
הגל החמישי של הקורונה, סוגיית ההתחסנות ומנת הדחף, חיסון ילדים בכלל וחיסון 

אותנו  מחייבים  אלו  כל   - האומיקרון  ואריאנט  וכמובן  בפרט,  הספר  בבתי  ילדים 

להתלבט בסוגיות מורכבות וסבוכות. 

אני קבלתי חיסון נגד פוליו בבית הספר בילדותי בארה״ב. לא שאלו את הוריי ולא 

היום,  קיימת  והיא  קשה  מחלה  היא  לחיסון.  הודות  מוגרה  כנראה  המחלה  אותי. 

כנראה, רק היכן שלא מתחסנים. התחסנתי שלוש פעמים בחיסון פייזר לקורונה. 

למרות  בעבר,  ולא  השנה,  ״רגילה״  שפעת  נגד  התחסנתי  לא  אני  זאת,  לעומת 

שהמלצת קופות החולים היא להתחסן. מדוע? 

ההחלטות שלי, כמו כולנו, מושפעות מהלכי רוח ונורמות חברתיות. 

אני מתרשם שהיחס שלנו לסוגיות בריאות בכלל, ולסוגיית הקורונה בפרט, זקוק 

לבחינה יותר מעמיקה. 

שאנו  ספק  אין  קודמים.  לגלים  ביחס  גבוה  במשגב  המאומתים  שמספר  ספק  אין 

של  מוחלט  רוב  זאת,  לעומת  החולים.  ומספר  המאומתים  במספר  עליה  במגמת 

האוכלוסיה הבוגרת מחוסן או שכבר חלה והחלים. בשבוע שעבר הגיל הממוצע של 

המאומתים במשגב היה 20. הגיל החציוני היה 14. חלק משמעותי מהמאומתים היה 

אסימפטומטי.

כמי שערך השונות חשוב לו, אני מחוייב לסייע לכל מי שמחליט לא להתחסן או לא 

לחסן את ילדיו. 

לעומת זאת, כמי שערך שיתוף הפעולה חשוב לו, אני מחוייב לקבל על עצמי ועל 

משפחתי לעשות פעולות, וגם לפעמים לקחת סיכונים, לא רק עבור עצמנו אלא גם 

לטובת הציבור. ובכל זאת, סוגיית הלימודים בבתי הספר וסוגיית חיסון הילדים אינן 

פשוטות. כנראה שעלינו, כאזרחים וכהורים, לקבל החלטות על בסיס הסתברויות 

שעדיין לומדים אותם. כנראה שאין שליטה מלאה ואין וודאות. 

גם  כנראה  למבוגרים.  ילדים  בין  שונים  כנראה  מקורונה  הקשה  התחלואה  אחוזי 

מגדילה  כנראה  וההסעות  החוגים  החינוך,  מערכת  הפעלת  האומיקרון.  בואריאנט 

את אחוזי ההידבקות. לעומת זאת, השבתת לימודים ולמידה מרחוק פוגעת בחלק 

מהילדים וגם בחלק מההורים. 

במשגב אנו עושים מאמצים להנגיש בדיקות ולבצע הנחיות בהקפדה. אנו משתדלים 

לשמור על קשר רצוף עם הילדים והנוער, הוותיקים והמבודדים בכל מצב. אנו גם 

מנסים לשמור על קשרים חברתיים וקהילתיות למרות מגבלות כאלו ואחרות.

השבוע שעבר החלטנו, בהתייעצות עם הצוותים החינוכיים, נציגי ההורים והקהילה, 

משרד החינוך ומשרד הבריאות, לעבור ללימודים מרחוק במשך יומיים בבתי הספר 

אסיף וקציר בקמפוס משגב. בהמשך, הלימודים חודשו, אבל חלק גדול מההורים 

החליט שלא לשלוח את ילדיהם לבתי הספר. הצוותים החינוכיים מנסים להתאים 

את עצמם ולהיות בקשר עם כל התלמידים. 

משרד  בהמשך,  הספר.  בבתי  הלימודים  בזמן  התחסנות  לעודד  שלא  גם  החלטנו 

החינוך הורה על מבצע חיסון בבתי הספר. רוב ההורים החליטו, בינתיים, שילדיהם 

להתחסן  לא  חלק  אחר,  במקום  להתחסן  מעדיפים  חלק  הספר.  בבתי  יתחסנו  לא 

בכלל, וחלק לדחות את ההכרעה. 

בסופו של דבר שתי ההחלטות הן לא בסמכות המועצה. פתיחה או סגירה של בתי 

ספר  ועריכת מבצעי חיסון בבתי הספר, הן בסמכות משרד החינוך. 

אנו במשגב - נמשיך ליזום פעילויות, בגבולות סמכותנו ויכולותינו, בהתאם לנסיבות 

המשתנות. 

יו״ר הוועדה לבטחון פנים  השתתפתי השבוע במפגש עם השר לבטחון פנים ועם 

ויו״ר וועדת חוץ ובטחון של הכנסת. גם נפגשתי באופן אישי עם מפקד מחוז צפון 

של מג״ב. אני מנסה לחדש, בנוסף ליחידת המתנדבים - ה״מתמיד״, גם את כיתות 

יחד עם עמיתי ממועצה אזורית מטה  גם משתתף,  ביישובנו. אני  יישוביות  כוננות 

יהודה, בניסיון להשיג מימון לביצוע מלא של קווי חייץ ביישובינו.

עד השבוע לא חודשה הטבת המס ליישובים יודפת, מורשת, אבטליון, מצפה אביב 

ודמיידה. פניתי בעניין זה ביחד עם ראשי מועצות אזוריות אחרות שבהם יישובים 

במצב דומה ליו״רי מפלגות הקואליציה )רצ״ב(.

השתתפתי בישיבת הנהלת אזור התעשיה בר לב. שני אזורי התעשיה של משגב - 

א.ת. תרדיון וא.ת. בר לב נהנים מביקוש רב ונמצאים לקראת מיצוי יכולת הבנייה. 

בא.ת. בר לב מתוכננת הרחבה משמעותית לכוון צפון. פארק ההיי-טק בבר לב נמצא 

גם הוא בתנופת פיתוח.

ביקר השבוע במשגב השר לשת״פ אזורי ונפגש עם פעילי ה״מאיץ״ המשותף שלנו 

עם סח'נין. 

מיטבית״.  ״הזדקנות  יוזמת  לקידום  השותפים  של  בישיבה  השבוע  השתתפתי 

משרד  חברתי,  לשוויון  המשרד  הלאומי,  הביטוח  הרווחה,  משרד  הם  השותפים 

העסקית  הקהילה  נציגי  המקומי,  השלטון  של  השונים  הפורומים  נציגי  הבריאות, 

ו״המגזר השלישי״, וה״ג׳וינט״.

מספר יישובים במשגב התעניינו בקידום מיזם ״בית בקהילה״ לאנשים עם צרכים 

מיוחדים. אני מקווה שנוכל לקדם מספר פרויקטים בתחום הזה ביישובי משגב. 

מדובר  ביישוב.  היום  שמבוצע  בבינוי  וסיירתי  אשבל  היישוב  הנהלת  עם  נפגשתי 

בעשרות יח״ד קטנות בבנייה יחסית צפופה. מאוד שמחתי לראות את ההתקדמות 

ואני הבטחתי לסייע ליישוב ככל שאוכל כדי לאפשר קידום קליטת מספר גדול של 

בו פעילי השכבה  חינוכי שגרים  קיבוץ   - מיוחד  יישוב  עוד  הוא  משתכנים. אשבל 

גם פנימייה לנוער בסיכון מכל  והלומד. פועלת ביישוב  הבוגרת של הנוער העובד 

הארץ. בהצלחה! 

בעקבות התפרצות הקורונה ערכנו משאל בין חברי מליאת המועצה והוחלט לקיים 

התייחסו  המליאה  חברי  כל  בישיבה  בזום.   2021 של  החגיגית  הסיכום  ישיבת  את 

לפעולות השנה ולדגשים לשנת 2022.

מחר ראש חודש שבט. אתמול קראנו בפרשת ״וארא״ על שבע מתוך עשר ה״מכות״. 

לפני שהוא מדבר עם פרעה משה רבנו שוב אומר לה׳ שהוא ״ערל שפתיים״ )שמות 

ו׳, ל׳(. זה משה רבנו בכבודו ובעצמו בגיל 80, לפני שהוא מוביל את יציאת מצרים 

וחציית ים סוף! אנחנו יודעים שבסוף האמת היא שתנצח ולא ה״אריזה״ וה״פרזנטציה״ 

ו״לשון״. זו כוחה של האמת. שנה אזרחית טובה, חודש טוב ושבוע טוב!

יומנו של
ראש המועצה
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דני עברי
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