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 2020.324.לתושבי המועצה האזורית בני שמעון,  מכתב
 

 תושבים יקרים,

הימים חולפים, ההנחיות לאופן ההתנהלות הנדרש מכולנו הולכות ומתהדקות, חודרות 

כבר קשה להיזכר איך הם נראו לפני הקורונה, אז, ומשנות לנו את החיים. לכל פינה 

 כשהכל זרם והיה פשוט וקל.

לא מצמצנו, לת האש שלנו והסתכלנו לראשונה לנגיף בעיניים. במועצה עברנו את טבי

 לא ברור מי נבהל יותר.אבל עדיין 

 

 מה שכבר קרה:

החמרת ההנחיות מיום ליום. "אסור לצאת מהבית למעט..." והמשך המשפט הולך 

 ונהיה רזה. וזה קשה.

שטופל אירוע , חש בטוב ומאושפז במלון. 1ראשון, בני שמעון מאומת חולה קורונה 

 .(15) מספר אנשים לבידוד כניסת היטב בישוב וחייב

, זוג הורים לילדים, חשים בטוב בביתם. אירוע בעקבותיו נכנס 3-ו 2חולי קורונה בנ"ש 

ישוב במצב לא פשוט בכלל, יחד הישוב כמעט שלם לבידוד בית. התארגנות יפה מאד של 

מספר המבודדים ירד  טמצם בימים הקרובים,עם המועצה. היקף הבידוד ילך ויצ

 לשליש מזה. 600במוצ"ש הקרוב מסדר גודל 

 מבודדי בית במועצה נכון לבוקר זה. 158מלבד אירוע זה, 

 

 מה שעוד יקרה:

. ויהיה לחץ וחשש בעקבות כל , לא מעטיהיו חולים נוספים. ויהיו בידודים נוספים

 מה שנקרא, בעודנו מדברים... אירוע כזה.

השאלה האם יהיה מותר להמשיך לצאת  מוחמרות עוד, כולל עלולות להיותההנחיות 

 לעבודה שאינה חיונית.

. אם זה יקרה , ויתכנו הנחיות יחודיות להןיתחדד הצורך להגן על האוכלוסיות שבסיכון

 יצטרכו המערכות והקהילות להתגלות במלוא תפארתן.

של כולנו  מצב הרוח של כולנו יושפע, הסבלנות תעמוד למבחן והעצבים החשופים

 ישחקו תפקיד.

 

שמירה על  -בעדכון קודם הזכרתי את הרציונל המוביל אותנו, ובראש הדברים 

בסיבות ובמקומות בהם  בעדינותהבריאות והכרח לקיים את ההנחיות. אני מבקש לגעת 

 זה יותר קשה לנו ואנחנו נוטים קצת לזייף.
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 בין פעולה לתוצאה. כמעט שבועיים בין  בשונה מהטבע שלנו, יש כאן טווח זמן ארוך

ופת הפרס על התנהגות למפאול בשמירת המרחק לבין העונש וההבנה שנדבקת. ואת 

 מקבלים רק בעוד זמן רב. אז קל לוותר לעצמנו עכשיו, אבל זה מאד לא משתלם.

  האויב הוא בלתי נראה ובלתי מורגש. מי שלא מפנים שכל אדם חייכן ובריא שהוא

אין לו סיכוי להצליח להתנהג כמו  -להיתפס על ידו כחולה שטרם אובחן  פוגש צריך

 שנדרש ולשמור מרחק. אבל זה בדיוק ככה.

  אנחנו חייבים להתקדם כקבוצה וללמוד מאחרים. בולט מאד ההבדל בין ישוב שבו

 זה כבר קרה ולישוב שטרם. תנו לאחרים לשלם את שכר הלימוד שלכם.

 ם לא קבוצת סיכון כלל, ואתם רוצים הכל עכשיו ומיד, נוער יקר וקצת משועמם, את

והעולם שייך לכם, זה ידוע. אבל בבקשה תבינו וגלו אחריות, אל תתכנסו ואל 

 תתקרבו, מישהו שאתם מאד אוהבים עלול לשלם על זה ביוקר.

 והכנסת זרים לישובים. אין כל סיבה שמישהו מחוץ לישוב אירוח אנחנו מפספסים ב

על מנת לעבוד או לתת שירות בו. אל תשכירו לאחרים, אל תארחו  יכנס אליו שלא

 עוד נשוב וניפגש. .משפחה שבא לה קצת מרחב כפרי ואל תזמינו חברים. לא עכשיו

  .זה יקח זמן, חלקו את הכוחות ובנו מנגנוני נקודתי מאמץלא זה אורך נשימה ,

 שגרה חדשים. שלא תישברו מוקדם מידי.

 

ההתנדבות רוח  -לומר ני יכול וגם רוצה לל על המועצה אלקראת סיום, ממבט כו

ההסתגלות של הישובים והמערכות הם מרשימים בישובים, אופן ההתארגנות הפנימית, 

 מאד. יש לנו עוד הרבה עבודה, אבל גם יש הרבה במה להיות גאים.

 

 המועצה תמשיך להיות כאן לשירותכם ולעזרתכם תמיד.

 

ויש לנו עוד הרבה  למאבק בקורונה.יחד שמעון מתגייסים  תושבי המועצה האזורית בני

 כוחות.

 

 ,שלכם

 פלג          ניאגו

 מנכ"ל המועצה

 


