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أنا أيضً ا فكرت بأن هذا قد انتهى! بدأت األسبوع املنرصم ،بفحص كل الربامج يف كل املجاالت،
يك أخمن كم من الوقت «خرسنا» .أُبلغنا يوم اإلثنني عن إصابة طالب بالصف السادس .تبني بأن
العدوى انتقلت إليه من أحد أفراد عائلته من بنيامينا .مبارشة تم إدخال أكرث من 300-طالب
من املدرسة لحجر صحي وقايئ ،باإلضافة ألكرث من  20-فردا من طاقم املدرسة .يف اليوم التايل
أحرضنا سيارة فحص متنقلة وأجرينا أكرث من  500عينة فحص يف املدرسة ،باملجلس ويف بلدة
لوطم .مع مرور الوقت تبني أن اخته طالبة الصف العارش يف مدرسة كتسري وأخت أخرى من
الصف الثاين يف ابتدائية مسغاف قد أصيبتا .مئات من الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية دخلوا
للحجر الصحي .نحن نحقق ونحتلن باملنتديات وبواسطة رابط التطبيق ،نحن عىل تواصل مع
وزارة املعارف ،وزارة الصحة والجبهة الداخلية .كيل أمل بأننا نجحنا باجتثاث سلسلة اإلصابات.
أمتنى السالمة والصحة الدامئة للجميع!

عشية الصيف وعشية ما يتمناه الجميع بأنها نهاية سنة الكورونا ،انتهينا من الرتميامت يف النادي
القروي .تم إصالح الربك ،الحاممات ومرافق السبا والزالجات .وتم تحديث مستوى السالمة،
مستوى الخدمات ،مستوى املرافق املتنوعة.

أقيمت حفلة ليوفال ديان ،ونأمل أن نرثي هذا الصيف كل مواطني مسغاف بحفالت وفعاليات
ثقافية كثرية.
أجرى املركز الجامهريي استطالعا شامال حول رغبة املواطنني ،وسيتم مالمئة الئحة مواعيد األعياد
حسب طلباتهم .الئحة األسعار ستُنرش قري ًبا أيضا .الئحة األسعار ت ُعرب بدقة عن قرار اللجنة
العامة مبا يتعلق بسياسة األسعار وقرار هيئة املجلس .سيتم نرش الئحة األسعار قبل وقت ٍ
كاف
من بدء سنة الفعاليات ،يك يتسنى لكل ولد وبنت وكل األهل االستعداد كام يجب.
االهتامم الكثري الذي نوليه لقيمة التميز والتحصيل الريادي ،أعطى األسبوع املايض مثاره عرب نتائج
راكبي الدراجات والسباحني من مجلسنا .بالنجاح! أبارك للضابط (أ) الذي مثلنا بالعروض الجوية
التي أجراها سالح الجو.

انتهت األسبوع املايض ،دورة بتوجيه منظمة كيرش ألهايل ذوي االحتياجات الخاصة «القدامى»،
ملرافقة أخرين من أهايل ذوي االحتياجات خاصة .يقف خلف هذا التأهيل طاقم مخلص ومدرب.
هذا أيضا تعبري عن القيم التي توجه عملنا ومجتمعنا.
حظينا األسبوع املايض ،باستضافة نهايئ كأس الدولة بكرة السلة عىل العجالت ،يف قاعة مدرسة
هار غيلون .تهانينا للفريق البيتي مجد الكروم عىل الفوز!

شاركت األسبوع املايض يف جلسة مع مدير عام الرشطة وعرضت أمامه مرة أخرى الشعور الصعب
ملواطني مسغاف الذين ُمنعت منهم حرية التنقل بالشوارع ،الوصول أو الخروج من بلداتهم
خالل األحداث األخرية .عرضت أيضا طلبنا بالتنسيق بشكل أفضل بني محطات الرشطة الخمسة
التي تخدم بلدات مسغاف .نحن نعمل عىل تطوير مرشوع ״همتميد״ وفرقة الجهوزية اللوائية
وكذلك محطة الرشطة يف وادي سالمة ومحطة الرشطة املخطط إقامتها يف الكامنة .يقود مدير
عام الرشطة محاولة نقل املسؤولية للنطاق الريفي لحرس الحدود كام كان سابقا.
تواجه رشطة إرسائيل تحديات كثرية يف األيام االعتيادية .ضجة مزعجة باالعراس (سمعت ان
الناس يأتون لألعراس مع صاممات أذنني!) سياسة متهورة ،القاء نفايات وحرق نفايات ،أبقار
متجولة عىل الشوارع ،رسقات ،حرائق متعمدة ،خاوة ،اطالق نار ،كل هذه القضايا هي تحديات
لرشطة إرسايئ ،ونحن سنستمر ونطلب عالج األمر وكذلك سنقدم املساعدة حتى تتوقف هذه
الظواهر.
التقيت األسبوع املايض ،مدير صندوق تأهيل الكسارات ،حول موضوع مخطط تأهيل كسارة
سيغف .استلمنا مصادقة دائرة أرايض إرسائيل ومديرية التخطيط ،وسيبدأ الصندوق قريبا
بالتخطيط لإلصالح والتأهيل.
شاركت األسبوع املايض ،يف جلسة الكنيست حول الخطة الخامسية للمجتمع العريب ،وخاصة
القرارات املتعلقة باملجتمع البدوي يف الشامل.
أجرى مديرو أقسام الرفاه يف املجالس اإلقليمية يف الشامل زيارة ملسغاف والتقيتهم يف حديقة
هكيموت .بصفتي رئيس لجنة الرفاه يف مركز املجالس اإلقليمية -أحاول الدفع قدما إلجراء
تغيريات ومالمئة ميزانيات ومالءمات للحيز الريفي.

شاركت األسبوع املايض يف جلسة إدارة املجلس ،استعدادا لجلسة األعضاء القريبة ،وكذلك يف
جلسة لجنة التخطيط والبناء .شاركت يف جلسة الرشكة االقتصادية من أجل املصادقة عىل
التقارير املالية .شاركت يف منتدى التعايش الثنايئ والطريق املشرتك يف طمرة.
التقيت بعاميل هحكال ،متنزه مسغاف وقسم تطوير البلدات .يعمل عامل الحكال واملتنزه
عىل تطوير أعامل وخدمة مجتمع املصالح التجارية ،وعىل مبادرات لتطوير تعاون لوايئ مشرتك،
وعىل تنفيذ ومراقبة تنفيذ البنى التحتية ،البستنة والصيانة وتطوير املبادرات بالبلدات .موظفو
قسم تطوير البلدات يعملون بالتواصل مع إدارات البلدات ومع مديري البلدات وكذلك مساعدة
البلدات مقابل عوائق التطوير ،باالستيعاب وتسويق قسائم وكذلك التواصل مع شباب وكبار
السن يف مسغاف.

اليوم  17يف متوز ،الصوم العلني وبداية فرتة ״بني مرص״ .فرتة مصيبة .قرأنا يوم السبت قصة
بالك الذي استأجر بلعام يك يشتم إرسائيل ولكنه جاء شامتا وخرج مهنئا .عندما كنت بالعرض
األخري الليعزر بن نيسان هكوهن ،رحمه الله ،يف ستاد رمات -غان ،هو ليونارد كوهن  -نظر إىل
الجمهور واقتبس مقطع من القصة ،مقطع من أقوال بلعام والذي أصبح جزء من صلواتنا  -״ما
أحسن خيمتك يعقوب ،جريانك إرسائيل״ .هذه كلامت!
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