
לימוד  שנות   12 סיום  שחוגגים  ונערים  נערות  כשרואים  אדיש  להישאר  אפשר  אי 

בבית ספר ויציאה ״לעולם הגדול״. אני זוכר את היום האחרון שלי בבית הספר, כל 

פעם שאני רואה מחזור שמסיים זה מרגש אותי. השבוע היו ארועי סיום בבתי הספר 

התיכונים שלנו - סלאמה, וקמפוס משגב - קציר, אסיף, עומר וקידום נוער. רואים 

והוריהם  מוריהם  של  ובעיניים  לאופק  מעבר  העתיד  את  הבוגרות/ים  של  בעיניים 

את האהבה, הנחת והתקווה. כולנו יכולים להתגאות במחזור הבוגרות והבוגרים, וגם 

בכל ילדי בתי הספר. היו השבוע טקסי סיום בבי"ס יסודי ״הרכס״ בלבון,  ו״תבנית 

החינוך המוזהב״ במעלה צביה. בהמשך יהיו בממ"ד מורשת,  בבי"ס גליל, בי"ס יסודי 

סלאמה, בי"ס יסודי כמאנה, בי"ס ״עודד״ ביודפת, בי"ס יסודי משגב, בי"ס הר גילון 

ימי לימוד,  יותר  ובי"ס הר שכניה. תלמידי/ות כל בתי הספר במשגב קיבלו השנה 

יותר  וגם  ומדריכים  נוספים  הוראה  עובדי  מורים,  עם  קשר  ויותר  לב  תשומת  יותר 

קשר עם חבריהם, מאשר בני גילם במקומות אחרים בישראל.

בכל זאת השנה היתה שנה ב״חסר״ וב״חסך״. גם צוותי ההוראה וגם המועצה על כל 

מגוון  אספקת  רגילה.  בשנה  מאשר  יותר  נשחקו  והתמיכה  הלוגיסטיקה  מערכות 

פעילויות, תוספת ימי לימוד ופעילות נוספת ביישובים - כל אלו עלו כסף! האיתנות 

ההוראה  וצוותי  התלמידים  את  ברכתי  השנה.  נשחקה  המועצה  של  הפיננסית 

והמנהלה של בתי הספר, ברכתי את עובדי הנוער, המדריכים והמתנדבים וברכתי 

אגף  את  ובעיקר  המועצה  מינהלת  את  פה  לברך  מבקש  אני  מההורים.  גדול  חלק 

כספים ואגף משאבי אנוש שבלעדיהם לא יכולנו לספק את רמת השירות בחינוך 

שסיפקנו. גם כל מחלקות ואגפי המועצה שסיפקו שירותים חיוניים במהלך הסגרים, 

וביוב,  מים  ותחזוקה,  הנדסה  ואיכו"ס,  שפ"ע  השונים,  הפעולה  ומתווי  הבידודים, 

פיתוח עסקי, רווחה ושירותים קהילתיים, פיתוח יישובים, מוקד שירות וקשר 24/7 

ואגף בטחון. אני מאחל לכולנו שאירוע הקורונה הוא באמת ״מאחורינו״, החלמה 

ובריאות לכולם! 

כל ראשי הרשויות בישראל עסקו השבוע בהיערכות לעבודה מול משרדי ממשלה 

מול  עבודה  היא  המועצה  של  המרכזיים  התפקידים  אחד  חדשה.  ממשלה  תחת 

משרדי ממשלה שונים. השפעת מדיניות משרדים, נהלי עבודה וגם קשרים אישיים - 

כולם משפיעים על השירותים של המועצה. סדר החשיבות וההשפעה של משרדים 

שונים על המועצה, תקציבי המועצה ורמת השירותים הוא: פנים )רגולציה ותכנון(, 

וגליל, תרבות, תיירות, חקלאות  נגב  רווחה, כלכלה, תחבורה, שיכון, בט"פ,  חינוך, 

של  הכספים  וועדת  האוצר  משרד  וכמובן  ביטחון  בריאות,  איכו"ס,  הכפר,  ופיתוח 

הכנסת. אני אופטימי! 

השתתפתי בישיבת המשך בנושא פיתוח דיור עם צרכים מיוחדים במשגב.

השתתפתי השבוע בפורום מנהלי קהילות, הנהלת עמותת ״מרחבים״,

האוצר  משרד  נציגי  עם  בישיבה  האזורי,  השלטון  מרכז  של  מתנדבים  רכזי  בכנס 

מגרשים  שווק  להמשך  בקשר  רמ"י  מחוז  הנהלת  עם  בישיבה  תעסוקה,  בנושא 

במשגב, בשיח עם הנהלת המחוז של משרד החינוך בקשר לשנת הלימודים תשפ"ב, 

ובישיבת ראשי מועצות אזוריות לקראת עבודה עם השרים החדשים. 

המשכתי בסבב פגישות עם עובדי מועצה, השבוע בבתי הספר, בתאגידים ובאגפי 

רווחה  משגב,  קולחי  כמאנה,  משגב,  ויסודי  משגב  קמפוס   - נוספים  המועצה 

ושירותים קהילתיים ומש"א. 

לקחים  להפקת  היישוב  של  הבטחון  וועדת  ועם  מורשת  הנהלת  עם  נפגשתי 

עם  שוחחתי  נפגשתי/  המשותפת.  העבודה  המשך  ותכנון  האחרונים  מהאירועים 

בוכריס(,  משפ׳  של  תורה  ספר  הכנסת   - )בתמונה  ממורשת  ותושבים  ציבור  נציגי 

סלאמה, כמאנה, עצמון, גילון, שורשים ויודפת. 

בפרשת ״חוקת״ בחצי פרשה מתוארים ארועי החלק הארוך, במרחק, של מסע בני 

ואהרון  שמשה  והגזירה  משה  מטה  במכות  הסלע  מן  מים  הוצאת  במדבר,  ישראל 

לא יגיעו לסוף המסע. מות מרים הנביאה ומות אהרון הכהן, נחש הנחושת, מלחמת 

פירוט  אחרי  זה  וכל  הבשן.  מלך  עוג  ועם  האמורי  מלך  סיחון  עם  ומלחמות  חרמה 

את  נעבור  אנחנו  השבוע  מדהים!  מתים.  מטומאת  והטהרות  אדומה״  ״פרה  מצוות 

היום הארוך ביותר- שימו לב! שבוע טוב!
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