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יש אור בקצה המנהרה .זו מהות ״שמונת ימי חנוכה אלו״ .אנחנו עוסקים בהדלקת
נרות  -יותר ויותר כל יום .שבוע שלם ועוד יום ,הודאה והלל.
השבוע היה ״יום המורה״ ואנחנו חוגגים במשגב את ״חודש הוותיק״ .שילוב מדהים!

הוחלט השבוע לקיים דיון מחודש ב״גזירה״ שהוטלה על יישובים במדרג
״סוציואקונומי״  .9אולי יידחה או יצומצם רוע הגזירה .במשגב מדובר בעשרה יישובים
שבהם עלות הקרקע במגרש לבנייה עצמית ,תגיע לכ-מיליון  .₪ביישובי משגב
הבדווים ,המחיר למגרש מפותח לבני מקום זכאי משרד השיכון (לפי קיטריונים)
ששרתו בכוחות הבטחון ,הוא  .₪ 90,000היישובים שלנו סמוכים ,צמודים ומשולבים.
יכול להיות מצב ששני מגרשים צמודים וזהים ישווקו ע"י רמ"י בהפרש מחירים של
פי  .10הבדווים צריכים לשלם כמה שפחות ,בוודאי שמי שמשרת זכאי להנחה .גם
היהודים .נכון להיום ,היהודים הם אלו שמשלמים פי  .10יש גם ביישובים היהודיים בני
מקום מחוסרי דיור .הסדרת יישובים בדווים היא חשובה מאוד .פיתוח של יישובים
כפריים יהודיים  -גם!
אני נפגש עם תושבים ועם תושבי רשויות שכנות .אני נפגש עם אנשים ממקומות
אחרים .כמה אנשים יודעים מה היא המדיניות הקרקעית בפועל ביישובינו? אנחנו
חיים ביישובים כפריים קטנים באיזור פריפריאלי והררי עם תשתיות תחבורה בלתי
מפותחות .אנחנו חיים באיזור רחוק מאזורי הביקוש במרכז הארץ .אנחנו חיים
באזור עם רוב ערבי מובהק ,גדול ויציב .ביישובי משגב יוקר המחייה גבוה .שירותים
ומצרכים רבים אינם נגישים .אנחנו משלמים הרבה יותר מתושבי המרכז עבור אותם
שירותים ,או אפילו שירותים פחותים באיכותם .פיתוח אזורי ,שיתוף פעולה ,ורב
תרבותיות  -כל אלו הם מאושיות חיינו בגליל .הפער בין המציאות לבין המציאות
הנתפסת הוא ״חושך״ .האמת היא ״אור״ .אני מקווה שמה שאני כותב פה ישפוך קצת
אור על המציאות באזורנו המיוחד והיפה.
סגן שר הפנים הוא מי שבפועל עוסק מטעם המשרד בענייני איזורינו .הוא ביקר
השבוע במשגב .עשינו סיור ותצפיות ,וביקרנו בין השאר ביישוב ערב נעים .השלטון
המקומי בישראל כפוף למשרד הפנים ,גם מנהל התכנון .עסקנו במדיניות תכנון
ומגבלת גודל היישובים .עסקנו בשיטת תקצוב המועצה ע"י משרד הפנים .עסקנו
בחזון המועצה ובשילוב החזון בנוהלים הקשיחים של משרד הפנים ומשרדים
אחרים .יצרנו שפה משותפת.

נפגשתי השבוע ,יחד עם מהנדס המועצה ,עם הנהלת המחוז והאזור ברשות הטבע
והגנים .דנו בכל שמורות הטבע בתחום משגב .מדובר בעשרות אלפי דונמים בכל
רחבי תחום המועצה ובסמיכות לרוב יישובי המועצה.
נפגשתי או שוחחתי השבוע עם נציגי הנהלת מחוז רמ"י ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,וחברת המתנ"סים בעניינים שוטפים ,והשתתפתי בישיבת סיכום שנתית של
יישובי אשכול בית הכרם.
היו השבוע במשגב ישיבות של וועדת המשנה לתכנון ובנייה ,ושל הוועדה הציבורית
להקמת כפר גימלאים .דיור מותאם ומיועד לתושבים וותיקים הוא בעדיפות עליונה
במשגב .הוחלט לקדם תכנון כפר גמלאים במשגב .במקביל החליטה קבוצת וותיקים
במנוף לקדם בניית בניין דירות מותאמות ביישוב .בהצלחה!
נפגשתי ב״זום״ עם כל עובדי המועצה לקראת חנוכה .נפגשתי עם מנהלי המועצה
בישיבות שוטפות ובישיבה ייעודית עם נציגי פיקוד העורף לגבי התפרצויות קורונה
באזורינו.

נפגשתי השבוע עם הנהלות היישובים פלך ,לוטם וערב נעים ,ועם נציגי ציבור
ותושבים ממנוף ,שכניה ,קורנית ,לבון ,יעד ויודפת.

קראנו בתורה בשבת על יוסף הצדיק ותלאותיו במצרים .קראנו על פשעי אבותינו,
נסיונותיהם ,ופגישתם עם אחיהם יוסף .גם בקוראן ב״סורת יוסוף״ מופיע אותו סיפור.
סוף הסיפור  -בשבוע הבא .חנוכה שמח ומלא בריאות ,שמחה ואור!

שלכם,
דני עברי

