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 29ספטמבר2019 ,
כ"ט אלול ,תשע"ט

בשורות טובות השבוע .נפגשתי ,יחד עם ראשי רשויות כרמיאל ,דיר אלאסד,
מג'ד אלכרום ,בענה ,נחף ,סאג׳ור וראמה עם מנכ'ל משרד הפנים וממונה מחוז צפון של המשרד.
השתתף גם סגני  -אחמד .אנחנו רשות מעורבת -יהודים וערבים ולכן תוספות התקציב לשיפור שירותי
תברואה ופיקוח במגזר הערבי חלים גם עלינו .אני מנסה להרחיב את אשכול בית הכרם ואני מקווה
לבשורות בשנה הקרובה.
נפגשתי עם מפקד תחנת משטרת ישראל בכרמיאל  -רמי ח׳ורי.
היתה פגישה משותפת עם ראש מועצה אזורית גליל תחתון עם סמנכ'ל משרד הרווחה וסוכם על הקמה
של מרכז משותף לקידום תעסוקה ולווי יזמים קטנים (״מעברים״) במימון  75%ע'ח המשרד.
גם מקור זה הוא ״תוספת״ כסף ,שעד עכשיו לא קיבלנו!
נחנך בזמן ל״ימים נוראים״ בית כנסת חדש בתובל בטקס מרגש .נפגשתי עם הנהלת היישוב ודיברנו
על המשך פיתוח היישוב וסגירת הפערים בין תובל ופלך לבין יישובים אחרים במועצה.
נפגשתי עם מנהלת איגוד ערים לאיכות סביבה וקבענו מדיניות של שיתוף פעולה וקידום החינוך
הסביבתי והמשך טיפול משותף במטרדי איכות סביבה ובראשם שריפת פסולת בשטחי רשויות שכנות
ממערב ומצפון ליישוב טל אל .ניידת ניטור מוצבת בטל אל כבר מספר חודשים ונעשות פעולות אכיפה
מאסיביות לרבות כתבי אישום נגד משליכי פסולת ונגד מועצה מקומית ג׳דידה-מכר .כל אלו מהווים
תפנית בטיפול במטרד שהתרחש בשנה האחרונה וימשיך בשנה הבאה עלינו לטובה.
נפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור מעצמון ,יובלים ,גילון ,אבטליון ,קורנית ,ומצפה אביב.
נפגשתי עם נציגת התושבים שלנו ב״מבדד נטופה״ וקבלתי ברכת שנה טובה מנזירות ״בית ג׳מל״
לכולכם!
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נפגשתי עם כל נציגי הציבור שמשתתפים בועדה האסטרטגית לקביעת יחסי הגומלין בין המועצה
ליישובים .אנחנו עומדים לקראת דיון ב 26-תכניות עבודה רב שנתיות מפורטות בתחומים רבים.
התכניות עוצבו ונכתבו ע׳י כלל הציבור בתהליך פתוח ומשתף ,שנערך כבר כמעט שנה שלמה .אני
מקווה שמאמצי הציבור ושאיפות הציבור ,כפי שבאו לידי ביטוי בתכניות האלו ,יהפכו  -כולן,
למציאות במהלך השנים הקרובות.

מקומות החנייה לאורחים בכניסה למועצה ותוספת מקומות לאורחים בכניסה למרפאת קופ׳ח כללית
מתפקדים היטב  -ברוכים הבאים!
הכי משמעותי השבוע וסימן טוב לתחילת שנה חדשה :
סכסוך שנמשך עשרות שנים בין היישוב מצפה אביב ומ.א .משגב לבין עיריית תמרה הגיע לסיומו
בפשרה ״היסטורית״ .חיבור מהעיר לכביש הגישה למצפה אביב דרך ״מטרוקה״  -גישה לחלקות
חקלאיות ,לא יהפוך לכביש .תושבי תמרה יזכו לחיבור מזרחי לכביש  781ולפארק ״אלעוש״ שמשמש
אותם בדרך חדש וישירה שתיסלל לשם ומשם לכביש.
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כביש הגיש ליישוב יתחבר לכביש היציאה מתמרה ולכביש  781במקום של החיבור הקיים היום.
הפשרה אושרה בותמ׳ל בירושלים השבוע ,מברוך!

אמנם אנו מתירים נדרים השבוע אבל הבטחותיי לתושבי משגב עומדים  -אמשיך להיות שליח שלכם
וכלי שלכם להגשמת חלומותיכם בכל כוחי ובכל מאודי.
שנה טובה ומתוקה ,שנת הגשמה ,שנת אהבה ,שנת שלום לכולם!

שלכם,
דני עברי

