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  3103/02/31מיום  3102/31מס'  שלא מן המניין פרוטוקול מליאה

 במועדון לחבר ברביבים 

 

 קלר, אלי לופו, ניצה צפריר כהן,  ענן שיאון, מרדכי מונין,  דוד בן לולו,  אלדני ערן דורון, :משתתפים

 גנדהפט,  צביקה טוכטרמן, דוד פלמ"ח, לאה שורק, ארז לוזון.וערן עמר, חיימון ט                   

  יין , שושנה זילברבוש, אילנה שחף. אליאסף פלמר, מוטי אברג'יל , אודי אורנשט, רחל ביטון    :התנצלו 

 , מנהלי מחלקות אליעזר בן סעיד. מזכירי ישובים     חים :כנו

 סדר יום 

 . עידכון בנושא תאגיד מדרשת שדה בוקר והתיכון לחינוך סביבתי  .1

 .אישור פרוטוקול ועדת תרומות בנושא נסיעת ראש המועצה לסיור לימודי בגרמניה .2

  .דיון והערות לתוכנית החומש של המועצה .3
 

 עידכון בנושא תאגיד מדרשת שדה בוקר והתיכון לחינוך סביבתי  .3
סקר ראש המועצה את  , לכאורה לסגירת התיכון לחינוך סביבתיעל כוונות  בעקבות הפירסומים 

המהלכים והדיונים המתקיימים בין משרד החינוך והתאגיד לטיפול במשבר והמחלוקת העמוקה בין 

בית הספר וכמובן על הישוב.  ערן  התקציבים , מחלוקת שמשפיעה על  משרד החינוך והתאגיד בנושא

הדרישה לקבל את כל ילדי  ןהמשרד ושל המועצה מהתאגיד ובהסקר בקצרה את עיקרי הדרישות של 

. עמדת המועצה ר יפתח תיכון אזורי בעוד כשנתייםללא מיונים עד אש ,המועצה כתלמידים מן המניין

 היא כי המועצה חייבת להיות חלק מכל הליך להסדרת קיומו של התאגיד ובית הספר. 

 אישור פרוטוקול ועדת התרומות  .2
, בחנה ועדת רמניה ממומנת על ידי גורם חיצונית ראש המועצה לסיור לימודי בגמכיוון שנסיע

. הועדה סוברת כי הגזבר , מנכ"ל ויועץ משפטי, האם קיים חשש לניגוד ענייניםבה חברים התרומות, 

 .ה מתבקשת לאשר את פרוטוקול הועדהחשש כזה . מליאה המועצלא נמצא 

  11.11.11את פרוטוקול ועדת התרומות מיום מאשרת פה אחד : מליאה המועצה החלטה

 תוכנית חומש.  .1
התקיים דיון בחזון , במטרות וביעדים של תוכנית החומש למועצה. לדיון הוזמנו והשתתפו מזכירי 

 ישובים ומנהלי מחלקות המועצה . 

 התקיימו דיונים בקבוצות עבודה וכן במליאה . 

  . שתובא לאישור במליאה הקרובהת ההערות לחזון ולמטרות רוכזו ויוטמעו בתוכני
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