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כ׳ בסיון תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
אתמול הלך לעולמו חברי הטוב ,מנהל בית הספר התיכון מקיף סלאמה .זכיתי להכיר
היטב את מחמוד סואעד אבו דיאב  -איש חינוך בעל חזון ומעוף ,איש רגיש בעל
מנהיגות ומיקוד .בשנים האחרונות עבדנו בשיתוף ובאינטנסיביות לקידום בית הספר
ודור העתיד של החברה הבדווית והערבית במשגב .נאמר הרבה ויאמר הרבה על
מרכזיותו ותרומתו האישית של מחמוד בהישגי בית הספר ,התלמידים והבוגרים .חברי
הלך לעולמו בטרם עת ,בגיל  ,58ומשאיר חלל עצום במשפחה ,בקהילה ובבית הספר.
אני והמועצה ,וכל קהילות משגב עומדים בסולידריות ,בתמיכה ובניחומים למשפחה,
לקהילה ולבית הספר היקר .איש יקר ואהוב ,איש ישר וטוב ,איש חסד ואמת ,الله يرحمه!

הקשר בין הגליל לבין העם היהודי הוא קשר אינטימי ,אינטנסיבי ואמוצינאלי ,במשך
אלפי שנים .במאות השנים שקדמו להקמת מדינת ישראל היתה נוכחות יהודית
משמעותית בגליל .כל תפוצות עם ישראל משתמשים ב״נוסח המסורה״ של כתבי
הקודש שנכתב בקהילה היהודית בטבריה לפני אלף שנה ,וב״שולחן הערוך״ שנכתב
בצפת לפני  470שנה .תורת ה״אריז׳ל״ שגובשה בגליל לפני  500שנה השפיעה על כל
תפוצות ישראל .לפני  224שנה הגיע ר׳ נחמן מברסלב שבאוקראינה לחיפה ,לטבריה,
לצפת ,למירון ולעכו ועורר עניין בהתיישבות היהודית בגליל .יישובים חדשים יהודיים
הוקמו בגליל התחתון ,בגליל העליון ובגליל המערבי כבר לפני  140שנה.
בימינו הקשר בין היהודים בישראל ליהודי התפוצות ״מאותגר״ .התפוצות העיקריות
היום הן באמריקה ובאירופה .הזהות היהודית תמיד כוללת קשר עמוק לישראל
ולגליל .גם היהודים בישראל קיימו מאז ומתמיד קשרים ענפים עם תפוצות בבבל,
במצרים ,בצפון אפריקה ובאירופה.
לפני כ 35-שנה זכינו ,כרמיאל ויישובי משגב ,לטפח שותפות עם קהילה יהודית חמה
שמונה היום כ 50,000-נפש ,בעיר פיטסבורג במדינת פנסילבניה בארה"ב .לפני חמש
שנים התקבלה החלטה משותפת לצרף לשותפות את קהילת יהודי העיר וורשה
בפולין  -שריד לקהילה גדולה בעבר שמונה היום כ 1,000 -יהודים.
בעקבות הטבח שאירע בקהילה היהודית בפיטסבורג ב ,2018-עמדתי בקשר עם נציגי
הקהילה ונציגי השותפות ,ונציג הקהילה הגיע לישראל להדלקת משואה בהר הרצל
ביום העצמאות ב.2019-
מגיפת הקורונה גרמה לדחייה של חלק מהנסיעות והביקורים ,והנה השבוע הגיע
ה ״ - ”Mega Missionהביקור הגדול של פעילי פדרציית הקהילות היהודיות
בפיטסבורג לישראל .הביקור היה מרגש מאוד .נפגשתי ,יחד עם ראש עיריית כרמיאל
עם הפעילים ב״בית הנוער״ בכרמיאל ,והשתתפנו שנינו בערב ה״גאלה״ ב״צוק״ במנוף.
פעילים רבים ומארחים ממשגב השתתפו ,והארוע היה מהנה ומרגש לכולם .האתגר
היום הוא שמירה על קשר עם הדור הצעיר של הקהילה .הדור הצעיר הוא ככלל ,פחות
מחוייב ורתום והרבה יותר ביקורתי כלפי ישראל.

האתגר של השותפות הוא למצוא פעילות שמחזקת ומעמיקה את הזהות היהודית
והקשר לישראל של כל חלקי הקהילה המגוונים ,וללמוד מהניסיון ומהחוויה של
הקהילות במשגב ובכרמיאל ,בפיטסבורג ובוורשה .יו"ר השותפות מטעם משגב הוא
מוותיקי אשחר ומעורה מאוד בפעילות במשגב ,ובקיא ברזי קהילת יהודי ארה"ב
ופיטסבורג .בהצלחה!

בכ 20%-15%-ממשקי הבית ביישובי משגב היהודיים יש מי שעובד או עבד בחברת
״רפאל״ .בביקור שערכתי במכון ״לשם״ הצטרף אליי נציג היישוב רקפת שמרכז
את ההתנגדות לתכנית המתאר של המכון שהופקדה לאחרונה .אנו עוקבים אחר
ההשלכות הסביבתיות והמוניציפאליות כמיטב יכולתנו .נוכחותו של מכון לשם
במשגב ושל רפאל במשגב ובאיזור ,מהווים מנוע צמיחה משמעותי ואנו מצד אחד
מודאגים מחוסר ה״שקיפות״ בהליך התכנוני ומההשלכות התחבורתיות והסביבתיות,
ומצד שני מברכים על הרחבת הפעילות והמשך ההשקעה באזורינו.
כמאה עובדים ומתנדבים השתתפו השבוע ב״סימולציה״ של אירוע מלחמה במתקן
מיוחד של פיקוד העורף (פקע"ר) .תרגלנו את תפקוד המועצה בחירום והתמודדות
עם אירועי הצלה וטיפול בפגיעה ,התגוננות ,פינוי ואספקת שירותים חיוניים .איתנות
וחוסן העורף מהווים אתגר מרכזי בכל תרחיש של מלחמה ,וכן בתרחישי אסון אחרים.
בכל יישוב במשגב יש צוות חירום /חוסן יישובי (צח"י) שהוא היסוד לחוסן ולתפקוד
ביישוב בעת חירום .המועצה עומדת בקשר עם הצח"י היישוביים באמצעות ״מכלול
יישובים״ ,וכן עוסקת בהנדסה ,בצרכי האוכלוסיה ,לוגיסטיקה ,פינוי סעד וחללים,
חינוך ונוער .תרגלנו במשך יום שלם ונערך דו"ח מפורט .בהמשך אנו נעסוק ביישום
מסקנות לשיפור מוכנותינו.

אירחנו השבוע ב״האב״ בתרדיון את מנהלי הפיתוח הכלכלי של כ 20-מועצות אזוריות
ללימוד עמיתים והשוואת יזמויות ופיתוח עסקי בכל המרחב הכפרי.

השתתפתי השבוע בשיעורים בבית הספר היסודי משגב ,בבי"ס תיכון ״אסיף״ ,בבי"ס
תיכון ״עומר״ במשגב ובבי"ס תיכון ״עודד״ בלבון.

חברת המתנ"סים ,השותפה שלנו בהפעלת המרכז הקהילתי ,הציגה השבוע את עיקרי
ממצאי סקר ״מדד הקהילתיות״ בהשוואה לעשרות מועצות אזוריות ויישובים קטנים
וגדולים שכבר נערך בהם הסקר .הממצאים יפורסמו בהמשך ,ואתייחס לממצאים לפי
חתכים .ככלל ,הלכידות הקהילתית וההזדהות הקהילתית גבוהה בכל יישובי משגב.

בשבת קראנו את פרשת ״שלח לך״ .בעקבות דווח  12המרגלים שנשלחו ״לתור את
הארץ״ ותגובת בני ישראל אמר ה׳ למשה ״עד אנה ינאצוני ,ועד אנה לא יאמינו בי …..״
ֹאמר ה׳ ָס ַל ְח ִתּי כִּ ְד ָב ֶרָך״
(במדבר י״ד ,א׳) משה רבינו התערב לטובת העם ובזכותו ״וַ יּ ֶ
(במדבר י״ד ,כ׳) .בסוף הפרשה כתובה ״פרשת ציצית״ אותה אנו קוראים כל יום ערב
ובוקר בסדר פרשיות ״קריאת שמע״  -״למען תזכרו….״ (במדבר ט״ו ,מ׳) .שנזכה לראות,
להיזכר ולזכור ,שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

