
יומנו של
ראש המועצה

בסוף השבוע ייכנס חודש אדר. מרבין בשמחה! פרחי ארצינו התחילו לפרוח בכל 

מקום סביבנו.

"מרכז השלטון האזורי" הוא השם החדש של "מרכז המועצות האזוריות". יש גם 

54 מועצות אזוריות בארץ ובהם כמעט  לוגו חדש ומתוכנן מבצע יחסי ציבור. יש 

תושבי  מתוך  המדינה.  מתושבי   10% תושבים.  מ-900,000  ויותר  יישובים   1,000

תושבי  כ-20%  המדינה(,  מכלל  כ-20%  )לעומת  ערבים  כ-15%  האזוריות  המועצות 

כ-40%  כ-2%(,  )לעומת  קיבוצים  תושבי  כ-20%  כ-5%(,  )לעומת  ושומרון  יהודה 

תושבי מושבים )לעומת כ-4% (. תושבי היישובים הקהילתיים מכל הסוגים )כולל 

יו"ש( לרבות ההרחבות הקהילתיות בקיבוצים ובמושבים, מהווים בהערכה כ-50% 

מתושבי המועצות האזוריות )כ-5% מכלל תושבי המדינה(. החשבון קצת מורכב, 

אבל בסה"כ די מפליא שתושבי המרחב הכפרי, ה"קהילתי", הם היום רוב תושבי 

המרחב הכפרי בכל הארץ. 

כינוס של כל ראשי הרשויות השבוע, בניסיון לגבש  מרכז השלטון האזורי קיים 

דרישות מוסכמות לכולם מהמערכת הפוליטית. באופן מפתיע זה לא קשה. למשל, 

לכולם חשובה שותפות בהליכי תכנון ובהליכי ושינוי גבולות וחלוקת ההכנסות עם 

רשויות שכנות. כולם זקוקים לשטחי תעסוקה בתוך היישובים, בסמוך ובמשותף 

וותיקים,  לתושבים  שירותים  הנגשת  של  קשיים  יש  לכולם  שכנים.  יישובים  עם 

והיצע של דיור לזוגות צעירים ולבני מקום. לכולם יש קושי להתמודד עם שמירה 

וטיפול בשטחים פתוחים שמשמשים את כלל הציבור. לדוגמה, מסתבר שלכולם 

נגרמים נזקים מתנועת טרקטורונים בשטחים הפתוחים. דוגמאות נוספות - לכולם 

יש אתגרים בגיבוש תפיסת בטחון ושיתוף פעולה עם המשטרה ועם מג"ב. לכולם 

יש קשיים במימון היסעים. 

ביחס למועצות אזוריות אנחנו במשגב גדולים במספר תושבים ויישובים, וקטנים 

בהכנסות לנפש. בהכנסות לנפש מארנונה למשל, אנחנו בפחות מחצי מהממוצע 

למועצות אזוריות. אנחנו נסמכים על מענק איזון ותקציבים ייעודיים, כדי לספק 

70% מהשירותים המתוקצבים בתקציב המועצה.  

במשגב יש מסורת ארוכה של התנהלות שמרנית ושל שיתוף פעולה בין המועצה 

לבין היישובים. הגענו גם למודל מעניין של העדפה מתקנת כלפי היישובים הבדווים. 

וליישובים  בכלל  הערבית  לחברה  ייעודיים  מדינה  תקציבי  גם  האחרונות  בשנים 

פערים  בסגירת  משמעותית  התקדמות  להתקדם  לנו  מאפשרים  בפרט,  הבדווים 

ובקידום ובינוי היישובים הבדווים. 

בישיבה השבוע עם הנהלת מחוז צפון של רשות מקרקעי ישראל )רמ״י(, העליתי 

מספר סוגיות שנדרשת בהן "פריצת דרך". 

במסגרת הדגש שאנו נותנים לנושא פיתוח עסקי, איתרנו מספר יישובים שחשוב 

לנו לנצל בהם את האפשרות ליזום תעסוקה ביישוב קהילתי, באמצעות האגודה 

הקהילתית. אני מקווה שיהיו לנו בנושא זה בשורות בקרוב. 

קק"ל/  בבעלות  קרקעות  יש  משגב  ביישובי  מוסדות.  בין  בחליפין  בעיה  התעוררה 

"הימנותא".  בבעלות  קרקעות  גם  ויש  מדינה  בבעלות  קרקעות  יש  רשות פיתוח, 

רישום  לאפשר  כדי  המוסדות,  בין  הסדרה  נדרשת  ביישובים  מההרחבות  בחלק 

ובחלק  הבדווים  מהיישובים  בחלק  קיימת  הבעיה  בקרקע.  משתכנים  זכויות 

מהיישובים היהודיים. אמשיך ואדווח בהתאם להתפתחויות. 

במסגרת תפקידי במרכז השלטון האזורי, נפגשתי השבוע עם אלוף פיקוד העורף 

)פקע״ר(, בקשר לתפיסת הפעלת צוותי חוסן יישוביים )צח״י( ביישובים כפריים. 

השתתפתי בדיון של הוועדה המחוזית לתכנון, ובנייה בקשר לאסטראטגיית פיתוח 

שטחי תעסוקה במחוז. 

וראש  השתתפתי בדיון משותף עם ראש עיריית כרמיאל, ראש מ.א. מטה אשר 

מ.מ. דיר אלאסד, עם מנהל פארק בר לב בקשר לתכנית הרחבת הפארק לצפון. 

נציגי משרד הבטחון הציגו השבוע את נתוני השירות בצה"ל של מחזורי הגיוס בשנים 

האחרונות במשגב. הנתונים מרשימים מאוד. באוכלוסיית "מחוייבי השירות", 90% 

אחוז  בסלאמה,  משמעותי.  או  קרבי  שירות  בצה"ל  משרת  ובנות(  )בנים  מהמחזור 

הגיוס של בנים הוא כ-50% ואחוז הבנות המשרתות בשירות לאומי הוא כ-80%. אלו 

נתונים שממקמים את משגב ב"עשירון העליון" בשרות המדינה, בכל קנה מידה. מה 

אפשר לומר - זו "רוח משגב", יישר כוח לנוער שלנו! 

השתתפתי בישיבה של הוועדה האסטראטגית לרב דוריות שעסקה בעיקר בנושא 

קידום והנגשה של שירותי בריאות. 

נפגשתי עם כל מנהלי המועצה להיערכות לקראת הקלת הסגר.

נפגשתי השבוע עם תושבים ונציגי ציבור מחוסנייה, סלאמה, יעד, מצפה אבי"ב, 

יודפת, כמון, עצמון, אשחר וביקרתי ב"חוות רום", בצמוד לכמון. 

בשבת פרשת "יתרו", קראנו על מפגש משה רבינו עם חותנו - יתרו, לקראת מעמד 

הר סיני. קראנו את עשרת הדברות. "משה קבל תורה מסיני" )אבות א,א(. שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי
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