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בשני הפוסטים האחרונים ,התייחסתי לנושא מחירון החוגים במרכז הקהילתי.
בעקבות הקמת צוות לבדיקת מחירון החוגים להלן ״סיכום ביניים״:
 לפני שנה הופסקו כמעט כל החוגים והתחילה פעילות ביישובים שלא היתהקודם לכן .הפעילות ביישובים מאוד מוצלחת וחשובה והיא ממשיכה עד היום.
 בספטמבר חשבנו ש״חוזרים לשגרה״ גם בחינוך הפורמאלי וגם בבלתי פורמאלי,ונרשמו אלפי ילדים לחוגים .כעבור שבועיים הפעילות בוטלה .הפעילות התקיימה
במתכונת חלקית מדצמבר עד מרץ .כשהפעילות התקיימה ההורים שילמו .הסעות
לא בוצעו בכלל .רק עכשיו ,לקראת סוף שנת הפעילות ,חוזר החינוך הפורמאלי
למתכונת של לימודים ״מלאים״ ומתקיימים התנאים להפעיל מערכת הסעות.
התייחסתי לא מעט לחיבור בין ערכי הליבה של משגב לבין סדר העדיפויות כפי
שהוא מתבטא בפעולת המועצה .מהם ערכי הליבה? שונות ,שיתוף פעולה ,סגירת
פערים .אלא מה? כרגיל ״קל להגיד ,קשה לעשות״!
לאחר ניתוח מעמיק של רצון הציבור ושיתוף רחב בפורומים פתוחים לכלל
הציבור ,הוחלט ואושר לשנות את הדגש של הפעילות הבלתי פורמאלית  -יותר
ב״אשכולות״ ופחות ב״מרכז״ .יותר בבתי הספר ובמתקנים ברחבי המועצה והעיקר
 יותר ביישובים .הכוונה היתה להנגיש את הפעילות ליותר ילדים ובני נוער ולהגיע״לכל ילד/ילדה ולכל נער /נערה״.
יש דוגמאות רבות לפעולת המועצה ע״פ עקרונות אלו:
 הרחבת פעילות ילדים ונוער ביישובים בתקופת הקורונה. הקמת מנהלת בהר כמון והתחלה של יצירת מעין ״שלוחה״ של המרכז הקהילתיעל ההר.
 קידום בינוי אולם ספורט בלבון כבסיס להפעלת מערכת חוגים במקום. תוספת פעילות חוגים בהר גילון ,הר שכניה ,מורשת וסלאמה. תמיכה מוגדלת למועדון נוער משותף לשכניה וקורנית והתקשרות עם היישוביםכדי לאפשר פעילויות נוספות של המרכז הקהילתי.
 בדיקת היתכנות הפעלת הבריכה בלוטם ע״י המרכז הקהילתי ,ע״פ בקשתהיישוב.
 עוד הרבה דוגמאות והרבה מאוד תוכניות.לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי נכתבו עקרונות ,״תמונת עתיד״ ,״סימני דרך״,
יעדים ותכניות עבודה .הכל הופץ לכלל התושבים ומפורסם ביישובים ,במרכז
הקהילתי ובאתר המועצה .הכל תוך שיתוף ציבור ,בשקיפות ובפתיחות מלאה.
התפקיד העיקרי של המרכז הקהילתי הוא לבצע חינוך בלתי פורמאלי ע׳פ ערכי
הליבה של המועצה ולסייע במשימה המרכזית ,בשתי מילים  -״בינוי קהילתי״.
חשוב להדגיש  4תובנות מרכזיות:
 - 1רק כ-שליש מילדי משגב משתתפים בכלל בחוגים של המרכז הקהילתי.
 - 2פחות מ 5%-מילדי משגב משתתפים בחוגים שבהם גם הפעילות עצמה וגם
ההיסעים מסובסדים בהיקף של מעל  .75%סבסוד מסיבי של הסעות מדי יום
לקבוצה כל כך קטנה של ילדים הוא חריג ולא מידתי .יתכן שחלק מהילדים
ראויים וזקוקים לתמיכה אישית או למלגות ,בטוח שלא כולם!
 - 3הפעילות ביישובים מתבצעת בשיתוף של היישובים והמועצה .המועצה
משתתפת בכ 1/3 -מהעלות .מעל  80%מילדי משגב משתתפים .הפעילות תוגברה
והשתתפות המועצה עלתה באופן משמעותי בשנה האחרונה.
 - 4מערך ההיסעים עד שעות אחה״צ הוא מערך יעיל ומשולב עם מערך היסעי
הפיזור של בתי הספר .מערך ההיסעים בשעות מאוחרות יותר הוא יקר יותר וחלק
מהחוגים כוללים הסעה מיוחדת  3-5ימים בשבוע למשתתפים בודדים( .כ₪ 800-
למשתתף עלות ההסעה).
בשורה התחתונה אין התאמה בין הערכים והיעדים לבין המציאות .הפעילות
שתואמת את הערכים מקבלת פחות כסף ,למרות שהיא יותר אפקטיבית.
בוודאי שמשגב תמשיך לטפח מצוינות! בוודאי שמשגב תמשיך לטפח קבוצות
ייצוגיות בספורט במחול ובמוזיקה! בוודאי שמשגב תמשיך לדאוג לשוויון בין
״רחוקים״ לבין ״קרובים״ ,בין יהודים לערבים ובין חילונים לדתיים  -הרי כל אלו
הם ערכי הליבה .מילת המפתח  -״מידתיות״.
כפי שכתבתי לפני שבוע ולפני שבועיים ,זעקת ההורים נשמעה .השנה איננה
שנה ״רגילה״ .אי אפשר לעשות שינויים ללא שיתוף והבנה של הציבור הרחב
וגם לא בקיצוניות ולא ״מהיום למחר״ .תפקידי ותפקיד כל נציגי הציבור  -לאזן בין
אינטרסים שונים .תפקידנו למצוא ״מידתיות״ .תפקידנו לעשות ,לטעות ולתקן .כי
רק מי שלא עושה  -לא טועה.
בינתיים ,הנתונים נבדקים ונבחנים שוב ע״י וועדה ציבורית .ברור לי שחלק
מההורים בוחנים את המועצה דרך מחיר החוג .ברור לי שחלק מהתושבים רואים
כל פעולה דרך משקפיים של ״נארטיב״ של צרכים כאלו ואחרים שאינם מקבלים
מענה מספק .ברור לי שכולנו מושפעים מהציניות ,האופורטוניזם והמניפולטיביות
שמאפיינים את הפוליטיקה בישראל ולפעמים גם את המגזר הציבורי.
במשגב יש רוח שונה!
אני עובד בשיתוף פעולה עם נציגי ציבור אמיתיים וכנים .אני עובד עם בעלי
מקצוע ושותפים מעולים בתחום החינוך ,החינוך המשלים ,התרבות ,הספורט
והניהול הכספי .אני לא מנסה להיות יותר פופולארי ואני לא משלה את עצמי
שכולם יתמכו בכל שינוי .אבל אני אשאר נאמן לערכים ואפעל לפי ההגיון
במתינות ,בעקביות ובנחישות כל עוד אשרת את הציבור .בשביל זה אני פה.

השבוע עסקנו הרבה במתווה הקורונה בחינוך ובהסעות .קבלנו הוראות סותרות
ביום ראשון ,שני ,שלישי ורביעי .גם ממשרד הבריאות ,משרד החינוך ,משרד
הפנים ,פיקוד העורף ,מרכז השלטון המקומי ועוד .הצטרפתי לפנייה של כל ראשי
המועצות האזוריות להסיר את כל המגבלות בחינוך ובהסעות.
השתתפתי השבוע בשתי ישיבות שונות ב״מרכז השלטון האזורי״ .זה שמו החדש
של הגוף שמאגד ומייצג את כל המועצות האזוריות .אני חבר בצוות שעוסק בתכנון
האסטראטגיה של הארגון .אני גם משמש יו״ר וועדת הרווחה .ישיבת הצוות לתכנון
אסטרטגי עסקה ביחסי המרכז עם גופים ייצוגיים נוספים כמו ״פורום ה15-״ ,פורום
ראשי הרשויות הערביות ,מרכז השלטון המקומי ועוד .גם הוצגה הצעה לקמפיין
תקשורתי.
וועדת הרווחה נפגשה עם מנהלים בכירים ממשרד הרווחה .הכוונה היא לקדם
החלטת ממשלה ותקצוב משמעותי לבניית פתרונות דיור לאוכלוסיות בעלי
מוגבלויות וצרכים מיוחדים במרחב הכפרי .העקרונות הם בנייה ע׳ח המשרד
לבעלי מוגבלויות ביחידות דיור של בין  1-5בכל יחידה ותמיכה בתעסוקה או בהגעה
לתעסוקה ,הכל לפי התנאים הספציפים של יישוב כפרי קטן .בשלב ראשון יבחרו
 4פרויקטים ,אחד בכל אזור בארץ ,אני בטוח שבמתכונת הנכונה אנו נוכל לשכן
את בנינו ,אחינו והורינו בעלי המגבלויות בתוף קהילותנו ויישובינו.
נפגשתי עם הנהלת היישוב ראס אלעין.

טקס יום הזכרון נערך עדיין תחת מגבלות גם בבתי הספר ,גם בבתי העלמין וגם
באנדרטאות בסלאמה ובצומת המוביל .יהי זכרם של חללי משגב וכל חללי
מערכות ישראל ופעולות האיבה ברוך.

יום העצמאות נחגג ביישובינו ובכל הארץ בחוץ ,בגינות .בשטחים הציבוריים ,ובכל
השטחים הפתוחים.

בשבת קראנו ״תזריע ,מצורע״ .הפרשות עוסקות גם ב״סגר״ וגם ב״ריחוק חברתי״.
אני מאחל לכולנו קירוב חברתי וצמיחה בקרוב ,היום  21יום לעומר שהם שלשה
שבועות  ,שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

