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 , 2019, יוני 16          

 ט"תשע, סיוון יג'
 

ת״ בבקעת בית שאן הוא פארק בגודל של ״יער שגב״ במשגב. ״פארק המעיינו

הפארק מתוחזק ברמה גבוהה ונקי. הכניסה לשטח היא ללא תשלום ברגל 

 ובאופניים. אין כניסה לפארק ברכב פרטי. 

נפגשתי השבוע פעם נוספת עם קבוצה של פעילים ברכיבה על אופניים לבדיקת 

זו אחריות  -אופניים״. מבחינתי  האפשרות לשדרג את יער שגב ולהקים ״פארק

המועצה ״להרים את הכפפה״. כמי שהשתתף בתהליך בבקעת בית שאן, אני 

 מודע למורכבויות ולעלויות. 

שבילי ״יוממות״ לאורך הכבישים״, שבילי גישה לצירים ראשיים )להגיע לתחבורה 

ים, שבילי ציבורית(, שבילים וטיילות שמחברות בין יישובי משגב ובין יישובים שכנ

  כל אלו צריכים להיות בעדיפות עליונה בכל שטחי המועצה.  -אופניים 

שמתגבשת בשיתוף הדוק של היישובים  ,אני בטוח שבמסגרת התכנית האסטרטגית

 ושל הציבור, אנו נקדם נושאים אלו באופן משמעותי. 
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מאוד ם לכלל הציבור אבל ה יםקשרי המועצה עם משרד הרווחה לא מוכר

ה״ "לתכנית ״להבלתוכנית הלאומית לנוער בסיכון,  אנו שותפים חשובים.

למרחב הכפרי ולתכניות רבות אחרות שנוגעות לחיינו, חיי קהילותינו וחיי 

י ראשי המועצות האזוריות לראשות ועדת רווחה של מרכז "ילדינו. נבחרתי ע

ספקת חסמי א -המועצות. פניתי השבוע בשם המועצות לשר הרווחה בשני נושאים 

אני  ,שירותים לגיל השלישי, והשתתפות המשרד בהדרכת נוער. בנוסף לאלו

מעוניין לקדם שילוב של מסגרות לבעלי צרכים מיוחדים במרחב הכפרי. נפגשתי 

 בהקשר הזה השבוע עם הנהלת כישורית. 

 ,ם וליישובים בנושאי פיתוח תשתיותל למשתכני"במסגרת יישור הדורים בין החכ

ל, עם נציגי היישובים והמשתכנים במכמנים "ל החכ"עם מנכ נפגשתי, יחד

״ גם בתחום הזה. פגישה תנסים ליישם מדיניות יותר ״שירותיובצורית. אנו מ

זור הקיבוץ. י מורן בקשר להרחבה מתוכננת של אדומה התקיימה עם נציג

ל ״קולחי משגב״. במנוף השתתפתי "בפגישה זו השתתפו מהנדס המועצה ומנכ

 רים. באסיפת חב

הזמנית( של פנייתי המשותפת עם עוד שני ראשי רשויות לוועדת הכספים )

, והתקבלה הארכה של ״הטבת המס״ כך שכל יישובי משגב, הכנסת נענתה השבוע

 לרבות ה״דרומיים״ ייכללו עד סוף השנה. 

נפגשתי השבוע עם כל עובדי אגף הנדסה לקראת השינויים הפיזיים והארגוניים 

 ודת האגף. הצפויים בעב

נפגשתי עם כל עובדי מחלקת תחבורה. ביניהם נמצאים גם חלק מהעובדים 

 יפה!  -הוותיקים ביותר במועצה. כולם רוצים ״אוטובוסים צהובים״ 

היו השבוע ישיבות של וועדת המשנה לתכנון ובנייה, וועדת כספים, והנהלת 

 כינוס ראשון של ״מליאה רחבה״.  -המועצה. בשבוע הבא 
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א בתיכון ״אסיף״ ומחזור ב׳ "י להשתתף בטקס גדול ומרגש לסיום מחזור לזכית

ב״עומר״. אני מקווה שרוב המסיימים יהיו בעתיד תושבים שלנו ושכולם יהיו 

 לעולם ״בני מקום״ ויזכרו לטובה את ״תבנית נוף מולדתם״. 

 

 

קבוצה קטנה,  - כיתי גם להשתתף בטקס קטן של קבוצת הכדורסל ״בן משגב״ז

, את כל היבטי חיי קהילה ב״רוח , הלכה למעשהית ומסורה שמבטאתאיכות

 לאבו עלי ולמשפ׳ סלע.  משגב״. תודה לכולם, למארגנים,

 !יישר כוח

 

  ,שלכם

 דני עברי


