
כל יום אנחנו מוצאים את עצמנו יותר ויותר עמוק במצב 
הלא מוכר ולא נוח, נסיון ליישם ״ריחוק חברתי״. הכניסה 

לעובדים בבניין המועצה מותנית בבדיקת חום. 

הקהילה,  רק  לא  נכון,  הקהילה.  בשביל  פה  כולנו  אנחנו 
היא  הקהילה  אבל  אחרים,  דברים  ובגלל  בשביל  גם 
יישוב כפרי. בצד החיובי אנו  יישוב קטן או  נשמתה של 
מגלים שבכל יישוב ללא יוצא מן הכלל קיימת התארגנות 
קהילתית, כדי להתמודד עם המגבלות. יש מתנדבים בלי 
סוף בכל היישובים. בצד השלילי אנו מגלים עד כמה כואב 

הריחוק מחברינו, משכנינו ומבני משפחתינו. 

הנזק הכלכלי מתגבר ואנחנו לא ממש יודעים מה היקפו. 
מערכות  הכלכלית.  מההאטה  ניפגע  שכולנו  ברור  כבר 
כבר  גם.  ייפגעו  והקהילתיים  המוניציפליים  השירותים 
במיוחד.  קשה  פגיעה  יחווה  מאתנו  שחלק  ברור  היום 
עצמאיים  פחות.  ישתכרו  אחרים  פוטרו.  רבים  שכירים 
רבים חשופים לעצירה מוחלטת של הכנסותיהם, ובו בזמן 
המשך דרישה לממן הוצאותיהם ולעמוד בהתחייבויותיהם. 
הערבות ההדדית שלנו תעמוד במבחן. אף אחד לא הכניס 
לא  שלו.  הכלכליות  בתכניות  הנוכחית  הסיטואציה  את 
המועצה, לא היישובים, לא המדינה, לא העסקים הקטנים, 

לא הבינוניים, ולא הגדולים. 

ביום ראשון התחלתי להיפגש גם עם מנהלים שנמצאים 
זום  בישיבת  ״זום״. השתתפתי  בפגישות  בבניין המועצה 
היישובים.  מנהלי   / הקהילה  מנהלי   / המזכירים  כל  עם 

משרדי הפנים והאוצר ארגנו ישיבת זום, כדי לעדכן רשויות 
נרגעתי.  לא  ממש  בתקציבינו.  הצפויים  לשינויים  באשר 

השתתפתי בישיבת זום עם הנהלת היישוב רקפת. 

התחלנו להתרגל לעבוד כך. )מזעזע!(
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ביום שני השתתפתי בישיבת עדכון ראשי רשויות אשכול 
בית הכרם. 

באותו יום פנה אליי ידידי ח״כ אלון שוסטר וביקש להעלות 
אותי לישיבת זום של ראשי מועצות אזוריות עם בני גנץ. 
נקודות  העליתי  אלון  של  פנייתו  בעקבות  השתתפתי. 
ולהתיישבות הכפרית; התנהלות  למרחב הכפרי  חשובות 
רמ״י ומנהל התכנון, מפתחות תקצוב משרדי הפנים, החינוך 

)הסעות(, והחקלאות )בעיקר החטיבה להתיישבות(. 

היתה ישיבה עם מנהל פיתוח עסקי - שמוליק ועם מתכנן 
ננסה  אנו  שגב.  מחצבת  לשיקום  הפרוגרמה  של  הנוף 

לקדם את הפרויקט למרות ״המצב״. 

נפגשתי בפגישות זום עם הנהלת היישוב לוטם ובהמשך 
השבוע עם הנהלת היישוב כמון.

המועצה הארצית לתכנון ובנייה קיימה ביום שלישי ישיבה 
מיוחדת בזום בקשר לתכנית להרחבת יודפת. כמובן שגם 
הוועדה  השתתפנו.  לאוניד,   - המועצה  מהנדס  וגם  אני 
לתכנון ובנייה שלנו במשגב מצליחה לתת שירות ולקדם 
תכניות והיתרים בימים אלו, הכל כמובן בהתאם למגבלות. 

שוחחתי השבוע עם יו״רי היישובים כמאנה, חרשים, גילון, 
עצמון, הר חלוץ, הררית, אשחר, אבטליון, אשבל, מורשת, 
דמיידה  מורן,  אבי״ב,  מצפה  חוסנייה,  כישור,  כמון,  פלך, 
ורקפת )לא לדאוג, סגני - אחמד שוחח עם כל השאר וגם 
עם חלק מהמוזכרים(. שוחחתי גם עם מנהלי בתי הספר 
אסיף, הר גילון, יסודי סלאמה, אורט סלאמה והר שכניה. 
הצלחתי גם לשוחח עם חלק מעובדי המועצה שנאלצים 

לשהות בחופש בעל כורחם. 

ביום חמישי היו ישיבות זום גם של יו״רי צח״י, של כל יישובי 
משגב, גם של כל מנהלי האגפים והתאגידים, וגם הצלחנו 
לקיים ישיבת מליאה. הישיבה היתה כמובן רק ״התייעצות״ 
במייל,  ובאישור  טלפוני  בסבב  יתקבלו  עצמן  וההחלטות 

ע״פ הנחיות משרד הפנים. 

ניתן  שלא  ״חיוניים״  נושאים  רק  הם  שנידונו  הנושאים 
יגיעו בשבוע הבא, לאחר השלמת כל  לדחות והעדכונים 

ההצבעות. 

שמחתי מאוד שבין כל הבנים והתושבים ש״שבו לגבולם״, 
היו בנות ובני משגב רבים. זכיתי לייצר מעורבות במקרה 
מיוחד עם קשיים בירוקרטיים מיוחדים, של השרים דרעי 
ואוחנה. אני מרגיש צורך להודות פה לשניהם. תודה! לכל 

השבים ברוכים הבאים ובידוד ״קל ונעים״! 

קוראים  ואנו  פסח  שלפני  השבת  הוא  הגדול״  ״שבת 
בהפטרה את נבואת הנביא מלאכי שבו כתוב בין השאר 
״והריקותי לכם ברכה עד בלי די״ )מלאכי ג, י(. אני מאחל 
לכל תושבי משגב ברכה ״עד בלי די״, בריאות ושמחה פסח 

כשר, פסחא מג׳יד ועוד מעט גם רמדאן כרים.
שלכם, דני עברי
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