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استضفنا األسبوع املايض ،بعثة مكونة من مديرات ومديرين يف وزارة الرفاه االجتامعي ،املسؤولني
عن مجال املواطنني القدامى.

يف بلدات مسغاف يوجد اليوم حوايل  3,500مواطن أبناء جيل  11% ( +60من مجمل السكان )
وحوايل  1,100 -مواطن أبناء جيل  .)4%( +70من املتوقع أن يُضاعف عدد املواطنني أبناء +70
يف السنوات القريبة بثالث مرات .هذه موجة سكانية معروفة مسبقا .معظم هؤالء هم قدامى
البلدات  -يهودا وعربا ،متدينني وعلامنيني ،ذوي ميزات مختلفة ،احتياجات مختلفة وأمناط حياة
مختلفة ،مع تحديات قسم منها مشرتكة وقسم منها خاصة.
إن الخدمات املقرتحة عىل املواطنني القدامى متنوعة ج ًدا .نادي مرحافيم يف مركز الخدمات يف
مسغاف يخدم أكرث من  1000-مشارك فعال .قسم كبري يستعمل خدمات النادي القروي واملركز
الجامهريي .هنالك خدمات إضافية لحوايل  160مواطن بدوي مسن يف البلدات والعناقيد .هنالك
أطر وفعاليات ممولة ملتحديث اللغة العربية واالنكليزية والروسية ،أطر مشرتكة للبلدات اليهودية
والبدوية ،ومجموعات مركزة مبواضيع مختلفة .توجد لجان ومجموعات متطوعني ومرافقة
مواطنني قدامى يف  24بلدة ،متاحة ومشرتكة مع جميع البلدات .طور املجلس منوذجا لتشغيل
مركزين قدامى حسب النمط املعروف يف تشغيل مركزي شبيبة بعناقيد البلدات  -حاليًا تم
تشغيل ثالثة مركزين.
حصل نشاط ״مرحافيم״ عىل أفضلية بالدعم يف سنة الكورونا وبذلت جهودا للوصول لكل واحد
وواحد وتوفري األجوبة والحلول بخصوص الحجر الصحي والعزل االجتامعي .مرفق بهذا رابط
الفيلم عن النشاط يف فرتة اإلغالق.

رابط للفيديو حول النشاط فرتة اإلغالق

يف مركز الخدمات يف مسغاف يتم تطوير مركز صحي وقرية للمتقاعدين ،الذين سيندمجوا
بالرؤية لتأهيل كسارة سيغف وتحويلها ملتنزه عام وللتطوير الثقايف ،الفنون ،الرياضة والتعليم
املكمل لكل األجيال.
يف ثالثة بلدات تم تنفيذ إجراء ״مجتمع لألجيال״ ووضعت سلة خدمات خاصة للكبار .كل منوذج
بناء الخدمات للكبار يعتمد عىل القيم يف مسغاف وروح مسغاف:
 -1ال أحد يبقى يف الخلف.
 -2البلدات البعيدة والرشائح السكانية الخاصة تتواجد تحت املجهر وتتلقى جزء مضخم من
امليزانية.
 -3تركيز الخدمات يف مكان واحد تتيح ملن يدفع أن يتلقى الظروف األفضل عىل املستوى األعىل.
 -4نك ّون تعاون يف كل مكان ممكن وكذلك نشاطات خاصة ومتاحة وحسب الطلب والحاجات.
 -5األهم من كل هذا -نخلق امكانيات أليضً ا وأيضً ا:
 كتدرائية عايل الجودة ايضً ا ومجتمع داعم للمهتمني ،يقدم خدمات يف كل مكان باملجلسبتكاليف ممولة ،وكذلك ناد مثايل متجول ،يقدم وجبات ومساعدة صحية لكل محتاج يف العنقود،
البلدةوحتى يف البيت.
 أيضً ا يف فعاليات «بيوكر» التي ال تحصل عىل مساعدة بالسفريات ،هي ممولة يك تكون متاحةللجميع وهي نشاط بدون تكلفة للمستهلك.
 أيضا فعاليات للقريبني والبعيدين ،لليهود والعرب أيضا ،لألبطال ولآلالف أيضا.…باختصار  -״كام يجب״!

حظيت األسبوع املايض باملشاركة حدث مثري وهو افتتاح مقر آخر للنشاط االجتامعي «كام
يجب» -مركز التشغيل «أمل» من أجل ذوي االحتياجات الخاصة يف عرب النعيم .نحن نعمل عىل
إيجاد متقدمني للسكن الدائم لذوي االحتياجات الخاصة يف بلدات مسغاف.
نشتغل عىل بناء منوذج لبناء سكن وأماكن تشغيل .نفتخر بنشاط طالئعي يف بلدة كيشور يف
مجال السكن ،التعليم ،والتشغيل ألعضاء :كيشوريت :وآلخرين يف املجتمع املحيل واملنطقة.
تباركنا مبصنع ״اكومبونيتي״ لدمج ذوي االحتياجات الخاصة يف صناعة التدوير اإللكرتوين.
االستجابة ،االستيعاب ودمج إخواننا وأوالدنا من ذوي االحتياجات الخاصة هو جزء من انسانيتنا
ومجتمعاتنا املحلية  .كل مبادرة يف هذا املوضوع مباركة وتحظى بتشجيع ودعم املجلس.
يعيش يف عرب النعيم حوايل  120خريجا من ذوي االحتياجات الخاصة .متر كل قرية بانقالب
يف السنوات األخرية .بنى تحتية ،مبان عامة ،مرافق رياضية وغريها .افتتحنا مجم ًعا لألنشطة
التشغيلية املالمئة لذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع .متاح ،مالئم ،خاص وطالئعي! بالنجاح!

واصلنا العمل ،األسبوع املايض ،عىل مالءمة نشاط الشبيبة وكل نشاط املركز الجامهريي لرؤية
״نرى كل ولد/بنت/شاب وشابة״ .مديرة املركز الجامهريي ومدير الشبيبة الجديد يركزون أيضً ا
ويعملون بوترية رسيعة لهدف واحد  -يك ال يبقى أحد يف الخلف.
شاركت يف جلسة إدارة ״عنقود بيت هكريم״ التي تطور مبادرات مباركة يف موضوع املراقبة يف
املناطق املفتوحة والصحية.
التقيت مديري قسم االستيطان من أجل مواصلة التقدم بالتخطيط اللوايئ يف مسغاف.

التقيت األسبوع املنرصم ،مترصف اللواء يف وزارة الداخلية ومخطط اللواء ،وذلك لبحث ما يتعلق
بسياسة التخطيط ،التقدم يف عملية تأهيل كسارة سيغف ومبادرات أخرى يف مسغاف.
التقيت األسبوع املايض يف ״حديقة االستدامة״ يف مسغاف ،سكرتريي ،مديري ،ومركزي جميع
بلدات مسغاف ،جميع مديري أقسام املجلس ورؤساء اللجان املحلية يف كل البلدات البدوية.

التقيت مواطنني وممثيل جمهور من متسبيه أفيف ،وادي سالمة ،اشحار ،الحسينية والكامنة.

مثّلت األسبوع املنرصم ،مسغاف يف وجبة اإلفطار االحتفالية يف بيت رئيس الدولة.

قرأنا يوم السبت قصتني مرتبطتني بالجبل-بدساتريي .ما عالقة مسألة القحط يف جبل سيناء؟ هذا
سؤال يرد يف تفسري التلمود يف مطلع قصة ״يف الجبل״ .ولذا فإن الكل مرتابط .باختصار ،هذا
هو الجواب .أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

