
השלישי.  החיסון  את  השבוע  וקבלתי  בקופ"ח  נרשמתי  השלישי״.  ״הגיל  בן  אני 

הזריקה לי את החיסון, אחות בת הכפר חוסנייה במרפאה בסח'נין. הגל הרביעי כבר 

סח'נין  משגב.  ביישובי  מבודדים   300 וכמעט  קורונה  חולי   77 יש  השבוע  במשגב. 

ההגבלות  לחידוש  נערכת  המועצה  להתחסן.  שיכול  מי  כל  מעודד  אני  ״אדומה״. 

ולאתגרי הגל הרביעי. אני מאחל בריאות לכולם!

הגיל השלישי הוא בלב העשייה של המועצה. בתכנית האסטראטגית שמנחה את 

תכניות העבודה ואת סדרי העדיפויות של המועצה, יש פרק שלם בנושא ״רב דוריות 

והגיל השלישי״. חיינו קשורים בחיי ילדינו והורינו. בינוי קהילתי במשגב וביישובי 

משגב הוא בינוי של קהילות רב דוריות ופעילויות רב דוריות. ילדיי ונכדיי הם תושבי 

משגב. אספקה, הנגשה והרחבת שרותים לגיל השלישי הם בליבת העשייה שלנו. 

קליטת בני מקום בדיור בר השגה, מרכז צעירים, פיתוח שירותים ליולדות ולגיל הרך - 

כל אלו מטופלים ע"י המועצה במטרה ברורה, לשרת קהילה רב דורית יישובית ואזורית. 

של  והכלכלית  הארגונית  הפיזית,  התשתית  שיפור  של  מהלך  של  בעיצומו  אנחנו 

הקמת  כוללות  המועצה  של  העבודה  תכניות  השלישי.  לגיל  השירותים  מערך 

מרכז בריאות, דיור מוגן והרחבה משמעותית של שירותי הקתדרה, פעילויות היום 

וגם  ובאשכולות  ביישובים  מרחבים״,  ב״בית  השלישי  לגיל  המוצעים  והשירותים 

בבית. 

ומנכ"לית  )לשעבר ״משרד הגמלאים״(  נפגשתי השבוע עם השרה לשוויון חברתי 

משרדה, וכן עם שר הרווחה ומנכ"לית משרדו. ככלל, מערך השרותים לגיל השלישי 

הערבים  לתושבים  שירותים  מנגישים  אנחנו  במשגב  הכפרי.  למרחב  מותאם  לא 

או  המועצה,  למרכז  שמגיע  מי  לכל  פעילות  של  עשיר  מגוון  להציע  ומצליחים 

והמנכ"ליות  השרים  עם  שלי  הפגישות  ביישובים.  ומתרבים  שהולכים  למועדונים 

התמקדו בהתאמת התקצוב וה״קולות הקוראים״ לצרכי רשויות מעורבות ומועצות 

אזוריות. 

במסגרת חוק ההסדרים המתגבש, יש מספר נושאים שבהם נפגעת משגב. דברתי 

פעילות  מעט  לא  במשגב  יש  בחקלאים.  ופגיעתה  בחקלאות  ה״רפורמה״  על 

חקלאית. בנוסף לכך, הארכת פעולת הותמ"לים, יוצרת מצב שאפשר לקדם תכניות 

והקיימות  הפיתוח  בצרכי  התחשבות  ללא  במשגב  שגובלות  ערביות  רשויות  של 

של יישובינו וקהילותינו. אנחנו נעמוד על המשמר בעניין זה. המדיניות הקרקעית 

ובעיקר  יישובינו  והתכנונית, כפי שהם מתבטאים בחוק ההסדרים, פועלים לרעת 

ביסוס ה״רב דוריות״- קליטת בנים ובנייה של דיור להשכרה ע"י היישובים. 

בתקצוב פעולות ברשויות, אנו ממשיכים ״להיפגע״ מהשימוש במדד הסוציואקונומי 

וממשיכים להיות מפוצים חלקית בתקצוב ייעודי לחברה הערבית. גם פה ה״חליפה״ 

לא נתפרת בדיוק ע"פ צרכי ואתגרי המרחב הכפרי, וגם לא צרכי ואתגרי הפריפריה 

הגיאוגרפית בכלל. 

חשוב להדגיש - שנתיים וחצי של תפקוד המדינה ללא תקציב, פגעו קשה במשגב 

הוודאות  אי  והפגת  תקציב  אישור  המדינה.  ובכל  באזורנו  וב״משילות״  ובתפקוד 

צעדינו  את  לכלכל  נדע  מקרה  בכל  אנו  עבורנו.  חיוניים  הם  תקציביים  בנושאים 

ולהמשיך לספק שירותים ולקדם את מטרותינו האסטראטגיות, ואת יעדינו ותכניות 

האחרונות  וחצי  בשנה  הרצויים.  כמובן  הם  ושלום  שגשוג  בריאות,  שלנו.  העבודה 

הוכחנו שאנו יודעים לתפקד גם במצב שהוא ״ההיפך״. 

אני רוצה להודות שוב למאות עובדי המועצה ותאגידי המועצה, על המאמצים שהם 

עשו להמשיך את אספקת כל השירותים במהלך השנה וחצי האחרונות, וכן במהלך 

מבצע ״שומר החומות״ והמהומות ביישובי הגליל הערביים והמעורבים. בהזדמנות 

זו אני מודה גם לחברי קב"ט המועצה המיתולוגי ומנהל אגף בטחון הוותיק שפורש 

לגמלאות בקרוב, על שירותו הארוך והמסור. הוא שירת את תושבי המועצה ללא 

רבב, במסירות, בהגינות וביושר לכל אורך הדרך - תודה! 

איכות  במפגעי  וכן  שוטפים,  בנושאים  ודנה  ה׳  ביום  התכנסה  המועצה  מליאת 

המועצה  מאמצי  את  להגביר  הנחתה  המליאה  ביישובינו.  מהם  שסובלים  הסביבה 

ולהגדיל את המשאבים שמוקצים לטיפול במפגעים, אכיפה ותביעה של הגורמים 

למפגעים. 

השתתפתי ביחד עם ראש עיריית עראבה בערב של פיוס בעקבות מאורעות ״שומר 

החומות״ במרכז הקהילתי ע"ש מחמוד דרוויש בעראבה.

ארחנו השבוע עמיתים ממועצה אזורית חבל אילות. סיירנו במועצה והשווינו אתגרים 

בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. נפגשנו עם וותיקי קיבוץ מורן שהציגו 

את האתגרים שבקליטת תושבים קהילתיים והתנהלות משותפת לאורך שנים. 

מכמאנה,  ותושבים  ציבור  נציגי  ועם  הררית  היישוב  הנהלת  עם  השבוע  נפגשתי 

חוסנייה וסלאמה. 

היום א׳ ראש חודש אלול. החל ממחר אנו נקראים ״להתעורר״ לקראת ״יום הדין״ 

ידידי  א׳(. שמעתי מפי  י״ד,  )דברים  ״בנים אתם לה׳״  בעוד חודש. בפרשתינו כתוב 

כב׳ הרב אלישיב קנוהל ז"ל מכפר עציון ומבכירי רבני ״צוהר״ פעם, דברים מרגשים 

לגבי האופן שבו הוא מטפל ב״חילונים״ שפונים אליו תוך כבוד ויראה ורגישות ל״בני 

הקב"ה״. שנזכה!
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