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 . ي ي المجتمع العرب 
 
 نداء ودعوة للسادة أصحاب التأثير ف

 
 

ي عيد األضىحنحتفل 
 
 ونظافتها  ةنحافظ عىل البيئو  ف

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

نتوجه   نظيف"  "جمعية  أعضاء  كوننا نحن  ي    إليك، 
ف  التأثير  عىل  حرصك  نعلم 

 . ي  المجتمع العرب 

ل  سواءلنا جميعا:    ةمهم  ةنظافة البيئمن المعلوم أن   ي   ساحة المي  
 ة شوارع القري  أو ف 

ي   و أ 
ي الغاباو   الحقل  المدينة، وكذلك ف 

هات أو ف  .    ة او المتي   ي كل مكان  ف عىل الشاطئ
ف 

ي كل زمان
   نحافظ عىل النظافة ألنها من اإليمان.  وف 

نت اليك  نحن  المحافظ،وجه  أهمية  عن  تتحدث  أن  منك  النظاف   ة ونطلب    ة عىل 

المجال هذا  ي 
ف  ترصفاتنا  تغيير  عىل  القمامة    والعمل  من  وخال  نظيف  مجتمع  نحو 

ي األماكن العامة والخاصة. 
 . الملقاة ف 

ح عن هذا المجال. ، لمعلوماتك  مرفق مكتوب وبه شر

 

 كل عام وأنتم بخير 

ي   جمعية نظيف  -طاقم المجتمع العرب 
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ي عيد نحتفل 
 
 ونظافتها  ةنحافظ عىل البيئو   األضىحف

يكون البيت و   عندما نستضيف الضيوفف   وسليم،  االنسان الذي يحافظ عىل نظافة جسمه هو انسان معاف  إن  

                                                                                         دون أن يشعروا بالخوف.  ةوالمرتب ةالنظيف ةاألوالد بالساحيلعب كذلك و . ة نشعر بالراح مرتبا ونظيفا 

ي الحير  الخاص  
نتماء. وذلك ألننا نشعر باإل   ،طبيعي   بشكلنظافة  اجسامنا وبيتنا وحديقتنا  نحن نحافظ عىل    ف 

 نحن نعرف جيدا ما هي فوائد النظافه وما هي سلبياتها. ف

العام  ،لكن الحير   القري   ،من يحافظ عىل  ي 
الغاب  ة،عىل الشارع ف  أو    عىلة ،عىل  المفتوحبالشاطئ  ة وكل األماكن 

 . ؟الممتلكات العامة

ي 
ي المدرس يقض 

ي ت ةالطالب أكير من نصف يومه ف 
ي الت 

ي و  . عتي  بيته الثاب 
ي  ةالمدينكذلك الحال ف 

تعتي  او القرية الت 

يؤم   الذي  العمل  المكان  أماكن  لنا  بيو ن  و الي  نظافة ،والطب    ةالثقافة  المحافظه عىل  أنه من واجبنا  لذلك نشعر 

 الحير  العام هناك. 

لكن من السهل عليه تغيير نفسه. علينا أن نفكر   ،من الصعب عىل االنسان تغيير العالم لوحده  هأن يدرك  جميعنا  

أن شارعنا   المستقبل ونتخيل  ي 
البحر و مدينتنا  و ف  الدوامنظيف  قريتنا وشاطئ  اا عىل  أن  نتذكر  المهم .  لنا    ةألرض 

 حافظنا عليها.  إذا فقط  ةتكون سليم 

ان و  ، ألب واألمولخر آخر لطفل آكل عمل صغير لطفل يمكن أن ينضم لعمل ف  . ا كبير   حت  يصبح هذا العملللجير

األضىح  وبمناسبة   ي  عيد 
ف  علينا  يحل  ،الذي  بأن  أالمبارك  اليكم،  نتوجه  الشهر،  هذا  البيئه واخر  مع  تتصالحوا 

 : وذلك من خالل وتحافظوا عىل النظافه. 

ي أحادية االستعمال وأكياس النايلون. يقلت •
 ص استعمال األواب 

ب عندما  • ي ال ناكل او نشر
 
 ونرمي بها المهمالت. ،  ةالقريب ةنبحث عن حاوية القمام، سفر ف

ي  •
 
ي حاوية القمام( ةالمكت)نرمي أعقاب السجائر فقط ف

 
 بعد أن نطفئها.  ةأو ف

ي   •
 
ي كيس    جمعن  ةالطبيعأحضان  عندما نتجول أو نذهب لالستجمام ف

 
  لقيه وعندما يمتىلئ ن،النفايات ف

القمام حاوية  ي 
 
ال  .  ةف الحاوي و تكفعندما  بالسيار نأخذ    ة،خالي  ةن  النفايات  ي    للبيت  ةمعنا 

 
ف ونضعها 

ي الطبيعو البيت ،حاوية 
 
ك كيس النفايات ف    . ة أبدا ال نير

ي القري  ،عندما ننظف البيت أو نرممه •
 
حيث أنه  .  ةنجمع النفايات ونوصلها للمكان المخصص لذلك ف

ي األماكن المفتوح
 
ي محيط القري ةممنوع القاء هذه النفايات ف

 
ي شارع الىحي  ةأو ف

 
 . او ف

 نتم بخير أكل عام و 

 

 

 

 



 

                         
 

 

 ב חתמו על המכת

 תפקיד  שם   תפקיד  שם

 מנהיג העדה הדרוזית  שייח מואפק טריף   ראש עיריית נצרת  עלי סאלם

 זיאד אבו מוך    ראש עיריית אום אל פאחם  ד"ר סמיר מחמיד  
מנהל תחום בכיר מוסלמים משרד 

 הפנים 

 ראש האימאמים בנגב  ג'מאל אל עוברה    ראש מועצת דלית אל כרמל רפיק חלבי 

 ראש מועצת חורה   חאבס אל עטאונה    עיריית רהט ראש  פאיז אבו סהיבאן 

 ראש מועצת ערערה בנגב נאיף אבו עאמר    ראש עיריית כפר קאסם  עו"ד עאדל בדיר

 כפר קרע שייח ג'סאן עתאמנה    ח"כ יו"רית וועדת הפנים והגנת הסביבה ח"כ מיקי חיימוביץ

 מנהל תחום בכיר דרוזים משרד הפנים  טיב ' אימאם נזאר ח   תקשורת ח"כ לשעבר, איש  זוהיר בהלול 

 מפקח העדה הדרוזית משרד הפנים  אימאם בדר בדר    רשויות ערביות וועד ראש מועצת ערה, יו"ר  מודר יונס 

 בית ג'ן  אימאם יוסף חולד   כסייפה  קומיתמועצה מראש  אל נסאסרהעבד 

 עוספיא  אימאם זוהיר אבו רוקון    טמרה ראש עיריית  היל דיאב וד"ר ס

 חורפיש  אימאם מלחם סאלמה   ראש עיריית סכנין  ד"ר ספואת אבו ריא 

 ראמה  אימאם נידאל פראג'    בית ג'ןח"כ לשעבר  סאלח סעד

 מג'אר  אימאם נג'יב גאנם    ראש מועצת תל שבע עומר אבו רקיק 

 בוקעתא  אימאם סאלח סובח    ראש מועצת נווה מדבר  אברהים אבו אמין 

 מסעדה אימאם מחמד בטחיש    ראש מועצה מקומית שגב שלום  עאמר אבו מעמר

 כסרא אימאם שומרי שומרי    סגן ראש העיר טמרה  עו"ד נדאל עותמאן 

 מסגד אל נוזהא יפו  שייח סלימאן סטל    סגן ראש העיר טמרה  עאמר אבו אלהיגא 

 אימאם מעוספיה  תאופיק חלבי    המועצה משגבסגו ומ"מ ראש  אחמד עלי סואעד 

 בקה אלגרבייה  -תיכון אבן סינאמנהלת  נאדרה ותד מסארווה     סגן ומ"מ ראש מועצת משגב  אחמד עלי סואעד 

בדחי  ראסיפ עו"ד  צה כפר קרעעוראש מ   מנהלת בית ספר  -אלמשהד מנאל חסן     

 פחם אום אל -חינוך מיוחדביה"ס מנהל  ג'יהאן מחאמיד      מחוז חיפה - מפקח משרד החינוך  בהאא סעדה

לילא כבהא    שפה ערבית  -מפקחת משרד החינוך ראויה בורבארה      מחוז חיפה - משרד החינוךמפקחת  

 מנהל מחלקת החינוך בגבעת חביבה  סאמר עת'אמנה     מחוז חיפה - משרד החינוךמפקח   פטין ביראני 

מוחמד מסארווה     ואדי עארה –מנהל בית ספר מושירפה  אשרף שרקאוי     השלום חדרהש ביהמ"שופט לשעבר  

 ה לשעבר, יועץ ארגוני ועצראש מ עזאלדין עמאש   מנהל אורט אבו תלול  ראגי' אל אכרם 

 מנהל אזור יפו אכפת בלילה זוהדי זיבדה   מנהל אורט מותנבאי  חליל דהאבשה

 פעיל חברתי שגב שלום טאלב אלפרונה   מנהל חט"ב אבו רביעה חליל אבו רביעה

 מומחה להוראת המתמטיקה  ד"ר אוסאמה סוידאן    מנהל אורט בסמת טבעון  אברהים סעדי 

 מרצה במכללת בית ברל  ד"ר חוריה בדיר   מנהל אורט אל הוואשלה  יוסף אל הוואשלה

 מרצה לחינוך מתמטיקה בית ברל ד"ר אחסאן חאג' יחיא   מנהל אורט בוסתאן אל מארג'  סלמאן 

 התמחות סביבה אוניברסיטת בן גוריון  סיאדוי ד"ר ויסאם   מנהלת חט"ב אורט עוספיה  הודא סקר 

 לקייה מרצה במכללת קיי  מוחמד אל דבסאן   מנהל אורט תארבין לשעבר ד"ר סאמי אבו פרייח 

 מנהל אזור יפו אכפת בלילה זוהדי זיבדה   מנהל יסודי ביר הדאג'  עיד אבן חזאעל

 גנת הטבעחברה להה -זרקה סר א'ג כפאיה עמאש  מנהלת ביה"ס בסמת טבעון  סלוא זבידאת 

 ארגונית שחקנית ויועצת  ברוין עזב   יסודי זובדיאת מנהלת  חמדה חמידה 

 מנהלת אגף הרווחה  -כפר קרע אעתדאל מסארוה   מנהל ביה"ס יסודי חמאד כסייפה  אברהים אבו רביעה  

 פרדיס  -יועצת מעמד האישה אבתסאם מחאמיד   חוג המתרגמים  -מרצה  דר' נביל טנוס  

 במאית  -יפו תל אביב  עביר חדאד   יכהמדר  - משרד החינוך ראויה עאקלה


