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 2019, אוגוסט 4          

 ט"תשע, אב' ג

 . אדם וכל ילד כל כמו. מיוחד יישוב הוא יישוב כל

 בעלי 200-כ של קהילה - ״כישורית״ קהילת של מושבה מקום הוא כישור היישוב

 היא מיוחדים צרכים בעלי אנשים עם חיינו את לחלוק הזכות. מיוחדים צרכים

 בחיינו וגם הקהילה בחיי, המשפחה בחיי, הפנימיים בחיים. ומהותית יקרה זכות

 . במשגב אחיות קהילות של כקהילה המשותפים

. כישורית קהילת עם ובמשולב בצמוד לחיות שבאו מאנשים נבנה כישור היישוב

 קהילה. כרמיאל במרכז זמני באופן או קבוע באופן חיה כישורית מקהילת חלק

 מ"הצ טווח. הערבית מהחברה מ"צ לבעלי בסמוך ומוקמת מתוכננת מקבילה

 תלות של תקופות עובר מאיתנו אחד כל. חיינו לאורך ומשתנה רחב הוא

 נמצאים כישורית וקהילת כישור שהיישוב משגב לכל היא גדולה זכות. בזולתו

 ! ובלבנו בקרבנו

 אבו כאוכב בכפר הוסטל כמו הזה בתחום נוספות יוזמות גם לציין לי חשוב

, משלבת קהילה להקמת, כוגן דני- חברי של ״אקומיוניטי״ יוזמת, אלהיג׳א

 משגב ברחבי וערביות יהודיות ובמשפחות בקהילות, ביישובים נוספות ויוזמות

 . זורוהא

 הרשויות ראשי. בכישור הכרם״ בית ״אשכול רשויות ראשי התכנסות לארח בחרתי

 דרישת. האשכול עתיד נדון בהמשך. היישוב ועל כישורית קהילת על הסבר קיבלו

 מרחיקת יותר עוד ביוזמה נענתה, לאשכול נין'סח בקעת יישובי לצירוף משגב

  גם לפנות, קונינסקי משה - כרמיאל עיריית ראש של לכת
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, נוספות גובלות ורשויות ורדים וכפר מעלות, ג׳ת-ינוח, סמיע-כסרא לרשויות

 מדיניות את תואמת זו שיוזמה לומר יש. רשויות 25-30 של אשכול ליצור ולשאוף

 ״אגדי ליצור המשרד ליוזמת טובה פלטפורמה לשמש ויכולה הפנים משרד

 . ביוזמה תמיכה, משגב בשם, מסרתי. רשויות״
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. ציבור נציגי ועם מועצה עובדי עם, חוץ גורמי עם בישיבות השתתפתי השבוע

 : זה מיון לפי בחלוקה

 והעומד אסד-אל דיר מקומית מועצה עם משתתפים רבת ישיבה היתה: ״חוץ״

 אבו כאוכב עם, בנצרת ישראל מקרקעי רשות עם ישיבה, דבאח אחמד - בראשה

 יזמים ועם, להתיישבות החטיבה עם, חאג׳ זאהר - בראשה והעומד היג׳א אל

 עם המתוכנן המשותף יהיהתעש ובאזור משגב בפארק עסקי לפיתוח פוטנציאלים

 . נין'סח

 

 אסד-בתמונה פגישה עם מועצת דיר אל
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. וקהילה רווחה אגף עובדי כל את בלשכה השבוע לארח שמחתי: מועצה״ ״עובדי

 מרחבית עבודה על בדגש פעילותו את להרחיב ממשיך והוא גדל מאוד האגף

 . שלנו היישובים מגוון בכל וקהילתית

 

 גזברית עם, צוק נועה - החינוך אגף מנהלת עם ארוכות ושוחחתי נפגשתי

 . מליקין לאוניד - המועצה מהנדס ועם, ברק לימור - המועצה

 בנושא שעסק בערב היישובים ראש יושבי פורום עם נפגשתי: ציבור״ ״נציגי

 הועדה של מורחבת ישיבה היתה! משגב של התווך עמוד - ההתנדבות

 וגם(, תרדיון) משגב פארק והנהלת ל"החכ הנהלת, עסקי לפיתוח האסטרטגית

 . אברהמי אסף - הועדה ר"יו עם עבודה ישיבת
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 עם, משגב בפארק נכס בעל עם, במכמנים המשתכנים נציג עם גם נפגשתי

 עם יחד, מוזמן להיות זכיתי - חשוב והכי, ומסלאמה מיובלים, מכמון תושבים

 לבית, אליהו עוזיאל הרב - המועצה רב וכב׳, קדרוני משה -אביב מצפה יו״ר

 . ״חגיגה״ מסכת סיום לחגיגת( הזמני) הכנסת

 

 ושליחינו חברינו שהיית ובעת, אב מנחם חודש בכניסת, המצרים״ ״בין בימי

 להרבות נזכה שכולנו מאחל אני, אדחה״ אל ״עיד לקראת במכה בחאג׳

 לצרכי וצדקה לעניים צדקה) והביכורים הפאה - שיעור״ בהם שאין ב״דברים

 וגמילות(, שמיים לשם מ״הרגל״ יציאה /התמקדות /לרגל עליה) והראיון( ציבור

 .תורה ותלמוד( לנזקק סיוע/הכלה/שילוב) חסדים

 

 

  ,שלכם

 דני עברי


