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 2019, אוגוסט 12          

ט"תשע, אב א"י

 

 משטחי מחצי יותר בפועל מנהלת וגם שלנו ביותר משמעותית שותפה היא ל"קק

 לפארק שגב יער הפיכת - משותף חזון מקדמים שאנו סוכם השבוע. המועצה

 ! בהצלחה, לדרך ויצאנו משימות בינינו חילקנו.  ואיכותי מטופח אופניים

 כמה לציין הזדמנות וזאת ובנייה לתכנון המקומית הוועדה שוב השבוע התכנסה

 :בעבודתה משמעותיים דרך״ ״אבני

 המקרים בשני. אבי״ב ומצפה לוטם ליישובים חדשות מתאר תכניות אושרו -

 את לציין במיוחד ראוי. משמעותיות הרחבות לממש שמאפשרות בתכניות מדובר

 חמדון פזורת של לצרכים גם טוייב שנותנת הראשונה התכנית שהיא לוטם תכנית

         . המתאר מתכנית חלק גם וכעת, מהיישוב חלק שהיא

 חלקן שמיועדות רוויה״ ״בנייה יחידות 80 כוללת התכנית ב"אבי במצפה

 . צעירות למשפחות וחלקן וותיקות למשפחות

, עאוו שכונת. היישובים בכל מקומיות תכניות מקודמות הבדווים ביישובים -

 לשווק מגרשים להסדרת תכנון רה, בסלאמה בושנאק ושכונת מריסאת שכונת

, בדמיידה משק למבני שטח הסדרת, ובכמאנה, אלעין בראס, נעים בערב

 , נעים ובערב בסלאמה

 

 



- 2 - 
 
 

 

 כניסה הסדרת כולל חוסנייה הכפר של מחדש תכנון - מכולם הגדול והפרויקט

 . לכפר מחוץ אל המעבר תנועת והטיית, הצדדים משני לכפר

 

, כישור, חרשים, יעד, עצמון ביישובים משמעותיות להרחבות מתאר תכניות -

 .ויודפת

. ת.א ושל( תרדיון) משגב פארק של המתאר תכניות בתוך נדרשים שינויים -

 .  ברלב

 מזכיר אני אבל, בנייה היתר לקבלת הזמן משך לקיצור בוועדה מאמצים נעשים

 : העיקריות המגבלות את

 תקופות שתי כולל התהליך, מקודמת הכללים כל פ"ע מקוונת הגשה רק

 לא, ״בטור״) ,אחת כל עסקים ימי 45 של חיצוניים גופים חסותילהתי המתנה

 . הטיפול משך את חודשים בכמה מאריכה להקלה בקשה, (״במקביל״
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 ומעסיקות בשטח מתרחשות רבות בנייה פעולות הלימודים שנת פתיחת לקראת

 בערב חדשים וגנים ל״קציר״ חדש מבנה, ״הרכס״ ס"בי פתיחת - המועצה את

 . נעים

 

 את המלווה החשבון רואה עם, לימור - הגזברית עם ביחד, השבוע נפגשתי

 . מררי אלון ח"רו – המועצה

, צביה מעלה, מורן, מחרשים תושבים ועם מועצה עובדי עם השבוע  נפגשתי

 . וצורית, יובלים, כמאנה, נעים ערב, טלאל, כמון, אשחר
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 בהתראה הגיעו נוולבקשת המניין״ מן ״שלא מליאה ישיבת השבוע התכנסה

 !  לכולם תודה - המליאה חברי כל כמעט קצרה

 ההסעה קווי חלוקת ותחילת המכרז תוצאות לאישור נדרשת היתה ההתכנסות

 פ"ע צלמון״ ״הסעות עם התקשרות שוב אושרה. הלימודים שנת פתיחת לקראת

 . סואעד עלי אחמד - המועצה ראש לסגן בזמנו שאושר העניינים ניגוד הסכם

 

 המליאה לחברי, אחמד - לסגני שמח חג ברכת מוסיף אני זו בהזדמנות

, מוניר - הראש ליושבי, סלאח, חוסיין, עיסאם, מוסא, מוחמד - המוסלמים

 לכל, הבדווים ביישובים הועד חברי לכל ,ואשרף, קאסם, נימר, טאהא, עבדאללה

 ולכל, באמונה ציבור בשליחות שעוסק מי לכל, המוסלמים והפעילים המתנדבים

  המוסלמים משגב תושבי

  اللة شاء ان بخير وانتم عام وكل مبارك عيد

 ! לירח לב שימו, באב ט׳ו השבוע בסוף, המצרים״ ״בין תקופת חלפה

 

  ,שלכם

 דני עברי


