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 13אוקטובר2019 ,
י"ד תשרי ,תש"פ

גמר חתימה טובה וחג שמח לכולם!
היו לי השבוע שלש פגישות שעשויות להשפיע על המועצה ועל השירות לתושבים בטווח הארוך.
מדובר בניסיון להתאים שרות לתנאים המיוחדים במשגב ובלב הגליל .על אף שמדובר בגופים גדולים
מאוד ,בכולם יש רצון להתאים את עצמם.
פגישה אחת היתה עם מנהלים בכירים בקופת חולים כללית .מנהל אגף הנדסה של המועצה -תומר,
בודק אפשרות להקים מבנה חדש שבו ירוכזו שירותי בריאות .הכוונה למרפאות ,מרפאות שיניים ,בית
מרקחת ושירותים נוספים .גם קופ׳ח מכבי וגם קופ׳ח כללית מעוניינים להרחיב את המרפאות שלהם
במשגב .אם הכל יתקדם כמתוכנן אנו נהיה מוכנים להתחיל את הפרויקט במהלך .2020
הפגישה השנייה היתה עם שלשה מנהלים בכירים (מנהלי ״תחום״) במשרד הרווחה .כמו כל משרדי
הממשלה ,גם במשרד הרווחה דפוסי העבודה מול אגפי הרווחה ברשויות המקומיות (בעבר ״לשכות
הסעד״) לא מותאמים למרחב הכפרי ולמועצות אזוריות .הפיזור והמרחקים מיישוב ליישוב ,ומבית
התושב למקום קבלת השרות ,מהווים מעין ״מחסום״ לא מתוכנן .מצד שני קיימת לכידות חברתית
ומשאבים קהילתיים ביישובים קטנים שאפשר להתחבר אליהם .הוחלט לקיים פורום מיוחד שיתכנס
אחת לחודש וחצי בהשתתפות כל מנהלי התחומים במשרד באחריות מנכ׳ל המשרד .אני אשתתף כנציג
מרכז המועצות האזוריות ובכך אייצג למעשה את המרחב הכפרי כולו .הדגשים יהיו  -שירותים לבעלי
צרכים מיוחדים בקהילה ,שירותים לגיל השלישי ,ועבודה מרחבית לבינוי חוסן קהילתי.
הפגישה השלישית היתה עם נציגי משרד מבקר המדינה במחוז צפון .אני תמיד האמנתי שבקורת יכולה
להיות כלי ניהולי חשוב .מצאתי שהאפקטיביות הגבוהה ביותר של בקורת היא כשהיא עוסקת בדברים
שנכנסו ל״רוטינה״ ושלא השתנו תקופה ארוכה .שמחתי להכיר צוות מקצועי ובקי.
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סגן ראש המועצה  -אחמד ,החליף אותי השבוע בניהול ישיבת ועדת המשנה לתכנון ובנייה ,יישר כוח.
ישבתי עם כל מנהלי האגפים ,המחלקות והתאגידים של המועצה ועדכנו כולנו אחד/אחת את
השני/שניה לקראת סוכות.
נפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור מעצמון ,מצורית ,מחרשים ,מגילון ,משכניה ,וממורשת (היה שבוע
״קצר״(.
בשבוע שעבר יצא לנציגי הציבור חברי מליאת המועצה קובץ שמאגד  27תכניות עבודה לארבע
השנים הבאות .החומר מסכם את תהליך שיתוף הציבור הרחב בו השתתפו מעל  300תושבים .בתהליך
השתתפו נציגי ציבור מכל היישובים ,יושבי ראש יישובים ומזכירי יישובים ,חברי ועדים ורבים מאוד
מהציבור הרחב במשגב ,על כל גווניו .בכל אחד מהתכניות יש ״תמונת עתיד״ אליה אנו נשאף להגיע,
וכן פירוט ״אבני דרך״ ויעדים ריאליים שנתיים ,בדרך למטרה .כמובן שלא נוכל להשיג את כל
המטרות בכל התחומים .יהיו אילוצים ומגבלות .החומר הופץ לקראת דיון מתוכנן במליאת המועצה
אחרי סוכות .תודה לכל המשתתפים ובראש וראשונה למנהל ״חיבו׳ק״ (חינוך ובנוי קהילתי)  -אילן,
שללא ניסיונו העצום ,עבודתו המסורה בימים ובלילות ,ויכולות הארגון וההנחייה שלו התהליך לא היה
מגיע לתוצאות כל כך מרשימות.

היום אגדתי את ארבעת המינים .אני מאחל לכל תושבי משגב שיהיו ״כאגודה אחת״ .אני מאחל לנבחרי
הציבור בכנסת שישכילו לפעול ״כאגודה אחת״ ,ואני מאחל לכל מי שקורא שיזכה לשבת בסוכת
שלום.

שלכם,
דני עברי

