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وصل بيان صحفي صادر عن 
بلسان  الناطقة  السمري  لوبا 
إطار  "ف��ي  فيه:  ج��اء  الشرطة، 
م��واص��ل��ة ال��ش��رط��ة م��ن خالل 
ال��ل��واء ج��م��ال ح��ك��روش مدير 
هيئة تعزيز اخلدمات الشرطية 
املقدمة للوسط العربي بجهودها 
الرامية الى رفع مستوى االمن 
مبعانيه  امل��ج��ت��م��ع��ي  واالم������ان 
الشاملة  ودالالت�������ه  اجل��ل��ي��ل��ة 
ملختلف مجاالت حياة املواطنني 
العرب في البالد، بهدف شعور 
متجدد نابع من حاجة املجتمع 
الدوام  على  كونه  إليه  الدائمة 
األس����اس ل��ل��ت��ط��ور واالزده�����ار 
اخل��اص وال��ع��ام، م��ؤخ��را وفي 
مبنى مجلس محلي كفربرا في 
املثلث اجلنوبي، مت عقد جلسة 
عمل تناول فيها اللواء حكروش 
ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود عاصي  م��ع 
واعضاء ادارة املجلس جنبا الى 

نخبة من الوجهاء والشخصيات 
احمللية  واالع��ت��ب��اري��ة  التربوية 
م��س��أل��ة امل���واط���ن ال��ف��اق��د حلقه 
اآلمنة  احل���ي���اة  ف���ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
على  يعيش  وال����ذي  امل��س��ت��ق��رة 
االغ���ل���ب ب��ح��ال��ة م���ن االغ���ت���راب 
وبلده  مجتمعه  ف��ي  ال��داخ��ل��ي 
وتكنفه مشاعر القلق وهواجس 
اخل����وف ال���دائ���م ع��ل��ى وج���وده 
وذاته وعرضه وحقوقه وماله، 
ومكانته  دوره  وامل���س���ل���وب 

وأهميته في مجتمعه".
وتابع البيان: "بالتالي ال خير 
متفقني  م��ن��ه،  م��رج��و  أم���ل  وال 
املواطنني  ان  ع��ل��ى  احل���ض���ور 
وُملحة  دائ��م��ة  بحاجة  جميًعا 
أمن  خللق  سبيل  وف��ي  لألمن، 
ي��ك��ون م��ح��ل ثقتهم  اج��ت��م��اع��ي 
وم���وض���ع ط��م��أن��ي��ن��ت��ه��م، ال بد 
محطة  إنشاء  مسألة   دفع  من 
شرطة في البلدة هناك، بحيث 
فيها  العاملني  اف��راده��ا  ي��ك��ون 
واع�������راف  ب���ش���ع���اب���ه���ا  ادرى 
واحتياجاتها  وتقاليدها  اهلها 

احلضور  ت��أك��ي��د  م���ع  وك���ذل���ك 
ع��ل��ى ان���ه ال مي��ك��ن حت��ق��ي��ق أي 
ش��ك��ل م���ن أش���ك���ال اإلص����الح 
وال��ت��غ��ي��ي��ر وال��ت��ح��دي��ث ال���ذي 
ظل  ف���ي  إالّ  امل��ج��ت��م��ع  ي��ن��ش��ده 
خالل  ومن  واألمن  االستقرار 
املشتركة،  ال��ص��ادق��ة  االع��م��ال 
وهذه القضية احليوية واملُلحة 
دوم����اً م��ن األه��م��ي��ة ف��ي مكان 
وجديرة بأن تقدم في سبيلها 
املهام اجلسيمة حتى تصل إلى 
البلد  يحتاجه  ال���ذي  املستوى 
وترتاح  النفوس  إليه  وتطمئن 
إليه وتزدهر من خالله حقوق 
املواطن  وإب���داع���ات  وح��ري��ات 
العربي اآلمن املطمئن على حياته 
وماله وعرضه في أجواء آمنة 
واملجتمع  الفرد  ملكات  تتحرر 
وت��ت��ع��زز ق��درات��ه على اإلب���داع 
إسهاماته  وت��ت��ع��دد  واإلن���ت���اج 
ف��ي ب��ن��اء ب��ل��دة، ف��األم��ن عنوان 
التحضر والتقدم علمياً وتقنياً 
وأحد أساسات العدل والتكافل 

والتعاون االجتماعي".

ال��ب��ي��ان: "ه���ذا وأنهى  وأك��م��ل 
مثنيا  حديثه  ح��ك��روش  ال��ل��واء 
ومؤكًدا  امل��ت��ب��ادل��ة،  الثقة  على 
على انه وفي مثل هذه الظروف 
ت��ب��ق��ى م��ه��م��ة اس��ت��ع��ادة األم���ن 
املنشود  وضعه  إلى  املجتمعي 
التغيير  أول���وي���ات  طليعة  ف��ي 
واإلص�����������الح ال��������ذي ي��ن��ش��ده 
امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي، وم���ن أجله 
ي��ن��ب��غ��ي امل���واص���ل���ة ف���ي حشد 
واإلمكانات  اجل��ه��ود  وتنظيم 
الفرد  مستوى  على  وال��وق��ت 
العربية،  والقيادات  واملجتمع 
وحتى  ومكانته  مكانه  من  كل 
العليا،  السياسية  املستويات 
فهذا هو وحده ما ميهد الُسبل 
أمام  املواتية  األج���واء  ويخلق 
لتحقيق  ال���ع���رب���ي  امل���ج���ت���م���ع 
اإلصالح والتغيير الذي يتطلع 
يضمن  بأسلوب  اجلميع  إليه 
تظافر جهود الدولة والشرطة 
بكافة  ال��وص��ول  في  واملجتمع 
افراد املجتمع إلى بر األمان"، 

بحسب البيان.
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عقدت بلدية شفاعمرو ، مساء 
االربعاء، جلسة لبحث ونقاش 
للمصادقة  م���واض���ي���ع  ع�����دة 
البلدية،  عليها من قبل أعضاء 
ب��ح��ض��ور ج��م��ي��ع األع���ض���اء، 
شفاعمرو  ب���ل���دي���ة  وت��ف��ت��ق��د 
إلئتالف منذ نحو نصف سنة 
أكثرية  وج���ود  يعني  م��ا  وه��و 

ألعضاء املعارضة.
أبرز ما مت بحثه خالل اجللسة، 
كان إعطاء سلفة لفرق الرياضة 
 ،2017 ال���ع���ام  م��ي��زان��ي��ة  م���ن 
القوية  النتائج  بعد  وخ��اص��ة 
مكابي  ف��ري��ق��ا  يحققها  ال��ت��ي 
وهبوعيل الذي يتصدر دوري 
واملصادقة  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��درج��ة 
أس��م��اء موظفني  ت��ع��ي��ني  ع��ل��ى 
التابعة  االقتصادية  للشركة 

للموضوع  إض���اف���ًة  ل��ل��ب��ل��دي��ة، 
األهم اال وهو وقف عمل شركة 

اجلباية.
ف��ي��م��ا ي��خ��ص م���وض���وع دفع 
س��ل��ف��ة ل���ف���رق ال���ري���اض���ة من 
فقد   ،2017 ال���ع���ام  م��ي��زان��ي��ة 
باإلجماع،  عليها  امل��واف��ق��ة  مت 
شرط أن يتم فحص املوضوع 
من الناحية القانونية إلمكانية 
حتويل املبلغ، أما في موضوع 
املصادقة على أسماء للشركة 
تصويت  مت  فقد،  اإلقتصادية 
5 أعضاء مع، و9 اعضاء ضد، 
وبالتالي الرفض سيؤدي إلى 
إقتصادية  شركة  إق��ام��ة  ع��دم 
من االساس والتي تكون تابعة 

لبلدية شفاعمرو.
أما املوضوع األهم فكان بحث 
والتي  اجلباية  شركة  قضية 
حيث  املدينة،  في  عملها  تولت 
تدعي املعارضة أن على البلدية 

قسم  وتفعيل  الشركة  إيقاف 
اجلباية التابع لها لعدة إسباب 
ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ي��ره��م وه���ي أن 
الشركة تقوم بأعمال البلطجة 
الدفع،  ع��ل��ى  ال���ن���اس  إلج���ب���ار 
الشرطة  إلح��ض��ار  باإلضافة 
إلخافتهم  ك���ب���ي���رة  ب��ك��م��ي��ات 
إستفزازية  وترهيبهم، وأمور 
سياقة،  رخ���ص  ك��ح��ج��وزات 
وحجوزات  السفر،  من  ومنع 
في البنوك، وال تعمل بشفافية، 
وان املواطن أصبح يدفع بدون 
حتقيق  وميكن  جباية  شركة 
مردود طيب بدون اللجوء إلى 

هذه األساليب.
ال��ب��ل��دي��ة أمني  ون�����وه رئ���ي���س 
عنبتاوي إلى أنه "ضد اساليب 
الشركة مبا تقوم به من أخطاء 
وجت������اوزات ب��ح��ق امل���واط���ن" 
فمن  ذلك  "بالرغم من  وق��ال: 
الشركة،  تبقى  أن  الضروري 
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وص�������ل ال�������ى م�����وق�����ع ال����ع����رب 
ب��ي��ان من  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
الهستدروت جاء فيه :" بشرى 
االجتماعيني:  ال��ع��ام��ل��ني  الالف 
كجزء من خطة نيسان كورن- 
كحلون لتقليص امناط التشغيل 
التي تنطوي على املس بالعمال، 
وب��ع��د ش��ه��ر م���ن اع����الن وزي���ر 
العمل والرفاه حاييم كاتس عن 
موسع  ام��ر  على  التوقيع  نيته 
بخصوص العاملني االجتماعيني 
الذين يقدمون اخلدمات من قبل 
العام،  ال��ق��ط��اع  ف��ي  اجل��م��ع��ي��ات 
ي��ض��م��ن امل���س���اواة ب��ي��ن��ه��م وبني 
سلك  في  االجتماعيني  العاملني 
السلطات  ذل��ك،  ال��دول��ة، مبا في 

احمللية".
م��راس��م   ": ال���ب���ي���ان  واض������اف 
وزير  مكتب  في  ج��رت  التوقيع 
كاتس،  حاييم  وال��رف��اه،  العمل 
الهستدروت  رئ��ي��س  ب��ح��ض��ور 
اف������ي ن���ي���س���ان ك��������ورن، وزي����ر 
ورئيسة  كحلون  موشي  املالية 
االجتماعيني  ال��ع��ام��ل��ني  احت����اد 
ت��س��اف��را دوي����ك. االم���ر املوسع 
بدفع  املشغلة  اجلمعيات  ي��ل��زم 
االجتماعيني،  للعاملني  اج���ور 
في  اجلماعية  ل��الت��ف��اق��ات  وف��ق��ا 
احلديث  ويجري  العام.  القطاع 
ت���ض���م���ن حتسني  ع����ن خ����ط����وة 
حلوالي  العمل  االجوروشروط 
7000 من العاملني االجتماعيني 

العمل  اس���رائ���ي���ل. ش����روط  ف���ي 
االجتماعيني  العاملني  لتشغيل 
س��ت��ك��ون مم��اث��ل��ة ل��ل��ع��ام��ل��ني في 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، ع���الوات اجور، 
ه��ب��ات مل��رة واح���دة، اي���ام العمل 
واملرض، مالبس ونقاهة، تقاعد 

واستكمال".
وتابع البيان :"يشار الى ان هذه 
34 عاما،  امل��رة االول��ى منذ  هي 
امر موسع حلوالي  يتم اص��دار 
القطاع  في  جماعية  اتفاقية   40
املجال.رئيس  ه����ذا  ف���ي  ال���ع���ام 
الهستدروت افي نيسان كورن: 
قال اليوم: "قطعنا طريقا طويلة 
النظر  املكان،  هذا  الى  للوصول 
االجتماعيني  العاملني  في عيون 
العاملون  البشرى.  ه��ذه  وزف 
االج��ت��م��اع��ي��ون ي��ت��واج��دون في 
خط اجلبهة للدفاع عن الطبقات 
الضعيفة، وهذه اخلطوة ستعزز 
يستحقونه.  مب��ا  مكانتهم  م��ن 
التاريخية  العيوب  هذه  اص��الح 
ف��ي االت��ف��اق ال���ذي ب����ادرت اليه 
املالية،  وزي�����ر  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
والرفاه  العمل  وزي��ر  اس��ت��ع��داد 
اجتماعية  رسالة  مبثابة  لذلك، 

واضحة".
وزي�����ر امل���ال���ي���ة ورئ���ي���س حزب 
"كل  كحلون:  موشي  ك��والن��و، 
مكان نصل اليه لتحسني شروط 
العمل هو يوم ه��ام، ويكمن في 
للعاملني  العمل  شروط  حتسني 
االج��ت��م��اع��ي��ني امل���وج���ودي���ن في 
االجتماعي  ال���ن���ض���ال  م��ق��دم��ة 

السرائيل. اقتصاد اسرائيل قوي 
مبا في الكفاية لتحسني ظروف 
االجتماعيني،  العاملني  تشغيل 
استيعاب  خ��ط��وات  غ���رار  ع��ل��ى 

عمال املقاولة".
ال��ع��م��ل وال���رف���اه، حاييم  وزي����ر 
كاتس: " العاملون االجتماعيون 
هم راس في احلربة في معاجلة 
وحتسني  احمل��ت��اج��ة،  ال��ط��ب��ق��ات 
علينا.  واج��ب  تشغيلهم  ش��روط 
نحن مجبرون على االهتمام في 
للمحتاجني  املعاجلني  العاملني 
كي ال يتحولوا الى محتاجني في 
عالوات  عن  نتحدث  املستقبل. 
ايام  مضاعفة  الشواقل،  مبئات 
املرض،  اي���ام  ال��س��ن��وي��ة،  العطل 
شيكل   2500 ب��ح��وال��ي  زي����ادة 
للنقاهة واملالبس، زيادة التحويل 

للتقاعد واالستكمال".
رئ����ي����س����ة احت����������اد ال���ع���ام���ل���ني 
االجتماعيني، العاملة االجتماعية 
ت��س��اف��را دوي�����ك، رح��ب��ت بهذه 
اخل���ط���وة واض����اف����ت: " االم���ر 
العيوب  اص���الح  يعني  امل��وس��ع 
التي شابت هذا املجال لعشرات 
للدولة  اعترافا  وميثل  االع��وام، 
االجتماعي  ال��ع��م��ل  اه��م��ي��ة  ف���ي 
العاملني  ع����ن  وم��س��ؤول��ي��ت��ه��ا 
االج��ت��م��اع��ي��ني. ان���ا ف��خ��ورة الن 
افي نيسان  الهستدروت  رئيس 
ك����ورن اخ��ت��ار ع��ل��ى وض���ع هذا 
االولويات،  سلم  على  املوضوع 
لياتي بتغيير اجتماعي انتظرناه 

لسنوات". 
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التوقيع بشكل رسمي على امر موسع يضمن 
االجتماعيني ال��ع��ام��ل��ني  ب���ني  احل���ق���وق  ك���ام���ل 

م���ع حت��س��ني ع��م��ل��ه��ا، وذل����ك ألن����ه بعدم 
وجودها كان بالكاد حتصيل جباية بنسبة 
وصلت  فقد  شركة  ب��وج��ود  أم��ا   ،50%
البلدية،  رئيس  %81.وشدد  إلى  النسبة 
لن  املواطنني  غالبية  الشركة  توقف  مع 
إلى  باإلضافة  ديونهم".  ليسددوا  يأتوا 

من  منخفضة  جباية  نسبة  "حتقيق  أن 
الشواقل  البلدية ماليني  أن يخسر  شأنه 
ال��ت��ي ت��أت��ي ك��ه��ب��ات م��ن ال�����وزارة بسبب 
الرئيس  ط��ال��ب  ل��ذل��ك  امل��رت��ف��ع��ة،  النسبة 
عدم  بشرط  اجلباية،  شركة  بإستمرار 
التعرض للناس اإل إذا إستوفوا كل األمور 

القانونية قبلها".
وفي النهاية ُطرح املوضوع للنقاش، حيث 
8 أع��ض��اء ال��ى جانب وق��ف عمل  ص��وت 
أعضاء   5 ص��وت  اجلباية،بينما  ش��رك��ة 
ضد ذلك، وبالتالي مت مترير القرار والذي 

يقضي بإيقاف عمل الشركة. 


