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 24נובמבר2019 ,
כ"ו חשון ,תש"פ

עמדתי בקשר השבוע עם מספר גורמים שמשפיעים על החיים במשגב.
חברת ״נתיבי ישראל״ בישרה שאושרה תכנית מפורטת לשדרוג כביש  781בקטע בין מצפה אבי"ב
לצומת סומך (כביש  .)6העבודות יכללו סגירת  30חיבורים שיוצרים מפגע בטיחות חמור.
בפגישה עם מפקדי המחוז והמרחב (משטרת ישראל) העליתי את נושא האכיפה בחתונות בכמאנה.
השנה אנחנו גם נשקיע בפתרונות אקוסטיים וגם באכיפה ובתביעה של כל מי שיגרום לרעש אחרי
שעה .23:00
קיבלתי דו׳ח מפורט של איכות האוויר בטלאל שהופק ע׳י המשרד לאיכו׳ס .על אף הריחות הרעים
והמטרד המתמשך ,מדידה ממושכת לא הראתה ערכים חריגים של זיהום אוויר .אני אמשיך לטפל
בשיתוף עם תושבי טלאל דרך איגוד ערים לאיכות סביבה עד לסילוק המטרד.
בפגישה עם מנהלי המחוז של חברת החשמל נמסר לנו שאין אפשרות לחבר בתים ישנים ללא היתר
בנייה .אנו נעשה מאמץ בשכונות ובבתים קיימים מלפני  1976ללא היתר ,לסייע לכל מי שיגיש בקשה
להיתר כך שיוכל להתחבר ,אבל החוק וחח׳י לא מאפשרים ״קיצורי דרך״.
נפגשתי עם נציגי תנועות ההתיישבות לתאם את המאבק ב״גזירות״ הצפויות ברמ׳י (רשות מקרקעי
ישראל) .גם מרכז המועצות רתום לעניין.
הכנתי תכנית עבודה לוועדת רווחה במרכז המועצות .התכנית עוסקת בהתאמת תכניות משרדי הרווחה,
הבריאות ,הכלכלה והמשרד לשוויון חברתי למרחב הכפרי בתחומי חינוך טרום חובה ,בעלי צרכים
מיוחדים ,אזרחים וותיקים ,וחוסן יישובי וקהילתי.
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נפגשתי עם ראש מועצת ביר מכסור לבחון שיתופי פעולה אפשריים .ביר מכסור היא רשות שכנה וגם
רשות ״אחות״.

בשבת היה מרוץ ״אנדורו״ ראשון ביער שגב בחסות קק׳ל והמועצה ,ובהשתתפות מאות רוכבים
ומעודדים מהמועצה ומכל הארץ .פיתוח היער לספורט האופניים הולך והופך ל״פרויקט דגל״ של
משגב!
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בתוך המועצה אנו ממשיכים לקדם את השינויים הפיזיים והארגוניים .נצבעו עוד  20חניות ייעודיות
לאורחים (עד שעתיים) ברחבה מעל בניין קופ׳ח כללית ומשרדי אגף רווחה.
הושלמו העבודות להכנת מרכז הפעלה לסיירי בטחון ולתחנות השיטור
ברחבי המועצה .בקרוב אגף הביטחון יציע שירות של אזעקה
למוקדים יישוביים וגם לבתים פרטיים.
המפעם עבר לבניין ״ויניק״ בתרדיון ומרכז המתנדבים לאגף הרווחה
במרכז המועצה.
חברת ״קולחי משגב״ נערכת לטיפול במערכות מים
ביישובים נוספים שזקוקים ומעוניינים.

נפגשתי עם מנהלי בתי הספר של כמאנה וסלאמה .נפגשתי עם מנהלי בתי הספר ״גליל״ ,״עודד״,
ו״תבנית החינוך המוזהב״.
השתתפתי בישיבה ,יחד עם נציגי עיריית סחנין ועם מפקד תחנת המשטרה משגב לתיאום מועד למרוץ
״שכנים״ משותף באביב.
נפגשתי עם פורום חברי הוועדים הבדווים של משגב .הם התחילו קורס מיוחד ביוזמת סגני  -אחמד
סואעד ובריכוז של מנהל ״פיתוח יישובים״ -נבות.
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השתתפתי בהתכנסות עם יותר מ  100פעילי תנועת ״דרור ישראל״ שמתכננים להתיישב באשבל.

נפגשתי עם פעילי הליך ״יישוב לדורות״ ברקפת ועם הנהלת היישוב אשחר .נפגשתי עם תושבים
צורית ,הררית ,מכמנים וכמון.

ונציגי יישובים מדמיידה,

שבת פרשת ״חיי שרה״ ,היא שבת שמחברת את אותנו לארץ ישראל .אני תמיד רואה בקשר הזה
קריאה ״להקשיב לאדמה״ .מה היא אומרת לנו ? בסופו של דבר אנחנו (כולנו) שלה .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

