
مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

ما الهدف من وجود املجلس اإلقليمي مسغاف؟

التي  الخدمات  كل  يفصل  مستنًدا  يصدر  سنة  عرشين  كل  يف  مرة  للجمهور!  خدمات  تقديم 

يقدمها املجلس للبلدات واملواطنني. لذا نضعه هنا!

مجانية  خدمات  إلزامية،  خدمات  سلطة،  خدمات  مفصلة،  للبلدات  املقدمة  الخدمات  كل 

أو لصالح مكاتب  السكان  املجلس لصالح  بها  التي يعمل  األشياء  الكثري من  ومدفوعة. هنالك 

حكومية. هنالك أمور تتغري حسب قرارات املجلس من حني آلخر. يف سنة 2019 ُوضعت رؤية 

جديدة للمجلس. ُوضعت اسرتاتيجية جديدة. قرار إلجراء تغيري جذري ومهم. ُوضعت ترتيبات 

جديدة لألفضليات. الكل تُرجم بشكل فعيل، مفصل و״ودي״ يف هذه الكراسة.

نتاج عمل ممثيل جمهور، متطوعني، وموظفي مجلس خالل سنتني. شكر خاص  الكراسة هي 

البلدات، نفوت زيسو غولدووين، الذي قام بتحرير الكراسة حتى مصادقة  ملدير قسم تطوير 

اللجنة االسرتاتيجية عليها. وقام بتوزيعها للكل بعد قيامة بالربط والتواصل بني البلدات واملجلس.

لن تكون أكرث من ذلك شفافية! 

 

يف شهر كانون ثاين 2019 بدأنا إجراء شارك فيه كل أعضاء املجلس وُدعي للمشاركة فيه ناشطني من 

البلدات ومن الجمهور بشكل عام. ُوضعت أهداف. وضع سلم األفضليات. ُوضعت إسرتاتيجية.  

صودق عليها يف شهر كانون ثاين 2020. تم نرش الكل. أتيح ووصل للجمهور يف كل وسيلة متاحة. 

وضعنا هدفًا عىل سبيل املثال، أن نصل بالفعاليات لحوايل %85 من أوالد املجلس. حوايل 9000 

ولد من أجيال 6-18. وضعنا هدفا آخر - لتوزيع فعاليات لعناقيد وبلدات. بدأنا التنفيذ. رغم 

الكورونا وتقييدات امليزانيات - نجحنا! ففي أقل من مليون شيكل ميزانية مخصصة من ميزانية 

املجلس السنوية، نجحنا بالوصول إىل %85 من األوالد بواسطة املركز الجامهريي! كانت فعاليات 

الرسمية ويف  الفعاليات غري  التقييدات. عملنا- املهم- أن نصل لكل ولد وبنت ونقدم له  رغم 

ساعات بعد الظهر واملساء كام نصل اىل كل ولد وبنت يف الفعاليات الرسمية يف الصباح. وحتى 

أكرث من ذلك! هذا كان بطريقة روح مسغاف. رشاكة مبنية عىل القيم من قبل املجلس/البلدات/ 

األهل. هذا هو البناء املجتمعي. مشاهدة كل ولد.. هذه رسالتنا الحقيقية! 

فضلنا الشبيبة. فضلنا التعليم. فضلنا العالقة املبارشة مع الولد. التامس القريب، املبارش. عملنا 

حسب الرؤية وحسب القيّم. 

ممولة  الفعاليات  بتاتا.  به  مسغاف  أوالد  معظم  يشارك  ال  سلطة  نشاط  هو  الدورات  نشاط 

بحوايل 1.5 مليون شيكل. تكاليف السفريات للدورات أكرث من مليوين شيكل. التمويل يف النشاط 

بأن  يحدث  منطق.  كل  عكس  غايل.  والتمثيلية  املنافسات  فعاليات  ومتويل  قليل  الجامهريي 

نخصص أموال جمهور عكس قيمنا. ليس حسب الحاجة. ال نرى كل ولد. نحن منول من أموال 

الجمهور، نشاط أوالد معينني وليس آخرين. 

أين الحاجة الحقيقية؟ الرضوري؟ الذي يستحق التمويل؟ بدون أي تردد - لألوالد الذين تذبذبت 

العالقة معهم طيلة فرتة الكورونا. لألوالد والشبيبة الذين تسببت لهم الكورونا بصعوبات. لحوايل 

- %15 الذين لن نتمكن من الوصول إليهم. لحوايل 3/2 الذين ال يشاركون بالدورات. ولحوايل 

3/1 املشاركني بالفعاليات الجامهريية أيًضا. مؤكد أنه ليس للمنتخبات! ال يوجد مجلس إقليمي 

يف البالد، يقوم بتمويل سفريات لفعاليات تنافسية عدة مرات باألسبوع. حتى وال مجلس واحد. 

بكل تأكيد هذه الحقيقة. 

هنالك فارق بني املصلحة والقيمة. يوجد فرق بني االعتيادي وبني الهدف. يوجد فرق بني الصحيح 

وبني غري الصحيح.نعم - يوجد فرق بني الحقيقة والكذب. 

قدمت اللجنة العامة التي فحصت سياسة أسعار الدورات، توصياتها وصادقت عليها هيئة املجلس 

أيًضا. تم فحص املعطيات واملصادقة عليها. سيكون تغيري عىل األسعار. التسوية ستكون تأجيل 

التغيري، تشديد التغيري وتقسيم ارتفاع السعر بشكل مالئم بني الفعاليات الشعبية والتنافسية/

التمثيلية. كل هذا مبشاركة ممثيل جمهور وتحت رقابتهم الكاملة. رويًدا. بشفافية. ويف املوعد 

املحدد. حسب القيم. بحساسية. وذلك بهدف واضح لتطبيق االسرتاتيجية التي قرأناها. بهدف 

الجمهور، يف  الدوائر. يك ال يترضر أحد. والعكس هو الصحيح! مسؤولية أموال  واضح لتوسيع 

نهاية املطاف، هي من مسؤولية منتخبي الجمهور. أثبت كل ممثيل الجمهور مسؤولية وارتباط 

عميق مع املواطنني والبلدات. ״بني شعبنا نحن نعيش״. بالنجاح! 

الصعوبات التي تواجه األهل واألوالد أُخذت بالحسبان. سيقوم املجلس بتأجيل تنفيذ أهداف 

وغري  املشاركني  األوالد  وجميع  ولد  كل  نرى  أن  الهدف  وملحوظا.  مراقبا  تغيريا  ليتيح  أخرى 

املشاركني. سنواصل االستثامر بفعاليات العناقيد، بالبلدات ومتويل التعاون. التوجه صحيح! 

القرارات  املعطيات.  إليها. تم فحص  رصخة األهل واألوالد املشاركني هي رشعية وتم االستامع 

استُبدلت. سنبحث عن وسيلة متنح األوالد حقوق الحصول عىل منحة. سنواصل القيام بواجبنا. 

نحن ملتزمون بالحقيقة. نحن نحب من يرصخ. والذي  يبدي رأيا آخرا. والذي يعارض أيًضا. 

 

شاركت يف وليمة إفطار يف قرية كامنة. تحدثت مع املئات من سكان القرية حول جرمية الكراهية 

التي وقعت هناك. تحدثت مع رئيس مجلس شعب حول ظاهرة إلقاء الحجارة عىل بيوت سكنية 

يف ياعد. أنا يقظ وأرى أن هناك جرائم كراهية، عنف وعنرصية. أنا يقظ بأن الحياة املشرتكة 

وهذا صعب  والتسامح  للصرب  أحيانا  احتاج  بأنني  يقظ  أنا  وتحديات.  احتكاكا  تنتج  واملتعلقة 

أحيانًا. رشفنا رئيس الدولة وسفري الواليات املتحدة بحضور وجبة إفطار رمضانية يف مبنى اتحاد 

مدن البطوف ›نطوفه‹ يف سخنني. أعضاء إالدارة العامة باالتحاد ورئيس بلدية سخنني، وجهوا يل 

دعوة أيضا، وترشفت بتقديم التربيكات باسمكم. هنأت باللغة العربية العربية واإلنجليزية.  قلت 

لهم جميعا ما قلته قبل ذلك - نحن منلك املحبة وهي ستنترص. 

شاركت يف جلسة لجنة التخطيط والبناء املحلية وسلطة الرتخيص فيها.

كتب رئيس رشاكة برتسبورغ-كرمئيل- مسغاف- وارسو، وهو من ِقبلنا، مستنًدا مهام مبا يتعلق 

بالرشاكة وبعالقتنا مع يهود الواليات املتحدة. أويص بقرائته. 

شاركت يف جلسة مع بعثة فريق عمل تأسس عىل يد الرابطة اليهودية يف نيويورك، والتي عملت 

عىل دعم الحياة اليهودية والعربية املشرتكة. 

شاركت يف جلسة تلخيص سنوية لعمل وحدة االستيطان يف مسغاف. 

التقيت األسبوع املايض، مدراء الفعاليات املختلفة والدورات يف املركز الجامهريي. التقيت منتدى 

مديري الدرجة الوسطى يف املجلس.التقيت جميع مديري األقسام والدوائر يف املجلس. 

التقيت األسبوع املايض، مواطنني وممثيل جمهور من شخانيا، هار حلوتس، موريشت، غيلون، 

تسوريت، رأس العني، سالمة، الحسينية، عتسمون، إشحار، ومتسبي أفيف. 

قرأنا يوم السبت قضايا ״بعد موت״ و ״قديسون״. هذه القصص مليئة بوصايا مفهمومة وغري 

مفهومة. وصايا ذات طعم اشرتايك اجتامعي، وصايا فيها كرس الروتني، وصايا فيها مراءاة، وغريها. 

السبب الذي مينعنا من الفرح خالل تعداد هعومر، هو موت طلبة الرايب عكيفا ״ألنهم مل يحرتموا 

بعضهم البعض.״ )تلمود بابل، مسيخت يفافوت(. تعرفت جيًدا عىل قرب الحاخام عكيفا يف طربيا، 

بفضل صديق بدوي يسكن مبحاذاته. رايب عكيفا كان راعيًا يف صغره. وكذلك الصديق البدوي وأنا 

أيضا. عىل القرب مكتوب إحدى الوصايا التي قرأناها يوم السبت ״أحب لغريك ما تحبه لنفسك״. 

لجرياننا  مقبولة  وزيارة  للنصارى  مجيد  فصح  كريم،  رمضان  وآمن.  سعيد  وعومر  جيد  أسبوع 

الدروزملقام النبي شعيب. مرة أخرى )للمرة األخرية لهذا اليوم( املحبة ستنترص! 
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