
מוקד  סלאמה.   - שלנו  ביותר  הגדול  ביישוב  השבוע  קורונה  התפרצות  החלה 

חולה,  מחו״ל  שחזר  שאדם  כנראה  בנוסף,  ילדים.  בגן  היה  הראשונית  ההתפרצות 

הדביק את בני המשפחה. התפקוד של צוות הצח״י היה טוב. ביישוב יש מנהיגות, יש 

לכידות חברתית, יש אחריות קהילתית ועזרה הדדית. ההנהגה הקהילתית מעורבת. 

מעורבת.  הדתית  ההנהגה  מעורבת.  המסורתית  ההנהגה  מעורבת.  הנשית  ההנהגה 

נציגי הציבור מעורבים.

מערכות החינוך של היישוב ושל המועצה, ופיקוד העורף, מעורבים. אנחנו לרשותכם.

سالمتكم! 

למדו  בסלאמה,  האמור  מהגן  חוץ  הגנים,  ימים.  חמישה  השבוע  למדו  א'-ד'  כיתות 

שלומדים  ילדים  עם  ונפגשים  ביישובים  מבקרים  החינוכיים  הצוותים  ימים.  שישה 

״רק מרחוק״. כל יום בין חמישה לעשרה יישובים מידי יום ביומו. 

השתתפתי השבוע בישיבות של ראשי רשויות ב״זום״ עם שר החינוך ועם שר האוצר 

)ביחד(, ועם שר הבריאות )בקבוצה קטנה(. אני מקווה שיתאפשרו בקרוב פעילויות 

חינוך, ספורט ותרבות נוספים.

לדעתי, הקושי שלנו העיקרי כרגע הוא ההשפעה של הניתוק המתמשך מבתי הספר 

ביישובים  פורמאליות  בלתי  פעילויות  של  מערכת  והנוער.  הילדים  של  ומהחוגים 

הולכת וגוברת ומתחזקת, והמועצה שותפה ותומכת כספית. 

תוך כדי ההתמודדות עם ה״שגרה״ החדשה, אנו ממשיכים לטפל בנושאים אחרים. 

השבוע תוך כדי הגשמים בערו ערימות של זבל שהוצאו מסככות פיטום בשעב. אגף 

שפ״ע שלנו טיפל, פירק וכיבה את השריפה. 

אנו מתעדים את מטרד המזל׳ט בסיוע ״נאמנים״ מהיישובים. אני מוכרח לומר שאני 

בינתיים לא שבע רצון מהמענה שאנו מקבלים מחיל האוויר. לאחר תקופה מסויימת 

של שקט יחסי, שב המטרד בשבתות ובלילות. אמשיך לעדכן על פעולות מכוונות 

לצמצום המטרד. 

הורדת  שמבטא  מים  להיטל  חדש  תחשיב  משגב״  ״קולחי  הנהלת  אישרה  השבוע 

מחיר של 14% במחיר למגורים, ו 28% במחיר לתעסוקה. קראתם נכון - הורדת מחיר ): 

ולהודיע  ליישובים  לפנות  הביוב״(  ״מנהלת  )בהוראת  החברה  נאלצה  זאת,  לעומת 

על תחילת חיוב של מבני ציבור באגרת ביוב, ע׳פ צריכת המים )ללא נוי/ גינון( של 

המבנה. הסתבר בבקורת שאי חיוב לא עומד בהוראת הדין. מדובר בתשלום שמוערך 

את  לשפות  באפשרות  לדון  ביקשו  המליאה  חברי  ליישוב.  לשנה   ₪ אלף   5-1 בין 

היישובים עבור ההוצאה הבלתי מתוכננת. הנושא שובץ לדיון בקרוב במליאה. 

השתתפתי השבוע בארוע מיוחד לחקלאות ולמרחב הכפרי בכנסת. בעקבות דיוני 

הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית, נפגשתי עם יו׳ר הוועדה שכנינו )ממע׳אר( 

-  ח״כ ד״ר מנצור עבאס.

שדן  יישובי(  חוסן  )צוות  צח״י  צוותי  לפעילי  )בזום(  ארצי  עיון  ביום  השתתפתי 

המרחב  בכל  קהילות  על  והשפעתם  הקורונה,  ומגבלות  הקורונה  עם  בהתמודדות 

הכפרי. 

נפגשתי, יחד עם מנהל הפיתוח העסקי, עם יועץ אסטרטגי לפיתוח כלכלה אזורית 

בעניין פיתוח אזורי תעשייה חדשים בשותפות עם רשויות שכנות.

והשתתפתי בישיבה של הצוות האסטרטגי של משגב לפיתוח עסקי. 

נפגשתי עם פורום מנהלי קהילה ושוחחנו על פעילות הנוער ביישובים. 

נפגשתי עם מפקדי יחידת הקישור של פיקוד העורף ועם צוות הצח״י של סלאמה, 

 .'Walk In' בעניין ההתפרצות החדשה. סיכמנו על עריכת בדיקות השבוע ביישוב בשיטת

נפגשתי עם הצוות שמארגן את שלב ההרחבה הבא ביובלים.

נפגשתי/ שוחחתי עם תושבים ונציגי ציבור מלבון, מכמנים, תובל, כישור, סלאמה, 

חוסנייה, כמאנה, מנוף, פלך, שכניה, עצמון, צורית וקורנית. 

קראנו בשבת פרשת ״וירא״. אוהל אברהם אבינו ושרה אמנו היה אוהל חסד. המדרש 

אחרי  השלישי  ביום  היה  מלאכים,  בעצם  שהיו  האורח  עוברי  ארוח  שארוע  מלמד 

ה״סיפור״....  אבל  רמז.  בתוך  רמז  בתוך  רמז   .99 בגיל  מילה  ברית  עשה  שאברהם 

המלאכים, המו״מ על סדום, לוט וההימלטות מסדום, בן הזקונים יצחק, גירוש הגר 

ובנה והשרדותם, עקידת יצחק. ואנחנו עד היום מנסים להבין, ומשתדלים.

יה״ר שנזכה בחסד. שבוע טוב !

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי
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