
משילות,  היעדר  המזה"ת״.  של  ״שווייץ  פעם  נקראה  לבנון,  הצפונית,  שכנתנו 

אלו  כל  ואלימות,  פעולה  שיתוף  חוסר  בשחיתות,  נגועה  סקטוריאלית  פוליטיקה 

כנראה, הביאו לשבר שאין לו תקנה. אנחנו צריכים לעקוב וללמוד. הייתי בלבנון, 

ילדיי היו בלבנון, אני מאוד מקווה שנכדיי לא יצטרכו להיות בלבנון. אני מקווה שכל 

תושבי ישראל, כל ה״שבטים״, ילמדו טוב את לקחי לבנון. ימים יגידו. 

יש לנו ממשלה חדשה וקואליציה חדשה. אני כרגיל אופטימי. אני מאמין שאפשר 

לנהל את המדינה ע"י קואליציה של יהודים וערבים, שמאל וימין, דתיים וחילונים. 

בניגודי  להתפשר  ושהנכונות  חזקה  היא  הישראלית  שהדמוקרטיה  מאמין  גם  אני 

אינטרסים או בסתירה בין ערכים למען מטרה משותפת, קיימת אצל כל הצדדים. 

אני גם מאמין שכל מפלגות האופוזיציה הן לגיטימיות ושנציגיהם רוצים את טובת 

המדינה ואת המשך הדמוקרטיה. 

צו הארנונה, את  ואישרה את  דנה  מליאת המועצה התכנסה השבוע, עם מסיכות, 

בר-לב,  תרדיון,  החכ"ל,  המועצה,  של  הכספיים  הדו"חות  ואת   2021 תקציב  עדכון 

אבודה״.  ״שנה  מובנים  בהרבה  היתה   2020 שנת  הקהילתי.  והמרכז  משגב"  "קולחי 

יכולות המועצה וכל תאגידיה עמדו במבחן ארגוני וכלכלי. הפעולות המהירות  כל 

שנעשו במועצה ובכל התאגידים, מנעו גרעונות משמעותיים בכל המקומות, למעט 

כ-8  היתה  ב-2020  הקהילתי  במרכז  המועצה  תמיכת  הקהילתי.  המרכז  בפעילות 

באשכולות,  פעילות   - המרכז  חזון  את  הציגה  הקהילתי  המרכז  מנהלת   .₪ מיליון 

פעילות מוגברת בנוער, פעילות מוגברת בתרבות ובספורט, שילוב בין אוכלוסיות 

וסגירת פערים. אנחנו לא נוותר בשום אופן על החזון - ״לראות כל ילד ונער״ ועל 

פי  על  יגובש  תשפ"ב  לשנת  החוגים  מחירון  הקהילתי.  למרכז  שנקבעו  היעדים 

המחירון  הציבורית.  הוועדה  המלצות  וע"פ  המועצה,  במליאת  שאושרה  הפשרה 

יאושר בקרוב בהנהלת המרכז הקהילתי ועמותת הספורט, ויפורסם לכל התושבים. 

השבוע השתתפתי בפגישת זום של ראשי רשויות עם ראש הממשלה, שרת הפנים 

ושר הבריאות, הנושא - נגיף הקורונה. אני מעביר אליכם את המסר: ״התחסנו״. כל 

מי שלא מחוסן מגיל 12 ומעלה. זה חינם, זה מועיל וזה קל. השבוע זה אפשרי, בשבוע 

הבא - כנראה שלא! תזדרזו! 

השתתפתי גם בישיבה של הוועדה המיוחדת של ח"כ מנסור עבאס לענייני ערבים, 

ושמעתי את הדו"ח של ממונה הקורונה בחברה הערבית. 

לעבודה  השירות  מנהל  של  פרישתו  לכבוד  רווחה  עובדי  של  במפגש  השתתפתי 

קהילתית וידידי הטוב ברוך שוגרמן. תודה על שנים של עבודה משותפת!

חשוב  נדבך  מהווה  המרכז  בניית  בכרמיאל.   GRC השיקום  במרכז  השבוע  ביקרתי 

בפיתוח שירותי בריאות באזור, בהצלחה!

לקראת תפוגת התוקף של הטבת המס ל-6 היישובים הדרומיים במשגב, חידשנו את 

פנייתנו לאוצר ולוועדת הכספים להסדרת הנושא.

צפיתי השבוע במופע הסיום של שנת הפעילות של מגמת המחול בקמפוס משגב. 

המופע היה מרשים מאוד בכל קנה מידה. בהתחשב בשנה המאתגרת, המופע היה 

לא רק מרשים אלא מדהים! יישר כוח! 

נפגשתי במועצה עם כל המנהלים, ונפגשתי בפגישה אישית עם עובדים מהמרכז 

הקהילתי, מחלקת תחבורה ואגף בטחון. השתתפתי בפורום הנדסה ותשתיות ושם 

שוחחנו על המשמעויות של קבלת אחריות המועצה, על כל מערך הכבישים בתוך 

היישובים. 

ביום שישי הייתי בקשר עם ראש מועצה מקומית שעב. למרות הכלים ההנדסיים 

והרפתות  העגלים  פיטום  מסככות  הפסולת  שריפת  מפגע  נמשך  שנשלחו, 

ומרתיעים  נראה איך מגיעים לאחראים  ואנו  זהו מפגע מתמשך  שבאדמות הכפר. 

אותם, כדי למנוע את המפגע החמור.   

ביקרתי השבוע ביישוב הר חלוץ ונפגשתי שם עם תושבים ונציגי ציבור. 

נפגשתי עוד עם תושבים ונציגי ציבור מסלאמה, עצמון, צורית, הררית, מעלה צביה 

ואשחר. 

פעמים  הרבה  זו  מפרשה  חלקים  קוראים  אנו  ארוכה.  פרשה  היא  פנחס  פרשת 

שהגיע  הדור  של  מפקד  פירוט  בפרשה  יש  חודש.  ראש  וכל  חג  כל  השנה,  במשך 

40 שנה קודם אבל  דומה למפקד שעשו  דור חדש. הסה"כ   - לסוף המסע במדבר 

כולם אנשים שנולדו במדבר. יש גם שינויים בגודלם של השבטים. על אף הייחוס 

המשפחתי של פנחס והיותו ממשפחתם של משה ואהרון, ועל אף ״ברכת שלום״ 

שהוא זוכה בה )במדבר כ״ה, י״ב(, מי שמקבל את ההנהגה ממשה הוא דווקא יהושע 

יוסף. הוא מאחרוני השורדים מדור המדבר. הוא לא חטא  נון משבט אפרים בן  בן 

בחטא המרגלים. הוא שרת את משה. והכי חשוב - הוא ״איש אשר רוח בו״ )במדבר 

כ״ז, י״ח(. משה רבנו עולה להר העברים לראות מרחוק את הארץ המובטחת. לפני 

שהוא עולה הוא מברר את דרישות חמשת בנות צלפחד ומפרט את סדר הקורבנות. 

מפירוט הקרבנות למדו חז"ל ״תדיר ושאינו תדיר - תדיר קודם״ )מסכת זבחים פרק 

י׳, משנה א׳(. השבת הראשונה בתקופת ״בין המצרים״ לקראת ט׳ באב היתה ״שבת 

דברי״.

בשבת הקרובה יהיה ראש חודש מנחם אב. שבוע טוב!
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