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לשם מה קיימת מועצה אזורית משגב? לתת שירות לתושבים! פעם בעשרים שנה
יוצא מסמך שמפרט את כל השירותים שנותנת המועצה ליישובים ולתושבים.
ובכן  -הנה הוא!

מפורטים כל השירותים ליישובים ,שירותי רשות ,שירותי חובה ,שירותים עם ובלי
תשלום .יש כמובן עוד הרבה דברים שהמועצה עוסקת בהם לטובת התושבים או
לטובת משרדי ממשלה .יש גם דברים שמשתנים לפי החלטות המועצה מעת לעת.
ב 2019-נקבע חזון חדש למועצה .נקבעה אסטראטגיה חדשה .הוחלט לעשות
שינוי עמוק ומשמעותי .נקבעו סדרי עדיפויות חדשים .הכל תורגם למעשה,
מפורט ו״ידידותי״ בחוברת הזו.
החוברת היא פרי עבודתם של נבחרי ציבור ,מתנדבים ועובדי מועצה במהלך
שנתיים ימים .תודה מיוחדת למנהל מחלקת פיתוח יישובים נבות זיסו גולדווין
שערך את החוברת עד לאישורה ע׳י הוועדה האסטראטגית לקשר מועצה יישובים
והפיץ אותה לכל.
לא יכול להיות יותר שקוף!

בינואר  2019התחלנו תהליך שהשתתפו בו כל חברי המליאה ,הוזמנו פעילים
מהיישובים ומכלל הציבור .נקבעו יעדים .נקבעו סדרי עדיפויות .נקבעה
אסטראטגיה .הם אושרו בינואר  .2020הכל פורסם .הועבר לכלל התושבים בכל
דרך אפשרית .קבענו למשל יעד  -להגיע בפעילות ל 85%מילדי המועצה .כ9,000 -
ילדים יש במשגב מגיל  .6-18קבענו יעד נוסף  -לבזר פעילות לאשכולות וליישובים.
התחלנו לבצע .על אף הקורונה והאילוצים התקציביים  -הצלחנו! בפחות ממיליון
 ₪מתקציב המועצה לשנה ,הצלחנו להגיע ל 85%מהילדים באמצעות המרכז
הקהילתי! היתה פעילות למרות המגבלות .עשינו את מה שחשוב  -להגיע לכל
ילד בפעילות הבלתי פורמאלית ובשעות אחה"צ /ערב כמו שאנו מגיעים לכל
ילד בפעילות הפורמאלית בבוקר .אפילו יותר! זו היתה בשיטה של ״רוח משגב״ -
שותפות ערכית של מועצה /יישובים /הורים .זהו ״בינוי קהילתי״ .זה ״לראות כל
ילד״ .זו שליחותינו האמיתית!
תעדפנו את הנוער .תעדפנו את החינוך .תעדפנו את הקשר הישיר עם הילד .המגע
הקרוב ,הישיר .פעלנו ע״פ החזון וע״פ הערכים.
פעילות החוגים היא פעילות רשות שרוב ילדי משגב לא משתתפים בה בכלל.
הפעילות מסובסדת ב  1.5מיליון  .₪עלות ההסעות לחוגים היא יותר מ  2מיליון
 .₪הסבסוד בפעילות ה״עממית״ נמוך והסבסוד בפעילות התחרותית והייצוגית
גבוה .הפוך מכל היגיון .יוצא שאנו מיעדים כספי ציבור בניגוד לערכים שלנו .לא
לפי הצורך .לא ״רואים כל ילד״ .אנחנו מסבסדים בכספי ציבור פעילות של ילדים
מסויימים ולא אחרים.
איפה הצורך האמיתי? הדחוף? הראוי לסבסוד? חד וחלק  -באלפי הילדים
שהקשר אתם התרופף במהלך הקורונה .בילדים ובנוער שהסגרים גרמו להם
לקשיים .ב 15%-שלא הצלחנו להגיע אליהם .ב  2/3שלא משתתפים בחוגים .גם
ב  1/3שמשתתפים בפעילות העממית .בוודאי לא ב״נבחרות״! אין מועצה אזורית
בארץ שמממנת הסעות לפעילות תחרותית מספר פעמים בשבוע .אף מועצה
אחת .חד וחלק ,זו האמת.
יש הבדל בין אינטרס לבין ערך .יש הבדל בין הרגל לבין יעד .יש הבדל בין נכון ולא
נכון .וכן  -יש הבדל בין אמת לשקר.
הוועדה הציבורית שבדקה את מדיניות מחירי החוגים ,הגישה המלצות למליאת
המועצה ומליאת המועצה אשרה אותם .הנתונים נבדקו ואושרו .סבסוד החוגים
חייב לקטון .יהיה שינוי במחירים .הפשרה תהיה דחיית השינוי ,מיתון השינוי
וחלוקת עליית המחיר בצורה דיפרנציאלית בין הפעילות העממית לפעילות
התחרותית /ייצוגית .הכל בשיתוף נציגי ציבור ובבקרתם המלאה .לאט .בשקיפות.
מבעוד מועד .ע״פ הערכים .ברגישות .במגמה ברורה של יישום האסטראטגיה
שעליה החלטנו .בכוונה ברורה של הרחבת המעגלים .לא כדי לפגוע חו״ח באף
אחד .נהפוך הוא! בסופו של דבר האחריות לכספי הציבור היא של נבחרי הציבור.
כל נבחרי הציבור הוכיחו שוב אחריות וחיבור עמוק לתושבים וליישובים .״בתוך
עמנו אנו יושבים״ .יישר כוח!
קשיי ההורים והילדים נלקחו בחשבון .המועצה תדחה ביצוע יעדים אחרים
ותאפשר שינוי מבוקר ומתון .היעד ״לראות כל ילד״ כולל כמובן את כל הילדים
המשתתפים ואת כל הילדים הלא משתתפים .אנחנו נמשיך להשקיע בפעילות
באשכולות ,ביישובים ולסבסד שיתופי פעולה .הכוון נכון!
זעקת ההורים של הילדים המשתתפים היא לגטימית והיא נשמעה .הנתונים
נבדקו .ההחלטות שונו .אנחנו נחפש דרך להגדיל את הסבסוד לילדים שיהיו
זכאים למלגות .אנחנו נמשיך למלא את שליחותנו .אנחנו מחוייבים לאמת .אנחנו
אוהבים גם את מי שזועק .גם את מי שחולק .גם את מי ש״נגד״.

השתתפתי בארוחת אפטאר בכמאנה .שוחחתי עם מאות תושבים מכמאנה על
פשע השנאה שבוצע שם .שוחחתי עם ראש מועצה מקומית שעב על תופעת יידוי
האבנים על בית מגורים ביעד .אני ער לכך שיש פשעי שנאה ,אלימות וגזענות.
אני ער לכך שהחיים המשותפים והצמודים מייצרים חיכוך ואתגרים .אני ער לכך
שאני נדרש לסבלנות ולסובלנות ושלפעמים זה קשה .נשיא המדינה ושגריר
ארה׳ב כבדו אותנו בהגעה לארוחת אפטאר במבנה איגוד ערים נטופה בסח'נין.
חברי מנכ׳ל האיגוד וראש עיריית סח'נין הזמינו גם אותי והתכבדתי לברך בשמכם.
ברכתי בערבית ,בעברית ובאנגלית .אמרתי לכולם את מה שאמרתי קודם  -יש לנו
אהבה והיא תנצח.

השתתפתי בישיבה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ושל רשות רישוי של
הוועדה.
יו״ר שותפות פיטסבורג-כרמיאל /משגב-וארשה מטעמינו כתב מסמך מעניין
בקשר לשותפות ולקשר שלנו עם יהדות ארה״ב .אני ממליץ לקרוא.

השתתפתי בישיבה עם משלחת של קבוצת עבודה שהוקמה ע"י הפדרציה
היהודית של ניו יורק שעסקה בחיים משותפים ליהודים וערבים בישראל.

השתתפתי בישיבת סיכום שנתית של פעילות החטיבה להתיישבות במשגב.

נפגשתי השבוע עם מנהלי הפעילויות השונות והחוגים במרכז הקהילתי .נפגשתי
עם פורום מנהלים בדרג ביניים במועצה .נפגשתי גם עם כל מנהלי האגפים
והמחלקות במועצה.
נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים משכניה ,הר חלוץ ,מורשת ,גילון ,צורית,
ראס אלעין ,סלאמה ,חוסנייה ,עצמון ,אשחר ומצפה אביב.

קראנו בשבת את הפרשות ״אחרי מות״ ו״קדושים״ .הפרשות מלאות מצוות
״מובנות״ ו״בלתי מובנות״ .מצוות שיש להם טעם סוציאלי חברתי ,מצוות שיש
בהם ״שבירת הרגל״ ,מצוות שיש בהם ״מראית עין״ ועוד .הסיבה שאנו נמנעים
משמחות במשך ספירת העומר היא מותם של תלמידי רבי עקיבא ״מפני שלא
נהגו כבוד זה בזה״ (תלמוד בבלי ,מסכת יבמות) .את קברו של רבי עקיבא בטבריה
הכרתי טוב בזכות חבר בדווי שהתגורר בסמוך .רבי עקיבא היה בצעירותו רועה.
גם החבר הבדווי .גם אני .על הקבר כתובה אחת המצוות שקראנו בתורה בשבת.
״ואהבת לרעך כמוך״ .שבוע טוב ול׳ג בעומר שמח ובטיחותי .רמדאן כרים ,פסחא
מג׳יד לנוצרים וזיארה מקבולה בנבי שעייב לשכנינו הדרוזים .ושוב (פעם אחרונה
להיום)  -האהבה תנצח!

שלכם,
דני עברי

