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בגליל עוסקים יום יום בדו-קיום ובשילוב אוכלוסיות, דתות, עדות וקהילות. השתתפתי 

השבוע בחנוכת מבני ציבור מרכזיים ל-2 מועצות אזוריות שכנות, מועצה מקומית דיר 

אלאסד ומועצה אזורית אלבטוף. מועצה מקומית דיר אלאסד היא שותפה של משגב, 

האשכול  הכרם״.  בית  ב״אשכול  וראמה  סאג׳ור  נחף,  אלכרום,  מג׳ד  בענה,  כרמיאל, 

מציע לרשויות טיפול בשירותים וביצוע תכניות ממשלתיות שונות, תוך ניסיון למצות 

יתרון לגודל ולקדם שיתוף פעולה אזורי. גם מועצה אזורית אלבטוף היא שותפה שלנו 

בפורום אחר שאנו שותפים בו- פורום הרשויות הבדוויות בצפון. משגב היא גם מועצה 

בדווית. ה״מוטו״ של משגב הוא ״פסיפס של קהילות״ וזה יכול היה להיות המוטו של 

כל הגליל. 

היישובים הבדווים בגליל ובמשגב הם יישובים חדשים שלא בנויים סביב גרעין כפר 

עתיק. הבדווים נמצאים בגליל ״מאז ומתמיד״ אלא שהשבטים היו מפוזרים בשטחים 

הפתוחים בין הכפרים. כש״פזורה״ הופכת ל״כפר״, האתגרים הם רבים. האתגר הראשון - 

הסדרת תכנית מתאר ואפשרות לבניית מבני מגורים, מבני ציבור ושטחי ציבור. האתגר 

חינוך. האתגר  - טיפוח מוסדות  ציבור. האתגר השלישי  ומבני  בינוי תשתיות   - השני 

הרביעי - בינוי קהילתי וטיפוח מוסדות קהילתיים שיתנו מענה לכל האוכלוסיות: הגיל 

הרך, נוער, צעירים, משפחות, גיל שלישי ואנשים בכל הגילאים עם צרכים מיוחדים. 

אתגר חמישי וחשוב מכולם - טיפוח וקידום המנהיגות הצעירה וההון האנושי.

ההיסטוריה של הקמת היישובים היהודיים במשגב משולבת עם ההיסטוריה של הקמת 

היישובים הבדווים במשגב. משגב היא ״מועצה בדווית״ יחסית גדולה. 

תנופת הפיתוח וקידום הפרוייקטים ביישובים הבדווים במשגב בשנים האחרונות היא 

חסרת תקדים. הוסדרו ושווקו יותר מ-300 מגרשים, חלקם הגדול ליותר מיחידת דיור 

יישוב בדווי אחד במשגב שלא  אחת. פותחו תשתיות ומבני ציבור בהיקף עצום. אין 

זכה לשדרוג כבישים, תאורת רחוב והסדרי תנועה, בניית מבני דת, מבני חינוך ומבנים 

קהילתיים נוספים, טיפוח שטחי ציבור, מגרשי ספורט ועוד. גם מערכות המים והביוב 

משתדרגות בכל היישובים. 

הבדווים  היישובים  בקידום  פערים.״  וסגירת  פעולה  שיתוף  ״שונות,  הם  משגב  ערכי 

במשגב אנו נותנים ביטוי לשלושתם. 

המקומיים  והוועדים  המועצה  פעילות  ומשתתפי  פעילי  את  השבוע  לברך  זכיתי 

ביישובים  השלישי  לגיל  ״מרחבים״  עמותת  באמצעות  במשגב  הבדווים  ביישובים 

הבדווים. היה מאוד מרגש לפגוש את כולם לראשונה ביחד ללא ״ריחוק חברתי״ מאז 

מגבלות הקורונה לפני כמעט 3 שנים. 

השתתפתי בדיון השבוע במשרד התיירות בעניין פיתוח יער שגב. 

השתתפתי בדיון במרכז השלטון האזורי )מש״א( בעניין כנס להעלאת התודעה לאתגרי 

המשילות וההתיישבות בנגב ובגליל. 

נפגשתי עם המנכ״ל החדש של אשכול בית הכרם. 

לחינוך  שנוגעים  שונים  בעניינים  החינוך  משרד  נציגי  עם  דיונים  במספר  השתתפתי 

הבדווי, הממלכתי דתי וקידום נוער. 

נפגשתי עם השרים אלעזר שטרן ומאיר כהן והייתי בקשר עם שרת הפנים ויו״ר מינהל 

התכנון.

השתתפתי ביום ״MUN”  לטיפוח כישורי מנהיגות והתמודדות עם אתגרים גלובאליים 

במתכונת עבודת וועדות האו"ם. הפעילות היא ביוזמת מורים ותלמידים מבתי הספר 

קציר ואסיף. הפעילות היתה בבניין אשכול הפייס, ביחד עם תלמידים ומורים מלוד, 

שפרעם, עכו וסח׳נין. 

זו  ביישובים.  עסקי  פיתוח  לקדם  שמעוניינים  מיישובים  פעילים  במפגש  השתתפתי 

אחת המשימות האסטראטגיות החשובות ביותר ביישובי משגב. בינוי שטחי תעסוקה, 

מנסה  והמועצה  היישובים  לעתיד  מאוד  חשוב  הוא  משגב  ביישובי  ומשרדים  מסחר 

לתעדף ולקדם כל יוזמה.

נפגשתי עם הנהלת היישוב עצמון ועם הנהלת היישוב לוטם, ועם פעילים, תושבים 

ונציגי ציבור מתובל, לבון, קורנית, הר חלוץ ומורשת. 

וועדת  שגיבשה  התקציב  הצעת  בפניה  והוצגה  השבוע  התכנסה  המועצה  מליאת 

 - האסטראטגים  היעדים  את  מבטא  התקציב  הכספים.  אגף  מנהלת  עם  הכספים 

טיפוח חינוך בלב הקהילה, טיפוח רב דוריות ביישובים, באשכולות יישובים ובמרכזי 

השירותים, פיתוח עסקי מואץ וחיזוק הרובד היישובי בכל הפרמטרים. 

קראנו בשבת את פרשת ״נח״. תיבת נח והמבול, ברית הקשת בענן, אחרי המבול ״ַויֶָּ֥חל 

ֶֽרם״ )בראשית ט׳,כ׳(. מגדל בבל, ובסוף הפרשה - משפחה  ּכָ ּטַ֖ע  ַוּיִ ֲאָדָמ֑ה  ִא֣יׁש הָֽ נַֹ֖ח 
שיוצאת מאור כשדים ללכת לארץ כנען ומגיעה עד חרן. אני רואה בעיני רוחי עדרים 

ממקום  ועוברות  הטבע  איתני  עם  יחד  שמתמודדות  מורחבות  משפחות  ואוהלים, 

למקום עם עדרים של בעלי חיים. אני רואה גם את השורשים של כל חלקי חיי וחיי 

ילדי. אני מאחל שנזכה ללכת בדרכי ה׳ במהלך חיינו ושנהיה חלק בבניית עתיד ארץ 

ישראל בתמימות ובשלום. שבוע טוב!
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