من يوميات
رئيس المجلس
شارع  805المخطط ال يعتبر شارع "التفاف سخنين"،
بل شارع "يربط سخنين".
سخنين هي "مدينة لواء" مثل كرميئل .تطور سخنين
يستدعي شق طريق تتيح الخروج والدخول ليس
من مركز المدينة ،مثل كل مدينة .تجولت مع
صديقي رئيس البلدية د .صفوت أبو ريا في المتنزه
الذي يطوّ ره ،وتحدثنا عن تطوير منطقة التشغيل
المشتركة ،التي نطالب بإقامتها شرق اشبل.

تم فحص المكان من قبل وزارة االقتصاد وهنالك
جدوى .طبعا ال يوجد جدوى لمنطقة تشغيل وال ألالف
الوحدات السكنية المخططة في سخنين دون شارع
 805الجديد.
المكاتب الحكومية بالكاد تعمل في السنة والنصف
األخيرة ،ومع ذلك يتم معالجة الوضع الصعب
للشوارع المناطقية( .شارع  85عكا-صفد) يشهد
عملية توسيع وإقامة مفرق تشمل مفرق "كرميئل
غرب" .الشارع المؤدي لجبل كمون ورأس العين
والمفارق هناك مرّت تجديدا وتم تحسين قسم
منها .مفرق جبل شخانيا قيد التنفيذ ،تم إجراء "جولة
مقاولين" من أجل اختيار مقاول لميادين (دوارات)
السير في سالمة ،وبدأ التخطيط لتوسيع وتنظيم
شارع  784من مفرق اعبلين حتى متسبي أفيف،
يشمل دوارا على مدخل متسبي أفيف .شبكة الشوارع
ما زالت بعيدة عن المستوى المطلوب حسب كمية
السير .عندما يأخذ أحد على محمل الجد إمكانية حفر
نفق من سهل سخنين لسهل البطوف ،ويوصل 300
ألف نسمة من سكان الجليل لمفرق الموفيل في 10
دقائق سفر كما حدث في الكرمل ،حينها فقط يمكننا
أن نعرف أنهم يولون احتياجات سكان الجليل اهتماما
جديًا.
رؤساء
الداخلية
وتطوير
البلدات

شاركت األسبوع المنصرم في مؤتمر
المجالس اإلقليمية وتحدثت مع وزير
بشأن اللجان الجغرافية ومع وزير الزراعة
القرية ،حول احتياجات تطوير التشغيل في
الجماهيرية.
تحدثت مع رئيس مركز الحكم المحلي حول العالقات
بين اليهود والعرب في منطقتنا ،ومع رئيس صندوق
أراضي إسرائيل-ككال حول مخططات ككال الكبيرة
لتطوير صناعة الهايتك في الجليل .استمعنا ألقوال
أعضاء كنيست ووزراء من كل الطيف السياسي.
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شاركت أيضا في مؤتمر تأسيس "مجلس الجليل".
والتقيت رئيس المنتدى صديقي شمعون النكري-
رئيس مدينة عكا األسطوري.

يمثل منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في
المجلس ،د .صفوت أبو ريا ،الذي انتهز الفرصة لدعوة
الجميع إلى "سباق الجيران" بتاريخ  .3.4السلطات
البدوية والدرزية شريكة هي األخرى في المجلس .كلنا
نتوقع أن يُبذل جهد كبير من قبل الحكومة من أجل
"سد الفجوات" مع "دولة تل أبيب".
شاركت في جلسة رؤساء السلطات الشريكة في
المنطقة الصناعية بار ليف ،وتحدثنا عن تطوير خطة
لتغيير غاية "المهبط" وخطط تطوير إضافية.
انتهت بساعة مباركة مناقصة بناء عيادات جديدة
لخدمات الصحة "كالليت" و "مكابي" ولمعهد الدياليزا
المناطقي المحمي .كل هذا في مشروع سيشمل في
المستقبل عيادات خاصة ،صيدليات ومصالح تجارية.
التقيت د .رفيطال شفارتس سبيرسكي ،نائبة رئيس
بلدية كريات بياليك وزوجها-رجل "رفائيل" ورئيس
جمعية المنالية .اتفقنا على بدء عملية كشف وشرح
قضية المنالية لعمال المجلس بشكل فوري.
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سررت كثيرا في المشاركة في "يوم استيعاب"
عشرات مساعدات الروضات ،اللواتي انضممن،
باإلضافة لمرافقات التربية الخاصة ،لطاقم العمال
الثابتين في المجلس.
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ومع سكان من سالمة وكمانة.

نتحدث إجماال عن أكثر من  100عاملة .على مدار
سنوات أدت العامالت المخلصات وظيفتهن الحيوية
بكل حساسية ووالء ،لكن حقوقهن االجتماعية
كانت كحقوق عمال/عامالت شركات القوى العاملة.
أهال وسهال بكن! شرف لي ولكل عمال المجلس،
انضمامكن إلينا أيضا على الصعيد الرسمي.
التغييرات المباركة في المجتمع البدوي بدأت أيضا
في عرب النعيم .نشاطات لتوسيع التشغيل ولإلدارة
االقتصادية.
طبقة الحادي عشر في كامبوس مسغاف بادرت
وقادت "سمينار عربه"-رحلة تعليمية في العربه،
والمركز الجماهيري استكمل بنجاح أحداث "فبراير
أصحاب
لدمج
والمميز"-نشاطات
االستثنائي
االحتياجات الخاصة في المجتمع.
هم فقط جزء من القصة .في كل فرصة أتحدث عن
نسبة التسرب الشبه معدومة في ثانوية سالمة ،عن
النسبة المرتفعة للطالب الذين يختارون والطالبات
اللواتي يخترن أداء الخدمة الوطنية أو التطوع في
الجيش ،وأيضا عن نسب البجروت ،التحصيالت في
امتحانات البسيخومتري وفي التعليم األكاديمي.
سنبذل قصارى جهودنا للمساعدة في دمج الجيل
الشاب في دوائر اإلنتاج التشغيلية ،االقتصادية
العمومية والجماهيرية.
التقيت األسبوع المنصرم منتدى رؤساء البلدات

وقعت األسبوع المنصرم على تراخيص بناء كثيرة في
بلدات عديدة يهودية وبدوية.

قرأنا في قضية األسبوع عن التبرع في موضوع
بناء خيمة البيت "وأقاموا لي معبدا وسكنت فيهم"
(شموت كه ،ح) وتم التلميح أنه عندما نفوز "بالعمل"
كما يجب فإن سبحانه تعالى يسكن بداخلنا .أسبوع
جيد!
مع خالص الود واالحترام
داني عبري

