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חלקי  כל  גיאוגרפית.  בפריפריה  חיים  אנחנו  הערבית.  החברה  בתוך  חיים  אנחנו 

חיינו היומיומיים מושפעים מנורמות ומהלכי רוח בחברה הערבית. דפוסי תעסוקה 

ויוממות, תעשייה ומסחר, תחבורה, צריכה ושווק, בריאות ורפואה, פנאי, מינהל 

הם  אלו  כל   - הערבית  בחברה  ובנייה  תכנון  משפטים,  ואקדמיה,  מחקר  ציבורי, 

ניכר  חלק  מוצאים  אנו  ובמילואים  בצבא  משרתים  כשאנו  אפילו  מחיינו!  חלק 

משכנינו משרתים איתנו. 

במהלך חיי וחיפוש פרנסתי, פגשתי את החברה הערבית בכל שלב. כשותפים, 

כעובדים וכמנהלים, כספקים, כלקוחות, כיועצים מקצועיים וכמתחרים, 

בחקלאות, בתעשייה, במסחר ובפוליטיקה. 

משבר האלימות בחברה הערבית הוא משבר שלנו. המשבר הוא עמוק וכואב. הוא 

פוגע ברקמת החיים בכל מקום. 

בבניין  הוועד  הנזק שנגרם במזיד למשרדי  וראיתי את  ביקרתי השבוע בסלאמה 

הרב תכליתי, ליד בית הספר היסודי במרכז הכפר. ישבתי עם ראש הוועד - מוניר 

ועם חברי וועד נוספים והסתכלנו על כל המפות והעזרים ששימשו אותנו במשך 

ביקרתי  מהם.  שנשאר  מה  על  הסתכלנו  נכון,  יותר  הכפר.  ובניית  בפיתוח  שנים 

גם בבית הספר התיכון, שתוצאותיו בשנים האחרונות כל כך מעודדות ומעוררות 

שביקרתי,  בזמן  המנהל.  למשרד  במזיד  נזק  נעשה  שם  גם  הכפר.  לעתיד  תקווה 

הגיע מפקח הבגרויות ובדק את הנזק למערכת אבטחת טפסי הבגרות. ישבתי עם 

וניסינו לתכנן את המשך המאמצים שלנו לקדם את  - מחמוד,  מנהל בית הספר 

הנוער ואת הכפר.

 

בביקור  סלאמה,  ותושב  המועצה  ראש  סגן  עם  יחד  השתתפתי,  שישי  ביום 

הקהילתיים  השירותים  במבנה  בצפון,  הבדוויות  הרשויות  ראשי  כל  של  משותף 

והמוניציפליים בסלאמה. 

צועדים בה  וממושכים. הדרך שאנו  ומאבקים קשים  ניצבים אתגרים  כולנו  בפני 

ושילוב  ופיתוח  קידמה  של  דרך  פעולה.  שיתוף  ושל  שלום  של  דרך  היא  ביחד, 

בחברה ובעולם. דרך של בנייה ויצירה. הדרך היא תלולה ומאתגרת. רובה עלייה 

ולעיתים אנו נאלצים להמשיך, למרות שאנו נתקלים גם בירידה. אני מודה לעמיתיי 

ראשי הרשויות אלבטוף, ביר מכסור, זרזיר, כעביה, בוסמת, טובא, ושכנינו ראש 

התנועה האסלאמית, וכל המכובדים שהגיעו לסייע.

ומכירים את מחוייבותי אליהם.  תושבי משגב הבדווים מכירים אותי שנים רבות 

לנו  ומשותף  יותר  והמחוייבות היא לעתיד טוב  שורשי המחוייבות בעבר הרחוק 

וילדי  ילדינו  נמשיך לדאוג לעתיד  איום. אנחנו  ניכנע לשום  ולילדינו. אנחנו לא 

ילדינו. ביחד. 

נפגשתי השבוע עם מנכ"ל משרד החבורה וצוותו הבכיר, בעניין סלילת כביש 805. 

הפנייה המשותפת שלנו עם סח'נין ועם עראבה לקידום סלילת הכביש במסגרת 

תכנית החומש הקרובה שתתחיל בביצוע ב 2022, התקבלה והיא מקודמת. סלילת 

ומצפון  לסח'נין  מצפון  תעסוקה  שטחי  פיתוח  לאפשר  כדי  גם  נדרשת  הכביש 

וכדי  עראבה  בתוך  סח'נין,  בתוך  ציבורית  תחבורה  לקדם  בשביל  וגם  לעראבה, 

לקדם את התחבורה הציבורית האיזורית.

זכיתי השבוע לברך פגישה של אנשי דת מכל הדתות באיזורנו. הלוואי שמפגשים 

כאלו יפלסו  דרך להבנה ושיתוף פעולה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. אמן.

בקשר  המועצה  מנהלי  כל  ועם  )פקע"ר(  העורף  פיקוד  עם  בישיבות  השתתפתי 

להמשך הסגר והתקדמות  מבצע חיסון האוכלוסייה. 

 - השכנות  האזוריות  המועצות  ראשי  עמיתי  עם  פעמים  מספר  השבוע  שוחחתי 

מטה אשר וגליל תחתון. 

ביום רביעי ירד ברד במשגב!

התכנסה השבוע שוב הנהלת המועצה ב״זום״ לקראת דיון נוסף ב״זום״ של נציגי 

הציבור חברי המליאה בשבוע הבא.

מכמאנה,  ציבור  ונציגי  תושבים  ועם  חרשים,  של  ההנהלה  וועד  עם  נפגשתי 

סלאמה, מנוף, אשחר, כישור והררית. 

לקראת  הראשון  הפסח  ועל  מצרים  מכות  השלמת  על  קראנו  השבוע  בפרשת 

יציאה  וייסורים.  מאבק  תוך  השתחררות  לחירות.  מעבדות  ישראל  בני  יציאת 

ממקום צר למקום רחב. אחרי ארבע מאות ושלושים שנה. בלי להתמהמה. השבוע 

ביום חמישי ט"ו בשבט. התחדשות. שבוע טוב.

שלכם,
דני עברי


