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אחת ההשלכות הפחות מוכרות של הגדלת 
השימוש בגז טבעי לייצור חשמל הוא שאם 

תהיה התקפת טילים מסיבית על העורף צפויות 
שיבושים והגבלות באספקת החשמל. אנו חייבים 

להיות ערוכים למצבי חירום. זימנתי השבוע ישיבה 
של נציגי מ׳ הבטחון וצה׳ל עם מרכז המועצות 
האזוריות, מ׳ הרווחה ורשות החירום הלאומית 
)רח׳ל(. מבחינת המרחב הכפרי המוכנות היא 

קריטית כי משאבים של המדינה לא יופנו אלינו 
אלא לערים. במצב של מגבלות בתחבורה, 

בתקשורת ובחשמל קיימת סבירות גבוהה שאנחנו 
ניאלץ להתמודד ללא סיוע חיצוני. הכלי העיקרי 

במוכנות לחרום במרחב הכפרי הוא ״צוות החוסן 
היישובי״ - ״צח׳י״.

ברוב  יישובי משגב הצוות הוא הנהלת היישוב 
כאשר כל חבר הנהלה מטפל בתחום מסויים 

והוא מגייס מומחים מתנדבים מהיישוב, לומד את 
התחום, ומחזיק באחריות על התחום כל עוד הוא 

 בהנהלה. 
 התחומים הם:

 1. קשר עם הציבור ודוברות )יו׳ר(
 2. כיתת הכוננות, בטחון שוטף, כבוי אש וחילוץ 

3. רפואה דחופה וסיוע לנפגעים ובעלי צרכים 
 רפואיים מיוחדים 

 4. תשתיות, קשר ולוגיסטיקה 
5. קהילה,  נוער והגיל הרך, גיל שלישי , בעלי 

צרכים מיוחדים ביישובי משגב ובמרחב הכפרי 
כולו המוכנות והחוסן הקהילתי הן פונקציה ישירה 

של תפקוד הצח׳י והמתנדבים. כל תושב מוזמן 
להתעניין במצב הצח״י ביישוב שלו וגם להצטרף 
לצוות שמקושר לאחראי לאחד התחומים שהוא 

 מוכן לסייע בו במקרה חירום. 
במועצה אנו מתפקדים במצב חירום במתכונת 

של ״מכלולים״. אנו נתרגל השבוע, בסיוע פיקוד 
העורף, את מנהלי המכלולים השונים )אדווח 

 בשבוע הבא(. 

נפגשתי השבוע עם ההנהלה הראשית של חברת 
נתיבי ישראל והמנכ׳ל - ניסים פרץ במשרדי 

החברה יחד עם סגני - אחמד, מהנדס המועצה 
- לאוניד, ומנהל אגף הנדסה - תומר. הצטרף 

לפגישה לבקשתי גם שכני - האלוף אייל בן ראובן. 
העלינו שורה של נושאים חשובים במרחב המועצה 

שתלויים בטיפול בכבישים שבאחריות החברה. 
הפגישה זכתה להתעניינות מצד שר התחבורה 
- בצלאל סמוטריץ׳. תודה לכב׳ השר, למנכ׳ל, 
ולכולם. אני בטוח שאנו נזכה בקרוב לקידום 

ושיפור של צירי התחבורה הראשיים, הצמתים 
וכבישי הגישה ליישובים. 

נפגשתי השבוע עם ראש עיריית סחנין - ד׳ר 
ספואת והנהלת העירייה בעניין תיקון גבול שיפוט 

 וקידום אזור תעשייה משותף.  
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נפגשתי עם נציגי ״שותפות 2000״ ופדרציית 
 הארגונים היהודיים באזור פיטסבורג. 

נפגשתי עם תא התכנון של החטיבה להתיישבות 
והנהלת המחוז לגבי קידום תכנון ״אשכולות 

 יישובים״ במימון החטיבה.  

נפגשתי עם הסייעות בגנים שעשו השתלמות 
בשפה הערבית. שמעתי ממנהלת אגף חינוך - 
נועה, שכל השקעה בגיל הרך היא אפקטיבית 
הרבה יותר מאותה השקעה בגיל יותר מבוגר. 

ילדינו )נכדינו( בידיכם הנאמנות!

נפגשתי עם הנהלת הררית - יחד ועם תושבים 
ונציגים מהררית, שכניה, מכמנים, טל-אל, עצמון, 
קורנית, תובל, אשחר, חוסנייה וסלאמה. שמחתי 
במיוחד לפגוש את ידידי עוזי מדר מוותיקי משגב 
והיישוב שגב. פעם שנינו היינו רב׳שים מגוייסים. 

שגב קדם למשגב. אני לא שוכח. 

ביום חמישי בערב היתה ישיבת מליאה ואח׳כ 
ישיבת פורום ״מליאה רחבה״ שכולל את יושבי 

ראש היישובים, המזכירים, חברי הנהלה, פעילים 
ונציגים. מנהלי האגפים, המחלקות והתאגידים של 
המועצה הציגו את תכניות העבודה שלהם ל2020. 
כל אחד התייחס ליעדים שנקבעו לשנה זו בתכנית 

האסטרטגית הרב שנתית שגובשה במהלך 2019. 
התכנית האסטרטגית עם 27 תחומי העיסוק שלה, 
פירוט יעדים ואבני דרך,  חולקה למשתתפים וגם 
נמסרה לכל יישובי משגב ב״הרד קופי״. התכנית 
כמובן גם מוצגת באתר האינטרנט של המועצה. 

 בישיבה השתתפו כ - 120 תושבים ונציגי יישובים.
אני מבקש לנחם שתי משפות שחוו מוות טראגי 

במשפחה. ביום ראשון נקברה דגנית גליק - 
תושבת היישוב אשחר ואם לחמישה ילדים קטנים. 

בשבת נפטר ילד בן 3 מלוטם - ראם דופמן גור. 
המקום ינחם את המשפחות האבלות בתוך שאר 

אבלי ציון וירושלים. אני מאחל ומייחל שהקהילות 
והמשפחות תמצאנה משאבים להתמודד עם 

 השכול. וגם אני.

הקריאה בתורה על יציאת מצריים היא 
״בהמשכים״. השבוע לאחר עשרת המכות - ״ויאפו 

את הבצק ..... מצות ... כי גורשו ממצרים ולא 
יכלו להתמהמה...״. היציאה מעבדות ושינוי המצב 
קשורים בניצול הזדמנות רגעית. שנזכה כולנו לא 

״להתמהמה״ ולנצל הזדמנויות. שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי


