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י״א בחשוון תשפ״ב

יומנו של
ראש המועצה
השבוע אני מבקש להתחיל בהבעת תמיכה בחברי אלעזר שטרן .ב  75 - 1974היינו יחד
בצנחנים בטירונות ובמסלול הארוך של הכשרת לוחמים .שמרנו על קשר .בשנת
 1992הוא היה מפקד שלי ביחידת המילואים והוא תחקר אותי בהקשר להיתקלות
שלי וחבריי במילואים עם מחבלים באילת .במהלך השנים הארוכות שבהם עסקתי
בפיתוח התיישבות בגליל הוא היה אתי בקשר כחבר ,כשכן מהיישוב הושעיה
וכאיש ציבור .אני מעיד עליו שהוא אדם הגון ,ענייני וישר .אני בטוח שבירור מעשיו
ועמדותיו ישקפו את זה .אני בעדו.

לא פשוט להבין את נבכי תהליך אישור תקציב המדינה .זה כבר שלוש שנים
שהמדינה מתנהלת ללא תקציב .בשנים אלו נשחקו והוזנחו תחומים רבים שנוגעים
למשגב.
השתתפתי לפני שבועיים בישיבת ראשי מועצות אזוריות עם ראשי מפלגת רע״ם.
תכלית הישיבה היתה הכללת תושבי המועצות האזוריות הערבים בתקצוב תוספתי
מתוכנן לשירותים ולהשקעות בחברה הערבית.
השבוע ישבתי עם בכירי מפלגת ישראל ביתנו .עודד פורר ,השר במשרד ״נגב גליל״
ושר החקלאות ופיתוח הכפר .נפגשתי אתו ועם ידידיי זאב נוימן ,ניצן מאיר וגם עם
פרופ׳ יוסי שיין ,והצגתי את הדגשים והבקשות של משגב בחברה היהודית.

אנו חיים בתקופה מעניינת .ברגע אחד מתמודדים כולנו יחד עם מגיפה ,ברגע הבא
עם התפרעויות ופשעי שנאה האחד כנגד השני .ברגע אחד אני יושב עם עמיתיי עם
נציגי התנועה האסלאמית ,וברגע הבא אני יושב עם עמיתיי עם נציגי ישראל ביתנו.
אני מעיד שגם אלו וגם אלו מחוייבים להסדרת תקציב שיקדם את המטרות של
תושבי משגב .נפלאות דרכי האל ,ישתבח שמו ,سبحان الله!
פעם היה מקובל לחשוב שיש תחרות בין מי שמעוניין לפתח ולקדם את החברה
הערבית לבין מי שמעוניין לפתח ולקדם את ההתיישבות היהודית .עם השנים
למדנו שהאמת היא שונה .יש עדיין מי שטוען שיש תחרות בין יישובים כפריים
במועצות אזוריות לבין ערים סמוכות .גם בזה למדנו שהאמת היא שונה.
האתגרים של החברה הערבית בגליל הם האתגרים של משגב ושל כרמיאל .פיתוח
וצמיחה במשגב וביישובי משגב הם גם רצויים לכפר מנדא ,לסח'נין ולדיר אלאסד
וגם לכרמיאל .גם ההיפך  -פיתוח וצמיחה דרושים לכולם .כולנו נוסעים באותם
כבישים ובאותה תחבורה ציבורית ,לומדים באותן אוניברסיטאות ,ומשתמשים
באותם שירותי רפואה .כולנו חלק מאותה כלכלה .כולנו מצפים שממשלה מסודרת
ומתוכננת תסייע בסגירת פערים בין המרכז לבין הפריפריה ,ותדאג לבטחוננו
ולחופש שלנו לנהל את חיינו ואת חיי משפחתנו וקהילתנו בדרכינו.
קיימות היא לא סיסמה אלא אתגר שכולנו שואפים אליו .גם איכות חיים .גם חיי
קהילה ,תרבות ופנאי .פיתוח בר קיימא הוא אתגר ענקי והוא דורש שיתוף פעולה
בתחומים רבים.
במהלך משפטי של שיתוף פעולה בין המועצה לבין מרכז ״עדאלה״ הוגשה תביעה
בשם התושבים הבדווים לקבל תקציבים ליישובים באשכולות נמוכים שלא
התקבלו בגלל ״מיצוע״ סטטיסטי בין יישובים בדווים ליישובים יהודיים במשגב.
כתוצאה מהתביעה שונתה שיטת המדידה למדידה ״בית ספרית״ והמטרה הושגה!
ביישוב סלאמה הושלמו עבודות שיפור בטיחות בכביש  804שחוצה את הכפר .مربوك!

נפגשתי השבוע עם תמיר ארד ,המפקד החדש של תחנת משטרת משגב ושוחחנו על
חיזוק הקשר בין המשטרה לבין הקהילה ,ועל לקחי הארועים במהלך מבצע חומת מגן.

נפגשתי ,יחד עם נציג היישוב קורנית ,עם ראש מועצת כאוכב אבו אלהיג׳א בעניין
טיפול במטרדי רעש .שוחחתי עם ראש מועצת שעב בעניין תכנון חיבור הכפר
לכביש  .784נפגשתי עם ראש עיריית סח'נין ועם ראש עיריית כרמיאל.
השתתפתי בישיבה עם קרן ״אתנה״ לקידום אוריינות דיגיטלית בבית ספר תיכון
סלאמה.
השתתפתי ב״כנס הגליל״ עם עוד  800תושבים ובעלי עניין בפיתוח הגליל תחת
הכותרת ״לשים את הגליל במרכז״.
השתתפתי השבוע בישיבה של הוועדה לתכנון ובנייה ונפגשתי עם מנהלים במועצה
לקראת הכנת תקציב המועצה ותאגידי המועצה ל.2022-

נפגשתי עם חברי הנהלה ,נציגי ציבור ,פעילים ותושבים ביישוב שכניה.

נפגשתי או שוחחתי עם נציגי ציבור ותושבים מטל אל ,שכניה ,קורנית ,מורשת,
יודפת ,סלאמה וחוסנייה.

קראנו השבוע את פרשת ״לך לך״ .בפרשה זו אנו קוראים אודות אברהם אבינו עד
לידת בנו הבכור  -ישמעאל .אברהם אבינו קיבל את מצוות מילה ומל את עצמו בגיל
 99ואת בנו בגיל  .13המציאות שעולה מהפרשה היא מציאות שמהדהדת בנו גם
במאפיינים הפנימיים  -אמונה ,נאמנות ,דבקות ...וגם במאפיינים חיצוניים  -שיתוף
פעולה מול תחרות ומאבק בפרנסה ,בבטחון ,במשפחה ובקהילה .ברית אבות תגן
עלינו .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

