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י״ג בסיון תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
אנחנו שייכים לאדמה .לא האדמה היא ששייכת לנו ,אלא אנחנו לה .ליד הכפר בו
נולד סבא שלי באוקראינה ,נמצאים ביער שרידי קברים שחקוקות עליהם מילים
בעברית .מי שיודע ערבית או ארמית יכול להבין חלק ממה שכתוב .מילים עם שורש
בשלושת השפות ,מילים מזרח תיכוניות /שמיות  -שלום ,צדק ,רחמים ,ברכה...
אני היום בעד האוקראינים למרות ההיסטוריה הקשה של היהודים בגלות אוקראינה.
אני בעד הזכות להגנה עצמית .גם של יהודים וגם של אחרים .אני גם בעד פשרה ,דו-
קיום ומתינות .אני נגד תוקפנות ,אלימות ,שנאה וגזענות .בכל מקום ובכל עת.
בעבודה היום יומית שלי במשגב ,אני פועל לשוויון וסגירת פערים לחברה הערבית.
בהשכלה ,בתשתיות ,בתעסוקה ובתכנון .כל חברה מחוייבת לפעול לסגירת פערים.
החברה הערבית בגליל היא חברה שאני חי את כל חיי בקרבה ובמשולב איתה.
בלב הגליל היהודים הם מיעוט .ראינו לפני שנה בחברה הערבית תופעות של גזענות
נגד יהודים והתקפות על חפים מפשע על רקע לאומני .ראינו גם פעולות ריסון ומיתון
שנוהלו ע״י ההנהגה הציבורית וההנהגה הדתית .בחברה היהודית בלב הגליל לא ראינו
תופעות של ״פשעי שנאה״ והתקפת ערבים חפים מפשע על רקע לאומני .שמענו
קולות ,אבל לא ראינו שום מעשים .אנו ״מתהלכים על קרח דק״.
יום יום אני עוסק בקידום ובנייה ביישובים ערבים .אני מנסה לסייע בבניית מסגדים.
אני עוסק גם בקידום ובנייה של יישובים יהודיים .אני מנסה לסייע בבניית בתי כנסת.
אני גם בעד הקהילה הלהט״בית ,אני בעד שונות בתוך הקהילה ובתוך המשפחה .אני
פועל לשילוב כל סוגי האוכלוסיות בחברה בקהילה ובכלכלה .אני פועל ע״פ הערכים
של משגב  -שונות ,שיתוף פעולה וסגירת פערים.
אני מתנגד לשווק קרקעות בכל הגליל במכרז למרבה במחיר .אני בעד הקצאת
אדמות מדינה בסלאמה לצרכי בינוי קהילתי ,שיכון למחוסרי דיור בני המקום ופיתוח
הכלכלה המקומית והאזורית .גם בסח'נין ובעראבה לא משווקים קרקע מדינה למרבה
במחיר ,וטוב שכך .אני בעד העצמה ובינוי של קהילות מקומיות .בסח'נין ובעראבה,
וגם בסלאמה וגם בלוטם ,במעלה צביה ובאשבל .אני בעד הגנה על מיעוטים מכל סוג
ואני בוחן פעולות במבחן של ערכי צדק ושוויון .אני בעד הקצאת מגרשים למגורים
בפטור ממכרז לבני מקום ולאחרים ע״פ מבחן של התאמה קהילתית וחברתית .אני
נגד שיווק במכרז למרבה במחיר בחוסנייה ,בערב נעים ,וגם ביובלים ובעצמון.
לפני שבועיים עברה בכנסת ישראל הצבעה טרומית לתיקון פקודת האגודות
השיתופיות ,כדי שקהילות קטנות ומבודדות בפריפריה יוכלו למנוע שיווק קרקעות
במכרז למרבה במחיר ושהקרקעות יוקצו למי שמעוניין להיות חלק מהקהילה .ללא
אפליה .ללא הדרה .עם מנגנוני בקרה .לצערי ,השיח נגוע בדעות קדומות ובחוסר
הקשבה .השיח נגוע בחוסר אמון וב״מיתוג״ של פלגנות וזילות .הוויכוח עוסק ב״וועדות
קבלה״ במקום ב״צמיחה קהילתית״.
אנו משתדלים לנהל את חיינו על האדמה בזמן שנקצב לנו באהבה ובכבוד לאדמה,
ולכל מי ומה שמצוי עליה .אנו שואפים לבנות בתים לבנינו באדמת הגליל .אנו
לוקחים סיכונים כלכליים ואישיים כי אנחנו מאמינים בעתיד וביכולתנו להתאים את
עצמנו למציאות משתנה בגליל ,בישראל ,במזה״ת ובעולם.
אני מצרף קישור לסרטון שהופק לכבוד כינוס פורום ״לב הגליל״.
המועצה הארצית לתכנון ובנייה הקימה בשעה טובה צוות לבחינת תוספת ״קיבולת״
ליישובים כפריים .שרת הפנים קראה לזה ״הספר הלבן״ בהשאלה ממדיניות הגבלת
עלייה וצמצום התיישבות בימי המנדט הבריטי.
אני מצרף קישור לדברים שאמרה שרת הפנים בכנסת בעניין הזה .היא הזכירה גם את
יישובי משגב.

נפגשתי עם שר התקשורת והשתתפתי יחד עם השר בחנוכת רשתות הסיבים
האופטים שנפרסו ביישובים צורית וגילון .בעקבות עבודת החברה הכלכלית של
משגב בעידוד המשרד ,מהפיכת התקשורת במשגב מקדימה את כל אזורי הפריפריה
בישראל ובחלק גדול מאירופה וארה״ב  -יישר כח!

בעקבות הצגת התקדמות תכנון מפורט של כביש  805וישיבה שהתקיימה עם צוות
התכנון ונציגי משרד התחבורה ,נפגשתי שוב עם מנכ״ל חברת ״נתיבי ישראל״ שמסר
שהכביש יתוקצב לסלילה לדעתו ,מיד עם סיום התכנון המפורט.

וועדת רווחה במרכז השלטון האזורי היא וועדה שאני משמש כיו״ר שלה .הוועדה
מטפלת ברמה הארצית מול משרד הרווחה ,משרד בט״פ ,המשרד לשוויון חברתי,
משרד הבטחון ,חברת המתנ״סים ,משרד הכלכלה ומשרד הפנים בנושאים הבאים -
חוסן קהילתי וחירום וצוותי צח״י יישוביים ,תכנית ״מעברים״ לפיתוח עסקים קטנים
והשתלמות מקצועית ויישום בשוק העבודה ,הזדקנות ושירותים לגיל השלישי,
פיתוח מגורים ,תעסוקה ושירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים במרחב הכפרי,
מעונות יום ומשפחתונים ,בינוי קהילתי ,פיתוח יישובים וצמיחה דמוגרפית ,התנדבות
אזורית ויישובית ,לכידות חברתית ותהליכים חברתיים ביישובים וכמובן גם שירותי
רווחה ,שיקום ועזרה הדדית.
השתתפתי בישיבת הנהלת החכ״ל וישיבות פורומים של הפעלת המועצה בחירום
לקראת תרגיל שמתוכנן בקרוב ב״סימולטור״ של פיקוד העורף (פקע״ר).

השתתפתי בישיבה עם נציג השר לבט״פ ,עם מפקדי מג״ב .עסקנו בקידום כיתות
כוננות יישוביות ובבסיס הפעלה חדש ל״מתמי״ד״ .הבסיס מתוכנן באיוש מתנדבים
מהחברה הבדווית והיישובים היהודיים ביחד ,בצפון המועצה בסלאמה .המועצה
ממתינה גם לאישור להפעלת שיטור מועצתי בקרוב.
נפגשתי עם סטודנטים מהחוג לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה שלומדים על האזור.

נפגשתי עם מנהלי בתי הספר  -יסודי כמאנה ,יסודי סלאמה ותיכון סלאמה .גם עם
מנהלי בתי הספר היסודיים ״הרכס״ ,הר גילון ,הר שכניה ,משגב ומורשת.

נפגשתי עם הנהלת היישוב טל אל ,ועם הנהלת היישוב חוסנייה.
זכיתי ללוות את מנהלת ביה״ס התיכון לחינוך מיוחד ״עומר״ לקבלת פרס שרת החינוך
לבתי ספר פורצי דרך מצטיינים  -כל הכבוד!
זכיתי גם לברך את מסיימי י״ב בבתי הספר קציר ,עומר ואסיף  -בהצלחה!

פגשתי ושוחחתי עם נציגי ציבור ותושבים מיובלים ,רקפת ,הר חלוץ ,לבון ,חוסנייה,
דמיידה ,כמאנה ,כמון ,מנוף וסלאמה.

ביום שבת שעבר קראנו את פרשת ״נשא״  -הפרשה הארוכה ביותר .בפרשה מובאת
מצוות ברכת כהנים ב״ברכה המשולשת״ .בבתי הקברות היהודיים באירופה חקוק
על קברי הכהנים ציור ידי הכהנים בברכם את הקהל .על קברי הלויים חקוקה תמונה
של יציקת מים על ידי הכהנים לקראת הברכה .בארץ ישראל נוהגים בבתי הכנסת
שהכהנים ״נושאים כפיים״ ומברכים את הקהל כל יום .עם ישראל הוא עם עתיק.
הכהנים והלויים מזוהים בשרשרת של מאות דורות .היישוב שכניה קרוי על שם
משמרת כהנים מכבול ו״הר מימין״ ליד יודפת קרוי על שם משמרת כהנים מיודפת.
הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל ולגליל הם עתיקים ורציפים.
לפני שבוע ,בחג השבועות ,קראנו את עשרת הדברות .מניין עשרת הדברות שונה
במסורת היהודית ,במסורת השומרונית ובחלק מהמסורות הנוצריות .גם טעמי עשרת
הדברות בנוסח המסורה הגיעו אלינו בשתי גרסאות שונות  -״טעם עליון״ ו״טעם
תחתון״ .קיים שוני בין נוסח הדברות בחומש שמות בפרשת ״יתרו״ לעומת הנוסח
בחומש דברים בפרשת ״ואתחנן״ .אנו שרים בקבלת שבת ״שמור וזכור בדבור אחד,
השמיענו אל המיוחד ….״ (פיוט הרב שלמה הלוי אלקבץ שחובר בגליל  -בצפת במאה
ה 16-״למניינם״) .גם מה ש״חקוק בסלע״ דורש עיון והתעמקות והסתכלות מכיוונים
שונים  -מעניין! אתמול קראנו ״בהעלתך״ .״ויהי בנסוע הארון וגו׳״ (במדבר י׳ ,ל״ה)
פסקה קצרה שכתובה בספר התורה עם מרווח לפנים ולאחור .פסקה מלאה הוד והדר,
ומיד אחריה בתחילת הפסקה הבאה ״ויהי העם כמתאננים…״ (במדבר י״א ,א׳) עצמה
וחולשה ,התעלות והדרדרות ,התקרבות והתרחקות ,התגלות והסתר .״בן אדם ,עלה
למעלה עלה...״ (מ״כנפי רוח״ מאת הראי״ה  -הרב אברהם יצחק הכהן קוק זיע״א)
שבוע טוב וברכות לכל מסיימי בתי הספר ,שאו ברכה!

שלכם,
דני עברי

