
أجرينا األسبوع املنرصم تلخيصا لعمل املجلس يف "املوجة األوىل"، قريبا سيتوفر رابط يف موقع 

املجلس االلكرتوين، لكل شخص يهمه األمر. 

من يقرأ كل أسبوع نرشة "من يوميات"، حتام يذكر بأنني تعهدت التطرق هذا األسبوع لسؤال 

يضايق ويحري: ماذا يفعلون مع أموال األرنونا التي يجبونها منا؟

مجمل  شيكل.  مليون   37.7 نحو-  كان   ،2019 عام  السكن  األرنونا- رضيبة  من  املجلس  دخل 

ميزانية  من  متويلها  تم  والتي  املجلس،  نفوذ  يف  التجارية  واملحال  للسكان  املقدمة  الخدمات 

املجلس الجارية تقدر بنحو - 216.1 مليون شيكل. أرنونا السكن تشكل أقل من %20 )ُخمس( 

من مجمل مصاريف الخدمات. 

هل األرنونا يف مسغاف مرتفعة؟ 

رسوم أرنونا السكن يف مسغاف هي38.11 شيكل للسنة أو 3.18 شيكل للشهر )2019(. عرثت 

يف صحيفة "جلوبس" عىل قامئة بسيطة تُفصل قيمة أرنونا السكن للعام الواحد يف "املدينة". 

رضيبة األرنونا يف مسغاف منخفضة أكرث من الجميع. 

يف البلدات البدوية، قسم كبري من السكان يستحقون تخفيضا يف األرنونا، وفعال تم منح تخفيضات 

بقيمة 3.13 مليون شيكل عام 2019. طبعا مُتنح التخفيضات حسب قامئة معايري مصادق عليها 

من قبل املجلس البلدي ووزارة الداخلية. النتيجة هي، بأن "معدل" األرنونا يف البلدات البدوية 

بعد التخفيضات هو 23.31 شيكل للمرت املربع يف العام "انتبهوا- هذا ليس معدال مقدًرا( ويك 

نطرد الشك، نسبة الجباية املرتاكمة يف البلدات البدوية، متشابهة للنسبة املرتاكمة يف البلدات 

اليهودية. ال يوجد شخص "ال يدفع". 

يف البلدات الجامهريية، غالبية السكان هم أعضاء منظمة تعاونية، وكل املنظامت تجبي رسوم 

منظمة بقيمة ترتاوح بني 500-300 شيكل يف الشهر مقابل كل بيت. للمقارنة يدور الحديث عن 

إضافة دفع متوسطة بقيمة ترتاوح بني 30-20 شيكل للمرت يف السنة، كل يشء وفق القرارات التي 

يتم اتخاذها يف هيئات املنظامت.

بغية استكامل صورة املقارنة، هنالك حاجة برأي ملعطى إضايف هام. 

كم يدفع من يسكن يف املدينة رسوم إضافية إلزامية للجنة العامرة؟ حسب معطيات "املنظمة 

لثقافة السكن" الجواب هو: 50-30 شيكل للمرت يف العام يف شقق "عادية"، )يف األبراج الفخمة 

الرسوم هي مضاعفة(. 

التي  البلدة  للمدينة. رضائب  نسبة  منخفضة  السكن،  مرت  مقابل  ندفعها  التي  األرنونا  ختاما: 

ندفعها منخفضة مقارنة بالدفعات للجنة البيت يف عامرة "عادية" مشرتكة يف املدينة. مساهمة 

الدولة يف ميزانية املجلس الجارية مرتفعة. ويتبني بأن الخدمات التي نتلقاها من املجلس منوطة 

باألساس يف ميزانية الدولة وفقط بشكل جزيئ يف رضيبة األرنونا للسكن. 

لسؤال  مختلف  بشكل  التطرق  املمكن  من  وطبعا  مختلفة،  تحليالت  إجراء  طبعا  املمكن  من 

"رسوم املنظمة" ودفعات "لجنة البيت" السيام وأن األساس القانوين للرسومني مختلف متاما. 

يف إحدى القوائم التالية أتطرق ل"تطور" عالقة األرنونا/خدمات عىل مدار سنوات.

التقينا األسبوع املنرصم وزير الزراعة وتطوير القرية مرتني. مرة أوىل التقى أحمد نائبي حرضة 

الرصف  املوضوع مرشوع  كان  الشامل.  يف  البدوية  البلدات  منتدى  يف  نشاطه  إطار  يف  الوزير 

الصحي يف سهل البطوف. نُوقشت أيضا مواضيع متعلقة باملجتمع البدوي عموما. ومرة ثانية 

التقيت أنا حرضة الوزير يف إطار محاواليت تقليص أرضار لجنة املناطق القومية "فامتال" واللجان 

الجغرافية، والتي تناقش توسيع املدن من خالل مساحات أرايض مفتوحة يف املجالس اإلقليمية، 

أو تقليل مدخوالت املجالس اإلقليمية من املناطق التجارية. 

اللواء يف وزارة  إدارة  - نوعا، كل  الرتبية والتعليم  التقيت األسبوع املنرصم برفقة مديرة دائرة 

املعارف، بشأن االستعداد للعام الدرايس 2020-2021. 

التقيت برفقة عدد من املديرين يف املجلس، إدارة اللواء يف الصندوق القومي اإلرسائييل "ككال"، 

الحرائق يف  املساعدة يف تخفيف ومنع مخاطر  املجلس، مبوضوع  بلدات  التي أجرت جولة يف 

البلدات. أعامل ككال يف بلدة طال أل، ستبدأ قريبا، وبعدها يف بلدات إضافية. 

التقيت مندوبة "الجوينت"،  الرفاه يف مركز املجالس اإلقليمية،  يف إطار وظيفتي كرئيس لجنة 

حول موضوع مساعدة العائالت، التي أحد أفرادها شخص ذوي احتياجات خاصة. 

تطوير  وإدارة  االقتصادية،  الرشكة  وإلدارة  التجاري  التطوير  للجنة  جلسة  املايض  األسبوع  كان 

متنزه مسغاف )تريديون(. 

مدير التطوير التجاري- شموليك، قدم عرضا مفصال لكل املشاريع الكثرية التي يديرها، وأجاب 

عىل أسئلة أعضاء املجلس وممثيل الجمهور.

اشرتكت األسبوع املايض أيضا يف جلسة لجنة األمن. تم دعوة ممثيل رشطة إرسائيل للجلسة، دائرة 

األمن يف املجلس وناشطني من البلدات. تتخصص اللجنة يف بلورة خطة لتحديث قدرات املجلس 

وتحسني الخدمات يف مجاالت األمن، الطوارئ، إطفاء وإنقاذ. 

شاركت يف محادثة مع نشطاء البلدات، قسم الرفاه االجتامعي وصندوق "أنا إلرسائيل"، بشأن 

اإلمكانيات للمساعدة املتبادلة يف بلدات مسغاف، عىل ضوء األزمة اإلقتصادية والتشغيلية يف 

أعقاب الكورونا. 

رئيس  آرش،  ماطيه  مجلس  رئيس  نائب  املكسور،  برئ  مجلس  رئيس  املنرصم،  األسبوع  التقيت 

مجلس عيمك همعينوت، رئيس مجلس مرحافيم ورئيس مركز املجالس، ومدير اللواء يف رشكة 

املراكز الجامهريية- رشيكتنا يف إدارة املركز الجامهريي والنادي القروي.

التقيت األسبوع املايض، ممثيل جمهور وسكان من متسبي أفيف، لوطيم، الضميدة، هراريت، 

أفطليون، موران وتوبال. 

قضية األسبوع هي قضية "بلك"، قرأنا فيها عن الحامرة التي رأت ما مل يرى صاحبها/ راكبها. يف 

نهاية الحفرتة تظهر كلامت كانت منسوجة عىل جيب سرتيت يف "الزي املوحد" التي ارتديتها كفتى 

عند قدومي للبالد. املصدر كتاب ميخا، ح' "...ما هو الخري وما يطلبه الله منك، ولكن إذا قمت 

بتجربة وحب اللطف والتقشف مع اآللهة".

لنحظى بذلك! أسبوع جيد! 

مع خالص املودة واالحرتام 

داين عربي
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