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י״א בתשרי תשפ״א

كان لدينا إغالق ،كانت لدينا «شارة بنفسجية» .شهدنا «تقييدات» .كانت لدينا «تسهيالت»،
وشهدنا «تقييدات إضافية» ،وانتقلنا اىل «خطة الرمزور» ،كان لدينا «اغالق مخفف» واآلن
عدنا لإلغالق...
عندما كنت جنديا يف وحدة املظليني يف مسار تدريب الجنود .املعتقدات»الرتبوية» كانت
تختلف عن مفاهيم اليوم .مواضيع مثل «رشيط الجهود» وساعات النوم «سليمة» مل تكن
معروفة .مل يقولوا لنا من البداية ماذا سنفعل .كنا نخرج لتدريب ملدة «نصف ساعة» ونعود
بعد عدة أيام ،وكذلك العكس .عندما كنا نخرج للركض او ملسرية مل يخربونا ما طولها أو مدتها.
حصلت طبعا أرضارا كثرية ،من أنواع مختلفة لقسم من الجنود (هنالك من سيقول لجميع
الجنود) .لكن كل واحد من «الناجني» تعلم جيدا املوقف العاطفي الذي أسميه «ال يهم ماذا
سيفعلون يل اليوم أو هذه الليلة ،النه ال ميكن ان يكون اكرث سوءا مام فعلوه»...
أشعر أن هذا هو املوقف العاطفي السائد فيام يتعلق باإلغالق الذي نعيش بداخله .يبذل
املجلس قصارى جهده للتعامل مع التغيريات وتقديم أفضل خدمة للسكان.
جهازا التعليم الرسمي والالمنهجي يبذالن جهودا كبرية لتفسري التعليامت الصادرة ،ولتنفيذها
برسعة وبشكل ناجع .هذا ليس سهال.
أود أن ألفت االنتباه أننا نعيش يف أطر عائلية واجتامعية مبنية عىل تداخل متبادل وتكافل .من
صعب أن نُقدر تأثري االغالق عىل كل واحد وواحدة .انتبهوا ،دامئا يوجد شخص يواجه صعوبة
أكرث .انطروا حولكم.
يف بلداتنا الجميع يعرف بعضه البعض .حاولوا معرفة من يحتاج ملساعدة .أحيانا للمساعدة
البسيطه تكون أهمية كبرية .يوجد يف بلداتنا الكثري من السكان القادرين عىل املساعدة .يوم
الغفران ،عادة ،هو حدث «جامعي» يف يودفات .مئات الناس يأتون معا لتأدية صالة «اإلقفال»
وإنهاء الصوم .هذه السنة أحرضوا لنا للبيت كعكة الخامئر التقليدية لبلدة يودفات عىل طبق
«عائيل» .رائع!
املجلس اإلقليمي يعمل خالل كل فرتة االغالق يف حالة طوارئ .هذه املرة -أطر التعليم الخاص
تعمل (حتى تلقي بالغ آخر) .الرصف الصحي ،الرفاه االجتامعي ،مرحافيم ،األمن ،كلهم
يعملون يف صيغة طوارئ.

يف األسبوع املايض تسببت خطة اإلغالق الجزيئ» يف إحباط لدى عامل املجلس ولدى الكثري
من السكان .توجب علينا جميعا العمل ( كل من ليس يف عطله غري مدفوعه االجر تم تعريفة
«حيوي») كل أطر التعليم أغلقت.
ماذا نفعل؟ فورا قمت بفحص إمكانية تفعيل أطر غري منهجية يف البلدات («شامرتفيوت»).
تلقيت تعليامت واضحة أنه ممنوع .كيف ميكن الف العامل الحيويني العمل؟ يف اإلغالق
السابق تلقينا قامئة واضحة ودقيقة بأسامء العاملني يف جهاز الصحة ،الذين سمح لنا أن نوفر
لهم إطارا .طلبت الحصول عىل القامئة لخطة اإلغالق مع انتهاء رأس السنة ،يك نستطيع يف
املجلس االستعداد حتى الصباح .يف نهاية األمر تلقيت التعليامت التالية:
 -1جميع العاملني يف الجهاز الصحي ،سيتم عالجهم يف إطار مكان عملهم.
 -2من بني االف العاملني الحيوين من سكان املجلس ومئات العاملني الذين لهم عالقة يف أطر
التعليم الخاص ،تم شمل  6عامل فقط يف قامئة الذين يستحقون الحصول عىل خدمة جليسة
أوالد (!؟!)
قمنا بتشغيل جليسة يف مدرسة «عومر « يف مسجاف ،حتى يستطيع معلمو املدرسة العمل.
دعونا العائالت الستة لنقل أوالدهن للمدرسة ،ألنه مل يتم املصادقة عىل تفعيل منظومة السفر.
عائلتان أعربتا عن اهتاممها باألمر .أالف العائالت وسكان يف  35بلدة بقوا بال حلول .يوم
الخميس تغريت الخطة .نحن يف مجلس مسجاف اإلقليمي ،دامئا سنساعد قدر استطاعتنا .نحن
كهيئة قانونية ممولة عن طريق ميزانية الدولة ودافعي الرضائب ،وخاضعة لرقابة شديدة من
قبل مكاتب حكومية ،لن نخالف تعليامت الجهات ذات الصلة .يف حال عدم وجود تناقض يف
التعليامت ،عادة نضطر إىل اتخاذ تفسريات حذرة اكرث.
اتجاه التعليامت اآلن واضح – تشديد .عندما تتغري التعليامت ،رمبا ميكننا أن نفحص إمكانيات
لتفسريات أقل حذرا .رمبا.

 -1بسبب عدم وجود ميزانية للدولة ،ال ميكن للوزارة املصادقة عىل تكاليف تطوير يف بلدات
إضافية ،حاصلة عىل دعم ،حتى املصادقة عىل ميزانية عام .2021
 -2سياسة الوزارة هي مساعدة بلدات مسجاف فقط طاملا تقوم البلدات بتشجيع وتطوير
البناء املكثف للشقق ،واالمتناع عن بناء وحدات سكنية لعائلة أو لعائلتني ومالصقة لألرض.
 -3تؤيد الوزارة إضافة حقوق بناء ملبان أحادية العائلة ،قامئة ،من أجل فصل الوحدات السكنية.
 -4ستشارك الوزارة وستدعم تخطيط وحدات سكن اضافية أكرث من تقييدات مخطط الهزات
األرضية تاما .35
أتفقنا عىل إقامة منتدى لفحص املواضيع والقدرة عىل التطبيق يف مسجاف.
وأخريا ،بدأت األسبوع املنرصم ،وزارة اإلسكان وسلطة أرايض إرسائيل ،بتسويق  126وحدة
سكنية عىل  63قسيمة أرض يف بلدة سالمة .مربوك لكل املشرتين ،جميعمم أبناء املكان
ويفتقرون للسكن ،ومستحقي وزارة اإلسكان وينتظرون وقتا طويال .مربوك!

يف بلدة الحسينية ،تم أخريا حل مشكلة االتصاالت عىل يد رشكة بيزك وسكان الحسينية سوف
يحصلون عىل خدمة اتصاالت مبستوى سائر سكان مسجاف .أيضا تم ربط ملعب كرة القدم
املصغرة بالكهرباء وهو متاح للسكان( .ليس يف االغالق)
شاركت يف جلسة لجنة الداخلية وجودة البيئة حول موضوع املواقد والتدفئة الخشبية .يف
الوقت الحايل ،يتفق املستشارون القانونيون يف الكنيست ووزارة الداخلية ووزارة حامية البيئة
عىل عدم وجود أساس قانوين ملنع تشغيل املواقد املوجودة أو تركيب مواقد جديدة .سأستمر
يف املتابعة.
توجهت إلداره رشكة «نتيفي يرسائيل» وطالبتها بتطبيق مسؤوليتها يف إجراء تنظيف من فرتة
لفرتة للشوارع بني املدن .هذه مسؤولية الرشكة وليس املجلس ،وهي ال تقوم مبهمتها منذ «فرتة
الكورونا» .حتى تلك الفرتة نفذت هذه املهمة بشكل منتظم.
عقد ،األسبوع املنرصم ،اجتامع الشكول بلدات بيت هكريم .جوهر «البشارة»  -تعزيز اإلرشاف
البيئي يف غور بيت هكريم ،وتطوير مرشوع إنشاء متنزه موا ٍز لطريق .85
الهيئة العامة للمجلس انعقدت وصادقت عىل مساهمة املكاتب الحكومية ومفعال هبايس يف
مشاريع مشمولة يف ميزانية التطوير ملسغاف بتكلفة  3،718،000شيكل.

التقيت (حسب «الشارة البنفسجية») سكانا ومندويب جمهور من سالمة ،ورأس العني،
وعتسمون ،ويوفاليم وكورنيت ويودفات.

يف كتاب يونا ،الذي قرأناه يوم الغفران ،يوجد مثال الكيكيون .املغزى مركب .حسب فهمي -
«إياك أن تعشق توقعاتك» .أسبوع جيد .عيد سعيد يف عريشة السالم! إغالق قابل للتحمل.
صحة.

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

