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خمس سريورات "مفتوحة" بشأن منطقة النفوذ وتوزيع املدخوالت ،كانت للمجلس املحيل يف
وزارة الداخلية مع بداية الفرتة الرئاسية.
 .1لجنة لفحص تغيري الحدود بني مسغاف وعيمك يزراعيل وبني بلدية شفاعمرو.
 .2لجنة لفحص الحدود بني مسغاف وبني دير األسد.
 .3لجنة لفحص تغيري حدود بني مسغاف وماطيه آرش ،وبني املجلس املحيل الجديدة املكر.
 .4لجنة لفحص توزيع املدخوالت من كسارة حناتون ،بني مسغاف وبني املجلس املحيل برئ
املكسور وبلدية شفاعمرو.
 .5لجنة لفحص ضم أرض غري تابعة ملنطقة نفوذ محددة ،وتوزيع املدخوالت بني مسغاف وبني
املجلس املحيل يركا ومجلس جولس.
باإلضافة لهذه السريورات ،تجري مداوالت يف مديرية التخطيط حول مخططات تتعلق يف منطقة
نفوذ مسغاف يف شفاعمرو ،كفر مندا ،طمرة ،كابول ،سخنني ،عرابة وكرميئيل.
باإلضافة ملناقشة مخطط يؤثر عىل بلدات يف مسغاف يف مناطق نفوذ كرسى-سميع ومعاليه
يوسف (طوربينات  -مراوح هوائية).
عمليا 26 ،سلطة جارة لنا ،وهي كل السلطات املحلية املتاخمة ملسغاف ،وليست مجالس
إقليمية ،تريد من مسغاف أرض أو مدخوالت ،أو األمرين معا.
مدخوالت املجلس من رضيبة األرنونا غري كافية ،لذلك تعتمد ميزانية املجلس عىل استكامل
من وزارة الداخلية .طاملا يتم تحويل رضيبة األرنونا التي تجبيها مسغاف لسلطة محلية أخرى،
يقل االستكامل للسلطة األخرى ويزداد ملسغاف .هذا ما يسمى "تخرس-تخرس" غري واضح إذا
صحيح ،ملاذا تجري مثل هذه السريورات .طبعا ممكن االدعاء بأن املجتمع العريب يعاين إجحافا
أكرب وأوضاعا اجتامعية اقتصادية مرتدية أكرث .املشكلة مع هذا االدعاء هي بأن مسغاف ليست
مجلسا "يهوديا" فقط ،والتحديات التي يواجهها مجلس مسغاف من أجل سكانه البدو ،الذين
هم طبعا جزء من املجتمع العريب ،ليست أقل من تحديات جرياننا .عىل كل حال ،غالبية منطقة
النفوذ التابعة ملسغاف ،هي ارايض محمية ومحافظ عليها من أي تطوير ال يدر دخال ملسغاف،
وال يشمل أي قيمة "اقتصادية".
بالنسبة ملخططات التطوير والتوسيع يف السلطات املجاورة ،التزمت ،وأنا عند التزامي ،بأن
مسغاف لن تشكل عائقا أمام احتياجات التطوير الحقيقية والفورية .احتياجات التطوير هذه ال
تشمل رغبة أصحاب األرض الزراعية تحسني عقارهم من خالل البناء ،عندما ال يوجد بينه وبني
الزراعة أية عالقة.
خمس السريورات التي كانت "مفتوحة" قابلت عىل "اإلغالق".

وزير الداخلية وقع عىل تحويل  6.08دونم من مسغاف لشفاعمرو (باإلضافة إىل  40.58دونم
من يزراعيل لشفاعمرو) .كام وقع أيضا عىل تحويل  17.8دونم لدير األسد .اللجنة التي بحثت
قضية منطقة نفوذ الجديدة -املكر ،قدمت توصيات بعدم تحويل أراض من مسغاف للمجلس
املحيل الجديدة -املكر .اللجنة التي بحثت قضية توزيع املدخوالت من كسارة حناتون ،أوصت
بتحويل نحو  -2مليون شيكل بشكل تدريجي لسلطتني معا ،من دخل موقع معني داخل الكسارة،
وذلك من منطلق إضافة أرنونا متوقعة أكرث من ما تم جبايته حتى اليوم .اللجنة التي بحثت
قضية نسب أرض ال تخضع ملنطقة نفوذ وتوزيع مدخوالت بني مسغاف ،يركا وجولس ،أوصت
بإضافة  1,730.06دومنا ملسطح مسغاف ،وتحويل  40%من مستحقات األرنونا املفروضة عىل
قاعدة "تيفن" (جانب جبل جمل) ملسغاف .انتهز الفرصة ألشكر كل الجهات املهنية يف املجلس
وعىل رأسهم :املهندس -الونيد ،املحاسبة -ليمور واملستشار القانوين -كويب ،عىل معالجتهم لكل
هذه املواضيع.
من بالحقيقة "الرثي" ومن بالحقيقة "الفقري"؟ ملن يوجد احتياجات تطوير فورية ،تستوجب
إضافة أرايض؟ أستيطع أن اقول عىل أساس معرفة عميقة لبلدات مسغاف ولكل البلدات
املجاورة ،بأن الجواب مركب .داخل عرابة عىل سبيل املثال ،تقف نسبة استغالل قدرة البناء
عىل أقل من  .30%للبلدة التي أسكنها  -يودفات ،مل يتاح تقديم خارطة لتوسيع البلدة ،حتى
تم استغالل  80%من قدرة البناء ،ومن حينها ونحن ننتظر مدة  15عاما للمصادقة عىل توسيع
البلدة .يف عرابة ويف يودفات أيضا يوجد أزواج شابة ينتظرون سنوات إلمكانية البناء .يف عرابة ويف
يودفات يوجد احتياجات تطوير أيضا غري السكن -مناطق تشغيل وتجارة ،وأرايض عمومية ملباين
عمومية وألرايض مفتوحة للرتفيه والرياضة .األشياء ليست دامئا متاما كام تظهر من النظرة األوىل.
أنا ملتزم للحوار املحرتم واملفتوح .ملتزم لقيم اساسية  -مختلفة ،للتعاون ،سد الفوارق .أنا امثل
يهودا وعربا ،أغنياء وفقراء ،أصحاب مواقف وامناط حياة مختلفة ومتنوعة .يسرتها الله!
التقيت األسبوع املنرصم ،رؤساء السلطات املحلية ،كرميئيل ،ماطيه آشري ،دير األسد ،سخنني
وعرابة .رئيس بلدية كرميئيل  -موشيه كونيسيك (يف حجر /يف الزوم) ،رئيس مجلس إقليمي
ماطيه آرش -موشيه دافيدوفيتش ورئيس مجلس محيل دير األسد  -أحمد ذباح ،هم ممثيل
رشكائنا يف املنطقة الصناعية بارليف .رئيس بلدية سخنني  -د .صفوت أبو ريا ،ورئيس بلدية عرابة
 عمر واكد ،هم رشكاؤنا يف محاولة تطوير مناطق تشغيل شامل سخنني وشامل عرابة ،وأيضا يفتطوير شارع  805وحل مشاكل املواصالت يف منطقتنا.

شاركت األسبوع املايض كممثل مركز املجالس ،يف جلسة يف لجنة الرفاه الربملانية ،مبوضوع
إرضاب العامل االجتامعيني .اعربت عن دعمي ودعم مركز املجالس اإلقليمية لإلرضاب منذ
بداية األسبوع .خالل الجلسة ،تبني أن أعضاء كنيست من االئتالف الحكومي واملعارضة ،وزير
الرفاه االجتامعي ايتسيك شمويل ،وعامل رفاه اجتامعي كثريين يدعمون أيضا .القامئة بأعامل
رئيس اللجنة ،عضوة الكنيست طايل بلورسوب ،أدرات جلسة محرتمة وشاملة .األهداف -زيادة
األجر ،تحسني الحامية ،رقابة الضغوطات وتراكم امللفات ،باإلضافة لسد مالكات ناقصة .بالنجاح!
التقيت إدارة البلدات ،غيلون ،مانوف ،موريشت وتسوريت ،وممثيل جمهور وسكان من
عتسمون ،ياعاد ،سالمة ،كامنة ،الفون ،غيلون ،موريشت وكوكب أبو الهيجاء (ليست مسغاف
متاما ،لكنها قريبة).

شاركت يف جلسة لجنة التخطيط والبناء ،يف جلسة إدارة املركز الجامهريي ،ويف جلسة إدارة
املنطقة الصناعية بارليف.

التقيت األسبوع املنرصم ،عامل قسم تحسني مظهر البلدة عرب تطبيق "اليف  -مبارش"
وعامل قسم الرفاه االجتامعي واملجتمع عرب تطبيق "زوم".

يف قضية بنحاس لدينا "تعداد" ،ألبناء إرسائيل ،بعد موت "جيل الصحراء" ،صدر أمر ملوىس
ملشاهدة أرض امليعاد من "جبل العربانيني"" ...واجتمعت أيضا بشعبك عندما اجتمع أهرون
أخيك" ،بعدها تفصيل يف املناسبات والعادات خالل السنة .نحن متعلقون مبا سيأيت بعدنا ومبا
سبقنا .الحارض" -كلمح البرص" .يوم الخميس املايض ،دخلنا لفرتة "بني املرصيني" .تراثنا يقف أيضا
أمام دمار ومنفى .يف مبنى صهيون سنحظى براحة .أسبوع جيد.
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