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أهال من اللد ينظمون وقفات
احتجاجية أمام مبنى البلدية
وبيت رئيسها ضد هدم البيوت

يرفعون الالفتات خالل املظاهرة
من حسني العبرة مراسل صحيفة بانوراما
ش��ه��دت م��دي��ن��ة ال��ل��د ،ف��ي األي����ام األخ���ي���رة  ،وق��ف��ات
اح��ت��ج��اج��ي��ة ،مب��ش��ارك��ة ع����دد م���ن األه����ال����ي ،وع��ل��ى
رأسهم القيادات العربية من املدينة وخارجها  ،وذلك
احتجاجا على سياسة هدم البيوت العربية في املدينة.
ويتم تنظيم الوقفات االحتجاجية امام البلدية ومبنى
احملاكم وأمام منزل رئيس البلدية يائير رفيفو أيضا.
وق��ال احملامي عبد الكرمي زبارقة عضو البلدية " :
نقوم بوقفات احتجاجية ضد ه��دم البيوت العربية
منذ اي��ام بشكل متواصل  ،وكانت وقفة احتجاجية
امام بيت رئيس البلدية".
وأض�����اف زب���ارق���ة  " :رئ��ي��س ال��ب��ل��دي��ة ي��ن��وي ه��دم
ب��ي��وت عربية رغ��م وج��وده��ا داخ���ل اخل��ط االزرق ،
وذل��ك لكسب تأييد الشارع اليهودي اليميني قبيل
االن��ت��خ��اب��ات  ،وه��ن��اك تقصير كبير ف��ي التخطيط
واملشاريع" .
ومضى زبارقة يقول  " :اختار رئيس بلدية اللد ان
ينفذ بعض اوامر الهدم في هذه االيام  ،في محاولة
منه ان يهيج الشارع اليهودي اليميني ضد العرب ،
حيث نرفض اي عملية تنفيذية قبيل االنتخابات املزعم
اجراؤها في  . 30.10.2018رئيس البلدية ال يكترث
ملشاكل العرب العالقة والشائكة من تنظيم اخلارطة
الهيكلية  /1300لد ،والتي ستحل بعضا من ضائقة
السكن  ،باالضافة الى ان العرب يعانون من عدم
ربط بيوتهم بشبكة الكهرباء بحجة عدم الترخيص،
ونحمل البلدية ووزارة املالية ،وال��ت��ي تضم دائ��رة
التخطيط القطرية ،املسؤولية عن االستهتار واهمال
حياة العرب في اللد خاصة" .
وختم زب��ارق��ة حديثه بالقول  ":رئيس بلدية اللد
م��ا زال ينفذ اج��ن��دة البيت ال��ي��ه��ودي املتطرفة ضد
العرب ،ويضيق اخلناق علينا ،وينتقم من القيادات
ال��ع��رب��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة ،ون��ح��ن ب���دورن���ا ل��ن ن��رض��خ ول��ن
نتهاون بالدفاع عن بيوتنا ونيل حقوقنا .ونؤكد على
استمرار الوقفات االحتجاجية في املدينة ".

تعقيب الناطق بلسان بلدية اللد

م��ن جانبه  ،عقب امل��ت��ح��دث بلسان بلدية ال��ل��د على
امل��وض��وع  ،ق��ائ�لا  " :بلدية ال��ل��د تعمل على فرض
قوانني التخطيط والبناء  ،بدون تفريق  ،في الوسطني
العربي واليهودي  ،وكبلدية عصرية فانها تعمل فقط
حسب القانون " .
وت��اب��ع امل��ت��ح��دث ب��ل��س��ان ال��ب��ل��دي��ة ي��ق��ول  " :ال��ي��وم ،
التوقيع على اوام��ر الهدم ليس بيد رئيس البلدية ،
امنا هو من صالحيات مهندسة البلدية  ،وهي تتخذ
بناء على معايير مهنية وموضوعية فقط  ،حيث ان

البناء غير القانوني ميس بالتخطيط وبتطوير االحياء
العربية  ،وبرفاهية السكان  ،وبشكل خاص أنه في
قسم كبير م��ن امل���رات ف��ان احل��دي��ث ي���دور ع��ن مبان
غير قانونية بنيت على بنى حتتية بلدية  ،مثل املياه،
ال��ص��رف الصحي  ،ال��ك��ه��رب��اء  ،ش���وارع وط��رق��ات ،
ووقف البناء غير القانوني هو فقط يتيح املجال أمام
تطوير التخطيط في األحياء العربية " .
كما قال املتحدث بلسان بلدية اللد  " :من يريد أن يجبي
ثمنا سياسيا وان يحرض ويحصل على أصوات في
االنتخابات هم أعضاء املجلس البلدي العرب الذين
ال ي��ق��ول��ون احل��ق��ي��ق��ة ل��ل��س��ك��ان  .م��ن ج��ه��ة ق��ال��وا في
املاضي أنهم مع القانون والنظام في اللد وتعهدوا
من أجل العمل سويا مع البلدية من أجل وقف البناء
غير املرخص  ،وقدموا " كلمة شرف "  ،لكنهم من
ناحية ثانية يحرضون ويفعلون العكس متاما  .معهم
وبدونهم سنواصل حتسني جودة احلياة في الوسط
العربي في اللد  .ومن املثير لالهتمام ما يقترح أعضاء
البلدية العرب حلل املشكلة !  .سكان اللد كلهم  ،ليس
مهما ما هو دينهم أو جنسهم او أصلهم  ،يستحقون
ج��ودة حياة  .كلهم يستحقون احلصول على نفس
احلقوق  ،وفي نفس الوقت كل سكان املدينة ملزمون
باحلفاظ على قوانني دولة اسرائيل ".
واستطرد املتحدث بلسان البلدية يقول  " :ضائقة
السكن في االحياء العربية قضية معروفة للبلدية،
ولذلك هي تعمل اليوم بشكل غير مسبوق  ،من أجل
وض��ع ح��ل��ول باستثمار م��ئ��ات م�لاي�ين ال��ش��واق��ل من
أجل تقليص الفجوات وبناء أسس للمساواة والعمل
لتطوير أحياء جديدة وايجاد حلول سكنية مع توفير
ظروف لشق الشوارع ومد البنى التحتية وتخصيص
مساحات القامة مبان جماهيرية وتعليمية مبعايير ال
تقل عن اي حي سكني آخر في اللد ".
ومضى املتحدث بلسان بلدية اللد يقول  " :املذكور
يشمل  ،خطة " برديس شنير " التي صودق عليها
في اللجنة اللوائية  .مع نهاية التخطيط سيبدأ تنفيذ
بنى حتتية مبيزانية تبلغ حوالي  40مليون شيقل ،
وه��ذا يشمل بنى حتتية للمياه وال��ص��رف الصحي،
اض���اءة  ،مالعب  ،ش���وارع وم��ا شابه  ،اال أن األم��ر
يتطلب وقف كامل للبناء غير القانوني " .
وخلص املتحدث بلسان بلدية اللد الى القول  " :ان
امل��وض��وع امل��ط��روح أم��ام��ن��ا ه��ذه امل���رة ه��و ح��ول بناء
ج��دي��د ال ميكن ترخيصه ،أو م��ب��ان غير قانونية لم
ينتهي العمل بها ،والتي مت تداول ملفاتها في احملكمة
على مدار سنة  ،واذا مت تسكني أشخاص بهذه املباني
خالل الفترة التي مت بحث القضية في احملكمة  ،فان
األمر مناقض متاما لقرار احملكمة " .

غدا السبت  :مظاهرة احتجاجية بعد
هدم مخزن في حي الظهرات في عرعرة
من صالح معطي مراسل
صحيفة بانوراما
أس��ف��ر االج��ت��م��اع ال��ط��ارئ،
ال������ذي ب������ادر ال���ي���ه م��ج��ل��س
م��ح��ل��ي ع����رع����رة  -ع�����ارة،
وش������������ارك ف����ي����ه رؤس��������اء
سلطات محلية م��ن منطقة
وادي ع�������ارة ،ب���ال���ت���ع���اون
م�����ع ال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ،
م��ن��ت��ص��ف األس���ب���وع  ،ال��ى
االعالن عن تنظيم مظاهرة
ي�����وم غ����د ال���س���ب���ت  ،وذل����ك
ب��ع��د ه����دم م��خ��زن ف���ي حي
الظهرات في عرعرة  .وعبر
رؤس���اء السلطات احمللية،
امل��ش��ارك��ون ف��ي االج��ت��م��اع،
هكذا بدا منظر املخزن بعد هدمه
ع��������ن " اس�����ت�����ن�����ك�����اره�����م
وامتعاضهم الشديد لعملية
اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا ،يستنكرون من خاللها
ال���ه���دم "  ،م��ش��ي��ري��ن ال��ى
عملية الهدم في حي الظهرات  ،وكذلك ملعارضة ورفض
ان " هذه األعمال التي تقوم بها السلطات ،تتعارض مع
أية عملية هدم قد تتعرض لها أية بلدة من البلدات العربية.
مبادرات السلطات احمللية العربية في وادي عارة بتعجيل
وف��ي حديث ملراسل صحيفة بانوراما مع رئيس مجلس
املخططات اخل��اص��ة بالتقدم باخلرائط الهيكلية للبلدات
محلي ع���ارة  -ع��رع��رة احمل��ام��ي مضر ي��ون��س ق��ال":ب��ل��دة
العربية واملخططات االخ��رى " .وأقر املجتمعون ،اضافة
مثل عرعرة يوجد فيها حوالي  2000منزل غير مرخص ،
ال��ى تنظيم مظاهرة  ،التوجه ال��ى مكتب محامني مختص
ونحن نعمل على اصدار تراخيص لها".
بهدف تبني مثل هذه اإلشكاليات  ،وتقدمي االعتراضات
واض����اف ي��ون��س  " :امل��ب��ن��ى ال���ذي مت ه��دم��ه ك���ان مب��راح��ل
ض��د امل��ؤس��س��ات امل��س��ؤول��ة ب��ه��دف م��ن��ع ال��ق��ي��ام بعمليات
متقدمة من اج��ل اص��دار ترخيص له  ،لكننا فوجئنا بهذا
ه��دم اضافية .كذلك ،اتفق املجتمعون بأن يقوم رؤس��اء
القرار التعسفي وهدمه بحضور قوات كبيرة من الشرطة".
السلطات احمللية بتوجيه رس��ائ��ل ش��دي��دة اللهجة للجنة

سلطة تعداد السكان
والهجرة

توجه لتلقي مالحظات اجلمهور

يتوقع ان يطرأ في االشهر القريبة تغيير في نظام اجلباية ودفع رسوم املرضى للعاملني الفلسطينيني الذين
يشتغلون في اسرائيل حسب القانون.

كجزء من هذا التغيير تتوقف سلطة االسكان والهجرة (فيما يلي  -السلطة) عن جباية رسوم مرض من مشغلي
الفلسطينيني وتعيد لكل مشغل لديه رخصة تشغيل ساري املفعول وفعال رسوم املرض التي خصصت من طرفه
لكل عامل ما يزال يشتغل عنده مع خصم رسوم املرض التي دفعت لكل عامل في مجرى فترة تشغيله.
بالنسبة لألموال الزائدة التي جبيت من مشغلني سابقني من العمال الفلسطينيني الذين يشتغلون اليوم ولم
تدفع بالفعل للعمال مقابل ايام العمل ،او انها جبيت من عمال ال يشتغلون اليوم ،يفحص اليوم طاقم مكتبي
باشتراك ممثلي سلطة السكان والهجرة ووزارة املالية ومنسق االعمال احلكومية في املناطق ،ووزارة
القضاء ،ووزارة العمل والرفاه واخلدمات االجتماعية  ،أعمال احلكومة في املناطق ووزارة القضاء ،ووزارة
العمل والرفاه واخلدمات االجتماعية  ،استخدامات ممكنة لصالح عمال فلسطينيني ممن يعملون حسب
القانون في اسرائيل ،وينقل توصياته للحكومة.

من بني االستخدامات التي يفحصها الطاقم املكتبي ،تؤخذ االستخدمات التالية :
أ .ضمان املوازنة التخمينية في صندوق التقاعد اخلاص بالعاملني الفلسطينيني التي تديرها السلطة ،او
زيادة حقوق العاملني االعضاء فيها ومتويل االنتقال الدارة الصندوق بواسطة صندوق تقاعد خارجي.
ب .تطوير املعابر التي يدخل العاملني الفلسطينيني عن طريقها الى اسرائيل
جـ .اعدادات مهنية للعاملني الفلسطينيني.
د .حتديث جهاز تخصيص تصاريح دخول لعاملني فلسطينيني .
بهذا تدعو سلطة االسكان والهجرة اجلمهور لتحويل اقتراحات ومالحظات تخص االستخدامات املذكورة ،وكذا لتقدمي
اقتراحات موضوعية اضافية والتي تنقل ال��ى اختبار الطواقم املكتبية امل��ذك��ورة ،يجب تقدمي ال��رد كتابيا حتى يوم
 16.7.2018بواسطة بريد الكتروني  jss@sa.piba.gov.il :يطلب االشارة في خانة املوضوع بالبريد االكتروني:
"استخدامات لصالح عمال فلسطينيني".

الرد الذي يقدم سيتحدد الى  3صفحات على االكثر ،ويحول الختبار الطاقم املكتبي .من أجل إزالة الشك ،يوضح بهذا انه
ليس في هذا التوجه لتلقي مالحظات اجلمهور ما يشكل التزاما لتبني فحوى التعامل ،كله او قسم منه.
مركز خدمات ومعلومات قطري

