
לפני שבוע, חשבתי שבערב חג השבועות בטח לא אכתוב ״מיומנו״. ביום א׳ הכל 

עם  ונפגשתי  ב״מרחבים״  לפרישה  הכנה  קבוצת  עם  נפגשתי  ״כרגיל״.  התנהל 

הנהלת היישוב כמון.

כשהתחיל ״מבצע שומרי החומה״ ביום ב׳ תושבים רבים התנדבו לארח משפחות 

מהדרום. ביום ב׳ בערב, ביקרתי את משפ׳ נקולא בראס אלעין לכבוד חג הפסחא. 

מאות  עראבה.  של  המרכזית  בכיכר  אנשים  אלפי  ראיתי  הביתה,  חזרה  בדרך 

פלסטין  דגלי  הניפו  ונערות  נערים  ועשרות  תאראוויח,  תפילת  ברחוב  התפללו 

ועסקו בשלהוב המתפללים. מעט אחרי שעברתי דווח לי שנסגר הכביש לחלוטין. 

למחרת בערב )יום ג׳( כבר נחסמו בשעה 20:30 כל הכבישים. הייתי בקשר בלילה 

עם המשטרה ועם כל היישובים. ביום ד׳ בבוקר הסתבר שנדרשת עבודה הנדסית 

הכביש  את  בדקתי  ובחוסנייה.  בסלאמה  שנחסמו  צירים  לפנות  כדי  מורכבת 

הראשי של סח'נין ועראבה ולאחר שמצאתי שהוא פנוי לחלוטין, ליוויתי שלושה 

מהמועצה  ביקשה  ישראל  משטרת  למשגב.  מלוטם  בילדים  מלאים  אוטובוסים 

ופנינו  המשטרה  המלצת  ע"פ  נהגנו  פעילויות.  ולבטל  הילדים  את  מוקדם  לפזר 

בעדכון לכל התושבים. מאז יצאו כל יום מספר עדכונים, תמיד לאחר התייעצות 

עם המשטרה.

המשטרה נוקטת במדיניות של ״הכלה״. ההנחייה לשוטרים היא לא לפנות חסימות 

גם  סגור על פגיעה במפגינים.  ציר  בכוח. הערכת המשטרה היא שעדיף  כבישים 

במפירי חוק מתפרעים. יישובי משגב נמצאים בתחומי 5 תחנות משטרה שונות, 

שהם כפופים ל-3 אזורים שונים ו-2 מחוזות שונים. לא היה מעקב ודווח על חסימת 

רק  בהתחלה  להגיע,  הפסיקו  וכב"ה  מד"א  חשמל,  חברת  גם  בהמשך  כבישים. 

בערב ובהמשך גם בשעות היום. להניע את חברת חשמל להגיע לתיקון בסלאמה, 

הייתי צריך להתערב בדרגים גבוהים ולהבטיח ליווי ואבטחה. היו שיבושי אספקה 

ממושכים במעלה צביה, ראס אלעין, לוטם וסלאמה. 

התחלנו  ההפעלה,  ומרכז  המועצה  מוקד  בסיוע  ואני  המועצה  של  הבטחון  סיירי 

לרכז מידע רלבנטי לתושבינו, לעדכן ולהתעדכן. סיירנו כל יום ביישובי המועצה 

עם  שוחחתי  או  נפגשתי  ובפיזור.  באיסוף  ההיסעים  מערך  את  יום  כל  והפעלנו 

צוותי הצח״י ורכזי הבטחון ביישובים ועם כל גורמי המשטרה, כיבוי והצלה וביטחון. 

נעשתה  מהמחסומים  בחלק  יישובינו.  לכל  הגעה  לאפשר  כוונה  שאין  נוכחתי 

״סלקציה״ פסולה ולא חוקית שאפשרה מעבר לערבים ולא ליהודים. תושב מצפה 

פניות  בסדרת  התחלתי  ונפצע.  הותקף  תמרה  דרך  הביתה  להגיע  שניסה  אבי"ב 

למשטרה, למג"ב, לצבא ולמשרד הבטחון. בהמשך התראיינתי בכלי תקשורת. 

במקביל לכל זה עמדתי בקשר עם עמיתי ראשי הרשויות הערביות. ראש עיריית 

לגינוי  הצטרפו  בהמשך  בעירו.  שהתרחשה  התקיפה  את  גינה  במיוחד,  תמרה 

האלימות כל ראשי הרשויות השכנות.

הודעה משותפת

האלימות  להפסקת  הערבית  החברה  מנהיגי  עם  יחד  לפעול  השבוע  אמשיך 

נחף,  תמרה,  אלאסד,  דיר  רשויות  ראשי  וההתפרעויות.  הסדר  הפרות  ולגינוי 

האלימות.  נגד  אישית  והתערבות  לתושבינו  בסיוע  מעורבים  היו  ואחרים  כאוכב 

ביישובי משגב הבדווים היתה פעילות ענפה של מנהיגי הדת והקהילה להפסקת 

ההשתוללות. 

החל מיום ה׳ התחילו להשתנות דפוסי הפעילות. פחות מפגינים, פחות הפגנות, 

פחות התפרעויות המוניות, פחות חסימות כבישים, יותר פעולות התקפיות ויותר 

שימוש בנשק ואמצעי חבלה. 

לאבטליון/  לאשחר,  לתובל,  הגישה  בכבישי  חריגה  פעילות  היתה  שבת  בערב 

נאמני  ונפגשתי עם  בזירות השונות,  ביום שבת ביקרתי  ובסמוך לאשבל.  הררית 

״יום הנכבה״. קיבלנו סיוע משמעותי  הבטחון של כל היישובים לקראת הפגנות 

ותגבור שמירה ביישובים ממג"ב וגם מפקע"ר. 

צירים  ובפתיחת  ביישובים  בשמירה  סיוע  לקבלת  המאמצים  את  נגביר  השבוע 

חסומים. 

ובין  וערבים, יש התנדבות רבה והתארגנות קהילתית  יהודים  יישובי משגב,  בכל 

קהילתית. בהר כמון הפעילות היא משותפת לשלושת היישובים - יהודים וערבים 

קהילתית  חברתית,  ומעורבות  אחריות  הדדית,  ועזרה  רבות  יזמויות  יש  ביחד. 

ופוליטית מדהימה ל״כל הכוונים״. בחברה היהודית במשגב לא היה מקרה אחד 

של אלימות או הפרת חוק. יש גם הרבה יוזמות לשיתוף פעולה ולשיח בין יישובים 

ובין תושבים ברמה המקומית. 

אין ספק שנחצו קווים אדומים. אין ספק שנפגע מרקם היחסים בין יהודים לערבים. 

לא  משגב  ושיישובי  אפקטיבי  מספיק  לא  המשטרה  של  שהטיפול  ספק  אין 

קיבלו מענה לצרכים בסיסיים וליגיטימים כמו חופש התנועה. אין ספק שבעיית 

האלימות בחברה הערבית הפכה למפלצת שדורשת טיפול מעמיק וממושך. אין 

ספק שהמיעוט היהודי בלב הגליל חייב לקבל מענה לאיום חדש ומדאיג. 

יודעים להגן על עצמנו. בשלב מסויים  יכולותינו. אנחנו  עדיין לא מיצינו את כל 

הגבלת תנועה הופכת להתקפה. הזכות הטבעית להגנה עצמית כוללת את הזכות 

להתנגד להגבלת תנועה. סבלנותינו וסובלנותינו נבחנים בימים אלו. גם בזה טרם 

מיצינו את יכולותינו. 

כאלו  מסיבות  משגב  מתושבי  אחד  לכל  תמיד  מתאימות  לא  שמילותיי  טבעי 

בתנאי  פעולה  לשתף  בצורך  ומאותגרים  ״מבחן״,  בימי  זאת  בכל  אנו  ואחרות. 

״דחק״. גם מתנהלות מערכה צבאית והתקפות טילים על אזרחים וריכוזי אוכלוסיה 

בדרום ובמרכז. אני רוצה לומר לכם - ״בתוך עמי אני יושב״. עמוק. ביום ובלילה. 

בטוב וברע. בקל ובקשה. אני מקשיב לכם. אני פועל למענכם בדרכי ולפי מיטב 

וקהילתינו. אנחנו נתחזק  יודע שגם אתם. אנו נשענים על אמונתינו  הבנתי. אני 

ונתעצם. אין לי ספק. 

רשויות  ראשי  המשטרה,  מפכ"ל  הבטחון,  שר  עם  בישיבות  השבוע  השתתפתי 

בית הכרם, הנהלת פארק תרדיון, הנהלת החכ״ל, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, 

הנהלת המחוז של רשות הטבע והגנים, וועדת רווחה של מרכז השלטון המקומי 

וועדת ביטחון של משגב. 

מראס  ציבור  ונציגי  תושבים  עם  ונפגשתי  מורשת  ספר  בבית  השבוע  ביקרתי 

אלעין, כמון, כישור, יובלים, צורית, גילון, מורשת, אשחר, תובל ואשבל. 

בפרשת במדבר לכאורה רשימות ״מצאי״ ותוצאות של מפקד וסדר תנועה. אבל 

בעצם מראים לנו את התלות ההדדית בין בני אדם. האחריות של כולם להפרשת 

אמצעים וכוח אדם לעבודת הקודש ולמערך ההגנה במצב נייח ובמצב נייד. נצח 

ישראל לא ישקר. מחר חג מתוק - חג מתן תורה, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים 

וזמנים לששון!
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