
ה״בלתי  בפעילות  מהפכה  שמתרחשת  לב  לשים  כדאי  הרביעי,  הגל  דעיכת  עם 

פורמאלית״ במשגב. האסטרטגיה שנקבעה עוד לפני הקורונה: 

- להגיע ליותר תושבים, יותר בני נוער ויותר תושבים ותיקים. 

-  להציע יותר פעילויות ביישובים ובאשכולות יישובים.

משגב:  של  הליבה  ערכי  על  שמירה  תוך  ופנאי  תרבות  ספורט,  פעילויות  לקדם   -

שונות, שיתוף פעולה, סגירת פערים. 

ב״מרחבים״ לגיל השלישי עומדים בקשר עם 24 וועדות ותיקים יישוביים שמנהלים 

״בתים חמים", קבוצות חברותא, מועדון חברתי וחוגי התעמלות ופעילות ענפה בכל 

היישובים הבדווים. 

מחלקת הנוער מעסיקה 5 מנהלי אשכולות שעומדים בקשר עם ועדות נוער בכל 

היישובים. בכל יישובי משגב מועסק רכז נוער, ובחצי מהיישובים מועסק מנהל חינוך 

צהרון  פתחה  המועצה  יישובי.  ותיקים  רכז  מועסק  )בינתיים(  יישובים  ב-3  יישובי. 

בבית ספר יסודי ״הרכס״, הוסיפה פעילויות לותיקים בחוגים במרחבים וב״קתדרה״, 

שיפצה את המועדון הכפרי וסיימה בניית ״בית מוזיקה״. המועצה מתאימה את מגוון 

הפעילויות לביקושים, הכל בהתאם לאסטרטגיה ועפ"י הערכים. 

של  מגוון  ומציעה  מלאה  לפעילות  שבה  המסורתית  החוגים  מערכת  להיום,  נכון 

בדיוק  מסובסדים  וההסעות  החוגים  פעילות  באשכולות.  וגם  ביישובים  גם  חוגים, 

וגם ממשיכה להגיע  עפ"י המתווה שגובש בשנה שעברה, והפעילות גם מתרחבת 

להישגים. 

ביום חמישי היתה ״התנגשות״ בין ההרקדה ההמונית ששבה לאיתנה לאחרונה עם 

- ״שלום חנוך, האיש  מרקיד חדש, לבין ההופעה שנבחרה במשאל ע״י התושבים 

והאגדה״. 

אנחנו  ומגוונות.  דוריות  רב  קהילות  של  ומגוונת  דורית  רב  קהילה  היא  משגב 

אנחנו  החומות״,  ״שומר  מאירועי  מתאוששים  אנחנו  מהקורונה,  מתאוששים 

משחיקה  מתאוששים  אנחנו  מדינה,  תקציב  ללא  שנים  משלוש  מתאוששים 

אנחנו  ״התיישבות״,  אנחנו  הלאומי.  העדיפויות  מסדר  מעמדינו  של  מתמשכת 

בבינוי  חדשות  דרכים  פורצים  ואנחנו  ״גליל״  אנחנו  קיום״,  ״דו  אנחנו  ״פריפריה״, 

קהילתי, בפיתוח עסקי, בחינוך ובתשתיות. 

נפגשתי השבוע עם שרת התחבורה, מנכ״לית המשרד ומנכ״ל נתיבי ישראל. שוחחנו 

האזוריים,  הכבישים  מצב  היישובים,  בין  החיבור  שבילי  הציבורית,  התחבורה  על 

כבישי הגישה ליישובים ועל הצורך לשדרג כבישים בתוך היישובים.

רוה״מ, משרדי הרווחה,  נציגי משרד  כנציג המרחב הכפרי בישיבה עם  השתתפתי 

וה״ג׳וינט״  הפייס  מפעל  לאומי,  לביטוח  המוסד  נציגי  החברתי,  השוויון  הבריאות, 

בדיון על תכנית לאומית ל״הזדקנות מיטבית״. שמחתי שיש מי שעוסק באסטרטגיה 

של שרותים קהילתיים במדינה בצורה מעמיקה. 

השתתפתי בפורום פיתוח עסקי ״מובילים גליל 4.0״ עם עמיתי מכרמיאל ומאשכול 

ראשי  כרמיאל,  עיריית  ראש  עמיתי  עם  השבוע  שוחחתי  נפגשתי/  הכרם.  בית 

המועצות האזוריות גליל תחתון, עמק המעיינות, עמק חפר, גזר, סחנין, שעב וכאוכב. 

השתתפתי בגילון במפגש עם נציגי ציבור, פעילים ותושבים. סיירתי בהרחבה בתובל 

ונפגשתי שם עם תושבים.

ועם  ביישובים  התאורה  גופי  החלפת  בפרויקט  הנדסה  אגף  עם  בסיור  השתתפתי 

כבר  בביצוע  שנמצא  מהיר  לאינטרנט  האופטים  הסיבים  פריסת  בפרויקט  החכ״ל 

ב- 15 יישובים. גם בזה פרצנו דרך! 

השתתפתי בישיבה של הנהלת המרכז הקהילתי. 

גזברית המועצה וועדת הכספים הציגו השבוע למליאת המועצה את טיוטת תקציב 

2022. הוצג סטטוס התכנית האסטרטגית לפיתוח עסקי ולרב דוריות והגיל השלישי. 

נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים מטלאל, חרשים, הר חלוץ, סלאמה, לבון, 

מנוף וכמאנה.

בחברון  המכפלה  מערת  את  רכש  אבינו  אברהם  שרה״.  ״חיי  פרשת  קראנו  בשבת 

לחלקת קבר. המפגש שלנו עם קברים וקבורה הוא תמיד מפגש עם זרמים רגשיים 

יהודית שאברהם אבינו רכש את מערת  וקיומיים עמוקים בנפשנו. קיימת מסורת 

וחווה. מסורת מוסלמית ממקמת את קבר אדם בהר  כי שם שכבו אדם  המכפלה, 

ערפאת ליד מכה. מסורת נוצרית ממקמת את קבר אדם הראשון בירושלים במקום 

מותו של ישו. מערת המכפלה היא מקום עם עוצמות. מה המסר? מה אנו צריכים 

מעשה  וחסד?  אהבה  שלום,  אולי  רכושנות.  שנאה,  אלימות,  לא  בוודאי  להבין? 

שליחותו של עבד אברהם למצוא כלה ליצחק מהדהד גם הוא מעבר לדורות. שלום, 

אהבה וחסד דורשים מיקוד, כוונה ו״סיעתא דשמיא״. זכות אמהות תגן עלינו. ביום 

שישי יהיה ראש חודש כסלו. שבוע טוב וחודש טוב!

יומנו של
ראש המועצה

3110
2021
כ״ה בחשוון תשפ״ב

שלכם,
דני עברי


