
אחרי שבת שקטה מאוד, אנחנו כולנו חושבים ״איך יהיו 
״תרחיש״  שבכל  יודע  אני  זמן?״,  ״לכמה  שלנו?״  החיים 
עובדי המועצה המסורים ואני נמשיך לשרת אתכם. אנחנו 

פועלים, כמו כולם, במתכונת מותאמת למצב ולהנחיות. 

תברואה,  שפ"ע,  בטחון,  אגף  הרווחה,  שירותי  המוקד, 
תאגיד המים והביוב - כל אלו במתכונת מלאה ויותר. אגף 
החינוך על כל מרכיביו הרבים, אגף הנדסה לרבות הוועדה 
לתכנון ובנייה, המרכז הקהילתי, מרחבים ומחלקת תחבורה 
- כל אלו מתמודדים עם ההנחיות והמגבלות, ומנסים לתת 
המטה; משאבי  יחידות  הניתן.  ביותר  הטוב  השירות  את 
 - והלשכה  עסקי  פיתוח  יישובים,  פיתוח  כספים,  אנוש, 

מתאימים יום יום את עבודתם לאפשרויות ולצרכים. 

)יחידת הקשר  ביום ראשון הגיע למועצה מפקד היקל"ר 
להתכונן  העורף(  )פיקוד  מפקע"ר  הנחיה  עם  לרשות( 
לעבודה ב״מתכונת חירום״. קיימתי פעם ראשונה ישיבה 

ב״זום״.

אחרי זה כבר עשיתי ישיבת זום עם כל יושבי ראש הצוותי 
חרום/ חוסן היישוביים )צח"י(. 

ביום שני נפגשתי יחד עם מנהל פיתוח עסקי - שמוליק, 
עם מנהל המחוז של רשות מקרקעי ישראל בעניין שטחי 
תעסוקה ביישובים ושיקום מחצבת ״שגב״. הפגישה היתה 

וירטואלית כמובן. 

ביום שלישי בלילה התבשרנו שהסתדרות המורים הנחתה 
להפסיק את הלימודים מרחוק. הצטרפתי לפנייה דחופה 
של ראשי רשויות לחדש את הלימודים. גם מנהלת אגף 
חודשו  חמישי  ביום  לדרישה.  הצטרפה   - נועה  החינוך 

הלימודים מרחוק, בינתיים רק לחטיבת הביניים ולתיכון. 

שמחתי לקבל תמונות של השלמת עבודות הסדרת כביש 
הכניסה בטלאל בפרויקט משותף של המועצה והיישוב - 

מברוך!

שגם  ונראה  והחמירו,  הלכו  ההנחיות  השבוע  במשך 
התנהגותנו. אני רואה בתמונות שביום חמישי ישבנו כבר 
יותר רחוק אחד מהשני מאשר ביום ראשון או ביום שלישי! 
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זום של פיקוד העורף עם כל  ישיבת  ביום חמישי היתה 
רשויות מחוז צפון. 

ילד.  לכל  להתחבר  השבוע  הצליחה  החינוך  מערכת 
ביישובים חוסנייה וכמאנה יש קשיי התחברות. אין תשתית 
ומגבלות  קשיים  שיש  האמת  סלולרית.  קליטה  ואין 
בתשתית בכל היישובים שלנו. בחוסנייה ובכמאנה חברת 

בזק התחייבה לתת פתרון. 

ביום חמישי כבר קיימנו ישיבת מליאה וירטואלית. לא ממש 
תמשיך  שהמליאה  כדי  ושיחה.  נסיון  יותר  אלא  ישיבה, 

לעבוד אנו נצטרך להתרגל לישיבות ודיונים מקוונים.

אני מבקש לשים לב, כל אחד בתוך קהילתו; 
גם . 	 עובד.  לא  המיוחד  החינוך  מיוחדים.  צרכים  בעלי 

לא פעולות העשרה לכל הגילאים. חלק גדול מבעלי 
צ"מ, בכל הגילאים, צוברים פגיעה מתמשכת בשגרת 

חייהם. 
כל מי שפרנסתו נפגעה או הופסקה. שכירים שפוטרו, . 	

מי  כל  עסקיהם,  את  מלהפעיל  שמנועים  עצמאים 
שנסמך באופן מלא או חלקי על הכנסותיהם. הפגיעה 
הכלכלית רק מתחילה ואף אחד לא יודע כמה זמן היא 

תימשך. 

קבוצות סיכון שנפגעים מהיעדר תפקוד של מערכות . 	
גיל שלישי,  נוער,  בבידוד.  ושהיה ממושכת  חברתיות 
ונפשיים מיוחדים, נשים בהריון,  בעלי מצבים פיזיים 
או  להסתגל  שמתקשה  מי  וכל  ״רגילים״,  חולים 

להתמודד. 

אני מצטרף לכל מי שמבקש מהציבור להשמע להנחיות, 
להשאר   - והעיקר  סבלניים,  להיות  הכללים,  על  לשמור 

בבית.

אתם.  זה  משגב  אזורית  מועצה  של  האמיתי  המשאב 
היישובים.   - ובעיקר  השכונות,  המשפחות,  התושבים, 
חשובה  הכי  הנקודה  זו  השני.  את  אחד  מכירים  אנחנו 
בשגרה וגם בחירום. תתעניינו במצב שכניכם. תנסו לסייע 

או לבקש סיוע. 

בשבת היה ״שבת החודש״. קראנו על הכנות בני ישראל 
להיערך  צריכים  אנו  אמנם  ממצרים.  היציאה  לקראת 
לפסח מאתגר, אבל לא כל כך מאתגר כמו הראשון. חודש 

ניסן נכנס השבוע. 
שבוע טוב וחודש טוב!

שלכם, דני עברי
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