
לפני שבוע התחלתי בשאלה ״לשם מה קיימת מועצה אזורית משגב?״ השבוע אני 

שואל ״לשם מה קיים היישוב שלי?״ התשובה הקצרה - כדי לאפשר חיי קהילה! 

המועצה קיימת בשביל לספק שירותים - דבר חשוב מאוד אבל תפעולי בעיקרו. 

הייעוד של היישוב יותר נעלה. הוא למעשה השלמה של ייעוד המשפחה והאדם. 

נכון  ״קהילה״.  הוא  חלומותינו  ואת  חיינו  את  ומאפשר  שמשלים  החיוני  המרכיב 

שכל אחד מוצא שייכות לקהילות רבות שלא כולן חופפות את הקהילה היישובית. 

יישוב  כך  ריקה,  כקליפה  הוא   בתוכו  חיה  משפחה  ללא  שבית  כפי  בדיוק  אבל 

ללא קהילה בתוכו.  כפי שהפונקציונליות של בית צריכה לקחת בחשבון את ערכי 

המשפחה שחיה בתוכו, כך הפונקציונליות של יישוב לקהילה שחיה בתוכו. 

אחריות המועצה היא לשרת את תושביה. חלק גדול מהשירות לתושבי המועצה 

הוא תמיכה בקהילה היישובית. השיטה ה״דו -רובדית״ היא לא רק טכניקה, אלא 

רב  כפריים  במרחבים  במיוחד  ובעולם.  בארץ  הכפרי  המרחב  בכל  כך  מהות.  גם 

תרבותיים. ״פסיפס של קהילות״, קהילה של קהילות, אלו לא אמירות ריקות אלא 

חלק  גם  אנחנו  וכקהילות.  כמשפחות  כפרטים,  ולחלומותינו  לשליחותנו  ביטוי 

אינטגרלי מסביבתינו. החלום הציוני, ערכים הומניסטים ופלוראליסטים, קיימות 

ואיכות סביבה - כל אלו מספקים מוטיבציה וכוון.  

השבוע חווינו אובדן. אחינו שמתו ושנפצעו במירון היו שם כביטוי לשאיפותיהם 

הרוחניות וכחלק מהערגה לקרבה וקשר לאנשים אחרים לקראת תום הקורונה. 

יהי זכרם של הנפטרים ברוך, הקב״ה ינחם את האבלים וישלח רפואה שלמה לכל 

הפצועים. 

חסיין עלי פאעור אבו ד׳אקר מחוסנייה היה חבר ואח. הוא ניהל את מחלקת הרווחה 

בגבורה  התמודד  הוא  האחרונות  בשנים  שנים.  עשרות  במשך  מכסור  ביר  של 

ובאצילות עם אתגרים פיזיים, חברתיים וקהילתיים. הוא היה שותף בבניית החזון 

והתכנית האסטראטגית שאשרנו בתחילת הקדנציה שלי. הוא היה שותף במאמץ 

להסדיר תכנית מתאר לחוסנייה. אדם טוב וחכם, הלך לעולמו השבוע. الله يرحمه 

השבוע התכנסה הנהלת המרכז הקהילתי. נציגי הציבור, חברי המליאה, אני, נציגי 

חברת המתנ״סים ונציגי מנהלי המועצה - כולנו מייצגים את ההורים ואת הילדים 

והנוער שמשתתפים בפעילויות המרכז הקהילתי. תרבות, נוער, ספורט, מוזיקה, 

מחול - כל אלו חשובים לכולנו וזה בא לידי ביטוי מלא בסדרי העדיפויות שלנו 

את  לשפר  בקשה  ההנהלה  ובהשקעות.  בפעילויות  האדירה  הכספית  ובתמיכה 

החוגים  של  המחירון  קביעת  לקראת  ההורים  עם  ההידברות  ואת  הציבור  יחסי 

בשנת תשפ״ב. המחירון יכלול עליית מחירים בחלק קטן ככל האפשר של החוגים. 

המחירון יאושר ע״י הנהלת המרכז הקהילתי בשיתוף הוועדה האסטראטגית של 

ילדיהם  את  שירשמו  לפני  להורים  ויפורסם  הקהילה״,  בלב  ל״חינוך  המליאה 

המרכז,  ממנהלת  הכספי  המצב  של  מקיפה  סקירה  קיבלה  ההנהלה  לחוגים. 

רואה החשבון המבקר, החשבת, וועדת הכספים של המרכז, והרפרנטים של אגף 

הכספים של המועצה. המרכז הקהילתי מארגן בימים אלו טורניר כדורגל מוצלח 

בכמאנה. בהצלחה!

ועובדים בכירים שאחראים לפעילות  אירחנו השבוע חלק מחברי הנהלת קק״ל 

חברת ״הימנותא״ שרוכשת ומרכזת קרקעות לטובת ההתיישבות. נושא זה רגיש 

ומאוד חשוב, והוא נוגע לכל יישובי משגב - יהודים ובדווים. עשינו סיור ותצפיות 

הגשנו  והררית.  אבטליון  יודפת,  אשחר,  מסלאמה,  יישובים  נציגי  עם  ונפגשנו 

לאורחינו שורה ארוכה של בקשות וסדרי עדיפויות וקבענו ישיבת המשך לעוד 

ארבעה חודשים.

השתתפתי בפורום תכנון סביבתי ערבי-יהודי במבנה הקיימות של אשכול רשויות 

הוועדה  ויו״ר  הפנים(  )משרד  המחוז  על  הממונה  גם  השתתפו  סח'נין.  בקעת 

המחוזית )מנהל התכנון(  ומתכנן המחוז וכמובן נציגי רשויות בקעת סח'נין. 

התרבות  שר  את  אירחו  ״פאבלה״  החשוב  תרבותי  הקהילתי/  המוסד  פעילי 

שאנו  החשיבות  את  והדגשתי  המועצה  את  בקצרה  הצגתי  אני  השבוע.  במועדון 

מייחסים לתרבות ולבינוי קהילתי.

הוצגו  זו  בהנהלה  גם  משגב״.  ״קולחי  חברת  הנהלת  בישיבת  השבוע  השתתפתי 

החברה,  מנהל  ע׳י  ההנהלה  חברי  לכל  ובמקצועיות  ביסודיות  הכספיים  הנתונים 

רואה החשבון המבקר, החשבת, נציגי וועדת הכספים של החברה והרפרנטים של 

אגף כספים של המועצה. 

ככלל, תמיד נוהלו כספי הציבור במשגב במקצועיות, ביעילות וע״פ סדרי עדיפויות 

שנקבעו ע״י נציגי הציבור. משגב היא בסופו של דבר מועצה ״נתמכת״ שרק חלק 

קטן מהוצאותיה מכוסים מארנונה וממקורות ״עצמיים״. המועצה סובלת מירידה 

עלייה  בגלל  בעיקר  הלאומית,  העדיפות  במפת  היישובים  במיקום  מתמשכת 

מתמדת של האוכלוסיה במדרג חברתי-כלכלי, וגם מהיעדר תקציב מדינה מאושר. 

בתקצוב  לפגיעה  בהקשר  בהגשתה  שותפים  שאנו  עתירה  בבג״צ  נדונה  השבוע 

סדרי  קביעת  בדיאלוג  משתתף  אני  הבדווים.  ביישובים  משלים  חינוך  פעילות 

העדיפויות ובקרת התקציב כנציג ציבור הרבה שנים. עשרות שנים. כל מה שאני 

דיאלוג,  הנכונה.  הדרך  היא  הארוכה  הדרך   - תמיד  כמו  לכך.  בטוי  הוא  פה  כותב 

שיתוף ציבור, פשרה ואיזון הם ״הדרך״. אלו מילים של אמת. מהלב. כי אכפת לי 

- באמת. קל לתקוף אותי ואת נציגי הציבור כשאנו עוסקים בהקצאת כספי ציבור 

ואני  וותיק,  מנוסה  אני   - שאמרתי  כפי  ומגוונים.  רבים  חשובים  לצרכים  מעטים 

מקבל את זה באהבה. 

גילון,  אביב,  מצפה  מנוף,  מסלאמה,  ציבור  ונציגי  תושבים  עם  השבוע  נפגשתי 

צורית, אבטליון, הררית, אשחר, חוסנייה, כמאנה, לבון, ראס אלעין ומעלה צביה 

ועם נציגי הנהלת רקפת. כפי שאתם בוודאי מבינים, הקשר שלי עם הציבור הוא 

יום-יומי, קרוב ועמוק )״לטוב ולרע״(. 

בימים אלו אנו ״סופרים״. היהודים סופרים את ימי העומר. המוסלמים סופרים את 

ימי הרמדאן לקראת לילת אל- קדר ועיד אלפטר. הנוצרים המזרחיים סופרים את 

ימי התענית שקודמים לשבוע הקדוש וחג הפסחא. קראנו בשבת בפרשת ״אמור״ 

שיהודים,  מעניין  שבת.   - בהם  הראשון  השנה.  מועדי  של  ״אינוונטאר״  רשימת 

)גם דרוזים ובהאים( סופרים שבוע - שבעה ימים, כיחידת זמן  ונוצרים  מוסלמים 

בסיסית וקבועה. פעם שמתי לב שעולם החי והצומח )למעט ה״מבוית״( לא מכיר 

זה  - בשביל  וגם שנה, אבל שבוע  גם חודש  ולילה בוודאי,  יום  יחידה של שבוע. 

צריך ״לספור״. היום, יום ראשון בשבת, חמשה ושלשים יום שהם חמשה שבועות 

לעומר. שבוע טוב, رمضان كريم שנזכה לקיים ״ואהבת לרעך כמוך״ - באמת.
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