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כשהשתתפתי לראשונה בישיבות הוועדה לתכנון
ובנייה של משגב בשנת  ,1993היו דיונים רבים
בנושא ״פזורות כמאנה״ .בכל כמאנה עמדו פחות
מ 50 -בתים ,כולם ללא היתר ,ויותר ממאה צריפי
פח .הוועדה עסקה בנסיון לקדם תכנית מתאר
ליישוב.

הילדים מצריכה .נבנו בניינים במרכז כמאנה
שמשמשים מרכז קהילתי רב תכליתי .יש במקום
אולם התכנסות ואמפיתיאטרון ,שירותי בריאות,
שירותי רווחה ,פעילויות נוער ופעילויות לגיל
השלישי .שני מסגדים מפוארים הוקמו  -אחד
בשכונה המזרחית ועוד אחד בשכונה המערבית.

בשנת  ,2000עבדתי כרכז מוניציפאלי של
כמאנה .היו ״צמות״ של כבלי חשמל שהיו תלויות
על עמודים מאולתרים ,גנרטורים ודרכי עפר.
כל דרכי הגישה לכל השכונות היו דרכים לא
מוסדרות ,עם חיבורים מאולתרים לכביש .כל
הפונקציות הציבוריות היו בקרוואנים .המסגדים
היו בצריפים.

יש היום מעל  80בתים חדשים בהיתר בכמאנה.
בנייה מעל  100בתים חדשים נוספים ע׳י בני
מקום ,היא מבחינתי השלמת הגשמת חלום שאני
מלווה במשך שנות דור.

השבוע שווקו בכמאנה מעל  100מגרשים לבני
מקום מחוסרי דיור ,זכאי משרד השיכון .תכנית
המתאר המאושרת של כמאנה מאפשרת גידול
ל 700-יחידות דיור .לכל יחידה קיימת ומתוכננת,
יש פתרון תחבורתי ותשתיתי סטאטוטורי .ברוב
המקרים הפתרון מקודם בתכנון מפורט ,או
לחליפין כבר קיים בפועל.
המחיר שנגבה למגרש כולל פיתוח ציבורי ודמי
הוון היה  ,350 ,230או  470אלף ( ₪בהתאם לסוג
המגרש).
כביש הגישה להר כמון וליישובים ,לרבות
כמאנה ,חודש בזכות מאבק משפטי שניהלה
מועצה אזורית משגב לתיקצוב ״כבישים ללא
אבא״ .נסלל כביש גישה לכמאנה מערבית ברמה
יותר גבוהה מכבישי הגישה לכל יישוב במשגב.
בבית הספר היסודי בכמאנה ,התנאים הפיזיים
והמתקנים הם באיכות הכי גבוהה שאפשר .יש
מבנים איכותיים לגני ילדים יותר מאשר כמות

פגישה בדמיידה

מועצה אזורית משגב בונה יישובים ערביים.
ביישובים היהודיים כמון ומכמנים עדיין חסרים
תשתיות ציבוריות ומבני ציבור .גם בכמאנה.
היישובים היהודיים והיישובים הערביים משולבים.
בתוך תכנית מכמנים ,ולאחרונה גם בתוך תכנית
כמון ,ניתנו היתרים לבתים של בדווים .אנחנו חיים
ביחד .במשולב.
החיים ביחד מייצרים חיכוך ,אי הבנות וניגודי
אינטרסים .אין ספק שהאינטרסים המשותפים
רבים מהאיטרסים המנוגדים .הקמנו בהר כמון
מנהלת לבסס שיתוף פעולה בנושאי תרבות,
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ביטחון ובינוי קהילתי.
מאחורי הבית שלי ביודפת עמד פעם צריף
שקראו לו ״הצריף של הגנרטור״ .גם ביודפת
גרו בלי כביש גישה ובלי חשמל שנים ארוכות.
בתכנית המתאר של יודפת קיימת מגבלת גודל
של  300יחידות דיור .בשנת  2007המליצה הוועדה
המקומית להוסיף  100יח׳ד .נכון להיום ,התכנית
של הרחבת יודפת עוד לא אושרה 13 .שנה לוקח
(בינתיים) ביודפת לאשר  100יחידות דיור .קצב
הריבוי הטבעי ביודפת הוא מהיר בהרבה מקצב
אישור הרחבות.
גם היהודים שייכים לאדמת הגליל .הזכות לקורת
גג היא זכות של ערבים וגם של יהודים .ברוב
ההרחבות ביישובים היהודיים היום ,יש ביקוש
של בני מקום מחוסרי דיור זכאי משרד השיכון.
קליטת בנים אלו ביישובי משגב היא חיונית
לביסוס יישובים רב דוריים ברי קיימא.
יש ערבים שלגביהם נוכחות של יישובים יהודיים
״לא נראה להם״ .גם ההיפך ,יש יהודים שלא ממש
מכירים בצרכי החברה הערבית .אלו ואלו יתבדו.
אנחנו ביחד על אדמת הגליל ,יהודים וערבים.
ביחד ובמשולב .אני מאמין שזהו רצון האדמה
עצמה .אני מאמין שזו רוח משגב!

השתתפתי יחד עם אחמד (סגן ראש המועצה)
בסיור סביב היישוב לוטם יחד עם תושבים ונציגי
ציבור ,לאיתור מקומות בהם מתבצעות עבירות
איכות סביבה .אנו חייבים לייצר פיקוח ואכיפה
יותר ״הדוקים״ בשטחים הפתוחים ,גם זה חלק
משליחותנו.

סיור בוקר ביער לוטם

אחמד ,סגני ,השתתף גם ב״ערב הרכבים״ לזכר
עמרי גולדין ז׳ל במוצ״ש .משפ׳ גולדין משכילה
לנתב את השכול הפרטי לבינוי קהילתי  -אחיי,
תזכו למצוות.

השבוע נפגשתי עם מנהלות בתי הספר היסודיים:
משגב -לאה ,גילון -יעלי ,שכניה -אילנה ,והרכס-
אליה.
נפגשתי עם פורום יושבי הראש של היישובים,
שערכו מפגש בהנחיית נבות  -מנהל מחלקת
פיתוח יישובים ,בנושא שיתופי פעולה בין
יישובים וקידום מודל של ״אשכולות יישובים״.

מפגש יו"ר ישובים

בערב ההרכבים לזכרו של עמרי גולדין ז"ל
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השבוע הייתי בישיבות של הוועדה לתכנון ובנייה,
הוועדה לפיתוח עסקי ,הנהלת החברה הכלכלית
והחברה לפיתוח פארק משגב (תרדיון).
נפגשתי השבוע עם נציגי משרד הפנים והמשרד
לאיכות הסביבה .נפגשתי גם עם מנהלים מקק׳ל
לגבי השמת חזון ״גליל 2040״.
נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים מראס
אלעין ,לבון ,דמיידה ,לוטם וסלאמה.
היה השבוע ירח מלא ואנו חווים השבוע ירידה גם
של אורך הימים לקראת הימים הקצרים ביותר,
וגם של תאורת הלבנה .קראנו השבוע על מאבק
יעקב אבינו עם המלאך במעבר יבוק .על שם
המאבק שהתרחש לקראת פגישתו עם אחיו ,אנו
נקראים ״ישראל״ .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

ישיבת דירקטוריון חכ"ל /פארק תעשיות משגב /פיתוח
עסקי.

