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 21 )עד   18-3 מגיל  חובה  פורמאלי  חינוך  יש  ישראל  במדינת 
בחינוך המיוחד(. ברחבי משגב פועלים:

- 6 בתי ספר תיכוניים וחטיבות ביניים, מתוכם 2 לחינוך מיוחד 
)חנ״מ(. מבתי הספר התיכוניים 1 ממלכתי ערבי, 2 ממלכתי, 2 

חנ״מ, ו-1 ״ייחודי״ )אנתרופוסופי(.
 1 יסודיים, מתוכם 2 ממלכתי ערבי, 4 ממלכתי,  - 10 בתי ספר 
ממלכתי-דתי )ממ״ד(, ו-3 ייחודיים )1 אנתרופוסופי, 1 דו-לשוני, 

1 תבנית החינוך המוזהב(.
- 68 גני ילדים )6-3(, מתוכם 3 חנ״מ.

- 27 פעוטונים ו-13 משפחתונים )3-0(.  
- מפוזרים בבתי הספר 14 כיתות חינוך מיוחד )חנ״מ( משולבות. 

מסגרות החינוך משרתים 10,200 ילדים, מתוכם: 
- 715 שזכאים לחינוך מיוחד. 

- 77 ילדים מקבלים ״חינוך ביתי״ מפוקח ביישובי משגב.
- 365 ילדים זכאים לחנ״מ מוסעים למסגרות של רשויות אחרות. 
זכאים להסעה  נוצרים  ילדים  ו-18  ילדים במסלול ממ״ד   342 -

למסגרות מחוץ למועצה. 

והם  הסעה״  ״זכאי  אינם  כ-1,700  משגב  יישובי  תלמידי  מבין 
מוסעים על חשבון הוריהם. היעדר תקצוב הסעה לחלק כל כך 
משמעותי של תושבינו מהווה לדעתי פגיעה בשוויון הזדמנויות 
ואני פועל לשינוי מדיניות מול משרדי  ובחינוך פלוראליסטי 

החינוך והאוצר.

בלתי  וחינוך  משלים  בחינוך  תומכת  ו/או  מציעה  המועצה 
פורמאלי בהיקף גדול מאוד ומפעילה מגוון רחב של מסגרות 
ביישובים  נוספות  בפעילויות  ומסייעת  משלים  חינוך 

ובאשכולות יישובים:
בימי  ביישוב  משלימה  חינוכית  פעילות  יש  יישובים  ב-26   -

שישי ל- 1,070 ילדים. 
- פועלים צהרונים ב-65 גני ילדים ל- 1,120 ילדים. 

- יש פעילות נוער יישובית ב-34 יישובים שמשתתפים בה כ- 
2,300 ילדים.

- במרכז הקהילתי במרכז המועצה וב-15 אתרים מפוזרים בבתי 
הספר וביישובים בכל רחבי המועצה מפעיל המרכז הקהילתי 
גדול  חלק  משתתפים.   3,500 מעל  שבהם  שונים  חוגים   250

מהחוגים כוללים הסעה. 
- המרכז הקהילתי מפעיל צהרונים בבתי הספר היסודיים בלבון 

וגילון.
- המרכז הקהילתי מפעיל שלוחות של פעילות המועדון הכפרי 

בגילון ובסלאמה. 
הכפרי,  המועדון  משירותי  נהנים  תושבים  מ-5,000  יותר   -
הנחה  שמגלם  בתשלום  קבוע  במנוי  מנויים   4,200 כ-  מתוכם 

משמעותית לתושבי משגב. 
- במהלך הקייץ המרכז הקהילתי ארגן 13 מופעי תרבות אליהם 

הגיעו כ- 13,000 צופים תושבי משגב.
ילדים  הצגות   20 בארגון  סייע  הקהילתי  המרכז  בחנוכה,   -

ביישובים ובשלוחות ועוד 5 ארועים במרכז השירותים.

בשנים  המועצה  של  הכספית  וההשקעה  המועצה  מעורבות 
והבלתי  המשלים  ובחינוך  הפורמאלי  בחינוך  האחרונות 

פורמאלי היו חסרות תקדים והגיעו ליותר מ-100 מיליון ₪.
- בימים האחרונים התחייבה המועצה להשקיע מעל 25 מיליון 

₪ בבינוי בבי״ס תיכון ״קציר״.
- השקעת המועצה עד היום בבינוי בבי״ס יסודי ״הרכס״ ובאולם 

הספורט הסמוך הם מעל 37 מיליון ₪.
- הבנוי בבי״ס יסודי ״אסיף״ בשנים האחרונות, במרכז המוזיקה 
תחבורה  בטיחות,  והסדרי  ספורט  במתקני  הבמה,  ואמנויות 
ומתקני העשרה וספורט ב״קמפוס משגב״ הגיעו לכ-35 מיליון ₪.
- בגני ילדים ופעוטונים במורשת, ערב נעיים, תובל, ראס אלעין, 

כמון, אשחר, הושקעו מעל 15 מיליון ₪.
ביישובים  והעשרה  ספורט  ובמתקני  ספר  בבתי  בבינוי   -
נוספת  השקעה  ומתוכננת   ₪ מיליון   8 הושקעו  הבדואים 
במועדון נוער ומגרשי ספורט בהיקף של יותר מ-10 מיליון ₪ .

הייחודיים  היסודיים  הספר  בתי  ב-3  לבנוי  נערכת  המועצה   -
ובכיתות גן חדשות בפלך, אשבל, אבטליון, מכמנים, שורשים 

ומורן.

רבים  המשלים  והחינוך  החינוך  במערכות  והתמורות  האתגרים 
יציבות  ומחוסר  תקציביים  מאילוצים  מושפעים  אנחנו  מאוד. 
תמיד  לא  והפדגוגים  הפיזים  התנאים  וותקציבית.  שלטונית 
משגב  את  וילווה  משגב  את  מלווה  אחד  דבר  אבל  בשליטנו, 
תמיד - הכי חשוב - ילדינו , והחינוך תמיד בראש סדר העדיפויות.

עובדים   32 הרווחה.  אגף  הוא  במועצה  בגודלו  השני  האגף 
ב״מיקור  נוספים  רבים  מקצוע  ובעלי  קבועים,  סוציאלים 
זכויות  חוץ״, משרתים את אוכלוסיית משגב ומטפלים במצוי 
משפחות  מאות  ועוד  רווחה  לשרותי  זכאיות  משפחות   1,200
שנעזרות בשירותי רשות שהאגף מספק. מועצה אזורית משגב 
עבודה  תפיסת  ביישום  ארצית  ברמה  ומובילה  דרך  פורצת 
עובד  ומגוונת.  רב-תרבותית  בסביבה  מרחבית  סוציאלית 
סוציאלי מרחבי מעורה בקהילה ובבנוי קהילתי ועזרה הדדית 
למשאבי  המשפחות  מול  העבודה  את  ומתאים  בקהילה, 
הקהילה. העובדים הסוציאלים המרחביים עומדים בקשר עם 
נשית,  בהעצמה  ועוסקים  והיישובית  הקהילתית  ההנהגה  כל 
לגיל  ובשירותים  תעסוקה,  בפיתוח  צעירה,  מנהיגות  בפיתוח 
הרך ולגיל השלישי. העו״סים עוסקים גם בהתנהגויות מסוכנות 
בנוער, ילדים ונוער בסיכון, בשכול ובשיקום. כל עובדי האגף 
והביטוח  הרווחה  משרד  עם  לצורך,  בהתאם  בקשר,  עומדים 
לשוויון  המשרד  הכלכלה,  משרד  הבריאות,  משרד  הלאומי, 
חברתי, ולשכות רווחה ואגפי רווחה ברשויות אחרות. העו״סים 
עומדים בקשר שוטף עם אגף החינוך ובתי הספר, ועדות קהילה 
וצוותי החוסן היישוביים, ועם עמותת ״מרחבים״ לשרותים לגיל 
השלישי. נפגשתי השבוע עם עובדי אגף הרווחה וקבלתי דווח 

על עבודתם וסל השירותים של האגף.

 - התכנון  )מינהל  המחוז  מתכננת  עם  בפגישה  השתתפתי 
משרד הפנים( והצוות המקצועי של הוועדה המחוזית. בישיבה 

השתתפו מהנדס המועצה ומתכננת הוועדה המקומית. 

במסגרת  מהצפון,  אזוריות  מועצות  ראשי  בפאנל  השתתפתי 
השתלמות שארגנה מועצה אזורית מטה יהודה.

בשבועיים  האחרונים  יזמתי  מספר פגישות לבחינה  ולהתערבות 
מפעל  לב״.  ״בר  המשותף  התעשיה  באזור  מדאיג  בתהליך 
איזור  להנהלת  שנתיים  לפני  פנה  ״פרוטרום״(  )לשעבר   IFF
התעשיה בבקשה לשכור מפעל קיים ולהעתיק אליו שלשה 
קווי ייצור מענף המזון שפועלים היום במפרץ חיפה. איגוד ערים 
לאיכו״ס, נציגנו מאגף שפ״ע/ איכו״ס ועמותת ״הסביבה״ ביקרו 
להמשך  ראשוני  אישור  ונתנו  הייצור  קווי  את  ובחנו  במפעל 
ביקש  האישור  תהליך  התקדמות  עם  יחד  בדיקה.  תהליך 
המפעל להוסיף תהליך רביעי טרם בדיקתו ואישורו. המועצה 
לאיכו״ס  ערים  איגוד  מול  לפעול  השבוע  החליטו  והיישובים 
והמשרד לאיכות הסביבה למניעת כניסת המפעל, כולל שלשת 

הקווים שכבר נבדקו, ולפעול במתואם להשגת המטרה.

נפגשתי ב״סלון החברתי״ החדש בשכניה עם קבוצת פעילים 
״בית  להקמת  שפועלים  ומשגב,  שכניה  הר  יישובי  תושבי 
מיוחדים  צרכים  עם  לאנשים  קבע  מגורי  לשילוב  לחיים״ 
יש  עצומה.  קהילתית  חשיבות  בעלת  היא  זו  יוזמה  בקהילה. 
לנו בנים ובנות, אחים ואחיות עם צרכים מיוחדים ואנו חייבים 
״ליישר קו״ עם המרחב הכפרי והעירוני ולמצוא מתווה לשילוב 

מגורים ותעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים בקהילותינו. 

)מת״ח  משגב  משטרת  תחנת  מפקד  עם  במפגש  השתתפתי 
משגב( עם פקחים, מתנדבים ומנהלים בקק״ל ועם גורמי בטחון 

במועצה וביישובים.
ביער שגב ובשמורת הר עצמון ציבור המבקרים זקוק לויסות 
תנועת כלי רכב ממונעים לכושר הנשיאה של השטח. הציבור 
וקליטת  חנייה  אתרי  ובאופניים.  ברגל  תנועה  לחופש  זקוק 
״אתגר״  לאתר  ובסמוך  שגב  יער  בחניון  יפותחו  קיימים  קהל 
באופן מיידי ובהמשך גם במחצבת שגב ובאיזור שעב לנוחיות 

המבקרים ביער שגב.
הליכה  ושבילי  אופניים  שבילי  קק״ל  עם  בתיאום  פיתחנו 
צועדים,  ואנו מתכננים טיילת משולבת להנגשה לקלנועיות, 
חניונים  הוכשרו  עצמון  הר  בשמורת  חשמליים.  ואופניים 
לקליטת קהל ביודפת העתיקה ובמעיינות כאוכב אבו אלהיג׳א. 
תנועת כלי רכב במרחב הוגבלה למסלולים היקפיים ולחירום 
שפיכת  מבוקרת,  לא  כניסה  למניעת  שערים  והוצבו  בלבד, 
מיעודי  שאחת  ספק  אין  ואיכו״ס.  בטיחות  ומפגעי  פסולת 
שמירה  היא  האזוריות(  המועצות  )וכל  משגב  אזורית  מועצה 
לכושר  השימושים  והתאמת  הפתוחים  השטחים  וטיפוח 

הנשיאה בהתאם לשטח ולייעוד. 

השיטור  תחנת  ומפקד  משגב  מת״ח  בישיבת  גם  השתתפתי 
ונציגיו.  היישוב  הנהגת  עם  בסלאמה  שהקמנו  המקומית 
המועצה  ע״י  שנתיים  לפני  הוקמה  בסלאמה  השיטור  תחנת 
הנוכחות  את  להגביר  כדי  הקהילה,  לבקשת  המקומי  והוועד 
המשטרתית בכפר ולרכז פעולת מתנדבים מהקהילה לשיפור 

הבטחון האישי ביישוב. 

היישוב  תושבי  ועם  שכניה  היישוב  הנהלת  כל  עם  נפגשתי 
למפגש תקופתי ובחינת עבודת המועצה ביישוב ובקהילה. 

מורשת,  מיעד,  ותושבים  ציבור  נציגי  עם  ושוחחתי  נפגשתי 
גילון, צורית, שורשים, סלאמה, יודפת, קורנית, שכניה, מנוף, 

עצמון, יובלים ומצפה אבי״ב. 

פוגשים  אנו  זו  בפרשה  ״שמות״.  פרשת  את  קראנו  בשבת 
ברגעים קריטים.  ישראל  גורל עם  נשים שהשפיעו על  חמש 
השתיים האחרונות- לא מבנות ישראל. שפרה ופועה המילדות 
- ״ותיראן המילדת את האלוקים ולא עשו כאשר דבר אליהן 
י״ז(. יוכבד בת לוי  מלך מצרים ותחיין את הילדים ״)שמות א׳, 
. ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים.   .  . ״ 
ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת 
ג׳(  ב׳,  )שם  ותשם בסוף על שפת היאר״  הילד  ותשם בה את 
״בת פרעה״ - ״ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה 
ותקחה. ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו 
וברגע  מפתיע  והכי  ה׳-ו׳(  ב׳,  )שם  זה״  העברים  מילדי  ותאמר 
ה״קריטי״ ביותר, אחרי מעמד ״הסנה הבוער״ בדרך לשליחות 
- צפרה בת רעואל  בני ישראל ממצרים  רבינו להוצאת  משה 
)יתרו( כהן מדין ״ ויהי בדרך במלון ויפגשהו ה׳ ויבקש המיתו. 
ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי 
למולת.״  דמים  חתן  אמרה  אז  ממנו  וירף  לי.  אתה  דמים  חתן 
וגורלנו תלויים  וגורל העולם כולו ״על קרח דק״. חיינו  גורלנו 
בהתערבות ״אמהית״ ברגעים הקריטיים. כל ה״נארטיב״ מלא 
במתח בין ״עשייה״ לבין ״גורל״, ובקשר האינטימי בינינו לבין 

בוראנו. שבוע טוב!
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