
הערבית.  בחברה  המתרחש  על  דעתי  את  ושואלים  תושבים  הרבה  אלי  פונים 

ההפגנה אתמול בצומת משגב שוב העלתה לתודעתנו שאנחנו נמצאים בתוך מרחב 

שבו רוב האוכלוסיה היא ערבית. ההפגנה היתה שקטה ולגיטימית, בשונה מאירועי 

חודש מאי. אין ספק שהחברה הערבית עומדת בפני אתגרים משמעותיים. אין ספק 

שאנחנו, תושבי משגב היהודים, מושפעים מכל מה שמתרחש בחברה הערבית. 

בעולם  כלליות  ומגמות  גלובאליות,  ממגמות  נובעים  מהאתגרים  חלק  לדעתי, 

ובדפוסי  בהשכלה  החיים,  באורחות  מהירים  שינויים  הערבי.  ובעולם  המוסלמי 

לטובה  שינוי  לרעה.  וגם  לטובה  גם  מתוכננות,  לא  לתוצאות  גורמים  התקשורת 

בכלכלה,  בישראל  הערבית  האוכלוסיה  של  ומתחזק  הולך  שילוב  הוא  למשל 

באקדמיה ובשירותים )למשל רפואה(. שינוי לרעה למשל הוא אובדן סמכות הורית 

וסמכות קהילתית, אלימות בתוך המשפחה והתחזקות הפשע המאורגן. 

בסמיכות  נמצאים  שני  ומצד  הכפרי״  מ״המרחב  חלק  אחד  מצד  הם  משגב  יישובי 

משגב  יישובי  בין  גם  יש  מכך.  המשתמע  כל  על  הערביות,  העיירות  עם  ובשילוב 

יישובים בדווים שמציבים אתגרים קיצוניים, אפילו ביחס לחברה הערבית.  

לדעתי, עלינו לזכור תמיד שכולנו ״על קרח דק״. שכנינו הקרובים ותושבינו הערבים 

לעולם יהיו מושפעים מכל מה שמתרחש בעולם הערבי. קודם כל החברה הערבית 

ועוד  ובסוריה  בלבנון  בירדן,  הפלסטינית,  ברשות  הערבית  החברה  גם  בישראל. 

משפיעים, וימשיכו להשפיע. גם תושבי משגב היהודים ״שייכים״ ומושפעים לטוב 

ולרע. יש לנו אחריות ללמוד ולהבין את שכנינו. בעיית ה״משילות״ היא לא בעיה 

נוטים לזהות כל בעיה עם חוסר הזדהות של ערבים  יהודים לערבים. היהודים  בין 

אפלייה/  קיפוח/  עם  בעיה  כל  לזהות  נוטים  הערבים  ציוני.  היהודי/  הנארטיב  עם 

נדרשים  ואנו  שונה  היא  שהמציאות  לחלוטין  ברור  היהודי.  ה״ממסד״  של  הזנחה 

כולנו לשלב ידיים, ולהמשיך ביחד אל העתיד ואתגרי העתיד. 

של  ״שיווקי״  תהליך  מתואר  הקשב״  ״מהפיכת  גודמן  מיכה  של  האחרון  בספרו 

מיקוד הקשב שלנו במה שמכעיס אותנו. אנו מרגישים את זה ברשתות החברתיות 

הקצנה  גם  אלא  השיח,  של  ״רידוד״  רק  לא  היא  התוצאה  למיניהם.  ובטוקבקים 

ואפילו אובדן יכולת לקיים שיח מעמיק ומבוסס על הקשבה. 

כולנו צועדים יחד לעתיד לא ודאי. כולנו על אותה אדמה, אותו כדור ארץ, התלות 

ההדדית תימשך. כולנו בנים ובנות של אותו בורא ומצויים באותה בריאה. זו דעתי. 

המועצות  את  לצייר  לנסיון  התיחס  הוא  בו  ב״הארץ״  מאמר  פרסם  רוגין  רון  עו׳ד 

האזוריות כ״נטל״ על הערים ועל החברה. הוא מתייחס שם גם לנתוני משגב.

לכתבה המלאה - לחץ כאן

נוף  והרמת  דילול  עבודות  תקצוב  בעניין  קק״ל  הנהלת  חברי  עם  השבוע  נפגשתי 

בחורש וביער שסמוך ליישובי משגב. 

נפגעי  לחיילים  שיקומית  מסגרת  להקים  שמבקשת  עמותה  נציגי  עם  נפגשתי 

טראומה בקהילה באחד מיישובי משגב.

את  יחד  ובדקנו  במשגב  השבוע  ביקר  )פקע״ר(  העורף  בפיקוד  המחוז  מפקד 

ההיערכות של משגב למצבי חירום.

ביקרתי מספר פעמים השבוע בחוסנייה וביום רביעי הוצגה תכנית המתאר החדשה 

והעירו  השתתפו  רבים  ותושבים  היישוב  ועד  התכנון.  צוות  ע״י  ליישוב  המוצעת 

הערות לתכנית. אין ספק שחוסנייה נמצאת בפיגור משמעותי לעומת יישובי משגב 

ספק  אין  וכבישים.  מגרשים  תשתיות,  להסדרת  הקשור  בכל  האחרים  הבדווים 

לשנות  הכפר  פיתוח  את  שעצרה  מתוכננת  לא  בנייה  של  תוצאה  הוא  שהעיכוב 

דור. אני מקווה שתכנית המתאר תתקדם במהירות האפשרית ושהיא תיתן מענה 

למרבית בקשות התושבים.

המועצה  ועובדי  המועצה  החגים,  תקופת  ולאחר  הקורונה  מגבלות  הקלת  עם 

הקהילתי  המרכז  של  הפעילות  היישובים.  ועם  התושבים  עם  ויותר  יותר  נפגשים 

ושל ״מרחבים״ הורחבה והונגשה יותר ליישובים הרחוקים ולאשכולות יישובים. אנו 

מתקדמים בפרוייקטים הנדסיים בכל רחבי המועצה. אנו מקדמים את פיתוח יער 

שגב כיער אופניים ויער קהילתי. 

אירחנו השבוע ביקור עמיתים ממועצה אזורית עמק חפר.

ביקרתי השבוע באגף כספים, אגף בטחון, אגף הנדסה, בחברה הכלכלית וב״האב״ 

בתרדיון. ביקרתי בבי׳״ס אסיף, בי״ס קציר ובי״ס עומר. 

נפגשתי עם יו״רי היישובים, השתתפתי בישיבה של הנהלת המועצה, ובישיבות עם 

כל מנהלי המועצה. הצעת תקציב המועצה לשנת 2022 תוצג למליאה השבוע. 

ונציגי ציבור מחוסנייה,  ועם תושבים  ידידי ח״כ מאזן ע׳נאים מסח'נין,  נפגשתי עם 

סלאמה, לוטם, עצמון, יובלים, רקפת, מורשת, אשחר, אבטליון, מעל״צ, גילון, יעד, 

קורנית ומצפה אביב. 

קראנו בפרשת ״וירא״ בשבת את  המשך חייו של אברהם אבינו. שרה אמנו היתה 

נביאה )מסכת מגילה י״ד א׳(. אנו לפעמים מתקשים בהבנת מסרים שמועברים אלינו 

ממרחק גדול בזמן וממציאות חומרית ותרבותית שונה משלנו. אבל את המשמעות 

של ״כל אשר תאמר אליך שרה - שמע בקולה….״ )בראשית כ״א, י״ב( אנחנו מבינים 

הקב״ה  עם  כ״ז(  י״ח,  )שם  ואפר…״  ״עפר   - אבינו  אברהם  שמנהל  המו״מ  גם  היטב. 

מהדהד בנו באופן ישיר. זכות אבות ואמהות תגן על בנים ועל בנות! שבוע טוב!
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