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אגף הנדסה סיים השבוע פיתוח שצ״פ חשוב ביישוב צורית - יישר כח!

חיילי היקל״ר - יחידת הקישור לרשויות מפיקוד העורף )פקע״ר( של צה״ל, הזמינו 

אותי ואת ראשי הרשויות של הגליל המערבי השבוע, לטקס נטיעת חורשה בתל 

נפוליאון בעכו. הרעיון הוא לציין את מגיפת הקורונה כל שנה ביום שהוטל הסגר 

הראשון - 15/3. עברה שנה שלמה. רוב תושבי המדינה ורוב תושבי משגב נושאים 

״תו ירוק״ ובעצם מוזמנים להתחיל בהדרגה לשוב לפעילות מלאה. מוקדם להסיק 

מסקנות מהארוע, עדיין קיימות התפרצויות וגם ישנם חולים קשים מבין תושבינו. 

במחלה  החולים  ולכל  בקורונה  החולים  משגב  תושבי  ל-49  החלמה  מאחל  אני 

המערבי  הגליל  ביישובי  העורף  פיקוד  חיילי  של  והקשר  המעורבות  הזו.  הקשה 

משגב.  ביישובי  גם  ומועילים.  מרשימים  עמוקים,  היו  הערביים  ביישובים  ובפרט 

בכלל, מי העלה על דעתו שהמבחן לחוסן החברה הישראלית על כל חלקיה יבוא 

מכיוון כל כך בלתי צפוי?

ובשרותי  בחינוך  מהמשבר.  היציאה  באסטראטגיית  ביום-יום  להתרכז  מנסה  אני 

ההייטק  בקריית  התכנסנו  לצמיחה!  חזרה   - כל  קודם  בכלכלה.  ובעיקר  המועצה 

בפארק בר לב השבוע, ראשי המועצות האזוריות מטה אשר וגליל תחתון, וראשי 

הרשויות דיר אלאסד, מג׳ד אלכרום וסח'נין. כולנו מנסים לקדם קליטה של חברות 

הייטק נוספות וחדשות לטובת פיתוח התעסוקה והכלכלה האזורית.

תעשייה  אזור  לקידום  ישיבה  ועשינו  סח'נין  עיריית  של  משלחת  במשגב  ארחנו 

משותף.

פעילויות,  ביטול  פגיעה.  היתה  המועצה  שמציעה  ה״רשות״  ובשירותי  בחינוך 

פעילות מרחוק ופעילות תחת מגבלות, כל אלו גרמו לכך שאנחנו, ובעיקר ילדינו, 

קיבלו פחות השנה. בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, התרבות והספורט גם. היעדר 

הנחה  המועצה  בתקציב  מגולמת  במועצה.  תקציבית  לפגיעה  גרם  מדינה  תקציב 

ייאלץ  שההעברה למרכז הקהילתי לסבסוד הפעילות תקטן ושהמרכז הקהילתי 

לבצע קיצוצים, צמצומים והתיעלויות. זו המשימה העיקרית שהוטלה על הנהלת 

המרכז הקהילתי והיא שוקדת בימים אלו על אופן הביצוע ועל העיתוי וההשלכות. 

לעשות  ניאלץ  כולנו  אחרים  בתחומים  גם  מאחורינו.  לא  עוד  הקורונה  אילוצי 

התאמות ושינויים.  

בשבועות האחרונים עומס המכוניות ביודפת העתיקה ובכל הגישה אליה ולמתחם 

״בואכה יודפת״ הוא גדול מאוד. תושבי יודפת עשו ״מבצע״ ביום שישי לקראת פסח 

וניקו את צידי הכביש לאורך 3 ק״מ עד לצומת כביש 784. גם תופעת הטרקטרונים 

הפכה מזמן לסוג של מפגע בחלק משמורות הטבע והיערות במועצה. האחריות 

)נת״י(  ישראל״  ״נתיבי  לנקיון הכבישים הבינעירוניים בכל הארץ היא של חברת 

מפגע  למניעת  האחריות  גם  עובר.  הכביש  שיפוטן  שבתחום  הרשויות  של  ולא 

הסטאטוטורים  הגופים  של  הוא  קק״ל  וביערות  הטבע  בשמורות  הטרקטרונים 

על  ושמירה  בטיפוח  רב  כסף  להשקיע  ונמשיך  השקענו  במשגב  אנחנו  האלו. 

השטחים הפתוחים אבל כוחינו ואמצעינו מוגבלים.

א׳  ביום  בפגישה  יעלה.  לבנייה  מגרש  עבור  לרמ״י  התשלום  הבא  משבוע  החל 

עם מזכירי יישובי משגב הצגתי טבלה ובה המחירים לפני ואחרי העדכון. זו מכה 

קשה. לצערי, הנושא לא ממש מודגש במצעי המפלגות לקראת הבחירות. השבוע 

נפגשתי עם ראשי מועצות ועם השר לבטחון פנים.

למען ההגינות אני מציין פה, יומיים לפני הבחירות, שהגורם היחידי שעמד לצידנו 

אלון  ידידי  היה  משגב  ביישובי  הקרקע  מחירי  עליית  של  ה״ארוע״  בכל  ב-100% 

שוסטר ממפלגת ״כחול לבן״. 

במשגב  הבדווים  ביישובים  ובינוי  פיתוח  בהסדרה,  תמיכה  למצוא  הצלחתי 

במפלגות רבות בימין, בשמאל, בדתיים, בחרדים ובמפלגות הערביות. לעומת זאת, 

תמיכה בעידוד הרחבת היישובים הקהילתיים במשגב - הגדלת שטחי היישובים, 

ביישובים  בנים  והנחות לקליטת  דיור, תמריצים  יחידות  תוספת משמעותית של 

קהילתיים - זה קשה למצוא. נפגשתי עם נציגים מכל המפלגות, ואלון הוא היחידי 

שאני יכול לומר שהוא בוודאות ״בעדנו״ בכל אלו. 

נפגשתי עם מחזור חדש של חיילים שהגיעו לעשות ״משימה״ ביישובים הבדווים 

בהדרכת נוער. ברוכים הבאים!

עם  ישיבות  ומספר  הקהילתי  המרכז  הנהלת  של  בישיבה  השבוע  השתתפתי 

מנהלת המרכז וגזברית המועצה בקשר ל״תכנית ההבראה״ של המרכז הקהילתי. 

השתתפתי בשני פורומים מעניינים בנושאי תכנון. פורום תכנון סביבתי וועדת ערר 

לתכנית של יעד. אין ספק שקיימת רגישות הולכת ומתפתחת לצרכי הפיתוח של 

כל היישובים הערביים בגליל. כפי שאמרתי קודם - צרכי הפיתוח של היישובים 

היהודיים - פחות! 

דוד  מחברי  נפרדנו  גם  המועצה.  של  והתאגידים  האגפים  מנהלי  כל  עם  נפגשתי 

מטק - מוותיקי משגב ואיש יקר שהגיע לגיל פרישה. 

נפגשתי השבוע בנוסף, עם עמיתי מביר מכסור ועם תושבים ונציגי ציבור מדמיידה, 

חוסנייה, גילון, מכמנים ולבון. 

קראנו בשבת את המילה הראשונה בחומש ״ויקרא״ עם א׳ קטנה. מבארים שזהו 

סימן לענוותו של משה רבינו. האות שמבדילה בין ״קריאה״ לבין ״מקרה״ מוקטנת.  

ביום חמישי בערב ביעור חמץ. בשבוע הבא ביום א׳ חג וכל השבוע ״חול המועד״. 

שבוע טוב, פסח כשר, חג שמח!
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שלכם,
דני עברי


