מיומנו של
ראש המועצה
שמחתי לחתום השבוע על היתר לתחילת בניית
״בית המוזיקה״ במשגב
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עבדו ״סביב השעון״ .נפתחו צירים ,תוקנו מערכות
ניקוז והופעלו משאבות

אני מצטרף למברכים את קבוצת הרובוטיקה
לכבוד אירוע ה״רובוטיכיף״ .יותר מ 2,000 -הורים
ובני נוער הגיעו לאולם אשכול הפייס ואורחי
כבוד רבים וטובים הגיעו ,תרמו ותמכו .יישר כוח
למשתתפים ,למתנדבים ולתורמים !
אחד התפקידים החשובים של רשות מקומית הוא
טיפול באירועי חירום .אורחות חיינו גרמו לנו לפתח
תלות חזקה בתשתיות ציבוריות .השבוע ,סערת
גשמים גרמה לקריסה של מערכות ניקוז במקומות
רבים בארץ .כמעט כל תושבי משגב גרים
במקומות גבוהים .בכל זאת היו לנו בתים ביובלים,
בגילון בראס אלעין ,סלאמה ,כמאנה וחוסנייה
שנפגעו ,נחסמו או נותקו מחשמל .עובדי אגף
הנדסה ומחלקת אחזקה הגיבו במהירות וביעילות.
אחמד -סגן ראש המועצה ותומר מנהל אגף הנדסה

בסלאמה הופעל ציוד כבד לאפשר גישה לקבוצת
בתים בשכונת ״בושנאק״ .רשויות אחרות טפלו
באתגרים עוד יותר גדולים.

מיומנו של
ראש המועצה
השתתפתי השבוע ,יחד עם מנהלי המועצה,
באימון שארגן פיקוד העורף (פקע׳ר) לקראת
תרגיל שייערך בחודש הבא.

אנחנו נעודד פיתוח עסקי ,תעסוקתי ומסחרי בכל
יישובי משגב .במהלך השנה הקרובה אנו מתכננים
פסטיבל גדול ואירוע ספורט גדול .שניהם יבטאו
חיים משותפים ודו-קיום יהודי ערבי .כל הזדמנות
לאפשר לאומנים ,מטפלים ,יזמים ,סוחרים ותיירנים
לעבוד במשגב היא הזדמנות שאנו נשתדל לנצל
כדי לעודד ולחזק אותם ואת פעילותם.
נפגשתי עם ראש מועצה אזורית גוש עציון -שלמה
נאמן ,שהוא שותף שלי בוועדת רווחה של מרכז
המועצות האזוריות.

נפגשתי השבוע יחד עם שמוליק -מנהל פיתוח
עסקי שלנו ,עם פורום מזכירי היישובים

נפגשתי השבוע עם הנהלת היישוב שכניה

נפגשנו גם עם פורום התיירנים

וגם עם נציגי הנהלות גילון וצורית (ביחד ולחוד).
שמחתי להשתתף בפגישה משותפת של נציגים
ופעילי איכות סביבה מהר גילון ומשעב במועצה
המקומית שעב
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כולנו מעוניינים לשפר את איכות הסביבה ואת
הנקיון ולצמצם את המפגעים שפוגעים בנו .נדרש
שיתוף פעולה כדי למנוע שריפות ,זיהום בפסולת,
ומפגעי רעש .מניעת השלכת פסולת ביתית
ותעשייתית ופסולת בניין בשטחים הפתוחים
היא אינטרס מובהק משותף לכל יישובינו ולכל
היישובים השכנים .אין פה רגישות ואין ניואנסים
דתיים או תרבותיים .אחמד -סגן ראש המועצה,
קיבל על עצמו לעקוב מטעם המועצה על ביצוע
תכנית שיתוף פעולה בנושאים אלו מטעם
המועצה.
אנחנו חיים במרחב משותף ואנחנו נקיים שיח
משותף וחיים משותפים כפי שאנו עושים בכלכלה,
בתחבורה ,בבטחון ,ובכל נושא אחר .לכל תושבי
הגליל הדיאלוג ושיתוף הפעולה הם אתגר יומיומי.
תמיד היו .תמיד יהיו.

בקעת בית נטופה מוצפת .נחלי הגליל זרמו
השבוע .ברכה.
אני מאמין שתפילותנו הן חשובות .התפילות של
המוסלמים ,של הנוצרים ושל היהודים .התפילות
הציבוריות והפולחניות והתפילות הפרטיות
והספונטאניות.
ישראל אבינו ברך בפרשת השבוע את בניו .גם את
בני יוסף -נכדיו .״ישימך אלהים כאפרים וכמנשה...״
תבורכו

שלכם,
דני עברי

