
לפני החג התכנסו במשגב ראשי המועצות האזוריות המעורבות עם בכירי מפלגת 

לחברה  המיוחדות  התכניות  יישום  על  והאחראים  בכנסת,  רע״ם  סיעת  ועם  רע״מ 

הערבית.

המועצות  שבועות.  פטר/  אל  עיד  בארועי  לכותרות״  ״עלו  המעורבות  הערים 

האזוריות המעורבות לא כל כך מוכרות. 

מועצות  הן  ומשגב  יזרעאל  עמק  אשר,  מטה  זבולון,  גלבוע,  האזוריות  המועצות 

קודמות  החלטות  של  ומביצוע  מקריטריונים  שנובעות  סוגיות  העלינו  מעורבות. 

אזוריות  מועצות  לרעת  פועלים  התקצוב  ממנגנוני  חלק  הערבית.  החברה  לעניין 

בכלל ומועצות אזוריות מעורבות בפרט. אנחנו נמשיך לעקוב ולהיות בקשר עם כל 

מי שמטפל/ יטפל בסוגיה. 

לתקצוב  שתתקבל  החלטה  בכל  חלקם  מלוא  את  יקבלו  הערבים  משגב  תושבי 

פעולות והשקעות בחברה הערבית. 

לקבל  שאמורים  ערכים  אלו  פערים,  וסגירת  פעולה  שיתוף  שונות,   - משגב  ערכי 

התייחסות גם בתקציב המדינה. בכל אופן זו הכוונה המוצהרת של הממשלה ושל 

הקואליציה. 

הדירוג הסוציו-אקונומי של יישובי משגב נע בין 1-10 כדלהלן: 

גילון, יובלים, עצמון וקורנית - 10

טל אל, יעד, לבון, מנוף, מצפה אבי"ב, צורית, רקפת, שורשים ושכניה - 9

אבטליון, אשחר, הר חלוץ, כמון, מורן, מכמנים ומעלה צביה - 8

הררית, חרשים, יודפת, לוטם, מורשת ותובל - 7

כמאנה וראס אלעין - 3

חוסנייה וסלאמה - 2

דמיידה וערב אל נעים - 1 

היישובים אשבל, כישור ופלך לא נמדדו. 

בתוך משגב יש פער גדול בין היישובים היהודיים ליישובים הבדווים. יש גם פערים 

של 3 דרגות בין יישובים יהודיים וגם בין יישובים בדווים. 

לי אין ספק ששיטת המדידה לא נותנת את ״כל התמונה״. הדירוג מושפע מצורת 

מסוגים  ונכסים  עסקאות  על  דווח  מ-אי  וכמובן  ורכב,  נדל׳ן  על  בעלות  רישום 

שונים. הוא גם מושפע מרישום כתובת של בני מקום שמתגוררים באופן חלקי או 

ושירותים שונים במרחב הכפרי לעומת  גם מדפוסי צריכה  זמני במקומות אחרים. 

העיר,  ואפילו במקומות שונים בתוך המרחב הכפרי.  כל אלו גורמים לעוותים רבים 

פערים  שקיימים  ברור  זאת  בכל  היהודיים.  ביישובים  וגם  הבדווים  ביישובים  גם 

משמעותיים בין החברה היהודית לחברה הערבית בכלל, ובין יישובי משגב בפרט. 

ובמקביל  הערבים  משגב  תושבי  לטובת  שפועלות  החלטות  אחר  עוקבים  אנחנו 

כל  למרות  היהודיים.  משגב  תושבי  לרעת  שפועלות  החלטות  אחרי  עוקבים 

ההצהרות בעניין, עדיין לא בטוח שהטבת המס תחול על כל יישובי משגב. מחירי 

של  נסיקה  צפויה   8-10 במדרג  ביישובים  אבל  משגב,  יישובי  בכל  בעלייה  הקרקע 

ממש. סבסוד תשתיות קיים היום רק ביישובים ערביים. 

הכפרי  המרחב  לאתגרי  מתאימים  לא  עדיין  הציבורית  התחבורה  מימון  דפוסי  גם 

בכלל. הצורך לשלב נסיעה או הסעה בכמעט כל שירות חובה או רשות הוא משותף 

לכל יישובי משגב, גם ה״קרובים״ וגם ה״רחוקים״. 

במהלך החג חילקנו ערכות לבדיקה קורונה בכל היישובים והחזרה ללימודים היתה 

מוצלחת. בגל הרביעי של הקורונה אנחנו דומים לרוב המדינה מבחינת תחלואה. יש 

לנו ביישובי משגב 95 מאומתים, מתוכם 68 ביישובים הבדווים. גם בזה יש פערים 

לרעת החברה הערבית גם במשגב. רפואה שלמה ומהירה לכל החולים - سالمتكم! 

ואנו ממשיכים  רכב  כלי  יער שגב לתנועת  נציגי קק״ל בקשר לסגירת  נפגשנו עם 

ל-  המשתמשים  כל  את  טוב  יותר  ישרת  שהיער  כדי  הנושא,  את  במשותף  לקדם 

ספורט, תרבות, נופש ותיירות. משגב משקיעה מאמצים בשמירה ובטיפוח השטחים 

הפתוחים בתחום השיפוט שלה לרווחת כלל תושבי האזור והמבקרים באיזור. 

מפגע הרעש מחתונות ממשיך וכן מפגעי איכות הסביבה, משפיכת פסולת ושריפת 

פסולת. מפגעים אלו הם הפגיעות העיקריות באיכות החיים ובסביבה ואנו נמשיך 

להילחם בתופעות ולפתח כלים חדשים לשם כך, ככל יכולתינו. 

סובלות  שגם  שכנות  רשויות  עם  במשותף  פועלים  אנו  הסביבה  איכות  בנושא 

מהתופעה ומעוניינים שהיא תיפסק. נושא הרעש מחתונות הוא יותר רגיש מבחינת 

משגב  ביישובי  ההתנהגות  דפוסי  על  גם  משפיע  שם  והנעשה  השכנות  הרשויות 

הבדווים. כפי שאמרתי בעבר, הפגיעה באיכות החיים היא קשה לכולם. אין ספק 

איננה  ישראל  משטרת  הרעש.  עוצמת  של  משמעותית  להחלשה  זקוקים  שכולנו 

אוכפת או מטפלת במפגעי רעש בכלל. אחרי שעה 23:00 המשטרה מוכנה לאכוף 

זו הוא קשה. אני פועל  ואני באופן אישי דואג לכך, אבל עדיין המפגע עד לשעה 

בכל דרך אפשרית כדי לגרום למדידה ואכיפה שתביא בסופו של דבר לעוצמת רעש 

שלא פוגעת בבריאות המשתתפים ובאיכות החיים של השכנים. אני בטוח שאצליח 

המועצה  סמכויות  והגבלת  העיכובים  שבינתיים  אלא  הנדרשת,  לתוצאה  להביא 

עדיין לא מאפשרים לפעול בצורה אפקטיבית ויעילה. 

בניהול  בישיבה עם שותפתנו  בית הכרם,  בישיבה של הנהלת אשכול  השתתפתי 

המרכז הקהילתי - החברה למתנ״סים, ובישיבה עם יועצים חיצוניים בקשר ליחסינו 

עם מכון לשם - רפא״ל. 

נפגשתי עם נציגי ציבור ותושבים מהיישובים השכנים עראבה, סח'נין, ביר אלמכסור, 

כפר מנדא, מע׳אר, אעבלין, דיר אל אסד וכרמיאל. 

נפגשתי עם נציגי ציבור ותושבים מסלאמה, חוסנייה, יעד ויודפת. 

במהלך החג עזבנו את ה״קבע״ לטובת ה״ארעי״. התחברנו שוב למשפחה, לקהילה 

בספר  קראנו  לישועה.  והתפללנו  המאוגדים  המינים  ארבעת  את  נטלנו  ולסביבה. 
ֲעָמָלֽם: כִּ֣י ִאם-ִיּפֹ֔לּו  נִַ֖ים ִמן-ָהֶאָח֑ד ֲאֶׁש֧ר ֵיׁש-ָלֶה֛ם ָׂשכָ֥ר ֖טֹוב ּבַ קוהלת ״טֹוִב֥ים ַהּׁשְ

֥בּו  ְוֵא֥ין ֵׁשנִ֖י ַלֲהִקימֹֽו: גַּ֛ם ִאם-ִיְׁשּכְ ּפֹ֔ול  ֶׁשּיִ ָהֶֽאָח֙ד  ְוִא֣י֗לֹו  ָיִק֣ים ֶאת-ֲחֵב֑רֹו  ָהֶאָח֖ד 
נִַ֖ים ַיַעְמ֣דּו ֶנְגדֹּ֑ו ְוַהחּו֙ט  ְׁשנִַ֖ים ְוַח֣ם ָלֶה֑ם ּוְלֶאָח֖ד ֵא֥יְך ֵיָחֽם: ְוִאֽם-ִיְתְקפֹ֙ו ָהֶאָח֔ד ַהּׁשְ

ֵתֽק:״  )קהלת ד׳, ט׳-י״ב( ַהְֽמֻׁשלָּׁ֔ש לֹ֥א ִבְמֵהָר֖ה ִיּנָ
מחדש.  קריאתה  ובהתחלת  התורה  כל  קריאת  בהשלמת  תורה  בשמחת  שמחנו 

להילחם  שנזכה  ופוריה!  טובה  לשנה  שנזכה  בראשית.  פרשת  את  קראנו  בשבת 

הפרשה  סוף  קיימא.  וברי  שלווים  בריאים,  חיים  אורחות  בניית  ולקדם  במפגעים 

-״ונח מצא חן בעיני ה׳״ )בראשית ו׳, ח׳( שבוע טוב!
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