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ה׳ בטבת תשפ״א

نرشت دائرة اإلحصاء املركزية األسبوع املايض ،نتائج الرتتيب عىل السلم االجتامعي-االقتصادي،
والذي يعتمد عىل تحليل األوضاع يف كل السلطات املحلية ،وكل البلدات يف إرسائيل .وحسب
نتائج  2017فإن بلدات يوفاليم ،عتسمون ،غيلون وكورنيت ،صعدوا من املرتبة التاسعة إىل
العارشة .وانضمت بذلك إىل قامئة قليلة من البلدات التي تتصدر القامئة .أما بلدات تسوريت،
شخانيا ،متسبيه أفيف ،ركيفت ،ياعد ومانوف فقد بقيت يف الدرجة التاسعة .ويف املقابل فإن
شوراشيم ،حلوتس ،موران ،ومعليه تسفي صعدت يف التدريج من رقم  8إىل  ،9بينام بلدات
مخامنيم ،افطليون ،كامون ،موران ،ومعليه تسفي بقيت يف درجة  .8-اشحار ارتفعت من 7-اىل
 .8هراريت ،يودفات ،توفال ،لوطم ،بيلخ ،وموريشت بقيت يف  .7-أما حورشيم فقد هبطتمن  8-اىل .)?( 7-بالنسبة للبلدات البدوية فرتتيب كامنه ،رأس العني ارتفع من  2-إىل  .3وادي
سالمة والحسينية بقيت بالرتتيب  ،2-الضميدة وعرب النعيم بقيت بالرتتيب  .1-هذا النتائج تثري
القلق عىل عدة مستويات مختلفة .أولها أن الفوارق بني بلدات املجلس ما زالت مرتفعة .ثان ًيا،
فإن هناك احتامل بارتفاع أسعار األرايض يف بلدات إضافية .ثالثًا ،فإن جز ًءا من ميزانية الدولة
ال مترر لبلدات ذات ترتيب معني واملصنفة وفق الرتتيب املحيل يف عنقود  ،7والذي هو بحالة
من االرتفاع.
غري ذلك ،فإنني أسأل نفيس هل كورنيت مثل كفار شامرياهو؟ وهل يوفاليم مثل سفيون؟ من
أين تأيت الفوارق بني البلدات؟ منذ سنوات عديدة مل ينرش بتات ًا سلم التدريج املتعلق ببلدة
صغرية .واضح ج ًدا أن هنالك حساسية إزاء املعطيات مثل قيام أبناء البلدة الذين يغريون او ال
يغريون عناوينهم بسبب عدم امتالكهم ملسكن خاص ،ألسباب عدة ،تسجيل ملكية سيارة ،عدد
من العائالت أحادية األب أو األم وهكذا .بلدات كيشور واشبال كانت صغرية ومل يشملها القياس
سنة  2017ايضً ا.
بعد التدقيق يف نتائج البلدات املجاورة ،نرى الوضع بصورة أكرب وأوسع .فكل البلدات العربية
يف هذه املنطقة تقع ما بني  .4-2عكا .4 -نوف هجليل وكريات يام  ،5 -كرمئيل وكريات اتا ،6 -
كريات بيالك وحيفا  .7للمقارنة مع تل أبيب ومعظم بلدات منطقة دان ما عدا البلدات العربية
والحريدين ،كلها مصنفة بعنقود .9-8
كام كتبت قبل أسبوع -نحن يف مناطق ريفية .منطقتنا تسترصخ التطوير .يف بلدات مسغاف
يعيش حوايل %10-من سكان املنطقة القريبة منا يف هذه املنطقة الجغرافية .القيم يف مسعاف
متنوعة ،ويجب التعاون وتقليل الفجوات ،رؤية .رؤية ترسي يف الجلد واالوتار .هذا تحقيق
لحلم .نحن نأخذ عىل عاتقنا جزءا من مهام تطوير الجليل والشامل .نأخذ عىل عاتقنا بداية
املهمة القومية واإلنسانية بتنظيم سكن مواطنينا البدو وتطوير املجتمع البدوي .مند أيدينا
لجرياننا ونناشدهم باملشاركة بتقدم وتطوير املنطقة ،مع الحفاظ عىل االحرتام واملصري املشرتك
مع املجتمع العريب ومع جرياننا.
يف صفد ،يف طربيا ،يف كريات اتا ورخاسيم ،ويف نهاريا ومناطق أخرى يف محيطنا ،يعيش اخواننا
اليهود الحريديني .معطيات الجدول االقتصادي-االجتامعي ،هي حقيقة دامغة -يوجد مشكلة يف
مجتمع الحريدين وهي الفقر! محبذ أن ننظر ألنفسنا أحيانا لرنى الخري الذي حظينا به .وما هي
مسؤوليتنا تجاه البيئة املحيطة بنا.

شاركت األسبوع املايض يف جلسة أخرى يف الكنيست حول العنف يف املجتمع العريب .شاركت
بلقاء مع وزيرة املواصالت وطرحت أمامها رضورة شق شارع  805املؤدي اىل عرب النعيم.

التقيت إدارة لواء الشامل يف وزارة الزراعة وتطوير القرية ،حول نضالنا من أجل املحافظة عىل
التخفيض برسوم ضامن أرايض الدولة يف بلدات مسغاف ،وسياسة تطوير مناطق التشغيل املحلية
يف داخل بلدات مسغاف.

التقيت مع ادارة لواء الشامل يف وزارة اإلسكان حول موضوع ترسيع التخطيط والتطوير يف عرب
النعيم.

تحدثت مع مديرة اللواء يف وزارة املعارف ومع رئيس مجلس إقليمي عيمق يزراعيل حول
ثانوية ״فولدورف״ .التقيت األسبوع مجد ًدا مدير لواء الشامل يف رشكة املراكز الجامهريية ،حول
موضوع مواجهة املركز الجامهريي للعجز املايل يف نشاطه عام  ،2020وأن هناك حاجة باالستثامر
يف بركة السباحة ومرافق النادي القروي .التقيت مسجلة الجمعيات التعاونية ،الجديدة حول
عمل جمعيات تعاونية وشعبية يف املجال الريفي.

شاركت األسبوع املنرصم يف حفل رائع الفتتاح مبنى متعدد األهداف ،مبنى سكني الستيعاب
سكان جدد ،وحي جديد يف بيلخ .شارك باملناسبة ايضً ا سكرتري امليزانيات ،وإدارة اللواء يف وحدة
االستيطان .مبارك!

حظيت األسبوع املايض بتشغيل حفارة جديدة ،ستمكن قسم الهندسة القيام بأعامل يومية
حيوية يف البنية التحتية ،ويف ظروف طقس غري اعتيادية ،يف أعامل الحامية من الحرائق ويف
ساعات الطوارئ ،مبارك!

حظيت بتهنئة مشرتيك ״روبوت كيف 2020״ الذين يجدون طرقًا للخروج من الصندوق ،كام
عودونا ،والعمل بجد وبإبداع ،رغم التقييدات الصعبة يف سنة الكورونا .بالتوفيق!

شاركت يف جلسات مديري األقسام واالتحادات يف املجلس .كلهم اشتغلوا يف عيد األنوار !.التقيت
األسبوع املايض مع ممثيل جمهور ومواطنني يف مانوف ،متسبي أفيف ،رأس العني ،هراريت،
عتسمون مخمونيم.

كل يوم أشعلنا شمعة بعد شمعة .يوم الثالثاء كانت شمعة العيد الخامسة ،ولد فيه قمر تيبيت.
يوم األربعاء الشمعة السادسة كاملعتاد كان رأس شهر تيبيت .مساء يوم الخميس أشعلنا مثانية
شموع ״وهذا عيد األنوار״ .يوم السبت قرأنا عن تفسري حلم فرعون وخروج يوسف من البرئ.
بدأنا أيام ازدياد قوة الضوء .نحن نق ّدر األحالم ،أحالمنا وأحالم اآلخرين .أسبوع جيد وشهر طيب!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

