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שני ארועים השבוע נתנו ביטוי ,כל אחד בדרכו ,ל״רוח משגב״ .ביום חמישי התכנסו
 30קבוצות נערות ונערים מכל הארץ לתחרות ״פירסט״ ברובוטיקה במשגב.
מצויינות ,טכנולוגיה ,קהילתיות וחינוך  -אלו נפגשים במפגש אינטנסיבי של בני
נוער ומתנדבים מהקהילה כל שנה ,ואנו התברכנו בכך שאנו נותנים אכסניה מרכזית
בארץ לארוע הסיכום.

מתנדבי ה״מתמי"ד״ ויחידת התצפיות והג׳יפים ,כיתת הכוננות המועצתית ,נאמני
הביטחון וצוותי הצח"י היישוביים ,השוטרים הקהילתיים האשכוליים ,חברי וועדת
הבטחון של המועצה וכמובן עובדי אגף הביטחון המקצועיים והמסורים של המועצה
 כל אלו התכנסו ביום ב׳ לערב הוקרה ,ושמעו סקירה רחבה על הארועים האחרוניםבאזורינו מגורמי ביטחון בכירים.

שני הארועים קשורים למציאות שונה לגמרי ,אבל שניהם מסמלים בעיניי את חיינו
ואת ״רוח משגב״ .מצויינות ותעדוף של פעילות נוער בליווי מתנדבים ותוך טיפוח
שיתוף פעולה וחינוך טכנולוגי מתקדם ,וכן מענה והתגייסות לשמירה על בטחון
תוך בניית יכולות הגנה עצמית ,חוסן קהילתי ומוכנות מבצעית .אלו ואלו הם ״סיפור
חיינו״.

ביום ב׳ השבוע השתתפו יותר מ 100-מתנדבים ,כוחות כב"ה ומטוסים בכיבוי שריפה
שפרצה /הוצתה במורדות הדרומיים של הר עצמון ,והתקדמה לכוון היישובים
יודפת ומורשת .השריפה כובתה ומתנדבים רבים עסקו בהמשך בשמירה למניעת
חידוש התלקחותה.

השתתפתי השבוע ביום עיון בספרייה במשגב בעניין שירותים לבעלי צרכים
מיוחדים בקהילות משגב .כמעט  10%מילדינו מאובחנים כבעלי זכאות לחינוך מיוחד.
המבנה הגיאוגרפי המבוזר במרחב והשונות התרבותית ,מאתגרים במשגב ובאזור
הצפון כולו .שמנו לעצמנו מטרה אסטראטגית  -פיתוח שירותים איכותיים ,מובילים
ופורצי דרך לילדים בחינוך המיוחד ,ולבוגרים בעלי צרכים מיוחדים בקהילותינו.

בהמשך למפגש ראשי כל המועצות האזוריות במחוז צפון במשגב בשבוע שעבר,
ובהמשך לפנייה משותפת לשר הפנים בעניין המדיניות התכנונית והשפעתה על
המרחב הכפרי ,הוחלט השבוע לערוך סקר מקיף בעניין הליכי הטיפול בתכניות
מתאר ,הסחבת והקשיים באישור תכניות מתאר ומדיניות התכנון במרחב הכפרי,
בהשוואה למרחב העירוני ויישובי ה״מיעוטים״ .לדעתי ,בשנים האחרונות ,בני מקום
חסרי דיור זכאי משרד השיכון ,אינם מקבלים מענה לרצון שלהם להתגורר במקום
הולדתם דווקא ביישובים הקהילתיים .אמשיך לעדכן.
השתתפתי השבוע בישיבת הנהלת המרכז הקהילתי לקראת סיכום שנת הפעילות
והיערכות המרכז לפעילות קיץ ולפעילות החוגים בשנת תשפ"ב ,תוך יישום
החלטות המליאה והציבור בתעדוף ובמדיניות התקצוב.
נפגשתי ושוחחתי עם הנהלת מחוז משרד החינוך ,הנהלת מחוז החטיבה להתיישבות
ועם הנהלת ״שותפות״ פיטסבורג  -כרמיאל  -משגב .נפגשתי עם חוקרי ״פורום
קוהלת״ בעניין פוטנציאל הצמיחה של יישובי משגב .נפגשתי עם פורום ״יישוב
לדורות״ של הררית  -יחד לסיכום התהליך.

נפגשתי השבוע עם עובדי אגף שפ"ע /איכות הסביבה ,עובדי אגף הביטחון ,עובדי
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ועובדי מחלקת התחבורה.
נפגשתי /שוחחתי השבוע עם תושבים ונציגי ציבור מדמיידה ,צורית ,לוטם ,טל אל,
שורשים ,מצפה אביב ,יעד ,כמון ,כמאנה ,סלאמה ,הררית ,מנוף ויודפת.
במסגרת הפקת לקחים מהארועים האחרונים ,נערך סיור של צוותי החוסן היישוביים
(צח"י) במחסני המועצה לשעת חירום (מל"ח) ,ומפגש צוותי צח"י של לוטם וסלאמה.

זכינו השבוע לרצף של יומיים ראש חודש ואחריהם יום שבת .שלשה ימי ״נשמה
יתרה״ .קראנו בשבת פרשת ״קורח״ .יש מצוות ״עשה״ שלא להידמות לקורח ועדתו.
יש גם בטוי ״עשיר כקורח״ כתאור שלילי .מסורתינו מעריכה דווקא את הענווה
וההסתפקות במועט .התחיל חודש תמוז .בחודש תמוז נפלה יודפת העתיקה בידי
הרומאים .זה היה בימי ״שנאת חינם״ שקדמו לכיבוש ירושלים ולגלות הארוכה.
אנחנו דור של גאולה .שבוע טוב וחודש טוב!

שלכם,
דני עברי

