
 

من الذي يجب عليه اتخاذ القرار بتوسيع بلدة ريفية؟ ما هو معدل النمو املرغوب فيه لبلدة ريفية؟

كل من يعمل يف مجال االستيطان يعرف االجوبة:

1- سكان البلدة ذاتهم.

2- 4-8% يف السنة. 

ماذا بعد؟ هنالك شخصيات يف النارصة، حيفا، تل ابيب والقدس تحمل رايًا مغايرًا متاًما. وحسب رايهم فان 

الجواب عىل السؤال االول واضح - مديرية التخطيط هي الجهة التي يجب ان تقرر بشان التوسع. وكذلك 

بالنسبة للجواب عىل السؤال الثاين فحسب رايهم جوابه واضح – ال توجد حاجة للقيام بتوسعة  بلدات 

يهودية ريفية. اما بالنسبة للبلدات الريفية العربية فان معدل التكاثر الطبيعي  هو الذي يحدد معدل 

توسع البلدة. هناك فرضية واضحة بان البناء هو البناء املكان مع التشديد عىل ابناء املكان فقط  وأن إعامل 

البناء مستمرة عىل مدى أجيال  ويتم تحديدها وفق مصالح اصحاب االرض. هنالك فرضية اخرى بان االرض 

التي مبلكية الدولة يحب ان تّسوق البناء املكان ممن ال ميلكون مساكن ولهم فقط.  

سياسة التخطيط وسياسة االرايض التي اتبعت عىل مدى السنوات، تسببت بضائقة صعبة يف مجال السكن 

يف املجتمع العريب ولصعوبات بتنظيم االستيطان البدوي. حاليًا وبدون ان يكون هنالك اهتامم، فان املوازين 

انقلبت بشكل فعيل. ومبا ان مسغاف هو مجلس مختلط يهوي وعريب، فنحن نعيش ونرى الفوارق عن قرب.

عشية اجراء االنتخابات للكنيست قمت بعرض الخطوات املطلوبة من اجل تشجيع االستيطان حسب رايي 

وفق ترتيب االولويات واالستعجال:

عائلة                                    700 حتى  استيعابها  وتوسيع  اللوائية(،  القبول  )لجان  التعاونية  الجمعيات  نظم  تعديل   -1

2-  تعديل الئحة رقم 2\ تاما 35، توسيع مساحة كل البلدات الريفية يف النقب والجليل بحوايل %50 حتى 

700 وحدة سكنية ثابتة وحتى 100 مؤقتة.

3-  الغاء رشط ״التصاق الحائط״ و ״INFILL״ كرشط توسيع الخط االزرق.

4- توسيع مساحة خارطة قامئة ״خط ازرق״ يحوايل  20-30% كاضافة للمساحة القامئة يف كل بلدة.

5- تحديد هدف كحد ادىن للجنة اللوائية: املصادقة عىل 50 خارطة هيكلية التي توسع البلدات الريفية 

) اضافة مساحات بنسبة %10 عىل االقل وكذلك %20 اضافة وحدات سكنية( سنويًا، حتى املصادقة عىل 

توسعة كل ال 300 بلدة يف اللواء خالل 6 سنوات.

شيكل  الف   450- مبلغ   من  للتخفيض  القيمة  سقف  رفع  بالجليل:  االرض  سعر  ارتفاع  تحديد   -6

ملعدومي  اضايف  تخفيض  ارجاع  االجتامعي-االقتصادي،  التشخيص  الغاء  شيكل،  مليون  ملبلغ 

االحتياط.                                                                                              خدمة  يؤدون  ملن  التخفيض  سقف  وحتلنة  استحقاق  شهادة  يحملون  ممن  السكن 

7- تخفيف التقلبات من خالل تحديد سعر موحد لرتكيبة الجدول الرض معدة لوحدة سكنية ل-36 شهرًا.

8- متويل البنى التحتية العامة بالبناء املعد للسكن بحوايل %50 حتى مبلغ 200 الف شيكل للوحدة 

السكنية الواحدة.     9- تخصيص ارض للتاجري عىل مدى االجيال لكل بلدة وخاصة البلدات املجتمعية، 

من اجل بناء 100 وحدة سكنية للتاجري للسكن املؤقت، للطالب واالزواج الشابة كاحتياط لالستيعاب 

ومتكني البلدة.

10- تاجري 30 دونم باعفاء من مناقصة يف كل بلدة وخاصة البلدات املجتمعية من اجل اقامة مباين 

للتشغيل وتقوية االقتصاد املحيل وتقليص ظاهرة سفر العامل اليومية.

لقد تم عرض كل هذه الطلبات عىل كل االحزاب وكل املكاتب الحكومية، وكل هذه الطلبات متشابهة 

للبلدات البدوية والبلدات اليهودية ما عدا الطلبني االوليني التي تقيّد البلدات اليهودية حاليّا.   

شاركت بجلسة اللجنة التوجيهية يف مديرية التخطيط التي من املفروض ان تقرتح تعدياًل عىل الئحة رقم 

2 وتحديد مساحة البلدات الريفية. تقوم مديرية التخطيط  بعمل جدي ولكن ال يبدو ان هناك نوايا جادة 

لتغيري ثقافة التقييد عىل توسع البلدات القروية. 

التقيت مبدير عام مكتب االستيطان يف مكتب رئيس الحكومة ومديري قسم االستيطان.

أشارك يف تنظيم مؤمتر لتقديم مفهوم اسرتاتيجي يحظى بدعم شخصيات كبرية من جهاز االمن، رؤساء 

سلطات محلية وشخصيات اعتبارية لتقوية الريف والنقب والجليل يف اربع مجاالت متوازية:

- الحكم واإلنفاذ واألمن واستئصال العنف والجرمية.

- تعزيز االستيطان اليهودي وتنظيم االستيطان البدوي والعرب.

- استثامرات ضخمة يف البنية التحتية للمواصالت والصحة والتعليم والصناعة.

- استثامر طويل األمد يف التعليم يف الريف ويف املجتمع العريب لسد الفجوات وخلق فرص متكافئة.                           

سيعقد املؤمتر بعد انتخابات الكنيست وقبل تشكيل الحكومة. 

قمت بزيارة بلدة منوف والتقيت بادارة البلدة ، ممثيل جمهور وناشطني.

شاركت بافتتاح غرفة اللياقة البدنية يف غيلون-استثامر اخر من قبل املجلس، بواسطة املركز الجامهريي، من 

منطلق مفهوم العناقيد واتاحة الفعاليات والدورات للبلدات البعيدة عن مركز املجلس. 

االخرية:                                                                                      االربع  السنوات  خالل  املجلس  بها  قام  التي  الفعاليات  باهم  التذكري  من  بد  ال  وهنا 

1-  توسيع سلة الخدمات وتحمل املسؤولية عىل مناطق أكرث وزيادة املشاركة يف الفعاليات يف البلدات.

2 - استثامر يف البلدات والعناقيد، وعدم مركزة النشاط يف املنطقة وتقوية املجتمعات املحلية.

3- بناء املجتمع وتعزيز تعدد األجيال ، وزيادة األنشطة للشباب وكبار السن. زيادة الدعم يف الدورات 

وفعاليات الشبيبة مع الرتكيز عىل عدم مركزة الفعاليات.

4- تطوير األعامل املحلية واإلقليمية، وزيادة مصادر الدخل للمجلس والبلدات واملجتمعات والعائالت عىل 

املدى القصري واملتوسط والطويل.

5- تطوير التعليم يف قلب املجتمع مع استيعاب قيّم املجلس - التنوع والتعاون وسد الفجوات يف املدارس 

والبلدات ويف جميع نشاط التعليم غريالرسمي.

لقد فعلنا كل هذا يف ظل فريوس الكورونا، وعدم االستقرار يف الحكومة والكنيست، والتخفيض املستمر يف 

الدعم للبلدات والريف.

كان هناك حفل تكريم رائع بني يوم الغفران، وعيد العرش،  ملوظفي املجلس وتوديع املوظفني الخارجني 

اىل التقاعد.

يف اليوم الثامن من فرحة التوراة كانت احوال الطقس صعبة للغاية وندلعت حرائق يف عدة اماكن. احدى 

هذه الحرائق التي بدات يف وادي حيلزون امتدت واقرتبت برسعة من بلدات شوراشيم، تصوريت وغيلون. 

وانضم طاقم الجهوزية من يوفاليم للطواقم املقابلة يف شوراشيم وغيلون وتصوريت. ووصلت النار عىل 

بعد 35 مرتا من البيوت يف الطرف الرشقي من تصوريت وتم اخالء مثانية بيوت لعدة ساعات. انترش 

الحريق يف مناطق وعرة وبالواقع فان العمل الذي قامت به طائرات اخامد الحرائق اثبت نجاعته. وادت 

الطواقم مهامها بصورة مثرية لالنطباع وبالتنسيق مع قسم االمن باملجلس، وطواقم االطفاء وقوات الرشطة 

الكثرية التي وصلت اىل املكان.   

التقيت مبواطنني وممثيل جمهور من وادي سالمه، الكامنه، كمون، لوطم، موريشت، ضميدة، متصبيه 

افيف، تصوريت، غيلون ومنوف. 

 االعياد من ورائنا. شاركت عشية عيد العرش بوجبة العيد يف العريشة املركزية يف يودفات مبشاركة اكرث من 

500 شخص. دامئا احس باالنفعال يف شهر ترشين، االبتهاج بيوم الحساب، عرشة ايام للتوبة، صوم، صالة 

وصدقات يف يوم الغفران، خروج اىل عريشة السالم ملدة سبعة ايام، ايام تهليل، ضامن الشفاء، فرحة التوراة 

والدعاء بنزول املطر. يحتفل سكان مسغاف بطرق مختلفة يف العائلة يف املجتمع، يف البالد وخارجها. قرانا 

يوم امس عن موت النبي موىس قبل دخول بني ارسائيل اىل ارض امليعاد، وكذلك عن خلق العامل يف سبعة 

ايام وقدسية الراحة يف اليوم السابع. ماهية صالتنا هي انقاذ وماهية امياننا هي االمل وصوتنا هو صوت ال 

يستسلم للخوف ويستمر ويستمر اىل االبد ويطمح للسالم.

سنة جيدة وناجحة، اتقدم بالتهنئة والتمنيات بالنجاح لكل من يقرا كلاميت وللجميع!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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