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כ״ד באדר ב׳ תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
ביישובים רבים במשגב יש אזכור לתורמים שסייעו בהקמת היישוב או בהקמת מבנים.
ביישובים לוטם ושורשים ,בפארק אוסטרליה ובמקומות נוספים במשגב ,יש לוחות
הוקרה לתורמים בקהילות יהודיות בחו׳ל שסייעו להתיישבות במשגב .בבניין המצפה
ביודפת יש לוח אבן שמציין את ״מועדון חובבי הגולף בבריטניה״ שתרמו להקמת
המבנה בשנות ה 50-של המאה הקודמת .בתמונות של הטכסים ביודפת משנות ה,60-
רואים הרבה בדווים מ״פזורת ד׳הרה״ ,מכובדים מכאוכב אבו אלהיג׳א ובעלי תפקידים
ממשרדים ממשלתיים וכן מקק׳ל ומהחטיבה להתיישבות .בטכס העלייה לקרקע של
היישוב שכניה בתחילת שנות ה 80-נכחתי מטעם יודפת יחד עם מכובדים מד׳הרה
ומכאוכב .הגיע מנהל המחוז של משרד הפנים .הזמנים השתנו .התיישבות כפרית
בגליל כבר לא נתפסת כ״משימה לאומית״ .יישוב שמבוסס על יוממות ונסיעה בכלי
רכב לצריכת שירותים ,נתפס היום כ״פרבר״ שסותר את התכנון העירוני המודרני .לפני
 30שנה הקיבוצים והמושבים הפכו ל״נטל״ ולמקור להסדרי חובות .היום ,היישובים
הקהילתיים נתפסים כ״שכונות ווילות אקסקלוסיביות״ .אין סיכוי שממונה מחוז
במשרד הפנים יתייחס להקמת יישובים חדשים כ״פונקציית מטרה״ .הקשב הלאומי
ממוקד ב״עירוניות״ ,איכות סביבה ,וחדשנות.

לפני כ 20-שנה נפסקו התרומות להתיישבות .הסוכנות היהודית הפכה ל״נושה״ ומאז
רק הקשתה על פיתוח יישובים והתנהלותם .יישובי משגב התחילו להתפתח בזכות
עצמם .ביישובי משגב היהודיים משלמים מיסי אגודה ותשלומים שונים לשירותים
קהילתיים בהיקף של אלפי  ₪בשנה לכל משפחה .כל משפחה משלמת עשרות
אלפי  ₪להון אגודה ולקרנות פיתוח .היטלים ואגרות הם המקור העיקרי של המועצה
לפיתוח ותחזוקה של מערכות תשתית .כספים פרטיים של תושבים משמשים,
באמצעות האגודות ,להקמת מבני ציבור ופיתוח תשתיות ושירותים קהילתיים.
התנדבות קהילתית נדרשת לשירותים קהילתיים בסיסיים בתחומי החינוך המשלים
והנוער ,הגיל השלישי ,היערכות לחירום וביטחון שוטף ,איכות סביבה ועוד .בנוסף
לתשלומים הגבוהים תרומת זמן ללא תמורה הופכת לחלק מהותי מהחיים .בכל זאת
אנו ממשיכים להתפתח וגם לתרום תרומה לא מבוטלת לפיתוח האזורי .הקדמנו
במשגב ב 30-שנה את הנגב בלקיחת אחריות על הסדרה ,קידום ופיתוח ״פזורות״
בדוויות ,ואנו זוכים לאחרונה לסיוע ו״רוח גבית״ גם ממשרדי הממשלה השונים וגם
מתורמים.
השבוע נערכה ישיבה עם סמנכ״לית משרד השיכון הממונה על בנייה במרחב הכפרי.
השתתפו בישיבה גם כל מנהלי התחום .משרדי תכנון שונים הציגו את הטיפול בתכנון
במרחב הכפרי לעומת הטיפול במרחב העירוני ובמרחב ״מיעוטים״ .אין ספק שצרכי
הפיתוח של המרחב הכפרי אינם מתועדפים .תכנון ארוך טווח ביישובי משגב בעשורים
הבאים יתבסס על שתי עבודות אסטראטגיות שנערכות כעת במימון משרד השיכון
 המנהלה לבנייה כפרית והחטיבה להתיישבות .עבודה אחת  -תכנון בנייה רווייהביישובי משגב .התכנית השנייה  -פיתוח ״אשכולות״ של יישובים סמוכים שמבוססים
על בית ספר יסודי ושלוחה של המרכז הקהילתי .יישובי משגב הם יישובים ״לדורות״,
לא ״פרברים״ אלא ״כפרים״ .אנו נמשיך להיות פורצי דרך וחדשניים בהתמודדות
עם אתגרי הביסוס של כפרים רב דוריים  -יהודיים וערביים /בדווים בלב הגליל .זו
שליחותינו וזהו סיפור חיינו!

הנהלת המחוז במשרד החינוך ומנהלת המחוז ביקרו השבוע בבי״ס יסודי סלאמה.
נפגשתי השבוע עם קצינים במערך ההגנה האווירית שבאו לבקר במשגב ,ושמחתי
לראות שהתחום הבטחוני הקריטי הזה ״בידיים טובות״.
נפגשתי עם ראש מועצה מקומית דיר אלאסד בעניינים משותפים לתכנון לטווח
ארוך .אנו מעוניינים לקדם מיזמים משותפים ,וכן את כביש הגישה ליישובי כת״פ
מצומת גילון.

ברכתי ,יחד עם עמיתי ראשי רשויות באשכול ״בית הכרם״ את מארגני פסטיבל ״בא לי
גליל״ לקידום מיזמי תיירות ומסחר מקומיים.
השתתפתי בטכס ״הסרת הלוט״ מעל סמל מועדון רוטרי משגב .המועדון פעיל
במשימות קהילתיות ביישובי משגב ובהעשרה בבתי הספר הבדווים והיהודים .עמיתי
המועדון מיישובי משגב מוסיפים רובד נוסף להתנדבות ולמעורבות הקהילתית
ותורמים תרומה נוספת ומשמעותית לקהילה ,לאזור ולחברה  -יישר כוח!

נפגשתי השבוע עם נציגי הנהלת יעד בעניין טיפול וועדת המשנה לתכנון ובנייה
בבקשות לשינויים ״נקודתיים״  -בד״כ תוספת זכויות בנייה במגרשים עליהם כבר
נבנה בית .חלק מתושבי משגב הוותיקים מרחיבים את בתיהם כדי שיתאימו לצרכיהם
ולפעמים גם לצרכי ילדיהם הבוגרים שבחרו להמשיך ולהתגורר איתם .תופעה זו
מוכרת לנו ביישובים הבדווים והיא מתחילה להיות נפוצה גם ביישובים יהודיים.
נפגשתי השבוע גם עם פורום מנהלי קהילות ומנהלי יישובים ,וגם עם פורום יו״רי
יישובים .שני הפורומים חשובים וחיוניים במועצה אזורית שמתנהלת בשיטה ״דו-
רובדית״  -רובד מועצה ורובד יישוב.

נפגשתי עם מנהלי אגפים ומנהלי בתי ספר והשתתפתי במפגש עם חלק מהמגשרים
שמתנדבים במרכז הגישור של משגב ועם עובדות אגף הרווחה שמטפלות בקידום
גישור כבסיס לקהילתיות ופתרון סכסוכים בקהילה.
נפגשתי השבוע עם תושבים ונציגי ציבור משורשים ,יובלים ,הררית-יחד ,טל אל ,יעד,
עצמון ,מנוף ,סלאמה ,כמאנה וערב אלנעים.

בשבת ציינו את ״שבת פרה״ וקראנו ,בנוסף לפרשת ״שמיני״ ,גם את תאור קרבן ״פרה
אדומה״ מפרשת ״חקת״ .בשיר שפרסם פעם תושב יודפת מובעים הרהורים בקשר
לשבת פרה .זה נשמע יותר ״הינדי״ מאשר ״יהודי״ .למעשה ,מדובר בפעולה של הכנה
והטהרות שהיתה נדרשת כדי לקיים את מצוות העליה לרגל לירושלים במועדים .בית
מקדש בירושלים היה קיים במשך כ 1,000-שנה .כמעט  2,000שנה מאז שאנו קוראים
לפני כל חודש ניסן את ההוראות שאינן מתקיימות בפועל .בפרשה עצמה יש רשימה
של בעלי חיים ״טהורים״ ו״טמאים״ .חודש ניסן השנה מקביל לחודש הרמדאן .גם
הפסחא הנוצרית (מערבי ומזרחי) נופלים השנה בחודש ניסן .גם זיארת נבי שועייב
של הדרוזים .אני מאחל לבני כל הדתות חודש של טוהר והתחדשות ,חודש של הרהור
ותפילה ,חודש של ״לידה מחדש״ ושל חרות .שבוע טוב וחודש טוב!

שלכם,
דני עברי

