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אחד הגופים המשמעותיים ביותר במשגב הוא מכון לשם של חברת ״רפאל-
מערכות לחימה מתקדמות בע"מ״ .המקום הוא עוגן תעסוקתי אזורי .הפעילות
מתרחבת ,החברה פעילה ומצליחה .יישר כוח! החברה גם פועלת בתרדיון .אלפי
עובדים ואלפי כלי רכב פרטיים נכנסים ויוצאים ממכון לשם מידי יום.

המכון יושב בשטח מגודר נרחב ,כ 5,000-ד׳ .לשם השוואה ,זהו שטח גדול משטחם
הנצבר של א.ת בר לב ,פארק משגב-תרדיון ,מחצבת שפרעם וכל השטחים
המיועדים לתעסוקה ,בכל  35יישובי משגב ביחד .היקף הבינוי בתכנית הוא עצום.
שטח מכון לשם משיק ליישובים רקפת ,יודפת וסח'נין ,קרוב ליישובים קורנית,
שכניה ,מנוף ,עצמון ויובלים .״תחום ההשפעה״ של התכנית חורג מהשטח המגודר.
כתוצאה מפסקי דין וחוות דעת משפטיות שונות ברמה הארצית ,יזמה חברת
רפא"ל לראשונה תכנית מתאר שהוגשה לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
הליכי תכנון ורישוי בתוך מתקנים בטחוניים ובסיסי כוחות הבטחון ,שונים
מהליכים ״אזרחיים״ .התהליך ״מסווג״ ולא שקוף לציבור .קיימת וועדה מיוחדת
למתקנים בטחוניים .במקרה זה ,מדובר בתכנית מתאר שמוגשת בהליך תכנון
אזרחי ,ולכן המועצה שותפה להליכים שבעבר לא הייתה שותפה להם .נפגשתי
השבוע עם הגורמים המקצועיים שמטפלים בתכנית מטעם החברה ,כדי לנסות
ולהגיע להסכם בקשר לתכנית מבלי להיכנס כמובן לסוגיות ״מסווגות״ .אמשיך
לעדכן.

הרעיון להעביר את חניון התחבורה הציבורית מתרדיון למשגב עלה בשיתוף
הציבור הרחב ,ונידון שם בהרחבה .ההצעה נכללה בתכנית האסטראטגית
שאושרה ע"י המליאה ,ופורסמה באתר המועצה בסוף  .2019החוברת נשלחה
לכל היישובים ,ונמסרה לכל היו"רים ,מנהלי ומזכירי כל היישובים ,לנציגי כל
היישובים במליאה ,וכן לנציגים נוספים ב״מליאה הרחבה״ .אני פרסמתי ב14/6
פוסט ודיווחתי שהתחיל הביצוע .הצלחנו להעביר את חניון התחבורה הציבורית
שהיה בתרדיון למשגב!

במשך שנות דור פללנו ופעלנו לשירות תחבורה ציבורית ליישובינו .כשהתחבורה
הציבורית התחילה לפעול לפני כ 10-שנים ,הסתבר שאנו ממעיטים להשתמש בה.
עשינו ניתוח של השימוש ושל הצרכים ,והסתבר שעל פי נוהלי משרד התחבורה,
כל הקווים הייעודיים ליישובי משגב מתרכזים באזור התעשייה תרדיון ושם הוקם
חניון במסגרת דרישות מכרז משרד התחבורה .החניון הוקם באופן זמני על שטח
שמיועד לתעשייה .מעט מאוד מתושבינו מעוניינים לנסוע לתרדיון בתחבורה
ציבורית .הרבה מאוד מתושבינו מעוניינים לנסוע למרכז השירותים במשגב
בתחבורה ציבורית .במשגב קיים שטח שמיועד לחנייה שאפשר ורצוי להקצות
חלק ממנו לחניון אוטובוסים ומיניבוסים .בעצה משותפת עם משרד התחבורה,
הוחלט להעביר את החניון הקיים לאזור מרכז השירותים ,כצעד ראשון בטיפול
בשינוי הקווים .המטרה  -שיפור השירות .המהלך מקדם גם את מימוש התכנית
הקיימת ,גם את החזון של שיפור התחבורה הציבורית וגם את חזון פיתוח מרכז
השירותים במשגב כולל מרכז בריאות ,מתקני ספורט ונופש נוספים לאלו שכבר
קיימים ,וכמובן גם את כפר הגמלאים המתוכנן .אנו נמצאים גם בשלב מתקדם של
תכנון הסדרת כל רחבת החנייה לכלי רכב פרטיים ,כולל הסדרת תאורה פיתוח
נוף וגינון .החזון והתכנית האסטראטגית שנקבעה בשיתוף כלל הציבור ונציגי כל
היישובים מתממש אל מול עינינו!

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל בכלל ,ועם תחנות
המשטרה שמשרתות את יישובינו בפרט .אנחנו קבענו יעד של הקמה ותפעול
של תחנות שיטור בסלאמה ובכמאנה .השקענו כסף בהסדרת התחנות .השבוע
היתה התקדמות משמעותית לקראת קבלת תקנים לאיוש תחנת סלאמה .תודה
רבה למפקדת תחנת משגב  -סנ"צ מירב וגנר .עוד חזון מתקרב להגשמה!
המשכתי להיפגש יחד עם עמיתיי ראשי המועצות האזוריות ,עם מנהיגי המפלגות
המתמודדות בבחירות הקרובות .נפגשנו השבוע עם גדעון סער ,יאיר לפיד ,מרב
מיכאלי ובני גנץ.

העליתי בפני כולם את הייחודיות של משגב .ביקר במשגב המועמד לכנסת מטעם
״ימינה״  -עמיחי שיקלי.

השתתפתי בישיבה של ראשי מועצות שיש בהם קיבוצים ומושבים שיתופיים
שדנה בסוגיות תכנוניות וביחסי יישוב-רמ"י.
בפגישה עם מנהלי אגפי ומחלקות המועצה השבוע ,דנו בניסיון לשפר את תודעת
השרות במועצה ואת המענה לפניות תושבים בנושאים שונים.
היתה השבוע ישיבה של וועדת המשנה המקומית לתכנון ובנייה.

השתתפתי במפגש של כל היו"רים והמזכירים /מנהלי קהילות /רכזים ,בקשר
להתחסנות תושבי משגב ופעילות לפי ״תו סגול״ לכולם ו-״תו ירוק״ למחוסנים.

נפגשתי עם הנהלת היישוב לוטם בסוגיות שוטפות ובשאלת הפעלת בריכת
השחייה של היישוב.
נפגשתי עם נציגי הנהלות היישובים שכניה וקורנית ,בעניין תכנית המתאר של
היישובים.
נפגשתי עם נציגי הנהלות היישובים צורית וגילון ,בקשר להצעת חברת מקורות
לשיפוץ מגדל המים.

נפגשתי עם נציגי הנהלת קיבוץ יחד והררית ,בקשר להרחבה המתוכננת.
נפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור משורשים ,כמון ,ויודפת ,ועם נציג התאחדות
התעשיינים.

בשבת קראנו גם את שתי הפרשות ״ויקהל״ ו״פקודי״ ,וגם את הקריאה ל״שבת
החודש״ לקראת ראש חודש ניסן  -היום! המצווה הראשונה שנאמרה למשה רבינו
 שמירת לוח השנה .התבוננות ,ציון וקידוש מועדי וחודשי השנה .יצאנו ממצריםבחודש הראשון  -חודש האביב .אני מאחל חודש אביב טוב והכנה פוריה לפסח,
וגם לרמדאן (עוד חודש) ולפסחא (בין פסח לרמדאן).
שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

