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لدينا أربعة فصول؟ هل الربيع هو فصل يبدأ نهاية شهر آذار وينتهي نهاية شهر حزيران؟ يف
رشا ملرحلة نضوج الحنطة -مرحلة تعبئة البذور .نرى كل عام نبتة بصل
التفسري يعترب الربيع مؤ ً
الفار يف العرائش ،وبعدها نرى املطر األويل ينهمر ويغسل غبار الصيف ،يف عيد األنوار يبدأ منو
املراعي ،أمطار بركة تروي األرض ،ويف وسط قمر شباط نبدأ نحن باستشعار قوة تجدد األشجار.
أيام  -ربيع  -مراعي خرضاء ومنو حقول الحنطة .الحمد لله.
يصادف عيد غرس األشجار هذا العام يف فرتة اإلغالق وخالل تباعد اجتامعي معيق ومستمر.
نحن «مغلقون» يف الوقت الذي تتفتح فيه الطبيعة من حولنا .معطيات املرض يف مسغاف ما
زالت مثرية للقلق .عندنا مرىض يف وادي سالمة ،غيلون ،كامنة ،موريشت ،لوطيم ويف رأس العني
(״برتقايل״) لفون (״أصفر״) ويف  14بلدة (״أخرض״) .يوجد يف مسغاف أكرث من  450شخصا
محجورا .معطيات التطعيم مشجعة :حوايل  %90 -من أبناء  60وما فوق وحوايل  %50من أبناء
 20وما فوق تطعموا حتى اآلن .طالب صفوف الحادي عرش بدأوا بأخذ التطعيم ،ومعظم طواقم
التعليم تطعموا .أنا استلمت بطاقة تطعيم .تطعموا ،لعلنا نستطيع الخروج قريبا من هذه
القصة ونبدأ بعمل ما نحبه -تقارب اجتامعي!

شاركت األسبوع املايض يف جلسة االستئناف التي ُعقدت يف اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء.
وكان املوضوع حول االعرتاضات عىل قرار اللجنة بإلغاء بنود نظم املنطقة الصناعية بارليف التي
تتيح الفرصة إلجراء تصنيف وفحص مصانع قبل استيعابها .يعمل هذا الجهاز منذ عرشات السنني
بنجاح تام ،وتعترب املنطقة الصناعية بارليف مثالً يف كل املعاين .ملاذا إلغاء صالحية اإلدارة يف 11-
قسيمة يف عمق املنطقة؟ األمر يدور عن مخطط تعبئة يف املنطقة والتي كانت تستعمل كمهبط
للطائرات الخفيفة ذات يوم .هناك سياسة إللغاء صالحيات إدارات محلية .اللجنة اللوائية قررت
استغالل املخطط الصغري من أجل إلغاء مركز املديرية .هذه مديرية مشرتكة لعدد من السلطات
املحلية .املعارضون لهذا القرار بواسطة املديرية هم مسغاف ،مطيه آشري ،كرميئيل ،مجد الكروم،
البعنة ودير األسد .باإلضافة لبلدات غيلون ،تسوريت ،شعب ،شورشيم ،ياعد ،يسعور ،أحيهود
وطالئيل ،املجالس مسغاف ومطيه آشري تقدمت باعرتاض عىل هذا القرار .إن رفض االستئناف
وتجاهل السلطات ،البلدات ،السكان واملديرية تعترب بصقة بوجه كل القامئني عىل بناء املنطقة
الصناعية عىل مر األجيال.
ليتني كنت أستطيع أن أبرشكم بأن هذا لن يحدث .سأواصل إخباركم يف اللحظة التي سأعلم بها.
شاركت األسبوع املايض يف جلسة رؤساء املجالس اإلقليمية مع وزير املعارف استعدا ًدا النتهاء
اإلغالق كام هو مخطط.

شارك مديرو الجمعيات يف ساعات الطوارئ ،ومديرو أقسام يف املجلس عىل مدار نصف يوم يف
التمرين الذي أجري يوم االثنني .شغلنا جهاز محوسب وموحد يف كل البالد ،والذي أعد خصيصا
لتفعيل سلطات محلية يف ساعات الطوارى.

التقيت األسبوع املنرصم يف إطار موقعي كرئيس لجنة الرفاه يف مركز السلطات اإلقليمية ،مع
رئيس مديرية املجتمع يف وزارة الرفاه ومع مدير قسم األمن يف مركز السلطات اإلقليمية .سأشارك
هذا االسبوع يف اللقاء مع قائد الجبهة الداخلية حول موضوع أهمية طواقم الطوارئ البلدية يف
املناطق الريفية.
التقيت بنظريي رئيس بلدية سخنني وأصدرنا طلبا مشرتكا إلقامة مركز  MRIيف املدينة .التقيت
بنظريي رئيس بلدية كرمئيل حول ״هامئيتس-محفزنا״ املشرتك.
التقيت رئيس دائرة التطوير يف وزارة املعارف لبحث خطط البناء الخاصة بنا -املدرسة الثانوية
األنرثوبولوجية ،مدرسة ״منط التعليم الذهبي״ ومدرسة الجليل.

توجهت مطلع األسبوع املايض للمدير العام الجديد لسلطة أرايض إرسائيل ،بطلب مشرتك مع
رؤساء املجالس اإلقليمية الجليل األسفل ومطيه آشري ،يتعلق باإلرتفاع املخطط له عىل أسعار
أالرايض السكنية يف مسغاف.
اتفقنا األسبوع املايض ومبساعدة رئيس قسم تطوير البلدات عىل ترتيب التصنيف للبلدات
الجامهريية يف مسغاف لدى مسجل الجمعيات التعاونية .وكان هذا املوضوع قد استمر منذ
سنوات عديدة وحان الوقت أن ينتهي أخ ًريا.
التقيت رئيس جامعة״اكوميونيطي״ بشأن مواصلة تطوير عملية تدوير النفايات االلكرتونية
ودمج أصحاب االحتياجات الخاصة بهذا الشغل.
التقيت لجنة إدارة ركيفت ومواطنني وممثيل جمهور من غيلون ،تسوريت ،شوراشيم ،طالئيل،
ياعد ،يوفاليم ووادي سالمة.

عقدت الهيئة العامة للمجلس اجتام ًعا عرب تقنية الزوم ،وبحثت بعمق عمل لجنة البناء والتنظيم.
معطيات تلخيصية حول عمل اللجنة وكل أقسام املجلس تتواجد يف ملخص األعامل لعام 2020
يف موقع املجلس عرب الرابط التايل؛

يوم السبت قرأنا «انشودة البحر» .مثري للتعجب كيف يشتيك بني إرسائيل .مثري للتعجب كيف
يح ّنون للعبودية يف الوقت الذي يسريون فيه خلف عامود من الغيوم/عامود من النار .يأكلون
املن من السامء .يحاربون العمالق .قصة سبت األغنية تتقدم موقع جبل سيناء .األغنية ترشح
القلب .أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

