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במשגב נמצאים היישובים הכי יפים בישראל .יישובים ערביים ,יישובים קהילתיים,
יישובים מעורבים  -כולם יישובים מיוחדים עם זהות ועם קהילה ייחודית .יישובי
משגב אינם שייכים ל״מחנה״ ייחודי בפוליטיקה הישראלית .הצרכים הייחודיים
של יישובי משגב לא כל כך מיוצגים בשיח הפוליטי .לא נציגי ה״פריפריה״ ,לא
נציגי ״ההתיישבות״ ,לא נציגי ״מעמד הביניים״ וגם לא נציגי החברה הערבית.
בוודאי לא נציגי החברה החרדית .אף אחד מהם לא מייחס חשיבות מיוחדת
לנושאים החשובים ספציפית לפיתוח יישובינו.
אין לנו ״קיבוצים״ במובן המקובל .גם כל היישובים שמוגדרים כקיבוץ ב״רשם
האגודות״ או ב״רשות מקרקעי ישראל״ (רמ״י) הם לא ממש דומים לרוב הקיבוצים
בישראל .יישובי משגב שמסווגים כ״כפר שיתופי״ (מושב) ברשם האגודות ,מסווגים
ברמ״י דווקא כ״יישוב קהילתי״ .גם הם אינם דומים לרוב הכפרים השיתופיים
בישראל .אפילו ההגדרה ״יישוב קהילתי״ לא מאפיין היום את יישובי משגב.
יישובים גדולים כמו נופית בצפון ,בת חפר ,או צור יצחק במרכז ,מיתר ולהבים
בדרום נופלים גם הם תחת הגדרה זו .גם היישובים הערביים במשגב אינם יישובים
ערביים שדומים לרוב היישובים הערביים האחרים .במשגב הוקמו היישובים ע״י
קבוצות מתיישבים שרצו לממש חלום של בניית כפר ,במקום שלפני כן לא היה
כפר .זו מציאות שהיא משותפת לתושבי משגב היהודים והערבים .על אף השונות
הגדולה בין כל יישוב ויישוב יש משותף לכל יישובי משגב .כולם יישובים קטנים
יחסית (אפילו סלאמה) .כל היישובים הם יישובים צעירים יחסית .אף אחד מיישובי
משגב היהודים או הערביים לא מופיע כ״כפר״ במפת החלוקה האדמיניסטרטיבית
של הגליל לפני קום מדינת ישראל .אף אחד מהיישובים במשגב לא בנוי עם מגוון
סוגי דיור שמתאים לכל חתכי האוכלוסיה בכל שלבי ומצבי החיים .אנחנו מנסים
לבנות ״יישוב לדורות״ כך שתושבי יישובי משגב יוכלו לחיות את חייהם ביישוב
שלהם .״יישוב לדורות״ הוא יישוב שבו בני מקום מרגישים קשר וזיקה למשפחתם
ולקהילה שבה הם גדלו .״יישוב לדורות״ הוא יישוב שבו הקהילה מסייעת לשילוב
ילדים ,בוגרים וזקנים עם או בלי צרכים מיוחדים בכל המצבים .״יישוב לדורות״
הוא מקום אליו אנו נקשרים ואנו מחוייבים.
בעלי צרכים מיוחדים הם אנשים עם מוגבלות קבועה או זמנית .תחת ההגדרה
״אנשים עם מוגבלות״ נמצא כ 20%-מכלל האוכלוסיה .אם נוסיף להם משקי בית
בהם יש אדם אחד או יותר בעל מוגבלות ,נמצא שמדובר בכ 1/3-מכלל משקי
הבית .האם זה נלקח בחשבון כשתכננו את היישובים? אנחנו מוכרחים למצוא את
הדרך לשלב בעלי צ״מ ביישובים שלנו .גם שילוב בקהילה ,במגורים ובכלכלה.
יישוב אחד במשגב נועד לכך  -כישור .״זכינו״ שהיישוב נמצא בינינו .אנחנו צריכים
גם שילוב בקהילה בשאר היישובים.
מבין משקי הבית שכוללים ילדים קטינים כ 15%-הם משפחות חד-הוריות .המגמה
בישראל ,גם בחברה היהודית על כל חלקיה וגם בחברה הערבית על כל חלקיה,
היא להתחתן בגיל יותר מבוגר ולהתגרש בשיעור הולך וגדל .כל שנה שיעור יותר
גדול של משקי הבית הם משקי בית ללא ילדים .יותר סטודנטים ליותר שנים
ויותר רווקים ורווקות יוצרים יותר ביקוש לדיור ״זמני״ לתקופות יותר ארוכות.
העלייה בתוחלת החיים גורמת לכך ש 95%-מהתושבים בגיל מתקדם ,גרים ביחידות
דיור שאינן מתואמות לכתחילה לגילם (פחות מ 5%-עוברים ל״דיור מוגן״) .ה״גיל
השלישי״ מתארך והוא מתחלק לשלבים שונים.
כל המגמות האלו מביאים לכך ששיעור יותר גדול של האוכלוסייה גר במשך יותר
שנים בדיור בעל דפוס ״שונה״.
בכל יישובי משגב חסר דיור להשכרה לצעירים .בכל יישובי משגב חסר דיור
מותאם לבעלי צ"מ .בכל יישובי משגב חסר דיור מותאם לגיל השלישי .בכל יישובי
משגב קיימת תופעה של פיצול יח״ד והתאמתן ל״יחידת משנה״ לבן משפחה (או
ל״חסר דיור״ אחר) .בכל יישובי משגב גם דפוסי התעסוקה משתנים .מאוד חסרים
שטחי תעסוקה למשרדים ,קליניקות ,סדנאות ומסחר בתוך כל היישובים.
בנוסף לכל הצרכים המתוארים קיימת ביישובי משגב מגבלה קשה מנשוא -
״קיבולת״ שאיננה לוקחת בחשבון ריבוי טבעי .יש הקצאה של מגרשים ל״בני
מקום״ בהנחה ובעדיפות בצורה זו או אחרת בלב הגליל ,אך ורק ביישובים ערביים.
באיזור זה אוכלוסיית היישובים הערביים היא  80%מכלל האוכלוסייה .אין ביישוב
קהילתי יהודי ״ריבוי טבעי״?
בעת הזו אני שואל את עצמי איזו מפלגה מחוייבת לסייע ליישובי משגב להיות
״יישובים לדורות״  -רב-דוריים וברי קיימא? חומר למחשבה!

השבוע הגיע לסיור במשגב יו"ר ומנכ"ל מפעל הפייס עם מנהלים ונציגים נוספים.
הביקור היה במפעל ״אקומיוניטי״ בפארק משגב-תרדיון .המפעל עוסק בשילוב
בעלי צרכים מיוחדים בעבודה במיחזור פסולת אלקטרונית ומחשבים .שוב  -״זכינו״.

השתתפתי ביחד עם עמיתי ואחד משכנינו המרכזיים  -ראש עיריית סח'נין,
בהשקה של ה״האב״ החדש בפארק משגב-תרדיון .הפיתוח העסקי המתבקש
ביותר באזורינו הוא עידוד יזמות הייטק ותעסוקה שפונה לפוטנציאל לא מנוצל
בחברה הערבית .יש מחזורים הולכים וגדלים של אקדמאים ואקדמאיות בתחומי
הטכנולוגיה והמדעים המדוייקים בכל ״שנתון״ .אני מקווה שרוח של שיתוף
פעולה בכל מרכיבי הפיתוח העסקי במשגב עם כל חלקי החברה הערבית תמשוך
תעסוקה איכותית לטובת כל האיזור .אני מאמין שלמשגב ולתושבי משגב יש
יכולת לתרום תרומה להגשמת החזון המשותף הזה  -בהצלחה!

אירע השבוע ארוע טראגי סמוך ליישוב דמיידה .תושבת בת  60נפטרה כתוצאה
מקריסה במערה ששימשה מחסה לעדר צאן .כל צוותי הכוננות של המועצה,
כוחות הצלה ,מתנדבים רבים מהיישוב ומהאיזור הגיעו למקום ,אך ללא הועיל.
אנו משתתפים בצער המשפחה  -انيسه حجريات ام مدين  ,الله يرحمه.

הנהלת המועצה התכנסה השבוע לקראת ישיבת מליאה ביום שני .מסתבר
שקיימת הנחייה /הקלה לכינוס מליאה פרונטאלית (עד  50איש) למרות כל
ההנחיות להמשך שמירת ״ריחוק חברתי״ .המליאה תתכנס השבוע במקום מרווח
במפגש ״חי״ .ההנהלה עצמה התכנסה ב״זום״.

חגגנו פורים בתנאים מגבילים השנה .היה לי קצת משונה לקרוא מגילה בתנאי
הקורונה.
המוסלמים ציינו ״ימים לבנים״ בסוף השבוע לקראת צום הרמדאן בעוד חודש וחצי.
עסקתי השבוע הרבה ב״הנעת״ פעילות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי במתווה
ה״רמזור״ ובהתאם לאסטראטגיה שנקבעה עוד לפני ה״קורונה״ .אני מתנצל על
ה״חריקות״ ועל העיכובים ומקווה שבקרוב כל המערכות ישובו לפעילות מלאה.
נפגשתי השבוע עם תושבים ונציגי ציבור מיודפת ,דמיידה ,עצמון ,לוטם ,טל אל
וסלאמה.

קיימת מימרא ״פורים כפורים״ (כמו יום הכיפורים) .מה בין התענות לשמחה?
קראנו במגילה ״ונהפוך הוא״ .נוהגים להתחפש (להסתיר זהותינו) .בפורים ״רב
הנסתר על הנגלה״ .איך שלא יהיה  -״התבסמנו״ אבל ״במידה״! קראנו בשבת
בפרשת ״תצוה״ על הדלקת המנורה וחנוכת המשכן .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

