יומנו של
ראש המועצה
כמעט שכחנו כמה חם בקיץ ,והנה ,השבוע נזכרנו .עדיין
חלק מבקעת בית נטופה מכוסה בשאריות של ההצפה,
אבל העשב בהרים כבר יבש .גם רוב השדות.
חודש הרמדאן מגיע כל שנה קצת יותר מוקדם יחסית
לעונות השנה .לפני  12שנים חל חודש הרמדאן במקביל
לחודש תשרי בלוח העברי ,והנה השנה בתחילת הרמדאן,
עדיין היו גשמי חורף .מוסלמי שמקפיד לצום כל שנה
משלים שני ״סיבובים״ של הצום סביב עונות השנה במהלך
חייו.
חג השבועות תמיד חל בתחילת הקיץ .המילה חג קשורה
ללשון ״חוגה״ במשמעות עיגול .גם המילה הערבית חג׳
היא מאותו שורש .לשתי השפות מקור משותף .היהודים
והערבים  -כולם בני אב קדמון משותף .בעצם כל בני
האדם ממקור משותף .אנחנו סתם רבים אחד עם השני כל
הזמן .בדרך כלל על דברים שהגישור והפשרה נכונים להם.
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שר החינוך החדש  -יואב גלנט ,נפגש השבוע עם יו˝ר מרכז
המועצות האזוריות  -ידידי שי חג׳ג׳ ,ושמע על הקשיים
בחזרה לשגרה במרחב הכפרי ,בעיקר בגלל תיאום הסעות
להנחיות משרד הבריאות .כל ההנחיות של משרד הבריאות
הן תמיד סוג של פשרה .השאירו את חנויות המזון פתוחות
בזמן שחנויות אחרות באותו זמן היו סגורות .זו פשרה
הכרחית .נדרשות פשרות שונות בעיר ובמרחב הכפרי .גם
אורחות החיים שונות .אין באמת אפשרות להכפיל את
מערך ההיסעים .ראינו שעם גל החום נתנה ״הקלה״ לילדי
בתי הספר בעניין עטיית מסיכות במשך שעות ברציפות.
בהמשך גם ראינו ״הקלות״ בעניין ההסעות .החל מהיום
אנו מתחילים להסיע ילדים במתכונת ״רגילה״ .כמובן שאנו
גם נשמור על כל ההנחיות בזמן הסעת תלמידים ,בזמן
הלימודים ובכלל.
אני מקווה שמהלך היציאה ממשבר הקורונה יהיה מנוהל
ברמת הממשלה בצורה מיטבית .אני מאחל הצלחה לידידי
אלון שוסטר ,ראש מועצה אזורית שער הנגב לשעבר,
בתפקידו כשר החקלאות ופיתוח הכפר.

בישיבת ראשי רשויות בית הכרם ביום שני ,אמר ראש
עירית כרמיאל  -ידידי משה קונינסקי שכל המסורות
והדתות הן פתחים למקום אחד .והוא הביא את הדברים
בשם גיא מפקע˝ר .מעניין!

ביום ראשון נפגשתי עם סגן מפקד המחוז בפיקוד העורף
 -שרון ,בעניין מיקום מרכז לוגיסטי בחירום.

אני סופר את העומר ,מציין את ראש חודש סיון ומצפה
לשבועות וחג מתן תורה .אחמד ,סגני ,צם שבוע שעבר
והיום חוגג את עיד אל-פיטר ומצפה בעוד חודשיים וחצי
לעיד אלאדחה  -חג הקורבן .אנחנו יודעים לכבד אחד את
אמונתו ומסורתו של השני .אנחנו משתדלים להיות תמיד
חיזוק אחד של השני .אחמד עוסק באתגרי הסדרת התכנון
בכל יישובי משגב ,אבל האתגרים ביישובים הבדויים הם
״במיוחד מאתגרים״ .אני השבוע זכיתי בשעה טובה לחתום
על תכנית חלוקה (תצ׳ר) ,שתאפשר הגשת היתרי בנייה
בשכונת משפחת עאו בסלאמה .הדרך היתה ארוכה וקשה
והתושבים סובלים שנים מהיעדר תכנית .אחמד השתתף
אתי בברכה מצולמת לכבוד הארוע  -מברוק!

ישיבת ועדת כספים היתה כבר ״אמיתית״ באותו יום,
אבל פגישת יושבי ראש כל היישובים היתה עדיין ב״זום״.
הפגישה עסקה בהרחבות יישובים בניהול עצמי של היישוב
לעומת הרחבה בניהול חברת ״ערים״ .זו חברה ממשלתית
שמתמחה בפרויקטים של פיתוח שהיתה קשורה עד היום
במשגב רק עם היישוב שורשים.

יומנו של
ראש המועצה
ביום שני השתתפתי (בזום) בדיון בכנסת בהמלצות הצוות
הבין-משרדי לטיפול בתופעת האלימות והפשיעה במגזר
הערבי .אני מקווה שהממשלה החדשה תתחיל כבר ליישם
אותם .כפי שאמרתי בעבר ,אנחנו במשגב כולנו ,יהודים
וערבים ,חיים חיים שזורים עם החברה הערבית .כל קושי
של החברה הערבית היא קושי שלנו ,וכל התקדמות היא
התקדמות גם שלנו.
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ביום חמישי ביקרתי יחד עם מנהל מחלקת פיתוח יישובים
 נבות ,ב״מבדד נטופה״ .זו פנינה של מקום ואנו נשמורעליה ועל האחיות שמתבודדות ומתפללות במקום.
תמצית ערכינו  -שונות ,שיתוף פעולה ,סגירת פערים.

ביום שני השתתפתי גם בישיבת הנהלת המרכז הקהילתי
שיוחדה לתכנית ההשקעות במועדון הכפרי .אנו מתכוננים
לשדרוג של המלתחות וחדר הכושר ובמקביל מתמודדים
עם אתגרי ״תקופת הקורונה״.

גם האסטראטגיה שלנו ברורה .אנו ששים ,כמו כולם ,לשוב
לאתגרים שלנו ולתכניות שלנו במהרה.

השתתפתי עוד השבוע בישיבת מזכירים /מנהלי קהילה
ובישיבת הנהלת היישוב מכמנים .חלק מהישיבות עם
מנהלים במועצה עברו השבוע ל״לייב״ וחלק עדיין ב״זום״.

היום ראש חודש סיון והשבוע האחרון של העומר  -שבוע
״מלכות״ .נהגו בראש חודש לומר את ״תפילת השל״ה״
דברי התמסרות וכוונה ,ולהתחיל להתכונן לחג השבועות
שיחול ביום שישי הקרוב .חודש טוב ,חג שמח ,عيد
مبارك  ،كل عام وانتم بخير!
שלכם ,דני עברי

