
יומנו של
ראש המועצה

נפטר ממחלת הקורונה באסם מוחמד סואעד אבו תאמר בן 44, לוחם מג״ב, איש 

משפחה, עמוד תווך בקהילת ואדי סלאמה ובן של חבר יקר, الله يرحمه!

התפרצות  חוו  במשגב  יישובים  שני  לחיינו,  הקורונה  נגיף  פרוץ  מאז 

חלו  אלעין,  ראס  והיפה  הקטן  ביישוב  שבועות  כמה  לפני  ״אקספוננציאלית״. 

נעים.  ערב  ביישוב  קרה  זה  השבוע  הבוגרים.  מהתושבים  כ-20%  אחת  בבת 

ההתפרצות בעיצומה. בערב נעים שיעור הנדבקים מגיע ליותר מ-20% מהבוגרים. 

החלמה מהירה לכל החולים! המועצה עובדת ביישוב בצמוד לצוות הצח״י, הרכז 

המוניציפאלי ויו״ר היישוב - נימר נעים. 

כל קהילות משגב מזדהות עם הקשיים של תושבי ערב נעים سالمتكم!

יישובים נוספים חוו התפרצויות יותר ממוקדות - מורשת, סלאמה, כמון, כמאנה, 

גילון, לוטם, דמיידה ורקפת. אני מקווה שמהיום והלאה רמת ההתחסנות תמנע 

הישנות אירועים כאלו. בינתיים אנו ממשיכים להתנהל בזהירות. 

כבר  מ-9,000  ויותר  ראשון  חיסון  התחסנו  כבר  משגב  תושבי  מ-13,000  יותר 

מעל  מהאוכלוסיה  וכ-95%   ,16 גיל  מעל  מהאוכלוסייה  כ-70%  שני.  חיסון  התחסנו 

גיל 60 מתחסנים או החלימו. דווקא בערב נעים אחוז המחוסנים היה נמוך יחסית 

אני  להתחסן.  תושבים  לעודד  מאמצים  נעשו  השבוע  כל  אחרים.  ליישובים 

קידום  בעניין  גם  סואעד,  אחמד   - סגני  של  האישית  מסירותו  את  במיוחד  מציין 

ההתחסנות וגם בסיוע לתושבים במוקדי תחלואה.

גם אני השתתפתי ביחד עם אחמד ועם מנהל בית הספר - תיכון סלאמה בפגישה 

עם תלמידים בוגרים מכיתות י״א-י״ב שעסקה במאמץ להילחם בקורונה ולהגדיל 

את כמות המתחסנים.

למחלקת  תודה  לו.  שנערכנו  השלג  את  הביא  ולא  השבוע  עבר  הגשמים  גל 

תחבורה, אגף בטחון, אגף הנדסה, אגף חינוך, אגף שפ״ע ולכל העובדים המסורים 

על ההיערכות והטיפול. 

המתאר  תכנית  בנושא  ובנייה  לתכנון  המחוזית  בוועדה  השבוע  מעניין  דיון  היה 

מהמועצה  ציבור  נציג  הוזמן  לא  מעולם  המועצה  הקמת  מאז  לשם.  מכון  של 

לדיון בנושא תכניות הבינוי של מכון לשם של רפאל. מסתבר שמאז 2010 ״בנייה 

יידוע מסויים של הציבור. קיימת הצעת  משמעותית״ בתוך ״מתקן בטחוני״ טעון 

חוק להעביר את הדיון בתכנית מתאר של מתקן בטחוני בהליך ״אזרחי״. התכנית 

הומלצה להפקדה תוך קבלת חלק מדרישות המועצה לשינוי סעיפים מסויימים. 

אין ספק שהשפעת מכון לשם היא משמעותית לסביבה, לאזור ולמועצה. אני כעת 

לומד את ההחלטה ומתייעץ עם גורמי מקצוע. אמשיך ואדווח לגבי ההתפתחויות.

יזרעאל  עמק  מ.א.  ראש  ועמיתי  להתיישבות  החטיבה  עם  בישיבה  השתתפתי 

בנושא חסמי פיתוח ב״גושי התיישבות״ בגליל. כפי שהתבטאתי בעבר, מגבלות 

)רמ״י(   ישראל  מקרקעי  רשות  נוהלי  ארציות,  מתאר  ותכניות  התכנון  הנחיות 

ביישובים  דיור  מחוסרי  מקום  שבני  נסבל  בלתי  מצב  יוצרים  נוספים,  וחסמים 

המפלגות  לכל  זה  בנושא  בפניות  השתתפתי  לעיר.  ״מגורשים״  בעצם  קהילתיים 

לקראת הבחירות. השתתפתי בפורום מיוחד בנושא עם מזכירי תנועות המושבים 

או  זו  ברמה  מעיק  והנושא  משמעותי  האתגר  מועצות.  ראשי  ומספר  והקיבוצים 

אחרת על כל המרחב הכפרי. מצאתי אוזן קשבת במגוון רחב של מפלגות. הצורך 

מהיישובים  חוץ  הגליל,  יישובי  בכל  מאליה  מובנת  טבעי  לריבוי  עתודות  בהכנת 

היהודיים. הנושא עלה גם במפגש של יושבי ראש יישובי משגב השבוע. 

התכנית  וגיבוש  הציבור  שיתוף  הליך  בעקבות  עדיפות  שקיבלו  הנושאים  אחד 

האסטראטגית של המועצה, הוא קידום מערך השבילים במשגב. השבוע קיבלנו 

אישור להשתתפות רשות ניקוז כנרת בתכנון שביל ראס אל עין - סלאמה - צומת 

לוטם/ מעל״צ. גם הותקנו שערים בדרכי קק׳ל ביער שגב. השערים מיועדים לסמן 

לציבור שהיער פתוח לכולם, ושהשבילים מיועדים לתנועה ללא רכב מנועי מכל 

סוג. ברוכים הבאים! اهال وسهال!

ומכמנים  צביה  מעלה  הררית,  אבטליון,  היישובים  הנהלות  עם  בדיון  השתתפתי 

בנושא רכישת קרקע מרמ״י לפיתוח תעסוקה ביישובים קהילתיים.

השתתפתי בתחילת תהליך ״יישוב לדורות״ בלוטם השבוע. בהצלחה!

נפגשתי עם חלק מה״מנטורים״ וחלק מההורים שפעילים בפעילות ה״רובוטיקה״. 

משגב  ובשאיפת  טכנולוגיה  שוחר  נוער  בטיפוח  קריטית  חוליה  היא  זו  פעילות 

למצויינות בחינוך. למרות משבר הקורונה וקשיים בהסתגלות לנורמות ניהול של 

אגף החינוך במועצה, אין לי ספק שפעילות זו תימשך וגם תתרחב.

לוטם  סלאמה,  אשחר,  נעים,  מערב  ציבור  ונציגי  תושבים  עם  השבוע  נפגשתי 

ודמיידה. 

״זכור״. קראנו את פרשת ״תרומה״ בה מפורטות  השבת שלפני פורים היא שבת 

מידות אוהל המשכן. הפטרנו באזכור מלחמת עמלק. כשהייתי ילד אבי ע״ה אמר 

לי שהמאבק עם עמלק הוא מאבק עם יצר בתוכי ש״מזנב״ בי.  

יום שישי היה יום פטירת משה רבינו. שבוע טוב ופורים שמח!
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שלכם,
דני עברי


