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إبتدأت قبل اسبوع السنُة الدراسيُة اجلديدة. بدايُة هذه 
السنة الدراسية، كغيرها  من بدايات السنوات الثالث 
والعشرين املاضية التي مّرت منذ ان انهيُت عملي في 
وزارة املعارف سنة 1993، ُتذكرني مبشواري الطويل 
اخرى  م��رة  وتستحثّني  ال��ع��رب��ي،  التعليم  خ��دم��ة  ف��ي 
للكتابة عن تلك التجربة. كنُت اصرف النظر، واألصح 
"أط��نّ��ش"، عن ه��ذا امل��وض��وع، سنة بعد اخ��رى، رمبا 
بلدية حيفا، على  إدارة  الرسمية في  انشغاالتي  لكثرة 
ولكثرة  متتالية)2003-1994(  سنوات  عشر  امتداد 

التزاماتي التطوعية االجتماعية فيما بعد، او رمبا الني 
خشيُت ان تبدو كتاباتي بهذا الصدد، مجرَد سيرٍة ذاتية  

افرُضها على القراء فأْثِقُل بها عليهم.
ل��ك��ّن أرك����ان ه���ذا "التطنيش"  ن��ع��م ك��ن��ُت "اط���نِّ���ش"، 
ما  على  ع��دي��دي��ن،  ك���راٍم  ق���راٍء  ردود  إزاء  تهتزُّ  أخ��ذت 
نشرُته حتى االن، من مقاالت وقصص، بوتيرة كادت 
تكون اسبوعية. أما "الضربة القاضية" التي قّوضت 
فندق   رده��ة  في  اسبوعني،  قبل  فكانت  االرك���ان،  تلك 
جورجيا.  عاصمة  تبليسي  مدينة  في   HAULING

التقيُت هناك مجموعًة صغيرة  من املعلمني املتقاعدين 
لي شرف  الذين كان   ، بينهم طارق ووليد  املستِجّمني 
تعليمهم في دار املعلمني في حيفا، في سنوات النصف 
عملي  إب��ان  ارش��اده��م  وش��رف  الستينات،  م��ن  الثاني 
مفتشا في  السبعينات والثمانينات ومطلع التسعينات. 
متحور احلديث بطبيعة احلال، حول ذكرياتنا املشتركة 
في الكلية العربية للتربية )دار املعلمني آنذاك( ووزارة 
املعارف، كما تطرقوا الى ما انشره مؤخرا، متمنني علّي 
ُِّح  لم يترك  باحلاح أن ادمج بني االمرين. هذا التمنّي املُل

َشْعٌر مْنبوش؟
بقلم:  د. حامت عيد خوري

ها  موجِّ طارق  االستاذ  قال  ان   بعد  خصوصا  للتنّصل،  مجاال  لي 
حديثه الي على مسمع من اجلميع: "لقد جعلتَني اعتبُر اخلط الواضح 
ابتسامٌة  وجهه  على  فطغت  ط��ارق،  قصد  افهم  لم  تربوية".  قيمة 
عريضة وهو يسالني: "أتْذُكُر عالمَة الصفر التي كنَت قد منحتني 
اّياها على دفتراالمتحان؟". أجبتُه على الفور:"أتعني عالمة الصفر 
مع وقف التنفيذ؟". ضحك طارق من اعماقه تاركا لي رواية القصة 
التالية: كان ذلك على ما اذكر في اواخر الستينات. قمُت بتصحيح 
دفاتر اول امتحان لصف طارق وتسجيل املالحظات املستوجبة على 
الذي استعصت علي قراءته نظرا  كل دفتر، باستثناء دفتر طارق 
لرداءة خطه، فكتبُت في مطلع الدفتر كلمة "صفر" وفي اخرالدفتر 
امتكُن من  التنفيذ، ريثما  التالية: "صفر مع وقف  املالحظة  كتبُت 
قراءة ما كتبتَه يا "دكتور" طارق!! إن خّطَك يذّكرني بقصة ذلك 
الطبيب الذي كتب رسالة غرامية الى صديقته، فأخذت الرسالَة الى 

صيدلي كي يقرأها  لها". 
ضحك اجلميع واخذت نوادُر املاضي تتالى وكل منها يستقر عميقا 
في ذاكرتي، بانتظار نشٍر قريٍب مرتقب، وإذ باالستاذ وليد يقترح 
علّي ان اقوم بنشر الرسالة الوداعية التي كنُت قد عّممتُها قبل ثالث 
وعشرين سنة على العاملني في إدارة املعارف العربية والسلطات 
تعبيره.  حد  على  املميز"  ملضمونها  "نظرا  وذلك  العربية،  احمللية 
وعدُته بتلبية طلبه ولكن ليس قبل ان اقول له مداِعبا: "أخشى ان اّتَهم 
يا وليد باالفالس، باعتبار ان املفلس يعود الى دفاتر ابيه العتيقة". 
قال لي بثقة العارف:  " اْنُشْر واترْك احُلكَم للقاريء". وها انا ابّر 

بوعدي ولو جزئيا، فانشر مطلع تلك الرسالة وخامتتها:
1972، قال لي احُد االصدقاء  غداة بداية عملي في التفتيش سنة 
الوجه  مع  تعمل  املاشطة  بدها  "شو  مداِعبا:  ايضا  ولرمبا  مهنِئا 
الَعِفن؟!!". فاجبتُه آنذاك بجّدية قد تكون مفتَعلة: "يكفي املاشطة 
عن  عِجز  إْن  املصّفف  فالشعر  جيدا.  التمشيط  حت��اول  ان  شرفا 
إسعاف وجه َعِفن )على حد تعبيرك انَت( يصبح هذا الَشعُر على 
االقل، وسيلًة تفضح من اؤمُتِن على جتميل ذلك الوجه، فلم َيْرَق الى 
مستوى االمانة... فاصبح "الَشعر املصفَّف" بالنسبة لي، توّجها 

إستراتيجيا التزم به.....
ال اريد في هذه الرسالة الوداعية تقييم عملي في وزارة املعارف. 
هذا االمر اتركه لغيري، اتركه جلمهور املعلمات واملعلمني، اتركه ملن 
هم – بهذا الصدد بالذات- اكثر موضوعية مني. ومع ذلك، معذرة 
ايها الزمالء الكرام، إن كاشفتكم بحوار طاملا دار بيني وبني نفسي، 
بحواٍر حاولُت مخلِصا ان اتخذه نبراسا ُتستضاء به طريُق عملي 

في مجال التربية والتعليم، حيث كنُت دائما اقول لنفسي:
* إذا اردَت يا حامت ان تكون مرفوع الراس، فاجعل من بيئتك القريبة 

دفيئة تنمي منتصبي القامة.
*إذا أردَت يا حامت أن تكون محتَرما ومحبوبا ومقبوال، فاجعل من 

نفسك ُمحتِرما لآلخرين ومحبّا ومتقبال لهم.
تسمو  رافعًة  االصيل  تواضعك  من  فاجعل  ترتفع،  ان  اردَت  *اذا 

بك.
*إذا اردَت ان تتقدم، فامتِط صهوة اجتهادك علميا وال جتعل من 

نفسك مطية يعتليها "فرساٌن" مشبوهون.
تغيير ورمز  رائ��د  نفسك  فاجعل من  تغيّر وجت��ّدد،  ان  اردَت  *اذا 

جتدد.
فاحفظ  عروبتهم،  على  يحافظوا  ان  وطالبك  لطالباتك  اردَت  *إذا 
باستعمالها   وال��ت��زم  عليها  وحافظ  سليمة،  "عربيتك"  اوال  ان��ت 
وسيلَة تواصٍل مع طالبك، ُنطقا وكتابة، كمْعلٍَم بارٍز جدا من معالم 

انتمائهم القومي.
متعلِّما  بقائك  على  فاحرص  ناجحا،  معلِّما  تكون  ان  اردَت  *اذا 

منفتحا.
*إذا اردَت ان ال تتوتر ، فال تعتقل نكتة في سياقها الصحيح. اطلق 
عنانها ولو ملثمة، واجعلها تزرع بسمة على شفاه مستمعيك، بسمة 
الى  التعليمية  املادة  تبّدد ضجَرهم وتخّفف توترهم وتشق طريق 

قلوبهم وعقولهم.
وال  اوال،  ارض��ك("  في  مارسك)اي  في  احلّد  "ضع  *باختصار: 

جتعل من ممارساتَك، حّدا يفصلك ويبعدك عن اآلخرين.
اعمل  ان  لقد حاولُت جاهدا  دائما.  اخاطُب نفسي  كنُت  اقول هكذا 
على هدي هذه املُثُل واملباديء. لََكم أرجو وامتنى ان اكون قد جنحُت 
في ذلك. أّما إن لم اجنح وبقي "الَشْعُر منبوشا"، فحسبي اني قد 

حاولت مخلصا.
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أنظمة تأمين الصحة الرسمي*  ألصحاب تصريح اإلقامة في البالد من دافع لم الشمل، بدأ سريان مفعولها من تاريخ 1 أغسطس\ آب 2016.
وفق هذه األنظمة، يتوجب على كل من يحصل على تصريح أقامة** أن يسجل نفسه في صندوق مرضى، وأن يتلقى من الصندوق ومن وزارة الصحة خدمات صحية \ طبية بقدرمساوية 

للخدمات المعطاة لسكان إسرائيل (ما عدا الخدمات الصحية في دول خارج البالد)، وذلك ما دام تصريح اإلقامة ساري المفعول، وتأمين الصحة مدفوع على يديه بانتظام. 
من أجل الحصول على الخدمات الموجودة في سلة الصحة، نود لفت انتباهك للنقاط التالية: 

1. يتوجب التسجيل في نفس صندوق المرضى المؤمن به قريب عائلتك والذيبفضل صلة القرابة له تلقيت تصريح اإلقامة في اسرائيل ("ابن العائلة مانح االستحقاق"). التسجيل 
هو حق لك، ولكنه أيضاً واجب!

2.  اقرب موعد للتسجيل في صندوق المرضى هو  بعد مضي ستة أشهر من موعد تلقيك تصريح اإلقامة (بحالة أن ابن عائلتك مانح االستحقاق يعتبر "مواطن") أو 27 شهراً 
متتالياً (بحالة أن ابن عائلتك مانح االستحقاق "مقيماً" وليس "مواطناً).

3. حقك بتلقي خدمات من صندوق المرضى او من وزارة الصحة يسري مفعوله بعد مضي فترة االنتظار والتي مدتها ستة أشهر. 
التصريح يكون معفياً من فترة االنتظار  -2016 صاحب  31 يوليو\ تموز  تاريخ  27 شهراً) حتى  أو  2 (ستة اشهر  البند  المذكورة أعاله في  الفترات  اذا استكملت  انتبهوا:   .4

لالستحقاق! 
5. يحق لصاحب تصريح المكوث استرجاع نفقات الخدمات المشمولة بسلة الصحة التي حصل عليها بفترة االنتظار (االسترجاع مرهون بمصادقة لجنة خاصة متعددة الوزارات، 

والتي تعمل وفق قانون تأمين الصحة الرسمي).
6. يجب التسجيل خالل ستين يوماً من موعد بدأ التسجيل.  عدا ذلك, يعتبر التسجيل بمثابة تسجيل متأخر.  الرجاء االنتباه أن التسجيل الذي يكون بعد 90 يوماً من موعد بدأ التسجيل 
– سوف يطيل فترة االنتظار لالستحقاق بشكل كبير، و يمكن أن يتسبب بفقدان الحق  السترجاع المصاريف المالية التي تم دفعها مقابل تلقي الخدمات الصحية خالل فترة 

االنتظار لالستحقاق. اهتموا ان تسجلوا بالموعد!
7.  يجب دفع رسوم تأمين الصحة بشكل منتظم ومتواصل في كل شهر . رسوم تامين الصحة الشهرية اليوم هو 285 شيكل، ويتم  حتلنتها في كل عام بحسب التغييرات 
التي تطرأ على جدول غالء الصحة. نود ان نلفت انتباهكم ان جزء من الخدمات مشروطة بدفع اشتراك ذاتي،  والذي تم تحديده وفقاً للقانون، وذلك كما متبع عند جميع 

المؤمنين في صناديق المرضى. 
8. عند موعد التسجيل في الصندوق سيطلب من اصحاب تأشيرة المكوث دفع تأمين صحة أيضاً لفترة االنتظار التي تكون  6 أو 27 شهراً (البند 2)، وأيضاً  مقابل الفترة التي 

تكون من الموعد األول الذي كان بمقدور الشخص ان يسجل حتى موعد التسجيل الفعلي.
9.  باالمكان دفع المبلغ المذكور في البند 8 بطريقة االقساط حتى 10 دفعات. الدفعات بامكانها أن تكون بواسطة حوالة بنكية شهرية، أو حوالة بواسطة بطاقة االئتمان، أو 

بواسطة الدفع النقدي. 
10. بحالة تأخير بالدفع, سوف يتراكم  على المبلغ األصلي فروقات وفوائد،  مما قد  يسبب تجميد  حقوق الخدمات صحية في صندوق المرضى حتى موعد تسديد الدين. 

11.  يحق للمؤمن التسجيل لبرامج خدمات صحية اضافية ("تأمين مكمل")، التي يقوم صندوق المرضى عرضها على جمبع المؤمنين. تأخير بدفع رسوم تأمين الصحة سوف 
يؤدي الى تجميد حقوقه أيضاً في التأمين  الصحي المكمل. 

12.  نود لفت االنتباه ان التسجيل لصندوق المرضى يتم بفروع معينة فقط. لتلقي عناوين وساعات عمل الفروع القريبة لكم، الرجاء التوجه الى صندوق المرضى المسجل به ابن 
عائلتك مانح االستحقاق، في ارقام   الهواتف التالية: 

صندوق المرضى كالليت: 2700*
صندوق المرضى مكابي: 3555*

صندوق المرضى ميئوحيدت: 3833*
صندوق المرضى ليئوميت: 507-507-700-1 (507* بالهاتف النقال)

تذكروا، التسجيل في صندوق المرضى هو واجب قانوني ابتداًء من 1 إغسطس \ آب 2016. 

*أنظمة تأمين الصحة الرسمي – تسجيل بصندوق المرضى، حقوق وواجبات الحاصلي على تصريح االقامة وفقاً لقانون الجنسية والدخول الى اسرائيل (أمر ساعة)- 2003 و- 2016.
** الحاصلي على تصريح اقامة – بحسب البنود 3 أو 3أ(2) من قانون الجنسية والدخول الى اسرائيل (أمر ساعة) 2003 ، أو من اسباب انسانية خاصة بحسب البند 3أ1(أ)(2) ألمر الساعة.
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