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הוא  חיינו  באיכות  ביותר  המשמעותיים  המרכיבים  אחד 
הנטייה  ערבי.   - ויהודי  עדתי  בין  ושלום  פעולה  שיתוף 
להתבדלות, לעוינות, ולאטימות בפני הנארטיב החלופי של 
זולתינו הן נטיות שליליות ומסוכנות. הגישה ההפוכה היא 
ופתיחות לנארטיב החלופי. המטרה היא  שיתוף, רגישות 
שלום. אלו דברים ברורים לכל אלא שהם קשים ליישום. 
קיימת תמיד סכנה של ״רוח רעה״ של הסתגרות שבטית, 
עדתית ודתית. לא חסר לאן להסתכל באזורינו ובמקומות 

אחרים לדוגמאות כאלו. 
אני בעד זהות יהודית וחרות וזהות לאומית יהודית. אני 

כיהודי וגם כתושב הגליל נגד גזענות ובעד דו קיום.
מאז ילדותי אני חי בשותפות עם ערבים בכל חלקי ומישורי 

החיים. כך גם ילדיי ונכדיי. 
ושפ׳ע  חינוך  אגפי  בפתיחת  להשתתף  השבוע  הוזמנתי 

)שיפור פני העיר( בבניין עיריית סח'נין. התרגשתי.

יהודים  מסביב,  הקטנים  היישובים  ותושבי  שאני  אמרתי 
וערבים, כולנו ״בני הכפר״. שמעו אותי מאות מכובדים. יהי 

רצון שנזכה אנחנו וילדינו לימי שלום וקיום משותף. 

לב   - חדש  שפ״ע  אגף  מנהל  קלטנו  במשגב  אצלנו  גם 
רוזנשטיין, והוא נערך לארגן את האגף במיקום חדש בבניין 
המועצה. יש גם משאית מנוף חדשה לפינוי פסולת וכלי 

אצירה חדשים שיחליפו בהדרגה את ה״צפרדעים״. 
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הרבה שנים משגב כמועצה לא השתתפה בכנס התיירות 
חדש  לדגש  ביטוי  היא  השנה  השתתפותינו  הארצי. 
תעסוקה  פיתוח  עידוד  קטנים,  עסקים  עידוד  במועצה. 
ותיירנים. החזון - בכל  ביישובים, עידוד אמנים, מטפלים 
משפחה, אחד מבני הזוג עובד ביישוב או בקרבת מקום. 
קטנים  עסקים  עם  יקרה.  לא  זה  קטנים״  ״עסקים  בלי 
וקיבלו  השתתפו  תיירנים  עשרות  אפשרי.  זה  ובינוניים, 

חשיפה )אף אחד לא ״נדחה״(

אנחנו כמועצה עוסקים יום יום בשיתופי פעולה ובסגירת 
כיתות  שש  נמסרו  השבוע  הערבים.  ביישובינו  פערים 

חדשות שנבנו בבית הספר התיכון בסלאמה

נמסר גם מבנה ציבור נוסף בדמיידה. 
עמותת ״מרחבים״ לגיל השלישי ארגנה ביקור מרגש של 
מעל מאה פעילים מהיישובים הבדווים במעלה צביה - כל 

האסטראטגיה שלנו בפעולה אחת! 
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בסלאמה  השנה  שפעל  המשימתי  לגרעין  כח  יישר 
וביישובים הבדווים 

תיכון  בוגרי  לנבחנים במבחן הפסיכומטרי,  ענק  כח  יישר 
אתם  תקדים.  חסרות  תוצאות  שהשיגו  סלאמה  אורט 

עתידנו - בהצלחה ! 

על  ושוחחנו  הפנים  משרד  מנכ'ל  עם  השבוע  נפגשתי 
הרחבת האשכול, כך שיכללו בו רשויות בקעת סח'נין. 

התקיימה ישיבה חודשית של וועדת המשנה לתכנון ובנייה 
בהשתתפות נציגי המליאה של חוסנייה, סלאמה, שורשים, 

שכניה, יובלים, רקפת, טלאל ועצמון. 

מאשחר,  יישובים  ונציגי  תושבים  עם  ושוחחתי  נפגשתי 
כישור, גילון, מורשת, סלאמה וכמאנה. 

קראנו על מעמד הר סיני ועשרת הדברות ״בטעם העליון״. 
מיד אח׳כ כתוב ״וכל העם רואים את הקולות...״ 

)שמות כ, יד(. מעניין. 
שבוע טוב!

שלכם, דני עברי
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