יומנו של
ראש המועצה
אנחנו ב״הפוגה״ או שזה באמת מתחיל להיגמר?
אני מתרשם שאף אחד לא יודע .אומרים שבאירוע שהיה
לפי מאה שנה ה״גל״ השני ,כעבור שנה ,היה יותר קטלני.
בכל אופן אנו נערכים לפעילות לפי תקן ״התו הסגול״.
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רק לפני מספר חודשים אישרנו ,בהליך ממושך ובשיתוף
כלל הציבור ,תכנית אסטראטגית רב שנתית למשגב.
התכנית מבוססת על ערכים שלא משתנים ולא ישתנו.
התכנית קובעת סדרי עדיפויות שעדיין עומדים בעינם.
האתגר כרגע של המועצה ושל כל יישוב ,כל קהילה וכל
משפחה היא לבצע התאמות .מי שלא יעשה התאמות
במהירות ימצא את עצמו במצב יותר קשה .חברי המליאה,
היישובים ,החברה הבדווית ,כולם יצטרכו להיות ממוקדים
וזריזים .אני בטוח שאנו נצליח להתאים את עצמנו וגם
להמשיך ולסייע אחד לשני ,לשכנינו ולחברה הישראלית.
נמשכה גם השבוע חלוקת סלי מזון.

במועצות אזוריות מסיעים את התלמידים לפי ״אזורי
רישום״ ואת תלמידי החינוך המיוחד לפי ״השמה״ .המימון
מועבר ע״י משרד החינוך לפי מפתח מסויים ולא לפי העלות
האמיתית .בימים כתיקונם ההתמודדות עם צרכי ההסעה
לחינוך ,לחינוך המיוחד ולחינוך המשלים ,הם הסעיפים
ה״כבדים״ ביותר בתקציב שמנוהל בפועל ע״י המועצה.
בשבוע שעבר התחילו דיונים לגבי החזרה ללימודים
והיערכות לדרישות ״התו הסגול״ .מיד התברר למרכז
השלטון המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ,משרד הפנים
ומשרד החינוך ,שללא תקצוב נוסף (״שיפוי״ מהאוצר) אין
אפשרות להסיע תלמידים לפי המפתח הקיים והמשמעות
היא ״פשיטת רגל״ של כל המועצות האזוריות .בסופו
של דבר ביום שישי אחר הצהריים ,החליטה הממשלה
לאשר את ה״שיפוי״ להסעות .ימים יגידו מה ההשלכות.
בינתיים אנחנו מתחילים היום ומחר היערכות מתוך כוונה
להגיע לפתרון הסעה על חשבון המועצה ,לכל מי שהיה
מוסע קודם .בתי הספר הייחודיים ,בהם ההורים משלמים
בעצמם את עלות ההסעה ,יבדקו בימים הקרובים.
אני עוסק יותר מארבעים שנה בקבלת החלטות עסקיות.
ב  1978עבדתי כמנהל תפעול של חברת הטיולים ״נאות
הכיכר״ בדרום סיני .פתחתי לראשונה תיק כעצמאי במע״מ
ובמס הכנסה ב .1981מאז התנסיתי בקבלת החלטות
בעסקים בענפי החקלאות השונים  -חי וצומח ,בענפי
התיירות השונים  -תיירות פנים ותיירות חוץ ,ענפי תעשייה
רבים ומגוונים ,וגם ענפי שירותים .מהכרה עמוקה של ענפי
המשק השונים אני מתרשם שהשפעת הקורונה ,ההגבלות
והסגרים יהיו בעלי השפעה שתימשך שנים .גם התקציבים
במגזר הציבורי בהכרח יצומצמו.

שוחחתי השבוע עם מזכירי/מנהלי הקהילה של כל
היישובים ועם יו"רי הצח"י של כל היישובים בשיחות זום.
השתתפתי בישיבת הנהלה בזום של אשחר ,ושל הנהלת
קולחי משגב .גם הפגישות עם המנהלים במועצה התנהלו
(כולן בזום).

יומנו של
ראש המועצה
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מרכז המועצות האזוריות שוב הוכיח את עצמו השבוע
ככלי חיוני בייצוג המרחב הכפרי .אני הייתי בקשר עם
ידידי שי חג׳ג׳  -יו״ר המרכז ,ועם עמיתיי ראשי המועצות
כל יום השבוע .השיפויים בגין תוספת ההסעות וההנחה
בארנונה לעסקים מסוימים ,הם הישג של המרכז ושל
שיתוף הפעולה שלהם עם מרכז השלטון המקומי ,פורום
הרשויות הערביות ,פורום ה״15״ ,פורום הרשויות הבדוויות
ופורום הרשויות הדרוזיות.
שוחחתי השבוע עם נציגי היישובים טלאל ,לוטם ,יובלים,
קורנית ,מנוף ,לבון ,סלאמה ,מצפה אביב ,שורשים ,יעד,
ראס אלעין ,ערב נעים ושכניה.
יום הזכרון ויום העצמאות צויינו השבוע בכל היישובים
במתכונת ״מוגבלת״ .היישובים הם גם ה״גוף״ וגם ה״לב״
של משגב .הייתם מדהימים!
ידידי שמוליק מגל ממנוף העלה את זכרונותיו מנפילת
הלוחם עומר סואעד ז״ל ,מרגש! את המשפחות השכולות
הבדוויות ביקרו בביתם סגני  -אחמד ומפקד יחידת הקישור
למשגב של פיקוד העורף -שמעון עמר.

אנחנו מתקדמים גם בספירת העומר וגם בימי הצום והחסד
של חודש הרמדאן .ביום שבת סיפר לי אחד מוותיקי
ה״שכטריסטים״ וממקימי יודפת ,שפרשת ״קדושים״
שקראנו השבוע מכילה בתוכה את מהות תורתו .אני מברך
את כולנו שנזכה לקיים באמת ״ואהבת לרעך כמוך״.
שבוע טוב!
שלכם,
דני עברי

