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יומנו של
ראש המועצה
מספר הילדים במערכת החינוך לגיל הרך ביישוב ,נותן אינדיקציה לקהילה שנמצאת
ביישוב .ביישוב רב דורי בר קיימא ,צריכה להיות כמות ילדים שמבטאת את
התחדשות היישוב .ילדינו הם עתידנו .פרמטר נוסף שמשפיע הוא ״מאזן הגירה״-
כמה בוגרים עוזבים וכמה חוזרים או מגיעים ממקום אחר .יש מקומות שבהם מגורים
זמניים או עונתיים הם גם משמעותיים.
ביישובי משגב הבדווים ,דפוסי הילודה גרמו לקיטון משמעותי בכמות הילדים בגיל
הרך ובבתי הספר ,החל מלפני כ 20 -שנה .ביישובים היהודיים משפיע בעיקר גיל
קליטת משתכנים חדשים .גם ביישובים הבדווים וגם ביישובים היהודיים קיימת
תופעה של משקי בית רב דוריים .לפעמים מדובר בהורה שמתגורר בבית של
אחד מילדיו ,ולפעמים בבת או בן בוגרים ,רווקים ,גרושים או נשואים שגרים בבית
הוריהם .אנו נמצאים כעת בגידול קל במספר הילדים בגיל הרך ביישובים הבדווים,
וקיטון קל ביישובים היהודיים.
שיטת הקצאת מגרשים חדשים לבנייה היא הגורם העיקרי למגמות הדמוגרפיות.
בחברה הערבית המסורתית ,רכישת קרקע חקלאית היתה בעיקר כדי לייצר בטחון
לטווח ארוך .גם היום ,מי שמחזיק קרקע חקלאית מסתמך על הבעלות כעתודה
לפתרון מגורים לדורות עתידיים.
בהקצאת קרקע בבעלות מדינה ,יש הבדל בין הנהלים ביישוב ערבי לבין יישוב
יהודי .שיטת ההקצאה ביישוב ערבי היא  -״הרשמה והגרלה״ .רשות מקרקעי ישראל
(רמ"י) ,מאפשר רכישת זכויות לבנייה בקרקע לפי קריטריונים .ההקצאה היא אך
ורק ל״בני מקום״ ,ואך ורק ל״זכאים״ שהם מחוסרי דיור מעל גיל  .18יש קריטריונים
נוספים לקדימות בבחירת מגרש .קיימת תופעה של מניפולציה בקריטריונים,
בעיקר ע"י רישום כתובת המגורים ביישוב אחד ,למרות ש״מרכז החיים״ הוא ביישוב
אחר .המועצה הצטרפה לועדים ולתושבים הבדווים בדרישה לבדיקה יסודית של
קריטריון המגורים מעבר לרישום ב״מרשם האוכלוסין״ (כתובת בתעודת זהות) .היום
כל היישובים הבדווים ״מבוקשים״ ויש אנשים שלא גרים במקום ,או שגרו לפני
עשרות שנים שרוצים לרכוש מגרש.
גם המחיר ,גובה ההנחה וגובה ההשתתפות בתשתיות ציבוריות  -כל אלו שונים
ביישוב יהודי לעומת יישוב ערבי .ביישוב ערבי במשגב וביישובים שכנים ,עלות מגרש
רמ"י מפותח ל״זכאי״ ליחידת דיור אחת ,היא בין  50-150אלף  .₪ביישוב יהודי עלות
מגרש רמ"י מפותח ל״זכאי״  1,150 750-אלף  .₪האפלייה היא ״אפלייה מתקנת״ והיא
תואמת את ערך ״סגירת הפערים״ שהיא אחת מערכי משגב .אלא שהעלות הגבוהה
ביישובים יהודיים פוגעת בקהילה ,בקיימות ובטווח הארוך  -בכפר היהודי בגליל .גיל
הרוכשים עולה ,חלק מהרוכשים הם בעלי אמצעים שמנהלים את רוב חייהם במקום
אחר ,ואיתנות הקהילה והיישוב נפגעים .גם ערך ה״התיישבות״  -הקמת יישובים
חדשים ליהודים ולערבים ,אפשרות למתן את ריכוז וריבוי האוכלוסיה רק במרכז
הארץ ,הזנחת הפריפריה ,בינוי ופיתוח אזורים בפריפריה הגיאוגרפית וגם החברתית.
הגשתי לרמ"י באמצעות שר השיכון (יו"ר ״מועצת מקרקעי ישראל״) ובתיאום עם
השר לפיתוח הנגב והגליל ושר החקלאות ,מספר הצעות למתן את עליית המחירים
גם ביישובים יהודיים .הגשתי גם למשרד משרד השיכון הצעות שעוסקות בעידוד
בנייה מהירה וצפופה יותר ע"י סבסוד תשתיות ציבוריות ותכנון בתנאים מסויימים.
המצב הקיים היום ,לא רק שלא מעודד זוגות צעירים לבנות ביישובי משגב היהודיים,
אלא גם גורם לבני מקום שמעוניינים לבנות בכפר שבו נולדו וגדלו ,לעבור ,בלית
ברירה ,למקום אחר.
במפגש עם ראשי מועצות אזוריות הצגתי בפני השרים תמר זנדברג (מרצ) ,עומר
בר לב ומרב מיכאלי (עבודה) ,את סוגיית תיקון  - 8וועדות הקבלה .ההקבלה בעיני
הציבור בין וועדת קבלה לבין אפלייה היא מקור הקושי בתמיכת מר"צ ומפלגת
העבודה בתיקון ,למרות שהחוק המקורי עבר כבר את ״מבחן בג"צ״ והוא כולל
בפירוש איסור אפלייה .אני ממשיך לנסות לקבל את תמיכתם .בכל אופן לכל
מי שמכיר את יישובי משגב ,ברור לחלוטין שחלופת שיווק מגרשים במכרז לכל
המרבה במחיר ביישובי משגב יהודיים וערביים ,איננה אלטרנטיבה רצויה.

במפגש עם שר הבט"פ וכן עם שר המשפטים ,עלתה סוגיית הפשע ,הפרוקטשן
והאלימות בחברה הערבית ובמרחב הכפרי .המצב קשה ונדרשים שינויים מרחיקי
לכת בכל הטיפול האכיפתי וכן השקעה בחינוך ,בבינוי קהילתי ובמבנה התעסוקה
בחברה הערבית ובפריפריה בכלל.
זכיתי במפגש להציג בפני כבוד נשיא המדינה את משגב וחלק מאתגריה המורכבים.

נפגשתי עם ראש עיריית כרמיאל ,מהנדס העיר וצוות התכנון האסטראטגי לגבי
סוגיות משותפות ,ורצון לשתף פעולה בקידום ופיתוח העיר והאזור.
השבוע בישיבת מליאת המועצה הוצגו תכניות לתוספת בינוי בסח'נין ותכנית שמורת
הטבע ״מתלול צורים״ .היו דיונים בנושאים שוטפים והצגת נתונים אסטראטגיים
לגבי האיתנות הפיננסית של המועצה ,והשפעת מדיניות הממשלה הנוכחית על
צרכי הפיתוח של יישובי משגב.

נפגשתי עם ההנהלה ופעילים נוספים מהיישוב מורן .נפגשתי ושוחחתי עם תושבים
ונציגי ציבור מראס אלעין ,כישור ואשבל.

בשבת קראנו את פרשת ״פקודי״ וסיימנו את חומש ״שמות״ .בפסוק האחרון מתוארת
השלמת בניית המשכן וכניסת ענן ה׳ שליווה את בני ישראל ״בכל מסעיהם״ .בפירוש
רש"י נכתב ״מקום חנייתן  -אף הוא קרוי מסע…״ השלמת ״ושכנתי בתוכם״ היא
קבלת החיים כ״מסע״ .מעניין .בהשלמת חומש מברכים ״חזק״ .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

