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ז׳ באייר תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
התקפת הטרור באלעד הכריחה אותנו להתמקד באיומים ,בנסיונות אויבנו לרצוח
אותנו ,בפצועים ובשכול .אנו עוברים מאבל יום הזכרון לשמחת יום העצמאות ,לאבל
על נפגעי טרור חפים מפשע ברגע .ראוי גם שנשים לב שעל אף הנסיונות הנלוזים
להפוך את הרמדאן ועיד אלפיטר לימי מלחמת דת ,התפרעות ואלימות ,בסופו של
דבר זה לא קרה באזורנו וגם לא בירושלים ולא בערים המעורבות .עסקנו השבוע
באיומים בטחוניים מסוגים שונים .בכנס היערכות לעונת השריפות היתה השתתפות
מרשימה .המועצה ממשיכה להוביל את כל המרחב הכפרי בישראל בהשקעה
ובהיערכות בתחום הכיבוי ,אבל המלאכה מרובה והזמן דוחק! תהליך הקמת כיתות
כוננות יישוביות שמבוססות על תושבים בעלי רישיון נשק פרטי מתקדם .בנוסף ,אנו
ממשיכים לשאוף להקים כיתת כוננות כזו בכל יישובי משגב .אנו ממשיכים ,בשיתוף
משטרת ישראל לפתח את השירותים של תחנת השיטור שבכפר סלאמה .אנו
ממשיכים לטפח את מאות מתנדבי המתמי״ד ,תחנות הכיבוי ,יחידת הג׳יפים ויחידת
התצפיות ,כח החילוץ האזורי ומקדמים הקמת כח שיטור מועצתי .שיתופי פעולה
עם חמשת תחנות משטרת ישראל שמשרתים את יישובנו ,עם מג׳ב  -שאחראי על
כל מרחב המועצה ,ועם שירותי כב׳ה הם רבים ומגוונים .אגף הבטחון ,שרותי מרכז
ההפעלה והבקרה של המועצה ,השומרים והסיירים במוסדות החינוך  -כל אלו זוכים
בשנים האחרונות לחיזוק ולהרחבה.

לראשונה מזה שלוש שנים ,התכנסו כל תלמידי בתי הספר התיכוניים בקמפוס משגב
בפארק אוסטרליה לטכס יום הזכרון .להלן דברים שאמרתי שם:
״לפני שבועיים וחצי חגגנו בפסח את יציאת אבותינו ואמהותינו מעבדות מצרים.
בעוד חודש נחגוג את מתן תורה במעמד הר סיני .אירועים מכוננים לעם ישראל.
עם ישראל נפוץ לתפוצות וגלויות ברחבי תבל .אמהותינו ואבותינו גורשו ,נרדפו,
הוגלו ,הופלו וגם נרצחו .בהמשך עשרות דורות חלמו והתפללו לגאולה ולשיבה לציון,
לארץ ישראל.
שבנו לציון ,אנו נאחזים באדמתו ומקימים ערים ,עיירות וכפרים.
אנו עוסקים בבניה ,בפיתוח ,בייצור וביצירה .אנו גם עוסקים בהגנה על עצמנו ,על
משפחותינו ,קהילותינו ,אדמתנו ומדינתנו.
 23,816חללי מערכות ישראל נפלו ב 150-שנה .אנו מכבדים את זכרם ומחזקים את
משפחותיהם.
אנו נזכרים באחינו ואחיותינו שנפלו ,ומהרהרים בגורל שהטיל עלינו את שמירת
מורשתם ,הגשמת חלומותיהם וביצוע ציווים .אנו היום מחדשים את הברית והמחויבות
איש ואשה לאחיו ואחותו ,לאדמת ארץ ישראל ולמדינת ישראל.
ידינו מושטות לשלום עם אויבינו ,ופנינו לשלום תמיד .אבל אנחנו נגן על עצמנו ,על
אדמתנו ועל מדינתנו כל עוד נפשנו בנו.
אני מבקש למסור ניחומים למשפחות השכולות .אני מבקש לזכור את אחיי ואחויתיי
שלי ,של הוריי ,של ילדיי ,של קהילתי ,של עמי ושל מדינתי שנפלו במערכות ישראל
בשירותם ובפעולות האיבה.
אני מבקש למסור לתלמידי בתי הספר ולדור ההמשך שהמשמרת שלהם הולכת
וקרבה.
כולנו מאוימים ,כולנו על הכוונת של מישהו .לכולנו אחריות להגן על עצמנו ,על
קהילתנו ועל מדינתנו.
היום אנו זוכרים את הנופלים ,מחר נחגוג את קוממיות מדינתנו ועצמאותנו ,מחרתיים
נשוב לבנות ולפתח ,לחקור ,לייצר ולהתקדם.
אני מסובב את הקשב שלי ומכוון בנפשי לזכר הנופלים.
יהי זכרם ברוך!״

בעקבות הכתבה שהופיעה ב״ישראל היום״ ,התראיינתי ברדיו בתכנית של אראל סגל
ולחדשות הבוקר בערוץ  14בתחילת השבוע.

גם זכיתי לביקור מח׳כ צביקה האוזר ,ששוחח אתי על קידום חקיקה לעידוד
התיישבות בלב הגליל.

נפגשתי עם עמיתיי ועם מנהלי החינוך במועצות האזוריות השכנות  -גליל תחתון
ועמק יזרעאל בעניין הקמת תיכון ממלכתי דתי משותף.
נפגשתי השבוע עם הנהלות היישובים הר חלוץ ושורשים בפגישה שגרתית
ביישובים ,ועם הנהלת טל אל ב״זום״ בפגישה מיוחדת לאור תכנית מתאר ג׳וליס.

נפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור מכמאנה ,חוסניה ,סלאמה ,מורשת ,רקפת ,לוטם,
מנוף ,מצפה אבי"ב וטל אל.

בשבת קראנו בפרשת ״אמור״ על מועדי ישראל .לוח השנה  -השבועות ,החודשים
והמועדים הם ה״שלד״ שעליה מורכבת משימת התקדשות העם בתוך זרם הזמן וייעוד
זמנים קבועים מראש לעבודת ה׳ .המועדים הם מעין ״איים״ ב״נהר״ הזמן .בתקופה זו
אנו סופרים את העומר .אנו סופרים את חמישים הימים בין פסח לשבועות .לכל שבוע
מיוחסת ״ספירה״ .לכל יום בתוך השבוע  -גם! היום  -יום ״חסד״ .השבוע שבוע ״נצח״.
יוצא שהיום יום ״חסד שבנצח״ .בימי ספירת העומר נוהגים מקצת מנהגי אבל לזכר
תלמידי רבי עקיבא שמתו במגיפה בתקופה זו .זכינו בדורות האחרונים שגם יום הקמת
המדינה וגם יום שחרור ירושלים חלים בימי ספירת העומר.
כפי שכתבתי בתחילת דבריי  -שמחה מהולה בעצב.
שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

