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قبل عام كنا يف ذروة سريورة عمل .فحص مواقف الجمهور عامة ،إرشاك واسع للجمهور وبلورة
خطة اسرتاتيجية متعددة السنوات واملصادقة عىل الخطة من قبل جميع ممثيل الجمهور.
الخطة التي تم إعدادها هي "همتسبني" بوصلتنا .اشتققنا من الخطة أهدافا سنوية ومتعددة
السنوات .عىل أساس الخطة أعددنا ميزانية املجلس ،وبعدها داهمتنا الكورونا .عام 2020
سيكون للمجلس تكاليف مل تحدد ميزانيتها .عام  2020ستكون مدخوالت املجلس أقل من
املخطط .للمركز الجامهريي أيضا وللدولة أيضا .وللمجموعات ،للبلدات وللعائالت .الكل منشغل
يف مالءمة الربامج وامليزانيات للوضع الجديد.
اسرتاتيجية املجلس قامئة كام هي .سيتم مالءمة األهداف يف املجاالت املختلفة.
أحد املجاالت األساسية يف الخطة االسرتاتيجية هو "تطوير األعامل" .نطمح إىل إقامة مجموعة
مبادرين يف املجال التكنولوجي والتجاري ،يطورون املبادرات يف املنطقة .من أجل ذلك نحن
نتعاون مع كرميئيل ومع كلية أورط براوده .نتعاون أيضا مع بلدات سهل سخنني وغور بيت
الكرم ،مع شعب ،كفر مندا وبرئ املكسور.
أحد املكاتب يف ديوان الرئيس ،خُصص ملوضوع ذو صلة -تطوير البلدات .تم تحديد املشاريع،
أماكن ومواضيع لتطوير رسيع ،متوسط وبعيد األمد.
فوري -مساعدة املحال التجارية الصغرية ،املستقلني ،العاملني يف السياحة والفنانني .متوسط
األمد -تطوير مناطق تشغيل مشرتكة مع سخنني ،عرابة ،شعب ،دير األسد ،كفر مندا ،برئ املكسور
وكرسى ويف البلدات املعنية بذلك .طويل األمد -تطوير غابة سيغف للرياضة وركوب الدراجات
الهوائية ،يشمل مركز زائرين جنب خربة رأس الزيت ،وممر دراجات هوائية وعابري سبيل،
تحت الشارع ،ترميم كسارة سيغف وإقامة متنزه للدراجات الهوائية ونشاطات سياحية ،وتطوير
الغابة كبوابة دخول مناطقية بالتعاون مع الككال ،وبالتعاون مع شعب ومجموعات راكبي
الدراجات.
هنالك جملة طويلة من املشاريع االقتصادية لدى املجلس ،أو لبلدات متر تطورات -منشآت
طاقة ضوئية ،إنارة موجهة ،مركز صحة وقرية متقاعدين ،منشآت رياضية ونشاطات جامهريية
يف البلدات /عناقيد البلدات ،تعاون بني بلدات مجاورة يف ميسغاف ومع سلطات محلية مجاروة.
أنا مؤمن يف املجموعات السكانية.
يحصل التطوير االقتصادي أيضا يف األماكن التي يوجد فيها اهتامم جامهريي ،أو تتكون مجموعة
تشجع املبادرات ،ومع الوقت مجموعة مبادرين.
يف ميسغاف ال ننتظر التطوير االقتصادي والتجاري ،بل نحققه وننفذه .كل من يقرأ مدعو
للتوجه لشموليك -مدير تطوير األعامل ،بشأن كل فكرة ومبادرة .ليس فقط سكان ميسغاف ،بل
أيضا كل من يرغب ويهتم يف املوضوع.

زرت األسبوع املنرصم ،برفقة مهندس املجلس -الونيد ومدير دائرة الهندسة -تومر ،نظرائهم
وزمالئهم يف مجلس إقليمي ماطيه يهودا .هم أيضا يركزون عىل تطوير األعامل واالقتصاد ،وقاموا
بتطوير خطة شاملة للمجلس ،تتيح املرونة والرسعة يف اإلنشاء ويف ترخيض املبادرات السياحية،
الزراعية والتجارية.

التقيت رئيس مجلس إقليمي ماطيه آرش ،بشأن تطوير مرشوع طاقة ضوئية شمسية مشرتك،
وتطوير املنطقة الصناعية بارليف.
التقيت األسبوع املايض ،سكانا ،مبادرين وممثيل جمهور من كمون ،عتسمون ،الحسينية ،سالمة،
لبون وموران ،ومع إدارة بلدة تسوريت.

التقيت األسبوع املنرصم ،إدارة لواء الشامل يف وزارة اإلسكان ،بشأن تطوير وتسويق قسائم بناء
واملساعدة يف تطوير الشوارع.

باإلضافة إىل تطوير شارع  805والشارع املؤدي لعرب النعيم ،ناقشنا تسويق قسائم بناء يف
كامنة ،الحسينية ،سالمة ،رأس العني ،عرب النعيم وضميدة ،واملشاريع اإلضافية لدى وزارة
اإلسكان يف ميسغاف.
شاركت ،األسبوع املنرصم ،ممثيل جمهور ومديرين من املجلس ،جلسة لجنة املالية وجلسة إدارة
املجلسُ ,عقدت الجلستان تحضريا لجلسة املجلس البلدي املخططة هذا األسبوع .تحدي الجلسة
املتمثل يف النشاط والحياة االعتيادية ،هو التحدي الفوري املاثل أمامنا حاليا.

قرأنا يوم السبت قضية كوراح ،التي تصف عمال عليه اختالف "ليس من أجل اإلله" وندخل هذا
األسبوع لشهر متوز -شهر جاف ،حار وصعب .شجرة التوت الشامي ،التي زرعتها جانب بيتي يف
يودفات ،قبل أربعني عاما ،مليئة بالثمر .أحمر أحمر وحلو.
اليوم ،يوم األحد ،هو يوم مولد القمر وأيضا أطول يوم يف السنة .كسوف شمس جزيئ ،يظهر يف
هذه اللحظات .أمتنى لنا جميعا أن نحظى يف "صالح" مبقدار "حب مجاين" .أسبوع جيد وشهر
مبارك للجميع!
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