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طرح وزير اإلسكان اقرتاحني لنظم مؤقتة ( 3سنوات) من أجل التقدم الستيعاب عائالت شابة يف
البلدات القروية .االقرتاح األول يتعلق ببلدات مناطق األفضلية يف الجليل والنقب وكان االقرتاح كام ييل:
 -1رفع سقف قيمة األرض من أجل إجراء حساب التخفيض عىل األرض (من  550 -450ألف شيكل)
 -2القيام بتأجيل وعدم تفعيل جهاز تقليص التخفيض يف البلدات ذات السلم االجتامعي االقتصادي
العايل.
التخفيضات اإلضافية مرشوطة برشطني مجتمعني؛
 -1التوسع يكون ليس بأقل من  60-بيت.
 -2الذين يتم استيعابهم ليسوا من أبناء املكان ويكونوا بشكل خاص من بلدات ذات سلم اقتصادي
اجتامعي من .5-0
الحديث يدور عن تخفيض يف بلدات مسغاف مببلغ حوايل 50 -ألف شيكل (من أصل نحو
 1,150,000شيكل تكلفة قسيمة مطورة لبناء ذايت) .يف بلدات مسغاف ،إمكانية توسعة كبرية تكون
محدودة الستيعاب سكان جدد من بلدات من سلم منخفض غري قابلة للتنفيذ.
كان طلبي األصيل رفع السقف ل 1-مليون شيكل وإلغاء الغرامة املفروضة عىل السكان الجدد يف
بلدات ذات سلم مرتفع.
االقرتاح ذاته يدل عىل فكرة وعىل سلم أولويات .قيل لنا أنتم أغنياء ومتيلون الستيعاب عائالت ذات
وضع إقتصادي جيد والتوسع ببطء .قررنا يف جلسة فورية عقدتها مع رؤساء سلطات يف الجليل
وممثيل ومع وحدة االستيطان ،أن نقدم طلبا لتجهيز اقرتاح بديل مقبول أكرث ومتوازن أكرث.
االقرتاح الثاين هو التفاقية سقف من أجل تشجيع التسويق الرسيع لقسائم البناء يف املجلس
االقليمي الذي يلتزم باستيعاب  2,500عائلة خالل سنتني .وهذا ليس فعاال لبلدات مسغاف .اتفاقية
السقف غري محدودة ملناطق أفضلية وهي تعالج بواسطة مركز الحكم اإلقليمي .وسنقوم بوضع
اقرتاح للتنفيذ أكرث لهذه الخطة أيضا.
إن مجرد إستعداد الوزير بتقديم اقرتاحات لتطوير االستيطان بشكل عام ويف النقب والجليل بشكل
خاص ،أمر مشجع ولكن مل نصيل من أجل تحصيل هذا األمر فقط.
من املخطط عقد جلسة مجلس أرايض إرسائيل يوم الثالثاء القريب ،وسألتقي قبلها وزير تطوير
النقب والجليل ووزير الزراعة .يدعم الوزير الطلبات واملقرتحات التي قدمتها بشكل كبري وأبدى
اهتامما باملساعدة.
ارتفاع األسعار يف مسغاف هي مصريية وتشكل تحديا لالستيعاب والتطوير يف بلدات مسغاف
اليهودية يف السنوات القريبة .الطلبات املتزايدة يف بلدات الجليل العربية والبدوية يف مسغاف
تتسبب بصغوطات عىل عمليات التسجيل باألساس وعىل القرعة الستالم القسائم من أرايض الدولة.
يؤدي الطلب املتزايد يف البلدات اليهودية الرتفاع األسعار بشكل فوري .الصفقات القليلة التي تنفذ
يف البلدات العربية هي عىل أرايض مبلكية خاصة بشكل عام .سعر األرض غري املخصصة للسكن عال
جدا وهي دالة عىل التوقع بتغيري هدف األرض املستقبيل بشكل فعيل .أرايض الدولة تباع لألزواج
الشابة بسعر رخيص وهذا أمر جيد .يف البلدات اليهودية تباع بيوت قامئة وليس قسائم البناء فقط.
عملية البيع مراقبة ومسجلة وأسعار البيع تؤثر عىل سعر قسائم البناء مبارشة يف البلدة والبلدات
املجاورة لها .النقص بالسكن يف البالد ،الكورونا وإجراءات التخطيط املستمرة ،كلها تتسبب بارتفاع
أسعار القسائم.

ينضم مجلس مسغاف إىل الجهود الهادفة لتقديم املساعدة لالجئني األوكرانيني .الجهود الفورية هي
مبوضوع املساعدات اإلنسانية .تشغل مسغاف متطوعني وتجمع التربعات.

يوجد فكرة عىل املدى القصري واملدى البعيد الستيعاب الهجرة يف بلدات مسغاف .يتذكر قدامى
مسغاف املعسكر املؤقت يف موقع إتجار ،الكرفانات وميزانيات البناء للمهاجرين يف بلدات مسغاف
املجتمعية .اقرتحت أن تقوم سلطة أرايض إرسائيل بتخصيص أرض سكنية للجمعيات البلدية ،مقابل
تجهيز أرض لسكن املهاجرين عىل غرار مرشوع بيت أول بالوطن .تستعمل هذه البيوت عىل املدى
البعيد لسكن مؤقت ملن يتم استيعابهم وللمواطنني الدامئني الذين يحتاجونها .ومع الوقت باإلمكان
بناء وحدات الستيعاب املهاجرين مبساعدة وحدة االستيطان ووزارة اإلسكان .حسب رأيي هذا
النموذج الفعال من أجل استيعاب الهجرة يف مسغاف .عىل كل حال أنا منتبه بأن الكثري من مواطني
مسغاف مهتمون باملشاركة بالجهود إلعطاء حل وجواب لهذا الجنون الذي يحدث يف أوكرانيا.
كنت مرات عديدة يف املايض باجزاء مختلفة يف أوكرانيا ،وهي بالد جميلة ومثرية جدا .من الصعب
رؤية بلد تتعرض لهجوم وتتدهور بشكل متطرف كهذا .جاراتنا سوريا ولبنان متواجدات بأزمة صعبة
منذ سنوات .يف الرشق األوسط ،يف مركز آسيا ،يف شامل أفريقيا واآلن يف رشق أوروبا ،ونحن نشهد
كيف تدار حياتنا عل جليد بسمك دقيق ،وكم هي دولتنا وظروف حياتنا ليست مفهومة بشكل
عادي .أضم صويت لكل سكان العامل املزعوجني واملحتجني عىل الغزو الرويس وتعرب عن دعم كل
مواطني اوكرانيا يف هذه األيام الصعبة.

تحدثت األسبوع املايض بشأن جلسة مجلس أرايض إرسائيل ،املزمع عقدها مع أعضاء مجلس الكرين
كييمت ،هيمنوتا ،وزارة الزراعة ،وزارة املالية ،ووزارة اإلسكان ،وقمت بتنسيق األمر مع رؤساء
مجالس يف النقب والجليل.
توجهت األسبوع املايض إىل املديرة العامة يف وزارة املعارف مع معطيات مقلقة .عبء امليزانية
امللقى عىل كاهل املجلس لتغطية تكاليف السفر ومرافقة طالب الرتبية الخاصة والدمج كبرية،
حيث تصل هذه امليزانية إىل حوايل  6مليون شيكل سنويا .مشاركة الوزارة بتطوير الشبيبة انخفضت
بشكل كبري ولذا ارتفعت نسبة مشاركة املجلس بحوايل مليون شيكل ،أكرث من املخطط له.
توجهت لرئيس مديرية التخطيط بشأن طلب سخنني توسيع بداية الفامتال ،حسب قرار هيئة
املجلس .التقيت رؤساء وممثيل بلدات معليه تسفيا ،إشحار ،إشبال ويوفاليم ،خالل جلسة هيئة
املجلس حول هذا املوضوع.
شاركت يف الجلسة يف لفون مع رجل األعامل الذي يقوم بتطوير مراكز الرعاية وكذلك مع ممثيل
إدارة البلدة.
شاركت يف جلسة إدارة املركز الجامهريي وجلسة تلخيص فعاليات أبناء الشبيبة املكثفة يف السنة
األخرية ،وتطبيق برامج أبناء الشبيبة يف البلدات والعناقيد.
التقيت قائد رشطة مسغاف ومدير قسم األمن بشأن برامج تكثيف تواجد الرشطة وحرس الحدود
وقسم األمن يف املجلس.
التقيت أعضاء لجنة الحسينية ومواطنني وممثيل جمهور من لوطيم ،معليه تسفيا ،يوفاليم ،إشبال،
شاحر ،الكامنة ،لفون ويودفات.
شاركت بعرض فرق الرقص وقمت بتهنئتهم.

شاركت يف مناسبة انتهاء مرافقة املبادرين يف مرشوع املحفز املشرتك بني مسغاف وبلدية سخنني
ومرافقة رشكة .Mass Challenge

اتقدم بخالص التعازي لكل عائلة سواعد بوفاة البنت ريتال ،إبنة الخمس سنوات جراء حادث طرق
مأساوي يف مدخل بيتها يف وادي سالمة .الله يرحمها.

قرأنا يوم السبت قصة ״وينادي״ .مناجاة الرب هي األساس يف رسالة سيدنا موىس عليه السالم،
لبني إرسائيل يف الصحراء ،ومعنى تقديم الضحايا من كل األنواع ،اإلميان ،والطموح الجتياز الصحراء،
والوصول إىل أرض إرسائيل .وما زلنا نسمع صدى املناداة حتى يومنا هذا .وهل نستجيب وهل
نصغي نحن؟ وهل نحن جاهزون للتضحية؟ هذا السبت هو آخر سبت قبل عيد املساخر ،سبت
״تذكر״ ونحن نتذكر هجوم العمالق عىل أبائنا أثناء السري عىل الطريق يف الصحراء .نحتفل بعيد
املساخر ونقدم الوجبات الصدقائنا والهدايا للمحتاجني .أسبوع جيد وعيد مساخر مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

