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 17:30 18/02/2021תאריך פגישה: 

 משתתפים
 נוכחים:

 אום אל קוטוף    כבהא עלי                  כבהא ראיד            אום אל קוטוףאילן שדה               ראש המועצה           
 פרמלן איתן                 ברקאיכבהא סולימאן       אל עריאן                  סלם חגית              ברקאי                     

 ואלגן שמאוסטר נתי             גן שומרון                  גושן הרצל             גן שומרון                 שצקי אודי                   
 צהר אלחנן                  כפר פינסילין עודד                גן שמואל                  וטנשטיין אורי        כפר גליקסון            

 ראובן אורן             להבות חביבה           לוין שני                  להבות חביבה         ברקוביץ סימה             מאור
 שלומי איציק          מגל                         שוחט עופר                 מגל                        דימנט צופיה          מאור

 אבו עוביד מוחמד        מייסרמרום גיורא            מי עמי                      אבו רקייה אמיר     מייסר                      
 חמו אורית                   מענית                      הרשה סאאל         מייסר                        ה סמיר           מייסרערד

 צרבכר יעקב             מענית                        אופיר יונתן            מצפה אילן              אביטל דב                    מ
 ברק ניר דוד                 עין עירון                 קפלן יוסף              משמרות                    ניצן                משמרות דהן

 ציריגודה הראל          עין שמר                     אלימלך שרית         עין שמר                  גוזלן דוד                      ק
 שטיין פבל              קציר                        קרשטדט חיים            קציר                          צימט יצחק           קציר
 רגביםחקיקת אפרת              לבבי דב יוסף          קציר                                                  יונה יוסף עופר     קציר

 פרידמן עידו                 תלמי אלעזר            כהן ברק                 תלמי אלעזר שדה יצחק                    כ"ץ אנה       
 בנבנישטי יעקב    אלוני יצחק

  
 נוכחים:

      מנכ"ל המועצה                 -גזבר המועצה                   חגי פלמר -נתן קוסקס 
  

 עדכוני ראש המועצה .1
 -קורונה .1

i.  ראש המועצה נתן סקירה על הטיפול של המועצה בנושא הקורונה ופעילות המועצה
 במגבלות אשר מטילה המדינה.

ii. המועצה חוזרת לבתי הספר ע"פ החלטות הממשלה ובעוד שהמדינה הגדירה חזרה  -חינוך
ימי לימודים תוך הקפדה על  5-ימים המועצה הצליחה להחזיר את הילדים ל 3של מינימום 

 הכללים בזמן הלימודים ובהסעות הלוך וחזור.
iii.  מרכזי הלמידה חוזרים לפעול , מילוא מתחילה בפעילות בתחילת שבוע תוך הקפדה יתרה

 על שמירת הבריאות של התושבים.
iv. המועצה מספקת סיוע במזון ובתלושי מזון וליווי של הנזקקים לכך. -רווחה 
v. חלקותיה ועם גורמי חוץ כגון לשכת התעסוקה לתוכניות למציאה המועצה פועלת עם מ

 ועזרה בחיפוש עבודה מתוך הערכה שהצורך הזה ילך ויגבר.
 -מאבקים .2

i.  תחנת רכבת אחיטוב 
הוגש בג"ץ של המועצה ומוא"ז עמק חפר נגד החלטה שלא להקים את תחנת  .1

 הרכבת באחיטוב.
ii.  התפרמאבק בנושא חוסר טיפול במרכיבי הביטחון על קו 

מרכז המועצות האזוריות קיים פגישה עם המועצות הרלוונטיות לבחינת התחלת  .1
 מאבק לנושא חוסר הטיפול והפרצות בגדר המערכת על קו התפר.

  
 26אישור פרוטוקול מליאה  .2



 החלטה:
 אושר פה אחד -26אישור פרוטוקול מליאה  •

  
 דיווח מועצתי קורונה •

 העבודה של המועצה בתקופת הקורונה. מנכ"ל המועצה הציג את הנתונים ואת דרך .1
חברי המליאה שאלו מדוע תוכנית מגן חינוך לבדיקת ילדי בתי הספר לא מתקיימת במועצה  .2

.התשובה שניתנה כי המועצה עושה מאמצים אל מול בתי הספר אשר נדרש אישור שלהם 
ספר אינם להפעלת הפרויקט. חברי המליאה ביקשו לבצע בדיקה וסקר אל מול ההורים ושבתי ה

מייצגים את דעת ההורים. צויין ע"י המועצה כי המועצה בודקת מידי יום את אחוז הצוותי הוראה 
 מצוותי החינוך בבתי הספר מחוסנים. 90%-המחוסנים וכרגע כ

 המועצה תבחן את הנושא ביחד עם מנהלת מחלקת החינוך הנהגות בית הספר וועדי ההורים.
להעביר את נתוני המחוסנים פר ישוב. ראש המועצה השיב כי חברת המליאה חגית סלם ביקשה  •

 הנתונים יועברו.
  

 שאילתא חבר מליאת המועצה חיים קרשטדט .4
 חבר המליאה חיים קרנשטט שאל מה התוכנית המועצתית לגבי הגדלת כמות המחוסנים. .1
 ניתנה התשובה לנושא. 3בעדכוני ראש המועצה ובסעיף  .2

 תברים ונושאים כספיים: .5
 – יבוץ מגל מגבייה מרוכזת מיסי מועצה של חברי הקבוץמעבר ק .1

i.   הישוב פנה למועצה להעביר את גביית הארנונה מהחברים באופן פרטני כפי שנעשה עם
יתר התושבים . אנו ממליצים על המעבר והתחלנו בהעברת נתונים בין הישוב למחלקת 

רת מסד הנתונים . מיסים להקמת מסד הנתונים . המעבר בפועל עם החלטת מליאה והסד
 4-5/2021צפי חודש 

 החלטה:
 אושר פה אחד -העברת חברי קיבוץ מגל לגבייה פרטנית בכפוף לפרוטוקול שיתקבל מהקיבוץ .1

  
 תברים לאשור: .1

מקור תקציבי מקרן השבחה  -₪  600,000פתוח מערכת ניקוז וביוב במענית בסכום  .1
 יישובית מענית.

₪  17,257מקור תקציבי , משרד הביטחון מענק  -₪  34,515 גרור כיבוי למצר סכום תבר .2
 ₪. 17,257השתתפות הישוב )התקבל מכתב התחייבות( בסכום 

 3072מענק מפעל הפיס מספר  -₪  10,000מחשבים ניידים מחלקת רווחה סכום תבר  .3
מענק מפעל הפיס  -₪   27,200סכום תבר  -אמצעי קצה לתלמידים קורונה מייסר וגוונים  .4

 ₪. 6,800יתרה מתקציב ניהול עצמי ₪,  20,400בסכום  3686פר מס
מקור תקציבי קרן השבחה מועצה  -₪  50,000שיקום גן משחקים שדה יצחק סכום תבר  .5

50,000 ₪ 
חברת המליאה חגית סלם הדגישה לאור המתקן שהוקם בברקאי לוודא כי השיקום יכלול 

 נגישות של הכניסה למגרש ושל המתקנים עצמם. 
 לטה:הח

o אושר פה אחד -אישור תב"רים לעייל 
 ₪. 8,970,000סה"כ תקציב מאושר  – 2021תקציב וועד מקומי משמרות לשנת 

 החלטה:
o  אושר פה אחד -2021אישור תקציב וועד מקומי משמרות לשנת 
נבדק הועלה לפי המקדם המאושר לשנת  -  2021צוו מיסוי ועד מקומי משמרות לשנת  .2

 1.1%מנגנון אוטומטי  2021

 החלטה:

o  אושר פה אחד -2021אישור צו מיסוי ועד מקומי משמרות 



  

 חגי פלמר                                            אילן שדה                                

 מנכ"ל המועצה                                    ראש המועצה                                

    
  

  

 

 


