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 2יוני,2019 ,
כ"ח אייר ,תשע"ט

קשה להשיג תצלומי אוויר היסטוריים של יישובי משגב ושטח משגב.
כשבוחנים אותם אפשר לראות את השינוי הדרמטי שחל בשטח לאורך השנים.
החורש התפתח ,גבה ,ובעיקר ״נסגר״ .היתה בעבר רעיית יתר וכריתה לא
מבוקרת .הצמחייה דוכאה .מים היו רק בבורות לטובת משקי בית ועדרים,
ובמעיינות המעטים והנדירים ,שתוחזקו באינטנסיביות ע"י רועים או חקלאים.
חיות בר היו מעטים ונדירים .חזירי בר היו בנחל נעמן ובחולה .שפני סלע היו
ברכס סולם צור ,בכרמל ובסביבות הכנרת .תנים ושועלים היו נדירים .
היום המצב שונה בתכלית:
* סביב כל יישוב יש ערימות סלעים ומסלעות .
* בכל ישוב יש מים זמינים מנזילות במער' המים והביוב ,ובקיץ גם ממי השקיה.
* החורש הטבעי השתקם ,גבה ,ובעיקר ״נסגר״  -הענפים והעלווה יצרו סבך
רציף וצפוף.
* בהרבה מאוד מקומות עם קשיי נגישות ,כולל בסמיכות ובתוך יישובים ,כף
רגל אדם לא דורכת .
מושבות של שפני סלע התמקמו בסמוך ובתוך יישובים במסלעות ובערימות
סלעים .עדרים של חזירי בר התבססו והתרבו בשטחי חורש ויער בין היישובים
ולמדו ללקט מזון בסמיכות ובתוך יישובים .
ב משך שנים שפני הסלע וחזירי הבר היו מוגנים באופן מלא או חלקי מצייד ,וגם
אויבים ״טבעיים״ כגון נמרים וזאבים לא היו בנמצא .
במשגב ובמקומות אחרים בארץ הפכו החזירים ,ועוד יותר מהם  -השפנים,
למטרד ,לאיום ולסכנה תברואתית ובריאותית .השפנים נושאים את מחלת
הלישמניה  -״שושנת יריחו״ שמועברת לבני אדם ע"י חרקים .יש מקומות בארץ
בהם הלישמניה פגעה באחוזים גבוהים של האוכלוסייה .
דיווחתי בעבר על פניותיי לרשות הטבע והגנים ,ולמומחים בתחום ועל פעולות
מסיביות שנעשו ביישוב חוסנייה ,כדי לפזר ערימת סלעים ולחסל מקום חיות
וקינון של שפני סלע.
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השבוע הטיפול בתופעה עבר לשלב חדש .נכנסו ציידים מורשים עם רובים ועם
מלכודות למקומות שבהם אותרו אוכלוסיות מסכנות במיוחד ,ביישובים מכמנים,
גילון ומורשת .נעשו פעולות מאסיביות בעלות של כחצי מיליון שקלים ביישובים
מנוף ומורשת ,לחשיפה וחיסול מקום חיות של שפנים .נכנסו ציידי חזירים לצוד
פרטים שזוהו כמפתחים התנהגויות מסכנות בתוך היישובים כמון ומכמנים .
חשוב לי להדגיש שהפעולות ,אין בכוחן ,וגם הן אינן נעשות חו׳ח כדי להשמיד
את האוכלוסיות .בניגוד לחולדות ,יוני בית ,ונמלי אש ,הרי מדובר בכל זאת
באוכלוסיות של חיות בר שיש להם מקום בטבע ,שכולנו מקווים שהוא יתאושש
ואף יתפתח .
ובכל זאת  -עלינו לשמור על ״דיסטנס״  -מרחק מסויים ,מחיות בר אלו.
פעולות הצייד ופירוק או איטום מסלעות הן פעולות קיצוניות ומורכבות שצריך
לעשות רק במקרים נדירים .שמירה על תנאי סניטציה וניקיון של המרחב
הציבורי ,גם הם חשובים .
לדעתי ,האתגר הגדול ביותר מכולם הוא טיפול ברצועות החורש והיער שמסביב
ליישובים שלנו ,כדי למתן את סכנת המעבר של שריפות חורש ויער אל תוך
יישובינו ובתינו חו"ח  ,כפי שקרה לאחרונה בקיבוץ הראל ובמושב מבוא
מודיעים .
השבוע נפגשתי עם נציגי ועד ,חברי הנהלה ובעלי תפקידים מהיישובים עצמון,
מצפה אביב ,סלאמה ולוטם .כל יישוב עם האתגרים שלו ,ואני שותף מלא,
ואדאג שהמועצה תסייע ככל שניתן לכל אחד מהם .
התכבדתי להשתתף בארוחת אפטאר של משתתפי מועדוני ״מרחבים״ ביישובים
הבדווים (תמונה) .ממש מרגש לראות את הפעילות הרבה והמבורכת .יישר כח
ליוסרא ,מיכל וכל העוסקים בפעילות זו במשך כל השנה .
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התחלנו השבוע להכשיר שטח לחתונות בכמאנה מזרח .צפויות לא מעט חתונות
החל משבוע הבא .אנו בקשנו ממשטרת כרמיאל להקפיד שהחתונות יהיו במקום
המיועד ,וכך יצמצמו את הפגיעה בשכנים .אני מאוד מקווה לשיתוף פעולה
מכולם .

נפגשתי עם החברה למשק וכלכלה בעניין האפשרות לשדרוג מרכזי המחזור
ודברים נוספים שבהם נוכל להיעזר בהם .
היתה שוב ישיבה משותפת של הוועדה לפיתוח עסקי והנהלות החכ"ל וחברת
פארק משגב.
נפגשתי עם ראש העיר כרמיאל  -משה קונינסקי  ,בקשר לשיתוף פעולה בהקמת
דיור לבעלי צרכים מיוחדים בכרמיאל וביישובי משגב .בעניין זה אנו שנינו
שותפים להרגשה של ״שליחות״ .
נפגשתי גם עם נציגי ״נתיב אקספרס״ בהמשך לפגישות שהיו עם משרד
התחבורה ,ואנו נתחיל בקרוב לתאם פעולות לשיפור שירותי התחבורה הציבורית
והתאמת הזמנים והקווים לביקוש .
היום שלושה וארבעים יום שהם שישה שבועות ויום אחד לעומר  -חסד שבמלכות .
היום ״יום ירושלים״  ,ביום ג׳ ראש חודש סיון .בשבת הבאה ערב חג השבועות .
השבוע גם סוף חודש הרמדאן ועיד אל פיטר  -חג שמח !
كل عام وانتم بالف خير!

שלכם ,דני עברי

