
שבת.  במוצאי  עצמון  בהר  שהתפשטה  גדולה  שריפה  על  דווחתי  שעבר,  בשבוע 

מיישוב,  ק"מ   2-3 של  במרחק  שנמצאות  שריפות  בלילה.  פועלים  לא  כבוי  מטוסי 

אינן בעדיפות גבוהה מבחינת כב"ה. מתנדבים מיודפת התארגנו בחושך ועלו לשטח 

שנים  מספר  לפני  שנפרשה  ייעודית  כבוי  לתשתית  התחברו  חתחתים,  בדרכי 

מיודפת  מתנדבים  הרכס.  לקו  מעבר  השריפה  התפשטות  את  ועצרו  היישוב,  ע"י 

מכבים שריפות בהר עצמון וסביבותיו כל שנה, כבר יותר מ-60 שנים. השריפה לא 

התפשטה לתוך שטחי החורש העבותים של השמורה. במשך הלילה הגיעו למקום 

וסייעו במלאכה אנשי שטח של רט"ג ושל קק"ל, ובהמשך גם כבאיות של שרותי 

כב"ה מאזור נצרת ומאזור כרמיאל, שנכנסו לשטח בלילה בלווי מתנדבים מהיישוב 

שמכירים את השטח ואת דרכי העפר היטב. 

היום בכבוי שאריות השריפה בהר  ביום ראשון עבדו מתנדבים מיודפת במשך כל 

עצמון. בוגרים ונערים הלכו ברגל בתנאי שטח קשים עם מרססי גב ומחבטים, בכל 

זאת לפנות ערב היתה התלקחות חדשה. המתנדבים הצליחו לכבות אותה ללא סיוע. 

ביום שני אחה"צ השתנו תנאי מזג האוויר והתלקחה השריפה מחדש. שוב עשרות 

מתנדבים מיודפת עלו להר, שוב הגיעו כבאיות מאזור נצרת ומאזור כרמיאל. הפעם, 

מצויידת  קבוצה  הגיעה  ערב  לקראת  החשיכה.  לפני  להגיע  הספיקו  המטוסים 

שוב  השריפה  המטוסים,  של  משמעותי  בסיוע  מקורנית.  מתנדבים  של  ומאורגנת 

נעצרה לפני שהיא חצתה את הרכס. הפעם, גם לפני רדת החשכה. 

ביום שלישי בבוקר שוב עלו צוותים של נערים ונערות ומתנדבים רבים עם מרססי 

שוב  להתפשט.  והתחילה  התחדשה  השריפה  אחה"צ  בשעות  כבוי.  לוודא  כדי  גב 

התאספו המתנדבים, שוב עלו בדרכי עפר ברכבי שטח פרטיים, שוב נקבעו שטחי 

כינוס, התארגנות וצוותים מאולתרים, הופעלה רשת קשר, התחברו עם מאות מטרים 

4-2 ק"מ מהיישוב  בין  גמישים לתשתית שהיישוב פרס במרחקים של  צנורות  של 

קשים.  אוויר  מזג  ותנאי  שטח  ובתנאי  קיצוניים  בשיפועים  ברגל  הלכו  שוב  עצמו. 

כבוי  כוחות  עוד לפני הגעת  ושוב הצליחו המתנדבים לעצור את התקדמות האש, 

מקצועיים. 

כפי  האקלים.  שגם  כנראה  ״משתנה״.  הטבע  משגב.  בכל  מתפתח  הטבעי  החורש 

שאנו נדרשים להיערכות חדשה מול חיות הבר, כך אנו נדרשים להיערכות חדשה 

האחרונות.  השנים  ב-10  מהפך  עבר  המדינה  של  הכבוי  כוח  השריפות.  איום  מול 

לוחמי האש מקצועיים, מאורגנים ומצויידים. מטוסי כבוי ייעודיים עובדים בשעות 

יש  ובטיחות אחרים,  זאת, כמו בנושאי ביטחון  ועושים עבודה מדהימה. בכל  היום 

חשיבות עצומה לתודעה הציבורית, למעורבות הקהילתית ולהתנדבות.

ע"י  מופעלת  התחנה  בהררית.  הכבוי  תחנת  חנוכת  בטקס  השתתפתי  חמישי  ביום 

- יחד ומאבטליון, שעברו הכשרה ופועלים תחת מבנה הפיקוד  מתנדבים מהררית 

אחרים  רבים  וביישובים  בחרשים  בלוטם.  דומה  תחנה  קיימת  כב"ה.  שירותי  של 

יעילה  יש מתנדבים שיודעים להפעיל ציוד ולהצטרף למערך לחימה באש בצורה 

ואפקטיבית. בכל יישובי משגב יש ציוד כבוי והצלה ומתנדבים ברמה כזו או אחרת. 

בטקס בהררית ציינתי שאנחנו נקראים ״מצפים״. כל תושב במשגב הוא חלק ממערך 

ההתרעה, וכל תושב מוזמן להצטרף לאחד ממסגרות ההתנדבות ביישוב או באיזור 

רבות  בפעולות  מתבטאת  השריפות  לנושא  במועצה  מייחסים  שאנו  החשיבות 

שהתחלנו בהן בשנה שעברה. מחלקת פיתוח יישובים של המועצה מפעילה תקציב 

גדול לטובת דילול אורנים בתוך יישובי משגב, )בימים אלו ב-11 יישובים(. המועצה 

ממנה ״תכניות הגנה״ מקצועיות ל-9 יישובים. אני מייצג את מרכז המועצות בעניין 

שמארגן  יישוב  כל  מלווה  בטחון  אגף  ורט"ג.  קק"ל  פנים,  לבטחון  המשרד  מול  זה 

מעל 10 מתנדבים לנושא כבוי והצלה, ומפעיל צוות תצפיות כולל רחפנים ואמצעים 

מתקדמים. 

המועצה והקהילה הן חלק מההתמודדות עם האתגר. יש בכל ארוע רגע מסויים שבו 

תנאי השטח, הרוח והצמחייה, מאפשרים לעצור את התקדמות השריפה. השאלה 

אם יש באותו רגע את בני האדם הנכונים במקום הנכון, עם הציוד הנכון ועם היכולת 

להפעיל את הציוד באפקטיביות. מילה אחרונה להפעם בנושא זה - היו זהירים!  

שהחילה  השעה״  ״הוראת  ״איום״.  בבחינת  שהם  נושאים  בשני  השבוע  גם  עסקתי 

הטבת מס גם על היישובים הדרומיים שלנו, לא חודשה וכרגע לא ברור אם ההטבה 

תתקבל ע"י תושבי יישובים אלו בחצי השני של שנת המס. הדיון בנושא זה בוועדת 

הכספים של הכנסת השבוע נדחה.

קרקע  צמודת  לבנייה  קרקע  בשווק  ההנחה  ״תקרת״  הורדת  הוא  השני  הנושא 

הכפרית  הבנייה  מנהלת  עם  השבוע  שוחחתי   .8+ סוציו-אקונומי  בדירוג  ביישובים, 

במשרד השיכון והערכתה היא שהחלטה זו תדחה, אמשיך לעקוב ולעדכן. 

כל  כמו  להשתתף.  ושמחתי  השבוע  התכנסה  דוריות  לרב  האסטראטגית  הוועדה 

למרות  שנקבעו  הדרך  אבני  לפי  היא  ההתקדמות  המשך  האסטראטגיות  הוועדות 

״המצב״.

השבוע התכנסה הנהלת המועצה ופורום מנהלי האגפים. ההנהלה דנה בסדר היום 

של המליאה שתתכנס השבוע, ובהרכב מנהלת א.ת. משגב )תרדיון(. פורום המנהלים 

עסק בעיקר בהיערכות לשנת הלימודים.

נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים מהררית, מצפה אבי"ב, מורשת, ערב נעים, 

אשחר, לבון, כמון, מכמנים, גילון, מנוף וסלאמה. 

נכנסתי אתמול לבידוד למספר ימים כתוצאה ממגע עם חולה מאומת. אעבוד השבוע 

מהבית. איחולי בריאות לכולם.

ביום חמישי וביום שישי היה ראש חודש אלול, התחלנו לתקוע בשופר ולומר כל 

יום את פרק כ״ז בתהילים, שבו הפסוק ״אחת שאלתי מאת ה׳ אותה אבקש... שבתי 

בבית ה׳ כל ימי חיי״ ומפרשים שמדובר במצב בלב האדם. מרגש אותי תמיד הפסוק 

״כי יצפנני בסכה )סוכו( ביום רעה יסתירני בסתר אהלו בצור ירממני״...

התחיל חודש הרחמים והסליחות, שנזכה ל״תיקון״ - חודש טוב!

יומנו של
ראש המועצה
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