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 2019, ספטמבר 15         

ט"תשע, אלול ו"ט

 למי מצביעים אנו. השבוע בבחירות ישתתפו משגב תושבי שכל ומבקש מקווה אני

 את קובעים מקומיים או, ״שבטיים״, צרים אינטרסים לא. דרכו עם מזדהים שאנו

 ועם ישראל מדינת עם מרגישים שכולנו העמוקה ההזדהות אלא ,נוהצבעת

 דבר של בסופו שיהיה מי. בפניה שעומדים באתגרים לעמוד שצריכים המנהיגים

 עתידנו לבניית שותפים יהיו כולם, באופוזיציה שיהיה מי וגם בקואליציה

 . המשותף

 בכל לעמוד ימשיכו ותושביה נושמדינת עולם לבורא תפילה לשאת מבקש אני

. ובנייה יצירה וחדוות הדדית ערבות, הדדי וכבוד לכידות על וישמרו אתגר

 !  לכולם בהצלחה

 התיישבות בחבלי ביקורים של סדרה עורך( לבן״ ״כחול) שוסטר אלון ח׳כ

 כמחוייב עצמו את רואה הוא אזורית מועצה ראש שהיה כמי. הכפרי ובמרחב

 של המעורבות במסגרת הכרנו. שנה שלושים כמעט אלון את מכיר אני. למשגב

 . יה״ב״פריפר כפריים יישובים ופיתוח בשיקום שנינו
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 כמו ה״בוערים״ מהאתגרים חלק על עמדנו. המועצה וברחבי בחוסנייה סיירנו

 אלון. היהודים ביישובים הבנייה צורות וגוון םהבדווי ביישובים תשתיות השוואת

 - שלו הפייסבוק בעמוד בקצרה לסיור התייחס

https://www.facebook.com/1073460539346074/posts/3691255097566592?sfns=mo 

 

 ובמשרד הפנים במשרד בכירים תפקידים בעלי עם משגב בענייני השבוע נפגשתי

 נוספים ציבור נציגי ושל שלי ולהבנה להכרה גדולה חשיבות יש. בירושלים הדתות

 במשרדי  תפקידים בעלי של העבודה סגנון את וגם הדגשים, התהליכים את

 מהכנסות ולא ממשלה ממשרדי מגיעים המועצה מתקציבי 75%-כ. הממשלה

 אנחנו אבל, אותנו יכירו שהם נדאג אנחנו. גדולה בהם שלנו התלות, עצמיות

 . היטב עבודתם דרכי ואת אותם להכיר נדאג גם

 אושר, השבוע, המועצה מליאת בישיבת גם ובהמשך המועצה הנהלת בישיבת

 המים תאגיד של הכספיים והדוחות המועצה של המעודכן הארגוני המבנה

 . הקהילתי המרכז ושל והביוב

 

https://www.facebook.com/1073460539346074/posts/3691255097566592?sfns=mo
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 לוקחים אנחנו. נפש״ ״חשבון לשיחת המועצה של המנהלים כל עם השבוע ישבתי

. והרגלים עבודה דפוסי, עדיפויות סדרי ומשנים החלטות מקבלים אנחנו. סיכונים

 חשבון. והמועצה היישובים פני את שישנו טגיותאסטר החלטות בפני עומדים אנחנו

 . השעה״ ״צו הוא נפש

 אגף מנהלת - נועה ועם, קהילתי ובנוי חינוך מרכז - אילן עם יחד, השתתפתי

 . כרמיאל של החינוך אגף מנהל עם בפגישה, החינוך

 בהתנגדות מתמקד המאבק. הרוח טורבינות נגד המאבק מטה נציגי עם נפגשתי

 לאזור בסמוך, סמיע-וכסרא לפידות היישובים בין מתוכננות טורבינות לחוות

 גבוהות טורבינות להקים נכון לא. ורדים כפר ליישוב תפן ובין, ״תפן״ התעשיה

 .למאבק שותפה להיות יכהממש המועצה. הגליל בהרי

 מרבית ביישום שעוסקת, ״הדרך״ עמותת מנהל הוא,  יובלים תושב - אמנון

 מטפלת העמותה. במדינה ציבורי במימון שמבוצעות בגמילה לסיוע התכניות

 של המרכזיים המתקנים אחד. עובדים 150-כ ומעסיקה בשנה אנשים במאות

 המוביל להפעלת בעבר ששימש במבנה עילבון השכן היישוב ליד נמצא העמותה

 מתאים במקום גם לפעול לעמותה לאפשר דרך למצוא מעוניין אני. הארצי

 .  במשגב

 במגרשים בנייה להיתרי בקשות השבוע הגישו בכמאנה סוויד שכונת תושבי

 אותם וברכנו המשפחה עם אחמד -סגני עם יחד, נפגשתי. לבנייה מאושרים

 . במהלך נויכולת ככל לסייע והתחייבנו
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 וגם כמאנה של המתאר לתכנית מחוץ נמצאת שאדמתם שלנו תושבים אלו

 100 -מ פחות במרחק לבנייה מגרשים רכשו הם. משגב של השיפוט לתחום מחוץ

 !  בהצלחה. גדול הבדל שעושה קטן מרחק. מאדמתם מ׳

 

 - המועצה מהנדס ואת אותי להעסיק ממשיכה בנייה היתרי הנפקת מלאכת

 שוב אני. רבה מלאכה צפויה הבדווים ביישובים מגרשים לשווק בהמשך. לאוניד

. מאוד ספציפית פעולות סדרת מהמתכננים דורשת ה״מקוונת״ שהמערכת מזכיר

 ממושכות המתנה״ ״תקופות שתי הוא היתר קבלת מתהליך נמנע בלתי חלק

 ניתן גם השבוע. בקשה בכל חיצוניים גורמים עשרות ליידוע!( שניים, אחד לא)

 . חדש מוזיקה מרכז מבנה לבניית היתר
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 ביצוע, מגרשים שווק. ומרשימה מהירה היא הבדווים ביישובים ההתקדמות

 לתכנון גדולים בהיקפים מימון קבלת, היתרים ומתן תכנון קידום, תשתיות

 פעילות מתכננים אנו. כמון להר מנהלת הקמת, ציבור ומבני תשתיות ולביצוע

 טוב רצון קצת שאם מקווה אני. כמון בהר וערבים יהודים של משותפת תרבות

 מוסכם ולמתווה רצון משביע לפתרון גם,  הבא לקיץ עד נגיע, פעולה ושיתוף

 . לשכנים מטרד לייצר מבלי חתונות לעריכת

 -במליאה היישוב ונציגת, נבות - יישובים פיתוח מנהל עם יחד, השתתפתי

 .  יובלים היישוב הנהלת בישיבת, יהודית

, כמאנה, יובלים, צביה מעלה, מנוף, חלוץ מהר ציבור ונציגי תושבים עם נפגשתי

 . ומורשת חוסניה

 נהג אלו בימים. השנה לראש אלא, הבחירות ליום לא ,הכוונה. מתקרב הדין יום

     . והתעוררות התרגשות היתה ביודפת. ליודפת להגיע ז׳ל שכטר יוסף הרב

 ! טוב שבוע. נזקפים העתיקה פתביוד החצבים גם

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,שלכם

 דני עברי


