
מועצה אזורית משגב היא מועצה שאין בה זהות מפלגתית. מעולם לא היה ראש מועצה 

שנבחר מטעם מפלגה. מעולם לא היתה סיעה מפלגתית במליאת המועצה. מעולם לא 

היתה סיעה מפלגתית בועד מקומי של אחד מיישובי משגב. אף אחד מכל 35 יישובי 

משגב איננו יישוב מזוהה מפלגתית, ואף נציג של אף יישוב איננו נציג מטעם מפלגה 

כל שהיא. המועצה היא הטרוגנית בכל חתך ובכל קנה מידה. יחס היהודים לערבים הוא 

כמו עכו, לוד ורמלה. גם היישובים היהודיים וגם היישובים הערביים שונים מאוד אחד 

משגב  האזוריות,  המועצות  מרוב  ובשונה  אחרות  מעורבות  מרשויות  בשונה  מהשני. 

נמצאת במרחב שרוב תושביו גרים בערים ערביות ומועצות מקומיות ערביות גדולות. 

עתיד היישובים הבדואים במשגב תלוי בפיתוח תשתיות ושיווק מגרשים לבני מקום, 

בקידום מערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, ובפיתוח עסקי ותעסוקתי מקומי 

ואזורי. עתיד היישובים היהודיים הוא אתגר אסטראטגי והיסטורי למדינת ישראל. 

לפני ארבע שנים השתתפתי בהקמת פורום להתיישבות ב״לב הגליל״. לפורום שותפים 

ראשי מועצות אזוריות, והפורום בקשר ובתיאום עם ראשי עיריות ומועצות מקומיות 

רלבנטיות. כתוצאה מקשר שיצרתי עם ראש מועצה אזורית רמת הנגב, חברנו לפני 

שנתיים לפורום של אנשי ביטחון שעסקו בשאלת משילות המדינה וביטחון במרחב 

הכפרי בנגב. חברי איל בן ראובן )אלוף במיל׳(, קיבל יחד איתי, את האחריות לשילוב 

נושא ההתיישבות באג׳נדה.

לתכנית העבודה של ״הפורום לביטחון, משילות והתיישבות״

והבינוי  הרציפה  הצמיחה  המשך  את  שמונעים  ב״חסמים״  תלוי  משגב  יישובי  עתיד 

החסמים  הקיימה.  בר  דורי  הרב-  הקהילתי  הכפרי  היישוב  חזון  למימוש  הקהילתי 

מתחלקים ל-3: 

ביישובים  מגרשים  ששיווק  כך  השיתופיות,  האגודות  פקודת  תכולת  הרחבת   -  1

וועדת קליטה אזורית מפוקחת או לבני מקום, ולא  קהילתיים יהיה ע״פ הפנייה של 

יישוב. כפי שבסלאמה אין  גודל  יישובי משגב בכל  במכרז לכל המרבה במחיר, לכל 

מגבלת גודל לשיווק רק לבני מקום, כך גם ביובלים יהיה שיווק רק לבני מקום, ו/או 

למומלצים ע״י וועדת קבלה אזורית מפוקחת ובלתי מפלה. 

2 - הרחבת תכניות מתאר לכל יישובי משגב שתאפשר המשך גידול מתון של היישובים 

והרחבת שטח היישובים )קו כחול( ב-25%-50% למימוש חזון של הכפלת אוכלוסיית 

כל היישובים. התכנון צריך להתאים ל-40-30 שנה של גידול אוכלוסיה ב-5%-10% כל 

שנתיים/ שלוש. 

תשתיות  פיתוח  ומימון  קרקע  הקצאת  שתאפשר  ותקציבית  קרקעית  מדיניות   -  3

ציבוריות, שצ״פים ומבני ציבור בכל יישובי משגב במחיר בר השגה לזוגות צעירים. 

לפיתוח  ותיקצוב  ותיעדוף  אקטיבית  פעולה  נדרשת  להסיר,  שיש  לחסמים  בנוסף 

גבוהה,  והשכלה  חינוך  ופיתוח  לתמיכה  ליישובים,  גישה  לכבישי  הכבישים,  מערכת 

ציבורית  תחבורה  מערכת  ותחזוקת  ולפיתוח  בריאות,  ומוסדות  תשתיות  לפיתוח 

המונית אפקטיבית ויעילה. 

ופעילים  ונציגים  ציבור  נבחרי  מול  הנושאים  את  לקדם  נסיונותיי  על  בעבר  דיווחתי 

מהמפלגות רע״מ, מר״צ, העבודה, יש עתיד, כחול לבן/ תקווה חדשה, ימינה, הליכוד, 

ש״ס, יהדות התורה, הציונות הדתית/ עוצמה יהודית. בכל אחת מהמפלגות יש תומכים 

ויש מתנגדים. 

קידום  של  הנושאים  כל  עלו  ממשלה,  להקים  נתניהו  של  המאמצים  במסגרת 

ההתיישבות על שולחן המו״מ הקואליציוני וניתנה התייחסות גם לשלושת החסמים. 

סוגי  שלושת  לפתיחת  לפעול  הקואליציה  את  שיחייבו  סעיפים  יכללו  ההסכמים 

יום( לפתיחת חסם המדיניות  )תוך 90  החסמים, וסעיפים ספציפיים לפעולה מיידית 

הקרקעית. 

עתיד יישובי משגב תלוי במדיניות הממשלה ובשינוי מגמה של חסימה, מגבלות, חנק, 

הזנחה ועליית מחירים ביישובים כפריים בכלל, וביישובים קהילתיים בפרט. 

במסגרת ״עליית מדרגה״ במאבק לטובת ההתיישבות בנגב ובגליל, ביקרו במשגב הנהלת 

מרכז המועצות האזוריות וראשי התנועות המיישבות. קישורים להתייחסויות ולתגובות:

מזכ״ל תנועת המושבים          מזכ״ל התנועה הקיבוצית  

נפגשתי השבוע עם פורום הנהלת מינהל התכנון ופורום העורכים של תכנית המתאר 

הארצית )תמ״א 35( בירושלים. המהלך שהתחיל בפנייה שלי למשרד הפנים לטיפול 

בחסם התכנוני מתקדם. המטרה - הגדלה פיזית של יישובי הר שכניה והסטת כביש 

להגדלה  חיפוש״  ״שטחי  והגדרת  היישובים,  הגדלת  את  לאפשר  כדי  לדרום,  הגישה 

צפון  ובמחוז  בכלל  התכנון  במינהל  הארגונית  התרבות  משגב.  יישובי  כל  של  פיזית 

להצגת  בשטח  וסיור  עבודה  המשך  קבענו  החזון.  מימוש  על  מקשים  עדיין  בפרט, 

הנושאים הספציפיים של יישובי משגב הבדואים והיהודיים. 

הנהלת מחוז צפון - משרד הפנים ביקרה וסיירה במשגב השבוע. הנהלת המחוז ציינה 

את עבודתה המסודרת של המועצה ואגפיה בתכנון וביצוע תקציבים שוטפים ותקציבי 

פיתוח. המחמאות ניתנו להנהלת המועצה ובמיוחד לאגף כספים, אגף משאבי אנוש, 

מאפשרים  הפנים  משרד  עם  המעולים  הקשרים  עסקים.  ורישוי  איכו״ס  שפ״ע  אגף 

עבודה יעילה וניצול אפקטיבי של תקציבי כל המשרדים הממשלתיים מכיוון שמשרד 

הפנים הוא ה״רגולטור״ של השלטון המקומי. 

השתתפתי בישיבה חגיגית לחנוכת הליך שיקום מחצבת שגב. התהליך מתחיל בעדכון 

התכנון וממומן כולו ע״י הקרן לשיקום מחצבות. על אף ה״בור״ העמוק והבעייתי, אין לי 

ספק ששטח המחצבה יהפוך בהדרגה ל״פנינה״ ציבורית ונופית וחיבור שוקק בין מרכז 

המועצה לבין יער שגב. בהצלחה!

השתתפתי בישיבת הנהלת המועצה לקראת ישיבת מליאה לסיכום שנת 2023 שיהיה 

השבוע. לטובת מי שלא ראה את הסרטונים:

לצפייה בכל הפרויקטים והפעילויות

לסיכום שנת 2022  - בסרטונים, חוברת דיגיטלית וגלריית תמונות

נפגשתי ושוחחתי עם נבחרי ציבור, נציגי ציבור ותושבים  מלוטם, מורשת, אשחר, גילון, 

טל אל, שורשים, יובלים וסלאמה. 

פרשת  את  קראנו  ובו  השבת,  לכבוד  הראשון,  תורה.  ספרי  שלושה  הוצאנו  אתמול 

- חודש טוב!  - פרשת ״מקץ״. השני, לכבוד השבת ולכבוד ראש חודש טבת  השבוע 

השלישי, לכבוד השבת, לכבוד ראש חודש ולכבוד החנוכה - חג אורים שמח! הרבדים 

הרבים של מעשה יוסף ואחיו, חלומות פרעה, ומפגש יוסף עם אחיו במצרים ״פורצים״ 

מכל מילה בפרשה. היחסים בין בני ישראל ושבטי ישראל הם אתגר עצום גם היום! 

הפרשה  ל״התעלות״.  הפוטנציאל  גם  וכן  קיים  תמיד  ל״התדרדרות״  הפוטנציאל 

לבנימין.  מוות  ולעונש  לעבדות  מצפים  ישראל  בני  כאשר  המתח״  ב״שיא  מסתיימת 

בדרכו של עולם, ובגורל בני ישראל, יש ״ירידה לצורך עלייה״ - ״כשצריך האדם לעלות 

מדרגא לדרגא צריך שתיהיה לו ירידה קודם העליה, כי הירידה היא תכלית העליה…..״ 

התחילו  כבר  הימים  שלשום,  היה  טבת  ירח  מולד  י״א(  כ״ב  א׳,  חלק  מוהר״ן  )לקוטי 

להאריך על חשבון הלילות, תושבי משגב הנוצרים חוגגים את חג המולד - عيد ميالد مخيد! 

חנוכה שמח וחודש טוב!
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