
היה רגע בישיבת מליאת המועצה השבוע שיצא לי משהו 
ישיבות המליאה  ״אני מנהל את  ״ישר מהלב״. - אמרתי: 
באסיפות  )וגם  במליאה  לקונצנזוס״.  להגיע  בניסיון 
ביישובים( מתכנסים כדי לקבל החלטות וכדי לפעול לטובת 
הכלל. אנחנו מתחלקים לצוותים וועדות כדי לקיים דיונים 
מעמיקים. אנחנו משתפים ציבור רחב כדי להחליט על כוון 
ודרך -״אסטראטגיה״. בישיבת מליאה, כמו בישיבת אסיפת 
יישוב, אנו נדרשים למאמץ כדי להתכנס להסכמות. הכנה 

מוקדמת, הקשבה ופשרה. לפעמים ״כיבוש הייצר״. 

מזמנו  תורם  אחד  וכל  יישובים  מנציגי  מורכבת  המליאה 
ללא תמורה ומרגיש מחוייב לתושבי היישוב שלו וגם לכלל 
כל  בכמעט  ופעיל  מליאה  חבר  הייתי  המועצה.  תושבי 
הוועדות שנים רבות. אני מכיר היטב את האתגר. גם את 

הקשיים. 

בימים אלו של ״מיתוג״ ו״בידול״ בהליכי הבחירות החוזרות 
וקצרים.  קליטים  למסרים  אותנו  הרגילו  לכנסת  ונשנות 
מייצרים שיח  נגד מה/מי. המסרים  לא בעד מה/מי אלא 
ביישוב  הרגיש  לא  מי  קשיים.  מייצרת  זו  מציאות  רדוד. 
שלו או בקהילה שלו את הכח ההרסני של שיח ברשתות? 
את הכח המפלג והמסית של הפוליטיקה? מי לא מודאג 
כדי  עושים  באמת  אנחנו  מה  ל״מחנות״?  מהחלוקה 

״לאחות״? בקהילות שלנו ובחברה שלנו? 

כשישנם  בעיקר  פשרות.  על  מבוסס  פעולה  שיתוף 
אינטרסים מנוגדים. גם כשיש תפיסות עולם שונות. אפילו 
באינטרסים  להתמקד  עדיף  ככלל,  שונות.  דעות  כשיש 

המשותפים. לא חסרים כאלו. 

ולא  בוועדות  מתנהלים  במועצה  עומק  דיוני  כלל  בדרך 
במליאה. לבקשת חברי המליאה בחרתי שני נושאים לדיוני 

עומק במליאה. הנושאים: 
- שריפות, כיבוי והתגוננות

- שבילים ודרכי אופניים 
במליאה השבוע הצגנו את הנושאים. 

בהמשך )בישיבות הבאות( נתעמק ונדון. 

לכבוד יום האשה אני שמח לציין ולהתגאות בייצוג נשים 
במליאה )מעל שליש( ובהנהלות התאגידים )חצי(. 

השתתפתי השבוע בדיון מעמיק בנושא חוקי עזר. זה היה 
שהיו  מיישובים  תפקידים  ובעלי  מליאה  חברי  עם  ביחד 

מעוניינים להתעמק בנושא

 נפגשתי השבוע עם ראש המועצה המקומית כפר מנדא - 
חברי מונס עבד אלחלים, שהכרתי בעבר גם את אביו ז"ל. 

נפגשתי גם עם ראש מועצת כאוכב חברי זאהר חאג׳. גם 
אביו שיבל׳א, וגם הוא חברי מזה שנים. 

עם כפר מנדא אנו ננסה לקדם אזור תעסוקה נוסף משותף. 
שבילים  מערך  לפתח  בנסיונותנו  נשלב  אנו  כאוכב  את 

ולפתח תיירות. 
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תקציב  גייסנו  המועצה.  במרכז  בנייה  בתנופת  אנחנו 
אוסטרליה  ופארק  באזור מבנה מרחבים  תנועה  להסדרי 
ולבנוי נוסף והסדרי תחבורה וחנייה בקמפוס בתי הספר. 

אני מתנצל על אי הנוחות הזמנית במהלך העבודות. 
תראו בעתיד שהיה שווה! 

זכינו בפרס תכנון טוב ב״כישורית״ ביישוב כישור. יישר כוח 
ליישוב המיוחד ולאדר׳ ליאור ויתקון. את הפרס קבל בשם 

המועצה ממלא מקומי אחמד סואעד.

קבלנו גם ציון לשבח מלשכת המסחר מרכז )מייצג בעלי 
הזדמנות  לנצל  המליאה  החלטת  על  ועצמאים(  עסקים 
גובשה  ההחלטה  חקלאיים.  למבנים  ארנונה  להורדת 
ונידונה כמובן בוועדות - חקלאות, כספים, הנהלה, ואושרה 

במליאה ואח׳כ במשרד הפנים.

חזירי  במטרדי  שיטפל  אדם  טבע״.  נזקי  ״פקח  קלטנו 
הבר והשפנים עם סמכויות מלאות של פקח רשות הטבע 

והגנים. בהצלחה לשחר! 

הבדווים.  ליישובים  מוניציפליים  רכזים  שני  גם  קלטנו 
בהצלחה לוליד וסלאח! 

מיוחדים  צרכים  לבעלי  מועדוניות  עובדות  גם  קלטנו 
שהיו עובדות חכ׳ל כעובדות מועצה מן המניין - ברוכות 

הנקלטות!

ב״אתגר״,  גמלאים  כפר  בקידום  השבוע  עסקתי  אני 
תעסוקה לבעלי מוגבלויות ב״אקומיוניטי״, 

ובנושא ״קווי חיץ״ ובטחון במרכז המועצות האזוריות. 

זכיתי להסתכל על הירח בטלסקופים שיצרו תלמידי בתי 
הספר בהדרכת עדן אוריון והצוותים החינוכיים של קמפוס 

משגב - מדהים!

היתה  לטובה!  להפתיע  מפסיקה  לא  הבדווית  החברה 
בית  יוזמת   - להורים״  ספר  ב״בית  מרשימה  השתתפות 

הספר היסודי בסלאמה. 

הספר  בית  מנהל   - ולפאדי  המשתתפים  לכל  כח  יישר 
והיוזם. 

בשבת ״זכור״ שלפני פורים אנו קוראים את הצווי להילחם 
בעמלק. אני רואה בכך גם צווי להיאבק בנטיות שליליות 
האסלאם.  של  ה״ג׳יהאד״  במצוות  גם  כך  שלי.  פנימיות 

שנזכה כולנו למצוות ול״תיקון״! 
פורים שמח! שבוע טוב!

שלכם, דני עברי


