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א׳ בטבת תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
במשגב יש  35יישובים 6 .יישובים בדווים ו 29-יישובים יהודיים .בין היישובים
היהודיים לבין עצמם קיימת שונות גדולה .במיקום ,בצורה הפיזית ,באורחות החיים
וגם באופן גביית התשלומים ואספקת השירותים הקהילתיים .המשותף לכל
היישובים הוא ב 3-דברים מהותיים:
 .1כל היישובים הם "קטנים" ומונים פחות מ 2,500-תושבים.
 .2בכל היישובים יש אגודה שיתופית שמבצעת פעילות קהילתית ,וגובה תשלום
מיסים ודמי השתתפות עפ"י החלטת האסיפה הכללית.
 .3בכל היישובים ,המשתכנים החדשים מתקבלים לאגודה ,מקבלים על עצמם את
ההתנהלות שמקובלת ביישוב ,את הנורמות ואת אורחות החיים.
שלושת המאפיינים האלו הם נכונים גם לעוד כ 900 -יישובים בישראל .כשליש
מיישובים אלו הם יישובים קהילתיים קטנים ,כמו רוב יישובי משגב.
העובדה שקבלת זכות להקמת בית ביישוב כרוך ב"-וועדת קבלה" ובהליך קליטה,
מצריכה בקרה וביקורת כדי למנוע שימוש לרעה ,אפלייה ,והדרה חו"ח .בוועדת
הקבלה ליישובי משגב קיימת בקרה כזו .אין אפלייה בוועדות הקבלה במשגב .יש
הליך שקוף ומבוקר שבוחן את נכונות המועמדים להיות חלק מהקהילה היישובית,
ולקבל על עצמם את החובות והמגבלות הכרוכות בכך.
תיקון  8לפקודת האגודות השיתופיות נקרא "חוק וועדות הקבלה" .התיקון אושר
בכנסת ונכנס לתוקף בשנת  2011ונקבע בפירוש שוועדת הקבלה לא תסרב לקבל
מועמד מטעמי גזע ,דת ,מין ,לאום ,מוגבלות ,מעמד אישי או הורות ,נטייה מינית,
ארץ מוצא ,השקפה או השתייכות מפלגתית או פוליטית.
עם האישור הסופי של החוק ,נקבע שהחוק יחול רק על יישובים "עד  400משפחות"
בנגב ובגליל .בעשור מאז  2011היו מספר התפתחויות.
 .1הוגשו עתירות נגד החוק על כך שהחוק מאפשר אפלייה פסולה והן נדחו.
 .2רמ"י קבע שבמרכז הארץ (היכן שלא חל החוק) ,לא יפעלו ועדות קבלה ביישובים
קהילתיים ובהרחבות קהילתיות של מושבים וקיבוצים ,והיישובים "הצביעו
ברגליים" והפסיקו כמעט לחלוטין הרחבות כאלו.
 .3יישובים קהילתיים רבים גדלו והגיעו ל 400-משפחות.
ההחלטה על הרחבה /הגדלה של יישוב קטן ,היא החלטה חשובה ומורכבת .כל
היישובים הבדווים במשגב ,למשל ,אינם מוכנים לגדול ,להתרחב ,ולקלוט מי
שאיננו בן המקום ,אפילו אם הוא בדווי תושב הגליל מיישוב אחר .כך גם הלכה
למעשה בכל היישובים הערביים בגליל  -קטנים וגדולים .בעיר שפרעם למשל ,רמ"י
עורכת מכרזים נפרדים לתושבים דרוזים ,תושבים בדווים ותושבים אחרים  -כולם
בני המקום.
אני מקווה שאחת ההצעות להרחיב את תחולת תיקון פקודת האגודות השיתופיות
ל 700-משפחות ,תקודם ותיכנס לתוקף בכנסת הנוכחית .אם כל המורכבות והקושי,
אני חושב שבין  400ל 700-משפחות ,יישוב קהילתי עדיין זקוק לאגודה שיתופית.
רק אגודה שיתופית יכולה לגבות מיסים ותשלומים על סמך החלטות שמתקבלות
מעת לעת באסיפה כללית .רק הגדלת יישוב בשיטה הקיימת יכולה להבטיח שכך
יהיה.
אני מעורה במתרחש בחברה הערבית בכלל ובחברה הערבית בגליל בפרט .חלק
מיישובי משגב כוללים גם שכונה בדווית .התושבים הבדווים עד היום העדיפו שלא
לשלם מיסי אגודה ותשלומי אגודה ,והגיעו להסדרים כאלה ואחרים עם היישוב שבו
הם גרים .אני נגד גזענות .אני בעד חיים משותפים ,ואני בעד וועדות קבלה ביישובים
קהילתיים עד  700משפחות.
נפגשתי השבוע לפגישת עבודה ארוכה עם שר השיכון /יו"ר מועצת מקרקעי ישראל
ונציגים בכירים ברמ"י ,החטיבה להתיישבות ומשרד השיכון .בישיבה השתתף גם
ראש מ.א .עמק יזרעאל וסגן שר הבטחון.
בקשותיי הן:
 .1תמיכה בחקיקה להגדלת תכולת תיקון "ועדות הקבלה" מ 400-ל.700-
 .2החלטות מועצת מקרקעי ישראל לביטול תקרת ההנחה ומתן הנחה משמעותית,
ללא תלות במדרג סוציואקונומי ,באזורי עדיפות א' ו-ב'.
 .3תמיכה משמעותית בתשתיות ציבוריות ביישובים כפריים יהודיים בגליל ,לפחות
חצי מהנהוג בכל היישובים הערביים הסמוכים.
למעשה ,השלמתי "סבב" פגישות ברמת שר /שרה במשרד הפנים בנושאי תכנון,
במשרד נגב-גליל בעניין קידום ועידוד התיישבות כפרית ,משרד התחבורה בעניין
מערכת הכבישים והתחבורה הציבורית ומשרד השיכון בעניין המדיניות הקרקעית.
אני מקווה שבקרוב יוגשו הצעות החלטה משמעותיות בכל התחומים האלו.

נפגשתי השבוע עם עמיתי ראש מועצה מקומית ג׳וליס ודנו בשיתוף פעולה בניטור
ואכיפה למניעת מטרדי רעש ,השלכת פסולת ושריפת פסולת ,וכן על האפשרויות
לשיתופי פעולה בפיתוח עסקי ובתכנון.

נפגשתי ושוחחתי השבוע עם תושבים ונציגי ציבור מיובלים ,דמיידה ,טל אל וכמון.
במהלך חנוכה הסתיימה בניית מרכז המוזיקה במשגב והמשכנו במופעי התרבות.
מערכת החינוך הפעילה את ילדי כיתות א'-ג' בבתי הספר וילדי משגב התחילו
להתחסן!

כל יום בשבוע שעבר הדלקנו עוד נר .הימים התקצרו והשמש זורחת יותר דרומה.
כל השבוע ירח כסלו התמעט .אתמול נולד ירח טבת.

היום ראש חודש והערב נשלים הדלקת כל הנרות בחנוכיות .נראה רק סהר ירח
חדש קטן בתחילת החשכה .קראנו אתמול על המפגש הטעון בין יוסף לאחיו.
סיימנו לקרוא ב"שיא המתח" אחרי שבנימין "נתפס" עם הגביע של יוסף .עוד מעט
ונתחיל לראות ש"הכל לטובה" .עוד מעט .אנחנו "מאמינים בני מאמינים".
חג שמח ,בשורות טובות ואורות ליהודים ,למוסלמים ,לדרוזים ולנוצרים .גם
לבהאים .שבוע טוב וחודש טוב!

שלכם,
דני עברי

