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ולשכנינו  חג מולד שמח לתושבינו הנוצרים בראס אלעין  مجيد وسعيد!  ميالد  عيد 

הנוצרים בסח'נין, דיר חנא, מע׳אר, ראמה, פקיעין,  ביענה, כפר יאסיף, אבו סנאן, 

ג׳דידה-מכר, אעבלין, שפרעם ועילבון!

חג מולד שמח לכל הנוצרים בישראל, במזרח התיכון ובעולם! 

רשות  של  המשפטית  )היועצת  רמ״י  ליועמ״ש  מוקדמת״  ב״פנייה  השבוע  פנינו 

מקרקעי ישראל( בשני נושאים. על הנושא הראשון הרחבתי פה בעבר - החלטת 

ליישובים  שניתנת  הוון  בדמי  ההנחה  גובה  את  להגביל  ישראל  מקרקעי  מועצת 

במדרג סוציואקונומי גבוה, והוראת המעבר של רשות מקרקעי ישראל שמפעילה 

 10 ב  משמעותית  מחיר  בעליית  מדובר  הקרוב.  ינואר  מסוף  החל  ההגבלה  את 

יישובים )בינתיים(. אמנם סוכם עם משרד החקלאות וקק"ל שהנושא יעלה לדיון 

החלטות  אין  דיונים,  אין  לסגר,  הולכים  לבחירות,  הולכים  בינתיים  מחודש, אבל 

וההחלטה הקודמת עומדת להתממש. 

שרמ"י  ב-2009  הוחלט  הקהילתיים.  ביישובים  החכירה  חוזי  הוא  השני  הנושא 

היום  עד  בוצעה  זו  החלטה  למגורים.  מוחכרת  קרקע  על  מלאה  בעלות  יעביר 

ביישובים עירוניים, וטרם בוצעה ביישובים כפריים. פנייתינו היא לקידום המהלך 

תושבי  רוב  של  זכויותיהם  את  תסדיר  ההעברה  לחוכרים.  הבעלות  העברת  של 

משגב בחלקת המגורים שלהם, והחלטנו לסייע בקידום המהלך. 

המועצה זקוקה לשלטון מרכזי מתפקד. אי אישור תקציב המדינה ופיזור הכנסת 

וכינון ״ממשלת מעבר״ פעם נוספת, פוגע ביכולת המועצה לספק שרותים לתושבים 

ולפתח יישובים. דוגמה בולטת היא חוסר יכולת לקדם פיתוח בהשתתפות משרד 

השיכון ביישובים היהודיים. לגבי היישובים הבדווים יש החלטות ייעודיות שבצדן 

חינוך  מבני  בניית  אישור  היהודיים.  היישובים  לגבי  החלטה  אין  מאושר.  תקציב 

ומבני ציבור, אישור פעולות שוטפות של הגדלת תקציב בגלל גידול באוכלוסייה. 

- כל אלו נפגעים. למה? כי הציבור  חינוך, רווחה, תברואה, בטחון, תכנון ופיקוח 

מחולק כמו אוהדי כדורגל? אפילו בכדורגל בסופו של דבר יש שיתוף פעולה בין 

יוציא את המדינה מה״דדלוק״ אבל די ברור  יודע מה  הקבוצות היריבות! אני לא 

שבחירות חוזרות ונשנות לא ישיגו את המטרה הזאת. 

השבוע סוכם על שיתוף פעולה בין 7 מועצות אזוריות במאבק במפתח התקצוב 

״מפתח״  של  שחיקה  בגלל  בעיקר  בחסר,  הוא  התקצוב  תלמידים.  הסעות  של 

״חסר״  ההשתתפות. המצב חמור במיוחד בחינוך המיוחד. עוד סממן של תפקוד 

של השלטון המרכזי. 

השתתפתי בישיבה נוספת של ראשי רשויות עם שר החינוך לקראת הדיון בסגר. 

זו גם עמדת השר.  עמדת ראשי הרשויות היא לא להטיל מגבלות על הלימודים. 

בסופו של דבר הממשלה החליטה אחרת. 

 

השתתפתי גם בישיבת ראשי מועצות עם שר החקלאות. השר הוא ידיד אמת של 

ההתיישבות והמרחב הכפרי! 

נפגשתי השבוע עם מנהלת מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה יחד עם נציגי מרכז 

המועצות, בעניין קידום פתרונות דיור לבעלי מוגבלויות במרחב הכפרי. 

היו שתי ישיבות תכנון השבוע, אחת בעניין התוכנית הכוללנית של סח'נין ואחת 

 805 כביש  בקידום  מלאה  תמיכה  הביעו  סח'נין  בג׳וליס.  צעירים  שיכון  בעניין 

בתוואי המתוכנן, והתכנית שנידונה לגבי ג׳וליס, לא נגעה בכלל לנושאים השנויים 

במחלוקת בינינו. 

הנהלת המרכז הקהילתי התכנסה השבוע ודנה בתקציב 2021, ובצורך לערוך תכנית 

להתמודדות עם צמצום חלק מהפעילויות. בהזדמנות זו, אני רוצה להביע הערכה 

ותודה למנהלת המרכז הקהילתי וחברת קהילתינו - איילה סיון בן יוסף שמסיימת 

בימים אלו את תפקידה, ולאחל הצלחה לסיון גולדמן שנבחרה לנהל את המרכז 

הקהילתי בתקופה מאתגרת ובתנאים לא פשוטים, בהצלחה!

הנהלת המועצה התכנסה השבוע וגיבשה הצעות למליאה. בין ההמלצות: שיפוי 

היישובים  במאבק  המועצה  והשתתפות  ציבור,  למבני  ביוב  אגרת  עבור  יישובים 

הסובבים את אזור התעשייה בר לב בהחלטת הוועדה המחוזית לבטל את המגבלות 

התקנוניות על קליטת מפעלים במגרשים חדשים.

קק"ל.  עם  בתיאום  שגב,  יער  בשבילי  והכוונה  שילוט  לבצע  השבוע  התחלנו 

המטרה היא לשדרג את היער ולשמור אותו כיער ייעודי לנופש וספורט ולהגביל 

בפתיחות  יפגע  לא  שהמהלך  כמובן  מסוימות.  לדרכים  המוטורית  התנועה  את 

ובנגישות היער לכלל המשתמשים.

הדרכת  גם  נערכה  מהמועצה.  ועובדים  מנהלים  עם  השבוע  נפגשתי/שוחחתי 

ותושבים  ציבור  נציגי  עם  נפגשתי/שוחחתי  המועצה.  לעובדי  מרוכזת  ״סייבר״ 

מרקפת, גילון, מצפה אבי"ב, מנוף, מורן, ראס אלעין, סלאמה, כמאנה וחוסנייה. 

לקראת הסגר נערכה פגישה עם כל  יו"רי היישובים וכל המזכירים.

בפרשת השבוע יש כמה סיפורים מרגשים - התוודעות יוסף אל אחיו, ירידת יעקב 

השתעבדות  על  מסופר  השאר  בין  ועוד.  יוסף  עם  ופגישתו  למצרים  ביתו  ובני 

המצרים לפרעה במצוקתם במהלך ״שנות הרעב״. אני משווה למשטר ה״נחלות״ 

ה״עם״  שמעמד  היכן  לב!  שימו  עברי״.  ״עבד  לדיני  וכן  והיובל,  השמיטה  ושנות 

הוא ע"פ צווי משמיים, יש אפשרות לאדם להשתקם ולא להידרדר לאבדן רכוש 

ובטחון כלכלי לנצח. אנו נכנסים לסגר שלישי. הסתכלו סביבכם היטב ותזהו את 

הזקוקים לסיוע. שנזכה להסתייע ולסייע!  סגר קל ושבוע טוב!


