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 3נובמבר2019 ,
ה' חשון ,תש"פ

מליאת המועצה השלימה השבוע את שנת עבודתה הראשונה בישיבה מורכבת במיוחד .אושרה תכנית
אסטרטגית לארבע שנים .התכנית כוללת ״תמונת עתיד״ ב 27 -תחומים שונים .בכל תחום הוגדרו 3-5
משימות ולכל משימה ״אבני דרך״ לכל שנה עד  .2024כל זה ישמש בסיס להכנת תכנית עבודה
ותקציב ל .2020

המליאה עסקה גם בטיפול הוועדה לענייני בקורת ומבקר המועצה בפנייה שהגיעה לחברי המליאה
בקשר ל-אי תקינות הליך מכרז לבעלי תפקידים ביישובים הבדווים.
לטעמי שני התהליכים ממחישים תפקוד של מליאה מעורבת ,אקטיבית ורצינית .בהמשך ,אחרי אישור
תכניות העבודה והתקציב אנו נכנס שוב את ״המליאה הרחבה״  -בנוסף לחברי המליאה גם כל יושבי
ראש היישובים ונציגי ציבור ונציגי יישובים נוספים .הפורום הזה הוא שגיבש את עקרונות התכניות
האסטרטגיות והוא ימשיך לעקוב ולעדכן.
המליאה ,לשכת המועצה ,מחלקות ואגפי המועצה  -כל אלו ניצלו יפה את השנה הראשונה לקדנציה.
משרדי הממשלה מתפקדים במהלך כל השנה בהגבלת תפקוד ,הקשיים העיקריים מבחינתנו:
 -1המגמה של גביית סכומים הולכים וגדלים עבור ״דמי היוון״ לרמ׳י (רשות מקרקעי ישראל) נמשך
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ומתעצם .להערכתי ,רק החלטת ממשלה יכולה לשנות מגמה זו ,והחלטה כזו תתקבל רק בממשלה
קבועה.
 -2קיים חשש מיידי לקיצוץ בתמיכת משרד הפנים בתקציב המועצה (״מענק האיזון״).
קיצוץ כזה יפגע בהכרח ביכולת המועצה לספק שירותים ולבצע תכניות.
 -3כספים שאושרו לנו לבניית בתי ספר מתעכבים ואינם מגיעים אלינו בגלל קשיים בתפקוד ועדות
הכנסת וקשיי ״ממשלת מעבר״.
 -4תכניות מתאר מתעכבות ,שיטת הרישוי (״רישוי מקוון״) מסורבלת מדי ואי אפשר לשנות אותה,
אין תיאום בין מדיניות התכנון (״בנייה רוויה״) לנוהלי השיווק של רמ׳י (״חוזה פיתוח״) .אין תיאום
בין ״ועדה גיאוגרפית״ של משרד הפנים למנהל התכנון ,אין תיאום בין ״ועדה לחלוקת הכנסות״
למדיניות עדיפות לאומית ועוד.
כדי לטפל בקשיים אלו נדרשת הנהגה ותיאום שלא מתאפשרים ב״ממשלת מעבר״ .אני ,כמו כולם ,רק
יכול לקוות שתקופה זו תסתיים במהרה.
השתתפתי השבוע במספר מפגשים עם רשויות שכנות בנושא כביש הגישה לפלך ותובל ,בעקבות
תאונה קטלנית נוספת שאירעה שם .באירוע הטראגי נהרג נער בן  14שרכב על אופניים .נפגשתי עם
המשפחה והשתתפתי בתהלוכת אבל ומחאה ,בדרישה להרחבת הכביש והסדרת שביל אופניים לאורכו.
צעדתי עם ראשי הרשויות של דיר אלאסד ,בענה ,מג׳ד אלכרום ,נחף וירכא יחד עם תושבי פלך ,תובל
וכישור ותושבים רבים מהאיזור.
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החלטת ועד חוסנייה להקים שער בכניסה האחורית של היישוב מכיוון כרמיאל עוררה לא מעט
התנגדויות .חוסנייה היא היישוב שבו הפער הגדול ביותר בין התכנון הסטאטוטורי (תכנית המתאר)
לצרכי היישוב והתושבים .בראש וראשונה נדרשת הסדרת דרך שלא עוברת במרכז הכפר .סוגיית
השערים ביישובים כפריים בכל הארץ היא סוגייה טעונה ומורכבת .אני תמיד העדפתי להפעיל שער
אך ורק כאשר עומד לידו אדם עם הנחיות ברורות שמותר לו לבקש הזדהות ולעכב לבדיקה בכניסה
וביציאה ,וכן להנחות בקשר לחנייה וכו׳ ,אבל לא למנוע גישה או מעבר .על כל פנים אני עומד על כך
שאין כל הבדל בין חוסנייה למעלה צביה או לוטם ושההחלטה היא בידי היישוב.
נפגשתי השבוע עם הנהלת היישוב טל אל ועם תושבים מסלאמה וממורשת .השתתפתי בפתיחת שנת
הפעילות של תנועת ״הנוער העובד״.
נפגשתי עם יו׳ר מרכז המועצות האזוריות  -שי חג׳ג׳ והוצאנו מכתב משותף ליו׳ר קק׳ל  -דני עטר
בבקשה לסייע בקביעת מדיניות רמ׳י בשווק קרקעות.
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ישבתי בראש ישיבה של וועדת רווחה של מרכז המועצות האזוריות .ונפגשתי עם כל הנהלת המרכז.
התחלתי סדרת ישיבות עם מנהלי מחלקות ואגפי המועצה לגבי יישום התכניות האסטראטגיות .יש לנו
אתגרים רבים ומשמעותיים ,אבל יש לנו צוות מנהלים ועובדים מדהים שיעמוד בכבוד בכל אתגר.
נכנס חודש מרחשוון ,קראנו בתורה על המבול ותיבת נח ועל מגדל בבל .על אף ש״יצר האדם רע
מנעוריו״ אנחנו מוגנים בברית ה״קשת בענן״ ומצווים ב״מצוות בני נח״ .נגזר עלינו לתקשר בבליל
שפות .זכות אבותינו ואמהותינו ורחמי שמים מגינים עלינו .שנזכה להיות ראויים החודש והשנה .שבוע
טוב !

שלכם,
דני עברי

