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  2019, יולי 8          

 ט"תשע, תמוז' ה
 

 לעתים פינוי. סביבה ואיכות תברואה בשירותי שיפור יהיה משגב אזורית במועצה

 במרכזי קיוןינ על שמירה, ובגרוטאות בגזם אינטנסיבי יותר טיפול, תכופות יותר

 .... ובכלל, אשפה מכולות ובריכוזי מחזור

 להכיר זכיתי. אוסטרובסקי גלעד ר"ד סביבה איכות האגף ממנהל השבוע נפרדנו

 ויכולות, מוטיבציה, רחבה השכלה בעל והוא האחרונות השנים בחמש אותו

 . דרכו בהמשך יצליח שהוא בטוח אני. רבים בתחומים

, קרינאת אבו, תולול אבו הבדווים ביישובים מקיף לסיור סגני אחמד עם נסעתי

 בעלי עם נפגשנו. שבע בבאר מדבר״ ״נווה אזורית מועצה ובמשרדי סר-א קסר

, רווחה באגף, כספים באגף, הנדסה באגף, החינוך במערכת, במועצה תפקידים

 נותנת המועצה. הוואשלה אברהים המועצה ראש אותנו אירח. ספר בתי ושלושה

 עוסקים היישובים בכל. וב״פזורות״ יישובים בארבעה)!(  איש 40,000ל שירותים

 ואת בעיניים״ ה״ברק את לראות מאוד מרשים היה. מאפס תשתיות בבניית

 . אדירים אתגרים מול המסירות
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 במועצה יש. בצפון בגודלה השנייה - ״בדווית״ מועצה היא משגב אזורית מועצה

 במועצה מאשר יותר ואפילו בזרזיר, בכעביה, בטובא מאשר בדווים תושבים יותר

  תרבותי שינוי עם מתמודדת תהבדווי החברה. בטוף״ ״אל הבדווית האזורית

 גיאוגרפית פריפריה אתגרי עם, וקהילתיות פיזיות בתשתיות מחסור עם, עמוק

 בחברה מעמדי /שבטי /האתני בפסיפס ההשתלבות אתגר עם, מורכבים וחברתית

 החברה עם הקשר. היהודית החברה עם קיום-הדו אתגר עם וגם, בגליל הערבית

 . הצדדים לשני מאוד חשוב הוא בנגב הבדווית
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 רבים תושבים השתתפו בכנס. נין'בסח בריאות בנושא אזורי כנס גם נערך השבוע

 לעניין מצומצם פעולה בצוות נין'סח עיריית כלפי מייצגים המועצה את. ממשגב

 . מאייר ואילן סואעד אחמד בריאות שירותי של משותף פיתוח

 

 ממועצה וקהילה חינוך ואנשי רווחה אגף מנהלי עם ביחד בכנס השתתפתי

 עיריית ראש. והרפואה הבריאות קהילת של רבים נציגים היו. משגב אזורית

 משגב במרפאת משפחה ברפואת בעבר השתלם ריא אבו ספואת ד׳ר - נין'סח

 . בגריאנטולוגיה התמחה ובהמשך

 .  מחילה – יישובים ונציגי תושבים עם נפגשתי ולא לחופש שעבר בשבוע יצאתי

 !טוב וחודש טוב שבוע. ״להשלים״ התחלתי מהיום החל

 

  ,שלכם

 דני עברי


