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وزارتا املالية والتعليم
تطلقان خطة جديدة
للعطل في املدارس
االبتدائية في البالد
عرض وزي��ر التعليم نفتالي بينت ووزي��ر املالية موشيه كحلون  ،مطلع
األسبوع  " ،النظام اجلديد للعطل في املدارس االبتدائية في البالد " .
وسيشمل النظام اجلديد اقامة فعاليات تربوية واثراء للطالب في العطل
واعتبارا من شهر اذار  /م��ارس القادم  ،ستنظم وزارة التعليم  5أيام
لفعاليات ف��ي امل ��دارس اليهودية خ�لال عطلة عيد الفصح ف��ي امل��دارس
اليهودية  ،وكذلك تنظيم فعاليات اثراء للطالب العرب والدروز ملدة  5أيام
في عطلة الربيع .
يشار الى أن تكلفة املشاركة في هذه الفعاليات لن تزيد عن  30شيقل لليوم
الواحد  .واعتبارا من السنة القادمة سيتم تنظيم الفعاليات ملدة  10أيام في
عطلتي عيد " االنوار " و" الفصح " في املدارس اليهودية  ،وفي عطلتي
الشتاء والربيع في املدارس غير اليهودية .

كم طالب تشملهم اخلطة اجلديدة ؟

تشمل اخلطة اجلديدة احلضانات والبساتني (من جيب  3سنوات حتى 6
سنوات ) التي يتعلم بها نحو  49337طفال في البالد  ،وطالب صفوف
املدارس االبتدائية من الصف األول حتى الثالث  ،حيث يبلغ عدد الطالب
الذين يتعلمون بهذه الصفوف  461018طالبا وطالبا .

كم سيكلف اشتراك األوالد في هذه الفعاليات ؟

سيتم حتديد تكلفة مشاركة األوالد بهذه املنظومة وفقا للوضع املالي –

مؤمتر صحفي مشترك لكحلون وبينت لالعالن عن اخلطة

االجتماعي  .وتكون مشاركة الطالب في البلدات التي تنتنمي للتدريج
 1الى  4وفق تعريف املكتب املركزي لالحصاء مجانية  ،بينما تبلغ في
البلدات حسب التدريج  5الى  20 : 7شيقل لليوم  ،وفي البلدات التي يكون
تدريجها من  8الى  30 : 10شيقل لليوم الواحد .
وتبلغ تكلفة تفعيل ه��ذه املنظومة في امل��دارس في اسرائيل حوالي 10
مليون شيقل .

ما هي ساعات الدوام في هذه األيام ؟

سيمتد يوم الفعاليات في العطلة من الساعة  8:00صباحا حتى  13:00ظهرا
في املدارس  ،وفي البساتني من الساعة  7:30صباحا حتى  13:00ظهرا .

ماذا يضم الطاقم املشرف على تفعيل األوالد ؟

وستكون معلمة ومساعدة لكل مجموعة  ،أو مرشدة ومساعدة  ،ملجموعات
األوالد في البساتني  ،بينما في املدارس سيكون في كل مجموعة معلم أو
مرشدان  ،باالضافة الى مركز في املدرسة .

ما هو سبب اطالق هذه اخلطة ؟
جتدر االشارة الى أن اطالق هذه اخلطة جاء بعد تذمر في صفوف األهالي

من " الصعوبات املالية التي تتسبب بها العطل املدرسية وبسبب الفارق في
عدد أيام العطلة لدى األهالي مقارنة مع أوالدهم في احلضانات  ،البساتني
واملدارس ".

" ضائقة مير بها األهالي في العطلة "
من جانبه  ،قال وزير التعليم نفتالي بينيت  " :رأينا الضائقة الكبيرة التي
مير بها األهالي في العطل املدرسيّة والتي جعلتهم يختارون ما بني العمل
ّ
وبني ايجاد أطر ألوالدهم  .وعدنا بتوفير حل يتالئم مع احتياجات األهل ،
وعليه سنقوم بتقصير عطلة عيد الفصح بخمسة أ ّي��ام كذلك عطلة عيد
األنوار  ،ووفق ذلك فا ّن نحو مليون طالب من طالب رياض األطفال وحتّى
الصفوف الثّالثة سيستفيدون من هذا القرار وسيتواجدون في اطار تربوي
الصغيرة وأضفنا مساعدة في
الصفوف ّ
داعم  .بعد أن وضعنا حال ملشكلة ّ
كل روضة اآلن نقوم بتقصير العطل املدرسيّة " .
أما املدير العام للوزارة شموئيل أبواب فقال  " :برنامج "مدارس األعياد "
في العطل املدرسية هو حتول كبير تأخذ فيه وزارة التّربية املسؤوليّة على
الطالب  وأوقات فراغهم  .نوفّر اطارا تربو ّيا مراقبا ونوفّر اطارا اجتماعيا
رائعا من خالل تقليص الفجوات وتوفير فرصة متساوية لكل طالب .في هذا
العام سنبدأ بـ  5أ ّيام وفي العام القادم سيكون  10أ ّيام وسيتم نشر "نداء "
السلطات للمشاركة".
للسلطات احملليّة ومن هنا أدعو جميع ّ
ّ

مظاهرة في عكا تطالب برفع اخلطر عن بيت عائلة طبراني املهدد بالهدم واملخالفات
من فتح الله مريح مراسل صحيفة بانوراما
نظمت في عكا القدمية  ،منتصف األسبوع  ،مظاهرة احتجاجا على نية
هدم بيوت عربية في املدينة وتسجيل مخالفات لبعض البيوت والسكان.
وش��ارك في املظاهرة العشرات من املواطنني من عكا واملنطقة  ،الذين
رف�ع��وا الف�ت��ات كتبت عليها ش�ع��ارات " اوق�ف��وا ه��دم بيوت ال�ع��رب في
عكا "  " ،بلدية عكا هي املسؤولة عن هدم البيوت واملخالفات " .وجاء
تنظيم هذه املظاهرة بدعوة من " قائمة النهضة العكية  -صوت النهضة
العكية" .
وقال صاحب مصلحة جتارية في عكا شارك في املظاهرة  " :البلدية
تأخذ منا ضريبة مثل محالت في تل ابيب واقصد احمل�لات الفخمة،
وااله ��ال ��ي هنا يدفعون ض��ري�ب��ة م�ث��ل اه��ال��ي ت��ل اب �ي��ب  ،ع�ل��ى م ��اذا ؟
خدمات ؟ ال يوجد خدمات  ،خدمات ميتة هنا تنفذ علينا حرب خفية ...
مدينة عكا القدمية مسجلة في اليونيسكو كمدينة سياحية وال مراحيض
فيها للسائحني ؟ البلدية تقوم بتدفيع مخالفات رهيبة للزائرين  ،يريدون
منا ان نبيع مصاحلنا ".
وقالت جليلة الطبراني التي تهدد بلدية عكا بهدم بيتها  ،بسبب البناء غير
املرخص  " :لم أتوقع يوما أن يأتيني انذار لهدم بيتي  ،توقعت مخالفات،
لكن ان يصلوا ملرحلة هدم بيت فلم اتوقع ذلك  ...نحن بنينا بيتا على اساس
متني  ،واملهندسون قالوا نفس الشيء  .بيتي يحمل الكثير وهذا سطح منزلي
ولم اشتره للتهوئة  .اريد ان ابني بيتا الوالدي  ،اين سيذهب باوالدي ؟ " .
واض��اف��ت ط�ب��ران��ي  " :االن �ح��راف��ات ال�ت��ي ن��راه��ا ف��ي ال��وس��ط ال�ع��رب��ي هي
بسبب التصعيد ضد الوسط العربي  ،هذه سياسة متبعة  .لقد زارنا عضو
الكنيست زهير بهلول  .وأنا أوج��ه رس��ال��ة لكل امل�س��ؤول�ين  ،ك��ون��وا معنا،
عكا تشهد وضعية خطيرة  ،يضيقون علينا وعلى التجار وعلى ال��زوار ،
يريدون أن "يقصوا" أرج��ل العربي من هنا ،يسجلون له مخالفات سير
ويص ّعدون ضده".

احملكمة متنح عائلة طبراني
من عكا والبلدية فرصة لالتفاق
يذكر ان محكمة الصلح في مدينة عكا  ،كانت قد عقدت جلسة بشأن
بيت عائلة طبراني  ،املهدد بالهدم في املدينة  .وأفادت مراسلة صحيفة
بانوراما  ،نقال عن الشيخ عباس زك��ور  ،من عكا  ،بانه " بعد ت ّدخل
الشيخ زكور والشيخ سامي عاصي  ،اللذين اجتمعا الى املستشارة
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ل�ب�ل��دي��ة ع �ك��ا وط��اق��م مهندسي
البلدية  ،وتداركا ً للوضع اخلاص في عكا ،
بعد مضي نحو  10سنوات من أحداث يوم
الغفران – عملنا جميعا جاهدين في سبيل
التوصل الى حل وسط بني االطراف ".
وم� �ض ��ى ال �ش �ي��خ زك � ��ور ق ��ائ�ل�ا ل�ص�ح�ي�ف��ة
بانوراما ُ ":وضع على طاولة البحث ،اقتراح
يرفعون الالفتات في املظاهرة
مبدئي بأن تتراجع العائلة قليال عن موقفها،
اما شقيقة جليلة طبراني فقالت  ":نحن نتعرض
كما تتراجع البلدية هي ايضا بعض الشيء
ل�س�ي��اس��ة تهجير  ،ال ي��ري��دون م�ن��ا ان ن�ت�ق��دم ،
ع��ن م��وق�ف�ه��ا ف��ي س�ب�ي��ل ال �ت��وص��ل ال ��ى حل
يريدون ان يطردوا العرب من هنا لكي يفسحوا
ُم��رض للطرفني  .االق�ت��راح ك��ان على النحو
جليلة الطبراني
امل�ج��ال لالخرين  .لديهم ام ��وال طائلة ليدفعوا
التالي  :البيت مكون من طابقني  ،حيث ُيهدم
كثيرا على التطوير  ،اما هنا تراهم يريدون جباية
طابق واحد على يد السكان  ،مبعنى اقتراح
الكثير وحصرنا  ،انا ادف��ع ضريبة على بيت صغير  10االف شيقل! من
هدم جزئي  ،اي هدم  % 50فقط من أصل  ، 100%وهذا يعني بأن البلدية
قال هذا؟ بلدنا تعود الى الوراء  .نحن نؤيد السياحة في عكا لكن ليس على
( نزلت عن الشجرة ) ".
حساب العرب  ،م��اذا يريدون منا ؟ ،ان نسرق ونبيع مخدرات ؟  .الناس
وقال الشيخ عباس زكور ردا على سؤال  ":احملكمة منحت العائلة والبلدية
تعبوا ومل ّوا  ،الناس توقفوا عن التفكير بالزواج  ،الضريبة نريد ازالتها  ،اذا
الفرصة للبت باالقتراح املذكور ،اجللوس سوية واالتفاق  ،على ان تعود
اردنا ان نرمم سطح بيت عليك ان تسأل كل املسؤولني  ،يفضلون اليهودي
احملكمة لالنعقاد في تاريخ  ."2018/1/23الى هنا اقوال الشيخ عباس
على العربي  ،ال فرق بني الضريبة في عكا القدمية واجلديدة ".
زكور لصحيفة بانوراما .

