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 1ספטמבר2019 ,
א' אלול ,תשע"ט

בי׳ס ״הרכס״ נפתח השבוע בלבון .צוותי אגף החינוך ומנהלת האגף  -נועה,
צוותי אגף הנדסה ומנהל האגף  -תומר ,יו׳ר וועדת חינוך -חני ,המפקח
המלווה את הפרויקט  -עוזי ,הקבלן המבצע הראשי  -בוריס ,כל העובדים
שעבדו ״סביב השעון״ ,כל קבלני המשנה ,הנהגים ,המפעילים ,הספקים ,הספקים
של הספקים ,עשיתם מעל ומעבר .כולנו נערכנו לפתיחת שנת הלימודים בתנאים
זמניים ״תחת עץ״ .זו היתה יכולה להיות ,לדעתי ,חוויה מאתגרת ומעניינת
אבל כנראה שזה לא יקרה (הפעם).

בבתי הספר קציר ,עומר ואסיף נעשו שיפוצים ותוספות ,ונבנו גנים חדשים בערב
נעים .בתי הספר התיכוניים משגב ואורט סלאמה ,ובתי הספר היסודיים משגב,
כמאנה ,סלאמה ,מורשת ,הר גילון ,הר שכניה ,עודד ,מעל׳צ ,וגליל  -כולם
עברו בדק ותיקונים .כל גני הילדים בכל היישובים  -גם.
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עובדים  63מלווים /מלוות בהסעות בכל מסלולי הנסיעה שבהם נקבע שדרוש
מלווה .כולם נקלטו כעובדי מועצה ובכך סיימנו את הנוהג הלא מוצלח (ולא
״נאור״) של העסקתם ע׳י קבלני ההסעות.
לקראת פתיחת שנת הלימודים נפגשנו עם שכנינו ושותפינו במערכת החינוך
הבדווי מביר מכסור ,וברכנו את ראש הרשות על שובו מהחג׳.
במכרז האחרון של המועצה לקליטת סייעות בגנים הבדווים נגשו  120מועמדות
ל 2-משרות פנויות .קיימת בעיה קשה של תעסוקה מתאימה ביישובים הבדווים
ובמגזר הערבי בכלל .האתגר משמעותי במיוחד בהתחשב בעלייה המתמדת
ברמת ההשכלה והרצון והצורך של נשים להשתלב בשוק העבודה במשרות
תואמות להשכלתן.
נפגשתי השבוע ,יחד עם נציגי הרשויות סחנין ,עראבה ודיר חנא עם יזמי תכנית
מחוללת שינוי מבני ופיתוח תעסוקה מתאימה לחברה הערבית .חברת
״פורטלנד״  -חברת ייעוץ בינלאומית ,קיבלה מימון להציע דרך לקדם את
הנושא.
איימן סייף (לשעבר מנהל בכיר במשרד ראש הממשלה) ,הציג הצעה להרים
באזורנו קריית הייטק בדגש על טכנולוגיות רפואיות ,לפתח שירותי רפואה -
חלקם מבוססי טכנולוגיה מתקדמת ,חלקם מבוססי טיפול בתופעות כרוניות
שמטופלות בחסר בחברה הערבית ,וחלקם מבוססי פיתוח שירותים גריאטריים
וסיעודיים שחסרים באופן כללי ובאזור.
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משגב פעילים בקידום המיזם .נציגינו במנהלת המיזם  -אחמד  -סגן /מ׳מ
ראש הרשות ואסף אברהמי  -יו׳ר הוועדה האסטרטגית לפיתוח עסקי.
אסף השתתף השבוע גם בישיבה הראשונה של ה״אקסלראטור״  -המאיץ העסקי
המשותף אותו אנו מקימים יחד עם עיריית כרמיאל בדגש על תעשייה טכנולוגית
מתקדמת.
אנו נקלוט בקרוב אדם חדש בצוות לשכת ראש המועצה  -מרכז פיתוח עסקי,
ובכך נשלים את איוש המבנה הארגוני החדש .פיתוח כלכלי הוא בלב השליחות
שלנו .אנו נהיה שותפים במהלכים פורצי דרך ברמה האזורית וגם ברמה הארצית
והבינלאומית .אנחנו לא רק נביא מקומות עבודה ,אנחנו ניצור ״אקו-סיסטם״ ,
סביבה שלמה ,שמעודדת יזמות וטכנולוגיה.
ישבתי השבוע עם אילן  -מרכז ״חיבו׳ק״ (חינוך ובינוי קהילתי) ועם מנהלת
המרכז הקהילתי  -איילה ורכזת התרבות  -שלומית .אנו מתחילים לעשות בדק
בכל הקונספט של האירועים במשגב ,כדי לראות איך אפשר לשדרג או להגיע
לפסטיבל או אירוע ״דגל״ כפי שהיה בעבר ״ימי מוסיקה וטבע״.
נפגשתי עם הנהלת היישוב אשבל השבוע .אין ספק שאשבל הוא אחד היישובים
ה״מיוחדים״ שלנו .אני מאמין שהיישוב ממלא תפקיד חיוני בחברה הישראלית
ואני מאמין שהיישוב בקרוב יצמח באופן משמעותי סוף סוף ,תוך שמירה על
אופיו וייחודו.
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ביקרתי השבוע ביישובים סלאמה ,יובלים ,כמון ,כמאנה ושוב סלאמה (יישוב גדול
 -סלאמה).

נפגשתי עם נציגים ותושבים ממורשת ,אשחר ,מעלה צביה ,יובלים ,חוסנייה
ואבטליון.
היום ראש השנה ההג׳רית  -שנה טובה למוסלמים ! היום ראש חודש אלול
ותחילת תקיעה בשופר להתעוררות ולתשובה .אני אשתדל להתעורר ולשוב.
מתחיל ״עת רצון״  -חודש טוב לכולם !

שלכם,
דני עברי

