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י״ב באב תש״פ

عيد سعيد لكل املسلمني والدروز .وأيضا لسكاننا وجرياننا .عيد مبارك ،كل عام وأنتم بخري!

عيد أضحى مبارك
كل عام وأنتم بخري

דני עברי

يوم الجمعة شب حريق اقرتب من بلدة توفال .فو ًرا بعد أن سيطر رجال اإلطفاء عىل الحريق
قرب توفال ،كان حريق أخر اقرتب من يعاد .يوم السبت كان حريق آخر بني سخنني وبني
يوفاليم .منظومة اإلطفاء واإلنقاذ تعمل بشكل مكثف وناجعة بشكل خاص .هذا تغيري حقيقي
مقارنة بالوضع قبل  10و  20عاما .أتذكر جيدا كيف أدى الحريق الكبري يف الكرمل لتغيري يف
املنظومة .يوجد وعي ،يوجد قوات ،توجد "معركة" حقيقية مع كل حريق يف األماكن املفتوحة.
حان الوقت لتقديم الشكر لإلطفاء واإلنقاذ -شك ًرا!

يف نفس سريورة الهيكلة التنظيمية لقوات محاربة النار  -اإلطفاء ،كُتب أيضا نظم .تم وفق
التعديل وضع خارطة للبلدات والطرقات يف خطر كبري ،وتخطيط وتطبيق منظومة دفاع تشمل
 70مرتا "قطاع فاصل" كثافة النباتات فيه قليلة حول كل بلدة ،وطريق التفايف وخطوط مياه
لإلطفاء .مل تخصص امليزانيات للنظم أبدا ،لذلك مل "تنفذ" أيضا .الحرش والغابات حول بلدات
مسغاف تنمو وتتوسع وتتحول لتحد جدي .بدأنا هذا العام بالتعاون مع البلدات يف معالجة
األشجار التي تحولت لخطر داخل البلدات .باألساس أشجار الصنوبر القابلة للحرق .قضية
استعداد بلدات مسغاف للحرائق تحظى بأفضلية ،وتخصص لها ميزانية ومعالجة يف مسغاف.
لألسف ال ميكن قول نفس اليشء مبستوى ميزانية الدولة.

لن أذكر أي جلسات كانت األسبوع املايض عرب تطبيق "اليف" وأيها كان عرب تطبيق "زوم"،
لألسف "الزوم" تحول ألمر "طبيعي" .أمل أن ينتهي هذا بوقت ما .هذا حقيقة ليس نفس
اليشء ...حاليا" -الشارة البنفسجية" و "التباعد االجتامعي" هي أوامر الساعة والفرتة.
األسبوع املنرصم ،بُحثت املخططات الشاملة لعرابة وسخنني ،يف اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء.
أمتنى للبلدتني نجاحا وأفقا تخطيطيا للتكاثر الطبيعي لعرشات السنوات القادمة .أمتنى بأن
يحظى قريبا املجلس اإلقليمي مسغاف مبخطط شامل بتمويل مديرية التخطيط  ،وأمتنى لكل
بلدات مسغاف أفقا تخطيطيا ،مثل القائم لدى جرياننا .املخططان يستندان عىل الشارع  805يف
مساره املصادق عليه ،بني بارك مسغاف (تراديون) وبني سخنني ،من شامل بلدة أشبل واألرايض
البلدية لسخنني وعرابة .كل من سنحت له الفرصة بالسفر طريق سخنني وعرابة ،األسبوع
املنرصم ،يدرك الحاجة للشارع .بالنجاح!
يف اللجنة الفرعية للمجلس القطري للقضايا األساسية ،بُحثت األسبوع املايض ،خارطة البناء
والتنظيم الخاصة يف "أوهيل ياعيل" .تم املصادقة عىل املكان من قبل مديرية التخطيط قبل أكرث
من  40سنة .قبل  30سنة تقرر بأن املنطقة هي صاحبة حساسية طبيعية عالية ،ويجب حاميتها
من التطوير وإخضاعها للمحافظة املشددة .الخارطة التي صودق عليها األسبوع املنرصم ،تتيح
تنظيم موقف وممر آمن عرب شارع ( 7955يودفات-هراريت) .لو أن الخارطة األصلية قُدمت
اليوم ،حتام لن تحظى مبصادقة .غالبية األرايض بني البلدات يف مسغاف هي "محمية" من
التطوير .األرايض املخصصة للتطوير يف مسغاف هي باألساس  10%فقط من حيز التخطيط/
منطقة النفوذ.
ياعيل ده مايو وأفراد عائلتها ،يعملون عىل التخطيط تقريبا دون توقف منذ عرشات السنني.
الفرتات املطلوبة من أجل تنظيم املبادرات يف أنحاء نفوذ املجلس غري منطقية ومبالغ فيها .عىل
كل حال -كل التقدير للمبادرين وبالنجاح للمرشوع!

شاركت األسبوع املنرصم يف جلسة لجنة املرأة واملساواة الجندرية يف الكنيست ،حول موضوع
اتفاقية العمل مع العامل االجتامعيني ( 90%نساء) كممثل مركز املجالس .املوضوع الذي ما زال
مفتوحا برأيي ،هو موضوع عدد امللفات مقارنة بعدد املالكات ،سأواصل متابعة القضية.
زرت األسبوع املايض مجموعة "كرمي جليل" يف كرميئيل .هذه مبادرة للسكن املحمي ،نزل
للسكن ومجموعة داعمة ألصحاب االحتياجات الخاصة .املبادرة تابعة "ملستقبل جديد" بإدارة
سكان مسغاف من موريشت .أعمل عىل تطوير سكن ألصحاب االحتياجات الخاصة يف الحيز
القروي ،قدر املستطاع .كل من يقرأ ويشعر بأن املوضوع عزيز عىل قلبه ،مدعو بالتوجه إيل.
التقيت األسبوع املايض رؤساء طواقم املناعة يف البلدات .حتى اليوم لدينا  175شخصا يف حجر
بيتي و  20مريضا يف بلدات مسغاف .أمتنى الصحة للجميع!
عقدت األسبوع املنرصم جلسة مشرتكة إلدارة الرشكة االقتصادية (حكال) ،رشكة تطوير بارك
مسغاف (تراديون) واللجنة االسرتاتيجية للتطوير التجاري .مدير التطوير التجاري يف مسغاف-
شموليك ،قدم بالغا حول نشاط منتدى أصحاب املحال التجارية واملستقلني ،وحول نشاط
املجلس لدعم السكان يف العثور عىل عمل يف هذه األيام الصعبة .وقدم بالغا ايضا عن تقدم
تسويق القسائم يف بارك مسغاف ،مبادرات لتحسني االتصال يف البلدات ومد ونصب ألواح طاقة
شمسية عىل أسطح املباين العامة يف البلدات.

التقيت مديري الكُنس ،الذين اجتمعوا ،عىل رشف أعياد ترشي ،يف ظل التقييدات .لدينا كُنس
متنوعة ومن عادات مختلفة ،وتقليد صلوات يف أعياد ترشي يف كل البلدات .أمتنى للجميع "حب
مجاين" رغم التباعد االجتامعي!

التقيت مديري الفروع يف املركز الجامهريي ،ومديري املتنطقة واللواء يف رشكة املراكز الجامهريية
معا .عىل ما يبدو بأن املركز الجامهريي لن ينجح يف إنهاء السنة الصعبة دون عجز .مستقبل
النشاطات متعلق كام هو معلوم يف تقييدات الكورونا.
التقيت األسبوع املايض ،ممثيل جمهور وسكانا من الكامنة ،تسوريت ،الحسينية ،هراريت،
"مبداد نطوفا" ,مانوف وسالمة.

يف التقويم العربي "اجتزنا الصعب" .تم الحديث كثريا عن الكراهية العمياء ،األسبوع املنرصم.
بعد الظهر من يوم تو بآب ،قرأنا يف نبؤات يشعياهو ״ .....حافظوا عىل القضاء واعملوا خريا
ألن خاليص سيأيت قريبا...״ (يش' نو/أ) .يوم السبت قرأنا الوصايا العرشة وبدأنا يف قراءة "شفعتا
دنحمتا" .لنحظى ملواساة يف عزاء آب ،لعفو يف أيلول ،ولكتاب الحياة يف يوم تروعا .أسبوع طيب!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

