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יומנו של
ראש המועצה
השבוע היו שני אירועים שאינם קשורים בקשר ישיר אחד לשני.
האירוע הראשון :בלילה שבין יום שלישי לרביעי ,מאוחר בלילה ,נורו יריות על ביתו
ורכבו של מנהל בי"ס יסודי סלאמה  -פאדי סואעד .ביקרתי אותו ואת משפחתו
ביום רביעי .אין מילים מספיק חזקות לגנות שפלות כזאת .אירוע זה של יריות לעבר
ביתו של מנהל ביה"ס היסודי ,מצטרף לשורה ארוכה של אירועי ירי וניסיונות פגיעה
במנהל ביה"ס התיכון ,משרדי הוועד ,בתי הספר עצמם ,אין גבול להתדרדרות!
המשטרה ,כרגיל ,חוקרת ומטפלת ,אבל בעיית האלימות בחברה הערבית היא קשה
מנשוא .אלימות זו שפורצת גם בחברה הבדווית ,היא בעיה של כולנו .אנו מחוייבים
לחברה הערבית כי אנחנו חיים בתוכה .כל התקדמות שלה היא התקדמות של כולנו,
וכל נסיגה היא נסיגה של כולנו .אנו נעשה כל שביכולתנו לתמוך בתושבינו הבדווים
בכלל ,ובמנהיגי החברה ומחנכי דור העתיד בפרט.
האירוע השני :בלילה שבין יום רביעי ליום חמישי נפרצו משרדי מועצה אזורית גליל
עליון ומשרדי תאגיד המים והביוב שלה ,ובוצעו חבלות ברכוש ובציוד .שוחחתי
עם עמיתי ראש המועצה והבעתי את תמיכתינו במועצה ,בעובדיה ובתושביה ,ואת
גינויינו לאלימות.
האלימות לא תשנה את סדר היום שלנו או של רשויות שכנות ,גם לא את סדרי
העדיפויות או את הערכים שלנו .ברוב הרשויות השכנות ,הפכה האלימות לאתגר
מספר אחד ולאיום מספר אחד .זה מה שמכונה ״בעיית האלימות בחברה הערבית״.
אנחנו מיעוט יהודי שחי במרחב שרוב תושביו ערבים .גביית ״דמי חסות״ מקבלנים
ומעסקים ,גניבות ו״עבירות רכוש״ ,אלימות במשפחה ,סחר בסמים וכנופיות פשע
מאורגן  -כל אלו הם תופעות פסולות שנפוצו באזורינו ושמאיימות על חיינו וחיי
ילדינו .אנחנו ,תושבי משגב יהודים וערבים כאחד ,חלק מה״פתרון״ ,אבל אנו
זקוקים לבטחון פנים ,כוחות בטחון ושמירה ,תקציבי בטחון ,שיטור ,נוכחות של
לוחמי מג"ב ,שוטרים ובלשים ,חוקרים ואנשי מודיעין ,הרבה ומהר! אנו זקוקים
גם למתנדבים בקהילה ,ביישובים היהודיים וביישובים הבדווים .קיבלנו השבוע
תשובה ממג"ב שהוחלט לקדם כיתות כוננות ״אשכוליות״ ,בנוסף לגופי המתנדבים
הקיימים .אני מקווה להתפתחות לטובה בתפיסת הביטחון ביישובינו וגם באיזור
כולו.

השתתפתי השבוע בישיבה של וועדת הכספים של הכנסת שדנה בפקיעת הטבת
המס לחמשת יישובי משגב הדרומיים  -אבטליון ,יודפת ,מורשת ,דמיידה ומצפה
אבי"ב .עוד  29יישובים ב 5-מועצות אזוריות אחרות נמצאים במצב דומה .יש גם
הוראות שעה והטבות שונות ש״מטיבות״ עם יישובי ״גדר״ ויישובי ״קו עימות״
שפקעו גם הם .הדיון התמשך ועקב עבודה ״סביב השעון״ של מליאת הכנסת
בעניינים אחרים ,נדחה המשך הדיון לשבוע הבא .זה המקום לברך את חברת הכנסת
שלנו  -ענבר בזק ,ולאחל לה הצלחה .הצלחתך היא הצלחתינו!

ברכותיי וברכות כל משגב לשחיינית המצטיינת אביב ברזילי ממצפה אבי"ב,
שצורפה למשלחת האולימפית של ישראל  -יישר כוח ובהצלחה לאביב! יישר כוח
לכל מאמני ושחייני משגב מכל הגילאים ,הישג מדהים לכולנו!
השתתפתי השבוע בישיבה של הוועדה האסטראטגית ״חינוך בלב הקהילה״ .הוצגו
תוצאות סקר הורים ותמחיר ומחירון מוצע לכל החוגים לשנת תשפ"ב .המחירון
נקבע ע"פ עקרונות שהוצעו ע"י הוועדה הציבורית שהוקמה במרץ ,ושאושרו ע"י
מליאת המועצה באפריל .הוועדה הציעה מספר תיקונים וחלופות ואישרה להעביר
את המשך הדיון להנהלת המרכז הקהילתי ועמותת הספורט .הדיון האחרון במחירון
תשפ"ב יתקיים תוך שבועיים ,ומייד לאחר קבלת החלטה סופית תפורסם לציבור
״מבעוד מועד״ לפני פתיחת ההרשמה.
השתתפתי השבוע בטקס ״החלפת הנשיאים״ וסיכום הפעילות השנתית של מועדון
״רוטרי״ משגב בה השתתפו בכירים ועמיתים בארגון מראמה ,מכרמיאל וממרכז
הארץ .הארגון והמועדון המשיכו לתפקד בשנה הקשה שחלפה והם ״קרן אור״ של סיוע
הדדי ,תמיכה בנוער ,חינוך ותרבות ,והתנדבות בתוך הקהילה ובחברה הרחבה .בהצלחה!

אירחנו במשגב את מנהלי מחלקות פיתוח יישובים של כל מועצות מחוז צפון
בלימוד עמיתים ובדיון ביישום אסטראטגיה במועצות אזוריות ובמרחב הכפרי.

נפגשתי השבוע עם עמיתיי ראשי המועצות שגם ביישוביהם ,עומדת לפוג ״הטבת
המס״  -עמק המעיינות ,ערבות הירדן ,מגילות ,מטה אשר ולכיש .ועם עמיתיי ראשי
מועצות יזרעאל וגליל עליון.
נפגשתי עם הנהלת היישוב כמון ועם תושבים ונציגי ציבור מגילון ,יובלים ,יודפת,
סלאמה ,אשחר ,חוסנייה ,רקפת ,לבון ומורשת.

בשבת נכנס חודש מנחם אב ואנו בתקופת ״תשעת הימים״ לפני תשעה באב.
השנה ייכנס ״עיד אלאדחה״ של המוסלמים מייד אחרי ט׳ באב שלנו .ע"פ מסורת
המוסלמים אברהם אבינו הקריב קורבן במקום בנו ישמעאל אביהם ודודינו.
בשבת קראנו שתי פרשות  -״מטות״ ו״מסעי״ .אני מכיר את סיני ,את הנגב ואת דרום
ירדן .איפה בדיוק כל המקומות האלו? מה משמעות שמות המקומות ,הארועים
שהתרחשו בהם ,וגיבוש בני ישראל לקראת הכניסה לארץ המובטחת? מהי
משמעות המלחמות בעבר הירדן ובקשת השבטים והמשפחות שביקשו להישאר
שם? ה״תחנות״ במסע בני ישראל הן גם שלבים.
כשבני יעקב הלכו למצרים לקנות מזון הדרך ארכה ימים ולא שנים .כך גם אליהו
הנביא כשהוא ברח להר חורב .המסע במדבר התארך לארבעים שנה .כשאנו קוראים
את זה אנו יודעים שעתידה ממלכת ישראל להתפצל ולהיגלות .את המסע במדבר
שיננו ולמדו במדויק מדור לדור עד היום .את השמות ואת הסיפורים ,אבל לא את
המקומות עצמם .מעניין .חודש טוב ושבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

