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חלק משירותי המועצה ניתנים לתושבים באמצעות תאגידים. 
משגב  למ.א.  האזוריות.  המועצות  בכל  עירוניים  תאגידים  יש 
יש חברה עירונית שמטפלת ברשת הביוב במועצה ומטפלת 
בכ-90% מרשת המים. מערכת הביוב במשגב כוללת מעל 300 
ורגישים,  מאתגרים  בשטחים  שעוברות  הובלה  צנורות  ק"מ 
ויותר מ-200 ק"מ קווי איסוף בתוך היישובים. גם רשת המים 
החברה  ומאתגרת.  ק"מ  מ-100  יותר  היא  החברה  שמתחזקת 
שמפעילים  בינעירוניים  תאגידים  בארבעה  אותנו  מייצגת 
מתקנים לטיפול בשפכים. תושב בחרשים )לדוגמה(, בד"כ לא 
מקדיש מחשבה למים שמגיעים לברז שלו או למים שנכנסים 
של  מקידוחים  מגיעה  בחרשים  מים  טיפת  כל  בביתו.  לביוב 
ומשם  ליישוב,  בכניסה  המים  רשת  לראש  מקורות  חברת 
מחולקת ברשת תת-קרקעית בתוך היישוב של חברת ״קולחי 
למערכת  ומשם  יישובי  איסוף  למערכת  זורם  הביוב  משגב״. 
ומשם למאגר  הובלה שמובילה למתקן טיפול בעמק חילזון, 
טבע  שמורות  בארבע  עוברים  הצינורות  בדרך,  זבולון.  בעמק 
)הר מירון, מתלול צורים, הר גמל, נחל שגור(, וחוצים חלקות 
וכבישים  דרכים  טבעי,  וחורש  אדם  נטע  יערות  חקלאיות, 
בין עירוניים, ומתגברים על הפרשי גבהים של מאות מטרים. 
והיא הוקמה כדי לתת  ״קולחי משגב״ שייכת למועצה  חברת 
המשמעותיים  ההנדסיים  לאתגרים  וממוקד  מקצועי  מענה 
ב-2022  במשגב.  וביוב  מים  מערכות  של  והאחזקה  בהקמה 
קיבלה החברה את האחריות לאספקת מים בסלאמה, כמאנה 
וחוסנייה. בכמאנה ובסלאמה יש שכונות שבהן אספקת המים 
רשת  היהודיים  מהיישובים  ובחלק  מקומית,  עמותה  ע"י  היא 
המים בתוך היישוב מתופעלת ע"י אגודה שיתופית קהילתית או 
חקלאית. החל מ-2023 גם מערכת המים ביישוב מורשת עברה 
החברה  משגב״.  ״קולחי  חברת  של  והטוב  המקצועי  לטיפול 
משמשת כדוגמה ברמה הארצית ליעילות ומקצועיות בתנאים 
נמוכות.  הן  הכלליות  וההוצאות  התפעול  עלויות  מאתגרים. 
כמות התקלות והפחת נמוכות מאוד בכל קנה מידה. החברה 
מבצעת שיקום, החלפה ושדרוג של מערכות ישנות בהיקפים 
גדולים וניטור ובקרה על איכות המים ומערכות הביוב. בשנת 
2022 הפעילה החברה מערכת שמאפשרת לכל תושב לעקוב 
אחר צריכת המים וחשבונות המים והביוב מאפליקציה בטלפון 
הנייד. החברה עובדת בשילוב עם מוקד המועצה לטיפול מהיר 
בכל דיווח על תקלה, ונותנת מענה מהיר ומדוייק לכל פנייה. 
חברת ״קולחי משגב״ שמה דגש בשנים האחרונות על שירות. 
דרך  במים  חריג  שימוש  על  התרעה  לשלוח  יכולה  החברה 
דרך  מסמכים,  כולל  ולבירורים,  לפניות  מענה  ולספק  מסרון 

״ווטצאפ״, דואר אלקטרוני ופנייה ישירה.

תאגיד נוסף שהקימה המועצה לספק מענה מקצועי וממוקד 
העמותה  השלישי״.  ל״גיל  לשירותים  ״מרחבים״  עמותת  הוא 
השירותים  במרכז  שהוקם  מיוחד  במבנה  חוגים   106 מפעילה 
והמועדון  הקהילתי  המרכז  עם  פעולה  ומשתפת  במשגב 
משגב.  לוותיקי  שירותים  של  רחב  מגוון  להציע  הכפרי, 
יישובים  ואשכולות  יישובים  ב-22  פעילות  מפעילה  העמותה 
בכל רחבי המועצה. במגוון הפעילויות משתתפים יותר מ-1,300 
תושבים מכל היישובים. בשנים האחרונות העמותה מרחיבה 
השירותים  ואת  הקהילתית  הפעילות  את  משמעותי  באופן 
בבית  ולעיתים  באשכולות  ביישובים,  המוצעים  האישיים 
התושב. העמותה עובדת בשיתוף עם מוקד המועצה ועם גורמי 
חוץ לאספקת סל שירותים בבית למי שמעוניין. גם ״מרחבים״ 
מהווה מופת ליעילות ואפקטיביות באספקת שירותים במרחב 
הכפרי ברמה הארצית. ״מרחבים״ שמרה על קשר עם וותיקי 
מגיפת  במהלך  היישובים  בכל  ומתנדבים  וועדות  ועם  משגב 
 - והתרחבה  מלאה  לפעילות  חזרה   2022 ובשנת  הקורונה, 
ונופשונים,  טיולים  יישוביים,  מועדונים  ללימודים,  קתדרה 
שירותי  ״חברותא״,  קבוצות  ״מופת״,  מועדון  חמים״,  ״בתים 
חירום ושירותי ״אב בית״, קורסים מונגשים לאוריינות דיגיטלית 
ועוד ועוד! שני פרוייקטים גדולים של בנייה יצאו לדרך - ״מבנה 
בריאות״, ו״כפר גמלאים״. ב-2023 יתחילו עבודות הבנייה של 
הכדורגל.  למגרש  המועצה  בניין  בין  בריאות  לשירותי  מבנה 
המבנה יאפשר לרכז ולהרחיב את שירותי הבריאות של קופ״ח 
נוספים. ב-2023 אנו  ושירותים רפואיים  וקופ״ח כללית  מכבי, 
מתכננים לסיים את התכנון המפורט של כפר גמלאים באתר 
״אתגר״ ולהתחיל את שיווק היחידות לתושבים. האיכלוס צפוי 
ב- 2027-8 . מודל ההפעלה יהיה ייחודי ומותאם לוותיקי משגב 

ולפעילות עמותת ״מרחבים״. 

קק"ל  של  ״הימנותא״  חברת  עם  פעמיים  נפגשתי  השבוע 
שמטפלת ברכישה והחלפה של קרקעות פרטיות. 

שינוי״  ״מחוללי  פרוייקטים  של  רשימה  השבוע  העברתי 
למנכ"ל משרד ״נגב גליל״ לבקשתו, ואני עומד בקשר ישיר עם 
המשרדים הממשלתיים שמטפלים במשגב; פנים, חינוך, נגב 
גליל, כלכלה, חקלאות ופיתוח הכפר, רווחה, התיישבות ואוצר 

- כולם מאוכלסים בדמויות חדשות. 

בי"ס  ניהול  העברת  אחר  מעקב  בישיבת  השבוע  השתתפתי 
בסלאמה  התיכון  הספר  בית  חדשה.  למנהלת  סלאמה  תיכון 
בחברה  במשגב,  הבדואית  בחברה  מוביל  במקום  ממוקם 
לבית  מחוייב  אני  בכלל.  הבדואית  ובחברה  בצפון  הבדואית 
הספר ולחברה הבדואית במשגב. השותפות שלי ושל יישובי 
משגב עם הבדואים היא עמוקה ומושתתת על הבנה, רגישות 
פיתוח  מאפשר  הפעולה  שיתוף  ויציב.  עמוק  באופן  ואהבה 
והישגים מרשימים בכל קנה מידה. אין לי ספק שבתי הספר 
ימשיכו להוביל  ובית הספר התיכון בפרט,  הבדואים במשגב, 

את פיתוח היישובים הבדואים והחברה הבדואית במשגב. 

להתיישבות,  החטיבה  של  האזור  מנהל  עם  השבוע  נפגשתי 
ועם הנהלת אשכול בית הכרם. 

״כיתה רגשית״ איזורית לחנ"מ  זכיתי להשתתף בטקס חנוכת 
בבית ספר ״תבנית החינוך המוזהב״ במעל"צ. 

נפגשתי במכמנים עם הנהלת היישוב, פעילים ותושבים. 

״מרכז  בינוי  תכנית  בעניין  מקורנית  ציבור  נציגי  עם  נפגשתי 
ההר״. 

יועצינו המשפטיים בעניין  נפגשתי עם מנהלים במועצה ועם 
בשטחים  מורשים  לא  רכב  כלי  לתנועת  העזר  חוקי  אכיפת 

פתוחים. 

מליאה  ישיבת  לקראת  המועצה  הנהלת  בישיבת  השתתפתי 
שמתוכננת השבוע. 

קשיי  על  כתבה   14 בערוץ  הוקרנה  בערב,  חמישי  ביום 
עם  יחד  לראיון  הוזמנתי  הגליל״.  ב״לב  היהודית  ההתיישבות 
הציגה  הכתבה  סטרוק.  אורית   - החדשה  ההתיישבות  שרת 
מייצג  כמובן  אני  לערבים.  יהודים  בין  ״מאבק״  של  תמונה 
שיתוף  שכוללים  ערכים  ע"פ  ופועל  יהודים  וגם  ערבים  גם 
של  מנארטיב  מסתייג  אני  פערים.  וסגירת  שונות  פעולה, 
זה באמת  מאבק שמושפע ממציאות שקיימת בעיקר ביו"ש. 
טוענים  דווקא  היהודיים  היישובים  כאשר  מסויים  ״היפוך״ 
ל״זכות הקיפוח״ ששמורה בד"כ ליישובים ערביים. אני מחוייב 
לתושבי משגב וגם לאמת. בכל אופן, אני חייב לנצל כל במה 
כדי לקדם את תושבי משגב ויישובי משגב - ערבים וגם יהודים. 
אני מבקש לשמוע את דבריי ולא לייחס אליי דברים שנאמרים 

ע"י אחרים. קישור לכתבה

משה  אל  אלקים  ״וידבר  ״וארא״.  פרשת  את  קראנו  בשבת 
יעקב  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  וארא  ה׳.  אני  אליו  ויאמר 
שם  ב'-ג'(.  ו׳,  )שמות  להם.״  נודעתי  לא  ה׳  ושמי  שדי,  בא-ל 
אל  אלקים  ״ויאמר  הבוער  הסנה  במעמד  למשה  נמסר  השם 
ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה  משה אהיה אשר אהיה, 
שלחני אליכם.״ )שם ג׳, י״ד(. חז״ל מייחסים את השם ״אלקים״ 
הרחמים״.  ל״מידת  הוי׳ה(  )אתיות  ה׳  שם  ואת  הדין״  ל״מידת 
השם ״שדי״ מיוצג באות ״ש״ על אות התפילין )מתווסף ל״קשר 
י״(. ב״מכילתא דרבי ישמעאל״ )פעם נהגו יהודים  ד״ ול״קשר 
לקרוא לבניהם ״ישמעאל״( מתייחסים גדולי התנאים לפסוק 
הראשון. בקיצור - מוסר-השכל למנהיג, שעליו לנהוג במונהגיו 
לא במידת הדין כי אם במידת החסד והרחמים. ומדוע לא הכירו 
״יציאת  סיפור  עיקר  את  קוראים  אנו  בשמו?  ה׳  את  אבותינו 
מצרים״, פרשות ״שמות - יתרו״ כל שנה בחורף. אנו חוגגים את 
פסח באביב. הכל קשור להכל. שם השם ל״הוויה״ - ״להיות״. 
בפנייתו הראשונה של משה לבני ישראל נאמר שהאמינו )שם 
ד׳, ל״א( אבל בהמשך ״הן בני ישראל לא שמעו אלי״… )שם ו׳, 
י״ב(. ובסיני )ב״שבועות״( - ״נעשה ונשמע״. ביום ב׳ נכנס חודש 

שבט. שבוע טוב וחודש טוב!
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https://www.youtube.com/watch?v=iCtu45OT6RM

