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המגיפה הכלכלית של השנה האחרונה הביאה לנזקים שמאוד קשה לאמוד.
הפערים בחברה גדלו .ענפים שלמים ספגו מכה אנושה .לגילאים מסויימים
ולמקצועות מסויימים אבדה שנה שלמה של פעילות חיונית.
מצד אחד ,ראינו כמה אנחנו שזורים ותלויים אחד בשני במרחב ובעולם ומצד שני,
צמצמנו מגעים חברתיים רבים .אנחנו הפסדנו זמן...
בעבודת המועצה קיימת פגיעה בשני מישורים עיקריים:
 - 1עבודה ללא תקציב מדינה וללא הנהגה מדינית עקבית וסדרי עדיפות ברורים
בתחומי תשתיות ,פיתוח הפריפריה ,תחבורה ,חינוך ועוד.
 - 2צמצום מגע אנושי חיוני עם גורמי חוץ ,עובדים ועם כלל הציבור בעקבות
מגבלות וריחוק חברתי.
ברוב המגזר הפרטי הפגיעה עוד יותר קשה .המשק הצטמצם פחות מהמצופה
השנה בזכות ענפי הייטק ,ענפי תעשיית הבטחון וענפים אחרים שהצליחו
לתפקד ,אבל אבדה שנת צמיחה שלמה לכל הפחות.
מה אנחנו עושים?
בפארק בר-לב ,באשכול בית הכרם ,בשיתוף עם כל הרשויות השכנות בכל
הכיוונים ,אנו מנסים למשוך מחוללי תעסוקה חדשים .אנו מאמינים שדווקא
עכשיו ,אחרי תקופה כל כך קשה ,קיימות הזדמנויות ייחודיות .אנו פונים לכל
גורמי התעסוקה עתירת המדע והידע מכל הסוגים ומציגים את עצמנו:
אנחנו ״מעגל שני״ קרוב ללב המדינה (שעה-שעתיים נסיעה זה ״קרוב״ במונחים
השוואתיים) עם יתרונות ייחודיים .יש אנרגיות ואוכלוסייה צעירה ומשכילה .יש
פוטנציאל רב לא ממומש בחברה הערבית ,בעיקר בקרב נשים בעלות השכלה
ויכולת שסובלות מתת-תעסוקה .יישובי משגב הם מודל למשיכת אוכלוסייה
שמקדמת את הקהילות המקומיות ,את הכלכלה ואת האיזור כולו .ביישובי משגב,
על אף עליית המחירים והורדת התמריצים ,עדיין אפשר לבנות בית במחיר של
דירה באזורי ביקוש במרכז הארץ .זה הזמן להתמקם בגליל! את החלק שלי במצגת
שאנו מכינים עשיתי בטבע באיזור יודפת העתיקה.

המועצה עוסקת כל הזמן בפיתוח עסקי:
 lיש לנו יוזמה משותפת עם עראבה על שטח פרטי בין עראבה ללוטם.
 lיש לנו יוזמה משותפת עם סח'נין על שטח בבעלות מעורבת ממזרח לאשבל.
 lיש לנו יוזמה משותפת עם דיר אלאסד על שטח בבעלות מעורבת מדרום
לכישור.
 lיש לנו יוזמה משותפת עם כפר מנדא וביר מכסור על שטח בבעלות מעורבת
מדרום לדמיידה.
 lאנו מנסים לקדם פיתוח שטחי תעסוקה ב 5-יישובים קהילתיים באיזור עדיפות
לאומית.
 lאנו מנסים לקדם פיתוח שטח תעסוקה בסלאמה ובכמאנה.
 lאנו מעודדים ומסייעים בפיתוח תעסוקה ב״חזית מסחרית״ בכל היישובים
הבדווים.
 lאנו מעודדים עבודה מהבית בפיתוח תשתית התקשורת בכל היישובים.
 lאנו מעודדים ומסייעים לפיתוח עסקים קיימים בכל היישובים.
 lאנו מסייעים ברישוי ופיתוח יזמויות ומסייעים בהסדרה ובפיתוח שטחי תעסוקה
בכל היישובים ובאזורי התעשייה האזוריים והמרחביים.
 lאנו מסייעים בהשמת עובדים מובטלים ובפיתוח יכולות להתמודד בשוק
העבודה (בעברית ובערבית).
 lאנו משתתפים במימון ובעידוד ״מאיץ״ ליזמים בשותפות עם גורמים בקהילת
משגב וסח'נין.
 lאנו משתתפים במימון ובעידוד ״מאיץ״ ליזמים בשותפות עם גורמים בקהילת
משגב ובכרמיאל.
 lהקמנו מרחב עבודה משותפת ״האב״ עסקי בפארק משגב-תרדיון.
 lאנו מתכננים ,מפתחים ומקדמים שווק מגרשים של רמ״י בפארק בר-לב
ובפארק משגב-תרדיון.
 lאנו מקדמים פיתוח ושווק של שטחי תעסוקה בלבון.
 lאנו מסייעים לעסקים קטנים ביישובי המועצה ב״רישות״ ובהגעה לגורמים
ממשלתיים שמסייעים בחקלאות ,בתעשיה ,בתיירות ,במסחר בתרבות ובספורט.
 lאנו מקדמים פיתוח ובינוי מרכז בריאות גדול עם מרכז שירותים משלימים לידו.
 lאנו מקדמים פיתוח ובינוי ״כפר גמלאים״ במרכז המועצה.
 lאנו מקדמים תכנית לשיקום מחצבת שגב במסגרת תכנית לפיתוח יער שגב
כיער לאופניים ולספורט.
 lאנו עובדים על פיתוח תחבורתי אזורי בשיתוף עם כל שכנינו.
 lאנו מטייבים את מערכת התחבורה הציבורית ביישובי משגב.
יש עוד....
כל הקהילה נרתמה למאמץ! מתנדבים רבים ונציגי ציבור עוסקים בכל התחומים.
עובדי המועצה והמנהלים ממוקדים ופועלים במלוא המרץ .אנחנו נצליח!
התהליכים כולם ממושכים ומורכבים .ההתקדמות נמדדת בשנים .חלק בעשרות
שנים .הפסדנו זמן ,חסרים אמצעים ,נדרשת ״קונסטלציה״ שלמה של תנאים כדי
לייצר ״פריצה״ .אבל תהיו סמוכים ובטוחים  -היא תגיע!

מליאת המועצה התכנסה השבוע ב״לייב״ באולם אשכול הפיס .המליאה אשררה
את כל ההחלטות שהתקבלו במהלך החודשים האחרונים בהתייעצות חזותית
ובהצבעה טלפונית .הוצג דו׳ח ביקורת מעמיק של עבודת הוועדה לתכנון ובנייה.
הוצג דו״ח מעקב אחר פניות ותלונות הציבור .הוצגה הצעת תקציב הפיתוח
שגיבשה וועדת כספים לקראת דיון בעוד כ-חודש.

השתתפתי השבוע בדיון וועדה גיאוגרפית של משרד הפנים להרחבת גבולות
השיפוט של מג׳ד אלכרום.
השתתפתי בעוד ישיבות ראשי מועצות אזוריות עם ראשי מפלגות לגבי סוגיות
של המרחב הכפרי .השבוע עם ישראל כץ ,נפתלי בנט ובצלאל סמוטריץ׳.

השתתפתי השבוע באירוע שיתוף ציבור של היישוב כמון במסגרת תהליך ״יישוב
לדורות״ שמתנהל בסיוע המועצה  -אתם מדהימים! בהצלחה!

נפגשתי עם יו״ר לבון ונציג היישוב במליאה בנושאים שוטפים ובעניין שווק דירות
במתחם ה״מעונות״.

נפגשתי עם מנהלים במועצה ובפיקוד העורף שעוסקים בעידוד התחסנות
האוכלוסייה ובהתמודדות עם החזרה לפעילות ,למרות התפרצויות קורונה בחלק
מיישובי משגב ובחלק מהיישובים באזורנו.
ביקרתי השבוע בכמאנה ונפגשתי עם נציגי ציבור מכל יישובי משגב בוועדת
כספים ,במליאה ובדיונים לקראתם.

קראנו בשבת בפרשת ״כי תשא״ על חטא העגל .קראנו הפטרת ״שבת פרה״ .אנו
תלויים בחסד וברחמים משמיים .הם תמיד הגיעו .הם מגיעים גם עכשיו .سبحان الله،
ישתבח שמו .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

