יומנו של
ראש המועצה
מועצה אזורית משגב היתה צריכה להצטרף לשביתה של
הרשויות הערביות .הרי מספר תושבינו הערבים במשגב
הוא כמו מספר תושבי רוב הרשויות הערביות .כמוהם,
גם משגב היא רשות שאין לה יכולת לספק שירותי חובה
לתושבים ללא ״מענק איזון״ ממשרד הפנים .גם במשגב
רוב הכנסות הרשות הן מתקציבי משרדי ממשלה ורק חלק
קטן מארנונה .פעילות המועצה ממומנת בראש וראשונה
ע״י משרדי החינוך ,הרווחה והשיכון ,ואחריהם שורה ארוכה
של משרדי ממשלה .ה״חוסר״ לעומת ההכנסות מארנונה
מושלם על ידי משרד הפנים תחת השם ״מענק האיזון״.
השביתה ברשויות הערביות נובעת מעובדה פשוטה שאין
עליה עוררין .הרשויות המקומיות אינן יכולות ״לספוג״
את עלות ה״קורונה”! לא בצד אובדן הכנסות ובטח לא
בצד תוספת עלויות .בכל אופן לראשי הרשויות הערביות
ובמיוחד לידידי דר׳ ספואת אבו ריא ,אני מחזק ידיכם!
אין ממשלה מתפקדת שקובעת סדרי עדיפויות ומיישמת
מדיניות באספקת שירותים כבר שנה וחצי .השלטון
המקומי יותר ״קרוב לשטח״ ממשרדי הממשלה ובוודאי גם
יותר קשוב לתושבים .ביום שישי האחרון  1/5בשעה ,17:15
ממשלת המעבר שלנו קבלה אחריות ״לשפות״ מועצות
אזוריות בגין תוספת העלות שנגרמת כתוצאה מתוספת
הקווים ותקנות הקורונה (בעברית פשוטה  -לשלם על
ההסעות) .אין ספק שהצהרת מועצה אזורית משגב
וכל שאר המועצות האזוריות שאנו לא יכולים לשאת
בעלות ההסעות לפי מתווה משרד הבריאות ,היא שגרמה
לממשלה לקבל את ההחלטה .הדרישה שלנו בנושא
ההסעות היתה דרישה פשוטה יחסית וברורה מאליה.
דרישת הרשויות הערביות היא יותר מורכבת ,אבל היא
נכונה באותה מידה.
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בסופו של דבר הורי תלמידי החינוך המיוחד סבלו מפתיחת
הכיתות ללא הפעלת הסעות במשך כשבועיים .הורי
החינוך ה״רגיל״  -יום אחד .רוב הורי התלמידים ביישובים
הבדווים החליטו להשאיר את ילדיהם בבית .הורי בתי
הספר הייחודיים מסיעים בעצמם את ילדיהם לבתי ספר
כל הזמן .הם נאלצים ,לצערי ,בימים קשים אלו ,לשאת
בהוצאה נוספת על חשבונם הפרטי .לדעתי ,הגיע הזמן
שהמועצה גם תשתתף .מה שקובע  -זה תקציב המועצה.
מועצה אזורית משגב פועלת לפי ערכים ,לפי סדרי
עדיפויות שנקבעו בהליכים ציבוריים ,ושאושרו ע"י נציגים
שנבחרו ע"י הציבור .אלו מתורגמים להצעת תקציב
שנידונה ומאושרת במליאת המועצה .התקציב מחייב.
ביצוע התקציב מבוקר בדקדקנות ע"י עובדי מועצה ,נבחרי
ציבור וגופי ביקורת לא מעטים .כך גם בעניין הפעלת מערך
היסעים בשיטת ״התו הסגול״ .זה לא יכול להתבצע אלא
אך רק לפי תקציב או ״שיפוי״.
כמובן שאנו נמשיך להפעיל תכניות יישוביות כמו ״שישי
יישובי״ ,חוגים ופעילות משלימה בשותפות עם היישובים
וההורים ,ככל שיהיה ביקוש .מועצה אזורית משגב היא
קהילה של קהילות שונות ומגוונות ,והיא תמיד תהיה
״חלק מהפתרון״ ולעולם לא ״חלק מהבעיה״.
תקציב פיתוח  2020אושר השבוע בישיבת מליאה שנערכה
ע"פ הנחיות היועמ"ש המדויקות ובהתחשב במגבלות.

ביום ראשון הכנו את האוטובוסים ,וביום שני שלחנו כלי
רכב לכל  35היישובים שלנו ,כדי להסיע את תלמידי כיתות
א'-ג'  /י׳א-י׳ב ל 15-בתי ספר שונים .ביום שני החליטו
הוריהם של  1/2מהתלמידים לשלוח את ילדיהם לבית
הספר ,ובהמשך השבוע הצטרפו אליהם עוד .בבתי הספר
בסלאמה ובכמאנה ,החליטו כמעט כל ההורים להשאיר
את ילדיהם בבית בינתיים.
ביום שני  4/5בשעה  16:30החליטה הממשלה ״לשפות״ גם
עבור הסעת תלמידי החינוך המיוחד .ביום שלישי שלחנו
עוד עשרות רכבים להתחיל להסיע תלמידים אלו ל 21-בתי
ספר שונים במשגב ומחוץ למשגב.

היה דיון מעמיק במיוחד בהמלצת וועדת כספים לכלול
בתקציב הפיתוח פרויקטים כלכליים שמיועדים להגדיל
בעתיד את הכנסות המועצה .המטרה האסטראטגית היא
להגדיל את יכולת המועצה לסייע לקהילות היישוביות,
ולקדם הנגשת שירותים ליישובים המרוחקים.

יומנו של
ראש המועצה
בכל גוף יש מתח מסוים בין אינטרסים קצרי טווח
לאינטרסים ארוכי טווח .אני שמח שאנו עושים פעולות
שישאו פרי בעוד עשר ועשרים שנה .אלו ההחלטות
החשובות באמת.
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השבוע פניתי בשם מרכז המועצות האזוריות ,בתפקידי
כיו״ר וועדת רווחה של המרכז ,למשרד הבריאות בבקשה
לאשר חזרה לפעילות לגיל השלישי בקבוצות קטנות,
בפנים ולא בחוץ .אני מקווה שבמהרה יוכלו כל המועצות
האזוריות לחזור לשגרה בכל פעילויות התרבות והפנאי.

השבוע שבו רוב עובדי המועצה לעבודה.
נפגשתי עם יו"ר ועד ערב נעים  -נימר פגישה אמיתית (לא
זום) ,וגם עם ראש עיריית סחנין .אנו שומרים מרחק ,אבל
אין ספק שהקשר ה״חי״ הוא ממש חשוב.
הגיע לביקור (״חי״) במשגב גם ראש אגף מיעוטים במשרד
השיכון  -יוסי חדד.

חלק מהעובדים ממשיכים לעבוד מהבית ,וחלק עדיין
בחופש .אין קבלת קהל ,אבל יש טיפול בכל הפניות ובכל
המשימות בכל האגפים והמחלקות .ברוכים השבים!
ביום שני השתתפתי בישיבה עם הנהלת היישוב פלך
והיועצת שלוותה אותם בתהליך ״יישוב לדורות״ .היישוב
החליט לגדול באופן משמעותי על ידי קליטת חברים
וגרעינים בקצב מוגבר ,בהצלחה!
הממשלה החדשה צפויה לדון בהחלטה חדשה ייעודית
ל״מגזר״ וגם יישובינו הבדווים מצפים ל״בשורה״.
בשבת סיימנו את רצף הפרשות ״אחרי מות ,קדושים,
אמור״ והשבוע נחגוג את ל"ג בעומר (בלי מדורות) .אני
אוהב את מנהגי יום זה .זה גם יום הנישואין שלי .אני גם
נרגש תמיד ממורשת הרשב״י הקדוש (אמרתי!) .אני יודע
שיש גישות שונות בעניין זה ,כמו בכל עניין שבאמונה
ובמסורת .אני תמיד בעד כבוד הדדי ולמידה הדדית .אחינו
המוסלמים ממשיכים לצום ולהתפלל ,רמדאן כרים!
שבוע טוב!
שלכם,
דני עברי

