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הצגתי תכנית ל״הסרת חסמים״ בפני משרד הפנים, משרדי החקלאות ופיתוח הכפר 

ופיתוח הפריפריה ומשרדי השיכון והאוצר. התכנית כוללת מרכיבים שונים ומצריכה 

החלטות ממשלה והחלטות מועצת מקרקעי ישראל לגבי מדיניות קרקעית ותכנונית. 

התכנית כוללת אפשרות לכל יישוב קהילתי לפתח אזור תעסוקה ומסחר, באמצעות 

האגודה היישובית או שותפות בינה לבין החכ״ל. ההחלטה לאפשר את זה היא בידי 

זו, כמו כל החלטה שמשנה מדיניות קיימת, לא  הממשלה/ משרד השיכון, והחלטה 

תידון ולא תתקבל לפני שתיבחר כנסת ותוקם ממשלה. 

התעסוקה  הבריאות,  התחבורה,  בתחומי  אזורי  לפיתוח  קריטיות  יוזמות  מאוד  הרבה 

הנוכחיים.  והממשלה  הכנסת  כהונת  במהלך  ביצוע  לכדי  הבשילו  לא  והשיכון 

היוזמות ממשיכות לחכות לממשלה יציבה שתתמוך בהן ותקדם אותן. יוזמה אחת כן 

קודמה והגיעה לשלבי ביצוע בשנה האחרונה - מהפיכת התקשורת ופריסת הסיבים 

וקיימת  יישובים במשגב  ב-26  - קיימת תקשורת מהירה  האופטיים. במבחן התוצאה 

תחרות בין מספר ספקי אינטרנט בכולם. התוצאה היא חריגה לטובה מבחינת מהירות 

זה  איך  ובמועצות האזוריות בכל המדינה.  והיקף הפריסה בפריפריה, במרחב הכפרי 

קרה? אתחיל, כמו שאומרים ״בהתחלה״: 

חלק מההתייעלות שבוצעה בשנים האחרונות במועצה, היתה צמצום משרות ניהוליות 

והטלת יותר משימות על פחות מנהלים. אחת הדוגמאות היא תחום הפיתוח הכלכלי 

והעסקי. מנהל הפיתוח העסקי של משגב מרכז את כל התחום לרבות שיווק, פיתוח 

וניהול פארק תעשיה משגב - תרדיון, ניהול החברה הכלכלית, ניהול מיזמים בקהילה 

שגב,  מחצבת  שיקום  שכנות,  רשויות  עם  שת״פ  שונים,  בתחומים  במשגב  העסקית 

שנתיים,  לפני  ועוד.  ביישובים  תעסוקה  שטחי  קידום  לבון,  תעסוקה  אזור  פיתוח 

גילון  ביישובים  התחיל  שכבר  מהלך  ללוות  העסקי  המנהל  על  הוטל   ,2020 באוגוסט 

וצורית לקידום פריסת סיב תקשורת אופטי בתשתית שהיתה קיימת בבעלות היישובים. 

בספטמבר 2020 המועצה פנתה למשרד התקשורת בבקשה רשמית להקמת חברת 

אחרים  ובכירים  התקשורת  שר  עם  ראשונים  מפגשים  ונערכו  עצמאית,  תקשורת 

במשרד. המו״מ עם חברת ״בזק״ התנהל במקביל, כדי לבחון אפשרות שת״פ או פריסה 

שלהם בכל יישובי משגב. 

באוקטובר 2020 המועצה ערכה סקר תקשורת ביישובים, ובנובמבר 2020 אושר מתווה 

פריסה בגילון וצורית. בדצמבר 2020 נחקק ״חוק הסיבים האופטים״ ונערכו התאמות 

בתכנית הפריסה במשגב, בהתאם לחוק ובהתקשרות ספציפית מול יישובים במשגב. 

עבודות  והתחילו  מהירה  תקשורת  לאספקת  מתווה  ונקבע  מכרז  נערך   2021 יוני  עד 

פריסה ב-4 יישובים שבהם התשתית היא של היישוב, ועוד 4 יישובים בהם התשתית 

היא ״ציבורית״. פה המקום לציין ששאלת הבעלות על התשתיות היא מורכבת וקיימת 

מחלוקת משפטית בעניין זה בין חברת ״בזק״ ליישובים רבים וגורמים רבים בארץ וגם 

במשגב. 

ולפרוס סיבים  ״פיילוט״ ביישובי משגב  בספטמבר 2021 החליטה חברת בזק לעשות 

אופטיים ב-26 יישובים, בדגש על יישובים שבהם התחיל גיבוש של מתווה מתחרה. 

שוק.  אובדן  לפני  רגע  גדול  תקשורת  ספק  של  ״התעוררות״  של  קלאסית  דוגמה  זו 

בחלק מהיישובים בוצעו עבודות תשתית, בחלק רק פריסת סיבים בתשתית קיימת. 

היישוב מעלה צביה לדוגמה, היה מנותק מתשתית קווית של בזק במשך שנים, ובמהלך 

2022-2021 רושת וחובר לשתי רשתות תקשורת מהירה, אחת של בזק ואחת של חברה 

מתחרה. 

במרץ 2022 המועצה סיכמה מתווה של פריסת רשת חלופית מתחרה לרשת בזק עם 

בזק  חברת  את  שמחייבת  תקנה  לתוקף  נכנסה   2022 ובאפריל  ״נקסטקום״,  חברת 

תקשורת  שרותי  ולהציע  ״שלה״  בתשתית  להשתמש  מסויימים  לספקים  לאפשר 

מהירה. התקנה גורמת )כמובן( לירידת מחירים ולזירוז הליכים שהיו בביצוע ע״י חברת 

בזק ביישובי משגב. חברת ״נקסטקום״ לעומת זאת, הודיעה שהיא מבקשת לשנות את 

המתווה שסוכם עם המועצה. 

במהלך הקיץ האחרון, מקודמות עבודות חפירה ע״י המועצה ביישובים כמון וכמאנה, 

על אף אי הבהירות בקשר למודל ההפעלה העתידי. 

כאמור, נכון להיום, משגב היא המועצה האזורית המתקדמת ביותר בישראל בפריסת 

סיבים אופטיים לתקשורת מהירה, ואנו בקרוב נפרוץ את ה״חסם״ של פריסה ביישובים 

הבדווים. ב-26 יישובים יש שרות, מתוכם ב-11 יש שתי רשתות פיזיות מקבילות וב-15 

נוספים קיימת תחרות בין ספקים על גבי אותה רשת. 

השיתופיות  האגודות  פקודת  תחולת  משגב?  לפיתוח  העיקריים  החסמים  לגבי  ומה 

- פטור ממכרז/ ועדות הקבלה האזוריות, תיקון ״לוח 2״ מגבלת הגודל של היישובים 

היהודיים, וביטול/ עיקור ההנחות על מגרשים ביישובים היהודיים - כל אלו עדיין לא 

שונו! 

תיקון פקודת האגודות השיתופיות עבר בקריאה ראשונה וזה הכל לעת עתה. משרד 

הפנים לא הספיק להסיר את חסמי התכנון ורק ״הוקמה ועדה״, ומשרד השיכון ורשות 

לעצירת  אחרת  פרקטית  יוזמה  קידמו  ולא  יוזמתינו  את  קידמו  לא  ישראל  מקרקעי 

עליית מחירי המגרשים ביישובים היהודיים במשגב. לעומת זאת, לשמחתנו, הקרקעות 

ביישובים הערביים משווקות לבני מקום בלבד בקצב מהיר ובמחירים נמוכים יחסית. 

אני מאמין שברגע שתוקם ממשלה יציבה, מגבלות התכנון ומחירי הקרקע המאמירים 

״בהפתעה״,  יגיעו  הנוספות  המהפיכות  גם  התקשורת,  למהפיכת  בדומה  ימותנו. 

כשיבשילו התנאים. תוך כדי יישום אנו נצטרך למצוא את הדרך להתאים את עצמנו 

יישובים  שבמועצה.  המגוונים  היישובים  של  השונים  ולאתגרים  השונים  ליישובים 

ערבים ויהודיים, גדולים וקטנים, מכל הסוגים ובכל שטח משגב.

מי שעוסק בגידול בעלי חיים לומד דברים מעניינים באשר להבדלים בין שדה הראייה, 

הם  עשב  שאוכלים  חיים  בעלי  שונים.  חיים  בעלי  של  הראייה  ואופי  הראייה  חדות 

ויכולת ראייה ״לצדדים״. לעומת זאת, הראייה ה״בינוקולרית״  בעלי שדה ראייה רחב 

טוב  רואים  בד״כ  שטורפים  חיים  בעלי  מוגבלת.   - טובה  עומק  ראיית  שמאפשרת 

״לעומק״ ואומדים מרחקים בצורה יותר מדוייקת. 

מאז שנסיבות חיי הרחיקו אותי מעיסוק בגידול בעלי חיים אני שם לב שגם בסוגיות 

״ראייה  חשבון  על  באה  שלפעמים  עומק״  ״ראיית  של  סוג  קיים  מורכבות  אנושיות 

לצדדים״. אני מקווה שההקשר של סוג הראייה לסוגיית יישום מדיניות וקידום פיתוח 

יישובי משגב וכל יישובי ״לב הגליל״ מובן. 

אני בכל אופן, מנסה להציג את  החסמים לפיתוח ״לב הגליל״ לכוווולם. 

עמק  אזורית  ומועצה  תחתון  גליל  אזורית  ממועצה  עמיתיי  עם  יחד  השבוע,  נפגשתי 

יזרעאל, עם הנהלת מחוז צפון במשרד החינוך בעניין הקמת תיכון ממלכתי דתי חדש. 

הנהלת מחוז צפון וחיפה במשרד הרווחה ביקרו השבוע במשגב ובאגף הרווחה שלנו 

וגם נפגשו איתי. 

בט״ל  שרותי  בסוגיית  ודנו  במועצה  ביקרה  כרמיאל  סניף   - הלאומי  הביטוח  הנהלת 

ביישובי משגב. 

הנהלת המחוז של הקרן הקיימת לישראל ביקרה ואנו מהדקים את שיתוף הפעולה 

בכל תחומי השמירה והטיפוח של היערות.

מנהלי ״השומר החדש״ ביקרו במשגב ודנו באפשרויות שונות לשיתוף פעולה. הארגון 

מקיים פעילויות רבות למתנדבים, לנוער ולבוגרים ואני מעוניין למצוא דרכים לשת״פ. 

השתתפתי השבוע בישיבות בוועדה לתכנון ובנייה ופגישות עם מנהלים במועצה. 

ועדת  עם  וכן  נוספים,  ופעילים  היישוב  הנהלת  עם  שם  ונפגשתי  במורשת  ביקרתי 

החינוך וועדת הנוער ונציגי הורים בגנים ובבית הספר ממ״ד מורשת.

נפגשתי עם נציגי הנהלות היישובים פלך ומצפה אבי״ב ודנו בסוגיות פיתוח היישובים. 

נפגשתי ושוחחתי עם תושבים ונציגי ציבור משכניה, מורשת, רקפת, כמאנה, סלאמה, 

מכמנים, הר חלוץ, חרשים ולבון. 

בשבת היה ״שבת נחמו״, שבת שלאחר ט׳ באב, וקראנו בפרשת ״ואתחנן״ גם את עשרת 

הדברות וגם את הפרק הראשון ב״קריאת שמע״ שאנו נוהגים לאומרו  ״... ערב ובוקר 

...״, לקבוע אותו על מזוזות ביתינו ובשערינו לקשרו  יום תמיד פעמיים באהבה  בכל 

על ראשנו וידינו בתפילין. עברנו את שיא חודש אב ואנו מתקרבים לחודש אלול. אני 

מאחל חופש נעים למי שבחופש וימי רוגע לכולם! שבוע טוב!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי


