
כ-10% מהתקציב השנתי השוטף של מועצה אזורית משגב מיועד לשירותי רווחה. 

זה הנתח השני בגודלו בתקציב, אחרי הנתח המיועד לחינוך פורמאלי, שהוא כ-50%. 

בכסף מדובר ביותר מ-25 מיליון ₪ ב-2021. תקציב הרווחה במשגב הוכפל ב-10 השנים 

בעיקר  עוסק  הרווחה  אגף   .₪ מיליון  מ-12  פחות  היה  התקציב  ב-2011  האחרונות. 

באספקת שירותים להם זכאים תושבי משגב ע"פ חוק ורוב השירותים ממומנים ע״י 

משרד הרווחה ב-50% - 75%. ההשלמה ב-25% - 50%. היא ממקורות עצמיים - מיסי 

ארנונה ומענק איזון של משרד הפנים. 

בישראל.  האזוריות  המועצות   54 כל  את  שמייצג  ארגון  הוא  האזורי  השלטון  מרכז 

המרכז פועל מול המשרדים השונים באמצעות וועדות. 4 ראשי מועצות ו-5 מנהלי 

אגפי רווחה וותיקים חברים בוועדת הרווחה שמרכזת את עבודת המרכז מול משרד 

הרווחה. הוועדה עובדת ע״פ תכנית עבודה, והעובדים הקבועים של המרכז מטפלים 

בעבודת הוועדה השוטפת. ב-3 השנים האחרונות אני משמש כיו״ר וועדת הרווחה 

התחומים  המינהלות,  ומנהלי  המשרד  ומנכ׳לית  הרווחה  שר  עם  בקשר  עומד  ואני 

והפרויקטים של המשרד, בכל הקשור למועצות האזוריות. השבוע נערכה פגישה 

תקופתית עם השר, המנכ״לית, סמנכ״לי המשרד ומנהלי המינהלות.  

עיקר הפערים בשירותי הרווחה במרחב הכפרי נובעים מעלויות גבוהות של היסעים. 

במשגב אנו משלימים פערים של מאות אלפי ₪ כל שנה בהסעות זכאים לשירותי 

מותנים  מהשירותים  חלק  גם.  השלישי  לגיל  בשירותים  מוגבלויות.  לבעלי  רווחה 

הפשוטה  מהסיבה  הכפרי,  המרחב  בכל  לא  וגם  במשגב,  שאין  זכאים  של  בכמות 

בשפה  בנפרד  שניתן  בשירות  כשמדובר  גדל  הקושי  יחסית.  קטנים  שהיישובים 

פעולה  שיתוף  שונות,   - ערכים  ע״פ  פועלים  ואנו  מעורבת  מועצה  אנו  הערבית. 

וסגירת פערים. לאחרונה התחלנו בניסיון לאגם היצע של שירותי זכאות דרך אשכול 

בית הכרם ובכך להגיע לכמויות הזכאים המינמליות לאספקת שירותים נוספים גם 

בחברה הערבית וגם בחברה היהודית. 

מנכ״לית  הרווחה.  במשרד  מהפך  מחולל  והוא  עיר  ראש  בעבר  היה  כהן  מאיר  השר 

המשרד הייתה בעבר ראשת מועצה אזורית והיא בקיאה בייחודיות של המרחב הכפרי. 

גם תקציב המדינה שעבר סוף סוף אחרי שנתיים הוא תקציב שנותן מענה למחויבות 

לסגירת פערים בחברה הערבית שאנו שזורים בה, ובמידה רבה גם חלק ממנה.  

משרד הרווחה מתקצב ליווי של צוותי החוסן היישוביים, שירותי פיתוח תעסוקה 

עם  לאנשים  שירותים  השלישי,  לגיל  שירותים  הערבית,  ובחברה  הכפרי  במרחב 

לפרט  חובה  שירותי  רבים,  בתחומים  בקהילה  להתנדבות  וסיוע  ליווי  מוגבלויות, 

ולמשפחה, וליווי קהילתי ופיתוח קהילתי ברמת היישוב במרחב הכפרי. 

הנכונות  גם  ההתנדבות.  מידת  היא  וקהילתי  חברתי  לחוסן  המידה  מאמות  אחת 

לתרום כסף היא חשובה. המסורת היהודית, המסורת המוסלמית והמסורת הנוצרית 

- כולן מצוות הפרשה של הכנסה ורכוש של כל אדם לצדקה ולגמילות חסדים. 

מפעלי חסד, סיוע הדדי וערבות הדדית, רבים מאלה קיימים בצורות שונות ביישובי 

משגב. השתתפתי השבוע בישיבת הנהלה של עמותת ״עמיתים״. זו עמותה שמהווה 

אכסניה לתרומה לנזקקים תושבי משגב מאז 1998. העמותה מפעילה קרן סיוע כללי 

ומאפשרת גם גיוס תרומות לסיוע במקרים ספציפיים. תרומות לעמותה הן מוכרות 

לזיכוי במס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. כל מי שמעוניין לתרום - החשבון הוא 

בנק לאומי )10( סניף 960 חשבון 82700/60 )העברה מקוונת 08270060(. 

מי שרוצה לתרום ומעוניין בפרטים נוספים, מוזמן לפנות לבועז כהן - מוותיקי עצמון 

ומשגב, שמשמש יו״ר הקרן בהתנדבות במשך שנים רבות. תזכו למצוות! 

מותאם  כלי  הוא  הסקר  משגב.  ביישובי  ״קהילתיות״  סקר  לערוך  השבוע  התחלנו 

למרחב הכפרי. הסקר יאפשר לנו לערוך השוואה בין יישובי משגב השונים, וכן בין 

ובחברה הערבית.  יישובי משגב ליישובים בעלי מאפיינים דומים בחברה היהודית 

הסקר פותח ע״י החברה למתנ״סים ומלווה ע״י אנשי מקצוע.

שמפנה  ברקוד  עם  ״סימניות״  הדואר  בתאי  משגב  תושבי  לכל  יחולקו  שני  ביום 

 Hard ב  חוברות   .2021 בשנת  השונות  המועצה  מחלקות  פעולות  של  קצר  לסיכום 

Copy יועברו לוועדי היישובים למי שמעדיף. בשבוע הבא אצרף גם קישור. 

אירחנו השבוע משלחת ממ.א. רמת נגב שקולטת יישוב בדווי - עבדה, ליד חורבת 

עבדת. הגיעו ראש המועצה ו-10 מנהלים כדי להיפגש ולהתרשם מאופן התפקוד של 

יחד  הדברים  עיקרי  את  הצגתי  בהתחלה  בדווים.  יישובים  שכוללת  אזורית  מועצה 

עם סגן ראש המועצה ונציג סלאמה במליאה, והיו״ר הוותיק סלאמה - מוניר סואעד. 

אחר כך כל מנהל נפגש עם המנהל המקביל ושוחחו על נושאים ספציפיים בהקשר 

לשירותים בתחום של אותם מנהלים במועצה מעורבת.

נפגשתי השבוע עם מנכ״ל משרד הכלכלה בעניין עידוד פיתוח עסקי במשגב.

המשרד  סיוע  בעניין  והגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד  מנכ״ל  עם  השבוע  שוחחתי 

לפרוייקטים כלכליים של המועצה. 

סגן ראש המועצה השתתף בישיבת כל הרשויות הבדוויות בצפון בעניין יישום החלטה 

550 לקידום החברה הערבית. משגב היא הרשות הבדווית השנייה בגודלה בצפון! 

נפגשתי עם נשיא מכללת סח'נין והצגתי את ה״מאיץ״ המשותף של משגב עם סח'נין. 

גם מכללת סח'נין מקדמת הכשרת סטודנטים לתחומים עתירי ידע וטכנולוגיה. אנו 

נשמח להעמיק את שיתופי הפעולה עם המכללה, כפי שאנו עושים גם עם מכללת 

אורט בראודה בכרמיאל. 

ביקרו השבוע במשגב )כל אחד בנפרד(, יו"ר ועדת הבטחון של הכנסת, ועוזר השר 

לבטחון פנים שמטפל במרחב הכפרי. 

השתתפתי בישיבת ״הנעה״ של סקר ערכי טבע ונוף שזכינו לקדם בשטחים הפתוחים 

במשגב. הסקר ישמש להמשך פיתוח ניהול וניטור השטחים הפתוחים במשגב. 

השתתפתי בישיבת המנהלים הבכירים של המועצה, וברכנו את מנהל אגף הבטחון 

החדש שנכנס לתפקידו השבוע. עידן פייגנבאום הוא תושב מנוף ואנו מאחלים לו 

הצלחה בתפקידו החדש! 

השתתפתי השבוע בישיבת צוות ההיגוי מטעם הוועדה האסטראטגית לרב דוריות 

שמלווה את קידום בינוי כפר גמלאים באתר ״אתגר״ בין עצמון לפארק אוסטרליה. 

נציגי  עם  נפגשתי  שוטפת.  לפגישה  אשחר  היישוב  הנהלת  עם  השבוע  נפגשתי 

היישוב  בפיתוח  משמעותית  מאוד  תקופה  לסיכום  היוצאת  לבון  היישוב  הנהלת 

ובשיתוף הפעולה בין המועצה ליישוב לבון, בית ספר הרכס ואשכול יישובי משגב 

הצפוניים. 

ונציגי ציבור מקורנית, אשבל,  יישובי משגב ועם תושבים  יו"רי  נפגשתי עם פורום 

סלאמה, חוסנייה, עצמון, מנוף, יעד ולבון. 

מביא  תרומה  שמרים  מי  ״הרמה״.  מלשון  היא  המילה  תרומה.  פרשת  קראנו  בשבת 

להתרוממות. 

נבנה  המשכן  המשכן.  אוהל  לבניית  הלב  מנדבת  תרומות  על  קוראים  אנו  בפרשה 

כדי שה׳ ישכון בתוך בני ישראל )שמות כ״ה, ח׳(. קרוב. ההפטרה מתארת את בניית 

ִיְשָׂרֵאל...״  ֵני  ְבּ י ְבתוך  ַכְנִתּ ״ְוָשׁ  - המקדש. בסוף ההפטרה מובאים דברי ה׳ אל שלמה 

)מלכים א׳ מ"ג, י"ג(. גם היום תורמים, עובדים ובונים - בתי כנסת, מסגדים וכנסיות, לא 

כדי שה׳ ישכון בתוכם אלא כדי שישכון בתוכנו. שבוע טוב!

יומנו של
ראש המועצה
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