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ד׳ בחשוון תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
בתחום השיפוט של משגב יש כ 170,000-דונם .רוב השטח  -כ 100,000-דונם הם
שמורות טבע ,שמורות יער וחורש טבעי לשימור .שטחים אלו משמשים כמובן את
כל תושבי האזור וכל תושבי המדינה ,וכן מהווים משאב יקר ערך וחשוב לכולם.
דרכים ,כבישים אזוריים וכבישים בין עירוניים תופסים כ 20,000-דונם נוספים .יש
כ 20,000-דונם שטחים חקלאיים ,רובם הגדול בבעלות פרטית .עד פה השטחים
שאינם מניבים הכנסות כלל.
אזור התעשיה תרדיון וחלק מאזור התעשיה בר לב ,מכון לשם ,מחצבת חנתון
ועוד מספר מתקנים בטחוניים ושטחי תעסוקה ברחבי המועצה משלמים למועצה
ארנונה .למרות זאת ,הכנסות המועצה ,ע"פ מפתחות משרד הפנים ,אינן נחשבות
ל״מספיק״ והמועצה נאלצת לאזן את תקציבה בעזרת ״מענק איזון״ ממשרד הפנים.
סך שטח  35יישובי משגב הוא כ 15,000-דונם כאשר בערך חצי זה היישובים הבדווים
שפרוסים על שטחים גדולים הרבה יותר מהיישובים היהודיים.
בניגוד למקובל לחשוב ,הצפיפות בתוך שטחי היישובים הקהילתיים היום דומה
לצפיפות בחלק מהיישובים הערביים בסביבה דוגמת כאוכב ,סאג׳ור ,ושעב וגם
ערים יותר גדולות ,כמו תמרה ושפרעם .רוב יישובי משגב מוקפים בשטחים מוגנים
מפיתוח .כל תכנית שמקודמת במשגב כוללת ציפוף ובינוי נוסף בתוך היישובים
הקיימים .אנחנו מכינים תכנית אב לבנייה צפופה בעתיד בכל יישובי משגב.
השבוע נדונה במועצה הארצית לתכנון ובנייה תכנית בקעת סח'נין .סח'נין ,עראבה
ודיר חנא קיבלו תוספת שטחים לפיתוח שיספיקו לשילוש האוכלוסיה הקיימת .גם
לסח'נין וגם לעראבה יש הסכמים חתומים עם משגב לגבי תוספת שטחים מתחום
שיפוט משגב לצרכי פיתוח הערים .גם סח'נין וגם עראבה שותפים לפניה משותפת
לקידום סלילת כביש  805בתוואי הסטאטוטורי הקיים .המטרה המשותפת לכולם
 פתרון המצוקה התחבורתית בבקעה .הכביש מתוכנן להיסלל ,רובו ככולו ,בתחוםשיפוט משגב ולשרת תנועה אזורית ובין עירונית .סלילת הכביש תאפשר גם קידום
והנגשה של תחבורה ציבורית חיונית בתוך סח'נין ,עראבה ,ודיר חנא.
המועצה הארצית החליטה לאשר את התכנית וכן להתנות את מימוש התכנית
בסלילת כביש  805בתוואי הסטאטוטורי הקיים .בהצלחה!
היה דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בתכנית הרחבת היישוב דיר אלאסד .אנו
עובדים בשיתוף פעולה עם הנהגת היישוב לקדם מענה לצרכי הפיתוח המאתגרים
שלו.

השתתפתי השבוע ביחד עם מנהלות ומנהלים מאגף החינוך ואגף כספים ,בדיונים
עם בכירי משרד החינוך בירושלים .הפעם זכיתי להעלות לדיון עקרוני סוגיה
שמשפיעה על כמעט רבע מהתלמידים במשגב .תלמידי בתי הספר ״עודד״ ,״גליל״,
ו״תבנית החינוך המוזהב״ משלמים את מלוא עלות ההסעה לבית הספר ובכך
״חוסכים״ למשרד החינוך מליוני ש"ח כל שנה באופן קבוע .מן הראוי היה ,לדעתי,
שבבתי ספר אלו ,שהם בתי ספר מוכרים ומפוקחים של המועצה ושל משרד החינוך,
ישתתף המשרד בהוצאה משמעותית זו .המועצה מארגנת את ההסעות ומשתתפת
בעלות ,אבל עיקר הנטל הוא על ההורים שמשלמים מאות ש"ח כל חודש באופן
קבוע .אני לא יודע אם אצליח לשנות את מדיניות המשרד בעניין זה ,אבל מה
שבטוח  -אני אנסה.
דנו עם בכירי המשרד גם בסוגיות נוספות  -בינוי ,מימון סייעות ומלוות והיסעים
בחינוך המיוחד מחוץ למועצה.
השתתפתי בדיון עם מנכ"ל משרד השיכון בנושא ״הסכמי גג״ במרחב הכפרי בכלל,
ובמשגב בפרט .בכוונת המשרד להציע מתווה לעידוד בינוי מואץ .אמשיך לעדכן.
אירחנו במשגב את הנהלת החטיבה להתיישבות וסיירנו בשטח .החטיבה כפופה
כעת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר ומסייעת בתכניות בינוי קהילתי ,תכנון
ותשתיות בהרחבות וביישובים וותיקים .החט"ל היא גורם משמעותי בפרויקט בינוי
תשתיות בערב נעים.

השתתפתי בדיון של וועדת הרווחה של מרכז השלטון האזורי ,שאני משמש כיו"ר
שלה .דנו בסוגיית מימון צוותי החירום היישוביים ,שרותים לבעלי צרכים מיוחדים,
פיתוח תעסוקה ,בינוי קהילתי ,תכניות לנוער בסיכון ושירותים לגיל השלישי.
נפגשתי השבוע עם עמיתיי ראשי המועצות האזוריות עמק יזרעאל ,גלבוע ,שומרון,
עמק המעיינות ומגידו.
השתתפתי בסיום פרויקט מעניין שהוביל פורום נשים פעילות בסלאמה וראס
אלעין יחד עם המועצה ,עמותת מרחבים לגיל השלישי והוועדים המקומיים.
הפרויקט היה ראיונות ותיעוד של תושבים וותיקים ביישובים הבדווים שתארו את
אורחות חייהם ואת המהלך המשמעותי של מעבר למגורי קבע.

זכיתי לברך בשם המועצה וכל יישוביה את קהילת מצפה אבי"ב שחגגה השבוע 40
שנה להקמת היישוב.

נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים מצורית ,כמאנה ,מצפה אבי"ב ,מנוף,
סלאמה ,ראס אלעין והררית.

קראנו בפרשת נח על המבול והברית בין הבורא לאדם ומצוות בני נח ,על מגדל בבל
ובסוף על יציאת תרח מאור כשדים ,כדי ללכת לארץ כנען .אנחנו כולנו בני אדם
הראשון ,בני נח ,ובני תרח שיצא עם בנו  -אברהם אבינו ,מאור כשדים והגיע לחרן.
היצר שלנו ״רע״ מנעורינו (בראשית ח' ,כ״א) ,נבראנו ״בצלם״ ונצטווינו במצוות
(בראשית ט' ,ו') ,חטאנו בכך שרצינו ״לעשות לנו שם״(בראשית י״א ,ד') .אנחנו
מאותגרים ויש מאתנו ציפיות  -מעניין! חודש טוב ושבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

