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יש כמעט מיליון תושבים שגרים בכ-1,000 יישובים בישראל במועצות אזוריות. במשגב 

יש 35 יישובים וכ-32,000 תושבים. מתוך 54 מועצות אזוריות יש רק 9 שיש בהן יותר 

יש פחות משליש ממספר התושבים ומספר  תושבים ממשגב. ב-16 מועצות אזוריות 

היישובים שיש היום במשגב. 

יש מועצות אזוריות שיש בהן רק קיבוצים, רק מושבים, רק יישובים בדווים, ויש מועצות 

מעורבות כמו משגב. כמחצית מסה"כ היישובים במועצות האזוריות הם מושבים, כרבע 

קיבוצים. והשאר יישובים קהילתיים ויישובי מיעוטים. כל המועצות האזוריות פועלות 

לבין  המועצה  בין  בשותפות  מסופקים  לקהילה  שהשירותים  כך  ״דו-רובדי״,  באופן 

היישובים. 

התושבים  שמספר  מקומיות  מועצות  כ-120  בישראל  יש  האזוריות,  למועצות  בנוסף 

שבהן הוא בין 2,000 ל-30,000, וכ-80 עיריות שמספר התושבים בהן הוא מעל 20,000 

)10 מעל 200,000 / 25 מתחת ל-30,000(. 

רשות  ושירותי  חובה  שירותי  מספקת  משגב  צפון,  במחוז  הרשויות  כל  כמעט  כמו 

חלקי  באופן  ורק  ממשלה  ממשרדי  שמועברים  כספים  בעזרת  בעיקר  לתושבים, 

השבוע  קיבלנו  מתושבים.  שנגבים  השתתפות  ודמי  היטלים  אגרות,  מסים,  בעזרת 

הודעה ממשרד הפנים שמכיוון שמס הארנונה למגורים במשגב נמוך בכ-25% לעומת 

הארנונה ה״מומלצת״ ע"פ הפרמטרים של המשרד, אנחנו נתוקצב בפחות בשנת 2023 

- סוג של ״קנס״ כדי שנעלה את הארנונה למגורים. אין שום כוונה לפעול להעלאת 

ביישובים  נמוך.  תעריף  משלמים  משגב  שתושבי  למרות  במשגב  למגורים  הארנונה 

שיתופיות.  אגודות  ע"י  שנגבים  יישוב  מיסי  גם  לארנונה  בנוסף  משלמים  היהודיים 

 ₪  900 מעל  הוא  יישוב(  מיסי   + )ארנונה   - הממוצע  המס  סך  היהודיים  ביישובים 

למשפחה לחודש - לא נמוך בכלל! ביישובים הבדווים במשגב אין  מס יישוב בנוסף 

לארנונה והתשלום החודשי הממוצע הוא כ-300 ₪ למשפחה. בכל יישובי משגב, כמו 

בכל מקום, התושבים חשים שהם משלמים ״הרבה״. כמעט בכל הרשויות בפריפריה 

הגיאוגרפית, וגם בפריפריה החברתית של ישראל, רמת השירותים לתושבים נסמכת 

בסופו של דבר, בעיקר על תקציב המדינה והעברות ממשרדי ממשלה, ורק במעט על 

מיסים שהרשות גובה.

לשינוי  הרצונות  לגבי  הציבור  עמדות  של  מעמיקה  בדיקה  עשינו  שנים  שלוש  לפני 

יסוד,  ערכי  נקבעו  היישובים.  עם  המועצה  של  ולקשר  המועצה  לעבודת  והדגשים 

תחומים לתעדוף ולשינוי, ויעדים רב שנתיים. למרות הקורונה, למרות הקשיים בתפקוד 

המשרדים הממשלתיים ללא תקציב במהלך שנתיים, ולמרות אתגרים נוספים, הצלחנו 

להגיע ליעדים.  

- קידמנו פעילות עסקית ופיתוח עסקי והגדלנו את מקורות המועצה מארנונה עסקית 

באופן משמעותי.

- הגדלנו את ההשתתפות של הנוער בפעילות חינוך בלתי פורמאלי, תרבות וספורט 

והנגשנו פעילות רבה יותר לאשכולות וליישובים. התאמנו את התשתיות והבינוי בבתי 

הספר לתפיסות הפדגוגיות העדכניות והגדלנו את ההיצע בחינוך הפורמאלי, בפעילות 

נוער, ובמרכז הקהילתי. 

- הגדלנו את ההעברות הכספיות ליישובים גם בשוטף וגם בתקציבי פיתוח והשקעה. 

ביישובים הבדווים הדבקנו פערים בכבישים, מבני ציבור ותשתיות, וקדמנו צרכי תכנון 

ושווק מגרשים שנצברו במשך עשרות שנים. 

- הרחבנו את סל השירותים לגיל השלישי באופן משמעותי והנגשנו אותם ליישובים 

במרכז  הרשות  שרותי  סל  ואת  הבריאות  שירותי  את  פיתחנו  במקביל  ולאשכולות. 

המועצה. קידמנו את בינוי כפר הגמלאים של המועצה ואנו לקראת פיתוח עוד מודל 

ייחודי פורץ דרך גם בתחום הזה.

במשגב הפיזור, השונות, הרכב הייעודים בשטח שיפוט המועצה )75% מהשטח לשימור 

ייחודיים לעומת כל רשות  יוצרים אתגרים  כל אלו   - היישובים  וגודל  ומוגן מפיתוח(, 

אחרת בארץ. רק ניהול ״פורץ דרך״ של המועצה ושל היישובים, ושיתוף פעולה עמוק 

ורב-תרבותי ורב-מגזרי יאפשרו למועצה להגיע ליעדים שנקבעו ולממש את החזון. 

בסקר מקצועי ומעמיק שנערך לאחרונה ראינו שהלכידות החברתית, רמת ההתנדבות 

ורמת הקהילתיות ביישובי משגב מכל הסוגים היא גבוהה מאוד. זה בדיוק היתרון שלנו! 

אנו נמשיך לנתב דרכינו ולנצל את יתרונותינו מול כל אתגר! 

יישובי  כל  של  הראש  יושבי  עם  וגם  משגב  יישובי  כל  מנהלי  עם  השבוע  נפגשתי 

משגב. המפגשים היו במבנה ״גן הקיימות״ במועצה. הפורומים האלו פעילים ופוריים, 

זו  ומרשימה.  גדולה  וההשתתפות  יישובים  פיתוח  מחלקת  עבודת  בזכות  השאר,  בין 

הזדמנות שלי לקשר ישיר עם פעילים בכל היישובים. 

חתמתי, יחד עם ידידי ראש המועצה המקומית שעב, יושבת ראש רשות הניקוז גליל 

מערבי ופעילים משורשים, יעד ושעב, על אמנה לשמירת הנקיון ואיכות הסביבה בנחל 

חילזון. 

הפירטיות  והמטמנות  השריפות  סכנת  בעניין  ובעברית  בערבית  השבוע  התראיינתי 

לראיון בעברית

במסגרת תפקידי כיו"ר וועדת רווחה של מרכז השלטון האזורי, נפגשתי עם מנהלים 

ממשלה  משרדי  נציגי  עם  משותף  היגוי  צוות  ליצירת  הרווחה  ממשרד  ומנהלות 

נוספים לוועדת חינוך וועדת רווחה של המרכז. הצוות יעסוק בבינוי ופיתוח קהילתיים 

והבינוי  היישובים  פיתוח  עבודת  ובתיאום  האזוריות,  המועצות  בכל  ובהתנדבות 

הקהילתי/ חברתי בכל יישובי המועצות האזוריות. 

הכוננות  כיתות  קידום  על  וסיכמתי  מג"ב,  של  והאזור  המחוז  מפקדי  עם  נפגשתי 

היישוביות ו״מתמי"ד״ נוסף שיהיה מבוסס בסלאמה ותחנת השיטור החדשה שם. מג"ב 

הקים לאחרונה פלוגות חדשות ואמורים להיות ערוכים למענה מהיר לאירועים כמו 

״שומר החומות״ אשתקד. לגבי כיתות הכוננות היישוביות אתייחס בהרחבה בהזדמנות 

קרובה. בינתיים נאמני הבטחון היישוביים ויו"רי ועדות בטחון, מוזמנים לעמוד בקשר 

עם קב"ט המועצה לקבלת פרטים. 

השתתפתי בדיון בוועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה )ולנת"ע( בתכנית 

של ״מרכז ההר״ בהר שכניה, ובתכנית ההרחבה של ערב נעים.

היהודיים  היישובים  הרחבת  המשך  בעניין  להתיישבות  החטיבה  מנהלי  עם  נפגשתי 

השיתופיות  האגודות  פק׳  תיקון  ושלישית  שנייה  לקריאה  ויקודם  במקרה  במשגב, 

אזורית  קבלה  ועדת  למומלצי  הקצאה  לצורך  קטן״  כפרי  ״יישוב  הגדרת  להרחבת 

)מפוקחת( אחרי הבחירות לכנסת. 

להרחבת  המועצה  פעילות  על  סקירה  וקיבלה  השבוע  התכנסה  המועצה  מליאת 

השירותים לגיל השלישי וקידום בניית כפר גמלאים. המליאה גם אישרה חלוקה של 

תוספת הכספים האמורים להתקבל במועצה כ״חלף היטל השבחה״ מרשות מקרקעי 

ישראל )רמ"י(, בין צרכי הפיתוח של היישובים לבין צרכי הפיתוח של המועצה. 

אבי"ב,  מצפה  יעד,  עצמון,  ממורשת,  ותושבים  ציבור  נציגי  עם  שוחחתי  או  נפגשתי 

סלאמה, כמאנה, שכניה, קורנית, רקפת, שורשים והררית. 

לספרות  נחשפתי  בסיני  טיולים  מדריך  כשהייתי  ״מסעי״.  פרשת  את  קראנו  בשבת 

ישראל  בני  חנו  שבהם  למקומות  שונים  מיקומים  והציעו  שחקרו  נוצרים  חוקרים 

במהלך מסעם במדבר. יש גם ספרות רבנית בנושא והתייחסות לא רק למסע הפיזי 

וַּיִסְעּו   .  .  . ַהִחיֹרת  ִמּפְנֵי  ״וַּיִסְעּו  אלא גם למסע הרוחני והקהילתי שעבר דור המדבר. 

ִמָּמָרה, וַּיָבֹאּו אֵילִָמה . . . וַּיֲַחנּו ּבְָדפְָקה . . . וַּיֲַחנּו ּבְִקבְֹרת ַהַּתאֲוָה . . . וַּיִסְעּו ִמְּקֵהלָָתה, 

וַּיֲַחנּו ּבְַהר-ָׁשפֶר . . . וַּיִסְעּו ֵמֲחָרָדה, וַּיֲַחנּו ּבְַמְקֵהלֹת . . . וַּיֲַחנּו ּבְִמְתָקה . . . וַּיֲַחנּו ּבְֹמסֵרֹות 

. )במדבר ל״ג ה'-ל״ח(   .  . ָהָהר״  ּבְֹהר  וַּיֲַחנּו  ִמָּקֵדׁש,  וַּיִסְעּו  ּבְעַבְֹרנָה……..  וַּיֲַחנּו   .  .  .

השמות מרמזים גם על התפתחות פנימית, גם על תהליכים בין אישיים, וגם מעבר לכך. 

סיימנו את חומש ״במדבר״ ואנו עומדים לקרוא את חומש ״דברים״, שכינה אותו ד״ר 

מיכה גודמן ״הנאום האחרון של משה״. אנחנו בתחילת חודש מנחם אב ובתקופת ״בין 

המצרים״. שבוע טוב!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי
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