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יומנו של
ראש המועצה
שנת הלימודים נפתחה! שמחה גדולה! קרוב ל 9,000-תלמידים התחילו את שנת
הלימודים במועד .ב 64 -גני ילדים 10 ,בתי ספר יסודיים ,ו 6-בתי ספר תיכוניים.
לקראת היום הראשון ללימודים חולקו ערכות לבדיקה עצמית לכל  35יישובי משגב.
כ 85%-מהתלמידים נבדקו בבית בבדיקה עצמית .בבדיקות התגלו בכל משגב פחות
מ 20-״חיוביים״ (במובן השלילי) .תודה לעובדי המועצה שהספיקו לבצע את כל
ההכנות במועד .תודה להנהלות היישובים שנרתמו לסייע ותודה להורים ,לילדים,
לנוער ותודה לצוותי החינוך והמנהלה בכל בתי הספר ובכל הגנים  -בהצלחה!

התחלואה בגל הרביעי במשגב היא משמעותית .יש לנו כרגע סה"כ  164חולי קורונה
מאומתים בכל יישובי משגב .היישוב שבו הכי הרבה חולים  -יודפת ,עם  .18כמעט
כל עובדי החינוך והחינוך המשלים ,הנהגים ועובדי המנהלה בבתי הספר ובגנים
מחוסנים .חלק גדול כבר בחיסון שלישי .החוק המחייב כל בוגר שנכנס לכל בית
ספר להציג תעודת חיסון ,או בדיקה עדכנית ״שלילית״ (במובן החיובי) ,הועבר לנו
עם פתיחת שנת הלימודים.
הבדיקות הסרולוגיות בוצעו ביעילות יוצאת דופן במשגב וכמעט  50%מהילדים
בגילאי  3-16נבדקו .רמת הנוגדנים נמוכה מאוד .אין ״חסינות עדר״ .גם מחוסנים וגם
מחלימים חשופים אחרי מספר חודשים להידבקות ובאמת רבים נדבקים .אנחנו
מנסים לחזור לשגרה אבל עדיין נדרשים להתחסן ,לעטות מסכות ולהישמר במגע
עם אחרים .המועצה ,היישובים והתושבים  -כולנו צריכים להמשיך ולהקפיד על
הכללים.
מאוד רצינו לקדם פסטיבל מרכזי ואירועי תרבות נוספים בפארק אוסטרליה ,בהר
כמון ובאשכולות אזוריים וגם ארועים משותפים עם שכנינו .המשכנו השבוע לתכנן
בתקווה אופטימית שהגל הרביעי לא יביא למגבלות.

לקראת פתיחת שנת הלימודים השתתפתי בכנס של צוותי החינוך וועדי ההורים
של תיכון סלאמה ,ובכנס של כל צוותי החינוך המשלים ופעילות התרבות ,נוער
והספורט של המרכז הקהילתי.

השתתפתי גם בפגישת הנהלות בתי הספר התיכוניים בקמפוס משגב  -״קציר״,
״אסיף״ ו״עומר״.
ביום הלימודים הראשון ביקרתי בטקסים ב 2-בתי ספר יסודיים שבהם התחילו
לעבוד מנהלים חדשים  -מורשת והר גילון ,ובבית הזמני של תיכון ״עודד״ במתחם
״צור לבון״.

נפגשתי השבוע עם מנהלי כל בתי הספר ועם כל עובדי המועצה לקראת ראש
השנה בפגישות ״זום״ .שנה טובה ומתוקה ובה׳ בשנה הבאה ב״לייב״!
השתתפתי בישיבת הנהלת מחוז צפון של שותפתינו במרכז הקהילתי  -חברת
המתנ"סים .נפגשתי שם עם עמיתים מהמחוז שמנהלים את פעילותם הבלתי
פורמלית בשותפות דומה ממג׳ד אלכרום ,טמרה ,שפרעם ,המועצות האזורית מטה
אשר ,גליל תחתון וגולן ,ועוד.
סגן ראש המועצה נבחר להנהלת הפורום הארצי של סגני ראשי רשויות  -בהצלחה!
לקראת סוף השבוע התבשרתי שהושגה פשרה בעניין הרפורמה בחקלאות
שתאפשר את אישור חוק ההסדרים ותקציב המדינה .אני מקווה לטוב.
נפגשתי השבוע עם נציגי ציבור ותושבים מסלאמה ,גילון ,צורית ,טל אל ,מורשת,
כמאנה ,חוסניה ,עצמון ,אשחר והררית.

פרשת ״נצבים״ נקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה .בפירוט הברית עם העם
כתוב ״הנסתרות לה׳… .והנגלות לנו ….״ (דברים כ״ט ,כ״ח) .אנחנו בני האדם ,מוגבלים
בראייתנו ולכן אנו טועים וזקוקים לרחמים ולסליחות בכל שנה מחדש .ותמיד  -״לא
נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא …״ (דברים ל׳ ,י״א) .ההפטרה היא האחרונה בשבע
ההפטרות המנחמות בין ט׳ באב לבין ראש השנה .״שוש אשיש בה׳ תגל נפשי …״
שנה טובה ומתוקה לכולם  -בריאות ,בינוי פיזי וקהילתי ,בשורות טובות ,ישועות
ונחמות .كل عام وانتم بخري!

שלכם,
דני עברי

