
לא רחוק מביתי ביודפת יש סככה שנקראת מפי אנשי יודפת ״סככת ה- BTR”. לפני 

40 שנה ויותר היה רכב משוריין של צה"ל שחנה שם. היה גם מחסן נשק ביודפת ובו 

מקלעים וזווד ונשק נוסף לכיתת לוחמים ששירות המילואים שלהם היה הגנה על 

"נפת יודפת". אני לא יודע בדיוק מה היתה תפיסת ההפעלה ותפיסת הבטחון. בכל 

אופן, כבר לפני הרבה שנים הסככה הפכה לסככת כיבוי אש ורק השם נותר. 

בביטחון  שעוסקים  המשרד  בכירי  ועם  פנים  לבטחון  השר  עם  השבוע  נפגשתי 

במרחב הכפרי. מהי תפיסת הבטחון המרחבית? יישובי משגב מחולקים בין 5 תחנות 

משטרה. כל תחנה עוסקת בעיקר בשיטור ביישובים הערביים הגדולים, ובלחימה 

בפשיעה בחברה הערבית. המרחב הכפרי, אליו משוייכים כל יישובי משגב היהודיים 

ועוד  ליישובי משגב  5 שוטרי מג"ב שמשוייכם  יש  ע"י מג"ב.  גם  והבדווים, משורת 

שפועלים  מתנדבים  מ-200  יותר  יש  משגב  ביישובי  היום  מועצתי.  קהילתי  שוטר 

במשימות השונות של מג"ב במסגרת "המתמי"ד". בנוסף, יש יחידת תצפיות ויחידת 

ג׳יפים מתנדבים שפועלים בתיאום עם תחנות המשטרה. בימים אלו אנו בתהליך 

בעלי  נוספים  מתנדבים  יפעלו  שבהן  יישוביות  אשכוליות/  כוננות  כיתות  הקמת 

נשק ברישיון, במשימות שמירה ובטחון שוטף בתוך היישובים. העליתי בקשה לשר 

לתגבור תחנת השיטור בסלאמה ובמתנדבים מהיישוב. השר הנחה לבדוק הפעלת 

"משמר אזרחי" בסלאמה, ולבחון הקמת נקודת שיטור נוספת בכמאנה. בכל מקרה 

המועצה תשאף לשלב מתנדבים מיישובים בדווים ויישובים יהודיים סמוכים בכיתות 

כוננות אשכוליות מקומיות. בחלק מיישובי משגב פועלים "נאמני ביטחון" יישוביים 

או אשכוליים בהתנדבות, או כשכירים של אגודות יישוביות. בחלק מהיישובים מיסי 

האגודה מממנים שמירה ו/או רכב חשמלי או טרקטורון שמסייע בשמירה. בחלק 

מיישובי משגב יש גידור היקפי ושער, או שערים שמבקרים ומצלמים את הנכנסים 

ליישוב ברכב. יש שונות בין יישוב ליישוב בכל המרכיבים, החל ממרכיבי הבטחון, 

השמירה, כמות המתנדבים ועיסוקם. 

העליתי בפני השר את איום השריפות. אין ספק שהאיום העיקרי על יישובי משגב 

היום הוא שריפת יער שתתפשט לתוך יישוב. רוב שטח תחום השיפוט של משגב 

הוא חורש ובטה טבעיים ו/ או יער נטע אדם. כל יישובי משגב מוקפים בשטחי חורש 

ויער לשיקום ושימור. עד שריפת הענק ואסון הכרמל בשנת 2010, כל פעולות הכיבוי 

בשטחי היער והחורש טופלו רק ע"י קק"ל. כל תפיסת הפעלת שרותי כבוי והצלה 

להילחם  ומצויידים  מנויידים  הארץ  מכל  אש  לוחמי  והיום  מאז,   השתנתה  )כב"ה( 

באש בכל מקום. הכוחות עובדים בשעות היום בשילוב מטוסי כיבוי שמפזרים חומר 

מעכב בעירה. בשעות הלילה עובדים עם אמצעים קרקעיים. לוחמי אש מתנדבים 

עברו הכשרה בחלק מיישובי משגב. בהררית ובחרשים מוצבות כבאיות שמופעלת 

ע"י מתנדבים מהיישוב. בכל יישובי משגב יש מתנדבים שפועלים ברמת מיומנות 

נוסף שמסופק  כיבוי  ציוד  יש  יישוב  ובכל  ביישובים  כיבוי מפוזרים  גרורי   17 שונה. 

ומתוחזק ע"י המועצה. 

כב"ה  תקנות  ביישום  טיפול  לממן  שנים  שלוש  לפני  במועצה  החלטה  התקבלה 

ביישובים. ב-23 יישובים בוצעו פעולות דילול וטיפול במוקדי סיכון בתוך היישוב. 

ב-8 יישובים בוצעה "תכנית הגנה" לביצוע קו חייץ מסביב ליישוב. בחלק מהיישובים 

בכל  הגנה.  מתכנית  כחלק  היקפיות  דרכים  והכשרת  דילול  פעולות  בוצעו  כבר 

השקעות  בוצעו  משגב",  "קולחי  ע"י  מתופעלת  המים  מערכת  שבהם  היישובים 

להגדלת הספיקה ונפח האיגום לצרכי כיבוי. 

משרדו  בכירי  את  והנחה  משגב,  ביישובי  הפעילות  מהיקף  מאוד  התרשם  השר 

הרלבנטים לסייע למשגב. המועצה לוקחת אחריות ומקדמת יוזמות "פורצות דרך" 

)תרתי משמע( בכל היישובים. ההנהלות המתנדבות ביישובים, צוותי החוסן והחירום 

את  "למנף"  לנו  מאפשרים  היישובים,  בכל  המתנדבים  ואלפי  )צח"י(  היישוביים 

יכולותינו. 

כולל  כב"ה,  המלצות  עפ"י  ליישוב  מושלמת  הגנה  תכנית  שביצוע  לציין  לי  חשוב 

כריתת כל המחטניים ביישוב ובהיקף שלו, ודילול לכדי 5 עצים בלבד לדונם )כ-8 מ׳ 

מגזע לגזע(, והרמת נוף לגובה 3 מ׳ וגיזום צמרות בהיקפי היישובים וגם בשטחי הנוי 

הציבוריים והפרטיים. פעולה בהיקף כזה לא התבצעה עד היום באף יישוב. שינויי 

האקלים והפחתת הרעייה בשטח פועלים לכוון הפוך - של סגירה וציפוף החורש. 

נסיון נצבר בישראל ובמקומות אחרים באגן הים התיכון, בקליפורניה, באוסטרליה 

ולמנוע  היער  את  לתחזק  כדי  בנמרצות  לפעול  שעלינו  מלמד  אחרים,  ובמקומות 

שריפות. ביישובי משגב זה שילוב של צורך אקולוגי, צורך בטיחותי וצורך ביטחוני. 

האחרים  הגופים  בכל  גם  בתעדוף  יסייע  במועצה  הנושא  שתעדוף  מקווה  אני 

שמטפלים בביטחון, בטיחות שמירת טבע וייעור. 

הוצגו  יובלים.  ויער  שגב  יער  בנושא  המועצה  במליאת  עומק  דיון  התקיים  השבוע 

התכניות לפיתוח מבואות, שיקום מחצבת שגב, סגירת רוב שבילי היער לרכב מנועי 

ופיתוח שבילי הליכה, שבילי אופניים מסוגים שונים, חניונים ואתרי נוף ומורשת.

נפגשתי השבוע עם מנהלים בכירים במשרד הרווחה בנושא מימון היסעים לשירותי 

שירותים  בהנגשת  לפגיעה  גורם  ב"חסר"  היסעים  תקצוב  שונים.  מסוגים  רווחה 

לאנשים עם צרכים מיוחדים, שירותים לגיל השלישי ושרותים לגיל הרך שממומנים 

ע"י המשרד. 

השתתפתי השבוע בישיבה של וועדת רווחה של מרכז השלטון האזורי, ושוחחתי עם 

מנכ"לית המשרד ובכירים נוספים בנושא תקצוב הקמת צוותי צח"י במרחב הכפרי. 

ביקרתי השבוע בפעילות המרכז הקהילתי בחוגי הבייסבול והסופטבול. התרשמתי 

את  ותואם  ולטיפוח,  לעידוד  שזקוק  משתתפים  רב  עממי  תחום  בהחלט  שזה 

התפיסה של פיתוח החינוך הבלתי פורמאלי במרכז הקהילתי. 

מרחבים  הנהלת  נציגי  ועם  ביישובים,  השלישי  לגיל  הפעילות  רכזות  עם  נפגשתי 

לגיל השלישי  היוזמה. משגב הנגישה בשנתיים האחרונות שירותים  שמלווים את 

הרחבת  ומתכננת  ויובלים  מנוף  אל,  טל  יישובים,  במספר  ולאשכולות  ליישובים 

פעילות ביישובים ואשכולות נוספים. 

ושוחחתי  ונפגשתי  נעים,  וערב  אשחר  נציגי  עם  משותפת  בישיבה  השתתפתי 

מצפה  אשבל,  שורשים,  כישור,  חרשים,  מלבון,  ותושבים  ציבור  נציגי  עם  השבוע 

אבי"ב וסלאמה.  

בשבת קראנו פרשת "משפטים". סמוך למעמד הר סיני משה רבינו מוסר תשתית 

של דינים בעניינים בין אדם לחברו ובין אדם לבוראו. דיני אחריות הדדית, דיני ממון 

ואז העם  ז'(.  ה׳. העם שומע ואומר "נעשה ושמע" )שמות כ״ד,  ודיני עבודת  וקניין, 

שותף בהתגלות הקב"ה. נכרתת ברית. בדם. ענן מכסה את ההר. משה רבינו עולה 

לקבל את לוחות הברית ושוהה בהר 40 יום... ביום ג׳ וביום ד׳ הבאים עלינו לטובה 

ייכנס אדר א׳. חודשיים אדר טובים ושמחים, ושבוע טוב!
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