יומנו של
ראש המועצה
המרקם האנושי ביישובי משגב הוא בעל מורכבויות יוצאות
דופן .במהלך הריחוק החברתי שנכפה על כולנו ,אני לא
מפסיק לחוות חוויות עוצמתיות של קירוב חברתי דווקא.
בחברה הבדואית לקראת הרמדאן ותוך כדי המשבר
הכלכלי הנוראי שפוקד אותנו ,חולקו מאות סלי מזון .סגן
ראש המועצה  -אחמד ,תכלל איסוף ממקורות שונים,
ממלכתיים ,מוניציפליים ,קהילתיים ופרטיים .בסופו של
דבר הגיע סל לכל מקום שסובל ממצוקה .שאו ברכה!
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קראתי בעניין רב את דבריו של ידידי גדעון טרן ב״א-לה
גוש״ לקראת יום הזכרון ויום העצמאות .כשאני תחת
הרושם של שיחותיי עם המשפחות השכולות מכל מגוון
הפסיפס של יישובי משגב ,ושל הזכרונות שלי האישיות
של חבריי הנופלים ,אני מתחבר לדבריו  -קראו!
בעקבות ״הגעת״ הקורונה לחברה הערבית שוחחתי
עם עמיתי ראשי הרשויות של דיר אלאסד ,בענה ,מג׳ד
אלכרום ,ובהמשך לקראת הרמדאן והפסחא ,עם עוד
ראשי רשויות שכנות רבים .אציין במיוחד את הרשויות
הבדוויות ביר מכסור ואלבטוף שגם היו בקשר אתי וגם אם
סגני אחמד לקראת מבצעי החסד לרמדאן .بارك هللا بكم
ورمضان كريم!
אני רוצה לציין את קציני פיקוד העורף וגם את קציני
המשטרה ,שמגלים רגישות ואיכפתיות לכל ניואנס בחברה
בימים קשים אלו .יישר כח ותודה!

הקשר המורכב של תושבי משגב לשואה עובר בדרך כלל
דרך בני משפחה מדור שהולך ונעלם .ציון יום השואה
במתכונת משפחתית /יישובית ,תוך שמירה על מגבלות
ההתכנסות ,ביטאה אינטימיות מרגשת ברוב היישובים.
גם פעילות מרחבים והמרכז הקהילתי היו משמעותיים
ושימשו עוגן לציון היום החשוב הזה.
לקראת יום הזיכרון שוחחתי עם כל המשפחות השכולות
במשגב .אנחנו מנועים מלקיים טקסים ביום הזכרון כמו
בכל שנה ,בבתי העלמין ובאנדרטה ללוחם הבדואי .את
דבריי ליום הזכרון אעביר במסר מצולם .פקדתי במוצ״ש
את קברי החללים בבית העלמין במשגב לקראת ביקורי
המשפחות היום ומחר .יהי זכרם של הנופלים ברוך.
هللا يرحمهم.

המועצה חלקה מתנות לכל המשרתים בכוחות הבטחון
ובשרות הלאומי לקראת יום העצמאות .השנה ,בעקבות
״הריחוק החברתי״ ,שמשפיע גם על הקשר בין המשרתים
למשפחותיהם .נערך ״מבצע״ מיוחד ונסעו מתנדבים לכל
״חור״ שבו משרת בן משגב והעבירו לו חבילה מהוריו -
מדהים!

יומנו של
ראש המועצה
לקראת יום העצמאות העבירו עובדי האחזקה קצת עזרים
ליישובים ״מבעוד מועד״
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אני מברך את משפחות סווייד שקבלו היתרי בנייה ,ובכך
מסתיימת תקופה ארוכה של המתנה ל״הסדר״ ב״פזורה״ -
بالنخاح ان شاء هللا !

בשבוע האחרון שוחחתי עם כל מנהלי אגפי המועצה
ותאגידי המועצה ביחד פעמיים ,וגם לחוד לפחות פעם
אחת .כולם עושים מאמצים ומתגעגעים לכל העובדים
שנכפה עליהם להיות ב״חופש״ .אנחנו נתחיל השבוע
בהחזרת חלקם לתפקוד ,הכל על פי הנחיות שנקבל כמובן.
שוחחתי השבוע עם יושבי ראש צוותי החוסן היישובי
של היישובים אבטליון ,חוסנייה ,כמאנה ,מנהלת ברלב,
מנהלת תרדיון ,חלוץ ,הררית,חרשים ,גילון ,מורשת ,מעלה
צביה ,אשבל ,אשחר ,מצפה אביב ,יודפת ,רקפת ,כמון,
מכמנים ודמיידה .עבודתם הברוכה של צוותי הצח׳י היא
זו שמאפשרת למועצה לקיים רצף תפקודי מלא ,למרות
ה״מצב״.
מרכז המועצות האזוריות מתפקד בצורה אינטנסיבית
בייצוג של המרחב הכפרי מול הממשלה ו״מטה הקורונה״.
אני נפגשתי השבוע מספר פעמים (דיגיטלית כמובן) עם
וועדת הרווחה אותה אני מרכז במרכז .ידינו מלאות עבודה,
הפגיעה בלקוחות שרותי הרווחה היא קשה ונמשכת ,ואנו
מחפשים בכל דרך להקל ולתת מענה חלקי לצרכים.
אני מרגיש צורך לציין את אגף ״שפ׳ע״ (איכות סביבה
ותברואה) ,את ״קולחי משגב״ ואגף הנדסה ותחזוקה
שמצליחים להמשיך לתפקד ולתת שירות מלא .אגף
החינוך ,אגף משאבי אנוש ואגף פיתוח יישובים עובדים
״מעל ומעבר״ כדי לקיים רצף תפקודי בתנאים קשים
ומשתנים מיום ליום.

היישובים כאוכב ,סחנין ,עראבה ודיר חנא ,מתפקדים יפה
למרות המגבלות הקשות  -יישר כוח!
קראתי בעיון גם את רשימתו של ידידי מרק רוזנשטיין
ב״א-לה גוש״ והיא מתאימה ל״סיומת״ שלי...
בערב שבת ובשבת היה ראש חודש אייר וקראנו את
הפרשות ״תזריע״ ו״מצורע״ שדנים בענייני טומאה ,הסגר
וריחוק חברתי .בשם החודש יש רמז  -״אני ה׳ רופאך״ .יהי
רצון שנזכה אנו וכל יושבי תבל לרפואה שלמה במהרה
בימינו  -״השתא בעגלא ובזמן קריב״  -אמן.
שלכם,
דני עברי

