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نجح جهاز قسم املعارف يف مسغاف بتوفري سنة دراسية كاملة تقري ًبا للطالب يف كل املدارس عىل
اختالف أنواعها ويف كل أرجاء املجلس بدون استثناء.
السنة التعليمية الحالية بدأت يف األول من أيلول  .كان هناك اغالق يف منتصف شهر أيلول،
وبعده كانت تقييدات وكبسوالت .بعد ذلك كان اغالق آخر ،ومن ثم تعليامت أخرى ،حجر
صحي ،انتشار املرض وتقييدات ،حتى هذا اليوم.
نجح جهاز التعليم واملدارس ونظام السفريات رغم كل الظروف وبدون أدىن شك بتوفري فعاليات
تربوية لكل األوالد والشبيبة تقريبًا ،وعىل األقل ألربعة أيام يف األسبوع ،عىل مدار كل السنة
باستثناء أيام اإلغالق.
السلطات املحلية التي نجحت بذلك قليلة ج ًدا .مل توفر أي سلطة محلية أو جهاز تعليمي عدد
أيام الفعاليات التي قُدمت لطالب مسغاف .تقري ًبا فإن التعليم الخاص ،شبيبة يف خطر ،وكل
طالب املدارس االبتدائية املتنوعة واملختلفة يف أرجاء املجلس تلقت استجابة كاملة باستثناء أيام
اإلغالق .مع اقرتاب انتهاء السنة الدراسية ،وتخريج الفوج األول يف مدرسة كاسرب مسغاف ،وعشية
افتتاح نشاط املركز الجامهريي يف العناقيد والبلدات ،من املحبذ االلتفات إىل الوراء والتأكد
بأن االوالد تعلموا خالل السنة الدراسية الحالية املليئة بالتحديات ،خمسة أيام أسبوعيا تقريبا،
وشاركوا بفعاليات أقيمت يف البلدة ليوم واحد عىل األقل خالل األسبوع ،وكانوا عىل تواصل مع
أبناء جيلهم ومع املربني ،املعلمني واملرشدين كل يوم تقريبًا.
استثمر املجلس موارد كثرية ،مادية وغريها من أجل الوصول لهذا اإلنجاز .املصاريف مل تكن
مخططة ولذا مل تكن ميزانية مخصصة لها مسبقًا .هذا اإلنجاز يعرب بشكل جيد عن قيم أساسية
يف املجلس وسلم األولويات يف املجلس وعىل قدرته بكامل مركباته من موظفني ،مجتمعات
جامهريية ،مؤسسات تربوية ومركز جامهريي .والرس يف ذلك هي املجتمعات الجامهريية .مجلس
يصغي ملتطلبات الجمهور ويتعامل بليونة وإبداع وهذه هي األداة .عامل جيدون ومخلصون
وثقافة تنظيمية متكن من التنسيق ما بني الظروف املتغرية والتي ال تخىش  -كل هذه األمور
ساعدت عىل تحقيق النجاح.
مع اقرتاب موعد نهاية السنة الدراسية ،حان الوقت لتقديم الشكر لكل العاملني بالرتبية
والتعليم؛ املديرات واملديرون ،مربون ومربيات ،معلمون ومعلامت ،مساعدون ومساعدات
تربويني ،حاضنون وحاضنات ،مساعدون ومساعدات ،املرافقون واملرافقات ،الطاقم اإلداري،
مرشدو الشبيبة والدورات ،موظفو املركز الجامهريي ،وآخرهم الغايل  -كل من ساعد يف جهاز
السفريات!

التقيت األسبوع املنرصم ،منتدى رؤساء كل البلدات ،وتحدثنا عن األحداث األخرية .التقيت
مواطنني بطال إيل ،وأوصلت رسالة رئيس مجلس الجديدة املكر ،حول األحداث األخرية وتحديات
جودة البيئة يف منطقة نفوذه .طرح مواطنو طال إيل مواضيع كثرية حول األمن الجاري ،الوقاية،
التعليم ،الشبيبة واملجتمع ،وجودة البيئة .اتفقنا عىل املتابعة املستمرة بكل املواضيع.

التقيت مديري وزارة اإلسكان لبحث موضوع برامج العمل املستقبلية وتسويق قسائم بناء يف
البلدات البدوية.

شاركت يف جلسة مديرية التخطيط حول موضوع التخطيط الشامل بدير األسد .وتقرر امليض
بالتقدم باملخطط دون توسيعه باتجاه لفون ومناطق ״تسور لفون״ ،ولتخصيص منطقة لرتبية
املوايش يف مناطق نفوذ دير األسد مبحاذاة مبان زراعية يف بلدة لبيدوت ،وكذلك التقدم مع مرور
الوقت (ليس ضمن املخطط الحايل) ،فحص منطقة تشغيل محلية مشرتكة بني كيشور وتوفال/
بيلخ .لنا عالقة جوار مع كل السلطات املحلية املجاورة ونعمل معها عىل احتياجات التطوير لهم
ولنا عرب التعاون والتنسيق املشرتك.
التقيت إدارة بلدة الحسينية حول موضوع تقدم الخارطة الهيكلية للبلدة.

شاركت يف جلسة إدارة «الحاكال  -الرشكة االقتصادية» التي استلمت تقريرا حول كل التوسعات
بالبلدات التي تعالجها الرشكة ،وكذلك يف جلسة إدارة بارك تريديون التي صادقت عىل التقرير
املايل لسنة .2020
قمت األسبوع املايض ،بزيارة مدرسة عوديد وقسم الهندسة والتقيت موظفني ومديرين وكذلك
منتدى مديري أقسام املجلس.
التقيت/تحدثت مع مواطنني وممثيل جمهور من ياعد ،توفال ،الحسينية وطال إيل.

قصة ״بعث لك״ تبدأ بإرسال  12جاسوسا من صحراء سيناء الستكشاف البالد والتي تنتهي بقصة
״تسيتسيت-هامش״ 40 .عاما بالصحراء .جيل الصحراء الذي مل يستكمل الرحلة .أبنائهم الذين
استمروا واستكملوا .أسبوع مبارك! ويف بناء صهيون لنا عزاء.

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

