0602
2022
ה׳ באדר א׳ תשפ״ב

يخصص املجلس اإلقليمي مسغاف نسبة حوايل  %10-من امليزانية الجارية لخدمات الرفاه
االجتامعي .وهذه الحصة هي الثانية من حيث الحجم بامليزانية ،بعد الحصة املخصصة للتعليم غري
الرسمي والذي يبلغ حوايل  ،%50-والحديث يدور عن أكرث من  25-مليون شيكل بسنة .2021لقد
متت مضاعفة ميزانية الرفاه خالل العرش سنوات األخرية ،ففي سنة  2011-كانت امليزانية أقل من
مبلغ 12-مليون شيكل .يعمل قسم الرفاه بشكل أسايس بتقديم الخدمات التي يستحقها مواطني
مسغاف حسب القانون ،ومعظم هذه الخدمات ممولة من قبل وزارة الرفاه وترتاوح نسبة هذا
التمويل من  .%50- %75اما تكملة ما تبقى من التكاليف التي ترتاوح ما بني  25% -%50هي من
مصادر ذاتية ،كرضائب األرنونا واملوازنة من وزارة الداخلية.
مركز الحكم اإلقليمي هو منظمة متثل كل املجالس اإلقليمية يف إرسائيل وعددها  .54يعمل هذا
املركز مقابل املكاتب الحكومية املختلفة بواسطة لجان .يوجد أربعة رؤساء مجالس وخمسة مديري
أقسام رفاه قدامى من أعضاء لجنة الرفاه ،التي تركز عمل املركز أمام وزارة الرفاه .تعمل اللجنة وفق
خطة عمل ويعالج املوظفون الدامئون يف املركز عمل اللجنة الجاري .أنا أشغل يف السنوات الثالث
األخرية منصب رئيس لجنة الرفاه وأنا عىل تواصل مع وزير الرفاه ومديرة الوزارة العامة ومديرو
الدوائر ،واملجاالت واملشاريع الخاصة بالوزارة ،بكل ما يتعلق باملجالس اإلقليمية .وكانت األسبوع
املايض جلسة دورية مع الوزير ،املديرة العامة ومديرو الدوائر.
معظم الفجوات يف خدمات الرفاه يف الحيز القروي تنتج عن تكاليف السفريات الباهظة .نقوم يف
مسغاف بسد الفجوات التي تصل إىل مئات آالف الشواقل يف السنة مقابل نقل مستحقي خدمات
الرفاه من ذوي االحتياجات الخاصة .ويف خدمات الجيل الثالث أيضً ا .جزء من الخدمات مرتبط
بعدد املستحقني وال يوجد عدد كايف يف مسغاف وحتى يف كل الحيز القروي ،والسبب بسيط وهو
أن البلدات صغرية نسبيا .الصعوبات أكرب وأكرث عندما يدور الحديث عن تقديم الخدمات باللغة
العربية .نحن مجلس مختلط ونعمل وفق القيم -اختالف ،تعاون وتقليص الفجوات .مؤخ ًرا بدأنا
بتجربة لتزويد الخدمات بواسطة عنقود بيت هكريم ،يك نصل إىل الحد األدىن من املستحقني ،لتقديم
خدمات إضافية يف املجتمع العريب واليهودي أيضا.
شغل وزير الرفاه مئري كوهن باملايض ،منصب رئيس بلدية ،وهو يحدث انقالبا يف وزارة الرفاه.
وكذلك مديرة الوزارة العامة التي كانت باملايض رئيسة مجلس إقليمي وهي عىل دراية بخصوصية
الحيز القروي .وكذلك ميزانية الدولة التي مررت أخريا ،توفر إجابات لاللتزامات بسد الفجوات يف
املجتمع العريب ،التي نتشابك معها وأكرث ،نحن جزء منها كذلك.
متول وزارة الرفاه مرافقة طواقم الطوارى البلدية ،وخدمات تطوير التشغيل يف الحيز القروي
واملجتمع العريب ،خدمات الجيل الثالث ،خدمات ألشخاص مع محدوديات ،مرافقة ومساعدة
بالتطوع املجتمعي يف اطارات كثرية  ،خدمات إجبارية للفرد والعائلة ،مرافقة مجتمعية وتطوير
مجتمعي عىل مستوى الحيز القروي.
أحد مقاييس املرونة االجتامعية واملجتمعية هو مقياس التطوع .وكذلك االستعداد للتربع املادي وهو
مهم أيضا .التقاليد اليهودية واإلسالمية واملسيحية كلها تحث عىل إخراج الصدقات وعمل الخري.
الكثري من األعامل الخريية ،مساعدة متبادلة وتكافل متبادل ،متواجدة يف صور مختلفة يف بلدات
مسغاف .شاركت ،األسبوع املايض ،يف جلسة إدارة جمعية «عميتيم» .هذه جمعية تشكل بيتا للتربع
للمحتاجني من سكان مسغاف منذ سنة  .1998تشغل الجمعية صندوق إعانة عام وتسمح بجمع
التربعات للمساعدة يف حاالت معينة .التربعات للجمعية معرتف بها لالستحقاق الرضيبي حسب بند
 46ألوامر رضيبة الدخل .ومن يرغب بالتربع بإمكانه فعل ذلك من خالل حساب بنك لئومي ()10
فرع  960حساب رقم ( 60/82700تحويل الكرتوين .)08270060
ومن يرغب بالتربع ويهتم بتفاصيل إضافية بإمكانه التوجه إىل بوعز كوهن ،وهو من قدامى
رئيسا للصندوق بتطوع منذ عدة سنوات .جازاكم الله كل خري!
عتسمون ومسغاف ،والذي يشغل ً

بدأنا االسبوع املايض بإجراء استطالع ״مجتمعي״ يف بلدات مسغاف ،وهو مالئم للحيز القروي .وميكننا
من خالله عمل مقارنة بني بلدات مسغاف املختلفة وبينها وبني بلدات تحمل ذات الصفات يف املجتمعني
اليهودي والعريب .تم اعداد االستطالع بواسطة رشكة املراكز الجامهريية وجهات مهنية مرافقة.
يوم االثنني يتوزع عىل كل مواطني مسغاف يف صناديق الربيد ״إشارات״ مرجعية مع باركود موجه
لتلخيص مقتضب لفعاليات أقسام املجلس املختلفة يف سنة  .2021سيتم تسليم نرشات ورقية
 Hard Copyإىل كل لجان البلدات ،أي كل من يفضل ذلك .سأرفق الرابط األسبوع املقبل.
استضفنا األسبوع املنرصم ،بعثة من مجلس اقليمي رمات هنيغف ،التي ستستوعب بلدة بدوية،
بلدة عبدة القريبة من خربة عبدان يف النقب .زارنا رئيس املجلس و  10مديرين لعقد لقاءات
واإلطالع عىل نوعية عمل املجلس اإلقليمي الذي يشمل بلدات بدوية .يف البداية عرضت أهم األمور
سويا مع نائب الرئيس وممثل وادي سالمه يف هيئة املجلس ،ورئيس لجنة وادي سالمة املخرضم منري
سواعد .وبعد ذلك التقى كل مدير بنظريه وتحدثوا عن مواضيع عينية تتعلق بالخدمات يف مجال
عمل املديرين املشاركني يف مجلس مختلط.

التقيت األسبوع املايض مدير عام وزارة االقتصاد بشأن تشجيع تطوير تشغييل يف مسغاف.
تحدثت األسبوع املايض ،مع مدير عام وزارة تطوير النقب والجليل حول مساعدات ودعم الوزارة
ملشاريع إقتصادية يف املجلس.
شارك نائب رئيس املجلس يف جلسة املجالس البدوية يف الشامل مبوضوع تطبيق خطة  550الخاصة
بتطوير املجتمع العريب .مسغاف هي السلطة البدوية الثانية من حيث حجمها يف الشامل!
التقيت رئيس كلية سخنني وعرضت أمامه املحفز «همئيتس» املشرتك يف مسغاف وسخنني .كلية
سخنني تؤهل معلمني أيضا يف مجاالت واسعة االطالع والتكنولوجيا .يرسنا أن نعمق التعاون مع
الكلية كام نفعل مع كلية أورط براودا يف كرمئيل.
زار مسغاف األسبوع املايض ،كل عىل حدة ،كل من
رئيس لجنة األمن يف الكنيست ومساعد وزير األمن الداخيل الذي يعالج الحيز القروي.

شاركت يف جلسة ״تحريك״ استطالع يختص بقيم الطبيعة واملناظر التي حظينا بتطويرها يف املناطق
املفتوحة يف مسغاف .سيتم استعامل االستطالع الحقا ملواصلة تطوير ومراقبة املناطق املفتوحة يف مسغاف.

شاركت األسبوع املنرصم يف جلسة كبار املديرين يف املجلس ،وباركنا ملدير جناح األمن الجديد ،الذي تسلم
وظيفته األسبوع املايض .عيدان فيغنبوام هو من سكان مانوف ونرجو له النجاح يف وظيفته الجديدة!
شاركت األسبوع املايض ،يف جلسة طواقم فرق التوجيه من قبل اللجنة االسرتاتيجية لتعدد األجيال،
التي ترافق تقدم بناء قرية املتقاعدين يف موقع ״اتغار״ بني عتسمون وبارك اسرتاليا.
التقيت األسبوع املايض ،إدارة بلدة اشحار ضمن جلسة جارية .التقيت مع ممثيل إدارة لفون
املنتهية واليتهم ،لتلخيص فرتة مهمة جدا بتطوير البلدة بالتعاون بني املجلس وبلدة لفون ،مدرسة
املنحدر ״هريخس״ وعنقود بلدات مسغاف الشاملية.
التقيت منتدى رؤساء لجان بلدات مسغاف ومواطنني وممثيل جمهور من كورانيت ،اشبال ،وادي
سالمة ،الحسينية ،عتسمون ،مانوف ،ياعد ولفون.

قرأنا يوم السبت موعظة ״التربع״ .الكلمة هي من جذر وأصل ״رفع״ .أي من يرفع التربع يؤدي
لالرتقاء والعلو.
نقرأ بهذه املوعظة عن التربع من القلب لبناء خيمة السكن .السكن أقيم يك يسكن الرب بني بني
إرسائيل .قريب .يف نهاية»الهفرتاة» تأيت اقوال الرب لسليامن ״وسكنت بني بني إرسائيل ولن أترك
شعبي إرسائيل״ .اليوم يتربعون أيضا ،يعملون ويبنون كنس ،مساجد وكنائس ،ليس من أجل أن
يسكن بها الرب وإمنا يك يسكن بداخلنا .أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

