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י״ז בכסלו תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
מה קצב הגידול הרצוי ביישוב כפרי? זו שאלה שמתמודדים איתה כל מי שעוסק
בתכנון ובפיתוח .תכניות המתאר ביישובים הערביים הן בתהליך מואץ של הרחבה,
כך שהן תאפשרנה תוספת יח״ד להכפלה ושילוש האוכלוסיה הקיימת היום.
התכנית הכוללנית של סח'נין למשל ,מתייחסת לאוכלוסיה של  110,000תושבים,
כאשר היום יש  .32,000כך גם התוכנית הכוללנית של כרמיאל.
ביישובי משגב הקהילתיים מקובל לשאוף לגידול מדורג של  5-10בתים בשנה ,כדי
למנוע ״הזדקנות״ היישוב .מקובל לתכנן מערך שירותים קהילתיים יישובי שמבוסס
על תשלום של  ₪ 300-400לחודש .רמת שירותים ממוצעת מתחילה כשיש ביישוב
 250-300משפחות שמשלמות .קיימת כמובן שונות בין קהילה לקהילה ,אבל אלו
הנתונים השכיחים .בשלב מסויים בהתבגרות יישוב ,חלק הולך וגדל של התושבים
החדשים הם בני מקום שגדלו ביישוב .גם קיימת תחלופה מסוימת של אוכלוסיה
שנסיבות חייה משתנות ונקלטים חדשים שרוכשים מהם את ביתם.
ביישובי משגב הבדווים המצב שונה .בחברה הבדווית המסורתית שהכרתי בסיני,
היה מקובל שמספר אחיות נשואות מקיימות יחד עם הוריהן משק משפחתי
משותף .בחברה הבדווית בגליל ,לעומת זאת ,בדומה לשאר החברה הערבית ,מקובל
שהנשים עוברות לגור באדמות משפחת בן זוגן .מקובל גם שבבניית מגורים יש זיקה
למיקום של משפחת בן הזוג (ולא בת הזוג) ,אחיו ,הוריו וקרוביו מצד האב .מקובל גם
שבית המגורים של ההורים מיועד בסופו של דבר לאח הקטן במשפחה.
בחברה היהודית יש יותר ניידות וככלל ,יותר פתיחות לשיתוף בשכנות קרובה בין
משפחות שאין ביניהם קשר מלכתחילה.
ביישובי משגב הבדווים כל השווק של קרקעות בבעלות המדינה מיועדת אך ורק
ל״בני מקום״ .הקהילות הבדוויות מנסות לשמור שהשווק יהיה ככל הניתן לקרובי
משפחה של מי שכבר גר בקרבת מקום ,ובכך לשמור על שכונות משפחתיות.
במסגרת ערכי הליבה שלנו אנו במשגב מכבדים את רצון הקהילה.

ביישובי משגב היהודיים קיימת קליטה גם של מי שאינם ״בני מקום״ .חלק לא
קטן מבני משגב הבוגרים בחרו מסיבות כאלו ואחרות לעבור ל״מדינת תל אביב״
ולמקומות אחרים .הקושי בהמשך תכנון הרחבות היישובים ועליית מחיר המגרשים
גורם לכך שקצב הגידול בחלק מהיישובים הוא פחות מ 5-10-משפחות בשנה.
הצגתי בשבוע שעבר בקשה מפורשת לשרת הפנים ויו״ר מנהל התכנון ,לאפשר
קידום תכנון של הכפלה של כל יישובי משגב  -גם יישובים בדווים וגם יישובים
יהודיים .לשם כך נדרשת יציאה מתחומי ה״קו הכחול״ והגדלת שטחי היישובים.
סגן ראש המועצה מציג את דרישות היישובים הבדווים שלנו בפני כל מי שעוסק
בגיבוש התקציבים לקידום החברה הערבית .הוא נפגש השבוע עם שרת התחבורה,
ובין השאר הוא הדגיש את החשיבות האזורית של כביש  .805הכביש הוא לא ״עוקף
סח'נין״ אלא ״מחבר סח'נין״ וחיוני לפיתוח אזור התעסוקה בצפון העיר.

השבוע נפגשתי עם הנהלת היישוב יובלים ,ונושא הרחבת היישוב וקליטת בני
מקום מחוסרי דיור עלה בעוצמה רבה .נכון להיום ,עליית מחירי המגרשים גורמת
לקשיים רבים יותר ככל שהמדרג הסוציו אקונומי היישובי גבוה יותר.

הוזמנתי השבוע יחד עם עמיתי ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל ,להציג את עניין מחיר
המגרשים כחסם בקליטת זוגות צעירים בכלל ,ובני מקום מחוסרי דיור בפרט ,בפגישה
עם השר לפיתוח הפריפריה ,עודד פורר שהוא גם שר החקלאות ופיתוח הכפר.

נפגשתי עם עמיתיי ראשי הרשויות של סח'נין ושל דיר אלאסד בעניין פיתוח
משותף של תעסוקה.
נחנך השבוע בחגיגיות ה״האב״ בתרדיון שמתחיל להיות מרכז פיתוח עסקי
משמעותי לקהילת העסקים במשגב ובאזור .הצגנו בפני מנכ״ל המשרד לפיתוח
הפריפריה אילן שוחט ,את ה״מאיץ״ המשותף שפועל במקום בשיתוף עיריית סח'נין
ובחסות  - Mass Challengeחברה בינלאומית שמקדמת חממות לעסקים בתחומי
הטכנולוגיה וההיי-טק.

נפגשתי ,יחד עם יו״ר הוועדה לפיתוח עסקי של משגב ,עם מנכ״לית משרד הרווחה
ומנהלת אגף קהילה במשרד בעניין קידום מרכז תעסוקה במשותף עם מועצה
אזורית גליל תחתון ומועצה אזורית אל-בטוף.
השתתפתי השבוע בישיבת הנהלת המרכז הקהילתי לקראת אישור תקציב .2022
יעדי המרכז הקהילתי הם הגעה ליותר בני נוער ויותר תושבים והנגשת פעילויות
רבות יותר ליישובים ולאשכולות.
השתתפתי בישיבת הנהלת המועצה לקראת דיון מתוכנן במליאת המועצה בתקציב
.2022
סיירתי השבוע עם יערן קק״ל ומנהל אגף איכו״ס ביער שגב לקראת שדרוג היער
והכנת חניונים וסגירת חלק מהדרכים לתנועה מוטורית.

נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים מיובלים ,רקפת ,יעד ,צורית ,מצפה אביב,
מורשת וגילון.

קראנו בשבת על שובו של יעקב מפדן ארם .זו הפרשה השמינית בתורה .בפסוק
״קטֹנְ ִּתי ִמ ּכֹל ַה ֲח ָס ִדים
השמיני של הפרשה מתפלל יעקב לקב״ה במילים אלוָ :
יתי ִל ׁ ְשנֵ י
ׂית ֶאת ַע ְב ֶּדָך ִּכי ְב ַמ ְק ִלי ָע ַב ְר ִּתי ֶאת ַה ַּי ְר ֵּדן ַה ֶּזה וְ ַע ָּתה ָהיִ ִ
ִּומ ָּכל ָה ֱא ֶמת ֲא ׁ ֶשר ָע ִש ָ
ַמ ֲחנֹות.״ (בראשית ל״ב ,י״א) .באותו לילה נאבק יעקב עם המלאך .למחרת הוא חצה
את ״מעבר יבוק״ .שמינו ושם מדינתנו הם שמו מאותו יום  -ישראל .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

