יומנו של
ראש המועצה
כביש  805המתוכנן איננו כביש ״עוקף סח'נין״ ,אלא כביש
״מחבר סח'נין״ .סח'נין היא ״עיר מחוז״ כמו כרמיאל.
התפתחות סח'נין מחייבת דרך שמאפשרת יציאה וכניסה
שלא ממרכז העיר ,כמו כל עיר .סיירתי עם ידידי ראש העיר
ד׳ר אבו ריא בפארק שהוא מפתח ,ושוחחנו על קידום
איזור התעסוקה המשותף אותו אנו מבקשים להקים
ממזרח לאשבל.

המקום עבר בדיקה של משרד הכלכלה ונמצאה היתכנות.
כמובן שאין היתכנות לאיזור תעסוקה וגם לא לאלפי
יחידות הדיור המתוכננות בסח'נין ללא כביש  805החדש.
משרדי הממשלה לא ממש מתפקדים בשנה וחצי
האחרונות ,אבל בכל זאת המצב הקשה של הכבישים
האזוריים מטופל .כביש ( 85עכו צפת) בהליך הרחבה
ו״מיחלוף״ כולל צומת ״כרמיאל מערב״ .כבישי הגישה
והצמתים בהר כמון וראס אל עין חודשו וטופלו (בחלקם).
צומת הר שכניה בביצוע ,נערך ״סיור קבלנים״ לקראת
בחירת קבלן למעגלי התנועה בסלאמה ,והחל תכנון
של הרחבה והסדרה של כביש  784מצומת אעבלין עד
מצפה אבי"ב ,כולל כיכר בכניסה למצפה אבי"ב .מערכת
הכבישים עדיין רחוקה מהרמה הנדרשת לפי כמות
התנועה .כשמישהו יקח ברצינות את האפשרות לחפור
מנהרה מבקעת סח'נין לבקעת בית נטופה ,ולחבר את
 300,000תושבי הגליל לצומת המוביל ב 10-דק׳ נסיעה כמו
שנעשה בכרמל  -אז נדע שמתייחסים באמת וברצינות
לצרכי תושבי הגליל.
השתתפתי השבוע בכינוס ראשי מועצות אזוריות
ושוחחתי עם שר הפנים על הוועדות הגיאוגרפיות ועם
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,על צרכי פיתוח תעסוקה
ביישובים קהילתיים.
שוחחתי עם יו"ר מרכז השלטון המקומי על היחסים בין
יהודים לערבים באזורינו ,ועם יו"ר קק"ל על תכניות גדולות
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של קק"ל לפיתוח תעשיות הייטק בגליל .שמענו דברים
מחברי כנסת ושרים מכל הקשת.
השתתפתי גם בכנס יסוד של ״מועצת הגליל״ .ונפגשתי
עם יו"ר הפורום ידידי שמעון לנקרי  -ראש העיר עכו
המיתולוגי.
צילום :אלכס הובר

את פורום ראשי הרשויות הערביות במועצה מייצג ד"ר אבו
ריא ,והוא ניצל את ההזדמנות להזמין את כולם ל״מירוץ
שכנים״ ב .3/4גם הרשויות הבדוויות והרשויות הדרוזיות
שותפות למועצה .כולנו מצפים שייעשה מאמץ מרוכז ע"י
הממשלה ל״סגירת פערים״ עם ״מדינת תל אביב״.
השתתפתי בישיבת ראשי רשויות השותפות באזור
התעשייה בר לב ,ושוחחנו על קידום תכנית לשינוי ייעוד
ה״מנחת״ ותכניות פיתוח נוספות.
הסתיים בשעה טובה המכרז לבינוי מרפאות חדשות
לקופ״ח ״כללית״ ו״מכבי״ ולמכון דיאליזה אזורי ממוגן .כל
זה בפרויקט שיכלול בעתיד מרפאות פרטיות בתי מרקחת
ומסחר.
נפגשתי עם ד"ר רויטל שוורץ סבירסקי ,סגנית ראש עיריית
קריית ביאליק ובעלה  -איש ״רפא"ל״ וראש העמותה
לנגישות .סיכמנו על תחילת הליך חשיפה והסבר חווייתי
על נגישות לעובדי המועצה באופן מיידי.

יומנו של
ראש המועצה

ה׳ באדר תש"פ | 1.3.2020

נפגשתי השבוע עם פורום יושבי הראש של כל היישובים
מאוד שמחתי להשתתף ב״יום קליטה״ של עשרות
הסייעות שהצטרפו ,בנוסף למלוות של החינוך המיוחד,

למצבת העובדים הקבועים של המועצה.
מדובר במצטבר במעל מאה עובדות .במשך שנים עובדות
מסורות אלו עשו את תפקידיהם החיונייים ברגישות
ובנאמנות אבל זכויותיהם הסוציאליות היו של עובדי
 /עובדות חברת כח אדם .ברוכות הבאות! כבוד הוא לי
ולשאר עובדי המועצה שהצטרפתם אלינו גם מבחינה
פורמאלית.
השינויים המבורכים בחברה הבדווית התחילו גם בערב

ועם תושבים בסלאמה ובכמאנה.
שכבת י"א של קמפוס משגב יזמה והובילה ״סמינר ערבה״
 טיול למידה בערבה ,והמרכז הקהילתי השלים בהצלחהאת ארועי ״פברואר יוצא מן הכלל״  -אירועים לשילוב בעלי
צרכים מיוחדים בקהילה.
נעים .פעילויות להרחבת התעסוקה ולהתנהלות כלכלית
הם רק חלק מהסיפור .בכל הזדמנות אני מספר על
אחוז הנשירה האפסי בתיכון סלאמה ,על האחוז הגבוה
של הבוחרים ובוחרות לשרת שירות לאומי או להתנדב
לשירות בצה״ל וגם אחוזי הבגרות ,ההישגים במבחנים
הפסיכומטרים ובלימודים אקדמאים .אנחנו נעשה
מאמצים גדולים לסייע בשילוב הדור הצעיר במעגלי
העשייה התעסוקתיים ,הכלכליים ,הציבוריים והקהילתיים.

חתמתי השבוע על הרבה היתרי בנייה במגוון רחב של

יישובים יהודים ויישובים בדווים.
קראנו בפרשת תרומה בעניין בניית אוהל המשכן ״ועשו לי
מקדש ושכנתי בתוכם״ (שמות כה ,ח) נרמז שכשאנחנו
זוכים ״לעשות״ כמו שצריך הקב"ה שוכן בתוכנו.
שבוע טוב!
שלכם ,דני עברי

