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 ז"תשע אייר ח"י 
 7142מאי  41 

 קול קורא
 (וועדת המיפוי) במועצה האזורית משגב לבית ספר לבוןמיפוי 

 

  החליטה מליאת המועצה , במועצה האזורית משגב במספר התלמידיםבעקבות הגידול

 .נוסף ביישוב לבוןעל הקמת בית ספר יסודי 

 חד מעשרה  בתי ספר חדשים שנבחרו א, מתוכנן כבית ספר חדשני, בית הספר החדש

 . 74 -למאה ה להוות בתי ספר מדגימים לתכנון פדגוגי ואדריכלי המותאם 

 כיצד יתחלקו התלמידים המיועדים לבתי הספר בין , עולה השאלה, עם קבלת החלטה זו

  .בתי ספר יסודיים ממלכתיים 1בו , במצב החדש, בתי הספר השונים

 החליטה המליאה על הקמתה של וועדת בדיקה אשר לאור , על מנת לענות על שאלה זו

תבחן בכובד ראש את צרכי התושבים והמועצה בכל הקשור , חשיבות ורגישות הנושא

וועדת המיפוי הוקמה . בעקבות הקמתו של בית הספר החדש, לשינוי המיפוי הקיים

 :בהרכב הבא

 -חברי הועדה, עה צוקונ-ר עמית ומנהלת אגף החינוך"יו, ועצהלית המ"מנכ, חיה בנדקר "ד -ר הועדה"יו

, (ס לבון"מנהל הקמה בי)נס -אריק בר, אילנה זוהר, יעלי גזל, לאה שמיר: מנהלי בתי הספר היסודיים

, (יסודי משגב)גיל עוז : ר ועדי ההורים בבתי הספר היסודיים"יו, (ס לבון"צוות היגוי ציבורי בי)זוהר זכאי 

בן -אילה סיון, (חבר מליאה וועדת חינוך)אמיר גוטר , (ר ועדת חינוך"יו)אילן מאייר , (הר גילון) רויטל כהן

צדוק -מזכיר הועדה, מפקחת מתכללת משרד החינוך, יעלי ארמה אורן, מנהלת המרכז הקהילתי -יוסף

מתכננת , כהןטובי  - מנהלת מקצועית לוועדה, יועצת ומנחה, מנהל אדמיניסטרטיבי אגף החינוך-יחזקאל

 .ערים ואזורים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,המועצה תושביישובים ולל פונה, משגב האזורית המועצה
 ,היסודיים הספר בתי מיפוי לשינוי שיקולים להציג המעוניינים

 המיפוי לוועדת לפנות
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 אופן הפנייה אל וועדת המיפוי

 מפגשים ציבוריים פתוחים .4

חזון : יוצגו במסגרת המפגשים. משגב לכל תושביהוועדה תקיים מפגשים פתוחים 
יוזמן הציבור , לאחר מכן. ותוכניות בית הספר החדש ותהליך העבודה של הוועדה

בבואה לערוך את מיפוי בתי , שלדעתו צריכה הוועדה לשקול, להציג את השיקולים
 . חומרי הדיון ייאספו וישמשו בעבודת הוועדה. הספר העדכני

 :ספר מפגשים ברחבי המועצה במועדים הבאיםלנוחיות התושבים יתקיימו מ

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 g.ilmap@misgav.or-School  –במייל  .7

 

  מפגשים אישיים .3

בכל הקשור למיפוי , תושבים המעוניינים להשמיע טיעונים ושיקולים נוספים
 :עם מזכירות הועדהמוזמנים לתאם 

 1117341-11: או בטלפון masua@misgav.org.il :במייל
 

 1117397-11או בטלפון  tzadok@misgav.org.il במייל –אגף החינוך 
 

 
 ,בברכה

 
 

 חיה בנדקר "ד
 ית המועצה האזורית משגב"מנכל

 :המפגשים יתקיימו במועדים
 

 91:77 – 12:97 כמון ביישוב ..0' יום ב  
 

 11:77 – 2:77  אולם המליאה במשגבב  ..2' יום ו
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