
עלינו  שהוטלו  מהמגבלות  למעשה,  הלכה  יצאנו,  השנה,  הפסח  חג  במהלך 

ושהטלנו על עצמנו במשך שנה שלמה. מאות אלפי אנשים ביקרו ביערות קק״ל, 

וברכות  שמח  חג  אסרו  במשגב.  מקום  ובכל  העתיקה  ביודפת  הטבע,  בשמורות 

למימונה! פסחא מג׳יד! ובעוד שבוע - רמדאן כרים! 

לפני החג השתתפתי באסיפה של כל תושבי אבטליון בה קיבלו החלטות ״פורצות 

לרכוש  זמן  ובאותו  במקביל,  הרחבה  שכונות  שתי  לקדם  הוחלט  ליישוב.  דרך״ 

שטח גדול לתעסוקה בכניסה ליישוב. בהצלחה!

השתתפתי גם בפגישה של ועד כמאנה ותושבים מכמאנה עם הנהלת המחוז של 

רשות מקרקעי ישראל בקשר לשיווק מגרשים. גם בסלאמה מתעוררות בעיות לא 

מעטות בשווק. כל הכפרים הבדווים בנויים מסביב לגרעין של אדמות חקלאיות 

פרטיות שסביבם אדמות בבעלות המדינה. אדמות המדינה מתוכננות ומפותחות 

למרות  השיכון.  משרד  זכאי  מקום  לבני  משווקים  והמגרשים  השיכון  משרד  ע״י 

למצב  להגיע  מצליחים  אנחנו  הקשיים  אף  על  לא!  ממש  זה  פשוט,  נשמע  שזה 

ומשווקות.  למגורים  לחלקות  מפורצלות  מפלישות,  מפונות  המדינה  שאדמות 

המועצה, אחמד סגני ואני, מלווים את התהליכים ומסייעים. 

הרחבות  בפיתוח  שעסקה  היישובים  כל  ראש  יושבי  של  בישיבה  גם  השתתפתי 

ע״י היישוב או ע״י המועצה. ע״פ התפיסה החדשה החכ"ל מיועד לפיתוח עסקי, 

פרויקטים  לניהול  המועצה,  של  ההנדסה  ואגף  קהילתי  לבינוי  הקהילתי  המרכז 

הנדסיים.

גם הנהלת המועצה התכנסה לפני החג.

עסקתי לא מעט ב״תכנית ההבראה״ של המרכז הקהילתי, ואני מבקש לפרט להלן 

את השתלשלות גיבושה ויישומה:

המרכז הקהילתי הוא הגוף שמפעיל שירותי ״רשות״ של המועצה. פעולות תרבות 

וספורט לילדים, נוער ומבוגרים, היא מפעילה פעילות נוער במועצה וביישובים. 

היא מפעילה חוגים ופעילות העשרה בבתי הספר, ביישובים ובמרכז השירותים. 

במסגרת דיון מעמיק במליאה ובשיתוף נציגי יישובים ונציגי ציבור, הוחלט להטיל 

על המרכז הקהילתי משימה נוספת. לפני קצת יותר משנה עבר תפעול ״המועדון 

הכפרי״ - הבריכות והמתקנים הנלווים וחדר הכושר, לאחריות המרכז הקהילתי. 

במרץ 2020 הוטל הסגר הראשון וכל הפעילות הופסקה בפעם הראשונה. מאז ועד 

היום, הפעילות מתקיימת באופן חלקי או בכלל לא. סגר שני, סגר שלישי, תו סגול, 

עושים  התחומים,  מכל  הכפרי  והמועדון  הקהילתי  המרכז  עובדי  מאות  ירוק.  תו 

המשתתפים  אלפי  עם  הניתן  ככל  קשר  על  ושומרים  להערכה  ראויים  מאמצים 

הפעילים חלקית במשך יותר משנה. 

באמצעות  חדשים  נושאים  שני  לקדם  ואושר  הוחלט  הראשון  הסגר  לפני  עוד 

המרכז הקהילתי:

פעילות  אזורי,  ספר  בית   - יישובים״  ל״אשכול  הניתן  ככל  הפעילות  הנגשת   -  1

פעילות  היישובים,  אחד  של  מבנה  או  במתקן  אחד  מיישוב  יותר  של  משותפת 

״נודדת״, הסעת מדריכים במקום חניכים וכו׳.

2 - הפעלת פעילות ילדים ונוער ביישובים עצמם בשיתוף עם היישובים/ ההורים. 

אחד השרותים שהמרכז הקהילתי מציע בתיאום ובמשולב עם אגף החינוך, בתי 

הספר ומחלקת תחבורה הוא הסעות לחלק מהחוגים והפעילויות. המגבלות של 

מערכת החינוך כללו עד פסח אילוצים שנבעו ממערכת השעות של בתי הספר 

ב״מתווה״ שהופעל במשגב, כדי למקסם את הקשר הישיר עם התלמידים. קיום 

״בכוחות  החניכים  בהגעת  למותנה  זמני,  באופן  הפך  הקהילתי  במרכז  הפעילות 

עצמם״. 

״תכנית הבראה״.  ולמרכז הקהילתי שחייבו  2021 אושר תקציב למועצה  בתחילת 

התכנית כוללת בנייה מחדש של מחירי ההשתתפות, תוך עליית מחיר משמעותי 

לעומת 2019 - שנת הפעילות המלאה האחרונה. 

שני עקרונות מנחים את קביעת המחירים החדשים: 

פעילות.  לאותה  ההסעות  עלות  ותמחור  הפעילות  תמחור  עם  קשר  שמירת   -  1

הפעילות,  שעת  מוערך,  משתתפים  מספר  שונה.  פעילות   לכל  ההסעה  עלות 

תדירות הפעילות ומספר המוסעים - כל אלו משפיעים על העלות בפועל. 

ויישובים קרובים למקום  - שמירת אחידות מחיר בין ילדים מיישובים רחוקים   2

ישלמו אותה עלות עבור הסעה לבית  ומטל אל  ילד מגילון   - הפעילות. לדוגמה 

הסעה  עבור  עלות  אותה  את  ישלמו  וכמאנה  נעים  מערב  ילד  גילון,  הר  הספר 

למגרשי הטניס במרכז השירותים במשגב וכו׳. עלות ההסעות תושת באופן שווה 

על כל המשתמשים, הקרובים לא ישלמו פחות והרחוקים לא ישלמו יותר עבור 

הסעה לאותה פעילות. 

לבחור  יכול  ומבוגר  נער  ילד,  כל  הביקוש.  על  גם  ישפיע  מחיר  ששינוי  ברור 

להשתתף או לא. קיימת פעילות מקבילה ב״שוק״ הפרטי וביישובים שכנים. אנחנו 

בוודאי לא יכולים להמשיך לקיים פעילות הפסדית שגורמת לחריגה מהתקציב. 

המרכז  בפעילות  הרשויות  מרוב  יותר  הרבה  יחסי,  באופן  משקיעה  המועצה 

הקהילתי. העברת המועדון הכפרי לניהול המרכז הקהילתי היא ביטוי למחויבות 

היא  הפעילות  תחרותיים.  במחירים  ומגוונים  איכותיים  רשות  לשירותי  המועצה 

לא למטרת רווח והיא מסובסדת מכספי ציבור. המרכז הקהילתי מנוהל כעמותה 

בשותפות עם ״חברת המתנ״סים״ של השלטון המקומי, ומלווה בכל החלטותיו ע״י 

גורמים מקצועיים ובעלי ידע רחב בכל התחומים בהם עוסק הארגון.  

הנהלת המרכז הקהילתי תפרסם מחירון חדש שיופעל מייד עם חזרת הפעילות 

ל״שגרה״. ההסעות יופעלו בתמחור לפי קבוצות ושעות. 

ספטמבר,  לקראת  ״נורמאלי״.  להיות  ישוב  המצב  שבספטמבר  מניחים  כולנו 

הנהלת המרכז הקהילתי תעשה בדיקה נוספת של תמחיר כל החוגים וכל ההסעות. 

חוסר  מתוכננות,  לא  הוצאות  מדינה,  תקציב  היעדר  של  שבשנה  לכולם  ברור 

יישום  ותחילת  אופטימלית  בצורה  תחבורה  להפעיל  אישור  היעדר  או  היתכנות 

של אסטראטגיה חדשה ודגשים חדשים, גם מחירון החוגים ישתנה! אף אחד לא 

מאשר למרכז הקהילתי לחרוג מהתקציב שלו. תפעול בתוך תקציב מאושר, הוא 

משימה ראשונה של כל מנהל. 

המועצה מעמידה מתקנים ומבנים לשימוש המרכז הקהילתי, והמועצה מעבירה 

המרכז  של  פעילויות  לסבסוד  המועצה  תושבי  לכלל  ש״שייך״  ציבורי  כסף 

הקהילתי שמשרתות רק חלק מתושבי המועצה. כל הרשויות בישראל נוהגות כך. 

על פי בדיקה שערכנו, כל המועצות האזוריות שמסיעות לשירותי ״רשות״ גובות 

יותר כסף ממשגב עבור הסעות. אנחנו חייבים לעשות את ההתאמות הנדרשות 

ואנחנו נעקוב אחר ההתפתחויות. אני אמשיך לעדכן!

נודע״.  ה״לא  אל  הליכה  גם  היא  מעבדות.  שחרור  רק  לא  היא  מצרים  יציאת 

השתתפות ב״אפוס״ גדול יותר ממני. קראנו בחג הראשון ״ויהי מקץ שלושים שנה 

רק  לעולם  זה  רואה  שאני  מה  ״אני״,  לא  הוא  ה״סיפור״   - שנה.....״  מאות  וארבע 

״חלק מהסיפור״. בחג השני קראנו ״....ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה.״ זה לא 

רק מימד הזמן שהוא מעבר לחוויה שלי, גם מימד הטבע ....  

השבוע הראשון של ספירת העומר מסתיים היום - השביעי של הראשון, ״מלכות 

שבחסד״. שבוע טוב!
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