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 יות לישוב מהמועצה.והחזרת סמכ .2

האחריות לטיפול בחלק מהנושאים  שיש לטעמה ולטעמם של אחרים בהעברת הצורךדינה הציגה את 

 המים והחינוך.  -נושאים 2 על הפרק עומדים כרגע לידי גבעות בר.  הנמצאים כיום באחריות המועצה

לפי בדיקה ראשונית יהיה נכון להעביר את המים לישוב על מנת להוריד מעט את מחירי המים ולהנות  -מים 

 בריכה. ה שימושאף לאו  בישוב רווחים שיוכלו לשמש בהמשך לטובת גינון נרחבממעט 

 ישוב.האסיפת אישור יעבור ל התכנית תאושר, הנושא  דינה תציג תוכנית אופרטיבית לוועד ואם -החלטה 

 

לדעת רוב חברי הועד, החינוך הבלתי פורמאלי שמנוהל היום במועצה לא מנוהל טוב. מעט ילדים  –חינוך 

 הולכים, הנוער כלל לא פוקד את המועדון ורמת שביעות הרצון של ההורים והילדים לא גבוהה. 

א החינוך כמו כן, יש רצון לבסס בישוב ועדת חינוך רחבה יותר, שתגייס אנשי חינוך טובים שיובילו את נוש

 בישוב. 

נערך דיון ארוך ועלו טיעונים של בעד ונגד. עלו שאלות אם הישוב אכן יכול לבסס כאן ועדה כזו והאם הוא 

מסוגל להחזיק את החינוך. הדעות היו חלוקות, היה חסר מידע לקבלת ההחלטה. היה רצון לראות קודם כל 

 ועדת חינוך מתפקדת ותוכנית עבודה ואז לקבל החלטה. 

כל אחד מחברי הוועד ינסה לאסוף מידע וללמוד את הנושא גם דרך ישיבת החינוך המתוכננת ואז  – לטההח

 הנושא יועלה שוב להחלטה. 

 ח מזכיר:"דו .3

עם גורמי  "שולחן עגול" מועד לדיון דינה קיימה מפגש עם אגפי הרווחה והקהילה של המועצה.  יקבע .א

 המועצה, הוועד, צוות ערבות הדדית וצוות צח"י לעבודה משותפת ושיתופי פעולה.

הושלם צוות העובדים שלה. כל משימה לעובדי האגודה עוברת  ינה עידכנה כי חן חזרה מחל"ת ועכשיוד .ב

 דרך דינה לתיעדוף עבודתן. 

דינה נושאים לישיבת ועד עד יום שני על כל חבר ועד להעביר לישיבות ועד מתקיימות כרגע בימי רביעי.  .ג

 בצהריים. דינה תפרסם את הנושאים לישיבה בימי שלישי בדיוור היומי.  12:00 -ב



 כשעה לפני הישיבה. יש להרשם אצל חן במזכירות. –שעות קבלת קהל של הועד  .ד

קרב אותם לאגודה ולקהילה ולסייע להם בהתארגנות לנערך מפגש עם "דור הבר" במטרה לראות איך ניתן   .ה

עלתה לדיון בקשה שלהם להנחה במיסי אגודה. נערך דיון. עלו שיקולים כגון מצב של תקציב ופעילות. 

בקשו והאם כלכלי, עלות מול תועלת ממה שהם מקבלים תמורת כספם, פתיחת פתח לעוד אוכלוסיות שי

 יש לעשות עוד הנחה מסכום שהוא לא גבוה מלכתחילה. 

הועד החליט פה אחד שלא לאפשר הנחות וחריגות בדמי האגודה מאחר וסכום המיסים הוא  –החלטה 

  לא גבוה והפגיעה בתקציב האגודה, אם יפתח פתח להנחות, תהיה משמעותית. 

דיון על נושא הביטוחים  מהישוב לצורך אודי כהן עם סוכן הביטוח זיו תתאם פגישה ביחד דינה  -ביטוח .ו

 בישוב. 

 ועדות:מהעדכון  .4

 עידכון  רפרנט ועדה 

בוצע סיור מבני חינוך. יש הסכמה רחבה להקמת מספר מבני חינוך. החומר  נצח בינוי 

 הועבר לראש המועצה ובמעקב איך מתקדמים. 

נצח רפרנטית חינוך במקום בילי, בהסכמה משותפת. נצח עידכנה על ארגון   נצח חינוך

 ישיבה רבת משתתפים עם המועצה כדי להחליט על כיוון החינוך.   

 והפקת לקחים ן תקציבי חצי שנתי בתקציב הקהילהע עדכושני תבצ שני קהילה 

 אין שני בטיחות

בילי היתה בישיבה ראשונה עם הקליטה והביעה הרבה הערכה על פועלם.   בילי קליטה

 יצא פרוטוקול מסודר.  –בוועדה   ו ישנם מספר נושאים על הפרק שנידונ

 אין בילי ביטחון

 אין זיו  מסורת

 אין זיו  ערבות הדדית

ניידת  אריה וובר, מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, כי  סוכם עם זיו  איכות הסביבה 

הפיראטית הגדולה  עד לפינוי המטמנה האוויר תישאר בשטח הישוב ניטור

 .משטח רהט

בבקרים; תיבדקנה אפשרויות לפעול   קול המואזין ישנה תופעה של הגברת 

  בנושא מול המשרד להגנת הסביבה

 נה הבאה ומטפלים בהעברת הגנים למתחם החדששעובדים על תקציב ל אושר ניהול גנים

 

 דיווח מצוותים יעודיים  .5

 עידכון  נציג צוות 

"זום"  יתקיים דיון ביום ה' הקרוב הצוות הכין תוכנית פשרה מול הותמ"ל.  זיו  וותמ"ל/מחלף

למול נציגי רשות הבדווים ]מתכננים+ עורכי דין[ ע"מ לנסות ולגבש 

 הסכמות. 

 כנס בריכה. השבוע יצא סקר לתושבים לטובת הבריכה.  17/6  בורבא /נצח בריכה
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