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בשנים האחרונות היו מספר פעמים שינויים באופן הטיפול של המשטרה ביישובי 

משגב. היום, בנוסף ל-5 תחנות משטרה שמשרתות את יישובי משגב, יש גם אחראי 

מועצתי במג"ב, שוטר קהילתי שממוקם באגף בטחון במועצה, 5 מש"קי מג"ב לטובת 

משימות במרחב המועצה, ונאמני בטחון יישוביים בחלק מהיישובים. 

יישובי משגב משוייכים ל-5 תחנות משטרה שונות. תפיסת הבטחון של המשטרה, 

וממשיכים  האחרונות  בשנים  השתנו  המשאבים,  והקצאת  העדיפויות  סדרי 

בחברה  ובנשק  באלימות  בפשע,  לחימה  על  הוא  העיקרי  הדגש  כרגע  להשתנות. 

הערבית. 

הביטחון  אגף  עבודת  את  ומגבשת  מלווה  המועצה,  מליאת  של  הביטחון  וועדת 

של המועצה. האגף אחראי גם על אבטחת מוסדות חינוך, מוקד הביטחון 24/7 וכל 

מצלמות הניטור ולחצני המצוקה, אבטחת אירועים במועצה, ציוד הכיבוי וההצלה 

כל  עם  וקשר  החירום,  מחסן  וביישובים,  במועצה  רפואי  ציוד  וביישובים,  במועצה 

גורמי הבטחון וההצלה. 

כ-200 מתנדבים מיישובי משגב עברו הכשרה כשוטרי מג"ב, במסגרת ״המתמי״ד״ 

ומהווים כח עזר למג"ב במועצה וביישובי המועצה. כל אחד מהם מתנדב למשימת 

סיור ושיטור לפחות 4 שעות כל חודש. בעת מלוי תפקידו, כל מתנדב לובש מדי 

יחידת   - נוספים  התנדבותיים  כוחות  יש  מג"ב.  של  ואמצעים  נשק  ומפעיל  מג"ב 

חילוץ  ויחידת  מועצתית  חילוץ  יחידת  מועצתית,  ג׳יפים  יחידת  מועצתית,  תצפיות 

שוטף  לביטחון  הצוותים  ותתי  היישוביים  בצח"י  מתנדבים  מאלף  ויותר  אזורית, 

ונוער בעת  ושמירה, רפואת חירום, כיבוי אש והצלה, לוגיסטיקה ותשתיות, חינוך 

חירום, קהילה ועזרה הדדית בחירום ותקשורת ודוברות בחירום.

במספר יישובים במשגב יש מתנדבים שעברו הכשרה מיוחדת ומשתלבים בפעולות 

כיבוי שריפות.

יש ביישובי משגב כ-1,000 נושאי נשק ברישיון אישי, ומג"ב מעוניין להפעיל נוהל 

הכשרת ״כיתות כוננות״ שמבוססים על נושאי נשק אלו. 

לעת הזאת הדגשים לפי סדר חשיבותם לדעתי האישית: 

1.  האיום העיקרי על רוב יישובי משגב הוא, אש שעלולה להתפשט ביישוב.

תושבי  במיוחד  משגב,  תושבי  כל  על  איום  מייצרת  הערבית  בחברה  האלימות   .2

משגב הבדווים.

3. אירועי ״שומר החומות״ מצריכים הפקת לקחים ושינוי דפוס פעולה בעת חירום. 

4. עלינו לפתח עוד יכולות עצמיות של המועצה ושל היישובים, לטיפול בארועים 

מקומיים. 

שכנות,  רשויות  כגון  בשטח  גורמים  כב"ה,  מג"ב,  המשטרה,  הצבא,  עם  הקשר   .5

)צח"י( ומאות  וכן עם צוותי החירום היישוביים  ורט"ג,  חח"י, מקורות, מד"א, קק"ל 

בעתות  הפסקה  ללא  ולהתעדכן,  להישמר  וחייב  חיוני  הוא  ביישובים,  המתנדבים 

שגרה וביתר שאת בארועי חירום. 

האחרון.  בקיץ  התחלפו  משגב  ליישובי  מרכזיות  משטרה  תחנות  שתי  מפקדי 

בעקבות פגישותיי עם המפקדים החדשים בעת כניסתם לתפקיד, קבענו להיפגש 

עם נציגי ציבור תושבי משגב והשבוע היו שני מפגשים מאוד מעניינים. 

וועדת בטחון של  ונציגי  יו"ר מורשת  לפגישה עם מפקד תחנת משגב הזמנתי את 

היישוב. דובר בעיקר על התנהלות כיתת הכוננות היישובית בארועי חרום ובשגרה. 

מפגע  בעניין  ציבור  ונציגי  כמון  יו"ר  עם  הגעתי  כרמיאל  תחנת  מפקד  עם  לפגישה 

החתונות בכמאנה. בקרוב אשתתף בישיבה עם ועד כמאנה ותושבים באותו עניין. 

המועצה  של  בטחון  וועדת  עם  שבתיאום  בטוח  אני  חדשות  יכולות  פיתוח  בעניין 

ואגף הבטחון, אנחנו נגביר גם את השימוש באמצעים טכנולוגים וגם נייצר נוכחות 

יותר משמעותית ביישובים, בכבישים ובדרכים. הצלחנו כבר להקים תחנת שיטור 

בסלאמה שיש בה תקנים ושוטרים. 

השטחים  על  וניטור  תצפית  מצלמות  וקק"ל,  המשטרה  עם  בתיאום  ונציב  הצבנו 

ומצלמות  הדוק,  הוא  כב"ה  כוחות  עם  הפעולה  שיתוף  היערות.  ושטחי  הפתוחים 

הניטור ותושבים - הם שמזהים בד"כ שריפות בשטחים הפתוחים. 

ביקר אותנו השבוע מפקד המחוז החדש של מג"ב עם צוות המפקדים שמטפלים 

ביישובי משגב.

סגן ראש המועצה השתתף בתדרוך השר לבטחון פנים לתכנית הפעולה של המשרד 

בחברה הערבית.

חברת נתיבי איילון קיבלה את ניהול פרויקט פיתוח תחבורה בחברה הערבית, והיא 

עשתה ״שיתוף ציבור״ ביישובי משגב הבדווים.

היום צפוי לעלות לדיון בוועדת שרים לחקיקה הצעת חוק להגדלת תחולת ״תיקון 

8 לפק׳ האגודות השיתופיות״ משנת 2011 )וועדת קבלה ליישובים קהילתיים( מ-400 

משפ׳ ל-600 משפ׳. אני מקווה שהחקיקה תתקדם ובסופו של דבר תאושר. 

מגרשים  מחירי  עליית  את  שיגבילו  החלטות  גם  לקדם  מנסה  אני  שדווחתי,  כפי 

למשתכנים חדשים ושיאפשרו הגדלת יישובי משגב בבנייה של דירות למשתכנים, 

וכן בנייה ייעודית של דירות למגורים זמניים. 

והצוות  לוטם  הנהלת  נציגי  ועם  הררית-יחד,  היישוב  הנהלת  עם  השבוע  נפגשתי 

את  ״להדק״  שואפים  היישובים  בשני  השיתופיות.  האגודות  רשמת  של  המשפטי 

מודל הניהול המשותף של שתי אגודות ביישוב אחד.

נפגשתי גם עם הנהלת חוסנייה בעניין תכנית המתאר של היישוב.

שמתבצעות  המאסיביות  התשתיות  בעבודות  כמאנה  ועד  יו"ר  עם  סיור  עשיתי 

בשכונה המזרחית, בשכונת ג׳לסה, ובשכונה המערבית.

נפגשתי השבוע עם תושבים ונציגי ציבור מכמאנה, מורשת, כמון, הררית-יחד, לוטם, 

כישור וחוסנייה. 

בשבת קראנו את פרשת ״ויגש״. יהודה ניגש אל יוסף אחרי שהובלו האחים לקבלת 

עונש על ״גניבת״ הגביע שהוטמן בכליו של בנימין. הוא מציע את עצמו כעבד במקום 

א־ָיֹכל יוֵסף ְלִֹהְתַאֵּפק ְלֹכל ַֹהִּנָּצִבים ָעָליו ַוִּיְקָרא ֹהוִציאּו ָכל־ִאיׁש ֵמָעָלי  אחיו בנימין. מה קרה ? ְולֹֽ

יו׃ יוסף מוחל לאחיו והמשפחה מתאחדת. כל  ְולֹא־ָעַמד ִאיׁש ִאֹּתו ְּבִֹהְתַוַּדע יוֵסף ֶאל־ֶאָחֽ
70 הנפשות מקבלות מקלט בעת שנות הרעב אצל יוסף במצרים. אותו סיפור מופיע 

״יוסוף״. הסיפור הפך לחלק מהתודעה הקולקטיבית של  בתמצית בקוראן בסורת 

יהודים, מוסלמים וגם נוצרים. יש כמובן גם המשך. . . שבוע טוב!


