
כל  מלאה.  כמעט  לימודים  שנת  לתלמידים  לתת  הצליחה  במשגב  החינוך  מערכת 

בתי הספר, מכל הסוגים, בכל רחבי המועצה, ללא יוצא מן הכלל. 

שנת הלימודים תשפ"א התחילה ב-1 בספטמבר. באמצע ספטמבר היה סגר. אחרי 

בידודים,  הנחיות,  עוד  זה  אחרי  סגר,  עוד  זה  אחרי  ו״קפסולות״.  מגבלות  היו  הסגר 

התפרצויות, ומגבלות, עד היום. 

מערכת החינוך, בתי הספר, מערך ההיסעים והמרכז הקהילתי, הצליחו למרות הכל 

בשבוע  ימים  ארבעה  לפחות  והנוער,  הילדים  כל  לכמעט  חינוכית  פעילות  לספק 

כל השנה למעט ימי הסגר. מעט מאוד רשויות הצליחו לעשות את זה. אף מערכת 

חינוך של אף מועצה אזורית לא סיפקה את מספר ימי הפעילות שסופקו לתלמידי 

משגב. חינוך מיוחד, תלמידי ״שח"ר״, נוער בסיכון )בהגדרה מרחיבה(, וכל תלמידי 

בתי הספר היסודיים המגוונים והשונים בכל רחבי המועצה קיבלו מענה מלא, למעט 

בימי הסגר המלאים. לקראת סוף השנה ולקראת סיום מחזור ראשון של בי"ס קציר 

כדאי  וביישובים,  באשכולות  הקהילתי  המרכז  פעילות  חניכת  ולקראת  משגב, 

להסתכל אחורה ולראות שבשנת הלימודים המאתגרת תשפ"א למדו הילדים כמעט 

והיו  אחד  יום  לפחות  ביישוב  בפעילות  השתתפו  בשבוע,  ימים  חמישה  השנה  כל 

בקשר עם בני גילם, עם מחנכים, מורים ומדריכים כמעט כל יום. המועצה השקיעה 

משאבים רבים, כספיים ואחרים, כדי להגיע להישג הזה. ההוצאה לא היתה מתוכננת 

ולכן, כמובן, לא היתה מתוקצבת מלכתחילה. ההישג מבטא היטב את ערכי הליבה 

של המועצה, את סדר העדיפות של המועצה ואת יכולות המועצה על כל מרכיביה 

ומרכז קהילתי. הקהילות היישוביות הן ה״סוד״.  - עובדים, קהילות, מוסדות חינוך 

עובדים  ה״כלי״.  היא  ויצירתיות  גמישות  ושמראה  הציבור  לצרכי  שקשובה  מועצה 

ושאיננה  משתנים  לתנאים  התאמה  שמאפשרת  ארגונית  ותרבות  ומסורים  טובים 

פוחדת מאתגרים - כל אלו הם שתרמו להצלחה. 

לקראת סוף שנת הלימודים הגיעה העת להודות לכל העוסקים בחינוך. מנהלות/י  

הסייעות/ים,  גננות/ים,  הוראה,  עוזרי/ות  מורות/ים,  מחנכות/ים,  הספר,  בתי 

ואחרון  הקהילתי  המרכז  עובדי  וחוגים,  נוער  מדריכי  המנהלה,  צוותי  המלוות/ים, 

חביב - כל מי שסייע למערך ההיסעים!

האחרונים.  הארועים  על  ושוחחנו  היישובים  כל  יו"רי  פורום  עם  השבוע  נפגשתי 

נפגשתי עם תושבים בטל אל ומסרתי את דברי ראש מ.מ. ג׳דידה מכר לגבי הארועים 

נושאים  העלו  אל  טל  תושבי  שיפוטו.  בתחום  הסביבה  איכות  ואתגרי  האחרונים 

רבים מתחום הבטחון השוטף, הבטיחות, החינוך, הנוער והקהילה, ואיכות הסביבה. 

קבענו שנמשיך בפגישות המשך למעקב בכל הנושאים.

ושווק  ייעודיות  עבודה  תכניות  לביצוע  בקשר  השיכון  משרד  מנהלי  עם  נפגשתי 

מגרשים ביישובי הבדווים.

אסד.  אל  דיר  של  הכוללנית  התכנית  בעניין  התכנון  מינהל  של  בדיון  השתתפתי 

הוחלט לקדם את התכנית ללא הרחבת התכנית לכוון לבון ושטח ״צור לבון״,  לייעד 

שטח לגידול בעלי חיים בשטח שיפוט של דיר אל אסד סמוך למבני משק של מושב 

לפידות, וכן לקדם בהמשך )לא במסגרת התכנית הנוכחית(, בדיקת אזור תעסוקה 

השכנות  הרשויות  כל  עם  בקשר  אנחנו  פלך.  לתובל/  כישור  בין  משותף  מקומי 

ועובדים אתם על צרכי הפיתוח שלהם ושלנו בשיתוף פעולה ובתיאום. 

נפגשתי עם הנהלת היישוב חוסנייה בעניין קידום תכנית המתאר של היישוב.

היישובים  הרחבות  כל  על  דווח  שקיבלה  החכ"ל  הנהלת  בישיבת  השתתפתי 

שבטיפול החברה, ובישיבת הנהלת פארק תרדיון שאישרה את הדו"ח הכספי של 

 .2020

ביקרתי השבוע בבי"ס עודד ובאגף הנדסה ונפגשתי עם עובדים ומנהלים, וגם עם 

פורום מנהלי אגפי המועצה.  

נפגשתי/ שוחחתי עם תושבים ונציגי ציבור מיעד, תובל, חוסנייה וטל אל. 

הארץ״  את  ״לתור  סיני  ממדבר  המרגלים   12 בשליחת  מתחילה  לך״  ״שלח  פרשת 

ומסתיימת בפרשת ״ציצית״. 40 שנה במדבר. דור המדבר שלא השלים את המסע. 

בניהם שהמשיכו והשלימו. שבוע טוב! ובבניין ציון ננוחם.
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