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 25אוגוסט2019 ,
כ"ד אב ,תשע"ט

המועצה ואני היינו בחופשה מרוכזת ,אבל בקשר ובמעקב .להלן סיכום ביניים של
תשעה חודשים ראשונים של טיפול בדברים שאני מזהה כמטרדים שמפריעים
לתושבי משגב:
פרק ראשון  -תכנון פוגעני בסביבות יישובי משגב:
 .1התכנית להקמת טורבינות רוח בקרבת היישובים חרשים ,הר חלוץ ,לבון
וכישור .המועצה מממנת ,מאז הבחירות ,התנגדות משפטית ביחד עם
תושבי היישובים ובנוסף ,ביחד עם רשויות נוספות; כסרא-סמיע ,ינוח-ג׳ת,
כפר ורדים ותפן .אני בעצמי מוביל את הקשר עם הרשויות השכנות ואת
שיתוף הפעולה איתם .והשתתפתי בישיבות מינהל התכנון בנצרת
ובירושלים .תוצאת ביניים  -כל הטורבינות בקרבה של פחות מק׳מ
מיישובינו נדחו ,טורבינות נוספות בסמיכות ליישוב לפידות ולא.ת .תפן
עדיין מתקדמות ואנחנו ממשיכים להיות שותפים פעילים בהתנגדות.
 .2כביש גישה לתמרה משער מצפה אבי'ב  .התכנית נעצרה בהליך משפטי
לפני הבחירות .ההליך המשפטי המשיך לערכאות והייצוג המשפטי ממומן
במשותף מאז הבחירות .ההליך התכנוני נדחה בקבינט הדיור .סיכום
ביניים -מקודמת כעת חלופה של התחברות לדרך הגישה לפארק ״אלעוש״
באזור הצומת עם כביש .781
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 .3הרחבת שטח עראבה לכוון היישובים אבטליון והררית בתכנית כוללנית
עראבה וכן בוועדה הגיאוגרפית לשנוי גבולות .השתתפתי בישיבות רבות
במשרד הפנים ובמנהל התכנון וניהלתי מו'מ עם נציגי עראבה .סיכום
ביניים  -התכנית שונתה בהסכמה כך שההרחבה היא לכוון הר אחים ולא
לכוון היישובים.
 .4ניסיונות לשינוי תוואי כביש  805ודחיית סלילתו .במגעים ובישיבות רבות
ובשיתוף גורמי תכנון והנדסה הושג מתווה מוסכם שהוצג לרשויות התכנון
ולמשרד הפנים .סיכום ביניים -הכביש מקודם בהסכמה בתוואי
הסטאטוטורי המקורי ,תוך יצירת חיבורים לעיר וקידום אזור תעשייה
משותף ,למשגב וסחנין .מקדמים העברת שטחים לשיפוט סחנין באזור תל
מורסאן וודי אלעין לכוון הר אחים במקביל לשטחים שמיועדים לעבור
לשיפוט עראבה .מקודמת במשותף תכנית להפיכת צומת יובלים-משגב
למחלף .לטווח הארוך יותר אני מנסה להוביל תכנון משותף אזורי לכריית
מנהרה בין עראבה וסחנין לבקעת בית נטופה וחיבור תחבורתי לצומת
״המוביל״.
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פרק שני  -מפגעי טבע:
 .1שפני סלע /לישמניה .מיד אחרי הבחירות קבלתי אישור מרשות הטבע
והגנים לירי מבוקר בשפני סלע בתוך יישובים .הפעולה בוצעה בהצלחה
במספר יישובים .בנוסף מקודם מיזם משותף עם המשרד לאיכות הסביבה
לסילוק ערימות סלעים ו״פיילוט״ (בדיקה ראשונית) לאיטום מסלעות
תומכות מגרשים במורשת .סיכום ביניים  -ה״פיילוט״ הצליח! יש פתרון
ישים בכ  50%ממוקדי המפגע ,במקום שאין פתרון ,המועצה תזמין ירי
להרחקת השפנים מהשטחים המבונים .זה פחות טוב ,אבל זה יעיל
להרחקה זמנית .השפנים כנראה ימשיכו להתרבות ,אבל אנחנו מרחיקים
אותם וכך נמשיך עד שנרחיק אותם מכל בתינו.
 .2חזירי בר .מאז הבחירות בוצעו התקשרויות ,בתיאום עם רט"ג ,עם מספר
קבוצות ציידים ונורו מאות חזירים שנהגו לחדור ליישובים.
סיכום ביניים  -חזירי הבר מתרבים בצורה לא מבוקרת ,אבל רק חלק
מהפרטים מתרגלים לחדור ליישובים ולחצרות הבתים .את אלו ניתן
לאתר ולהרחיק /לצוד בפעולה אינטנסיבית ,בעבודה מורכבת וקשה,
ובשיתוף התושבים .המועצה תמשיך לטפל באינטנסיביות בהתאם למקום
המפגע.

פרק שלישי  -מפגעי איכות חיים:
 .1קידום אתר קומפוסטציה ממערב לגילון .התכנית בוטלה ונגנזה ע"י
המועצה .לא יקום ולא יהיה .המועצה מנסה לאתר מקום חלופי שלא
יעורר התנגדות תושבים .סיכום ביניים  -אין עדיין פתרון כלכלי ובר
קיימא ל״זרם האורגני״ חוץ מקומפוסטרים.

-4-

 .2מזל'ט  /כטב׳ם הטריד את מנוחת התושבים במספר רב של יישובים בשעות
הלילה המאוחרות ובשבתות .פניתי למשרד הביטחון ,לצה'ל ולחיל האוויר
והתקבלה ,בסופו של דבר ,תשובה (רצ'ב) .סיכום ביניים  -המטרד צומצם
משמעותית אך עדיין נדרש מעקב ודווח.

 .3שריפת פסולת בשטחים מחוץ לשיפוט המועצה ליד טלאל .הצלחנו להביא
את ניידת הניטור של המשרד לאיכות הסביבה .הייתי בקשר הדוק עם
תושבים ,רשויות שכנות וגורמי אכיפה .סיכום ביניים  -אין שיפור משמעותי,
אנחנו צפויים למאבק ארוך וקשה.
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פרק רביעי  -מטרד/מפגע כתוצאה מאורחות חיים של שכנים ,חוסר התחשבות,
ואכיפה לא יעילה:
 .1פרות משוטטות בכבישים וביישובים .מאז הבחירות המועצה עושה פעולות
אינטנסיביות מול כל בעלי העדרים הרלבנטיים בסיוע מג'ב /משטרה ,רשות
המרעה /משרד החקלאות ,רשות מקרקעי ישראל .גם בוצעו פעולות
הרדמה והעברת פרות להסגר .סיכום ביניים  -מורגש צמצום בתופעה,
אבל נדרש מעקב ודווח של תושבים ״בזמן אמת״.
 .2כלבים משוטטים /משוחררים ביישובים .תופעה זו מקורה בתושבים שאינם
מטפלים כראוי בכלביהם .מאז הבחירות הוגדר תקן לפקח נוסף ומקודמת
יוזמה לקליטת לוכד נוסף ופקח נוסף כדי להגביר את האכיפה .סיכום
ביניים  -עדיין לא מורגש שיפור באכיפה בשטח ,השיפור יורגש בקרוב.
 .3רעש בלתי סביר מחתונות /זיקוקים ביישובים שכנים ,שחורג גם מהשעות
המותרות .הבעיה קיימת בכל יישובי המועצה אבל היא חריפה ביותר
בכמון כאשר מוקד הרעש הוא חתונות בכמאנה המזרחית .מאז הבחירות
נעשו פעולות הסברה ומעקב אחר כל החתונות בכמאנה וגם הכשרת
משטח זמני לצמצום המטרד .היו גם פניות לכל היישובים השכנים ולמשרד
לבט'פ ולמשטרה בקשר לזיקוקים ,רעש חזק ובמיוחד ,ורעש אחרי .23:00
סיכום ביניים -מורגשת הפחתה של מספר החתונות בכמאנה המזרחית
(עברו לאולם בנחף) ,אבל החתונות שעדיין מתקיימות חורגות לחלוטין
מהמקובל ,הן בעוצמת הרעש והן בשעות .המשטח שהוכשר ע'י המועצה לא
מהווה פתרון .המועצה תגדיל את מאמציה עד שיימצא פתרון ,ולו חלקי
וזמני ,וכן תמשיך לפעול לצמצום התופעה ברמה האזורית והארצית.

-6-

הבן שלי היה בחופש בסיני והזדמן לו להיות בחתונה של בדווים משבט הג׳באליה
בכפר ״אלמילקה״ באזור סנטה קטרינה .מדובר בכפר די גדול ומסודר עם כל
התשתיות המודרניות .בכפר יש בתי הארחה ומלונות וחלק גדול מפרנסת הכפר
היא מתיירות ,בעיקר בקיץ .החתונה היתה בבית בכפר .היתה שמחה ,היתה
מוזיקה ,היתה שירה ,היו ריקודים ,רק דבר אחד לא היה – רמקולים ! אפשר
להתחתן גם ללא רעש מחריש אוזניים .הרעש החזק בחתונות היא תופעה
שמחמירה ופוגעת באיכות החיים של כולנו .מי שמאוד רוצה לעשות חתונה
דווקא בבית ,יכול לדאוג לצמצום מפגע הרעש .זה לא קשור לערבים ויהודים,
זה לא קשור למסורת ,זה כן קשור להתחשבות ולשינוי הרגלים.
אני כראש מועצה דורש מתושבינו הבדווים להירתם ולסייע בפתרון הבעיה.
תערכו חתונות באולמות אירועים .מי שחשוב לו לערוך חתונה דווקא בבית
נדרש להפחית באופן משמעותי את עוצמת הרמקולים ובכך להפחית את
הפגיעה בזולת ,ולהפסיק לחלוטין את המוסיקה כפי שקבוע בחוק בשעה .23:00
אני מחוייב לפעול בעניין זה ואני אפעל בכל הכלים האפשריים.
השבוע המועצה ואני חוזרים לעבודה מלאה  -״פול טורבו״ .אני נכנסתי לתפקיד
לפני תשעה חודשים ב .20/11המועצה מנסה לפתח תודעת שירות גבוהה .אני רוצה
להקשיב לתושבים ,כולם ותמיד .אני רוצה לתת מענה לדרישות התושבים ככל
הניתן .תפנו למועצה ,למוקד ,ללשכה ,למנהלים ,לעובדים .איכפת לי ולנו מכם
באמת ! לא הכל אפשרי ,אבל תמיד חייבת להיות הקשבה ,פתיחות וכנות.
ראש חודש אלול  ,חודש הרחמים והסליחות ,חופף השנה לפתיחת שנת הלימודים.
חודש טוב ,שנה טובה ,תשובה שלמה והתעוררות לכולנו ! الحمد هلل على السالمه للحجاج
לכל השבים ממכה!
שלכם,
דני עברי

