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לפני שנה היינו בעיצומו של תהליך .בחינת עמדות כלל הציבור ,שיתוף ציבור
רחב ,גיבוש תכנית אסטראטגית רב-שנתית ואישור התכנית ע״י כלל נציגי הציבור.
התכנית שגובשה היא ה״מצפן״ שלנו .מהתכנית גזרנו יעדים שנתיים ורב -שנתיים.
על בסיס התכנית ,גבשנו את תקציב המועצה ,ואז הגיעה הקורונה .בשנת  2020יהיו
למועצה הוצאות שלא תוקצבו .בשנת  2020יהיו למועצה פחות הכנסות מהמתוכנן.
גם למרכז הקהילתי ,גם למדינה .גם לקהילות ,ליישובים ולמשקי הבית .כולם
עסוקים בהתאמת התכניות והתקציבים למצב החדש.
האסטראטגיה של המועצה נשארת בעינה .היעדים בתחומים השונים יותאמו.
אחד מתחומי הליבה של התכנית האסטראטגית היא ״פיתוח עסקי״ .אנחנו שואפים
להקים קהילה של יזמים טכנולוגים ועסקיים שיקדמו יוזמות באזור .לשם כך ,אנו
משתפים פעולה עם כרמיאל ועם מכללת אורט בראודה .אנו גם משתפים פעולה
עם יישובי בקעת סח'נין ובקעת בית הכרם ,גם עם שעב ,כפר מנדא וביר מכסור.
אחד המשרדים בלשכה יועד לפיתוח עסקי ,ומשרד אחר בלשכה לנושא קשור
 פיתוח יישובים .אותרו פרויקטים ,מקומות ונושאים לקידום מהיר ,בינוני וארוךטווח.
מיידי  -סיוע לעסקים קטנים ,עצמאיים ,תיירנים ואומנים .טווח בינוני  -קידום אזורי
תעסוקה משותפים עם סח'נין ,עראבה ,שעב ,דיר אלאסד ,כפר מנדא ,ביר מכסור
וכסרא ,וביישובים שמעוניינים בכך .טווח ארוך  -פיתוח יער שגב לספורט ורכיבת
אופניים ,כולל מרכז מבקרים ליד חורבת ראש זית ומעבר אופניים והולכי רגל מתחת
לכביש ,שיקום מחצבת שגב והקמת פארק אופניים ופעילות תיירותית ,ופיתוח
היער כשער כניסה אזורי בשיתוף קק"ל ,ובשיתוף עם שעב וקהילות רוכבים.
יש עוד שורה ארוכה של פרויקטים כלכליים של המועצה ,או של יישובים
שמקודמים  -מתקנים פוטו-וולטאים ,תאורה מכוונת ,מרכז בריאות וכפר גמלאים,
מתקני ספורט ופעילות קהילתית ביישובים/באשכולות יישובים ,שיתופי פעולה
בין יישובים שכנים במשגב ועם רשויות שכנות.
אני מאמין בקהילות.
גם פיתוח עסקי מתרחש במקומות שיש עניין קהילתי ,או שנוצרת קהילה מעודדת
יזמות ,ובהמשך קהילה של יזמים.
במשגב לא מחכים לפיתוח כלכלי ועסקי ,אלא מחוללים אותה .כל מי שקורא מוזמן
לפנות לשמוליק  -מנהל פיתוח עסקי ,עם כל רעיון או יוזמה .לא רק תושבי משגב,
כל מי שמתעניין.

ביקרתי השבוע ,יחד עם מהנדס המועצה  -לאוניד ומנהל אגף הנדסה  -תומר ,אצל
בעלי תפקידים מקבילים במועצה אזורית מטה יהודה .גם הם ממוקדים בפיתוח
עסקי ,והם קידמו תכנית כוללנית למועצה שמאפשרת גמישות וזריזות בהקמה
ורישוי של עסקים תיירותיים ,חקלאיים ותעסוקתיים.

נפגשתי עם ראש מועצה אזורית מטה אשר בקשר לפיתוח פרויקט פוטו-וולטאי
משותף ,ולפיתוח אזור תעשייה בר-לב.
נפגשתי השבוע עם תושבים ,יזמים ונציגי ציבור מכמון ,עצמון ,חוסנייה ,סלאמה,
לבון ומורן ,ועם הנהלת היישוב צורית.

נפגשתי השבוע עם הנהלת מחוז צפון במשרד השיכון ,בקשר לפיתוח ושווק
מגרשים וסיוע בקידום כבישים.

בנוסף לקידום כביש  805וכביש הגישה לערב נעים ,דנו בשווק מגרשים בכמאנה,
חוסנייה ,סלאמה ,ראס אלעין ,ערב נעים ודמיידה ,ופרויקטים נוספים של משרד
השיכון במשגב.
השתתפתי השבוע עם נציגי ציבור ומנהלים מהמועצה בישיבת וועדת כספים
ובישיבת הנהלת המועצה ,שניהם לקראת ישיבת מליאה שמתוכננת השבוע .אתגר
השיבה לפעילות ולשגרה ,הוא האתגר המיידי שלנו כרגע.

קראנו בשבת את פרשת קורח ,בה מתואר מעשה מחלוקת ״שלא לשם שמיים״ ואנו
נכנסים השבוע לחודש תמוז  -חודש יבש ,חם וקשה .עץ התות השאמי ששתלתי
ליד הבית שלי ביודפת לפני ארבעים שנה ,מלא פרי .אדום אדום ומתוק .היום ,יום א׳
הוא יום מולד הירח וגם היום הארוך ביותר .לקוי חמה חלקי נראה ממש ברגעים אלו.
אני מאחל לכולנו שנזכה ל״תיקון״ במידת  -״אהבת חינם״.
שבוע טוב וחודש טוב לכולם !

שלכם,
דני עברי

