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יומנו של
ראש המועצה
סיום שנת הלימודים זו הזדמנות למבט על מערכת החינוך המדהימה של מועצה
אזורית משגב .כמו המועצה  -מערכת החינוך מגוונת מבוזרת ומפוזרת .כמו המועצה
 עיקר כוחה וייחודה במרכיב האנושי .כמו המועצה  -על אף השונות הרבה ,המערכתכולה פועלית ע"פ ערכים ובאסטראטגיה אחודה וע"פ תכניות עבודה ומדדים שנקבעו
מראש בשיתוף הציבור הרחב ,וכל הגורמים המעורבים והשותפים.
ערכי היסוד של משגב הם  -שונות ,שיתוף פעולה וסגירת פערים .כל אחד מערכים
אלו בא לידי ביטוי באסטראטגיה החינוכית.
הערכים היסודיים בקביעת הדגשים והאסטראטגיה החינוכית במשגב הם  -״נראות״
ו״חדשנות״.
ערך ה״נראות״ הוא מחוייבות ושאיפה מתמדת ״לראות כל ילד״ .ערך זה עמד לנו
במיוחד בתקופת הקורונה המאתגרת .ערך זה הוא שמנחה את החיבורים בין בתי
הספר ,המרכז הקהילתי ,מערכות הנוער היישוביות והאשכוליות ותנועות הנוער.
בעקבות משבר הקורונה והקשיים בכל מסגרות החינוך ,גם ערך ה״חדשנות״ מתבטא
ביישום תכניות למידה חברתית  -רגשית (.)Social Emotional Learning - SEL
כמובן שבתי הספר ממשיכים לפרוץ דרך בלימודי סביבה ,במעורבות בקהילה ובחברה,
במדע וטכנולוגיה ,ובשילוב ובמענה לצרכים מיוחדים.
אני עוסק יום יום בחינוך פורמאלי ,חינוך משלים ,נוער והגיל הרך .במועצה אזורית
משגב  6בתי ספר תיכוניים  10,בתי ספר יסודיים 67 ,גנים ו 50-פעוטונים ומשפחתונים
שמשרתים כמעט  10,000ילדים .בצוותי החינוך במערכות הפורמאליות והבלתי
פורמאליות עובדים מעל  1,500מורים ,מחנכים ,מדריכים ,פסיכולוגים ועובדי מינהלה.
ב 3-השנים האחרונות קלטנו מנהלים ועובדים מינהליים בכירים בכמעט בכל בתי
הספר ובמרכז הקהילתי .השלמנו פרויקטים של בינוי ב 4-בתי ספר יסודיים ו 2-בתי
ספר תיכוניים .אנו ממשיכים השנה בבנייה ובהרחבה ב 5-בתי ספר .הרחבנו את
התמיכה במרכז הקהילתי ובנוער ,והשקענו במרכז אמנויות הבמה ,במתקני ספורט
ותרבות ובביזור פעילות לאשכולות וליישובים.
אנו שותפים עם קבוצות הורים ועם רשויות שכנות בפיתוח מסגרות ייחודיות בכל
הזרמים החינוכיים האפשריים ,ואנו מפתחים מענים לחינוך מיוחד במשגב ובכל
הגליל והעמקים.
לא כל ילדי משגב לומדים בבתי הספר של המועצה.
אנו משרתים ותומכים בכ 1,500-ילדים שלומדים במוסדות חינוך מחוץ למועצה.
חלק מהתלמידים בבתי הספר שלנו מגיעים מיישובים שאינם במועצה .אנו מספקים
שירותי חינוך לכ 500-ילדים אלה.
בחינוך ביישובים הבדווים אנו במהפך ובפריצת דרך בתחומים רבים במקביל .תיכון
מקיף סלאמה עבר שינוי מבני וארגוני .בתי הספר היסודיים בסלאמה ובכמאנה
משתדרגים מבחינה פיזית ומבחינה פדגוגית .נקלטו עובדים מתושבי היישובים
הבדווים במועצה בכל בתי הספר ובכל התחומים.
האתגר המרכזי היום הוא שמירה על החוסן והאיכות של כל הצוותים החינוכיים בבתי
הספר ,ביישובים ובמרכז הקהילתי .הערכותינו לשנת הלימודים תשפ"ג תכלול מיקוד
במנהלים ,במחנכים ,בצוותים החינוכיים ובעובדי המנהלה.
לקראת סיום שנת הלימודים התברכנו שוב ב״זרם״ הישגים ,פרסים והוקרה .אציין רק
חלק מההישגים ואני מתנצל מראש על ש״קצרה היריעה״ מלציין את כולם.
 להקות המחול זכו שריקוד מקורי של קבוצת מחול כיתה י״א נבחר מתוך עשרותיצירות ע"י צוות שופטים ארצי.
 קבוצת הרובוטיקה המדהימה הגיעה לחצי הגמר בתחרות הבינלאומית בארה"ב. מנהל ביה"ס היסודי סלאמה זכה בפרס מחוזי ״מנהל פורץ דרך״. מנהלת ביה"ס ״הרכס״ זכתה בפרס מחוזי ״מנהלת פורצת דרך״. ביה"ס תיכון ״עומר״ לחינוך מיוחד שעובד בשותפות עם בי"ס אסיף ובשכנות לבי"סקציר בקמפוס משגב ומנהלת ביה"ס זכו בפרס ארצי לחינוך לבי"ס מצטיין.
לרגע בו מפקחת החינוך המיוחד של החינוך ההתיישבותי
מבשרת על הזכייה בפרס חינוך לבי"ס עומר  -לחצו כאן

למרות שיש הישגים רבים שלא ציינתי .אני חייב לסיום ,לציין את התלמידה המקסימה
תסנים סואעד מסלאמה שזכתה בפרס עבור התנדבות ומעורבות קהילתית /חברתית.
مربوك !

ביקרו השבוע במועצה מפקדי פיקוד העורף (פקע"ר) ואנשי הקשר למשגב ,וגם נציגי
רשות החירום הלאומית (רח"ל).
אני מפרסם את היומן הזה ביום ירושלים ואני מאחל שהיום יעבור בשלום ושירושלים
המאוחדת תזכה לשלווה ושלום במהרה.
במסגרת פעילותי במרכז השלטון האזורי ,תמכתי ביוזמה לשינוי בשרותי דת יהודיים
והתנגדתי לתכנית האוצר ל״הוזלת הדיור״ .אני מקווה שהכנסת והממשלה ישלימו
את ימיהם ושימנעו בחירות וטלטלות מיותרות .למרות כל הפשרות והקשיים ,אני לא
רואה תוחלת בעוד בחירות וממשלות זמניות כאלו ואחרות.
נפגשתי השבוע עם פורום יו"רי יישובי משגב ועם הנהלות היישובים כמון ויודפת.

השתתפתי בכינוס קהילתי יישובי באבטליון ובערב קהילתי לקראת ״יום ירושלים״
במורשת.

אני רוצה להביע ניחומים והזדהות עם קהילת היישוב סלאמה וערב א-סואעד ועם
חברי הטובים בקהילה שאבדו בנים בטרם עת בתאונות דרכים קשות בשבועות
האחרונים .الله يرحمه.
נפגשתי ושוחחתי עם נציגי ציבור ותושבים מיודפת ,כמון ,רקפת ,סלאמה ,חוסניה,
ראס אלעין ,דמיידה ,כמאנה ,יעד מצפה אביב ,אבטליון ומורשת.

קראנו בשבת את פרשת ״במדבר״ בו מנויים פקודי שבטי ישראל ומשפחות הלויים.
השבוע ביום ג׳ ראש חודש סיון .בעוד שבוע נסיים לספור את העומר במוצ"ש ונחגוג
את חג השבועות  -חג מתן תורה .בסוף ההפטרה ודברי התוכחה של הנביא הושע
מובאים דברי תנחומים ותקווה .״ו ְֵא ַר ְש ִׂתּיְך לִ י לְ עֹולָ ם ו ְֵא ַר ְש ִׂתּיְך לִ י ְבּצֶ ֶדק ְּוב ִמ ְש ָׁפּט ְּוב ֶח ֶסד
ת ֶאת ה׳.״ (הושע ב' ,כ״א-כ״ב) .נהוג לומר מילים
ְּוב ַר ֲח ִמים .ו ְֵא ַר ְש ִׂתּיְך לִ י ֶב ֱּאמּונָ ה ְוי ַָד ַע ְ ּ
אלו בעת קשירת התפילין מדי בוקר .גם תקווה וגם התחייבות .שבוע טוב וחודש טוב!

שלכם,
דני עברי

