מיומנו של
ראש המועצה
השתתפתי השבוע בתרגיל חירום .המתרגלים היו
מפקד האזור ,ובהמשך מפקד מחוז פיקוד העורף
ונציג רשות חירום לאומית והמתורגלים  -אני
וכל מנהלי ה״מכלולים״ עובדי המועצה ותאגידי
המועצה ,וחלק ממערך המתנדבים.
מה שבאמת חשוב לדעתי שכולנו נבין :
 .1העורף הפך לחזית ומטרת מי שינסה לפגוע
בישראל תהיה האוכלוסייה האזרחית ותודעתה.
 .2יש יכולת לאויבים לירות טילים רבים על כל
חלקי ישראל.
 .3במקרה של ירי טילים על ישראל ,יישובי משגב
וצרכי התושבים ,לא יהיו בראש סדר העדיפות של
אף גורם אזרחי או צבאי ,למעט מועצה אזורית
משגב וצוותי החוסן הישוביים  -צח׳י.
גם ניתוח תרחישים אפשריים וגם תחקיר של
השפעת ירי טילים בישראל (בעיקר מרצועת
עזה) ,מלמדים שה״צח׳י״ והחוסן הקהילתי הם
המרכיבים החשובים ביותר בהתמודדות עם האיום
במרחב הכפרי .אני מתכוון לערוך תרגול נוסף כולל
״סימולציה״ ,וגם תרגול של חלק מצוותי הצח׳י
היישוביים.

 09בפברואר 2020
יד' שבט ,תש"פ

השתתפתי בישיבה במרכז המועצות האזוריות
בנושא דיור לבעלי מוגבלויות במרחב הכפרי .זהו
נושא שאני מאוד מקווה לחולל בו שינוי .הייתי
רוצה שבכל יישוב כפרי יהיו פתרונות דיור לבעלי
מוגבלויות .העבודה מרובה והזמן דוחק .אלו הם
ילדינו ונכדינו ,אחינו והורינו.
השתתפתי בסיכום עבודת החטיבה להתיישבות.
זו יחידה ממשלתית שכפופה למשרד החקלאות
ופיתוח הכפר שעוסקת בבינוי וקידום יישובים
כפריים .במשגב אנו נהנים מתקציבים לבינוי
קהילתי גם ביישובים הבדואים ,גם ביישובים
היהודים וגם במנהלת האשכול המשותף בהר כמון.
השתתפתי השבוע בישיבת הנהלת המרכז
הקהילתי שמגבשת תוכנית שנתית ליישום היעדים
האסטראטגים בתחומים הרבים שבניהולו.

בהצלחה למנהל החדש של המועדון הכפרי -
שלום !
השתתפתי בישיבת הוועדה לפיתוח עסקי עם
מנהל פיתוח עסקי החדש של המועצה  -שמוליק.

מיומנו של
ראש המועצה
קידום פארק משגב ,פארק בר לב ,פורום עסקים,
״Hub״ ,מיזם תעסוקה ויישום עובדים ,תיירות,
חקלאות ,פיתוח תעסוקה ביישובים ,״מאיץ״
להייטק ,לווי יזמים ושיתופי פעולה בהקמה וקידום
של אזורי תעסוקה משותפים עם שכנים ,כל אלו
הם משימותיו .מלווה אותו פורום מתנדבים חזק
ומנוסה  -בהצלחה!

השתתפתי בפגישת ״התנעה״ של עבודת חברת
״ערים״ בפיתוח תשתיות ציבוריות ביישובי
המועצה יחד עם מנהלי יישובים ומנהלי הרחבות
מכל יישובי משגב

הסתיימו העבודות על כיכר ״ג׳לסה״ בהר כמון.
מברוק!
ביקרתי יחד עם אחמד בקידוח מקורות בפזורה
״אום אלחיאיה״ וזכינו לסייע לאבו סמיר לרתום
קולטיבטור לטרקטור MF135

היה כל כך יפה השבוע שנאלצתי (!) לצאת קצת
לרכב על ה״כחילה״ של בני ,בתה ״שרקיה״ שמחה
להצטרף

נפגשתי עם הנהלת היישוב לבון ,הנהלת היישוב
מורשת ,ונציגים ותושבים מחוסנייה ,הר חלוץ,
חרשים ,וסלאמה.
השבת  -״שבת שירה״ .אין דרך יותר ישירה
לרבדי העומק משירה .השבוע ט"ו בשבט .שנזכה
להתחבר ל״כי האדם עץ השדה״ (דברים כ' ,יט')
ולהיות ראויים לארץ שאנו זכינו לגור בה .היא לא
שלנו ,אנחנו שלה .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

