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יישובי משגב פרוסים על שטח נרחב. בדרום 
המועצה יישובי ה"קצה"- מצפה אבי"ב שגובל 

באעבלין וצופה מקרוב על מפרץ חיפה, והררית 
שגובלת בעילבון וצופה מקרוב על הכנרת. 

בצפון יישובי ה"קצה" חרשים שגובל בפקיעין/ 
אל בקייעה וצופה להרי מירון,  וטל אל שגובל 

בג׳דידה-מכר וצופה מקרוב על מישור חוף 
הגליל. מועצת משגב מספקת שירותי "חובה" כמו 
תברואה וכמו חינוך חובה לכל התושבים בפריסה 

עצומה, וגם שירותי "רשות" כמו חינוך לא פורמאלי, 
תרבות, ספורט ופנאי. חלק גדול מאלו )שירותי 

ה"רשות"( מתנהלים ע׳י המרכז הקהילתי - תאגיד 
של המועצה שמנוהל בשותפות עם "חברת 

המתנ׳סים". מנהלת המרכז הקהילתי - אילה 
קיבלה על עצמה ועל המרכז משימה אסטרטגית: 

לבזר פעילויות לכל יישובי המועצה ולכל חלקי 
האוכלוסייה.

במהלך פסטיבל "חנוכה חוגגים בבית" תש"פ, 
התקיימו  אירועים מגוונים ביישובים היהודים 

והבדואים כאחד. הצגות ילדים, ערבי שירה, מופעי 
מוסיקה ומחול ושלוש הפקות מקור. ניתנה במה 
למספר אומנים מקומיים. יואל שמש ממנוף, אלון 

בר מחרשים, משה אביגדור מתובל, ענת גילר 
ממנוף, פליזה זוהר מהררית, גיל אגמון משכניה, 

"תיאטרון הגברת" מחרשים ועוד. 21 אירועים 
התקיימו מחוץ למועצה ביישובים עצמם. בחלק 

מהאירועים השתתף ציבור מיישובים שכנים. 
בתחום התרבות אנחנו רואים "הנגשה" והבאת 

מופעים איכותיים לפריפריה ולפעמים ממש 
"עד הבית". מופע של שלום חנוך ומשה לוי היה 

ה"קינוח".

יישר כוח ל"סיירת הורים", רכזי הנוער ומנהלת 
ביטחון קהילתי - דניאל, על הסיוע במסיבת סוף 
שנה אזרחית. 300 נערים ונערות נהנו ממסיבה. 
ההורים מסייעים, המועצה מסייעת, הנוער חוגג.

כולנו במשגב עוסקים בהקמת יישובים "חדשים". 
חלק מיישובי משגב הוקמו על בסיס אידיאולוגי 
או פילוסופי משותף וחלק כמיזמים קהילתיים 
וחברתיים. היישובים הערביים במשגב הוקמו 
כ"הסדרה" של "פזורה". כמעט 8,000 תושבים 

ערבים יש במשגב. רובם בדואים וחלק קטן נוצרים. 
אנחנו חלק )גם( מהחברה הערבית.

כשיורדים גשמים חזקים אנחנו עומדים תמיד בפני 
אתגר ומבחן לתשתיות. בסוף השבוע עשיתי סיור 

בחלק מהמקומות המאתגרים
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בקרתי את חאג׳ איסמעיל עואד גבייס וירדתי בדרך 
הכורכר שמובילה לביתו. אדמתו, שהוא גר עליה, 

לא נכללה בתכנית המתאר של כמאנה וגם לא 
בתחום השיפוט של משגב. חלק מבניו השתתפו 
לאחרונה בהקצאת מגרשים בכמאנה לבני מקום. 

תושבי פזורה "לא מוסדרת" נהנים מתנאים עוד 
יותר מיטיבים כשהם מעוניינים לפנות שטח 

חקלאי בבעלותם ממגורים. יש היום במשגב כ-300 
תושבים שמועמדים להסדרים כאלו. חלקם לא 

מעוניינים. המשמעות היא המשך מגורים בשטח לא 
מתוכנן ולא מוסדר. מציאות קשה.  

יש אנשים שגרים מחוץ לתב׳ע ביישובים נוספים. 
סיירתי בדרכים שמובילות לבתים מחוץ לתב׳ע 

בסלאמה. יש נוספים בחוסנייה, בדמיידה, בלבון 
וביודפת.

לאחרונה הוסדרו תכנונית פזורות חמדון בלוטם 
וחלק מפזורת שחאדה בכמון. בני חאלד נמר 

גרים בצורה מוסדרת במכמנים. אני מכיר את כל 
הפזורות במשך שנים. אני מכיר את כל האתגרים. 
אני מחוייב לפיתרון ראציונאלי והומאני, אבל לא 

בכל מקום אפשר לבנות מגורים.
ביקרתי גם את אחמד חמיס סווייד. דרך הגישה 
לביתו, שהיא גם מחוץ לתב׳ע, נפגעה מהגשם 

שישה מגרשים בשכונת ג׳לסה המתוכננת הוקצו 
לבני המשפחה. בכמאנה המועצה פרסה רשת 

ביוב ורשת כבישים, הקימה בית ספר, גנים, 
מרכז קהילתי רב תכליתי ומגרשי ספורט. אנחנו 

הקמנו השנה מנהלת בהר כמון ומנסים ליצור 
בינוי קהילתי משותף של יישובי ההר. יש אתגרים. 

אנחנו נסתכל כולנו אחד לשני "בגובה העיניים", 
נפתח את הלב ואת הראש ונתקדם. מה שלא 

ייפתר בפתרון קבע, יטופל לפחות בטיפול זמני. 

היה השבוע ביקור וסיור של מנכ׳ל קק"ל - ירון 
אוחיון במשגב. באו איתו מנהל המחוז ומתכננת 

המחוז ומנהל האיזור.

 קק"ל החליף דגשים בשנים האחרונות. אנחנו 
במשגב שותפים בחזון "גליל 2040" ובתכנית 

ה"שערים" ליערות קק"ל. אנחנו שותפים בטיפול 
בחורש ובסכנת השריפות בתוך יישובינו חו׳ח. 
אנחנו גם שותפים בחיזוק הפריפריה ובערכי 

קיימות ואיכות סביבה.
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נפגשתי השבוע עם השר יצחק וקנין, ידיד וותיק 
שלי ואחד השרים היחידים שמבינים  את המציאות 

במרחב הכפרי לאשורה.

נפגשתי יחד עם מהנדס המועצה - לאוניד, עם 
יו׳ר הוועדה המחוזית ומתכנן המחוז בעניין תכנית 

מתאר ארצית לתחבורה והערות משגב לתכנית.

זכיתי לביקור ניחום אבלים אצל חברי הטוב בני בן 
מובחר, ראש המועצה האזורית "מבואות חרמון" 

ושותף להרבה מהאתגרים שלנו במשגב.

נפגשתי השבוע עם הנהלת היישוב שורשים ועם 
תושבים ונציגי יישובים מתובל, כמאנה, סלאמה, 

ראס אל עין, ועם נציגי כל היישובים בישיבת 
מליאה שסיכמה שנת עבודה ראשונה ותחילת שנת 

תקציב, בדגש על מימוש האסטרטגיה החדשה

בפרשת השבוע קראנו על התוודעות יוסף אל 
אחיו. כשיעקב אבינו היה בדרך לפגוש את בנו 
יוסף, הוא קיבל הבטחה מה׳: "אנכי ארד עמך 

מצרימה ואנכי אעלך גם עלה...". העלייה תהיה 
בדור אחר, אבל כך גם כל ספר בראשית ובעצם כל 
המציאות. אנחנו חלק ממשהו שאנו לא רואים את 
כולו, שלא מתחיל בנו ולא מסתיים בנו. שבוע טוב!
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שלכם,
דני עברי


