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לפני שנה בדיוק ,הכל היה ״רגיל״ .אם מישהו היה אומר לי שבעוד שנה אשב
כל השבוע במשרד בשיחות ״וידאו קונפרנס״ (מי שמע בכלל על ״זום״?) ,הייתי
צוחק .אם מישהו היה אומר לי שבגלל שפעת מסוג חדש לא יהיו ארועי תרבות
בכל העולם ,הייתי אומר שזה מדע בדיוני .אם מישהו היה אומר לי שיחזרו מאות
נוסעים מדובאי (!) לישראל והם יילקחו בעל כורחם ל״בידוד״ ,הייתי אומר שזה
מדע בדיוני גרוע במיוחד! דבר אחד לא היה מפתיע אותי  -בחירות רביעיות.
ביום חמישי שעבר נרשמתי בתור לקבלת חיסון וביום ראשון קבלתי אותו במרפאה
בסח'נין .עוד כמה מיליוני חיסונים והקורונה תהיה מאחורינו .עוד כמה מליארדי
חיסונים והקורונה תהיה מאחורי כל העולם .הסגר הוא לא ממש סגר והתחלואה
מתפשטת .גם במשגב .נכון להיום יש  985מבודדים ,ו 135 -חולים ביישובי משגב.
רפואה שלמה!
לילדות ולילדים ,לנערות ולנערים חסר קשר אישי עם מורות /מורים ומדריכות/
מדריכים .לכולנו חסרים קשרים חברתיים ,תרבות ,ספורט וחו״ל .אני מאחל
שבעוד שנה כל המצב הזה יהיה לגמרי מאחורינו .מה שבטוח  -אנחנו לא מעריכים
את מה שיש לנו עד שהוא חסר.

אחת הפעולות החשובות שנעשו השנה היתה תחילת הטיפול בחורש וביער בתוך
היישובים במסגרת היערכות לסכנת השריפות .זה נושא חשוב מאין כמוהו .רצ״ב
דוגמאות לפעולות דילול והרמת נוף שנעשו השנה.

השתתפתי השבוע בישיבת ראשי רשויות עם שר הבריאות ,ובישיבת ראשי
מועצות אזוריות עם שרת התיירות .השתתפתי באסיפה כללית שנתית של ראשי
המועצות האזוריות.

נפרדנו השבוע ממנהלת המרכז הקהילתי וחברת קהילתינו היקרה  -אילה ,וקבלנו
את מחליפה  -סיון ,בהצלחה! התכנסו השבוע הנהלות החכ״ל ,חברת פארק
משגב  -תרדיון וחברת קולחי משגב ,ואשרנו את תקציב  2021ותכניות עבודה .אני
מודה לכל נציגי הציבור וחברי המליאה שתורמים מזמנם ומנסיונם ומשתתפים
בישיבות ,תודה! חברי המליאה התכנסו השבוע לישיבת המליאה האחרונה של
 ,2020ואושרו כמה נושאים ציבוריים חשובים:
 שיפוי ליישובים עבור חיוב מבני ציבור באגרת ביוב .סכום ההעברות הכספיותהשוטפות ליישובים עלה השנה שוב ,והוא צפוי ב 2021להגיע ל 8מיליון !₪
 השתתפות כספית במאבק גילון ,צורית ,טלאל ,שורשים ויעד נגד החלטתהוועדה המחוזית להשמיט את מנגנון מיון מפעלים ממסמכי תכנית המתאר באזור
התעשייה בר לב.

צפו בסרטון  -רשימה חלקית של העשייה בשנת 2020

סיכומים מפורטים של העשייה בשנת  2020יוצגו בקרוב
באתר המועצה.

אני רוצה לבקש מתושבי משגב שלוש בקשות:
 - 1תתחסנו (כל מילה מיותרת).
 - 2תשמרו על הנחיות הסגר (כנ״ל).
 - 3תנסו לראות מי זקוק לסיוע במעגל המשפחתי ,השכונתי ,היישובי ,האיזורי,
בעבודה ,בקהילה ובכל מעגל אחר ,והשתדלו לסייע.

קראנו בשבת פרשת ויחי .זו הפרשה האחרונה בחומש בראשית .הפרשה היא
פרשה ״סתומה״  -תחילתה באמצע שורה ובאמצע פסקה .סוף חיי האבות וסוף
חייו של יוסף .ברכת יעקב .בילדותי ,אבי ע׳ה היה מברך אותי ואת אחי ז׳ל כל
ערב שבת בברכת אבות ב״שכול ידיים״הוא היה מתחיל במילים מפרשת השבוע
״ישימך ה׳ כאפרים וכמנשה ....״ .שאו ברכה ותבורכו ! בסוף חומש אומרים ״חזק״.
 -חזק חזק ונתחזק!

שלכם,
דני עברי

