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 27אוקטובר2019 ,
כ"ח תשרי ,תש"פ

קרן קיימת לישראל (קק׳ל) הוא גוף ייחודי .הוא לא גוף ממשלתי אבל הוא שותף בניהול קרקעות
המדינה .בנוסף לכך ,מספר חוקים ותקנות הטילו על קק׳ל את ניהול היערות והשטחים הפתוחים .גם
היישוב שלי  -יודפת ,וגם כל יישובי משגב היהודים והבדווים ,הוקמו בשיתוף פעולה הדוק עם קק׳ל.
מיד אחרי ״שמיני עצרת״ נפגשתי עם כל שדרת הניהול של קק׳ל וחברת הבת ״הימנותא״ אצל יו׳ר
קק׳ל  -דני עטר .דני הוא ידיד וותיק וראש מ.א .גלבוע לשעבר .סוכם על שיתוף פעולה בארבעה
נושאים:
 מדיניות הקצאת קרקעות ע׳י רשות מקרקעי ישראל (רמ׳י). טיפול בחורש וביער בהיקפי היישובים ובתוך היישובים כצעד מניעה נגד סכנת שריפות. פיתוח יער שגב כמוקד ייחודי לרכיבת אופניים ,ספורט ופנאי. תכנון והקמה של מערכת שבילים בין היישובים וסביב היישובים.יער שגב התגלה שוב כמשאב רציני לפעילות קהילתית השבוע .קיום ״מירוץ משגב״ כאירוע ריצת
שטח בדרכי היער ללא צורך בסגירה וחצייה של כביש ראשי בינעירוני והגבלה ממושכת של גישה
ליישובים ,איפשר שדרוג משמעותי של האירוע ושל החוויה הספורטיבית .יישר כוח למרכז הקהילתי,
לאגפי ביטחון והנדסה ,למשטרה וכמובן ל  400-500המשתתפים מכל יישובי משגב (יותר משנה
שעברה).
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נפגשתי עם חברי דני קוגן  -מוביל יוזמת ״איקומיוניטי״ המדהימה .דני הוא תושב טלאל ויזם ובעל
חזון .אני מחוייב לדני ולכל קהילת בעלי הצרכים המיוחדים ומשפחותיהם לקדם יוזמות שילוב ,מגורים
ותעסוקה וכך אעשה למרות כל הקשיים.
נפגשתי עם כל מנהלי האגפים ועם חלק מעובדי המועצה לקראת מהלכי הכנת תקציב .2020
נפגשתי עם תושבים מדמיידה ,מורשת ,גילון ,יודפת ,ותושבים ונציגי ציבור משכנינו כפר מנדא ,רמת
הייב ,וביר מכסור.
בישיבת הנהלת המועצה אישרנו את העברת קובץ  27מסמכי סיכום בניית חזון המועצה לאישור
המליאה .כל עובדי המועצה וכל נציגי הציבור כבר נערכים להטמעת החזון החדש בתכניות העבודה
ובתקציב המועצה ,בהצלחה!
השבוע גם ניכנס ל״שעון חורף״ ,גם לראש חודש מרחשוון ,וב׳ה גם לגשמי ברכה ,שבוע טוב ו״אחרי
החגים״ פורה ומבורך לכל תושבי משגב ולכל מי שקורא 🙌

שלכם,
דני עברי

