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 2,474طال ًبا من طالب الصفوف األوىل حتى الرابعة ركبوا اليوم صبا ًحا  52حافلة لنقل الركاب
وسافروا للتعلم يف مسغاف .سيتعلم هؤالء الطالب الذين يأتون من  35بلدة من بلدات
املجلس بواسطة  60خطا من خطوط السفريات ،خمسة أيام يف األسبوع ،يف عرشة مدارس
ابتدائية منترشة يف نطاق املجلس اإلقليمي مسغاف.
توقفت  6حضانات عن العمل .وكانت هذه الحضانات قد عملت يف أرجاء املجلس من أجل
راحة املواطنني الذين طلبوا استغالل هذه الخدمة وصودق عىل طلبهم حسب تعليامت وزارة
الصحة.
 406طال ًبا من طالب التعليم الخاص يتم نقلهم بالسفريات  6-5أيام اسبوع ًيا يف  99سيارة
سفريات يوم ًيا اىل  82مدرسة.
 1,673ولدً ا يتعلمون يف  66روضة أطفال يف املجلس عىل مدار ستة أيام باألسبوع.
تقام فعاليات ألبناء الشبيبة يف كل بلدات املجلس مرتني عىل األقل يف األسبوع .ما زال طالب
صفوف الثواين عرش يتعلمون بواسطة تقنية الزوم .باإلضافة لذلك ،فإن الطواقم التدريسية
قسم من الطالب  -يوم ًيا!
تقوم يوم ًيا بالقدوم لبلدات املجلس وتلتقي ً
قسم شاحر(خدمات التعليم والرفاه) يعمل بدون توقف مع األوالد والشبيبة بضائقة ،ويف ِّعل
اكرث من  261شابًا وشابة عىل مدار خمسة أيام اسبوع ًيا   .
يستعد قسم املعارف يف املجلس ملواصلة تقليص تقييدات الكورونا ،وارجاع ما تبقى من الطالب
للمدارس ويف سيناريوهات مختلفة.

يرحب املجلس بشكل دائم بكل خدمة إضافية والتي من املمكن تقدميها للمواطنني ولألوالد
والشبيبة .لقد شغل املجلس حضانات منذ اللحظة األوىل التي تسنى بها ذلك لكل من يطلب
هذه الخدمة .يفعل املجلس الكثري من الفعاليات اإلضافية ،أكرث مام ورد بقرارات مكاتب
الحكومة .يشارك املجلس بتفعيل الفعاليات اإلضافية التي تقدم لجمهور األوالد والشبيبة،
وللمسنني واملسنات أيضً ا يف إطار جمعية «مرحافيم» .وعىل الرغم من كل التقييدات إال أن
الجمعية تتطبق «شهراملواطن املسن» بزيادة الفعاليات الخاصة باإلضافة للفعاليات اليومية
والتي تقام يف كل بلدات املجلس وبيوت الجمعية.
يوجد تحديات بتوفري الخدمات يف وقت االغالق .يوجد تحديات بتقديم الخدمات يف ظل
التقييدات .يوجد تحديات باألداء وفق تعليامت متناقضة من مكاتب حكومية مختلفة .يوجد
تحديات بالتواصل مع فئات سكانية يف ضائقة ومع أناس يشعرون باإلحباط .نحن نواجه كل
هذه التحديات وتحت ثالثة أطر من الرقابة الذاتية  :
 -1إختبار الق ّيم :هل القرار الذي نتخذه ،والنشاط الذي نقوم به ،والخدمة التي نقدمها
تتناسب مع قيمنا؟
 -2اختبار االسرتاتيجية :هل نعمل وفق االتجاه الصحيح وحسب ترتيب األولويات التي اوجزت
عىل يد الجمهور؟
 -3اختبار النتيجة :هل نعمل بالطريقة األكرث نجاعة ،واألكرث فائدة والتي تعود بأفضل نتيجة،
والتاثريات الجانبية اإليجابية األكرب قدر اإلمكان وفقًا لهذه الظروف؟  
  
باإلضافة للرقابة الذاتية فاننا نخضع لرقابة متواصلة من قبل املكاتب الحكومية ،ومهيئون
بشكل دائم للرقابة والنقد الجامهريي وللرقابة القضائية أحيانًا.
معدل اتخاذ القرارات والحاجة ملالمئة فعاليات للظروف املتبدلة ،كان هذا األسبوع عال ًيا.
بودي ان أتقدم بالشكر اىل كل من يعمل بالرتبية والتعليم ومع الشبيبة ،عىل الجهود التي
بذلوها من أجل توفري الرد املناسب للظروف.
يف الوقت الحايل فإن كل بلدات مجلس مسغاف خرضاء ،ونأمل أن يستمر الوضع كذلك .وعند
كل حدث لحجر صحي أو التحقق من إصابة مريض يف جهاز الرتبية والتعليم ،فإن هذا األمر
يستدعي استعداد الصفوف ،طواقم التدريس وجهاز نقل الطالب ،مجددًا  .

طرأ تقدم كبري هذا األسبوع عىل أعامل البنية التحتية لرتتيب مسار شارع مناطقي  804يف
بلدة راس العني.

أُنجز هذا األسبوع بناء مبنى متعدد االستخدامات يف بلدة الضميدة.

شاركت هذا األسبوع يف جلسة رؤساء املجالس اإلقليمية التي تقع ضمن نفوذها بلدات بدوية.
يقف عىل رأس هذا املنتدى نظريي رئيس مجلس إقليمي البطوف .وكان موضوع الجلسة قرار
الحكومة بتمديد فرتة تنفيذ القرار  1480الذي يتعلق مبيزانيات إضافية للفعاليات يف البلدات
البدوية يف الشامل.

شاركت بجلسة رؤساء سلطات محلية مع وزير املعارف بخصوص الخطوط العريضة لعودة
طالب الصفوف األوىل حتى الرابعة للدوام العادي.
شاركت بجلسة مجموعة األعامل ال ״اكو-سيستيم״ يف كرمئيل مع نشطاء من مجال األكادمييا،
الصناعة ،السلطات املحلية وأكادمييني ومجموعة لتطوير التشغيل يف املنطقة.
التقيت هذا األسبوع ممثل سلطة حامية الطبيعة الذي يعمل بقضايا التخطيط يف املجتمع
العريب.
التقيت مع نظريي رئيس مجلس إقليمي عيمق يزراعيل مبوضوع املحاولة الصالح تحديد
التخفيضات عىل تسويق أرايض بناء يف بلدات مدرجة عىل عنقود  9يف السلم االقتصادي
االجتامعي.
التقيت مبادرا ملصنع ذكرى الكارثة مبا يتعلق بنشاط تقديم املعلومات والرتبية مبوضوع الكارثة.
التقيت رئيس اتحاد كرة التنس بهدف تطوير فرع رياضة التنس يف مسغاف.
التقيت هذا األسبوع وج ًها لوجه مديري األقسام يف املجلس.

التقيت إدارة اللجنة املحلية يف الحسينية ،مواطنني وممثيل جمهور من لوطيم ،افطليون،
هراريت ،اشبيل ،هار حلوتس ،طال ايل ،ياعد ،حورشيم ،موران ،شوراشيم ،يودفات ،تسوريت،
موريشت ،متسبيه افيف ،يوفاليم وغيلون.

مساء السبت توىف صديقي أون من كيبوتس رأس الناقورة نتيجة إصابته بالكورونا .له الرحمة.
يوم أمس قرأنا قضية «إذهب إذهب» التي تتطرق لنواحي عدة باإلميان .منيل يف هذه األيام
ربط مصطلح فني مبعنى يستقبل وال يستقبل .اإلميان يف هذه القضية هو إميان مختلف.
فاإلميان بالقضية هو إميان حي.إميان يقوى ويضعف ،يتسبب وال يتسبب بالنشاط ،وال يتنازل
للظروف ،تنظر وال تنظر أكرث من التجربة الشخصية ،تؤدي ومتنع الحركة ملدى أكرب وتجازف
باملخاطر .اإلميان يف هذه القضية هو جزء من حوار مستمر بني اإلنسان وخالقه .هذا األسبوع
تصادف ذكرى رحيل شخص أثّر عىل اإلميان بحياته -الحاخام شلومو كارليباخ .برشى سارة
وأسبوع طيب.

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

