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י״ד באייר תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
לפני שנתיים היינו בחוסר וודאות בהרבה תחומים .לא ידענו מה תהיה השפעת מגיפת
הקורונה על כלכלת העולם וכלכלת ישראל .לא ידענו מה תהיה השפעת ה״תיקו״
הפוליטי ומערכות הבחירות החוזרות ונשנות .לא ידענו מה תהיה השפעת עבודת
משרדי הממשלה ללא תקציב וללא תכניות .לא ידענו מה תהיה השפעת אובדן
המסגרת הלימודית על ילדינו.
במשגב נכנסנו לתקופת אי הוודאות הזו ,בדיוק לאחר שגבשנו תכנית אסטרטגית רב
שנתית שמבוססת על שיתוף רחב של ציבור וכוללת תמונת עתיד רצויה ואבני דרך
תקופתיים.
השבוע יוצגו במליאת המועצה הדוחות הכספיים לשנת  2021של תאגידי המועצה -
המרכז הקהילתי ,החברה הכלכלית ,חברת פארק בר לב וחברת פארק משגב (תרדיון),
חברת "קולחי משגב" ועמותת מרחבים .עדיין מוקדם לומר שאי הוודאות מאחורינו,
אבל בהחלט אפשר לומר שאנו נכנסים לתקופת ה״פוסט קורונה״ במצב טוב ועם
הפנים למימוש וביצוע של רוב מרכיבי התכנית האסטרטגית.
החברה הכלכלית שינתה לחלוטין את תפקודה .תפעול המועדון הכפרי עבר למרכז
הקהילתי ,ביצוע הרחבות ביישובים עבר לאגף הנדסה של המועצה והחברה קיבלה
אחריות גם על פיתוח ושיווק בתרדיון ,וגם על קידום פרויקטים כלכליים וקהילות
עסקיות ומיזמים עסקיים מקומיים במשגב ,ובשיתוף פעולה עם כרמיאל ,עם סח'נין
ועם אשכול בית הכרם .החברה ממוקמת היטב לקידום מספר פרויקטים פורצי דרך
בתחום התקשורת ,האנרגיה ,התיירות והתעשיה.
המרכז הקהילתי שינה כוון .הרחבת פעילות באשכולות יישובים ,ארגון סל מופעי
תרבות עשיר ומגוון ,הרחבת פעילות החוגים תוך שינוי מבנה המחיר ,וקבלת אחריות
על המועדון הכפרי והבריכה ,וביצוע שיפוץ וחידוש יסודיים בתוך תקופת הקורונה.
היום יש יותר משתתפים בחוגים במרכז ,באשכולות וביישובים (כל אחד מהם לחוד
וכולם ביחד) ,יותר מנויים במועדון הכפרי ויותר שיתוף פעולה עם המרכז הקהילתי
ועם פעילות ״מרחבים״ לגיל השלישי ,והרבה יותר פעילות תרבותית מאשר לפני
תקופת הקורונה.
פעילות עמותת מרחבים חזרה להיקף מלא ומתרחב ,ע׳פ דגם שותפות עם יישובים
ועם הקהילה גם ביישובים היהודיים וגם ביישובים הבדווים .על אף אי הוודאות
והקשיים המיוחדים לפעילות העמותה בתקופת הקורונה ,נשמר קשר רציף ,והמשכנו
להשקיע ולקדם גם את הפיתוח במרכז (מבנה בריאות ,כפר גמלאים) וגם ביישובים.
חברת "קולחי משגב" נמצאת במהפך חסר תקדים .הכניסה לשירותי מים ביישובים
הבדווים בעיצומה ,למרות האתגרים והקשיים העצומים .תוך כדי תקופת הקורונה
בוצעו השקעות אדירות בהסדרת מיזמי מים ,כיבוי אש ,איסוף והולכת ביוב ,שידרוג
קווי  ,PVCוטיהור מי קולחין.
אגף הכספים של המועצה קיבל על עצמו את ניהול כספי הוועדים המקומיים הבדווים
והגדיל מאוד את מעורבותו בכל התאגידים .גם אגף הנדסה ,אגף איכו׳ס ותברואה אגף
ביטחון ,נמצאים בהליך מואץ של הכפלת הפעילות ושיפור השירות.
אגפי המועצה שהיו ב״חזית״ הקורונה הם כמובן אגף החינוך ואגף הרווחה .שניהם חזרו
לתיפקוד מלא ומתואם למציאות החדשה ,לאתגרים החדשים ולדגשים שנובעים הן
מהתכנית האסטרטגית של המועצה ,והן ממדיניות הממשלה ומשרדי הממשלה.
החלטנו לפני שנתיים שאנו רוצים לפרוץ דרך בפיתוח עסקי ,בחינוך בלב הקהילה,
ברב דוריות ובקשר יישובים  -מועצה .קבענו ערכי יסוד  -שונות ,שיתוף פעולה וסגירת
פערים .קבענו תמונת עתיד רצויה ,יעדים ואבני דרך .על אף אי הוודאות והאתגרים
הלא מתוכננים של השנתיים האחרונות ,אנחנו מתקדמים במהירות .אתם מוזמנים
להיכנס לאתר המועצה ולהשוות את היעדים לביצועים.

בכל העולם השיח הפוליטי הולך ומקצין .מצד אחד יש נגישות למידע כפי שמעולם
לא היה ,מצד שני הקשב שלנו מתקצר ואנו מורגלים למציאות של צריכה ,מיתוג
ובידול .ימין /שמאל ,דתי /חילוני ,יהודי /ערבי ,עירוני /כפרי ,מרכז /פריפריה ועוד
ועוד .השתתפתי ב״יום הגליל״ בכנסת ,וחברי הכנסת והשרים הדגישו את מחויבותם
לפיתוח הגליל .נשאר לקוות שהם באמת יצליחו לחולל מהפך ושינוי בסדרי
העדיפויות הלאומיות .כל הצפון משווע לפיתוח וסגירת פערים עם המרכז .אני מאחל
שה״מילכוד״ של המדרג הסוציו-אקונומי היישובי יפסיק לעכב פיתוח ומתן הנחות,
גם ביישובים היהודיים במשגב .חברת הכנסת ענבר בזק ,תושבת משגב ,התייחסה
לצורך בשיתוף פעולה בין המפלגות השונות כדי להגיע להישגים .חבר הכנסת אופיר
סופר ,תושב מרום הגליל התייחס לצורך לחדש את ערכי הציונות .אני מקווה ומאחל
שהשיח יהיה עמוק ולא רדוד וששיתוף הפעולה יימשך לאורך הזמן הנדרש להגיע
לשינויים המיוחלים.
השתתפתי השבוע במפגש קהילתי של מפקדי תחנת משטרת כרמיאל בכמאנה
בנושא עונת החתונות הקרובה .אני מאוד מקווה שבעלי השמחה ינהגו באחריות
ובאיפוק וישלטו בעוצמת הקול לטובת בריאות כל הציבור .אני מקווה שלא תתממש
מחויבות משטרת ישראל לשמור על החוק ולמנוע רעשים בעוצמה בלתי סבירה.

המועצה מטפלת בקידום שיווק מגרשים ביישובים הבדווים ,אך ורק לבני מקום.
המועצה פועלת בתיאום עם הועדים והקהילה בניסיונות לעשות מניפולציות
בהגדרות של ״בני מקום״ .עד היום נמנעו עשרות ניסיונות ,ואנו נמשיך לפעול במלוא
המרץ להבטיח שמגרשי מגורים בבעלות המדינה ישווקו לבני היישוב.
נפגשתי /שוחחתי השבוע עם עמיתיי ראשי רשויות גולן ,מטה אשר ,עמק יזרעאל,
עמק המעיינות ,מבואות חרמון ,כרמיאל ,עכו ,כפר ורדים ושלומי .השתתפתי באסיפה
כללית של ראשי מועצות אזוריות בנושא המשך עבודת הותמ״לים .נפגשתי עם
הנהלת המחוז של חברת המתנ״סים  -שותפתנו במרכז הקהילתי.
נפגשתי עם הנהלת המחוז של קופת חולים כללית בעניין פיתוח שירותים בשלוחות
בכמון ,הר גילון ומורשת.
השתתפתי השבוע בישיבה של ועדת המשנה לתכנון ובניה ובישיבת הנהלת המועצה.

נפגשתי השבוע עם הנהלות היישובים סלאמה ,כמאנה וחוסנייה.
נפגשתי עם נציגי ציבור ותושבים מטל אל ,רקפת ,יובלים ,אשחר ,סלאמה ,יודפת,
מצפה אבי"ב ,לבון ,הר חלוץ וראס אלעין.
זכיתי שוב לברך את משפ׳ רג׳ואן משכניה ששלושת ילדיהם ממשיכים להתחרות
להשיג הישגים בספורט גלשני הרוח.

בשבת קראנו את פרשת ״בהר״ .עוד במדבר קבלו בני ישראל חוקים שמיועדים למנוע
פערים ועוני ולשמור על חברה שוויונית וברת קיימה .לפני ״מדד ג׳יני״ ולפני ״הסכמי
פריז״ .שנת שמיטה ,שנת יובל ,איסור נשך וניצול ,גאולת קרקע לבעליו ,פדיון שנות
עבודה ומגבלות על עבדות .התורה מורה על ערכי חמלה ומתינות בין אדם לחברו
אֹותם
אתי ָ
הֹוצ ִ
ומגבלות נוספות לעם ישראל  -״כִ ּי לִ י ְבנֵ י יִ ש ְָׂר ֵאל ֲע ָב ִדים ֲע ָב ַדי ֵהם ֲאשֶׁר ֵ
ֹלהיכֶ ם.״ (ויקרא כ״ה ,נ״ה) .חלק מהמונחים מושרשים במציאות
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ֲאנִ י יְ הוָ ה ֱא ֵ
של ימי קדם .במונחים של היום ,האם משכנתא בריבית היא סוג של ״עבדות״? קנייה
בתשלומים? באשראי? עבודה כשכיר? בעולם המודרני אין ספק שנדרשות מגבלות
ל״שוק החופשי״ במוצרים ובשירותים .גם בצריכה ובמזון .גם בלו״ז .שנת השמיטה,
כמו יום השבת ,היא הפסקה .התורה הביאה לעולם את בשורת השבוע .במצרים
ובבבל לא היה שבוע ולא יום מנוחה .גם השנה השביעית היא מאין ״שנת מנוחה״
אתם
ׁים שָׁנָ ה ְּוק ָר ֶ
ְׁתּם ֵאת שְׁנַ ת ַה ֲח ִמ ִ ּ
ש
״וק ַדּש ֶ
לאדמה .כל שבע שביעיות שנים ,שנת יובלִ .
ְׁפ ְּחּתֹו
ַׁב ֶתּם ִאיׁש ֶאל ֲא ֻחזָ ּתֹו וְ ִאיׁש ֶאל ִמש ַ
יֹובל ִהוא ִת ְּהיֶ ה לָ כֶ ם וְ ש ְ
ְׁב ָיה ֵ
ְדּרֹור ָב ָּא ֶרץ לְ כָ ל יֹש ֶ
ָתּשֻׁבּו.״ (ויקרא כ״ה ,י׳) ,מעין  Resetחברתי /כלכלי .מעניין! אנו בימי ספירת העומר.
שבע פעמים שבעה ימים בין יציאת מצרים למתן תורה .התורה נתנה ביום החמישים.
היום תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר (חסד שבהוד) שבוע
טוב והזהרו עם המדורות!

שלכם,
דני עברי

