
مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

تطرقت يف املنشورين األخريين ملوضوع الئحة أسعار الدورات يف املركز الجامهريي. مرفق أدناه 

ملخص مرحيل بعد إقامة طاقم لفحص الئحة أسعار الدورات؛ 

- لقد توقفت قبل حوايل سنة كل الدورات تقريبًا وبدأت فعاليات يف البلدات مل تكن سابًقا. هذه 

الفعاليات ناجحة جًدا ومهمة وما زالت مستمرة حتى اليوم.

- ظننا بأننا سنعود من خالل التعليم الرسمي وغري الرسمي إىل الحياة االعتيادية يف شهر أيلول 

الفعاليات جرت  الفعاليات.  توقفت  أسبوعني  بعد ميض  ولكن  للدورات.  االوالد  ونسجل آالف 

بشكل جزيئ منذ شهر كانون أول حتى شهر آذار. يف الوقت الذي جرت فيه الفعاليات قام األهل 

بدفع التكاليف. مل تكن هناك  سفريات بتاتًا. اآلن فقط، مع اقرتاب نهاية سنة الفعاليات، يعود 

التعليم الرسمي بشكل كامل حيث تتوفر الرشوط لتشغيل نظام السفريات.

فعاليات  يف  تبدو  كام  األقليات  ترتيب  وبني  الجوهرية  مسغاف  قيّم  بني  للرابط  كثريًا  تطرقت 

املجلس. ما هي القيّم الجوهرية؟ مختلف، تعاون، سد الفجوات. ماذا بعد؟ كاملعتاد من السهل 

القول ولكن التنفيذ صعب! 

مفتوحة  منتديات  واسعة يف  ومشاركة  الجمهور  إلرادة  عميق  تحليل  بعد  املصادقة  وتم  تقرر 

أمام كل الجمهور، تغيري التشديد عىل الفعاليات غري الرسمية والرتكيز أكرث عىل العناقيد وأقل يف 

»املركز«.. وأكرث باملدارس واملرافق يف أنحاء املجلس واألهم- أكرث بالبلدات. كان الهدف إيصال 

الفعاليات ألكرب عدد من األوالد والشبيبة والوصول إىل كل ولد وبنت ولكل شاب وشابة. 

يوجد أمثلة كثرية لنشاط املجلس حسب املبادىء التالية؛

- توسيع فعاليات األوالد والشبيبة يف البلدات فرتة الكورونا.   

- إقامة مديرية يف جبل كمون وبداية بناء ״فرع״ للمركز الجامهريي يف الجبل.

- التقدم ببناء قاعة رياضية لتوفري أرضية لتشغيل نظام دورات يف املكان.

- إضافة نشاط دورات يف هار غيلون، جبل شخانيا، موريشت ووادي سالمة.    

- دعم كبري لنادي شبيبة مشرتك لبلدات شخانيا وكورنيت، والتواصل مع البلدات لتوفري فعاليات 

إضافية يف املركز الجامهريي. 

- فحص إمكانية تشغيل بركة السباحة يف لوطم بواسطة املركز الجامهريي  وذلك حسب طلب 

البلدة. 

- توجد املزيد من األمثلة والربامج األخرى. 

كُتبت للتعليم الرسمي وغري الرسمي مبادئ وتصورات مستقبلية، عالمات طرق، أهداف وخطط 

عمل. تم توزيع كل يشء لكافة املواطنني وكذلك اإلعالن عنه يف البلدات، يف املركز الجامهريي 

ويف موقع املجلس عىل االنرتنت. وكل هذا من خالل رشاكة مع الجمهور بشفافية وانفتاح تام. 

املجلس  قيّم  حسب  الرسمي  غري  التعليم  تنفيذ  هي  الجامهريي  للمركز  األساسية  الوظيفة 

الجوهرية واملساعدة يف املهمة املركزية، بكلمتني- بناء مجتمعي. 

من املهم التأكيد عىل أربع عرب مركزية: 

1- حوايل الثلث فقط من أوالد مسغاف يشاركون مبجمل الدورات يف املركز الجامهريي. 

2- اقل من - %5 من أوالد مسغاف يشاركون بدورات فيها النشاط ذاته والسفريات ممولة بأكرث 

من %75.  متويل مكثف لسفريات بشكل يومي ملجموعة صغرية من الطالب هو أمر غري اعتيادي 

ومخالف للمقاييس. هنالك احتامل بأن جزء من األوالد يستحقون ويحتاجون للدعم الشخيص أو 

الهبات. أنا متأكد بأنه ليس جميعهم! 

من   3/1 بحوايل  املجلس  يشارك  واملجلس.  البلدات  مع  بالتعاون  البلدات  يف  النشاط  ينفذ   -3

التكاليف. أكرث من %80 من أوالد مسغاف يشاركون. تم تكثيف الفعاليات مام أدى إىل ارتفاع 

حصة مشاركة املجلس بشكل مهم يف السنة األخرية. 

4- نظام السفريات حتى ساعات ما بعد الظهر هو نظام ناجع ويندرج مع نظام سفريات التوزيع 

يف املدارس. نظام السفريات يف الساعات املتأخرة مكلف أكرث وقسم من الدورات تشمل سفر 

خاص 3-5 أيام باألسبوع للمشاركني كأفراد.. ) تكاليف السفر للمشارك الواحد تصل اىل حوايل 

-800 شيكل(.  

يف السطر األخري ال يوجد تالؤم بني القيم  واألهداف وبني الواقع. النشاط الذي يتالءم مع القيم 

يحصل عىل أقل مااًل رغم كونه أكرث حيوية. 

من املؤكد أن مسغاف ستواصل تطوير التميز! من املؤكد أن مسغاف ستواصل تنمية فرق متثيلية 

الرياضة والرقص واملوسيقى! من املؤكد أن مسغاف ستواصل االهتامم باملساواة بني  يف مجال 

البعيدين والقريبني، بني اليهود والعرب وبني العلامنيني واملتدينني- هذه كلها قيّم جوهرية. كلمة 

املفتاح - ״التناسب״.

كام كتبت قبل أسبوع وقبل أسبوعني، فإن رصخة األهل قد ُسمعت. هذه السنة ليست سنة 

اعتيادية.  ال ميكن إجراء تغيريات بدون إرشاك وفهم الجمهور الواسع، وأيضا ليس بتطرف وليس 

من ״اليوم للغد״. وظيفتي ووظيفة كل ممثيل الجمهور - املوازنة بني املصالح املختلفة. وظيفتنا 

إيجاد التناسب. وظيفتنا أن نعمل، نخطىء ونصحح.  من ال يعمل فقط - ال يخطئ. 

حاليًا يتم فحص املعطيات عىل يد لجنة عامة. من الواضح بأن قسم من األهايل يفحصون مع 

املجلس وسيلة تسعرية الدورة. واضح لنا بأن قسم من املواطنني يرون كل خطوة عرب منظار منط 

من االحتياجات املختلفة التي ال تالقي جوابًا كافيًا. واضح لنا بأن جميعنا متأثرين من الالمباالة، 

االنتهازية والتالعب، التي متيز السياسة يف إرسائيل وأحيانا متيز القطاع العام أيًضا. 

يف مسغاف توجد رياح مختلفة! 

أنا أعمل بالتعاون مع ممثيل جمهور حقيقيني ومستقيمني. أنا أعمل مع أصحاب حرف ورشكاء 

جيدين يف مجال التعليم، والتعليم املكمل، الثقافة الرياضة واإلدارة املالية. أحاول أن أكون أكرث 

وسأعمل حسب  للقيم  مخلصا  سأبقى  ولكن  تغيري.  كل  الجميع  يدعم  بأن  أتخيل  وال  شعبية 

املنطق بعقالنية، متابعة وإرصار، كل الوقت الذي أخدم فيه الجمهور. من أجل هذا أنا هنا. 

 

انشغلنا األسبوع املايض مبؤرش الكورونا بالتعليم والسفريات. تلقينا تعليامت متناقضة يوم األحد، 

الحكم  ومركز  الداخلية  الجبهة  الداخلية،  وزارة  املعارف،  وزارة  من  واألربعاء.  الثالثاء  اإلثنني، 

املحيل وغريهم. 

التعليم  التقييدات يف جهاز  إزالة كل  أجل  اإلقليمية من  املجالس  لتوجه كل رؤساء  انضممت 

والسفريات.

شاركت األسبوع املايض بجلستني مختلفتني يف مركز الحكم اإلقليمي. هذا اسم الجسم الذي يضم 

وميثل كل املجالس اإلقليمية. أنا عضو الطاقم الذي يعمل عىل التخطيط االسرتاتيجي يف املنظمة. 

أعمل أيضا رئيسا للجنة الرفاه. بُحثت يف جلسة طاقم التخطيط االسرتاتيجي، العالقة بني املركز 

مركز  العربية،  املحلية  السلطات  رؤساء  منتدى  ال-15״,   ״فوروم  مثل  إضافية  متثيلية  وجهات 

الحكم املحيل وغريه. ُعرض أيًضا اقرتاحا لحملة إعالمية. 

التقت لجنة الرفاه مديرين كبار يف وزارة الرفاه. الهدف هو التقدم بالقرار الحكومي وتخصيص 

ميزانية كبرية لبناء وإيجاد حلول سكنية لسكان من ذوي االحتياجات الخاصة يف الحيز الريفي. 

املبدأ يقيض بأن يتم البناء عىل حساب املكتب ألصحاب االحتياجات الخاصة يف وحدات سكنية 

هذا حسب  كل  الشغل،  مكان  اىل  الوصول  أو  بالتشغيل  ودعم  وحدة  كل  يف   5-1 بني  ترتاوح 

الرشوط الخاصة لبلدة قروية صغرية. سيتم باملرحلة األوىل اختيار أربعة مشاريع، واحد يف كل 

منطقة بالبالد، انا متأكد بأنه يف الوضع الصحيح نستطيع أن نوفر السكن ألبنائنا، إخوتنا ووالدينا 

من ذوي االحتياجات الخاصة يف داخل مجتمعنا وبلداتنا. 

التقيت إدارة بلدة رأس العني. 

حفل يوم الذكرى لضحايا الحروب أقيم يف ظل التقييدات حاليًا يف املدارس، املقابر ويف النصب 

لتبقى ذكرى شهداء مسغاف وكل شهداء معارك  وادي سالمة ومفرتق هموفيل.  التذكارية يف 

إرسائيل والعمليات العدائية خالدة. 

احتُفل بعيد االستقالل يف بلداتنا ويف كل أنحاء البالد تحت السامء، بالحدائق، يف املناطق العامة 

ويف كل املناطق املفتوحة. 

يوم السبت قرأنا ״زرع، الجذام״. القصص تتطرق أيًضا لإلغالق وللتباعد االجتامعي أيًضا. أمتنى 

للجميع تقاربًا اجتامعيًا ومنًوا قريبًا، اليوم هو 21 يوما لعومر وهي ثالثة أسابيع، أسبوع جيد! 

1804
2021
א ״ פ ש ת ר  י י א ב ׳  ו


