
כל התאגידים, המחלקות והאגפים של המועצה עובדים לפי 
תכנית עבודה סדורה עם יעדים ספציפיים כמותיים ואיכותיים. 
כל שנה התכנית מוצעת ע״י מנהל האגף/ מחלקה או התאגיד, 
ולאחר אישור סופי של תקציב המועצה, ביצוע התכנית נבחן 

על פי שתי אמות מידה: 
. עמידה מדוקדקת בשירותים שכלולים ב״סל השירותים״ של 
המועצה, תוך הקפדה על רמת השירות וניסיון מתמיד לשפר 

ולייעל את אותו שירות
. עמידה בתכנית האסטראטגית הרב שנתית שגובשה בשיתוף 

הציבור הרחב ואומצה ע״י מליאת המועצה לפני 3.5 שנים. 
אחרי שהתכנית המפורטת של אותו מנהל מאושרת, הוא מציג 
לממונים עליו כל רבעון את הביצוע ואת ההתקדמות בהשוואה 

לתכנית השנתית ובהשוואה לתכנית הרב-שנתית. 

סוף ״שנה אזרחית״ הוא גם סוף ״שנת תקציב״ ותחילתה של 
שנת תקציב חדשה. לפני חודש וחצי אישרה מליאת המועצה 
מיוחדת  ישיבה  נערכה  וחצי  שבוע  ולפני   ,2023 תקציב  את 
מנהלי  כל  את  כינסנו  האחרון  בשבוע   .2022 שנת  לסיכום 
להנהלת  שכפופות  מחלקות  מנהלי  וגם  והאגפים  התאגידים 
בהשוואה   2022 ביצוע  את  הציג  מנהל  כל  הראשית.  המועצה 

לתכניות בפני עמיתיו . 

מה שקרה במועצה במהלך 4 שנים הוא לא פחות ממהפך! 
סל השירותים הורחב: 

בניקיון  יסודי  יותר  טיפול  פינויים,  יותר   - תברואה  בשרותי   .
מרכזי מיחזור ונקודות גזם, הרבה יותר טיפול בחיות בר ובחיות 

בית, כולל פרות. 
. בשרותי בטחון - יותר מצלמות, יותר פיקוח בדרכי עפר, יותר 

נוכחות ותגובה מהירה 24/7.
יותר  קהילתי,  ובינוי  קליטה  ליווי  יותר   - קהילה  בשירותי   .
outreach )הושטת יד( לצעירים, משפחות צעירות ותושבים 
וותיקים, יותר שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים, ופיתוח 

וקידום מערכי מתנדבים בתחומים רבים ומגוונים.
מגרשי  לתחזוקת  אחריות  העברת   - ובינוי  הנדסה  בשירותי   .
של  תקדים  חסר  בינוי  ביצוע  למועצה,  מהיישובים  משחקים 
תשתיות  ושדרוג  ושיקום  יישובים,  בין  שבילים  ציבור,  מבני 

ישנות בתוך היישובים.
אנרגיה  אופטים,  בסיבים  תקשורת  קידום   - עסקי  בפיתוח   .
פוטו-וולטאית, ״האב״ עסקים, קהילת עסקים, חממות עסקיות 
ב״ראש  פרויקטים  קידום  הכרם,  בית  יישובי  ועם  סח'נין  עם 
ציפור״ ומחצבת שגב ביער שגב, קידום שווק באזורי תעשיה 
וכפר  הצפוני  לרכס  תעסוקה  אזור  קידום  ובר-לב,  תרדיון 

גמלאים ליד בית ״מרחבים״. 
אפרט  נוספים  ואגפים  במחלקות  השירותים  סל  הרחבת  על 

יותר בשבוע הבא...

שני מהפכים נוספים קרו: 
 

. שינוי אופן העבודה ביישובים הבדואים - קידום שיווק מאות 
העמקה  תקדים,  חסר  תשתיות  פיתוח  מקום,  לבני  מגרשים 
והגדלה של מעורבות המועצה בבתי הספר, בוועדים המקומיים, 
ובמערכות אספקת המים, תכנון וביצוע כבישים חדשים ומבני 

ציבור חדשים בכל היישובים. 
ממוקד  העירוני  המוקד  הפרדת   - המועצה  מוקד  שדרוג   .
ב-2022  נענו  שיחות   48,199 מבוקר.  שירות  ופיתוח  הבטחון 
ע״י  מטופלות  הפניות  ובערבית.  בעברית  המועצה  במוקד 
המועצה או מועברות לגורם אחר שמטפל ונערך המשך מעקב 

אחר הטיפול. 

באמת קצרה היריעה, אבל תמצית העניין כולו הוא פשוט:

. יותר שירותים ויותר שירותיות.
. מיקוד בפיתוח עסקי ובבינוי קהילתי.

. יותר אחריות למועצה ויותר השקעה של המועצה ביישובים.
ממרכז  מרוחקים  ביישובים  ופיתוח  השקעה  ותעדוף  ביזור   .

המועצה ובאשכולות יישובים.

ישראל,  מקרקעי  רשות  נציגי  עם  השבוע  ושוחחתי  נפגשתי 
קק״ל ומינהל התכנון בקשר להגדלה פיזית הנדרשת להגדלת 

יישובי משגב. 

השתתפתי בישיבת רשות רישוי של משגב ובכל הפורומים של 
המנהלים הבכירים ומנהלי דרג הביניים לסיכום 2022. 

הזדמן לי השבוע לפגוש את השר לשעבר זאב אלקין ושוחחנו 
משגב  ביישובי  המדינה  של  וההשקעה  העדיפות  עתיד  על 
התפיסות  אודות  לשמוע  תמיד  מעניין  והיהודיים.  הבדואים 

שעומדות אחר קבלת החלטות שמשפיעות על חיינו. 

צרכים  עם  לאנשים  ייעודי  בינוי  לקידום  בישיבה  השתתפתי 
במשגב  קהילתיים  וביישובים  בכלל,  הכפרי  במרחב  מיוחדים 
במשגב  הזה  בתחום  דרך  פורצת  פעולה  מתארגנת  בפרט. 

בשיתוף קהילות הר שכניה, בהצלחה! 

ופעילים  לבון  היישוב  הנהלת  עם  ונפגשתי  בלבון  ביקרתי 
ממורשת,  ציבור  ונציגי  תושבים  ועם  הספר,  ובבית  בקהילה 

סלאמה, חוסנייה ומורן. 

קראנו בשבת את פרשת ״ויחי״ וסיימנו את ספר בראשית. יעקב 
אבינו ברך את בני יוסף - אפרים ומנשה )בראשית מ״ח, ה'- כ״ב( 
ואנו מברכים את בנינו ובנותינו ״ישימך ה׳ כאפרים וכמנשה/ 
ישימך ה׳ כשרה, רבקה, רחל, ולאה״. בנים לעומת אמהות. אנו 
אומרים ״שנים עשר השבטים״, אבל היו שלשה עשר - שבט 
יוסף   - אפרים ושבט מנשה היו שני שבטים נפרדים. אביהם 
כלולה  לא  אסנת,   - ואמם  אבות״,  ב״שלשה  כלול  לא  הצדיק 
- אם  וזלפה  ונפתלי,  - אם דן  ב״ארבע אמהות״. גם לא בלהה 
אסנת,  צאצאי  את  כולל  ישראל  עם  הדעות  לכל  ואשר.  גד 
בלהה וזלפה. ישנן מסורות שאסנת היתה בת דינה אחות יוסף 
ולאה  לרחל  ואחיות  לבן  בנות  גם  היו  וזלפה  ושבלהה  מאב, 
מאב. אנו אומרים ״ארמי אובד אבי״, אבל דרך אסנת, אנו גם 
בני מצרים. יעקב אבינו מציין בפני יוסף שהוא קבר את רחל 
מ״ט,  )שם  המכפלה  במערת  לאה  ואת  מ״ח,ז'(  )שם  ״בדרך״ 
ל״א(. שלשה אבות ושלוש אמהות קבורים בחברון. אחת בבית 
לחם. יש מסורת שבלהה וזלפה קבורות בטבריה. שלשה ועוד 
ארבע ועוד שתיים ועוד אחת, שנים עשר ועוד אחד ועוד אחת. 
ארם נהריים, אור כשדים ומצרים. אהבת אחים ושנאת אחים, 
המשכיות וקטיעת המשכיות. רב הנסתר על הנגלה. אנו בנים 
ובנות של כל  בני ישראל המבורכים בפרשה ועוד. אנו קרובי 
משפחה של כל שוכני ״הסהר הפורה״ והמזרח התיכון בעבר 
הרחוק וגם בהווה. הגורל שלנו קושר אותנו ל״ארץ ישראל״ - 

המאבק עם המלאך הוא מקור שמנו. שבוע טוב!
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