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אין תקציב למדינה .הולכים שוב לבחירות מיותרות .יש למועצה הוצאות לא מתוכננות.
כולם נשחקים מהמגבלות .בתחום אחד עשינו השנה ״פריצת דרך״ אמיתית ודרמטית
 קידום פרוייקטים ביישובים הבדווים .מדובר בהיקף נצבר של מעל  50מיליון ₪ב .21-2020זה בנוסף למימון שוטף של קרוב ל 5-מיליון ( ₪מעבר להכנסות ארנונה) ב
 2020בלבד .אנו זוכים לשיתוף פעולה מצויין עם וועדי היישובים .אנו זוכים לשיתוף
פעולה מצויין עם משרדי הממשלה .אנו זוכים לשיתוף פעולה מצויין בין היישובים
הבדווים לבין היישובים היהודיים ובין היישובים הבדווים לבין עצמם.
רשימה חלקית:
בסלאמה משווקים בימים אלו  126יחד׳ לבני מקום .תהליך ממושך של פרצלציה
מורכבת בשכונת משפ׳ עאו הושלם ואפשר כעת לקדם היתרי בנייה שהיו ״תקועים״
במשך שנים .מעבר כביש  804בין חלקי הכפר והסדרת הכניסות לכפר בביצוע .כביש
 38במרכז הכפר ,כבישים  20-19בשכונת משפ׳ מעתוק בביצוע ושדרוג.

כל הכבישים בכפר מטופלים ומתוחזקים בשיתוף הוועד המקומי .תכנית מתאר
להסדרת מגרש כדורגל ,ולאיזור תעסוקה יישובי מתקדמת .מבנה בית הספר
התיכון הושלם ,כולל הצטיידות ,ו 101מחשבים ניידים חולקו לתלמידי התיכון ועוד
 89לתלמידי בית הספר היסודי .רוב המחשבים התקבלו ממשרד החינוך וחלק ()29
מחברת אלביט.
בכמאנה התקבלה לאחרונה הרשאה תקציבית חסרת תקדים  6.7 -מיליון  ₪לכביש
 .5מבוצעות עבודות פריצה וסלילה למגרשים חדשים ששווקו לבני מקום בשכונה
המערבית ,בשכונת ג׳לסה ,ובשכונה המזרחית .בוצע שדרוג כביש  8וכביש  .15הורכבו
מעקות בטיחות בכבישים ,בשכונות וליד בית העלמין .בוצעו עבודות הקמת גינון
ב  4כיכרות .התקבלה הרשאה תקציבית להקמת קומה נוספת בבניין הציבורי הרב
תכליתי .נחתם הסכם שיתוף פעולה להקמת איזור תעסוקה משותף לכל יישובי
ההר  -כמאנה ,מכמנים וכמון והוקמה מנהלת משותפת .הוקמו עמודי ״בזק״ ותאורה
פוטו-וולטאית בשכונה המזרחית .עבודות השלמת מגרש דשא סינטטי מושלמות,
הותקנו מצלמות אבטחה במבני הציבור ,ונמסרו מחשבים רבים ע״י המועצה לבית
הספר היסודי.
בחוסנייה בוצעו עבודות סלילה בכבישים  7,8,9והונחו תשתיות חשמל בכל הכבישים
החדשים .הושלמה הקמת מגרש קט-רגל לרבות חיבור לתשתיות .הוסדר שירות
רדיו-טלפון שאיפשר התחברות לאינטרנט מהיר (יחסית) .תכנית מתאר כוללנית
ליישוב במימון משרד השיכון מקודם סוף סוף אחרי שנים.
בערב נעים נמשכות עבודות הסדרת רשת הכבישים .מבנה ציבור רב תכליתי בשלבי
הקמה מתקדמים.
מגרש ספורט נמצא בהקמה .כביש הגישה העתידי ליישוב נמצא בהליכי תכנון
מתקדמים .תכנית מתאר להסדרת המשך הרחבת היישוב לכוון מערב נמצאת בהליכי
אישור .בדמיידה נחגוג בקרוב (ב״מגבלות״) את חנוכת מבנה הציבור הרב-תכליתי.

הרשאה תקציבית של  ,₪ 400,000שאושרה לאחרונה ,תאפשר לסיים את המסגד.
בוצעו עבודות פיתוח וגינון מתקדמים.
בראס אלעין נהנים גם משדרוג כביש  804והסדרת הכניסות לכפר .באופן חריג אושרה
הקמת קיר אקוסטי והביצוע התחיל .כביש  2לשכונה העליונה הושלם .החלה בניית
גן ילדים חדש .בקרוב תבנה קומה שנייה במבנה הציבור רב -תכליתי .המסגד בשלבי
בנייה מתקדמים .התחילה בניית מגרש משחקים ,ובוצעו עבודות הקמת שטחי גינון
ונוי .בקרוב ישווקו  11מגרשים לבני מקום.

אני חייב לציין שלש פעולות ברוכות שמתנהלות בשיתוף הקהילות ביישובים
הבדווים בצורה מרשימה.
 - 1מרכזי למידה ומפגשים מחוץ לבתי הספר עם ילדים ונוער.
 - 2צוותי צח״י פעילים ואפקטיבים שמסייעים בהתמודדות עם מחלת הקורונה ועם
המגבלות והקשיים.
 - 3שיתוף פעולה עם יישובים שכנים במנהלת הר כמון ובקידום שביל יוממות ראס
אלעין -סלאמה-מעלה צביה-לוטם-חוסנייה.
מבחינתי ,פעולתו של סגן ומ״מ ראש המועצה במשרדים הממשלתיים ,בפורומים
השונים של הבדווים ושל השלטון המקומי ,וביחד עם וועדי היישובים ויושבי הראש
שלהם ,הם שאיפשרו את פריצות הדרך האלו .יישר כוח  -سلم يدك.
ברשות חבריי הבדווים  -אמירה קטנה ל״איזון״ .לדעתי ,הרגלי החתונות ההמוניות
והראוותניות שהתפתחו בשנים האחרונות ,עם המוזיקה הרועשת והמוני המוזמנים
יצאו מכל פרופורציה ומהווים עול ונטל על החברה הערבית בכלל ,ועל החברה
הבדווית בפרט .לדעתי ,הם פוגעים באיכות החיים של התושבים ומעיקים על כל
החברה וכן ,גם על השכנים .מגיפת הקורונה הציפה את עניין החתונות כנקודת תורפה
רצינית בהתנהלות הראציונאלית והאחראית בד״כ של הציבור כולו .אני מקווה שעם
הזמן ,כל האירועים ייערכו בגני אירועים ייעודיים ,מפוקחים ובטוחים.

השבוע נפגשתי עם סגן שר הפנים בעניין מדיניות אשכולות היישובים ,הוועדות
הגיאוגרפיות ,ותקצוב הוועדים הבדווים.
השתתפתי בשיחת ראשי רשויות עם שר החינוך בעניין החזרה ללימודים ,ועם שרת
התחבורה בעניין תקצוב שדרוג כבישים ביישובים הערבים בכלל ,וכן ביישובים
הדרוזיים והבדווים בדרום ובצפון (תמונה) .השתתפתי בשיחת הסברה לשימוש
בתוכנת משרד הבריאות למעקב השוואתי אחר התחלואה ובדיקות הקורונה ומתווה
ה״רמזור״.

נפגשתי השבוע עם נציגי שדולת החברה להגנת הטבע בוועדות התכנון המחוזיות
והארציות.
נפגשתי עם נציג שותפינו במרכז הקהילתי ,חברת המתנ״סים.
השתתפתי בישיבה של הוועדה הציבורית לקידום רב-דוריות ושירותים לגיל
השלישי .השתתפתי בישיבת הנהלת המועצה לקראת ישיבה מתוכננת השבוע של
מליאת המועצה לדיון בתקציב .2021
נפגשתי עם הנהלת היישוב כמאנה ,ועם נציגי ציבור ותושבים מפלך ,מורשת ,מנוף,
אשחר ,עצמון ויעד.

קראנו אתמול פרשת ״ויצא״ .כתוב :״ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה׳ במקום הזה
ואני לא ידעתי״ (בראשית ,כח ,טז) .שנזכה להקיץ ,לדעת ולומר .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

