
השבוע  עבדו  ביישובים  הבטחון  צוותי  ונאמני  מתנדבי  הבטחון,  אגף  בטחון,  וועדת 

במתכונת מתוגברת. ידידי אלון שוסטר - סגן שר הבטחון, התייחס לאירועי השבוע 

ואני )ברשותו( מצטט:

״כמאה וחמישים שנה מתרחשת תחייתו הלאומית של עם ישראל במולדתו, והרי היא 

יהודי  לכל  בית  ישראל  היות  לצד  וכלכלית.  ביטחונית  קיימא,  בת  כישות  מתקיימת 

העולם, יש לה תשוקה גדולה לשיתוף פעולה עם שכנותיה ולחיים הוגנים בצוותא עם 

העמים השכנים, כולל העם הפלשתינאי ואזרחי ישראל הערבים...

… מאה וחמישים שנה תוקפים אותנו גלים של שנאה ותוקפנות; מאה וחמישים שנה 

אנחנו עומדים מולם איתן ….״

יהי זכרם של קרבנות האלימות ברוך ואיחולי החלמה לפצועים ….

החטיבה  ע״י  מובל  הפורום  הגליל״.  ״לב  לקידום  ציבורי  פורום  התכנס  השבוע 

להתיישבות. הוחלט בחט״ל ״לאחוז את השור בקרניו״ ולשאול מה היא בעצם מטרת 

ההתיישבות. המגבלות התכנוניות והקנייניות יוצרות ״סד״ שמקשה על זוגות צעירים 

בני המקום לבנות ביישובי משגב ובאזורי פריפריה אחרים את ביתם. כפר קהילתי בר 

קיימא הוא בהכרח כפר רב דורי עם מידה גבוהה של מעורבות קהילתית ועזרה הדדית. 

התנאי הראשון לצמיחה הוא היצע של דיור בר השגה. נכון להיום יש לנו התקדמות 

גם  במשגב.  הבדווים  ביישובים  השיכון  משרד  זכאי  מקום  לבני  דיור  בפתרונות  יפה 

ביישובים הערביים באיזור יש היצע הולך וגדל של קרקע מדינה לבני מקום זכאים 

במחירים ברי השגה. גם ביישובים הערביים אין מכרז ״למרבה במחיר״ אלא הקצאה 

בשיטת ״הרשמה והגרלה״ לזכאים בלבד. משום מה, ביישובים היהודיים הקהילתיים 

במשגב יש מדיניות של הגבלת גודל ושל הגבלת ״הנחה״ על קרקע לבנוי. מדוע? אין 

בגליל כפרים יהודיים? לב הגליל הוא לא פריפריה? לב הגליל הוא לא אזור עדיפות 

זכאי  דיור  מחוסרי  מקום  לבני  השגה  בר  דיור  לפיתוח  מקום  יש  לדעתי,  לאומית? 

משרד השיכון, גם בכפר הבדווי החדש שאנו מקימים במשגב וגם בכפר היהודי החדש 

שאנו מקימים במשגב. בשניהם ראוי שתהיה הנחה משמעותית למשרתים בצה״ל ו/

או בשירות לאומי. בשניהם ראוי שהשיווק לבני מקום יהיה פטור ממכרז ובוודאי לא 

מכרז ״למרבה במחיר״. בינוי קהילתי וקיימות אמרתי? 

מנהלי החט״ל בחרו להזמין תקשורת לפרסם את החסמים להתיישבות בלב הגליל. 

אולי נראה בקרוב חשיפה של המצב לציבור הרחב. 

חברתית  ולכידות  קהילתיות  שמאפיינים  ההדדית  והעזרה  ההתנדבות  מדרכי  אחת 

ובני  תושבים  מלווים  משגב  מיישובי  מתנדבים  ״מרב״.  תכנית  היא  משגב  ביישובי 

משפחה שמתמודדים עם מחלה קשה. המשמעות של ״להחזיק את היד״ של אדם 

הכשרה  שעברו  התכנית  מתנדבי  עם  נפגשתי  עצומה.  היא  מחלה  עם  בהתמודדותו 

מיוחדת השנה ובשנים קודמות. כל מי שמעוניין מוזמן לפנות - תכנית ״מרב״ מוכרת 

לפורום  אותו  אציג  בקרוב  ואני  הרווחה  אגף  ולעובדי  ביישובים  הקהילה  לוועדות 

מנהלי קהילה/ מנהלי יישובים ויו״רי יישובים. 

האזורית  המועצה  שהיא  ״בנימין״  אזורית  ממועצה  מנהלים  לביקור  זכינו  השבוע 

עבודת  מודל  את  לראות  באו  הם  יישובים(.  ב-45  תושבים  )כ-72,000  ביותר  הגדולה 

״מרחבים״ לשרותים לגיל השלישי. 

נפגשתי עם רכז הפיתוח העסקי ורכז תיירות של אשכול בית הכרם וביקרתי בתערוכת 

התיירות בה מציגים תיירני משגב ותיירני יישובי אשכול בית הכרם. 

השתתפתי בישיבה של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בנצרת שדנה בתכנית של יודפת. 

הקהילתי  המרכז  לניהול  המעבר  על  ושוחחנו  הכפרי  המועדון  עובדי  עם  נפגשתי 

והההשקעות הגדולות שבוצעו לשדרוג המקום. 

לפגישות  המועצה  אגפי  כל  מנהלי  ועם  ״אסיף״,  תיכון  ספר  בית  מנהל  עם  נפגשתי 

שוטפות, וכן לשמיעת הרצאה בנושא קיימות בשלטון המקומי. 

השתתפתי השבוע בישיבת וועדת ביטחון וגם בישיבת וועדת הכספים וישיבת הנהלת 

המועצה. בשבוע הקרוב מתוכנן דיון בתקציב הפיתוח של משגב במליאת המועצה. 

ביקרתי השבוע באבטליון, אשחר וערב נעים. נפגשתי ושוחחתי עם נציגי ציבור ותושבים 

ממורשת, יעד, יובלים, עצמון, מנוף, מעל״צ, חרשים, חוסנייה, סלאמה ודמיידה. 

בשבת הוצאנו שלושה ספרי תורה. בראשונה קראנו בפרשת ״תזריע״ על דיני הסגר 

נגע צרעת. בשני קראנו בפרשת ״פנחס״ כנהוג בראש חודש, ובשלישי קראנו בפרשת 

״בא״ בעניין ההכנות ליציאת מצרים בחודש ניסן. נכתב על חודש ניסן ״החודש הזה 

ניסן,  חודש  ב׳(.  י״ב,  )שמות  השנה״  לחודשי  לכם  הוא  ראשון  חודשים,  ראש  לכם 

חודש האביב - חודש הגאולה. השנה חודש ניסן הוא גם חודש הרמדאן. רמדאן כרים 

לתושבינו המוסלמים ולכל שכנינו המוסלמים. שנזכה כולנו לשלום ורעות ושכנות 

טובה! חודש טוב ושבוע טוב!
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