
השבוע האחרון התחיל באירוע איכות סביבה חמור בשטחי ראמה שפגע בתושבי 

וג׳וליס.  ג׳דידה-מכר  מורן. האירוע מצטרף לשורת אירועים ארוכה בשעב, כאבול, 

בד״כ זה מתחיל בבעל חלקה פרטית שמחכיר את חלקתו, או שמסכים לקבלן או 

קבלן משנה שמפנה פסולת, זבל, או עודפי עפר להשתמש בה. לפעמים מדובר גם 

בחלקה שהיא בבעלות מעורבת או אפילו בבעלות מדינה. הקבלן מעוניין להיפטר 

ומבלי להתחייב בתשלום. בשלב  רחוק  מהחומר מבלי לשנע אותו לאתר הטמנה 

מסויים הקבלן או בעל השטח מעוניינים לצמצם את נפח הערימה ומציתים אותה. 

מעצמה.  להדלק  גם  יכולה  הערימה  עגלים,  פיטום  מסככות  בקר  בזבל  כשמדובר 

בתערובת של עודפי עפר, פסולת ביתית, פסולת תעשיתית וזבל נוצרת בעירה שאי 

אפשר לכבות בשום אופן. העשן הרעיל מתפזר עם הרוח והשריפה יכולה להימשך 

מספר ימים ואפילו מספר שבועות. 

לפעמים השטח שבו מתרחשת השריפה הוא בתחום שיפוט משגב, ובמקרים אלו 

אנו בד״כ מצליחים לאתר ולטפל בפינוי הערימה לפני שהיא מתחילה לבעור. ברוב 

המקרים מדובר בערימות שנערמות מחוץ לתחום שיפוט משגב, שטח לא מפוקח 

הרשויות  ראשי  עמיתיי  לכל  מוכר  הנושא  ולטפל.  לאתר  מתקשים  ואנו  ידינו,  על 

הערביות, וכולם מסכימים שזו תופעה שחייבת להיפסק. רשויות בקעת בית הכרם 

מאוגדות ב״אשכול בית הכרם״ שהחליטו בהחלטה משותפת של הרשויות ומשרד 

הפנים ומשרד איכות הסביבה שנושא זה יטופל במרוכז ע״י האשכול. רשויות בקעת 

סח'נין חברות בתאגיד אחר, והרשויות מסביב לטלאל מטופלות בתאגיד אחר. כולם 

מנסים להתמודד עם התופעה.

השבוע ביקרה השרה לאיכות הסביבה באשכול בית הכרם ושמעה על הבעיה ועל 

לא  ושאם  כשל  שה״קונספט״  אמרתי  אני  אותה.  למנוע  כדי  שנעשית  הפעילות 

נפעל מהר כל השטחים הפתוחים בגליל, יהפכו למזבלות. אני התרשמתי שיש רצון 

אמיתי להתמודד.

בישיבת וועדת בטחון השבוע ניתחנו שוב את אירועי 11-15/5 ואת הפעולות שעשינו 

כב״ה  מתנדבי  ואת  הכוננות  כיתת  את  מחזקים  אנו  נדרשות.  שעדיין  או  במועצה 

יימצאו  שבהם  יישובים  לאשכולות  נוספות  כוננות  כיתות  בהקמת  נתחיל  ובקרוב 

מספיק מתנדבים, דוגמת צוותי הכיבוי המתנדבים שלנו. האיום העיקרי על יישובי 

ואנו התחלנו להכין תכניות  ולכב״ה,  אנו לא ממתינים לקק״ל  הוא שריפה.  משגב 

הגנה מפורטות לחלק מיישובנו המאויימים מסכנה זו. סגן ראש המועצה השתתף 

במפגש עם השר לבטחון פנים של הרשויות הבדוויות בצפון גם בנושא זה.

כל  עם  השבוע  ונפגשתי  ובנייה,  לתכנון  הוועדה  של  בישיבה  השבוע  השתתפתי 

מנהלי אגפי המועצה ועם עובדים מלשכת הרב, מחלקת מחשוב ומוקד משגב. 

ברשות  המחוז  מנהל  הפנים,  במשרד  המחוז  מנהל  עם  השבוע  ושוחחתי  נפגשתי 

מקרקעי ישראל, סגן שר הבטחון, סמנכ״לית משרד השיכון לבנייה כפרית, עוזר שר 

החקלאות, מנהלים בכירים באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה, סמנכ״ל פורום 

ראשי  כרמיאל,  עיריית  ראש  עמיתיי  ועם  קק״ל  הנהלת  חברי  למדיניות,  ״קוהלת״ 

מועצות ראמה, נחף, מג׳ד אלכרום, בענה, דיר אלאסד, שעב וכאוכב אבו אלהיג׳א 

הירדן.  ועמק  מנשה  המעיינות,  עמק  הנגב,  שער  מגילות,  אזוריות  מועצות  וראשי 

בישיבת וועדת הכספים של הכנסת השתתפתי השבוע ב״זום״ )אין החלטות בקשר 

להטבת המס(.

תימשך  המחול  פעילות  המחול.  להקות  של  השנה  סיכום  בהופעת  לברך  זכיתי 

את  חיזקו  רק  האחרונות  וחצי  השנה  אתגרי  הקהילתי.  במרכז  וגם  הספר  בבתי  גם 

הבנתינו עד כמה הפעילות חשובה לנו. יישר כוח!

ובעלי  ותושבים  יעד  הנהלת  עם  משגב,  יישובי  יו״רי  פורום  עם  השבוע  נפגשתי 

תפקיד ביישוב, עם הנהלת היישוב צורית ועם תושבים ונציגי ציבור משכניה, ערב 

נעים, אשחר, לטם ועצמון. 

לתושבינו המוסלמים ולכל שכנינו המוסלמים חג קרבן שמח

ושנזכה כולנו להיות ראויים לאבינו אברהם הארמי

الله يرحم ابونا ابراهيم وكل اوالده، وكل عام وانتم بالف خري

פרשת השבוע היא פרשת ״דברים״, הפרשה הראשונה בחומש דברים שכולו נאום 

משה רבנו לבני ישראל לפני מותו. משה רבנו מדבר אלינו מבעד לדורות - ״הואיל 

משה באר את התורה …״ )דברים א׳, ה׳(. במוצ״ש  היה ערב ט׳ באב. קראנו בשבת את 

הפטרת ״שבת חזון״ - חזון הנביא ישעיהו בן אמוץ ובמוצ״ש את מגילת איכה. ארועים 

וקולות מהעבר שמהדהדות בנו, בתודעתינו, בשפתינו, בארצנו ובעמנו. אני מאחל 

בשורות טובות, ישועות ונחמות ושהעושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל 

כל ישראל ועל כל יושבי תבל. שבוע טוב!
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