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תושבים.  כמיליון  סה״כ  בהם  שגרים  יישובים  בהם 970  אזוריות,  מועצות  בישראל 54 

כמות בעלי זכות הבחירה לכנסת מקרב תושבי המועצות האזוריות הוא ככמות בעלי 

סקטוריאלית.  למפלגה  מצביעים  לא  אנחנו  מה?  אלא  החרדי.  בציבור  הבחירה  זכות 

אנחנו מחולקים על כל הקשת הפוליטית. יש במועצות אזוריות 47 ״יישובי מיעוטים״, 

115 יישובים ביהודה ושומרון, 451 מושבים, 265 קיבוצים, ו- 80 יישובים קהילתיים. תושבי 

המועצות האזוריות מחולקים קצת שונה מכלל אוכלוסיית המדינה - אחוז החרדים נמוך 

יותר ואחוז הדתיים-לאומיים גבוה יותר. אחוז התושבים הערביים במועצות האזוריות 

הוא כ-10%, לעומת 20% באוכלוסיה הכללית. 

לקראת הבחירות לכנסת השתתפתי במפגש במרכז השלטון האזורי, הגוף המאחד את 

כל המועצות האזוריות, )מש״א( עם נציגי הנהגות המפלגות השונות. 

בתפיסות  לשינוי  הפוליטית  הקשת  מכל  המפלגות  כל  מול  פעלתי  שנים   4 במשך 

העולם שמייצרות חסמים לביסוס ופיתוח יישובי הפריפריה, הגליל ומשגב. 

היישובים הבדווים במשגב זקוקים בעיקר לתקציבי פיתוח ולמדיניות מקלה בשיווק 

החברה  ליישובי  נוסף  נקודתי  לטיפול  גם  ראוי  הבדווי  המגזר  מקום.  לבני  מגרשים 

הערבית לסגירת פערים בחינוך, הסדרת פזורות והסדרת תשתיות בסיסיות. היישובים 

היהודיים זקוקים להסרת חסמים לפיתוחם. חסמי הפיתוח לפי סדר החשיבות הם:

1 - הגדלת תכולת ועדות הקבלה האזוריות ביישובים קהילתיים.

2 - שינוי מדיניות התכנון )infill ו״צמידות דופן״(, חסמי התכנון )לוח 2/ תמ״א 35(, וקצב 

אישור תכניות להרחבת יישובים )4-5 בשנה במקום 40-50 בשנה(. 

צעירים  זוגות  ליכולות  מעבר  מגרשים  מחירי  לעליית  שגורמת  קרקעית  מדיניות   -  3

ציבור,  ומבני  ציבוריות  תשתיות  סבסוד  מילואים,  משרתי  )הנחת  תמריצים  וביטול 

שחיקת הנחה ע״פ תבחין סוציואקונומי ועוד(. 

ביישובים  האגודה  היישוב/  בייזום  ולתעסוקה  להשכרה  לבנייה  הסדרים  היעדר   -  4

קהילתיים.

אתאר בקצרה את התרשמותי מהתייחסות נציגי המפלגות השונות: 

גדי אייזנקוט הביע את תמיכתו בחיזוק ההתיישבות, הסרת חסמים והגדלת יישובים 

כפריים בפריפריה. מפלגת ״כחול לבן״ תמכה באופן עקבי בהסרת חסם מגבלת וועדות 

הקבלה, ואלון שוסטר פעל להסרת חסמים במדיניות הקרקעית במשך כהונתו כשר 

החקלאות וגם כסגן שר הבטחון. לעומת זאת מפלגת ״תקווה חדשה״ ובעיקר השר זאב 

המגמה.  לשינוי  והתנגדו  התיישבותית   - האנטי  הקרקעית  למדיניות  אחראים  אלקין 

העמדות במפלגה המאוחדת מעורבות. 

מרב מיכאלי טענה שמפלגת העבודה תומכת בהתיישבות. לגבי תיקון פקודת האגודות 

)וועדות הקבלה האיזוריות ביישובים קהילתיים( על אף תמיכתו של רם שפע, המפלגה 

וחיזוק  להרחבה  אחר״  ״פתרון  לגבש  ביקשה  מרב  לתמוך.  שלא  החליטה  בראשותה 

יישובים. לדעתי היא איננה מחויבת מספיק לפריפריה בכלל ולהתישבות הקהילתית 

הנהגתה  תחת  התחבורה  שמשרד  דעתם  את  הביעו  אזוריות  מועצות  ראשי  בפרט. 

רשת  בקידום  וגם  הכפרי  במרחב  ציבורית  תחבורה  בפיתוח  גם  להתעניין  הפסיק 

הכבישים בפריפריה. 

החסמים  להסרת  לפעול  הדתית  הציונות  מפלגת  בשם  התחייב  סמוטריץ׳  בצלאל 

להתיישבות ולשינוי קיצוני של המדיניות הקרקעית שהיא לשיטתו תולדה של תפיסה 

״פוסט ציונית״. בעניין החששות לקיצוניות לאומית ודתית במפלגתו הוא הביע מחאה 

על ״דה-לגיטימציה״ לשותפיו מ״עוצמה יהודית״. 

וראשי  ואני  ובהתיישבות,  חסמים  בהסרת  תומכות  מאוד  עמדות  הציגה  שקד  איילת 

מועצות רבים העדנו על השינוי לטובה במשרד הפנים בתקופת כהונתה כשרה. 

שהעליתי.  לנקודות  רב  קשב  ונתן  התורה  יהדות  מפלגת  את  ייצג  גולדקנופף  יצחק 

הכספים  ועדת  דרך  הטיפול  בקואליציה  היתה  שהמפלגתו  שבתקופה  ציין  גם  הוא 

של הכנסת היה יותר אוהד להתיישבות ולחקלאות מאשר בתקופת ניהול הועדה ע״י 

ישראל ביתנו. למשל, הטבת המס שאבדה ל-4 יישובי משגב ה״דרומיים״ היתה קיימת 

לפני כן בזכות פעלו של נציג יהדות התורה בועדה. 

את מפלגת ש״ס ייצג משה ארבל. אני הצגתי בפניו את השלכות פעולת משרד הפנים 

בתקופת כהונת אריה דרעי, ביצירת האווירה הקשה השוררת במינהל התכנון ובמשרד 

נכון  הותמ״לים.  פעולת  לעצירת  לפעול  התחייב  הוא  האזוריות.  המועצות  כלפי  הפנים 

להיום דווקא נציג מפלגת ש״ס בקק״ל - יצחק וקנין, מייצג נאמנה את ההתיישבות והתחייב 

לפעול להסרת החסמים במדיניות הקרקעית. עמדת המפלגה כלפי חסמי הפיתוח איננה 

עקבית אולם המפלגה תמכה לאחרונה בתיקון פקודת האגודות השיתופיות. 

ידידי מאיר כהן ייצג את מפלגת יש עתיד. אני עובד מולו כיו״ר ועדת רווחה של מש״א 

ואוהד. הוא מסר התחייבות בשם  ענייני  ולטיפול  וזוכה לקשב  בנושאים לא מעטים 

המפלגה בעניין אי הארכת הותמ״לים. הוא גם הביע רצון לשיתוף פעולה עם מש״א 

גדולים  ביישובים  ובטיפול  בתקצוב  הכפרי,  המרחב  של  הייחודיים  בצרכים  בטיפול 

במועצות אזוריות. לגבי חסמי הפיתוח הוא ציין את פעולותיו של רם בן ברק. אני ציינתי 

השיתופיות  האגודות  פקודת  בתיקון  מלתמוך  נמנעה  המפלגה  פעולתו,  שלמרות 

ועשתה מעט מאוד לשינוי המדיניות הקרקעית. 

מפלגת מר״צ בחרה לצערי לא לשלוח נציג. אני יודע שיאיר גולן תומך בהסרת חסמים 

וחיזוק ההתיישבות. עמדת הנהגת המפלגה היא שונה ובמידה רבה עוינת להתיישבות 

היהודית. 

גם מפלגת ישראל ביתנו לא שלחה נציג. חבל. 

תושבי משגב מצביעים לכנסת ע״פ שיקולים שנובעים משאיפה להנהגה טובה ונכונה 

למדינה. ברור לכל שהשיקולים המקומיים אינם מכריעים בשיקולי ההצבעה לכנסת. 

יש במשגב מסורת א-פוליטית וטוב שכך. 

אני פועל לשינוי עמוק של המדיניות ההתיישבותית למען עתיד ילדינו ויישובינו. בכל 

המפלגות אני נתקל בגורמים תומכים ובגורמים מתנגדים. השינוי האמיתי הנדרש הוא 

שינוי תודעתי. יישובים חדשים יהודים וערבים זקוקים לעידוד ולטיפוח מיוחדים עד 

לביסוסם והפיכתם ליישובים רב דוריים וברי קיימא. בינוי קהילתי בפריפריה הוא חלק 

בלב  היהודיים  ביישובים  וגם  הבדווים  ביישובים  הפערים  סגירת  הפריפריה.  מחיזוק 

הגליל מול מרכז הארץ, הינם חלק מחיזוק וקידום החברה הערבית בישראל. פיתוח לב 

הגליל הוא חלק משמעותי בבניית חוסנה של מדינת ישראל. שינוי בסדרי העדיפויות 

שיביא להסרת חסמים ולפיתוח ביישובים הערביים, ויחד איתם גם בפיתוח היישובים 

היהודיים בלב הגליל - הוא שינוי נדרש לעתיד מדינת ישראל. אני אמשיך בכל מקרה 

לייצג תפיסה זו כלפי כל הצדדים בשיח כי אני מאמין בה ואני מחוייב לה. 

החקלאות  משרד  של  התכנון  אגף  שארגן  הכפרי  במרחב  חדשנות  בכנס  השתתפתי 

משגב  של  הפעולה  שיתופי  את  סח'נין  עיריית  ראש  עם  ביחד  הצגתי  הכפר.  ופיתוח 

ובינוי  חינוך  משותפים,  שירותים  פיתוח  תעסוקה,  קידום  עסקי,  בפיתוח  וסח'נין 

תכניות  ואת  הרבות  הפעולות  את  פירט  משגב  של  העסקי  הפיתוח  מנהל  קהילתי. 

העבודה שבוצעו ומבוצעים בשנים האחרונות. שיתוף פעולה עם רשויות שכנות הוא 

בליבת הערכים של משגב. 

השתתפתי בישיבות שוטפות עם מנהלי אגפי המועצה, רשות רישוי והנהלת המועצה. 

עם  שוחחתי  או  נפגשתי  מהיישוב.  ותושבים  חוסנייה  היישוב  הנהלת  עם  נפגשתי 

גילון,  כמון,  מורשת,  מכמנים,  אלעין,  ראס  כמאנה,  מסלאמה,  ציבור  ונציגי  תושבים 

שורשים, הר חלוץ, לבון ומצפה אבי"ב.

 - וברמזים  בסודות  מלא  העולם  בריאת  תאור  ״בראשית״.  פרשת  את  קראנו  בשבת 

ִֽים   נֵ֥י ַהּמָ נֵ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔ים ְמַרֶחֶ֖פת ַעל-ּפְ ״ְוָהָאֶ֗רץ ָהְֽיָת֥ה ֨תֹהּ֙ו ָו֔בֹהּו ְוחֶֹׁ֖שְך ַעל-ּפְ
֗ל ּבֵ֤ין ַהּמִַ֨י֙ם ֲאֶׁש֙ר  ְבּדֵ ֔יל ּבֵ֥ין ַמִ֖ים ָלָמִֽים . . . ַוּיַ ֣תֹוְך ַהּמִָ֑ים ִויִה֣י ַמְבּדִ . . . ְיִה֥י ָרִק֖יַע ּבְ
ְרִק֣יַע  ַ֣חת ָלָֽרִק֔יַע ּוֵב֣ין ַהּמִַ֔ים ֲאֶׁש֖ר ֵמַע֣ל ָלָֽרִק֑יַע״ רק ביום הרביעי ״ ְיִה֤י ְמֹאֹר֙ת ּבִ ִמּתַ
ְוָׁשִנֽים״  ּוְלָיִמ֖ים  ּוְל֣מֹוֲעִד֔ים  ְלֹאֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ַהלְָּ֑יָלה  ּוֵב֣ין  ַהיֹּ֖ום  ּבֵ֥ין  ֕יל  ְלַהְבּדִ ַמִ֔ים  ָ ַהּשׁ
)בראשית א׳, ב׳-ט״ו( מה משמעות יום ולילה לפני כן ? הרמזים והסודות ממשיכים . . . 

הובאה בבית הכנסת ביודפת התייחסות מספרו של אברום בורג ״בלשון בני אדם״ לקין 

ולדברי החרטה שלו ״גדול עווני מנשוא . . . ״ וערך ה״תשובה״ שבדבריו. אנחנו צאצאי 

שת, לא קין ולא הבל. אבל גם קין וגם הבל מצויים עמוק בתוכנו , מאחורי ״להט החרב 

המתהפכת ….״ הפנימי. אני מקווה שנזכה לקרוא השנה את כל התורה באהבה וביראה. 

ביום ג׳ וביום ד׳ ראש חודש מרחשוון הבעל״ט, שבוע טוב וחודש טוב!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי


