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 22דצמבר2019 ,
כ"ד כסלו ,תש"פ

זכינו בתחילת השבוע למעין ״תיקון״ של התייחסות המועצה ל 350 -התושבים שלנו שהם נכים
משירות בצה״ל וכוחות הביטחון ,ומפעולות איבה וטרור .ביום ההוקרה לפצועים ,י׳ז כסלו ,קיימנו
התכנסות באולם אשכול הפיס אליו הזמנו אותם ואת בני משפחותיהם .אחד התושבים שלנו  -מוניר
סואעד ,הוא נציג נפגעי העדה הבדווית בארגון נכי צה״ל ,והתכבדתי להזמינו לברך את הבאים .שמענו
הרצאה ״מהלב״ על פעילות מדהימה שנערכת ע׳י מתנדבים לטיפול ב״תגובת קרב״ .הופיעה להקת
פיקוד צפון .אנו נמשיך לציין את היום הזה מדי שנה.

במסגרת יישום האסטרטגיה שנקבעה בתהליך שיתוף הציבור ובצוותי פורום ״המליאה הרחבה״,
הוחלט השבוע להעביר את הפעלת המועדון הכפרי מהחברה הכלכלית (חכ׳ל) למרכז הקהילתי.
סקר שביעות רצון נתן אינדיקציה חזקה שנדרש שינוי .מחקר שוק העלה שהמחיר למנוי הוא תחרותי.
נמצא שנדרשת השקעה מיידית לשמירה על רמת המתקנים .נמצאו זכיינים פוטנציאליים בעלי מוניטין
ואיתנות פיננסית שהביעו רצון להשקיע ולהפעיל את המועדון .הם גם היו מוכנים לפדות את השקעות
העבר בתשלום שנתי מכובד .נציגי הציבור וחברי המליאה עמדו בפני דילמה .בסופו של דבר הוחלט
לייעד את המועדון הכפרי בראש וראשונה למשימות קהילתיות ולא למשימות כלכליות.
המטרות האסטרטגיות:
 העמקה והרחבה של שירותים לקהילה. שילוב פעילויות ספורט ונוער שמתקיימות במרכז הקהילתי. הפעלת שירותים במקומות אחרים במועצה. -הנגשת השירותים לאוכלוסיות תושבים שפחות משתמשות היום.
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התכנסה השבוע הנהלת המרכז הקהילתי והחליטה לקבל על עצמה את המשימות המאתגרות.
בהצלחה!
התכנסה השבוע גם הנהלת ״קולחי משגב״ ואישרה תקציב ויעדים לשנה הקרובה .יש עניין במספר
גדול של יישובים להעביר את רשת אספקת המים לתפעול ״קולחי״ .זו אמירה חזקה .התאגיד יעשה
מאמץ השנה לקבל אחריות על שדרוג ואחזקה של רשתות ביישובים שיהיו מעוניינים בכך .שיקול
העמידה בתקני כבוי אש הוא שיקול מרכזי.
נפגשתי השבוע עם ״פורום מזכירי יישובים״.

השתתפתי בפורום ראשי רשויות קיבוציות ונפגשנו עם מזכיר התנועה הקיבוצית שנבחר לקדנציה
שנייה .בהצלחה!
מנהלת המחוז של משרד הרווחה  -רבקה חיידר ,שכנה שלנו מאעבלין ,ביקרה השבוע במשגב.
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מנכ׳ל חברת ״ערים״ (חברה ממשלתית) וצוות מטעם החברה נפגשו אתי ועם מנהל פיתוח עסקי -
שמוליק ,ומנהל אגף הנדסה  -תומר .החברה מבצעת תשתיות ציבוריות ביישוב שורשים במשך שנים
והיא מעוניינת להציע אלטרנטיבה של פיתוח תשתיות ביישובים נוספים.
ביקרתי את ידידי ראש עיריית סחנין ד׳ר ספואת אבו ריא.

ביקרתי את ידידי ראש מועצה אזורית שומרון יוסי דגן.
השתתפתי ,עם עובדי מועצה מאגפי הנדסה ,אחזקה ,ותכנון בסיור בעמק המעיינות בפרויקט תיירותי
ב״גשר הישנה״ ובפרוייקט ״אנרגייה שאובה״ וחיבור צינור הגז לירדן.
ערכנו ביקור של כל מנהלי המועצה אצל אחמד סואעד  -סגן ממלא מקום שלי ,בסלאמה.
משטרת ישראל עשתה ״מבצע״ בעקבות ניסיון של עבריינים רעולי פנים לעצור רכב ולהשתלט על
נהגו בכביש הכניסה למצפה אביב .אותרו ונעצרו ארבעה חשודים .כל הכבוד!
נפגשתי עם נציגי ציבור ותושבים מיעד ,מורשת ,טל אל ,מצפה אביב ודמיידה.
אתמול היה היום הקצר ביותר .ברכנו בשבת את חודש טבת שייכנס בסוף שבוע זה .קראנו על המעשה
הקשה שעשו אחי יוסף ועל מכירתו כעבד למצרים .היום בערב אנו מתחילים להדליק נרות חנוכה.
חנוכה שמח ומלא אור ,בשורות טובות ,ישועות ונחמות!

שלכם,
דני עברי

