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הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) פרסמה השבוע את תוצאות המדרג
החברתי  -כלכלי לפי ניתוח יישובי של כל הרשויות ,וכל היישובים בישראל לפי
נתוני  .2017יובלים ,עצמון ,גילון וקורנית ״עלו״ מ 9-ל .10-יישובים אלו הצטרפו
לרשימת יישובים קצרה מאוד של ״פסגת הטבלה״ .היישובים צורית ,שכניה ,מצפה
אביב ,רקפת ,יעד ומנוף נשארו ב .9 -שורשים ,טל אל ,ולבון ״עלו״ מ 8-ל ,9-היישובים
מכמנים ,אבטליון ,כמון ,חלוץ ,מורן ,ומעל"צ נשארו ב .8-אשחר “עלה״ מ 7-ל.8-
הררית ,יודפת ,תובל ,לוטם ,פלך ומורשת נשארו ב .7-חרשים ״ירד״ מ 8-ל.)?( 7-
היישובים הבדווים כמאנה וראס אלעין ״עלו״ מ 2-ל .3-סלאמה וחוסנייה נשארו ב,2-
דמיידה וערב נעים נשארו ב .1-התוצאות מדאיגות במספר היבטים שונים .ראשית,
כי הפערים בתוך המועצה נשארים גדולים .שנית ,כי עלולים לעלות מחירי הקרקע
ביישובים נוספים .שלישית ,כי חלק מתקציבי המדינה אינם מועברים ליישובים מעל
מדרג מסויים והמדרג ה״רשותי״ ,7 -הוא במגמת עלייה.
מעבר לכל אלו אני שואל את עצמי  -קורנית זה כמו כפר שמריהו? יובלים כמו סביון?
מניין נובעים בכלל ההבדלים בין היישובים? במשך שנים רבות לא פורסם מדרג של
יישוב ״קטן״ בכלל .ברור שישנה רגישות לנתונים ש״מעוותים״ את התוצאות ,כגון
בני מקום מחוסרי דיור שמשנים או לא משנים את כתובתם מסיבות שונות ,בעלות
רשומה על רכב ,מספר משפחות חד  -הוריות וכו׳ .גם ב 2017-היישובים כישור ואשבל
היו קטנים מדי להימדד.
מעיון בתוצאות יישובים שכנים מתקבלת תמונה יותר רחבה .כל היישובים הערביים
במרחב ,הם בין  .2-4עכו  .4 -נוף הגליל וקריית ים  ,5 -כרמיאל וקריית אתא  ,6 -קריית
ביאליק וחיפה  .7לשם השוואה תל אביב ורוב יישובי גוש דן (למעט יישובים חרדים
ויישובים ערביים) ,כולם .8-9
כפי שכתבתי לפני שבוע  -אנחנו בפריפרייה .איזורנו משווע לפיתוח .ביישובי משגב
חיים בחתך גיאוגרפי כ 10%-מתושבי האיזור הקרוב אלינו .במשגב ,הערכים שלנו -
שונות ,שיתוף פעולה וסגירת פערים ,הולידו חזון .החזון קורם עור וגידים .זו הגשמה
של חלום .אנו מקבלים על עצמנו להיות חלק מקידום ופיתוח הגליל והצפון .אנו
מקבלים על עצמנו בראש ובראשונה את המשימה הלאומית והאנושית של הסדרת
התיישבות תושבינו הבדווים וקידום החברה הבדווית .אנחנו מושיטים יד לשכנינו
ומבקשים להשתתף בפיתוח וקידום האיזור ,תוך כבוד ושותפות גורל עם החברה
הערבית ועם שכנינו.
בצפת ,בטבריה ,בקרית אתא ורכסים ,בנהריה ובעוד מקומות סביבנו ,חיים גם אחינו
היהודים החרדים .נתוני המדד הסוציו-אקונומי הם חד משמעיים  -יש בעיית עוני
בחברה החרדית! כדאי מדי פעם להסתכל על עצמינו ולראות כמה אנחנו התברכנו
ומה היא אחריותינו כלפי הסביבה סביבנו.

השתתפתי השבוע בדיון נוסף בכנסת בעניין האלימות בחברה הערבית .השתתפתי
במפגש עם שרת התחבורה והעליתי את דחיפות סלילת כביש  805וכביש הגישה
לערב נעים.

נפגשתי עם הנהלת מחוז צפון של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לדיון בתמיכת
משרד החקלאות במאבקינו לשמירה על הנחות בדמי הוון ביישובי משגב ,ומדיניות
פיתוח שטחי תעסוקה מקומיים בתוך יישובי משגב.

נפגשתי עם הנהלת מחוז צפון במשרד השיכון בעניין קידום תכנון ופיתוח ערב נעים.

שוחחתי השבוע עם מנהלת המחוז של משרד החינוך ועם ראש מועצה אזורית עמק
יזרעאל בעניין תיכון ״וולדורף״ .נפגשתי השבוע שוב עם מנהל מחוז הצפון של חברת
המתנ"סים בעניין התמודדות המרכז הקהילתי עם הגרעון בפעילות  ,2020ועם הצורך
להשקיע בבריכה ובמתקני המועדון הכפרי .נפגשתי עם רשמת האגודות השיתופיות
החדשה בעניין פעילות אגודות שיתופיות קהילתיות במרחב הכפרי.

השתתפתי השבוע בטקס מרשים של חנוכת מבנה רב-תכליתי ,מבנה מגורי קליטה,
ושכונה חדשה בפלך .לטקס הגיעו גם מזכיר התק"צ והנהלת המחוז של החטיבה
להתיישבות .מזל טוב!

זכיתי השבוע גם לחנוך מחפרון חדש שיאפשר לאגף הנדסה לעסוק בעבודות
תשתית חיוניות בשגרה ,בארועי מזג אוויר קיצוניים ,בהגנה משריפות ובשעת חירום.
מברוך!

זכיתי גם לברך את משתתפי ה״רובוטיכיף 2020״ שמוצאים ,כהרגלם ,דרכים ״לצאת
מהקופסה״ ולפעול במרץ וביצירתיות ,על אף המגבלות הקשות של שנת ה״קורונה״.
יישר כוח!

השתתפתי בישיבות עם מנהלי האגפים והתאגידים של המועצה .כולם עבדו בחנוכה!
נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים ממנוף ,מצפה אבי"ב ,ראס אלעין ,הררית,
עצמון ומכמנים.

כל יום הדלקנו עוד נר ועוד נר .ביום שלישי ,נר חמישי לחנוכה ״נולד״ ירח טבת .ביום
רביעי ,נר שישי (כמו תמיד) ,היה ראש חודש טבת .ביום חמישי בערב הדלקנו שמונה
נרות ״וזאת חנוכה״ .בשבת קראנו על פתרון חלום פרעה ועלייתו של יוסף מן הבור.
התחלנו ימים של התגברות האור .אנחנו מעריכים חלומות ,גם של עצמינו וגם של
אחרים .שבוע טוב וחודש טוב!

שלכם,
דני עברי

