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א׳ בחשון תשפ״א

בראש ובראשונה אני מבקש לנחם את משפחתו של עבד חסן נעים אבו שאדי.
אבו שאדי הוא תושב משגב היחידי שנפטר ממחלת הקורונה .الله يرحمه.

נציגת משרד החקלאות ופיתוח הכפר במועצת מקרקעי ישראל ,היא ד"ר רותי פרום
אריכא  -מנהלת רשות התכנון במשרד .יצאה מטעמה השבוע דרישה לדיון חוזר
במועצת מקרקעי ישראל בעניין תוספת דמי ההיוון לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
(מצורף מטה)
התוספת היא של כמעט  ₪ 100,000למגרש ביישובים גילון ,יובלים ,יעד ,מנוף,
מצפה אביב ,עצמון ,צורית ,קורנית ,רקפת ,ושכניה .עלות מגרש מפותח ומוכן
לתחילת בנייה ביישובים אלו היא קרוב למיליון  .₪כפי שדווחתי בעבר ,התוספת
התקבלה ,שלא כמתוכנן ,בצורת הגבלת סכום ההנחה שניתנת ליישובים במדרג
סוציו  -אקונומי יישובי ( 8-10לפי נתוני הלמ"ס ל  .)2013על כל פנים הבקשה לדיון
חוזר הוגשה כתוצאה ממעורבות ישירה של השר ומנכ"ל המשרד .אולי יידחה ״רוע
הגזירה״ .לא בטוח.

מספר נושאים במשגב ״תקועים״ בגלל דחיית הדיונים בתקציב המדינה השנה.
אחד מהם הוא הכללת היישובים הדרומיים של משגב  -מצפה אביב ,דמיידה,
מורשת ,יודפת ,קורנית ואבטליון ברשימת היישובים הזכאים להקלה במס הכנסה.
ישנם עוד כ  60יישובים ,כולם במועצות אזוריות בפריפריה שנמצאים במצב דומה.
ההטבה ניתנה ליישובים אלו ב״הוראת שעה״ ע"י וועדת הכספים של הכנסת ,מתוך
הנחה שהם יכללו בחוק ההסדרים .אין תקציב  -אין חוק הסדרים .הוראת השעה
פגה וכל תושבי היישובים הפסיקו לקבל את ההטבה .הפתרון בידי משרדי האוצר
והמשפטים .השבוע השתתפתי בפנייה משותפת עם עוד  12ראשי מועצות לשרים
״לתקן את המעוות״( .מצורף מטה)

התקציב של מועצה אזורית משגב מגיע ברובו ממשרדי ממשלה ולא ממיסי ארנונה.
ככלל ,כל ההכנסות ממיסי ארנונה ממגורים אינם מספיקים אפילו לשירותים
שניתנים ביישובים עצמם ודרך הוועדים המקומיים .בהיעדר תקציב למדינה אנחנו
לא מקבלים אישור לבצע הרחבות ביישובים ,לבנות מוסדות חינוך ,לקדם תכנון,
לטפל בתיקי רווחה ולבצע פיתוח עסקי וקהילתי.
חווינו השבוע שוב את האנדרלמוסיה שנוצרת בטיפול הממשלה בקורונה .באותו
יום התקבלו הנחיות ממשרד הבריאות לשלוח גננות לבדיקת קורונה ,ממשרד
החינוך ״רק להמליץ״ ומארגון המורים  -לא לשלוח .נושא השמירה על ילדי העובדים
לא מסודר .במשגב הפעלנו בזמן הסגר שמרטפיה לעובדי החינוך המיוחד ,אבל לא
קבלנו בשום אופן אישור להפעיל שמרטפיה לעובדי מערכת הבריאות ,מערכת
הביטחון ,או עובדים חיוניים אחרים.
היום נפתחו כל גני הילדים במועצה וחלק מהפעוטונים .אני מקווה שההקלות בסגר
יאפשרו למועצה להפעיל שמרטפיות ליותר ילדים .בכל מקרה אין אישור להפעיל
מערכת הסעות לשמרטפיות.

נפגשתי השבוע ,לקראת ההקלות בסגר ,עם יושבי ראש כל היישובים .פעילויות
הנוער והילדים ביישובים הפכו להיות בעלות חשיבות עצומה .יש בכל יישוב רכז
נוער ובחלק מהיישובים רכז חינוך שמטפל גם בחינוך בלתי פורמאלי .המועצה
החליטה על אף הקשיים התקציביים ,לייעד סכום כסף משמעותי באופן יחסי,
לעידוד פעילות בלתי פורמאלית של ילדים ונוער ביישובים .מדובר על הזדמנות
לארגן מפגשים של עד  20ילדים לפעילות בחוץ ביחד .חלק מהיישובים כבר התחילו
ועוסקים בכל מיני פעילויות ,וכן עבודות תרומה לקהילה .אין הסעות ,אין חוגים ,אין
מפגשים לימודיים .כל יישובי משגב כרגע ״ירוקים״ .אני מקווה שתמצא בכל יישוב
דרך לתעל את פעילות הנוער למקום שימלא חלק מה״חלל״.
נפגשתי השבוע עם מפקד המחוז בפיקוד העורף (פקע"ר) לתיאום פעולות המעבר
למתווה ההקלות בסגר ,וניתוח ההתנהלות בימי הסגר .יישובי משגב הם חלק
מהחברה הישראלית על כל חלקיה ,והתחלואה במשגב מושפעת מהתחלואה
במקומות אחרים .מה שמייחד אותנו היא היכולת לאתר חולים ולקטוע במהירות
את שרשרת ההדבקה .בכרמיאל לא מאתרים חלק גדול מהחולים .גם בסח'נין.
אצלנו כן .זה בגלל שאנחנו גרים ביישובים קטנים ומכירים אחד את השני .התופעה
מוכרת בכל המרחב הכפרי בארץ ובעולם .אצלנו ,למעט התפרצות אחת בחתונה
בסלאמה ,ההדבקה היא כמעט אך ורק בתוך תאים משפחתיים .אני מקווה שנמשיך
להתנהל באחריות ושנשמור על הכללים ונמנע מ״גל שלישי״.

נפגשתי השבוע עם ח"כ רם בן ברק בעניין הסדרת פזורות בדוויות במשגב ובמקומות
אחרים .נפגשתי עם הנהלת קק"ל בעניין המדיניות הקרקעית ופיתוח יער שגב.
נפגשתי עם הנהלת החטיבה להתיישבות בעניין תכנון אזורי ושינוי מגבלות תמ"א
 .35נפגשתי עם ראש מ.מ דיר אלאסד ועם נציג משרד הפנים.
הנהלת המועצה התכנסה ביום חמישי לדון בנושאים שיעלו למליאת המועצה
השבוע .נפגשתי עם מנהלים במועצה שעובדים מהבית ב״זום״.
נפגשתי עם הנהלת יודפת ,ועם נציגי ציבור ותושבים מדמיידה ,לוטם ,ערב נעים
ולבון.

היום ראש חודש מרחשון .קראנו אתמול את פרשת ״בראשית״ .החצבים ביודפת
העתיקה מתחילים לקמול .מתחילים לצאת מהסגר .תקווה .גשמים בעתם .שבוע
טוב וחודש טוב!

שלכם,
דני עברי

