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א׳ בחשון תשפ״א

بداية أتقدم بالتعزية لعائلة املرحوم ،عبد حسن النعيم أبو شادي .أبو شادي هو املواطن الوحيد
من بلدات املجلس اإلقليمي «مسغاف» الذي تُوىف نتيجة إصابته بالكورونا ،الله يرحمه.

طلب لبحث مجدد يف مجلس دائرة أرايض إرسائيل يف مسألة إضافة رسوم الرسملة لدائرة أرايض
إرسائيل ،صدر األسبوع املايض ،من قبل ممثلة وزارة الزراعة وتطوير القرية يف مجلس سلطة
أرايض إرسائيل ،هي د .رويت فروم اريكا -مديرة هيئة التخطيط يف املكتب( .مرفق التوجه)
يصل مبلغ اإلضافة اىل حوايل  100,000شيكل للقسيمة الواحدة يف بلدات غيلون ،يوفاليم ،ياعد،
منوف ،متسبيه أفيف ،عتسمون ،تسوريت ،كورنيت ،ركيفت ،وشاخنيا .وتصل تكاليف تطوير
القسيمة وتجهيزها للبناء اىل حوايل مليون شيكل تقري ًبا .وكام بلّغت يف وقت سابق ،فان اإلضافة
قُبلت ليس كام هو مخطط لها ،وفق تحديد قيمة التخفيض الذي مينح للبلدات التي تصنف يف
السلم االجتامعي-اقتصادي ( 10-8حسب معطيات دائرة اإلحصاء املركزيةلسنة  .)2013وعىل
كل حال ،فان تقديم الطلب لبحث مجدد ،جاء نتيجة لتدخل مبارش من قبل الوزير ومدير عام
الوزارة .رمبا يلغي هذا املرسوم..لست متأك ًدا؟

عدد من املواضيع يف «مسغاف» ما زالت عالقة بسبب تأجيل البحث مبيزانية الدولة لهذا العام.
وإحدى األمور العالقة هو إدراج البلدات الجنوبية يف «مسغاف» كمتسبيه افيف ،ضميدة،
موريشت ،يودفات ،كورنيت وافطليون ،ضمن قامئة البلدات التي تستحق تخفيضات برضيبة
الدخل .تجدر اإلشارة اىل ان هناك حوايل  60بلدة وضعها مشابه وكلها تقع ضمن مناطق نفوذ
مجالس إقليمية يف املناطق الريفية يف البالد .وقد منح هذا اإلمتياز يف إطار قرار مؤقت من
قبل اللجنة املالية يف الكنيست ،من منطلق االعتقاد بان ت ُشمل يف قانون التسويات .ال يوجد
ميزانية -ال يوجد قانون تسويات .انتهت مدة األمر املؤقت ولذا توقف اإلمتياز الذي حظي به
كل املواطنني .الحل لدى وزارة املالية ووزارة القضاء .لقد شاركت هذا األسبوع بتوجه للوزير
بهذا الشأن سوية مع  12رئيس سلطة محلية ،مطالبني بإصالح هذا الغنب.
(مرفق التوجه لوزير القضاء)

تأيت معظم ميزانية املجلس اإلقليمي مسغاف من الوزارات الحكومية وليس من رضائب األرنونا.
وبشكل عام ،فإن كل الدخل من رضائب األرنونا عن البيوت السكنية ال تكفي لتغطية تكاليف
الخدمات التي تقدم بالبلدات ذاتها وبواسطة اللجان املحلية .ونحن ال نستلم املصادقات إلجراء
التوسيعات يف البلدات وذلك بسبب عدم وجود ميزانية للدولة ،مبا فيه بناء املؤسسات التعليمية،
امليض قد ًما بالتخطيط ،معالجة ملفات الرفاه االجتامعي ،وتنفيذ التنمية املجتمعية وتطوير
املصالح  .
لقد شاهدنا هذا األسبوع الفوىض التي تكونت نتيجة معالجة الحكومة للكورونا .يف ذلك
اليوم وصلت تعليامت من وزارة الصحة تقيض بإرسال معلامت الحضانات إلجراء فحوصات
الكورونا ،ويف الوقت ذاته أوصت وزارة املعارف بذلك ،أما نقابة املعلمني فقد قالت ال تبعثوهن
للفحوصات .إن موضوع رعاية أوالد العامل غري منظم ومل يتم ترتيبه .نحن يف مسغاف شغلنا
حضانة ألوالد موظفي قسم التعليم الخاص ،ولكن مل نتلقى بتاتًا مصادقة لتشغيل حضانة مامثلة
ألوالد موظفي جهاز الصحة وجهاز األمن او أي عامل رضوريني وحيويني آخرين.
لقد فتحت معظم رياض األطفال يف املجلس اإلقليمي مسغاف أبوابها وقسم من الحضانات .آمل
ان متكن التخفيفات باالغالق ،املجلس من تشغيل حاضنات لعدد اكربمن األوالد .ولكن عىل أي
حال ال توجد مصادقة لتشغيل جهاز سفريات للحاضنات.

استعدا ًدا للتسهيالت يف االغالق ،التقيت األسبوع املايض ،رؤساء كل البلدات .لقد أصبحت
فعاليات الشبيبة واألوالد يف هذه البلدات ذات أهمية كبرية .ففي كل بلدة يوجد مركز شبيبة،
ويف قسم من البلدات يوجد مركز تربوي يهتم مبعالجة الرتبية الآلمنهجية .لقد قرر املجلس ورغم
الصعوبات املالية ،تخصيص مبلغ مايل كبري بشكل نسبي ،لتشجيع الفعاليات غري الرسمية لألوالد
والشبيبة يف هذه البلدات .ويدور الحديث عن تنظيم لقاءات ملجموعات يصل عددها حتى 20
ول ًدا للقيام بفعاليات م ًعا يف املناطق املفتوحة أي خارج البيوت .لقد بدأت بعض البلدات بهذا
وتنظم العديد من الفعاليات املتنوعة .باإلضافة ألعامل تطوعية مجتمعية .ال تتوفر سفريات وال
توجد دورات ،وال لقاءات تعليمية .يف الوقت الحايل فإن كل بلدات «مسغاف» خرضاء .كيل أمل
أن تجد كل بلدة طريقة لجعل فعاليات الشبيبة اكرث نجاعة لتمأل قسم من الفراغ الناتج عن
الظروف الحالية.
التقيت األسبوع املنرصم قائد اللواء يف الجبهة الداخلية لتنسيق أعامل االنتقال لظروف ما بعد
التسهيل باالغالق ،وكذلك قراءة الوضع خالل فرتة االغالق .إن بلدات مسغاف هي جزء من
املجتمع اإلرسائييل بكافة أجزائه ،وتتأثر اإلصابات بانتقال عدوى املرض من أماكن أخرى  .وما
مييزنا أننا منلك القدرة عىل اكتشاف املرىض ووقف سلسلة العدوى برسعة .يف كرمئيل ال يعرثون
عىل قسمٍ كبريٍ من املرىض وكذلك يف سخنني .عندنا أجل ،وهذا ألننا نسكن يف بلدات صغرية
ويعرف أحدنا اآلخر .هذه الظاهرة معروفة يف كل املناطق الريفية يف البالد ويف العامل .مل يحدث
عندنا هذا األمر إال يف عرس واحد يف بلدة وادي سالمة ،ولذا فإن اإلصابة بالعدوى تبقى يف خاليا
عائلية .كيل أمل أن نواصل ونستمر بالترصف مبسؤولية ونحافظ عىل التعليامت ونقي أنفسنا
من موجة كورونا ثالثة.

التقيت األسبوع املايض ،عضو الكنيست ،رام بن براك ،لبحث موضوع التجمعات البدوية يف
منطقة مسغاف ومناطق أخرى .والتقيت ايضً ا إدارة صندوق أرايض إرسائيل لبحث موضوع
سياسة األرايض وتطوير غابة مسغاف .والتقيت إدارة قسم االستيطان لبحث موضوع التخطيط
اللوايئ وتغيري حدود تاما  .35التقيت رئيس مجلس محيل دير األسد وممثل وزارة الداخلية.
اجتمعت إدارة املجلس اإلقليمي يوم الخميس لبحث املواضيع املزمع طرحها هذا األسبوع يف
جلسة أعضاء املجلس .واجتمعت مع مديري اقسام يف املجلس الذين يؤدون عملهم من البيت
بواسطة تقنية الزوم.
اجتمعت مع إدارة يودفات ومع ممثيل الجمهور ومواطنني من قرية الضميدة ،لوطم ،عرب
النعيم ولفون.

اليوم هو رأس شهر «مرحشفون» .وباألمس قرأنا قضية «سفر التكوين» .األوركيد بدأت بالذبول
يف يودفات القدمية .بدأنا بالخروج من اإلغالق .أمل .أمطار مبوعدها .أسبوع خري وشهر خري.

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

