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ال ميكن أن نبقى ال مبالني عندما نرى احتفاالت الشابات والشباب مبناسبة تخرجهم ،بعد إنهاء
 12سنة تعليمية يف املدرسة ،وخروجهم إىل العامل الكبري .ما زلت أذكر يومي األخري يف املدرسة،
وينتابني شعور يؤثر بنفيس يف كل مرة يتخرج فيها فوج جديد .كانت مناسبات تخرج ،األسبوع
املايض ،مبدارسنا الثانوية  -وادي سالمة ،كامبوس مسغاف  -كتسري ،أسيف ،عومر والنهوض
بالشبيبة .نرى يف عيون الخريجني/ات املستقبل عرب األفق ويف عيون معلميهم واهاليهم الحب،
الهدوء واألمل .نستطيع كلنا االفتخار بفوج الخريجني والخريجات ،ويف كل طالب املدارس أيضً ا.
كانت األسبوع املايض ،احتفاالت إنهاء السنة الدراسية يف املدرسة االبتدائية هريخس يف لفون،
قالب التعليم الذهبي يف معليه تسفيه .ومن ثم يف مدرسة الجليل ،موريشت ،املدرسة االبتدائية
وادي سالمة ،املدرسة االبتدائية كامنة ،مدرسة عودد يف يودفات ،املدرسة االبتدائية مسغاف،
مدرسة جيل غيلون ومدرسة جبل شخنيا.تلقى طالب وطالبات كل مدارس مسغاف يف هذا
املوسم الدرايس أياما تعليمية أكرث ،اهتام ًما أكرث وكذلك تواصل أكرث مع املعلمني ،موظفي تربية
آخرين ومرشدين ،وكذلك تواصل أكرث مع أصدقائهم مقارنة مع أبناء جيلهم يف أماكن اخرى يف
إرسائيل.

مع كل هذا ،متيزت هذه السنة بأنها كانت سنة نواقص وتوفري .حتى أن طواقم الرتبية واملجلس
بكل أجهزة الخدمات اللوجستية والدعم تآكلت أكرث ،مقارنة بسنة عادية .توفري فعاليات متنوعة،
إضافة أيام تعليمية ونشاطات إضافية يف البلدات  -كل هذا كلف مالً ! استقرار املجلس املايل
تآكل هذا العام .قدمت التهاين للتالميذ وطواقم الرتبية وإدارة املدارس ،هنأت عاميل الشبيبة،
املرشدين واملتطوعني وهنأت قسم كبري من األهايل .هنا أود أن أقدم التهاين إلدارة املجلس
وخاصة قسم املالية وقسم القوى البرشية ،الذين لوالهم لتعذر علينا تقديم الخدمات التي
قدمناها يف مجال الرتبية والتعليم .تهنأيت أيضً ا لكل أقسام املجلس التي قدمت خدمات حيوية
خالل فرتة اإلغالقات ،الحجر الصحي ،ومؤرشات النشاط املختلفة ،قسم خدمات تحسني وجه
البلد ،جودة البيئة ،الهندسة والصيانة ،املياه واملجاري ،تطوير األعامل ،رفاه وخدمات جامهريية،
تطوير البلدات ،مركز الخدمات والتواصل  7/24وقسم األمن .أمتنى لجميعنا بأن جائحة الكورونا
صارت من خلفنا ،متنيايت بالشفاء والعافية للجميع!

انشغل كل رؤساء السلطات املحلية ،األسبوع املنرصم ،باالستعداد للعمل مقابل مكاتب الحكومة
يف الحكومة الجديدة .إن أحد الوظائف املركزية التي يقوم بها املجلس هي العمل مقابل املكاتب
الحكومية املختلفة .تأثري السياسات الوزارية ،نظم العمل وكذلك العالقات الشخصية  -تؤثر
كلها عىل خدمات املجلس .ترتيب األهمية والتأثري من قبل الوزارات املختلفة ،ميزانيات املجلس
ومستوى الخدمات هي :داخلية (تنظيمية وتخطيط ) تربية وتعليم ،رفاه ،اقتصاد ،مواصالت،
إسكان ،أمن داخيل ،نقب وجليل ،ثقافة ،سياحة ،زراعة وتطوير الريف ،جودة البيئة ،صحة ،أمن
وكذلك وزارة املالية ولجنة املالية يف الكنيست .أنا متفائل!
شاركت يف جلسة استمرارية مبوضوع تطوير سكن ذوي االحتياجات الخاصة يف مسغاف.

شاركت األسبوع املايض يف جلسة منتدى مديري املجتمعات ،وجلسة إدارة جمعية مرحافيم.

مؤمتر متطوعي مركز الحكم اإلقليمي ،جلسة ممثيل وزارة املالية مبوضوع التشغيل ،جلسة مع
إدارة اللواء يف سلطة أرايض إرسائيل بالنسبة لالستمرار بتسويق القسائم يف مسغاف ،بحوار مع
إدارة اللواء يف وزارة املعارف حول السنة التعليمية القادمة ،ويف جلسة رؤساء املجالس اإلقليمية
استعدادا للعمل مع الوزراء الجدد.

واصلت األسبوع املايض ،جولة اللقاءات مع موظفي املجلس يف املدارس ،يف االتحادات وأقسام
إضافية يف املجلس -كامبوس وابتدائية مسغاف ،الرفاه والخدمات االجتامعية ومركز التأهيل
وأعامل الصيانة وقسم املوارد البرشية.
التقيت إدارة موريشت ولجنة أمن البلدة ،الستخالص العرب من األحداث األخرية والتخطيط
ملواصلة العمل املشرتك .التقيت/تحدثت مع ممثيل جمهور ومواطنني من موريشت (يف الصورة -
إدخال كتاب التوراة لعائلة بوخريس) وادي سالمة ،كامنه ،عتسمون ،غيلون ،شوراشيم ويودفات.

يف قصة حوكات ،يحتل وصف أحداث القسم الطويل نصف القصة ،عىل مسافة ،لرحلة أبناء
إرسائيل يف الصحراء ،استخراج املاء من الصخر برضبة عصا موىس والقضاء بأن ال يصل موىس
وهارون لنهاية الرحلة .وفاة مريم النبية وموت الكاهن هارون ،أفعى النحاس ،معركة اإلقصاء
وحروب مع سيحون امللك األموري ومع عوغ ملك البشان .كل هذا بعد تفصيل وصية البقرة
الحمراء والتطهر من نجاسة املوىت .مثري! هذا األسبوع سيصادف أطول يوم بالسنة -انتبهوا!
أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

