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 21ביולי,2012 ,
י"ז בתמוז ,תשע"ט

אלוף פיקוד העורף  -תמיר ידעי ,ביקר השבוע במשגב .בפגישה השתתפו קצינים
מפקע׳ר ,ומנהלים אזוריים של רשות חרום לאומית (רח׳ל) ומשרד הפנים.
את עיקרי היערכות המועצה הציג מנהל אגף בטחון  -צדוק יפתח.
בתום דיון והערכת מוכנות המועצה ״גזרנו סרט״ במרכז ההפעלה החדש שהוקם
ליד אולם הספורט החדש בקמפוס משגב.

אני שמח לבשר על שלוש נקודות מתוך סיכום הביקור:
 .1רמת המוכנות של המועצה לחירום מדורגת כגבוהה ע׳י שלושת הגורמים.
 .2סוכם שהמועצה תקים מחסן חרום שני ,בנוסף למחסן בפארק משגב (תרדיון)
בשטח שאותר כמתאים בפארק התעשיה בר-לב.
 .3מערך המתנדבים במשגב הוא החלק החשוב ביותר בחירום.
כולנו נעשה מאמץ לתמוך במערך הקיים ולהרחיב אותו.
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אני פניתי ,בשיתוף מרכז המועצות האיזוריות ,למשרד הרווחה ,בבקשה לתמוך
בצוותים שבאחריותה :צוותי החרום/חוסן היישוביים.
אספר יותר על עניין זה באחד העדכונים הבאים.
דבר נוסף ,האלוף ידעי התחייב לסייע לנו בעניין מטרד המזל׳ט  /כטב׳ם.
אני מזכיר לכל מי ששומע/מוטרד ,שידווח למועצה.

היתה השבוע ישיבה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,הישיבה היתה עניינית
ומקצועית .נציגי הציבור כבר בקיאים.
קצב הליך התכנון והרישוי איטי .תכנית מתאר בסמכות הוועדה נבדקת ,נידונה,
מפורסמת לציבור ,נידונה שוב ומאושרת תוך כ 6 -חודשים .רוב תוכניות המתאר
אינן בסמכות הוועדה המקומית אלא הוועדה המחוזית,

ובד׳כ גם נדרש דיון

באחת מוועדות המשנה של המועצה הארצית בירושלים.
עשרות שנים אני עוסק בקידום תכניות מתאר והיתרי בנייה .הזמן הנדרש לאישור
תכנית מתאר בסמכות וועדה מחוזית התארך ,ועומד היום על כ 5 -שנים.
הליך רישוי (הוצאת היתר בנייה) מקוון ,שהוכנס ע׳י מנהל התכנון ,סירבל
והאריך במקום לפשט ולקצר .הזמן הנדרש לאישור היתר בנייה עם הקלה
בוועדה המקומית התארך מכ 3-חודשים לכ 12-חודשים .השיטה מחייבת ,גם
ללא בקשת הקלה ,שתי תקופות התייעצות של  45יום עם מספר רב של גורמים,
והרבה פעמים מתקבלות הערות שמצריכות תיקון או שינוי והגשה חוזרת .שיא
המהירות האפשרית לקבלת היתר בנייה (ללא הקלה)  4 -חודשים ממועד
ההגשה המקוונת הראשונה( .חודש אחד נטו בוועדה).
אתם מוזמנים לקרוא את תיאור הליך הרישוי שנכתב לבקשתי באתר המועצה.
החומר גם יועבר להנהלות היישובים .כדאי שכל מי שעוסק בהוצאת היתר יקרא
ויפעל לפי ההמלצות .הכי חשוב שהמתכנן שמגיש את התכנית יפעל בדיוק לפי
ההנחיות החדשות ורצוי גם ,ככל הניתן ,לתכנן ללא בקשות להקלה.
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נפגשתי השבוע עם ראש מועצה אזורית גליל תחתון  -ניצן פלג.
מסתבר שגם לו יש חולשה לסוסים!

איתרנו מספר תחומי שיתוף פעולה.

בשלב ראשון אנו נבדוק הקמה משותפת של מרכז ״מעברים״ לקידום תעסוקה
ויזמות .בהמשך נבדוק צירוף רשויות נוספות ושיתוף פעולה באירועים ופרויקטים.

התכנית הלאומית לילדים בסיכון ״360״ עוסקת באיתור אבחון וטיפול באמצעות
תכניות משותפות למשרד החינוך ,משרד הבריאות ,משרד השיכון (״שיקום
שכונות״) ,ומשרד הרווחה.
לפי קריטריונים שנקבעו ,הדירוג הסוציו-אקונומי הגבוה של משגב לא מאפשר
לתכנית לפעול אצלנו .באופן חריג הצלחנו לקבל תקציבים להפעלת התכנית
ביישובים הבדווים שלנו בלבד.
הייתה ישיבה בה הוצגו נתונים; כשליש מהילדים ביישובים הבדווים מוגדרים
כילדים בסיכון (בגיל הרך  -יותר).
אני מתכוון לעשות שימוש בממצאים ולדרוש שורה של תקציבים ״חריגים״
ליישובים הבדואים במשגב .אם לא נפעל במהירות ובנחישות לסגירת פערים אנו
נחטא לעקרונותינו ולשליחותינו.
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הייתי בקשר השבוע עם מנהלים במשרד החינוך ,משרד הפנים ומשרד השיכון.
בכל מקום יש אנשים טובים שמשתדלים לפעול תחת ביורוקרטיה מעיקה וקשה.
ביקרתי השבוע בסלאמה וביובלים .נפגשתי עם תושבים ממכמנים ,מצפה אבי"ב,
דמיידה ,והררית .נפגשתי עם בעלי מפעלים ויזמים שפועלים ומעוניינים לפעול
בפארק משגב וביישובי משגב.

נפגשתי גם עם קבוצת כדורעף מפאדרבורן ,גרמניה ,שהתארחה במרכז
הקהילתי.

אמנם ההליך לקביעת חזון ,אסטרטגיה ,יעדים ,ותכניות עוד לא הסתיים ,אבל
״ירח הדבש״ נגמר!
אני ,נציגיכם ,ועובדי המועצה נמצאים עמוק בתוך העשייה וההתמודדות.
בפגישות השבוע עם פורום מזכירים ועם חלק מיו׳רי היישובים אני הרגשתי
שהציבור שותף אמיתי ,לפחות באמצעות שליחים ופעילים.
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אני פועל לפיתוח תודעת השרות ויכולת התגובה המהירה בכל השירותים
המוניציפלים .עובדי המועצה משתפים פעולה ומוכיחים שוב שהם עובדים ״עם
כל הנשמה״.
לבקשת היישוב יובלים הוקמה גדר באתר זמני לריכוז עודפי עפר ״מעכשיו
לעכשיו״ .לפנינו עוד דרך ארוכה וקשה אבל אין לי ספק שהשינוי ימשיך ויגיע
לכל פינה.

היום מתחילה תקופת ״בין המצרים״ ,תקופה קשה בשיא הקיץ.
קראנו אתמול בהפטרה אודות אליהו הנביא במדבר סיני.
נאמנותו לדרך הישר היא ש״סיבכה״ אותו.
המענה  -לא ברוח חזקה ולא ברעש ולא באש,

בקול דממה דקה .....

שאו ברכה ושבוע טוב !

שלכם,
דני עברי

