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האם הטיפול בנגיף מצליח או נכשל? תלוי בציפיות ובניתוח הנתונים .מי שפרנסתו
נפגעה בצורה קשה ,לא משתכנע בנתוני התחלואה .מי שבריאותו נפגעה או שיקיריו
סבלו קשה או נפטרו ,לא משתכנע מנתוני הפגיעה בכלכלה ,בחינוך ובתרבות.

ברור לכל שההדבקה מתרחשת במקומות שאנשים חיים בצפיפות .העיסוק בהרגלי
החתונות ,התפילות וההפגנות של קבוצות כאלו ואחרות גורם לבלבול ולמתח.
אנחנו במיטבינו כשאנו עוסקים בסיוע הדדי .אנחנו בשפל כשאנו עוסקים בשיפוט
ובקורת על אחרים .כמו שידענו תמיד .השיא  -״אהבת חינם״ .השפל ״שנאת חינם״.

מועצה אזורית משגב ניצבת בפני אתגר כספי רציני בגלל הקורונה .שיטת הממשל
בישראל היא לא פדרטיבית ולא אזורית או מחוזית .המועצה כפופה למשרד הפנים.
מערכת החינוך כפופה למשרד החינוך .מערכת הרווחה כפופה למשרד הרווחה.
למעשה ,כל שירותי המועצה תלויים בתקציבי מדינה .אפילו רמת מיסי הארנונה
כפופה למדיניות משרד הפנים .רשויות שיש בהם הרבה תושבים ומעט עסקים ,הן
רשויות ״גרעוניות״ שמספקות שירותים לתושבים בזכות ״מענק איזון״ שמאזן את
תקציבן .התקציב כולו כפוף לאישור משרד הפנים.
רוב יישובי משגב גובים מיסים נוספים למס הארנונה שגובה המועצה .היישובים לא
יכולים לספק שירותים נוספים ביישוב ללא גביית מיסים נוספים .מתוך  970יישובים
ב  54מועצות אזוריות בישראל (כולל כ 120-ביו"ש) ,רק ב  45יישובי מיעוטים (בעיקר
בדווים) ,אין אגודה שיתופית או וועד מקומי שגובה מיסים נוספים למס ארנונה.
בחלק מהמועצות האזוריות יש הכנסות משמעותיות מאזורי תעסוקה או מתקני
תשתית לאומית ,והן אינן זקוקות בכלל ל״מענק איזון״ .זה לא המצב במשגב!
אנחנו בתהליך של הגדלת התמיכה של המועצה ביישובים .אנחנו בתהליך של
הגדלת ״סל השירותים״ שהמועצה מספקת .אנחנו בתהליך של קבלת אחריות
המועצה לתשתיות וותיקות בתוך היישובים .אנחנו בתהליך של הגדלת התמיכה
בגיל השלישי ועידוד בניית בני מקום ביישובים .אנחנו גם בתהליך של התמודדות
עם אתגרים בטחוניים ובטיחותיים שבראשם התמודדות עם סכנת השריפות,
ואנחנו גם בתהליך של פיתוח עסקי מואץ .כל אלו חייבים להימשך!
אני עוסק שנים רבות באיזון תקציבים מאתגרים ובקביעת סדרי עדיפויות ,קיצוצים
ותכניות הבראה .על אף שאין תקציב מדינה ל  ,2020אנחנו במשגב מכינים כעת את
תקציב  .2021כל קיצוץ הוא פגיעה בשירות ,כי כל התקציב מממן שירותים לתושבים.
כפי שדווחתי בעבר  -אנחנו נמשיך לקדם את כל הנושאים שהוחלט עליהם ,אבל
קיצוצים יהיו ויהיו!

מאז הדיווח האחרון שלי לפני  10ימים הייתי כמה ימים בחופש .לפני כן נפגשתי/
שוחחתי עם נציגי ציבור ממורשת ,אבטליון ,אשחר ,גילון ,דמיידה ,הררית ,הר חלוץ,
טל אל ,יובלים ,יעד ,כישור ,כמון ,לבון ,לוטם ,מורן ,מכמנים ,כמאנה ,חוסנייה,
שכניה ,לוטם ,חרשים ,מורן ,מעלה צביה ,מנוף ,עצמון ,ערב נעים ,קורנית ,תובל,
ראס אלעין ,רקפת ,צורית ,סלאמה ,יודפת ומצפה אבי"ב.
אני עומד בקשר רציף עם פיקוד העורף ונציגי משטרת ישראל בעניין הסגר.
השתתפתי עם נציגי ציבור בישיבת הנהלת פארק משגב והחברה הכלכלית ,ישיבת
פורום חירום  -הנדסה ופורום חירום  -חינוך .נפגשתי (בזום) עם כל מנהלי המחלקות
והאגפים ועם כל יו"רי צח"י ביישובים.

נפגשתי שוב (בזום) עם נציגת משרד החקלאות ,ועם נציגת משרד השיכון  -שתיהן
בעניין מדיניות השווק והתכנון ביישובי משגב.

בדרך כלל המשפחה שלי לוקחת חלק בהקמת סוכה ענקית ביודפת ובהכנת
ארוחת חג למאות משתתפים .השנה ,בגלל המגבלות ,השתתפנו בחלוקת ״שי״ לכל
משפחות התושבים .בברכה שצורפה הזכירה אחת המארגנות את אחד המרכיבים
המהותיים בחג  -היפוך בין ארעי לקבוע .זה מסר חשוב ורלבנטי מאוד לימים אלו
של סגר ומגבלות .מנהג חביב ואהוב עלי במיוחד הוא מנהג ״חיבוט ערבות״ ביום
האחרון של חול המועד (הושענא רבא) .אני לא יודע למה ,זה פשוט מרגש אותי.
סיימנו אתמול ״וזאת הברכה״ והתחלנו מחדש ״בראשית״ .אסרו חג שמח !

שלכם,
דני עברי

