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משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,סמי גרס ,יואב כהן ,דוד יוריש ,מנחם מנשהפור ,אלון ענבר ,דרור יעקב,
עמיצור בר ,עופר סלע ,אהרון גלוזמן ,אתי לוי ,יחיעם יוגב ,מוטי קצביץ.
חסרים  :אמג'ד אל עזי ,אמיר סנדר ,גלית ברקת , ,אליז זלינגר ,מורדי ונטורה ,נחמיה עזרא ,יונית פרטוק,
ירון הרמן ,משה לב-רן
משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,אורי מלול ,גיורא מרקר ,יונתן ברוק
 .1טקס חלוקת מלגות יצירה
בתחילת הטקס נערך טקס חלוקת מלגות יצירה.
מקבלי המלגות:
 oשרון איתם -גת
 oשלומית פלקסר -רבדים
 oנח יוחנן -סגולה
 oיפתח שופט -נגבה
 oגליה שקולניק-רבדים
 oשלומית וישראל מירון -בית ניר
 oנחשון סנה -גת
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עדכונים
ועדת חלוקת הכנסות – הוגשו ניירות העמדה של המועצה
תקציב – 2013התקציב יובא לאישור המליאה בנובמבר לפני הבחירות בשינויים נדרשים.
תיירות במחצבת נחלה –המועצה מקדמת שינוי תב"ע לתיירות במתחם מחצבת נחלה .הליך זה ממשיך
כרגיל .עמותת ידידי עמק התנ"ך בארה"ב פנו למועצה בכוונה לקדם הקמת פארק אתגרי תנ"כי.
המועצה תקדם הסכם הבנות עם העמותה על מנת לקדם הנושא.
הקמת וועדה מקומית – התהליך יצא לדרך בליווי חברת אמן .המועצה נדרשת להיערך בעיקר בסוגיות
של כוח אדם ומחשוב.
מלגות סטודנטים – מתוך תפישה של חשיבות התרומה לקהילה .סטודנטים יוכלו לקבל מלגה בסך
 ₪ 1,500עבור תרומה לקהילה של  30שעות לקהילה  /מלגה בסך  ₪ 3,000עבור  60שעות תרומה
לקהילה.
עמותת התיירות – הוצגה הצעה לשינוי בהתנהלות עמותת התיירות לאור פרישתה הצפויה של מ.א.
מטה יהודה .מהות ההצעה היא הרחבת השותפות עם מועצות אזוריות נוספות .המסגרת האירגונית
תהיה העמותה" -יואב  -לקידום תרבות ,חינוך ,ספורט ותיירות )ע''ר(".
פצלי שמן – בעקבות בחינה של וועדת איכות הסביבה והבנת המשמעויות הסביבתיות של נושא פצלי
השמן הפיילוט בעמק האלה וההפקה המסחרית המתוכננת באזור בית גוברין .המועצה מצטרפת למאבק
נגד הפרויקט.
אתר דלילה – לאור התכנון להרחבת האתר והתוכניות של בעלי האתר להרחבתו באופן שאינו נותן מענה
ראוי לתפיסת המועצה והוועדה לאיכות הסביבה המועצה נוקטת אמצעים משפטיים ותקשורתיים בכדי
למנוע את המפגע.
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 .3אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  6.12מתאריך 24.6.2012
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מספר  6.12מתאריך 24.6.2012
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 4.1תב"ר מס'  1307עבודות פיתוח מוניצפליות בבית ניר .
הישוב מבקש לבצע עבודות פיתוח מוניצפליות באמצעות המועצה כאשר מקור המימון הוא קרן הפיתוח
הישובית).חלף היטל השבחה(.
₪ 270,000
עלות עבודות הפיתוח
₪ 270,000
מקור מימון – קרן פיתוח ישובית
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר 1307
 4.2הגדלת תב"ר מס'  1262מגרש ספורט משולב בנגבה.
המליאה אישרה הפרוייקט ב 5/9/11 -בהיקף של  ₪ 300,000מקרן פיתוח של המועצה.
מוצע לאשר הגדלת התב"ר ב ₪ 300,000 -כאשר מקור המימון הוא השתתפות הישוב מקרן הפיתוח
הישובית )חלף היטל השבחה(.
עלות עבודות להקמת מגרש ספורט משולב בנגבה ₪ 600,000
₪ 175,000
מימון  -השתתפות המועצה מקרן פיתוח
₪ 125,000
מימון " -טוטו ווינר לקהילה" – דרך המועצה
₪ 300,000
מימון  -הישוב – מקרן פיתוח ישובית
החלטה :המליאה מאשרת החזרת סך  ₪ 125,000מתקציב הפרוייקט לקרן פיתוח מועצתית.
 4.3עדכון תב"ר  3 1285כיתות יבילות וציוד לבי"ס האלה.
הפרוייקט אושר במליאה ב 11/3/2012 -כאשר המימון כולו מקרן פיתוח.
נתקבלה השתתפות ממשרד החינוך עבור  2כיתות סך ₪ 140,000
₪ 600,000
עלות העבודות בפרוייקט
₪ 140,000
מימון – השתתפות משרד החינוך – מענק
₪ 460,000
מימון קרן פיתוח המועצה
המליאה מברכת את מנהל מחלקת החינוך את ראש המועצה על השגת המשאבים.
החלטה :המליאה מאשרת החזרת סך  ₪ 140,000מתקציב הפרויקט לקרן פיתוח מועצה.
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 4.4תב"ר מס'  1308סימון כבישים והתקני בטיחות 2012
95,663
עלות הפרוייקט
66,964
מימון  +מענק משרד תחבורה
28,699
מימון – קרן פיתוח מועצה
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר 1308.
 .5אישור פירוק שיקמים
הוצג על ידי ראש המועצה תהליך פירוק וועדת שיקמים החלטת משרד הפנים תהליך הליווי המקצועי,
וההכנות להקמת וועדה מקומית .במהלך הדיון עלתה חשיבות בחירת העובדים המתאימים והוצע
שהנהלת המועצה תשמש גם כהנהלת הוועדה.
החלטה :המליאה ,לאחר שהוצגה בפניה החלטת משרד הפנים מיום  ,2.5.2012כולל תהליך הליווי
המקצועי ,לעניין פירוקה המלא של הוועדה המרחבית שקמים והקמתם של ארבע וועדות מקומיות
עצמאיות לפי סעיף  18לחוק התכנון והבנייה ,ובכלל זה במועצה אזורית יואב ,מברכת ותומכת במהלך
ותעשה הכל על מנת ליישמו בצורה ראויה ומקצועית לרווחת המועצה ותושביה
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 .6אישור דוח כספי וועד מקומי גלאון לשנת 2011
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2011ע"י ברית פיקוח של ועד
מקומי גלאון.
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 .7המלצות וועדת חינוך לגודל כיתות וסייעות כיתתיות.
עופר סלע ,יו"ר הוועדה הציג את תהליך העבודה של הצוות ואת המלצות הוועדה והמשמעויות
התקציביות הנדרשות בעיקר בגיל הרך .תמיר שמעוני ואפרת גיל מוועד הורים בבית ספר האלה
הציגו את בקשותיהם.
נערך דיון במהלכו עלו התייחסויות לאי הוודאות ביחס למספר הכיתות הלא תקניות אליהם נידרש
כתוצאה מההמלצות ,החשיבות בחלוקת המשאבים בין כלל תקציבי החינוך בפרט ותקציב המועצה
בכלל
החלטה :המליאה מאמצת את המלצות הוועדה:
גיל הרך
א(
ב(
ג(
ד(
ה(

*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*

ו(

המועצה רואה במערכת הגיל הרך חוליה משמעותית בתהליך התפתחותם התקינה של הילדים
ומכירה בה כמוסד חינוכי לכל דבר.
המועצה תגדיל את התמיכה התקציבית לגילאי לידה עד שלוש .הנושא ייבחן במסגרת דיוני
תקציב בשנת . 2013
המועצה רואה בחיוב רב המשך קיום מערכות חינוך עצמאיות בקהילה בהתאם לחזון החינוכי.
לקראת סוף שנה"ל תשע"ג תכין מחלקת החינוך חומר לדיון בנושא אופן הפעלת הגנים ומספר
הילדים הרצוי בגן.
כלל ילדי המועצה בגילאי  3-6יתוקצבו בסך של  ₪ 1,850לילד לשנה.
התקציב יופנה לטובת מערכת החינוך היישובית בגיל הרך .בכפוף להגשה ואישור תוכנית
עבודה שנתית של הישוב למחלקת החינוך של המועצה.
בהתאם לסדר ההקצאה:
 .1איזון פעילות הגן.
 .2אחזקת מבני הגן.
 .3מערכות חינוך יישוביות תומכות.
מחלקת החינוך תעודד ותוביל יישובים להשגת משאבים המגיעים בדין מהמדינה.

בתי הספר היסודיים
א( יוקם מערך הדרכה ולמידה במסגרת מחלקת החינוך ובתי הספר היסודיים בתקצוב קבוע בעלות
שנתית של  60אלף  ₪לחיזוק 'שיטת הנושאים' .במידה וההורים יוסיפו  30אלפים  ₪לטובת מערך
הלמידה של השיטה ,המועצה תוסיף עוד  10אל פים .₪
ב( המועצה ותשאף להקטנת גודל הכיתה עד  25תלמידים.
ג( המלצות הוועדה ייבחנו לקראת שנת  2015בהתאם לשינוי אזורי הרישום.
ד( כדי לאפשר גמישות בקבלת ההחלטה על מספר הכיתות הלא תקניות ,נקבע :
 .1מספר התלמידים המרבי לכיתה יהיה  29תלמידים לכיתות א'-ב' ו 31 -תלמידים לכיתת ג'-ו'.
כל זאת בשימת לב לכך שמספר הכיתות הלא תקניות בשני בתי הספר יחדיו לא יעלה על 5
כיתות.
 .2ככל שמספר הכיתות הלא תקניות יעלה על  ,5ניתן יהיה להגדיל את מספר התלמידים כדלקמן:
 30תלמידים לכיתות א'-ב' ו 32 -תלמידים לכיתת ג'-ו'.
למען הסר ספק מובהר שככל שבמספר התלמידים האמור יידרשו יותר מחמש כיתות לא
תקניות ,יפתחו כיתות בהתאם לצורך )מגבלת מספר התלמידים גוברת על מגבלת מספר
הכיתות(.
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א( סייעת לכיתה א'
 .1במידה ומספר התלמידים עומד על  24ומעלה )בממוצע( תשובץ סייעת בכל כיתה.
 .2במידה ומספר התלמידים הממוצע לכיתה הוא מתחת ל 24 -תלמידים בממוצע שכבתי
)בביה"ס( תשובץ סייעת שכבתית.
 .3המועצה תממן חמש שישיות מעלות הסייעת – היתרה )שישית( תמומן על ידי ההורים.

גל-און

ב( סייעת לכיתה ב'
 .1הסייעות תהיינה בנות שירות לאומי לכל כיתה או לחילופין )ככל שלא ניתן להשיג
בנות שרות לאומי( סייעת שכבתית בכל ביה"ס.
 .2המועצה תממן  50%מעלות הסייעת ,כאשר יתרת ה 50% -ימומנו בהשתתפות
ההורים .

*

"צפית"
לאור מגמת הגידול במספר התלמידים ב"צפית" ומתוך תפיסה שמספר של אלף תלמידים הוא הגודל
המיטבי לבית הספר ,מוטל על הוועד המנהל של "צפית" להביא הצעות בכדי לאפשר עמידה ביעד
זה ,לא יאוחר מסוף שנת .2012
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 .8שינוי מורשה חתימה בחשבון הורית בית ספר האלה
בעקבות החילופין בתפקיד מנהלת בית ספר 'האלה' וחילופין בוועד ההורים .המליאה מאשרת את
רונית חזן ת.ז 023800394 .כמורשת חתימה במקום דורון חנין ואת יניב אוחנה ת.ז 025730805
במקום דרור בן יקר.
לפי כך מורשי החתימה בחשבון בית ספר האלה )סניף  928ח-ן  ( 27404/27יהיו:
יואל ברקאי – גזבר המועצה ת.ז0944055-3 .
רונית חזן – מנהלת ביה"ס ת.ז023800394.
יניב אוחנה  -וועד הורים ת.ז025730805 .
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