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وزير املالية مع وزير  تصريح مشترك لرئيس الوزارء اإلسرائيلي، يائير البيد،
 عداد خطة وطنية تعني بتعزيزعن إيعلنان فيه ، أفيغدور ليبرمان ،اإلسرائيلي

 االستقرار االقتصادي واألمني لسكان منطقة غالف غزة
11/8/2022 

 
 

خطة وطنية تُعنى بتعزيز متانة  سيرفع رئيس الوزراء ووزير املالية على احلكومة إعداد
 املواطنين لتتم املصادقة عليها من قبلها

نحن معكم أيضًا خالل  -رئيس الوزراء البيد: "كما وعدنا أثناء العملية سكان جنوب البالد 
 الفترة التي تتلوها"

وزير املالية ليبرمان: "يشكل االستقرار االقتصادي واألمني لسكان منطقة غالف غزة مهمة 
وطنية فنعمل على تقديم املساعدة لسكان هذه املنطقة وحميطها، بشكل نزيه، وفعال وبدون 

 اإلجراءات البيروقراطية غير الضرورية"

سيرفع رئيس الوزراء يائير البيد ووزير املالية أفيغدور ليبرمان يف يوم األحد املقبل قرار 
ملواطنين، ستثبت نشاط مراكز املتانة احلكومة القاضي بإعداد خطة وطنية تُعنى بتعزيز متانة ا

وتتيح اليقين والثبات يف النشاط, حيث ثبت كون نشاط مراكز املتانة أمرًا هامًا بالنسبة للمواطنين 
وأنه تكمن فيها أهمية بالغة بالنسبة الزدهار ونمو منطقة غالف غزة وجنوب البالد، وبالتايل فقد 

 تقررت ضرورة تثبيت ذلك.

ء القرار توفير االستجابة النفسية االجتماعية للسكان، لغرض تعزيز ويكون الهدف ورا
جهوزية السلطات احمللية حلاالت الطوارئ وتعزيز املتانة اجملتمعية. وينص القرار على تركيز 

كمرحلة أوىل، مع دراسة إمكانية إدراج  2023ميزانية كافة مراكز املتانة لدى وزارة الصحة عام 
 املتانة على أساس امليزانية تمهيدًا للمصادقة على ميزانية الدولة.ميزانية كافة مراكز 

ويشارك يف القرار كذلك كل من وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الصحة نيتسان 
 هوروفيتس ووزير األمن الداخلي عومر بارليف.

 وقال رئيس الوزراء يائير البيد:

لن تختفي هذه احلكومة أمام سكان  -"كما وعدنا أثناء العملية سكان املنطقة اجلنوبية 
 منطقة غالف غزة مع انتهاء حالة القتال، ونحن معكم أيضًا يف اليوم الذي يتلوها.

ط وليس فق -حيث يعبّر هذا القرار عن األهمية التي نعيرها حكومةً لتعزيز اجلبهة الداخلية 
 ت هم اآلخرين إىل هذا القرار.إبان أوقات األزمة، وذلك بدليل انضمام العديد من الوزراء والوزارا
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نحن نضع يف الواجهة قضية تعزيز املتانة املدنية لدولة إسرائيل، من خالل التركيز على 
 الصحة النفسية للمصابات واملصابين بالهلع نتيجة أيام القتال".

 وقال وزير املالية أفيغدور ليبرمان:

همة وطنية فنعمل على تقديم "االستقرار االقتصادي واألمني لسكان منطقة غالف غزة م
املساعدة لسكان منطقة الغالف وحميطها، بشكل نزيه، وفعال وبدون اإلجراءات البيروقراطية غير 

 الضرورية.

 وتتيح لنا نتائج العملية فترة زمنية هامة من أجل التركيز على خلق الرافعات االقتصادية.

زة، مما ساهم يف جعل بلدات نحن ننجح يف تطبيق السياسة الصحيحة يف منطقة غالف غ
 منطقة غالف غزة من بين البلدات التي تشهد أعلى وتيرة نمو يف دولة إسرائيل.

وطوال السنة املاضية نقلنا امليزانيات امللموسة ألجل تطوير البنى التحتية يف منطقة 
ة لطريقغالف غزة وزيادة مستوى احلماية يف مدينة أشكيلون. هكذا تصرفنا حتى اليوم، وبهذه ا

 سنستمر".

 فيما يلي خالصة القرار:

. ستواصل مراكز املتانة يف بلدات منطقة غالف غزة، وأشكيلون، ونيتيفوت، ويهودا 1
 .2023والسامرة، واجلليل الشرقي، واجلليل الغربي ويف املركز البدوي نشاطها يف عام 

ليون شيكل، من الوزارات م 26. ستُنقل امليزانية إىل املراكز، بقيمة متراكمة تبلغ حوايل 2
احلكومية اخملتلفة بمعنى مكتب رئيس الوزراء، ووزارات الدفاع، واملالية، والرفاهية واألمن 
االجتماعي، والهجرة واالستيعاب، واألمن الداخلي، والتربية والتعليم واملساواة االجتماعية 

 لتنضوي حتت لواء وزارة الصحة.

نية كافة مراكز املتانة على أساس ميزانية وزارة . ستتم دراسة إمكانية إدراج ميزا3
 الصحة.

. سيتم تشغيل مراكز املتانة بموجب سياسة جلنة التوجيه الوزارية برئاسة وزارة الصحة، 4
على أن يتم إعداد خطة وطنية لتحديد املناطق اإلضافية التي ستتلقى االستجابة على شكل مراكز 

 املتانة.



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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