
السنة  وبداية  الصيفية  العطلة  انتهاء  عشية  نتواجد  وأننا  سيام  أنفسنا،  نسأل  أن  املحبذ  من 

الدراسية- هل بإستطاعتنا أن نعطي أكرث ألوالدنا؟ منذ سنة ونصف وفعاليات األوالد والشبيبة يف 

املركز الجامهريي والبلدات، وكذلك التعليم يف املدارس يتم يف ظل التقييدات ويف صيغة جزئية. 

الكورونا، كان الجمهور يشارك، بشكل عام، بإجراءات وضع اإلسرتاتيجية. وكانت  وقبل جائحة 

هيئة املجلس قد شكلّت لجنة إسرتاتيجية خاصة حول موضوع ״تعليم يف قلب املجتمع״. وكانت 

تربويًا، صورة مستقبلية مقبولة يف مثانية أطر مختلفة، و-35 مهمة  اللجنة قد وضعت تصوًرا 

واقعية للتنفيذ. وضعت برامج زمنية وخطط عمل، إال أن جائحة الكورونا وصلت.

أحد املبادئ الريادية التي وضعت ضمن اإلسرتاتيجية، هي الطموح لرؤية كل ولد وبنت، واملقصود 

بذلك إتاحة توفري التعليم الرسمي وغري الرسمي لكل أوالدنا وليس لجزء منهم. وكان الهدف من 

ذلك هو توفري الكثري من األطر الرتبوية، املدارس، مسارات، فعاليات تربوية مكملة، وفعاليات 

مجتمعية لكل رشائح األجيال ويف كل البلدات واملجتمعات املتنوعة. الحدود والتقييدات فرتة 

الكورونا قّوت وحددت االحتياجات والفوارق يف تحقيق املبدأ.

قياس  املمكن  من  آخر!  موضوع  أي  من  أكرث  لنا؟  مهمني  والشبيبة  األوالد  حد  ألي  حقيقة.. 

املجلس  يوجهها  التي  امليزانية  التغيريات يف  كل مجال، حسب  املجلس ويف  األولويات يف  سلم 

للمجال ذاته. ميزانيات املجالس جميعها مبنية عىل النمط التايل، وهو أن البند األكرب هو ميزانية 

التعليم. يف مجلس مسغاف كل امليزانية ״املرنة״ )ميزانية حسب حرية ترصف املجلس( املوجهة 

للتعليم، فاننا نجد يف البنود تخصيص ميزانية للجان املحلية، تخصيص للمدارس، تخصيص للمركز 

بشكل  باملصاريف  املعارف  وزارة  مشاركة  بني  بالفوارق  وكذلك  الرياضة،  جمعية  الجامهريي/ 

فعيل يف مجاالت التعليم، ادارة، بناء وتزويد، ساعات إضافية وإثراء، تربية خاصة، شاحر وتطوير 

الشبيبة. 

طرأ ارتفاع عىل كل مجال من هذه البنود بنسبة عرشات األضعاف يف السنوات األخرية. متويل 

الدورات ارتفع أيضا. ارتفع الفارق بني دفعات املشاركني وبني دفعات املجلس للمركز الجامهريي 

بحوايل 3 ماليني شيكل باملقاييس السنوية. وللمقارنة فإن دفعات املجلس لكل املدارس حوايل 

- 5 مليون شيكل )سنويا(.  الدعم الذي قُدم للمركز الجامهريي يعرب عن األهمية التي يوليها 

املجلس للتعليم املكمل ولرؤية كل ولد وبنت/ يوميا/ يف كل بلد/ يف كل أنواع الفعاليات״. قام 

املركز الجامهريي بنرش برنامج الفعاليات املتنوعة التي يقدمها هذه السنة، واملحتوى كبري جدا. 

تم الرتكيز عىل فعاليات العناقيد. وعىل سبيل املثال فقد جرى، األسبوع املايض، يوم الكشف يف 

جبل غيلون. 

أيام ظهور أخرى جرت وستجري يف مواعيد مختلفة كام سيكون باإلعالن. 

 حظيت بتقديم املباركة والتهنئة لبطلتنا املحلية، السباحة األولومبية أفيف برزيالي من متسبيه 

أفيف ومن مجموعة ״اوركه״ يف املركز الجامهريي.  لقد وصلت ملرحلة نصف النهايئ يف أوملبياد 

بأن  وأبيها  املتحدة وحدثتني هي  الواليات  تعليمية يف  منحة  رائع! هي حصلت عىل  طوكيو- 

أنظارهم تتجه نحو ״باريس 2024״، إىل األمام وبالتوفيق! 

شاركت يف مؤمتر من أجل الزراعة واملزارعني.

شاركت بحفل وضع حجر األساس ملحطة اإلطفاء واإلنقاذ يف عرابة. تعاون مع جرياننا وتطوير 

بعد حدوث حريق  اآلراء.  املندمجة، هي رضورية حسب كل  املحلية  اإلطفاء واإلنقاذ  قدرات 

النار ال تفرق  بلدات يهودية وعربية.  بإخالء  الغابة، قام مجلس مطيه آرش  األسبوع املايض يف 

بني ديانات وقوميات. شكلت النار خطرا عىل مستشفى ايتانيم وهداسا عني كرم. محاربو النار، 

املتطوعون، وطواقم الطوارئ املحلية، كلها رضورية ومهمة لتقليص أرضار النار والدفاع عن حياة 

املواطنني وممتلكاتهم. مربوك!

السالم.  الخرومي يف شقيب  النائب سعيد  املرحوم  بتمثيلنا يف جنازة  قام  املجلس  نائب رئيس 

مواطنونا البدو مرتبطني جدا مع بدو الجنوب. كلنا بحاجة ملمثيل جمهور يقومون بالتعاون مع 

خصوم سياسيني أيضا من أجل الحصول عىل أهداف مشرتكة. رحيله املبكر هو خسارة مؤملة الله 

يرحمه.

البلدية  الطوارئ  طواقم  دعم  موضوع  حول  الرفاه  وزارة  يف  املجتمع  مجال  مديرة  التقيت 

موضوع  حول  الداخيل  األمن  وزير  نائب  التقيت  الصغرية.  البلدات  يف  املجتمعية  والخدمات 

اإلطفاء وموضوع األمن الشخيص يف املجتمع العريب. 

متكنا األسبوع املايض، من تجهيز منظومة فحوصات لفحص 3,000 ولد خالل ثالثة أيام. 

الحمراء يف املجلس، ونجري فحوصات  لنجمة داوود  نستضيف نحن محطة فحوصات رسيعة 

بتوزيع  6,000  اليوم  نقوم  القروي.  النادي  بالدخول إىل  بتكلفة مالية لكل من يرغب  رسيعة 

وحدة من أدوات للفحص الذايت ألولياء األمور لفحص أوالدهم. أدوات الفحص ستصل يوم االحد 

لكل بلدة. واستعدادا لحملة التوزيع التقيت بواسطة الزوم سكرتريي  ورؤساء البلدات. 

التقيت إدارة بلدة لفون ومواطنني وممثيل جمهور من البلدة. 

التقيت مواطنني وممثيل جمهور من ياعد، توفال، تسوريت، عرب النعيم ووادي سالمة. 

وكذلك  امليعاد،  بأرض  مستقبلية  احتفاالت  إرسائيل حول  لبني  تعليامت  تشمل  »ستأيت«  قصة 

مباركة ولعنة ״توبيخ״. الخالص- األخري من »شفعتا دنحام«- سبعة أسابيع من املواساة. السبت 

القادم هو يوم السبت األخري من هذه السنة. بدأوا اليوم بعادات طلب الغفران والعفو أيضا 

طوائف اليهود الغربيني. أطلب العفو منكم. أنا أسامح وأعفو عن الجميع. رأس السنة - ״يوم 

الصيحة״, هو يوم الحساب أيضا.. صحوة، حساب النفس وتركيز اإلصغاء يف أمل جديد. أسبوع 

مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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