
תכונה  התבלטה  היישוביים,  החוסן  החירום/צוותי  צוותי  של  השבוע  במפגש 

משותפת לכל יישובי משגב, כולנו חיים בכפרים קטנים יחסית. כולנו חיים בסביבה 

שבה התושבים מכירים אחד את השני. יש הגדרות שונות ל״כפר״. משרד הפנים פעם 

נהג להעניק מעמד ״עיר״ לרשות מקומית שאוכלוסייתה הגיעה ל-20,000 תושבים. 

במועצות אזוריות, וגם במשגב, ברוב היישובים יש פחות מ 2,000 תושבים. יישוב כמו 

סלאמה, שמונה מעל 3,000 תושבים נחשב ליישוב ״גדול״.  

ויתרונות. יש חיכוך ותלות  באינטימיות של החיים ביישוב קטן יש כמובן חסרונות 

בין אנשים. יש פחות פרטיות, וגם פחות אנונימיות וניכור. השנה חווינו, יחד עם כל 

שאר העולם, הנחיות ממושכות ל״ריחוק חברתי״. זה השפיע על כל מעגלי החיים. 

הקהילות  הדרדרות.  דרך,  אבדן  בדידות,  עסקים,  וסגירת  פיטורין  כלכלית,  האטה 

דגשים  שונים,  תהליכים  שונים,  מאפיינים  יש  יישוב  בכל  הפתרון.  הן  היישוביות 

שונים, לפעמים שפה שונה. בכל יישוב יש משאבים אנושיים וקהילתיים שאפשר 

לגייס אותם לטובת עזרה הדדית, תמיכה ושיקום. יש יישובים שפיתחו במיוחד תחום 

ועזרה  קהילתית  רווחה  שוטף,  ובטחון  שמירה  דחופה,  רפואה  אש,  כבוי  מסויים. 

הדדית, תשתיות ולוגיסטיקה, חינוך ונוער, תקשורת והסברה. בכל אחד מהתחומים 

מופעלים צוותי מתנדבים מדהימים שמביאים יכולות ומפתחים יכולות חדשות. ברוב 

היישובים וברוב התקופות יש דגש מיוחד על תחום מסויים. עם השתנות הנסיבות, 

מופנות אנרגיות חדשות וישנות מתחום אחד לתחום אחר. התהליך מרתק. אני עוקב 

אחרי מה שמתרחש בתחום הזה במשך שנים. מתעורר צורך, מתפתחת תודעה של 

מתן מענה קהילתי ומקומי לצורך, מתגלים משאבים ורוח של עשייה ומתארגן מענה 

לצורך. אני מצדיע לכל המתנדבים ולכל הפעילים. אני מתחייב לתמוך ולסייע כמיטב 

יכולתי. אני מתחייב לתווך את ההתארגנות לכל גורמי המדינה לגיוס משאבים, ציוד 

ותמיכה. 

שלהם  העיקרי  וביעד  השנה  בעבודתם  השני  את  אחד  שיתפו  הצח״י  ראש  יושבי 

לשנה הקרובה. עובדי המועצה רשמו וסיכמו. אני לרשותכם. בהצלחה! 

התלמידים.  כל  עם  ופיזי  פרונטלי  מפגש  קיום  על  דגש  השבוע  נתנו  החינוך  צוותי 

הפעלנו מערכת לוגיסטית מורכבת. גם ההורים עשו מאמץ לרכז קבוצות של ילדים. 

בחלק מהמקרים היה צורך להביא ילדים ליישוב סמוך. הצלחנו לעשות את מה שלא 

הצליחו ברשויות אחרות. הגענו לכולם. כל הגילאים, כל בתי הספר, כל היישובים, 

ממשיכה פעילות יישובית לילדים ונוער, ומתחילות בהדרגה פעילויות ספורט ופנאי. 

אנחנו במשגב מצליחים להיות מובילים בקצב התאמת פעילויות למגבלות. זה בזכות 

הקהילות, בזכות התושבים ובזכות צוותי החינוך המדהימים שעושים מאמצים חריגים 

ולא מובנים מאליהם ״לראות כל ילד וילדה״, על אף כל הקשיים והמגבלות. יישר כח!

גם אגף שפ״ע עבד השבוע ״שעות נוספות״. סולקה ערימת פסולת שנערמה מתחת 

לגילון וצורית. פינות המחזור נראות טוב עם כלי האצירה החדשים, אם יש בעייה כל 

שהיא - להתקשר למוקד והבעיה תטופל מיד! 

ביום שני אישרה וועדת הכספים של הכנסת הארכת ״הוראת שעה״ להמשך הענקת 

הטבת המס ל-70 יישובים שהיתה להם את ההטבה עד יוני השנה, ובהם יישובי משגב 

הדרומיים. שאר יישובי משגב כלולים בחוק ולא ב״הוראה״. שוב התחייבה הממשלה 

לכלול את היישובים בתיקון לחוק עצמו, אמשיך לעדכן. 

היערכות  בנושא  אחד  בכנסת.  נוספים  מעניינים  דיונים  בשני  השתתפתי  השבוע 

ואחד בנושא אלימות בחברה הערבית. שניהם רלבנטיים מאוד  וכבוי אש,  לחירום 

תקנות  בין  הקיים  העצום  התקציבי  הפער  את  ציינתי  אני  אש  כבוי  בנושא  לחיינו. 

״קווי החייץ״, שאינן עדיין ״מתוקפות״ לבין המצב בשטח, ואת הצורך הדחוף בתקצוב 

הנושא. 

נפגשתי השבוע עם מספר עמיתים ראשי רשויות. עם ראש עיריית סח׳נין, וסיכמתי 

על קידום מאמץ משותף לטפל בניקיון בשטחים הפתוחים ובצידי הכבישים הבין-

אשר  מטה  אזורית  מועצה  ראש  עם  ישראל״.  ״נתיבי  חברת  שבאחריות  עירוניים, 

סיכמתי על שיתוף פעולה מלא בנושאים תכנוניים משותפים. עם ראש עיריית מגדל 

העמק, שהוא ידיד ותיק מהצנחנים ופעיל מאוד במרכז השלטון המקומי, חידשתי 

קשרים אישיים וסכמנו על פעולה משותפת במרכז השלטון המקומי. 

אגפי  רווחה.  וועדת  יו״ר  של  התפקיד  את  ממלא  אני  האזוריות  המועצות  במרכז 

הרווחה הם האגפים שמנהלים את התקציב השוטף השני בגודלו, אחרי אגפי החינוך, 

והרווחה,  הטיפול  תחומי  בכל  הכפרי  במרחב  בעבודה  ייחודיות  יש  הרשויות.  בכל 

נוער, הגיל השלישי, שרותי בריאות, בינוי קהילתי, וטיפול בצרכים מיוחדים בקהילה. 

נפגשתי השבוע עם מספר מנהלים בכירים במשרד הרווחה לדון בהתאמת שירותי 

המשרד למרחב הכפרי.

שנבחר  החדש  פיטסבורג-כרמיאל/משגב  ״שותפות״  יו״ר  עם  השבוע  נפגשתי 

לאחרונה, ידידי ישראל נאמן, מוותיקי היישוב אשחר - בהצלחה! 

נפגשתי השבוע עם פורום יו״רי כל היישובים, עם הנהלת היישוב אשחר, ועם נציגי ציבור 

ותושבים מסלאמה, גילון, צורית, טל אל, שורשים, יעד, כמאנה, כמון, מכמנים, ולבון.

נפגשתי שוב ב״זום״ לצערי, עם כל מנהלי המחלקות והאגפים של המועצה. 

היה לי הכבוד השבוע לפגוש ולברך את גיא ניב - נציגנו ב״טור דה פראנס״!

קראנו פרשת ״תולדות יצחק״. פעם הבחינו בין ״ערים בצורות״ ל״ערי פרזות״, ״מאהלים״, 

ו״שדות״. אבותינו היו בהתחלה במאהלים ובשדות. ליצחק אבינו היו מתחים עם שכניו 

ב״עיר״, היתה חשדנות והיו ניגודי אינטרסים. הם הסתדרו בלי מלחמה. היום קוראים 

לזה صلحه ״סולחה״. שנזכה כולנו לשלום עם שכנינו. שבוע טוב !
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