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ח׳ באלול תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
התחלנו את שנת הלימודים .יש לנו השנה במשגב  41גנים ״תקניים״ בחברה היהודית
ו 15-בחברה הערבית .ב 6-יישובים החליטו ההורים והיישוב ״לפצל״ גן ולשלם עבור
גן נוסף מעבר לתקן 5 .גנים ביישובים היהודיים הם בזרם הממלכתי דתי ,ואחד מוגדר
״מוכר שאינו רשמי״  -במעלה צביה 3 .מתוך סה"כ  65הגנים הם לחינוך מיוחד.
עברו השנה לפיקוח משרד החינוך  24פעוטונים שמופעלים ע"י היישובים.
המשפחתונים לידה עד  3בפיקוח משרד הרווחה.
אגף החינוך במשגב מטפל בכ 10,000-ילדים .כ 6,900-תלמידים לומדים ב 10-בתי ספר
יסודיים ו 6-בתי ספר תיכוניים במשגב 1,500 .ילדים לומדים בגנים של המועצה ועוד
כ 1,000-בפעוטונים של היישובים .יותר מ 1,000-תלמידים מיישובי משגב לומדים
במסגרות מחוץ למועצה ,ויותר מ 400-תלמידים מיישובים מחוץ למועצה לומדים
במסגרות במועצה.
משרד החינוך מתקצב הסעות רק לכ 50%-מילדינו 25% .לומדים במסגרות בקטגוריה
״מוכר שאינו רשמי״ במועצה ומחוץ למועצה ,או בבתי ספר שאינם ב״אזור הרישום״,
ועוד  25%לומדים ביישוב שלהם או בקרבה ליישוב ולכן אינם מתוקצבים .אתגרי הסעת
הילדים הם רבים ,גם בהיבט הלוגיסטי וגם בהיבט הבטיחותי והחינוכי .משרד החינוך
לא עדכן את תעריף ההשתתפות בהסעות כבר  10שנים ,והפער בין התקצוב לעלות
בפועל גדל כל שנה ,בעיקר בהסעת תלמידי החינוך המיוחד הזקוקים למלווים .הילדים
שלומדים במסגרות חינוך מיוחד הם כ 10%-מכלל הילדים ונעשה לדעתי שימוש ציני
בכלי מנהלי /תקציבי מתוך ידיעה שאף אחד לא יפגע בשירותי חובה לילדים בחינוך
המיוחד .התקצוב בחסר למעשה הפך ל״שיטה״ להטיל עלות של שירותי חובה (״חוק
חינוך חובה״) על הרשויות המקומיות .לאחר שעשינו בדיקה מעמיקה של נושא
ההסעות ,ומכיוון שמערכת ההיסעים שלנו היא מהמורכבות ביותר בכל המועצות
האזוריות ,נקבעה לי ולעמיתי ראש מ.א .רמת נגב ,פגישה דחופה עם מנכ"לית משרד
החינוך בנושא.
בתקשורת מדובר על קשיים בכל הארץ בגיוס מורים ומנהלים למערכת החינוך .מאז
שנכנסתי לתפקיד עברנו תהליכי גיוס למנהל/ת חדש/ה ל 9-בתי ספר במשגב .רק
בשנתיים האחרונות גויסו מנהלים חדשים לבי"ס יסודי משגב ,בי"ס יסודי הר גילון ,בי"ס
יסודי מורשת ,בי"ס תיכון ״זיו כישורית״ ,בי"ס תיכון קציר ובי"ס תיכון מקיף סלאמה .בכל
תהליך בחירת מנהל לבי"ס במשגב ,איתרנו מספר מועמדים ראויים ונבחרו מנהלים
מעולים  -כולם מנהיגים חינוכיים מהשורה הראשונה במדינה .זכינו! נפגשתי השבוע
עם כל מנהלי בתי הספר והיה מרגש.

מערכות החינוך בכל העולם ובכל המדינה עדיין מתמודדות עם קשיי תקופת מגבלות
הקורונה ,וכך גם אצלנו .נפתחו פערים ,הרבה תלמידים חוו קשיים רגשיים ולימודיים,
יש דרישה גדולה למסגרות חינוך מיוחד ו״קידום נוער״ .אנחנו מתמודדים במקביל עם
רפורמה תחת הכותרת ״גפ"ן" (גמישות פדגוגית ניהולית) ,רפורמה בבגרות ״מח"ר" (מדעי
החברה והרוח) ,והעברת הפיקוח על הפעוטונים למשרד החינוך .פתחנו השנה גם שתי
כיתות נוספות לחינוך מיוחד ואנו ממשיכים להפעיל שני צהרונים לילדי כיתות א'-ג'.
כנושאי ״ליבה״ של כלל המערכת נבחרו :למידה חברתית רגשית ,חיים משותפים
ומגדר .בנושאים אלו מקודמות תכניות בכל בתי הספר.
מנהלת המחוז במשרד החינוך נמצאת איתנו בקשרי עבודה קרובים מאוד ,והיא בחרה
לבקר ביום הראשון ללימודים השנה ב 4-מוסדות חינוך במשגב :בי"ס תיכון מקיף
סלאמה ,גן חובה רב גילאי בלוטם ,בי"ס לחנ"מ ״זיו כישורית״ בכישור ובי"ס תיכון
וולדורף ״עודד״ בלבון.

גם ישיבת מליאת המועצה השבוע עסקה במערכת החינוך .מנהלת אגף החינוך סקרה
את הפעילות ושיתפה את חברי המליאה בעבודות ההכנה שנמשכו עד לרגע האחרון.

השתתפתי השבוע במספר ישיבות ״חירום״ של מרכז השלטון האזורי בעניין השביתה
המתוכננת ועמדת מש"א.
שוחחתי השבוע עם עמיתים  -ראש מ.מ .שעב ,וראש מ.א .רמת נגב.
נפגשתי עם כל מנהלי מחלקות ואגפי המועצה.
התראיינתי השבוע לרדיו ״טוב״ ולרדיו ״ישראל״ בעניין החסמים לקליטת בני מקום
ביישובים היהודיים.

מפקד המחוז בכב"ה ( -שירות כיבוי והצלה) ומפקדים ואנשי מקצוע נוספים השתתפו
בטקס סיום קורס הכשרה ללוחמי אש מתנדבים תושבי משגב .ההכשרה היא השלב
הראשון בהקמת צוות כיבוי אזורי מבוסס מתנדבים שישתלב בפעולות הכיבוי וההצלה
במשגב וברשויות שכנות.

נפגשתי עם הנהלת היישוב חרשים ,עם תושבים ונציגי ציבור מחרשים ,מורשת,
חוסנייה ,סלאמה ,יעד ,לוטם ,מעל"צ והררית.

אתמול קראנו את פרשת ״שופטים״ שעוסקת בין השאר ב״ערי מקלט״ ובחלל שנמצא
בשטח פתוח ולא נודע מי הרג אותו .משתקפת מציאות של אחריות קולקטיבית עם
מנגנונים מפותחים למניעת שפיכות דמים .ההנחייה היא למדוד את המרחק ליישוב
הקרוב ולבצע בירור וטקס כפרה ליישוב ולתושביו .ההפטרה ממשיכה בניחומים,
״הנֵ ּה לָ ַק ְח ִתּי ִמ ָי ֵּדְך ֶאת ּכֹוס ַה ַת ְּר ֵעלָ ה ֶאת
ושפתו של הנביא ישעיהו חודרת לתודעתינוִ :
שּת ָֹותּה עֹוד . . .ע ִּורי ע ִּורי לִ ְב ִשׁי ֻעזֵ ְּך ִצּיֹון לִ ְב ִשׁי ִבּגְ ֵדי ִת ְפ ַא ְר ֵתְּך
ֻק ַב ַּעת ּכֹוס ֲח ָמ ִתי ֹלא ת ִֹוס ִיפי לִ ְ ׁ
ּארְך ְש ִׁב ָיּה ַבּת
ש ִׁבי ְיר ָּושׁלִָם ִה ְת ַפ ְּת ִּחי מ ְֹוס ֵרי ַצ ָו ֵ
ְיר ָּושׁלִַם ִעיר ַהקֹ ֶּדׁשִ . . .ה ְתנַ ֲע ִרי ֵמ ָע ָפר ק ִּומי ְ ּ
ִצּיֹון . . .״ (ישעיהו נ״א ,נ״ב) .
שנת לימודים מוצלחת ומשמעותית לכולם ,בשורות טובות ,שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

