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صادقت جلنة املالية البرملانية برئاسة 
النائب الدكتور أحمد الطيبي الثالثاء 
على حتويل مبلغ 50 مليون شيكل الى 
لتحويله  اإلجتماعية  املساواة  وزارة 
اإلجراء  وبهذا  األهلية.  امل��دارس  الى 
تأخرت  ق��د  امل��ع��ارف  وزارة  ت��ك��ون 
األهلية  للمدارس  وعدها  تنفيذ  عن 
ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ال���ب���الد ق���راب���ة خمسة 
أشهر بعد أن وعدتها بإلغاء اإلضراب 
وال���ع���ودة ال���ى م��ق��اع��د ال���دراس���ة من 
أجل حتويل امليزانيات املطلوبة.هذا، 
قد  العربية  األهلية  امل��دارس  وكانت 
أعلنت اإلضراب ملدة 27 يوًما مع بدء 
العام الدراسي املاضي إحتجاجا على 
عدم رغبة وزارة املعارف بتخصيص 
ميزانية للحد من ضائقتها، وبالتالي 
مت التوصل الى إتفاق بعد مفاوضات 
امليزانية  حتويل  يتم  أن  على  صعبة 
نهاية  قبل  شيكل  مليون   50 مبقدار 
وبعد   أّن��ه  إال   ،2016 م��ارس  آذار/ 
االن  املماطلة متت  أشهر من  خمسة 

املصادقة عل حتويل هذه امليزانية. 
ه�����ذا، ووص�����ل ال����ى م���وق���ع ال��ع��رب 
وصحيفة كل العرب بيان صادر عن 
القائمة املشتركة، جاء فيه:"صادقت 
اليوم  مساء  البرملانية  املالية  جلنة 
الثالثاء على حتويل 50 مليون شيكل 
للمدارس األهلية وذلك خالل جلسة 
ال��ن��ائ��ب د. احمد  ت��رأس��ه��ا  ص��اخ��ب��ة، 
القائمة   - للتغيير  العربية  الطيبي، 
املشتركة، بحضور الشماس جريس 
العامة  األمانة  رئيس  نائب  منصور 
القائمة  ون����واب  األه��ل��ي��ة  ل��ل��م��دارس 
امل���ش���ت���رك���ة امي�����ن ع������ودة وأس���ام���ه 
سعدي واك��رم حسون من ح��زب " 
التي  كوالنو". ودار خالل اجللسة، 
حاد  نقاش  ساعات،  لعدة  استمرت 
الطيبي  ع���ودة،  املشتركة  ن��واب  ب��ن 
والسعدي والنائب عن البيت اليهودي 
أّن��ه "  سموتريتش ال��ذي أش��ار ال��ى 
يعارض من ناحية مبدأية التصويت 
لصالح البند الذي يخصص ميزانية 
األهلية  للمدارس  شيكل  مليون   50
العربية ويرفض تفضيلها عن غيرها 

من مدارس اليهود املتدينن".

الذي  ع���ودة  ال��ب��ي��ان:"ال��ن��ائ��ب  وزاد 
ت��اب��ع ال��ق��ض��ي��ة م��ن��ذ ي��وم��ه��ا أك���د أن 
العظيم  ال��ف��ض��ل  ل��ه��ا  امل�����دارس  ه���ذه 
املجتمع  وعلى  العربي  املجتمع  على 
من  أكثر  خّرجت  أنها  حيث  عموًما، 
من  باملئة  وثمانن  اجلامعين،  ُثلث 
العاملن العرب في الهايتك، وأن هذه 
املدارس قدمت للصالح العام األرض 
باإلضافة  املعلمن،  وخيرة  واملبنى 
يدفعها  التي  الشهرية  األقساط  إلى 
األهالي، وهذا املبلغ هو جزء صغير 
من حق كبير، ويجب مواصلة النضال 
ح��ت��ى ان���ت���زاع ك���ل ح��ق��وق امل����دارس 
البيان:"النائب  األه��ل��ي��ة".وت��اب��ع 
قام  اجللسة،  ت���رأس  ال���ذي  الطيبي، 
من  النواب  ليتمكن  اجللسة  بايقاف 
جتنيد اغلبية للتصويت لصالح القرار 
وعليه مت جتديد اجللسة والتصويت 
لصالح البند وحترير املبلغ من جلسة 
املالية الى وزارة املساواة االجتماعية 
األهلية.  ل��ل��م��دارس  حت��وي��ل��ه��ا  ل��ي��ت��م 
املدارس  الطيبي:"هذه  النائب  وقال 
ال  اعلنت  وقد  جميعا،  مدارسنا  هي 
لم  ميزانيات  تستحق  النها  اض��راب 
والوزارة.  احلكومة  الهمال  تصلها 
ال��ط��الب وامل��ع��ل��م��ون ي��ق��وم��ون بجهد 
واداء مميز والنتائج هي طبقا لذلك. 
اخلريجون متفوقون ونسبة شهادات 
البجروت عالية رغم انعدام امليزانية 
وعليه نقف الى جانبهم. اشكر النائب 
غفني رئيس جلنة املالية الذي جتاوب 
معنا ووافق على عقد اجللسة واوكل 
لقد  استثنائي.  بشكل  ادارت��ه��ا  ل��ي 
تابعت هذه القضية وخاصة مؤخرا 
بسبب توجه اولياء االمور لي وملكتبي 
مستقبال  اه��رى  خ��ط��وات  وتنتظرنا 
اجتياز  وعقبات يجب تخطيها ولكن 
جلنة املاليه هي خطوة كبيرة وهامة". 
قائال:  لسموترتش  الطيبي  وتّوجه 
او  ان يعترض  آخ��ر من يجب  "ان��ت 
فانتم  امل���دارس  لهذه  العطيات  يقدم 
ببنود  م��ي��زان��ي��ات  ع��ل��ى  حت��ص��ل��ون 
خاصة بكم واراض ليست لكم بينما 
ه���ذه امل�����دارس ب��ن��ت م����دارس بدون 
ميزانياتكم اصال"، بحسب الطيبي.

السعدي:"أنا  أس��ام��ة  النائب  وق��ال 
اجلليل  كلية  ف��ي  درس���ت  شخصيًا 

امل��س��ي��ح��ي��ة ع��ي��ل��ب��ون، ح��ي��ث ل���م يكن 
التي  املنطقة  ف��ي  حكومية  م���دارس 
لنا  توفر  لم  فالدولة  فيها،  ترعرعت 
آنذاك أقل حقوقنا وهو إقامة مدارس 
حكومية". وأكد السعدي أنه "يتوجب 
على النواب العرب العمل من أجل أن 
تأخد املدارس األهلية حقها من الدعم 
املالي حيث انها متتاز بجودة التعليم 
متفوقن".وأضاف  طالًبا  وتخرج 
اجللسة  خالل  كلمتهم  البيان:"وفي 
الطيبي  ع���ودة،  املشتركة  ن��واب  أك��د 
والسعدي على أّن:"املدارس األهلية 
هذه  واإلم���ت���ي���از،  للعلم  م��ن��ارة  ه��ي 
أرضا  املجتمع  أعطت  التي  امل��دارس 
التامة،  امل���س���اواة  تستحق  وم���ب���اٍن 
م����دارس ال��ي��ه��ود امل��ت��دي��ن��ن حتصل 
متنح  التي  امليزانيات  أضعاف  على 
للمدارس األهلية التي تعلم مواضيع 
عديدة اكثر بكثير من تلك التي ُتَدّرس 
كما  املتدينن".  اليهود  م��دارس  في 
وأشار النواب الى أّن "هذه املدارس 
التي تشكل %4 من املدارس العربية، 
تخرّج ثلث الطالب اجلامعين، وميتاز 
خ���ري���ج���وه���ا ف����ي ش���ت���ى امل����ج����االت، 
تستحق، كأدنى حد، دعما متساويا 
في امليزانية املمنوحة ملدارس اليهود 
البيان:"وأنهى  املتدينن".واختتم 
"العمل  أّن  على  بالتشديد  ال��ن��واب 
وبن  النواب  بن  والتعاون  املشترك 
ادارة األمانة العامة للمدارس األهلية 
والنضال في الطويل امام املؤسسات 
وفي البرملان أفضى الى حتقيق هذه 
حتويل  لصالح  والتصويت  النتيجة 
األهلية.  للمدارس  شيكل  مليون   50
سنتابع هذه القضية وسنستمر في 
املدارس  هذه  دعم  أجل  من  النضال 
التي تستحق بذل هذه اجلهود". كما 
ال��ش��م��اس ج��ري��س منصور،  وش��ك��ر 
العامة  األم����ان����ة  ع����ام  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
املشتركة  ن���واب  األه��ل��ي��ة،  ل��ل��م��دارس 
بذلوها  ال��ت��ي  الكبيرة  اجل��ه��ود  على 
م��ن أج���ل حت��ري��ر ه���ذه امل��ي��زان��ي��ة من 
النضال  ال���ى  م��ش��ي��را  امل��ال��ي��ة  جل��ن��ة 
الطويل الذي كان وما زال قائما في 
املُثمر  بالتعاون  مشيدا  القضية  هذه 
األمانة  وادارة  املشتركة  ن��واب  بن 

العامة"، بحسب البيان. 

بحثت جلنة التربية، الثقافة والرياضة في 
الكنيست االستعدادات عشية افتتاح السنة 
العربي. عبد  2017 في الوسط  الدراسية 
العربي  التعليم  دائ��رة  مدير  خطيب،  الله 
في وزارة التربية والتعليم، افتتح اجللسة 
بعرض معطيات وخطط الوزارة للسنوات 
التربية  وزارة  معطيات  ووف��ق  الوشيكة، 
2016 شكل طالب الوسط  والتعليم، عام 
الطالب  مجمل  من   %26 تقريبا  العربي 
في اسرائيل )%17.7 عرب، 5.2% بدو، 

1.9% دروز وشكرس(.
 922  وفي اطار تطبيق ق��رارات احلكومة 
لتطوير  شيكل  مليون   188 خصصت   ،
 - العربي  التعليم  في  مركزية  اه��داف   3
خالل  م��ن  التعليمية  االجن����ازات  حتسن 
املعلمن  تأهيل  حتسن  تفاضلية،  ميزانية 
واملديرين، وتطوير التعليم الالمنهجي في 

الوسط العربي. 
الى  خطيب  اش��ار  الرياضيات،  مجال  في 
ارتفاع ب� 1.5% في عدد الطالب املمتحنن 
 %8.5( تعليمية  5 وح���دات  ب���  ال��ع��ام  ه��ذا 
 %7.4 ب���  م��ق��ارن��ة  ال��ط��الب،  م��ن  باملجمل 
ال��س��ن��ة ال��س��اب��ق��ة( وت��ط��م��ح ال�����وزارة وفق 
رف��ع هذه  ال��ى  القائمة  وامل����وارد  ال��ب��رام��ج 
2018. وفي  عام  14% حتى  الى  النسبة 
منخفضة  النسبة  حيث  ال��ب��دوي  ال��وس��ط 
2.07% تتطلع الوزارة الى الوصول حتى 
عام 2018 الى 7%. ومت هذا العام افتتاح 
دورات رياضيات صيفية في 76 مدرسة 
دمج  فيها  مت  العربي  الوسط  في  اعدادية 
الطالب  لتمكن  وذل���ك  ط��ال��ب،   14000
املتواجدين على احلد من دمجهم في تعلم 

5 وحدات. 
وبالنسبة الرتفاع في االستحقاق للبجروت 
3% سنة   اشار خطيب الى ارتفاع بنسبة 
ومع  س��اب��ق��ة،  ب��س��ن��وات  م��ق��ارن��ة   2015
نسبة اجمالية من املستحقن للبجروت من 
52%. كما ستضاف  طبقة اجليل نسبتها 
ف��ي ال��س��ن��وات اخل��م��س ال��ق��ري��ب��ة 49 الف 
العربي  ال��وس��ط  ل��ط��الب  تعليمية  س��اع��ة 
مقارنة بجهاز التعليم العام بهدف حتسن 

االجنازات التعليمية.
عن  ع��ب��رت  زع��ب��ي  حنن  الكنيست  عضو 
معارضتها لعرض املعطيات كاجناز وقالت: 
يجب  بالنسبة  ارت��ف��اع  عن  احلديث  "عند 
املجتمع.  ف��ي  االجمالية  ال��ص��ورة  ع��رض 
العربي ارتفاع بنسبة  ان كان في الوسط 
1.5% وفي الوسط اليهودي بن 3%- فال 

يوجد هنا تقليص فوارق".
م��وض��وع اخ��ر مت ط��رح��ه ه��و النقص في 

الغرف التعليمية في الوسط العربي، ووفق 
جبارين،  يوسف  الكنيست  عضو  اق���وال 
من  اك��ث��ر  ي��وج��د  اخل��ط��ي��ر،  النقص  بسبب 
500 طفل في سن بن 3-5  يسكنون في 
النقب وال يتبعون الطار تربوي، ومع ذلك 
والتعليم  التربية  وزارة  ممثلو  يستطع  لم 
قول عدد الغرف الناقصة اليوم في الوسط 

العربي. 
التربية  وزارة  ف��ي  التخطيط  قسم  مدير 
والتعليم، السيد جنادي كامنسكي قال ان 
االرض  نقص  هي  الكبيرة  العقبات  احدى 
التربوية  امل��ؤس��س��ات  توسيع  او  الق��ام��ة 
ف��ي ب��ل��دات ال��وس��ط ال��ع��رب��ي، وف���ي اطار 
الوسط  التشديد على  الغرف مت  بناء  سلة 
ال��ع��رب��ي، ال���ذي حظي اك��ث��ر م��ن وزن���ه من 
مجمل السكان. ونحن نعي ان ذلك ال يغلق 

الفارق.
حوالي  على  امل��ص��ادق��ة  مت��ت   2016 ع��ام 
العربي،  الوسط  2000 غرفة تعليمية في 
والتي يصادق عليها دون عالقة ان وجدت 
من   %40 فقط  تبنى  وع���ادة  ال.  ام  ارض 
ايضا  عليها،  امل��ص��ادق  التعليمية  ال��غ��رف 
في الوسط اليهودي. ومؤخرا كان اجناز 
زي�����ادة ميزانية  اط�����اره مت���ت  ف���ي  ث����وري 
ب��ن��اء ال��غ��رف ال��ت��دري��س��ي��ة ف��ي اط���ار خطة 
خماسية 2017-2022 الى 17 الف غرفة 
قدرتنا  كبير  بشكل  يحسن  ه��ذا  تعليمية. 
البناء  ملشاريع  امليزانيات  تخصيص  على 

في الوسط العربي".
اضاف:  س��ع��دي  اس��ام��ة  الكنيست  عضو 
"في القدس الشرقية يوجد توجه بفرض 
املدارس  على  االسرائيلي  التعليم  منهاج 
مخالف  ه��ذا  امليزانيات،  لتحويل  كشرط 
ومنظمة  اسرائيل  بن  املوقعة  لالتفاقيات 
االستقالل  ح���ول  الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر 
وامكانية تبني منهاج التعليم الفلسطيني. 
املنطقة،  ف��ي  القائمة  الضائقة  يستغلون 
السنة  افتتاح  بتعطيل  اآلب��اء  جلان  وتهدد 

الدراسية".
يعكوف  الكنيست  عضو  اللجنة،  رئ��ي��س 
مرجي خلص اجللسة وقال: "يجب اقامة 
القانون  ي��ل��ززم  كما  االستشارية  اللجنة 
جهاز  ب��ن  ال��ف��وراق  تقليص  على  والعمل 
التعليم العربي واجلهاز احلكومي". وطلب 
عضو الكنيست مرجي احلصول من وزارة 
التربية والتعليم على الرد حول االدعاءات 
التي طرحت في اجللسة وبرأسها النقص 
في رياض االطفال في النقب. وقال: "اذا 
البلدة معترف بها، الطفل معترف  لم تكن 

به".

"جنحنا في حتويل 50 مليون شيكل للمدارس األهلية"
جلنة التربية والتعليم بحثت الطيبي بعد رئاسته جلنة املالية: 

االستعدادات الفتتاح السنة 
الدراسية في الوسط العربي

*عضو الكنيست يوسف جبارين: "اكثر من 5 االف 
طفل في النقب دون اطار تربوي"

عدد  في  "ارتفاع  والتعليم:  التربية  وزارة  *ممثل 
وبنسبة  الرياضيات  في  وحدات   5 في  املمتحنني 

املستحقني للبجروت في الوسط العربي"


