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השבוע הצטרפנו לשביתה של השלטון המקומי. מ.א. משגב 
תומכת בשביתה ומשתתפת בה 100%. מה הן דרישות השלטון 

המקומי? )בקיצור נמרץ(:
1 - שיפור שכר הסייעות. )מצ״ב תמונה משביתת הסייעות(

2 - תקצוב בינוי מוסדות חינוך.
3 - שיפור שכר מורי העל יסודי.

4 - תוספת לתקצוב הסעות. 
5 - ייעוד כספי ארנונה לשרותים מקומיים, והגדלת ההנחות על 

קרקע למגורים )קריטי למשגב(.
ושמיועדות  בעבר  שהתקבלו  ממשלה  החלטות  מימוש   -  6
שירותי  מוניציפאלי,  ביטחון  מוניציפליים,  שירותים  לתקצוב 

איכו"ס וסגירת פערים של החברה הערבית. 

מ-500  יותר  נציגי  ע"י  השביתה  לקראת  שנשלח  במכתב 
רשויות מצויין בפירוש שהמדינה ״מספסרת בקרקעות״, פוגעת 

בפריפריה ומונעת אספקת שירותים מוניציפאליים בסיסיים. 

במשגב ב-2023 הארנונה שמשלמים תושבי משגב מממנת רק 
ורווחה,  חינוך  בשירותי  מספקת.  שהמועצה  מהשירותים   15%
חוק,  ע"פ  משגב  תושבי  להם  שזכאים  חובה  שירותי  שהם 
מקבילה  ועלייה  הממשלה  משרדי  בהשתתפות  ירידה  היתה 
/₪ מיליון  בכ-5  הארנונה  כספי  מתוך  המועצה  בהשתתפות 

ובכ-10 מיליון ₪  שנה ברווחה, כ-10 מיליון ₪/שנה בהסעות, 
בבינוי בתי ספר. 

המדינה  לקופת  העבירו  במשגב  מגרשים  שרכשו  משתכנים 
שהעלייה  פלא  לא   .₪ מיליון  מ-100  יותר   2019-22 בשנים 
ביותר  אלו  בשנים  זינקה  ישראל  מקרקעי  רשות  בתקבולי 
מ-300% לשנה. ספסרות בקרקע מדינה הפכה, הלכה למעשה, 
ויוקר  הדיור  מחירי  להורדת  לפעול  במקום  מיסוי.  לשיטת 
המחייה  יוקר  להעלאת  פועלת  למעשה  המדינה  המחיה, 
ישראל  מקרקעי  רשות   - יוצרו״  על  שקם  ״הגולם  באמצעות 

)רמ״י(. 

השבוע היתה ״העברת דגל״ במשגב. המשימה של ביצוע החזון 
החינוכי שגובש בשנים האחרונות, ואושר ע"י מליאת המועצה 
אגף  )מנהלת  צוק  נועה  של  הנאמנות  מידיה  הועבר  ב-2019, 
אגף  )מנהל  מילר  מוטי  של  הנאמנות  לידיו  היוצאת(,  החינוך 
החינוך הנכנס(. מוטי, תושב כפר תבור בן 47, הוא איש חינוך 
בעל השכלה וניסיון בחינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, לרבות 
מלאות  עבודה  שנות   10 בתום  עוזבת  נועה  הכפרי.  במרחב 
מערכות  תפקוד  אתגרי  ששיאן  ובאתגרים,  חינוכית  בעשייה 
הוקמו  עבודתה  שנות  במהלך  הקורונה.  בתקופת  החינוך 
והאגף  מיוחד,  חינוך  מסגרות   8 חדשים,  ספר  בתי   4 במשגב 
התפתח והשתדרג. 14 מנהלי בתי ספר במשגב התחלפו, גובש 
חזון חינוכי שאפתני וכל המערכות עוברות התאמה כדי לפעול 
שלי,  שלה,  מלאה  תמיכה  עם  לנעליה  נכנס  מוטי  להגשמתו. 
ועובדי  ושל קבוצה חזקה ומגובשת של מנהלים, צוותי חינוך 

מינהלה. בהצלחה לשניהם! 

נפגשתי השבוע עם מפקד משמר הגבול )מג"ב(, ומפקדי המחוז 
ולהפעלת  האישי  לביטחון  האחראי  הגוף  הוא  מג"ב  והאזור. 
הבטחון  אגף  האזוריות.  ובמועצות  הכפרי  במרחב  מתנדבים 
יחידות  בהפעלת  מג"ב  עם  פעולה  בשיתוף  עובד  במשגב 
ומכשירה  התצפיות,  ויח׳  הג׳יפים,  יח׳  המתמי"ד,   - המתנדבים 
כיתות כוננות יישוביות. אנו נערכים להקמת ״שיטור מועצתי״ 
וסייר  מועצתי  סייר  להפעיל  והתחלנו  ב-2023,  מג״ב  בשיתוף 

לילה כבר ב-2022. 

נפגשתי השבוע עם מנהל המחוז צפון של חברת ״נתיבי ישראל״ 
)נת״י(. מועצה אזורית משגב דורשת הקמת כיכר בצומת יובלים. 
מספר  כגון  תבחינים  ע"פ  כבישים  שדרוג  מבצעת  החברה 
תאונות ועומסי תנועה. שדרוג כביש הגישה למצפה אבי"ב כבר 
תוכנן פעמיים בשנים האחרונות ומחכה כעת לתקצוב. כביש 
הגישה הארוך ליודפת, אבטליון והררית מטופל באחריות נת"י 
שם  שנוסעים  בעוד  קמ״ש   60 נסיעה  מהירות  לפי  ומתוחזק 
וגם  מטופל  לא  ותובל  לפלך  הגישה  כביש  מהר.  יותר  הרבה 
כביש הגישה החלופי שתוכנן בעבר מצומת גילון בינתיים לא 
התקדם. צמתים לא מוסדרים בלוטם, מעלה צביה/ חוסנייה, 
לסיכונים.  גורמים  אלו(,  בימים  )בטיפול  ומורן  כישור  יודפת, 
וכמובן - כביש 805 ודחיית הביצוע שלו, יוצרים מצב שיישובי 
המועצה מתנתקים אחד מהשני ע"י גודש תחבורתי פנים עירוני 

בסח'נין ובעראבה כמה פעמים כל יום. 

השתתפתי בישיבה עם מנהל הקרן לשיקום מחצבות בקשר 
לשיקום מחצבת שגב. 

נפגשתי עם מנהל האזור של רשות הטבע והגנים )רט"ג(, לגבי 
שיתופי פעולה בניהול ופיתוח שמורות הטבע והגנים הלאומיים 

במשגב. 

והמועדון  הקהילתי  המרכז  הנהלת  של  בישיבה  השתתפתי 
הכפרי. 

מפורט  דיווח  שקיבלה  המועצה  מליאת  בישיבת  השתתפתי 
על פעילות חברת ״קולחי משגב״, השירות שהחברה מספקת 

ומבנה מחירי המים והביוב. 

גליל  טבריה,  רשויות  ראשי  עמיתיי  עם  השבוע  בקשר  הייתי 
לומדות  בה  בטבריה,  לאולפנה  בקשר  יזרעאל  ועמק  תחתון 

כ-100 בנות משגב. 

הייתי בקשר רציף עם ראשי רשויות וראשי מועצות מכל הארץ 
לתיאום התגובה המשותפת לטיוטת תקציב המדינה והשביתה.

החוסן  צוות  למתנדבי  הוקרה  בערב  להשתתף  השבוע  זכיתי 
ובראשם  המתנדבים  את  ולברך  אשחר,  של  )צח״י(  היישובי 
את  יחד  הענקנו  המיתולוגי.  אשחר  צח"י  ראש   - קולר  אריק 
״האוסקר של הצח״י״, למתנדב המצטיין - אלעד גתי, יישר כוח! 

ותושבים  מזכירים  הנהלות,  חברי  עם  בישיבה  השתתפתי 
מהררית/ יחד ונפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור משכניה, הר 

חלוץ, צורית, גילון, חוסנייה, דמיידה ויודפת. 

אתמול קראנו את פרשת ״תרומה״. בפרשה מעין ״כתב כמויות״ 
מתוארת  בהפטרה  במדבר.  מועד  אוהל  להקמת  והוראות 
עבודת הקמת בית המקדש בירושלים. יש משמעויות לחומרים 
ולמימדים. יש משמעות לכוונות של העוסקים במלאכה ושל 

התורמים ״ָכּל ִאיׁש ֲאֶשׁר ִיְדֶּבּנּו ִלּבֹו ...״ )שמות כ״ה, ב'(.
)שמות  בתוכם״  ושכנתי  משכן  לי  ועשו  ״  המפתח  משפט 
ו', יג'( הרב  כה', ח'(. ״ושכנתי בתוך בני ישראל …״ )מלכים א׳ 
קודש  זה  החול  שבתוך  והקודש  חול  ויש  קודש  -״יש  קוק 
הקמת  של  עבודה  לדמיין  מנסה  שנה  כל  אני  הקודשים". 

מבנה בשקט
״ְוַהַבִּית ְבִּהָבּנֹתֹו ֶאֶבן ְשֵׁלָמה ַמָסּע ִנְבָנה ּוַמָקּבֹות ְוַהַגְּרֶזן ָכּל ְכִּלי ַבְרֶזל ֹלא 

ִנְשַׁמע ַבַּבִּית ְבִּהָבּנֹתֹו.״ )מלכים א׳, ו׳, ז׳(.״

חודש אדר נכנס ומשנכנס אדר מרבין בשמחה, שבוע טוב!
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