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כ״ט בטבת תשפ״ב

املوجة الخامسة من الكورونا ،مسألة التطعيم ،جرعة الدافع ،تطعيم األوالد بشكل عام وطالب
املدارس بشكل خاص ،وطبعا متحور االوميكرون -كل هذه األمور تجعلنا نقع يف ح َّرية بقضايا
معقدة.
تطعيم ضد شلل األطفال يف طفولتي باملدرسة أثناء عييش يف الواليات املتحدة .مل يسألوا
تلقيت
ً
والدي ومل يسألونني أنا أيضا .املرض الذي كام يبدو قد متت السيطرة عليه نتيجة التطعيم،
ّ
هو مرض خطري وما زال قامئا حتى اليوم ،وكام يبدو لدى غري املتطعمني .تطعمت ثالث مرات
بجرعات تطعيم رشكة فايزر املضاد للكورونا .ويف املقابل ،مل أتطعم هذا العام وليس قبل ذلك
ضد الرشح العادي ،عىل الرغم من أن صناديق املرىض تويص بذلك .ملاذا؟
قرارايت كاألخرين ،تتأثر من مجريات األمور وأمناط مجتمعية.
انطباعي بأن تعاملنا مع القضايا الصحية بشكل عام وقضية الكورونا بشكل خاص يحتاج لفحص
عميق أكرث.
ال يوجد أدىن شك بأن عدد املصابني يف مسغاف أكرب مقارنة مع املوجات السابقة .ال يوجد شك
بأننا نحو ارتفاع بعدد املصابني وعدد املرىض .وباملقابل فإن غالبية السكان الكبار متطعمني أو
أصيبوا ومتاثلوا للشفاء .معدل جيل املصابني يف مسغاف ،كان األسبوع املايض  .20أما الجيل
املتوسط كان  .14قسم كبري من املصابني كانوا دون أعراض ظاهرة.
كإنسان يحرتم قيمة اإلختالف فأنا ملتزم مبساعدة كل من يقرر أن ال يتطعم أو أن ال يطعم أوالده.
ويف املقابل ومبا أن قيمة التعاون مهمة يل فأنا ملتزم أن أخذ عىل نفيس وعائلتي إجراء مهام ،حتى
لو كانت محفوفة باملخاطر أحيانا .وليس من أجل أنفسنا فقط وإمنا من أجل الجمهور .ومع هذا
فإن مسألة التعليم يف املدارس ومسألة تطعيم األوالد ليست سهلة .كام يبدو فإنه يتوجب علينا
نحن األهل واملواطنني املوافقة عىل قرارات تعتمد عىل معتقدات ما زلنا ندرسها .وكام يبدو ال
يوجد سيطرة كاملة وال يوجد تأكيد.
نسبة اإلصابات الخطرية واملوت بسبب الكورونا تختلف كام يبدو بني األوالد والكبار .ويبدو كذلك
بخصوص متحور األوميكرون .تشغيل جهاز التعليم ،الدورات والسفريات تزيد من نسبة اإلصابات.
ويف املقابل ،وقف التعليم والتعلم عن بعد يلحق رض ًرا بقسم من األوالد وقسم من األهل.
نبذل جهدا يف مسغاف لتوصيل الفحوصات وتنفيذ التعليامت بدقة .نحاول املحافظة عىل
تواصل متواصل مع األوالد والشبيبة ،القدامى واملحجورين بكل وضع .نحاول أيضا املحافظة عىل
العالقات االجتامعية والجامهريية رغم تعقيدات كهذه أو غريها.
قررنا االسبوع املايض بعد االستشارة مع الطواقم املهنية ،ممثيل أولياء األمور واملجتمع ،وزارة
املعارف ووزارة الصحة ،االنتقال للتعلم عن بعد ،مدة يومني ،يف مدارس أسيف وكتسري ويف
كامبوس مسغاف .وبعد ذلك تم تجديد التعليم ،ولكن قسم كبري من األهل قرر عدم إرسال
أوالدهم للمدرسة .الطواقم التعليمية تحاول مالءمة نفسها وأن تبقى عىل تواصل مع كل
التالميذ.
قررنا عدم تشجيع التطعيم يف وقت التعليم يف املدارس .بعد ذلك ،أوعزت وزارة املعارف بالخروج
يف حملة تطعيم يف املدارس .معظم األهل قرروا ،حاليًا ،بأن أوالده لن يتطعموا يف املدارس .وقسم
منهم يفضل أن يتطعم أوالدهم يف مكان آخر ،وقسم أن ال يتطعم أوالدهم بتاتا ،وقسم آخر يرى
بتأجيل اتخاذ القرار بهذا األمر.
بالنهاية فإن القرارين ليس من صالحيات املجلس .افتتاح او إغالق املدارس وإجراء حمالت
تطعيم يف املدارس هي ضمن صالحيات وزارة املعارف.
نحن يف مسغاف نواصل املبادرة والعمل ضمن صالحياتنا وقدرتنا وفق الظروف املتغرية.

شاركت ،األسبوع املايض ،يف لقاء وزير األمن الداخيل ورئيس لجنة األمن الداخيل يف الكنيست.
التقيت أيضا بشكل شخيص ،مدير لواء الشامل يف رشطة حرس الحدود ،باإلضافة لوحدة املتطوعني
فإنني أحاول تجديد ״هامتميد״ ،ومجموعات الطوارئ البلدية يف بلداتنا .أشارك نظرايئ من مطيه
أشري ومطيه يهودا املحاولة للحصول عىل متويل لتنفيذ كامل للخطوط العازلة يف بلداتنا.
مل يحدد اإلعفاء الرضيبي حتى اآلن يف بلدات يودفات ،موريشت ،افطليون ،متسبيه أفيف
والضميدة .توجهت بهذا الصدد لجانب رؤساء مجالس إقليمية أخرى ،فيها بلدات بوضع مشابه،
لرئيس االئتالف.

شاركت يف جلسة إدارة املنطقة الصناعية بارليف.
تتمتع املنطقتان الصناعيتان يف مسغاف -ترديون وبارليف من الطلب الواسع ووصلت إىل نهاية
قدرتها عىل استيعاب البناء .يف بارليف هناك تخطيط لتوسيع كبري باتجاه الشامل .يتواجد بارك
الهايتك يف بارليف أيضا يف تصاعد يف التطوير.

زار ،األسبوع املايض ،وزير التعاون اإلقليمي مسغاف ،والتقى نشيطي ״املحفز״ املشرتك بيننا وبني
سخنني.

شاركت ،األسبوع املايض ،يف جلسة الرشكاء لتطوير مبادرة ״التقدم االفضل بالسن״ .الرشكاء هم
وزارة الرفاه ،التأمني الوطني ،وزارة املساواة االجتامعية ،وزارة الصحة ،ممثيل املنتديات املختلفة
يف الحكم املحيل ،ممثيل مجتمع األعامل والقطاع األهيل ،والجوينت.
تهتم عدة بلدات يف مسغاف بتقدم مبادرة ״بيت املجتمع״ لذوي االحتياجات الخاصة .آمل أن
نستطيع التقدم يف عدد من املشاريع يف هذا املجال داخل بلدات مسغاف.
التقيت إدارة بلدة إشبال وتجولت مبواقع البناء الذي ينفذ حاليا يف البلدة .الحديث يدور عن
وحدات سكنية صغرية .رسرت كث ًريا يف رؤية التقدم باملرشوع ووعدت املساعدة قدر اإلمكان
الستيعاب عدد كبري من السكان  .إشبال هي بلدة خاص  -كيبوتس تعليمي يسكنه ناشطي
الطبقة املتخرجة من الشبيبة العاملة واملتعلمة .يف البلدة مدرسة داخلية للشبيبة يف خطر من
كل البالد .بالنجاح!
بعد انتشار الكورونا قمنا بإجراء استطالع بني أعضاء هيئة املجلس وتقرر إجراء جلسة التلخيص
االحتفالية لسنة  2021عرب الزوم .وتطرق كل أعضاء هيئة املجلس لفعاليات السنة لجانب الرتكيز
عىل سنة .2022

غدا بداية شهر ״شباط״ قرأنا يوم السبت ،قضية ״وأخاف״ التي تتطرق لسبعة مصائب من أصل
عرشة .يقول سيدنا موىس عليه السالم لله قبل أن يتحدث عن فرعون ،بأن لديه لثغة أي ״ثقيل
اللسان״ .هذا سيدنا موىس عليه السالم بوقاره يف جيل ال  80عاما ،قبل أن يقود الخروج من
مرص وقبل اجتياز البحر األحمر! نحن نعلم أن الحقيقة تنترص يف نهاية األمر ،وليس ״التلميع״ أو
״العرض״ أو ״اللغة״ .هذه قوة الحقيقة .سنة ميالدية مباركة ،وشهر طيب وأسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

