
מיומנו של
ראש המועצה

חנוכה, חג המולד וראש חודש טבת...
זכינו השבוע בגשמי ברכה. עסקתי שנים בגידול 
מקנה. אני מתרגש כשהאדמה הצמאה מושקה 

בגשם. אני עוקב אחרי הנביטה והצמיחה של 
העשב. עשב במובן ה״טוב״. כמו שמוזכר בברכה 
״...ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת....״ 

אני גם רגיש לסכנות שריפה, בעיקר לקראת 
הגשמים הראשונים ורווית האדמה בסוף עונת 
היובש הממושכת. זו תקופה מסוכנת מבחינת 

התפתחות שריפות. עד הגעת גשמי ברכה.

ממשקי הרעייה והכריתה השתנו במשך השנים 
שאני במשגב, ואפשר לראות שוני בחורש ובבתה. 

החורש ״נסגר״ מהקרקע כלפי מעלה. הבתה 
גובהת והופכת לסבוכה. העשב החד שנתי קמל 
ונשאר במקום עד לשנה העוקבת. גם כשעושים 

גיזום ודילול בחורש, לפעמים הגזם נשאר במקום 
ולא מפונה. גם מזג האוויר כנראה משתנה. סכנת 
השריפות בסוף הקיץ עד תחילת הגשמים גוברת 

משנה לשנה.  

השבוע קרה אסון בואדי סלאמה.
איש יקר - מג׳ד ענאן, אדם צעיר, איש טוב שרק 

התחיל להקים משפחה, הלך לטפל במקנה, נסחף 
בואדי וטבע. הוא בנו של ידידי השייח קאסם ענאן 

שאני מרגיש קרוב אליו מאוד, שייח קאסם הוא 
איש מקנה, איש אמונה, איש משפחה ואיש שלום. 
לפני שבע שנים הוא שכל בן בתאונת דרכים. אני 

מאחל לו ולכל המשפחה שימצאו את הכוחות 
להתמודד עם האבדן. אני מאחל לכולנו שנזכור 

שכל יום הוא מתנה ולא מובן מאליו. اللة يرحمه.

היישוב לוטם נמצא על קו פרשת המים הארצי. 
ביום שישי הלכתי לנחם את משפחת ענאן וצילמתי 

את הזרימה בנחל צלמון שזורם לכוון ים כנרת, 
ובנחל חלזון, שזורם לים התיכון. קו פרשת המים 

הארצי עובר גם בהררית, בין סלאמה לחוסניה 
ובהר כמון.

הרי הגליל ובקעותיו יפים. הגליל מאוכלס היום וגם 
בעבר, במגוון גדול של אוכלוסיות. כולנו - בדואים, 

דרוזים, נוצרים מוסלמים ויהודים, כפריים ועירוניים, 
כולנו שייכים לאדמה.

הצוותים ההנדסיים של המועצה, עובדי התחזוקה 
והקבלנים עבדו במהלך כל השבוע בטיפול 

במערכות הניקוז ובתיקון נזקי השטפונות, יישר 
כוח!
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השבוע היה במועצה מפגש של כל העובדים,

והיתה חנוכת מבנה ״אביב״ בקמפוס בתי הספר 
התיכוני

השתתפתי בישיבה עם סגני - אחמד ומנכ״ל 
״קולחי משגב״ בעניין תשתיות המים ביישובים, ועם 

מנהלי המועצה בקשר לסיכום העבודה השנתית.

נפגשתי בירושלים עם רשם האגודות השיתופיות 
וצוות ממשרדו, ועם פקידים בכירים במשרד 

הפנים. נפגשתי בנצרת עם יו״ר הוועדה המחוזית 

לתכנון ובנייה. בתל אביב השתתפתי בישיבת 
הנהלת מרכז המועצות האזוריות ובישיבת הוועדה 
האסטראטגית של המרכז. גם הדלקתי נרות כל יום 

בחיק המשפחה.

יש אומרים שבטבת נפטר אברהם אבינו. ראוי בימי 
חנוכה להרבות צדקה שהיא תיקון לגלות ולשנאת 

חינם, והיא פדות וגאולה ואהבה. ״אין ירושלים 
נפדית, אלא בצדקה״ )שבת, קלט, עא( חנוכה 

שמח, חודש טוב , عيد ميالد مجيد !
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הדלקת נר שביעי של חנוכה

חנוכת מבנה ״אביב״ בקמפוס

שלכם,
דני עברי

מפגש עובדי המועצה


