מיומנו של
ראש המועצה
חלק מהתפקידים החשובים ביותר של המועצה,
מבוצעים באגף רווחה ושירותים חברתיים .מנהלת
האגף  -שרון ,מנהלת את התקציב השני בגודלו
לאחר תקציב אגף החינוך .כיו׳ר וועדת רווחה של
מרכז המועצות האזוריות ,השתתפתי השבוע
בכינוס ארצי של כל מנהלי מחלקות הרווחה
במועצות האזוריות בכל הארץ .בכירי משרד
הרווחה הציגו את השינוי המבני המקיף שעבר
המשרד בשנים האחרונות ,ואת הרצון לפתח
שירותים ייחודיים למרחב הכפרי.
חלק גדול מהשירותים שהמדינה נותנת לאזרחים
עם צרכים מיוחדים ,לאוכלוסיות שמוגדרות
״בסיכון״ ,לאזרחים וותיקים וגם לכל שאר
האוכלוסיה במצבים מיוחדים ,כל אלו עוברים דרך
הרשויות המקומיות וממומנות באופן חלקי ע׳י
הרשויות .בד׳כ היחס הוא  75%מדינה  25%רשות.
כמובן שמדובר בשירותים שהם מעבר לזכאות
המבוטחת בביטוח הלאומי ,או שניתנים ע׳י קופות
החולים או משרד הבריאות.
אני מאמין שהזכות לשלב ולסייע לבעלי צרכים
מיוחדים היא ביסוד אנושיותו ושליחותו של כל
אדם ,כל משפחה ,כל קהילה וכל חברה .החיים
המודרניים מאתגרים את השליחות .תופעות
כמו הישגיות ותחרותיות ,התמקצעות והתמחות,
קרייריזם והמירוץ אחר פרסטיז׳ה ,אלו מכתיבים
את סדר יומינו .כולנו בסיכון לאיבוד קשר עם
הזכות המהותית שהיא גם חובה מהותית .בעלי
צרכים מיוחדים הם אחינו ,הורינו וילדינו .היעדר
של שילובם בתוך קהילותינו הוא אובדן קשר עם
עצמינו ועם נשמתינו .אני רוצה שבכל יישוב יהיה
״בית לחיים״ לבעלי צ׳מ ,ושבכל פעילות שאנו
עושים תהיה נגיעה ושילוב של ה״שונה״.
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כל סגל מרכז המועצות הגיע כמובן .יותר ממאה
משתתפים ,מנהלות ומנהלי מחלקות ואגפים מכל
רחבי המדינה

הוצגו פרוייקטים של שילוב בפעילות תרבות
וספורט מהערבה ,מהשומרון ומהגליל העליון .הוצג
מודל של הקמת ״בית לחיים״ לבעלי צ״מ ביישוב
קהילתי .המשך יבוא!
השבוע נידונו מספר סוגיות מהותיות עם רשות
מקרקעי ישראל .נפגשתי יחד עם מנהלים נוספים
מהמועצה ,עם כל הנהלת המחוז ועם מתכננת
המחוז וצוותה .הנושאים כללו שווק ואיכלוס
מגרשים בפארק משגב (תרדיון) ,שווק ופיתוח
שטחי תעסוקה ביישובים ,תכנון ותכנון מחדש של
יישובי משגב ובינוי ושווק דירות ביישובי משגב.
נפגשתי עם מנהל הפרוייקטים של חברת נתיבי
ישראל בקשר לבקשות לקידום וביצוע פרוייקטים
במועצה.

מיומנו של
ראש המועצה
נפגשתי יחד עם מנהל פיתוח עסקי  -שמוליק ,עם
פורום משותף של יו׳רים ומזכירים.

נפגשתי עם מנהלי בי׳ס תיכון אורט סלאמה.
נפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור מעצמון ,מורשת,
שכניה ,ערב נעים וחוסנייה.
במוצ׳ש באתי לברך את משתתפי ״שבת בני/ות
מצווה״ שהתארחו בבתי נערים ונערות בני גילם
במורשת לשבת.

שמוליק גם יזם הרצאה של ליהיא סקולר ,מומחית
להשקעות ״אימפקט״  -השקעות בעלות אפקט
קהילתי וחברתי .הגיעו יותר מ  40פעילים ומובילים
עסקיים מיישובי משגב.
נפגשתי השבוע עם מנהל מרעה מחוזי של משרד
החקלאות ועם חוקרים ממכון ״דש׳א״ שעוסקים
בנושא חשוב נוסף שקרוב ללבי  -טיפול מניעה
בשריפות בחורש טבעי באמצעות רעיית צאן.
נפגשתי השבוע עם ראש מועצת דיר אל אסד
 אחמד דבאח ,ושוחחתי עם ראש מועצת עמקיזרעאל  -אייל בצר.
השתתפתי בישיבה של וועדת המשנה לתכנון
ובנייה ובפורומים שונים של מנהלים ונציגי ציבור.
במהלך השבוע נפגשתי עם כל מנהלי המועצה
בעניין יישום התכניות האסטרטגיות לאור שנה
תקציבית ותפקודית קשה שצפויה לנו ב .2020

בפרשת השבוע קראנו על תיבת הגומא ועל הסנה
הבוער ,ההתגלות והשליחות של משה רבינו .לפני
לידת משה מסופר על המילדות פועה ושפרה
״ותראינה את האלהים״ .אחריהן אמו ואחותו של
משה ,בת פרעה ,ובהמשך אשתו המדיינית ״בדרך
במלון״ -אלו הנשים שהצילו את שליחותו  -מעניין.
שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

