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אנו נערכים להסלמה ומקווים לרגיעה. אנחנו עוסקים בבנייה 
ג׳נין  ולא בהרס. אני כותב על משגב ואני מסתכל מסביב. על 
ורצועת עזה. כולנו מסתכלים  ירושלים, על סוריה, לבנון  ועל 

ומקווים לטוב. 
הם  פערים,  וסגירת  פעולה  שיתוף  שונות,   - משגב  ערכי 
היהודי  העם  ששיבת  מאמין  אני  דרכי.  את  שמאירים  ערכים 
ונכונה. אני מאמין שאזרחי ישראל הערבים  לציון היא ראויה 
חייבים לזכות בשוויון מלא, ייצוג הולם, וקשב ורגישות במתן 
התנשאות,  נגד  אני  פשרה,  בעד  אני  למצוקותיהם.  מענה 
טבעית  זכות  עומדת  קהילה  ולכל  אדם  לכל  שלום.  בעד  אני 
להגנה עצמית, אלא שזכות זו תלויה במיצוי סבלנות, סובלנות 
מחוייב  אישי  באופן  אני  נועם״.  ״בדרכי  לדיאלוג  והשתדלות 
תלות  ללא  משגב,  ויישובי  משגב  תושבי  את  ולקדם  לייצג 

באג׳נדה ו/או הזדהות פוליטית - ערבים ויהודים כאחד!
 

כדי  הקיבוצית  התנועה  מזכירות  לישיבת  השבוע  הוזמנתי 
מזכיר  של  התבטאויותיו  בעקבות  שנערך  בדיון  להשתתף 
התנועה - ניר מאיר, לאחר ביקורו במשגב. התנועה הקיבוצית 
רואה את עצמה כחלק מ״השמאל הציוני״, ומנסה לקדם ערכים 
של ערבות הדדית וסגירת פערים כלכליים וחברתיים. בתנועה 
נגד  שהמאבק  סבורים  יש  משגב,  תושבי  בין  וגם  הקיבוצית, 
נגד  המשפטיות,  הרפורמות  נגד  נתניהו,  נגד  הימין,  ממשלת 
משיח  להתרחק  מחייבים  אלו  כל   - ה״הדתה״  נגד  הכיבוש, 
שיתוף  ״ימנית״.  אידאולוגיה  עם  שמזוהה  מי  כל  עם  משותף 
פעולה עם ״פורום שילה״, או עם ״הפורום למשילות, ביטחון 
והתיישבות״ יכולים לחזק את ״הצד השני״. ניר מאיר והתנועה 
וליישובי  בכלל,  ל״התיישבות״  מחויבים  מרגישים  הקיבוצית 

״לב הגליל״ בפרט. הדיון היה מעניין …

כל   - הארץ  בכל  קיבוצים   247 מאגדת  הקיבוצית  התנועה 
הקיבוצים חוץ מקיבוצי ״הקיבוץ הדתי״ ו״פאג״י״. אוכלוסיית כל 
הקיבוצים בתנועה היא כ-160,000. לשם השוואה, אוכלוסיית 
וכן  בצפון  הבדואית  העדה  אוכלוסיית  הדרוזית,  העדה 

אוכלוסיית העדות הנוצריות בישראל,  
הן בין 120 - 130,000 כל אחת. הבדואים בדרום בישראל  מונים 
לתנועה  ששייכים  קיבוצים   7 היום  ל-300,000. במשגב  קרוב 
הקיבוצית - מורן, לוטם, תובל, כישור, פלך ואשבל, וכן קיבוץ 
״יחד״ ביישוב הררית. כ-80% מהקיבוצים בישראל הם ״קיבוצים 
עבר  שיוויוני  השיתופי/  החיים  אורח  שבהם  מתחדשים״ 

שינויים והתאמות בהתאם להחלטות הקהילה.
 

״התיישבות״ היא לא מילה גסה. דה- לגיטימציה של התיישבות 
הוזמנתי  ציונית.  אנטי  גישה  של  לוואי  תופעת  היא  יהודית 
המאבק  את  להציג  כדי  הקיבוצית  התנועה  מזכירות  לישיבת 
חסרי  מקום  לבני  מדינה  בבעלות  מגרשים  להקצאת  הצודק 
דיור וגם לנקלטים שמבקשים להצטרף לקהילה, בהנחה יותר 
גדולה גם ביישובים יהודיים. גם השתתפות בתשתיות ובפיתוח 
מבני ציבור, גם תקצוב הסעות להנגשת שירותי חינוך פורמאלי 
תחבורה  וסבסוד  פיתוח  גם  רווחה,  ושירותי  פורמאלי  ובלתי 
ציבורית אפקטיבית, שירותי בריאות והשכלה גבוהה, כל אלו 
והרחבה  וגם לפיתוח  יישובינו,  והרחבה של  נדרשים לפיתוח 
של ״אחותנו הגדולה״ - העיר כרמיאל. מלאכת פיתוח יישובי 
משגב היהודיים והערביים נמצאת בעיצומה. גם מלאכת ביסוס 
העיר כרמיאל כעוגן אזורי. אזור ״לב הגליל״ זקוק לשינוי וקידום 
ממשלת  של  העדיפויות  ובסדרי  הלאומית  העדיפות  במפת 

ישראל. 
 

ומכירים  לי  מוכרים  מזכירות התנועה הקיבוצית  רבים מחברי 
של  הכלכליים  הארגונים  איגוד  יו״ר   - בכר  יעקב  ידידי  אותי. 
הקיבוצים ופעיל חברתי ופוליטי ותיק, ציין בישיבה שהפעולות 
עם  פעולה  שיתוף  לטובת  רבות  שנים  במשך  עושה  שאני 
החברה הערבית ולטובת סגירת פערים הם בעלי ערך רב, ואילו 
התקפות ״רדודות״ ו״ספינים״ תקשורתיים - הם חסרי משמעות. 
ציינה  בתנועה,  וקהילה  חברה  רכזת   - גלס  איילת  ידידתי 
יישובי רצועת עזה בקיבוצים  שפעולותיי לקליטה של מפוני 
שבהם  ושהקהילות  ומבורכת  אנושית  יוזמה  היתה  שונים 

נקלטו התחזקו והתייצבו על אף שהם אינם ״שמאלנים״. 
 

כפי שאמרתי בשיחות עם פעילים חברתיים מקהילות משגב 
מהחברה הערבית ומהחברה היהודית - אני פועל למטרה הזו 
באופן זהה לתושבי משגב הערבים, לתושבי משגב היהודים, 
פעולה  בשיתוף  והיהודים  הערבים  האזור  תושבי  לכל  וכן 
״בני  הם  ילדינו  כל  בפריפריה,  כולנו  מלאים.  ובשותפות 
המקום״ וכל ילדינו זקוקים וזכאים לקורת גג. זה הרבה מעבר 
למניפולציות פוליטיות ותקשורתיות, או נארטיבים של קבוצה 
אלו   - פערים  וסגירת  פעולה  שיתוף  שונות,  אחרת.  או  כזו 

הערכים המניעים, תמיד.

בחברה  צעירה  הנהגה  קורס  מסיימי  את  השבוע  לברך  זכיתי 
הבדואית. 12 צעירים מיישובי משגב הבדואים השתתפו בקורס 
ופיתחו מיומנויות לבינוי קהילתי ופיתוח יישובי ואזורי. הקורס 
ועובדים  ולוו ע״י מנהלים  ומרכז הצעירים,  בוצע ע״י המועצה 

מאגף פיתוח יישובים ואגפים ומחלקות נוספים. בהצלחה! 

וסיכמנו  אלהיג׳א  אבו  כאוכב  מ.מ.  ראש  עמיתי  עם  נפגשתי 
לתכנן במשותף את המשך ״שביל היוממות״ מכיכר הר שכניה 
למורשת. רשת השבילים במשגב ״קורמת עור וגידים״. החזון - 
חיבור כל היישובים והנגשה לכל השבילים והטיילות השונים 
מערכת  על  ארחיב  בעתיד.  ושמתוכננים  האיזור  את  שחוצים 

השבילים וחשיבותה בקרוב. 

נפגשתי עם הנהלת המרחב של רשות הטבע והגנים בנושאים 
שוטפים - פיקוח נזקי חיות בר, מניעת נזקי רכב מנועי בשמורות 
טבע וגנים לאומיים, ופיתוח והנגשה של אתרים שונים במשגב. 

השתתפתי בישיבת הנהלת החברה הכלכלית ופארק תעשייה 
משולב  לגידור  מכרז  מקדמת  הכלכלית  החברה  תרדיון. 
כלכלי.  לפיתוח  רבים  ופרויקטים  פוטו-וולטאים  בפאנלים 
בהיקף  תרדיון  בפארק  עסקאות  בוצעו  האחרונות  בשנים 

שעולה על כל התכניות - יישר כח! 

מליאת המועצה התכנסה ביום ה׳ וקיימה דיון ״עומק״ בעבודת 
אגף הבטחון ובאתגרי הבטחון של יישובי משגב.

במסגרת תפקידי כיו״ר וועדת רווחה של מרכז השלטון האזורי 
המרכז  של  החדשה  ורווחה  חינוך  תחום  רכזת  עם  נפגשתי 

לתיאום תכנית עבודה מול הממשלה החדשה. 

נפגשתי עם נציגי ציבור ותושבים מטל אל, ראס אלעין, סלאמה, 
חוסנייה, ערב נעיים, רקפת ויעד. 

״נקודת  נמצאת  זו  בפרשה  ״בא״.  פרשת  את  קראנו  בשבת 
ההיפוך״. שימו לב למילים: ״ַוִיְּסעּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסכָֹּתה 
. . . ַויֹּאפּו ֶאת ַהָבֵּצק ֲאֶשׁר הֹוִציאּו ִמִמְּצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות, ִכּי ֹלא ָחֵמץ, 

ִכּי ֹגְרׁשּו ִמִמְּצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו ָלֶהם. ּומֹוַשׁב 

ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ֲאֶשׁר ָיְשׁבּו ְבִּמְצָרִים, ְשֹׁלִשׁים ָשָׁנה ְוַאְרַבּע ֵמאֹות ָשָׁנה . . 

. ַוְיִהי ְבֶּעֶצם ַהּיֹום ַהֶזּה, ָיְצאּו ָכּל ִצְבאֹות ה׳ ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים . . . ַהַלְּיָלה 

ַהֶזּה ַלה׳ ִשֻׁמִּרים ְלָכל ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ְלֹדֹרָתם.״ )שמות י״ב, ל״ז-מ״ב( .

זו, עוד לפני ה״אקט״, עוד לפני יציאת מצרים, משה  בפרשה 
רבינו מעביר לבני ישראל את הצווי לזכר ולהזכיר, את מצוות 
חג הפסח מדי שנה והגדה לצאצאים, ובהמשך, גם את מצוות 
פדיון בן בכור ומצוות הנחת תפילין. כל זה עוד לפני חציית ים 
סוף. . . זה ״נארטיב״. אחד הנארטיבים שהשפיעו על האנושות. 
מאיתנו.  גדול  יותר  ממשהו  חלק  אנחנו  היהודים.  על  רק  לא 
משהו שהתחיל לפנינו ויימשך אחרינו. הכורח והיכולת לצאת 
מעבדות לחירות. ממקום צר ל״ארץ מובטחת״. הרב יונתן זקס 
הוא העצמה של החיבור שלנו לחברה,  ז׳ל מציין שה״סיפור״ 
ה׳  לעבודת  לארץ,  שמיים  בין  בעולם  למקומנו  למשפחה, 
ולתקווה. מניין השנים הוא כנראה מיציאת אברהם  ולאמונה 
אבינו מחרן, או ממעמד הברית בין הבתרים. בכל אופן, ״והיה 
יד  בחזק  אליו:  ואמרת  זאת?  מה  לאמר,  מחר  בנך  ישאלך  כי 
רבינו  משה  י״ד(  י״ג,  )שם  עבדים״  מבית  ממצרים  ה׳  הוציאנו 
מדבר עלינו - על ההווה שאנו חיים בו, על שנת 2023 כאן, היום, 
עכשיו. וזה היה בתחילת חודש ניסן בשנת בתמ״ח, לפני יותר 
מ-5,000 שנה. שבוע טוב, וחג שמח לאחינו בני העדה הדרוזית 

- عيد سيدنا الخرض مبارك!
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