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 2019אוקטובר,  6         

' תשרי, תש"פז

 תושב אדם ירה מכוניתו שעל, נחף מועצת ראש, קייס אלבסט עבד את ביקרתי השנה ראש אחרי מיד

 מוצדקות הן הערבית בחברה שקיימות והחששות השליטה אובדן שחווית הרגשתי. יום לאור היישוב

 שהיחסים כמובן. סובלים שכניי. מהתופעה שסובלת ערבית יהיאוכלוס מייצג אני. לפעול מחוייב ושאני

. בנארטיב והתנגשויות סתירות שיש כמובן. להידרדרות פוטנציאל ובעלי טעונים לערבים יהודים בין

. ליישוב יישוב כל ובין ,מגזר-לתת מגזר-תת כל בין, למגזר מגזר כל בין נוגדים אינטרסים שיש כמובן

 . מובהק משותף אינטרס היא הסוגים מכל אלימות מניעת. משותפים אינטרסים גם יש

 ! גם- ואכיפה נוכחות להגביר המשטרה עידוד. גם משותף אינטרס היא בפשיעה מההמלח

 . חמישי ביום ברשתות והפצתי הערבית בשפה האלימות נגד דעת״ ״גילוי, סגני אחמד עם יחד, הוצאתי

 .להיענות החלטתי שישי ביום להפגנה סחנין עיריית ראש - ריא אבו ספואת ד׳ר ידידי אותי כשהזמין

 

  רטוןלס

   .הערבי האזרחי באינטרס כפגיעה היהודית ובהתיישבות זר״ ״נטע במשגב שרואים מפגינים גם היו

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1153068561747276&id=100011324283824
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 לא גם הן. סובלנות וחוסר גזענות של סוג על, לדעתי, מבוססות גם הן. עליי מקובלות לא אלו דעות

  פגעו שבאמת אזרח הוא כאלו דעות שמביע מי כאשר. ומשפטית גיאוגרפית, היסטורית נכונות

 ברישיון היתה ההפגנה. בכבוד לחלוק ולנסות לסלוח נוטה אני, משפחתו בני בחיי חו׳ח או בזכויותיו

, סחנין של הרשויות ראשי ע׳י ובהתרגשות בחום והתקבלתי אחמד עם הגעתי. המשטרה ובאישור

 .רבות שנים מכיר שאני חברים והרבה, כאוכב, חנא דיר, עראבה

 פעולה שיתוף בעד אני. אלימות נגד אני. וציוני יהודי אני. ערבים התושבים רוב שבו במרחב חי אני

 . והתחשבות

 ״פסיפס - משגב של המוטו. ומדינה״ ״דת - הכאוב לעניין גם אתייחס אז, רגישים בנושאים כבר אם

 הם משגב תושבי. פערים״ סגירת, פעולה שיתוף, ״שונות - שלנו הערכים תמצית. קהילות״ של

 שכופה דתיות עם מזדהים אינם, בתוכם ואני, היהודים משגב תושבי רוב. ונוצרים מוסלמים, יהודים

 . ישראל ובמועדי בשבתות שהיא כל פעילות, בכך שמעוניין למי מאפשרת שאינה או עצמה

, רשתמו היישוב למעט, היהודים משגב יישובי. פעילויות שבת מדי מקיימת משגב אזורית מועצה

 . חשמל ובהפעלת בנסיעה שכרוכות וספורטיביות חברתיות, תרבותיות פעילויות שבת מידי מקיימים

 !  לא?  בשבת דווקא להיות חייב משגב״ ש״מירוץ אומר זה האם. שלי היישוב גם. אני גם

 . ב״ההיפך״ לעסוק לאחרים נשאיר אנחנו. פעולה ובשיתוף, בפשרה, בפיוס עוסקים אנחנו

 

 בדווים יישובים ארבעה של מועצה - מדבר״ ״נווה אזורית ממועצה משלחת השבוע במשגב ביקרה

 הררית יודפת ברכס סיור עשינו. שלנו המועצה ותאגידי אגפי עבודת את הצגנו. בנגב גדולים

 .ובסלאמה
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 קשר על לשמור נמשיך אנחנו. חשובים אתגרים הם הבדווית וההתיישבות הבדווים. חשוב הקשר

 . הניתן ככל ולסייע מזה זה ללמוד וננסה

 יםתושב ועם, וצורית גילון היישובים הנהלות נציגי עם להיפגש הספקתי הקצר העבודה שבוע למרות

 . וסלאמה כמאנה,  אבטליון, הררית, חלוץ הר, חרשים, מצורית

. עבלש יעד בין, שגב ביער מסלול להכין שהתכנסה ״אנדורו״ האופניים רוכבי קבוצת את לברך זכיתי

 ! בהצלחה ,קק׳ל ועם המועצה עם מלא בשיתוף, מתנדבים ע׳י נעשית העבודה

 

 בכל בו שפגעתי מי מכל מחילה מבקש אני. לעשור״ כסה ש״בין בימים שובה״ ״שבת אחרי כבר אנחנו

 !טובה חתימה גמר לכולם ומאחל, דרך

 

  ,שלכם

 דני עברי


