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 , 2012, יוני 10          

 ט"תשע, ד' סיוון
 

 . השבוע במשגב ביקורים ערכו ממשלתיים משרדים שני

 העיקרית המטרה. מנהלים 8 של מכובדת משלחת הגיעה החקלאות ממשרד

 בנוי״ ב״פינוי משגב של ההצלחה על ולעמוד נעים ערב את לראות היתה שלהם

 בפזורות דומה מאוד בנושא עוסקים ,שהגיעו מהמנהלים חלק. הבדווי במגזר

 החטיבה באמצעות או ישיר באופן, מממן החקלאות משרד. בנגב הבדוויות

 שקלים ליוניימ של בהיקף במשגב והתיישבותיים חקלאיים מיזמים, להתיישבות

 . בשנה

 8 בניית סיום לרגל עודד ספר בבית ביקורערך  הפיתוח מנהלת/החינוך משרד

, ילדים גני 3 נבנים בו נעים ובערב, כיתות 12 נבנים שבו לבון ס"בבי, כיתות

 בירושלים בדיון השתתפנו גם ואנחנו, כיתות 11 נבנים בהם עומר/ אסיף בבי׳ס

 . עודד סה"בי בנוי מימון המשך בעניין
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 בנושאי השיכון משרד הנהלת ועם הימנותא /ל"קק הנהלת עם בירושלים נפגשתי

 ליישובים גודל מגבלת הוא העיקרי המבני החסם. משגב יישובי לפיתוח חסמים

 קהילתיים ביישובים טבעי״ ל״רבוי מענה אין לפיו ווקיוהש התכנון ומדיניות

 - כלכלי חסם הוא, ומחמיר שהולך,  השני החסם(. ״מיעוטים״ ליישובי בניגוד)

 . והפיתוח המגרשים עלות

 לגיל מותאם לדיור, להשכרה לבנייה, צפופה לבנייה זקוקים אנחנו היישובים בכל

 . ותעסוקה משרדים ולשטחי, מיוחדות לאוכלוסיות, השלישי

, הציבורית לתודעה החסמים את להעלות כדי מאמצים לעשות ממשיך אני

 . בהסרתם שיטפלו מיוחדות להחלטות כהכנה

 משרד נציגי את וגם ישראל מקרקעי במועצת ל"קק נציגי את גם לפגוש שמחתי

 בעניין שבועיים לפני רק סייע, גלנט יואב - השיכון שר. המשרד ל"ומנכ השיכון

 (.21/2 דווח) הדיור״ ״קבינט

 ביישובים להתפתחויות בקשר בישיבה השתתפתי האזוריות המועצות במרכז

 (. לבן כחול) שפע רם כנסת חבר עם ״קיבוציים״

 . חינוךה אגף ועם הנדסה אגף עם השבוע נפגשתי במועצה

 עם, כמון הנהלת וחברי ר"יו, מכמנים הנהלת עם השבוע במשך נפגשתי במשגב

 . ויובלים, טלאל, סלאמה, מכמאנה תושבים ועם, יחד קיבוץ נציגי
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 . חתונות לעריכת מיוחד שטח הוכשר וכמאנה כמון תושבי עם לפגישות בהמשך

 

 

 . בו ישתמשו באמת מזרחית כמאנה שתושבי לקוות הוא שנשאר מה

 ! לכוווולם שמח חג אסרו. אחרינו כבר פיטר אל ועיד שבועות חג

 ! هللا شاء ان سالميه واحنا عام كل 
 

 

 

  ,שלכם

 דני עברי


