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 "מה מצבנו?"מבט מעודד: 

אז מה מצבנו? תלוי את מי שואלים. אם שואלים את הלמ"ס )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( 

 אז מצבנו בהחלט משתפר. כמה? שבע. מה שבע? מה כמה?...

אקונומי של הרשויות במדינת ישראל. הדירוג -מעת לעת, הלמ"ס מפרסמת את הדירוג הסוציו

לכלי של תושבי הרשות, על פי פרמטרים שונים שהם יכולים כ-הזה משקף את המצב החברתי

למדוד, כמו מספר המכוניות למשפחה, מספר הנסיעות לחו"ל בשנה וכו'. בפרסום האחרון 

 שבע. מדירוג שש להסתבר שאנו בין הרשויות שהועלו 

תושבי אנו . זה אומר שבאופן ממוצע, לתושבינו ברמה האישית, זו בהחלט בשורה טובה

רמת החיים שלנו נמצאת בעליה, יותר הכנסות ויותר רכוש.  נויותר מבוססים, יש ל ההמועצ

  מגמה שבאה לידי ביטוי לא רק במספר המכוניות והטיסות, אלא במכלול ערוצי החיים.

, שמתחברת למהלך של התאוששות הקהילות שלנו בעשור ישובים זו בשורה טובהלגם 

ם יש מגמת שיפור במצב הכלכלי של התושבים, ניתן א. , בתמיכה וליווי של המועצההאחרון

כפי שלימד אותנו  –לשפר את רמת השירותים. ולא רק זה לבסס את המערכות הקהילתיות ו

האדון מאסלו, ככל שאנחנו מתרחקים ממאבקי ההישרדות שאפיינו אותנו בעשורים הקודמים, 

אולי שלו, המפורסם לה הסולם . ואם אנחנו במעאנו יותר פנויים לצרכים חברתיים וחינוכיים

 ואפילו מוסר... ,אומנות ם יותר גבוהים כמונוכל להשקיע גם יותר אנרגיות בענייני

התשובה יותר מורכבת. מצד אחד, אין דבר כאן  ה במדד?יהעליהיא מושפעת מאיך מועצה? הו

היקף של התושבים. זה בהחלט בסיס לשיפור  מצב הכלכלימאשר עליה בלמועצה יותר חיובי 

באופן יותר ואיכות השירותים, שזהו אחד היעדים המרכזיים של הרשות. זה גם מאפשר לעסוק 

תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי, רחב ומקיף ביעדים נוספים של המועצה, כמו תכנון פיזי עתידי, 

 שמירה על השטחים הפתוחים ועוד.

בהכנסות הרשות. ממי?  וגעתאקונומי פ-מצד שני, בטווח הקצר, העלייה בדירוג הסוציו

ניתנים בעדיפות לרשויות יותר חלשות. המשמעות היא שלהם התקציבים ממשרדי הממשלה, ש

נצטרך להסתדר עם פחות . שלנו מהמדינהבהכנסות  ואצתמירידה תהיה שבשנים הקרובות 

 תקציבים ממקורות חיצוניים ולהתבסס יותר ויותר על הכנסות עצמיות. 

, טוב מאד, תשע היה מצויןעשר היה ציונים במילים. מורים היו נותנים הכשהיינו בבית הספר, 

כמעט  -הוא . אם מתרגמים את השבע שקיבלנו מהלמ"ס, הרי מצבנו שש היה מספיק בקושי

אז כנראה שבקרוב  ,ואם נזכיר לעצמנו שאנחנו במגמת עליה, וגם שבע הוא מספר מזלטוב. 

שואלים אתכם מה המצב, יש לכם תשובה פשוטה:   ממש טוב. ובינתיים, אםמצבנו יהיה טוב. 

 שבע.

 

 עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

 


