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נסעתי לירושלים לבית הנשיא והשתתפתי בישיבה משותפת 
עם 100 ראשי רשויות לקידום ״מתווה הנשיא״ ולדרוש הידברות 
הרשויות,  בין  הידברות  בכנסת,  והאופוזיציה  הקואליציה  בין 
בהכרח  כוללת  הידברות  נכון,  הידברות.  הידברות,  הידברות, 

עצירה. נכון, הידברות גם כוללת נכונות לפשרה.

והגנה  מיעוטים  זכויות  דמוקרטיה.  העצמאות.  מגילת  ערכי 
עליהם. קידום פשרה וקבלת רפורמה משפטית בפשרה. הכל 

תלוי בהידברות. 

ז"ל  אבי  ע"ה.  שלי  אבא  של  לפטירתו  שנה   20 אציין  השבוע 
עמד על כך שאקרא את כתביו של מהטמה מוהנדס גנדי.  גנדי 
״התנגדות בלתי אלימה״ כשיטה לשינוי  דוקטרינה של  גיבש 
 ”Civil Disobediance״ היצירה  מציאות.  ולשינוי  משטרי 
של הנרי ד ת׳ורו, היה חלק מ״מסמכי היסוד״ שלי. ינקתי את 
טעם העמידה על ״זכויות האדם״ מינקותי. מחאה היא לא רק 
״נשמת אפה״ של הדמוקרטיה, אלא גם חובה אזרחית בתנאים 
מסוימים. אני זוכר את חששותיי ואת תפילותיי כילד לשלומו 
של אבי, כשנסע לשמש מעין ״מגן אנושי״ לד״ר מרטין לותר 
אלבמה  במדינת  סלמה,  בעיירה  אדם  לזכויות  ומפגינים  קינג 
בארה"ב במרץ 1965. התנגדות לאפלייה, כבוד האדם, והגנה על 
וחלק  מזהותי,  חלק  ממורשתי,  חלק  הם  ומיעוטים  מוחלשים 
מערכיי היסודיים. הם גם חלק ממגילת העצמאות של מדינת 
ישראל, חלק מ״חזונם של נביאי ישראל״, וחלק ממורשת עם 

ישראל וגם ממורשת הנצרות והאיסלאם. 

ראשי  חרדים,  רשויות  ראשי  עם  יחד  הנשיא  בבית  התכנסתי 
דרוזיות  ערביות,  רשויות  ראשי  ושומרון,  מיהודה  רשויות 
והמרחב  האזוריות  המועצות  ראשי  מעמיתיי  רבים  ובדואיות. 
הכפרי נכחו. אני אמשיך להיות אופטימי ואני אמשיך לקרוא 
לגנות אלימות. אמשיך לכבד את  ופשרה. אמשיך  להידברות 

החוק. אמשיך להגן על זכויות אדם. כל אדם. 

התראיינתי השבוע ברדיו ״כל רגע״, והבעתי את דעתי בקשר 
לרפורמה המשפטית וכן בקשר למחאה נגדה. אני בעד רפורמה 
משפטית. אני בעד פשרה, מתינות והוגנות, ונגד חקיקה אישית, 
קיצוניות וכהות. המחאה היא לגיטימית וחשובה. גם רפורמה 

משפטית היא לגיטימית וחשובה. 

ללא קשר לרפורמה המשפטית, ממשיכים להתנהל מהלכים 
חסמי  תכנון,  חסמי  משגב.  יישובי  על  להשפיע  שעתידים 
התייחסות  מקבלים  ובינוי  פיתוח  וחסמי  קרקעית  מדיניות 
בהצעות והחלטות. לאור הדרמטיות של המהלכים החקיקתיים 
קשב  בהיעדר  מתנהלים  אלו  נושאים  המתפשטת,  והמחאה 
מסוים. הייתי בקשר השבוע עם נציגי שר האוצר, שר הפנים 
ושר השיכון, וגם עם שרת ההתיישבות בנושאים אלו. השגרה 

נמשכת )בינתיים(. 

החדשים  הבסיסים  משני  שאחד  החלטה  התקבלה  השבוע 
של משמר הגבול בצפון יוקם בצמוד לבסיס המתנדבים הקיים 
של ״המתמי"ד״, באזור התעשיה תרדיון. הימצאות הבסיס בלב 
וזמינות  הפתוחים,  בשטחים  נוכחות  הגברת  תאפשר  משגב 
יותר גדולה של סיורים, רכבי מג"ב ושוטרי מג"ב ביישובי משגב. 

המועצה  ראש  עם  ונפגשתי  שעב,  ביישוב  השבוע  ביקרתי 
ומנכ"ל המועצה. 

נפגשתי עם כל הנהלת קיבוץ פלך ועם נציגי ציבור ותושבים 
הררית,  יודפת,  מורשת,  סלאמה,  שורשים,  לוטם,  אל,  מטל 

כמאנה וחוסנייה. 

יום האשה הבינלאומי היה ב 8/3. 
זכיתי להשתתף בחגיגה לכבוד  יהיה השבוע.  הארוע במועצה 
הצלחת רובא חסיין סואעד מחוסניה במבחני הסמכה לרפואה. 
אחת  זו  בהמראה!  הבדואיות  הנשים   - היחידה  לא  והיא 
ההתפתחויות הכי דרמטיות והכי חשובות שמתרחשות בימינו. 

בהצלחה לכולן!

מגילת  את  )פעמיים(  וקראנו  פורים  את  חגגנו  שעבר  בשבוע 
אסתר. מכל יישובי משגב, רק יודפת מופיעה ברשימת הערים 
המוקפות בחומה מימי יהושוע )מסכת ערכין, פרק ט', משנה 
פורים.  את  לחגוג  המתאים  היום  לגבי  שאלה  קיימת  ולכן  ו׳(, 
לי  סיפרה  היא  ההתיישבות  שרת  עם  השבוע  כששוחחתי 
שבחברון ״ליתר בטחון״ חוגגים יומיים. ביודפת )החדשה( חגגו 

ביום ג׳. לא כל יום פורים! 
״שבת  גם  היתה  השבת  תשא״.  ״כי  פרשת  את  קראנו  בשבת 
פרה״ וקראנו בספר תורה שני מפרשת ״חוקת״ על מצוות קרבן 
״פרה אדומה״. הקריאה בפרשת ״כי תשא״ מחולקת בצורה לא 
שווה, כך שעולה בן שבט לוי יזכה בעלייה בפסקה שמתארת 
את חטא עגל הזהב, מכיוון ששבט לוי לא חטא בו. הרב יונתן 
זקס מבאר את סמיכות דיני המשכן לדיני שבת לא פעם אחת, 
ופעם  ההוראה  במסירת  ראשונה  פעם  בתורה.  פעמיים  אלא 
שנייה בדיווח על ביצועה בפרשת ״ויקהל״. הקשר בין הקמת 
המשכן לבריאת העולם מורכב ועמוק. בפשטות ״מקדש מעט״ 
במקום, בזמן, בחברה, ובתוך הפרט, הוא שנותן את המשמעות 
לכל השאר ומורה על החיבור בין הראשית לאחרית. שבוע טוב!
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