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גם אני חשבתי שזה נגמר ! השבוע התחלתי לבדוק את כל התכניות בכל התחומים,
כדי להעריך כמה זמן ״הפסדנו״ בגלל הקורונה .ביום שני התבשרנו שילד בכיתה
ו׳ ביסודי משגב נמצא ״מאומת״ .מסתבר שהוא נדבק מבן משפחה מבנימינה .מיד
נכנסו לבידוד מניעתי יותר מ 300-תלמידי בית הספר ויותר מ 20-אנשי סגל בית
הספר .למחרת הבאנו ניידת בדיקה ועשינו מעל  500בדיקות מדגמיות בבית הספר,
במועצה וביישוב לוטם .בהמשך נמצא שאחותו בכיתה י׳ בבי״ס ״קציר״ ועוד אחות
מכיתה ב׳ ביסודי משגב גם נדבקו .עוד מאות תלמידים ועשרות אנשי סגל נכנסו
לבידוד .אנחנו חוקרים ,אנחנו מעדכנים בפורומים ובאפליקציה ,אנחנו עומדים
בקשר עם משרד החינוך ,משרד הבריאות ופקע״ר .אני מקווה שהצלחנו לקטוע את
שרשרת ההדבקה .רפואה שלמה ובריאות איתנה לכולם!

לקראת הקיץ ולקראת מה שכולם בינתיים מקווים שהוא סוף שנת הקורונה,
הסתיימו השיפוצים במועדון הכפרי .טופלו הבריכות ,המלתחות ,חדר הכושר,
מתקני הספא והמגלשות .רמת הבטיחות ,רמת השירות ,רמת המתקנים והמגוון -
כולם שודרגו.

התקיימה הופעה של יובל דיין ,ואנו מקווים שנוכל להעשיר את הקיץ של כל תושבי
משגב בהופעות ובפעילויות תרבות רבות.
המרכז הקהילתי ערך סקר מקיף של רצון התושבים ,ולוח החוגים של תשפ"ב יותאם
לביקושים .גם המחירון יפורסם בקרוב .המחירון יבטא במדויק את החלטת הוועדה
הציבורית באשר למדיניות המחירים ואת החלטת המליאה .המחירון יפורסם מספיק
זמן לפני תחילת שנת הפעילות ,כך שכל ילד/ה וכל הורה יוכל להיערך בהתאם.
המשקל הרב שכולנו נותנים לערך המצויינות ולהישגים פורצי דרך ,באו לידי ביטוי
השבוע בתוצאות של רוכבי האפניים שלנו והשחיינים שלנו .יישר כוח! אני מברך גם
את ״סגן א׳״ שייצג אותנו ב״מסדר הכנפיים״ של חיל האוויר.

השבוע הסתיים קורס בהנחיית ארגון ״קשר״ להורים "ותיקים" לילדות/ים עם צרכים
מיוחדים ,לליווי הורים אחרים לילדים עם צרכים מיוחדים .מאחורי הכשרה זו עומד
צוות מסור ומוכשר .גם זה ביטוי לערכים שמנחים את עשייתנו וקהילתנו.
זכינו לארח השבוע משחק גמר גביע המדינה בכדורסל בכסאות גלגלים באולם
בבי״ס הר גילון .ברכות לקבוצה הביתית  -מג׳ד אלכרום על הנצחון!

השתתפתי השבוע בישיבה עם מפכ"ל המשטרה והעליתי שוב את ההרגשה הקשה
של תושבי משגב שנמנעה מהם יכולת התנועה בכבישים ,וההגעה או היציאה
מהיישוב שלהם במהלך הארועים האחרונים .העליתי גם דרישה לתיאום יותר טוב
בין חמש התחנות שמשרתות את יישובי משגב .אנו מקדמים את ה״מתמי"ד״ ואת
כיתת הכוננות האזורית ,וכן את תחנת השיטור בסלאמה ואת התחנה המתוכננת
בכמאנה .המפכ"ל מוביל נסיון להעביר את האחריות למרחב הכפרי למג"ב ,כפי
שהיה בעבר.
יש למשטרת ישראל אתגרים רבים בימי ״שגרה״ .רעש נוראי בחתונות (שמעתי
שמגיעים אורחים היום לחתונות עם אטמי אוזניים!) נהיגה פרועה ,שפיכת פסולת
ושריפת פסולת ,פרות משוטטות על כבישים ,גניבות ,הצתות ,פרוטקשן ,יריות,
כל אלו הם אתגרים של משטרת ישראל ואנחנו נמשיך ונדרוש טיפול וגם נסייע
לטיפול עד שהתופעות ייפסקו.
נפגשתי השבוע עם מנכ"ל הקרן לשיקום מחצבות בקשר לתכנון שיקום מחצבת
שגב .קיבלנו אישור רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון ,ובקרוב תתחיל הקרן
בתכנון השיקום.
השתתפתי השבוע בדיון בכנסת בנושא תכנית החומש לחברה הערבית ,והחלטות
נגזרות ספציפיות ליישובים הבדווים בצפון.
מנהלי אגפי הרווחה של המועצות האזוריות בצפון הגיעו לביקור במשגב ונפגשתי
איתם ב״גן הקיימות״ .אני מנסה לקדם מול משרד הרווחה במסגרת תפקידי כיו"ר
וועדת רווחה של מרכז השלטון האזורי שינויים והתאמות של תקציבים ותקנים
למרחב הכפרי.

השתתפתי השבוע בישיבה של הנהלת המועצה לקראת ישיבת מליאה בקרוב
ובישיבה של הוועדה לתכנון ובנייה .השתתפתי בישיבת הנהלת החברה הכלכלית
לאישור הדו"חות הכספיים .השתתפתי בפורום דו-קיום ושותפות דרך בתמרה.
נפגשתי עם עובדי החכ"ל ,פארק משגב ומחלקת פיתוח יישובים .עובדי החכ"ל
והפארק עוסקים בפיתוח עסקי ובשירות קהילת העסקים ,ביוזמות לקידום שיתופי
פעולה אזוריים ,בביצוע ופיקוח על ביצוע תשתיות ,בגינון ובאחזקה ובקידום יוזמות
ביישובים .עובדי מחלקת פיתוח יישובים עוסקים בקשר עם הנהלות היישובים ועם
מנהלי היישובים ,בסיוע ליישובים מול חסמי פיתוח ,בקליטה ובשיווק מגרשים
ובקשר עם צעירי משגב ובוגרי משגב.

היום י"ז בתמוז ,תענית ציבור ותחילת תקופת ״בין המצרים״ .תקופה של ״פורענות״.
בשבת קראנו את פרשת בלק .בלק שכר את בלעם לקלל את ישראל אבל הוא בא
לקלל ויצא מברך .כשהייתי בהופעתו האחרונה של אליעזר בן ניסן הכהן ז"ל  -הרי
הוא לאונרד כהן ,באצטדיון רמת גן ,הוא הסתכל על הקהל וציטט פסוק מהפרשה,
פסוק מדברי בלעם שהפך לחלק מתפילותינו  -״מה טובו אהליך יעקב ,משכנותיך
ישראל״ .אלו מילים!

שלכם,
דני עברי

