
יישובים.  ובאשכולות  ביישובים  מעורבותה  את  מגבירה  שהמועצה  שנתיים  כבר 

במתקני  המחזור,  במרכזי  בכבישים,  בתשתיות,  פעילות  יותר  מבצעת  המועצה 

ומשקיעה  בנוער  פעילות  יותר   מבצעת  המועצה  המשחקים.  ובמגרשי  הספורט 

הרבה יותר כסף בנוער מאשר לפני שנתיים. המועצה משקיעה הרבה יותר בביטחון 

יותר  משקיעה  המועצה  השלישי.   לגיל  בפעילות  יותר  והרבה  ביישובים  ובטיחות 

כסף בבינוי קהילתי, הדרכה ותכנון. המועצה משקיעה גם יותר כסף בספורט ויותר 

במרכז  ותקנים  משרות  חשבון  על  מה?  חשבון  על  להיות?  יכול  איך  בתרבות.  כסף 

המועצה ועל חשבון עלייה בהכנסות מגידול שטחי תעסוקה בתרדיון, בבר לב ובלשם! 

ומשקיעה  כספים  מגייסת  היישובים,  עם  שלה  השותפות  את  מעמיקה  המועצה 

נכון  שאת  ביתר  זה  כל  המועצה.  מרכז  חשבון  על  ביישובים,  מבעבר  יותר  כספים 

ביישובים הרחוקים ממרכז המועצה ואף יותר ביישובים הבדווים. הגדלת השקעת 

ייעודיות לחברה  המועצה ביישובים הבדווים נסמכת בעיקר על החלטות ממשלה 

הערבית ולחברה הבדווית. 

המעורבות שלי ושל סגן ראש המועצה בהליכי קבלת ההחלטות ובפורומים אזוריים 

וארציים, תורמת הרבה ליכולת שלנו לגייס כסף ולהניע פעולות להגדלת ההשקעה 

ביישובים. 

בפגישות השבוע עם הנהלות היישובים ועם הציבור הרחב במצפה אבי"ב ובשורשים, 

עלו בעיקר שלוש תובנות:

ומתכננת  יישוב  בכל   ₪ ממיליון  יותר  האחרונות  בשנתיים  השקיעה  המועצה   -  1

השקעה של יותר ממיליון ₪ נוספים בשנתיים הקרובות.

)נוי,  התחומים  כל  בכמעט  היישוב  של  שוטפת  בפעילות  משתתפת  המועצה   -  2

בטחון ובטיחות, נוער, גיל שלישי, חינוך לגיל הרך, קשר עם חיילים וצעירים, בעלי 

תכנון  ומתנדבים,  תפקידים  לבעלי  וסיוע  הדרכה  קהילתי,  בינוי  מיוחדים,  צרכים 

למספר  וביחס  יישוב,  לכל  בשנה   ₪ אלפי  מאות  של  בהיקף  ועוד(  וכלכלי,  פיזי 

המשפחות בהיקף של אלפי ₪ למשפחה לשנה.

3 - על אף שבדרך כלל מזכיר היישוב, יו״ר היישוב ונציג היישוב במליאה מודעים 

להתקבל,  עוד  ומתוקצב  ביישוב  שהתקבל  הכסף  ולתוספת  העצומה  לפעילות 

מרבית התושבים אינם מכירים את הנתונים. 

בינוי  על  ומבוססת  יישוב  כל  תושבי  בין  בשותפות  מתבצעת  משגב  יישובי  בניית 

סדרי  עיקר  את  שקובעת  זו  היא  היישובית  הקהילה  קהילתי.  ובינוי  משפחתי 

העדיפויות, את רמת השותפות, רמת הסיכון וקצב ההתפתחות. המועצה היא כלי 

שנועד לסייע ליישוב לבנות את עצמו ולפתח את עצמו על פי ערכיו ועל פי צרכיו. 

משגב  יישובי  ובין  יישובים,  ואשכולות  יישובים  בין  פעולה  שיתופי  מייצר  גם  הוא 

״השלטון  מול  והתושבים  היישובים  בייצוג  עוסקת  גם  המועצה  שכנים.  ליישובים 

המרכזי״ - משרדי הממשלה ורשויות המדינה השונות. 

גיוס  עבודה,  ותכניות  מדיניות  ביצוע  ההסכמות,  בסיס  לגבי  מידע  העברת  האם 

משאבים ותקציבים לטובת יישוב מסוים היא באחריות הנהלת היישוב או המועצה? 

איך שלא יהיה - אין ספק שהמידע לא עובר!

בינינו.  ובתקשורת  בהרגלינו  לשינויים  ולגרום  בנו  לתעתע  ממשיך  הקורונה  וירוס 

הגל הרביעי ממשיך. נכון להיום 90 מאומתים ו- 270 מבודדים ביישובי משגב. פתיחת 

החוגים  ופעילות  הספר  בבתי  הלימודים  ההסעות,  דחייה.  בסכנת  הלימודים  שנת 

ועוד.  התכנסויות  קהל,  קבלת  על  הגבלות  צפויות  הגבלות.  הטלת  בסכנת  והנוער 

המועצה, כמו בגלים הקודמים, תמשיך לספק את כל השירותים האפשריים ותמשיך 

להנגיש יותר מכל מועצה אזורית אחרת שירותים לתושבים וליישובים.  

האזוריות   המועצות  בעשרות  היישובים  אלף  תושבי  מיליון  את  השבוע  ייצגתי 

בארץ בפורום ״הזדקנות מיטבית״. הפורום מאורגן ע"י ה״ג׳וינט״  וכולל נציגי תשעה 

ומלכ"ריים  פרטיים  גורמים  וכן  ממשלתיות,  רשויות  וחמש  ממשלתיים  משרדים 

שעוסקים בנושא ההזדקנות. אני מייצג את מרכז השלטון האזורי בפורום.

השתתפתי בישיבות של רשויות אשכול בית הכרם ושל הרשויות השותפות באזור 

התעשיה בר לב.

השתתפתי השבוע בישיבה עם הנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך לקראת פתיחת 

שנת הלימודים הקרובה.

השתתפתי השבוע בישיבה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ונפגשתי עם נציגי 

ציבור ותושבים מדמיידה, לוטם, הררית, ערב נעים, כמאנה, מצפה אבי"ב, שורשים 

וסלאמה. 

וכל  החירום  שירותי  מתוכננת.  מרוכזת  לחופשה  סגורים  המועצה  משרדי  השבוע 

האגפים  מנהלי  כל  עם  נפגשתי  כרגיל.  לעבוד  כמובן  ימשיכו  החיוניים  השירותים 

והמחלקות במועצה והמלצתי לכולם להיות בקשר מדי יום במהלך החופשה ולהיות 

מוכנים לכל אירוע חירום שיקטע את החופשה. כך גם אני! 

השבוע קראנו את פרשת ״שופטים״ ואת ההפטרה הרביעית מ״שבעתא דנחמתא״- 

ההפטרות שבין ט׳ באב לראש השנה - יום תרועה/ יום הדין. אנחנו בחודש אלול. אחי 

ז״ל היה ממקימי הסניגוריה הציבורית ואיש אקדמיה ומשפט. ״שופטים ושוטרים….״ 

מה תפקיד כל אחד ביחס לשני? ומה התפקיד של שניהם ביחס לתפקידי דת, חזון 

ומנהל? אחי ז״ל לימד אותי שאין לנו היום תשובות טובות ושראוי שלא נשלה את 

עצמנו שיש לנו. בכל זאת ״ציון במשפט תפדה…״ )ישעיהו א׳, כ״ז(. 

בבניין ציון ננוחם! שבוע טוב!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי
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