-1-

 14יולי2019 ,
י"א תמוז ,תשע"ט

ידידי ח"כ אלעזר שטרן היה בן מחזור שלי בצנחנים .עשינו יחד טירונות ומסלול.
הוא גר קרוב למשגב ביישוב הקהילתי "הושעיה" .בעבר הוא ביקש ממני ייעוץ
בענייני היישוב שלו .אני בדרך כלל מעריך את עמדותיו בנושאים שונים ואני
תמיד מעריך את כנותו .הוא ביקר השבוע במשגב ונפגש אתי ואח"כ עם הנהלת
בי"ס ״גליל״ הדו-לשוני.
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נפגשתי ושוחחתי עם מספר ראשי רשויות שכנות בעניין עוצמת הגברת הקריאה
לתפילות במסגדים  ,בעיקר בתפילת אלפג׳ר (כשעה וחצי לפני הזריחה) ותפילת
אלעשאא (כשעה וחצי אחרי השקיעה) .ראש מועצת שעב גם ביקר במשגב.

מתוך שמונה חברי נבחרת רכיבת ״אופני הרים״ שנבחרו לייצג את מדינת ישראל
בתחרות בינלאומית בצ׳כיה ,לא פחות מחמישה הם מ״טיםמשגב״  -תומר זלצמן
(יובלים) ,נעמה נוימן (יעד) ,גיל לי גונן (אבטליון) ,אורי לאונציני (חיפאי
המתאמן במשגב זו השנה הרביעית) ונדב עמר (יעד) .גאווה גדולה ,בהצלחה!
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ביקרתי במורן ונפגשתי עם הנהלת היישוב.
ביקרתי ,ביחד עם סגני אחמד ביישוב כמון בזמן שנערכה חתונה במשטח שהוכשר
בכמאנה .ישבנו על המרפסת של משפ׳ דהאן -הבית הקרוב ביותר למשטח .על
אף שהפתרון לא מושלם ניכר שיפור .נמשיך לעקוב ,לגשר ולטפל.

נפגשתי עם נציגי הנהלה ,משתכנים ומנהלי פרויקט ההרחבה בלבון .סוכם
שהפרויקט יתחיל בביצוע תוך חודש (בהעדר מניעה משפטית).
נפגשתי עם קבוצת תושבים פעילים בנושא הלחימה במפגע העשן משריפת
פסולת בתחום שיפוט ג׳דידה מכר .בפגישה השתתף צור אבלס  -פקח איכו"ס של
המועצה .המפגע הוא מפגע מתמשך ועד היום לא צלחו נסיונות המשטרה
ו״המשטרה הירוקה״ לתפוס את העבריינים .המועצה הצליחה לקבל הקצאה של
יחידת ניטור זיהום אוויר שהועמדה בטל-אל ואוספת נתונים .הוצג סיכום פגישת
נציגי כל הרשויות באזור בנושא עם נציגי המשרד לאיכות הסביבה וגורמי
האכיפה .סוכמו מספר דרכי פעולה בשיתוף המועצה ומתנדבים לאיתור עבריינים
ואיסוף ראיות.
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השתתפתי בפגישת ראשי מועצות עם פיקוד משמר הגבול  -ניצב קובי שבתאי
וסנ"צ ניסים סער ,בעניין שיטור ואכיפה במרחב הכפרי.
במסגרת תפקידי כרכז שולחן כבוי אש במרכז המועצות השתתפתי גם בישיבת
עדכון בנושא זה .בנוסף לידידי שי חג׳ג׳  -ראש מרכז המועצות ,השתתפו גם
ראש מ.א .מטה יהודה  -ניב ויזל ,וראש מ.א .חבל מודיעין  -שמעון סוסן  ,שתי
מועצות שחוו לאחרונה אירוע של שריפה ביישוב( .הראל ומבוא מודיעין
בהתאמה).
נפגשתי עם שני יזמים ,אנשי תעשייה ,שמועמדים להקים מפעלים בפארק
התעשיה ״משגב״ (תרדיון).
נפגשתי עם תושבים ,בנים חוזרים ,ונציגי יישובים מעצמון ,חרשים ,מכמנים,
תובל ,אשחר ,לוטם ,יובלים ,ראס אל-עין ,כמאנה ,ערב נעים ,וכאמור  -מורן,
לבון ,כמון וטל אל( .אני ״משלים חוסרים״).
יישר כוח למארגני אירועי הקיץ ולשלומית ואור וכל הצוות שארגנו את החגיגה
המדהימה לפתיחת הקיץ ואת הופעת להקת ״התקווה 6״ .בקרתי באירוע
(בקצרה)  -מדהים!
לסיום  -נושא שבו אני מתכוון לטפל :היישוב הראשון במשגב היה היישוב שגב.
ההיסטוריה של שגב היא הבסיס וההתחלה של תולדות ההתיישבות במשגב .אני
ארחיב וגם אפעל בנושא זה בהמשך.
שבוע טוב וחופש גדול טוב לכולם !

שלכם,
דני עברי

