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כספיות ביות באף סעיף. קיימות יתרות יבוצע תקציב מול ביצוע בחשבון האגודה. אין חריגות תקצ .א

 מדרום אדום.

 היתרות יוסבו להצטיידות במערכת הגברה, במה, תאורה ודור הבר.  –החלטה 

  דינה מבקשת להסב תקציב מהאגודה לטובת פעילויות של "דור הבר". .ב

ע"ח מלגות ובתנאי שהותיקים  3000מיתרות דרום אדום.  4000ש"ח יופנו לדור הבר.  7000 -כ –החלטה 

 יממשו את המלגות בסיפריה. 

 יור' ועדת חינוך. –פגישה עם היא לי  .3

 חזון הוועדה.  .א

יצירת אוירה חינוכית מאפשרת התפתחות אישית. תוך יצירת שייכות חברתית , לשכבת הגיל ולקהילה 
ולשמר את תחושת השייכות. ויצירת המשכיות וראיה למרחוק לחזרת טרום יציאה ללימודים ממחוץ לישוב 

 בני היישוב למגורים במקום.

 לפי התאמה גילאית תוכנית עבודה .ב

שידאגו נציגות נוספות מבלתי פורמלי  2 גנים בשכר. החינוך יקצה מנהל + צוות ניהול גניםקיים  – 6-0
בתיאום לפעילויות כדורי. בתאום לפעילויות הגנים ותיאטרונציק או אורי  –ודש לח לפעילות שיא אחת

 בקהילה.
  
מדריכים לכל  2קיים סיבסוד של תוכנית ניצנים.  .16:30צהרון כולל צהרים עד  – "ילדי הבר" -  (ב -א) 8-6

 קבוצה.
 + קייטנות קיץ ימים מלאים. גיבוש והבנה של הקבוצה, תנועה, פיתוח יצירה  תכנים עיקריים : 

  
 עתייםארוחת צהרים וש –מדריכים  2-1לא קיים סבסוד. לכל קבוצה  – "טרום חממה" – (ד– ג) 10-8

 בנושאים שונים פעילות
  

 לא קיים סבסוד. שעות הפעלת הקבוצה יבחנו לפי צרכי הורים/ילדים בהמשך.  – " חממה"  - ( ו -ה) 12-10
 -וחופשים במתכונות שונות שנחליט עליהם אולי ימי כייף מרוכזים בסגנון הקייטנות קיץ על פי נושאי ענין 

120. 
  



 
 

 :בנוסף יפעלו תוכניות נוספות
על מנת לחבר את הילדים שמחוץ  לאורך השנה(מפגשים  6 -אחת לחודש )כ –פעילות לכלל ילדי הישוב  .1

 למסגרות פעילות המסגרת.
 ז.  -פעילות בני/בנות מצווה לכיתות ו' ו .2

  
 .פעילות חינוכית אחת לשבוע עם מדריך. פעם בשבועיים ערב פתוח במועדון - ט( -)ז 15-12
השנה וכל אחד נרשם למה סדנאות בנושאים שונים לאורך  פעם בשבוע ערב פתוח במועדון.  - יב(-)י 18-16

 שמתאים לו.
  -בנוסף 

  . . הקמת מועצת נוער1
 מחויבות אישית/ התנדבות/ מלגות. /יות בישובויצירת מערך חונכ. 2
 יזמות צעירה. חיבור ל3
  

  נושאים בטיפול: .ג
 לפי שכבות הגיל. נציגות מכל שיכבה. – גיוס מתנדבים לועדה ✓
 איכותיים.גיוס מדריכים ועובדים  ✓
 הוספת מבני חינוך.  ✓
 ניהול סיכונים ומקרי קצה ✓
 מיסוד העבודה עם המועצה.  ✓

 
 ועדות:מהעדכון  .4

 עידכון רפרנט ועדה

 אין . נצח בינוי

 אין נצח חינוך

ש"ח. חן  8000. קיימת יתרה של 20בוצע תקציב מול ביצוע חצי שנתי, יוני  שני קהילה

 .במחצית הבאה של השנה נוסףושני יסבו אותו לאירוע קהילתי 

 אין שני בטיחות

 אין בילי קליטה

התקבל תקציב מול ביצוע  המועצה. יש סעיפים שלא ברורים. יש יתרות לא  בילי ביטחון

 ברורת. סעיף השכר גם הוא בעייתי.  

 דינה ובילי יפגשו עם פלג ונטע לי להבנת הנושא ומציאת פתרונות.  –החלטה 

 אין זיו מסורת

 אין זיו ערבות הדדית

 .שהתגלתה ברהט המטמנה עבודות הפינוי של  [ החלו10.06ביום ד' האחרון ] זיו איכות הסביבה

הפינוי מתבצע בניהולם ופיקוחם של המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע 

נמצא בקשר ישיר עם  מטועם המשרד להגנת הסביבה מנהל הביצוע והגנים.

ועדת איכות הסביבה העבירה  זיו ומעדכן אותו לגבי התקדמות הפינוי.

תק' לגבי התנהלות ב י המטמנה עם הנחיותלתושבים הודעת עדכון לגבי פינו

 הפינוי.

 אין אושר ניהול גנים

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ;דיווח מצוותים יעודיים  .5

 

 עידכון נציג צוות

[ התקיים דיון נוסף בביהמ"ש המחוזי בבאר שבע 08.06ביום ב' האחרון ]  זיו וותמ"ל/מחלף

; כנגד תכנית "רהט דרום" לגבי העתירה המנהלית שהגיש הישוב גבעות בר

באי כוחם של רשות הבדווים ושל עיריית רהט מביעים בדיון הוברר, כי 

]על אף שבשיחות הישירות  התנגדות נחרצת כנגד כל מהלך של פשרה

שהתקיימו בין נציגי גבעות בר לנציגי רשות הבדווים ועיריית רהט הושגו 

לגבי נושאים רבים[; באי כוח הרשות והעירייה אף  הסכמות משמעותיות

 על הסף. של גבעות בר ביהמ"ש ידחה את העתירהש ביקשו במהלך הדיון

שת באי כוח גבעות בר ביהמ"ש ניאות לבקלמרות זאת, לאחר דיון ארוך, 

. הדיון הבא אמור בין הצדדים לקבל ארכה נוספת לצורך השגת הסכמות

ככל  ולאחריו, במידה ולא נגיע להסכמות, העתירה 07.07.20להיות ביום 

ואף נחויב בהוצאות. זיו יעדכן לגבי המשך הפעולות  תידחה הנראה

 הנדרשות בתיק.

מלאו וחלקם מאותה משפחה. ביום שלישי  112יצא סקר לתושבים. רק  נצח/ בורבא בריכה

היתה ישיבה של הוועד עם ועדת בריכה ונערכה הכנה לכנס וקבלת החלטות 

 על שאלות שעלו. 
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