
בכניסה לבניין המועצה יש שלט. 

בשנים האחרונות פתחנו את מוקד המועצה לציבור ושינינו את אופן תפקוד המוקד, כך 

שיתן שירות יותר טוב ויותר נוח לתושבים. זה היה חלק מההמלצות שגובשו מתהליך 

עובדים  ציבור,  ונבחרי  ציבור  נציגי  תושבים,  מאות  בשיתוף  שעברנו  אסטראטגי 

ובכל  במרחבים  הקהילתי,  במרכז  הספר,  ובתי  החינוך  במערכת  במועצה,  ומנהלים 

תאגידי המועצה. 

הדרך  את  מחפש  אני  ומחויבותינו.  שפתינו  בעניין  שארחיב  אמרתי  שעבר  בשבוע 

הנכונה להתייחס לתוצאות הבחירות ולממשלה הימנית/ חרדית/ חרד״לית שמוקמת 

בימים אלו. השלטון המקומי במשגב לא מזוהה פוליטית וטוב שכך. נטיית לבי, כמו 

לי  חשובה  ל״ימין״.  מאשר  ל״שמאל״  יותר  הנושאים  ברוב  נוטה  משגב,  תושבי  רוב 

הדמוקרטיה ובוודאי שחשוב לי ערך השוויון, ובפרט השוויון בפני החוק. אבל אני שם 

לב לעיתים ל״אלימות״ שמסתתרת לפעמים אחרי ה״תקינות״ הפוליטית.

ובכן, בעניין השלט בכניסה למועצה. לא חשבתי ששלט הכניסה בבניין המועצה יכול 

לפגוע ברגשות של מישהו. היה לי ברור שצריך להיות כתוב בבניין המועצה ״ברוכים 

ושל  יהודים  של  מעורבת  מועצה  אנחנו  ובערבית.  בעברית  وسهال"(  )"اهال  הבאים״ 

ערבים, יש לנו בתי ספר שמתנהלים בשתי השפות ובכלל, ערבית היא שפה רשמית 

זכר  לשון  שילוב  של  ה״גימיק״  את  ראיתי  השלט  את  כשהחלפנו  ישראל.  במדינת 

ונקבה במילים עבריות, וזה נראה לי נחמד. האמת שיש גם ״גימיק״ של שילוב אותיות 

עבריות וערביות. ראיתי בעבר דוגמה לשילוב אותיות עבריות וערביות מימי הביניים 

בבית הכנסת העתיק ״בן עזרא״ בקהיר. בכל אופן זה לא היה נראה לי מספיק ״מסביר 

פנים״ ופשוט, ובסופו של דבר, לאחר התייעצות בתוך המועצה, החלטנו על הדוגמה 

שבתמונה. ״ברוכים הבאים״ ו״ברוכות הבאות״ במשולב ו״اهال وسهال" בערבית. בערבית 

הביטוי הוא נייטרלי מבחינת מגדר. בשפות רבות קיימת אבחנה בין זכר לנקבה, כמו 

בשבוע  לראשונה  ששמעתי  מה  דעתי  על  העליתי  לא  מה  משום  ובערבית.  בעברית 

שעבר - ש״עירוב המינים״ בכתב העברי ובשפה, זו כפייה של אידאולוגיה, של אג׳נדה 

פרוגרסיבית והשתלטות של ״תקינות פוליטית״ על שפתינו ותודעתינו. כששמעתי את 

זה, כפי שכתבתי בשבוע שעבר, הרהרתי.

שורות אלו נכתבות בשפה העברית. אנו אדישים לפלא. שפה שלא היתה שגורה בפי 

את  בה  כתבו  לא  האמוראים  חז״ל  שאפילו  שפה  שנה.  אלפיים  ואמהותינו  אבותינו 

הגמרא מכיוון שהיא כבר לא היתה מדוברת. הרמב׳ם כתב את חיבורו ״מורה נבוכים״ 

כתבו  בעברית,  התפללו  ישראל  תפוצות  בכל  העברית.  בשפה  ולא  הערבית  בשפה 

ובמשנה  והכתובים,  הנביאים  בספרי  ושיננו  ולמדו  בתורה,  בציבור  בהקפדה  וקראו 

בעברית. נכתבו חיבורים, שירים, פיוטים, ובקשות בעברית. ביום יום דיברו, כתבו וקראו 

חידוש  עבריות.  באותיות  הערבית  בשפה  כתובים  חז׳ל  מכתבי  חלק  אחרות.  בשפות 

השפה הוא פלא. הפלא הוא חלק מ״פלא״ מדינת ישראל. הפלא קשור ל״שיבת ציון״. 

נכתב  הספר  החדשה.  בעת  העברית  בשפה  הכתיבה  התעוררות  על  מדהים  ספר  יש 
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כפי שכתבתי לפני שבוע ובהזדמנויות אחרות, אני מרגיש מחוייבות לנסיונות לקידום 

מעמד האשה בחברה ובכלכלה. לא ברור לגמרי איך מחויבות זו צריכה להתבטא בשינוי 

השפה העברית או הכתב העברי. אני כמובן בעד איזונים ובלמים והפרדה בין רשויות. 

זו צריכה לבוא לידי ביטוי בעניין ״פסקת ההתגברות״, או  לא ברור לגמרי איך עמדה 

סמכויות השר לבטחון פנים. על אף שלא ניתן להתעלם מהיבט ״פרסונאלי״ אני אנסה 

לייצג את המועצה ותושביה ולקדם את העניינים המקומיים מול כל משרדי הממשלה. 

כל ממשלה.

נושאי איכות סביבה הם חשובים והופכים גם להיות ״קיומיים״ יותר ויותר. פעילותנו 

וממשיכים  מבעבר,  שונים  בגליל  והטבע  הנוף  גם  הטבע.  על  משפיעה  אדם,  כבני 

להשתנות במהירות. תפוצתם ומופעם של מיני צמחים ובעלי חיים משתנה במהירות. 

יש מקומות שבהם החורש הטבעי או יער ״נטע אדם״ מתפתחים וגדלים ויש מקומות 

ומורעלים.  שמזדהמים  מסויימים  מקומות  גם  יש  ומבונים.  נסללים  שמופרים,  רבים 

בכל המקומות נדרשת תשומת לב, מעקב ומחשבה. גם צרכי ריבוי האוכלוסיה וקידום 

הכלכלה בגליל צריכים להילקח בחשבון. יישובי שכנינו צריכים אופק תכנוני לריבוי 

אלפי  בעשרות  בגליל  הערביים  היישובים  הורחבו  האחרונות  בשנים  וצמיחה.  טבעי 

דונמים על חשבון שטחים פתוחים, למרות שמימוש יחידות הדיור בתכניות קיימות 

וצמיחה.  לריבוי טבעי  צריכים אופק תכנוני  יישובי משגב  גם  הוא בד״כ פחות מ50%. 

השטחים הפתוחים והטבע צריכים להישמר, אבל חייבת להיות צמיחה ופיתוח בכל 

יישובי הגליל. לעתיד משגב הגדלת השטח המתוכנן בחוסנייה ובערב נעיים הם חיוניים. 

גם בקורנית, שכניה, מצפה אבי"ב ותובל. לא כולם צריכים או יכולים לחיות בתל אביב 

ב״מגדלים״ רבי קומות. אנחנו שייכים לאדמה ואנחנו צריכים למצוא את הדרך ״לעבדה 

ולשמרה״. 

בתחום שיפוט משגב אין מזבלות פיראטיות, אין בנייה לא מתוכננת ויש פיקוח ואכיפה 

בשמירה על שטחים מוגנים מפיתוח, שהם 75% משטח השיפוט. אם נוסיף את שטחי 

היישובים ושטחי המתקנים הבטחוניים, מתקני התשתית, ואזורי התעשייה - נגיע לכ- 

95% משטח המועצה. יישובים קהילתיים צריכים להמשיך לצמוח ולשם כך הם צריכים 

להתרחב פיזית, גם על חשבון חלק מהשטחים הפתוחים. 

״תרגיל 360״ לשיפור המודעות למצבי חירום. במשך הימים שני,  השבוע היה בסימן 

שלישי ורביעי נערכו הרצאות הסברה ב-24 יישובים ו-9 בתי ספר. גם עובדי המועצה 

שמעו הרצאות, קיבלו הסברים וערכו תרגילים.

ביישובים הבדואים יש תפקיד בחירום למסגדים, והשתתפתי במפגש עם האימאמים 

ומנהיגי הדת עם נציגי פיקוד העורף. בכל רחבי המועצה הסתובבו חיילי פיקוד העורף 

והאזעקה  הקריזה  במערכות  וביקורות  ניסויים  ונערכו  מתנדבים,  ומאות  )פקע״ר( 

ומערכות המיגון בכל רחבי המועצה. חזרו שוב ושוב על האמירה הפשוטה והברורה - 

בשעת חירום אתם תצטרכו לטפל בעצמכם ללא סיוע חיצוני לפרקי זמן ארוכים. בכל 

יישובי משגב יש צוותי חוסן/ צוותי חירום ומאות מתנדבים בתחומי חילוץ והצלה, כיבוי 

אש, תשתיות ולוגיסטיקה, רפואת חירום, ילדים ונוער, קהילה וצרכים מיוחדים, וכמובן 

גם בטחון שוטף.

בנוסף למפגשים הרבים בעניין היערכות לחירום השתתפתי השבוע בישיבה של וועדת 

המשנה לתכנון ובניה, ובישיבת הנהלת חברת ״קולחי משגב״. 

נפגשתי עם מנהל תחנת הרכבת באחיהוד כדי לנסות למצוא דרכים לשיפור השירות 

והשימוש ברכבת, והקלה על מצוקת החנייה במקום. 

נפגשתי עם נציגי ציבור ותושבים מכמון, חוסנייה, סלאמה, עצמון, צורית, גילון, לוטם, 

מצפה אבי"ב ורקפת. 

אבי"ב  מצפה  קהילת  של  התווך״  מ״עמודי  ואחד  חברי  לפטירת  שלושים  במלאת 

וקהילת משגב - משה קדרוני ז״ל, אני רוצה לומר שקהילת משגב התברכה באנשים 

כמו משה, ושאנו צריכים לעבוד קשה כדי להיות ראויים למורשתו. יהי זכרו ברוך. 

לבור  השלכתו  וחלומותיו,  יוסף  של  הפסים  כתנת  ״וישב״.  פרשת  את  קראנו  בשבת 

ושר  המשקים  שר  וחלומות  הסוהר  ובבית  פוטיפר  בבית  עלילותיו  כעבד,  ומכירתו 

האופים של פרעה. קראנו גם על מעשה יהודה ותמר ולידת פרץ בן יהודה, שמבני בניו 

הולידה רות המואביה את עובד - סבו של דוד המלך. בתחילת הפרשה נכתב שיוסף, 

המכונה ״יוסף הצדיק״ ״בן שבע עשרה שנה . . . ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם״ 

)בראשית ל״ז, ב'(. אבותינו בני יעקב השליכו את אחיהם לבור )שם ל״ז, כ״ד(. יהודה, שעל 

שמו אנו נקראים יהודים, התפתה ל״קדשה על הדרך״ )שם ל״ח, ט״ז(. אבותינו לא היו 

״מושלמים״. אפילו יוסף הצדיק עבר ״תהליך״. נסתרות מעינינו דרכיו. תוצאות מעשינו 

חורגות מחיינו הפרטיים. ״אלה תולדות יעקב , יוסף וגו׳״ )שם ל״ז, ב'( תולדותנו הן בנינו 

ובנותינו. אנחנו חלק קטן ממשהו גדול, ויש חשיבות גדולה למעשינו ולכוונותינו, לטוב 

ולרע. ימים אלו הם ימי שיא בשעות הלילה. בשבת הבאה אין ירח והלילה ארוך. אנו 

יום  ״בימים ההם בזמן הזה״. הקב״ה מחדש בכל  ונפרסם את הנס שהיה  נרות  נדליק 

וגם הימים יתחילו להתארך.  מעשה בראשית. בשבוע הבא הלבנה תתחיל להתמלא 

השבוע, אנו נוסיף כל לילה נר. חנוכה שמח. חג מולד שמח לתושבינו הנוצרים. ברכות 

לתושבי חוסנייה על חנוכת מסגד ״אלתסאמח״. אורות וברכות לכולם!
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