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سألت نفيس بعد انعقاد جلسة هيئة املجلس ،األسبوع املايض ولقايئ مبواطني كورنيت -״أي تغيري
أجرينا يف املجلس خالل السنتني والنصف االخريتني?״
إذن ،وبإختصار رسيع:
ضاعف املجلس تقري ًبا األموال املنقولة للبلدات!
أخذ املجلس مسؤولية البنى التحتية عىل عاتقه ،مالعب اللعب واألرايض العامة التي كانت
سابقًا تحت مسؤولية البلدة!
ضاعف املجلس وع ّمق نشاطه يف وسط أبناء الشبيبة واألوالد ،يف أيام الجمعة أيضً ا ويف أيام
العطل ويف ساعات ما بعد الظهر يف البلدات والعناقيد!
استثمر املجلس بتطوير الخدمات والبنى التحتية وفق انتشار جغرايف ويف عناقيد البلدات
البعيدة من مركز املجلس!
أموال لتنفيذ وشق طرق متنوعة يف كل أرجاء املجلس!
استثمر املجلس وج ّند ً
ضاعف املجلس املبلغ املايل املخصص لنشاط الجيل الثالث!
دفع املجلس قُدما تخطيط وتسويق قسائم وتنفيذ بنى تحتية يف البلدات البدوية ،بكميات ليس
لها مثيل عىل مدار عرشات السنني!
استثمر املجلس وط ّور نشاطات رياضية وثقافية يف النادي القروي ،يف الريخس ،يف جبل كمون،
يف البلدات البدوية ويف املدارس!
يحظى التعليم الرسمي وغري الرسمي يف كل األوساط وكل التيارات إلدارة ،تركيز وتطوير رياديني
حيويني رغم الكورونا!
قام املجلس بنشاطات تطوير تجاري غري مسبوق  -״الهاب״ ،״النظام البيئي״ ،״همئيتس-املحفز״،
مجتمع املصالح التجارية ،تطوير مبادرات هايتك باالشرتاك مع ممثلني من املجتمع العريب،
تطوير مناطق صناعية وامتالك منطقة صناعية يف لفون ،تطوير أنظمة ألياف برصية وأنظمة
الخاليا الكهروضوئية وغريها!
تجري أعامل تجديد شوارع ،دوارات وتقاطعات طرق يف كل أنحاء املجلس ،املواصالت العامة
النشطة ״حسب النداء״ ،وقري ًبا سنقتحم عوائق مناقصة وزارة املواصالت ونبدأ بإدارة نظام
الحجوزات والطلبيات بأنفسنا!
ينفذ قسم الهندسة أعامل تركيبات االضاءة وينفذ أعامل بنى تحتية جيدة وتجديد بنى تحتية
قدمية بكميات غري مسبوقة!
هذه قامئة جزئية…
تلخيصا لألعامل مع اقرتاب نهاية السنة امليالدية.
سنصدر
ً
نحن ننب! نبني بلدات ،نبني مجتمعات ،نبني أنظمة هندسية ،نبني مدارس ،نبني مبانٍ عامة،
نبني مناطق صناعية ،نبني مرافق رياضية وصحية.
السنتان األخريتان كانتا مليئتان بالتحديات -عدة جوالت انتخابية ،حكومة بدون ميزانية،
تقييامت الكورونا ،تحديات أمنية واجتامعية…
ومجلس إقليمي مسغاف ،بلدات مسغاف ومواطني مسغاف  -يبنون .هذا ما نحن فاعلون!

شاركت األسبوع املنرصم يف جلسة لجنة التخطيط والبناء ويف جلسة هيئة املجلس التي عرض
خاللها مدير قسم تطوير البلدات ،التقدم بالتخطيط االسرتاتيجي لعالقة املجلس  -البلدات.
العمل كثري ،بالنجاح! بالجلسات القادمة سيبلغون عن تقدم برامج التعليم ،التطوير التجاري
ومتعدد األجيال.

شاركت يف جلسة الكنيست حول اإلجرام يف املجتمع العريب ،ويف لقاء رؤساء سلطات مجالس
إقليمية بوزيرة املواصالت ورئيسة حزب ״العمل״.
شاركت يف جلسة رؤساء اللجان املختلفة يف مركز الحكم اإلقليمي .لجنة الرفاه ،التي أترأسها
تعمل عىل تطوير طواقم الطوارئ البلدية /طواقم املناعة البلدية-تساحي ،وعىل مالمئة خدمات
الجيل الثالث وخدمات ذوي االحتياجات الخاصة مع الظروف القروية ،وتنشط بتطوير التشغيل
والتطبيق بالعمل ملواطني الحيز القروي ،يف برامج شبيبة وأوالد يف خطر ،يف املجتمع العريب
واليهودي ،وباملالكات ونظم عمل وزارة الرفاه ،وزارة الصحة ،وزارة املساواة االجتامعية ،وزارة
النقب والجليل ،وزارة اإلسكان (ترميم األحياء) وزارة األمن الداخيل ،ووزارة الداخلية يف املجالس
اإلقليمية ،يف املناطق النائية والحيز القروي.
التقيت إدارة بلدة كورنيت ومواطنني وعقب اللقاء تقرر تنفيذ مسح خدمات مع الرتكيز عىل
خدمات األوالد والشبيبة ،وكذلك فحص اهتامم األهل بأسبوع التعليم القصري.
التقيت ممثيل لجنة التعليم وممثيل بلدة اشحار ،حول موضوع تطبيق قرار املجلس بشأن
تأسيس ״مسغافيت״ كلية التحضري للجيش يف اشحار.

التقيت ممثيل جمهور ومواطنني من شخانيا ،هراريت ،حرشيم ،اشحار ،وادي سالمة ،يوفاليم،
عتسمون ومخمونيم.

صلينا يف يوم الغفران .قرأنا بالبيت ״اصغوا״ حسب تقسيم ״هزيف لخا״ .رشعنا ببناء عريشة
السالم .هذا األسبوع نربط االجناس األربعة برباط واحد .أمتنى للجميع عيد سعيد ،ارتباط عائيل
ومجتمعي ،تفكري عميق وتأ ُمل ما يحدث وعالقتنا بالسامء فوقنا واألرض التي تحتنا مع اقرتاب
تجدد األمطار قريبا.
بدأت البساتني يف يودفات بالنمو هذا األسبوع  -تعالوا لزيارتها.
مناسبات تغمرها السعادة ،أعياد وأوقات للرسور!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

