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כ״ג באב תשפ״א

יומנו של
ראש המועצה
אביב ברזילי ממצפה אביב עלתה לחצי הגמר באולימפיאדה בטוקיו ,השחיינית
הישראלית השלישית בהיסטוריה! הישגיה של אביב מרגשים את כולנו!

ביישובי משגב ,כמו במדינה ובעולם ,וירוס הקורונה מתפשט .היום יש לנו  52חולים
ב 18-יישובים .כ 239-תושבים במשגב נמצאים בבידוד .החלמה מהירה לחולים!

החל השבוע שלב הביצוע של פרויקט פריסת תקשורת בסיבים אופטיים ב9-
יישובים .המועצה הובילה מו׳מ עם משרד התקשורת ,בזק וזכיינים שונים שמורשים
לפרוס סיבים אופטיים .הנושא טופל ע״י החכ״ל במסגרת הפיתוח העסקי של
המועצה ויישובי המועצה .אנחנו במשגב נהיה הראשונים במרחב הכפרי כולו
שנקבל תקשורת בסיבים אופטיים ,וזה ישפר מאוד את מהירות התקשורת.
נחתם השבוע הנוסח הסופי של חוק העזר שייאפשר לנו לקבוע חניונים סמוכים
ליערות קק״ל ,שמורות טבע ושמורות יער וחורש ,ולמנוע תנועה של כל סוג הרכב
המנועי מחוץ לחניונים .אנו מתחילים בתהליך של אכיפה ,הסברה וחינוך .אני מאמין
שהיום ברור לכולם שכדי לשמור על השטחים הפתוחים ,נדרש להגביל את התנועה
בתוכם .כמובן שכל השטחים יישארו פתוחים למטיילים ברגל ולרוכבי אופניים.

נשלח השבוע מחירון החוגים לשנת תשפ״ב .המחירון מבטא במדויק את המלצות
הוועדה הציבורית שהמלצותיה אושרו ע״י מליאת המועצה ויושמו במחירון ע״י
ההנהלה הציבורית של המרכז הקהילתי .היצע החוגים נבנה לאור תוצאות סקר
שנערך בקרב תושבי כל היישובים .המהלך כולו ,שנבע מגרעון מתמשך בפעילות
החוגים ,משקף עמדות ערכיות וחשובות .המועצה הגדילה את התמיכה בחוגים,
המועצה מכוונת ליותר פעילות בשלוחות ,המועצה תומכת בסכומים גדולים
בפעילות התחרותית והייצוגית ,והמועצה מחלקת את עלות ההסעות בין משתתפים
מיישובים קרובים ויישובים רחוקים באופן שווה .אני מאוד מקווה שהקורונה
תאפשר לפעילויות להתנהל כמתוכנן .למחירון לחצו כאן

השתתפתי השבוע בדיון של מרכז השלטון האזורי ,משרד הרווחה ,משרד השיכון,
רמ״י ,מינהל התכנון ועמותות לשירותים לבעלי צרכים מיוחדים .נושא הדיון  -בניית
דיור לבעלי צ״מ במרחב הכפרי .הנושא חשוב מאוד לקהילותינו ולאנושיותינו ואני
מקווה שאנו על סף ״פריצת דרך״ גם בתחום החשוב הזה.

זכיתי לחתום השבוע על ״טופס 4״ ( -אישור איכלוס) לבית שקיים עוד מלפני
הקמת משגב! השכונה המערבית בסלאמה הוסדרה סוף סוף תכנונית רק בשנתיים
האחרונות ,וכתוצאה מההסדרה גם בתים קיימים יוכלו מעתה לקבל אישור
התחברות לחשמל .המועצה מטפלת כמובן גם בהסדרת תשתיות נוספות  -דרכים,
תיעול ,ניקוז ושצ״פים .مربوك لعرب العاو!

ביקרתי השבוע בקורס הוועדות האסטראטגיות לתכנון ארוך טווח של יישובי
משגב ,במסגרת דיון שלהם בנושאי פיתוח עסקי ביישובים.

השתתפתי בישיבות עם מנהלי כל אגפי המועצה ,וכן בישיבת הנהלת המועצה
לקראת מליאה שתהיה השבוע.
נפגשתי עם תושבים ונציגי ציבור מאשחר ,סלאמה ,גילון ,כמון ,דמיידה ,מורשת,
כמאנה ,ראס אלעין ,ועצמון.

קראנו בשבת את פרשת ״עקב״ ואת ההפטרה השלישית ב״שבעתא דנחמתא״-
הקריאות המנחמות שאחרי ט׳ באב .בפרשה מתגלית הנחה מעניינת שאדם ״שבע״,
שמתקיים בתנאי שפע ,מצוי ב״ניסיון״ יותר קשה מאשר אדם שחווה מחסור ומצוק.
הנסיון מכונה ״כוחי ועוצם ידי״ (דברים ח׳ ,י״ז) .מעניין! שנזכה לבשורות טובות,
ישועות ונחמות ,ולאהבת הארץ בצנעה ובענווה וללא תחושות של ״כוחי ועוצם
ידי״ .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

