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אתמול ,בשבת לפנות ערב ,פרצה שריפה גדולה מצפון לכפר מנדא והתחילה
להתפשט במהירות במעלה הר עצמון .כב"ה נצרת ,כב"ה כרמיאל  ,כבאי קק"ל ורט"ג,
הגיעו למקום וביקשו סיוע של מטוסי כיבוי .בינתיים עשרות מתנדבים מיודפת
התכנסו ,הצטיידו ,התחלקו לקבוצות ,נסעו ברכבי שטח פרטיים לשטחי התכנסות
בהר עצמון ,התחברו לקו מים ייעודי שנפרס במיוחד לכיבוי ע"י היישוב ,והלכו ברגל
לקו הגנה שקבעו מעבר לרכס .המטוסים לא הגיעו בגלל החשכה ,חלק מהכבאיות
של כב"ה נערכו להגנה על היישוב .המתנדבים מהיישוב עצרו את התקדמות האש
בקו ההגנה .בשבוע שעבר היו שריפות ליד יעד וליד שורשים .ארחיב בנושא שריפות
בשבוע הבא.

אחרי משא ומתן ממושך ,השבוע נפרדנו סופית מחברת ״תפן ג״ ,שהיתה שלוחה של
קבוצת תאגידים של היזם סטף ורטהיימר .החזון של סטף והמיזמים שלו ,הם חלק
מהיסטוריית ההתיישבות בגליל ,וחלק מעמוד השדרה הכלכלי וההתיישבותי של
הגליל .היישוב כפר ורדים ,אזור התעשייה תפן ,היישוב לבון והיישוב כישור  -כולם
מושתתים על החזון והיוזמה של האיש ,המשפחה והקבוצה .פועלה של הקבוצה
בגליל כוללת הקמת אזורי תעשיה בתל חי ,דלתון ונצרת ופעולות תרבות וחינוך
רבות.

ביום רביעי האחרון ,נחתמו בתל אביב באופן סופי ההסכמים .שטח ה״מכללה״ לרבות
הפיתוח והבינוי הקיימים ,עוברים לבעלות המועצה והם ישמשו בסיס למוסדות
חינוך ע"פ הצרכים ,החזון והיכולות של תושבי הרכס ,תושבי משגב ותושבי האזור.
המתחם יפותח וייבנה בהדרגה במשך שנים רבות ע"פ האסטראטגיה של המועצה
 ״חינוך בלב הקהילה״ .שטח לא מפותח שמיועד לתעשייה בגודל כ 40-דונם ,סמוךלגן התעשייה לבון הקיים ,עובר לבעלות החברה הכלכלית של משגב ,וישמש בסיס
לביצוע חזון הפיתוח העסקי של המועצה ושל תושבי הרכס .מתחם ה״מעונות״ ובו
 32דירות בגדלים שונים ,יעבור לבעלות יזם פרטי שהתחייב לטפל בהסדרה תכנונית
ושווק הדירות למשתכנים שיעברו הליכי קליטה ליישוב לבון .המועצה קיבלה
אחריות על כל התשתיות ביישוב ,כמו בשאר יישובי משגב ,וכל הצרכים העתידיים
של פיתוח ,לרבות המחוייבות להסדיר חנייה ליחידות הדיור במתחם ה״מעונות״.
פועלה של חברת תפן ג׳ ומשפ׳ ורטהיימר היא ייחודית ,ולכן דרך ההקמה של היישוב
לבון היתה שונה מדפוס ההתיישבות שמאפיינת את יישובי משגב היהודיים ,או
יישובי משגב הערביים .החברה בעצם רכשה את שטח היישוב מרמ"י והתחייבה
להקים בו יישוב ,פארק תעשייה ומכללה .בתחילת דרכי כנציג ציבור ביודפת בשנת
 1990התוודעתי לחברה ולנציגה ה״מיתולוגי״ ידידי אריה דהאן .החברה והמשפחה
הקימו יישוב לתפארת ,פארק תעשייה לתפארת ,וגם הפעילו במשך שנים את
ביה"ס המקצועי ״צור לבון״ .בשטח שהיה מתוכנן למכללה מדרום לכביש 854
פעלו מיזמים חינוכיים שונים במשך השנים .השטחים שעברו למועצה ישמשו
עוגן לפיתוח איזור ״הרכס״ ע"פ חזון המועצה .בהצלחה לאריה ,למשפ׳ ורטהיימר
כולה ,לחברות שפועלות בפארק התעשייה היום ושיבואו בעתיד ,ליישוב לבון ולכל
תושבי הרכס והאיזור כולו!

ברכות חמות גם לחברי ראשי העיריות של סח'נין ועראבה ,ולעוסקים בתכנון הערים,
לכבוד אישור התכניות הכוללניות של שתי הערים השכנות .התכניות ייטיבו עם
הערים ,עם תושביהם ועם האזור כולו .התכניות נותנות אופק התפתחותי לשתי
הערים לשנים רבות ,אפשרות לקדם את החזון המשותף של כולנו ,ותואמות את
ההבנות שהגענו עם שתי הערים .מברוך אבו אלעבד! מברוך אבו באסל! بالنجاح
ان شاء الله!

בעקבות העסקת פקח ייעודי לטיפול במפגעי חיות בר ביישובי משגב יש שיפור
במצב ,אבל עדיין נדרשת עבודה רבה .השתתפתי השבוע בישיבת מעקב עם נציגי
רשות הטבע והגנים (רט"ג) ונציגי המועצה בנושא זה.

השתתפתי השבוע בדיון בכנסת של הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה
הערבית ,בראשות יו"ר הוועדה שכנינו ח"כ מנסור עבאס.
השתתפתי בישיבת ראשי רשויות מחוז צפון במשרד החינוך במתווה החזרה
ללימודים.
השתתפתי בישיבה של הוועדה לתכנון אסטראטגי של מרכז המועצות האזוריות,
ובפורום ראשי רשויות בית הכרם.

נפגשתי עם נציגי משרד האוצר ומשרד החקלאות במועצת מקרקעי ישראל .עדיין
לא ברור מתי בדיוק תעלה לדיון הצעת מנכ"ל רמ"י להוריד את ״תקרת״ ההנחה
בשווק מגרש ברוב יישובי משגב מ ₪ 450,000-ל .₪ 50,000-אמשיך לעקוב ולעדכן.
היו השבוע ישיבות של וועדת המשנה לתכנון ובנייה ,ושל הוועדה האסטראטגית
לקשר מועצה  -יישובים.
השתתפתי בישיבה עם פעילי קרנות העזרה ההדדית וועדות הקהילה של כל
היישובים.
נפגשתי עם מנהלי אגפים ותאגידים של המועצה ,בעיקר בהקשר של היערכות
לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א.
נפגשתי עם מנהל המחוז של חברת המתנ"סים ,ועם ראש המועצה האזורית גליל
תחתון.
נפגשתי השבוע עם הנהלת היישוב יעד ,ועם נציגי ציבור ותושבים מסלאמה ,מנוף,
יודפת ,אשבל ,כישור ,חוסנייה וראס אלעין.

לקראת ראש חודש אלול בסוף השבוע הקרוב ,קראנו בשבת את המשך נאום משה
רבנו לבני ישראל .הפרשה עוסקת בעניינים רבים ,אבל ההדגשה של ״פתח תפתח
את ידך לאחיך״ היא המתאימה ביותר למצב בו אנו מוצאים את עצמנו השנה .תזכרו
את הקהילה ,את המשפחה המורחבת את מי שזקוק לעזרה או תמיכה .זה הזמן!
שבוע טוב וחודש טוב!

שלכם,
דני עברי

