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כל תושבי משגב זוכים לקחת חלק בבנייה של יישוב חדש. היישובים הבדווים החדשים 

מתמודדים עם שינויים מפליגים ומהירים באורחות חיים, בתרבות החומרית ובדפוסי 

פרנסה. גם היישובים היהודיים מתמודדים עם הניסיון לייצר ״כפר״ רב דורי בר קיימא 

המרחב  של  ונטישה  עיור   - הפוכה  היא  העולמית  המגמה  דור.  שנות  במהלך  מאפס 

אזור  להיות  מזמן  הפסיק  כולו  הגליל  חקלאיים.  יישובים  אינם  משגב  יישובי  הכפרי. 

שתקבע  זו  היא  הגלובאלית,  בכלכלה  הגליל  אוכלוסיית  של  השילוב  מידת  חקלאי. 

את רמת החיים ויכולת ההתפחתחות של האיזור. השכלה, חיבוריות ונגישות, הם אלו 

שפותחים או חוסמים את הדרך. יישובי משגב ותושבי משגב היהודים הגיעו ממקומות 

יישובי משגב הבדווים התמודדו עם  וממונם. תושבי  והשקיעו פה את מרצם  אחרים 

אתגרי השילוב בכלכלה המודרנית, תוך היצמדות ליישוב ולקהילה שלהם. כולנו חלק 

ממרקם אזורי, מדינתי וגלובאלי. 

אנחנו בונים יישובים. זה מה שאנחנו עושים. מה למדנו? 

1 - קצב הצמיחה חייב להיות מותאם לבינוי הקהילתי והפיזי. גבולות הצמיחה הסבירה 

הם בין 3-10 אחוזים בשנה. 

2 - תמהיל הבנייה חייב להיות מותאם לשימושים. לא רק מגורים, גם תעסוקה, מסחר, 

ומסחר בתוך  בינוי לתעסוקה  ל-25-15 אחוזים שטח  ועוד. אנו שואפים  ותרבות  פנאי 

היישוב הכפרי, ועוד 10-5 אחוזים למבני ציבור. למדנו שגם תמהיל יחידות הדיור צריך 

להתאים לצרכי אוכלוסיה רב דורית, רב גילאית ודינמית. בכל יישובי משגב אנו במחסור 

של מבני תעסוקה ומסחר. בכל יישובי משגב חסרות יחידות דיור מותאמות לזקנים, 

לצעירים ולבעלי צרכים מיוחדים. 

3 - התקשורת והניידות הן הבסיס להתחברות לעולם והם דינמים ותלויים בתשתיות 

פיזיות. צמיחה מצריכה פיתוח מסיבי של כבישים ותשתיות תחבורה, מנהרות ומחלפים, 

תחבורה ציבורית, שבילים ומסלולי אופניים וגם תשתיות תקשורת. 

ללא ספק התפתחות כרמיאל ויישובי משגב היהודיים מביאים להתקדמות ולפיתוח 

כל האיזור. גם ביסוס ופיתוח היישובים הבדווים במשגב מקרינים על האזור. פיתוח אזור 

״לב הגליל״ תלוי גם במגמות במטרופולין חיפה, במטרופולין גוש דן וגם במגמות כלל 

מדינתיות, כלל אזוריות וגלובאליות. 

ברור לכולנו שאנחנו ״תחרותיים״ ופרודוקטיבים ביחס לאזורים אחרים דומים בעולם. 

ערבי,  יהודי  דו-קיום  לכולנו.  משותפים  ושלום  בטחון  ליציבות,  שהשאיפה  ברור  גם 

חינוך  וגמישות,  מוביליות  ביטחון אישי,  ודינמית,  רב תרבותית  זהויות שונות בחברה 

והשכלה, אלו מרכיבי ה״חלום״ המשותף לכולנו. 

אני  סביבנו.  והטבע  הגשמים  התחדשות  תקופת  ולקראת  השנה  ראש  לקראת  אנו 

בקהילותינו,  ביישובנו,  במשפחותינו,  קהילתי  ובינוי  צמיחה  של  שנה  לכולם  מאחל 

באזורנו, במדינתנו ובעולמנו. 

השתתפתי השבוע ב״ועידת הגליל״, ובכנס ארצי להיערכות לחירום. נפגשתי השבוע 

עם פורום יושבי ראש כל יישובי משגב, וגם עם פורום מנהלי קהילות ויישובים של כל 

יישובי משגב. אני חייב לומר שביחס לפעילי הציבור ונציגי הציבור, וכן ביחס למנהלים 

המוניציפליים בכל הארץ שפגשתי השבוע, הפורומים של משגב איכותיים ומרשימים 

והאנשים ״ליגה״.  נתתי סקירה על פתיחת שנת הלימודים, ההיערכות לקראת תקציב 

2023, ועל הפעילות שלי מול המפלגות השונות לקראת הבחירות. 

השתתפתי בישיבת הנהלת המרכז הקהילתי, ונפגשתי עם מנהלי אגפי המועצה.

נפגשתי עם קבוצת תושבים שמקדמת בינוי מגורים לבעלי צרכים מיוחדים בהר שכניה. 

על אף הקשיים, המועצה תסייע ותיקח חלק בכל יוזמה כזו בכל מקום, בהצלחה!

נפגשתי עם הנהלת היישוב קורנית ותושבים ופעילים מהיישוב. 

אביב,  מצפה  דמיידה,  סלאמה,  חלוץ,  הר  מלוטם,  ותושבים  ציבור  נציגי  עם  נפגשתי 

מורשת וערב נעים. 

וקללה.  ברכה  יש  שבה  ומורחבת  מורכבת  פרשה  זו  תצא״.  ״כי  פרשת  קראנו  בשבת 

הפרשה מתחילה במצוות ״בכורים״ - הבאת תרומת ראשית היבול. המילים הנאמרות 

מוכרות ומרגשות - ״ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט. . . וירעו אותנו 

המצרים ויענונו. . . ונצעק אל ה׳. . . ויוציאנו ה׳ ממצרים. . . ויבאנו אל המקום הזה. . . ארץ 

זבת חלב ודבש. . . ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך. . . ״)דברים כ״ו, ה׳- י״א(. 

בסוף ההפטרה יש פסוק מדברי ישעיהו הנביא שנהגו לאומרם לאבלים בסוף ישיבתם 

באבל ״ לא יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף, כי ה׳ יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך״ 

)ישעיהו ס׳, כ׳(. זו גם ההפטרה האחרונה מ״שבעתא דנחמתא״- קריאות הנחמה בין ט׳ 

באב לראש השנה. שנזכה לסליחות ולתשובה, שנכתב ביום הדין בספר החיים לברכה 

בשנת תשפ״ג הבאה עלינו לטובה, שבוע טוב ושנה טובה ומתוקה!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי


