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בעקבות נסיבות השבוע ,אני מוציא את ״יומנו״ לפני שבת ולא כרגיל  -ביום א׳ ...
לפני הכל אני פונה לילדים ולהורים שמרגישים נפגעים משינויי המחירים של
החוגים במרכז הקהילתי .זעקתכם נשמעה ,הצרכים של ילדיכם חשובים לי,
לנציגי הציבור ,ולעובדים במרכז הקהילתי ובמועצה .אנו נאלצים להתמודד עם
אילוצים ועם חוסרים .אנו משתדלים לעשות זאת לפי ערכינו המשותפים ומבלי
לפגוע באיש .אנו נבחן מחדש את כל מערכת מחירי החוגים במגמה לצמצם את
הפגיעה .יחד עם זאת ,אין ספק שאין ביכולת המועצה לספק כל שירות בכל מצב,
וכן ששירותי רשות ופעילות חינוך משלים יוצעו במחירים שמבטאים שותפות
ואיזון ראוי בין המשפחות המשתתפות לבין כלל הציבור שכספו מנוהל על ידינו.
אנו נשאף תמיד לאיזון נכון שמבטא מצד אחד את ערכינו ומצד שני את אחריותנו
לניהול כספי הציבור.

אושרו השבוע שני תקנים חדשים לתחנת השיטור שהקמנו בסלאמה ,בשורה
חשובה! אני בטוח שבסיוע הקהילה ,רוח ההתנדבות והאחריות ,וועד מקומי
סלאמה ,והמועצה  -התחנה תפעל ביעילות ותהווה גורם משמעותי באיזור.
המטרה המשותפת לכולנו  -הגברת הבטחון האישי והמשילות ולחימה בפשע
ובאלימות  -בהצלחה!
נפגשתי השבוע עם נציגי וועד חוסנייה ואדר׳ יאסין שמלווה את הוועד והתושבים
בהליך הסדרת תכנית המתאר של היישוב .ברור לכולנו שהיום ,אחרי הסדרה
ראשונית של ערב אלנעים ,הגיע ה״תור״ של חוסנייה .הכפר סובל במשך שנים
מהיעדר תכנית מתאר מסודרת ומבנים לא חוקיים רבים שבגינם מתנהלים
משפטים אין  -סופיים ומוטלים קנסות ומוצאים צווי הריסה חדשות לבקרים.
אין אפשרות לקדם הסדרה של כבישים ותשתיות ,מבני ציבור ,שטחי ציבור ולא
לקדם שווק מגרשים ומתן היתרי בנייה ללא הסדרת תכנית המתאר .בשנתיים
האחרונות אושרו מיליוני  ₪לפרוייקט הסדרת תכנית המתאר ודרך ארוכה ולא
פשוטה עדיין לפנינו .אני מאמין שבשיתוף פעולה עם התושבים ועם הוועד אנו
נמשיך לקדם את ההסדרה לרווחת כל תושבי היישוב.

נפגשתי עם תושבים מראס אלעין שמקדמים תכנית מתאר שתאפשר הסדרת
בית עלמין נוצרי וכנסייה בכפר .אנחנו מנסים לקדם את רצון תושבי הכפר ככל
הניתן בתוך אילוצים רבים ובתוך ערכי הטבע המיוחדים במקום.
נפגשתי עם וועד סלאמה כדי לתאם קידום שווק מגרשים נוספים לבני מקום
שלא זכו עד כה להקצאת מגרש .יש בסלאמה לא מעט משרתים בשירותי הבטחון
בעלי משפחות שממתינים שנים למגרש לבניית ביתם.

נפגשתי עם וועד אבטליון לאחר קבלת ההחלטות הדרמטיות לקידום שתי
שכונות ,מבני ציבור ושטח לתעסוקה .עבודה רבה לפנינו ,אבל אני מאמין
שהיישוב יתקדם באופן מרשים בשנים הקרובות.

היו השבוע גם ישיבה של וועדת בטחון של המועצה ,וגם ישיבה של ״וועדת צח״י
ארצית״ .וועדת הבטחון של המועצה מנסה להתמודד עם תפיסת הבטחון החדשה
והיעד האסטראטגי של חיזוק הבטחון האישי ביישובינו .זה ידרוש שיתוף פעולה,
מתנדבים רבים ,השקעות בטכנולוגיה ,וגם תקציבים שוטפים שיצטרכו לבוא על
חשבון דברים אחרים .גם ברמה הארצית יש אילוצי תקציב בגלל היעדר תקציב
מדינה .דווקא בימים אלו נעצרים תקציבים לאימון והצטיידות צוותי צח״י -צוות
חוסן יישובי .כיו״ר וועדת רווחה של מרכז השלטון האזורי אני מרכז את הפורום
הארצי שכולל את פיקוד העורף ונציגי משרדים ממשלתיים .הוכח שוב ושוב
שבעת חירום אין תחליף לצוות יישובי שפועל בתוך הקהילה .עד כדי כך שגם
בערים מנסים לקדם מודל של ״צוותי חוסן שכונתיים״.

השבוע יתחילו בעבודת השלמת המעבר התת קרקעי למעבר בטוח של הולכי
רגל בצומת עצמון .המעבר יהווה חולייה חשובה ברשת הדרכים והטיילות
שאנו מפתחים לרווחת התושבים ,הספורטאים ,רוכבי האופניים ,ה״יוממים״,
וה״צועדים״.

בהמשך להסדרת הגישה הרגלית למגרש הכדורגל והסדרת החנייה לנכים ולבעלי
קשיי תנועה הוסדר השבוע גם משטח חנייה נוסף לנוחיות ציבור ההורים והצופים
בפעילויות במגרש.

ביום חמישי בערב היה דיון מעניין במליאה בזמן שהפגינו הורים וילדים נגד
העלאת מחירים בחוגים .במהלך הדיון יצאתי לשמוע את המפגינים והזמנתי אחד
שיציג את דברם בפני חברי המליאה .כמובן שגם מי מהם שביקש השקיף בדיון
כולו .בסופו של דבר החליטה המליאה להעביר את נושא מחירי החוגים לבדיקה
של צוות חברי מליאה ונציגי ציבור .אני בטוח שתימצא פשרה ראוייה .במהלך
הדיון הציגו נתונים גזברית המועצה ,מנהלת אגף חינוך ומנהלת המרכז הקהילתי.
אני מצרף שקפים שהן הציגו בדיון למי שרוצה יותר להתעמק .הנתונים מצביעים
על אתגר משמעותי .בסופו של דבר ,אני בטוח שמה שהיה פעם  -הוא לא מה
שיהיה .בהצלחה!

ביום ב׳ יהיה ראש חודש אייר .ציינו אתמול את יום השואה והגבורה .ביום ד׳ נציין
את יום הזכרון וביום ה׳ את חג העצמאות .שבוע מרגש אחרינו וגם לפנינו  -חג
שמח וחודש טוב!

שלכם,
דני עברי

