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 2019, אוגוסט 18          

ט"תשע, אב י"ז

, צוק נועה - חינוך אגף מנהלת של ידיהם ,הלימודים שנת פתיחת לקראת

 בנצרת החינוך למשרד נועה עם נסעתי. מלאות לוין תומר - הנדסה אגף ומנהל

            . אחרונות״ ״סגירות ועשינו

בי'ס . חדשים למבנים עובריםו"עומר"  ״אסיףו״ ״הרכס״ היסודיים הספר בתי

 החינוך תבניתו״ ״עודד״, ״גליל״ הספר בבתי"קציר" עבר שיפוץ מאסיבי, 

 . הרחבה או לבינוי תכניות מקודמים המוזהב״

 במיוחד, ההסעות מערכי על להקשות ממשיכים החינוך משרד של העבודה דפוסי

 למעשה. אדירות הן הכספיות המשמעויות. הייחודיים הספר ובבתי המיוחד בחינוך

 התלמידים למעט) בראמה, בנחף שלומד תלמיד מכל ״מרוויח״ החינוך משרד

, עודד - שבמועצה הייחודיים הספר בתי בשלשת, בכברי, בכליל, בתפן(, הנוצרים

 כל את בחסר מתקצבים והרווחה החינוך משרדי. המוזהב החינוך ומעגל, גליל

. וזכאים יםזקוק אנו אליהם המלווים את ובעיקר לסוגיו המיוחד החינוך הסעות

 רבים שירותים לספק מהמועצה ומונע ₪ ליוניילמ מגיע אלו מכל הנצבר החוסר

 . אחרים
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 משמר פיקוד עם השבוע בפגישות. בחסר מתוקצבים אנו טחוןיהב בתחום גם

 שלנו המרשימים המתנדבים מערכי את פרסנו ,אדום דוד מגן ניהול ועם הגבול

 . אותם ולחזק להרחיב כוונותינו ואת

 

 קריאה לכל מענה לתת שיוכל  ,"'א ״רמה בטחוני מוקד הקמת מקדמים אנו

 להקים נובכוונת. ובכמאנה בסלאמה שיטור נקודות מקימים ובמקביל ,יישוב בכל

 בנוסף כל אלו יבואו. בסלאמה אמבולנס עם דחופה לרפואה נוסף מוקד גם

 שלנו האש בוייכ מערך גם. זורהא לכל שירותים שמספק, במורשת היום לקיים

השבוע תחנת כבוי נוספת, . בתקציבים וחסר ודל ,ובאמצעים במתנדבים עשיר

 מבוססת מתנדבים תושק בהררית. זאת בנוסף לתחנות בחרשים ובלוטם.

        טחוןילב במשרד קהילתי טחוןילב התכנית מנהלת עם השבוע גישהפב

 קהילתי ובנוי חינוך מנהלת ומנהל נועה גם השתתפו, חצ׳ואל תמי - פנים

 למנוע כדי עושים שאנו הרבות הפעולות את סקרנו. מאייר אילן - במועצה

       . פורמאלי והבלתי הפורמאלי ובחינוך נוער בפעילות מסכנות התנהגויות
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, הורים״ ״סיירת, החופשים ובמהלך השעות בכל פעילות שמלווים מדריכים יש

 . ועוד למסיבות מסודרים ומתחמים, הסעות

, אלעין ראס, כמאנה, סלאמה, יודפת, צביה ממעלה תושבים עם השבוע נפגשתי

 ה.ובחוסניי בכמון הרחב לציבור יישוביים בכינוסים השתתפתי. ויובלים דמיידה
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 זוריא פיתוח ל"סמנכ עם לפגישה, יישובים פיתוח מנהל - נבות עם יחד, נסעתי

 עם יחד נסעתי. שלו המתכננים וצוות צרפתי יגאל - הכלכלה במשרד תעשייה

 ועדכון מעקב לפגישת ,מירב – המועצה לית"ומנכ, לימור - המועצה גזברית

                             . יוסף בועז - הפנים במשרד המחוז מנהל עם

 . היתרים עוד על חתמתי לחופשה היציאה לקראת

 !  אני וגם מרוכזת לחופשה יוצאים המועצה עובדי הקרוב בשבוע

. "דנחמתאה "שבע והתחלנו( העליון״ ״בטעם) הדברות עשרת את קראנו בשבת

 לברך מצפה אני. אחרינו באב ו"ט גם, באב וט׳ אדחה אל עיד אחרי כבר אנחנו

 .... במברוך,  ג׳אמהח השבים את

 ! טוב שבוע

 

  ,שלכם

 דני עברי


