
 

كانت هناك مراسالت يقظة األسبوع املايض بني كل املجالس اإلقليمية عشية ميزانية 2023. ويتبني أن 

تآكل تحويالت وزارة الرتبية والتعليم إىل املجالس لتغطية تكاليف تقديم الخدمات اإللزامية يف التعليم 

تواجه ارتفاع كبري يف األسعار. ״حركة امللقط״ محسوسة يف جميع املجالس وتجعل امليزانية صعبة. النقص 

بامليزانيات يظهر بشكل أسايس يف ثالثة مجاالت:

1- السفريات.

2- املساعدة واملرافقة يف نقل ودمج األوالد  مستحقي الرتبية الخاصة، االندماج واملرافقة.

3- بناء املؤسسات التعليمية. 

الفرق بني ميزانية وزارة الرتبية والتعليم والتكلفة الفعلية يف مسغاف هو أكرب من ״ميزانية املوازنة״ التي 

نحصل عليها من وزارة الداخلية. ميزانية املوازنة أو ״منحة املوازنة״ هي مبلغ تخصصه وزارة الداخلية 

مليزانيات السلطات املحلية، التي ال توجد فيها عائدات رضيبية كافية للخدمات املحلية األساسية.  واملقصود 

هو الخدمات البلدية وليس خدمات الدولة التي يجب أن متول من قبل الدولة وليس من قبل السلطة 

املحلية. تم التخطيط يف مسغاف عام 2023   لـ ״منحة موازنة״ بحوايل 12 مليون شيكل، وهو الفارق األقل 

بني ميزانية وزارة الرتبية للخدمات اإللزامية والتكلفة بشكل فعيل.

بسبب الحاجة إىل املواصالت يف املجالس اإلقليمية، هنالك تخصيص حافالت صفراء حسب مقياس يتعلق 

بعدد السكان. من الناحية العملية، الحافالت الصفراء تكفي لحوايل 30٪ من حجم السفريات للتعليم 

اإللزامي فقط، ويتم تنفيذ معظم السفريات بواسطة مقاولني.

يتعاقد املجلس، بصفته هيئة عامة خاضعة للرقابة، مع مقاويل السفريات يف اتفاقيات شفافة تُنرش مسبًقا 

ومن خالل املناقصات التي تديرها وترشف عليها وزارة الداخلية، ووزارة املواصالت، ووزارة الرتبية والتعليم، 

وممثلون من الجمهور. ومستشارون قانونيون ومديرون من قسم السفريات باملجلس، شخصيات مهنية 

وذات خربة وتجربة. جميع املقاولني الفائزين مؤهلني لنقل األوالد ويقومون بالنقل تحت إرشاف قسم 

السفريات باملجلس، وفق العقود والرشوط املنشورة يف العطاءات. وكانت هناك يف كثري من األحيان 

إجراءات قانونية من قبل املقاولني فيام يتعلق برشوط العطاء أو نتائجه، ومرة   واحدة عىل األقل وصل 

الخالف يف إحدى املناقصات يف مسغاف إىل جلسة يف املحكمة العليا.

يف كل أنحاء العامل، يعترب نقل الطالب إىل املدارس يف املناطق الريفية أمرًا صعبًا ومكلًفا. يف إرسائيل، 

حوايل 90٪ من السكان وحوايل 95٪ من األطفال يف التعليم اإللزامي ال يستحقون سفريات، ولذا يصلون 

إىل املؤسسات التعليمية سريًا عىل األقدام أو باملواصالت العامة أو بواسطة وسائل النقل الخاصة التي 

ميولها األهل. ويف مسغاف أيًضا، فإن جميع طالب الطفولة املبكرة تقريبًا وحوايل 20٪ من طالب املدارس 

االبتدائية وحوايل 30٪ من طالب املدارس الثانوية يصلون إىل املدارس عرب ترتيبات خاصة ميولها أولياء 

أمورهم. السكان املترضرون من امليزانية الناقصة التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم لتمويل املواصالت هم 

فقط سكان املجالس اإلقليمية.

جلست منذ 30 عاًما، يف مناقصات السفريات يف مسغاف كممثل جمهور، ورأيت تعقيد ومحدودية 

الطريقة. لقد واجهنا هذا العام تحديًا مل نواجه مثله منذ تأسيس املجلس. توقفت رشكة السفريات القدمية 

»سيغف« عن العمل واستبدلت برشكات أخرى لها باع طويل يف هذا املجال ومعتمدة ومل تكن تعمل 

من قبل يف مسغاف. بدأ الخلل منذ اليوم األول من افتتاح السنة الدراسية. يف الغالب كان الخلل بسبب 

التأخريات. كانت هناك أيًضا ظواهر انحراف عن املسار، وحافالت غري نظيفة، وسلوك غري الئق من قبل 

السائقني، وحتى يف حاالت قليلة نقص مبعدات السالمة األساسية. وبالطبع متت مراجعة جميع الحاالت 

من قبل ضابط السالمة ومدير قسم السفريات، وتم فرض جميع العقوبات املمكنة وفًقا للعقد ذي الصلة 

بكامل خطورتها. وأوقفت حافالت وعزل سائقون وفرضت غرامات. األسبوع املايض، تم أيًضا تطبيق عقوبة 

مل يتم تطبيقها يف مسغاف حتى اليوم، حيث تم تجريد املقاول الفائز من أحد خطوط نقل الطالب. 

ويتحمل املجلس، بالطبع، املسؤولية الكاملة عن أي خلل ويعمل عىل الفور لعالجه وتفعيل العقوبة 

وتطبيقها وفًقا للقانون. أطلب من أي شخص يسمع عن خلل أو خدمة سيئة تتعلق بسفريات مسغاف 

إبالغ خط مركز االستعالمات يف املجلس عىل الفور. يتم التعامل مع كل تقرير.

يقوم املجلس أيًضا بتشغيل حافالت لجهاز التعليم غري الرسمي وفعاليات املركز الجامهريي. هذه الحافالت 

ليست للخدمة الرسمية ويتم متويلها بالكامل من قبل املركز الجامهريي. وكان الهدف هو اتاحة وصول 

فعاليات املركز املجتمعي اىل كل البلدات. وخالل ذلك، متكنا من نقل بعض الفعاليات إىل البلدات أو 

العناقيد. منظومة السفريات يف املركز الجامهريي متكامل ويؤثر بالطبع عىل منظومة املواصالت يف املدارس. 

كل هذا يكلف ماليني الشواقل سنويًا ويتم متويله جزئياً من قبل املشاركني يف الفعاليات. يستخدم بعض 

سكان مسغاف منظومة املواصالت يف املركز الجامهريي كنوع من ״املواصالت العامة״ للتنقل من مكان 

إىل آخر يف املجلس. نحن نبحث عن الطريقة الصحيحة لوضع آلية عادلة ملشاركة مستخدمي السفريات 

بتكاليف السفر، كام يكلف األمر أي شخص يشارك يف فعاليات املركز الجامهريي.

بالطبع فإن الحاجة لوجود جميع أنظمة السفريات املخصصة يف جميع أنحاء املناطق الريفية القروية يف 

إرسائيل ويف أماكن أخرى يف العامل بسبب عدم وجود بديل للمواصالت العامة. ملاذا مل يتم تطوير وسائل 

نقل عام ناجعة؟ هناك مناذج مختلفة من وسائل السفريات العامة املدعومة، وكان املجلس اإلقليمي 

مسغاف مبادرًا ومشاركًا يف هذه القضية أيًضا. يتم تنفيذ السفريات العامة من قبل مقاولني مرخصني من 

وزارة املواصالت. وبالتعاون مع وزارة املواصالت، تم إنشاء خطوط لجميع بلدات مسغاف، بعضها ثابت 

والبعض اآلخر حسب الطلب عن طريق مركز االستعالمات للمجلس. يف اآلونة األخرية، وبعد عمل متواصل 

للمجلس أمام وزارة املواصالت، تم إجراء تغيريات عىل املواعيد لتحسني الخدمة وتعديل ساعات خطوط 

الحافالت ومالءمتها مع جداول قطار إرسائيل. 

جدول محتلن ملواعيد املواصالت العامة يف بلدات مسغاف

)بعد إجراء التغيريات التي طلبناها(

تعتمد جميع أنظمة التنقل واملواصالت العامة وجميع أنظمة حياتنا عىل نظام طرق تغلق تدريجيًا بسبب 

عبء ازدحام حركة السري. ويف هذا الصدد، نحن وكل بلدات قلب الجليل نعتمد عىل وزارة املواصالت 

املجلس  يعمل  املالية.  الدولة ووزارة  ميزانية  وبالطبع عىل  نتيفي يرسائيل  التخطيط ورشكة  ومديرية 

اإلقليمي مسغاف مع السلطات املحلية املجاورة لتعزيز االستثامرات يف توسيع شبكة الطرق. ويف نفس 

الوقت، يعمل املجلس عىل تعزيز شبكة من املسارات والطرق للمشاة والدراجات عىل نطاق واسع. يف 

السنوات األخرية، تم تحديث وتطوير منظومة املسارات وفًقا للخطة الرئيسية للمسارات يف مسغاف. 

الحديث يدور عن مئات الكيلومرتات من املسارات ومسارات الدراجات ومسارات »اليوم« اىل جانب 

الطرق واملسارات التي تربط البلدات. يوجد مسار كرين كييمت يف غابة أحيهود، يف غابة شخانيا ويف غابة 

سيغف، يرتبط بنظام مسار مسغاف. وكذلك ترتبط يف منظومة مسغاف مسارات امليش ملسافات طويلة 

أيضا يف املحميات الطبيعية يف جبل عتسمون، ووادي سيغف، ووادي شازور، ووادي تسيحور، ومنحدر 

تسوريم، وجبل مريون، ووادي تسلمون، ووادي كمون وتتصل بنظام مسارات مسغاف.

التقيت األسبوع املنرصم إدارة وزارة اإلسكان بخصوص التوسعات املتوقع تنفيذها بالبلدات عام 2023 أي 

يف بلدات مسغاف.

التقيت إدارة قسم االستيطان بخصوص معيقات التطوير يف مسغاف.

التقيت إدارة صندوق إعادة تأهيل الكسارات بخصوص إعادة تأهيل كسارة سيغيف.

قمت بزيارة املكاتب الجديدة لإلدارة اللوائية لوزارة الرتبية والتعليم يف نوف هجيلل.

شاركت يف اجتامع رؤساء املجالس اإلقليمية بشأن الزراعة والتخطيط.

استضفنا يف مسغاف ندوة لرؤساء املراكز الجامهريية يف املجالس اإلقليمية يف رشكة املراكز الجامهريية.

شاركت يف مؤمتر ملعهد أبحاث الجليل.

التقيت وتحدثت مع السكان وممثيل الجمهور من الحسينية، لوطم، متسبيه أفيف، ركيفت، كيشور 

وموريشث. 

قرأنا يوم السبت فصاًل من ״حياة سارة״. وفاة أمنا سارة. رشاء قطعة أرض الحرم اإلبراهيمي. رحلة إبراهيم 

إىل حاران للعثور عىل عروس إلسحاق. ويف النهاية وفاة أبونا أبراهيم ودفنه يف الحرم اإلبراهيمي. ״وشاخ 

إبراهيم مع األيام، وبارك الله إبراهيم يف كل يشء״. أبونا إبراهيم ثبت يف املحاوالت وكان حليام. لنحظى 

بأن نكون مناسبني لذكراه. كل يوم نحن نبارك ثالث مرات ... ״نجمة إبراهيم״. يومي الخميس والجمعة 

القادمني يحل رأس شهر كاسلو. تتم إضافة نعمة رابعة يف رأس الشهر. الفصل الذي يتناول وفاة أبينا 

إبراهيم وسارة أمنا يسمى يف الواقع ״حياة سارة״. فلتكن إرادة بأن حق اآلباء واألمهات يحمي األبناء 

والبنات. أسبوع جيد وشهر جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي
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