
يواصل املجلس تعزيز وتقوية تدخله بالبلدات وعناقيد البلدات منذ سنتني. ينفذ املجلس أعامال 

أكرث بالبنى التحتية، الشوارع، مراكز التدوير، املرافق الرياضية واملالعب. ينفذ املجلس فعاليات 

الشبيبة، أكرث مام كانت عليه قبل سنتني. يستثمر  بفئة  أموال  الشبيبة ويستثمر  أكرث يف مجال 

املجلس أكرث باألمن واألمان بالبلدات وأكرث يف الفعاليات املقدمة للجيل الثالث - املسنني. يستثمر 

أكرث  أمواال  املجلس  يستثمر  والتخطيط.  اإلرشاد  املجتمعي،  بالبناء  أكرث  مالية  مبالغ  املجلس 

بالرياضة وكذلك أكرث يف الثقافة. كيف يكون؟ عىل حساب ماذا؟ عىل حساب وظائف ومالكات 

التشغيل يف ترديون، ويف  يف مركز املجلس وعىل حساب االرتفاع بالدخل نتيجة ازدياد مناطق 

بارليف ويف ليشم! 

يقوم املجلس بتعزيز رشاكته مع البلدات، يجند األموال ويستثمر يف البلدات أكرث من املايض عىل 

حساب مركز املجلس. كل هذا بوترية أكرب يف البلدات البعيدة عن مركز املجلس وحتى أكرث يف 

البلدات البدوية. زيادة استثامر املجلس بالبلدات البدوية تعتمد عىل قرارات حكومية مخصصة 

للمجتمع العريب والبدوي. 

تدُخلنا أنا ونائبي باتخاذ القرارات باملنتديات اللوائية والقطرية يساعد كثريا عىل قدراتنا لتجميد 

املال ولتحريك إجراءات من أجل زيادة االستثامر بالبلدات. 

أفيف  متسبيه  يف  والجمهور،  البلدات  إدارات  مع  لقاءايت  خالل  املايض  األسبوع  استُعرضت 

وشوراشيم،  ثالث عرب واستنتاجات؛ 

1 - استثمر املجلس خالل السنتني األخريتني أكرث من مليون شيكل يف كل بلدة ويخطط الستثامر 

أكرث من مليون شيكل اضايف يف السنتني القادمتني يف كل بلدة. 

2 - يشارك املجلس  يف كل فعالية جارية يف البلدة ويف كل املجاالت تقريبًا )تشجري، أمن وأمان، 

شبيبة، الجيل الثالث، تربية لجيل الطفولة، تواصل مع جنود وشبيبة، ذوي االحتياجات الخاصة، 

وغريه(  واقتصادي  بنايئ  تخطيط  واملتطوعني،  الوظائف  اصحاب  ومساعدة  ارشاد  مجتمع،  بناء 

مببالغ تصل إىل مئات اآلف الشواقل سنويًا لكل بلدة، وحسب عدد العائالت مببالغ تصل آالف 

الشواقل للعائلة يف السنة. 

3 - رغم أن سكرتري البلدة، رئيس لجنة البلدة وممثل البلدة يف املجلس يعرفون بشكل عام عن 

النشاط الكبري واإلضافة املالية التي استلمتها البلدة وامليزانية األخرى التي خصصت للبلدة أيضا، 

عىل الرغم من ذلك فإن معظم املواطنني ال يعرفون املعطيات. 

وبناء  عائيل  بناء  عىل  ذلك  ويعتمد  بلدة  كل  مواطني  بني  بالرشاكة  يتم  مسغاف  بلدات  بناء 

الرشاكة،  مستوى  األهمية،   األولويات حسب  سلم  يقرر  الذي  هو  البلدي  املجتمع  مجتمعي. 

مستوى الخطر ووترية التطورات. املجلس هو أداة وجدت ملساعدة البلدات لبناء ذاتها وتطويرها 

حسب معايريه وقيمه واحتياجاته. ويخلق أيضا تعاون بني بلدات وعناقيد بلدات وبني بلدات 

الحكم  أمام  واملواطنني  البلدات  متثيل  عىل  أيضا  املجلس  ويعمل  مجاورة.  وبلدات  مسغاف 

املركزي- مكاتب الحكومة وسلطات الدولة املختلفة. 

موارد  وتجميد  عمل،  وخطط  سياسات  وتنفيذ  االتفاقات  قاعدة  حسب  معلومات  مترير  هل 

وميزانيات لصالح بلدة معينة هي يف نطاق مسؤولية إدارة البلدة ام املجلس؟ مهام كان - وبدون 

أدىن شك بأن املعلومات ال تنتقل!

 

فايروس الكورونا يواصل التالعب بنا والتسلية من خالل إجراء تغيريات بحياتنا االعتيادية وتحديد 

التواصل فيام بيننا. املوجة الرابعة مستمرة. يوجد حتى اآلن 90 مصابا و-270 محجورون صحيا يف 

بلدات مسغاف. موعد افتتاح السنة الدراسية تحت خطر التأجيل. السفريات، التعليم يف املدارس 

وتفعيل الدورات الشبابية تحت خطر فرض التقييدات. متوقع فرض قيود عىل استقبال الجمهور، 

اجتامعات وغريها.  يواصل املجلس كام ترصف يف املوجات السابقة تقديم كل الخدمات املمكنة 

ويستمر بإتاحة الخدمات للبلدات واملواطنني أكرث من أي مجلس إقليمي آخر. 

شاركت األسبوع املايض، يف منتدى ״الشيخوخة املثالية״ ممثاًل عن مليون  مواطن من الف بلدة 

املنتدى  هذا  تنظيم  عىل  الجوينت  منظمة  ترُشف  البالد.  يف  اإلقليمية  املجالس  ضمن عرشات 

ويشمل ممثيل مكاتب حكومية، وجهات شخصية وغري ربحية، تعمل يف مجال الشيخوخة. أنا 

أمثل يف هذا املنتدى مركز  الحكم اإلقليمي. 

شاركت يف جلسات مجالس إشكول بيت هكريم والسلطات املحلية الرشيكة يف املنطقة الصناعية 

بار ليف. 

شاركت األسبوع املايض يف جلسة مع إدارة لواء الشامل يف وزارة املعارف، عشية افتتاح السنة 

الدراسية القريبة. 

جمهور  ممثيل  والتقيت  املحلية  والبناء  التخطيط  لجنة  جلسة  يف  املنرصم  األسبوع  شاركت 

ومواطنني من الضميدة، لوطم، هراريت، عرب النعيم، الكامنة، متسبيه افيف، شوراشيم ووادي 

سالمة. 

خدمات  لها.  ومخطط  مركزة  لعطلة  الخروج  بسبب  األسبوع،  هذا  مغلقة  املجلس  مكاتب 

الطوارىء وكل الخدمات الرضورية تواصل عملها كاملعتاد. التقيت كل مديري األقسام والدوائر 

يف املجلس وأوصيتهم بأن يكونوا عىل اتصال يومي خالل العطلة وليكونوا عىل أهبة االستعداد 

ألي حدث طارئ من شأنه أن يقطع اإلجازة. هكذا أنا ايًضا! 

 

قرأنا يوم السبت، قصة القضاة والحفرة الرابعة من شبعاتا دنحامتا- الخالص بني التاسع يف آب 

الله من  أيلول. كان أخي عليه رحمة  الحساب. نحن يف شهر  يوم  النذير/  يوم   - السنة  ورأس 

مؤسيس النيابة العامة ورجل أكادميي وقانون. ״قضاة ورشطة….״ ما هي وظيفة كل واحد منهم 

مقارنة باآلخر؟ وما هي وظيفة كليهام مقارنة بوظائف دينية، رؤية وإدارة؟ علمني املرحوم أخي 

بأنه ال تتوفر لدينا يف هذه األيام إجابات جيدة ومن املحبذ أن ال نوهم أنفسنا بأنها بحوزتنا. مع 

كل هذا ״بالقانون تفتدى صهيون…״ )يشعياهو(. 

لنا عزاء يف بناء صهيون! أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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