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המרחק ממשגב לנמל ביירות ,הוא כמו המרחק ממשגב לנמל יפו .המרחק ממשגב
לשוק בדמשק ,הוא כמו המרחק ממשגב לשוק מחנה יהודה בירושלים .תבדקו.
האסון שקרה בביירות הוא נוראי .שמעתי את מנהל בית החולים ״גליל מערבי״
מבקש (בערבית) לסייע לשכנינו .הלוואי ויכולנו.
במשפחה של אמא שלי יש סיפור על סכסוך בין אחים שנמשך כל כך הרבה זמן
שבסוף שני הצדדים הלכו לעולמם והפסידו את ההזדמנות להשלים .אמא שלי
תמיד אמרה לי שמאוד חשוב למנוע מצבים כאלו .בעצם ,בכל משפחה יש סיפור
כזה ,גם בכל כפר ובכל שכונה .לצערי גם ב״שכונה״ של הגליל .ה״שכנים״ של הגליל
הם לבנון וסוריה .הם יהיו גם ה”שכנים״ של נכדינו ונכדי נכדינו .היהודים והערבים
בני דודים ,עוד מלפני מתן תורה ,עוד מלפני הנצרות והאיסלם .אנחנו כאן במשגב
ובגליל בכלל ,נהנים משלום וביטחון יחסיים ,לא כך שכנינו בלבנון ובסוריה .אני
מציע שנברך על השלום ונשמור על זה ככל שאנו יכולים .בימים אלו של קורונה
ושל חוסר שביעות רצון ממדינתינו וממוסדותיה השונים ,אפשר לשכוח .גם אני
שותף לחוסר שביעות הרצון ,גם אני מייחל לשינוי ,שינוי לטובה .אבל אני ,בניגוד
לתושבי לבנון שליוו השבוע את נשיא צרפת שהגיע להזדהות ולתמוך ,לא ממש
מייחל ל״מהפכה״ .תנחומיי לאבלים בלבנון ואיחולי החלמה לפצועים .سالمتكم.

משטרת ישראל עושה סבב מינויים .יישובי משגב זוכים לשירות מ 5-תחנות משטרה
שונות .ב 2-תחנות התחלף מפקד השבוע ,תחנת משגב ותחנת כרמיאל .נפרדנו
משני מפקדי תחנה מעולים ,אחד יהודי ואחד ערבי (כולם ״בני דודים״) בהצלחה!

במשטרה משרתים יהודים וערבים ,גם במג״ב ,גם בצה״ל .אחוז הגיוס לשירות בטחון
של תושבי משגב הערבים ,הוא כמו אחוז הגיוס של תושבי תל-אביב היהודים.
השופטים בבתי המשפט ,עורכי הדין ורואי החשבון ,הפרופסורים ,המהנדסים
 כולם גם יהודים וגם ערבים .מנהלי בתי החולים והרופאים והצוותים הם יהודיםוערבים .תושבי הגליל ותושבי משגב הם גם יהודים וגם ערבים.
ה״נארטיב״ מוכתב מעיוותי העבר ומדעות קדומות .המתחים בחברה בין עדות ובין
לאומים ו״שבטים״ ,נובעים ממחלוקות לגבי העבר והם גם שמייצרים את ה״פלונטר״
הפוליטי והמנהיגותי .אנחנו עובדים בדרך היחידה שבאה בחשבון  -שיתוף פעולה!
מי שיבדוק את תקציב משגב ,יראה שיש ״אפלייה מתקנת״ בכל סוגי התקציבים
והפעולות ,ובכל זאת נשמעו טענות ״ממוחזרות״ על פגיעה בזכות הקניין והבעלות
הפרטית על אדמות ביישובים הבדווים .על מה הטענות ומאין נובעת החשדנות?
שוחחתי עם נציגי התושבים הבדווים במשגב .אני משוחח כל שבוע גם עם נציגי
יישובים שכנים .אני ומועצה אזורית משגב מחוייבים להיות ״חלק מהפתרון״ ,אנחנו
משתדלים...

בכל זאת ,אנו מצויים במשבר ,ולא ברור מה יהיה ביום פתיחת שנת הלימודים.
השבוע היה דיון בכנסת בנושא שהוחרם ע״י משרד החינוך .כמעט כל הילדים בבית,
תקציב המועצה בסכנה .כל הזמן יש פחות הכנסות ,בעיקר בגלל קיצוצים בתקציבי
המשרדים הממשלתיים .כל הזמן יש יותר הוצאות ,בעיקר בגלל פגיעה ביעילות
מערכי ההיסעים .גם ההגבלות משתנות כל הזמן ופוגעות בתפקוד המרכז הקהילתי,
המועדון הכפרי ומרחבים .התקופה  -תקופה מאתגרת .היכולת של משגב לספק
שירותים ולקדם את התכניות האסטראטגיות שעליהן הוחלט ,נפגעה .ובכל זאת יש
לנו קהילות מדהימות ,נציגי ציבור מדהימים וגם עובדים טובים ומסורים .אנו נמשיך
כמו בשיר לעשות ״את אותו הדבר ,אבל לאט״! תאמינו לי ,בכל דבר שבו מסתמנת
אפשרות לפעול ״מהר״ אנחנו פועלים ,ע״פ הערכים שלנו וע״פ האסטראטגיה
שנקבעה ע״י הציבור ונציגיהם.

היייתי בישיבה עם הנהלת מחוז צפון של רשות מקרקעי ישראל .בחלק מהישיבה
השתתפו גם נציגי פלך ובחלק נציגי ערב נעים .גם בגוש כת״פ (כישור ,תובל ,פלך)
וגם בערב נעים אנו מקדמים תכנון יחד עם רמ״י ובשיתוף היישובים.
השתתפתי השבוע בדיון של מרכז המועצות האזוריות ,בעניין חוק הותמ״לים (ועדות
למתחמים מועדפים לדיור) .השתתפתי השבוע בדיון בחטיבה להתיישבות ,בנושא
הגבלת גובה ההנחות המתוכננת ליישובי משגב ,גם בעניין הרחבת יישובים במשגב
בכלל ,לאור מדיניות התכנון ומגבלות וועדות הקבלה .יש לנו שותפים וידידים בכל
הקשת הפוליטית ,גם מתנגדים .נפגשתי השבוע עם ח״כ בצלאל סמוטריץ .הייתי
בקשר גם עם שר החקלאות  -אלון שוסטר ,עם שרת התחבורה  -מירי רגב ועם שר
הפנים  -אריה דרעי שלושתם באמצעות אנשי לשכתם.
נפגשתי השבוע עם יו״רי הצח״י של כל היישובים ביום א׳ .כולם מתמודדים עם
״מבודדים״ ,חלק עם חולים .נכון לסוף השבוע היו במשגב  222מבודדים ו 18 -חולים.
בריאות לכולם!
הוועדה הציבורית לפיתוח עסקי התכנסה השבוע ושמעה סקירה על פיתוח ״מאיץ״
ליזמות טכנולוגית ,״האב״ לפעילות עסקית ,״ג׳וב קלאב״ למחפשי עבודה ,מועדון
עסקים לעצמאים ,שווק מגרשים באזורי תעשייה קיימים וקידום אזורי תעסוקה
נוספים ,פיתוח שטחי תעסוקה בתוך יישובי משגב ,פיתוח יער שגב כיער לספורט
אופניים ,שיקום מחצבת שגב ופרויקטים כלכליים נוספים ,שמקדם מנהל פיתוח
העסקי שלנו  -שמוליק.

נפגשתי עם הנהלת היישוב הר חלוץ ועם נציגי ציבור ותושבים מעצמון ,מצפה
אבי"ב ,רקפת ,סלאמה ,כמאנה ,חוסנייה ,דמיידה ,ראס אלעין ,ערב נעים ויודפת.

ביום רביעי היה ט״ו באב ודובר הרבה על יום האהבה .בשבת קראנו את המשך נאום
משה לבני ישראל  -״כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם ,כי על מוצא פי ה׳ יחיה
האדם״ וגם את הצווי המעניין -
״השמר לך פן תשכח את ה׳ .....ושבעת ....ואמרת בלבבך  -כחי ועוצם ידי עשה לי את
החיל הזה״ .שנזכה להישמר מגאווה ויוהרה מכל סוג .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

