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גאווה למשגב! גאווה לאומית! בפעם הראשונה מתחרה ישראלי סיים את
ה "טור דה פראנס" 3,500 ,ק"מ ,והוא בן משגב! כל הכבוד לגיא ניב ,מדהים! יישר כוח!

סרט ברכה לשנה החדשה
על השינויים במועצה בשנתיים האחרונות  -סדרת סרטים ״סימני דרך״
אנחנו מקימים יישובים חדשים .תולדות ההתיישבות בגליל כוללים פרקים רבים.
נוודים כמו אבותינו שהגיעו מצפון ,מדרום וממזרח .יורדי ים שהגיעו מהים .אימפריות
וממלכות שהגיעו מכל הכוונים .היהודים שישבו בימי הביניים בגליל ,בעכו ,בצפת
ובטבריה היו גם שריד לנוכחות יהודית לפני השעבוד והגלות שבתקופת האימפיריה
הרומית וגם גולים ונרדפים מספרד ,צפון אפריקה ואירופה שהגיעו לממש את
הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל בתקופה הממלוכית והעותמנית .בכפרי הגליל
ובין הכפרים גרו נוצרים בני כמה עדות ,מוסלמים ממספר משפחות ,שבטי בדווים,
דרוזים ,צ׳רקסים ויהודים .גם היום .יישובי משגב הוקמו כולם בתקופת מדינת
ישראל .יישובים יהודיים ויישובים בדווים .היישובים היהודיים היו חלק ממה שקראו
״התיישבות״ או ״הגשמה״ .החלום היה להקים יישובים עם קהילה ולכידות חברתית
עם מאפיינים שונים של שותפות כלכלית ,רוחנית ואידאולוגית .סוג של חלום.
היישובים הבדווים גם הם סוג של הגשמת חלום .הכוונה היתה לאפשר ל״פזורות״
להפוך ליישובים מסודרים .לעתים אנחנו עדיין מתנהגים כ״חולמים״ לטוב ולרע.

לקראת ראש השנה נפגשתי עם עובדי המועצה ועם תושבים רבים.

עם כל הקשיים של התקופה האחרונה וכל המחלוקות סביב ההנחיות ,הסגר
וה״מגיפה״ הכלכלית ,קל לשכוח את הברכה ששורה עלינו .שבנו לאדמתינו ,התקבצו
גלויותינו ,קמה לתחייה שפתינו העתיקה .אנו חיים ברווחה ובבטחון .כוחות הבטחון
שומרים עלינו ועל הסדר הציבורי .שירותי הבריאות והחינוך מתפקדים ברמה
גבוהה .אנו בשלבים מתקדמים של ביסוס כלכלה יציבה וחברה פתוחה ודמוקרטית.
ברור שיש בקורת .ברור שיש כשלים ועוותים .ברור שאנו חייבים לשמור על הפרדת
רשויות ושיח פתוח והוגן .בוודאי שלא הכל רק ״דבש״ ,אבל הרבה מאוד דווקא כן!
יישובי משגב כולם ,יהודים וערבים ,חילונים ודתיים ,ישובים מיוחדים יותר ומיוחדים
פחות ,גדולים וקטנים ,כולם עסוקים בהתחדשות וקליטת דור המשך .זו הצלחה!
אנחנו עוסקים בהתיישבות .זה מה שאנחנו עושים .בממשלה הנוכחית יש שר
״התיישבות״  -ח"כ צחי הנגבי מהליכוד .השר אחראי על החטיבה להתיישבות.
החטיבה תומכת ביישובי משגב ובתקציב המועצה .השבוע ביקרו כל הנהלת
החט"ל יחד עם השר במשגב ,קיבלו ממני סקירה על משגב וסיירו ביודפת העתיקה,
אבטליון ,הררית ,אשחר וערב נעים .אני הצגתי את דעתי שיש לתכנן ולקדם את
הגדלת היישובים במשגב בקצב מבוקר והדרגתי במתכונת הקליטה הקיימת
ל 700-600-משפחות ליישוב עד .2050

לפני ה״סגר״ ותקופת החגים קיימנו ישיבות של הוועדה לתכנון ובנייה ,הנהלת
קולחי משגב והנהלת המרכז הקהילתי.

השתתפתי בדיון מעניין בכנסת של הוועדה למיגור האלימות בחברה הערבית.
השבוע נמסר מעגל התנועה בצומת קורנית לנתיבי ישראל (נת"י) בנוכחות סגני
אחמד  -המרכז את עבודת ההנדסה והתשתיות במועצה.

השתתפתי לקראת הסגר בתדרוך של ראשי רשויות עם מפקד המחוז של פקוד
העורף (פקע"ר) ובמפגש ראש רשויות עם שר הפנים ומנכ"ל משרד הפנים.
נפגשתי עם הנהלת היישוב כמון ועם תושבים ונציגי ציבור מיובלים ,פלך ,כישור,
תובל ,מכמנים ,חוסניה ,מורשת וסלמה.

בהפטרה ביום השני של ראש השנה קראנו פסוק שנתקלתי בו במקום מעניין.
ביקרתי בבתי קברות בכפרים שנולדו אבותיי ברחבי מזרח אירופה .חלקם שמורים,
חלקם עזובים וחלקם מחוללים בזדון .באחד מחולל הגיעו יהודים ,אספו שברי
מצבות וחרטו את הפסוק ״כה אמר ה׳ מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר
לפעלתך נאם ה׳ ושבו מארץ אויב ויש תקוה לאחריתך נאם ה׳ ושבו בנים לגבולם״
שנת התיישבות וחתימה טובה לכל תושבי משגב!

שלכם,
דני עברי

