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י״ז באלול תש״פ

איך שלא מסתכלים על זה ,אנחנו בתוך ״גל״ קורונה .סלאמה נקבע כיישוב ״כתום״.
שכנינו בית ג׳אן ,כסרא-סמיע ,אבו סנאן ,אעבלין ,כפר כנא -״אדומים״ .גם נצרת
וטבריה .שכנינו סח'נין ,דיר חנא ,סאג׳ור ,בענה ,מג׳ד אלכרום ,ג׳וליס ,מע׳אר ,ג׳דידה-
מכר ,עוזייר ,כפר מנדא  -״כתומים״ .היישובים שלנו מצפה אבי"ב ,דמיידה ,מורשת,
שכניה ,כמאנה ,כמון ,מכמנים ,אשחר ,יובלים ,צורית ולבון  -״צהובים״ .גם שכנינו
כרמיאל ,עילבון ,ראמה ,דיר אלאסד ,כפר יאסיף ,עראבה ,שעב ,כאבול ,תמרה,
בית זרזיר ,ביר מכסור ,ירכא ושפרעם .גם היישובים נופית ,אלון הגליל ,כפר ורדים,
הושעיה ואמירים .אני אדם אופטימי ,אבל אני מעריך שאנחנו עומדים בפני תקופה
קשה.

שנת הלימודים נפתחה עם קשיים לא מעטים .מערכת החינוך ומנהלי בתי הספר
שמו דגש על קשר פיזי מירבי ונעשו ״שמיניות באוויר״ כדי לעמוד במשימה עם
המגבלות .גם השיבוצים ,גם מערכת ההסעות ,וגם מערכת החינוך המשלים והחוגים
״נמתחו״ ,ובחלק מהמקרים נאלצנו לספק פתרון מאולץ ,חלקי ,או אפילו  -לא
ישים .כל אחד ער למה שקורה עם הילדים שלו וחבריו ,או לילדי שכניו וחבריו.
רוב התושבים לא מתעניינים באילוצי המערכת כגון תקציב הסעות ,קשיי שילוב
קווי הסעה ,תקנים קשיחים של משרד החינוך ,מגבלות קורונה משתנות חדשות
לבקרים וכו׳ .במהלך סוף השבוע האחרון התנהל דיון בין ראשי רשויות ומנהלי
חינוך לגבי ילדים ומורים מיישובים אדומים שלומדים או מלמדים ביישובים ירוקים
(ולהיפך) .מערכת החינוך ,המרכז הקהילתי והמועצה כולה ,מתאמצים ומאלתרים
כדי לעמוד במשימות ובשינויי המשימות .ההרשמה לפעילות הבלתי פורמלית היא
בהיקף גדול .התלמידים והצוותים החינוכיים מגלים גמישות ,איתנות ומשאבים
פנימיים מפתיעים לטובה .גם ההורים .אני מתחייב לכל הורה שייעשה מאמץ מירבי
להתאים את כל מה שניתן לצרכים של ילדיו .אני מבקש מההורים אורך רוח ,גמישות
וסבלנות.

עם כל הקשיים והמגבלות ,שנת הלימודים התחילה ,מעל  6,000תלמידים לומדים
ב 15-בתי ספר במשגב .מעל  1,200ילדים לומדים ב 66 -גני ילדים ,מעל  1,500תלמידים
לומדים בבתי ספר מחוץ למשגב .מעל  200כלי רכב מסיעים ילדים כל יום .מגבלות
הקורונה גרמו לכך שחסרות כיתות ,חסרים מורים ועוזרי הוראה ,חסרים מדריכים
לחוגים ומעבר לכל אלו ,חסר המון כסף לטיפול בכל הצרכים .אנחנו במשגב נמשיך
לספק שירותים ברמה הכי גבוהה שניתן בכל מקרה ובכל מצב!
ברכות לשנת הלימודים תשפ״א

נפגשתי השבוע עם מנהלת התכנון המחוזית של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י),
וצוות התכנון של יישובי הר שכניה .נפגשתי ,יחד עם אחמד סגני ,עם מתאם משרד
רוה"מ של המגזר הבדואי בצפון .נפגשתי עם מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ומנהלת רשות התכנון במשרד ,וגם שוחחתי מספר פעמים עם מנהלת הבנייה
הכפרית במשרד השיכון .מדיניות קרקעית ומדיניות תכנונית היו הנושאים בכולם.
אני מייחס חשיבות גבוהה מאוד למשימה מורכבת במיוחד .קשר אישי רציף
ומשמעותי עם ראשי הרשויות השכנות .אני מקדיש חלק גדול מזמני לדיאלוג .אני
ועמיתיי ראשי הרשויות השכנות ,מוצאים דרכים להתגבר על אינטרסים מנוגדים
ולקדם אינטרסים משותפים .השבוע חידדנו את ההסכמות שלנו עם עיריית סח'נין.
העקרונות הן:
 - 1הקמת אזור תעסוקה משותף ממזרח לאשבל.
 - 2קידום סלילת כביש  805בתוואי הסטאטוטורי שלו המתוכנן.
 - 3ייעוד אזור תל מורסן בתוספת אדמות פרטיות חקלאיות של תושבי סח'נין ממזרח
לשטח ״לשם״ ,וממערב לשטח שמיועד לפיתוח עראבה ,לפיתוח עתידי של סח'נין.

גם עם מועצה מקומית דיר אלאסד .העקרונות:
 - 1הקמת אזור תעסוקה משותף בין כישור לתובל.
 - 2שידרוג והרחבה של כביש  8544ברוחב  30-40מטר וקידום סלילת כביש נופי,
שלא עובר בתוך תובל ופלך ,ומאפשר גישה ישירה לצומת גילון.

החברה הערבית בכלל ,ובתוכה החברה הבדווית בפרט ,מתאפיינת בחולשה מיוחדת
ובחוזקה מיוחדת .החולשה היא הדרדרות מחלוקות לאלימות .החוזקה היא מנגנוני
גישור קהילתיים .בסלאמה ,לצערי ,התרבו השבוע מקרי ה״הדרדרות״ .אני מאחל
הצלחה ל״וועדת הסולחה״ בסלאמה .אין ברירה ,אתם חייבים להצליח!
דרישות הריחוק החברתי מעיקים עליי .אני אוהב לשבת עם עמיתיי ועם צוותיהם
״ראש בראש״ ובקשר אישי פיזי וישיר.
חסר לי קשר פיזי גם עם תושבי משגב .אני נוהג בכל יום שישי לבקר ביישובי משגב
הבדווים ולהיפגש עם תושבים .אני נפגש כמה פעמים בשבוע עם נציגי ציבור ועם
תושבים ביישובים היהודיים .אני מנסה ,כמו כולם ,להסתגל .יהיה טוב!!
השבוע נפגשתי/שוחחתי עם תושבים ונציגי ציבור ממורן ,לבון ,סלאמה ,יודפת,
ואשחר.

אנו ממשיכים ב״התעוררות״ וב״תיקון״ לקראת ״יום הדין״ בעוד שבועיים .קראנו
בפרשת ״כי תבוא״ בשבת מצוות שמלוות בהצהרות מרגשות .לאחר הבאת טנא
מצהירים ״ארמי אבד אבי ....״ ,הכוונה לאברהם אבינו ,נווד ובעל עדרי צאן ובקר
ואביהם של יצחק וישמעאל .לאחר ביעור מעשרות מצהירים ״לא אכלתי באוני....״.
קטונו .אני מבקש מכל קוראי הטור מחילה בהזדמנות זו ומוחל לכולם .שבוע טוב!

שלכם,
דני עברי

