
 

افتتحنا السنة الدراسية. يوجد عندنا 41 روضة أطفال صالحة لالستعامل يف املجتمع اليهودي يف مسغاف، 

و-15 روضة يف املجتمع العريب. أرص األهايل يف 6 بلدات عىل تقسيم روضات األطفال وأن يقوموا بدفع 

مستحقات مالية إضافية عىل املالك القائم.  5 رياض أطفال يف املجتمع اليهودي تعود للتيار الديني الرسمي 

وروضة واحدة معرفة بأنها غري رسمية يف معليه تسفيا. 3 رياض أطفال من أصل 65 هي للتعليم الخاص.  

تم هذا العام نقل 24 نويدية أطفال لتفتيش وزارة املعارف، التي تشغل بواسطة البلدات ذاتها. وكذلك 

ثالث نويديات والدة نُقلت لتفتيش وزارة الخدمات االجتامعية. 

يقدم قسم املعارف يف مسغاف الخدمات لحوايل 10 االف طالب. حوايل 6900 طالب يتعلمون يف عرشة 

مدارس ابتدائية وستة مدارس ثانوية يف مسغاف. 1500 طالب يتعلمون يف رياض األطفال التابعة للمجلس، 

باإلضافة اىل ألف ولد آخرين يف نويديات البلدات. أكرث من ألف طالب من أوالد مسغاف يتعلمون يف أطر 

خارج املجلس، وأكرث من 400 طالب من بلدات خارج املجلس يتعلمون يف أطر داخل املجلس.

تخصص وزارة املعارف ميزانيات لتغطي تكاليف سفر الطالب لحوايل 50% فقط من أوالدنا. 25% منهم 

يتعلمون يف أطر »معرتفة غري رسمية« يف املجلس وخارجه أو يف مدارس ليست يف مناطق التسجيل، 

وكذلك 25% يتعلمون يف بلداتهم ولذا ال يتم متويلهم. تحديات سفر الطالب كثرية، من الناحية التجهيزية 

والتعليمية وكذلك األمان والسالمة. مل تحتلن وزارة املعارف تسعرية السفريات منذ 10 سنوات والفارق بني 

امليزانيات املخصصة والتكاليف ترتفع سنويًا، وخاصة بسفر طالب التعليم الخاص الذين يحتاجون ملرافقة.  

نسبة الطالب الذين يتعلمون يف إطار التعليم الخاص تصل إىل 10%من مجمل الطالب، وحسب رأي فإن 

هناك استخدام تهكمي بأداة إدارية وميزانية من منطلق بأن ال أحد سيمس بخدمات الزامية ألوالد التعليم 

الخاص. وضع امليزانية الناقصة فعليا تحول إىل نهج بفرض تكاليف عىل خدمات إلزامية )قانون التعليم 

اإللزامي( عىل السلطات املحلية. بعد أن أجرينا فحص عميق مبوضوع السفريات، ونظرًا لكون جهاز 

السفريات عندنا من األكرث تعقيدا يف كل املجالس اإلقليمية، أُقرت يل ولنظريي رئيس مجلس إقليمي رمات 

هنيغف جلسة مستعجلة مع املديرة العامة يف وزارة املعارف بخصوص هذا املوضوع.

يدور الحديث يف اإلعالم عن الصعوبات بتجنيد معلمني يف كل البالد ومديرين لجهاز التعليم. منذ أن 

تسلمت وظيفتي برئاسة املجلس مررنا بإجراءات تجنيد مديرين لتسع مدارس يف مسغاف. يف السنتني 

األخريتني فقط قمنا بتجنيد مديرين جدد ملدرسة مسغاف اإلبتدائية، مدرسة هار غيلون االبتدائية، مدرسة 

موريشت االبتدائية ومدرسة زيف كيشوريت، مدرسة كتسري الثانوية ومدرسة وادي سالمة الثانوية. يف كل 

إجراءات اختيار املديرين يف مسغاف، شاركنا عدة مرشحني وتم اختيار مديرين أكفاء وكلهم قادة تربويني 

من الدرجة األوىل يف الدولة. محظوظون نحن! التقيت األسبوع املايض كل مديري املدارس وكان األمر مثريًا.

جهاز التعليم يف العامل ويف كل الدولة ما زال يواجه مشاكل تقييامت فرتة الكورونا، وكذلك عندنا. فتحت 

فوارق، الكثري من الطالب مروا صعوبات عاطفية وتعليمية، يوجد طلب كبري ألطر التعليم الخاص وتطوير 

الشبيبة.  وباملقابل نحن نواجه إصالحات تحت عنوان غيفن، إصالح يف البجروت، ونقل التفتيش لوزارة 

املعارف. فتحنا هذا العام صفني إضافيني للتعليم الخاص ونواصل تشغيل نويديتي ظهرية ألوالد صفوف 

األول حتى الثالث.

تم اختيار املواضيع التالية من املواضيع األساسية يف جهاز التعليم بشكل عام؛ تعليم اجتامعي عاطفي، حياة 

مشرتكة وجنس. يتم تعليم هذه املواضيع يف كل املدارس.

تتواصل معنا مديرة اللواء يف وزارة املعارف وتبقى معنا عىل قرب واختارت أن تقوم بزيارة أربع مؤسسات 

تعليمية يف مسغاف يوم افتتاح العام الدرايس. مدرسة وادي سالمة الثانوية، روضة إلزامية متعددة األجيال يف 

لوطم، مدرسة التعليم الخاص ״زيف كيشوريت״ يف كيشور واملدرسة الثانوية فولدورف ״عويدد״ يف لفون.

هيئة املجلس انشغلت األسبوع املايض بجهاز التعليم أيًضا. قدمت مديرة قسم املعارف عرضا عن فعاليات 

القسم واطلعت أعضاء الهيئة عىل أعامل التحضري التي استمرت حتى اللحظة األخرية. 

شاركت األسبوع املايض يف عدة جلسات طوارئ ملركز الحكم اإلقليمي، مبوضوع اإلرضاب املخطط له 

وموقف مركز الحكم اإلقليمي.

تحدثت األسبوع املنرصم مع نظراء يف السلطة املحلية شعب ورئيس مجلس إقليمي رمات نيغف.

التقيت كل مديري أقسام وأجنحة املجلس. 

أجريت مقابالت األسبوع املايض يف راديو ״طوف״ وراديو »يرسائيل« حول موضوع املوانع أمام استيعاب 

أبناء املكان يف البلدات اليهودية.

شارك مدير اللواء يف خدمات اإلطفاء وقادة ومهنيني إضافيني بحفل انتهاء دورة تأهيل محاريب الحرائق 

املتطوعني، سكان مسغاف. يعترب هذا التأهيل الخطوة األوىل نحو إقامة طاقم إطفاء لوايئ يعتمد عىل 

املتطوعني، والذي سينظم أعامل اإلطفاء واإلنقاذ يف مسغاف والسلطات املحلية املجاورة.

التقيت إدارة بلدية حوراشيم، وممثيل جمهور ومواطنني من حورشيم، موريشت، الحسينية، وادي سالمة،  

ياعد، لوطم، معاليه تسفيا وهراريت. 

قرأنا يوم السبت قضية ״قضاة״ والتي تتعلق باألساس يف ״مدن اللجوء״ والشهيد الذي عرث عليه يف منطقة 

خالية ومل يعرف من قتله. تنعكس مسؤولية جامعية يف منظومات متطورة ملنع إراقة الدماء. التعليامت 

هي قياس البعد من البلدة القريبة والقيام باستفسار حول مراسيم الغفران للبلدة وسكانها. القصة تستمر 

يف التعازي. ولغة النبي يشيعياهو تتغلغل يف وعينا. 

سنة تعليمية ناجحة وهامة للجميع، تباشري سارة، أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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