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الراحة  العادات،  بشان  أسئلة  دائم  بشكل  حولها  وتدور  معقدة  بالبيئة  تتعلق  التي  القضايا 

واملوازنة بني االعتبارات واالحتياجات املختلفة.  

البناء  يعتمد  مسغاف.  بلدات  يف  التطور  الستمرار  التخطيط  هو  املهمة  البيئية  املواضيع  أحد 

املالصق لألرض يف هذا الوقت عىل وجود مواقف ألكرث من سيارتني لكل وحدة سكنية، ومواقف 

أخرى معدة للضيوف عىل طول الشارع، إمكانية الوصول بحافلة الباص ملسافة قريبة من البيت، 

شوارع مع أرصفة، شوارع مع إضاءة مبنحنى حتى  7% - كل هذا يؤدي اىل نقص باألرض نتيجة 

استغاللها.  مساحة أرايض املجلس كبرية  )170,000 دونم( ولكن مساحات البلدات غري كبرية.  

وعىل سبيل املثال للمقارنة، فان االكتظاظ يف بلدة يودفات هو حوايل- 388 مرت لكل نسمة، بينام 

يف قرية كوكب الهيجاء االكتظاظ هو 340 مرت للمواطن الواحد. يف بلدة موريشت االكتظاظ هو 

549 مرت للمواطن الواحد، بينام يف البلدة املجاورة الضميدة االكتظاظ هو  1,965 مرت للمواطن. 

)البلدات البدوية يف مجلس مسغاف منترشة عىل مساحات كبرية جًدا(. يف بلدة متسبيه أفيف 

االكتظاظ هو 1,106 مرت للمواطن الواحد، اما االكتظاظ يف البلدة املجاورة طمرة هو 398 مرت 

التوسع حسب  محدودة  بلدات  هي  مسغاف  اإلقليمي  املجلس  بلدات  كل  الواحد.  للمواطن 

الخرائط اللوائية والقطرية. معظم البلدات قد خططت حتى االستيعاب الكامل.

لبناء  األرايض  ملخزون  شامل  مسح  إجراء  أجل  من  اإلسكان  وزارة  مع  األسبوع  هذا  تواصلنا 

شقق سكنية يف بلدات مسغاف والتي ستكون وحدات سكنية تفوق التحديد القائم اليوم عىل 

الوحدات السكنية. معظم مناطق املجلس هي محميات طبيعية، غابات للمحافظة عىل االحراش 

التطوير. بلدات مسغاف هي بلدات متعدددة األجيال وتنقصها شقق  ومساحات محمية من 

الخاصة  االحتياجات  ألصحاب  املتزوجني،  غري  والشابات  للشباب  املسنني،  لجيل  مالمئة  سكنية 

نبدأ  أن  علينا  املجتمعية.  بالحسابات  اسوة  االتجاه  بهذا  تتجه  البيئية  الحسابات  وغريهم. 

التخطيط لبناء وحدات سكنية!   

              

علينا مواجهة عادة أخرى قدمية والتي ظهرت مجدًدا وتحولت لحديث الجمهور.  املوضوع هو 

البيتية والتحول هو بالنسبة ملسألة  املواقد. صدرت هذا األسبوع تعليامت من وزارة  التدفئة 

البيئة تتعلق بالتدفئة واستعامل املواقد البيتية. الوضع حتى اآلن هو كاآليت: 

1- من املفضل استعامل التدفئة الكهربائية. البديل اآلخر املوىص عليه هو التدفئة بالغاز. أما 

التدفئة بالسوالر والتدفئة بواسطة الخشب باملواقد فهي غري محبذة. 

املدخنة  رفع  للمواصفات،  مالئم  موقد  استعامل  فيجب  الخشب  مبواقد  التدفئة  كانت  اذا   -2

مسافة 60 سم فوق سطح البيت وابعادها ملسافة مرت عن طرف سطح البيت، واستعامل الخشب 

الطبيعي النظيف والجاف فقط. 

3- يجب فحص مدى نسبة االزعاج للجريان وتقليصه قدر اإلمكان. 

عندما جئت اىل مسغاف، كان معظم السكان اليهود والبدو يستعملون مواقد الخشب للتدفئة 

)معظمهم كان يدخن سجائر ويرتشف القهوة مع السكر تقريبًا( . هذا الوضع ما زال قامئًا اليوم 

يف بعض بلدات مسغاف )التدفئة وليس التدخني ورشب القهوة(. اعتقد أنه سيتم سن قوانني يف 

املستقبل تقييد استعامل املواقد الن الكثري من املواطنني يف مسغاف والبالد يشعرون بأن هذا 

يرض يف صحتهم وجودة حياتهم. أنا أتابع. أنا متنبه لالختالفات الثقافية واملجتمعية يف بلدات 

مسغاف. إذا طرأت تطورات – سأُبلغ عنها. 

التصويت مباحثات  صادق أعضاء املجلس األسبوع املايض عىل ميزانية 2021. وسبقت عملية 

بشكل مستمر يف لجنة املالية التي شارك فيها كل من رغب بذلك من أعضاء املجلس، وكانت 

مسودة امليزانية قد ُعرضت عىل األعضاء قبل عدة أسابيع. وصادق األعضاء أيًضا عىل حتلنة ثانية 

مليزانية 2020. كل االحرتام والتقدير ملحاسبة املجلس ليمور ولقسم املالية.

قام مدير وحدة االستيطان الذي ينهي عمله قريبًا، ترافقه إدارة اللواء، األسبوع املايض، بزيارة 

مجلس إقليمي مسغاف. 

التقيت إدارة لواء رشكة املراكز الجامهريية- رشيكنا يف إدارة املركز الجامهريي. شاركت األسبوع 

املنرصم برفقة رؤساء سلطات محلية يف جلسة مع وزير املعارف.

بلدات  بزيارة  الضميدة. وقمت  بلدة  األهداف جديد يف  مبنى متعدد  املايض  األسبوع  افتتحنا 

الحسينية والكامنة. التقيت  رئيس لجنة يوفاليم، ورئيس لجنة عتسمون، ومع كل إدارة توبال.

التقيت األسبوع املنرصم، مديري األقسام ومديري االتحادات يف املجلس. شاركت بعدة جلسات 

أما  خرضاء.  محلية  لسلطة  عليه  املصادق  املخطط  حسب  التعليم  جهاز  تشغيل  حول  دارت 

بالنسبة لجائحة الكورونا فأنا غري متفائل. ففي البلدات املجاورة توجد تقييدات واغالقات نتيجة 

انتشار املرض. رغم كل هذا ״نأمل خريا״. 

وبنغمة تفاؤل- فان العمل عىل إقامة ״هاب״- مركز املحال التجارية ملصالح مسغاف يف ترديون 

سيحتاجون  الذين  الصغرية  وللمصالح  للمبادرين  بيتًا  ليكون  أبوابه  سيفتح  وقريبًا  تقدم.  يف 

لخدمات مكتبية وامكانيات جديدة للمساعدة بتطوير أعامل مسغاف التجارية.  بالنجاح! 

ابانا يعقوب إىل مكان والديه وإخوته بعد ان مكث عرشين  لقد قرأنا يوم السبت عن عودة 

عاًما عند عمه. وقبل أن يعرب معرب ״ييبك״ صىل ״أنا صغري انقذين״. مساء يوم الخميس سنيضء 

الشمعة األوىل من عيد األنوار. عيد أنوار سعيد وميلء بالنور للجميع.

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي


