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قبل عام بالتحديد، كان كل يشء عاديًا. لو قال يل يومها أحدهم أنني ساجلس بعد سنة يف املكتب 

واقيض وقتي الجراء محادثات عرب الفيديو )من سمع عن الزوم أصًل( ، لكان ينتابني الضحك.

لو قال يل أحدهم يف حينه أنه بسبب انفلونزا من نوع جديد لن تكون فعاليات ومناسبات ثقافية 

يف كل العامل، كنت أرد عليه بأن هذه معلومات خيالية. لو قال يل أحدهم أن مئات املسافرين 

هذه  بأن  أقول  كنت  الصحي  للحجر  عنهم  رغام  نقلهم  وسيتم  إلرسائيل  ديب)!(  من  عائدون 

معلومات خيالية سيئة بشكل خاص! 

ولكن األمر الوحيد الذي مل يكن يفاجئني- انتخابات رابعة. 

عيادة  األحد، يف  يوم  التطعيم وتطعمت  لتلِق  لحجز دور  املايض  الخميس  يوم  اسمي  سجلت 

مبدينة سخنني.

األخرى  التطعيامت  ملياردات  ورائنا.  من  الكورونا  وستكون  األخرى  التطعيامت  مليني  بعض 

ايًضا.  بلدات مسغاف  ينترش. يف  والوباء  إغلق   ليس  اإلغلق  العامل.  الكورونا يف كل  وستنتهي 

يوجد حتى اآلن   985 شخًصا يف الحجر الصحي، و- 135 مصابا يف بلدات مسغاف. أمتنى لهم 

الشفاء العاجل! 

ينقص األوالد والبنات وأبناء وبنات الشبيبة التواصل الشخيص مع املعلمني واملعلامت واملرشدين 

واملرشدات. ينقصنا جميًعا التواصل االجتامعي، الثقايف، الريايض والسفر خارج البلد. أرجو أن 

مير هذا الوضع وبعد عام يكون قد مىض. األمر املؤكد أننا ال نقّدر املوجود بأيدينا حتى نفتقده. 

أحد األعامل املهمة التي قمنا بها هذا العام كانت االعتناء باألحراش والغابة داخل البلدات وذلك 

يف إطار االستعداد ملواجهة الحرائق.

هذا موضوع ال مثيل له من حيث األهمية. مرفق بهذا مناذج من األعامل التي قمنا بها هذا العام 

من حيث تخفيف كثافة األشجار ورفع مستوى املظهر. 

شاركت األسبوع املايض يف جلسة رؤساء سلطات محلية مع وزير الصحة، وجلسة رؤساء املجالس 

اإلقليمية مع وزير السياحة. وشاركت باالجتامع السنوي العام لرؤساء املجالس اإلقليمية. 

ودعنا األسبوع مديرة املركز الجامهريي وعضوة مجتمعنا العزيزة أيل، واستقبلنا بديلتها سيفان.. 

واتحاد  متنزه مسغاف-ترديون  إدارات  »حكال« رشكة  مع  املايض  األسبوع  اجتمعت  بالنجاح! 

مياه مجاري مسغاف، وصادقنا عىل ميزانية 2021 وعىل خطط العمل. أتقدم بالشكر لكل ممثيل 

بالجلسات، شكرًا!   ويشاركون  وتجربتهم  وقتهم  يتربعون من  الذين  املجلس  وأعضاء  الجمهور 

شارك أعضاء املجلس األسبوع املايض يف الجلسة األخرية لسنة 2020، وصادقنا عىل العديد من 

املواضيع: 

املالية  التحويلت  مبلغ  ارتفع  لقد  مجاري.  رسوم  عامة  مبان  دفع  مقابل  البلدات  تعويض   -

الجارية للبلدات هذا العام مرة أخرى، ومن املتوقع أن يصل يف سنة2021 اىل 8 مليون شيكل! 

- املشاركة املالية بالنضال الذي تخوضه بلدات غيلون، تصوريت، طال إل، شوراشيم وياعد ضد 

من سجلت مخطط  املصانع  تصنيف  منظومة  لحذف  والتنظيم  للبناء  اللوائية  اللجنة  قرارات 

الخارطة الهيكلية يف املنطقة الصناعية بارليف. 

شاهدوا الفيلم - قامئة جزئية للمشاريع واألعامل عام 2020 

تلخيص مفصل عن العمل يف سنة 2020 سيتم عرضه

هذا األسبوع يف موقع االنرتنت الخاص باملجلس. 

أريد أن أطلب من مواطني مسغاف ثلث طلبات:

1-  تطعموا )كل كلمة إضافية زائدة عن الحاجة(.

2- حافظوا عىل تعليامت اإلغلق. )باختصار(.

3- حاولوا أن تجدوا من هو بحاجة للمساعدة يف املحيط العائيل، الحارايت، اللوايئ، يف العمل، يف 

املجتمع ويف كل دائرة أخرى، حاولوا تقديم املساعدة. 

 

يوم السبت قرأنا قضية »ويعيش«. هذه القصة األخرية يف خمس سفر التكوين. القصة هي قصة 

يوسف.  حياة  ونهاية  اآلباء  حياة  نهاية  القطعة.  ومنتصف  السطر  مبنتصف  بدايتها  »مغلقة«، 

صلة يعقوب. يف طفولتي، كان أيب رحمه الله يباركني ويبارك أخي رحمه الله، كل مساء سبت، 

بدعاء اآلباء ب«شكول يداييم«  وكان يبدأ بكلامت من قصة األسبوع »يباركك الرب كافراييم 

وكمناشيه.« أدعوا بالربكة لتُباركوا! يف نهاية »حوميش« يقولون »قوي« - قوي قوي ونقوى! 

https://youtu.be/qeHLOmm4RD8
https://youtu.be/qeHLOmm4RD8

