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משתתפים :דר' מטי צרפתי הרכבי ,יחיעם יוגב ,אלון ענבר ,יונית פרטוק ,עופר סלע  ,מנחם מנשהפור,
מוטי קצביץ.
חסר :יואב כהן ,מורדי ונטורה
משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי
 .1עדכונים
· דליה אנרגיות – התקיימה פגישה עם דליה אנרגיות הוצגו הכוונות של דליה למעורבות
במועצה .התקיים דיון על מעורבות כפר מנחם בצוות .סוכם :שהתוכנית שתוגש לדליה אנרגיות
תוצג ליחיעם כנציג ציבור של כפר מנחם.
· כנס יזמים – בשבוע שעבר התקיים כנס עסקים ויזמות במועצה בשיתוף עם מעברים ומ.ט.י
באר שבע .השתתפו מעל  120יזמים של המועצה .מטרת הכנס הייתה חשיפה של השירותים
והנעה של תהליכים .הכנס היה מעניין ומוצלח לשביעות רצון המשתתפים.
· אתר דלילה – נערכה פגישה של ראש המועצה ,נציגי ועדת איכות סביבה עם נציגי אתר דלילה.
המועצה מתנגדת לקיום האתר שמהווה מפגע לתושבי המועצה.
· י.ש .גת – המועצה נערכת להגשת נייר עמדה לוועדת חלוקת ההכנסות.
· מעגל תנועה – התקבל אשור עקרוני של משרד התחבורה לתקצוב ב 200-אש"ח תכנון מפורט
של מעגל התנועה.
 .2הצגת משמעויות חוק חינוך חינם – מירית דגני ואורי מלול
הוצגו המשמעויות של חוק חינוך חינם.
החלטה :ההנהלה מבקשת לקבל פירוט ומשמעויות תקציביות של החוק ותחזית של עלויות החינוך
בהתאם להחלטות המועצה בחמש שנים הבאות.
 .3דיווח בנושא בית הבנים וצהרונים – ניצה נדיל
צהרונים  -בעקבות פנייה של נציגי ישובים ונציגי הורים למועצה בבקשה לטפל בניהול צהרונים
בישובים ,אישרה המועצה הפעלת צהרונים ע"י מתנ"ס יואב .מתוך תפיסה של חשיבות בהפעלה
מקצועית של מסגרות חינוך החל מהגיל הרך ועד לבגרות.
הישוב שהחליט לממש אפשרות זו לשנת תשע"ג ,הינו כפר הריף ויופעלו בו שלושה צהרונים בשנה זו
לגילאי ,4-5 ,3 :וכיתות א' – ד' .
נכון להיום ,קיים צפי של כ –  45ילדי גנים מגיל  3-5וכ –  15ילדים מכיתות א' – ד'.
הישוב נחלה החליט להפעיל צהרון באופן עצמאי באמצעות עמותת "אופק"
הישוב סגולה החליט להמשיך ולהפעיל צהרונים בצורה עצמאית.
מתנ"ס יואב נערך לניהול צהרונים באופן מקצועי והקצה לנושא כוח אדם מיומן.
ההנהלה מבקשת להקפיד שלא ייווצר גרעון כתוצאה מפעילות הצהרונים.
בית הבנים – כדי להגדיל את ההכנסות הוחלט להתקשר עם גורם מקצועי לנושא השיווק .כמו כן הוחלט
להקים ועדת קונספט עם גורמים חיצוניים ופנימיים.
ההנהלה מציעה להוסיף לצוות נציג נוסף מכפר מנחם שמחובר לתחום התרבות.
 .4מודד למליאה
התקיים דיון בנושא ובמשמעויות של המודד.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לקבל החלטה על מודד של .250
מאשרת :ד"ר מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

רשמה  :ורד בן ארי – מנכ"לית
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