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תאריך 8. :אוגוסט  8.02יום ג' 00:..-8.:..
מיקום :אולם המועצה
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אלון ענבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,יואב כהן ,יחיעם
יוגב,
נעדרו :עופר סלע
משתתפים נוספים :דפנה רבינוביץ ,יואל ברקאי ,אהוד אברהמי
 .1עדכונים
בקשה למינוי רבנים -נשלח מכתב למשרד הדתות בבקשה למנות רב מועצה ורב משותף לישובים נחלה-
סגולה-ורדון.
אתר הנצחה גבעת תום ותומר – משרד הביטחון הכיר בגבעת תום ותומר כאתר הנצחה .המשמעות היא
אחריות המועצה לתחזוקת האתר ובמקביל ,אפשרות לגייס משאבים ממשרד הביטחון.
חופשה – בין התאריכים  01-81.2.8.02ראש המועצה בחופשה .את מקומה ימלא סגנה עופר סלע.
דרך נופית גת – לאחר פניות רבות מע"צ קיבל לאחריותו את הדרך .ההנהלה מברכת את ראש המועצה על
ההישג המשמעותי.
עמותת התיירות שפלת יהודה – י.ש .גת הצטרפו לעמותת התיירות שפלת יהודה .חברי ההנהלה מבקשים
לקבל כל חצי שנה סטטוס פעילות לעמותת התיירות
 .2דוח ביצוע ועדכון תקציב
הגזבר סוקר את דוח הביצוע ועדכון התקציב .הרבעון הסתיים בגרעון קל של  ..0%מהתקציב .הוגשה הצעה
לעדכון התקציב בהיקף של  0.20מליון  ₪שתובא לאישור במליאה .ההנהלה מקיימת דיון וממליצה להביא
לאישור המליאה את הדו"ח והעדכון.
 .3אישור תב"רים
תב"ר לשיפוץ מקלטים יובא לאישור המליאה .מימון  0..%מפעל הפיס.
 .4אישור יעדי המועצה
ההנהלה עודכנה ביעדי המועצה כפי שגובשו ע"י הצוותים המקצועיים .היעדים יוטמעו ויתוקצבו במסגרת
הערכות לתכניות עבודה  8.02ויובאו לדיון ואישור ההנהלה והמליאה.
 .5מינוי ועדת חינוך (ועדת רשות)
ההנהלה ממליצה להביא לאישור המליאה הקמה ואיוש ועדת חינוך כדלקמן:
תפקיד הועדה :הועדה תעסוק בשאלות אסטרטגיות הקשורות במערכת החינוך ביואב.
מקור סמכות :מליאת המועצה.
הרכב הועדה :
 .0נבחרי ציבור  -ראש מועצה  /סגן מועצה (יו"ר הועדה) ,חברי מליאה (.)2
 .8נציגי ציבור -רכזות חינוך ביישובים ( ,)8יו"ר ועדים מנהלים (.)8
 .2עובדי מועצה  -מנהלת מחלקת חינוך ,מנהלת גיל רך ,מנהלת מתנ"ס.
 .2מנהלי בתי הספר – שדות יואב ,האלה וצפית.
 .5נציג מגזר דתי
סה"כ חברי ועדה  02 -משתתפים.
תדירות מפגשים:
הועדה תתכנס ארבע פעמים בשנה במליאתה ותקיים צוותי משנה לדיון בנושאים הדורשים הרחבה ,למידה
והמלצות למדיניות.
נושאים לדיון במסגרת תוכנית עבודה לשנת תשע"ד:
 .0החינוך המיוחד ומתן מענה מיטבי לכלל התלמידים במועצה אזורית יואב
 .8בחינת מבנה הוועדים המנהלים בבתי הספר של המועצה
 .2מבנה יום הלימודים בבתי הספר היסודיים
חברי הועדה:

*
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 .0נבחרי ציבור – עופר סלע ,שי בר ,חגית גבאי עמיאל ,בתיה דנציגר
 .8נציגי ציבור -חלי זלינגר ,נורמה איתם ,גיורא מרקר ,עידו ארגמן
 .2עובדי מועצה – מירית דגני ,מיקי גולדברג ,ניצה נדיל
 .2מנהלי בתי הספר – לאה גינזבורג ,רונית חזן ,אלישבע פודר-ברוקשטיין
 .5נציג מגזר דתי
 .6מינוי ועדה חקלאית
ההנהלה ממליצה להביא לאישור המליאה הקמה ואיוש ועדה חקלאית כדלקמן:
מאשקה ליטבק מנגבה  -חברת מליאה  -יו"ר
יואב כהן מנחלה  -חבר מליאה
גלעד אלטמן מכפר הרי"ף  -נציג ציבור
 .7נוהל תמיכות
ההנהלה ממליצה להביא לאישור המליאה נוהל התמיכות שהוצג בפניה.
 .8אישור סדר יום למליאה
ההנהלה מאשרת סדר היום לישיבת המועצה בתאריך 80/.2/8.02
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