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אסיל פאעור עטייה סואעד ז"ל, בן השבט הבדואי ערב א-סואעד 
ותושב היישוב חוסנייה במשגב, הובא למנוחות ביום שלישי. 
מילוי  בעת  הדם,  וצמא  המטורף  הטרור  נגד  בקרב  נפל  אסיל 
ה-17  החלל  הוא  אסיל  הגבול.  משמר  כשוטר/לוחם  תפקידו 

לשבט, והחלל ה-46 ליישובי מועצה אזורית משגב. الله يرحمه. 

אנו משרתים ביחד. אנו נלחמים ביחד. אנו בונים ביחד. לפעמים 
מצליחים ביחד ולפעמים נכשלים ביחד. אסיל התנדב לשרת 
והתנדב להמשיך בשירות ״קבע״ כלוחם מג"ב. הוא היה אדם 
טוב, אזרח טוב ולוחם טוב. זכיתי ללוות אותו בדרכו האחרונה. 
ושוטרים,  לוחמים  הגיעו  השבט  ובני  משפחה  בני  עם  יחד 
המדינה  נשיא  גם  לאומי.  לבטחון  השר  וגם  ונגדים,  מפקדים 
ביקר את המשפחה האבלה בחוסנייה. תושבי משגב רבים וכל 
מנהיגי היישובים הבדואים בצפון הגיעו לניחום אבלים השבוע. 

כל חיי אני משתתף באירועים של החברה הבדואית, וכל חיי 
אני משתף את חבריי ושכניי הערבים באירועי חיי וחיי קהילתי 
ביודפת. למדתי מהבדואים לכבד אורחים, ולמדתי מהבדואים 
איך להתהלך באינטימיות ובקרבה פיזית עם קהל גדול וצפוף. 
מצאתי את עצמי בתוך קהל שמסתדר בשורות צפופות לתפילת 
סואעד  פאעור  פואז  האימאם  ידידי  בהנחיית  ה״אלג׳נאזה״, 
השנה  נחנך  המסגד  בחוסנייה.  ״אלתסאמח״  החדש  מהמסגד 
ומועצה אזורית משגב תמכה בהקמתו בתקציבים משמעותיים. 
התרגלתי להימצא בתוך קהל צפוף של מוסלמים בעת תפילה, 
ומצאתי את הדרך לכוון את תפילתי בנוסח המסורת שלי וע״פ 
כלליה, בדרך שתשתלב עם כבוד האירוע וכבוד המשתתפים 
בדגל  המכוסה  הארון  מול  התפילה  במעמד  שלישי  ביום  בו. 
ישראל, מצאתי את עצמי מתחכך באינטימיות עם איתמר בן 
גביר ושומרי ראשו. התנהלותו והתנהלות הקהל היתה מכובדת 
ומכבדת. בעת נשיאת התפילה, הרהרתי לעצמי - האם היה זוכה 
כב׳ השר ליחס פתוח ומכבד ואינטימיות פתוחה ומלאה בתום 
היהודיים  מהיישובים  אחד  בכל  גם  בחוסנייה,  שזכה  כפי  לב 
במשגב? אני מאמין שתושבי משגב היהודים והערבים, ימשיכו 
ולהתקדם,  פעולה  לשתף  ימשיכו  לבנות,  ימשיכו  לשרת, 
וימשיכו לקדם את החברה הבדואית וגם את החברה הערבית, 

יהיה אשר יהיה. 

היישובים הבדואים במשגב נמצאים כבר 100 שנה בהליכי בינוי, 
ביסוס ופיתוח. החברה הבדואית היא חלק מהחברה הערבית 
וחלק משמעותי בפסיפס הקהילות של משגב, של ״לב הגליל״, 

ושל מדינת ישראל. לפני שבועיים כתבתי:
היא  הכלכלה  של  המסורתי  העוגן  היהודיים,  משגב  ״ביישובי 
התעשיה הבטחונית, ובעיקר ״רפאל״. ביישובי משגב הבדואים 
- שירותי הביטחון. בחברה הבדואית שירותי  העוגן המסורתי 

הביטחון הם לעיתים גם ה״שער״ לביטחון תעסוקתי וכלכלי.״ 

שיווק  בהליכי  נמצאים  ו/או  שווקו  האחרונות  השנים  ב-4 
ביישובים הבדואים במשגב כ-400 מגרשים באדמת מדינה לבני 
מקום, עם עדיפות למשרתים. רוב המגרשים הם ליותר מיחידת 
דיור אחת. ביישוב חוסנייה הושקעו מיליוני ₪ בקידום הסדרה 
פעולה  נערכה  ספורט,  ומתקני  ציבור  מבני  נבנו  תכנונית, 
הניהול  וקודם  ושודרג  המים,  מערכת  שיקום  של  מאסיבית 
האחרונות  בשנים  שזכינו  מכיוון  היישוב.  של  השוטף  הכספי 
צרכי  היום  ובכמאנה,  א-נעיים  בערב  התשתיות  את  להסדיר 

הפיתוח והתשתית בחוסנייה הם הדחופים ביותר במשגב. 

המים  פרשת  קו  עובר  לסלאמה  חוסנייה  ובין  כמון  הר  על 
הארצית. הערוצים שחוצים את חוסנייה מובילים מי נגר לנחל 
חלזון ולים התיכון, הערוצים שחוצים את סלאמה - לים כנרת. 
אנחנו גרים על ״גב ההר״, באזורים שהיו מאוכלסים בבדואים 
שנדדו וגידלו עדרים בין הכפרים הקבועים. הם היו כאן במשגב 
מדינת  שקמה  ולאחר  לארצו  שב  היהודי  כשהעם  לפנינו. 
משגב  יישובי  והוסדרו  היהודיים  משגב  יישובי  נוסדו  ישראל, 
הבדואים. אנחנו עוסקים בבינוי של יישובים יהודיים ויישובים 
ממוקמים  והיהודיים  הבדואים  היישובים  חדשים.  ערביים 
במקומות שלא היה בהם כפר מזה מאות שנים. אנחנו מנסים 
ולהשתלב  קיימא  ברי  רב-דוריים  יישובים  ולקדם  להסדיר 
בפיתוח וקידום האיזור, המרחב, המדינה והעולם. לפעמים אנו 
נאלצים להילחם. אנחנו עושים את זה ביחד- כתף אל כתף. כבר 
100 שנה. האדמה תחת רגלינו ראויה לכבוד ולאהבה. לפעמים 
גם דמנו נשפך עבורה. יהי זכרו של אסיל ושל כל חללי מערכות 
ישראל ופעולות האיבה ברוך. יהי רצון ואנו נחיה חיים ראויים 

לזכרם ולהקרבתם.

הבדואים  היישובים  והסדרת  בינוי  של  התווך  מעמודי  אחד 
שהלך  ז"ל,  דעוף  אבו  ראג׳א  מוחמד  חברי  היה  במשגב 
לעולמו השבוע. מוחמד היה בן היישוב דמיידה ובן שבט ערב 
המועצה  בוועדות  פעיל  מליאה  חבר  היה  הוא  אלחוג׳יראת. 
שנים,   10.5 במשך  המועצה  ראש  וסגן  שנים,  עשרות  במשך 
ממרץ 2008 עד אוקטובר 2018. הוא היה גם אב שכול. מוחמד 
היה שותף אמיתי במאמץ הקמת יישובים בדואים חדשים בכל 
המדינה ובקיא מאוד בנושא. עבדנו בשיתוף פעולה 40 שנה. 

الله يرحمه.

לסיכום  להתיישבות  החטיבה  הנהלת  עם  השבוע  נפגשתי 
שנתי ולתכנון עבודת 2023. החט״ל פועלת לבינוי קהילתי וסיוע 
בהסרת חסמים בכל יישובי משגב - יישובים יהודיים ויישובים 

ערביים כאחד.

נפגשתי עם עובדי השרות הפסיכולוגי שמשרתים את 16 בתי 
הספר ו-69 הגנים במשגב. 

נפגשתי עם מנהל אגף הפיתוח במשרד החינוך לקראת בינוי 
מספר פרויקטים משמעותיים - בי״ס קציר, בי״ס הרכס, בי״ס 
תבנית  בי״ס  סלאמה,  יסודי  בי״ס  שכניה,  הר  בי״ס  מורשת, 
במורן,  ילדים  וגני  עודד  בי״ס  גליל,  בי״ס  המוזהב,  החינוך 
שורשים, אשבל, פלך, אבטליון, מכמנים וראס אלעין. השלמנו 

לאחרונה בינוי באשחר, כמון, מורשת, ערב נעיים ותובל. 

המועצה  ותאגידי  אגפי  מנהלי  כל  של  בישיבה  השתתפתי 
ובישיבת הנהלת המועצה לקראת ישיבת המליאה השבוע. 

תושבים  עם  ונפגשתי  תובל  היישוב  הנהלת  כל  עם  נפגשתי 
ונציגי ציבור מחוסניה, דמיידה, מנוף, טל אל, מורשת, מעלה 

צביה, כמאנה, סלאמה, דמיידה וראס אלעין. 

בעקבות האירועים, יומני השבועי יוצא היום, יום שישי. אתייחס 
בקצרה לפרשת ״משפטים״ שנקרא מחר. הרב יונתן זקס בחר 
ברגע  בו  שמובאות  הרבות  המצוות  מכל  זו,  בפרשה  להדגיש 
הדרמטי של מעמד הר סיני, את המצווה שמוזכרת בוריאציות 
- אהבת הגר. ע״פ חז״ל  כאלו ואחרות עשרות פעמים בתורה 

ה״גר״ כאן הוא ״גר תושב״ - שאינו יהודי. 
הרב זקס מפרש:

עוצמתן  מתוקף  עינינו  אל  הדף  מן  המזנקות  מצוות  ״יש 
משפטים.  בפרשת  החברתיות  המצוות  הן  כאלו  המוסרית. 
בגוף  לנזיקין  בין הדינים המורכבים הקשורים ליחס לעבדים, 
וברכוש, מצווה אחת מתבלטת במיוחד  - בשל החזרתיות שלה 
)היא מופיעה בפרשתנו פעמיים( ובשל המחשבה ההיסטורית-

פסיכולוגית שמאחוריה:
ְוֵגר ֹלא תֹוֶנה ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו, ִכּי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶּאֶרץ ִמְצָרִים )שמות כ״ב, כ'(.

ְוֵגר ֹלא ִתְלָחץ; ְוַאֶתּם ְיַדְעֶתּם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵגּר, ִכּי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶּאֶרץ ִמְצָרִים 

)שם כ״ג, ט׳(.״
ה׳ ירחם עלינו ועל מתינו, שבת שלום ומבורך الله يرحمهم.
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