
مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

صعدت الرياضية أفيف برزيالي، من متسبيه أفيف، إىل نصف النهايئ يف أوملبياد طوكيو، وهي 

السباحة اإلرسائيلية الثالثة التي تحقق إنجازًا تاريخيًا! إنجازات أفيف تبعث فينا شعورا بالفخر! 

يف بلدات مسغاف، أسوة بالدولة والعامل، ينترش فريوس الكورونا. لدينا 52 مريضا يف -18 بلدة. 

حوايل-239 مواطنا من مسغاف يتواجدون يف حجر صحي. أمتنى الشفاء العاجل للمرىض! 

بدأت األسبوع املايض، أعامل تنفيذ مرشوع مد شبكة اتصاالت ״ألياف برصية״ يف تسع بلدات. 

امتياز  وأصحاب  بيزك  رشكة  االتصال،  وزارة  مع  املداوالت  رأس  عىل  وقف  قد  املجلس  وكان 

متعددين مخولني مبد شبكة األلياف البرصية. وكانت الرشكة االقتصادية قد عالجت هذا املوضوع 

السباقون يف  نحن يف مسغاف  املجلس. سنكون  وبلدات  املجلس  التجاري يف  التطوير  إطار  يف 

املناطق الريفية الذين يتلقون اتصاالت عرب شبكة األلياف البرصية، وهذا يحسن بشكل كبري جدا 

رسعة االتصاالت. 

النهائية لقانون مساعد، ميكننا تحديد أماكن مواقف  التوقيع األسبوع املايض، عىل الصيغة  تم 

قريبة من غابات الكرين كييمت، محميات طبيعية ومحميات غابات وحرش طبيعي، ومنع حركة 

كل أنواع السيارت ذات املحركات خارج املواقف. نبدأ بإجراءات ضبط، توضيح وتربية. أؤمن بأننا 

يك نحافظ عىل املناطق الخالية يتطلب األمر منا تقييد الحركة بداخلها. ومفهوم ضمنا أن هذه 

املناطق ستبقى متاحة للمتنزهني مشيًا وعىل الدراجات الهوائية. 

عن  صحيح  بشكل  تعرب  التسعرية  الحالية.  للسنة  الدورات  تسعرية  املنرصم،  األسبوع  أُرسلت 

توصيات اللجنة العامة التي صودق عىل توصياتها يف املجلس وطبقت بالتسعرية عىل يد اللجنة 

نتائج استطالع أجريت يف أواسط  بناء عىل  الدورات أعد  العامة من املركز الجامهريي. مقرتح 

الدورات،   العجز املستمر بتفعيل  البلدات جميعها. هذا اإلجراء كله والذي جاء نتيجة  سكان 

يجسد مواقف مبدئية ومهام. قام املجلس بزيادة الدعم لهذه الدورات، ويوجه املجلس لفعاليات 

أكرث يف الفروع، واملجلس يدعم مببالغ كبرية فعاليات تنافسية ومتثيلية، وتقسم تكاليف السفريات 

بني مشاركني من البلدات القريبة وبلدات بعيدة بشكل متساٍو. كيل أمل بأن تتيح الكورونا سري 

الفعاليات كام هو مخطط لها. للتسعرية اضغطوا عىل الرابط؛ للتسعرية اضغطوا هنا

سلطة  اإلسكان،  وزارة  الرفاه،  وزارة  اإلقليمي،  الحكم  مركز  جلسة  يف  املايض  األسبوع  شاركت 

أرايض إرسائيل،  مديرية التخطيط وجمعيات تقدم خدمات لذوي االحتياجات الخاصة. موضوع 

الجلسة - بناء سكن لذوي االحتياجات الخاصة يف الحيز الريفي. هذا األمر مهم جدا ملجتمعنا 

وإلنسانيتنا وكيل أمل بأننا سنكون رائدين أيضا يف هذا املجال املهم.

أخريا   تم  لقد  تأسيس مجلس مسغاف!  قبل  تأسس  لبيت   -  4 استامرة  بالتوقيع عىل  حظيت 

تنظيم الحي الغريب يف وادي سالمة من ناحية تخطيطية، خالل السنتني األخريتني ونتيجة ذلك 

سيتاح للبيوت القامئة منذ اآلن الحصول عىل ترصيح للربط بشبكة الكهرباء. وكام هو معلوم فإن 

املجلس يعالج تنظيم بنى تحتية إضافية- شوارع، مربوك لعرب العاو! 

قمت األسبوع املايض، بزيارة دورة اللجان اإلسرتاتيجية للتخطيط طويل األمد، لبلدات مسغاف، 

وذلك يف إطار جلستهم مبواضيع التطوير التجاري يف البلدات. 

شاركت يف جلسات مع مديري كل األقسام يف املجلس، وكذلك يف جلسة إدارة املجلس متهيدا 

لجلسة األعضاء التي ستعقد هذا االسبوع. 

ضميدة،  كمون،  غيلون،  سالمة،  وادي  إشحار،  بلدات  من  جمهور  وممثيل  مواطنني  التقيت 

موريشت، كامنة،  رأس العني وعتسمون.

قرأنا يوم السبت قصة ״تابع״ والحفرة الثالثة يف ״شفعتا دنحمتا״- نداءات املواساة بعد التاسع 

من آب. هذه القصة تكشف افرتاضا مثريا- اإلنسان الشبعان والذي يعيش ظروف خري، يتواجد 

يف تجربة أصعب بكثري من إنسان عاش الضيق والنقص. يعرف النقص قويت ومعصم يدي. مهم! 

بتواضع وبال شعور بقويت ومعصم  البالد،  اإلنقاذ واملواساة وحب  الخري، بشائر  لنحظى ببشائر 

يدي. أسبوع جيد! 
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