
 

الثانوية عومر، أسيف وكتسري كلها تتواجد يف نطاق مجّمع واحد يف مسغاف. 2,200 طالب  املدارس 

يتعلمون يف املجمع التعليمي. تخدم هذه املدارس قسًم من بلدات املجلس اإلقليمي مروم هجليل. تقع 

املدارس الثالث تحت سلطة لواء التعليم االستيطاين يف وزارة املعارف وقد حظينا، األسبوع املايض، بزيارة 

مديرة اللواء وطاقم املفتشني واإلدارة يف اللواء. 13 مدرسة أخرى يف مسغاف تابعة للواء الشمل يف الوزارة، 

والذين قام مديروه بزيارة مسغاف مطلع الشهر املايض. وكانت هذه الزيارات محاًل لالفتخار بجهاز الرتبية 

والتعليم املتميز خاصتنا. وأشاد جميع املهنيني باالستثمر الكبري الذي يضعه املجلس يف التعليم ومستوى 

البناء  بتمويل  الرسمي ويقوم  الرسمي وغري  التعليم  املدارس. يفضل املجلس بشكل دائم جهاز  إدارة 

والسفريات، الدورات، تطوير الشبيبة ونشاط الشبيبة يف البلدات والعناقيد، ثقافة وإثراء. رغم أن مشاركة 

الوزارات يف متويل كل هذا قد انخفضت يف السنوات األخرية، إال ان مشاركة املجلس ارتفعت أكرث وأكرث.

الخطة االسرتاتيجية للرتبية بقلب املجتمع تشمل مثانية أجزاء، كل واحد منها يفصل صورة مستقبلية 

تصف رغبة الجمهور العريض، املجتمع، الطالب، املربني واملديرين. يف كل األجزاء هنالك وصف للمهمت 

التي ستأيت بصورة املستقبل املرجوة، واملحطات للمراقبة السنوية عىل تنفيذ الخطة. يوجد أربعني مهمة 

لكل واحدة منها محطات وجدول مواعيد سنوي لخمسة سنوات. رغم الكورونا ورغم التقليصات الكبرية 

بامليزانيات إال أن 

الخطوة يتم تطبيقها وصورة املستقبل آخذة بالتبلور. يف مسغاف يوجد 16 مدرسة و65 روضة أطفال و-24 

نويدية.  يقدم الجهاز خدمات ألكرث من- 10,000 طالب. منذ تسلمي مهام رئاسة املجلس قبل أربع سنوات 

استوعبت خمسة مديرين جدد يف املدارس الثانوية وثالثة يف االعداديات وأربعة يف املدارس االبتدائية. 

بإمكاننا أن نقول اليوم بكل تأكيد أن عملية االستيعاب يف مجمع مسغاف نجحت وبشكل كبري! بوركنا أيضا 

مبديربن وطواقم تربية رائعون وملتزمون للتعليم والطالب وللمجتمع واملجلس. أتوجه لكل العاملني يف 

الرتبية الرسمية وغري الرسمية ولكل العاملني باإلدارة والسفريات وأقول يعطيكم العافية! 

تشمل شبكة ترصيف مياه املجاري يف مسغاف حوايل- 300 كم من خطوط نقل املياه وحوايل- 100 

كم خطوط تجميع املياه. كل هذه الخطوط تنقل املياه إىل مراكز التطهري. اتحاد املياه والرصف الصحي 

مسغاف يعالج تزويد املياه أيضا يف- 24 بلدة والتي يفوق فيها مجموع السكان- 25,000 مواطن. نفذت 

مؤخرا مشاريع معقدة وفيها تحديات يف املناطق التي كانت مبنية ومسكونة. تم تجديد شبكة املجاري 

يف شوراشيم وكذلك تم تجديد شبكات املياه القدمية ومد خطوط جديدة يف بلدات الكمنة ووادي سالمة 

والحسينية. أنا أرافق إدارة ״كولحي مسغاف״ كعضو إدارة منذ 25 عاما. العمل جيد يف كل الفناء القروي 

ويدار عىل مستوى عايل من املهنية والنجاعة-بالنجاح لكم أيضا! 

شاركت يف مؤمتر رؤساء طواقم الطوارئ يف البلدات بهدف استخالص النتائج من التمرين التي أجريت 

مؤخرا، وكذلك لتمكني العالقات بني عمل املجلس وعمل البلدات يف حاالت الطوارئ املتنوعة. واستمرارية 

األداء يف حاالت مختلفة واالستجابة املحلية الحتياجات السكان بحالة حدوث رضر يف شبكات البنية التحتية 

نتيجة أحداث طارئة، وهذا يتعلق بشكل كبري بالتنظيم املحيل املجتمعي من قبل املتطوعني. توجه التفعيل 

لدى كل أجهزة الطوارئ يف الدولة متنح الحيز القروي أفضلية منخفضة من تلك التي تحظى بها الحيزات 

املدنية املزدحمة. يتطلب من بلدات مسغاف التمرن عىل استجابة ذاتية واملجلس ينسق مترين وتزويد 

باملعدات والتعاون بني البلدات. لدينا بلدات قامت بتطوير إجابات ومعالجة مهنية ومثرية لالنطباع يف 

مجاالت عديدة؛ عالج طبي رسيع، خدمات االطفاء، نشاط رفاه، تربية وشبيبة، مراقبة، إنقاذ، واستجابة 

لحاجات جيل الطفولة، الجيل الثالث وذوي االحتياجات الخاصة. 

يف كل بلدة يوجد طاقم طوارئ بلدي يشغل عرشات املتطوعني يف كل هذه املجاالت. 

لكم أيًضا متنيايت بالنجاح الباهر! 

منذ تقريري األخري، شاركت يف جلسة رؤساء السلطات يف عنقود بيت هكريم - كرمئيل، الرامة، ساجور، 

نحف، البعنة، دير األسد ومجد الكروم )قريبًا-شعب أيًضا(. 

الهيكلية  للخارطة  املقرتح  التعديل  القروي مبوضوع  بالفناء  شاركت يف جلسة مكاتب حكومية تعنى 

القطرية.  مثلت مركز الحكم اإلقليمي وكل املجالس اإلقليمية. 

زارت املجلس عضو الكنيست شارون روفه أوفري، من حزب ״يرسائيل بيتنو״ برفقة موظفني كبار من وزارة 

تطوير النقب والجليل ووزارة الزراعة وتطوير القرية.

زيف  ثانوية سالمة  عومر،  كتسري،  أسيف،  املدارس يف مسغاف؛  مديري  كل  املجلس  ديوان  إىل  وصل 

كيشوريت، عوديد االبتدايئ والثانوي، جليل، إطار التعليم املذهب، ابتدايئ مسغاف،  هريخس، هار غيلون، 

هار شخانيه، موريشت، ابتدايئ وادي سالمة والكمنة.

تحدثت هذا االسبوع مع موظفني كبار يف الكرين كييمت مبا يتعلق يف سياسة وقدرة كرين كييمت التأثري 

عىل قرارات مجلس أرايض إرسائيل، التي أدت إىل ارتفاع أسعار األرايض يف مسغاف بشكل مبالغ.

رسرنا الستضافة إدارة صندوق أيكا، يف ״ههاب״ يف مجمع تراديون، الصندوق الذي تربع ويتربع للمجلس 

من أجل نشاط تطوير أعمل مشرتك مع سخنني ومشاريع تربوية مهمة يف املجمع التعليمي وأنحاء املجلس.

شاركت يف جلسة اللجنة املحلية للتنظيم والبناء، إدارة اتحاد ״كولحي مسغاف״ وإدارة وهيئة املجلس. أجرت 

هيئة املجلس ״محاسبة״ مالية مبساعدة محاسبة املجلس وفحصت تطور ميزانية املجلس يف السنوات األخرية 

والتغيريات يف صناديق املجلس.

التقيت وتحدثت خالل جلسات شخصية مع مواطنني وممثيل جمهور من هار حلوتس، شخانيا، موريشت، 

يودفات، وعتسمون.

حظيت باملشاركة يف مراسم افتتاح الكنيسة الجديدة يف سخنني. مربوك!

عشية عيد رأس السنة حظيت باملشاركة بإدخال كتاب تورارة لعائلة أزوالي، من قدامى العائالت يف سيغف 

ومسغاف. 

سمعت عشية رأس السنة العربية 202 نفخة بالبوق  وقراءة من التوراة ومن األنبياء عن معجزة هاجر 

وإسمعيل، صالة حنه ومولد شموئيل، قصة إسحاق، ونربة يرمياهو؛ قرأنا يوم البسبت قصة ״ويذهب״ 

- األقرص يف قصص األسبوع والتي تُجتزأ من سابقتها التي قرأناها السنة عشية رأس السنة العربية وقصة 

״ماثلون״ ونحن عىل أعتاب نهاية ترتيب قصص التوراة. نقف عشية عيد الغفران أطلب منكم الغفران، أطلب 
من كل قرايئ املسامحة، أنا أغفر للجميع. 

مغفرة جيدة ومباركة!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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