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וי. החזון  יצוב המזכירות, המערכת הפיננסית, ופיתוח הישוב מבחינת ביננצח עידכנה כי חזון הועד הקודם היה  

בצורה טובה. יש תמיד מה לשפר ולאן להתקדם אבל המערכת יציבה    תמזכירות שפועלשל הועד התממש. ה

, לתושבים ולמועצה. המערכת הפיננסית התייצבה גם באגודה וגם בגנים.  ועדות, ללוועד  טוב  תנת מענהוונ

 ינוי אנחנו בתנופה וועדת בינוי עובדת כבר עצמאית בקידום הפרוייקטים. ומבחינת הב

דינה "שמה על השולחן" את נושא החינוך כחזון המרכזי של הועד.    כעת יש להתפנות לחזון חדש לועד חדש.

על הועד לקחת אחריות על החינוך של כל ילדי הישוב, בכל הגילאים. על הקנית ערכים ומציאת הזהות שלהם  

 סיפור שלהם.  וה

 קידום החינוך בישוב יהיה בראש סדרי העדיפויות של הועד.    – החלטה  

 ב' -צהרוני א' – דיון  .3

את יצוב המערכות של החינוך החברתי.    , מתוך אחריות על החינוך בישוב, הועד מעוניין לקדם, יחד עם המועצה

אמהות מתחום החינוך, משאבי אנוש ופיננסי )במודל של צוות ניהול גנים(    5נצח עידכנה שמתגבש צוות של  

דינה מזכירת  של  ים כיועצת חיצונית,  מנהלת הגנ  -בתמיכה של פריאל    הקרובה,  שנהבב'  -שינהל את צהרוני א'

הצוות יתחיל בפגישת התנעה וחלוקת משימות כבר ביום חמישי הקרוב ויגיש תוכנית  מועצה.  הישוב ושל ה

 ראשונית לועד תוך שבועיים. 

הועד צריך לקבוע את החזון החינוכי שלו לגבי    זיו הבהיר כי הרעיון בבסיסו טוב, אך בטרם ייושם רעיון כזה,

הגילאים ו  בישוב  כלל  תפישה  מרחביתולגבש  חינוכית  והתושבים  לגביה  ראייה  הוועד  שאם  חושב  זיו  ם; 

להיות מעורבים בתכני החינוך של הצהרונים ומערכת החינוך "הבלתי פורמאלית" אחה"צ, צריך  מעוניינים  

מנהל פדגוגי ותיק,  יועץ/של כוח אדם איכותי בתחום החינוך, בראשות    איתנה  הקמת תשתית  לוודאראשית  

  כשלצידו יעבדו אנשי חינוך נוספיםעבוד בצמוד לוועד המנהל,  שי  מנוסה ובעל ידע בניהול מערכות חינוך כאלו

ב' על בסיס חשבונאי בלבד לא ראוי -שיעניקו את התמיכה המתאימה לצוותים החינוכיים. ניהול צהרוני א'

דינה טענה בדיון כי קיימת בעייה קשה בתכנים ובאופן הניהול של החינוך הבלתי פורמאלי של   ולא רצוי.

תכנית עבודה גם עבורם ולא להסתפק כבר כעת  אם אכן כך הדבר, צריך לבנות  ו   והלאה  12-13נערים מגיל  

 ב'.-בצהרוני א'

 



 

 

 

פעילות הצוות מותנית באישור הוועד את תכנית העבודה שלו לשנת  .  הועד מברך על הקמת הצוות  – החלטה  

כלול אנשי חינוך  צריך ל הצוותיעדים וכו'.    צוותי העבודה,  הלימודים הקרובה, לרבות תקציב, תוכן העבודות,

במסגרת   שיועברו  לתכנים  הקשור  בכל  בפועל,  המערכת  את  שינהלו  הצוותים  את  ולתמוך  לתרום  שיידעו 

נלמד , ע"מ להבין מה  בית הספר  מנהלי ומורי   עםרציף  בקשר    הפעילויות של הילדים. בנוסף, על הצוות להיות

 בכדי ליצור המשכיות ושיתופי פעולה.   דים בביה"ס וזאתעם התלמי נעשהמה  ו

 צוות ניהול גנים יצרף לשורותיו לפחות חבר נוסף מהתחום החינוכי.    – החלטה  

 

 דוח מזכיר: .4

דינה ביקשה מכל הרפרנטים לחזור לפעילות עם הוועדות אחת לחודש על מנת ליצור המשכיות ולקדם את 

הישוב ולראות מה ניתן לשפר בו בנושאים של איכות הסביבה, בטיחות,  הנושאים. כמו כן להתבונן אל תוך 

 עים על חיי היום יום שלנו. דינה תשלח רעיונות ובקשות מתושבים שמגיעים אליה.  ייזמויות ועוד. שמשפ

  

 
 ועדות: מהעדכון  .5

 עידכון  רפרנט  ועדה 

 אין נצח  בינוי 

 אין נצח  חינוך

 כרגע מוקפאים כל האירועים בגלל הקורונה.   שני קהילה 

 אין שני בטיחות

 אין צביקה   קליטה

 אין צביקה   ערבות הדדית

 אין צביקה  ביטחון

 ]פרוטוקול יועבר בהמשך[  בשבוע שעבר  ועדת מסורת קיימה פגישה זיו  מסורת 

 ועובדת   מתיקון ניטור חזרההניידת  זיו  איכות הסביבה 

 אין אושר ניהול גנים

 

  



 

 

 דיווח מצוותים יעודיים   .6

 עידכון  נציג צוות 

זיו סקר את מצב העתירה המנהלית שהגיש הישוב כנגד החלטת הותמ"ל;   זיו  וותמ"ל /מחלף

זיו הסביר כי המו"מ עם הדרגים ההנדסיים של גבעות בר, רשות הבדווים  

חניית   הפיכת  קרי  הנדרשות,  לתוצאות  והביא  מוצלח  היה  ורהט 

  36חניות בלבד ]במקום    6לתחנת קצה בת    המתוכננת ברהט  האוטובוסים

לכביש הגישה לשכונות    310חניות[ וכן הסטה של הצומת המחבר בין כביש  

]במקום יצירת צומת   מ' מזרחה מצומת הכניסה לגבעות בר  200  -כ  -רהט

בר[ לגבעות  הכניסה  לצומת  ישירות  שיתחבר  הצער,   . כבישים  למרבה 

הדר ]בניהול  התערבות  הבדווים  ורשות  רהט  עיריית  של  המשפטיים  גים 

מחוז דרום של הפרקליטות[ עצרה את המו"מ וגרמה לו להגיע למבוי סתום 

וזאת עקב הצבת תנאים בלתי אפשריים לקיום הסכמות בין הצדדים. נכון  

לעכשיו, לאור התנאים שהציבו עורכי הדין של רהט ורשות הבדווים, אפסו 

הסכם במסגרת ביהמ"ש. בהתאם לכך, זיו ממליץ לעבור  הסיכויים להשגת  

את  שיכלול  הסכם  לביהמ"ש,  מחוץ  הצדדים  בין  הסכם  לחתימת  למו"מ 

ההסכמות אליהם הגיעו הדרגים ההנדסיים של הצדדים וכן התחייבות של  

רשות הבדווים להעלות את כל ההסכמות על גבי תכנית שתוגש לאישור  

גם מו"מ זה יהיה מורכב עקב מעורבות    המוסדות התכנוניים הרלוונטיים.

היועצים המשפטיים של רהט והרשות, אך צריך לנסות מסלול זה בטרם  

  04.08.20מועד הדיון הקרוב בביהמ"ש יהיה ביום    נגיע להחלטה של ביהמ"ש.

הגורמים  על  כנסת[  חברי  ]באמצעות  פוליטי  לחץ  לייצר  רצוי  אז  ועד 

וכן     2לייצר מנופי לחץ משפטיים על  הרלוונטיים ברהט ורשות הבדווים 

 הגופים הנ"ל ]עדכונים יגיעו בהמשך[.

 ממשכים במאמץ להחתים אנשים על הבריכה. מדלת דלת.  נצח/ בורבא  בריכה
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