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בתי הספר התיכוניים עומר, אסיף וקציר שותפים בקמפוס אחד במשגב. 2,200 תלמידים 

לומדים בקמפוס. בתי הספר משרתים גם חלק מיישובי מועצה אזורית מרום הגליל. 

שלושת בתי הספר משוייכים למחוז ״חינוך התיישבותי״ במשרד החינוך, והשבוע זכינו 

לביקור של מנהלת המחוז וצוות הניהול והפיקוח של המחוז. 13 בתי הספר האחרים 

במשגב משוייכים למחוז צפון במשרד, שמנהליו ביקרו במשגב בתחילת החודש. 

הביקורים היו הזדמנות להתגאות במערכת החינוך המצויינת שלנו. כל גורמי המקצוע 

בתי  התנהלות  של  המופת  ואת  בחינוך  המועצה  של  הגדולה  ההשקעה  את  מציינים 

הספר ורמתם. המועצה מתעדפת מאז ומתמיד את מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי 

ביישובים  נוער  פעילות  נוער,  קידום  חוגים,  היסעים,  בינוי,  ומסבסדת  פורמאלית 

ובאשכולות, תרבות והעשרה. למרות שהשתתפות משרדי הממשלה בכל אלו ירדה 

בשנים האחרונות, השתתפות המועצה עלתה עוד ועוד. התכנית האסטראטגית ל״חינוך 

בלב הקהילה״ כוללת 8 פרקים שכל אחד מהם מפרט ״תמונת עתיד״ שמתארת את 

שאיפות הציבור הרחב, הקהילה, התלמידים, המחנכים והמנהלים. בכל פרק  מתוארות 

משימות שיביאו לתמונת העתיד הרצויה, ואבני דרך לבקרה שנתית על ביצוע התכנית. 

יש סה"כ 40 משימות שלכל אחד מהם אבני דרך ולו"ז שנתי ל-5 שנים. למרות הקורונה, 

קורמת  העתיד  ותמונת  מיושמת  התכנית  משמעותיים,  תקציביים  קיצוצים  ולמרות 

עור וגידים. בכל משגב יש 16 בתי ספר, 65 גני ילדים ו-24 פעוטונים. המערכת משרתת 

יותר מ-10,000 תלמידים. מאז כניסתי לתפקיד לפני 4 שנים, קלטנו 5 מנהלים חדשים 

בבתי הספר התיכוניים, 3 מנהלי חטיבת ביניים, ו-4 מנהלי בתי ספר יסודיים. ניתן לומר 

היום בוודאות שתפיסת ה״קמפוס 3 בתי ספר״ במשגב הצליחה, בגדול! גם התברכנו 

במנהלים וצוותי חינוך מעולים ומחויבים לחינוך התלמידים, לקהילה ולמועצה. לכל 

העוסקים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי וגם לכל העוסקים במנהלה ובהיסעים 

- יישר כוח! 

כל  איסוף.  קווי  ק"מ   100 וכ-  הובלה  קווי  ק"מ  כ-300  כוללת  במשגב  הביוב  מערכת 

גם  מטפל  משגב  של  והביוב  המים  תאגיד  שפכים.  טיהור  למכוני  מובלים  הביוב  מי 

יותר מ-25,000 תושבים. לאחרונה בוצעו  יישובים שבהם בסה"כ  באספקת מים ב-24 

פרויקטים מורכבים ומאתגרים באזורים שהיו כבר מבונים ומאוכלסים. ביישוב שורשים 

שודרגה מערכת הביוב הישנה וביישובים כמאנה, סלאמה וחוסנייה שודרגו מערכות 

המים הישנות ונפרסו קווים חדשים. אני מלווה את הנהלת ״קולחי משגב״ כחבר הנהלה 

כבר 25 שנה. הפעילות היא מופת בכל המרחב הכפרי והיא מתנהלת ברמה גבוהה של 

מקצועיות ויעילות - יישר כוח גם לכם! 

השתתפתי בכינוס כל ראשי צוותי החוסן היישובים )צח"י( להפקת לקחים מהתרגילים 

במצבי  היישובים  לעבודת  המועצה  עבודת  בין  הקשרים  ולחיזוק  לאחרונה,  שנערכו 

חירום שונים. רצף התיפקוד במצבים שונים והמענה המקומי לצרכי האוכלוסיה במצב 

של פגיעה במערכות תשתית כתוצאה מאירועי חירום, תלויים במידה רבה בהתארגנות 

מקומית קהילתית של מתנדבים. תפיסת ההפעלה של כל מערכות החירום במדינה 

היא שהמרחב הכפרי מקבל מענה בעדיפות נמוכה יותר מהמענה למרחבים העירוניים 

תרגול,  מתאמת  והמועצה  ״עצמי״,  מענה  לתרגל  נדרשים  משגב  יישובי  הצפופים. 

מקצועיים  מענים  שפיתחו  יישובים  לנו  יש  יישובים.  בין  פעולה  ושיתוף  הצטיידות 

פעילות  אש,  כיבוי  דחופה,  רפואה  שונים:  בתחומים  מתנדבים  באמצעות  ומרשימים 

הגיל  הרך,  הגיל  לצרכי  ומענה  תצפית,  חילוץ,  שוטף,  ביטחון  ונוער,  חינוך  רווחה, 

השלישי ובעלי צרכים מיוחדים. 

בכל יישוב, צוות הצח"י מפעיל עשרות מתנדבים בכל התחומים האלו. 

גם לכם - יישר כוח גדול! 

מאז הדיווח האחרון שלי, השתתפתי בישיבה עם ראשי הרשויות באשכול בית הכרם - 

כרמיאל, ראמה, סג׳ור, נחף, בענה, דיר אלאסד ומג׳ד אלכרום )בקרוב- שעב(. 

השתתפתי בישיבה של משרדי ממשלה שמטפלים במרחב הכפרי בעניין התיקון המוצע 

לתכנית המתאר הארצית. ייצגתי את מרכז השלטון האזורי ואת כלל המועצות האזוריות. 

ביקרה במועצה חברת הכנסת שרון רופא אופיר ממפלגת ״ישראל ביתנו״, עם בכירים 

מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לחקלאות ופיתוח הכפר.

זיו  סלאמה,  תיכון  עומר,  קציר,  אסיף,  במשגב:  הספר  בתי  מנהלי  כל  ללשכה  הגיעו 

הר  הרכס,  משגב,  יסודי  המוזהב,  החינוך  תבנית  גליל,  ותיכון(,  )יסודי  עודד  כישורית, 

גילון, הר שכניה, מורשת, יסודי סלאמה וכמאנה .

שוחחתי השבוע עם בכירים בקק"ל בקשר למדיניות הקרקעית ויכולת קק"ל להשפיע 

על החלטות מועצת מקרקעי ישראל שהביאו לכך שמחירי הקרקע במשגב ״מרקיעים 

שחקים״. 

למועצה  ותורמת  שתרמה  איק"א  קרן  הנהלת  את  בתרדיון  ב״האב״  לארח  שמחנו 

בקמפוס  חשובים  חינוכיים  ובפרויקטים  סח'נין  עם  משותף  עסקי  פיתוח  בפעילות 

וברחבי המועצה. 

״קולחי משגב״, הנהלת  ובנייה, הנהלת  השתתפתי בישיבת הוועדה המקומית לתכנון 

המועצה ומליאת המועצה. המליאה עשתה ״חשבון נפש״ כספי בעזרת גזברית המועצה 

ובחנה את התפתחות תקציב המועצה בשנים האחרונות ואת השינויים בקרנות המועצה. 

שכניה,  חלוץ,  מהר  ציבור  ונציגי  תושבים  עם  אישיות  בפגישות  ושוחחתי  נפגשתי 

מורשת, יודפת, סלאמה, כמאנה, רקפת, יודפת ועצמון. 

התכבדתי להשתתף בטכס חנוכת הכנסייה החדשה בסח'נין. مربوك! 

לפני ראש השנה זכיתי להשתתף בהכנסת ספר תורה של משפ׳ אזולאי - מוותיקי שגב 

ומשגב. 

בראש השנה שמעתי 202 תקיעות שופר ואת הקריאה מהתורה ומהנביאים אודות נס 

הגר וישמעאל, תפילת חנה ולידת שמואל, עקידת יצחק, ונבואת ירמיהו: ״ּכֹה ָאַמר ה׳, 

קֹול ּבְרָָמה נְִׁשָמע נְִהי ּבְכִי ַתְמרּורִים רֵָחל, ְמבַּכָה עַל ּבָנֶיָה; ֵמֲאנָה לְִהּנֵָחם עַל-ּבָנֶיָה, ּכִי ֵאינֶּנּו. ּכֹה 

ָאַמר ה׳, ִמנְעִי קֹולֵךְ ִמּבֶכִי, וְעֵינַיִךְ, ִמּדְִמעָה: ּכִי יֵׁש ָׂשכָר לִפְעֻּלֵָתךְ נְאֻם ה׳, וְָׁשבּו ֵמֶארֶץ אֹויֵב. 

וְיֵׁש ִּתְקוָה לְַאֲחרִיֵתךְ, נְאֻם ה׳ וְָׁשבּו בָנִים, לִגְבּולָם.״ )ירמיהו ל״א, י״ד- ט״ז(. בשבת קראנו 

השנה  שקראנו  מקודמתה,  נגזרת  הפרשה  השבוע.  בפרשות  הקצרה   - ״וילך״  פרשת 

לפני ראש השנה, פרשת ״ניצבים״. אנחנו לקראת סוף סדר פרשות התורה. אנחנו אחרי 

יום הכיפורים. אני מבקש מכם סליחה. אני מבקש מכל קוראיי  יום תרועה ולקראת 

ךָ וְלֹא רְחָֹקה ִהוא.  סליחה. אני סולח לכולם. בפרשת ניצבים כתוב ״לֹא נִפְלֵאת ִהוא ִמְמּ

ה. וְלֹא ֵמעֵבֶר  ָּ ִמעֵנּו אָֹתּה וְנַעֲֶשׂנ נּו וְיְַשׁ ֶחָה לָּ ַמיְָמה וְיִָקּ נּו ַהָשּׁ ַמיִם ִהוא לֵאמֹר ִמי יַעֲלֶה לָּ לֹא בַָשּׁ

י ָקרֹוב ֵאלֶיךָ  ה. ִכּ ָּ ִמעֵנּו אָֹתּה וְנַעֲֶשׂנ נּו וְיְַשׁ ֶחָה לָּ ם וְיִָקּ ָּ ם ִהוא לֵאמֹר ִמי יַעֲבָר לָנּו ֶאל עֵבֶר ַהי ָּ לַי

פִיךָ ּוִבלְבָבְךָ לַעֲשֹׂתֹו.״ )דברים ל', י״א-י״ד( בָר ְמאֹד בְּ ַהדָּ

גמר חתימה טובה!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי


