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· خلصت االنتخابات البلدية.. مللمنا االوراق.. 
فكفكنا اإلعالنات..

· عرفنا الفائزين.. وعرفنا، مش الخاسرين، ما 
حدا خسر هون..

ه، مثل ورقة اليانصيب.. 
ّ
· كّل واحد جّرب حظ

مثل املغامرة، إّما تجتازها أو ال تجتاز.

· وممكن تعيد التجربة مّرة أخرى في مّرات قادمة.. 
لكن.. مهّم ندرس شو صار معنا.

· كانت تجربة ألشخاص.. وتجربة لقوائم.. وتجربة 
ملؤّيدين.. وتجربة لعائالت.

· الحظنا بعض البلدات والقرى ما ينفع فيها 
االنتخاب.. 

· الحظنا إنها ما بتعرف تدّبر حالها في مواقف 
الديمقراطية..

· الحظنا األفضل لو رجعت لعهد املخاتير.. وعهد 

العائلية.. والقبلية.. 

· الحظنا كبير العيلة يقول نحنا مع فالن، يعني كّل 
العيلة تنتخبه..

ا املرأة، 
ً
· الحظنا الزملة بالبيت يقول كلمة، وأحيان

كلمتها ما بتصير ثنتين.. نحنا مع فالن.

· الحظنا الحملة االنتخابية مليئة بالطوشات، 
والخالفات، والتحّزبات.. الحملة على بعض. 

· الحظنا املعركة االنتخابية مليئة بالشتائم، 
اإلهانات، القنابل، إطالق النار. معركة تماًما.

حين عندهم نفس األهداف، 
ّ

· الحظنا كّل املرش
طات.

ّ
والبرامج، واملشاريع، واملخط

· الحظنا كانت هاي ميني انتخابات وتحضير للسنة 
القادمة، بانتخابات الكنيست.

· هللا يسترنا حينها!!
أبو إلياس

أسعد موسى عودة

اليمينّيين  املتساقطين  وبتحالف  الّنتن..  املال  رأس  أرباب  بتكالب  ه 
ّ
إن

العنصرّيين، واملتدّينين الّرجعّيين من ُسوٍد أو من ِبيض، مّمن دينهم دنانيرهم وكتبهم دفاترهم.. 
ه بنسبة 

ّ
وغيرهم من َبنات َوْردان من أبناء جلدتنا الّسمراء أو الّزرقاء.. مع الِحْرباءة الّصفراء؛ وإن

تصويت حيفاوّية عاّمة قاربت %45، فقط ]نحو 70 ألف صوت صحيح صريح، فقط، من أصل 
نحو 257 ألف صوت مستَحّق[، زادت عنها بكثير نسبة الّتصويت لدى األشكناز الَعلمانّيين ُزرق 
حت نسبة الّتصويت 

ّ
ِن ]ِقَمم[ الكرمل ومنحدراته ]أكثر من %65[، في حين ترن

َ
ن
ُ
العيون على ق

لدى العرب الَعْرباء عند عتبات الـ %40 ]نحو 10,000 مصّوت، فقط، من أصل نحو 24,000 
انّية املستورة أو املسحوقة 

ّ
مصّوت[، ولم تتجاوز الـ %30 والـ %20 وأقّل لدى املجموعات الّسك

َس بِن َوْهب ]يونا ياهـڤ[، »حبيِب العرب« 
ُ
 أو يون

َ
]واأسفاه!!! وواعجباه!!![، كان ال بّد لحمامة

رق والغرب[ – كان ال بّد له أن يسقط هذا الّسقوط 
ّ

]لدى بؤر العنصرّية والفساد من يهود الش
املدّوي، من علّو فارِق نحو 12,500 صوت ]بفارق نسبِة نحو %18[ بينه وبينها..

ما يدّل – في املقام األّول – على أّن عدّونا األّول هو 
ّ
وإّن دّل ذلك على �شيء – أّيها األعّزة – فإن

نحن أنفسنا؛ هو مرض ُعضال مستحكم فينا، ُيسّمى في األدبّيات العلمّية وفي األعراف الّسياسّية 
مارات هذا املرض الُعضال هي: االستخفاف والهزل، امللل والكسل، 

َ
مباالة«!!! وأ

ّ
واالجتماعّية »الل

َبع.. أّما أسباب هذا املرض الُعضال  ع، واإلحساس الكاذب بالشَّ
َ

َمع والَجش
َّ
ِفس«، الط وفة الّنِ

ُ
»ش

سّيس، 
ّ
ِحّية والَجْهل، العصبّية القبلّية الجاهلّية وانعدام الت

ْ
ط ة الوعي، ااِلنبطاحّية والسَّ

ّ
فهي: قل

ْجعّية، اإلحباط، تراجع القدوة األخلقّية، ِانحسار القيادة الّنهضوّية الكاريزماتّية، ااِلنهزامّية،  الرَّ
صة في  مارات واألسباب غير املشخَّ

َ
الَعَدِمّية، الُجبن، الكذب، والّنفاق.. هذه إلى جانب غيرها من األ

ا دقيًقا.. ا وفلسفيًّ مختبراتنا وأبحاثنا الّسريرّية أو الِعيادّية بعد، تشخيًصا علميًّ
على أّي حال، كانت هذه معركة أرانا خسرناه في حرب ِسجال معاركها ِعراض ِطوال، ال تزال 
ْيسان 

َ
يل« و »خفافيش الّنهار« في آذار وفي ن

ّ
رى ُمذ انقّضت على حيفا العربّية »ِغربان الل

ْ
ت
َ
فصولها ت

وفي أّيار من عام اإلعصار..
ذي هو لها وبما عليها – 

ّ
ا، تبقى الجبهة الحيفاوّية، بما َيظهر وُيَسّر وَيُسّر – بال

ً
وحّتى إشعار آخر، إذ

عِطيت القوُس باريها في هذه االنتخابات البلدّية، أيًضا، وبل تأتأة، 
ُ
هي البوصلة والُعنوان، وقد أ

لة في املجلس البلدّي بمقعدين وفائض وفير، بعد أن اجترحت 6,702 من األصوات،  ِ
ّ
لة وممث

َّ
ممث

أي زيادة نحو 1,000 صوت عن الّدورة الّسابقة قبل خمس سنوات؛ وذلك في َحضرة الغياب 
املطلق ألّي قّوة عربّية أو ُعروبّية أو عربّية يهودّية أو يهودّية عربّية أخرى في املجلس البلدّي بعد أْن 
ما الحلل بّين والحرام 

ّ
 الّصحيح؛ فإن

ّ
ه – في نهاية املطاف – ال يصّح إال

ّ
 عتبة الحسم.. فإن

َّ
لم تتخط

ه ال يحرث األرض غيُر عجولها!!! ]فأّما الّزبُد فَيذهُب ُجفاًء، 
ّ
ة أدرى بِشعابها، وإن

ّ
ما أهُل مك

ّ
بّين، وإن

 في األرض[.
ُ

ث
ُ
وأّما ما ينفُع الّناَس فيمك

وقد كانت االنتخابات يوًما ونحن – إن شاء هللا – مًعا دوًما، وعشُمنا أن نفيد جميًعا درًسا 
مستفاًدا خالًصا لوجه هللا وأرض هللا وعباد هللا، على مستوى األفراد والجماعات والحارات 
والعائلت والجاليات والجمعّيات واملؤّسسات والّتحّزبات، ونستخلص الِعبر من كّل ما َعبر وذاع 

وانتشر..
شكًرا يونا ياهـڤ على ما قّدمت لحيفا على مدار خمسة عشر عاًما من حكمك لها وحكمها لك، 
لي األمر في هذا 

ُ
شكًرا على ما َحُسن من مواقفك، وشكًرا على ُحْسن نواياك، وهذا اقتراح مّني أل

كَرهوا شيًئا وهو خيٌر لكم، وع�شى أن 
َ
البلد، أن ُيحسنوا شكرك وتكريمك وتوديعك.. ]وع�شى أن ت

علمون[!!! 
َ
حّبوا شيًئا وهو شرٌّ لكم، وهللُا َيعلم وأنتم ال ت

ُ
ت

أّما الِحْرباءة الّصفراء فسنظّل – حّتى إشعار آخَر آخر – نرصد تبّدل ألوانها الّرقطاء، وسنظّل 
ِزّل 

َ
زَحل فت

َ
ذي عليه ت

ّ
جر والحجر ال

ّ
ذي عليه تحبو، وسنظّل نحن الش

ّ
نحن تراب هذه األرض ال

رَحل..
َ
وت

اعة:
ّ
م في أمر الط

َ
رات من وصايا وِحك

َ
ذ

َ
ش

»أطيعوني ما أطعُت هللا فيكم، فإن عصيته فل طاعة لي عليكم« ]أبو بكر الّصّديق ر�شي هللا 
عنه[؛ »ال طاعة ملخلوق في معصية الخالق« ]اإلمام علّي كّرم هللا وجهه[؛ »من أطاع هواه باع دينه 
اعة كي 

ّ
م الط

ّ
بدنياه« ]مثل عربّي[؛ »من أطاع غضبه أضاع أدبه« ]مثل عربّي[؛ »على املرء أن يتعل

اعر واملشّرع اليونانّي األثينّي ُصولون[..
ّ

ُيْحسن القيادة« ]الش

ّم نداٌء ودعاء:
َ
ّم ث

ُ
ث

صيًرا[!!!
َ
َك ُسلطاًنا ن

ْ
ُدن

َّ
ي من ل ِ

ّ
خِرْجني ُمخَرج ِصدٍق واْجَعل ل

َ
ل ِصدٍق وأ

َ
ني ُمدخ

ْ
دِخل

َ
ّبِ أ

ل رَّ
ُ
]وق

غتنا ونْحن.     
ُ
وِلي عودة منكم إليكم أّيها األعّزة – إن شاء رّب العّزة – للحديث، أبًدا، عن ل

ُسقوُط َحمامَة بِن َوْهب!

ز مساواة، على 
َ
د جعفر فرح، مدير مرك

ّ
حيفا – ملراسلنا – أك

أهّمية تشكيل مجلس لعرب حيفا يضّم جميع املؤّسسات 
الحزبية والتربوية واالجتماعية والدينية، للتشاور وتنسيق 
العمل املشترك بين أهل املدينة؛ علًما أّن تعداد عرب حيفا قد 
ن املدينة.

ّ
لون %12 من سكا

ّ
تجاوز الـ 45 ألف مواطن، وهم يشك

د معطيات انتخابات بلدية حيفا أّن مجلًسا من هذا 
ّ
وتؤك

النوع كان له أن يحتوي الخلفات بين األحزاب السياسية 
والنشطاء، ويمنع حرق أكثر من 4,000 صوت توّزعت بين 
»رامي ليـڤـي – مراد بيكي«، والتجّمع الوطنّي، و »حيفانا«، 
وحزب يونا ياهـڤ، و »ميرتس«. وقد انخفض التمثيل العربّي 
في املجلس البلدّي من 3 أعضاء إلى عضوين هما رجا زعاترة 

وشهيرة شلبي عن الجبهة الديمقراطية.
د. سهيل  الجديدين، وشكر  للعضوين  النجاح  وتمّنى فرح 
أسعد وعرين عابدي – زعبي وجمال خميس على عملهم 

خلل الدورة املنصرمة.
رئيسة البلدية الجديدة تتحّمل مسؤولية خدمة كّل أهل البلد
كاليش  ِعينات  انتخاب  من  يتخّوف  ال  ه 

ّ
أن فرح  وأضاف 

االجتماعات  ز مساواة عدًدا من 
َ
روتم، حيث عقد مرك  –

يونا  حيفا،  بلدية  رئيس  وقام  البلدية.  رئاسة  حي 
ّ

مرش مع 
ز 

َ
ملرك بزيارة  كاليش،  ِعينات  املنتخبة،  والرئيسة  ياهـڤ، 

ين كّل محاوالت 
َ
ز متجاهل

َ
املرك إلى طاقم  مساواة، واجتمعا 

ا على  يًّ
ّ
التحريض على عرب حيفا. وقد وافقت كاليش خط

من  االجتماعّي،  التطوير  وجمعية  مساواة  ز 
َ
مرك مطالب 

ز مساواة وجمعية التطوير قبل 
َ
خلل رسالة تّم تسليمها ملرك

االنتخابات. 
بتخصيص  الحكومية  جميع املكاتب  »نطالب  فرح:  د 

ّ
وأك

مع  بالتعاون  ونعمل  العربّي،  للمجتمع  املطلوبة  امليزانيات 
ية والجمعيات األهلية 

ّ
األحزاب السياسية والسلطات املحل

لتحصيل حقوق بلداتنا العربية، وسنقوم بتقديم املعلومات 
واملطالبة بحقوق عرب حيفا في التعليم واملواصلت والسكن 
واالجتماعّي.  االقتصادّي  والتطوير  والخدمات  والصّحة 
األحياء  ولجان  السياسية  األحزاب  مع  بالتعاون  وسنعمل 
قضايا  لطرح  والدينية  التربوية  واملؤّسسات  والجمعيات 
عرب حيفا، وسنواصل عملنا خلل السنوات القادمة بدون 
التنازل عن حّقنا في العمل السيا�شّي والتعبير عن الرأي«. 
املجتمع  لتطوير   ]922[ الحكومة  قرار  أّن  إلى  فرح  وأشار 
ه سيتوّجه إلى أعضاء 

ّ
العربّي قد تجاهل املدن املختلطة، وأن

قرار  خاذ 
ّ
ات بطلب  الكنيست  وأعضاء  املنتخبين  البلديات 

حكومّي لتطوير األحياء في املدن املختلطة والتاريخية.
صال هاتفّي أجريناه 

ّ
فاق خلل ات

ّ
وأضاف فرح: »وقد تّم االت

مع كاليش وطاقمها املنهّي بعد االنتخابات، على عقد اجتماع 
األحياء  تواجه  التي  والتحّديات  القضايا  ملناقشة  قريب 
العربية. كما سنعمل على التقريب بين كاليش و »الجبهة« 
نا 

ّ
أن د 

ّ
ونؤك الرئاسة.  انتخابات  في  ياهـڤ  يونا  دعمت  التي 

سنتصّدى ألّي تحريض عنصرّي يأتي من أعضاء البلدية، 
مثلما تصّدينا – في السابق – لنائبة رئيس البلدية السابقة، 

يوليا شترايم، التي شّبهت صوت األذان بصوت الخنزير«.

جعفر فرح: مجلس لعرب حيفا يحتوي الخالفات 
ويمنع حرق األصوات

 بعد االنتخابات
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حيفا – ملراسلنا – أسفرت النتائج شبه النهائية عن حصول قائمة »الجبهة الحيفاوية« 

لها بمقعدين اثنين. وبذلك تكون 
ُّ
برئاسة رجا زعاترة على أكثر من 6,700 صوت، وتمث

»الجبهة« قد زادت من عدد أصواتها بنحو ألف صوت قياًسا إلى انتخابات العام 2013.

باملقابل، لم تعبر قائمة »التجّمع الوطنّي الحيفاوّي« نسبة الحسم، وحصلت على 

حوالي 1,900 صوت. وكذلك األمر بالنسبة إلى قائمة »حيفانا« التي أحرقت 1,200 

ز نسبة 
َ
صوت. أّما قائمة رامي ليـڤـي التي صّوت لها قرابة 1,700 ناخب عربّي فلم تجت

الحسم )حصلت باملجمل على 2,700 صوت(. وكذلك قائمة »مكومي« برئاسة بوعاز 

چـور، التي حصلت على 400 صوت عربّي )أحرقت باملجمل 2,400 صوت(.

لِي الجماهير العربية الحيفاوية في املجلس 
ّ
وبهذا، سيكون رجا زعاترة وشهيرة شلبي ممث

البلدّي في حيفا.

النتائج أّن االستطلع الذي انفردت صحيفة »حيفا« بنشره  ضح من 
ّ
ات هذا، وقد 

ة متناهية.
ّ
ع النتائج بدق

ّ
األسبوع املا�شي توق

»الجبهة« ترتفع إلى 6,700 صوت؛ 
»التجّمع« و »حيفانا« وليفي و »مكومي« 

يحرقون 5,000 صوت عربّي!

الصوت املضمون!



הפסטיבל במימון המשרד לפיתוח 
הפריפריה הנגב והגליל ומיועד לתושבי 
שכונות הפריפריה החברתית בעיר
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غة الفرنسّية في مدرسة املتنّبي
ّ
م الل

ّ
تعل

غة الفرنسّية
ّ
سارعوا لحجز أماكنكم في عالم الل

علن مدرسة املتنّبي عن افتتاح دورة لتعليم  
ُ
 ت

غة الفرنسّية 
ّ
الل

وذلك بالتعاون مع القنصلّية الفرنسّية وملحقها الثقافّي.

قام الدورة أّيام األحد من كّل أسبوع، وُيعلن عن 
ُ
ت

الساعات وفًقا لعدد املتسّجلين.

 للتسجيل واالنضمام ُيرجى التواصل مع مدرسة املتنّبي 

على الرقم: 4501589-077 أو على الرقم 04-8507554

مًعا بسعادة وتعاون

املتنّبي-حيفا 

كاليش،  ِعينات  ِالتزمت   – خاّص  ملراسل   – حيفا 
مطالب  تلبية  املنتخبة،  الجديدة  البلدية  رئيسة 
واحتياجات املجتمع العربّي في حيفا ومواجهة التمييز 
ا من خلل  يًّ

ّ
وتهميش األحياء العربية، وتعّهدت خط

في  االجتماعّي  التطوير  جمعية  إلى  مفّصلة  رسالة 
ّي واملستمّر  ز مساواة، العمل املنهجّي والِجّدِ

َ
حيفا ومرك

لسّد الفجوات التي يعاني منها املجتمع العربّي ِنتاج 
سياسات اإلقصاء على مدار العقود املاضية. 

ا على إصدار جمعية  وجاءت رسالة ِعينات كاليش ردًّ
التطوير االجتماعّي في حيفا مسح احتياجات املجتمع 
ص 

ّ
يلخ  

ً
ومفّصل  

ً
وشامل ا  مهنيًّ ا 

ً
ط

ّ
ومخط العربّي 

العربّي  زية لألحياء واملجتمع 
َ
القضايا واملطالب املرك

والباحث عروة  املدن  ط 
ّ
إعداد مخط في حيفا، من 

ورقة  مساواة  ز 
َ
مرك إعداد  إلى  باإلضافة  سويطات، 

في  ناتجة عن طاوالت مستديرة مع نشطاء  مطالب 
الذي  االحتياجات  أيًضا، على مسح  تعتمد،  حيفا، 
السنوات  في  االجتماعّي  التطوير  جمعية  أصدرته 

املاضية. 
اجتمعت  قد  كاليش  ِعينات  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

االجتماعّي  التطوير  جمعية  مع  جلسات  عّدة  في 
جمعية  مع  وشاركت  املاضية،  السنوات  مدار  على 
لتحصيل  مختلفة  نضاالت  في  االجتماعّي  التطوير 
أبحاث  إلى  استمعت  وقد  العربّي.  املجتمع  حقوق 
املطالب  ص 

ّ
تلخ التي  املهنية  وأوراقها  الجمعية 

زية للمجتمع العربّي والسكان العرب في األحياء 
َ
املرك

الحيفاوية، وهي ِنتاج بحث ومسح شامل الحتياجات 
وقضايا العرب الجماعية واألحياء املختلفة في حيفا، 
ط املدن والباحث عروة سويطات استناًدا 

ّ
أعّده مخط

إلى تحليل إحصائّي، ديمغرافّي، اجتماعّي، اقتصادّي، 
سيا�شّي، تخطيطّي، بيئّي؛ باإلضافة إلى تحليل مواقف 
كّل  في  رأي  استطلع  خلل  من  حيفا  في  املجتمع 
البحث  أظهر  إذ  بؤرية محّددة.  األحياء ومجموعات 
املجتمع  إقصاء  مدى  وغير مسبوق  مدروس  بشكل 
خاذ 

ّ
العربّي في حيفا في العقود املاضية من عملّيات ات

االجتماعّي  اإلقصاء  مستوى  وعلى  البلدّي،  القرار 
والُهوّية  الثقافة  إقصاء  إلى  إضافة  واالقتصادّي، 
العربية التاريخية، وخصوًصا اإلقصاء في سياسات 

اإلسكان والتخطيط والحّيز العاّم.

ز “مساواة”
َ
ّية إلى جمعّية التطوير االجتماعّي في حيفا ومرك

ّ
في رسالة خط

ِعينات كاليش رئيسة البلدّية المنتَخبة: »ألتزم مطالب 
واحتياجات المجتمع العربّي ومواجهة التمييز والتهميش«

املحامية جمانة إغبارّية – هّمام: »سنعمل في الفترة املقبلة بشكل مدروس 
لضمان حقوقنا وتأثيرنا على القرار البلدّي«

كاليش: »لن أسمح ألّي كان بمّس املجتمع العربّي« 
ا على مسح احتياجات املجتمع  وجاء في رسالة كاليش، ردًّ
العربّي الذي أعّده الباحث عروة سويطات وأصدرته 
عجبت باملستوى املنهّي 

ُ
جمعية التطوير االجتماعّي، أّنها أ

زية لخدمة 
َ
والجاّد ملسح االحتياجات وتعتبره أداة مرك

ا على الحياة 
ً
ان العرب، حفاظ

ّ
مصلحة ورفاهية السك

املشتركة واملساواة في املدينة. 
وجاء في رسالة كاليش أّنها تشّدد على تماهيها والتزامها 
العمل  أوراق  توّجه  التي  واملبادئ  القيم  مع  الكامل 
عهد  وإنهاء  التمييز  »منع  هدفها  أّن  دة 

ّ
مؤك املهنية، 

واألجيال  للمجتمع  جديد  مستقبل  وبناء  التهميش، 
الشاّبة العربية في حيفا«. 

جهاز  وتطوير  تحسين  التزامها  كاليش  رسالة  في  وورد 
التربية والتعليم العربّي كقيمة عليا، وتوفير امليزانّيات 
لتطوير الُبنى التحتية في املدارس، وإيجاد حلول ألزمة 
ب 

ّ
االكتظاظ القائمة وتلبية احتياجات الشبيبة والطل

تقليص  أهّمية  رسالتها  في  كاليش  وأضافت  العرب. 
وتشجيع  والرسمية،  األهلية  املدارس  بين  الفجوات 
مناهج إبداعية جديدة كالفنون واملوسيقى واملسرح، 
دة 

ّ
ب العرب. مؤك

ّ
وبناء برامج تشّجع االمتياز لدى الطل

والتعليم  التربية  جهاز  لتطوير  اعتباراتها  جميع  أّن 
املجتمع  بمشاركة  فقط،  مهنية  اعتبارات  ستكون 

 الحتياجاته. 
ً
العربّي وتلبية

وجاء في رسالة كاليش تأكيدها على تعزيز جهاز التربية 
-منهجية، وتطوير برامج ثقافية ملنع ومواجهة العنف 

ّ
الل

األطفال  تخدم  تربوية  طر 
ُ
أ وتوفير  الرياضة  وتطوير 

الظهر، لجميع املجموعات  في ساعات بعد  والشبيبة 
والشرائح املجتمعية في حيفا، بدون أّي تفرقة أو تمييز. 
د 

ّ
ق بالرفاه والخدمات االجتماعية فتؤك

ّ
أّما فيما يتعل

كاليش في رسالتها التزامها تطوير املرافق وخدمات الرفاه 
االجتماعّي وتوفير حلول اجتماعية واقتصادية مهنّية، 
واملراكز  املسّنين  ونوادي  الحضانات  مستوى  على 

طر للشبيبة في خطر. 
ُ
الشبابية واأل

د كاليش من خلل رسالتها أهّمية العمل التخطيطّي 
ّ
وتؤك

واملنهّي في توفير حلول سكنية ومشاريع إسكان جديدة 
ئق 

ّ
الل والتخطيط  العربّي،  املجتمع  احتياجات  تلئم 

واالستراتيجّي لتجديد األحياء العربية القائمة، وتطوير 
العربية  التاريخية  األحياء  على  للحفاظ  طات 

ّ
مخط

وترميم املباني التاريخية في األحياء العربية، خصوًصا في 
حّي وادي النسناس. مشيرة إلى أّن املدينة التي ال تحافظ 
على تاريخها وماضيها وعراقتها وحضارتها لن تستطيع 

صناعة مستقبل أفضل لألجيال القادمة. 
دت كاليش في رسالتها التزامها تطوير الُبنى التحتية 

ّ
وأك

املهنية  والقرارات  القانون  وفق  العاّمة  واملواصلت 
كّل  في  العربية كما  األحياء  في  الحياة  لتحسين جودة 
في  إلى وضع أزمة السير والنقص  املدينة، مع اإلشارة 
رأس  في حّي عباس على  واالختناق  السيارات  مواقف 

م أولوّياتها.
ّ
سل

د كاليش في رسالتها أّن املساواة والحياة املشتركة 
ّ
وتؤك

في املدينة هي قيمة عليا بالنسبة إليها، بدون علقة بأّي 
اعتبارات سياسية ضّيقة، مشيرة إلى أّن املجتمع العربّي 
خاذ القرار البلدّي، 

ّ
في حيفا هو شريك كامل وتاّم في ات

زّي وجوهرّي في املدينة، ملتزمة إقامة سلطة 
َ
وجزء مرك

بلدية لتطوير الحياة املشتركة ومنع التمييز على خلفية 
قومية أو دينية أو عرقية. 

االجتماعّي  النسيج  أّن  في رسالتها على  كاليش  وتشّدد 
ومقّدسة  عليا  قيمّية  بوصلة  هما  واملساواة  املختلط 
أو  تفرقة  أو  تمييز  بأّي  تسمح  لن  وأّنها  لها،  بالنسبة 
بمّس  كان  ألّيٍ  تسمح  ولن  املدينة،  تطوير  في  تهميش 
النسيج االجتماعّي الحيفاوّي، إذ إّن هذا النسيج هو سّر 

جمال حيفا ومفتاح مستقبلها. 
دة استمرارها في العمل 

ّ
واختتمت كاليش رسالتها مؤك

الجمعيات  مع  واملعّمق  البّناء  والتعاون  املشترك 
خدمة  تهّمها  التي  املهنّية  طر 

ُ
واأل املدنّي،  واملجتمع 

ومصلحة املجتمع العربّي في حيفا، مشيرة إلى أّن يدها 
ستكون مفتوحة لكّل األجسام التي تعمل بمصداقية 

فوفّية.
ُ

ومهنّية وش
املحامية جمانة إغبارّية – هّمام: »سنعمل مع كاليش 

بشكل منهّي لسّد الفجوات ومواجهة التمييز« 
إغبارّية  جمانة  املحامية  »حيفا«  لصحيفة  وعّقبت 
– هّمام، مديرة جمعية التطوير االجتماعّي في حيفا، 
في  فوزها  على  كاليش  لِعينات  نبارك   

ً
»أّوال بقولها 

أن  ونأمل  البلدية،  رئاسة  منصب  يها 
ّ
وتول االنتخابات 

يعود هذا التغيير على مصلحة املجتمع العربّي في حيفا 
وتلبية احتياجاتنا وقضايانا وسّد الفجوات التي نعاني 

منها على مدار العقود املاضية«. 
د أّن 

ّ
وأضافت املحامية جمانة إغبارّية – هّمام: »نؤك

التعاون ما بين جمعية التطوير االجتماعّي وِعينات كاليش 
وال فترة عضوّيتها في املجلس 

َ
ا ط ا ومنهجيًّ كان مستمرًّ

في  معنا  وقوفها  وأذكر  املاضية،  السنوات  في  البلدّي 
نضالنا للتصّدي ضّد زيادة وحدات سكنية واالكتظاظ 
انّي في حّي عّباس، وأذكر موقفها الشجاع في لجنة 

ّ
السك

طات ملحو وادي الصليب 
ّ
التخطيط البلدية ضّد املخط

ز التاريخّي العربّي في حيفا، باإلضافة إلى التزامها 
َ
واملرك

تلبية ورقة مطالب ومسح احتياجات املجتمع العربّي 
ط البديل لتطوير البلدة التحتا وتطوير حلول 

ّ
واملخط

ط 
ّ
إسكانية بديلة في األحياء العربية، من إعداد مخط

املدن عروة سويطات، باإلضافة إلى مشاركتها في ورشة 
تثقيفية قّدمتها للنشطاء في منتدى السكن الذي يعمل 
على حلول ألزمة السكن في األحياء العربية، وباإلضافة 
الهيكلّي  ط 

ّ
املخط االعتراض على  في  تعاونها معنا  على 

ملدينة حيفا، من خلل اعتمادها على معطيات وأوراق 
جمعية التطوير كملحق في اعتراضها املنهّي«. 

مديرة  هّمام،   – إغبارّية  جمانة  املحامية  واختتمت 
قائلة:  حديثها  حيفا،  في  االجتماعّي  التطوير  جمعية 
معنا  وتعاونها  بنا  ثقتها  على  كاليش  ِعينات  »نشكر 
العربّي،  املجتمع  مطالب  تلبية  في  اإليجابّي  وتوّجهها 
نا سنعمل في الفترة املقبلة على ترجمة برامجنا 

ّ
د أن

ّ
ونؤك

خاذ القرار 
ّ
املهنية ومطالبنا العملية للتأثير على طاولة ات

ّي  وِجّدِ ومدروس  ممنهج  بشكل  وسنعمل  البلدّي، 
السنوات  في  عملنا  كما  وقضايانا  حقوقنا  لضمان 
املاضية، وبالتعاون مع املهنّيين في مجتمعنا ومع جميع 
في حيفا، فلنا  القوى األهلية واملجتمعية والسياسية 

حّق تاريخّي ومستقبلّي في هذه املدينة«.
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نايف خوري
ساد االعتقاد لدى بعضهم منذ بدء الحملة االنتخابية 
بالتغيير، بل  أّن الجمهور ال يرغب  في حيفا،  البلدية 
في  وأعمالهم  خدماتهم  على  اعتاد  الذين  سينتخب 
ا.  البلدية، بدًءا من رئيس البلدية، يونا ياهـڤ، وهلّم جرًّ
وأثناء الحملة االنتخابية ساد جّو من االطمئنان بأّن 

النتائج مضمونة، وشبه محسومة. حّتى إّن الرئيس أخذ 
يعّدد اإلنجازات التي حّققها أثناء فترة واليته الثالثة، 
ومخزن  مصنع  تشغيل  حاول  من  لكّل  تصّدى  ه 

ّ
وأن

األمونيا، ولكّل من لم يكترث لتلّوث الجّو، ولكّل من وضع 
الشكوك بقدرته في اإلدارة السليمة للبلدية ومليزانيتها، 
ه 

ّ
للمدينة الصغرى والكبرى. وقال في يوم االنتخابات إن

يتجّول بين صناديق االقتراع لكي يكون مع املواطنين 
ه يتفّهم قضاياهم، وسيعمل 

ّ
مباشرة، ولكي يثبت لهم أن

على حّل مشاكلهم العالقة واملستقبلية. وكانت وسائل 
التصريحات  من  مزيًدا  منه  لتطلب  تلحقه  اإلعلم 

بشأن منافسيه على مقعد الرئاسة. 
وقال ياهـڤ في كلمة له قبيل االنتخابات: »تعتبر حيفا 
املدينة األكبر في ِمنطقة الشمال، مدينة عصرية لجميع 
حيفا  مدينة  مكانة  لتأسيس  نعمل  ونحن  انها. 

ّ
سك

إليها املواطنين من جميع  كعاصمة الشمال، لتجذب 
الخدمات  من  كبيرة  تشكيلة  ونعرض  البلد.  أرجاء 
البلدية والخدمات املتقّدمة، مثل التشغيل، التجارة، 
الخدمات  والسياحة،  املؤتمرات  الهايتك،  األكاديميا، 
والترفيهية،  الثقافية  األحداث  املتقّدمة،  الطّبية 

املنظومة التعليمية املتقّدمة، وغيرها.
وأضاف: إّن ضمان النمّو والتطّور االقتصادّي للمدينة 
ا،  جامعيًّ املدينة  تطوير  مجاالت:  أربعة  على  يعتمد 
واملهرجانات،  املؤتمرات  تنظيم  ا،  سياحيًّ تطويرها 
والتكنولوجيا  الهايتك  ناحية  من  املدينة  وتطوير 
املدينة  خدمات  وتحسين  تطوير  وبالتالي  الحيوية، 

ان املدينة.
ّ
للوصول إلى أفضل مستًوى ُيمنح لسك

السنوات  يقول: »مّرت مدينة حيفا – خلل  وم�شى 
اعتمد  عّمال  مدينة  من  وتحّولت  بثورة   – املاضية 
انها في معيشتهم على العمل في امليناء، الصناعات 

ّ
سك

واملصانع  البترول  تكرير  معامل  الثقيلة،  املعِدنية 
البتروكيماوية، إلى مدينة رئيسة، حضارية وعصرية، 
ان امِلنطقة في العديد من 

ّ
تمنح خدماتها إلى جميع سك

املجاالت«.
 خانه ولم يكن يدرك أّن هؤالء املنافسين 

ّ
لكن الحظ

ح 
ّ

املرش أصوات  فارتبطت  عليه،  بينهم  فيما  أجمعوا 
معظم  واستماال  كاليش،  حة 

ّ
باملرش عتسيوني  داڤـيد 

ان حيفا من 
ّ
األصوات التي كانت محتملة له، وأقنعا سك

ا، 
ًّ
حة األوفر حظ

ّ
مناطق مختلفة بأّن كاليش هي املرش

انها. وفي 
ّ
 جديًدا لحيفا وسك

ً
وهي التي ستفتح مستقبل

الوقت ذاته كان ياهـڤ يتساءل أمام اإلعلم، أين هم 

في  يجول  وحده  فهو  كاليش،  أين  ينافسونه؟  الذين 
ساحة املعركة االنتخابية، وهو املتفائل الذي يريد أن 
وإنجازاته  صنائعه  وحسن  أعماله  الناخبون  ر 

ّ
يتذك

رة سنة. 
ْ

العظيمة، والتي حّققها طيلة خمس عش
في  الدكتورة عينات كاليش – روتم فهي أستاذة  أّما 
التصميم املعمارّي وتخطيط املدن، وكانت عضًوا في 

على  املنافسة  وقّررت  املختلفة.  لجانها  وفي  البلدية، 
منصب رئاسة البلدية بدعم حزب العمل وآخرين، لكن 
ّدمت شكوى ضّدها، فاضطرت املحكمة إلى شطب 

ُ
ق

العمل. ولذا  ًحا آخَر من حزب 
ّ

اسمها ألّن هناك مرش
استأنفت إلى محكمة »العدل العليا« ُبغية إلغاء القرار 
السابق، لتعود إلى حلبة االنتخابات، قبل ثلثة أّيام، 
فقط، من موعد االنتخابات. واستطاعت أن تكسب 

ثقة الجمهور بفارق كبير عن يونا ياهـڤ.
فقد  زعاترة،  حافّي رجا  الّصِ برئاسة  الجبهة  قائمة  أّما 
رجا  هما 

ّ
سيحتل البلدّي  املجلس  في  مقعدين  أحرزت 

النسوية  والناشطة  التنظيمية  واملستشارة  زعاترة 
 الدكتورة أورنات 

ّ
شهيرة شلبي، بينما لم يحالف الحظ

»غوردون«،  ية 
ّ
كل في  اإلعلم  قسم  رئيسة  تورين، 

حة ثالثة.
ّ

كمرش
في حيفا  الديمقراطّي  الوطنّي  التجّمع  ونشطت قائمة 
لرفع الصوت العربّي وزيادة تمثيله في املجلس البلدّي، 
ضح ذلك في شعار 

ّ
خلل هذه الحملة االنتخابية، وات

بأّن  إيماًنا  وطني«،  صوتك  ي 
ّ
»خل الحيفاوّي،  التجّمع 

زيادة تمثيل العرب في بلدية حيفا سيعّزز القدرة على 
القوائم  التي تشابهت مع  تحقيق مطالب أهل حيفا، 
األخرى، العربية وغير العربية، والتي تدور حول معالجة 
السكن،  التحتية،  الُبنية  مثل  القضايا  من  الكثير 
الصّحة، التربية والتعليم، الضرائب املرتفعة، البيئة، 
وهموم يومية أخرى. وعرضت قائمة التجّمع في حيفا 
أعضاءها برئاسة عضو البلدية، جمال خميس، يليه 
املحامي جورج شحادة، والذي يشغل منصب سكرتير 

فرع التجّمع في حيفا، والناشطة االجتماعية ياسمين 
بدير، والناشط محّمد خطيب.

وأخذت النتائج األّولّية لفرز األصوات تظهر عبر وسائل 
د التغيير الحاصل في رئاسة بلدية حيفا، 

ّ
اإلعلم، لتؤك

ياهـڤ هزيمة  باملحامي  ألحقت  الدكتورة كاليش  وأّن 
 كبيًرا في نفوس مشّجعيها وخيبة أمل 

ً
كبرى، ما بعث أمل

كبرى في نفوس مؤّيديه.
عزمها  لتعلن  التلفزة  شاشات  على  كاليش  وظهرت 
املجتمع  وفئات  قطاعات  بين  عاّم  توافق  طرح  على 
الحيفاوّي، اليهودّي والعربّي، املتدّين وغير املتدّين، ألّنها 
ها وليست رئيسة أتباعها فقط. وذلك 

ّ
رئيسة حيفا كل

بع 
ّ
رغم ما أشيع عنها أثناء الحملة االنتخابية، أّنها ستت

سم بالتطّرف أو العنصرية، أو امليل ملراضاة 
ّ
نهًجا قد يت

قطاع معّين في املدينة وتجاهل قطاع آخر، وغيرها من 
ا على املجتمع العربّي، وقد  املواقف التي تركت أثًرا سلبيًّ
من  العظمى  النسبة  أحرزت  كاليش  أّن  النتائج  ت 

ّ
دل

األصوات للرئاسة، بيد أّن الجبهة أحرزت أكبر نسبة 
أصوات من املجتمع العربّي للعضوية.

وفي ما يلي القوائم التي ستحتّل مقاعدها في املجلس 
البلدّي، بعد فرز األصوات:

القائمة                                     عدد األصوات    النسبة املئوية    املقاعد      

4  11.27%  13,372 نعيش في حيفا	
 4  9.88%  11,727 	 يونا ياهـڤ	
4  9.20%  10,923 الخضر لحيفا	
3  7.71%  9,152 حيفا تتجّدد	
 3  6.74%  7,994 	 الليكود	
2  5.64%  6,693 الجبهة الحيفاوية	
2  4.66%  5,529 	 حيفا بيتنا	
1  4.06%  4,818 املتقاعدون	
2  4.03%  4,784 َعلم للمواطن	

       1  3.76%  4,467 ميرتس حيفا	
1  3.32%  3,942 املتدّينون املّتحدون	
1  2.92%  3,462 البيت اليهودي	
1  2.52%  3,039 ان حيفا	

ّ
يهّمني سك

1  2.52%  2,993 حاد السفاراديم	
ّ
ِات

1  2.51%  2,981 	 حيفا لنا	
أّما قائمة التجّمع الحيفاوّي »بلد« فقد حصلت على 
قائمة  وحصلت   ،1.61% لت 

ّ
وشك أصوات   1,909

لت %1.02، وكلتاهما 
ّ
»حيفانا« على 1,216 صوًتا وشك

ز نسبة الحسم. وبذلك يكون عدد املقاعد في 
َ
لم تجت

املجلس البلدّي الحيفاوّي 31 مقعًدا.            
          

اِلنتخابات البلدّية في حيفا أفرزت عّدة مفاجآت

ع.ع

في إطار فّعالياته ونشاطاته لصالح املجتمع، يتعاون بنك مركنتيل 
التوالي،  على  العاشرة  للسنة  ولد«  لكل  مع جمعية »حاسوب 
وذلك بهدف منح كل ولد مهارات إستعمال الحاسوب والدخول 
نوا من اإلسهام 

ّ
إلى مجّمعات املعلومات عبر اإلنترنت، حتى يتمك

في تطّور الفكر اإلبداعي والنمو لدى األوالد. يسعى هذا املشروع 
أجهزة  األوالد  منح  عبر  وذلك  التربية  في  الفجوات  لتقليص 
البرامج  استخدام  وإرشادات حول  باإلنترنت  وربطها  حاسوب 

املختلفة. 
ا، تواجد به 

ّ
وأقيم مؤخًرا حفل توزيع حواسيب في مدينة عك

ان املدينة وأهاليهم. حضر الحفل، الذي أقيم 
ّ
78 ولًدا من سك

ا، كل من عضو الكنيست يارون مزوز 
ّ
في كونسربتوريوم في عك

– نائب وزير حماية البيئة، السيد شمعون النكري- رئيس بلدية 
ل البنك 

ّ
ا، والسّيدة أورلي تامير- املديرة العامة للمشروع. ومث

ّ
عك

في الحفل الّسيد رامي جبران- مدير قسم الحسابات الخصوصية 
في بنك مركنتيل. 

وعّبر املتحّدثون بالحفل عن شكرهم للبنك على التعاون الطويل 
في املشروع، وأعربوا عن تقديرهم لإللتزام العميق الذي يبديه 

البنك نحو املجتمع. 
 :

ً
قائل البنك  بإسم  كلمته  جبران  رامي  ألقى  الحفل  نهاية  وفي 

ل البنك في حفل توزيع »حاسوب 
ّ
»أنا سعيد بتواجدي هنا ألمث

النشاطات  في  الكثير  بنك مركنتيل  يستثمر  ا. 
ّ
عك في  ولد«  لكل 

مع  تعاوننا  والتعليم.  التربية  مجالي  في  وباألخص  اإلجتماعية، 
جمعية »حاسوب لكل ولد« ُيعّبر عن أهداف البنك في املجال 
رافعة  التعليم  في  ُمساهمته  يعتبر  مركنتيل  بنك  االجتماعي. 
لدعم جيل املستقبل والنهوض به، ويعتّز بأن يكون جزًءا من 
في جيل  للستثمار  اإلمكانيات  ر 

ّ
يوف الذي  الرائع  املشروع  هذا 

املستقبل. سيتم تقديم حاسوب وبرامج لكل ولد، وهذا بعد أن 
يحصل على اإلرشادات اللزمة الستخدام الحاسوب والبرامج 
املختلفة. من الجدير ذكره أن االحتفال اليوم هو احتفال مزدوج، 
حيث أن البنك يحتفل بمرور 001 سنة على تأسيسه، ما يعني 

أننا من البنوك األولى في إسرائيل. كما أننا نحتفل بمرور عشر 
سنوات على شراكتنا في مشروع »حاسوب لكل ولد«. بفضل 
ن آالف األطفال وأهاليهم من الحصول على 

ّ
هذا املشروع تمك

حواسيب في البلد. هذا املشروع ضروري وهام جًدا في عصرنا 
التكنولوجي املتقّدم. لقد إلتقيت اليوم بمجموعة أوالد رائعة، 

لديهم القدرات والطاقات للتقدم والنجاح، لهذا يسعدني أن 
يكون بنك مركنتيل جزًءا من مشروع مبارك كهذا. وأخيًرا، أتمنى 

لكل واحد وواحدة منكم دوام النجاح والعطاء«. 

ا
ّ
مندوبو بنك مركنتيل يشاركون في حفل توزيع حواسيب في عك
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₪65 1 كيلو رقاب خروف 

₪65 1 كيلو اباطاط خروف 

₪40 1 كيلو قص خروف 

₪100 1.5 كيلو عجل للطبيخ 

₪100 1.5 كيلو شوارما عجل 

₪100 7 كيلو فخاد دجاج 

₪100 4 كيلو شنيتسل 

₪100 4 كيلو برغيوت 

₪50 6 كيلو جنحان 

₪50 3 كيلو كبدة 

₪50 3 كيلو قلوب 

زبائننا الكرام

انتهينا من أعمال الترميم.

وعدنا إلى محلنا

ا 30 
ّ
شارع مار يوحن



اإلنضامم إىل النادي مجاًنا
حتى آخر السنة

₪מוגבל ל-3 ק״ג

כרוב לבן, תפוח אדמה לאפייה

1190 ק״ג

₪

חציל קלאסי, פלפל ירוק

490
1 ק״ג

מוגבל ל-3 ק״ג

בננה , תפוז ברשת

₪390
1 ק״ג ₪490

1 ק״ג

לימון, תפוז, פומלית
אשכולית

מוגבל ל-3 ק״ג ₪

תפוח גאלה ישראלי
תפוח זהוב,  

590
מוגבל ל-3 ק״ג

4₪10 ב

שמיר, פטרוזיליה, כוסברה, 
נענע

₪

פרגית עוף טרי
חזה עוף טרי 

4100 ק״ג ₪

חזה הודו טרי 

250 ק״ג ₪

כרעיים עוף טרי

6100 ק״ג

עוף שלם טרי

₪ 50 5 ק״געד 5 ק״ג

₪

כבש אחורי טרי 

155 ק״ג ₪ 155 ק״ג

רבע כבש חתוך לסטייקים

₪

בשר בקר טחון

3100 ק״ג

₪

בשר עגל טרי 

14490 ק״ג

1₪ ב

סוכר שטודן, קמח מפרץ

190
₪12 3 ב

ברילה מגוון צורות 
500 גרם

₪55 2 ב

יין ירדן הר חרמון 
לבן - אדום 

רד לייבל 700 מ״ל

₪6490
מוגבל ל-2 ₪9990

ג׳מסון 1 ליטר

₪5490

פינלדניה 700 מ״ל

₪100 3 ב

יין בלו נן 

₪20 5 ב

ג׳אמפ 1.5 ליטר

₪1790מוגבל ל-2

פפסי, מרינדה, 7 אפ 
שישייה 1.5 ליטר

₪790

מים נביעות
שישייה 1.5 ליטר

₪1990מוגבל ל-2

נס קפה ג׳קובס 300 גרם 
שקית

₪1090

דגני בוקר קלוגס
750 גרם

₪מוגבל ל-2

אפונה וגזר, אפונת גינה, אפונה 
עדינה, פול ירוק, קלחוני תירס 

990
₪990

יוגורט תנובה 1.5 ליטר 

מלפפון 7-9 במלח /בחומץ 
פריחן עם תוספת 20%

₪10 3 ב

טונה פסיפיקו 95 גרם
שלישייה

₪890

לחם אחיד פרוס

₪10 2 ב ₪390מוגבל ל-2

חלב תנובה 1 ליטר 

₪990

 מעדנות, מלוח, פילו גבינה 
בולגרית, פילו, תפוח אדמה , פיצה 

₪790

קטשופ היינז 910 גרם

₪990

תה ויסוצקי 100 שקיקים 

₪1790

קינדר דליס 

₪790

קינדר בואנו שלישייה  תמר מג׳הול 1 ק״ג

₪1490
₪1790

פתי בר 1.75 ק״ג

₪1390

שוקולית עילית 850 גרם
שקית

₪1490

שמפו פנטין 
600 הד אנד 

שולדרס

אריאל ג׳ל 
3.95 ליטר

₪2790

توفري مثله 

ما بصري!! مي ماركت

مفتوح ٧ أيام 
في األسبوع الحملة سارية حتى 7.11.2018 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * 

الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود
حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 04-8666512

استهالك الكحول بكميات 

كبرية يشكل خطر عىل 

الحياة ويرض يف  الصحة

 ال ازدواجيه يف الحمالتالحمالت محدودة ألعضاء النادي فقط

الكستناء األفضل يف العامل 
محصول 2019

اآلن يف مي ماركت

מוגבל ל-2



اإلنضامم إىل النادي مجاًنا
حتى آخر السنة
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₪ 50 5 ק״געד 5 ק״ג

₪

כבש אחורי טרי 

155 ק״ג ₪ 155 ק״ג

רבע כבש חתוך לסטייקים

₪

בשר בקר טחון

3100 ק״ג

₪

בשר עגל טרי 

14490 ק״ג

1₪ ב

סוכר שטודן, קמח מפרץ

190
₪12 3 ב

ברילה מגוון צורות 
500 גרם

₪55 2 ב

יין ירדן הר חרמון 
לבן - אדום 

רד לייבל 700 מ״ל

₪6490
מוגבל ל-2 ₪9990

ג׳מסון 1 ליטר

₪5490

פינלדניה 700 מ״ל

₪100 3 ב

יין בלו נן 

₪20 5 ב

ג׳אמפ 1.5 ליטר

₪1790מוגבל ל-2

פפסי, מרינדה, 7 אפ 
שישייה 1.5 ליטר

₪790

מים נביעות
שישייה 1.5 ליטר

₪1990מוגבל ל-2

נס קפה ג׳קובס 300 גרם 
שקית

₪1090

דגני בוקר קלוגס
750 גרם

₪מוגבל ל-2

אפונה וגזר, אפונת גינה, אפונה 
עדינה, פול ירוק, קלחוני תירס 

990
₪990

יוגורט תנובה 1.5 ליטר 

מלפפון 7-9 במלח /בחומץ 
פריחן עם תוספת 20%

₪10 3 ב

טונה פסיפיקו 95 גרם
שלישייה

₪890

לחם אחיד פרוס

₪10 2 ב ₪390מוגבל ל-2

חלב תנובה 1 ליטר 

₪990

 מעדנות, מלוח, פילו גבינה 
בולגרית, פילו, תפוח אדמה , פיצה 

₪790

קטשופ היינז 910 גרם

₪990

תה ויסוצקי 100 שקיקים 

₪1790

קינדר דליס 

₪790

קינדר בואנו שלישייה  תמר מג׳הול 1 ק״ג

₪1490
₪1790

פתי בר 1.75 ק״ג

₪1390

שוקולית עילית 850 גרם
שקית

₪1490

שמפו פנטין 
600 הד אנד 

שולדרס

אריאל ג׳ל 
3.95 ליטר

₪2790

توفري مثله 

ما بصري!! مي ماركت

مفتوح ٧ أيام 
في األسبوع الحملة سارية حتى 7.11.2018 أو حتى نفاذ المخزون * خاضع لشروط الحمله * ال ازدواجيه في الحمالت * 

الصور للتوضيح فقط * يحق للشركة إيقاف/تحديد الحملة بكل وقت ، احتمال الخطأ وارد ومردود
حيفا شارع الخوري 2 )מגדל הנביאים( 04-8666512

استهالك الكحول بكميات 

كبرية يشكل خطر عىل 

الحياة ويرض يف  الصحة

 ال ازدواجيه يف الحمالتالحمالت محدودة ألعضاء النادي فقط

الكستناء األفضل يف العامل 
محصول 2019

اآلن يف مي ماركت

מוגבל ל-2
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هذا  لفّعالّيات  تتويًجا   – ملراسلنا   – حيفا 
»الديمقراطّية  باسم  ُوِسم  الذي  الشهر، 
والتربية للِقَيم«، وذلك بالتزامن مع انتخابات 
ب 

ّ
طل انتخب  والبلدّيات،  ّية 

ّ
املحل املجالس 

ب، وذلك بعد أن تعّزز لدى 
ّ

املتنّبي مجلًسا للطل
ومجلس  بّية 

ّ
طل قيادة  وجود  أهّمّية  ب 

ّ
الطل

ب كوسيلة لتخفيف التوترات والتجسير 
ّ

للطل
مين وإدارة املدرسة، ليكون 

ّ
ب واملعل

ّ
بين الطل

ب بوساطة املجلس هم الشركاء في بلورة 
ّ

الطل
فلسفة املتنّبي التربوّية-التعليمّية التي ترى إلى 

ز. 
َ
اإلنسان\الطالب املرك

ا أثبتت نشاطات هذا الشهر مدى فاعلّيتها  عمليًّ
الديمقراطّي من جهة،  الحسم  لقيم  وتذويتها 
وتذويت مواّد نظرّية َسَبق أن درسوها ضمن 
الثانوّية  للمدارس  قّرر 

ُ
امل املدنّيات  منهاج 

التجربة  هذه  عّززت  كما  أخرى.  جهة  من 
 
ً
جاعلة ب، 

ّ
الطل شخصّية  من  الديمقراطّية 

وذلك  وعملّية،  واعية  قرارات  أصحاب  منهم 
ومجتمعهم   

ً
أّوال أنفسهم  لقيادة  لتأهيلهم 

بالكثير من حاالت  يعّج  الذي  ا، مجتمعنا  ثانيًّ
ومدننا  قرانا  من  بعٍض  في  والفو�شى  العنف 
العربّية، بالتزامن مع إشهار الحملت االنتخابّية 
 على 

ً
حين على مدار األشهر املاضية. علوة

ّ
للمرش

ب الحّق في املساهمة 
َ
نتخ

ُ
ب امل

ّ
أّن ملجلس الطل

في الكثير من النشاطات االجتماعّية والثقافّية 
ب 

ّ
الطل مه 

ّ
ينظ الذي  فالنشاط  املدرسة،  في 

ب، األمر 
ّ

يجذب إليه أكبر عدد ممكن من الطل
الذي يزيد من فرص خروجه إلى حّيز التنفيذ، 
الوعي  إلى  باإلضافة  هذا  نجاحه.  وبالتالي 
ف لتحسين 

ّ
ب الذي يوظ

ّ
لجوهرّية عمل الطل

ناخ التربوّي-التعليمّي في املتنّبي، ما يؤّدي إلى 
ُ
امل

زيادة احتماالت اإلنجازات العلمّية. هذا وتعمل 
املتنّبي، في األّيام القريبة كذلك، على انتخاب 

لجنة أولياء أمور. 
مًعا بسعادة، ديمقراطّية وتعاون نكتب القادم 
من فصول حكاية املتنّبي... »من يكُتْب حكايته 

 أرض الكلم \ وَيمِلِك املعنى تماما«.  
ْ

\ َيِرث

حيفا – ملراسلنا – لّبت املتنّبي، بداية هذا األسبوع، دعوة فريق عمل برناَمج املواهب، 
ب مع لفيف 

ّ
بها ضمن جمهور الحلقة املاضية، فحضر الطل

ّ
גוט טאלנט، ليكون طل

مين في مدّرجات البرناَمج الذي يتمّتع بجماهيرّية واسعة في البلد. 
ّ
من املرّبين واملعل

التربوّية- املتنّبي  لفلسفة  انعكاًسا  الضخم  البرناَمج  هذا  ضمن  الحضور  هذا  يأتي 
ز، فتعمل على تأهيله في شّتى امليادين 

َ
التعليمّية التي تجعل اإلنسان\ الطالب في املرك

واملجاالت، لتساهم – بالتالي – في تنمية وتطوير شخصّية ريادّية وقيادّية قادرة على 
التعامل مع بيئتها ومحيطها بمرونة، حنكة وانتماء. هذا باإلضافة إلى الفرصة الذهبّية 
ب فرع اإلعلم املتمّيز في املدرسة، إذ تسّنى لهم 

ّ
ب، وال سّيما طل

ّ
ُمِنَحت للطل التي 

االنكشاف وعن قرب على آلّيات إدارة املسرح، البرناَمج وكّل ما يدور في الكواليس، 
جماهيرّية-مهنّية  ة 

ّ
بحل البرناَمج  إلخراج  املبذول  الدور  حجم  وتقدير  املهاّم  تقسيم 

رب، في املبنى وفي 
ُ
بها عن ق

ّ
ناجحة لُتقّدم عبر الشاشة الصغيرة، بينما تحضر املتنّبي وطل

ب عن سعادتهم الغامرة في هذه املشاركة، معاينة التجربة 
ّ

املدّرجات. هذا وقد عّبر الطل
رب والتفاعل معها. 

ُ
عن ق

 أرَض الكلِم 
ْ

مًعا بسعادة، تمّيز وتعاون... نكُتب حكاية املتنّبي... »من يكتْب حكايته \ َيِرث
\ ويمِلِك املعنى تماما«.  

حيفا – ملراسلنا – بالتزامن مع يوم امل�شي العالمّي، 
صفوف  لشريحة  ا  رياضيًّ مساًرا  املتنّبي  مت 

ّ
نظ

التاسع. هذا ويأتي يوم امل�شي العالمّي للتعريف 
بالنشاطات البدنّية والرياضة وإتاحتها للجميع، 
باع 

ّ
وِتبيان دورها الحيوّي في صّحة اإلنسان، وات

بالتغذية  واالهتمام  وصّحّي،  سليم  حياة  نمط 
السليمة وأهّمّيتها في تحسين جودة الحياة، علوة 
عّمق من علقة 

ُ
على تذويت قيم إنسانّية-كونّية ت

اإلنسان بالطبيعة الكونّية من حوله، والعلقة 
التكاملّية املوجودة بينهما. 

هذا واجتمع مدير املدرسة، املرّبي رائف عمرّي، 
على  د 

ّ
وأك باملسار،  االنطلق  بيل 

ُ
ق ب 

ّ
الطل مع 

مجموعة قضايا، منها: »يأتي هذا النهج التربوّي-
التربوّية- املتنّبي  فلسفة  مع  تماشًيا  الريا�شّي 
ز، 

َ
التعليمّية، التي ترى إلى الطالب\اإلنسان املرك

بالصورة  تأهيله  على  بدورها  املدرسة  فتعمل 
التي تليق بإنسانّيته ليكون رائًدا في مجتمعه. إّن 
تنظيم هذا املسار في كّل عام يأتي تتويًجا لفلسفة 
بها وكلء 

ّ
مغايرة تنتهُجها املتنّبي، لتجعل من طل

الذهنّي والسلوكّي، وذلك لوجود  ر والتغيير  التغيُّ
الرابط الخفّي والقوّي بينهما، ناهيك عن العلقة 
ب املتنّبي 

ّ
املتبادلة بينهما، فيكون – بالتالي – طل

وهم  املدرسة،  أروقة  لها خارج  هم خير سفراء 
يعّززون من نمط حياة صّحي وسليم. ومن أبرز 
أهداف هذا النشاط التعزيز من قيمة املسؤولّية 
 ،

ً
أّوال الفرد\الطالب  تجاه  الشخصّية-الذاتّية 

والبيئة ثانًيا. 
برفقة  الريا�شّي  املسار  في  ب 

ّ
الطل انطلق  وقد 

مين، تتقّدمهم راية املتنّبي 
ّ
طاقم من املرّبين واملعل

 
ً

البيضاء والخضراء، من ساحة املدرسة وصوال
إلى »ستيل مارس«، لتنتهي املسيرة قرب شاطئ 

حيفا. 
حكاية  نكُتب  وتعاون...  صّحة  بسعادة،  مًعا 
 أرض الكلِم \ 

ْ
املتنّبي... »من يكتْب حكايته \ َيِرث

ويمِلِك املعنى تماما«.  

المتنّبي

ب في يوم ديمقراطّي مهيب 
ّ

املتنّبي؛ تنتخب مجلس الطال
أنَت تنتخب، أنت الشريك الحقيقّي والفعلّي في بلورة اإلرادة والرغبة في النهوض والتغيير 

م مساًرا 
ّ
املتنّبي؛ تنظ

ا بالتزامن مع يوم  رياضيًّ
امل�شي العاملّي

وحَدها البيئة الخضراء 

عّزز من عالقة اإلنسان 
ُ
ت

مع نفسه

لّبي دعوة برناَمج املواهب لتكون في مدّرجاته 
ُ
املتنّبي؛ ت

الحياة فرص وتجارب، فاغتنم منها بكّل ما أوتيَت من قّوة 



ملحمۀ شقف
بادارة: شربل مطر

3كغم

1كغم

4كغم

1كغم

1.5 كغم
₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

فخاد  دجاج طازجدجاج  طازج

شنيتسل  دجاج نظيفجنحان  دجاج طازجقرامي  دجاج طازج

فخاد مّسحب طازج صدر  دجاج طازج
(برغيوت)

عجل مفروم  ناعم

كفته مع بصل وبقدونسعجل للروستو او لنب امهلحم عجل للطبخ

شوارما عجلعجل مفروم  خشن

1.5 كغم
₪ 99

1.5 كغم

1.5 كغم

₪ 1290
3كغم4كغم5كغم

₪ 99₪ 99₪ 99

₪ 99
4كغم

₪ 50

شجر الصبر مرشوش بمبيد قاتل
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الشيخ رشاد أبو الهيجاء
)إمام مسجد الجرينة ومأذون حيفا الشرعي(

صدق املشاعر 

ّ

َ

َ

©ÕÓd³A*«Ë WÒO�UF�UÐ

ا في مشاعره 
ً
على اإلنسان السوّي أن يكون صادق

وإحساسه، على قاعدة أّن الشعور بما ينفع اآلخرين 
مطلب شرعّي يجب أداؤه، ألّن هللا تعالى جعل علقة 
البشر فيما بينهم علقة أخّوة إذا صدقت املشاعر 
ما املؤمنون إخوة 

ّ
بينهم وزالت األحقاد؛ قال تعالى: »إن

فأصلحوا بين أخَويكم«. وأمر اإلنسان بدفع السوء 
؛ 

ّ
عن نفسه وعن غيره ليجمع الكلمة ويوّحد الصف

ذي بينك 
ّ
تي هي أحسن فإذا ال

ّ
قال تعالى: »ادفع بال

ه ولّي حميم«. وال يمكن حصر صدق 
ّ
وبينه عداوة كأن

املشاعر في جانب واحد من جوانب الحياة، بل هو يدخل في كّل جوانب الحياة 
ليكون دافًعا للخير ويفتح مجال العمل فيه، تماًما كما أّن الحياء يدخل في كّل 
مراتب اإليمان؛ قال رسول هللا: »اإليمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول ال 
 هللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من اإليمان«. ومعنى 

ّ
إله إال

»شعبة من اإليمان« أّن الحياء يدخل في كّل شعب اإليمان، ومنها صدق املشاعر 
لق يجعل املرء يحّس بما 

ُ
الذي يدفع إلى إماطة األذى عن الطريق، ألّن هذا الخ

، بل يشعر بما يزعجهم ويؤّرق 
ً

يؤذي الناس فيدفعه عنهم ما أمكنه إلى ذلك سبيل
مضاجعهم، فل ُيْقِدم عليه ويعمل مع اآلخرين على دفعه، وإْن كان أمًرا ُيعتبر 
 

ً
لقي لها باال

ُ
عند البعض هّيًنا فهو عند هللا عظيم؛ قال رسول هللا: »رّب كلمة ال ت

تهوي بك سبعين خريًفا في نار جهّنم«. ومن جميل ما قرأته في هذا املوضوع قول 
لق هللا، فل يكاد يحدث 

َ
صال واسع بالتعامل مع خ

ّ
لق العالي ات

ُ
أحدهم: »ولهذا الخ

سان 
ّ
أمر تراه العين أو تسمع به األذن أو تحّسه األيدي أو يشّمه األنف أو يذوقه الل

 ولهذا السلوك القّيم أثر فيه«. ومّما هو الفت للنتباه أّن شريحة واسعة من 
ّ

إال
لق، فتجد من يمنع حركة السير في الشارع 

ُ
أبناء مجتمعنا قد فقدت هذا الخ

للكلم مع أصدقائه، وإذا لفت انتباهه أحد الناس انهال عليه بالشتم بحّجة »أال 
تصبر«!!! ومنهم من يغلقه لحفلة عيد ميلد أو سهرة عرس، وال يراعون أّن الشارع 
ملك عاّم؛ كما أّن إقامة الحفلت في الشوارع َمَضّرة تقع على كبار السّن واألطفال 
ب العلم والعّمال الذين يحتاجون إلى قسط من الراحة، حيث ال تخلو 

ّ
وطل

من تدخين النراجيل التي تنتشر رائحتها على مساحة واسعة، وحيث مستعملها 
ناس يشاركونه االحتفال قد يتضّررون من دخانها. ولو أردنا أن 

ُ
ال يراعي وجود أ

نكشف عن توجيهات الرسول والعلماء ملا يعّزز صدق املشاعر مع اآلخرين ملا 
وقفنا عند حّد؛ لذلك أسوق بعض النماذج، قال رسول هللا: »إذا عطس أحدكم 
فليضع كّفيه على وجهه، وليخفض صوته«؛ ذلك ليدفع عن الناس ما يمكن أن 
يخرج في أثناء الُعطاس من أنفه وفمه، ويمنع إزعاجهم بصوته. وهذا مطلب واسع 
في مجاالت شّتى حّتى في التحّية والسلم؛ قال الصحابّي املقداد: »كّنا نرفع للنبّي 
م سلًما ال يوقظ نائًما وُيسمع اليقظان، 

ّ
نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسل

م«. وفي املقابل ترى أّن من أبنائنا من يمّر بجوار بيتك 
ّ
فجاء النبّي فسلّم كما يسل

عند منتصف الليل وهو يزمر ويحّرك سّيارته ليرتفع صوتها بدون إحساس بما 
يام. ومن املناظر املثيرة للهتمام ما تشاهده في املستشفيات؛ فما إْن  ينزله على الّنِ
 والوفود تتوافد لزيارته، وهذا أمر حسن وسّنة جّيدة 

ّ
ينزل مريض في املستشفى إال

د 
َ
َصُبه وطال مرضه وَحق

َ
 عليها رسول هللا، ألّن املريض الذي لم ُيَزر ازداد ن

ّ
حث

على أقرانه؛ ولكن يجب الشعور بحاله وحال جيرانه من املر�شى، لذلك فلتكن 
زيارته خفيفة وتقديم الهدايا له والدعاء له وعدم كثرة الكلم ورفع الصوت، 
ه يزعج جيرانه. وكيف إذا كان عدد الزائرين 

ّ
ألّن ذلك إن لم يكن يزعج َمُزوَره فإن

عن 
ّ
كبيًرا، وكلٌّ يدلي بدلوه، حيث إّن منهم من يصحب كلمه الفحش والسّب والل

والكذب والبذاءة والثرثرة والتنابز باأللقاب والفخر باألحساب والطعن باألنساب، 
والنميمة وشهادة الزور، والتفاصح على وجه الِكْبر. وكّل ذلك بغًنى عنه املريض، 
ويأثم صاحبه بما يقوله في كّل محفل ومنًحى من مناحي الحياة. فمن يشعر بالناس 
البصل والثوم  أكل  العبادات؛ قال رسول هللا: »من  في  يصحبه شعوره حّتى 
ى منه بنو آدم«. وقد 

ّ
ى مّما يتأذ

ّ
والكّراث فل يقربّن مسجدنا؛ فإّن امللئكة تتأذ

 عليه ويقول: »ُحّبب إلّي 
ّ

كان رسول هللا يهتّم بالطيب مراعاة ملشاعر الناس ويحث
ه مّر من طريق ألثر العطر الذي كان 

ّ
يب«. وكان الناس يعرفون أن ِ

ّ
من دنياكم الط

يبقى خلفه فيقولون: مّر رسول هللا من هنا. وكان يصفهم باملسجد بشكل يزيل 
الفوارق ويقول: »أقيموا الصفوف وحاذوا املناكب، وسّدوا الخلل، ولينوا بأيدي 
ا وصله هللا، ومن قطع  إخوانكم، وال تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفًّ
كم 

ّ
ا سمع الرسول صوًتا عالًيا في املسجد قال: »أال إّن كل

ّ
ا قطعه هللا«. وملـــ صفًّ

مناٍج رّبه، فل يؤذيّن بعضكم بعًضا، وال يرفع بعضكم على بعض في القراءة«. 
ى أحدكم للناس فليخّفف؛ فإّن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، 

ّ
وقال: »إذا صل

ي ألقوم إلى الصلة، 
ّ
ى أحدكم لنفسه فليطّول ما شاء«. وكان يقول: »إن

ّ
وإذا صل

وأريد أن أطّول فيها فأسمع بكاء الصبّي، فأتجّوز في صلتي كراهية أن أشّق على 
لق نصيًبا وافًرا في حياتنا.      

ُ
أّمه«. لذا علينا أن نجعل لهذا الخ

رشدي املاضي

ة ريح عوملة تتبعثر في صور  نم�شي على حافة الحاضر تتقاذفنا هبَّ
معنى!!!

ّ
جدوى، وعالم يتهاوى نحو الل

ّ
حضارة الل

ر زيـچـمونت باومان )1925-2017( في ُمْنَتجِه 
ّ
ُه املفك

َ
ل هذا ما سجَّ

هوتّي 
ّ

ّر الل ّر ما بعد الحداثة والشَّ
َ

ز بين: ش ائل«... حين ميَّ ّر السَّ »الشَّ
املعروف...

في   
ً
عادة يتجّسد  كان  نعرفُه  الذي  هوتّي 

ّ
الل ّر  الشَّ أّن  موضًحا 

ِس والِجّن... وقد تمّتع اإلنسان بالقدرة 
ْ
يطان وجنودِه من اإلن

ّ
الش

في حالِتِه  ا  رًّ
َ

ش لكوِنِه  وُسهولة...  ُيْسر  بكّل  وتحديده  على معرفِتِه 
لبة التي يمكن امتياحها من مرجعّيات ثابتة... الصُّ

ٍ في غابة متشابكة 
ّ

أّما شّر اليوم، شّر ما بعد الحداثة، فهو ُمَتخف
التفاصيل، لذلك يعجز اإلنسان عن تحديده أو مجابهته أو حّتى 
رِه 

ّ
لِه في نسيج الحياة اليومّية وتجذ

ّ
ّم توغ

ُ
بِه ث مقاومته... بسبب تسرُّ

 
ً

ا قاتل ه – وبرغم كونِه ُسمًّ
ّ
في تربة سويداء قلبها... والطاّمة الكبرى أن

– يتمظهر كترياق منقذ للحياة من شقاء الواقع!!!
ًفا إغواء الناس  ِ

ّ
وقد نجح أن يقّدم نفسه كصديق حميم، ُموظ

 من إكراههم، استراتيجّية أساسّية الكتساب وّدهم... هذا، 
ً

بدال

ه 
ّ
بل وأكثر، فقد نجح أن ُيْقِنع الفرد مّنا أن

ب عليها 
ّ
ليس معصية أو نقيصة يمكن التغل

باإليمان وانتصار الخير!!! بسبب كوِنه قادًرا 
املؤاتية،  الظروف  من  وجوده  يستمّد  أْن 
ِمّما  و...  و  و  الرهيبة  والفظائع  كالحروب 
الخير  »إله«  متحّدًيا  وينتشر،  يتمّدد  جعلُه 

ّر السائل  فنا التأكيد على انتقال هذا الشَّ
ّ
واملحّبة!!! ولم ينَس مؤل

إلى السياسة كحّل »ِسْحرّي« استعمله َجلوزة األنظمة للسيطرة 
ا، وعبًدا مأموًرا 

ً
م بالشعوب... وجعل اإلنسان كياًنا مستهِلك

ُّ
والتحك

راء، فاقًدا  ِ
ّ

مبرَمًجا يفعل ما ُيطلب منه، خاضًعا ملنطق البيع والش
التعاطف مع الناس، والمبالًيا بآالمهم وأتراحهم ومعاناتهم، حّتى 
موت »املليين« أصبح بالنسبة إلى الفرد مجّرد عملّية إحصائّية!!! 
قي بها في حاوية 

ْ
ْستخدم ثّم ُيل

ُ
كأّن البشر »بضاعة استهلكّية« ت

ا، ما الغريب – وقد أصيبت خصوصّية »اإلنسان« في 
ً
املهملت!!! إذ

ى عن الِحّسِ بالِقيم وُيصاب بـ »العمى األخلقّي«؟!!!
ّ
املقتل، أْن يتخل

ل عالم 
ّ
صباح الخير جورج أورويل ولروايتك »1984«، حيث مث

ّر بنفسك!!! فما كان  عل الشَّ
ْ
ا غامًضا ِشعاُره: ِاف

ً
ّر الّسائل عاملـــ الشَّ

 أْن تحّول من ُحّبِ جوليا إلى كراهيتها!!!
ّ

من بطله ونستون إال

ائل ّر السَّ
َّ

الش

كتبت: رقّيةعدوي؛ ُمَدرِّسة في مدرسة المتنّبي
سطينّي-األمريكّي الباقي فينا، إدوارد 

َ
ر الِفل

ّ
ال بّد من استحضار املفك

سعيد، وال ُبّد لنا كذلك من التعريج على سيرته الذاتّية لنرى كيف 
ا من عملّية نمّوه واكتسابه  لت األمكنة والِجغرافيا جزًءا عضويًّ

ّ
شك

ُهوّيته املمّيزة وتكوين وعيه وإدراكه لنفسه ولآلخرين. يقول إدوارد 
في  ممّيًزا  مكاًنا  املدارس  ت 

ّ
»احتل املكان:  خارج  راته؛ 

ّ
مذك في  سعيد 

 عن املدن أو البلدات، حيث عثر لي أهلي 
ٌ
رة

ّ
قّصتي، وهي صوٌر مصغ

ا كنُت أعمل في حقل التربية، فطبيعيٌّ 
ّ
على مدارس وسّجلوني فيها. وملـــ

أن أرى أّن البيئة املدرسّية تستحّق الوصف والسرد بنوع خاّص. لكّني 
ًدا من جهوزّية ذاكرتي عن املؤّسسات األولى التي درسُت 

ّ
لم أكن متأك

فيها، وعن أهّمّية الدور الذي لِعَبُه األصدقاء واملعارف في حياتي قياًسا 
إلى األصدقاء واملعارف أّيام الجامعة أو املدرسة الداخلّية في الواليات 
 التي 

ُ
املّتحدة. ومن األمور التي حاولت استكشافها، ضمًنا، السطوة

ا علّي، وسبب استمرار تلك  رة جدًّ
ّ
 املبك

ُ
مارسْتها تلك التجارُب املدرسّية

السطوة، وملاذا ال أزال أنبهر وأهتّم بها إلى درجة الكتابة عنها للقّراء بعد 
م�شّي خمسين سنة«.

ا، تلك التي أعادت تشكيل وبلورة 
ً
هي سطوة التجارب املدرسّية إذ

نا – 
ّ
ُهوّية ووعي إدوارد سعيد حّتى بعد مرور خمسين سنة عليها. كل

ًبا فيها، 
ّ

رب وكّنا طل
ُ
وفي مرحلة معّينة من حياتنا – عايّنا املدرسة عن ق

في ِخَضّم التجربة لم نكن على وعٍي كاٍف أو درايٍة ملاهّية تلك التجربة 
وانعكاساتها أو إسقاطاتها املختلفة على حياتنا وتأثيرها علينا للمدى 
 أّن االنعتاق والتحّرر منها، ومع تقّدمنا بالتجارب وممارستنا 

ّ
البعيد، إال

ألدوار مختلفة في حياتنا الشخصّية واملهنّية، ال ُبّد أن تعود الذاكرة بنا 
إلى أّيام املدرسة وتجاربها املختلفة، في محاوالت مّنا لتجسير املسافة، 
في البعدْين؛ الزمانّي واملكانّي، بين حياتنا اليوم، أّي ما نحن عليه اآلن، 
ب في املدرسة. سَبق أن تماهى إدوارد 

ّ
وحياتنا باألمس وتجارنا كطل

رة عن 
ّ
 تلك الصورة املصغ

ً
سعيد مع دور املدرسة في حياته، فهي فعل

ى أزمات مجتمعنا العديدة وتنعكس كذلك على 
ّ
واقع مجتمعنا، وتتجل

ب، فتكون – في بعض األحيان – هي 
ّ

املدارس، التي تحتضن الطل
ب، وكتتّمٍة 

ّ
اإلطار األكثر »أماًنا« و »احتواًء« لعدد ال بأس به من الطل

لطرٍح سابق؛ يمكن تشخيص الحال في مدارسنا وتناولها على ضوء 
الثالوث املتشابك؛ املدرسة، الطالب، والعائلة، تحديًدا دور العائلة 

في العملّية التربوّية-التعليمّية، وهو ما تناولناُه في األسبوع املا�شي.
إذا ما طرحت هذا السؤال التقليدّي على أّي طالب: ملاذا تأتي إلى 
ناهيَك  م، 

ّ
ألتعل الكاذبة:  الكلسيكّية  اإلجابة  ُيجيبك  املدرسة؟ 

وبنظامها  الحالي  وبلبوِسها  املدرسة  اإللزامّي.  التعليم  قانون  عن 
طر 

ُ
البيروقراطّي-املؤّسساتّي هي أضخم حاضنة لتأطير الطالب ضمن أ

م بها سياسات مناهج التعليم التي تحتاج إلى إعادة بلورة وصياغة 
ّ
تتحك

ب وفًقا 
ّ

من جهة، ومن جهة أخرى هي أكبر مصنع علمات وتقييم للطل
ب، على حفظ وتذويت املواّد وتدوينها في االمتحان 

ّ
ملقدرتهم، الطل

ان، صاحب نظرّية 
ّ
ونسيانها في اليوم الذي يليه. ُيعطي د. عبد هللا الدن

غة العربّية بالفطرة 
ّ
تعليم الل

ذلك،  على   
ً

مثاال واملمارسة، 
ا  إذ طرح في محاضرٍة له نصًّ
قصيًرا جاء فيه: »كانت األّم 
ذهب  أن  بعد  بيتها  ف 

ّ
نظ

ُ
ت

أوالدها إلى املدرسة وهي تحني 
التي  األسئلة  إّن  ظهرها«. 
ب على مثل 

ّ
طرح على الطل

ُ
ت

هذا النّص تكون: ماذا كانت 
ف 

ّ
تفعل األّم؟ متى كانت تنظ

األّم بيتها؟ ولكّن إذا ما ُسِئل 
هل  التالي:  السؤال  ب 

ّ
الطل

ب سيعترضون قائلين: 
ّ

كانت املكنسة طويلة أم قصيرة؟ فإّن الطل
ب 

ّ
الطل م 

ّ
عل

ُ
ت ال  املدارس  ألّن  وذلك  النّص«.  خارج  من  »يسألوننا 

التفكير أو االستنتاج، بل تحّولهم إلى مجّرد ببغاوات تكّرر ما تسمع 
وتدّون ما تحفظ، لتن�شى بعد ذلك كّل �شيء.

ب – وفي ظّل أزمات مجتمعنا الكثيرة – قد 
ّ

مّما ال شّك فيه أّن الطل
تحّولوا إلى ضحايا بكّل ما تحمل الكلمة من معنى، مفهوم وداللة، 
األولى ضحايا لظروفهم االقتصادّية-االجتماعّية وما  وبالدرجة  هم 
ض عنها من مشاعر متفاوتة وأزمات نفسّية مختلفة، قد تؤّدي 

ّ
يتمخ

إلى تبّني سلوكّيات عنيفة وتصّرفات غير الئقة تنعكس على شخصّية 
الطالب في املدرسة واملجتمع، كما أّنهم ضحايا لظروف صّحّية معّينة 
أداء  على  ر 

ّ
تؤث مختلفة،  تشخيصّية  وحاالت  تعليمّية  محدودّية  أو 

الطالب في املدرسة وتنعكس على سلوكّياته، تصّرفاته، وشخصّيته؛ 
ضحايا  أساًسا،  ب، 

ّ
الطل كون  عن  ناهيك   ،

ً
مثل مّي 

ّ
التعل كالعسر 

»جهاز« التربية والتعليم بصيغته الحالّية. وإذا ما كان الطالب كذلك، 
ضحّية من ضحايا رؤية تربوّية-تعليمّية ال تجعل منه قيمة عليا أو 

 .
ً
زّية، فإّن األمر سيزداد تفاقًما وحّدة

َ
مرك

هنا يأتي دور املدرسة الريادّية التي تطّور من رؤيتها التربوّية-التعليمّية، 
ز 

َ
املرك الطالب  من  تجعل  ذاتها،  بحّد  قائمة  فلسفة  منها  فتجعل 

عَي مركزّيتها في حياة الطالب وتأثيرها على 
َ
واألساس، وذلك بعد أن ت

تكوين شخصّيته وثقته بنفسه، ال سّيما أّن الطالب يق�شي معظم 
مات والزملء 

ّ
مين واملعل

ّ
ساعات نهاره في املدرسة، حيث يلتقي املعل

ب والطالبات، فتنقلُب املدرسة لتصيَر بيًتا بكّل ما تحمل 
ّ

من الطل
ب. هذا 

ّ
الكلمة من مفهوم وداللة، بالنسبة إلى عدٍد ال بأس به من الطل

نا اليوم أحوج ما نكون ألْن نخرج مدارسنا من املؤّسساتّية، 
ّ
وأرى أن

ب، 
ّ

دّب الحياة والحيوّية فيها من خلل فتح قنوات الحوار مع الطل
ب وطواقم املدرسة املختلفة؛ 

ّ
باع سياسة الباب املفتوح بين الطل

ّ
ات

ر، دوًما، 
ّ
اإلدارّية، التربوّية، االستشارّية، والتدريسّية. وعلينا أن نتذك

ب، فمعهم تكون الشراكة الحقيقّية 
ّ

أّن املدارس ال تقوم بدون طل
لهم السعادة. 

ّ
ى التعاون بأبهى ُصَوِرِه وتظل

ّ
واالستثمار الرابح، ليتجل

يتبع...

مدارسنا بين ِسندان الفو�شى ومطرقة اإلهمال )2(
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بيع، شراء، تأجير وإدارة جميع أنواع العقارات بإدارة: روجيه ضاهر

 D.R. Real Estateض. ر. للعقارات

VIP

للبيع

للبيع

للبيع

للبيع للبيع

للبيع

للبيع
للبيع

بوادي النسناسللبيع

 ارض 400م، حواصل 85م، مساحة مبنية 200م (3 شقق سكنية)، امكانية 

الضافة بناء حوايل 350م، امكانية لهدم وبناء مبنى مع موقف خاص، 

حي ناؤوت بريس  شارع حمدا 

بنتهاوس ضخم 5 غرف  طابق 6 (الوحيد 
بالطابق)جديد ومرمم مبستوى راقي حوايل 
240م 4 غرف نوم صالون واسع جدا رشفة 

ضخمة حوايل 90م
موقفان بالطابو مخزن ومصعد 

فيال االحالم 

4طوابق سكنية، مكونة 

من 8 شقق، كل شقة 

80م+رشفة 12م

الكرمل الفرنيس شارع بيت ليحم

4 غرف 86م طابق 

2 بناية مكونة من 

7 شقق 

منظر مطل للبحر، 

مرممة حديثا 

رمات بيغن شارع بني بريت
 5 غرف رشفة مع منظر 30م   

حاممان  الخروج من وحدة االهل السكنية للحديقة  

موقف بجانب الشقة

بالحي االملاين شارع هريوك 
75م 3 غرف واسعة طابق 3 مطلة للبحر مرممة مبستوى عايل

 امكانية الضافة ממ“ד ورشفة

بالحي االملاين شارع هريوك
3.5غرف مطلة للبحرطابق 4  للرتميم  امكانية الضافة ממ“ד ورشفة 

بنفيه يوسف شارع يروشلمي اليعزر 

للبيع بشارع عباس بيت «اميل توما»
يف اجمل البنايات يف الحي طابق 2

بناية حجر عريب حوايل 200م  5 غرف سقوف عالية مطلة للبحر 

بالقرب من التخنيون بناية منفردة 3 طوابق مطلة للبحر حوايل 150م موقف  تحضري ملصعد 
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لأليجار

املطران حجار طابق 3 )بناية 13 طابق( 100م  5 غرف مكييفة 
+شرفة مصعد مخزن وموقف

تاريخ الدخول:  2018/12/01  4300شاقل

للتفاصيل:  052/6977140

 لاليجار شقق للبيع 

topnadlan10@gmail.com  שדרות הציונות -17 חיפה

חפשו אותי ב- נייד 058-7633398 * 054-5981556  

נכסים

بدك تبيع بيتك؟ لتقييم سعر البيت مجانا اتصل: امير صفوري ـ امانة ومصداقية

יעוץ - קניה - מכירה והשכרת נכסים
שיווק פרויקטים

لالستثمارجديد في عباس 
3 غرف طابق 3 واخير  80 متر  تسليم فوري  580000 ₪ 

شارع بن يهودا 
3.5 غرف 85 متر طابق 3 ملئمة 

للزواج الشابة واالستثمار  770000 ₪.

شارع الجبل 
2.5 غرف ار�شي חכירה ל23 سنة 

تسليم فوري .340000 ₪ 

الكرمل الغربي
بينتهاوس 5 غرف جديد مع موقف لـ 3 سيارات ومخزن سطح 

120 متر منظر خلب بنورامي .

شارع كيسارية
2.5  غرف )توفيق طوبي( + سطح طابو طابق 3 

₪ 690000

للبيع דרך הים
 كوتج 4 غرف +شرفة +موقف خاص ومخزن تسليم فوري  

 ₪ 1590000

الحي االملاني אניליביץ 
3.5  غرف  طابق ار�شي + شرفتين مساحة 95 متر مع امكانية 

لحديقة صغيرة ومدخل منفرد للترميم . 1150000 ₪ 

اراضي 
يوكنعام 2.8  دونم زراعي بموقع ممتاز )חלקה בשלמות( 170000 ₪

1.5دونم زراعي مشاع منطقة يوكنعام  150000 ₪  للدونم

دونم ارض )חלקה בשלמות (  قرب طبعون  قرب العمار 450000 ₪ 

3.7 دونم ارض زراعية على الشارع الرئي�شي قرب يوكنعام )המושבה(  
بسعر مغري.

فرصة ال تعوض!!! ارض زراعية)מושבה יוקנעם( بيوكنعام،قريبة من 

الشارع الرئي�شي 1.35 دونم ب 135000 ₪

 شارع عباس علوي 
4 غرف + سطح موقف خاص  + مصعد+مؤثثة بالكامل 4500 ₪ 

في كريات اليعزر /شارع الجبل 
2.5 غرف طابق اول ابتداءا من 2000 ₪ 

عباس علوي
3.5 غرف طابق ار�شي مؤثث بالكامل 3500 ₪ 

הצלבנים تسليم فوري.
5 غرف واسعة 120 متر طابق ثاني،موقف خاص منظر خلب للبحر، مرممة بالكامل 4500 ₪

 شارع קדושי דמשק 

3.5 غرف مرممة طابق 3 موقف سيارات مشترك  3000 ₪

إلى رفيق

ر من القيد( )محرَّ

هاشم ذياب

كن للتجّدد

كمن ال ينامون

يتآمرون على جهلهم

ثّوار على الصعاب

خطوة واثقة

بيننا تم�شي كالحلم

تلّون من ساروا في 

عقولهم

أضاءوا الغيوم.

نمطرهم بالحنان

انتساب لوجودنا

قلعة..

ملن يتساءلون

)كوجه النحس(

للمنسّيين

للمستسلمين لألمل

قلعة..

للصحوة للهوى

تتجّمع النخوة

بين األمل والعمل

*

أمانينا.. 

تتجّدد في الثوابت

ُنمتحن

ُنؤتمن على املا�شي

نم�شي شهيد فقيد

كالخوارج

بين جريح ومقصلة

نظام ومعتزلة

أمانينا

بنات أفكارك

حكاية عن البنات 

والرجال

يجيب العقل بالنظافة

كأحلمي عن البدايات

ه في خلقه شؤون(
ّ
)لل

*

رؤوس األموال بيننا

ليسوا )مغتصبين(

يتغّيرون

نتوه

بين ملوك الطاووس

)يا معين(

)براغيها( كاألنين

في قلوبنا كالصدى

مثابرة على الفوز 

بالجمال

*

الجميلت أو املثّقفات

مًعا كالبّن والهيل

أّمهات الصحوة

يات والرواية
ّ
للتجل

رساالت القلوب

في الربيع يزهرن كالنهاية

كألوان املغيب

تنفث الجديد

للمكان

لنا

ملن يريد

فاملسافات للسفر

جمالهّن انتشاء الرؤية

تغريدة

لك.. ولي

*

إلى رفيقي

صدى األماني

يأمل الفوز

على الغياب والعوادي

يعود ثائًرا

يتجّدد

ِبل.. مناهج

حيفا \ طمرة

تفتخر مجوهرات PANDORA بتقدم مجموعة شتاء 2018 - 

مجوهرات بتصميم من وحي احالم الشتاء والثلج، باإلضافة الى 

مجوهرات اليچانت مع ملسة اللؤلؤ األبيض لطلة شتوية مثالية

PANDORA	 تطلق مجموعة شتاء 2018 - مجموعة بتصميم اليچانت مع   مجوهرات	
نظرة جديدة على الشتاء املثلج مع عناصر دائرية وزركون يشبه الجليد التي تنعكس في 

مجموعتين من املجوهرات املليئة بالرقي.	
PURELY PANDORA

مجموعة تجمع بين الستايل العصري والكل�شي التي تتمّيز بخرز الفضة اإلسترليني واللؤلؤ 
األبيض الذي يمنح لكل أمرأه شعور باالنسجام الطبيعي.

جمال املجّرة
شكل  في  الشتوية  األحلم  فكرة  تقدم  املجموعة 
مجوهرات بتصاميم ناعمة ابدية مثل شظايا الجليد 
إلعدادك  القمر  ضوء  في  اللمع  والثلج  املجّرة  في 

لرحلة سحرية نحو النجوم.
الشخصية  ماوس،  -ميكي  مليكي  ال90-  احتفاالت 

املفضلة لدينا يحتفل بعيد ميلده ال90-!	
PANDO-  وبمناسبة االحتفاالت، تطلق مجوهرات
ميني  ميكي،  بسحر  ومليئة  أيقونية  مجموعة   RA

وأصدقائهم. 
 PANDORA REFLEXIONS 	- مجموعة  في  املزيد 
PANDO- من الجديدة  املجوهرات  من   مجموعة 
RA تقدم أساور بمفهوم جديد ، وتصميم حديث 

باإلضافة الى  كليبسات التي تكمل الستايل.
املجموعة متوفرة في الفروع في 11/1 بالتوازي مع 

االطلق العالمي.
تتراوح األسعار:

أساور من:	285 ش.ج, تشارمز من:	119 ش.ج,خواتم من:	219 ش.ج,
حلق من:	189 ش.ج, قلئد وسلسل من:	269 ش.ج.	

JACKIE-O	بفروع وموقع ,PANDORA يمكن الحصول عليها بفروع وموقع
ومحلت املجوهرات املختارة
www.pandora-shop.co.il

طلق 
ُ
Ocean  Spray ماركة مشروبات الفواكه البرية الرائدة ت

مشروب  جديد بنكهة توت-بري رمان

عندما يلتقي الطعم الغني من الواليات املتحدة األمريكية والبحر املتوسط في مشروب  واحد 

أطلقت ماركة املشروبات بنكهة التوت البري الرائدة في اسرائيل، اوشن سبراي، مشروبا جديدا: توت بري- رمان.
اوشن سبراي هو مشروب بنكهة التوت البري املنتج من الفواكه البرية املختارة، التوت البري من عائلة الفواكه البرية 

عتبر من الفواكه املغذية والصحية. تحتوي على الكثير من املركبات الغذائية ذات فوائد كثيرة.
ُ
والتي ت

تحتوي الفواكه البرية على الكثير من املركبات النباتية الفريدة التي تمنح الفاكهة اللون املميز، باالضافة الى ذلك 
الفواكه البرية تحتوي على مادة البوليفينول املضادة لألكسدة.

النتاج لتر من املشروب، يتم استخدام باملعدل 1100 حبة من الفاكهة البرية، يتم انتاج املشروب في البلد بالتعاون مع 
مصنع اوشن سبراي في الواليات املتحدة األمريكية. 

الطعم الغني واملميز للمشروب ، يحظى باقبال كبير من قبل املستهلكين حول العالم. 7 من بين 10 قناني عصائر فواكه 
باع في العالم هي من ماركة اوشن سبراي بفضل الطعم عالي الجودة وعملية تجميع الفواكه البرية املتطورة 

ُ
برية والتي ت
والناجعة.

في سلسلة منتجات اوشن سبراي يمكن ان نجد املشروب الكلسيكي "كرانبيري كلسيك" وكرانبيري كلسيك دايت"	
مشروب الفواكه البرية الدايت مصادق من قبل جمعية السكري في اسرائيل.

واآلن جديد في السلسلة  مشروب بنكهة املوسم توت بري- رمان: التوت البري من امريكا 
الشمالية املعروفة بجودتها العالية مع الرمان الشرق اوسطي.

الرمان من الفواكه املعروفة في الشرق االوسط وحتى منذ العصور الوسطى  من بين انواع 
الفاكهة السبعة التي تباركت بها االرض.

الغنية  بالبذور  بالفعل مليئة  البذور" وهي  "الفاكهة متعددة  يعني  للفاكهة  اللتيني  االسم 
بالعصارة.

فوائد الرمان الرئيسية تشبه فوائد الفواكه البرية موجوده في مركبات اللون االحمر القوي، 
هذه املركبات هي مضادات اكسدة قوية جدا.

القنينة تباع بسعة لتر· 
السعر النهائي يحدد من قبل التاجر فقط· 

حول اوشن سبراي:
	Ocean	 والتي اقيمت في العام 1930، هي جمعية تعاونية تضم حوال 700  Spray شركة
عائلة، املسؤولة عن  الصناعة الزراعية الغنية التي تعتمد على الفواكه البرية ومنتجاتها 
في الواليات املتحدة، كندا وتشيلي. هذه العائلت تحافظ على نمط حياة املزارعين وطريقة 

االنتاج الخاصة والتي تنقل من جيل الى جيل.

YOLO تطلق:

YOLO BLACK 

املعتَمدة  الشوكوالطة  يات 
ّ
محل من  مجموعة 

أساًسا على الشوكوالطة الداكنة

كرات  بطعم   YOLO BLACK إطالق  سيتّم 

الشوكوالطة وفطيرة البانف مع املوز بالكراميل
ماركة YOLO توّسع من تشكيلة منتجاتها وتطلق مجموعة 

نقاء  على  تعتمد  التي  الجديدة  املجموعة   .YOLO BLACK

ّرة(، والتي تمتزج مع نكهات لذيذة، 
ُ
الشوكوالطة الداكنة )امل

الشوكوالطة،  كرات  الحلويات:  عالم  من  وشعبّية  محّببة 

ى شوكوالطة غنّي باملوز.
ّ
وفطيرة البانف )بانوفي باي( – محل

تقول ليلخ كوهين – سولومون، مديرة شعبة التسويق في 

 YOLO قسم الحليب بشركة تنوڤا: »أثبت نجاح مجموعة

اإلثارة  عن  يبحث  ي 
ّ
املحل املستهِلك  أّن  مجّدًدا،   WHITE

 YOLO BLACK والتنويع في عالم الشوكوالطة. لقد تّم تطوير

بالتعاون مع خبراء وصّناع الشوكوالطة، لهدف إيجاد التوازن 

الصحيح بين الشوكوالطة الداكنة وطبقة النكهات اإلضافّية، 

شديد على متعة األكل التي تستهوي الجميع، وتتوّجه إلى 
ّ
مع الت

جيل الشباب بشكل خاص، مع نكهات الحلويات التي يحّبها 

الجميع«.

كجزء ال يتجزأ من أجواء عالم الشوكوالطة الداكنة، سيتّم 

تسويق وتقديم مجموعة الشوكوالطة الداكنة في علب أنيقة 

مصّممة باللون األسود، وستشمل نكهتين:

البانف  فطيرة  بطعم  داكنة  شوكوالطة   YOLO BLACK  •

)بانوفي باي( – شوكوالطة مع املوز بالكراميل.

كرات  بطعم  الداكنة  الشوكوالطة  مع   YOLO BLACK  •

الشوكوالطة.

بعنصر  تهتّم   )You	 Only	 Live	 Once(  -  YOLO ماركة 

املفاجأة، االبتكار وتزويد املستهِلكين بمتعة خاّصة، كرد مثالّي 

للراغبين بتذّوق الشوكوالطة، مع تشكيلة من املنتجات، من 

البيضاء،  الشوكوالطة  الحليب،  شوكوالطة   YOLO بينها: 

YOLO	 ORI- الشوكوالطة، طبقات  الداكنة،   الشوكوالطة 

 YOLO ،التي تحتوي على مواد خام من البلد األصلّية GINS

WHITE وغيرها.



מאגר הנכסים הכי גדול בשוק! 
 WWW.SHARBELNADLAN.COM

שרבל רוזה 
יועץ ומשווק נדל"ן בחיפה

מוכר/ קונה דירה בחיפה?
היום כולם יודעים למי לפנות Gold House

נכסים
Gold House

נכסים
למכירה 

 בכרמל צרפתי 

רחוב אדמונד פלג השקט והמבוקש 
קומה ראשונה , 4.5 חדרים, כ 95 מ"ר 
מרפסת שמש 12 מ"ר, מחסן בטאבו 

דירה משופצת ברמה מלפני כשנה , הכל חדש 
סלון מרווח, פינת אוכל, חדר שירות 

* גישה נוחה * מרפסת * מחסן *משופצת
דירה מהממת מעולה למשפחות 

למכירה 
 ברחוב יד לבנים עליון, 
בבניין חדש בן 4 שנים

למכירה
ברחוב מדרגות הנביאים/ התשעים 

ושלוש ( الراهبات) 

קומה ראשונה, 3 חדרים + חדר שירות, 
מרפסת שמש 10 מ"ר עם נוף חלקי לים , 

משופצת, מטבח חדש מעץ מלא, 
בניין אבן עם דלת אינטרקום 

תקרות גבוהות 

למכירה 
ברחוב בית לחם בכרמל צרפתי

קומה ראשונה, כ 100 מ"ר , 4 חדרים 
סלון ענק עם נוף מדהים לים ולוואדי 

משופצת ברמה, מחסן פרטי + מחסן קטן בדירה עצמה
דירה גדולה מעולה למשפחות 

למכירה בכרמל צרפתי 
ברחוב ישעיהו

קומה 1, דירה ענקית כ- 120 מ“ר , 5 חדרים
כולל יחידת הורים מפנקת עם ג‘קוזי
משופצת, בניין של 4 דיירים בלבד !

מעולה למשפחות 

למכירה 
ברחוב יצחק שדה 

קומה ראשונה ( 3 מדרגות גישה) 
דירה גדולה כ 120 מ"ר + מרפסת 9 מ"ר , גינה סביב הדירה 

בשימוש פרטי , משופצת ברמת בית מלון יוקרתי, תקרות 
גבוהות, דירת 4 חדרים ( כולל ממ“ד וחדר שינה ענק ) , 2  

חדרי ארונות, מטבח מרווח, 2 שירותים ומקלחת

למכירה
ברחוב ש"י עגנון  

קומה רביעית ואחרונה 
כ 50 מ"ר , 2.5 חדרים ניתן להפוך 

בקלות ל 3
מעולה למשקיעים עם תשואה 4.5% 

מתאימה גם לזוגות צעירים , 
פינוי מידי

למכירה 
ברחוב סיליזיאן

 בלב העיר התחתית 
מרחק הליכה מהנמל שעומד להיבנות, 

מתחנת הרכבת , מכללה וכל מוקדי העניין 
בעיר 

דירה משופצת, עם נוף להר
קומה שלישית, 3 חדרים + 3 מרפסות

למכירה 
ברחוב סטלה מאריס 

קומה שלישית, כ 73 מ"ר ,
 3.5 חדרים 

משופצת ברמת בית מלון, 
עיצוב מהמם

נוף לים, מטבח מעוצב, 
הכל חדש ! 

מעולה לזוגות צעירים 
וגם למשקיעים  

למכירה 
ברחוב י.ל. פרץ  דירת החלומות ! 

קומת קרקע בשטח כולל של כ 200 מ"ר 
דירה משופצת ברמת גימור גבוהה כמו בית מלון 

שטח הדירה כ 130 מ"ר, 4 חדרים כולל 
יחידת הורים מפנקת, עיצובים מעץ מלא

חצר פרטית סביב הדירה בגודל של כ 35 מ“ר 
בחצר מרתף של כ 30 מ“ר משמש כחדר משחקים

אפשרות לנצל חלק מהחצר לחנייה פרטים
מצלמות אבטחה ,סורגים, עיצוב מהמם.  למכירה 

בקרית אליעזר ,רחוב אחווה 
השקט והמבוקש 

קומה 4 ( מעט מדרגות ) כ 70 מ"ר 
דירת 3 חדרים + מרפסת סגורה וחדר 

שירות 
משופצת, מוארת ומאווררת 

מעולה למשקיעים עם תשואה 4.5%
רחוב שמיועד לפינוי בינוי עתידי

למכירה
ברחוב יצחק שדה המבוקש

קומה ראשונה, כ 85 מ"ר,
 3 חדרים במקור 4 

דירה מרווחת, חדרים גדולים, משופצת 
בלב המושבה הגרמנית וקרית אליעזר

קרובה לתחנת המטרונית, רמב“מ ,
ב“ס, מכללת ויצו 

מעולה לזוגות צעירים, 
למשקיעים וגם למבוגרים

למכירה 
ברחוב גולומב 

 הדר עליון

במחיר שיווק שלא יחזור בהזדמנות 
קומה שנייה, בבניין 6 דיירים בלבד 

דירת 3.5 חדרים + 2 מרפסות סגורות
כ 95 מ״ר, ענקית ניתן להפוך ל 4 חדרים 

בקלות
הדירה לשיפוץ , מרווחת ומוארת , 3 כיווני 

אוויר, מחסן בטאבו , פינוי מידי .

למכירה 
ברחוב אחווה 
בקרית אליעזר 

 
משופצת ברמה גבוהה 

,ובטוב טעם
הכל חדש: תשתיות החשמל, 

המים, הביוב,
תריסים, דלתות, מטבח 

ומקלחת 
קומה 3 , כ 70 מ“ר , 3 

חדרים , מוארת 
מעולה לזוגות צעירים 

ולמשקיעים (תשואה 4.3%)

למכירה 
ברחוב דרך הים תחתון

קומה רביעית ואחרונה,
 כ- 85 מ"ר,
 4 חדרים

משופצת, נוף עוצר נשימה לים
היתר חתום להוספת מרפסת ומעלית 

חנייה לשימוש דיירי הבניין בלבד ,
 מחסן 

עם תוכניות למרפסת 
+ מעלית 

למכירה
ברחוב בן יהודה

 קומה שנייה, 3.5 חדרים, כ 90 
מטר , מרפסת שמש 
+ מרפסת סגורה . 

דירה גדולה במצב מעולה , 
ניתנת לחלוקה , 
מעולה למשקיעים

 ולמשפחות 

למכירה
ברחוב גדעון

 2 דירות למכירה בעסקה אחת  ! 
הראשונה: דירת 4 חדרים + מרפ־
סת שירות , כ 90 מטר עם יציאה 
לגינה קטנה ( לא בטאבו) , במצב 

מצויין 
ניתן לחלק ולקבל שכירות מעולה . 

השנייה: דירת מרתף כ 50 מטר, 
עם שירותים ומטבחון .שניתן גם 

להשכיר בסכום נאה

למכירה
ברחוב יואב בקרית אליעזר

בבניין רב קומות עם מעלית, קומה 
גבוהה 

דירה לשיפוץ לפי הטעם שלכם 
כ- 85 מ"ר, 3.5 חדרים שניתן להפוך

 ל 4 חדרים 
מגרש חנייה גדול צמוד הבניין

נייד : 054-6860638

דירה משופצת 
עם נוף מדהים  

כ 90 מ“ר ,
4 חדרים, מרפסת 12 מ“ר 

ממ“ד,
 יחידת הורים, 

מחסן קומתי 9 מ“ר בטאבו
חנייה פרטית, מעלית ,

משופצת ברמה

רחוב הנאמנים 8 – חיפה  טל: 077-4024081 / פקס : 077-4024091 / נייד : 054-6860638
שרבל רוזה  יועץ ומשווק נדל"ן בחיפה

إلى رفيق

ر من القيد( )محرَّ
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דירת 3 חד‘ מעוצבת ומשופצת,  פנויה 
לכניסה מיידית,

 מחיר שיווק 1,150,000 ₪

דו משפחתי מפואר כמו מקטלוג, שטח בנוי 
כ 240 מר‘ + 70 מר‘ מרפסת שמש לנוף פתוח 

מהמם 2  חניות פרטיות ו2 מחסנים  

ברחוב חורי 

דירות חדשות מקבלן !!!

בפרויקט חדש !!! 
ברחוב רענן 

בשכונת כבירים

באחוזה,

 ברחוב אבא חושי

 ללא תיווך, בבניין שעבר שיפוץ מלא ובניה 
חדשה, דירות 2 חד‘ / 3 חד‘ חדשות, מרפסת 

שמש, לכניסה מיידית החל מ 2,200 ₪ . 

להשכרה למכירה ברחוב החשמונאים, למכירה

בקרבת מרכז הכרמל  

דירות ענקיות כ 210 
מר‘ בנוי + מרפסות 
שמש לנוף + 2 חניות 

ומחסן .... שיווק 
הפרויקט ללא עמלת 

תיווך.
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עו״ד סמיר ח׳ורי - יועץ & משווק נדל״ן

משרד ראשי: שד' המגינים 58, חיפה  |  טל׳: 048-540-450  |  נייד: 052-377-49-49  |  פקס: 04-682-1816  |  חפשו אותי ב - 

רח' בן יהודה ±≤ מציאה להשקעה°רח' שי עגנון ∏±
כ-75 מ"ר קומה 2  

מכירה
רהל

כי
מ

ל

קומה 2 - כ78 מ"ר , 3.5 חדרים

₪ 610,000 מחיר משתלם

דירת גן בבניין חדש , כ 115 מ"ר , משופצת ומעוצבת ע"י אדריכל גינה ענקית של כ 200 מ"ר , מטופחת ומעוצבת + כניסה פרטית



سلم بيتك للخبير 

  خليل حجو ــــ يفتح لك االبواب 0522840945

شقق لإليجار بمواقع مختلفة من المدينة

حصه 3غ.ذابص1. طرطمه بالضاطض وبثوق.
طماازه لطسضظ ولقجابمار

بمظطصئ العاد-קיסריה  

لطئغع-رسظان بالضئابغر
 حصئ ارضغئ 3.5غ 102 م- طع ارض وجاتئ 

130م طرطمئ تثغبا  واطضاظغئ لـ ממ“ד

بظاعاوس בדרך הים   
بظاعاوس 130م+ حرشئ 20م،6 غرف، ذابص 3، 
طعصش جغارة، طثجن  طظزر خقب لطئتر        

لطئغع-התשבי בכרמל... 
حصه 3 غرف،طرطمه.صرغئه لمرضج الضرطض.

طططه لطعادي والئتر.

لطئغع بالمطران تةار شغ أتسظ طعاصع المثغظئ
حصه 4غ (100م)بعضع جغث+حرشه، طخسث،طعصش،طثجن 

وطظزر رائع لطئتر والةئض.

لطئغع בשניים בנובמבר....
 حصه 4 غرف ذابص سال.بعضع جغث طع طخسث.

طططه لطةئض والئتر.

خبرة 20 سنة



فا 
حي

ي 
ن ف

قو
با

هد 
لع

ى ا
عل

ن 
قو

با


