
 

عمل  برنامج  املجلس حسب  يف  واألجنحة  األقسام  االتحادات،  كل  تعمل 

منظم بناء عىل أهداف محددة كمية ونوعية. يف كل سنة يقدم الربنامج عىل 

يد مدير القسم/الجناح أو االتحاد وبعد املصادقة النهائية عىل امليزانية يتم 

فحص الربنامج حسب مقياسيني: 

.   االمتثال الدقيق للخدمات املدرجة يف ״سلة خدمات״ يقدمها املجلس، مع 
الحفاظ عىل مستوى الخدمة ومحاولة لتحسني تلك الخدمة وزيادة نجاعتها 

باستمرار.

.  االمتثال للخطة االسرتاتيجية متعددة السنوات التي متت صياغتها بالتعاون مع 
الجمهور الواسع وتم اعتامدها من قبل املجلس بكامل هيئته قبل 3.5 سنوات. 

بعد املصادقة عىل الربنامج الذي يقدمه املدير بنفسه، يقوم بعرض ما تم 

تنفيذه يف كل ربع سنة عىل املسؤولني عنه، والتقدم الذي تم إحرازه مقارنة 

بالربنامج السنوي ومقارنة بالربنامج متعدد السنوات. 

نهاية ״السنة املدنية״ هي نهاية سنة امليزانية أيًضا وبداية ״سنة ميزانية״ 

جديدة. قبل شهر ونصف متت املصادقة من قبل هيئة املجلس عىل ميزانية 

سنة 2023، وعقدت قبل أسبوع ونصف جلسة خاصة لتلخيص سنة 2022. 

يف األسبوع األخري اجتمع كل مديري االتحادات واالقسام واألجنحة الخاضعة 

إلدارة املجلس الرئيسية. وقام كل مدير بعرض مستوى تنفيذ برنامجه لعام 

2022 امام نظرائه باملقارنة مع الربنامج الذي أعده. 

الذي جرى يف املجلس يف أقل من أربع سنوات ليس أقل من انقالب!

توسيع سلة الخدمات: 

. يف خدمات الصحة:  إخالء أكرث، عمل عميق أكرث عىل معالجة مراكز التدوير 
ونقاط التقليم، عالج أكرث للحيوانات الربية واألليفة وما يشمل البقر أيًضا. 

. يف خدمات األمن:  كامريات أكرث، رقابة أكرث يف الطرق الرتابية ، حضور اكرب 
ورد فعل أرسع عىل مدار 7/24.

يد  مد  أكرث،  وبناء مجتمعي  استيعاب  مرافقة  املجتمعية:  الخدمات  يف   .
خدمات  أكرث  مخرضمني،  ومواطنني  فتية  عائالت  للشباب،  أكرث  مساعدة 

ألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، تطوير منظومة املتطوعني يف مجاالت 

متعددة ومتنوعة.    

. يف الخدمات الهندسية والبناء:  نقل مسؤولية صيانة املالعب من البلدات 
إىل املجلس، تنفيذ بناء مباين عامة بشكل غري مسبوق، طرقات بني البلدات، 

تصليح وتجديد بنى تحتية قدمية يف داخل البلدات. 

. يف تطوير األعامل - التقدم باتصاالت األلياف الضوئية، طاقة كهروضوئية، 
الهاب للمصالح التجارية، مجتمع األعامل، دفيئات أعامل مع سخنني وبلدات 

بيت هكريم، تطوير مشاريع يف رأس تسيبور وكسارة سيغف بغابة سيغف، 

التقدم بعملية تسويق يف املناطق الصناعية ترديون وبارليف، تقدم مبناطق 

التشغيل يف املنحدر الشاميل ويف قرية املتقاعدين بجانب بيت مرحافيم. 

أما عن توسيع سلة الخدمات يف أقسام وأجنحة أخرى سأقوم بالتفصيل عنها 

األسبوع القادم.... 

حدث انقالبان اضافيني أيًضا: 

. تغيري طريقة العمل يف البلدات البدوية – التقدم بتسويق مئات القسائم 
ألبناء املكان، تطوير بنى تحتية ال مثيل له، التعمق والتوسع مبشاركة املجلس 

يف املدارس، يف اللجان املحلية ويف منظومات تزويد املياه، تخطيط وتنفيذ 

شوارع جديدة ومباين عامة جديدة يف كل البلدات.  

. تحديث »موكيد املجلس« مركز االستعالمات البلدي- فصل املركز البلدي 
عن مركز األمن وتطوير خدمة  48،199 مكاملة متت االستجابة عليها خالل 

سنة 2022 يف ״موكيد״ املجلس باللغتني العربية والعربية. يتم عالج التوجهات 

بواسطة املجلس أو يتم متريرها لجهة أخرى تقوم مبعالجتها ومواصلة متابعته.   

املشهد قصري حًقا ولكن مخترص املوضوع كله بسيط:

. خدمات أكرث وخدماتية أكرث.
. الرتكيز عىل تطوير األعامل والبناء املجتمعي.

. مسؤولية أكرث عىل املجلس واستثامر أكرث من قبل املجلس بالبلدات.
. توزيع واعطاء أفضلية لالستثامر بتطوير بلدات بعيدة عن مركز املجلس 

ويف عناقيد بلدية.

التقيت وتحدثت، األسبوع املايض، مع ممثيل سلطة أرايض إرسائيل، الكرين 

كييمت ومديرية التخطيط بشأن توسيع جغرايف مستوجب لتوسيع البلدات 

يف مسغاف. 

شاركت يف جلسة سلطة الرتخيص يف مسغاف ويف كل منتديات املديرين 

الكبار ومديرين من الدرجة الوسطى لتلخيص سنة 2022.

سنحت أمامي، األسبوع املايض، فرصة لقاء الوزير السابق زئيف الكني وتحدثنا 

عن مستقبل األفضلية واالستثامر من قبل الدولة يف بلدات مسغاف البدوية 

واليهودية. مهم جًدا االستامع بشكل دائم عن التصورات التي تقف خلف 

اتخاذ القرارات التي تؤثر عىل مجرى حياتنا.

شاركت بالجلسة لتطوير البناء املخصص لذوي االحتياجات الخاصة يف الفناء 

الريفي بشكل عام ويف بلدات مسغاف املجتمعية بشكل خاص. ينظم عمال 

رياديا يف هذا املجال يف مسغاف، باملشاركة مع مجتمع هار شخانيا، بالنجاح! 

قمت بزيارة لبلدة لفون والتقيت إدارة البلدة ونشطاء مجتمعيني ويف املدرسة، 

ومواطنني وممثيل جمهور من موريشت، وادي سالمة، الحسينية وموران. 

قرأنا يوم السبت فصل ״ويعيش״ وانتهينا من قراءة كتاب بريشيت. بارك 

أبونا يعقوب ابنه يوسف- إفرايم ومناشيه، ونحن نبارك أبنائنا وبناتنا. األبناء 

مقابل األمهات، نحن نقول اثنى عرش سبطًا، ولكنها كانت ثالثة عرش- سبط 

إفرايم وسبط مناشيه كانوا سبطني منفصلني. والدهم يوسف الصديق غري 

مشمول يف ״ثالثية اآلباء״ وأمهم أسنات غري مشمولة يف ״األربع أمهات״. 

وكذلك بلهه- أم دان ونفتايل، وزلفة-أم جاد وارش. حسب كل اآلراء فان شعب 

ارسائيل يشمل ذرية أسنات وبلهه وزلفة. هناك اعتقاد سائد بان أسنات 

كانت بنت دينا اخت يوسف من نفس األب. حسب طريقة أسنات نحن 

أيضا أبناء مرص. أبونا يعقوب يقول ليوسف أنه قرب راحيل بالطريق وليئه يف 

مغارة ״همخبال״. ثالثة أباء وثالث أمهات مقبورين يف الخليل. واحد يف بيت 

لحم. هناك اعتقاد سائد بأن بلهه وزلفة مدفونات يف طربيا. ثالثة باإلضافة 

ألربع وإثنني وواحد، اثني عرش وواحد إضايف وواحد أخر. أرام نهاريم ونور 

كاألشباح ومرص. محبة األخوة وكراهية األخوة، استمرارية وقطع االستمرارية. 

املستور أعظم من املكشوف. نحن أبناء وبنات كل بني إرسائيل املباركني 

يف الفصل وغريه. نحن أقرباء عائلة لكل سكان ״الهالل الخصيب״ والرشق 

األوسط يف املايض والحارض. مصرينا يربطنا بأرض إرسائيل-الرصاع مع املالك 

هو مصدر تسميتنا. أسبوع جيد!
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