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י״ג בתשרי תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
בעקבות ישיבת מליאת המועצה השבוע והמפגש שלי עם תושבי קורנית שאלתי
את עצמי  -״מה שינינו במועצה בשנתיים וחצי האחרונות?״
ובכן ,בקיצור נמרץ:
המועצה כמעט הכפילה את הכסף שמועבר ליישובים!
המועצה קיבלה אחריות על תשתיות ,מגרשי משחקים ושצ"פים שהיו קודם
באחריות היישוב!
המועצה הגדילה והעמיקה את פעילותה בקרב הילדים והנוער ,גם בימי שישי וגם
בחופשים ובשעות אחה״צ ביישובים ובאשכולות!
המועצה השקיעה בפיתוח שירותים ותשתיות בביזור גיאוגרפי ובאשכולות יישובים
מרוחקים ממרכז המועצה!
המועצה השקיעה וגייסה כספים לביצוע שבילים מכל הסוגים בכל רחבי המועצה!
המועצה הכפילה את סכום הכסף שמועבר לפעילות הגיל השלישי!
המועצה קידמה תכנון ,שיווק מגרשים וביצוע תשתיות ביישובים הבדווים ,בהיקפים
שלא נראו כבר עשרות שנים!
המועצה השקיעה וקידמה פעילות ספורט ותרבות במועדון הכפרי ,ברכס ,בהר
כמון ,ביישובים הבדווים ובבתי הספר!
החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בכל המגזרים ובכל הזרמים זוכים לניהול,
מיקוד וקידום פורצי דרך ומשמעותיים ,למרות הקורונה!
המועצה קיימה פעילות פיתוח עסקי חסרת תקדים  -״האב״ ,״אקוסיסטם״ ,״מאיץ״,
קהילת עסקים ,קידום מיזמי הייטק בשיתוף נציגים מהחברה הערבית ,קידום
ופיתוח אזורי תעשיה ורכישת שטח תעשייה בלבון ,קידום מערכות סיבים אופטים
ומערכות פוטו  -וולטאיות ,ועוד!
מתבצעות עבודות לשדרוג כבישים ,כיכרות ומחלפים בכל רחבי המועצה ,התחבורה
הציבורית ״לפי קריאה״ עובדת ואנו בקרוב נפרוץ את מגבלות המכרז של משרד
התחבורה ונתחיל בעצמנו לנהל את מערכת הזימונים!
אגף הנדסה מבצע החלפת גופי תאורה ומבצע תשתיות חדשות ושדרוג תשתיות
ישנות בהיקפים חסרי תקדים!
זאת רשימה חלקית...
לקראת סוף השנה האזרחית אנו נוציא שוב סיכום של הפעולות.
אנחנו בונים! בונים יישובים ,בונים קהילות ,בונים מערכות הנדסיות ,בונים בתי ספר,
בונים מבני ציבור ,בונים אזורי תעשיה ,בונים מתקני ספורט ,בונים מתקני בריאות.
השנתיים האחרונות היו מאתגרות  -הרבה מערכות בחירות ,ממשלה ללא תקציב,
מגבלות קורונה ,אתגרים בטחוניים וחברתיים…
ומועצה אזורית משגב ,יישובי משגב ותושבי משגב  -בונים .זה מה שאנחנו עושים!

השתתפתי השבוע בישיבה של הוועדה לתכנון ובנייה ובישיבה של מליאת המועצה.
בישיבת המליאה הציג מנהל מחלקת פיתוח יישובים את התקדמות התכנית
האסטראטגית לקשר מועצה  -יישובים .העשייה רבה ,יישר כוח! בישיבות הבאות
ידווחו על התקדמות התכניות בחינוך ,פיתוח עסקי ורב -דוריות.

השתתפתי בדיון בכנסת בנושא הפשיעה בחברה הערבית ובמפגש ראשי מועצות
אזוריות עם שרת התחבורה ויו״ר סיעת ״העבודה״.
השתתפתי בישיבת יושבי הראש של הוועדות השונות של מרכז השלטון האזורי.
וועדת רווחה ,שאני היו״ר שלה ,עוסקת בפיתוח צוותי החירום היישוביים /צוותי
החוסן היישוביים (צח״י) ,בהתאמת שירותים לגיל השלישי ושירותים לבעלי צ״מ
למרחב הכפרי ,בפיתוח תעסוקה ויישום בעבודה לתושבי המרחב הכפרי ,בתכניות
לנוער ולילדים בסיכון בחברה הערבית ובחברה היהודית ,ובתקנים ונהלים של
עבודת משרד הרווחה ,משרד הבריאות ,המשרד לשיוויון חברתי ,משרד נגב-גליל,
משרד השיכון (שיקום שכונות) ,המשרד לביטחון פנים ומשרד הפנים במועצות
אזוריות ,בפריפריה ובמרחב הכפרי.
נפגשתי עם הנהלת היישוב קורנית ועם תושבים ובעקבות הדיון הוחלט לבצע סקר
שירותים בדגש על שירותים לילדים ונוער ,וכן לבדוק התיחסות ההורים לשבוע
הלימודים המקוצר.
נפגשתי עם נציגי וועדת חינוך ונציגי היישוב אשחר בעניין יישום החלטת המליאה
להקים מכינה קדם צבאית ״משגבית״ באשחר.

נפגשתי עם נציגי ציבור ותושבים משכניה ,הררית ,חרשים ,אשחר ,סלאמה ,יובלים,
עצמון ומכמנים.

ביום כיפור התפללנו .בשבת קראנו ״האזינו״ בחלוקה ״הזיו לך״ .התחלנו לבנות
״סוכת שלום״ .השבוע נאגוד את ארבעת המינים ל״אגודה אחת״ .אני מאחל לכולם
חג שמח ,התחברות למשפחה ולקהילה ,הרהור עמוק והתבוננות בארעיות ובקשר
שלנו לשמיים מעלינו ולארץ מתחתינו לקראת התחדשות הגשמים בקרוב .החצבים
ביודפת התחילו השבוע לפרוח  -בואו לבקר.
מועדים לשמחה ,חגים וזמנים לששון!

שלכם,
דני עברי

