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תושבים יקרים,
והפעם בפרט תושבות יקרות.
נאמן להבטחתי בעיקר לקבוצה גדולה של נשות הכפר שפנו אליי וביקשו להוסיף לקאנטרי
חדרי חוגים לפעילותן הספורטיבית במקום ,אני שמח לבשר כי יוזמה זו נשאה פרי ובקרוב
מאד נתחיל בבנייה ,לאחר שקיבלנו היתר בנייה ופורסם המכרז לביצוע הפרוייקט.
בנין זה אומנם אינו גדול במיוחד והוא בסך הכל בגודל של כ 400-מטר מרובע ברוטו ,אך
הוא מורכב ביותר ובשל מיקומו והתאמתו הנחוצה למבנה הקיים ,מלאכת התכנון לא
הייתה פשוטה וגם הביצוע בפועל יהיה מסובך לא פחות.
לבסוף ,לאחר בחינת וריאציות שונות הצלחנו להגיע למקסימום האפשרי והצלחנו גם לעמוד
בדרישות גופי הבקרה והרישוי השונים .התוצאה לעניות דעתי תתן את הפתרון המצופה
לפעילות המתוכננת בו על ידי המתנ״ס ,לטובת הקהילה.
אני גם מאושר שהצלחתי לעמוד בהבטחתי ולהביא לביצוע פרוייקט זה עוד בימי כהונתי
כראש המועצה המקומית ואני תקווה שנסיימו בזמן ,תוך  8חודשים (תלוי מאד בקבלן
שיזכה במכרז) ושאזכה גם להיות שותף לחנוכתו ,לפני תום הקדנציה הנוכחית.
המבנה יכלול אולם פעילות גדול הניתן לחלוקה לשניים באמצעות מחיצה אקוסטית ניידת,
ועוד אולם פעילות נוסף וקטן יותר .כמו גם :מרחב מוגן ,מטבחון ,פינת ישיבה ושירותים,
שישרתו גם את באי חדר הכושר .שכן הבנין החדש יהיה באותו מפלס של הקומה שבה
מתקיימת פעילות זו.
עלות הפרוייקט כשלושה מיליון  ₪ושותפים לו :משרד הפנים ,מפעל הפייס והמועצה
המקומית שלנו ויש סיכוי טוב שגם המשרד לפיתוח הנגב והגליל יצטרף בעתיד הקרוב גם
הוא ויוסיף לתקציב.
בנין זה הוא אחד המבנים האחרונים שיבנו בתקופת כהונתי ובקרוב נתחיל בפרוייקט הבינוי
האחרון לעידן שלי ,והוא בניית עוד שתי כיתות גני ילדים מצידו המזרחי של הקאנטרי
ושיכלול בסמוך להן גם את השלב הראשון של בית הכנסת החדש ,שיושלם בעתיד ,כאשר
בשלב זה נבצע רק את עב' העפר ,הביסוס והרצפה .הואיל ומדובר בפרוייקט משולב הצמוד
לגני הילדים בתא שטח צפוף ולכן ביצועו של שלב זה הכרחי ומתחייב ,כבר בעת זו.
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