
0708
2022
ב ״ פ ש ת ב  א ב ׳  י

וחפים  תמימים  באזרחים  לפגוע  שמבקש  במי  במלחמה  עוסקים  בנינו  אלו  בימים 

אימה.  ולהטיל  אזרחים  להרוג  בניסיון  בבתיהם  מותקפים  ואחיותינו  ואחינו  מפשע, 

תושבי  לכל  ואהבה  הבטחון  בכוחות  תמיכה  להביע  מבקשת  משגב  אזורית  מועצה 

״עוטף עזה״ וכל מי שמותקף. החוסן של מדינתנו נובע בעיקר מתחושת הצדק בדרכנו,  

והאמונה שהצדק יגבר בטווח הארוך על העוולה. יש הבדל בין מי שרוצה לבנות לבין 

מי שרוצה להרוס. בין מי שמנסה להרוג ולהטיל אימה, לבין מי שמנסה לחיות בשלום 

וצמיחה משותפת. בהתמודדות מול ארגוני הטרור של איראן  ולפתח שיתוף פעולה 

כולנו יודעים מיהו הצד שהצדק עמו. כפי שקראנו בשבת - ״ציון במשפט תפדה ושביה 

בצדקה״ )ישעיהו א׳, כ״ז(. חזקו ואמצו, ונתפלל לשלום ולשקט במהרה. 

היו  המועצה  ועובדי  הציבור  נציגי  הרחב,  הציבור  אסטראטגיה.  ע״פ  פועלת  המועצה 

מחולקים  היעדים  רב-שנתיים.  יעדים  בגיבוש  וכן  האסטראטגיה,  בגיבוש  שותפים 

לפרקים: 

- פיתוח עסקי פורץ דרך

- קשר מועצה - יישובים, מבוסס שותפות ושיתוף

- חינוך בלב הקהילה שרואה כל ילד ומוביל חדשנות והתחדשות

- צמיחה רב-דורית וברת קיימא 

איך המועצה פועלת בתחום הבטחון: 

ציוד  ורוכשת  - המועצה מקדמת מוכנות לשריפות, תכניות הגנה והכשרת מתנדבים 

עבור היישובים

- המועצה מקדמת ״שיטור רשותי״ ואני מעריך שאנו נקבל את אישור משרד הבט״פ 

להפעיל אותו ב-2023.

- המועצה הגדילה משמעותית את תקציב הבטחון ואת תקני הסיירים ושעות עבודתם. 

- המועצה הגישה בקשה להכשרת כיתות הכוננות היישוביות ברמת ״משמר יישוב״, 

כולל הסמכה והצטיידות, והבקשה אושרה לאחרונה ותיושם החל מהחודש הקרוב.

- המועצה פועלת להקמת תחנות שיטור בסלאמה ובכמאנה ובהקמת כוח מתנדבים 

״מתמי״ד״ נוסף לכוח הקיים שיהיה מבוסס בסלאמה.

- המועצה השקיעה בשדרוג המוקד ובהצבת מצלמות משוכללות ו״חכמות״ וקישורן 

למוקד. 

יישום  התקדמות  ואת  הבטחון  אגף  פעילות  את  מלווה  המועצה  של  בטחון  ועדת   -

התפיסה הבטחונית ברשות וביישובים.

בסיכון  לנוער  שמיועדת  תכנית  היא  )״מיל״ה(  הקהילה״  למען  יחד  ״מובילים  תכנית 

ומטרתה לעודד התנדבות ותרומה לקהילה ולחברה. התכנית תואמת את ערכי המועצה 

- שונות, שיתוף פעולה וסגירת פערים, וכן את חזון המועצה - חיים משותפים בגליל.

התכנית מיושמת ביישוב סלאמה בהובלת השיטור הקהילתי ושותפים ביישום עובדי 

אגף החינוך, אגף הרווחה, אגף הבטחון, מחלקת פיתוח יישובים והוועד המקומי. 

מפקד המחוז של משמר הגבול )מג״ב( ביקר במשגב ובירך את השותפים והמשתתפים 

בתכנית ״מיל׳ה״ של משגב. 

35 יישובי משגב מטופלים/ משוייכים ל-5 תחנות משטרה שונות. מפקד תחנת משגב 

וסגן מפקד התחנה השתתפו השבוע בפגישה עם מתנדבי היישוב יעד - ״שומרי היער״. 

הקבוצה התארגנה כדי לצפות בתורנות על מוקדי הצתה חוזרים ונשנים ביער קק״ל 

אותם  ללוות  כדי  שמגיעות  כבאיות  לרשות  עצמם  את  ולהעמיד  שעב,  לבין  יעד  בין 

נהיגה פרועה  והבטוחה למקום השריפה. בנוסף, הם נתקלו בתופעת  בדרך המהירה 

של טרקטרונים ואופנועי שטח בתוך היער, השלכת פסולת בניין, השארת פסולת ע״י 

מבקרים ורשלנות של מבקרים שגרמה לשריפות יער. ״שומרי היער״ הם דוגמה ליכולת 

שלנו - תושבי משגב, להיות חלק בטיפול באתגר אזורי.

לפני שבוע דווחתי שחתמתי בשם משגב על אמנה לקידום שמירת השטחים הפתוחים 

בין שעב, צורית וגילון, שורשים ויעד יחד עם פעילים ופעילות משעב וראש המועצה 

המקומית. אני מקדם יוזמות לשמירה על ניקיון ואכיפת חוקי מפגעי איכות הסביבה 

בשיתוף עם ג׳וליס, ג׳דידה-מכר, דיר אלאסד, בענה, נחף, מג׳ד אלכרום, ראמה, דיר חנא, 

עראבה, סחנין וכאוכב אבו אלהיג׳א. הדרישה לשיטור אקטיבי, טיפול בתלונות, אכיפה 

ויצירת הרתעה היא דרישה של החברה הערבית. 

וקהילתית,  הורית  סמכות  אובדן  אתגרים.  יש  היהודית,  בחברה  וגם  הערבית,  בחברה 

אלימות במשפחה, התמכרויות וחדירת ארגוני פשע לתחומי פעילות אזרחית ועסקית. 

כל יישובי משגב מצויים ב״עין הסערה״. הרוב הגדול של תושבי האזור שייכים לחברה 

בקלות  מתדרדרים  צעירים  עצום.  הוא  האתגר  הבדווים  משגב  ביישובי  הערבית. 

והשיקום והשילוב בחברה היצרנית אינם פשוטים. 

כל  חקירה  תיקי  עשרות  נפתחים  משגב  יישובי  את  שמשרתות  המשטרה  בתחנות 

שבוע. רק 10%-20% מהתיקים מגיעים להגשת כתב אישום. יש מחסור בכוחות והזמינות 

מוגבלת. 

בתחום השיפוט של משגב ישנה אכיפה קפדנית של חוקי התכנון והבנייה. 

בתחום השיפוט של משגב אין אתרי מטמנות פסולת פירטיות. 

בתחום השיפוט של משגב ההתרעה והטיפול בשריפות הן מהירות ויעילות. 

לא כך המצב מחוץ לתחום השיפוט של משגב. 

בשנתיים האחרונות קידמנו מספר יוזמות לשיפור הבטחון: 

- תחנת שיטור בסלאמה 

- חיזוק היחידות המתנדבות - יחידת הג׳יפים, יחידת התצפיות, המתמי״ד, ולוחמי האש 

המתנדבים

- חיזוק המוקד הבטחוני וחיבור לרשת מצלמות משוכללות שמכסות שטחים פתוחים 

נרחבים ומתעדות את התנועה ביישובים

מטפלים  ואנו  ובפקחים  בסיירים  המועצה  של  והתגובה  הסיור  יכולת  את  חיזקנו   -

בהרחבת סמכויות האכיפה, בעיקר בנושאים של מפגעי רעש, השלכת פסולת וטיפול 

בפרות ״משוטטות״. 

- שיתוף פעולה וקשר בין ״נאמני ביטחון״ ומתנדבים בכל היישובים וחיבור של כולם 

הבטחון  כוחות  ולכל  העורף  לפיקוד  לכב״ה,  מג״ב,  של  והאזורי  הקהילתי  לשיטור 

שפועלים בשטח, ולתחנות המשטרה הרלבנטיות השונות.

הכוננות  כיתות  מתנדבי  של  והסמכה  הכשרה  קורס  מתחילים  אנו  בספטמבר   -

היישוביות. 

במערכות  מתנדבים  מאות  ושילוב  ביישובים  משריפות  הגנה  תכניות  וביצוע  תכנון   -

תצפית, התרעה, כיבוי וסיוע לכיבוי. 

ביטחון מורכב מנושאים צבאיים ונושאים אזרחיים. ביטחון ותחושת ביטחון הם מצד 

כולנו  סובייקטיבים.  מסוימת  ובמידה  חמקמקים  שני  ומצד  וקיומי  חיוני  כורח  אחד 

ומגוונות באשר לדרך הנכונה  רבות  ודעות  ויש הערכות  מבינים את חשיבות הנושא 

לפעול להשגת שלום ושקט, משילות וסדר, ותחושת בטחון. אני, כמו כל תושבי משגב 

אנחנו   - עתה  לעת  מהפתרון״.  כ״חלק  קהילתי  ואת  עצמי  את  רואה  ונציגיו,  ושליחיו 

מקדמים משילות ובונים חוסן. 

נפגשתי עם רכז הביטחון של מרכז השלטון האזורי )מש״א(. נפגשתי עם מפקדי תחנת 

משטרת משגב. עמדתי בקשר עם מפקד תחנת משטרת כרמיאל. נפגשתי עם מפקד 

״הסיירת הירוקה״ ומנהל האזור. הייתי בקשר עם גורמי פיקוד העורף.

הייתי בקשר עם נציגי קק״ל בעניין פיתוח יער שגב. 

השתתפתי בפתיחת תערוכת ״אמני משגב״ ב״האב״ בתרדיון. אנו מנצלים את המקום 

כדי לסייע ולקדם את כל הקהילות העסקיות במשגב ולעודד שיתופי פעולה גם עם 

יישובי בקעת סח'נין.

מרחב  גיבוש  לקראת  האזורי  השלטון  מרכז  של  ורווחה״  ״חינוך  בפאנל  השתתפתי 

הכפרי בישראל והתארגנותו. 

נפגשתי עם עמיתיי ראשי המועצות האזוריות המעורבות - גלבוע, יזרעאל, מטה אשר, 

זבולון ביחד עם מנהלי ״הרשות לפיתוח כלכלי״ במשרד לשוויון חברתי, שממונה על 

יישום החלטה 550 לקידום החברה הערבית. 

נפגשתי במהלך השבוע עם נציגים ותושבים מראס אל עין, יעד, יודפת, כמון ומורשת. 

ט׳ באב הוא יום שבו ארעו אסונות לעם ישראל. ״עם שזוכר את עברו - יש לו עתיד.״ 

על  ובוכים  מתאבלים  היהודים  את  בראותו  בונפרטה  לנפוליאון  מיוחסת  זו  אמירה 

התאוששות,  ניחומים,  לתקופת  נכנסים  אנו  באב.  ט׳  בערב  הרחוק  מהעבר  אירועים 

תשובה ושיבה, ואח״כ לתקופת התעוררות, כפרה ושמחה. ביום ו׳ ט״ו באב וירח מלא. 

הימים מתקצרים. נאחל לכוחות הבטחון ולכולנו ישועות ונחמות! שבוע טוב!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי


