
צעירי משגב הם עתיד משגב. החלום של כפר רב דורי הוא החלום המכונן של כל 

מה שמכנים ״התיישבות״. הרב דוריות היא שמבדילה בין ״כפר״ לבין ״פרבר״. בני כל 

יישוב קשורים לאותו היישוב וכך גם בני משגב. ביסוס יישובי משגב כיישובים רב 

דוריים, עם צעירים זקנים וכל מה שביניהם,  הוא האתגר האסטרטגי העיקרי שלי 

כראש מועצה. 

כמעט בכל פעם שיישוב מתרחב, חלק גדול מהמשתכנים החדשים הם בני היישוב. 

״ריבוי טבעי״ הוא חלק מהמצב הקיומי הבסיסי של האדם וגם של כל יישוב. 

אנו במשגב חיים ״איש באמונתו״ ומחנכים לפי ״חנוך לילד ע"פ דרכו״. 

מקומות  של  התחבורתית  והנגישות  ההיצע  המגוון,  הם  בעיר  החיים  יתרונות  אם 

עבודה, מוסדות חינוך תרבות ופנאי, הרי שיתרונות החיים בכפר הם הקרבה לטבע 

ואנו  חיינו  את  מעשירה  הקהילה  שלנו.  הקהילה  גם  הוא  שלנו  היישוב  והקהילה. 

מחויבים לה. 

שאותו  והמיוחד  היפה  המקום  זה  בפריפריה.  הכפרי,  במרחב  בגליל,  חיים  אנחנו 

אנו אוהבים. זו האדמה שבה היכינו שורשים. אנחנו מוצאים דרכים גם להתגבר על 

מגבלות הריחוק וקשיי הנגישות, לנו ולילדינו. 

המועצה מובילה ומעודדת שיתופי פעולה עם שכנינו. קודם כל ביישובים שכנים, ואח"כ 

גם בערים סמוכות לנו. כל אחד מהמפגשים שלי השבוע הם ״צוהר״ ודוגמה לכך. 

״רוטרי״ במשגב עוסקים ביזמות חברתית ושירות קהילתי. המועדון  פעילי מועדון 

פועל בשיתוף פעולה עם מועדונים ביישובים ערבים בגליל, עם המועדון בכרמיאל, 

ועם מועדונים בכל מדינות העולם.

נפגשתי עם משפחת רג׳ואן שהגיעה לשכניה לפני כמה שנים, ובונה בימים אלו את 

ביתה בקורנית. אלמוג רג׳ואן הוא תלמיד כיתה י׳ וסגן אלוף אירופה בגלישה. נועה 

גלשנים תחרותיים. הפעילות הספורטיבית  גם הם  ט׳,  כיתה  - תלמידי  רג׳ואן  ופלג 

היא כולה מחוץ למשגב. לצפייה בסרטון - בני משפחת רג׳ואן

נפגשתי עם הילדה תמר צחור בת ה-12 מיובלים. אביה הוא בן יובלים שבנה את ביתו 

ביישוב. תמר מתאמנת 5 ימים בשבוע בחיפה. אמה ליוותה אותה לתחרות אליפות 

זכו  מחיפה  זוגה  ובן  כשהיא  ונכחה  אירופה  מכל  לנוער  האקרובטית  ההתעמלות 

במקום הראשון. לצפייה בסרטון -תמר צחור

בספרד  כעת  מתגורר  עומר   .25 בן  גילון  היישוב  בן  גולדשטיין,  עומר  את  פגשתי 

מתחרה  הוא  ומקצועי.  קבוע  באופן  באירופה  )כביש(  אופניים  בתחרויות  ומתחרה 

בתחרויות המובילות בעולם, כולל ה״טור דה פראנס״ המפורסם. לצפייה בסרטון - 

עומר גולדשטיין

למשגב.  מחוץ  ברובם  ומתחרים  מתאמנים  משגב,  בני  המצטיינים,  הספורטאים 

אלופת אגרוף תאילנדי מכמון, אלופה אולימפית בשחייה ממצפה אבי"ב, אלופת 

מרוצי אופני שטח ״אנדורו״ מחרשים ועוד ועוד. 

את  שפורצים  ובתושבינו  דרכם,  ע"פ  שמתקדמים  ובבנינו  בבנותינו  גאים  אנחנו 

מגבלות הפריפריה ואת גבולות המצוינות וההצטיינות שוב ושוב. 

ג׳ין מוריסון בחממה הפדגוגית שלנו כאורחת  השבוע השתתפתי בביקור המחנכת 

של שותפות פיטסבורג משגב כרמיאל, ואשכול בית הכרם. 

ערכנו תרגיל חירום. פיקוד העורף )פקע"ר( ורשות החירום הלאומית )רח"ל(, ערכו לי 

ולכל מנהלי המועצה תרגיל עם חונכים ובקרים. רעננו נהלים ותרגולות והפקנו לקחים.

נפגשתי השבוע עם מפקד תחנת משטרת כרמיאל, סנ״צ מורדי אלקובי. נפגשתי 

גם עם פורום אלופי צה"ל במיל׳ שעוסקים בעניין המשילות בגליל ובנגב ובאלימות 

בחברה הערבית. 

ושל  שלנו  שותף  בכרמיאל,  בראודה  אורט  מכללת  נשיא  עם  השבוע  נפגשתי 

כרמיאל בתכנית ״מובילים גליל 4.0״ לקידום טכנולוגי בתעשייה ובייצור. 

ביקרתי השבוע ביישובים כמון, מכמנים ומנוף ונפגשתי עם חברי הנהלה ופעילים 

מהיישובים.

נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים ממורשת, רקפת, יובלים, עצמון, שכניה, 

סלאמה ומעלה צביה. 

ביום חמישי ביקר במשגב שר התקשורת, יועז הנדל, ו״גזרנו סרט״ לכבוד פרויקט 

המרחב  כל  את  מובילים  משגב  יישובי  משגב.  ביישובי  האופטים  הסיבים  פריסת 

הכפרי בישראל בפריסת רשת סיבים אופטים ביישובים, והעבודה כבר החלה ביותר 

מחצי מיישובינו. 

נכנסנו בסוף שבוע שעבר לחודש כסלו. הימים מתקצרים. האדמה מצפה לגשמי 

עקרות.  שנות  אחרי  אמנו  רבקה  שילדה  התאומים  אודות  בשבת  קראנו  ברכה. 

נוודים. קראנו איך  ובקר  וקשיי הקיום שלהם כמגדלי צאן  קראנו על חיי אבותינו 

יצחק אבינו זרע וקצר ״מאה שערים״. סיפור האבות הוא סיפור נצחי שמקשר אותנו 

לאדמה שאנו חיים עליה ולארץ שבה אנו חיים את חיינו. זכות אבות ואמהות תגן 

עלינו! שבוע טוב!
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https://www.youtube.com/watch?v=gt6yMIsQr1M
https://www.facebook.com/israelgymnastics/videos/186870540046206/
https://www.facebook.com/IsraelCyclingAcademy/videos/216659987124150/%3Fextid%3DNS-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/IsraelCyclingAcademy/videos/216659987124150/%3Fextid%3DNS-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/IsraelCyclingAcademy/videos/216659987124150/%3Fextid%3DNS-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C

