
היום, יום א׳, זימנתי ישיבה עם יו"ר וועדת חינוך, מנהלת אגף חינוך, 
סגן ראש המועצה, מנכ"לית המועצה ומנהלת פורום חינוך ורווחה, 
ומנהלת המרכז הקהילתי. הוחלט להצטרף לראשי הרשויות הרבים 
שהביעו התנגדות לכוונה לערוך שינויים בתקצוב תכניות לימודים ע"פ 
אג׳נדה של תנועת ״נועם״. אני מודה לכל מי שפנה אליי במהלך סוף 
והמנהלים הבכירים במועצה.  הציבור  נבחרי  וגאה בעמדת  השבוע 
אני גם גאה שהחלטות במשגב מתקבלות בצורה שקולה ומסודרת, 

בקונצנזוס, ובשיתוף וע"פ הערכים שלנו ו״רוח משגב״. 
רצ"ב לינק להחלטה 

מה היא ״פריפריה״? בכל העולם הולכים ונפתחים פערים בין קבוצות 
ו״מעמד  בעוני  נשארים  העניים  מתעשרים,  העשירים  אוכלוסיה. 
הביניים״ סופג תנודתיות, חוסר יציבות וחוסר בטחון. אפשר למדוד 

את הפערים במונחי הכנסות והוצאות.
התקווה  בתחושת  בהזדמנויות,  הם  באמת,  החשובים  הפערים 
כאלו,   פערים  כשנפערים  וקהילתי.  חברתי  כלכלי,  ובחוסן  לעתיד 
בהכנסות  הפער  הלמ"ס  נתוני  לפי  בחברה.  התדרדרות  מתחילה 
הוא  אביב,  תל  במחוז  שכירים  לזוג  צפון  במחוז  שכירים  זוג  בין 
הוא  בישראל  בית  למשק  הממוצעת  ההכנסה  לחודש.   ₪  9,000
שעובדים  צעיר  שזוג  לומר  אפשר  לחודש.   ₪  18,000 מ-  פחות 
 כשכירים בתל אביב משתכרים פי שניים לעומת משתכרים בצפון. 

הלמ"ס מפרסם מדד ״פריפריאליות״ של יישובים.
1 הכי פריפריה )אילת(, ו-10 הכי ״מרכז״ )תל אביב(.

ברוב החלטות הממשלה והנהלים 1-4 נחשב ״פריפריה״.
כמו בהרבה סיווגים אחרים, יישובי משגב מחולקים. 

 לדוגמה  מנוף 3 / שכניה 4, גילון 3 /טל אל 4, אשחר 3/ יובלים 4. 
השתתפתי השבוע בישיבת ״ועדת העורכים״ של מינהל התכנון שבה 

נדונו ההנחיות לתכנון הגדלה של יישובים כפריים.
הוצע לסווג יישובים כפריים ולהגביל את גודלם כפונקציה, בין השאר, 
של מדד זה. מכיוון שאני מכיר היטב את התרבות הארגונית במינהל 
המינהל.  סמנ"כלית  עם  זה  בעניין  דחופה  פגישה  קבעתי  התכנון, 
 מה היא התרבות הארגונית של מינהל התכנון? בקיצור ובכלליות : 
התחדשות  עירוניים,  במרחבים  קרקע  ייעודי  ועירוב  עיור  עידוד 
הניצול  והגדלת  ״קומפקטיות״  ״קונסולידציה״,  מקום,  בכל  וציפוף 
פתוחים  שטחים  על  שמירה  ו״מופרים״,  מפותחים  שטחים  של 
והתחלנו  פרטי. במשגב הקדמנו  ברכב  ו״יוממות״  ״פרבור״  וצמצום 
לתכנן תכנית אב לבנייה רווייה כבר לפני שנתיים. אנו בעתיד נבנה 
דיור מגוון וצפוף ולא רק ״צמוד קרקע״. השאלה היא רק מה עתיד 
 החסמים - הרחבת ״קו כחול״, תחולת וועדות הקבלה, ומחיר הקרקע.

בכל אופן, המונח ״פריפריה״ הפך למונח טעון ופוליטי. אין ספק שעל 
פי מירב המדדים, החברה הערבית והחברה החרדית הם ״פריפריה 
חברתית״. מכיוון שחלקם של הילדים באוכלוסיה החרדית יותר גדול 
מחלק המבוגרים, יוצא שבגילאים הצעירים הפריפריה החברתית היא 
יש תחרות קשה על משאבים לפיתוח ה״פריפריה״  הרוב המובהק. 
 ומתחילה שחיקה של המונח שמלווה גם בתחרות על ״זכות הקיפוח״. 

משילות  לביטחון,  ״הפורום  בכנס  השתתפתי  השבוע  בתחילת 
ממערכות  רבים  בכירים  השתתפו  בכנס  ובגליל״.  בנגב  והתיישבות 
באווירה  והאקדמיה.  המשפט  מערכת  ואנשי  ערים  ראשי  הביטחון, 
הפוליטית הנוכחית קשה לקדם אג׳נדה שלא מזוהה ימין/ שמאל/ 

מרכז. בכל זאת הכנס עורר התעניינות בתקשורת ובציבור.
מצורף לינק לראיון ב״רדיו קול רגע״.

מליאת המועצה אישרה השבוע את תקציב 2023 ואת העדכון האחרון 
לתקציב 2022. הצמיחה במועצה וההתנהלות הזהירה מאפשרים את 

המשך הגידול בהעברות ליישובים, בפיתוח אשכולות והמשך תהליך 
העברת אחריות על תחומים נוספים למועצה, שהיו בעבר באחריות 

 היישובים. 

אירחנו במועצה וב״האב״ בתרדיון סיור של החטיבה להתיישבות עם חבר 
הכנסת עמיחי שיקלי והשר המיועד למשרד ״נגב גליל״- יצחק וסרלאוף.

השתתפתי בישיבה של הנהלת החכ"ל ופארק תרדיון, וגם בישיבה של 
 הנהלת פארק בר לב. שני אזורי התעשייה נהנים מצמיחה ומביקוש גבוה. 

נפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור ממורשת, חוסנייה, סלאמה, אבטליון, 
גילון, יעד והררית. 

בשבת קראנו פרשת ״ויצא״. חלום ״סולם יעקב״ בדרכו לחרן, מפגש 
יעקב עם רחל בבאר, עבודתו שבע שנים אצל לבן הארמי ״ברחל בתך 

הקטנה״, ואח"כ עוד שבע שנים ועוד שש שנים, לידת אבות שבטי 
ישראל, בריחת יעקב מלבן והקמת ״גלעד״ בהר גלעד. האב הרוחני של 

יודפת היה דר׳ יוסף שכטר. קיבלתי מפיו ומפי תלמידיו ש״סולם יעקב״ 
מסמל את התנועה העיקרית שאותה יש לחפש בחיים - תנועה אנכית. 

לכבוד 50 שנה ליודפת )2010( יצא ספר קצר ששמו ״שני מישורים 
וגבעה אחת״. שני המישורים הם מישורי תודעה. התנועה בין שני 

ְיָמה  יַע ַהָּׁשָמ֑ ו ַמִּג֣ ְרָצה ְורֹאֹׁש֖ ב ַא֔ ַּיֲחֹ֗לם ְוִהֵּנ֤ה ֻסָּל֙ם ֻמָּצ֣ ַ המישורים היא העיקר. ״וֽ
ב ָעָלי֮ו …….. ״ )בראשית  ה ה׳ ִנָּצ֣ ו׃ ְוִהֵּנ֨ ים ֹּבֽ ים ְוֹיְרִד֖ ים ֹעִל֥ י ֱאֹלִה֔ ְוִהֵּנ֙ה ַמְלֲאֵכ֣

כח', יב'(

שבוע טוב!
דני עברי
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