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מאז תחילת  2020מחלת הקורונה נפוצה בכל העולם .יותר ממאה מיליון חלו.
המחלה היא קשה בכ 5%-מהנדבקים וקטלנית בכ.2%-
עד היום נדבקו בקורונה כמעט  8%מתושבי ישראל .במשגב קצת יותר מ ,4%-מעל
 1,300״מאומתים״ .בחודשיים האחרונים התחסנו כ 40%-מתושבי ישראל ,כ50%-
מתושבי משגב .בפילוח גילאים התחסנו כ 90%-מתושבי משגב מעל גיל  ,60כ60%-
מגילאי  ,40-60וכ 30%-מגילאי  .0-40רוב האוכלוסיה כבר היום מחוסנת מהחיסון,
או מהמחלה .ילדים מתחת לגיל  ,16שהם כ 30%-מהאוכלוסייה בישראל וכ35%-
מתושבי משגב עדיין לא התחסנו ברובם .התפרצות מוטציה באוכלוסיית ילדים
היא עדיין סכנה משמעותית.
בכל מקרה ,אנחנו נעמוד בקרוב בפני שינוי ״פרדיגמה״ .כמעט כל ״אוכלוסיית
הסיכון״ מחוסנת ,מחלימה ,או בחרה מרצונה לא להתחסן .הסיכון ירד .סביר בעיניי
שהבחירה שלא להתחסן תעביר את האחריות לסיכון למקבל ההחלטה .כנראה
שחלק מהמגבלות יוסרו למחוסנים ולמחלימים שהם כבר היום רוב האוכלוסיה
הבוגרת.
היום ,כל אדם יכול להתחסן ולצמצם את הסיכון שלו להדבקות לפחות מ ,5%ובכך
לצמצם את הסיכון לחלות במחלה קשה לפחות מ .0.3% -אם לוקחים בחשבון את
אחוז המחוסנים הסיכון יורד ל 1/10מזה.
אנו נערכים לחידוש הפעילות הקהילתית .פתיחת המועדון הכפרי ,חידוש כל
פעילויות המרכז הקהילתי ביישובים ,באשכולות ובמרכז השירותים .גם פעילות
״מרחבים״ לגיל השלישי .אנו זקוקים ל״קירוב חברתי״ בכל המעגלים של חיינו.
אנחנו חיים בקהילות .לא סתם קוראים לנו ״יישובים קהילתיים״ .משגב היא
״קהילה של קהילות״ .המועצה מתכוננת...

העבודות לסידור מעבר תת קרקעי של כביש  805ליד הכניסה לעצמון גרמו
להפרעות תנועה השבוע .ההפרעה היא כמובן זמנית.

קבלנו השבוע את החלטת הוועדה המחוזית בעניין אזור התעשייה בר לב .אזור
התעשייה הוא משותף למשגב ,מטה אשר ,כרמיאל ,בענה ,דיר אלאסד ומג׳ד
אלכרום .מינהלת אזור התעשיה הגישה תכנית לביטול מנחת מטוסים שלא
בשימוש וייעוד השטח למגרשים לתעשייה לשווק לפי נוהלי אזור התעשייה.
הוועדה המחוזית אישרה את התכנית ,אבל החליטה לבטל את מעמד מנהלת
הפארק במיון וקליטה של מפעלים .כתוצאה מערר של המועצה ושל מינהלת
הפארק ושמונה יישובים מסביב לפארק הוחלט להשאיר את מעמד המינהלת
כבעבר ולאפשר למינהלת לדרוש בדיקות איכות סביבה מכל מפעל שיבקש
להיכנס .לעומת זאת ,הוועדה דרשה לבטל רשימה ארוכה של סוגי מפעלים
שנאסרו בתקנון .מגישי הערר ,ובהם המועצה ומנהלת הפארק ,מקבלים בשלב
זה את ההחלטה .כפי שמסרתי בעבר ,אמשיך לעדכן .מינהלת אזור התעשייה
מקדמת גם תוכנית לתוספת של כ 400-דונם לפארק בשטחי השיפוט של משגב
ושל מג׳ד אלכרום ,בין הפארק לכביש .85

היה דיון משותף עם מינהל התכנון על התכנית הכוללנית של דיר אלאסד ועל
יוזמה משותפת לקידום אזור תעסוקה מקומי בגבול דיר אלאסד בשטח שיפוט
משגב בין כישור לתובל.
היה דיון מעניין השבוע בוועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בתכנית
הרחבת היישוב יעד .תכנית הרחבת היישוב כבר מתקדמת  8שנים ונבחנו יותר
מ 10-חלופות .היישוב אמור לגדול בסופו של דבר ל 500-יח׳ד .בקצב הזה של
אישור תכניות זה ייקח  100שנה!
היתה ישיבה של וועדת הרווחה של מרכז השלטון האזורי (מש״א) .השתתפו
מנהלים בכירים ממשרד הרווחה ומנהלי אגפי רווחה ועמותות לשרותים לגיל
השלישי שחברים בוועדה .התכנית ל 2021-היא לקדם את צוותי החוסן היישוביים,
את סל השירותים לגיל השלישי במועצות אזוריות ואת הפתרונות לדיור בקהילה
לבעלי צרכים מיוחדים .יש גם סוגיה מעניינת של הגדרת תפקיד ״עו״ס מרחבי״
וייעוד עובדים סוציאליים ללווי קהילות ספציפיות לאורך זמן .שיטת עבודה זו
מקובלת מאוד בעולם באזורים כפריים של יישובים קטנים כמו המועצות האזוריות
בישראל .שיטת העבודה בישראל יותר מותאמת לעיר ופחות לכפר.
ראשי מועצות אזוריות ומנהלי חינוך נפגשו השבוע עם מנהלים ממשרד הכלכלה
בעניין הרישום למעונות היום ה״מתוקננות״ .ביישובי משגב יש  17כאלו .הרישום
הוא ע״פ נוהלי המשרד וע״פ תקני המשרד ואין ״איזורי רישום״ .אנחנו נעקוב אחר
השפעת הנהלים על מעונות היום ביישובים שלנו.
השבוע היתה ישיבה של וועדת המשנה לתכנון ובנייה ושל רשות רישוי.
נפגשתי השבוע עם פורום מנהלי הקהילות ,המזכירים והרכזים המוניציפאלים
בכל יישובי משגב.

לקראת סוף השבוע התחדשו הלימודים הפרונטאליים בכיתות א'-ד' ,במעונות
ובגני הילדים ,בכמעט כל היישובים ובתי הספר שלנו .קיימנו גם בחינות בגרות
ע׳פ ״המתווה״.

נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים מעצמון ,קורנית ,מצפה אביב ,יעד
וסלאמה.

בשבת נכנס חודש אדר .שבת ראש חודש .הוצאנו ג׳ ספרי תורה .אחד לפרשת
״משפטים״ ,אחד לכבוד ראש חודש ,ואחד לכבוד ״שבת שקלים״ על שם תרומת
החובה האחידה מיד אחרי מתן תורה .חודש טוב!

שלכם,
דני עברי

