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ستكون  "كيف  يفكر  جميعنا  جًدا،  هادئ  سبت  بعد 
حياتنا؟" "لكم من الوقت؟"، أعرف أنه في كل "سيناريو" 
خدمتكم.  المخلصين  المجلس  وعمال  أنا  سنواصل 
نحن نعمل مثل الجميع، في وضعية مناسبة للوضع 

والتعليمات.

االجتماعي،  الرفاه  خدمات  المركزي،  االتصال  مركز 
البلدة،  مظهر  وتحسين  البيئة  قسم  األمن،  قسم 
في  يعملون  والمجاري-  المياه  اتحادات  الصحة، 
مركباتها  بكل  والتعليم  التربية  دائرة  كاملة.  جهوزية 
التخطيط  لجنة  وبضمنها  الهندسة  دائرة  الكثيرة، 
وأقسام  مرحافيم  الجماهيري،  المركز  والبناء، 
المواصالت- كلها تعمل وفق التعليمات والتقييدات، 
وحدة  والممكنة.  األفضل  الخدمة  توفير  إلى  وتسعى 
تطوير  األموال،  البشرية،  الموارد  المركزي؛  المقر 
الرئيس- يالئمون يوميا  البلدات، تطوير تجاري وديوان 

عملهم لإلمكانيات والخيارات واالحتياجات. 

)وحدة  هيكالر  قائد  للمجلس  وصل  األحد،  يوم 
الجبهة  قبل  من  توجيه  مع  السلطة(  مع  االتصال 
الداخلية، للتحضير للعمل في "صيغة طوارئ". عقدت 

أول مرة جلسة عبر وسيلة "زوم". 

االتصال  وسيلة  خالل  من  جلسة  أجريت  ذلك  بعد 
البلدات  مناعة  الطوارئ/  طواقم  رؤساء  كل  مع  زوم 

)تساحي(. 

التجاري-  التطوير االقتصادي  التقيت مدير  يوم اإلثنين 
شموليك، مدير اللواء في سلطة أراضي إسرائيل في 
البلدات وترميم  موضوع أراضي مناطق التشغيل في 

كسارة "سيغف". اللقاء كان افتراضيا طبعا. 

أمرت  المعلمين،  نقابة  بأن  ُبشرنا  ليال،  الثالثاء  يوم 
العاجل  للتوجه  انضممت  ُبعد.  عن  التعليم  بوقف 
باستئناف  طالب  الذي  المحلية  السلطات  لرؤساء 
هي  انضمت  التعليم  دائرة  مديرة  بعد.  عن  التعليم 
التعليم  استئناف  تم  الخميس  يوم  للمطلب.  األخرى 

عن ُبعد، وحاليا فقط للمرحلتين اإلعدادية والثانوية. 

تنظيم  أعمال  استكمال  صور  باستالم  سررت 
مشترك  مشروع  ضمن  إل،  طال  في  الدخول  طريق 

للمجلس والبلدة- مبارك! 

وأصبحت  التعليمات  لهجة  تصاعدت  األسبوع  خالل 
في  أرى  أيضا.  تصرفاتنا  يبدو  ما  وعلى  أكثر،  صارمة 
عن  الواحد  بعيدا  الخميس،  يوم  جلسنا،  أننا  الصور 

اآلخر، مقارنة بيوم األحد أو الثالثاء! 
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للجبهة  زوم  بوسيلة  جلسة  أقيمت  الخميس  يوم 
الداخلية مع كل السلطات في لواء الشمال. 

المنصرم،  األسبوع  نجح  والتعليم،  التربية  جهاز 
االتصال بكل ولد. في بلدات الحسينية والكمانة يوجد 
صعوبات ومشاكل في االتصال. تفتقر البلدتان للبنى 
صعوبات  يوجد  حقيقة  الخلوي.  ولاللتقاط  التحتية 
الحسينية  في  بلداتنا.  في  التحتية  البنى  في  وتقييدات 

والكمانة تعهدت شركة بيزك بإعطاء حل. 

للهيئة  رقمية  افتراضية  جلسة  أجرينا  الخميس،  يوم 
تجربة  لكسب  وإنما  بالضبط،  جلسة  ليست  العامة 
عملها،  العامة  الهيئة  تواصل  كي  محادثة.  واجراء 
افتراضية  ونقاشات  جلسات  عقد  على  االعتياد  علينا 

محوسبة.
ويهتم  مجتمعه  داخل  شخص  كل  ينتبه  بأن  أطالب 

في؛ 

الخاص  التعليم  الخاصة.  االحتياجات  أصحاب   .1
من  كبير  قسم  األجيال.  لكل  إثراء  فعاليات  معطل. 
أصحاب االحتياجات الخاصة، في كل األجيال، يتكبدون 

ضررا متواصال في روتين حياتهم. 
تم  أجيرون  تعطل.  أو  رزقه  مصدر  تضرر  من  كل   .2
فصلهم، مستقلون يحظر عليهم فتح محالتهم، وكل 
مدخوالتهم.  على  جزئي  أو  كامل  بشكل  يعتمد  من 
من  كم  يعرف  أحد  وال  فقط،  بدأ  االقتصادي  الضرر 

الوقت سيستمر. 

تعطيل  جراء  تتضرر  والتي  خطر،  في  مجموعات   .3
الحجر  في  المتواصل  والمكوث  االجتماعية  األنظمة 
يعانون  أشخاص  مسنين،  شباب،  المنزلي.  الصحي 
حوامل،  نساء  خاصا،  ونفسيا  جسديا  صحيا  وضعا 
بالتأقلم  صعوبة  يجد  من  وكل  "عاديين"،  مرضى 

والمواجهة. 

باالنصياع  الجمهور  يطالب  شخص  لكل  أنضم 
بالصبر،  والتحلي  القوانين،  على  والحفاظ  للتوجيهات، 

وفي األساس- البقاء في البيت. 
المورد الحقيقي للمجلس اإلقليمي مسغاف هو أنتم. 
البلدات.  األساس-  وفي  الحارات،  العائالت،  السكان، 
جدا  المهمة  النقطة  هذه  اآلخر.  واحدا  نعرف  نحن 
وضع  في  اهتموا  الطوارئ.  وفي  العادية  األيام  في 

جيرانكم. حاولوا المساعدة أو طلب المعونة.

تحضيرات  قرأنا عن  الشهر".  "سبت  كان  السبت  يوم 
أبناء إسرائيل استعدادا للخروج من مصر. صحيح أنه 
بالتحدي،  مليء  فصح  لعيد  االستعداد  علينا  واجب 
يبدأ شهر  األول.  كما  تحديات  وكله  ليس صعبا  لكنه 

نيسان هذا األسبوع. أسبوع جيد وشهر مبارك!

مع خالص الود والتقدير 
داني عبري

22.03.2020


