
 

 

 2020 באפריל 8
 תש"ף ערב פסח

 
 שלום לכולם,

עם ג'קי בעלה. בספיר נולדו שלושת  1988לערבה בשנת  הסימי הגיע .הלילה הלכה לעולמה סימי בוסקילה מספיר
 ילדיה אני, דניאל ונדב. סימי עבדה שנים רבות כאם בית בבית הספר שיטים ובהמשך גם במועצה.

 ו עוד צער.. שלא תדעתנחומי למשפחה על האובדן
 
 

הערב נתכנס כולנו לציין את ליל הסדר במעגלים משפחתיים מצומצמים בשונה מהמסורת המוכרת. נעשה זאת 
הם חלק מהחיים  ,קשים ככל שיהיו ,בהתאם להנחיות ועם אופטימיות מסוימת. נעשה זאת מתוך הבנה שמשברים

ה ואנחנו לא יוצאים מעבדות, וכשכל האירוע זה לא ייקח ארבעים שנ ינו לצמוח ולהתגבר גם מהמשבר הזה.ושעל
נצליח להוביל את מהלכי היציאה והצמיחה הנחוצים  ויחד ,החריג הזה יסתיים החיים שלנו יכנסו למסלול חדש

 לשיקום הכלכלי והתודעתי שיידרש בחקלאות, בתיירות, בעסקים הקטנים, במסגרות החברתיות והקהילתיות.
 נעשה זאת יחד. נעשה ונצליח.

 
החברה ו שי ממרכז קהילה ערבה, המועצה אתמול והיום חולקו ביישובים חבילות "אפיקומן הפתעות לפסח",

קרבה וסולידריות ר של אולם ניתן למצוא בה נקודות אולפיתוח לתושבי הערבה. התקופה הזו אינה פשוטה 
לכולנו לצלוח את התקופה הזו במעשים קטנים ופשוטים, במחוות כנות. אנחנו בוחרים למצוא את הדרכים שיאפשרו 

 כפרטים וכקהילה. ,בטוב
כדי תנאים האפשריים מסגרת האני מודה ומעריך את פעילותם החשובה של מדב"ים בישובים שפועלים בבתוך כך 

שי הו באריזת הנוער, ושסייעבני ובנות נוער, מסיירים בלילות ושומרים על קשר אישי עם לם פעילות המשיך ולקייל
אני מודה גם לחברי מועצת הנוער האזורית ולבני הנוער שמתנדבים בעזרה לוותיקי האזור  לחג לכל תושבי הערבה.

וחלוקת סלי ירקות לגיל השלישי, ובחלוקת השי היום. תודה לאילת ביגר  הקטיףבאיסוף קניות ובשליחויות, במבצע 
ם שמובילים עשייה חשובה ויצירתית במסירות מנהלת מרכז הקהילה ולאלירז דאי מנהל מחלקת נוער וצעירי

 חשובה מאוד בימים האלה. של כולכםהעשייה  ובמקצועיות רבה.
 

בשבוע האחרון תרמו עשרות טונות של תוצרת חקלאית לנזקקים בכל רחבי הארץ, שאני מודה גם לחקלאי הערבה 
 .לכולכם ה גדולהתודנרתמים ותורמים.  , שבתקופה מורכבת כל כך,לכולנוזאת גאווה גדולה 

 
בימים אלה אנו רואים גילויים מעוררי השראה של ערבות הדדית ושותפות גם מחברינו. אני מודה לחברינו בחו"ל, 

ת ברחבי העולם ומנהיגיה שעומדים לצד קהילת הערבה בשגרה, כמו גם בעת הזו. תודה אנשי הקהילות היהודיו
בקק"ל הולנד שהעבירו, ערב החג, תרומה מיוחדת לטובת התמגנות צוותי החירום שלנו כדי  מיוחדת לשותפינו

 .לשמור על עצמםגם ולטפל בכולנו ו יעלסישיוכלו להמשיך 
 

אני מאחל לכולם חג פסח שמח ומאמין שלאחר חול המועד פסח נתחיל, בהדרגה, לחזור לשגרה שהכרנו לפני 
 היסטוריה...כ הקורונה ומקווה שבקרוב נוכל כולנו להסתכל על המשבר הזה

 

 חג פסח שמח
 ראש המועצה, אייל בלום

 
 

עים להתמודדות עם משבר אני מזכיר לכולכם שאנחנו מפעילים דף אינטרנט מיוחד המרכז את כל הנושאים הנוג
 ערבה בימי קורונההקורונה. אתם מוזמנים להתעדכן בדף בכל עת בקישור: 

https://www.arava.co.il/corona/

