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מרון  השבוע  שמעתי  המקומי  השלטון  מרכז  של  בכנס 
הוא  בישראל  המקומי  לשלטון  החוקי  שהבסיס  חולדאי 
מסמך שנכתב ע"י הבריטים במלזיה במאה ה-19, בדגש על 
הגבלת סמכויות לתושבים המקומיים ולנציגיהם. המיסים 
- ארנונה, אגרות היטלים ולפעמים גם דמי שימוש, כל אלו 
נקבעים ע"י שר הפנים. גם תקני כוח אדם, מבנה ארגוני 
ואיושו ותקציבים, נקבעים על ידו. מבנה מערכת החינוך, 
איוש  ספר,  בתי  של  וסגירה  פתיחה  הלימודים,  תכניות 
משרות הוראה וניהול מגן חובה ועד י"ב, כל אלו נקבעים 
ע"י משרד החינוך. כל מערכות התחבורה וכל ההחלטות 
בענייני תחבורה ציבורית ורשת הכבישים - שר התחבורה. 
כל מערכת התמיכה והזכאויות הסוציאליות - שר הרווחה, 
וכך הלאה בכל התחומים. אם ניקח בחשבון גם שבמשך 
אז   - מספרם  את  ולצמצם  רשויות  לאחד  מנסים  שנים 

נתחיל להבין את ה"מגרש" שבו אנו "משחקים"...

אני מנסה לחלק את זמני בצורה מיטבית ואפקטיבית בין 
שעות "מועצה", שעות "חוץ" ושעות "ציבור". 

נפגשתי השבוע עם ראש עירית סח'נין ד"ר ספואת אבו 
ריא מספר פעמים. 

נפגשתי גם עם ראש המועצה המקומית ראמה - שאוקי 
אבו לטיף

הנושא - פיתוח האיזור ושיתוף פעולה בין הרשויות. 

נפגשתי עם מפקד המחוז בפיקוד העורף - גיא ברגר, ועם 
נציגי הפיקוד, בעניין לקחי התרגיל שעשינו והמשך "תכנית 

האימונים".

נפגשתי עם הנהלת חברת "מקורות" בחיפה יחד עם סמי- 
בעניין  וגילון  צורית  הנהלות  ונציגי  "קולחי משגב",  מנהל 

פתרון איגום חלופי למגדל המים ה"מיתולוגי". 

מיומנו של
ראש המועצה
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נפגשתי עם מתכנני החטיבה להתיישבות עם שוקי - מנהל 
"כישורית" ובהמשך ניפגש עם נציגי פלך ותובל ונציגי דיר 

אלאסד בקשר להמשך תכנון "רכס כת"פ". 

ישראל  רשות מקרקעי  עם מתכננת המחוז של  נפגשתי 
וצוות התכנון של הר שכניה יחד עם נציגי היישובים מנוף, 

שכניה וקורנית בנושא המשך תכנון יישובי "הר שכניה".

נפגשתי עם הנהלת אבטליון ועם מזכירת היישוב החדשה 
- חני, ודנו בעיקר )גם כן( בהמשך פיתוח היישוב. )בהררית 

ה"שכנה" הייתי לאחרונה(.

נפגשתי עם ראש ועד מקומי סלאמה - מוניר ועם תושבים 
מסלאמה, כמאנה, ערב נעים ולבון. 

נפגשתי עם פורום מזכירי היישובים ודנו במשמעויות של 
ביצוע הרחבות ביישובים באמצעות חברת "ערים".

עם  היו  השבוע  כ"מועצה"  אצלי  שממוינות  הפגישות 
יסודי  בי"ס  מנהל  עם  אילנה,   - שכניה  הר  בי"ס  מנהלת 
סלאמה - פאדי )בבית משפחתו(, עם מהנדס המועצה - 
לאוניד, מנהל אגף שפ"ע / איכו"ס - לב, מנהל אגף הנדסה 
עמותת  מנהלת  נועה,   - החינוך  אגף  מנהלת  תומר,   -
"מרחבים" - מיכל, מנהל מחלקת פיתוח יישובים - נבות, 
מנהל פיתוח עסקי - שמוליק, ועם הרכז המוניציפלי של 

הועדים המקומיים הבדווים - דוד. 

וקהילתי,  פיזי  בבינוי  וברווחה,  בחינוך  עוסקת  המועצה 
תחומים  ובעוד  ושירות  בטחון  סביבה,  איכות  בתברואה, 
מסורים  עובדים  מאות  המועצה  ידי  על  מועסקים  רבים. 
ונאמנים שמבצעים תכניות עבודה מפורטות ושביצועיהם 

נמדדים בקפדנות לאורך שנים. תודה ויישר כח לכולם! 

אומנות  מגמת  של  המדהימה  בתערוכה  השבוע  ביקרתי 
החובה  בגני  הגננות  את  לברך  וזכיתי  משגב,  בקמפוס 

הבדווים עם סיום השתלמות אינטנסיבית שהן עברו. 

מרכז  בכינוס  השבוע  לבי  תשומת  את  הסב  הפנים  שר 
השלטון המקומי שפרשת השבוע עוסקת מיד לאחר מעמד 
הר סיני בדיני "עבד עברי", שור שנגח )"מועד" או לא(, ובור 

שנכרה ועוד עניינים "סוציאלים" ו"קהילתיים" - מעניין. 
ביום שלישי ורביעי הבאים עלינו לטובה ראש חודש אדר. 

שבוע טוב וחודש טוב!
שלכם, דני עברי


