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י״ח בתמוז תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
בכל צילום נוף בגליל מלפני  1970בהשוואה לאותו מקום היום ,בולטים שני סוגי
שינוי .היקף הבינוי ותפרוסת הבינוי גדלו ,ושטחי החורש והבתה ויערות נטע האדם
התפתחו וגדלו .השינוי בחורש הטבעי וביערות נטע האדם הם מטעמים שונים .בשטחי
החורש היתה ירידה של פעילות הכריתה .היקפי הרעייה פחתו .רעיית עיזים שחורות
הצטמצמה מאוד .יערות נטע האדם התפתחו וגדלו .יערני קק״ל עשו פעולות השבחה
של יערות נטע האדם וגם של שטחי חורש טבעי .שטחים רבים הוגדרו כשמורות טבע
ושטחים מוגנים מפיתוח .בשטחי החורש הטבעי שבמדרונות ההרים ,החורש התפתח
לגובה וגם ״לרוחב״ .במקומות רבים התפתח סבך שקשה לחדור אותו .בנוסף לכל אלו
אנו נמצאים בתהליך של התחממות גלובאלית והקצנת מזג האוויר .האוכלוסיה גדלה,
כמויות הפסולת גדלו ,והיקף השימוש בכלי רכב גדל מאוד .יש היום רק לילדים שלי
שגרים ביודפת יותר כלי רכב מאשר היו בכל יודפת לפני  50שנה .כך גם בכל משפחה
בכאוכב אבו אלהיג׳א השכנה ,וכן בכל שאר יישובי הגליל.

נכתב הרבה על העלייה ברמת החיים ועל ״עקבה הפחמן״ של פעילות האדם וכל
הפעולות הנדרשות כדי לצמצם את הפגיעה בכדור הארץ .אחת התופעות המאתגרות
בגליל ובאזורי חורש אחרים באגן הים התיכון ,בקליפורניה ,באוסטרליה ובמקומות
אחרים בעולם ,היא התגברות הכמות והעוצמה של השריפות.
כבר בשנת  2012נכתבו ״עקרונות מקצועיים מנחים להגנה על יישובים סמוכי יער וחורש
מפני דליקות ….״
כל יישובי משגב וכל צירי התנועה במשגב ,צריכים ״תכנית הגנה״ ופירוט הנחיות לקו
חייץ בהיקף היישוב ,ותגבור של דרכי ההגנה ,דרכי המילוט ,ומערכות המים  -איגום,
הגדלת ספיקה ופריסת הידרנטים .קו חייץ מדולל אמור להתחיל בקיר הבית הפונה
כלפי החורש או היער .במרחק  27מ׳ מקיר הבית אמורים לא להיות יותר מ 5-עצים
לדונם ,ולא אמורים להיות בכלל עצים מחטניים .צלע המגרש הפונה כלפי חוץ הוא
בד׳כ בין  20-30מ׳ .בחישוב מהיר אמורים להיות רק  3-4עצים עד למרחק  30מ׳ מהבית.
יש היום הרבה יותר .במרחק  50מ׳ נוספים החוצה מהבית הדילול אמור להיות כזה
שהמרחק בין גזעי העצים יהיה  7-10מ׳ ,והמרחק בין צמרות העצים לפחות  5מ׳ .זה רחוק
מלהיות המצב בפועל.

התקנות לעיל קיימות כרגע ברמת ״המלצה״ בלבד .הדיונים במשרד לבט״פ ,משרד
הפנים ,משרד האוצר ומשרד הבטחון מתנהלים כבר יותר מ 10-שנים לגבי תקצוב ביצוע
ותקצוב אחזקה שוטפת.
מועצה אזורית משגב לא מחכה! כבר בתחילת הקדנציה לפני  3שנים ,תקצבה מליאת
המועצה כ ₪ 500,000-כל שנה להיערכות לביצוע התקנות .ל 8-יישובים כבר הוכנה
״תכנית הגנה״ ועד סוף  2022יהיו עוד  .4נעשו עבודות תשתית ,עבודות דילול וטיפול
במוקדי סיכון בתוך כל היישובים  -הכל בתיאום מלא עם היישובים עצמם .בתחום
יערות קק״ל ובחלק משטחי שמורות הטבע באחריות רט״ג בוצעו עבודות דילול והרמת
נוף ע״פ ההנחיות .גם בשטחים שבאחריות משרד הבטחון וחברת רפאל .חברת ״נתיבי
ישראל״ (נת״י) לא עשתה בינתיים פעולות לדילול ע״פ ההמלצות .הפערים בין ביצוע
מלא של התקנות בעניין קווי החייץ גדולים ,והחוסר התקציבי לכל יישובי משגב הוא
כ 100-מיליון  .₪בנוסף להשקעה הראשונית נדרשים עוד כ 5-מיליון  ₪לשנה לתחזוקה.

יש מרווח גדול בין ביצוע מלא של ההמלצות בעניין קווי חייץ ,לבין השארת המצב
ללא כל טיפול .ביישוב חרשים למשל ,בוצעו פעולות רבות ומתנדבים קיבלו הכשרה
כ״לוחמי אש״ ,עברו אימונים וצויידו בציוד מתקדם ומשוכלל .גם ביישובים הררית
ואבטליון .בכל יישובי משגב קיים ציוד כיבוי ומתנדבים לכיבוי .דילול חלקי ,דרכי גישה
לכבאיות ,וטיפול מסוים בהיקף היישוב ובתוך היישוב בוצעו בכל יישובי משגב .בכל
יישובי משגב שבהם מערכת המים מנוהלת ע״י חברת ״קולחי משגב״ בוצעו השקעות
בשדרוג מערכת המים.
ביקרתי בעבר במספר יישובים שנפגעו משריפה שמקורה בשריפת יער .אחד המקרים
הקיצוניים ביותר הוא השריפה שהרסה את היישוב מבוא מודיעין במאי  .2019לדעת
המומחים רוב הנזק לבתי מגורים נגרם כתוצאה מהמצאות של מרכיבים דליקים בהיקף
ובמעטפת הבית .קצרה היריעה מלפרט את כל גורמי הסיכון .אני מציע שכל יישוב וכל
תושב יקדיש תשומת לב ומחשבה לנושא ולסדרי עדיפויות בפעולות לצמצום חלק
מהסכנה .המועצה תמשיך להשקיע בנושא זה גם כספית ,וגם בתשומות נוספות ,ואני
באופן אישי אפעל לקידום מימון מלא של כל סעיפי ״תכניות ההגנה״ .הנושא ״בדמנו״!
במסגרת קידום שיתופי הפעולה של משגב עם קק״ל זכינו השבוע בביקור יו״ר קק״ל,
מנכ״ל קק״ל ,חברי ההנהלה הראשית ואנשי המקצוע שמטפלים ב״יער שגב״ .נפגשנו
עם נציגי קבוצת המתנדבים מיעד שקיבלו על עצמם לסייר ולתצפת ביער ״סביב
השעון״ .הצגנו בפני אורחינו את תכנית האב לפיתוח יער שגב ,והובטח לנו שהתכנית
תמומש החל משנת התקציב  .2023בהצלחה!
תכנית האב ליער שגב

השתתפתי השבוע בישיבה לבחירת רשויות להשתתפות ב״פיילוט״ תכנית ״הזדקנות
מיטבית״ של משרד הרווחה ,המשרד לשוויון חברתי ,הביטוח הלאומי וה״ג׳וינט״.
פיתוח שירותים לגיל השלישי הוא אחד היעדים האסטראטגים המרכזיים של
המועצה .האוכלוסיה המבוגרת במשגב גדלה ויחד אתה אנו מגדילים ומרחיבים את סל
השירותים ,ומנגישים שירותים ליישובים ולאשכולות יישובים.
השתתפתי בישיבה של הוועדה האסטראטגית של מרכז השלטון האזורי לקראת
הבחירות לכנסת .מרכז השלטון האזורי (מש״א) מייצג את כל המרחב הכפרי ב 54-מועצות
אזוריות והוא יטפל בהכנת רשימת נושאים שחשובים למרחב הכפרי לקראת הבחירות
והמו״מ הקואליציוני שיבוא בעקבותיו .אנחנו במשגב תומכים ולפעמים גם פעילים בכל
קשת המפלגות הקיימות .בכל המפלגות יש גורמים שתומכים בנושאים שחשובים לנו
 תושבי משגב ,באופן ספציפי ויש גם גורמים שמתנגדים או נמנעים מלתמוך .למשל,מי שפעיל במפלגת מר״צ  -חשוב שיידע שיאיר גולן היה היחידי מבין חברי הכנסת של
מרצ שתמך בהגדלת תחולת פק׳ האגודות השיתופיות והמשך מתן פטור ממכרז לשיווק
מגרשים גם ביישובים היהודיים במשגב (ולא רק ביישובים הבדווים).
שוחחתי או נפגשתי השבוע עם מנהלים במשרד השיכון ,בחטיבה להתיישבות,
במינהל התכנון וברשות מקרקעי ישראל.
השתתפתי השבוע בישיבה של וועדת המשנה לתכנון ובנייה ונפגשתי עם המנהלת
החדשה של בית ספר ״קציר״ ועם כל מנהלי אגפי המועצה.
השתתפתי בישיבה ביעד עם כל חברי הנהלת היישוב ועם פעילים נוספים .ביקרתי
ביישובים אבטליון ,הררית ,כמון וסלאמה ונפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור מיובלים,
יעד וסלאמה.

בשבת קראנו את פרשת ״פנחס״ .קטעים מפרשה זו נקראים בציבור בבתי הכנסת כל
חודש וכל חג .השנה גם י״ז בתמוז וגם ט׳ באב נופלים בימי שבת .התעניות נדחות לימי א׳
(היום תענית י״ז בתמוז) .כתוב במשנה ״חמשה דברים רעים ארעו את אבותינו בשבעה
עשר בתמוז :נשתברו הלוחות ,ובטל התמיד ,והובקעה העיר ,ושרף אפוסטמוס את
התורה ,והעמיד צלם בהיכל.״ (מסכת תענית ,פרק ד׳ ,משנה ו׳) .לפי המסורת ,שבירת
לוחות הברית אירעה היום לפני  3,334שנה.
הזכרון של העם היהודי ארוך .הארוע של שבירת לוחות הברית וה״תיקון״ הם בבסיס
ההוויה הלאומית והדתית שלנו.
היום מתחילה תקופת ״בין המצרים״ לשלושה שבועות .בתקופה זו גם שעות תאורת
השמש הולכות ופוחתות וגם הירח הולך וחסר .אתמול בבוקר הירח היה כמעט מלא
והוא עוד נראה גבוה בשמיים כשהשמש זרחה בשעה בשעה  .5:40כל שנה בחנוכה
אנו בדיוק במצב ההופכי  -תאורת השמש והירח נמצאות במינימום השנתי ומתחילים
״להוסיף״ .מעניין! בשורות טובות ,ישועות ונחמות ,שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

