
مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

كانت تُلقب جارتنا الشاملية-لبنان، بلقب سويرسا الرشق األوسط. إال أن غياب الحكم، سياسة 

فئوية ملوثة بالفساد وانعدام التعاون والعنف أدت كام يبدو، ألزمة ال ميكن إصالحها. يتوجب 

علينا املتابعة والتعلم. كنت يف لبنان وأوالدي كذلك، وكيل أمل أن ال يضطر أحفادي التواجد يف 

لبنان. كيل أمل بأن يتعلم كل مواطني إرسائيل، كل األسباط، جيًدا مام يجري يف لبنان. ستخربنا 

األيام.

 

لدينا حكومة جديدة وائتالف جديد. كاملعتاد أنا متفائل. أؤمن بأنه باإلمكان إدارة الدولة بائتالف 

من اليهود والعرب، يسار وميني، متدينني وعلامنيني. أؤمن أيضا بأن الدميوقراطية اإلرسائيلية قوية 

واالستعداد للتوصل لتسوية يف ظل التناقضات أو التقاطع بني القيم من أجل هدف مشرتك ، قائم 

لدى كل الجهات. أؤمن أيضا بأن كل األحزاب يف املعارضة هي رشعية وممثليها يريدون مصلحة 

الدولة واستمرار الدميوقراطية. 

اجتمعت، األسبوع املايض، هيئة املجلس مع كاممات وبحثت وصادقت عىل أمر رضيبة األرنونا، 

كولحي  ليف،  بار  ترديون،  باملجلس، حكال،  الخاصة  التقارير  وعىل  ميزانية2021  حتلنة  وعىل 

قدرات  كل  وقفت  ضائعة.  سنة  املعاين  بكل  كانت   2020 سنة   الجامهريي.  واملركز  مسغاف 

املجلس واتحاداتها أمام امتحان تنظيمي واقتصادي. األعامل الرسيعة التي نُفذت يف املجلس ويف 

كل االتحادات، منعت عجزا مهام يف كل األماكن، باستثناء املركز الجامهريي. دعم املجلس للمركز 

الجامهريي لسنة -2020 كان حوايل -8 مليون شيكل. عرضت إدارة املركز الجامهريي رؤية املركز 

- فعاليات يف العناقيد، فعاليات مكثفة يف مجال الثقافة والرياضة، دمج بني رشائح سكانية وسد 

الفجوات. لن نتنازل وال بأي ظرف عن الرؤية- ״نرى كل ولد وشاب״ وعن األهداف التي حددت 

للمركز الجامهريي. سيتم وضع تسعرية الدورات يف السنة الحالية حسب االتفاق الذي توصلنا 

إليه يف هيئة املجلس وحسب توصيات اللجنة العامة. ستتم املصادقة عىل التسعرية قريبا لدى 

إدارة املركز الجامهريي وجمعية الرياضة وستنرش عىل كل املواطنني. 

شاركت ورؤساء سلطات محلية، األسبوع املايض، يف لقاء عرب الزوم، مع رئيس الحكومة، وزيرة 

الداخلية ووزير الصحة املوضوع - فريوس الكورونا. انقل لكم الرسالة: ״تطعمنا״. كل من تطعم 

من جيل 12 وما فوق. هذا مجاين، هذا مفيد وسهل. هذا األسبوع ممكن، األسبوع القادم - كام 

يبدو ال! أرسعوا! 

منصور  الكنيست  عضو  يرتأسها  التي  العرب،  لشؤون  الخاصة  اللجنة  اجتامع  يف  أيضا  شاركت 

عباس، واستمعت للتقرير الذي قدمه مسؤول الكورونا يف املجتمع العريب. 

الجامهريي،  العمل  الرفاه، مبناسبة خروج صديقي مدير قسم  لقاء موظفي قسم  شار كت يف 

باروخ شوغرمان للتقاعد.  شكرا عىل سنوات العمل املشرتك! 

أجريت، األسبوع املايض، زيارة ملركز التأهيل GRC يف كرمئيل. يُشكل بناء املركز لبنة مهمة بتطوير 

خدمات الصحة يف اللواء. بالنجاح! 

عشية انتهاء مدة الفوائد الرضيبية يف الست بلدات الجنوبية يف مسغاف، جددنا توجهنا لوزارة 

املالية وللجنة املالية لرتتيب األمر. 

شاهدت، األسبوع املنرصم، حفل نهاية سنة الفعاليات لقسم الرقص يف كامبوس مسغاف. العرض 

كان رائعا جدا حسب كل املقاييس، وإذا تفهمنا سنة التحديات فإن العرض مل يكن رائعا فقط 

بل مدهشا! بالنجاح! 

التقيت يف املجلس، كل املديرين، وأجريت لقاءات شخصية مع موظفي املركز الجامهريي، قسم 

املواصالت وقسم األمن.  شاركت يف منتدى الهندسة والبنى التحتية وتحدثنا عن أهمية تحمل 

املجلس مسؤولية منظومة الشوارع يف البلدات. 

تواصلت يوم الجمعة مع رئيس مجلس شعب املحيل.  رغم املعدات الهندسية التي تم إرسالها إال 

أن رضر احراق النفايات من عرائش وحظائر فطام العجول يف أرايض قرية شعب مستمرة. هذا 

الرضر مستمر وسرنى كيف نصل إىل املسؤولني ومننعهم، يك مننع هذا الرضر الخطري.

زرت األسبوع املايض، هار حلوتس، والتقيت هناك مواطنني وممثيل جمهور. التقيت مواطنني 

وممثيل جمهور من وادي سالمة، عتسمون، تسوريت، هراريت،  معليه تسفيه واشحار. 

 

قضية بنحاس هي قضية طويلة. نحن نقرأ أجزاء منها عدة مرات خالل السنة، يف كل عيد وعىل 

الصحراء - جيل  السفر يف  الذي وصل إىل نهاية  القصة إحصاء للجيل  رأس كل شهر. يوجد يف 

جديد. املجمل يشبه اإلحصاء الذي عملوه قبل 40 سنة، ولكن كلهم أناس ولدوا يف الصحراء.  

وهناك تغيريات بتعداد األسباط.  رغم النسب العائيل لبنحاس وكونه من عائلة موىس وهارون 

عليهم السالم، ورغم مباركة السالم التي حظي بها، إال أن من حظي يف القيادة من سيدنا موىس 

عليه السالم، كان يهوشوع بن نون، وهو من سبط إفراييم بن يوسف.  وكان من آخر من بقوا 

من جيل الصحراء. هو مل يرتكب خطأ الجواسيس. هو خدم سيدنا موىس عليه السالم.  واألهم 

هو رجل يف داخله روح. سيدنا موىس عليه السالم صعد عىل جبل العربيني لريى أرض امليعاد. 

القرابني والذي تعلم  وقبل أن يصعد استوضح طلبات بنات تصلفحد الخمس وتفصيل ترتيب 

منه حزال ״الشائع والنادر، الشائع أوال״. السبت األوىل، فرتة ما بني مرص عشية ط بآب كانت 

سبت صحراوية.

السبت القريب هو رأس شهر مناحم آب. أسبوع مبارك!
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