
כמאנה.  תושבי  יקרים  אנשים  של  בן  מחמד,  נפטר.  קטן  ילד  במשגב.  קרה  אסון 

להורים עלי ותחריר, ולכל המשפחה - אני משתתף בצערכם. الله يرحمه

השבוע הלך לעולמו חברי אבו אליאס מראס אלעין ואני מקווה שתזכה משפחתו 

בקרוב להקים את הכנסייה הנוצרית הראשונה ביישובי משגב. الله يرحمه 

הימים ימי ״בין המצרים״ לקראת תשעה באב ואנו נוהגים לזכור את החורבן שנבע לפי 

המסורת משני סוגי מחדלים - הקפדה יתרה ושנאת חינם. הקורונה מאתגרת אותנו. 

שנזכה להתמודד עם עצמינו ועם ההרגלים שלנו ושל שכנינו ״בפנים משורת הדין״ 

בעראבה  שנעשתה  המבישה  הקברים  השחתת  את  מגנה  אני  חינם״.  ב״אהבת  וגם 

ומוסר את אהבתי ותמיכתי בתושבי עראבה הנפגעים ובחברי ראש העיר, אבו באסל. 

לקראת חג הקורבן שיחול בסוף השבוע אפשר כבר לברך את כל המוסלמים בברכת 

חג שמח ושנה טובה كل عام وانتم بخري! 

שביתת העו"סים הסתיימה השבוע בהסדר משמעותי לשיפור שכר ותנאי עבודה - 

יישר כוח! )ראיתם את הסרט?(

את  שצירפה  שעה״  ב״הוראת  דנה  גפני  ח"כ  בראשות  הכנסת  של  הכספים  וועדת 

הכנסה.  מס  להטבת  הזכאים  היישובים  לרשימת  הדרומיים  שלנו  היישובים  ששת 

אני ויורם קרין - ראש מ.א. עמק המעיינות, השתתפנו בדיון. לא התקבלה החלטה. 

העניין נוגע לשש מועצות אזוריות וכולנו ביחד פנינו בפנייה משותפת לשר האוצר. 

השתתפתי השבוע בדיון עם מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( ומנהל מחוז צפון 

בהצעת החלטה לקבוע ״תקרה״ להנחה בדמי הוון למגרשי מגורים ביישובים בדרוג 

סוציו- אקונומי גבוה. בדיון השתתפו ראש מ.א. עמק יזרעאל, ראש מ.א. גליל תחתון 

ואני. בעקבות השיחה הזו גם ערכתי פנייה לשר הממונה - שר השיכון. 

למי שלא ברור לו עדיין, אני מבהיר. אנחנו, במשגב, לא מקבלים עידוד, או תעדוף 

או יחס חיובי במאמצינו לפתח ולקדם את היישובים שלנו. בד"כ ההיפך הוא הנכון. 

של  הנכונות  חוסר  ואת  הממשלה  משרדי  של  העוינות  את  להבין  לפעמים  קשה 

והזמן  קשה  המלאכה  אבל  בדרגים  לעלות  אמשיך  אני  לסייע.  ההחלטות  מקבלי 

לפתח  נמשיך  אנו  ״להתמודד״.  מקרה  בכל  ניאלץ  וכולנו  לעדכן  אמשיך  דוחק. 

יישובים רב דוריים ברי קיימא מושרשים באדמת הגליל ״בכל מזג אוויר״. 

יש ״פריצת דרך״ משמעותית דווקא ביישוב לבון מול חברת ״תפן ג״. מליאת המועצה 

לישיבת  הצטרפו  והיישוב.  המועצה  לבין  החברה  בין  הקשר  לסיום  מתווה  אישרה 

ה״זום״ ב״לייב״ נציג היישוב במליאה - אורן, ויו"ר היישוב - רביד. החברה מעוניינת 

להעביר למועצה את התחייבויותיה ואת זכויותיה מול רמ"י ולהפסיק את מעורבותה 

ביישוב. עיקרי המתווה המאושר: 

- העברת הבעלות על ״צור לבון״ )״המכללה״ מדרום לכביש 854( למועצה.

- העברת הבעלות על שטחי הציבור, המסחר והתעשייה למועצה.

או  להשכיר  שיתחייב  חיצוני  ליזם  )״המעונות״(  רוויה  בבנייה  דיור  יחידות  מכירת   -

למכור אותן לנקלטים ביישוב.

פיתוח  שירותים,  ביזור  של  האסטרטגיה  את  לממש  למועצה  יאפשר  המתווה 

המליאה  ישיבת  לקראת  היישובים.  של  וכלכלי  עסקי  לפיתוח  וסיוע  ״אשכולות״ 

מהיזם  היישוב  ודרישות  המתווה  להבהרת  בישיבה  רביד,   - היישוב  יו"ר  השתתפה 

ומנציג חברת ״תפן ג״. בהצלחה! 

השתתפתי השבוע בישיבת ״זום״ של פורום יו"רי צוותי חירום/חוסן יישוביים )צח"י( 

ובישיבת פורום מזכירי היישובים. 

הנדסה,  אגף  הקהילתי,  המרכז  חינוך,  מאגף  ועובדים  מנהלים  עם  השבוע  נפגשתי 

אגף כספים, מחלקת פיתוח יישובים, ועם מנהל הפיתוח העסקי.

נפגשתי השבוע עם ראש מ.א. מעלה יוסף וידידי הטוב - שמעון , ועם מנהל המחוז 

ומנהל האזור של החברה למתנ׳סים - משה ויהודה, שותפינו בניהול המרכז הקהילתי. 

נפגשתי עם הנהלת היישוב עצמון ועם תושבים ונציגי ציבור ממורשת, ראס אלעין, 

לבון, דמיידה, סלאמה וחוסנייה.

מאתגרות  במילים  שמסתיימת  הקשה  ישעיהו  נבואת  את  קראנו  ״חזון״  בשבת 

במיוחד: ״ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה.״ שנזכה כולנו. שבוע טוב!
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https://www.youtube.com/watch?v=qfHPMp_7V1Y&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=qfHPMp_7V1Y&t=7s

