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 , 2019, יוני 30          

 ט"תשע, סיוון 'זכ
 

. המקוצר הלימודים שבוע בעניין הציבורית מהמחלוקת הרבה ללמוד אפשר

 את ולטייב לשפר כדי ימים בחמישה ואמצעים שעות תוספת - המקורי הרעיון

 לימודים ליום חזור הלוך סיעהנ מילדינו לחסוך - המשנה מטרת. ילדינו חינוך

 המועצה י"ע יישובי״ ״שישי פעילות הופעלה בהתחלה. קצר היה ככה שגם

, המשתתפים והיישובים הילדים מספר ירידת, הביקוש צמצום עם, ובהמשך

 שבוע אבל ,קוצר אמנם הלימודים ששבוע וטענו הורים באו. הופסקה הפעילות

 .הדעות לכל מוצדקת טענה. לא - העבודה

 המקומית הרשות באמצעות שמסופק שירות שכל כך בנוי המדינה תקציב

 משלימה רשות כל. ועוד ובטחון אכיפה, תברואה, רווחה, חינוך. ב״חסר״ מתוקצב

 שהכנסותיהן ברשויות ההשלמה את לממן כדי. מארנונה מהכנסותיה החסר את

 כל(. גרעון איזון) איזון״ ״מענק לרשות מועבר ,מספיקות אינן מארנונה

 שירות שכל היא התוצאה. איזון״ ״מענק מקבלות,  משגב כולל,  בגליל הרשויות

 על סליחה. )אחר שירות חשבון על בהכרח הוא מענק שמקבלת ברשות שמסופק

 (.ה״מייגע״ ההסבר

 לעשות נאלצים אנחנו,  מקוצר לימודים שבוע בעניין העוול את לתקן בבואנו

 היא העלות רוב מקרים בהרבה. הורים, יישובים, מועצה - בשותפות זה את

 . שישי בימי פעילות  של במקרה גם. ההסעה

 ונציגי המועצה מליאת חברי י"ע שהוכנה הצעה רים"יו פורום בפני הוצג השבוע

  חינוך ועדת ר"יו – שימול בן חני י"ע הוצגה ההצעה. החינוך מתחום ציבור
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 על מבוססת, שונות מאפשרתה ההצעה. המועצה במליאת אשחר שובהי ונציגת

 מוזמן בפרטים שמעוניין מי. פערים״ ״סגירת בערך פוגעת ואיננה, פעולה שיתוף

 . חינוך לוועדת או, ר"ליו, שלו שובהי למזכיר לפנות

 התהליך סיכום לסדנת שהתכנס רחבה״ ״מליאה בפורום השבוע  השתתפתי

, יישובים קשר, חינוך - הציבוריות הוועדות ארבע י"ע הובל התהליך. האסטרטגי

 תוצרי. רחב ציבור שיתוף וכלל שנה חצי נמשך התהליך. עסקי ופיתוח, דוריות-רב

, עבודה לתכנית בהמשך ויהפכו רחבה״ ״מליאה בפורום דיונים עברו התהליך

             .המועצה בתקציב ביטוי לידי שיבואו כפי העדיפויות לסדרי ולבסיס

 ובדרך הלוך בדרך. אילן נווה הארחה בבית ימים שלשה ישבו ציבור נציגי 136

 מהמקובל שונים עקרונות לפי שפועלים ומועצות יישובים נציגי עם נפגשנו חזור

 . אצלנו
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 להתרשם הרחבה למליאה באו. ערביות רשויות ראשי כנס גם היה אילן בנווה

 . מכסור וביר כאוכב,  סכנין: שכנות עיריות ראשי - ולברך

 ב״מאיץ״ פעולה שיתוף על והסכמנו כרמיאל עיריית ראש עם נפגשתי השבוע

               . אזוריים יזמים לקידום תפעל המשותפת הפלטפורמה. עסקי

 גילון ונציג עסקי״ ״פיתוח ועדת ר"יו – אברהמי אסף - בשותפות נציגנו

 . במליאה

 הם. זבולון אזורית מועצה של הלשכה צוות עם ,הלשכה צוות עם יחד שתינפג

 . בדווים ביישובים עבודה דרכי לבחון כדי בעיקר אלינו הגיעו

 . מורשת יסודי ס"בי סיום בטקס שתתפתיה

 

 להגיע הצלחתי לא בהם ספר בבתי ביקורים אשלים הבאה הלימודים בשנת

 ! מחילה - סיום לטקסי
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 הציבור נציגי כל עם ושוחחתי ״מרחבים״ עמותת של כללית באסיפה השתתפתי

 במשגב וותיקים לאזרחים ושירותים תשתית ביצירת שהעיסוק ספק אין. בעמותה

 . הבאות השנים של המרכזיים האתגרים אחד הוא

, עצמון, רקפת, גילון, ממורשת ותושבים הנהלה נציגי עם גם השבוע נפגשתי

 . וכמאנה, אשחר

 !והסבתות הסבים, ההורים, הילדים לכל ושמח טוב גדול״ ו״חופש טוב שבוע

 

 

  ,שלכם

 דני עברי


