
הולכים  ממשלה  בתקציבי  שנתמכת  ומבוזרת  מגוונת  מועצה  היא  משגב 

ערכים,  הרחב  הציבור  ובשיתוף  דמוקרטית  בצורה  לעצמנו  הגדרנו  ומצטמצמים. 

אסטרטגיה וסדרי עדיפויות. קבענו יעדים וסימני דרך. הכנו תכניות עבודה. בחרנו 

בצורה דמוקרטית ומשתפת ציבור וועדות והנהלות שמבקרות את ביצוע תכניות 

העבודה. גייסנו במכרזים פתוחים ושקופים עובדים וספקים. 

עד פה הכל ״רגיל״, ואז באים האתגרים האמיתיים. שנה של קורונה. שבועיים של 

״סבב לחימה״ בעזה ומאורעות בעורף, בחברה הערבית ובנקודות המגע בינה לבין 

החברה היהודית. אלימות, התפרעויות, התקפת חפים מפשע, פגיעה בתשתיות, 

חסימת צירים והצתות.  

במליאת המועצה השבוע חרגנו מ״סדר היום״ הרגיל, ועסקנו שעה ארוכה  בסיכום 

המאורעות באזורינו. כיבדו אותנו בנוכחותם ראשי רשויות שכנות שהזמנתי לדיון. 

הם הציגו את המאורעות מנקודת מבטם והביעו את הלכי הרוח של תושביהם וגם 

את ציפיותיהם להליך החזרה לשגרה ולהמשך קיום משותף של יהודים וערבים 

בגליל ובכלל. כולם גינו את האלימות והציגו את הרקע להתדרדרות ואת גישתם 

וגם  הערבית  ולחברה  לתושביהם  מחויבותם  את  ציינו  כולם  למניעתה.  ופועלם 

לחיים משותפים במדינה ובגליל ללא אלימות. אני מודה להם על היענותם ועל 

הגעתם לדיון שלנו. חשיפת נציגי הציבור של משגב לנקודת מבטם היתה חשובה. 

הצגתי לנציגי הציבור את פעולותיי ואת פעולות עובדי המועצה במשך התקופה. 

במהלך 10 ימים ביקרתי והגעתי לכל יישוב במשגב )למעט חרשים(, הייתי בקשר 

יומיומי עם מפקדי משטרת ישראל בכל הרמות, וכן עם כל שאר גורמי הבטחון, 

הכבוי וההצלה. היינו בשטח ובארועים 24/7 ללא הפסקה. אני בעצמי הגעתי לכל 

גורמי  עם  לקשר  נזקק  או  שנפגע  ואדם  נקודה  ולכל  אליי  שפנה  קהילתי  פורום 

מדינה או רשות שכנה. דאגנו לשלום הילדים והתושבים, עמדנו בקשר רציף עם 

כל הרשויות השכנות.

גם השבוע נפגשתי/ שוחחתי עם מפקדים ממשטרת ישראל, עם שכננו מחנתון 

בטחון  גורמי  ועם  באזורינו,  המשטרה  תפקוד  בנושא  שעוסק  שקלי  עמיחי  ח"כ 

נוספים. 

המזעזעת  התקיפה  בגינוי  האישית  מעורבותו  את  בפניי  ציין  תמרה  עיריית  ראש 

שהותקפה  אל  מטל  המשפחה  בני  עם  שוחחתי  בעירו.  אבי"ב  מצפה  תושב  את 

בשייח דנון. 

כל ראשי הרשויות השכנות גינו את האלימות ולקחו חלק פעיל בהרגעה ובהפסקת 

האלימות. עמדתי אישית בקשר עם כולם, ללא יוצא מן הכלל. 

ולעשייה.  ליצירה  לשגרה,  בחזרה  היא  מההתמודדות  חלק  משבר,  כל  אחרי  כמו 

השבוע שבנו לעסוק בביצוע תכניות העבודה. 

נוער  ורכזי  נוער  וועדות  השתתפתי בכינוס שארגן המרכז הקהילתי בהשתתפות 

בנוער.  שעוסקים  הקהילתי  והבינוי  החינוך  גורמי  וכל  הנוער  תנועות  ביישובים, 

אנחנו בתנופה אדירה של פיתוח שירותים באשכולות וביישובים, וכן של הושטת 

יד לכל ילד ולכל נער בכל מקום. אין דבר יותר חשוב מזה. מנהלת המרכז הקהילתי 

הציגה את החזון ואת התכנית. בהצלחה לכולם!

ביקרתי השבוע בבית הספר התיכון בסלאמה, בבית הספר היסודי בסלאמה ובבית 

הספר היסודי בהר שכניה, ונפגשתי עם המנהלים ועובדי המועצה בבתי הספר. 

התכבדתי בהענקת אות הוקרה לתלמיד המצטיין עמראן סואעד מסלאמה שזכה 

בפרס עבור פועלו בתחום הרובוטיקה.

הרשויות  ראשי  עמיתיי  עם  ונפגשתי  לב,  בר  פארק  הנהלת  בישיבת  השתתפתי 

של כפר מנדא, ביר אלמכסור, כאוכב אבו אלהיג׳א, דיר אלאסד, עראבה וסח'נין. 

צוות  והקמנו  הצפון  מחוז  של  האזוריות  המועצות  ראשי  במשגב  השבוע  ביקרו 

שיכין דגשים לתכנון ארוך טווח של 350 היישובים הכפריים במועצות האזוריות 

במחוז. פנינו גם בפנייה משותפת לשר הפנים. השתתפו ראשי המועצות האזוריות 

יזרעאל, מגידו, גלבוע, עמק המעיינות, עמק הירדן, גליל תחתון, גולן, גליל עליון, 

מבואות חרמון, מרום גליל, מעלה יוסף ומטה אשר.

בשבת קראנו בפרשת ״בהעלותך״ על סדר התנועה של בני ישראל במדבר,  וכלי 

״והיית לנו לעיניים״. סדר,  - החצוצרות. גם על ה״גשש״ שנאמר עליו  התקשורת 

משמעת, משימתיות. חולשת העם שכל כך הקשה על משה היה חטא ה״תאווה״ 

למנעמי מצרים ולבשר.  בפרקי אבות כתוב ״איזהו גיבור? הכוכש את יצרו״ )אבות 

ד' א'( שבוע טוב!
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