
הגזענות היא מחלה. כמו כל סוגי השנאה, היא מרעילה את מי 
שהיא נאחזת בנפשו. משהו עמוק בנפש האדם נאחז בהגדרה 
על  להשתלט  לשנאה  ומאפשר  ה״אחר״  של  אחרת  או  כזו 
להיאבק  הוא  קיומנו  ומטעם  מאנושיותנו  חלק  כלפיו.  הרגש 

בתוך עצמנו בנטייה כזאת ולהתעלות מעליה. 

עמי, העם היהודי, סבל מגזענות קיצונית וארסית במשך דורות, 
במזרח התיכון, באירופה ובכל קצוות תבל. ספרי הקודש שלנו 
מחוייב  אני  גזענות.  נגד  והנחיות  אזהרות  בהוראות,  מלאים 

למאבק נגד גזענות בכל רמ״ח אבריי. 

דרכנו במשגב היא דרך של ״אפס סבלנות״ לגזענות, אפלייה 
לפשרה  יד  הושטת  ושל  ערכים  של  דרך  היא  דרכנו  והדרה. 
ולשיתוף פעולה. אנחנו עוסקים בקליטה ולא בהדרה. אנחנו 
עוסקים בבנייה ולא בהרס. אנחנו עוסקים באהבה ולא בשנאה. 
מצבים  ולהכיל  בסובלנות  לפעול  מחוייבים  אנו  אדם,  כבני 
מאתגרים תוך שמירה על אנושיות והימנעות מתוקפנות, ומכל 

סוג של התנשאות.

לגנים  בחיפה  התחתית  העיר  בין  שמחבר  הראשי  הרחוב 
ילד  כשהייתי  הציונות״.  ״שדרות  הוא  הדר  ושכונת  הבהאים 
הרחוב נקרא ״שדרות או״ם״. השם שונה אחרי שב- 10/11/1975 
)העצרת הכללית(,   ..." קיבלה עצרת האו״ם את החלטה 3379 
שקובעת כי הציונות היא צורה של גזענות ושל אפליה גזעית." 
ב - 16/12/1991 קיבלה עצרת האו״ם את החלטה -4686 "העצרת 
בהחלטה  הכלולה  מהקביעה  בה  לחזור  שמחליטה  הכללית 
3379 מיום 10 בנובמבר 1975." ההחלטה התקבלה ברוב גדול - 111 

בעד, 25 נגד. שם הרחוב נשאר.  

לעניות דעתי, השוואה בין ציונות לגזענות זו דמגוגיה שנועדה 
ומקבל  מבין  אני  ליהודים.  התנכלות  של  אג׳נדה  לשרת 
ל״זכות  לטעון  ונציגיו  הערבי  הציבור  של  ההתעקשות  את 
״עיוורת״  היהודית  מהחברה  שחלק  לכך  ער  אני  הקיפוח״. 
בין  משמעותיים  פערים  רואה  אני  הערבית.  החברה  למצוקת 
וחווה  רואה  גם  אני  אבל  להיסגר.  שצריכים  לערבים  יהודים 
נגד  גם  וכן,  ״זרים״,  אחרים,  ערבים  נגד   - ערבים  של  גזענות 
אדמה  לרעידת  היערכות  בנושא  לכנס  הוזמנתי  פעם  יהודים. 
בעיריית יריחו )רשות פלסטינית, שטח A(. סטודנטים ופעילי 
ציבור פלסטיניים השתתפו בהשתלמות ואני העברתי מספר 
שיעורים בערבית. נוצרה דינמיקה חיובית ונהנינו מהשיעורים 
יהודי ישראלי ששירת  ומהסיורים בשטח. לכשהתברר שאני 
בצה״ל נאלצתי להפסיק את השתתפותי. ברשות הפלסטינית 
למרות  ונוצרים,  דרוזים  בדואים,  מוסלמים,  ישראלים,  ערבים 
שרבים מהם משרתים גם בכוחות הביטחון של מדינת ישראל 

- מוזמנים, רק יהודים - מוקצים. למה? 

ביישוב  גר  שאני  מכובד  פרופסור  לי  אמר  שנים  הרבה  לפני 
הגעתי  ממשפחתו.  שנגזלו  אבותיו  באדמת  שמחזיק  )יודפת( 
מאוד  בקיא  שהיה  אלחג׳יראת  ערב  מזקני  אחד  עם  לביתו 
ונסחי  קדסטר  מפות  ועם  ואדמותיהם,  משפחתו  בתולדות 
רישום. בדקנו את הנושא לעומק, והתוצאה - ״לא דובים ולא 
יער״. אז הבנתי את עוצמת ״הנארטיב״. כל אחד זכאי ל״נארטיב״. 
כל אחד מחוייב לכבד ״נארטיב״ של שכניו ושותפיו. אבל גם 

האמת היא חשובה! 

האמת היא: 
האוויר שיהודי נושם הוא לא אוויר שנגזל מערבי, לא כל בית 
שיהודי בונה הוא בית שנגזל מערבי, ולא כל פסיעה של יהודי 
לאדמת  זיקה  יש  ליהודים  גם  וכן,  ״כיבוש״.  היא  מקום  בכל 

הגליל ומקום בין השמיים לארץ...

במשגב  יישובים  בהקמת  והשתתפתי  ראיתי  חיי  במהלך 
 95% חדשים.  בדואים  ויישובים  חדשים  יהודיים  יישובים   -
מאות  הוסדרו.  משגב  שיפוט  בשטח  הבדוויות  מהפזורות 
מגרשים בבעלות המדינה שווקו וממשיכים להיות מפותחים 
ומשווקים ב״פטור ממכרז״ באופן אקסקלוסיבי אך ורק ל״בני 
ישראל  מדינת  שכך!  וטוב  במשגב,  בדווים  ביישובים  מקום״ 
מוסרת קרקעות בתשלום סמלי ל״בני מקום״ בכל היישובים 
הערביים בישראל. גם ביישובים עירוניים. אין ״קליטה״ בעיר 
ערבית.  בעיר  במחיר  המרבה  לכל  במכרז  שיווק  אין  ערבית. 
״בן  להיות  היא  המדינה,  בבעלות  מגרש  לקבל  היחידה  הדרך 

המקום״ או להתחתן עם ״בן מקום״. 

יש קשר  גם להם  ״בני המקום״.  ונכדיי הם  בניי  גם  יהודי.  אני 
זקוקים  הם  גם  וגדלו.  נולדו  בו  למקום  ותרבותי  קהילתי 

ל״פתרונות דיור ברי השגה״. למרות שהם יהודים!

 - פריפריה  כל  ישראל.  מדינת  של  בפריפריה  הוא  הגליל 
גיאוגרפית וחברתית, זקוקה לעידוד וטיפוח כדי למנוע פתיחת 
פערים מול כל ״מרכז״. כך בכל מקום בעולם. בגליל היהודים 
הם מיעוט. תמיד היו וכנראה גם תמיד יהיו. אבל היהודים אינם 
הם  והאלימות  ההזנחה  ״הבעיה״.  לא  הם  היהודים  זר״.  ״נטע 
״הבעיה״. התיישבות יהודית היא לא הפתרון לכל הבעיות, אבל 
בשביל  פה  אנחנו  מהפתרון.  חלק  להיות  יכולה  בהחלט  היא 

לבנות, ליצור ולייצר. אנחנו פה, לא כדי להרע לאף אחד. 

כל חיי מתנהלים בקרב החברה הערבית. אני פועל בתוך אותה 
פועל  אני  ובמסחר.  בתיירות  בתעשיה,  בחקלאות,  כלכלה 
במשולב ובשיתוף בשירות הציבורי ואני משרת נאמנה ציבור 
ערבי גדול כמיטב יכולתי במשך עשרות שנים. אמשיך לפעול 

יחד עם עמיתיי ושכניי - יהודים וערבים! 

אבל  לה,  שייחלתי  הממשלה  לא  זו  בישראל.  ממשלה  קמה 
יהודים.  מייצג  ואני  ערבים  מייצג  אני  לגיטימית.  ממשלה  זו 
משגב.  תושבי  לטובת  בנאמנות,  גורם  כל  עם  מו׳מ  מנהל  אני 
בצורה זו או אחרת, צעירי משגב צריכים אפשרות להקים את 
- כל תושבי משגב, ערבים  בתיהם ביישוב בו הם נולדו וגדלו 
וגם יהודים! בהסכמים הקואליציוניים שנחתמו השבוע לקראת 
הממשלה  את  שמחייבים  סעיפים  נכללו  הממשלה,  הקמת 
החסמים  שלושת  מתוך   2 להסרת  ספציפי  באופן  לפעול 
העיקריים לפיתוח יישובי משגב - תחולת תקנת ועדות הקבלה 
ל״פיצוח״,  מכולם  והקשה  השלישי  החסם  הקרקע.  ומחירי 
הוא החסם התכנוני. אני ממשיך לפעול בעניין ואני אופטימי. 
תיעדוף וקידום פיתוח הכבישים, בתי החולים ומוסדות החינוך 
לסגירת  קריטיים  כולם   - העסקי  הפיתוח  ועידוד  והתרבות 

הפערים עם ״מדינת תל אביב״.

השתתפתי השבוע בישיבת סיכום שנה של מליאת המועצה. 
של  בקדנציה  המועצה  בתפקוד  עצום  שינוי  שחל  ספק  אין 
המליאה הזו. פיתוח עסקי, הגדלת התמיכה ביישובים, הגדלת 
וביזור  השלישי,  בגיל  וגם  ובנוער,  בחוגים  בחינוך,  ההשקעה 
פעילויות לאשכולות וליישובים. כולנו מצפים לעוד שנה של 

צמיחה ופיתוח ב-2023. 

השתתפתי בישיבה עם נציגי יישובי הר שכניה בעניין המשך 
תכנון הרחבת היישובים. 

שמחתי לארח את משפ׳ כרמי ממורן ולהעניק לפז כרמי אות 
הוקרה על הצטיינות בספורט הקליעה ב״חץ וקשת״ - יישר כח!

השתתפתי בסיור של צוות ההיגוי של יער שגב. העולם והאזור 
״פקדון״ לטובת כלל הציבור  משתנים ומתפתחים. היער הוא 
והדורות הבאים. אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לשמור ולהגן על 

היער במהלך ה״משמרת״ שלנו. 

ונפגשתי  ושוחחתי  היישובים  כל  נפגשתי עם מזכירי/ מנהלי 
עם נציגי ציבור ותושבים מקורנית, שכניה ומנוף, ערב נעיים, 

מורן, סלאמה ויובלים. 

יוסף הצדיק התוודע לאחיו  ״ויגש״.  בשבת קראנו את פרשת 
וסלח להם למרות שהם גרמו למכירתו לעבדות. במהלך שנות 
אדמתם  רכושם,  את  לפרעה  מכרו  מצרים  תושבי  כל  הרעב 
אדמת  את  לעבד  כעבדים  נשלחו  הם  חירותם.  את  גם  ובסוף 
ולהמשך  ״ידות״ לקיומם  פרעה כאשר הם משאירים לעצמם 
והיה  האדמה.  את  וזרעתם  זרע,  לכם  ״הא  האדמה  עיבוד 
לכם  יהיה  הידות  וארבע  לפרעה,  חמישית  ונתתם  בתבואות, 
לזרע השדה ולאכלכם …..״ )בראשית מ״ז, כ״ג-כ״ד( 20% ״מס״ 
לעבדים שמעבדים את אדמת פרעה, ו-80% נשאר אצלם? מה 
היא בעצם עבדות, ויותר חשוב, מה היא חירות? בתנאים של 
התמכרות  עבדות?  זו  מההכנסה   20% בגובה  משכנתא  היום, 
לרמת חיים שאיננה ברת קיימא זו עבדות? יותר חשוב, האם מי 

שהוא ״בן חורין״ באמת יכול לשנוא את ה״אחר״? שבוע טוב!
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