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 מהלך הדיון: 

 הלימוד בגיל הרךהעלאת שכר  .1

חינוך דנה בנושא שימור עובדים לפני מספר חודשים. בעקבות דיון זה התקיים שיח בשולחן  ה מועצת  •

במטרה לשמוע מהן   ,עגול )בהובלת נועם שטהל מנהל האגודה דאז( עם העובדות במערכת הגיל הרך

 מה חסר להן, מה הן מרגישות, מה יכול לשפר את תחושתן וכדומה.  ;על חוויית העבודה במשמר הנגב

דלית )מנהלת תשאבי אנוש( תכנית  ו  כפועל יוצא מזה וכמהלך שתוכנן מזמן, הוכנה ע"י דקלה •

ור יציבות  להתאמה ושיפור תנאי השכר של העובדות. התכנית שמה דגש על שימור עובדות ושיפ

בראש ובראשונה   –המערכת לאורך השנים מתוך אמונה כי התועלת המתקבלת הינה של כולם 

 הילדים , ההורים והמערכת. 

מתן מענקי  ו  תיקוני שכר למרבית העובדות במערכתבישיבה האחרונה הוצגה התכנית הכוללת  •

 לייצר הן יציבות והן שימור. לוותק במטרההתמדה בהתאם 

מערכת הגיל הרך חווה גידול בעלויות התפעול השונות )מזון, חשמל, שירותים   –התייקרויות במשק  •

 ת .וכו( בדומה למגמה הארצי

שני הנושאים שפורטו לעיל מעלים את הצורך בהגדלת הכנסות מערכת הגיל הרך על מנת לשמור על   •

 (. 2022תקציב מאוזן החל משנת הלימודים הבאה תשפ"ג )ספטמבר 

המועצה  , באמצעות התכניתעל מנת להצליח ולממש את  מקורות כספיים לט לבחון חלופות לגיוס  הוח •

   האזורית / האגודה / ציבור ההורים .

    חינוך טרם הסתיים ונמצא עדיין בתהליכי חשיבה ובירור.ההדיון במועצת  •

ועלינו לעשות את המירב  אין ספק שמערכת חינוך של משמר הנגב היא מערכת טובה, איכותית ויציבה  •

 על מנת לשמר אותה ככזו. 

  

 בקשה להוספת יום בצופים .2

רונן, ראש שבט הצופים במשמר הנגב ויובל, רכז השבט הגיעו למועצת חינוך בבקשה להוסיף   •

יום פעילות נוסף. כיום הצופים פועלים בימי שלישי בעוד בשאר חלקי הארץ הם פועלים 

 שי.  בימי שלישי ושי -פעמיים בשבוע  

 כמו כן, התשלום לצופים היה ועדיין על יומיים למרות שבפועל יש פעילות רק ביום אחד. •
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הבקשה שהוצגה בפני מועצת חינוך הינה לאפשר בשנת תשפ''ג יום פעילות בשישי, תחילה רק   •

למרכזון הצעיר והבוגר ובשנת תשפ''ד גם למרחבים. זאת על מנת לאפשר למרכזון הצעיר  

 לקבל גם הוא הדרכה/פעילות ולהעשיר את הפעילות ביום נוסף.  

רכזון פועל בימי שישי, מועצת חינוך מועצת חינוך נתנה את ברכת הדרך, אך כיוון שהמ •

ביקשה מאלדד, מנהל החינוך החברתי לשבת ביחד עם רונן ויובל ולראות כיצד ניתן לבצע 

 זאת מבלי לפגוע בפעילות של המרכזון הן מבחינת הימים והן מבחינת התכנים.  

דים הודגש כי יש חשיבות לסנכרון ועבודה משותפת של שני הגופים. יש לחשוב גם על היל  •

 שכרגע אינם שותפים בצופים מבחירה. אלדד ויובל יכינו תכנית עבודה שתוצג בישיבה הבאה. 

 

 עדכונים של יואל ודקלה  .3

 יואל: 

 שיר גזית, מובילת מרחב עופרים ב', הודיעה שלאחר פורים תסיים את עבודתה.  ●

 בהצלחה!  - סוף נחושתן תחל לעבוד במרכזון צעיר ובמרחב הפערים  ●

 .נכנסה להוביל את מרחב כפיריםליאן גרופר   ●

''שמעון בלילות''   ● פרוייקט של המועצה האזורית בו מגיעים צוות צעיר למפגש    –התקיים אירוע 

ושיח עם הנוער עד השעות הקטנות של הלילה. היה מפגש מאוד מוצלח כפי שנשמע הן מהמובילים  

השיווק לא היה מספק. יש ללמוד את  והן מהנערים.ות. צויין כי הייתה נוכחות דלה יחסית וזאת כי  

 פרסום מתאים גם לנערים וגם להורים. הלקח לפעמים הבאות ולדאוג ל

 דקלה:

 צפויה בעיית כוח אדם בחול המועד פסח.   •

o   .חלק מהמטפלות כבר הודיעו שלא יוכלו להגיע לעבוד 

o אל   וחג עידרמאדן  יותר מחודש חלים צום ה מתחילת אפריל ולמשך קצת, בנוסף

 . תקופה זו כוללת את פסחימים חלקיים. יעבדו פיטר בהם העובדות הערביות 

o פחות מטפלת אחת  ל  בכל גןתהיה ל המועד במהלך חונעשים כל המאמצים לוודא ש

 (. 2מובילה או מס'מהצוות הקבוע )לא בהכרח  

 


