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ב- 10%-20% ממשקי הבית ביישובים היהודיים במשגב יש עובד )או גמלאי( של תעשיית 

הבטחון. אחוזי עובדי ההייטק, התעשיה המתקדמת, אחוז היזמים והעצמאיים - כל אלו 

גבוהים בכל קנה מידה. ב- 15%-20% ממשקי הבית הבדווים במשגב יש עובד )או גמלאי( 

של כוחות הבטחון. אלו נתונים חריגים ביחס לאזור, למועצות אזוריות, למרחב הכפרי 

ולחברה הערבית. תושבי משגב מוצאים דרכים יצירתיות להשתלב בכלכלה, בחברה 

ובמדינה. גם יישובי משגב היהודיים וגם יישובי משגב הבדווים הם ״סיפור הצלחה״. 

יישובי המועצה והמועצה עצמה מתנהלים בצורה טובה ויעילה ע"פ כל קנה מידה ורמת 

המיסוי והארנונה נמוכים. בדירוג הכנסות הרשות לנפש מדורגת מועצה אזורית משגב 

יכולת  האזוריות.  המועצות  מממוצע  בכ-25%  ונמוך  הארצי,  מהממוצע  נמוך  במקום 

המועצה לספק לתושביה שירותי חובה נסמכת על ״מענק איזון״ - השלמת תקציב ע"פ 

״נוסחה״ של משרד הפנים. הכנסות המועצה מארנונה למגורים מהווים מקור לכ-20% 

)בלבד( של השירותים שמספקת המועצה. 

מועצה אזורית משגב היא מועצה של יישובים ״צעירים״, יהודים ובדווים, שלא השלימו 

את שלבי הפיתוח ושחסרה בהם תשתית תעסוקתית ומסחרית. מקורות ההכנסה של 

המועצה מצומצמים וחסרים ביחס לאוכלוסיה ובעיקר ביחס לפיזור האוכלוסייה במרחב. 

יש פיתוח חסר של  והיהודיים טרם פותחו כל התשתיות,  ביישובי המועצה הבדווים 

ומחסור בשטחי מסחר.  ציבור, מחסור בשטחי תעסוקה  ציבור, מחסור במבני  שטחי 

המחוז״  ״עיר  למועצה.  מחוץ  וארציות  אזוריות  תשתיות  על  רבה  במידה  נסמכים  אנו 

שלנו היא כרמיאל ואנחנו קשורים בה ונסמכים עליה. גם קצב פיתוח מטרופולין חיפה 

משפיע עלינו ועל כל המחוז. 

יש יתרונות ביישובי משגב שגורמים להם להיות אטרטקטיביים וליצור ביקוש וצמיחה. 

כפרים  פזורות,  תושבי  של  פנייה  האחרונות  בשנים  רואים  אנחנו  הבדווים  ביישובים 

מגרשים  שיווק  במסגרת  משגב.  ליישובי  לעבור  שמעוניינים  למועצה  מחוץ  וערים 

בכמאנה נתקלנו מספר פעמים בפניות לקבלת מגרשים ע"י תושבים שאינם באמת 

״בני הכפר״. 

ביישובים היהודיים יש ביקוש שעולה על ההיצע ליחידות דיור. הביקוש הוא גם של בני 

מקום וגם של תושבי חיפה והקריות וגם של תושבי מרכז הארץ. 

קיים ביקוש גבוה מאוד ליישובי משגב הבדווים והיהודים, למרות שכולם בפריפריה 

ובמרחק משמעותי ממרכזי תעסוקה, שרותים ותרבות.

מהם בדיוק היתרונות של יישובי משגב שגורמים להם להיות אטרקטיביים כל כך? 

בפרפרזה על אמירות מתחומים אחרים, אפשר לומר שישנם שלושה יתרונות ביישובי 

משגב: 

קהילה, קהילה וקהילה! 

- היישובים מספקים תשתית חברתית, ארגונית, וחינוכית-תרבותית שמאפשרת איכות 

חיים למרות המחסור באמצעים, בכסף ובתשתיות. 

למרות  ובמדינה  בכלכלה  להשתלבות  מודל  הם  והבדווים  היהודים  משגב  תושבי   -

הריחוק ממרכז הארץ. 

לא  אתגרים  אף  על  וערבים,  יהודים  בין  והדו-קיום  היישובים  בין  הפעולה  שיתוף   -

פשוטים, מאפשרים פיתוח וחיים באווירה חיובית ביום יום. 

גזענות,  יש  ומחסור.  קשיים  מצוקות,  יש  אינטרסים.  ניגודי  יש  אתגרים.  חסרים  לא 

ייזום,  יש  טובה.  ושכנות  רעות  אחווה,  אהבה,  גם  יש  אבל  דתית.  וקנאות  לאומנות 

חדשנות, יצירתיות, התמדה ועבודה קשה. יש תקווה, אמונה וחסד. יש חלום משותף 

לחיים של שלום. 

ודנו  האזורי  השלטון  מרכז  של  וועדות  שמרכזים  המועצות  ראשי  כל  עם  נפגשתי 

בדרישות משותפות מהמפלגות השונות לקראת הבחירות הקרובות לכנסת. אני מקווה 

שתקום ממשלה יציבה. ביקשתי שתיכלל דרישה להשלמת החקיקה להגדלת תחולת 

פק׳ האגודות השיתופיות )תיקון 8( לשיווק בפטור ממכרז ביישובים קהילתיים בנגב 

ובגליל )״וועדות קבלה״(, ביטול ״לוח 2״ המגבילה את צמיחת יישובי משגב היהודיים, 

חסמים  שמהווים  התכנון  ומדיניות  הקרקעית  המדיניות  בתחום  נוספות  ובקשות 

לפיתוח יישובי משגב. 

השתתפתי בישיבת ״מועצת הגליל״ לגיבוש דרישות אזוריות לקראת הבחירות לכנסת 

וההסכמים הקואליציוניים העתידיים. 

בעניין  התכנון  מינהל   - ובנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  של  בישיבה  השתתפתי 

״פתיחת״ תמ"א 35. הישיבה עסקה בסוגיית גודל וצפיפות הבינוי ביישוב כפרי. 

השתתפתי גם בישיבה של וועדת המשנה של המליאה לתכנון ובנייה, ובישיבת הנהלת 

המועצה. 

נפגשתי עם המבקר שהתמנה ע"י משרד הפנים לבקר את המועצה, ונפגשתי עם מנהלי 

אגפי המועצה, מהנדס המועצה וגזברית המועצה. 

ותושבים  ציבור  נציגי  עם  שוחחתי  ונפגשתי/  חלוץ  הר  היישוב  הנהלת  עם  נפגשתי 

מצורית, גילון, שורשים, מורשת, יודפת, כמון, מכמנים, כמאנה, חוסנייה, סלאמה וכישור. 

נפגשתי עם המנהל החדש של בי"ס יסודי משגב ושוחחתי עם המנהלת החדשה של 

בי"ס תיכון מקיף סלאמה. 

נפגשתי עם שירה אללוף משורשים, שזכתה בפרס מתנדבת מצטיינת עבור פעילותה 

הפיזיקה  באולמפיאדת  שזכתה  ממורשת  וולך  רויטל  ועם  ״נועם״,  הנוער  בתנועת 

העולמית במקום הראשון - יישר כח. 

קראנו בשבת את פרשת ״ראה״, הדרמטית, בה מכין משה רבנו את בני ישראל לקראת 

כניסתם סוף סוף לארץ המובטחת. מכיוון שיום שבת היה יום ל׳ לחודש אב ויום א׳ לראש 

חודש אלול, קראנו גם בפרשת ״פנחס״ בעניין קורבנות שבת וראש חודש. בהפטרה יש 

מנהגים שונים. מצד אחד יש הפטרה מיוחדת לראש חודש ומצד שני אנחנו בסדרת 

הפטרות ״נחמה״ אחרי ט׳ באב ולקראת ימים נוראים בעוד חודש. בבית הכנסת ביודפת 

היה בשבת גם בר מצווה, גם אזכרה, גם ״שבת חתן״, וגם ברכות ליולדות, וגם קריאה 

ראשונה בספר תורה שהוכנס השבוע  ע"י אחת המשפחות ה״רב דוריות״ ביישוב. ספר 

התורה נכתב במקור לפני 100 שנה לקראת עלייתו לארץ של מי שהיה הדור הראשון 

ל״שיבת ציון״. היהודים הגיעו מיותר מ-100 תפוצות. כולם קראו בתורה בשפה אחת. 

כולם יצאו ושבו מפה - ארץ ישראל. זו שפתנו המקורית. זו ארצנו המקורית. אין ספק - 

אנחנו שייכים לארץ הזאת. שבוע טוב וחודש טוב!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי


