
חג שמח לכל המוסלמים והדרוזים. גם תושבינו וגם שכנינו.

عيد مبارك، كل عام وانتم بخري!

ביום שישי היתה שריפה שהתקרבה ליישוב תובל. מיד אחרי שלוחמי האש השתלטו 

על השריפה ליד תובל היתה שריפה שהתקרבה ליעד. בשבת היתה עוד שריפה בין 

זה  במיוחד.  ויעילה  אינטנסיבית  בצורה  עובד  והצלה  כיבוי  מערך  ליובלים.  סח'נין 

זכור לי היטב איך השריפה הגדולה  ו-20 שנה.   10 שינוי אמיתי לעומת המצב לפני 

בכל  אמיתית  ״לחימה״  יש  כוחות,  יש  מודעות,  יש  מערכתי.   לשינוי  גרמה  בכרמל 

שריפה בשטחים הפתוחים. זה הזמן להודות לכיבוי והצלה )כב"ה( - תודה.

תוקן  תקנות.  גם  נכתבו  באש,  הלחימה  כוחות  של  מחדש  ארגון  של  מהלך  באותו 

שיהיה מיפוי של יישובים ודרכים בסיכון גבוה, ושיתוכנן ויבוצע מערך הגנה שיכלול 

70 מ׳ ״רצועת חייץ״ של צמחייה מדוללת מסביב לכל יישוב ודרך היקפית וקווי מים 

והיערות מסביב  גם לא ״תוקפו״. החורש  ולכן  לכיבוי. התקנות מעולם לא תוקצבו 

ליישובי משגב מתפתחים והופכים לאתגר רציני. התחלנו השנה ביחד עם היישובים 

לשריפה.  שמועדים  אורנים  בעיקר  היישובים.  בתוך  לסכנה  שהפכו  בעצים  לטפל 

במשגב.  ומטופל  מתוקצב  מתועדף,  לשריפות  משגב  יישובי  של  המוכנות  נושא 

לצערי אי אפשר לומר את אותו דבר ברמת תקציב המדינה. 

הפך  ה״זום״  לצערי  ב״זום״,  ואלו  ב״לייב״  השבוע  היו  ישיבות  אלו  אציין  לא  אני 

... בינתיים - ״תו  ל״נורמלי״. אני מקווה שזה ייגמר מתישהו. זה ממש לא אותו דבר 

סגול״ ו״ריחוק חברתי״ הם צו השעה. 

השבוע נדונו התכניות הכוללניות של עראבה ושל סחנין בוועדה המחוזית לתכנון 

ובנייה. אני מאחל לשני היישובים הצלחה ואופק תכנוני לריבוי טבעי של עשרות 

במימון  כוללנית  לתכנית  שתזכה  משגב  אזורית  למועצה  מאחל  אני  קדימה.  שנים 

בתכניות  שקיים  כפי  תכנוני  אופק  משגב  יישובי  ולכל  בקרוב,  התכנון  מנהל 

הכללניות של שכנינו. שתי התוכניות מסתמכות על כביש 805 בתוואי המאושר בין 

פארק משגב )תרדיון( לסח'נין, מצפון ליישוב אשבל ולשטח העירוני של סח'נין ושל 

עראבה. כל מי שיצא לו לנסוע דרך סח'נין ועראבה השבוע, מבין את נחיצות הכביש. 

בהצלחה! 

בוועדת המשנה של המועצה הארצית ל״נושאים תכנוניים עקרוניים״, נדונה השבוע 

תכנית הבינוי וההסדרה של ״אוהל יעל״. המקום אושר ע"י מנהל התכנון לפני יותר 

ויש להגן  גבוהה,  נופית  רגישות  30 שנה נקבע שהאזור הוא בעל  מ-40 שנה. לפני 

מאפשרת  השבוע  שאושרה  התכנית  מחמיר.  לשימור  אותו  ולייעד  מפיתוח  עליו 

הסדרת חנייה ומעבר בטוח של כביש 7955 )יודפת-הררית(. אילו התכנית המקורית 

היתה מוגשת היום, היא ודאי לא היתה מאושרת. רוב השטחים בין היישובים במשגב 

הם ״מוגנים״ מפיתוח. השטחים המיועדים לפיתוח במשגב הם למעשה רק כ- 10% 

ממרחב התכנון/שטח השיפוט. 

יעל דה מאיו ובני משפחתה מקדמים תכנון כמעט ללא הפסקה עשרות שנים. טווחי 

נסבלים.  בלתי  הם  המועצה  ברחבי  מיזמים  של  תכנונית  להסדרה  שנדרשים  הזמן 

בכל אופן - יישר כוח ליזמים ובהצלחה למיזם! 

השתתפתי השבוע בדיון בכנסת של הוועדה למעמד האשה ושוויון מגדרי בנושא 

הסכם העבודה עם העו"סים )90% נשים( כנציג מרכז המועצות. הנושא שנשאר פתוח 

לדעתי, הוא נושא היחס בין מספר התיקים למספר התקנים. אני אמשיך לעקוב. 

הוסטלים  מוגן,  לדיור  מיזם  זהו  בכרמיאל.  גליל״  ״כרמי  בקהילת  השבוע  ביקרתי 

וקהילה תומכת לבעלי צרכים מיוחדים. המיזם הוא של ״עתיד חדש״ בניהול תושבי 

משגב ממורשת. אני מנסה לקדם דיור לבעלי צרכים מיוחדים במרחב הכפרי ככל 

הניתן. כל מי שקורא שהנושא קרוב לליבו מוזמן לפנות אלי. 

 175 לנו  יש  להיום  נכון  היישוביים.  החוסן  צוותי  ראש  יושבי  עם  השבוע  נפגשתי 

מבודדים ו-20 חולים ביישובי משגב. רפואה שלמה לכולם! 

השבוע היתה ישיבה משותפת של הנהלת החברה הכלכלית )חכ"ל(, החברה לפיתוח 

עסקי  פיתוח  מנהל  עסקי.  לפיתוח  האסטראטגית  והוועדה  )תרדיון(  משגב  פארק 

של משגב - שמוליק, דיווח על פעילות פורום בעלי עסקים ועצמאים, ועל פעילות 

המועצה לסיוע תושבים במציאת עבודה בימים קשים אלו. הוא גם דיווח על קידום 

ולפריסת  ביישובים  התקשורת  לשיפור  מיזמים  משגב,  בפארק  מגרשים  שיווק 

לוחות פוטו-וולטאים על גגות מבני ציבור וביישובים.

נפגשתי עם גבאי בתי הכנסת שהתכנסו לקראת חגי תשרי תחת מגבלות. יש לנו בתי 

כנסת מסוגים שונים ומנהגים שונים, ומסורת של תפילות בחגי תשרי בכל היישובים. 

אני מאחל לכולם ״אהבת חינם״ למרות הריחוק החברתי! 

נפגשתי עם מנהלי הענפים של המרכז הקהילתי ביחד עם מנהלי האזור והמחוז של 

החברה למתנ"סים. המרכז הקהילתי כנראה לא יצליח לסיים את השנה הקשה הזו 

ללא גרעון. העתיד של כל הפעילויות תלוי כמובן במגבלות הקורונה. 

נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים מכמאנה, צורית, חוסנייה, הררית, ״מבדד 

נטופה״, מנוף וסלאמה.

בלוח היהודי ״עברנו את הקשה״. דובר הרבה על שנאת חינם השבוע. אחה"צ בט׳ 

באב קראנו בנבואת ישעיהו ״..... שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא 

....״ )יש׳ נו/א(. בשבת קראנו את עשרת הדברות והתחלנו לקרוא ״שבעתא דנחמתא״. 

שנזכה לנחמה במנחם אב, למחילה באלול,  ולהכתב לחיים ביום תרועה. שבוע טוב!
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