
בין תושבי משגב שחוו את  צויין שקיים הבדל  השבוע בישיבת הנהלת המועצה 

מאורעות אוקטובר 2000 במשגב, לבין אלו שלא. אלו שכן זוכרים, יודעים היטב 

כעס,  של  הרעות  הרוחות  במהירות.  לרגלינו  מתחת  להישמט  יכולה  שהקרקע 

הערבית  החברה  למסוכן.  הופך  בטוח  מקום  במהירות.  מתפשטים  ושנאה  פחד 

שבמחיצתה ובמשולב איתה אנו חיים, היא בעלת פוטנציאל התדרדרות לאלימות 

וחורבן.  להרס  שמתדרדרת  אלימות  נשלטת.  בלתי  היא  האלימות  במהירות. 

שבטי  או  לאומי  דתי,  רגש  כשמעורב  עצום.  הוא  מאלימות  הנזק  הערבי  בעולם 

יום  11/5 עד  11 הימים מיום שלישי  יותר מסוכנת. מאורעות  ההתדרדרות היא עוד 

שישי 21/5, היו מבחן בכל מיני תחומים.  

צה"ל  ויכולת  האזרחית  ישראל  באוכלוסיית  לפגוע  בעזה  החמאס  יכולת  במבחן 

לפגוע בחמאס, הפתיעו לדעתי את שני הצדדים. החמאס לא הצליח ברוב נסיונותיו 

לפגוע באזרחים ישראלים, וצה"ל כן הצליח ברוב נסיונותיו לפגוע בחמאס. ברור 

מנסה  צה"ל  ואילו  מפשע,  חפים  באזרחים  לפגוע  מנסה  שחמאס  מתבונן  לכל 

לא לפגוע באזרחים חפים מפשע. זו האמת. אבל הקשב של העולם ושל העולם 

המוסלמי בפרט, נמצא במקום אחר. אנו חיים בעולם של מסרים פשטניים. אנשים 

מתקבעים יותר ויותר בדעותיהם והדעות נוטות יותר ויותר לקיצוניות. הקשר בין 

הנתונים לבין המסקנות והדעות רופף. לא רק בישראל. בשאלת תוצאות ה״סבב״ 

עוד יעסקו רבות. באזור שלנו, בלב הגליל, היו מבחנים אחרים לגמרי. 

החברה הערבית בישראל מצאה את עצמה לקראת שיא חודש הרמדאן ולאחר שנה 

שלדעתי  תקשורתיים  מארועים  כתוצאה  לאנרכיה,  מתדרדרת  קורונה  של  קשה 

שנתפס  מי  עם  להזדהות  ״אזעקה״  מעין  היתה  רגשיות.  מניפולציות  בעיקר  היו 

היו  נבדקו.  נפגעו. העובדות לא ממש  מי שזכויותיו  בירושלים.  כנפגע באירועים 

אירועי אמת וגם ״פייק״. הנוער המנותק הוביל את ההתדרדרות. אלו שלא זוכרים 

את ארועי 2000. אלו שמחוברים כבר שנה ל״מסכים״ ולרשתות החברתיות. גברים 

ונשים צעירים וצעירות. לא ההנהגה הפוליטית, לא ההנהגה הדתית, לא ההנהגות 

שרשרת   - המעורבות  בערים  גם  כך  המשפחתיות.  או  הקהילתיות  המקומיות, 

תגובות לא מתוכננות ולא נשלטות. 

ובאכיפה  ומחסור חמור במשילות  גואה  כולה סובלת מאלימות  החברה הערבית 

כוון,  באזורינו  מהאלימות  גדול  חלק   11/5 שלישי  מיום  החל  האחרונות.  בשנים 

לראשונה מזה 20 שנה, נגד מדינת ישראל ונגדנו, התושבים היהודיים בגליל. 

והתבוננות  שקט  רוח,  קור  של  דרך  היא  מותקף  כשאני  להתנהג  הנכונה  הדרך 

מהירה ומעמיקה בסביבה ובאיום. למדנו את זה בקרב. גם במצבים קשים אחרים. 

בסכנה.  כשנמצאים  רגשות  בסערות  להיסחף  מסוכן,  ואפילו  יעיל,  לא  לעולם 

ובדרך  עזרה הדדית, התנדבות,  היהודיות היתה שליטה עצמית,  בקהילות משגב 

כלל - התנהלות רציונלית וקרת רוח. למרות שהיו מקרים רבים של אלימות של 

ערבים נגד יהודים, קשיים בתנועה ובתקשורת, שריפות, הפסקות חשמל ואתגרים 

נוספים, היו במשגב אפס ארועים של אלימות של יהודים נגד ערבים. זה מבחינתי 

הישג חשוב. זה גם תרם לאפקטיביות של כל מי שעסק בהשבת הסדר ובהפסקת 

האלימות. 

שגם  ראינו   11/5 שלישי  ביום  השקט.  נשמר  הערביים  משגב  יישובי  בכל  לא 

למחרת,  צירים.  וחסימת  בתשתיות  פגיעה  סדר,  הפרות  היו  ובחוסנייה  בסלאמה 

הצליחה הקהילה עצמה להשיב את הסדר והשקט. 

גם  הסדר  והפרות  האלימות  אירועי  המשיכו  באזורינו  הערביים  היישובים  ברוב 

ב12-13/5 בשעות הלילה. כמות המתפרעים הלכה וקטנה. חסימות הצירים נפסקו 

ביום שישי. הפגנת ״יום הנכבה״ בשבת היתה שקטה. ביום ראשון וביום שני חגגנו 

את חג השבועות. צוותי הכוננות של המועצה ואני הסתובבנו בין היישובים ובצירי 

בלב  סדר.  הפרות  נמשכו  בארץ  אחרים  במקומות  תושבים.  עם  ונפגשנו  הגישה, 

באזורנו  השביתה  הערביות.  ברשויות  שביתה  אורגנה  שלישי  ביום  לא.   - הגליל 

בהמשך  נמשכו.  ובמרכז  בדרום  הרקטות  התקפות  ומאופקת.  חלקית  היתה 

השבוע נערכנו במשגב לתחילת מתקפת רקטות מצפון. עד יום שישי 21/5 זה היה 

ה״תרחיש״ שאני ומנהלי המועצה נערכנו אליו ועסקנו בו. בסופו של דבר זה לא 

קרה. היה ירי לא יעיל של מספר רקטות בודדות. 

המשטרה  תחנות   5 המשטרה.  ע״י  צירים  נחסמו  לא  היום  ועד   14/5 שישי  מיום 

שאחראים על צירי התנועה במשגב תוגברו, והתחילו גם בביצוע מעצרים של מפירי 

סדר ומתפרעים. כבר החלו בהגשת כתבי אישום. יישובי משגב תוגברו לכמה ימים 

בכוח ייעודי ממג״ב. השבוע עדיין התרחשו הצתות וארועי אלימות ספוראדים. גם 

היו ביישובי משגב הפסקות חשמל ממושכות. עובדי חברת החשמל עוכבו בכמה 

מקרים במשך שעות ע״י מחלקת הבטחון של החברה. 

במשך כל התקופה, משטרת ישראל, ורק היא, היתה אחראית על הטיפול בהפרות 

מ״חיכוך״  להימנע  היתה  היהודיים  וליישובים  למועצה  המשטרה  הנחיות  הסדר. 

של  והבקשות  הקשיים  צירים.  חוסמת  המשטרה,   - כשהיא  בסבלנות  ולהיעזר 

מענה.  דבר,  של  בסופו  כולם,  קיבלו  למשטרה  שהעברתי  והיישובים  התושבים 

סוכם שהנוהל של חסימת צירים ופתיחתם ע״י המשטרה, ככל שיהיה בהם בעתיד 

צורך, יכלול הודעה מסודרת לתושבים באמצעות המועצה ובאחריות המשטרה. 

ראיון של דני עברי ב"הכל כלול" עם סיון כהן, ערוץ 13

לערבים  יהודים  בין  המתח  והרגעת  לפיוס  נסיונות  התחילו  שבוע  לפני  כבר 

במשגב. במוצ״ש נענו תושבים רבים מיישובי הר כמון, לוטם ומעלה צביה, סלאמה 

וחוסנייה להזמנת ראש וועד חוסנייה לקיים מפגש להידברות. גם אני השתתפתי. 

אלו שזוכרים את ארועי 2000 גם זוכרים את התהליך הארוך והקשה של שיקום 

הרבה  אז  היו  האירועים  באזורינו.  וערבים  יהודים  של  המשותפים  החיים  מארג 

מדיניות  במשטרה  הוטמעה   2000 ב  האירועים  בעקבות  וממושכים.  קשים  יותר 

של ריסון ויעד של מניעת פגיעה באזרחים, גם כשהם מפירי חוק ומתפרעים. את 

הבלגת המשטרה ראינו היטב בכל המרחב. גם את חוסר המשילות וההרתעה. יש 

מי שקושר בין שתי התופעות. יש מי שגורס הפוך. בסופו של דבר האפקטיביות 

של משטרה היא פונקציה של גורמים רבים. גם בזה יעסקו רבות. 

בחברה הערבית פעלו, באיחור מסויים, מנגנוני ריסון ואיפוק. גם מכיוונים ״בלתי 

צפויים״. לבנות אימון זה קשה ולהרוס אימון זה קל.בכלל, להרוס יותר קל ויותר 

מהיר מלבנות. במשגב אנו עוסקים בבנייה, ביצירה ולפעמים גם - בשיקום. יהודים 

וערבים. במשותף. אנו נתגבר על הייאוש, הציניות והכעס. אנחנו נעלה ״למעלה״ 

בכל כוחינו - זה מה שאנחנו עושים. תמיד. 

החינוך  משרדי  מפקחי  עם  משגב,  משטרה  תחנת  מפקדת  עם  השבוע  נפגשתי 

ונפגשתי  והרווחה, עם כל העוסקים במניעת התנהגויות מסכנות בנוער. ביקרתי 

עם עובדי המועצה ומנהלי בתי הספר בהר גילון ובבית ספר הרכס בלבון.

ובנייה, ראשי מכלולי החירום, פורום מנהלי  השתתפתי בישיבת הוועדה לתכנון 

מחלקות המועצה והנהלת המועצה.

לוטם,  אביב,  מצפה  אל,  בטל  השבוע  ביקרתי  צירים  ובדיקת  סיורים  במסגרת 

הררית, אבטליון, כמון, מנוף, אשחר, אשבל, מורן, גילון וצורית. 

אשחר,  יובלים,  עצמון,  ממורשת,  ותושבים  ציבור  נציגי  עם  ונפגשתי  שוחחתי 

מצפה אביב, טל אל, כמון, כמאנה, ערב נעיים, סלאמה, תובל, צורית, מעלה צביה, 

מכמנים, לוטם וחוסנייה. 

״הברכה המשולשת״  נוסח  יש את  ״נשא״. באמצע הפרשה  קראנו בשבת פרשת 

- ברכת ה׳ שמועברת ע״י בני אהרון הכהנים עד היום. הברכה מסתיימת בעיקר - 

״וישם לך שלום״. שבוע טוב!
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