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 , 2012, יוני 23          

 ט"תשע, סיוון 'כ
 

 את שמכתים ״שאמי״ תות של מסוים זן יש. הקיץ הגיע, ביודפת התות עצי לפי

 הסיום מסיבות לפי גם! יותרב הטעים הזן זה לדעתי. במיוחד ואותי שלי הנכדים

 הר" יסודי ספר בבית ,שלי״ ״היישוב על סיכום בשיעור השתתפתי. הקיץ הגיע

 . "סלאמה אורט" בתיכון סיום ובטקס, "שכניה
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  . לאומי שרות עושות מהבנות 00%. מדהים הוא ויםוהבד ביישובים העתיד דור

 00%, בגרות משלימים 08%, תיכון מסיימים 20%, ל"לצה מתנדבים מהבנים 00%

 הוא כולנו של העתיד - רבה בהצלחה, גבוהים ללימודים בהמשך ממשיכים

 !בידיכם

 

                             . רעש למטרדי יותר נחשפים אנו הקיץ בעונת

 . והמואזין החתונות, ם"כטב/ ט"המזל – במיוחד מטרדים שלושה

 לחשוב אמור אני מה. ההתלבטות את לתאר משורשים מרק ידידי היטיב - ט"מזל

              ? שלמה שבת? הפסקה ללא שלם לילה ראשי מעל תר ט"כשמזל

 דוד בראשות מועצה עובדי של צוות הקמנו. התופעה לעומק לרדת מתכוון אני

 שמוטרד מי. ראובן בן איל ידידי בראשות ציבורית ועדה הקמת בשלבי אני. מטק

, ויום שעה) נתונים ולמסור, ליפעת -ללשכה במייל או בטלפון לפנות מוזמן

 אני אופן בכל. המשפטי או הפוליטי במישור לפעול שניאלץ יתכן(. וסוף התחלה

 .אעדכן
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 בעיקר, קשה כמטרד נחווה מחתונות רעש במועצה מקומות במספר - חתונות

 מזרחית כמאנה בין האינטימית בקרבה ובעיקר כמון בהר וראשונה בראש. בקיץ

 של והבדווים היהודים לתושבים משותפת מנהלת היא כמון״ הר ״מנהלת. וכמון

. השנה המתוכננות החתונות בעלי לכל אישי באופן פנו המנהלת נציגי. ההר

 הוכן האחרים לכל. בנחף באולם שלהם האירוע את לערוך החליטו גדול חלק

. השכונה של הדרומי בקצה וחנייה מים, חשמל וחיבורי תאורה עם מהודק משטח

 . סואעד אחמד - סגני י"ע ומנוהל מרוכז בנושא הטיפול

 הן הירוקה״ ל״משטרה או שכנות לרשויות שפניות מלמד הניסיון - מואזין

 תגיע תושבים שתלונת מקום בכל פנים כל על. ביותר חלקית השפעה בעלות

 ולאימאם הרלבנטית לרשות המועצה של ורשמית מנומסת פנייה תיערך, למועצה

 בבקשה בינתיים, נקבע טרם זה בעניין המטפלים ״ליהוק״. יםיהרלבנט ולעמותה

 .בלשכה ליפעת פרטים עם תלונות להפנות

 : הנושאים לשלושת המשותף

. הניתן ככל המטרד את לצמצם לסייע כדי יכולותיה כל את תפעיל המועצה -א

 . הנפגעים התושבים לצד ותעמוד, עקובל תמשיך המועצה

 ואת דרכינו את יקבעו, הטובה והשכנות, הפעולה שיתוף, הסובלנות ערכי -ב

 .הדיון מסגרת הם ישראל מדינת של והחוקים הנורמות. מעשינו

, כמאנה, לבון, מנוף. רבים ציבור ונציגי תושבים עם השבוע ושוחחתי נפגשתי

    . גילוןו נעים ערב, יודפת, יעד, יובלים, ב"אבי מצפה, סלאמה, רקפת

, ארנונה חיובי, מגרשים שווק, ציבוריות תשתיות, עסקי פיתוח: העיקריים הנושאים

 .ונוער חינוך
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. פיתוח ותקציב שוטף תקציב עדכון ואישרה ודנה המועצה מליאת התכנסה השבוע

(, תרדיון) משגב פארק, לב-בר פארק של הכספיים הדוחות למליאה הוצגו

 להורדת אישור ולבקש הפנים למשרד ולפנות הזדמנות לנצל הוחלט. ל"והחכ

                                        .חקלאיים נכסים על ארנונהה תעריף

 עובדי עם ״אינטימי״ מפגש וגם, המועצה עובדי כל עם מפגש השבוע לי היה

                                                             .חינוך אגף

 .הלשכה צוות כל עם שם ונפגשתי אלאסד דיר מקומית במועצה שוב ביקרתי

  י"צח בנושאי בירושלים הרווחה במשרד קהילתית עבודה מפקח עם נפגשתי

      יםיסוציאל עובדים עבודת על ופיקוח וקידום(, יישובי חירום/ חוסן צוות)

 .קהילתי ובינוי קהילתית רגישות על בדגש יישוביים/״מרחביים״

 ביער אופניים שבילי פיתוח: בנושאים ל"קק של והאזור המחוז מנהלי עם נפגשתי

 כריתה או והעתקה, וחורש יער לשריפות היערכות, אחיהוד יער, שכניה יער, שגב

 הוא ל"קק משגב בתחומי. תשתיות ופיתוח בינוי פעולות במסגרת עצים של

                 !המועצה שטח רוב הם ל"קק יערות שטחי. וחשוב בכיר שותף

           ! ופורה טוב חופש - הבוגרות בכיתות הלימודים שנת מסיימי לכל

 !ברכה ושאו טוב שבוע - השאר לכל

 

 

 

  ,שלכם

 דני עברי


