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 يوميات رئيس املجلس

دعوت هذا اليوم، يوم األحد، إىل جلسة مع رئيس لجنة التعليم، ومدير جناح التعليم، ونائب رئيس 

املجلس، واملدير التنفيذي للمجلس، ومدير منتدى التعليم والرفاه، ومديرة املركز الجامهريي، مركز 

املجتمع. وتقرر يف هذا االجتامع االنضامم إىل الكثري من رؤساء السلطات الذين أعربوا عن معارضتهم 

لنية إجراء تغيريات يف ميزانية الربامج الدراسية وفق أجندة حركة »نعوم«. أشكر كل من توجه ايل خالل 

عطلة نهاية األسبوع وأنا فخور مبوقف املسؤولني املنتخبني وكبار املديرين يف املجلس، كام أنني اشعر 

بالفخر الن القرارات يف مسغاف تتخذ بطريقة متوازنة ومرتبة، بالتوافق، وبالتعاون ووفًقا لقيمنا و »روح 

 مسغاف«.

مرفق رابط القرار 

ما هو الريف؟  تتزايد الفجوات بني املجموعات السكانية يف جميع أنحاء العامل. فاألغنياء يزدادون ثراًء 

 والفقراء يعيشون يف فقر وتعاين »الطبقة الوسطى« من التقلب وعدم االستقرار وانعدام األمن. 

 ميكن قياس الفروق من حيث الدخل واملرصوفات. 

الفجوات املهمة حًقا تكمن يف الفرص، مبعنى األمل يف املستقبل ويف املرونة االقتصادية واالجتامعية 

واملجتمعية. عندما تتسع هذه الفجوات، يبدأ املجتمع يف التدهور. بحسب معطيات مكتب اإلحصاء 

الحكومي فإن الفرق يف الدخل بني زوجني يف املنطقة الشاملية واثنني من املوظفني يف منطقة تل أبيب 

هو 9000 شيكل شهريًا، ومتوسط   دخل األرسة يف إرسائيل أقل من 18000 شيكل شهريًا. ميكن القول إن 

 زوجني شابني يعمالن كموظفني يف تل أبيب يكسبون ضعف ما يكسبونه يف الشامل.

 ينرش املكتب الحكومي املركزي لإلحصاء معطيات تتعلق بالبلدات الريفية.

 1 األكرث ريفية والنائية عن املركز )إيالت(، و 10 األكرث »مركزية« )تل أبيب(.

  يف معظم القرارات واإلجراءات الحكومية 1-4 يعترب ريف. 

 كام هو الحال يف العديد من التصنيفات األخرى، فإن بلدات  مسغاف منقسمة. 

 عىل سبيل املثال مانوف 3 / شخانيا 4، غيلون 3 / طال إل 4 ، اشحار 3 / يوفال 4.

شاركت األسبوع املايض يف اجتامع »لجنة التحرير« إلدارة التخطيط، حيث نوقشت املبادئ التوجيهية 

 للتخطيط لتوسيع البلدات الريفية. 

تم اقرتاح تصنيف البلدات الريفية والحد من حجمها كدالة، من بني أمور أخرى، من هذا املؤرش. وألنني 

عىل دراية بالثقافة التنظيمية يف إدارة التخطيط، قمت بعقد لقاء عاجل حول هذا املوضوع مع نائبة 

 مدير عام املنهال، ما هي الثقافة التنظيمية إلدارة التخطيط؟ باختصار وبشكل عام:

تشجيع التحرض وخلط أهداف األرايض يف املناطق الحرضية، والتجديد والتكثيف يف كل مكان، و 

»التوحيد«، و »الرتابط« وزيادة استخدام املناطق املتقدمة و »املخصبة«، والحفاظ عىل املناطق املفتوحة 

وتقليل التنقل« و »أوقات النهار« يف املركبات الخاصة. تقدمنا يف مسغاف، وبدأنا يف التخطيط لخطة 

رئيسية للبناء الكامل منذ عامني. يف املستقبل سوف نبني مساكن متنوعة وكثيفة وليس فقط أرضية. 

السؤال الوحيد هو ما هو مستقبل املوانع -توسيع »الخط األزرق«، وقابلية تطبيق لجان القبول، وسعر 

 األرض.

عىل أي حال، أصبح مصطلح »األطراف« مصطلًحا مشحونًا وسياسيًا. ال شك أن املجتمع العريب ومجتمع 

الحريدين، حسب أغلب املؤرشات هي »ريف اجتامعي«. مبا أن نسبة األطفال يف املجتمع األرثوذكيس 

املتشدد أكرب من نسبة البالغني، فقد أصبح من الواضح أن األحزاب االجتامعية هي الغالبية الواضحة بني 

الشباب. هناك منافسة شديدة عىل املوارد لتطوير »األحزاب« ويبدأ تآكل املصطلح، والذي يصاحبه أيًضا 

 التنافس عىل »الحق يف اإلجحاف«

شاركت مطلع األسبوع املايض، مبؤمتر »منتدى األمن والحكم واالستيطان يف النقب والجليل«. وحرض 

املؤمتر العديد من كبار املسؤولني من األجهزة األمنية ورؤساء البلديات وأعضاء الجهاز القضايئ 

واألكادمييني. يف املناخ السيايس الحايل، من الصعب الرتويج ألجندة مل يتم تحديدها ميني / يسار/ ومركز.  

 ومع ذلك، أثار املؤمتر اهتامم وسائل اإلعالم والجمهور. 

 مرفق رابط للمقابلة عىل إذاعة »كول ريغع.

أقر املجلس بكامل هيئته، األسبوع املايض، ميزانية عام 2023 وآخر تحديث مليزانية 2022. ويتيح النمو يف 

املجلس واإلدارة الدقيقة، باالستمرار بزيادة التحويالت إىل البلدات، وتطوير العناقيد واستمرار عملية نقل 

 املسؤولية عىل مجاالت اضافية للمجلس والتي كانت يف السابق تحت مسؤولية البلدات.

استضاف املجلس االقليمي مسغاف ومجموعة الهاب يف تراديون جولة لقسم االستيطان مع عضو 

الكنيست عميحاي شيكيل والوزير املوعود بوزارة  الجليل و النقب - يتسحاق فارسالوف.

شاركت يف اجتامع إدارة الكرين كييمت وبارك تراديون، وكذلك يف اجتامع إدارة بارك بارليف، سيام وان 

 املنطقتني الصناعيتني تتمتعان بالنمو واالقبال املرتفع.

 التقيت مواطنني وممثيل جمهور من موريشت، الحسينية، وادي سالمة، افطاليون، غيلون، ياعد 

 وهراريت.         

قرانا يف يوم السبت قصة »ويخرج«. حلم »سلم يعقوب« يف طريقه إىل حران، لقاء يعقوب مع راحيل 

عند البرئ، عمله ملدة سبع سنوات مع البان اآلرامي »براحيل ابنتك الصغرية« ، ثم سبع سنوات أخرى 

وست سنوات أخرى ، والدة اباء أسباط إرسائيل وهروب يعقوب من عند البان  وإقامة »جلعاد« عىل 

جبل جلعاد.  االب الروحي ليودفات كان الدكتور يوسف شيخرت. تلقيت منه ومن طالبه أن »سلم 

يعقوب« يرمز إىل الحركة الرئيسية التي يجب عىل املرء أن يبحث عنها يف الحياة - حركة عمودية: تكرميا 

للذكرى الخمسني لتأسيس يودفات )2010( صدر كتاب قصري بعنوان »سهالن وتلة واحدة« ، السهالن 

 هام مستويات الوعي. والحركة بني السهلني هي األهم.

أسبوع جيد!
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