
أمس السبت، وقبيل املساء، اندلع حريق كبري شامل كفر مندا وبدأ باالنتشار رسيعا عىل منحدر 

جبل عتسمون. خدمات اإلطفاء يف النارصة، ومحطة اإلطفاء يف كرميئيل، ورجال اإلطفاء يف الكرين 

كيمت وسلطة الطبيعة والحدائق، وصلوا للمكان وطلبوا مساعدة طائرات اإلطفاء. خالل ذلك 

اجتمع عرشات املتطوعني من يودفات وتزودوا باملعدات وتقسموا ملجموعات، سافروا مبركبات 

دفع رباعي خصوصية، ملنطقة التجمهر يف هار عتسمون، واتصلوا يف خط مياه تم مده من قبل 

البلدة، مخصص لإلطفاء، ومشوا نحو خط الحامية الذي حددوه بعد السلسلة الكركارية. مل تصل 

الطائرات بسبب الظلمة، قسم من سيارات اإلطفاء التابعة لخدمات اإلنقاذ واإلطفاء، استعدت 

لحامية البلدة. املتطوعون من البلدة أوقفوا تقدم النار عىل خط الدفاع. يف األسبوع املايض كانت 

حرائق جانب يعاد وجانب شورشيم. سأتوسع بالرشح عن موضوع الحرائق يف األسبوع القادم. 

بعد مفاوضات متتالية، افرتقنا األسبوع املايض بشكل نهايئ عن رشكة »تيفن ج«، والتي كانت 

تاريخ  من  جزء  هي  ومبادراته،  ستف  رؤية  فرتهيمر.  ستف  للمبادر  اتحادات  ملجموعة  فرعا 

االستيطان يف الجليل. البلدة كفار فراديم، املنطقة الصناعية تيفن، بلدة الفون وبلدة كيشور- 

كلها ترتكز عىل رؤية ومبادرة الرجل، العائلة واملجموعة. نشاط املجموعة يف الجليل يشمل إقامة 

مناطق صناعية يف تل حاي، دالتون والنارصة، وفعاليات ثقافية وتربوية كثرية.

يوم األربعاء األخري وقعت اتفاقيات يف تل أبيب بشكل نهايئ. أرض »الكلية« والتطوير والبناء 

حسب  تربوية  ملؤسسات  كأساس  تُستخدم  وسوف  املجلس،  مللكية  تحويلها  يتم  القائم، 

سيتم  املنطقة.  وسكان  مسغاف  سكان  الجبلية،  السلسلة  سكان  وقدرات  الرؤية  االحتياجات، 

يف  »الرتبية  املجلس-  اسرتاتيجية  وفق  سنوات  مدار  عىل  تدريجي  بشكل  املوقع  وبناء  تطوير 

قلب املجتمع«. األرض غري املطورة واملخصصة للصناعة مبساحة نحو-40 دونم، مبحاذاة املنطقة 

الصناعية الفون القامئة، ستتحول مللكية الرشكة االقتصادية ملسغاف، وستكون قاعدة لتنفيذ رؤية 

يحوي 32 شقة  والذي  »السكن«  الجبلية. موقع  السلسلة  للمجلس ولسكان  التجاري  التطوير 

التخطيطي  التنيظم  التزم يف متابعة  يف مساحات مختلفة، سيتحول مللكية مبادر خاص والذي 

املجلس مسؤولية  أخذ  لبلدة الفون.  استيعاب  الذين سيمرون عملية  الشقق لسكان  وتسويق 

عىل كل البنى التحتية يف البلدة كام يف سائر بلدات مسغاف، وكل احتياجات التطوير املستقبلية، 

وتشمل االلتزام يف تنظيم موقف للوحدات السكنية يف موقع »السكن«.

نشاط رشكة تيفن ج وعائلة فرتهيامر مميزة ولها خاصيّة، لذا فإن طريقة إقامة بلدة الفون، كانت 

العربية.  مسغاف  بلدات  أو  اليهودية،  مسغاف  بلدات  مييز  الذي  االستيطان  عن منط  تختلف 

صناعية  منطقة  بلدة،  بإقامة  والتزمت  إرسائيل  أرايض  سلطة  من  البلدة  أرض  الرشكة  اشرتت 

وكلية عليها. يف بداية طريقي كممثل جمهور يف يودفات عام 1990 تعرفت عىل الرشكة وممثلها 

»األسطوري« صديقي آريه دهان. الرشكة والعائلة أقاموا بلدة يرضب بها املثل، منطقة صناعية 

يحتذى مبجدها، وأداروا عىل مدار سنوات املدرسة املهنية »تسور الفون«. يف األرض التي كانت 

سنوات.  مدار  عىل  مختلفة  تربوية  مبادرات  نشطت   854 شارع  جنوب  كلية  إلقامة  مخططة 

املساحات التي حّولت للمجلس ستُستخدم كمرساة لتطوير منطقة »التلة« وفق رؤية املجلس. 

بالنجاح آلريه ولجميع عائلة فرتهامير، للرشكات الفاعلة يف املنطقة الصناعية اليوم والتي ستأيت 

باملستقبل، لبلدة الفون ولكل سكان التلة واملنطقة كلها! 

تربيكات دافئة نقدمها أيضا ألصدقايئ رؤساء بلديات سخنني وعرابة، وللعاملني يف تخطيط املدن، 

الجارتني. املخططات ستخدم مصالح  للمدينتني  العام والشامل  املصادقة عىل املخطط  مبناسبة 

وإمكانية  عديدة،  لسنوات  للمدينتني  تطويريا  أفقا  متنح  املخططات  واملنطقة.  وسكانها  املدن 

لتقدم الرؤية املشرتكة لجميعنا، وتتالءم والتفاهامت التي توصلنا إليها مع املدينتني. مبارك أبو 

العبد! مبارك أبو باسل! بالنجاح إن شاء الله! 

يف أعقاب تشغيل مفتش خاص ملعالجة مكاره الحيوانات الربية يف بلدات مسغاف، يوجد تحسن، 

سلطة  ممثيل  مع  متابعة  جلسة  يف  املنرصم  األسبوع  شاركت  كثري.  لعمل  حاجة  هنالك  لكن 

الطبيعة والحدائق وممثيل املجلس يف املوضوع. 

شاركت األسبوع املايض يف جلسة يف الكنيست للجنة الخاصة ملكافحة الجرمية يف املجتمع العريب، 

برئاسة رئيس اللجنة جارنا عضو الكنيست منصور عباس. شاركت يف جلسة رؤساء سلطات لواء 

الشامل يف وزارة الرتبية والتعليم حول خطة العودة للتعليم. 

شاركت يف جلسة لجنة التخطيط االسرتاتيجي ملركز املجالس اإلقليمية، ويف منتدى رؤساء بيت 

الكرم.

التقيت ممثيل وزارة املالية ووزارة الزراعة يف مجلس أرايض إرسائيل. حتى اآلن غري واضح متى 

تسويق  يف  التخفيض  »سقف«  لتقليل  إرسائيل،  أرايض  سلطة  عام  مدير  اقرتاح  مناقشة  سيتم 

قسيمة يف غالبية بلدات مسغاف من 450,000 - 50,000 شيكل. سأتابع وأحتلن.

كان االسبوع املنرصم جلسات للجنة الفرعية للتخطيط والبناء، واللجنة االسرتاتيجية لالتصال بني 

املجلس والبلدات. 

شاركت يف جلسة مع ناشطي صناديق املساعدة التكافلية ولجان املجتمع يف كل البلدات. 

الدراسية  السنة  الفتتاح  االستعداد  سياق  باألساس يف  املجلس،  أقسام ورشكات  مديري  التقيت 

 .2021-2020

التقيت مدير لواء رشكة املراكز الجامهريية ورؤساء املجالس اإلقليمية يف الجليل التحتي. 

التقيت األسبوع املنرصم إدارة بلدة يعاد، وممثيل جمهور وسكان من سالمة، منوف، يودفات، 

إشبل، كيشور، الحسينية، ورأس العني. 

النبي موىس  بقية خطاب  السبت،  يوم  قرأنا  الجاري،  األسبوع  نهاية  أيلول  بداية شهر  مبناسبة 

لبني إرسائيل. القضية تعنى يف شؤون كثرية، ولكن التشديد عىل »افتح، ابسط يدك ألخيك« هي 

املناسبة أكرث للوضع الذي نعيشه هذا العام. تذكروا املجتمع، العائلة املوسعة، وكل من يحتاج 

ملساعدة أو دعم. هذا الوقت. أسبوع جيد وشهر طيب!

مع خالص املودة واالحرتام, 

داين عربي
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