0105
2022
ל׳ בניסן תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה

"הגענו לקצה; ללא שינוי כיוון חד ,אנחנו עלולים לרדת לפחות מ־ 10%יהודים בגליל"
עשרות יישובים יהודיים בגליל הופכים בהדרגה למיעוט קטנטן ומפוזר | | ישראל היום
ביום שישי התפרסמה כתבה במוסף ״ישראל השבוע״ של עיתון ״ישראל היום״ ,כתבה
על מדיניות התכנון ומדיניות שיווק הקרקע בלב הגליל .כדרכם של כתבות ,היא נוטה
ל״סנסציוני״ ,אבל העובדות שמובאות הן נכונות לגמרי.
איך קרה שמדיניות ממשלתית שמגדירה את הפריפריה והגליל כאזורי עדיפות לאומית ואת
הורדת יוקר המחיה ובניית דיור בר השגה לזוגות צעירים כיעדים ,גרמה לעליית מחירים כזו
עצומה בעלות בית במשגב?
ה״נארטיב״ שהשתרש בציבור הולך בערך כך  -המתיישבים היהודים בגליל נהנים מהטבות
ו״רוח גבית״ מ״המדינה״ ואילו היישובים הערבים ( 85%מהאוכלוסיה בלב הגליל) ,סובלים
מהזנחה וחוסר טיפול והשקעה של ״המדינה״.
נכון להיום המציאות  -הפוכה! מאז שנת  2000בוטלו כמעט כל ההנחות וכל ההשתתפות
בבינוי ביישובים היהודיים ,קטנה השתתפות המדינה בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי,
ברווחה ובתכנון .מאז שנת  2000קטנה באופן יחסי ההשקעה בתחבורה ,במרכיבי בטחון,
בתקשורת ,בפיתוח כלכלי ,בבריאות ובאיכות סביבה.
בזמן שתקציב המועצה עלה מ 82-מיליון /₪שנה ל 256-מיליון /₪שנה ( ,)+ 312%השתתפות
המדינה (״תקציב האיזון״) ירד מ -12 17מיליון /₪שנה .כאחוז מהתקציב ,זו ירידה של  .80%יש
לציין שאילולא התושבים הבדווים במשגב ,הנתונים היו עוד יותר קשים.
בשנת  2000שווקו מגרשים מפותחים בגודל  500מ׳ מרובע למשתכנים ב 150-אלף  ₪והיום
מגרשים בגודל  350מ׳ משווקים ב 1,150-אלף .₪
ביישובים הערביים באותה תקופה היתה עלייה דרמטית בהשתתפות ״המדינה״ בכל
הפרמטרים .גם בתקציבים שוטפים וגם בהשקעות ופיתוח .בזמן שקרקע לבנייה בבעלות
פרטית נמכרת ב 4-5-מיליון  ₪לדונם ,נמכרה קרקע בבעלות המדינה בהנחה לזכאים בני
מקום ב 150-300 -אלף .₪
אבל ה״נארטיב״  -נשאר!
מעניין שיצאה השבוע גם כתבה ב״גלובס״ על שיתוף הפעולה שלנו עם סח'נין בפיתוח עסקי
אזורי.
בברכה ליום העצמאות שכתבתי לתושבי משגב ,הבאתי ציטוט ממגילת העצמאות שמבטא
היטב את המשכיות חזון מייסדי המדינה וחזון משגב .להלן הפסקה במלואה:
טֹובת כָ ּל
ּּתּוח ָה ָא ֶרץ לְ ַ
הּודית ּולְ ִקּבּוץ ָגּלֻ ּיֹות; ִתּשְׁקֹד ַעל ִפ ַ
ּתּוחה לַ ֲעלִ יָ ּה יְ ִ
ְמ ִדינַ ת יִ ש ְָׂר ֵאל ְת ֵּהא ְפ ָ
ׁלֹום לְ אֹור ֲחזֹונָ ם שֶׁל נְ ִב ֵיאי יִ ש ְָׂר ֵאל; ְת ַּקיֵ ּם
ְׁת ָּתה ַעל יְ סֹודֹות ַה ֵחרּותַ ,ה ֶצ ֶּדק וְ ַה ָ ּ
ש
ָׁב ָיה; ְת ֵּהא ֻמש ָ
ּתֹוש ֶ
שִׁוְ יֹון זְ כֻ ּיֹות ֶח ְב ָר ִתי ְּומ ִדינִ י ָגּמּור לְ כָ ל ֶאזְ ָר ֶח ָיה ְבּלִ י ֶה ְב ֵדּל ָדּתֶ ,גּזַ ע ִּומין; ַת ְּב ִט ַיח ח ֶֹפׁש ָדּתַ ,מ ְצּפּון,
רֹונֹות ָיה
לָ ׁשֹוןִ ,חּנּוְך וְ ַת ְרּבּות; ִתּשְׁמֹר ַעל ַה ְמּקֹומֹות ַה ְקּדֹושִׁים שֶׁל כָ ּל ַה ָדּתֹות; וְ ִת ְהיֶ ה נֶ ֱא ָמנָ ה לְ ֶע ְק ֶ
שֶׁל ְמ ִגלַ ּת ָה ֻאּמֹות ַה ְמ ֻּא ָחדֹות.
אנו שמחים שהחברה הערבית שמהווה רוב מובהק באזורנו ,נהנית סוף סוף מתשומת לב
ראויה ,תקצוב ראוי והשקעה ראויה .גם משגב ,כמועצה מעורבת וכחלק מהחברה הערבית,
זקוקה למשאבים ולתעדוף.
יישובי משגב היהודיים נבנו בסמוך ולפעמים במשולב עם פזורות בדוויות ,ובשכנות
ליישובים ערביים .המדיניות של קידום החברה הערבית היא נכונה ,ראויה וחשובה לפיתוח
אזורנו .היישובים היהודיים בעיקר זקוקים ל״ריבוי טבעי״ ללא הפרעה וניצול של המדינה,
ולתמריצים לקליטת עלייה ולהתרחבות בקצב בר קיימה.

השבוע נפגשתי עם יושבי ראש כל יישובי משגב וגם עם כל חברי מליאת המועצה בעניין
התכנית להרחבת הבינוי והפעילות בשטח מכון לשם של רפאל .יישובים ותושבים מתארגנים
להגשת התנגדות .כפי שדווחתי בעבר ,המועצה כבר הגישה את התנגדותה ,ההתנגדות נידונה
ונדחתה ,והמועצה הגיעה להסכם עם חברת רפאל לגבי התכנית.

שר התקשורת נפגש עם ראשי המועצות האזוריות בעניין הצמצום בשירותי הדואר הנע.
דואר ישראל נמצא ב״הבראה״ ובהליך הפרטה .נכון להיום מדיניות משרד התקשורת לעניין
השירות במרחב הכפרי היא  -צמצום חלוקת דברי דואר לפעם אחת בשבוע ,צמצום סניפים
וצמצום השירות באופן כללי .שירותים רבים של בנק הדואר ניתנים לביצוע במכשיר טלפון
נייד ,ויהיה עלינו להתרגל לרמת שירות נמוכה יותר .הנושא מטופל כעת ע"י מרכז השלטון
האזורי .מזכירויות היישובים עודכנו.
לאחר הליך ממושך ,זכינו השבוע סוף סוף להסכמת משרד הרווחה להקים שלוחה של
״מעברים״ במשגב .השלוחה תקדם תעסוקה וסיוע ליזמים ביישובי משגב ,וכן ביישובי מועצה
אזורית גליל תחתון ומועצה אזורית ״אל בטוף״ .הודעה מסודרת תגיע לכל היישובים .בהצלחה!
השבוע התכנסו גם הנהלת חברת פארק משגב ,גם הנהלת המרכז הקהילתי וגם הנהלת
חברת קולחי משגב .הדו"חות הכספיים אושרו בהנהלות ,ויוצגו בהמשך גם במליאת המועצה.
בעיקרון נראה שכל תאגידי המועצה ,כמו גם המועצה עצמה ,עברו את משבר הקורונה
בשלום וערוכים לפריצה קדימה  -כל אחד בתחומים שבהם הוא עוסק.
אירחנו את נציגי משרד השיכון ואת נציגי קרן קלור בטקס פתיחת מרכז המוזיקה ואמנויות
הבמה בקמפוס משגב .המבנה איכותי ומהווה בסיס לקפיצת מדרגה בלימוד מוזיקה ואמנויות
הבמה .תודה לתורמים ובהצלחה לקהילה!

השתתפתי בכנס לקידום השירות לציבור במועצות האזוריות .ההתקדמות במשגב היתה
משמעותית מאוד בשנים האחרונות בתחום הזה ,ואנו בודקים ומשווים את רמת השירות גם
לעצמנו בעבר וגם למועצות המתקדמות ביותר בתחום חשוב זה.

כל חברי המליאה הוזמנו השבוע לארוחת אפטאר אצל סגני  -אחמד סואעד .זו היתה הזדמנות
למפגש עם מנהיגי היישובים  -יושבי ראש וחברי הועדים המקומיים הבדווים ,מנהלי בתי
הספר ,ומנהיגי הדת ביישובים הבדווים במשגב.

קבוצת הרובוטיקה של משגב ,המורכבת מתלמידים ותלמידות בשכבות י’-י"ב מקמפוס
משגב ומתיכון סלאמה ,הצליחה בתחרות בינלאומית בארה"ב ,להעפיל לאליפות העולם .זו
שנת הפעילות הראשונה אחרי הקורונה ,וקבוצת משגב מצליחה בעקביות להתמודד מול
קבוצות הנתמכות ע״י תאגידי ענק כגון גוגל ,טסלה ,נאס"א ,בואינג וכו’ .כל הכבוד לתלמידים,
למנטורים ,להורים ולתומכים מהתעשייה המקומית.

בשבת קראנו בפרשת ״קדושים״ ַ -״ּד ֵּבר ֶאל ּכָ ל ֲע ַדת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהםְ ,״קד ִֹׁשים ִּת ְהיּו,
ּכִ י ָקדֹוׁש ֲאנִ י ה׳ …״( ,ויקרא י״ט ,ב׳) .רשימת המצוות שנגזרות מהיות כל העדה קדושים מעניינת
ומזכירה את מילות מגילת העצמאות  -חרות ,צדק ,שלום … לא לקלל חרש או להכשיל עוור,
לא לעשוק ,לא לגזול ,לא להלין שכר ,לא לנקום ,לא להדר חזק ולא להפלות חלש  -הרב יונתן
זקס ז״ל כמו רבים אחרים ,מייחס לעניין קדושת כל העדה משמעות חברתית מהפכנית .אנחנו
במשגב בחרנו את המילים  -שונות (חרות) ,שיתוף פעולה (שלום) ,וסגירת פערים (צדק) כערכי
יסוד .מעניין!

עיד אלפטר שמח לתושבינו ולשכנינו המוסלמים  -كل عام وانتم بخري!
אירועי יום השואה נערכו ביישובי משגב ובבתי הספר .אנו נערכים ליום הזיכרון ויום העצמאות
במועצה וביישובי משגב .שואה ,גבורה ,ציונות ,קיבוץ גלויות ,התיישבות ,פיתוח ,חרות ,צדק
ושלום  -אלו הם בסיס הנארטיב שלנו .חודש טוב ושבוע טוב ,שיהיו יום זכרון משמעותי ויום
עצמאות שמח לכולם!

שלכם,
דני עברי

