
مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

التي فرضت علينا وفرضناها عىل  التقييدات،  الفصح من  أيام عيد  خرجنا بشكل فعيل، خالل 

أنفسنا خالل سنة كاملة. مئات اآلالف من الناس قاموا بزيارة غابات الكرين كييمت، املحميات 

الطبيعية، يودفات القدمية ويف كل مكان يف مسغاف. عطلة عيد سعيد وميمونه مباركة! فصح 

مجيد! وبعد أسبوع - رمضان كريم! 

شاركت قبل العيد باجتامع لجميع سكان افطليون، والذي اتُخذت خالله قرارات طالئعية تتعلق 

بالبلد. لقد اتُخذ قرارا بتطوير وتوسعة حيني كام يجب، ويف الوقت ذاته رشاء منطقة كبرية يف 

مدخل البلدة، معدة للتشغيل. بالنجاح! 

اللواء يف سلطة أرايض إرسائيل حول  إدارة  الكامنه ومع  اللجنة املحلية يف  لقاء مع  شاركت يف 

تسويق قسائم بناء. هناك مشكلة غري صغرية أيًضا يف وادي سالمة بالنسبة لتسويق قسائم بناء. 

والتي  خاص  ملك  هي  التي  الزراعية  األرايض  من  نواة  حول  مقامة  جميعها  البدوية  البلدات 

تحيطها أرايض مبلكية الدولة. أرايض الدولة التي يتم تخطيطها وتطويرها بواسطة وزارة اإلسكان 

رغم  البعض!  يعتقد  كام  سهال  ليس  األمر  اإلسكان.  وزارة  ملستحقي  معدة  املسوقة  والقسائم 

كل الصعوبات، نجحنا بالوصول إىل حالة إخالء أرايض الدولة من االقتحامات واالستيالء عليها، 

أراض مقسمة لقسائم بناء ومسوقة أيضا. املجلس وأنا ونائبي أحمد نرافق كل االجراءات ونقدم 

املساعدة.  

بواسطة  توسعات  تطوير  قضية  بحثت  والتي  البلدات  رؤساء  لجميع  جلسة  يف  ايًضا  شاركت 

البلدة ذاتها واملجلس ايًضا. حسب التوجه الجديد فإن الحكال معد للتطوير التشغييل، واملركز 

الجامهريي للبناء املجتمعي وقسم الهندسة يف املجلس إلدارة مشاريع هنديس.

إدارة املجلس اجتمعت أيضا قبل العيد. 

انشغلت كثريا بخطة اإلشفاء الخاصة باملركز الجامهريي وأود توضيح تسلسلها واعدادها وتطبيقها:

املركز الجامهريي هو جسم يفعل خدمات سلطة من املجلس. نشاطات ثقافية ورياضية لألوالد، 

ونشاطات  دورات  تُفعل  والبلدات.  املجلس  شبيبة يف  نشاطات  يشغل  املركز  وللشبيبة،  الكبار 

اثراء يف املدارس داخل البلدات ويف مركز الخدمات. لقد تقرر بعد بحث عميق يف إدارة املجلس 

ومبشاركة ممثيل البلدات وممثيل جمهور أن تلقى عىل املركز الجامهريي مهمة إضافية.  قبل 

أكرث من عام واحد تم نقل تفعيل النادي القروي - الربك واملواقع املرافقة وغرفة اللياقة لتكون 

تحت مسؤولية املركز الجامهريي. 

األوىل. ومنذ  للمرة  ذلك  إثر  النشاطات  كل  وتوقفت  األول  اإلغالق  فرض   2020 آذار  شهر  يف 

ذلك الحني وحتى اآلن فإن النشاط يجري بصورة جزئية وبشكل عام متوقف. اغالق ثان اغالق 

ثالث، شارة بنفسجية شارة خرضاء. يبذل مئات عاميل املركز الجامهريي والنادي القروي، جهوًدا 

تستحق التقدير ويهتمون بالتواصل قدر اإلمكان مع آالف املشاركني الفاعلني بشكل جزيئ عىل 

مدار أكرث من عام واحد.

اتُخذ قرارا قبل اإلغالق األول باملصادقة عىل تقديم موضوعني جديدين بواسطة املركز الجامهريي:

1- إتاحة النشاط قدر اإلمكان إلشكول البلدات- املدرسة اللوائية، نشاط مشرتك الكرث من بلدة 

واحدة يف املرفق او املبنى يف أحد البلدات، نشاط متنقل، نقل املرشدين بدال من الطالب وهكذا. 

2- تفعيل نشاطات األوالد والشبيبة يف البلدات ذاتها بالتعاون مع البلدات/ األهايل. 

املدارس  املعارف،  بالتنسيق والتشابك مع قسم  الجامهريي  املركز  التي يقرتحها  الخدمات  أحد 

وقسم املواصالت، هو تنظيم السفر لجزء من الدورات والنشاط. التقييدات عىل قسم املعارف 

شملت حتى عيد الفصح مواجهة أمور اضطرارية، التي نتجت عن نظام ساعات املدارس مبؤرش 

باملركز  الفعاليات  وجود  الطالب.  مع  املبارش  التواصل  من  قدر  ألكرب  الوصول  بهدف  مسغاف 

الجامهريي أصبح مشرتطًا بشكل مؤقت بوصول الطالب بقواهم الذاتية. 

مام  الجامهريي،  املركز  ميزانية  وعىل   2021 سنة  مطلع  املجلس  ميزانية  عىل  املصادقة  متت 

استدعى تفعيل خطة اشفاء تشمل ترتيب أسعار االشرتاك من جديد، يف الوقت الذي ارتفعت به 

األسعار بشكل كبري مقارنة بسنة 2019 - سنة النشاطات األخرية. 

قرار األسعار الجديدة يستند عىل مبدأين:

1- املحافظة عىل التواصل مع تسعرية الفعاليات وتسعرية تكاليف السفريات للفعاليات ذاتها. 

تكاليف السفر لكل فعالية تختلف عن األخرى. عدد املشاركني املحتمل، ساعات النشاطات، وترية 

الفعاليات وعدد املسافرين- كل هذا يؤثر عىل التكاليف بشكل فعيل.

2- املحافظة عىل تسعرية موحدة بني األوالد من بلدات بعيدة وأخرى قريبة إىل مكان الفعاليات. 

عىل سبيل املثال- ولد من جيلون ومن طال إل يدفعا نفس تكاليف السفر إىل املدرسة يف هار 

ملعب  إىل  سفريات  مقابل  التسعرية  نفس  يدفعا  والكامنة  النعيم  عرب  من  ولد  أما  جيلون، 

التنس يف مركز الخدمات يف مسغاف وهكذا. تكاليف السفريات تنطبق بشكل متساٍو عىل كل 

املستخدمني، القريبون ال يدفعوا أقل أما البعيدون ال يدفعوا أكرث مقابل الفعاليات ذاتها.

اختيار  بالغ  أو  شاب  أو  ولد  كل  باستطاعة  الطلب.  عىل  سيؤثر  بالتسعرية  التغيري  بأن  واضح 

املشاركة أو ال. باملقابل توجد فعاليات يف السوق الخاص ويف بلدات مجاورة. نحن ال نستطيع 

بشكل مؤكد مواصلة تفعيل الفعاليات بخسارة تتسبب بخلل باملوازنة.

يستثمر املجلس بشكل نسبي بالفعاليات يف املركز الجامهريي أكرث من معظم السلطات. إن نقل 

النادي القروي إلدارة املركز الجامهريي تعرب عن التزام املجلس بتقديم خدمات عالية الجودة 

ومتنوعة وبأسعار تنافسية. الفعاليات ليست بهدف الربح وإمنا ممولة من أموال الجمهور. يُدار 

املركز الجامهريي كجمعية بالتعاون مع رشكة املراكز الجامهريية التابعة للحكم املحيل وترافقه 

بكل قراراته جهات مهنية ذات خربة واسعة يف كل املجاالت التي يعمل بها التنظيم.

ستقوم إدارة املركز الجامهريي بنرش تسعرية جديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ مبارشة مع عودة 

الفعاليات كاملعتاد. وسيتم تشغيل السفريات بسعر حسب املجموعات والساعات. 

الجامهريي  املركز  إدارة  ستقوم  أيلول.  شهر  عاديًا يف  ليصبح  الوضع  يعود  بأن  نفرتض  جميعنا 

بإجراء فحص إضايف لتسعرية كل الدورات وكل السفريات. 

نقص  لها،  غري مخطط  الدولة، مرصوفات  ميزانية  توفر  عدم  بسبب  بانه  للجميع  الواضح  من 

االستعدادات أو عدم وجود تأشرية لتشغيل املواصالت بشكل ُمرٍض، وبداية تطبيق اسرتاتيجية 

عىل  الجامهريي  للمركز  يصادق  أحد  ال  ستختلف!  الدورات  تسعرية  فإن  جديدة،  واهتاممات 

تجاوز يف امليزانية. تفعيل ضمن امليزانية املصادق عليها هي مهمة أوىل لدى كل مدير. 

يوفر املجلس مرافق ومباين الستعامل املركز الجامهريي، واملجلس ميرر أمواال عامة التابعة لكافة 

املجلس فقط.  التي تخدم جزًءا من سكان  الجامهريي،  املركز  لتغطية فعاليات  املجلس  سكان 

كل السلطات املحلية يف إرسائيل تترصف عىل هذا النحو. وفقا للفحص الذي أجريناه فإن كل 

املجالس اإلقليمية التي تقدم املساعدة لخدمات سلطة، تجبي رسوما مقابل السفريات أكرث من 

مسغاف. نحن ملزمون بإجراء التالئم  املطلوب ونتابع نحن التطورات. سأواصل التبليغ! 

أيًضا. املشاركة  ״املجهول״  الذهاب إىل  العبودية فقط. هو  التحرر من  الخروج من مرص ليس 

يف ״امللحمي״ اكرب بكثري مني. قرأنا يف أول أيام العيد ״ويكون من نهاية ثالثني سنة وأربع مئة 
سنة...״. ״القصة״ هي ليست ״أنا״... الذي أراه انا هو جزء من الحكاية. يف العيد الثاين- آخر يوم 

يف الفصح، قرأنا »ويأيت بني إرسائيل داخل البحر وكأنهم عىل اليابسة. هذا ليس فقط مقياس 

الزمن الذي يتجاوز تجربتي، بل أيضا مقياس الطبيعة...  

األسبوع األول لتعداد هعومري ينتهي اليوم - السابع من األسبوع األول، ״مملكة بنعمة״. أسبوع 

جيد! 
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