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يوجد حوايل مليون مواطن يسكنون يف  1000بلدة يف املجالس اإلقليمية يف إرسائيل .يف مسغاف يوجد 35
بلدة وحوايل 32،000-مواطن .من بني  54مجلس إقليمي يوجد  9مجالس فقط سكانها أكرث من سكان
مسغاف .يف 16-مجلس إقليمي يوجد عدد سكان أقل من عدد السكان وعدد البلدات املوجودة حاليا يف
مسغاف.
هنالك مجالس إقليمية فيها كيبوتسات فقط ،بلدات فقط ،بلدات بدوية فقط ،ويوجد مجالس مختلطة
مثل مسغاف .حوايل نصف املجموع الكيل من البلدات يف املجالس هي بلدات ،والربع كيبوتسات .وما
تبقى بلدات مجتمعية وبلدات أقليات .تعمل كل املجالس اإلقليمية بشكل ثنايئ الطبقات ،أي أن الخدمات
املقدمة بالتعاون بني املجلس وبني البلدات.
باإلضافة للمجالس اإلقليمية يف إرسائيل ،يوجد يف إرسائيل حوايل 120-سلطة محلية التي يرتاوح عدد
سكانها بني  ,30,000 - 2,000وحوايل 80 -بلدية عدد سكانها يفوق  10( 20,000فوق 25 / 200,000
تحت .)30,000
تقري ًبا كام كل السلطات املحلية يف لواء الشامل ،فإن مسغاف توفر خدمات إلزامية وخدمات سلطة
للمواطنني ،وخاصة مساعدة بأموال مترر من مكاتب الحكومة ولكن بشكل جزيئ مبساعدة رضائب ،رسوم،
ورسوم مشاركة تجبى من املواطنني .استلمنا األسبوع املايض بالغا من وزارة الداخلية يتطرق للجباية
املنخفضة يف مسغاف حوايل %25-مقابل الجباية املوىص بها حسب مقاييس الوزارة ،ألننا سنحظى مبيزانية
أقل يف سنة  - 2023نوع من الغرامة يك نرفع نسبة جباية رضائب املباين السكنية .ال توجد أي نوايا
للعمل عىل رفع رضيبة السكن يف مسغاف ،رغم أن مواطني مسغاف يدفعون سعرا منخفضا .يف البلدات
اليهودية يدفعون باإلضافة لألرنونا رضائب بلدية تتم جبايتها بواسطة الجمعيات التعاونية .معدل الرضيبة
يف البلدات اليهودية (أرنونا  +رضائب بلدية) هو فوق  900شيكل للعائلة يف الشهر  -غري منخفض بتاتا!
يف البلدات البدوية يف مسغاف ال توجد رضائب بلدية باإلضافة لألرنونا ،ومعدل الدفع الشهري للعائلة
هو حوايل  300-شيكل .يف كل بلدات مسغاف كام يف كل مكان ،يشعر املواطنون بأنهم يدفعون الكثري.
يف كل السلطات املحلية تقريبا ،يف الريف مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني تعتمد يف نهاية األمر عىل
ميزانية الدولة وتحويالت من مكاتب الحكومة باألساس ،والقليل فقط عىل رضائب من الرضائب التي
تجبيهاالسلطة.
أجرينا قبل ثالث سنوات فحص عميق يتعلق مبوقف الجمهور من الرغبات لتغيري والتأكيد عىل عمل
املجلس وعالقة املواطنني مع البلدات .وضعت قيام اساسية ،مجاالت أفضلية وتغيري ،وأهداف عىل مدى
سنوات كثرية .ورغم وباء الكورونا ورغم الصعوبات يف أداء املكاتب الحكومية بدون ميزانية عىل مدار
سنتني ،ورغم التحديات اإلضافية ،اال أننا نجحنا بالوصول إىل األهداف.
 تقدمنا بنشاط مصالح تجارية وتطوير أعامل ،ورفعنا مصادر املجلس من األرنونا ومن املصالح التجاريةبشكل كبري.
 رفعنا نسبة مشاركة الشبيبة يف فعاليات تربوية غري رسمية ،ثقافة ورياضة واتحنا نشاطا كثريا وأكربللعناقيد والبلدات .الءمنا بنية ومباين املدارس للنهج الرتبوي املحتلن ورفعنا العرض يف الرتبية الرسمية ،ويف
نشاط الشبيبة ويف املركز الجامهريي.
 رفعنا من قيمة التحويالت املالية للبلدات بشكل جاري وكذلك يف ميزانيات التطوير واالستثامر .قمنابسد فوارق يف البلدات البدوية من حيث الشوارع ،مباين عامة وبنية تحتية ،و تقدمنا باحتياجات تخطيط
وتسويق قسائم بناء تجمعت عىل مدار عرشات السنوات.
 وسعنا سلة الخدمات بشكل كبري واتحناها للبلدات والعناقيد .ويف املقابل طورنا خدمات الصحة وسلمخدمات السلطة يف مركز املجلس .تقدمنا ببناء قرية املتقاعدين يف املجلس ونحن نتقدم نحو تطوير منوذج
خاص ريادي يف هذا املجال أيضا.

التوزيع والتنوع يف مسغاف وتركيب األهداف يف مناطق نفوذ املجلس ( %75من املناطق للحامية ومحمية
من التطوير ) وحجم البلدات  -كل هذا يخلق تحديات خاصة مقارنة بكل سلطة أخرى يف البالد .إدارة
ريادية للمجلس والبلدات وتعاون عميق ومتعدد الثقافات ومتعدد الفئات ،تتيح للمجلس الوصول إىل
األهداف التي وضعت وتحقيق الرؤية.
رأينا من خالل نتائج استطالع مهني وعميق أجري مؤخرا بأن الرتابط االجتامعي ومستوى املجتمعية يف
بلدات مسغاف من شتى األنواع هو مبستوى عايل ج ًدا .وهذه بالضبط األفضلية الخاصة بنا! سنواصل شق
طريقنا واستغالل أفضلياتنا مقابل كل تحدي!

التقيت األسبوع املايض مديري كل بلدات مسغاف وكذلك رؤساء بلدات مسغاف .وكانت اللقاءات يف مبنى
حديقة االستدامة يف املجلس .هذه املنتديات ناشطة ومثمرة بفضل عمل قسم تطوير البلدات ومبشاركة
كبرية ورائعة .وهذه فرصة أمامي للتواصل املبارش مع الناشطني يف كل البلدات.

وقعت مع صديقي رئيس املجلس املحيل يف شعب ورئيسة سلطة ترصيف املياه يف الجليل الغريب ونشطاء
من شوراشيم وياعد وشعب ،عىل وثيقة للمحافظة عىل النظافة وجودة البيئة يف وادي حيلزون.

أُجريت معي األسبوع املايض مقابالت بالعربية والعربية حول موضوع املخاطر الناجمة من الحرائق
رابط املقابلة بالعربية
ومدافن النفايات الخاصة.
يف إطار وظيفتي كرئيس للجنة الرفاه يف مركز الحكم اللوايئ ،التقيت مديري ومديرات من وزارة الرفاه من
أجل وضع طاقم توجيه مشرتك مع ممثيل مكاتب حكومية أخرى للجنة التعليم ولجنة الرفاه يف املركز.
سيعمل الطاقم عىل بناء وتطوير مجتمعي واجتامعي وبالتطوع يف كل املجالس اإلقليمية.
التقيت كل ضباط اللواء واملنطقة يف حرس الحدود واتفقت معهم عىل تقدم فرق الجاهزية البلدية
ومتميد آخر ثابت يف وادي سالمة ومحطة رشطة جديدة هناك .أقام حرس الحدود مؤخرا فرق جديدة
والتي ستكون جاهزة للرد الرسيع ألحداث مثل حارس األسوار يف العام املايض .بالنسبة لفرق الجاهزية
البلدية سأتطرق إليها يف أقرب فرصة مواتية .يف الوقت الحايل فإن القامئني عىل أمن البلدات ورؤساء لجان
األمن مدعوون للتواصل مع ضابط األمن يف املجلس واستالم التفاصيل.
شاركت يف جلسة لجنة التخطيط والبناء الثانوية يف املجلس القطري للتخطيط والبناء بشأن مخطط مركز
الجبل يف جبل شخانيه ،ومخطط توسيع عرب النعيم.

التقيت األسبوع املايض إدارة قسم االستيطان حول موضوع مواصلة توسيع بلدات مسغاف اليهودية ،ويف
حال تم صدفة التقدم بالقراءة الثانية والثالثة بشأن تعديل نظم الجمعيات التعاونية لتوسيع تعريف بلدة
قروية صغرية من أجل التخصيص للموىص بهم من قبل لجنة االستقبال اللوائية (الخاضعة ملراقبة) بعد
انتخابات الكنيست القادمة.
اجتمعت الهيئة العامة للمجلس األسبوع املايض واستلمت رشحا عن نشاط املجلس حول موضوع توسيع
الخدمات املقدمة للجيل الثالث والتقدم ببناء قرية املتقاعدين .وصادقت الهيئة العامة أيضا عىل توزيع
األموال اإلضافية التي من املتوقع أن تصل للمجلس كبديل رضيبة التحسني من سلطة أرايض إرسائيل ،بني
احتياجات تطوير البلدات وبني احتياجات تطوير املجلس.

التقيت /تحدثت مع ممثيل جمهور ومواطنني من موريشت ،عتسمون ،ياعد ،متسبيه أفيف ،وادي سالمة،
الكامنة ،شخانيا ،كورنيت ،ركيفت ،شوراشيم وهراريت.

قرأنا يوم السبت قصة سفري .عندما كنت مرشد رحالت يف سيناء اطلعت عىل أدب لباحثني نصارى قاموا
بإجراء أبحاث ورددوا نقاط مختلفة ألماكن اسرتاح فيها بني إرسائيل خالل سفرهم يف الصحراء .وهناك
أدب رباين بهذا املوضوع وتطرق للسفر الروحاين والجامعي وليس للسفر الجسدي الذي مر به جيل يف
الصحراء .ترمز األسامء أيضا إىل التطور الداخيل وإىل اإلجراءات الشخصية ،وما غري ذلك .انتهينا من قراءة
حومش يف الصحراء ونقف أمام البدء بقراءة أقوال التي لقبها د .ميخه غولدمان بخطاب سيدنا موىس عليه
السالم األخري .نحن يف مطلع شهر مناحم آب ويف فرتة بني املرصيني .أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

