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נושאים אקולוגים הם תמיד מורכבים ותמיד נסובים סביב שאלות של הרגלים,
נוחיות ו״איזון״ בין שיקולים שונים וצרכים שונים.
נושא אקולוגי חשוב מאוד הוא תכנון המשך התפתחות יישובי משגב .בנייה צמודת
קרקע היום מבוססת על הגעה של יותר משני כלי רכב לכל יחידת דיור ,ועוד חניות
לאורחים ברצועת הדרך ,אפשרות להגיע באוטובוס לאיסוף ילדים למרחק קרוב
לבית ,כבישים עם מדרכות ,רחבות ותאורת רחוב בשיפוע של עד  - 7%כל אלו
מביאים לניצול חסר של משאב הקרקע .שטח המועצה הוא גדול ( 170,000ד׳) ,אבל
שטח היישובים במועצה הוא לא גדול .לשם השוואה ,הצפיפות ביישוב יודפת הוא
כ 388 -מ׳ לתושב וביישוב השכן כאוכב אבו אלהיג׳א ,הצפיפות היא  340מ׳ לתושב.
ביישוב מורשת הצפיפות היא  549מ׳ לתושב ,וביישוב השכן  -דמיידה הצפיפות 1,965
מ׳ לתושב (היישובים הבדווים שלנו פרוסים על שטחים גדולים מאוד) .ביישוב מצפה
אבי"ב הצפיפות היא  1,106מ׳ לתושב וביישוב השכן  -תמרה הצפיפות היא  398מ׳
לתושב .כל יישובי משגב הם יישובים ״מוגבלי גודל״ ע"פ תכניות מתאר מחוזיות
וארציות .רוב היישובים מתוכננים ל״מלוא הקיבולת״.

השבוע התקשרנו עם משרד השיכון לביצוע סקר מעמיק של עתודות לבניית
דירות ביישובי משגב ,שיהיו תוספת יח"ד מעבר למגבלה הקיימת היום .רוב שטח
המועצה הוא שמורות טבע ,יערות לשימור ושטחים ״מוגנים״ מפיתוח .יישובי משגב
הם יישובים רב-דוריים וחסרות דירות מתאימות לאוכלוסייה מבוגרת ,לצעירים,
לרווקים/רווקות ,לבעלי צרכים מיוחדים ועוד .גם שיקולים אקולוגיים וגם שיקולים
קהילתיים מצביעים לאותו כוון .אנו צריכים להתחיל לתכנן דירות!

נושא נוסף בו אנו חייבים להתמודד הוא הרגל ישן נושן שקיבל ״מיתוג״ חדש בשיח
הציבורי .הנושא הוא הסקה ביתית והמיתוג החדש הוא ״שאלת הקמינים״ .יצאו
השבוע הנחיות המשרד לאיכות הסביבה לגבי הסקה ושימוש ביתי בקמינים .המצב
לעת עתה הוא כדלהלן:
 - 1מומלץ להסיק בחשמל .חלופה שנייה מומלצת ,הסקה בגז .הסקה בסולר והסקה
בעץ (״קמין״) אינם מומלצים.
 - 2ככל שההסקה היא בעץ ,יש להשתמש בתנור עץ תקני ,להגביה את הארובה 60
סמ׳ מעל גובה הגג ולהרחיק אותה מטר אחד מקצה הגג ,ולהשתמש רק בעץ טבעי,
נקי ויבש.
 - 3יש לברר את מידת ההפרעה לשכנים ולנסות לצמצם אותו ככל הניתן.
כשאני הגעתי למשגב כמעט כל התושבים  -יהודים ובדווים ,היו משתמשים בהסקה
בעץ (גם כמעט כולם היו מעשנים סיגריות ושותים קפה עם סוכר!) .בחלק מיישובי
משגב זהו עדיין המצב היום (ההסקה ,לא העישון והשתייה) .אני מניח שבעתיד
יחוקקו חוקים ויתוקנו תקנות שיגבילו עוד את השימוש בקמינים מכיוון שאזרחים
רבים במשגב ובכל הארץ ,מרגישים שזו פגיעה בבריאותם ובאיכות חייהם .אני עוקב.
אני ער לשונויות התרבותיות והקהילתיות ביישובי משגב .אם יהיו התפתחויות -
אדווח.

מליאת המועצה אישרה השבוע את תקציב המועצה ל .2021-קדמו לדיון במליאה
דיונים ממושכים בוועדת הכספים שבהם השתתפו כל חברי המליאה שרצו ,והצגת
טיוטת התקציב בפני חברי המליאה כבר לפני מספר שבועות .המליאה גם אישרה
עדכון שני לתקציב  .2020יישר כוח לגזברית לימור ולאגף כספים.

השבוע ביקר במשגב מנכ"ל החטיבה להתיישבות שמסיים את תפקידו ,יחד עם
הנהלת המחוז.

נפגשתי עם הנהלת המחוז של החברה למתנ"סים  -שותפינו בניהול המרכז הקהילתי.
השתתפתי השבוע שוב בישיבת ראשי רשויות עם שר החינוך.

חנכנו השבוע מבנה רב תכליתי חדש בדמיידה וביקרתי ביישובים חוסנייה וכמאנה.
נפגשתי עם יו"ר יובלים ,יו"ר עצמון ועם כל הנהלת תובל.

נפגשתי השבוע עם כל מנהלי האגפים וכל מנהלי התאגידים של המועצה .השתתפתי
במספר ישיבות שעסקו בהפעלת מערכת החינוך ע"פ המתווה המאושר למועצה
אזורית ״ירוקה״ .לגבי הקורונה  -אני לא אופטימי .ביישובים שכנים יש מגבלות
וסגרים עקב התפרצויות .בכל זאת ״נקווה לטוב״.
ובנימה אופטימית  -העבודות להקמת ה״האב״  -מרכז העסקים לעסקי משגב בתרדיון
מתקדמות .בקרוב יהיה ״בית״ ליזמים ועסקים קטנים שירצו שירותים משרדיים
ואפשרויות חדשות לסייע ולקדם את עסקי משגב בהצלחה!

קראנו בשבת על שיבת יעקב אבינו למקום הוריו ואחיו אחרי שהיה משך עשרים
שנה אצל דודו .לפני שהוא חוצה את מעבר יבק הוא מתפלל .״קטונתי  ....הצילני .....״.
ביום חמישי בערב אנו נדליק נר ראשון של חנוכה .חנוכה שמח ומלא אור לכולם!

שלכם,
דני עברי

