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יומנו של
ראש המועצה
התחלנו את השבוע בשביתה .אנו מזדהים עם החקלאים בגבול לבנון ועוטף עזה,
אנו מזדהים עם החקלאים במרחב הכפרי בכל הארץ וגם עם החקלאים במשגב.
החקלאים הציעו רפורמה שתשיג תוצאות יותר טובות לצרכנים מאשר הרפורמה
שהוצגה בחוק ההסדרים ,אבל כרגיל ,בשביל להישמע ,צריך תמיכה ציבורית ,סיקור
תקשורתי ולחץ פוליטי .כל המועצות האזוריות תומכות בחקלאים ,גם אנחנו.

פורום הרשויות שזקוקות לחקיקה לצורך עיגון הטבות המס שנסמכות על ״הוראת
שעה״ ,הגיש נוסח לתיקון החוק כך שייכללו אבטליון ,יודפת ,מורשת ,דמיידה
ומצפה אביב .גם פה הסולידריות והלכידות הם המפתח להצלחה .אני ממשיך
לעקוב.
מרכז השלטון האזורי שמייצג את המועצות האזוריות ,הגיש סדרת בקשות ממשרדי
הממשלה בצורה מסודרת .המרכז שומר בינתיים על לכידות וסולידריות בין אזורי
הארץ השונים ,ובד"כ גם עם מרכז השלטון המקומי.
מנהגי החתונות שבעקרון מיועדות לחזק את הלכידות הקהילתית ולהיות אירועים
משמחים ,הפכו למטרד ולמפגע .זה גם בציבור היהודי וגם בציבור הערבי .אבל,
רק חתונות של הציבור הערבי הפכו למטרד לאנשים בתוך ביתם ביישובי משגב.
עוצמת מוזיקה חזקה ומזיקה בתוך אולם ,פוגע רק במי שנמצא באולם או בסמוך
מאוד .לעומת זאת ,עוצמת הגברת קול בחתונה שנערכת במרחב הציבורי ,פוגע
בכל השכנים .אני לא מקבל את הטענה שיש פה כוונת זדון .אני כן מקבל שיש
חוסר התחשבות ושליטה לא מספקת במפגע הרעש .נמדדה עוצמת הרעש מחתונה
בכמאנה מזרחית וכן בערב נעים ,בשני המקרים היתה חריגה מהמותר על פי החוק.
המועצה פועלת להגשת כתבי אישום וכן בדרישה ממשטרת ישראל לשיתוף פעולה
יותר משמעותי בהקפדה על עוצמת ההגברה ושעות הפעילות .כפי שכתבתי בעבר,
אחד מתפקידי המועצה הוא למנוע מפגעים בשטחה ואין ספק שעוצמת הגברה
גבוהה מדי ,היא מפגע ושמי שאחראי לכך פוגע בציבור.
אנחנו במשגב עושים פעולות לטובת אוכלוסיות שונות בעלי צרכי מיוחדים ,אבל
לדעתי עלינו לעשות יותר .זכינו כתושבי משגב לכך שבתוך קהילת היישובים שלנו
יש את היישוב כישור ובו ״כישורית״ -קהילה ל 180-חברים בעלי צרכים מיוחדים.
כישור מספק שירותים למאות בעלי צ"מ נוספים במקומות אחרים ,ומפעילה
ביישוב את בית הספר התיכון לחינוך מיוחד ״זיו כישורית״ .היישוב ובית הספר גם
מספקים שירות חיוני ,גם מעסיקים עשרות תושבי משגב ותושבי האזור ,כולם
חדורי מוטיבציה ובעלי יכולות .הם מצליחים לייצר סביבה תומכת ומתאימה בחן
ובאהבה  -יישר כוח! ביקרתי השבוע בבית הספר וביישוב.

הנהלת המרכז הקהילתי התכנסה השבוע והחליטה על מחירון לחוגים לשנת
תשפ"ב .בישיבה לקחו חלק נציגי הוועדה הציבורית ״חינוך בלב הקהילה״ ,נציגי
ציבור מהנהלת המרכז הקהילתי ועמותת הספורט ,נציגי חברת המתנ"סים ונציגי
ציבור נוספים .המחירון יפורסם בקרוב.
נפגשתי השבוע עם נציגי הנהלת היישוב יעד בנושא המשך תכנון היישוב.

השתתפתי בכנס של ראשי מועצות אזוריות ושם שוחחתי בקצרה וקבעתי פגישה
עם שר השיכון וסמנכ"לית לבנייה כפרית ,בקשר למדיניות הקרקעית והתכנונית
בהרחבות יישובי משגב .לכנס הגיעו כמובן שרים נוספים ,מנכ"לי משרדים
ממשלתיים ונציגי קק"ל ,רט"ג ,מג"ב ,צה"ל ,מפעל הפיס ,החברה למשק וכלכלה
ומרכז השלטון המקומי ועוד אנשי חינוך ומינהל מתחומים רבים.

בתחילת השבוע היה ט׳ באב ואתמול היה ט"ו באב .בימים שביניהם חגגו אחינו
המוסלמים והדרוזים את חג הקרבן  -עיד אלאדחה .קראנו בשבת בפרשת ״ואתחנן״
על קרבה לבורא עולם ״פנים בפנים דבר ה׳ עמכם״ (דברים ה׳ ,ד׳) .שנזכה כולנו
לקיים חסד איש לרעהו ב״אהבת חינם״ .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

