
אני  וירוס הקורנה למשגב.  במהלך השבוע האחרון הגיע 
מאחל החלמה לשני החולים המאובחנים ובריאות לעשרות 
ה״מבודדים״. אנו כמובן פעלנו ונמשיך לפעול בדיוק על פי 

הנחיות שנקבל. 

מוסדות  המועצה,  אלו  בימים  ומגוונים.  רבים  האתגרים 
החינוך וכל תאגידי המועצה עובדים במתכונת שמוכתבת 

על ידי הנחיות שמתקבלות. כל יום יש הנחיות חדשות. 

היישובי/  למשאב  לבכם  תשומת  את  להסב  רוצה  אני 
קהילתי. הילדים והנוער בבתים. חלק גדול מההורים גם. 
בכל היישובים. בכל הקהילות ובכל המשפחות בוחנים את 

האופציות שעומדות לפנינו. 

בכל יישוב יש צוות חוסן יישובי - צח״י. מדובר ב-5-7 חברי 
מסויים.  לתחום  ״רפרנט״  הוא  מהם  אחד  שכל  הנהלה 
מהווים  איתו  שיחד  נוספים  תושבים   2-5 יש  אחד  לכל 
את הצוות שמטפל בתחום, כל צוות צריך לארגן רשימה 
של 20-30 תושבים נוספים, לרבות נערים ונערות בוגרים, 
שיכולים לסייע במשימות חרום שקשורות לאותו תחום. 
עם  קשר  לדוברות,  האחראים  הם  וצוותו  ההנהלה  יו״ר 

התושבים וקשר עם גורמי חוץ. התחומים הנוספים:
- בטחון וכבוי אש

- חינוך ונוער
- רפואה דחופה ועזרה ראשונה

- קהילה, גיל שלישי ובעלי צרכים מיוחדים 
- תשתיות ולוגיסטיקה 

התפקידים,  חלוקת  את  לפרסם  יישוב  לכל  מציע  אני 
בבידוד  כל אדם  להתפתחויות.  יום בהתאם  מדי  ולעדכן 
יכול להמשיך ולתפקד רק בתקשורת מרחוק. יש לעקוב 

ו״למלא את השורות״. 

אני באופן אישי אעמוד בקשר עם צוותי הצח״י, וכך גם כל 
המנהלים והעובדים של המועצה. כמובן שהקשר העיקרי 
יו״ר צח״י לרכז  יהיה באמצעים דיגיטליים. אני מזמין כל 
פניות שצריכות להגיע אליי או אל המועצה. רצוי להסתייע 

בצוות הדוברות והקשר. 

אני גם אעמוד בקשר עם מליאת המועצה, נציגי היישובים, 
יהיו  שהישיבות  מניח  אני  השבוע.  עוד  המליאה  וועדות 

בעיקר דיגיטליות. 

שלנו,  מהתושבים  שחלק  לכך  לבכם  תשומת  מסב  אני 
השגרה.  שיבוש  מעצם  מצוקות  ויחוו  חווים  שכנינו, 
על  המצב  משפיע  איך  לדעת  קשה  בשלומם.  תתעניינו 
כל אחד. ההשפעות ילכו ויתעצמו ככל שימשך ה״מצב״. 
נוספים,  אנשים  אחרי  למעקב  אחריות  לקחת  תשתדלו 
הורים ללא ״סידור״, משפחות מאותגרות, בעלי מוגבלויות 
וצרכים מיוחדים, תושבים זמניים ללא קשרים חברתיים, 
הצח״י  לצוותי  אינפורמציה  להעביר  וותיקים,  אזרחים 

ולסייע ככל הניתן. 

לגבי השבוע שעבר ודברים ״שגרתיים״ )לתשומת לבכם- 
כל התמונות מלפני ההנחיות שלא להתקרב / להתכנס(

נפגשתי עם ראש המועצה המקומית כסרא-סמיע, יאסר 
גדבאן, ועם צוות מנהלי המועצה. בפגישה השתתף נציג 

היישוב הר חלוץ - אמיר. 
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בפארק  ששלוחתו  ״תדביק״  מפעל  מנהלי  עם  נפגשתי 
משגב )תרדיון( מעסיק 280 עובדים. 

נפגשתי עם יו״ר מנהל התכנון מחוז צפון ביחד עם מהנדס 
המועצה - לאוניד ועם ראש מועצה מקומית דיר אלאסד 

- אחמד דבאח. 

המשנה  וועדת  של  דיגיטלית(  לא  )רגילה,  ישיבה  קיימנו 
לתכנון ובנייה. 

נפגשתי עם יו״רי הוועדים הבדווים שלא בבידוד.

בבידוד  שנמצאים  ממכה  ה״עומרה״  שבי  את  מברך  אני 
וביניהם את יו״ר וועד סלאמה - מוניר, مبروك الحاج !

ממשיכות עבודות פיתוח בחוסנייה ובבית הקברות האזורי. 
סגולה  יהיו  העלמין  בבית  פיתוח  שעבודות  מאחל  אני 

לאריכות ימים לכולנו. 

בשבת היה ״שבת פרה״ וקראנו את פרשת ״כי תשא״ ואת 
אירוע ״עגל הזהב״. משה רבינו פנה לקב״ה בנוסח שלש 
עשרה מידות הרחמים. אנו תלויים כולנו ב״מידת הרחמים״. 

שבוע טוב!
שלכם, דני עברי


