0811
2020
כ״א בחשון תשפ״א

سجلّت الكورونا ،األسبوع املنرصم ،انتشا ًرا واس ًعا يف قرية وادي سالمة ،وهي أكرب بلدات املجلس.
وكان مركز انتشار الكورونا األويل يف صف البستان .باإلضافة لذلك ،فإنه وكام يبدو احد سكان
البلدة الذي عاد من خارج البالد كان مصابًا ،ونقل العدوى ألبناء األرسة .لقد كان أداء طاقم
املناعة املحيل يف البلدة جي ًدا .توجد يف القرية قيادة ،تكاتف وترابط اجتامعي ،يوجد مسؤولية
ومساعدة متبادلة .القيادة املجتمعية عىل علم باألمر ومشاركة ايضً ا .وكذلك القيادة النسائية
والقيادة التقليدية .هذا باإلضافة ملشاركة ممثيل الجمهور.
جهاز الرتبية والتعليم يف املجلس اإلقليمي والبلدة وقيادة الجبهة الداخلية عىل دراية وصلة
باألمر  .نحن تحت ترصفكم .سالمتكم!

الصفوف األوىل حتى الرابعة تعلموا األسبوع املايض خمسة أيام .وكذلك صفوف البساتني تعلموا
ستة أيام ما عدا صف البستان يف وادي سالمة.
تقوم الطواقم الرتبوية بزيارة البلدات وااللتقاء مع األوالد الذين يتعلمون عن بعد فقط .يزورون
خمسة حتى عرشة بلدات يوم ًيا.
شاركت األسبوع املايض مع رؤساء سلطات محلية أخرى عرب تقنية الزوم يف لقاء مع وزير املعارف
ومع وزير املالية ،ومع وزير الصحة يف مجموعة صغرية .كيل أمل أن تتاح يف الفرتة القريبة إقامة
فعاليات تربوية رياضية وثقافية إضافية.

حسب رأيي ،فإن الصعوبة األساسية التي نواجهها حال ًيا هي االنقطاع املتواصل عن املدارس
وعن الدورات املعدة لألوالد والشبيبة .جهاز الفعاليات الالمنهجية يف البلدات يزداد ويقوى أكرث
واملجلس يشارك ويواصل تقديم الدعم املادي.

خالل مواكبتنا للوضع االعتيادي الجديد ،نواصل معالجة أمور ومواضيع أخرى .ففي األسبوع
املنرصم ،وخالل نزول األمطار اشتعلت النريان بأكوام من الزبل التي أخرجت من حظائر تربية
األوز يف شعب .وقام قسم تحسني وجه البلد يف املجلس بعالج األمر ،حيث قام بإطفاء الحريق.

نحن نوثق ونتابع كل ازعاج مبساعدة مواطنني مخلصني من البلدات .انا ملزم بأن أقول بأنني غري
ر ٍ
اض حال ًيا من االستجابة التي نتلقاها من سالح الجو .لقد عاد االزعاج يف أيام السبت ويف ساعات
الليل .سأواصل أخباركم عن اإلجراءات املوجهة لتقليص االزعاجات.
صادقت األسبوع املنرصم إدارة «كولحي مسغاف» عىل حساب جديد لرضيبة املياه الذي يشري
إىل تخفيض بنسبة  %14من مثن املياه للسكن ،و %28 -للتشغيل .انتبهتم جي ًدا-تخفيض األسعار.
وباملقابل ،اضطرت الرشكة (وفق تعليامت إدارة مياه املجاري) للتوجه اىل البلدات وابالغها عن
البدء بجباية رسوم مجاري عن املباين العامة ،وذلك حسب استهالك املياه (ال يشمل االستهالك
ري الشجر والحدائق) .فقد تبني من خالل الرقابة أن عدم الجباية بهذا الشأن هو أمر مخالف
للقانون .ويدور األمر عن مبالغ ترتاوح ما بني  5-1االف شيكل لكل بلدة سنويًا.
طالب أعضاء املجلس خالل البحث بإمكانية تغطية هذه التكاليف التي مل تكن بالحسبان يف
بلدات املجلس .لقد تم ادراج املوضوع للبحث يف جلسة املجلس القريبة  .

شاركت األسبوع املايض ،يف الكنيست مبناسبة خاصة مبجال الزراعة واملتسع الريفي .التقيت مع
جارنا رئيس لجنة مكافحة الجرمية يف املجتمع العريب ،عضو الكنيست منصور عباس من قرية
املغار ،وذلك بعد مشاركتي بجلسة اللجنة.

شاركت بيوم تعليمي قطري (عرب تقنية الزوم) لنشطاء طواقم املناعة املحلية والذي بحث سبل
مواجهة الكورونا وتقييدات الكورونا ،وتأثريها عىل املجتمعات يف النواحي الريفية.
التقيت مدير تطوير األعامل ،واملستشار االسرتاتيجي للتطوير االقتصادي اللوايئ يف موضوع
تطوير مناطق صناعية جديدة بالرشاكة مع سلطات محلية مجاورة .وشاركت كذلك يف جلسة
مع الطاقم االسرتاتيجي لتطوير األعامل يف مسغاف.

التقيت منتدى مديري املجتمعات وتحدثنا عن نشاطات الشبيبة يف بلدات املجلس.
التقيت ضباط وحدة االرتباط يف قيادة الجبهة الداخلية ،وطاقم الطوارئ يف بلدة وادي سالمة،
حول انتشار وباء الكورونا مجد ًدا .واتفقنا عىل اجراء فحوصات يف البلدة هذا األسبوع وفق
طريقة .Walk In
التقيت الطاقم الذي يرتب مرحلة التوسع القادمة يف يوفاليم.

التقيت/تحدثت مع مواطنني وممثيل جمهور من لفون ،مخامنيم ،توفال ،كيشور ،وادي سالمة،
الحسينية ،كامنة ،مانوف ،بيلخ ،شخنيا ،عتسمون ،تسوريت وكورنيت.

قرأنا هذا األسبوع قضية «ويخىش» .لقد كانت خيمة أبونا إبراهيم وأمنا سارة خيمة من النعمة
والتقوى .يعلم املدراش أن استضافة املارة الذين كانوا بالحقيقة مالئكة ،حدث يف اليوم الثالث
بعد قيام إبراهيم بإجتياز عملية الطهور وهو يف جيل  99من العمر .رسالة بداخل رسالة بداخل
رسالة .ولكن القصة ...املالئكة .املفاوضات حول سدوم ،صغري العائلة إسحاق ،طرد هاجر وابنها
ونجاحهم بالبقاء ،عقدة إسحاق .ونحن نحاول حتى اليوم أن نفهم ونستوعب .نأمل أن نحظى
بالنعم .أسبو ًعا جي ًدا أرجوه للجميع.

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

