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במשגב, בחדר סמוך לחדר שלי, נמצא משרדו 
של מנהל פיתוח עסקי - שמוליק. התחומים 
שבאחריותו הם מהתחומים החשובים ביותר 

לעתידנו ולעתיד ילדינו. תעסוקה ופיתוח, מקורות 
תעסוקה הם המפתח לקידום יישובי משגב ואזור 

הגליל כולו. קידום אזורי תעסוקה חדשים, סיוע 
ליזמים מכל הסוגים ובכל חלקי האוכלוסיה, 

שיתופי פעולה בין תושבים, בין יישובים, ועם 
רשויות ותושבי רשויות שכנות, כל אלו הם משימות 
המועצה שמטופלות על ידי שמוליק. השבוע יצאה 

הזמנה ליזמים לפנות ל״מאיץ״ )״אקסלרטור״( 
שהקמנו במשותף עם עיריית כרמיאל, מכללת 

אורט בראודה ומיזם ״מונא״. המשרד הממשלתי 
המלווה והשותף הוא משרד הכלכלה )״מערך 

המעוף״(. היעד - יצירת ״אקו סיסטם״- סביבה 
יזמית שלמה  שתאפשר פיתוח תעשייה, ושירותים 

 עתירי טכנולוגיה ומדע בגליל.

סגן ראש המועצה - אחמד, הציג השבוע דו׳ח 
מרשים של פעולות ב  2019/20 בתקציבי ממשלה 

 ייעודיים ל״סגירת פערים״ בבנוי ותשתיות: 
 בחוסנייה-פיתוח תשתיות ציבוריות למגרשים 

ששווקו בכבישים 8, 9, 10, )2.5 מיליון ₪ בינתיים(, 
הקמת מגרש ספורט משולב )1.0 מיליון ₪(, 

עבודות השלמה ופיתוח סביב המבנה הרב תכליתי 
)130 אלש״ח(.

בכמאנה- פיתוח כבישים 11,19)3.0 מיליון₪(, 
הסדרת כביש גישה לשכונת ג׳אלסה )1.3 מיליון₪(, 

הקמת מגרש ספורט דשא סנטטי )1.5 מיליון 
₪(, פיתוח ושיווק של 102 מגרשי מגורים )כ17 

מיליון ₪(, תכנון מגרש ספורט שכונתי בכמאנה 
המערבית, תכנון הסדרת צמתים )400 אלש״ח(, 

עבודות פיתוח מסגד שכונה מזרחית )200 
 אלש״ח(.

בראס אלעין- הסדרת מעגל תנועה בכניסה לישוב 
על כביש 804 )10 מיליון ₪(, גן ילדים חדש בשלב 

תכנון מתקדם )1.2 מיליון ₪(, פיתוח תשתיות 
 ציבוריות למגרשים בכבישים 2, 3, 4 )3.0 מיליון₪(.
 בדמיידה- הקמת מבנה בריאות ורווחה )2.0 מיליון 

₪(, השלמת פיתוח מרכז הישוב )350 אלש״ח(, 
ריבוד מחדש של כביש מס׳ 1 )800 אלש״ח(, קידום 

 תוכנית בינוי למגרש בייעוד חקלאי )150 אלש״ח(.
בערב אל נעים- מבנה רב תכליתי )6.0 מיליון ₪(, 

הקמת 3 גני ילדים )3.2 מיליון ₪(, מגרש ספורט 
משולב )1.0 מיליון ₪(, המשך פיתוח תשתיות 

 ציבוריות )כ-15 מיליון ₪(.
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 בסלאמה- הכנת תוכניות מפורטות לכביש 47, 
14, שטח ספורט שכונת מערבית ושכונה דרומית, 

)0.5 מיליון ₪(, הקמת מבנה כיתות נוסף בבית 
ספר אורט סלאמה )4.0 מיליון ₪(, הסדרת מעגלי 

תנועה על כביש 804 בכניסות לישוב )20 מיליון 
₪(,  מועדון נוער ישובי  )כ-1.5 מיליון ₪(, תשתיות 

בכביש 38 )1.5 מיליון ₪(, עבודות גמר במסגד 
בשכונה מערבית )800 אלש״ח(, פיתוח תשתיות 

 בכבישים 19, 20, )2.5 מיליון ₪(. 

המרכז הקהילתי מתכונן לפעילויות רבות במסגרת 
״פברואר יוצא מן הכלל״ בסימן של שילוב 

אנשים עם מוגבלויות בקהילה. אני ממליץ לכולם 
 להתעדכן ולהשתתף - בהצלחה! 

נפגשתי השבוע עם מנהלת מנהל זיקנה במשרד 
הרווחה בעניין שירותים במרחב הכפרי, עם מנהלת 

המחוז במשרד החינוך בעניין בית ספר ״משלב״ 

ועם מנכ׳ל הקרן לשיקום מחצבות בעניין שיקום 
 מחצבת שגב ומחצבות נוספות במשגב. 

השתתפתי השבוע בישיבה של הוועדה המחוזית 
לתכנון ובנייה בעניין תב׳ע יודפת ותב׳ע אזור 

 תעשייה בר לב. 

נפגשתי עם ראשי רשויות שכנות - כרמיאל, עמק 
יזרעאל ועראבה.

במשגב- השתתפתי בישיבה של הנהלת המועצה 
לקראת ישיבת ״מליאה רחבה״, ונפגשתי יחד עם 

 אחמד ונבות, עם הנהלת כמון. 

חודש שבט נכנס הערב, מחר הוא היום בו משה 
רבינו התחיל את דבריו האחרונים לבני ישראל. 

שנזכה ללמוד מהאילנות - לטעת שורשים באדמה, 
ובו בעת לשאוף לשמיים. שבוע טוב וחודש טוב!

שלכם,
דני עברי


