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يعترب مركز ״ليشم״ التابع لرشكة رفائيل - أجهزة حربية متطورة م.ض، من أحد املواقع الهامة 

ناشطة وناجحة.  الرشكة  يتوسع،  النشاط  لوائية.  جًدا يف مسغاف. واملكان هو مرساة تشغيلية 

بالنجاح! تعمل الرشكة يف ترديون أيًضا. آالف العامل وآالف السيارات الخصوصية تدخل وتخرج 

من املركز يوميًا.  

يقع املركز  عىل مساحات أرض واسعة ومسيجة تصل مساحتها لحوايل - 5000 دونم. للمقارنة، 

تراديون، كسارة   - مسغاف  بارك  بارليف،  الصناعية  املنطقة  أرايض  من  أكرب  األرض  هذه  فإن 

شفاعمرو وكل املناطق املعدة للتشغيل يف بلدات مسغاف ال-35، كلها مجتمعة.

مجمل البناء يف هذا املخطط هائل. منطقة أراض مركز ليشم تطل عىل بلدات ركيفت، يودفات 

بهذا  التأثري  بلدات كورنيت، شخانيا، منوف، عتسمون،  ويوفاليم. مجال  وسخنني، وقريبة من 

املخطط يتجاوز املنطقة املسيجة. بادرت رشكة رفائيل وللمرة األوىل لتجهيز مخطط هيكيل نتيجة 

قرارات محاكم وتقارير قانونية مختلفة عىل املستوى القطري، وتم تقديم هذا املخطط للبحث 

يف لجنة التخطيط والبناء اللوائية.

إجراءات التخطيط والرتخيص بداخل املواقع األمنية وقوات األمن تختلف عن اإلجراءات املدنية. 

اإلجراء رسي وغري مكشوف للجمهور. هنالك لجنة خاصة باملقرات األمنية. أما بهذه الحالة فاألمر 

يتعلق مبخطط هيكيل مقدم بإجراء مدين، ولذا فإن املجلس رشيك بهذا الوقت باإلجراءات التي 

مل يكن رشيًكا بها يف املايض. التقيت األسبوع املايض الجهات املعنية التي تعمل عىل املخطط من 

قبل الرشكة، وذلك للمحاولة للتوصل التفاق يتعلق باملخطط بدون الدخول ألمور رسية. سأواصل 

إبالغكم بكل تطور جديد. 

 

فكرة نقل موقف املواصالت العامة من تراديون ملسغاف، طرحت مبشاركة الجمهور الواسع وتم 

بحثها بتوسع. وتم إدارج االقرتاح يف الخطة اإلسرتاتيجية التي صودق عليها من قبل الهيئة البلدية 

ونرشت يف موقع املجلس نهاية سنة 2019. وأرسلت الكراسة لكل البلدات وسلمت لكل رؤساء 

اللجان املحلية وملديري وسكرتريي البلدات، وممثيل البلدات يف املجلس، وملمثلني آخرين يف هيئة 

املجلس املوسعة. قمت بنرش منشور بتاريخ 6/14 وبلغت أن العمل خرج إىل حيز التنفيذ. نجحنا 

بنقل موقف املواصالت العامة الذي كان يف ترديون إىل مسغاف! 

ترضعنا وعملنا عىل مدار سنوات عديدة من أجل إدخال خدمات املواصالت العامة إىل بلداتنا. 

ولكن تبني لنا عندما بدأنا باستخدام املواصالت العامة منذ 10 سنوات باننا ال نستخدمها إال قليال. 

بحثنا حالة االستخدام واالحتياجات، وتبني، حسب تعليامت وزارة املواصالت، بأن كل الخطوط 

املخصصة لبلدات مسغاف ترتكز يف املنطقة الصناعية ترديون حيث تبني أن هناك موقفا وفق 

متطلبات مناقصة وزارة املواصالت. وقد أقيم املوقف بشكل مؤقت عىل أرض معدة للمنطقة 

الصناعية. قلة قليلة جدا من مواطنيها مهتمة بالسفر إىل ترديون باملواصالت العامة. كثري جدا 

هنالك مساحة  العامة.  باملواصالت  الخدمات مبسغاف  مركز  إىل  بالسفر  مهتمني  مواطنيها  من 

أرض معدة يف مسغاف إلقامة موقف الذي من املمكن وحتى من املجلس تخصيص قسم منه 

كموقف للباصات وحافالت الباص الصغرية. بعد التشاور الرسيع مع وزارة املواصالت تقرر نقل 

املوقف القائم إىل منطقة مركز الخدمات كخطوة عمل أوىل لتغيري سري الخطوط. الهدف -تحسني 

العامة  املواصالت  تحسني  رؤية  وكذلك  القامئة  الخطة  تنفيذ  يقدم  اإلجراء  مع هذا  الخدمات. 

ورؤية تطوير مركز الخدمات يف مسغاف الذي يشمل مركز صحي، مرافق رياضية وترفيه أخرى 

باإلضافة للقامئة حاليًا. وقرية املتقاعدين املخطط إقامتها أيضا. نقف اآلن يف مرحلة متقدمة من 

التخطيط لتنظيم كل ساحة املوقف الستعامل السيارات الخاصة وتشمل ترتيب اإلضاءة وتطوير 

املناظر والواجهات والبستنة. الرؤية والخطة االسرتاتيجية التي وضعت مبشاركة مجمل الجمهور 

وممثيل كل البلدات تتحقق عىل مرأى من أعيننا!  

 

نعمل بالتعاون الوثيق مع رشطةإرسائيل بشكل عام ومع محطات الرشطة التي تخدم بلداتنا 

والكامنة.  سالمة  وادي  يف  رشطة  محطات  وتفعيل  إلقامة  هدفا  ووضعنا  قررنا  خاص.  بشكل 

مالكان  الستالم  استعدادا  املايض،  األسبوع  جديا  تقدًما  كان  املحطات.  لتجهيز  امواال  استثمرنا 

أخرى  رؤيا  فاجرن.  مرياف  لقائدة محطة مسغاف-  وادي سالمة.  شكرًا جزيال  لتشغيل محطة 

تقرتب لتتحقق! 

يف  املنافسة  األحزاب  قادة  ومع  اإلقليمية  املجالس  رؤساء  نظرايئ  مع  سوية  اللقاءات  واصلت 

وبيني  ميخائييل  مرياف  لبيد،  يئري  ساعر،  جدعون  املايض  األسبوع  التقينا  القريبة.  االنتخابات 

غانتس. 

ميينا-  وزار مسغاف مرشح حزب  بها مسغاف.  تتميز  التي  الخصوصية  أمامهم جميعا  عرضت 

عميحاي شكيل. 

شاركت يف جلسة رؤساء املجالس التي تشمل كيبوتسات وبلدات تعاونية، وبحثنا قضايا تخطيط 

وعالقة البلدات مع سلطة أرايض إرسائيل. 

خالل الجلسة التي عقدت األسبوع املايض مع مديري أجنحة وأقسام يف املجلس، تم بحث سبل 

تحسني مفاهيم الخدمات يف املجلس وتقديم األجوبة لتوجهات املواطنني لالستفسار  يف املواضيع 

املتنوعة. 

عقدت األسبوع املنرصم جلسة للجنة الفرعية يف لجنة التخطيط والبناء املحلية. 

شاركت األسبوع املايض يف جلسة كل لجان أولياء أمور الطالب والسكرتارية ومديري املجتمعات 

واملؤرش  للجميع  البنفسجي  املؤرش  حسب  والعمل  مسغاف  سكان  تطعيم  بشأن  واملركزين، 

االخرض للمتطعمني. 

التقيت إدارة بلدة لوطم للبحث يف أمور جارية، ويف السؤال حول تشغيل بركة السباحة يف البلدة. 

التقيت إدارات بلدات شخانيا وكورنيت، بشأن الخارطة الهيكلية. 

التقيت ممثيل إدارات بلدات تسوريت وغيلون، بشأن عرض رشكة مكوروت لرتميم خزان املياه. 

التقيت ممثيل كيبوتس ياحد وهراريت، بشأن تخطيط التوسعات.

التقيت األسبوع املايض مواطنني وممثيل جمهور من شوراشيم، كمون، يودفات، ومع ممثيل اتحاد 

أرباب الصناعة. 

 

الشهر عشية رأس شهر جديد، هو  قرأنا يوم السبت قصتي״ويتجمهر״ و״يأمر״, وقضية سبت 

شهر نيسان-اليوم! الوصية األوىل التي أويص بها النبي موىس عليه السالم- املحافظة عىل التقويم 

السنوي.  التأمل، االحتفال وتقديس مواعيد وأشهر السنة.خرجنا من مرص يف الشهر األول - شهر 

الربيع. أرجو للجميع شهر ربيع جيد واستعداد مثمر لعيد الفصح،  ولرمضان ايًضا )بعد شهر( 

ولعيد الفصح )بني الفصح ورمضان(.

أسبوع مبارك! 


