
 

 

 2/09/18פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  20189/מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציג להב - רז קדמון
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג חצרים - עופר רימון

 
 

  : נעדרים
 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג שומריה - נציג חסר
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג ברוש  - גיא חדידה
 נציג בית קמה            -דורון יונאי       

 נציגת נבטים           -אביגיל יוסף      
 נציג שובל           -טובי שור          

 
 גזבריתממלאת מקום          -נטע לי אביטל      משתתפים:

 יועמ"ש - צביקי גברעו"ד 
 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 תון המועצהיע - נועה זמסקי  
 חברה כלכלית - דרור קרוואני  
 מבקרת המועצה          -נירית שרייבר      

 
 : אורחים
 מנהל אגף חינוך –אמיר ברזילי           

 מנהלת הגיל הרך –חנה רוטבלט                     
 מנהלת תחום טיפולי.       -ענבל זיידנברג                    
 מנהלנית אגף חינוך –יפעת כלפה                     
 ילדים ונוער החינוך החברתי  -הגר                    
 חינוך חברתי – טל שם טוב                   
 מנהלת חינוך חברתי –שיר לביא  עפרה                   

   
 

 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 8/2018 אישור פרוטוקול מליאת אוגוסט :  1לסעיף 
 

 דיווחים. : 2לסעיף 

  :אמיר הציג את תמונת המצב ביום פתיחת שנת הלימודים. פתיחת שנת הלימודים 
גידול משמעותי במערכות החינוך. הכנות מסיביות  .השנה התחילה באופן חלק בסופו של דבר

 להתארגנות מורכבת: חוק הצהרונים, שינוי מודל החינוך, 
 אגף החינוך עמד במשימות המורכבות שעמדו על הפרק.



 

 

 ילדים במערכות החינוך מגיל רך עד לתיכון.  4,200 דגשים מיוחדים: 
 שינוי מודל החינוך ושילוב החינוך החברתי.

 תמיכת המועצה במודל
 שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת
 השתתפות האגף בתהליך חינוך לשותפות.

 הגיל הרך –חנה 
 מעונות יום 28
 גנים 30
 גנים ממלכתי דתי 8

 מבני שמעון. גן חינוך מיוחד אזורי. כיום חצי
 והכשרות לכלל הצוותים דגשים מיוחדים: התמקצעות הסייעות

 אילן: האם יש חשיבה על איתור כח אדם ויצירת עתודה לכח אדם בגיל הרך.
 יחדיו ונבטים. –המועצה מנהלת שתי מערכות 

 בתי הספר –אמיר 
 דגני לנווה במדבר ועליזה אלבז לבית הספר לבנות בשומריה. נכנסו שתי מנהלות חדשות: רמית

סיגל: משרד החינוך הוא הבוחר מנהלת לבית ספר. קשה להשפיע אך אנחנו מעורבים ככל 
 הניתן, מנהלת המחוז התחלפה היום. 

שיתופי פעולה  , מצוינות במבואות,M21, עיצוב כיתות דגשים מיוחדים:  עיצוב מרחבי למידה
 פר, חיבור ילדי כתות ו' למבואות.בין בתי הס

 החינוך החברתי –עפרה 
 מערך חינוך חברתי מושתת ערכים. – פתיחת תכנית "החממה" בגבעות בר, נבטים ויחדיו.

פתיחת חברת הילדים בנבטים, פתיחת שבט צופים בנבטים, התאמת חברות הילדים לחוק 
 , משלחת השומר הצעיר לברזיל.הצהרונים

 תחום צרכים מיוחדים –ענבל 
שילוב כתת ניצן בניצני  סייעות שילוב בבתי הספר. 40תחום בהתפתחות מועצת. כיום יש יותר מ

 הנגב, בניית מרחב תחושות, 
 שילוב ילדים דיפרנציאלים בחינוך החברתי,, דגשים מיוחדים: הגדלת שילוב כתת ניצן

 התמקצעות הסייעות ושילובן בצוות.
 יתתקווה ישראל –אמיר 

דגשים מיוחדים: חיבור בין גננות ממלכתי וממלכתי דתי, פעילות משותפת עם בית הספר לבנות 
 בשומריה, המשך הפעילות עם החברה הבדואית, תכנית לפיתוח מודעות סביבתית.

 תלמידים . 220יב, -ט סיגל: כוכבי המדבר השלים השנה את כל הכיתות
 ל עם המעבר של חצרים למבואות. שנה אחרונה פותחת שנת לימודים, סגירת מעג

העיסוק בחינוך הופך להיות מורכב יותר ויותר. הקיץ הזה חייב עבודה מסביב לשעון להשלמת 
 ההתארגנות לפתיחת השנה. 

 מודה מאד לצוות החינוך על העבודה המאומצת. 
 

 
 לטובת הלוואה בנקאית. 1009אישור שיעבוד הקרקע על מגרש :  3לסעיף 

סיגל הסבירה את הצורך באישור הליך שיעבוד הקרקע שעליה מוקם בית עידן הנגב באזור התעסוקה, 
 לצורך קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל.

 ואת הנגב עידן בית מוקם שעליו, 1009 מגרש של הקרקע שעבוד אתפה אחד  מאשרת המליאה
 .מרכנתיל מבנק הלוואה קבלת לטובת, הנגב עידן ת"באזה המבנה שעבוד

 
 



 

 

 הארנונה כמנהלת, המועצה גזברית מקום ממלאת, אביטל לי נטע של מינויה אישור: 4לסעיף 
 .הגבייה על וממונה

סיגל: נועה סיימה לעבוד במועצה. נטע לי מונתה לממלאת מקום. אליזבת ממלאת מקום תקציבאית. 

 ברכש נקלטו שתי בנות במכרז.

 כמנהלת הארנונה וממונה על הגבייהמבקשת את אישור המליאה לאשר את נטע לי 
 .כמנהלת הארנונה וממונה על הגבייהאת נטע לי אביטל פה אחד המליאה מאשרת 

 

 
 עקב סיום עבודתה של נועה. מינויים אישור: 4לסעיף 

 – אביטל לי נטע הנגב עידן
 – לביא שיר עפרה שמעון בני קרן

  נתן אודי רימון מכון
 

 
 המינויים המבוקשיםאת פה אחד מאשרת  המליאה

 
 

 :אישור תבר"ים: 5 לסעיף
 

 
 אין מתנגדים –התברים פה אחד המליאה מאשרת את 

 
 אישור תכניות עבודה ותקציב. –ישיבה אחרונה לפורום זה  14.10הישיבה הבאה ב

 
 

 

 
 

 לילך קולומבוסרשמה: 
 
 
 

        


