יומנו של
ראש המועצה
עונת השריפות התחילה .אתמול בשבת ,התחילה שריפת
קוצים גדולה לעלות מנחל חילזון ושעב לכוון יעד .צוות
הכיבוי של יעד ומתנדבים רבים מהיישוב הגיעו .גם סיירי
הבטחון של המועצה ומטוסי כיבוי .השריפה נעצרה.
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בארועים האחרונים ,כמו תמיד ,החוליה המשמעותית
ביותר ביישובי משגב היא החוליה היישובית /קהילתית/
שכונתית .כולנו בראש ובראשונה תושבי היישוב שלנו ,ורק
אחר כך שותפים יחד עם קהילות יישוביות נוספות במועצה
אזורית משגב ,בגליל ובמחוז צפון .ההתארגנות היישובית
והתמיכה הקהילתית היתה מרשימה ומשמעותית בכל
יישובי משגב .ההתארגנות כמובן קצת שונה מיישוב
ליישוב ,כפי שהיישובים עצמם שונים אחד מהשני .בכל
המרחב הכפרי פועל השלטון המקומי בשיטה ה״דו-
רובדית״ .המועצה והיישוב מתחלקים באחריות לייצוג
התושב ולשירות התושב.
צוותי החוסן היישוביים ,הנהלות היישובים ומערכי
המתנדבים היישוביים ,הם עמוד השדרה שלנו .החוסן
שלהם הוא החוסן של כולנו .בכל אחד מיישובי משגב
התארגנה פעילות קצת שונה במהלך הסגר הממושך .בכל
יישובי משגב התבססנו על הכרותינו אחד את השני ,ועל
נכונותינו לשתף פעולה אחד עם השני .מבחינת תחלואה
והידבקות  -התוצאות מדברות בעד עצמן .מבחינת עזרה
הדדית ,לכידות חברתית והתנדבות עדיין נותרו אתגרים
רבים.

לפני עשר שנים בדיוק שני מתנדבים מיודפת נפצעו קשה
בעת כיבוי שריפה ,בערך שלושה ק"מ מהיישוב ,בתוך
שמורת הטבע הר עצמון .אחד מהם הוא הבן שלי .היזהרו
מאוד!
עושה רושם בדיעבד ,שאנחנו ,בדומה לרוב שאר מדינות
העולם ,נכנסנו לסגר קצת לאט מדי .רק ימים יגידו אם
היציאה היא ״בזמן״ או לא .בכל אופן ,הפגיעה כתוצאה
מהסגר הממושך היא קשה .הפגיעה בעסקים ובכלכלה,
בתרבות ובספורט ,בילדים ובנוער ,בבני הגיל השלישי,
בבעלי צרכי מיוחדים ועוד ועוד .המועצה נפגעה תקציבית
פגיעה משמעותית ,ויקח לה זמן להתאושש.
במהלך השבוע הקרוב ,אנו נשוב בהדרגה למתכונת מלאה
של פעילות בכל מוסדות החינוך ובכל הגילאים .לפחות
מהבחינה הזו יוכלו התלמידים והוריהם לנסות לשוב
לשגרה .המרכז הקהילתי וכל החינוך המשלים ופעילות
הנוער ,מתפקדים עדיין בתפקוד ״חירום״ ,אבל אני מניח
שתוך שבועיים שלושה גם הם יחזרו לתפקוד מלא.

קשה להעריך את הפגיעה בכל אחד .אני מציע לצאת
מהנחה שהיתה פגיעה קשה בכל מגזרי האוכלוסיה,
ושכולם זקוקים לעידוד ולסיוע עד אשר אפשר יהיה לוודא
שההתאוששות היא מלאה.
נפגשתי השבוע מספר פעמים עם צוותי החינוך והתחבורה
לקראת החזרה לשגרה ,גם עם ראשי מועצות אזוריות
אחרות .השתתפתי במהלך אינטנסיבי של הצפת מאפייני
המרחב הכפרי המיוחדים .השילוב של צרכי התחבורה עם
כל שאר הצרכים בכל תחומי החינוך והקהילה הוא ייחודי
אך ורק למרחב הכפרי ולמועצות האזוריות.

יומנו של
ראש המועצה
נפגשתי עם הנהלת יובלים (בזום) .נפגשתי יחד עם
מהנדס המועצה  -לאוניד ,עם צוות ההיגוי של פרויקט
ניקוז ופיתוח בקעת בית נטופה .גם ישיבת מליאת וועדת
המשנה לתכנון ובנייה התקיימה השבוע ב״זום״.
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נפגשתי עם ראש מועצה מקומית ירכא ומהנדס המועצה
יחד עם נציג רשות מקרקעי ישראל בעניין דרכים חלופיות
לשטחים חקלאיים ,כדי להמשיך לשמור על בידוד מחמיר
ב״כישורית״.

השתתפתי ב״לימוד עמיתים״ יחד עם רכזי צח"י ומנהלי
רווחה וקהילה במועצות אזוריות ,ושמעתי ניתוחים
מעניינים של ארועים מיוחדים ואתן רק דוגמה אחת.
ביישוב החרדי ״מיצד״ בהר חברון גרים כ-מאה משפחות
והתחלואה פגעה קשה בתושבים .כל היישוב היה בבידוד.
צוותים מיוחדים של מתנדבים באמצעי הגנה מיוחדים
ארגנו לתושבים אוכל ותרופות במשך כמה שבועות.
שיתוף הפעולה של היישובים הערבים באזורינו שבהם
היתה תחלואה גבוהה עם פיקוד העורף ,היה מרשים .גם
אצלנו פיקוד העורף סייע רבות ,בעיקר בחלוקת סלי מזון
לקראת הרמדאן ביישובים הבדווים.

ביום חמישי נהניתי מאוד להשתתף בשיחת זום עם יותר
משבעים תושבים פעילים בעמותת מרחבים .בכל העולם
אוכלוסיית הגיל השלישי סובלת גם מצעדי הריחוק
החברתי ,גם מבידוד כזה או אחר ,וגם מתחלואה .עמותת
מרחבים וגם צוותי הצח"י והנהלות היישובים שמרו על
קשר רציף ומשמעותי עם כמעט כל בני הגיל השלישי
במשגב .שמחתי לפגוש וכבוד הוא לי!

בשבת סיימנו את ספר ויקרא .בסיכום של הספר יש
חזרה על מספר מצוות שבין אדם לחברו ,ברכה וקללה.
אני מתרשם מאוד מהחוקים שמגבילים את הנטייה של
בני אדם להתעמר באחרים .כולל בהתנהלות כלכלית
וחקלאית .שנזכה לגמול חסדים יום יום ,חודש חודש,
שנה שנה .השבוע האחרון של רמדאן התחיל ,צאימאן
מקבולאן ורמדאן כרים!
שלכם,
דני עברי

