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 גזברות המועצה

 04-6818005 :  טל

 04-6818048 :  פקס

 MenachemP@mvhr.org.il דואל:

 ו' חשון תשע"ו 

 2015יוני  25          

 120959 סימוכין:

 
 
 

 24/6/2015שהתקיימה במועצה ביום  2/2015פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  
 

 משתתפים אחרים    נעדרו    חברי המועצה
 מר מנחם פז, גזבר ומזכיר המועצה   גב' נאוה בר לב  מובחר, ראש המועצה-מר בני בן

 יורם מכלוף, מנהל המחלקה לשרותי חרוםמר    מר מאיר ביטון    מר חיים עמור
 מר אבי סילוק    מר יהודה דיין

 מר ארנון אוחנה    מר שמעון אלון
 גב' טלי קרני

 מר איתן דוידי
 מר מוריס פרץ
 מר ירון בלחסן
 מר ג'קי בוזגלו
 מר אמנון אמר

 
 חברי מועצה. 9בנוכחות  18:13התחילה בשעה הישיבה 

 
 .7/6/2015מנה מיום זסדר היום לפי ה

 
 סקירה של בני על סיום שנת הלימודים בבתי הספר וגני הילדים.

כס שהתקיים ברמת רחל. בנוסף המועצה ועובדיה קיבלו פרסים נוספים בתחום טהמועצה קיבלה את פרס החינוך הארצי ב
 החינוך.

בתים בהרחבה של כחל והעבודות של ההרחבה  8 –חשוב לציין כי השבוע נמסרו טופסי איכלוס ל  בתחום האיכלוס
 באליפלט יצאו לדרך. בקרוב תתחלנה העבודות בהרחבה של אמנון.

 
 רים."אישור תב – 1סעיף 

 מבקש לאשר את רשימת התב"רים המצורפת: –בני 
 

 גורם מממן סכום נושא מס' 

 פנים  143,366 2015נזקי הסופה ינואר סיוע כספי בעקבות  637

 בטחון + תקציב הגמ"ר 170,000 +  10,000 יובללרכש רכב בטחון  638

10,000+      דישוןלרכש רכב בטחון  639  בטחון + תקציב הגמ"ר 170,000

10,000+       בית הלללרכש רכב בטחון  640  בטחון + תקציב הגמ"ר 170,000

10,000+      מרגליותלרכש רכב בטחון  641  בטחון  + תקציב הגמ"ר 170,000

10,000+    170,000 רכש רכב בטחון לרמות נפתלי 642  פקע"ר + תקציב הגמ"ר 

10,000+    170,000 רכש רכב בטחון לשאר ישוב 643  פקע"ר + תקציב הגמ"ר 

 החברה הממשלתית לתיירות 200,000 שביל אופניים בשדה אליעזר 644
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  אין נגד, אין נמנעים.בעד.  –כולם 
 החלטה: המועצה מאשרת את התב"רים לפי הרשימה לעיל.

 
 2016צו מיסים לשנת  – 2סעיף 

למ"ר בכפוף ₪  139 –חברת החשמל, המועצה מאשרת את הפחתת התעריף ל  ת. לפי בקש321צו המיסים כולל את סעיף 
 לאישור שרי הפנים והאוצר.

 
 בעד. –שמעון אלון מתנגד. כל שאר החברים 

 
 .2016את צו המיסים לשנת  מאשרתהמועצה החלטה: 

 
 

 2015תקציב הועד המקומי ביובל לשנת  – 3סעיף 
 .2015המועצה מאשרת את תקציב הועד המקומי ביובל לשנת 

 נגד, אין נמנעים.כולם בעד. אין 
 

 2016צו המיסים של הועד המקומי בכרכום לשנת  – 4סעיף 
 .2016הועד המקומי בכרכום הגיש פרוטוקול עם החלטה להטיל מיסי ועד מקומי לראשונה בשנת 

 .2016המועצה מאשרת את צו המיסים של הועד המקומי בכרכום לשנת 
 אישור צו המיסים מותנה באישור שרי הפנים והאוצר.

 , אין נמנעים.בעד. אין מתנגדים –כולם הצבעה: 
 

 , בכפוף לאישור שרי הפנים והאוצר.2016החלטה: המועצה מאשרת את צו המיסים של הוועד המקומי בכרכום לשנת 
 

 2015העברת תמיכות לשנת  – 5סעיף 
 בפרוטוקול שהוגש לעיונכם.מבקש לאשר את המלצת ועדת התמיכות  –בני 

 נמנעים.הצבעה: כולם בעד, אין נגד, אין 
 

עם שהוגש לה, לפי מסמך מפורט ₪  120,000מאשרת את המלצת ועדת התמיכות בסכום כולל של  ההמועצהחלטה: 
 .שמות הגופים הנתמכים

 
 העברת שטח למועצה האזורית מרום הגליל 6סעיף 

 
 בעד. אין מתנגדים, אין נמנעים. –כולם הצבעה: 

 מצורף. החלטה: המועצה מאשרת את העברת השטח לפי תשריט
 

 העברת שטח למועצה מקומית טובא זנגריה – 7סעיף 
 בעד. אין מתנגדים, אין נמנעים. –כולם 

 
 המועצה מאשרת את העברת השטח לפי תשריט מצורף.החלטה: 

 
 

 ונחתם ביום________________ ע"י הפרוטוקול אושר 
 
 

  _____________________         ____________________ 
 מנחם  פז, רושם הפרוטוקול       מובחר, ראש המועצה-בןבני 

 
 

 


