
בין דתיים  כל מפלגות הקשת הפוליטית,  בין  הניסיון לקיים ממשלת שיתוף פעולה 

תל  ״מדינת  לנציגי  פריפריה  ונציגי  עולים  נציגי  בין  לערבים,  יהודים  בין  לחילוניים, 

שהפך  ממשלתי  ומשיתוק  פוליטי  מ״תיקו״  המדינה  את  שחילץ  ניסיון  היה  אביב״, 

לאיום תפקודי. במהלך השנתיים שהממשלה עבדה ללא תקציב, היתה פגיעה בתושבי 

משגב. רוב השירותים שמספקת מועצה אזורית משגב ממומנים ע״י תקציב המדינה. 

כל רשויות הגליל הן רשויות שתקציביהן תלויות ונסמכות על תקציב המדינה. אף אחת 

מרשויות הגליל, כולל משגב, היא לא ״רשות איתנה״ ע"פ הגדרות משרד הפנים. רק 

כ-1/3 מתקציב המועצה ממומן מארנונה שנגבה מתושבי משגב ומעסקים שפועלים 

ושטחים  לשימור  יערות  טבע,  שמורות  הוא  משגב  של  השיפוט  תחום  רוב  במשגב. 

מעורבת,  רשות  היא  משגב  הכנסה.  שום  למשגב  אין  אלו  משטחים  מפיתוח.  מוגנים 

ופיתוח היישובים הבדווים במשגב תלויה ומותנית במדיניות ובתקצוב ממשלתיים. ללא 

מדיניות ממשלתית ותקצוב ממשלתי, כל הגליל לא יתפתח ויתקדם והפערים בין מרכז 

הארץ לגליל )וגם לנגב( יגדלו. ללא מדיניות ממשלתית מכוונת, דינאמית ואפקטיבית 

הפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית לא ייסגרו. ללא ממשלה שמבוססת על 

יציבה שיכולה לקבל החלטות לטווח הארוך, לא תהיה השקעה מספקת  קואליציה 

בתשתיות תחבורה, שירותי בריאות, חינוך והשכלה גבוהה. 

תקציב 2022-3 היטיב עם משגב. גם הרבה מהחלטות הממשלה שהפכה כעת ל״ממשלת 

מעבר״ היטיבו עם משגב. בראש ובראשונה ההחלטות שקידמו השקעה, סגירת פערים 

והתמודדות עם הבעיות הקשות של החברה הערבית. כל תושבי הגליל שזורים ותלויים 

הגליל.  לקידום  היחידה  האפשרות  הוא  ערבי  יהודי  משותף  קיום  הערבית.  בחברה 

משגב  אזורית  מועצה  יהודי.  ערבי-  פעולה  שיתוף  בהכרח  הוא  אזורי  פעולה  שיתוף 

עוסקת בבניית יישובים ערביים, בשבירת מחיצות בין יהודים לערבים ובסגירת פערים 

בין יהודים לערבים. החינוך בבתי הספר הערביים במשגב הוא ברמה גבוהה בכל קנה 

מידה. השירותים המוניציפליים ביישובים הבדווים הם ברמה גבוהה. בשנים האחרונות 

שווקו מאות מגרשים באדמות מדינה ביישובים הבדווים במחירים מסובסדים, ובוצעו 

עבודות תשתית ובינוי מבני ציבור במאות מיליוני ₪. 

לקראת סיום כהונת הממשלה וכינון ״ממשלת מעבר״ נעשה ניסיון לקדם את תיקון 

חוק האגודות השיתופיות, כך שיישובים קהילתיים קטנים בפריפריה יוכלו להמשיך 

לקלוט תושבים ולגדול ללא מכרזים לשווק מגרשים לכל המרבה במחיר. התיקון עבר 

בקריאה ראשונה במליאת הכנסת והועבר להמשך טיפול וועדות הכנסת. לכשתבחר 

כנסת חדשה, החוק ימשיך להיות מקודם לקריאה שנייה ושלישית. 

השתלטות הפילוג וה״נארטיבים״ על השיח הציבורי גרמו לכך שהמפלגות הערביות, 

מפלגות השמאל וחלק ממפלגות המרכז בחרו להתנגד, או לא לתמוך בחוק. ארגונים 

חברתיים העלו חששות שוועדת קבלה אזורית, על אף היותה מפוקחת ומנועה מ״סינון״ 

על רקע מוצא, לאום מוגבלות או מצב משפחתי, גורמת ל״הדרה״, וששיווק במכרז הוא 

יותר ״שוויוני״. 

במציאות, בכל הגליל אין שיווק ״שוויוני״ במכרז לכל המרבה במחיר באדמות מדינה 

שמיועדות לבנייה למגורים. הילדים שלי, שנולדו וגדלו פה בגליל, לא יכולים לקבל 

מגרש לבנייה באדמת רמ"י בעראבה. גם לא הילדים של תושבי משגב הבדווים. גם לא 

הילדים של תושבי סח'נין או דיר חנא. 

גם  ו״אפלייה״.  ״הדרה״  ״קיפוח״,  כמו  במונחים  מלא  הערבית  החברה  של  ה״נארטיב״ 

ה״נארטיב״ הציוני מבוסס על תיקון של עוולות. לא כל שאלה חייבת להיכנס למסגרת 

נארטיבים סותרים. מערכת בחירות בהכרח גורמת לפילוג ולהקצנה. לכן היא בהכרח 

מחזירה אותנו ל״נארטיבים״ סותרים ולהתמקדות באינטרסים מנוגדים ובאידאולוגיות 

סותרות. 

שמחתי להשתתף השבוע בטקס חנוכת חממת Medx וקרן פורטלנד בסח'נין. היוזמה 

נותנת ביטוי לתקווה המשותפת של כולנו להביא למיצוי הפוטנציאל בחברה הערבית. 

קידום החברה הערבית בגליל הוא קידום הגליל. גם קידום ההתיישבות היהודית בגליל 

הוא קידום הגליל. אנו נמשיך לשתף פעולה בכל יכולתינו למען ילדינו ועתידנו המשותף.

 

שרת הפנים החליטה השבוע לערוך ביקור בגליל בדגש על התיישבות יהודית ושמחנו 

עמק  אזורית  מועצה  וראש  כרמיאל  עיריית  ראש   - שכנינו  גם  במשגב.  אותה  לארח 

יזרעאל כיבדו אותנו בנוכחותם וקיימנו דיון על צרכי ההתיישבות היהודית ב״לב הגליל״. 

נוכחה בחסמים התכנוניים הקשים  השרה סיפרה שרק בהגיעה למשרד הפנים היא 

שעומדים בפני ההתיישבות הכפרית בגליל ושהיא פועלת ותמשיך לפעול להסרתם. 

מאז שהמועצה יוזמת ומקדמת מופעי תרבות בקצב מוגבר, אנו זוכים מידי חודש לראות 

את פארק אוסטרליה מלא בתושבים שמחים. השבוע הגיע תור הצעירים והצעירות, 

החיילים והחיילות, הסטודנטיות והסטודנטים. סולן להקת ״פול טראנק״ סיפר לקהל 

שבפעם הקודמת שהוא היה על הבמה בפארק אוסטרליה היה במופע סיום כיתה י״ב 

שלו! 

את  הציג  הקהילתי  המרכז  הקהילתיות״.  ״מדד  תוצאות  בהצגת  השבוע  השתתפתי 

יישובי  בין  משגב,  יישובי  בין  ובהשוואה  שונים  בחתכים  הקהילתיות״  ״מדד  תוצאות 

ובין משגב  וכו׳(,  )יהודים/ ערבים/ בדווים/ דתיים  יישובים אחרים דומים  משגב לבין 

לבין נתוני מועצות אזוריות אחרות, מועצות מקומיות וערים. ככלל, הקהילתיות במשגב 

גבוהה בכל קנה מידה. תוצאות הסקר יוצגו בקרוב ויונגשו להנהלות היישובים, לגורמים 

השונים במועצה וביישובים שעוסקים בבינוי קהילתי, וכמובן גם לציבור הרחב. 

להרחבה  שנקלטו  תושבים  ועם  אבי״ב  מצפה  היישוב  הנהלת  עם  השבוע  נפגשתי 

שהמועצה  המאמצים  אף  על  שלהם.  השיווק  את  מעכב  שרמ"י  מגרשים  ושבחרו 

והיישוב עושים כבר יותר משנה, המגרשים עדיין לא זמינים לשיווק. אני אמשיך ללוות 

את הנושא. ככלל, כל הצרכים והרצונות של תושבי משגב מטופלים על ידי וע"י מנהלי 

האגפים ברמת ייצוג והעברה ל״כתובת״ הנכונה. לפעמים יש הצלחות בשינוי מדיניות 

וסדרי עדיפויות ולפעמים - לא. אני תמיד משתדל לעדכן ולהציע דרכי פעולה, ואני 

תמיד שואף ״לצאת מהקופסה״ ולחפש פתרונות בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטווח 

הארוך. דוגמה לכך, נושא שעלה במצפה אבי״ב - הנגשת חוגים ופעילות ליישובים:

הקהילתי  למרכז  ההנחייה  פערים.  סגירת  פעולה,  שיתוף  -שונות,  הם  המועצה  ערכי 

וליישובים היא לאפשר פעילות בכל יישוב, להשתתף בתקציבי היישובים כדי לעודד 

עם  פעולה  שיתופי  יישובים,  בין  פעולה  שיתופי  במיוחד  ולעודד  ביישובים  פעילות 

יישובים שכנים והנגשת מגוון הפעילויות לכל יישובי משגב, על אף הריחוק הגיאוגרפי 

שונים,  ביישובים  שונה  בצורה  מתפתח  זה  בפועל  התרבותית.  השונות  גם  ולפעמים 

בתחומים שונים ובסוגי פעילות שונים. פה בדיוק נדרשת ״יציאה מהקופסה״ ותכניות 

פרטניות, וזה בדיוק מה שנעשה.

נעים,  ערב  דמיידה,  מסלאמה,  ותושבים  ציבור  נציגי  עם  השבוע  שוחחתי  נפגשתי/ 

רקפת, יודפת, כמון, מצפה אבי"ב ומורשת. 

בשבת קראנו את פרשת ״חוקת״. הדימוי הבלתי נשכח של משה רבינו עומד מול הארץ 

המובטחת אחרי כל תלאות יציאת מצרים ו-40 שנה במדבר, ונלקח לבית עולמו כשהוא 

במרחק ״פסיעה״ מהמטרה ששאף אליה, מוזכר לראשונה באירוע ״מי מריבה״ )במדבר 

כ', א'-י״ג(. פרשנים רבים מתייחסים ל״חטא״ שבגללו נענש משה ונקבע שלא יחצה את 

הירדן ולא יגיע לארץ המובטחת. רש״י מסביר שה״אבן״ שהיכה בה משה היתה ״באר 

מרים״ שיבשה עם מותה. הרמב״ם מתייחס גם ל״נטייה אחר רגזנות״ או במונחי ימינו - 

כעס שמונע התעמקות והכלה של המצב אצל הנהגה ואצל ציבור. אנו נפרדים מאחות 

משה רבינו - מרים הנביאה, ומאחיו - אהרון הכהן, ואנו מתבשרים שגם תפקידו של 

משה רבינו יגיע לסיומו יחד עם ״דור המדבר״. אני מרגיש גם מסר נוסף - אנחנו חלק 

״נצח ישראל לא ישקר״ )שמואל א' ט״ו,  ממשהו שהתחיל לפנינו ושימשיך אחרינו. 
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