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أفتُتحت السنة الدراسية! فرحة كبرية! بدأ حوايل  9000-طالب السنة الدراسية باملوعد املحدد
يف 64 -روضة أطفال؛  10مدارس ابتدائية و 6-مدارس ثانوية .عشية يوم التعليم األول ،تم توزيع
معدات للفحص الشخيص لكل ال 35-بلدة يف مسغاف .حوايل  %85من الطالب تم فحصهم
بفحص ذايت يف البيوت .وتم اكتشاف أقل من عرشين إصابة يف جميع بلدات مسغاف (باملعنى
السلبي) .شك ًرا لعاميل املجلس الذين متكنوا من إمتام التجهيزات يف الوقت املحدد .شك ًرا إلدارات
البلدات التي تطوعت للمساعدة وشك ًرا ألولياء األمور ،لألوالد ،للشبيبة ،وشك ًرا لطاقم التعليم
واإلدارات يف كل املدارس ورياض األطفال  -بالنجاح!

اإلصابات يف املوجة الرابعة يف مسغاف مهمة ،إذ يوجد عندنا حتى اآلن  164مريضا يف الكورونا،
تم تشخيصهم بكل بلدات مسغاف .بلدة يودفات فيها أكرث اإلصابات ،حيث بلغ عدد املصابني
فيها  .18كل العاملني يف حقل الرتبية والتعليم والتعليم املكمل ،سائقو السفريات وعامل اإلدارة
يف املدارس ،مطعمني تقري ًبا .وقسم كبري منهم يف خضم عملية التطعيم الثالث .يلزم القانون
كل رجل كبري ،إبراز بطاقة التطعيم عند دخوله لكل مدرسة أو فحص سلبي محتلن (باملعنى
اإليجايب) تم متريره لنا مع افتتاح السنة الدراسية.
الفحوصات املخربية أجريت بنجاعة فائقة يف مسغاف و  %50من األوالد من جيل  16-3عاما،
تم فحصهم تقريبا .مستوى املضادات متدين ج ًدا .ال يوجد تطعيم قطيع .املتطعمون وكذلك
املتعافون يتعرضون بعد عدة أشهر لإلصابة ،وحقيقة الكثري يصابون .نحاول العودة للحياة
االعتيادية ولكن ما زلنا مطالبون بالتطعيم ،ارتداء الكاممات والحرص من التواصل مع األخرين.
املجلس ،البلدات واملواطنني -يتوجب علينا جميعا مواصلة الحرص عىل التعليامت.
أردنا بجدية إقامة مهرجان مركزي ومناسبات تربوية إضافية يف بارك اسرتاليا ،يف جبل كمون
وبعناقيد لوائية ،وكذلك مناسبات مشرتكة مع جرياننا .واصلنا التخطيط األسبوع املايض ،عىل أمل
أن ال تسبب املوجة الرابعة فرض تقييدات.

شاركت عشية افتتاح السنة الدراسية يف مؤمتر الطواقم التعليمية ولجان أولياء األمور ،يف ثانوية
وادي سالمة ويف مؤمتر كل طواقم التعليم املكمل وفعاليات الرتبية ،الشباب والرياضة يف املركز
الجامهريي.

شاركت أيضا يف لقاء إدارات املدارس الثانوية يف مجمع مسغاف  -״كتسري״ ،״اسيف״ و״عومر״.
شاركت يف احتفاالت اليوم التعليمي األول ،حيث زرت مدرستني ابتدائيتني ،تسلم ادارتهام مديرين
جديدين -موريشت وهار غيلون ،ويف البيت املؤقت لثانوية ״عودد״ يف مجمع ״تسور لفون״.

التقيت األسبوع املنرصم ،عرب تقنية الزوم ،مديري كل املدارس وكل عاميل املجلس ،وذاك عشية
عيد رأس السنة .سنة مباركة وحلوة وبإذن الله ،نجتمع السنة القادمة بشكل مبارش.
شاركت يف جلسة إدارة لواء الشامل لرشيكتنا يف املركز الجامهريي  -رشكة املراكز الجامهريية.
التقيت هناك ،اثنان من النظراء يف اللواء ،الذين يديران فعالياتهم غري الرسمية برشاكة مشابهة من
مجد الكروم  ،طمرة ،شفاعمرو ،املجلس اإلقليمي مطيه آرش ،الجليل األسفل والجوالن وغريهم.
انتُخب نائب رئيس املجلس ،إلدارة املنتدى القطري لنواب رؤساء املجالس -بالنجاح!
عشية نهاية األسبوع ،بُرشت بأنه تم التوصل لتسوية مبوضوع اإلصالح يف مجال الزراعة ،والتي
ستتيح املصادقة عىل قانون التسويات وميزانية الدولة .آمل خ ًريا.
التقيت األسبوع املايض ،ممثيل جمهور ومواطنني من وادي سالمة ،غيلون ،تسوريت ،طال إل،
موريشت ،كامنة ،الحسينية ،عتسمون ،إشحار وهراريت.

قصة ״ماثلون -نتسافيم״ تُقرأ دوما كل يوم سبت قبل رأس السنة .يف تفصيل العهد مع الشعب
مكتوب ״املخفية لله ....واملكشوفة لنا...״ .نحن بني آدم ،محدودون يف برصنا ،ولذا نحن بحاجة
للرحمة والغفران يف كل سنة من جديد .ودامئا  -״ليست عجيبة هي منك وليست بعيدة هي...״.
هذا الخالص هو االخري من بني السبعة ،التي تصادف بني  9من آب وبني رأس السنة .״شوش
أشيش يف ريب ،يكشف روحي״ .سنة جيدة وحلوة للجميع -صحة وبناء جسدي ومجتمعي،
بشائر خري .خالصات ومواساة .كل عام وانتم بخري!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

