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 :אישור פרוטוקול 4א
 4אושר 484.8..מיום  3.8.' פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מס

 

 :דיווח ראש המועצה 4ב
אנו , הודיע על רצונו לסיים את עבודתו במשגב ובימים אלה, מנהל אגף החינוך -קי ונונו 'ג – סיום עבודה

ס על יסודי ומנהל "ים לאיוש תפקידי מנהל בימכרז פורסמוכן -כמו4 נערכים ליציאת למכרז לאיוש התפקיד
 4ומזי אורן של אמיר מיכאלהמחלקה לשירותים חברתיים בעקבות התפטרותם 

 4ומאחלים לו הצלחה בהמשך, קי על תרומתו למערכת החינוך במשגב בארבע השנים האחרונות'אנו מודים לג
 

הבאת "במסגרת הפרויקט , שר החינוך הקודםבתקופתו של  – ס על יסודי"מחשוב בבידילמה בנושא 
 כולםבבתי הספר היסודיים וציידנו את  מחשובלפרויקט בשנה שעברה נכנסנו , ".1-מערכת החינוך למאה ה

ד המערכות עובדות יפה מאו4 (מקרנים בכיתות ומחשב נייד לכל מורה) אינטראקטיביות תקשובבמערכות 
נכנסנו לתקשוב בחטיבות הביניים , ל הנוכחית"בתחילת שנה4 בהטמעתןבארץ משגב די מובילה , ולמעשה

מקרנים  12משרד החינוך אישר לנו 4 אולם אנחנו נתקלים בבעיה בחטיבת הביניים במשגב, בסלאמה ובמשגב
 4 המלמדים בחטיבת הבינייםמורים  44. לעומתמחשבים  4.אבל אישר רק ( כמספר כיתות האם)
 

נוכל להתקין מקרן בכל כיתה אבל לאיזה מורים  4 אוד רצינית לגבי כל הפרויקטעובדה זו מכניסה אותנו לדילמה מ
מספר אפשרויות  לבחוןהתחלנו , יחד עם בית הספר? ניתן מחשב נייד ומה יעשו המורים שלא יקבלו מחשב

שנותנת , "אתנה"פנייה באמצעות גייס המשאבים של המועצה לקרן : ביניהן, והמשמעויות הכספיות שלהן
מול סבסוד המועצה י המורים לעצמם "רכישת מחשבים ע; פנייה למינהל החינוך ההתיישבותי; מחשבים למורים

 (₪4 04,444-כמדובר על )
 

בשטח השיפוט )הרחבה הוועדה המחוזית אישרה את ה4 אזור התעשייה הורחב – חבת אזור תעשייה בר לבהר
דונם  144-כנכנסנו לתכנון מפורט וכיום 4 והכל חתום וסגור( מזרחי של אזור התעשייה-בצד הדרום, של משגב

4 כדי לחתום על חוזים4 י4מ4ת ולמ"איתם ושלחנו אותם לתמ התחלנו לעבוד4 מפעלים מתעניינים 4.-לשיווק ו זמינים
להבין  ,ז מטה אשר"ראש מואו4 ת4ל א"יחד עם מנכ, ניסינו4 ךעצר את התהלית אישר אותם אבל המינהל "התמ

נאמר , 4י4מ4במשיווק האגף ראש בפגישה שתקיימה לפני החג אצל , בסופו של דבר4 את הסיבה לעצירת התהליך
תשתיות ומנהל אגף , לההסכמנו  ,שהדרישה לא נכונהרות למ4 התכנון המפורט לתהליך בקרה של יכנסשהמינהל 

אנו ממשיכים לפעול מול רשות  4בר לב4 ת4י כבר יצר קשר איתנו והגיע אתמול לסיור בא4מ4של מהנדסה ופיתוח 
 4מקרקעי ישראל לפתרון הנושאים האחרים
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 :מדד כלכלי חברתי חדש 4ג
משגב לפיו , אקונומי-למדד הסוציוחישוב חדש  לאחרונה פרסמההלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה רון דיווח כי 

 מעבר זה יהיו השלכותשלאנחנו צופים (4 רוב המועצות שעלו בדירוג הן המועצות האזוריות) 7-ל 0-עלתה מ
חברתי -נושא כלכליהאיזון ודרך כמעט כל  מתקציבהחל , ה של השתתפות ממשלתיתיריד כמו, עבורנו כבדות

 4למשרד ממשלתי זה או אחרהקשור 
 

שלוש י "משתנים עפ 0.הוא מכיל 4 1443שנת  אוכלוסין שלהמפקד  מסתמך עלהמדד שפורסם בשבוע שעבר 
כאשר לכל קבוצה מספר , השנייה בחינוך והשכלה והשלישית ברמת החיים, אחת העוסקת בדמוגרפיה: קבוצות

 4משתנים עם ערך משתנה לכל רשות
 

הממשלה האחרים  משרדי4 ..14בשנת לתוקף יכנס הוא  -האיזון  משרד הפנים וההשפעה על תקציבמבחינת 
 4בנפרד אבל יש סיכוי סביר שנפגוש את המדד הזה כבר השנה עם המשרדים איתם נעבוד יקבלו את החלטותיהם

 
ובינתיים  ,בכך הרבה תקוות הוא לא תולהאבל , רון ציין שהוא שלח השגות לגבי הנתונים שפורסמו על משגב

ההערכה היא )מדובר  כסף כמהמושג על  לעל מנת שנקברכז עבודה בתוך המועצה אשואל לשאול ביקש מ
מחלקות התבקשו להעביר לו את ההשפעה הכל מנהלי (4 שמדובר על מספר מיליונים בשנה מתוך תקציב המועצה

נתחיל לראות , ירה הראשוניתיסיים את הסקברגע ששאול  4משרדי הממשלה השוניםעבודתם מול שינוי על השל 
 4משמעויות ואיך נערכים אליהןמה ה

 
 
 :לשינוי גבולות נין'בקשת סח 4ד

בהמשך לדיווחו בנושא בישיבות ההנהלה והמליאה האחרונות ולמכתב ששלח לישובים הגובלים עם , רון ציין כי
נין 'עם הצעה לתת למהנדסים של משגב וסח ,מר מאזן גנאיים -נין 'ראש עיריית סחעם  נפגשהוא , נין'סח

תו של ראש רון ממליץ להיענות להצע, צות עם מספר גורמיםלאחר התייע4 הסכמותלהיפגש ולנסות להגיע ל
 4העיר

 
 4הנהלת המועצה מאשרת את המלצתו של רון למפגש בין מהנדסים: הוחלט

 

 :ש ו נ ו ת  4ה
 מנוףתושב )הנהלת המועצה מאשרת את מינויו של מיקי נבו  –מינוי חבר נוסף לועדת החינוך 

 4החינוך של המועצהועדת כחבר ב( ס על יסודי לשעבר"ומנהל בי
 
 
 
 
 

 רון שני          :רשמה
 ראש המועצה         בטי שוייצר

 

 

 

 

 


