
היה לנו סגר. היה לנו ״תו סגול״. היו לנו ״הגבלות״. היו לנו ״הקלות״, היו לנו ״הגבלות 

נוספות״, היה לנו ״מתווה רמזור״, היה לנו ״סגר נושם״, ועכשיו חזרנו לסגר....

 

שונות  היו  ה״חינוכיות״  התפיסות  לוחמים,  הכשרת  במסלול  בצנחנים  כשהייתי 

מהתפיסות של היום. נושאים כמו ״סרגל מאמצים״ ו״שעות שינה תקניות״ לא היו 

מוכרים. לא אמרו לנו מראש מה אנחנו עומדים לעשות. היינו יוצאים לאימון ״לחצי 

שעה״ וחוזרים כעבור כמה ימים. גם ההיפך. כשיצאנו לריצה או למסע, לא גילו לנו 

מראש מה אורכם ומשכם. נגרמו כמובן נזקים רבים, מסוגים שונים, לחלק מהחיילים 

הרגשית  העמדה  את  היטב  למד  מה״שורדים״  אחד  כל  אבל,  לכולם(.  שיגידו  )יש 

שאקרא לה ״לא משנה מה יעשו לי היום והלילה, זה לא יכול להיות יותר גרוע ממה 

שכבר עשו.....״

אני מרגיש שזו העמדה הרגשית הרווחת לגבי הסגר שאנו מצויים בתוכו. המועצה 

השירות  את  לתושבים  ולהציע  השינויים  עם  להתמודד  יכולתה  כמיטב  עושה 

המיטבי. 

את  לפענח  גדולים  מאמצים  עושים  פורמאלי  והבלתי  הפורמאלי  החינוך  מערכת 

ההנחיות שמתקבלות, וליישם אותם במהירות וביעילות. זה לא פשוט. 

אני מבקש פה להסב תשומת לבנו לכך שאנו חיים במסגרות משפחתיות וקהילתיות 

שבנויות על ערבות הדדית ועזרה הדדית. קשה להעריך את השפעת הסגר על כל 

ביישובים  סביבכם.  תתבוננו  יותר.  לו  שקשה  מי  תמיד  יש  לב,  שימו  ואחת.  אחד 

שלנו כולם מכירים אחד את השני. תאתרו מי זקוק לסיוע. לפעמים לסיוע קטן יש 

חשיבות גדולה. יש ביישובים שלנו גם המון תושבים עם יכולות סיוע. יום הכיפורים 

הוא בד"כ ארוע ״המוני״ ביודפת. מאות אנשים מגיעים לתפילת ״נעילה״ וסיום הצום 

ביחד. השנה הביאו אלינו הביתה את עוגת השמרים המסורתית של יודפת במגש 

״משפחתי״. מדהים !

המועצה תעבוד כל הסגר במתכונת חירום. הפעם - מסגרות החינוך המיוחד פועלות 

)עד להודעה אחרת(. התברואה, הרווחה, מרחבים, הבטחון, כולם עובדים במתכונת 

חירום.

ואצל  יצר תסכול אצל עובדי המועצה  ״הסגר הנושם״,  בשבוע שעבר המתווה של 

כ״חיוני״(.  הוגדר  בעצם  בחל"ת  שלא  מי  )כל  לעבוד  כולנו  נדרשנו  רבים.  תושבים 

כל מסגרות החינוך נסגרו. מה עושים ? אני מיד בדקתי את האפשרות של הפעלת 

משמעית  חד  הנחייה  קבלתי  )״שמרטפיות״(.  ביישובים  פורמליות  לא  מסגרות 

שאסור. איך אמורים אלפי העובדים החיוניים לתפקד? בסגר הקודם קבלנו רשימה 

מדוייקת של עובדי מערכת הבריאות שעבור ילדיהם אנו מורשים להפעיל מסגרת. 

דרשתי לקבל את הרשימה למתווה הסגר במוצאי ראש השנה כדי שאנו במועצה 

נוכל להיערך לקראת הבוקר. בסופו של דבר קבלתי את ההנחיות הבאות:

1 - כל עובדי מערכת הבריאות יטופלו במסגרת מקום עבודתם.

שעבודתם  העובדים  ומאות  המועצה  תושבי  החיוניים  העובדים  אלפי  כל  מבין   -  2

לשרותי  הזכאים  ברשימת  נכללו  בלבד  עובדים  שישה  המיוחד,  בחינוך  קשורה 

שמרטפיה )!?!(

אנחנו הפעלנו שמרטפיה בבית הספר ״עומר״ במשגב, כדי שמורי בית הספר יוכלו 

שלא  מכיוון  הספר,  לבית  ילדיהם  את  להסיע  המשפחות  ששת  את  הזמנו  לעבוד. 

משפחות  אלפי  עניין.  הביעו  משפחות  שתי  היסעים.  מערך  להפעיל  לנו  אושר 

תושבים בכל 35 יישובי משגב נותרו ללא פתרון. ביום חמישי שונה המתווה. אנחנו 

במועצה אזורית משגב נסייע ככל יכולתינו תמיד. אנחנו, כגוף סטאטוטורי ממומן 

ע"י תקציבי מדינה וכספי משלמי מיסים ומפוקח בקפדנות ע"י משרדים ממשלתיים, 

נאלצים  בד"כ  אנו  סותרות,  כשההנחיות  הרלבנטים.  הגורמים  מהנחיות  נחרוג  לא 

לנקוט בפרשנות זהירה יותר. 

אולי לבדוק  נוכל  - החמרה. כשהמגמה תשתנה,  ברורה  היא  מגמת ההנחיות כעת 

אפשרויות לפרשנויות פחות זהירות. אולי.

נפגשתי השבוע עם המנהלת הארצית והמנהל המחוזי של הבנייה הכפרית במשרד 

השיכון. 

1 - בהיעדר תקציב מדינה, המשרד לא יכול לאשר הוצאות פיתוח ביישובים נוספים 

שיש בהם סבסוד, עד לאישור תקציב 2021. 

2 - מדיניות המשרד היא לסייע ליישובי משגב רק ככל שהם יקדמו בנייה צפופה 

יותר של דירות ולא יחידות חד או דו-משפחתיות צמודי קרקע. 

3 - המשרד תומך בהוספת זכויות בנייה למבנים חד משפחתיים קיימים, כדי לפצל 

יחידות. 

4 - המשרד ישתתף ויתמוך בתכנון יחידות נוספות מעבר למגבלת תמ"א 35. 

סיכמנו שאנו נקיים פורום לבחינת הנושאים והיכולת ליישם במשגב. 

השבוע משרד השיכון ורמ"י הוציאו סוף סוף לשווק לבני מקום בסלאמה 126 יחידות 

דיור על 63 מגרשים.  ברכות לכל הרוכשים,  כולם בני מקום חסרי דיור זכאי משרד 

השיכון  שממתינים זמן רב. مربوك!

ביישוב חוסנייה נפתרה סוף סוף בעיית התקשורת ע"י חברת בזק ותושבי חוסנייה 

יקבלו שירותי תקשורת ברמה של כל שאר תושבי משגב. גם מגרש הקט-רגל החדש 

חובר לחשמל והוא עומד לרשות התושבים. )לא בסגר(

השתתפתי בדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה בנושא קמינים והסקה בעץ. לעת 

לאיכות  המשרד  ושל  הפנים  משרד  של  הכנסת,  של  המשפטיים  היועצים  עתה 

יסוד משפטי למנוע הפעלת קמינים קיימים, או  הסביבה תמימי דעים שלא קיים 

התקנת קמינים חדשים. אמשיך לעקוב. 

ניקיון  לבצע  אחריותה  את  לממש  בדרישה  ישראל  נתיבי  חברת  להנהלת  פניתי 

תקופתי לאורך הכבישים הבינעירוניים. זו אחריות החברה ולא המועצה, והיא איננה 

עומדת במשימה מאז ״תקופת הקורונה״. עד אז היא דווקא ביצעה משימה זו באופן 

סדיר. 

- קידום  עיקר ה״בשורה״  בית הכרם.  יישובי  ישיבה של אשכול  התקיימה השבוע 

מקבילה  טיילת  הקמת  פרוייקט  וקידום  הכרם,  בית  בבקעת  סביבה  איכות  פיקוח 

לכביש 85. 

מליאת המועצה התכנסה ואישרה השתתפויות משרדים ממשלתיים ומפעל הפייס, 

בפרוייקטים שבתקציב הפיתוח של משגב בהיקף כולל של 3,718,000 ₪. 

עצמון,  אלעין,  ראס  מסלאמה,  ציבור  ונציגי  תושבים  עם  סגול״(  ״תו  )ע״פ  נפגשתי 

יובלים, קורנית ויודפת.

בספר יונה, שקראנו ביום כיפור, יש את משל הקיקיון. המסר מורכב.

להבנתי - ״אל תתאהב בציפיות שלך״. שבוע טוב. חג שמח בסוכת שלום ! סגר נסבל. 

בריאות.

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי
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