
مستقبل بلدات مسغاف يعتمد عىل شباب مسغاف. الحلم بقرية متعددة األجيال هو الحلم 

الذي مييّز بني ״قرية״ وبني ״ضاحية״.  يلقبونه ״إستيطان״. تعدد األجيال هو األمر  لتأسيس ما 

الرئييس  االسرتاتيجي  التحدي  أيًضا.  مسغاف  أبناء  وهكذا  ذاتها  بالبلدية  بلدة  كل  أبناء  يرتبط 

عندي أنا كرئيس للمجلس، هو إنشاء بلدات مسغاف كبلدات متعددة األجيال مع شبيبة، مسنني 

وكل ما بينهام.

يف كل مرة يتم توسيع البلدة، يتضح بأن جزء كبري من الساكنني الجدد هم من أبناء البلدة تقريبًا. 

التكاثر الطبيعي هو جزء من الوضع القائم الرئييس للمواطن ولكل بلدة أيًضا. 

يف مسغاف يعيش كل إنسان مبا يؤمن به ونريب وفق تربية ״الولد حسب طريقه״.

إذا كانت أفضليات الحياة يف املدينة هي التنوع، توفر وسائل املواصالت وسهولة التنقل ألماكن 

العمل، مؤسسات تربوية ثقافة وترفيه، فإن أفضليات العيش يف القرية هي القرب من الطبيعة 

واملجتمع. بلدتنا هي مجتمعنا. املجتمع يرثي حياتنا ونحن ملتزمون له. 

نحن نعيش بالجليل، بالحيز الريفي، وبالريف. هذا هو املكان الجميل واملميز الذي نحبه.  هذه 

األرض التي غرسنا الجذور بها. نحن نوفر الطرق للتغلب عىل البعد وصعوبة الوصول لخدماتنا 

وخدمة أوالدنا. 

يشجع املجلس ويسعى للتعاون مع جرياننا. يف البلدات املجاورة أوال من ثم يف البلدات القريبة 

منا. كل لقاء يل كان األسبوع املايض هو نافذة ومثال عىل ذلك.

ناشطو نادي الروتاري يف مسغاف يعملون عىل املبادرات االجتامعية والخدمات املجتمعية. 

النادي يعمل بالتعاون مع نوادي أخرى ف بلدات عربية يف الجليل مع نادي كرمئيل ومع كل 

النوادي يف كل دول العامل. 

التقيت عائلة رجوان التي وصلت قبل عدة سنوات لشخانيا وتقوم حاليا ببناء بيتها يف كورنيت. 

املوغ رجوان هو طالب الصف العارش ووصيف بطل أوروبا يف ركوب األمواج. نوعا وبيلغ املوغ- 

مسغاف.  خارج  كله  الريايض  النشاط  أيضا.  متبارين  أمواج  راكبي  هم  التاسع  الصف  تالميذ 

ملشاهدة فيديو - أبناء عائلة رجوان 

التقيت البنت، متام تسحور البالغة من العمر - 12 عاما من يوفاليم. وكان والدها ابن يوفاليم 

قد بنى  بيته يف البلدة. تتدرب متار ٥ األيام يف األسبوع بحيفا. وكانت أمها قد رافقتها ملنافسات 

بطولة الشبيبة يف رياضة الجمباز البهلواين، والتي شارك فيها متنافسون من كل أوروبا، وشاهدتها 

هي وصديقها يحصلون عىل املرتبة األوىل. أرفق هنا رابط - رائع ومثري!

ملشاهدة فيديو - متار تسحور 

التقيت عومري غولدشتاين ابن بلدة غيلون، البالغ من العمر 2٥ عاما. يعيش عومر يف إسبانيا 

حاليا وينافس يف رياضة ركوب الدراجات يف شوارع أوروبا بشكل دائم ومهني. هو ينافس يف 

املسابقات الريادية يف العامل ومن ضمنها ״مسابقات دي فرانس املشهورة״.

ملشاهدة فيلم - عومر غولدشتاين

الرياضيون املتميزون أبناء مسغاف، يتدبرون وينافس معظمهم خارج مسغاف. بطلة املالكمة 

دراجات  سباقات  بطلة  أفيف،  متسبيه  من  بالسباحة  أوليمبية  بطلة  مكمون،  من  التايلندية 

هوائية، أندرو من حورشيم وغريها.

نحن نفتخر ببناتنا وبأوالدنا، الذين يتطورون حسب طريقتهم ومبواطنينا الذين يجتازون حدود 

الريف وحدود التميز مرة تلو األخرى. 

شاركت، األسبوع املايض، يف زيارة املربية، جني موريسون، بالدفيئة الرتبوية التي حلت كزائرة 

للرشاكة ما بني بيتسبورغ ومسغاف وكرمئيل وعنقود بيت هكريم.

أجرينا مترين طوارئ. اجرت الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية مترينا يل ولكل مديري 

املجلس، مترينا مع مربني ومراقبني. جددنا النظم والتامرين واستخلصنا العرب. 

ضباط  منتدى  التقيت  الكويب.  موردي  الضابط  كرمئيل،  رشطة  قائد  املايض،  األسبوع  التقيت 

االحتياط يف الجيش، الذي يهتم مبوضوع الحكم يف الجليل والنقب ويف العنف يف املجتمع العريب.

التقيت األسبوع املايض، رئيس كلية أورط براوده يف كرميئيل، رشيك لنا ولكرميئيل يف برنامج  

״موفيليم - نقود الجليل 4.0״ للتقدم التكنولوجي يف الصناعة واإلنتاج. 

قمت األسبوع املنرصم بزيارة بلدات كمون، مخمونيم ومانوف والتقيت أعضاء ادارة وناشطني 

من البلدات.  

عتسمون،  يوفاليم،  ركيفت،  موريشت،  من  ومواطنني  جمهور  مثثيل  املايض،  األسبوع  التقيت 

شخانيا، وادي سالمة، ومعليه تسفيا.  

رشف  عىل  الرشيط  وقص  الخميس،  يوم  مسغاف،  بزيارة  هيندل،  يوعاز  االتصاالت  وزير  قام 

مرشوع مد األلياف البرصية لإلنرتنيت الرسيع يف بلدات مسغاف. بلدات مسغاف ريادية يف هذا 

املجال وتقود كل املناطق الريفية يف إرسائيل، وقد بدأ العمل عىل تنفيذ املرشوع يف أكرث من 

نصف بلداتنا. 

 

مع انتهاء األسبوع املايض دخلنا لشهر كيسلو. األيام قصرية. األرض تنتظر أمطار الربكة. قرأنا يوم 

السبت عن التوأم الذي ولدته أمنا رفكا بعد سنوات من العقم. قرأنا عن حياة آبائنا وصعوبة 

معيشتهم كمريب موايش وبقر متنقلني. قرأنا كيف زرع أبونا إسحاق وحصد ״100 بوابة״. قصة 

اآلباء هي قصة أبدية تربطنا باألرض التي نعيش عليها والبالد التي نحيا فيها حياتنا. حق اآلباء 

واألمهات يحمينا! أسبوع جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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ב ״ פ ש ת ו  ל ס כ ב ׳  ג

https://www.youtube.com/watch?v=gt6yMIsQr1M
https://www.facebook.com/israelgymnastics/videos/186870540046206/
https://www.facebook.com/israelgymnastics/videos/186870540046206/
https://www.facebook.com/IsraelCyclingAcademy/videos/216659987124150/%253Fextid%253DNS-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C

