
על  שממונים  הרווחה  ממשרד  ומנהלים  מנהלות  של  משלחת  השבוע  אירחנו 

תחום ״האזרחים הוותיקים״.

יש היום ביישובי משגב כ- 3,500 תושבים בני 60+ ) 11% מכלל התושבים( וכ- 1,100 

תושבים בני 70+  ) 4%(. בשנים הקרובות צפוי מספר התושבים בני +70  לשלש את 

עצמו. זהו ״גל״ דמוגרפי ידוע מראש. אלו ברובם ״ותיקי משגב״ - יהודים וערבים, 

ואורחות חיים שונים, עם  וחילונים, בעלי מאפיינים שונים, צרכים שונים  דתיים 

אתגרים שחלקם משותפים וחלקם ייחודיים.

השירותים שמוצעים לתושבים הותיקים מגוונים מאוד. מועדון ״מרחבים״ במרכז 

השירותים במשגב משמש מעל ל-1,000 משתתפים פעילים. חלק גדול משתמשים 

לכ- מונגשים  נוספים  שירותים  הקהילתי.  והמרכז  הכפרי  המועדון  בשירותי  גם 

ופעילויות  מסגרות  קיימות  ובאשכולות.  ביישובים  בדווים  ותיקים  תושבים   160

יהודים  ליישובים  משותפת  מסגרות  ורוסית,  אנגלית  ערבית,  לדוברי  מסובסדות 

וקבוצות  וועדות  קיימות  שונים.  לנושאים  ממוקדות  וקבוצות  בדווים,  ויישובים 

היישוב  עם  בשיתוף  שירותים  והנגשת  יישובים  ב-24  וותיקים  לליווי  מתנדבים 

של  המוכר  בדגם  וותיקים  רכזי  העסקת  של  ״פיילוט״  קידמה  המועצה  בכולם. 

העסקת רכזי נוער לאשכולות יישובים - בינתיים מועסקים 3. 

להגיע  מאמצים  ונעשו  הקורונה״  ב״שנת  דחיפות  משנה  קבלה  מרחבים  פעילות 

לכל אחד ולתת מענה לבידוד ולניתוק החברתי.

לסרטון על הפעילות בתקופת הסגר

שישתלבו  גימלאים״  ו״כפר  בריאות  מרכז  מקודמים  במשגב  השירותים  במרכז 

הספורט  האומנות,  התרבות,  ופיתוח  ציבורי  לפארק  שגב  מחצבת  שיקום  בחזון 

והחינוך המשלים לכל הגילאים. 

שירותים  ״סל  ונקבע  לדורות״  ״קהילה  תהליך  נעשה  כבר  יישובים  בשלושה 

אוניברסלי״ לותיקים. כל מודל בניית השירותים לוותיקים מבוסס על הערכים של 

משגב ו״רוח משגב״:

1 - אף אחד לא ״נשאר מאחור״. 

2 - יישובים רחוקים ואוכלוסיות ייחודיות נמצאים ב״פוקוס״ ומקבלים חלק מוגדל 

מהתקציב. 

3 - ריכוז השירותים במקום אחד מאפשר למי שמשלם לקבל את התנאים הטובים 

ביותר בסטנדרט הגבוה ביותר.

4 - מייצרים שיתופי פעולה בכל מקום שניתן, וגם פעילויות ייחודיות מונגשות לפי 

הביקוש והצרכים. 

5 - הכי חשוב מכולם - מייצרים אפשרות ל״גם וגם״: 

בכל  שירות  שנותנת  תומכת״  ״קהילה  וגם  למתעניינים  איכותית  קתדרה  גם   -

מקום במועצה בעלות מסובסדת, וגם ״מועדון מופת״ נייד שמספק ארוחות וסיוע 

בריאותי וסניטרי למי שזקוק באשכול, ביישוב ואפילו בבית. 

- גם פעילות ״ביוקר״ ללא סיוע בהסעות, גם פעילות מסוסבדת כדי להגיע לכולם 

וגם פעילות ללא עלות לצרכן בסבסוד המועצה והקהילה.

- גם פעילות ל״קרובים״ וגם ל״רחוקים״, גם ליהודים וגם לערבים, גם ל״אלופים״ 

וכן ל״אלפים״. 

…בקיצור - ״כמו שצריך״! 

זכיתי השבוע להשתתף במעמד מרגש של חנוכת משכן לעוד פעילות קהילתית 

״כמו שצריך״ - מרכז תעסוקה ״אמל״ )״תקווה״( לבעלי צרכים מיוחדים בערב נעים. 

מיוחדים  לדיור קבע מותאם לבעלי צרכים  בניסיון לאתר מועמדים  אנו עוסקים 

ביישובים הקהילתיים במשגב. אנו עוסקים בבניית מודל לבנייה של דיור ומקומות 

הדיור,  בתחום  כישור  היישוב  של  הדרך  פורצת  בפעילות  גאים  אנו  לתעסוקה. 

התברכנו  ובאיזור.  בקהילה  לאחרים  וגם  ״כישורית״  לחברי  והתעסוקה  החינוך 

הפסולת  מיחזור  בתעשיית  מיוחדים  צרכים  בעל  לשילוב  ״אקומיוניטי״  במפעל 

הם  המיוחדים  הצרכים  בעלי  וילדינו  אחינו  ושילוב  הכלה  מענה,  האלקטרונית. 

לעידוד  ותזכה  מבורכת   - זה  בעניין  יוזמה  כל  ומקהילתיותינו.  מאנושיותנו  חלק 

ותמיכה של המועצה. 

כ- 120 בוגרים בעלי צרכים מיוחדים חיים בערב נעים. בשנים האחרונות כל הכפר 

עובר ״מהפך״. תשתיות, מבני ציבור, מתקני ספורט ועוד. חנכנו מתחם לפעילות 

מונגש,  הקהילה.  בתוך  ומוגבלויות  מיוחדים  צרכים  לבעלי  תעסוקתית  מותאמת 

מותאם, ייחודי ו״פורץ דרך״! בהצלחה!

המשכנו לעבוד השבוע על התאמת פעילות הנוער, וכל פעילות המרכז הקהילתי 

וגם מנהל  גם מנהלת המרכז הקהילתי  נערה״.  נער/  ילדה  ילד/  ״רואים כל  לחזון 

לא  אחד  שאף   - ברורה  במטרה  טורבו״  ״פול  ועובדים  ממוקדים  החדש  הנוער 

״יישאר מאחור״. 

השתתפתי בישיבת הנהלת ״אשכול בית הכרם״ שמקדמת יוזמות ברוכות בפיקוח 

בשטחים הפתוחים ובתברואה.

אזורי  תכנון  קידום  להמשך  בקשר  להתיישבות,  החטיבה  מנהלי  עם  נפגשתי 

במשגב. 

למדיניות  בקשר  המחוז  ומתכנן  הפנים  במשרד  המחוז  על  הממונה  עם  נפגשתי 

התכנון, קידום שיקום מחצבת שגב ויוזמות שונות במשגב.  

נפגשתי השבוע ב״גן הקיימות״ במשגב עם מזכירי/ מנהלי/ רכזי כל יישובי משגב, 

עם מנהלי כל האגפים של המועצה ויו״רי כל היישובים הבדווים.

חוסנייה,  אשחר,  סלאמה,  אבי"ב,  ממצפה  ציבור  ונציגי  תושבים  עם  נפגשתי 

וכמאנה.

ייצגתי השבוע את משגב בארוחת ״אפטאר״ חגיגית בבית הנשיא. 

זו  2 פרשות מחוברות, בהר-בחוקותי. מה עניין שמיטה להר סיני?  קראנו בשבת 

שאלה בפירוש רש״י בתחילת פרשת ״בהר״. ובכן, הכל קשור. זו התשובה בקצרה. 

באמת, הכל קשור. שבוע טוב!
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