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 1דצמבר2019 ,
ג' כסלו ,תש"פ

מנהל אגף הנדסה  -תומר ,נזעק בשישי ובשבת להגן על בניין גן הילדים החדש שהמועצה בנתה
בערב אנעים .קבלן משנה שטוען שלא קיבל את כספו מהקבלן הראשי שביצע את העבודה ,החליט
״להתנקם״ דרך השבתת המבנה .אלימות .השחתה .איומים.
אנחנו מועצה ״מעורבת״ ואנחנו במרחב ובמחוז שבהם רוב התושבים הם ערבים .אנחנו סובלים כולנו
יום יום מכל קשיי החברה הערבית .אלימות ,מחסור בתשתיות ,התפרעות בכבישים ,נשק וסמים .אולי
שורשי הבעיות באבטלה ,אולי בעוני ,אולי באפליה ואולי בגורמים אחרים .מה שבטוח הוא שגורל
תושבי משגב ,יהודים וערבים ,שזור וכרוך בגורל כל אוכלוסיית הגליל .עובדי מועצה מסורים כמו
תומר ,שעובדים ימים כלילות ,מתמודדים ,מטפלים ולוקחים אחריות לטובת היישובים והתושבים.
נפגשתי השבוע ,יחד עם ראשי רשויות מהאיזור עם בני גנץ וח״כים מ״כחול לבן״ שביקרו בגליל
המערבי.

אני אמרתי לפורום ,שהרשויות וכל ההנהגה האזרחית בגליל הן חלק חיוני בפתרון בעיית האלימות.
אנחנו נבנה ונצמח ,ונסגור פערים עם מרכז הארץ רק ביחד ובדו-קיום.

-2-

תמצית הערכים של משגב היא :שונות ,שיתוף פעולה ,סגירת פערים .שמחתי מאוד שערכים אלו הם
שהיו בבסיס ההכנה ,הדיונים והאישור של תקציב .2020
השבוע הנהלת המועצה התכנסה ביום שני והחליטה להעביר את התקציב לאישור המליאה .המליאה
התכנסה ביום חמישי ,דנה והחליטה לאשר את המלצת וועדת הכספים .על אף שחיקת המקורות
הממשלתיים והגזירות של משרדי הממשלה השונים ,גידול האוכלוסייה וגידול מקביל בצרכים ,אישרנו
תקציב ״ערכי״ .תקציב שמבוסס על כל  27מסמכי העבודה המפורטים ,והיעדים שנגזרו מהם ל .2020
תקציב שמאתגר את המועצה מצד אחד בהתייעלות ובחיסכון ,ומצד שני בהרחבת סל השירותים
ליישובים ולתושבים ,ובהתנסות בתחומים חדשים ובאתגרים חדשים .אישור התקציב ריגש אותי
בעיקר כי הוא מהווה שיא של שנה שלמה של עבודה ,של מאות אנשים ביצירת ״תמונת עתיד״ ,קביעת
יעדים וסדרי עדיפויות במציאות קשה של חוסר במשאבים .תודה מיוחדת לוועדות האסטרטגיות,
לוועדת כספים ולגזברית המועצה  -לימור.
השבוע נפגשתי עם יו׳ר קק׳ל אדלייד אוסטרליה ובעלה ,בניסיון לגייס תרומה ל״פארק אוסטרליה״,
והשתתפתי יחד עם סגני  -אחמד בישיבת שיפוט של הרשות לפיתוח הגליל ,בניסיון לגייס מקורות
להחלפת כל גופי תאורת הרחובות במועצה ל״לד״.
הייתי בשעב אצל ראש המועצה  -מוחמד בוקאעי והייתי בדיר חנא אצל ראש המועצה  -קאסם סאלם.
יש לנו ממשקי עבודה יומיומיים עם  30רשויות שכנות בנושאי תחבורה ,מים וביוב ,איכות סביבה,
ביטחון ,חינוך ,תרבות ועוד .בחלק מהישיבה עם ראש מועצת דיר חנא השתתפו נציגי מע׳אר ,תושבי
עראבה וסחנין ונזירות ״מבדד נטופה״.

-3-

נפגשתי גם עם מנהל האזור של רשות הטבע והגנים (רט׳ג) והפקח האזורי .בתחום שיפוט משגב
פסיפס של ערכי טבע ושטחים חקלאיים בבעלות פרטית .עלינו לעבוד כל הזמן יחד עם כל שכנינו
למצוא את האיזון בין צרכי הפיתוח לשמירה על ערכי הטבע והנוף .חלק משליחות המועצה היא
שמירה על השטחים הפתוחים ,אכיפה ופיקוח.
מועצה אזורית ״גולן״ ביקרה במשגב .הגיעו כ 40-מנהלים מהמועצה ומיישובי המועצה יחד עם ראש
המועצה  -חיים רוקח ,ושמעו על משגב ועל יישובי משגב וביקרו ביישוב יודפת.

מנהל אגף בטחון  -צדוק ,הדריך אותי ומנהלים מהמועצה בסיור מקיף במחסן ״מל׳ח״ (משק לשעת
חירום) של המועצה.
נפגשתי השבוע עם מנהלי בתי הספר ״קציר״-אסף ,״עומר״-אורלי ,״אסיף״-דודי ,ו״כמאנה״-עומר.
ביקרתי השבוע בשכונת חמדון בלוטם ובפזורת חזעל ליד מעלה צביה .נפגשתי עם נציגי ציבור
ותושבים מיובלים ,הר חלוץ ,אשחר ,שכניה ,קורנית ,רקפת ,כמאנה ,וחוסנייה.
נכנס כבר חודש כסלו וירחו נולד .חודש של גאולה אמונה ובטחון .אנו מייחלים לגשמי ברכה.
חודש טוב ושבוע טוב.
שלכם,
דני עברי

