
 

 

 
 
 
 

 ת המועצה והחלט
 214.25.מיום    –  2021/16ישיבה  

 

 

 

 

 :וטבלת מעקב אחר משימות 11.4.2021אישור פרוטוקול החלטות מיום   – 2021/46החלטה 

 .  פרוטוקולה המועצה מאשרת את 

 המועצה מאשרת את טבלת המעקב אחר החלטות.  

 החלטה: פה אחד 

 

 :חכירת גג הבניין בירושליםרישום  – 2021/47החלטה 

חכירה   .1 לשטר  מיוחדים  ותנאים  חכירה  בחוזה  התאגיד  התקשרות  את  ולאשרר  לאשר 

, בין פרסונה הולדינס לימיטד חברה מספר  "1"ומסומן באות  שהעתקו מצורף להחלטה זו  

השידור הישראלי,    "(, מצד אחד, לתאגידהמחכירותועץ השקד ייזום בע"מ )"  56-002710-4

"( בדבר החכרת השטח  חוזה החכירה"(, מצד שני, )"התאגיד)"    50-050195-2ישות    ספרמ

מ"ר נטו    550המוחכר )כהגדרתו בחוזה החכירה( על ידי המחכירות לתאגיד, היינו שטח של  

מ"ר ברוטו( מתוך החלק הדרומי של גג הבניין הבנוי על המקרקעין המצויים בפינת    750)

כפני נשרים ובית הדפוס, באזור  התעשייה גבעת שאול בירושלים, הידועים כגוש    הרחובות

של  56חלקה    30332 לתקופה  ו   24,  ביום    11-שנים  המתחילה    26.8.2020חודשים, 

ביום   החכירה  26.7.45והמסתיימת  חוזה  פי  על  וההוראות  התנאים  ליתר  ובהתאם   ,

המקרהחכירה)" רישום  בלשכת  החכירה  את  ולרשום   ,)""( בירושלים  רישום קעין 

 "(.  החכירה

עופר לוי )בעל ת.ז. מס'  ( ואת מר059859157להסמיך את מר אלדד קובלנץ )בעל ת.ז. מס'   .2

, שטרות שכירות, על  חוזה החכירה(, שניהם יחדיו, לחתום בשם התאגיד על  032283921

, ועל  זהרהות איפויי כח, יפוי כח נוטריוניים, בקשות לרישום ו/או תיקון ו/או מחיקת הער

כל בקשות, הצהרות, שטרות, טפסים והודעות, אשר על התאגיד לחתום עליהם על פי חוזה  

החכירה ו/או בקשר לרישום החכירה, וכן לחתום על כל מסמך אחר או נוסף שיהא דרוש, 

רישום  להשלמת  ו/או  החכירה  חוזה  לביצוע  דרושה,  שתהא  אחרת  פעולה  כל  ולעשות 

עופר לוי הנ"ל, ביחד, בצירוף חותמת התאגיד   ר אלדד קובלנץ ומר  החכירה; חתימתם של מ

 או על גבי שמו המודפס, תחייב את התאגיד לכל דבר בעניין זה. 

 החלטה: פה אחד 
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עבודה    –  2021/49החלטה   תוכניות  ביעדי  המחקר  עמידה  עבודה   2020בחינת  תוכניות  ואישור 

2021 : 

 מחלקת המחקר:   – 2021תוכנית עבודה 

 .  2021לשנת  מחלקת המחקר  המועצה מאשרת את תוכנית העבודה של

 החלטה: פה אחד 
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 גיל עומר                    

 יו"ר המועצה                                                                                                                            

 


