
וודאות.  אי  ושוב  יציבות  חוסר  שוב  מיותרות,  בחירות  שוב  מעבר״,  ״ממשלת  שוב 

אני תמיד התחלתי את עבודתה של כל הנהלה - של יישוב או ארגון ציבורי או פרטי 

שעמדתי בראשו )והיו הרבה כאלה(, ב״אוריינטציה״ ותיאום ציפיות. תמיד הצגתי את 

שני המבחנים העיקריים שבה נבחנת הנהגה: 

1 - לאחד ולא לפלג. 

ובאינטרסים  להתפשר ולהתחשב באינטרסים מנוגדים, מבלי לאבד מיקוד באחדות 

המשותפים. 

2 - לוותר על הטווח הקצר לטובת הטווח הארוך ולא ההיפך. 

לכוון ״רחוק״ ולתעדף מטרה ארוכת טווח ואסטראטגית, על מטרה קצרת טווח ומיידית. 

החזון  הערכים,  ע"פ  לפעול   - ופשרות  מגבלות  אילוצים,  אף  על  שקט״.  ״לקנות  לא 

והיעדים האסטראטגיים.

ע"פ המבחנים האלו לממשלות ישראל של כל הדור האחרון, וגם ל״ממשלת השינוי״ 

של השנה האחרונה - תוצאות מעורבות ולא עקביות. אין ספק שהשנה האחרונה היתה 

עדיפה על השנתיים שקדמו לה מבחינת תפקוד הממשלה. היה תקציב, היתה מדיניות, 

״טיפול״. אנחנו במשגב נמצאים ב״חזית״ רגישה של מדיניות. אנחנו בפריפריה,  היה 

המתקדמת  בכלכלה  מספיק  משולבת  שלא  ערבית  אוכלוסיה  בלב  הכפרי,  במרחב 

הגלובאלית. ללא מדיניות מכוונת לסגירת פערים, לפיזור אוכלוסיה ולפיתוח הפריפריה 

אנחנו - כל תושבי הגליל, בתהליך של פתיחת פערים מול ״מדינת תל אביב״.

השתתפתי השבוע בכנס לקידום ופיתוח הגליל במכללה האקדמית גליל מערבי בעכו. 

ש״פיזור  לכך  התייחס  המשפטים  שר  הכנסת.  פיזור  על  שהוחלט  יום  באותו  היה  זה 

אוכלוסין״ כבר לא מהווה מטרה ושנדרשת החלטת ממשלה לעניין זה. המכללה עוקבת 

בצורה מדעית אחר הפערים שהולכים ונפתחים בין המרכז לפריפריה בכל התחומים. 

כל שנה מתפרסם דו״ח.

וראש  הגליל״  ״מועצת  יו״ר  דן.  בגוש  מרוכזים  בישראל  ההייטק  ממשרות   90% מעל 

עיריית עכו אמר שבנגב ובגליל יש רק ״פירורי הייטק״. 

גם שירותי בריאות, השכלה גבוהה, פיתוח תחבורה והסקטור הציבורי - כולם הולכים 

ומתרכזים ב״מדינת תל אביב״. 

אנחנו במשגב פועלים ע"פ חזון, יעדים ותכניות עבודה. אנחנו מתאימים את התכניות 

- קיצוצים בתקציבי ממשלה, שינויי מדיניות, אירועים ואתגרים בטחוניים,  לארועים 

חברתיים ופוליטים וגם - מגיפה עולמית. 

ארוך  לטווח  הרבות  בפעולות  מעמיק  דיון  היה  השבוע  המועצה  מליאת  בישיבת 

שהמועצה מבצעת בתחום הפיתוח העסקי:

- קידום פארק הייטק בא.ת. בר לב, מאיץ יזמי וטכנולוגי עם כרמיאל ומכללת בראודה, 

מאיץ יזמי וטכנולוגי עם סח'נין, האב עסקי וקהילה עסקית מבוססת בהאב בתרדיון, 

אלבטוף,  ומ.א.  תחתון  גליל  מ.א.  עם  בשיתוף  תעסוקה  לפיתוח  ״מעברים״  הקמת 

והמשך שת"פ עם ״ריאן״ לקידום תעסוקה בחברה הבדווית.

לאזור  לב  בר  א.ת.  והרחבת  לב  ובר  תרדיון  בא.ת.  הפוטנציאל  מלוא  שווק  קידום   -

ה״מנחת״ וצפונה עד כביש 85. 

- ייזום קידום א.ת. משותפים עם סח'נין, עראבה, כפר מנדא/ ביר מכסור, דיר אלאסד, 

יישובי משגב, קידום הרחבת א.ת.  וקידום אזורי תעסוקה, מסחר ומשרדים בתוך כל 

לבון כעוגן לפיתוח עסקי אשכולי ב״רכס״ בצפון המועצה.

- פיתוח יער שגב כעוגן אזורי לרבות פיתוח שטח ה״מבואה״ באזור חורבת ״ראש זית״, 

שיקום מחצבת שגב ופיתוח שטחי תיירות בבעלות וביוזמת המועצה. 

״כפר  של  ובנייה  וייזום  המועצה  בבעלות  החולים  לקופות  בריאות״  ״מבנה  ייזום   -

גמלאים״ לתושבי משגב בבעלות המועצה. 

- קידום יזמויות תיירותיות, אומנותיות, תרבותיות וטיפוליות בשיתוף עם יישובים ועם 

רשויות שכנות.

למרכז  מתרדיון  התחבורתי  ה״עוגן״  העברת  הציבורית,  התחבורה  תפיסת  שינוי   -

השרותים וטיוב והתאמת השירות.

לחיבור  אופטים  סיבים  של  רשתות  פריסת  ע"י  מהבית  לעבודה  האפשרות  קידום   -

אינטרנט מהיר בכל יישובי משגב ביוזמה ולווי המועצה.

בישיבות נוספות של המליאה נדון בתחומים האסטראטגיים האחרים:

הקהילתי  למרכז  הספר  בתי  בין  הפעולה  שיתופי  והעמקת  הקהילה״  בלב  חינוך   -

ולפעילות הנוער ביישובים.

ופעילות  לתשתיות  המועצה  אחריות  והגדלת  לאשכולות  והשקעות  פעילות  ביזור   -

ביישובים, הגדלת נתח התקציב המיועד לפעיולויות והשקעות ביישובים ובאשכולות 

יישובים.

- הגדלה וטיוב סל השירותים לגיל השלישי ופיתוח רב דוריות ביישובים, באשכולות 

יישובים ובמרכז השירותים, כדי להציע מענה מגוון לכל צרכי הגיל השלישי בכל יישובי 

המועצה.

המועצה פועלת בצורה רצינית ועקבית, אני מאחל שממשלת ישראל וכנסת ישראל 

ישכילו לפעול כך גם. עתידנו והצלחת תכניותינו תלויים בזה!

נפגשתי ושוחחתי בשבועיים האחרונים עם ציבור גדול שמשתתף בהליך קהילתי רחב 

היקף בשני יישובים - מורשת ולוטם. 

המועצה.  לתושבי  גמלאים״  ״כפר  הקמת  בנושא  ציבור  שיתוף  בערב  השתתפתי 

ההתעניינות וההשתפות היו מרשימים, כל הערות הציבור יקבלו התייחסות, הפרויקט 

יצא לדרך, בהצלחה! 

עראבה,  סח'נין,  כרמיאל,  אלאסד,  דיר  עכו,  מראמה,  עמיתים  עם  שוחחתי  נפגשתי/ 

כאוכב וביר אלמכסור. 

השתתפתי בהתיעצויות חירום של המועצה ושל מרכז השלטון האזורי בקשר לעיצומים 

ולשביתה בבתי הספר היסודיים ובגנים, ואנו נערכים כמיטב יכולתנו לפעילות הקיץ 

וודאות גדולה. פה המקום לומר שמשגב תומכת במאבק המורים להעלאת  בתוך אי 

שכרם ומייחלת לשינויים משמעותיים לטובת קידום החינוך ועתידנו ועתיד ילדינו. 

לגבינות  בינלאומית  בתחרות  ראשון  במקום  שזכו  מגילון  ברזילי  משפ׳  עם  נפגשתי 

איכותיות.

 - בינלאומית  שחייה  בתחרות  חדש  שיא  על  אביב  ממצפה  ברזילי  למשפ׳  ברכות 

בהצלחה לאביב! 

נפגשתי/ שוחחתי עם תושבים ונציגי ציבור מלוטם, מורשת, כמון, סלאמה, ערב נעים, 

גילון, מצפה אביב, דמיידה, צורית וטל אל. 

קראנו אתמול את פרשת ״קורח״. המונח ״טלית שכולה תכלת״ לקוח ממדרש ״במדבר 

רבה י״ח ג׳״. הסוגיה מורחבת במסכת מנחות )ד׳,א׳ / מ״א, ע״ב(. קורח התחכם והקשה 

ב״מחלוקת שלא לשם שמיים״. כוונת מצוות ציצית שצבע ה״לבן״ מסמל את מקומנו 

ואלו צבע ה״תכלת״ את שאיפתנו. אנו מצויים ונטועים היטב בהוויה היומיומית וצופים 

שמיים״  לשם  שלא  מ״מחלוקת  להימנע  תמיד  שנזכה  גבוה.  יותר  למישור  ושואפים 

)אבות ה׳, י״ז(. 

עלינו  הבאים  חמישי  וביום  רביעי  ביום  שיחול  תמוז  חודש  ראש  על  בשבת  הכרזנו 

לטובה. שבוע טוב וחודש טוב!

יומנו של
ראש המועצה

שלכם,
דני עברי
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