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 2019, ספטמבר 8          

ט"תשע, אלול' ח

 ? בישראל הכפרי במגזר לטיפול חשוב הכי הדבר מה

 54 כל את שמייצג הארגון - זוריותהא המועצות מרכז לעסוק צריך במה

 ? בארץ זוריותהא המועצות

 ראשי 4 ועוד אני בה, זוריותהא המועצות מרכז של אסטרטגי לתכנון הוועדה

      . ״משוב״ במדינה האזוריות המועצות ראשי מכל קיבלה, חברים מועצות

 בטיפול ויתרכז יתמקד שהמרכז רצוי שלדעתם נושאים שלושה ודרגו ציינו הם

 הכנסה וגריעת, שיפוט שטחי של גריעה הוא אחד מספר שהנושא מסתמן .בהם

 . לערים והעברתם תעסוקה מאזורי

 במעין כולו הכפרי המרחב. ה״התיישבות״ ערך נשחק הציבורית בתודעה

 שהיא במקום נפגעת לתושבים שירותים לספק המועצות יכולת. ״מגננה״

 . בנושא הטיפול את וישפר, יתמקד, ישתנה שהארגון מאמין אני. תתחזק

 מציאות הוצגה. חינוך בנושא מועצות ראשי של, השבוע שנערך במפגש השתתפתי

 חינוך שירותי לספק היישובים ביכולת, הכפרי המרחב בכל מתמשכת פגיעה של

 גדול וקושי החובה בגני כ׳א בתקני ומחסור ציפוף יש, בנוסף.  0-3 לגילאי

 . בצהרונים
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 ההסעות מערכת. גנים 67 -ו ספר בתי 15-ב הלימודים התחילו, במשגב אצלנו

 ביקרתי אני. יום כל נסיעה קווי 300-ב ילדים 6,000 להסיע התחילה המועצה של

 ורכזי מנהלי, הספר בתי כל מנהלי עם במועצה ונפגשתי ספר בתי 8-ב

 ובטיחות טחוןיב וגורמי( שפ׳ח) החינוכי הפסיכולוגי השירות, וההסעות הפעוטונים

 . שלנו החינוך מערכות את שמלווים
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 . ושורשים עצמון היישובים הנהלות עם השבוע נפגשתי

 . אשר ומטה הגליל מרום - שכנות מרשויות ותושבים רשויות עם השבוע נפגשתי

,  רקפת, צורית, כמאנה, צביה ממעלה תושבים עם השבוע ושוחחתי נפגשתי

 .ותובל טלאל, מורשת, אשחר, עצמון

 הכלכלית החברה תהנהלו עם ביחד עסקי לפיתוח הוועדה בישיבת השתתפתי

 (. תרדיון) משגב פארק וחברת

    . צביה ובמעלה בחרשים לעולמם שהלכו משגב מקימי על לאבלים ניחומיי

 . תנוחמו השמיים מן

 משפחת של משפחתי רועיבא ״אקומיוניטי״ קהילת כל עם להשתתף השבוע זכיתי

 קשת בעלי. תקווה לי שנותנים הרגעים אלו. מדהים קהילתי רועילא שהפך קוגן

 ש״ברצף״ מה וכל וחילונים דתיים, וערבים יהודים. מיוחדים צרכים של רחבה

 .... חינם״ ״אהבת. בחינה מכל

  . דנחמתא״ ״שבעה אמצע. לי״ ודודי לדודי ״אני - אלול חודש, הקיץ סוף

 ! ומבורך טוב שבוע. ״...מנחמכם הוא אנכי ״אנכי קראנו

 

 

  ,שלכם

 דני עברי


