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יותר מ-14,700 בעלי זכות בחירה תושבי משגב הצביעו השבוע לכנסת. מכיוון שהתוצאות 

מפורסמות ״לפי יישוב״, אפשר בקלות לראות עבור מי הצביעו תושבי משגב. כ-80% 

מתושבי משגב הצביעו עבור מפלגות חברות בקואליציה הנוכחית שכנראה לא תהיינה 

בקואליציה הבאה. יותר מ-10% מהמצביעים במשגב הצביעו עבור מפלגות שלא עברו 

את אחוז החסימה. עבור רוב תושבי משגב תוצאות הבחירות הן כנראה ״הפסד״. 

ופועלים  בבנייה  עוסקים  אנחנו  ואמונה.  תקווה  אופטימיות,  על  לשמור  מבקש  אני 

לפי ערכים משותפים ומוסכמים: שונות, שיתוף פעולה וסגירת פערים. אנחנו עוסקים 

פשרה,  של  דרך  היא  דרכנו  משותף.  ובקיום  פעולה  בשיתוף  בכבוד,  ופיתוח  בבנייה 

הכלה, סובלנות ושלום. כך היה וכך יהיה. 

ובחברה  בימין  אפקטיבי  פעולה  שיתוף  של  תוצאה  לדעתי  הן  הבחירות  תוצאות 

התוצאה  הערבית.  ובחברה  במרכז-שמאל  אפקטיבי  פעולה  שיתוף  וחוסר  החרדית, 

הליכוד  מפלגת  נתניהו.  בראשות  ממשלה  ירכיבו  כנראה  הימין  גוש  שמפלגות  היא 

היא שותפה להקמת רוב הממשלות שקמו ב-50 השנים האחרונות וכך גם המפלגות 

החרדיות. כמעט כל מרכיבי הגוש היו שותפים לשלטון במשך עשרות שנים. אפשר 

להעריך מה תהיה השפעתם על חיינו במשגב. אני מקווה שיהיה שיתוף פעולה והושטת 

יד למפלגות במרכז, בשמאל ובחברה הערבית. בכל מקרה, אני והמועצה נמשיך לעבוד 

מול משרדי הממשלה לקידום לב הגליל וכל יישובי משגב. 

אנחנו, כתושבי משגב, תלויים במדיניות הממשלה בהרבה נושאים. בחלקם, התלות 

במדיניות הממשלה  היא רבה. אפשר לחלק את עיקר השפעת מדיניות הממשלה על 

המועצה ותושבי המועצה ל-4 תחומים:

המאורגן,  הפשע  הערבית,  בחברה  האלימות  עם  ההתמודדות  של  האפקטיביות   -  1

הבטחון האישי והמשילות ואכיפת תקנות תברואה ואיכות סביבה. 

2 - מידת ההשקעה בפריפריה ומידת המחויבות לסגירת פערים מול ״מדינת תל אביב״ 

וטיפול  השקעה  שתהיה  לכולנו  חשוב  ותעסוקה.  כלכלה  תחבורה,  בריאות,  בחינוך, 

בסגירת פערים בחברה הערבית בכלל ובחברה הבדואית בפרט. 

מדיניות  שינוי  קיימא.  וברת  דורית  רב  כפרית  התיישבות  לפיתוח  חסמים  הסרת   -  3

התכנון המגבילה. שינוי המדיניות הקרקעית המקשה על קליטת משפחות צעירות ובני 

מקום ועל פיתוח עסקי מקומי. יצירת אפשרות לבינוי של דיור בר השגה לצעירים ודיור 

מותאם לזקנים ביישובי משגב. 

וממלכתיים  מקומיים  לשירותים  ספציפיים  נושאים  תקצוב  והמשכיות  תקצוב   -  4

וחינוך משלים,  ולכיבוי אש, חינוך  ביישובי משגב: הסעות, תחב"צ, היערכות לחירום 

על  ושמירה  וטיפוח,  סביבה  איכות  פעולות  תשתיות,  של  ותחזוקה  פריסה  ביצוע, 

שטחים פתוחים. 

רוב  דמוקרטיים.  ואנטי  קיצוניים  גורמים  מהתחזקות  מודאגים  משגב  מתושבי  רבים 

תושבי משגב אינם ממצביעי ה״ימין״. לעומת זאת, קיימת במשגב מסורת ארוכת שנים 

וסיעות  רשימות  לנו  אין  המקומית.  הפוליטיקה  בתוך  ארצית  פוליטיקה  לערב  שלא 

מפלגתיות ביישובים שלנו, בוועדים המקומיים, במליאת המועצה ובבחירות לראשות 

המועצה. אנו מועצה מעורבת ואנו חיים באזור שבו רוב התושבים ערבים. אנו נמשיך 

לפעול לפי הערכים שלנו ונאחל הצלחה לכנסת החדשה ולכל ממשלה שתקום. 

הרחבות  בנושא  שכניה  הר  יישובי  שלושת  הנהלות  עם  בישיבה  השבוע  השתתפתי 

עמדות  ובחינת  ציבור  שיתוף  של  ממושך  תהליך  עברו  היישובים  היישובים. 

ואסטראטגיה ארוכת טווח. אני והמועצה היינו שותפים. היישובים החליטו על הרחבה 

משמעותית של כ-50%, הגדלת תחומי היישובים והסטה של כביש הגישה ליישובים. 

מדיניות התכנון המחוזית והארצית מקשה על קידום רצון היישובים והמועצה. תאמנו 

עמדות וציפיות והתחייבנו לפעול במשותף, בתיאום מלא עם היישובים והציבור מול 

מנהל התכנון כדי לממש את רצון היישובים.

המתאר  תכנית  של  העורכים  ועדת  ועם  התכנון  מנהל  יו"ר  עם  בקשר  השבוע  הייתי 

לישראל  קיימת  וקרן  ישראל  מקרקעי  רשות  של  המחוז  הנהלות  עם  גם  הארצית. 

משגב  ובנייה  לתכנון  המשנה  וועדת  של  בישיבה  השתתפתי  להתיישבות.  והחטיבה 

והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון. 

השתתפתי יחד עם מנהלים מהמועצה בסיור מעניין בנמל חיפה בה הוצגה התפתחות 

הנמל והתכניות להמשך פיתוחו.

המשכתי לעסוק בהכנות לכנס בנושא קידום המשילות וההתיישבות בנגב ובגליל. 

נפגשתי ביחד עם סגן ראש המועצה ומנהלות החינוך, החינוך הבלתי פורמלי והרווחה 

עם מנהלות תכנית ״אשת חיל״ שפועלת במשגב בחברה הבדואית. 

השתתפתי בישיבת היערכות למזג אוויר חורפי קיצוני וגם בישיבת היערכות לשריפות 

ולמצבי חירום. 

נעיים,  ערב  יודפת,  אבטליון,  ממורשת,  ציבור  ונציגי  תושבים  עם  ושוחחתי  נפגשתי 

סלאמה, שכניה, קורנית ומנוף. 

קראנו בשבת את פרשת ״לך לך״ על אודות חיי אברהם אבינו. שכם, חברון, כיכר ים 

המלח, ממצרים ועד ״משמאל לדמשק״ )בראשית י״ד, ט״ו(. הרקע לתחילת עם ישראל 

ועם ישמעאל הוא פה - בין מדבר שור לים הגדול, בין מצרים לדמשק. השטח מצומצם 

ְלַאְבָר֣ם  גֵּ֖ד  ַוּיַ לִ֔יט  ַהּפָ ֹב֙א  ״ַוּיָ ובריתות.  מאבקים  אלימות,  ויש  מוגבלים  והמשאבים 
ֲעלֵ֥י ְבִרית־ ֵאֽלֹנֵ֜י ַמְמֵר֣א ָהֱאֹמִר֗י ֲאִח֤י ֶאְׁשּכֹ֙ל ַוֲאִח֣י ָענֵ֔ר ְוֵה֖ם ּבַ ָהִעְבִר֑י ְוהּו֩א ׁשֹכֵ֨ן ּבְ
ַאְבָר֜ם ֶאל־לֹ֗וט ַאל־ ַאְבָרֽם״ )שם י״ד, י״ג(. יש שאיפה והשתדלות לשלום ״ַויֹּ֨אֶמר 

ֲהלֹ֤א  ֲאָנְֽחנּו׃  ַאִח֖ים  ֽי־ֲאָנִׁש֥ים  ּכִ ֹרֶע֑יָך  ּוֵב֣ין  ֹרַע֖י  ּוֵב֥ין  ּוֵבינֶ֔יָך  ינִ֣י  ּבֵ ְמִריָב֙ה  ְתִה֤י  נָ֨א 
ִמ֖ין ְוַאְׂשְמִאֽיָלה״  מֹ֣אל ְוֵאיִמָ֔נה ְוִאם־ַהּיָ ָכל־ָהָאֶ֙ר֙ץ ְלָפנֶ֔יָך ִהּפֶָ֥רד נָ֖א ֵמָעלָ֑י ִאם־ַהּׂשְ
י־ֶצֶ֙ד֙ק ֶמֶ֣לְך ָׁשלֵ֔ם ֹהוִצ֖יא לֶֶ֣חם ָויִָ֑ין ְו֥הּוא ֹכֵה֖ן ְלֵא֥ל  )שם י״ג,ח׳(. יש כבוד הדדי ״ּוַמְלּכִ

ְיָבְרכֵ֖הּו ַוגו׳״ )שם י״ד, י״ח(. אני מאחל לכל בני אברהם, יהודים וערבים, שנזכה  ֶעְלֹיֽון׃ וַֽ
להגביל ריב ומריבה ושזכות אברהם אבינו יגן עלינו. שבוע טוב!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי

התפלגות קולות ביישובים בדואים במשגב
בחירות 25 | בעלי זכות הצבעה: 5,404 | מצביעים: 2,914

התפלגות קולות ביישובים יהודיים במשגב
בחירות 25 | בעלי זכות הצבעה: 16,508 | מצביעים: 11,862


