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الفصل األول

الفهرس

• •كلمة رئي�س بلدية بيت حلم
• •�أع�ضاء املجل�س البلدي
• •الر�ؤيا والر�سالة
• •الإدارة التنفيذية
• •اللجان الفرعية للمجل�س البلدي
• •مندوبو املجل�س البلدي للهيئات وامل�ؤ�س�سات
• •اللجان اال�ست�شارية

الفصل الثاني
األهداف االستراتيجية
الهدف اإلستراتيجي األول :حتسني البنية التحتية
للمدينة في املجاالت كافة

• •حت�سني وتطوير وتوفري مرافق البنية التحتية واخلدمات املالئمة لنمو املدينة واحلد من �أزمتها
املرورية وحت�سني حال طرقها وموا�صالتها.
• •تنظيم البناء وا�ستخدام الأرا�ضي وتفعيل وتطوير دائرة التخطيط يف البلدية.
• •حت�سني وتطوير البنية التحتية لقطاع ال�سياحة والرتاث والريا�ضة.
• •و�ضع خطط للتعامل مع الكوارث املحتملة وتوفري الكوادر امل�ؤهلة واملعدات املالئمة.
الهدف اإلستراتيجي الثاني :احلفاظ على البيئة
وجتميل املدينة للمواطنني والسياح
• •احلد من التلوث البيئي.
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• •تقوية وتفعيل قنوات الإت�صال الداخلي واخلارجي.
• •الإهتمام بتنمية �آليات �إدارة املخازن والأ�صول الثابتة.
• •حت�سني فاعلية تقدمي اخلدمات للمواطنني.
• •تعزيز قدرة املوظفني على التخطيط الإ�سرتاتيجي ،وو�ضع اخلطط ال�سنوية القابلة للتنفيذ.
• •رفع كفاءة الكادر العامل وزيادة عدده.
• •�سرعة نقل املعلومات بني الأق�سام والدوائر.
• •تو�ضيح التبعية الإدارية واملهام الوظيفية ح�سب الهيكلية.
• •تفعيل الإجتماعات بني الدوائر والأق�سام.
• •تفعيل عقد ور�ش العمل وتنظيم اللقاءات بني البلدية وموظفيها.
• •تفعيل اجلهود ال�ستدراج م�شاريع للبلدية وتبادل اخلربات.
• •التحكم ب�إدارة املخازن وال ُعهد ال�شخ�صية وا�ستغالل م�ساحاتها و�إتالف ما ال يلزم.
• •تخفي�ض عدد ال�شكاوي املقدمة من املواطنني والعمل على حلها.
• •تفعيل �سرعة وجناعة تقدمي اخلدمة.
• •تخفي�ض امل�صاريف الت�شغيلية وتفعيل �آلية اجلباية.
• •تلبية احتياجات املواطنني بفاعلية و�إقناع املواطنني بقدرات و�إمكانيات البلدية.

• •ت�شجيع العمل على تدوير النفايات.
• •تفعيل القوانني املتعلقة بنظافة البيئة وال�صحة العامة.
• •حت�سني وتطوير اخلدمات ال�صحية التخ�ص�صية وتطوير جودة اخلدمات ال�صحية احلكومية.
الهدف اإلستراتيجي الثالث :تطوير وتعزيز املجال الثقافي والتعليمي
• •تطوير وحت�سني البيئة التعليمية.
• •ايجاد البنية التحتية املالئمة لتمكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من االندماج يف املجتمع.
الهدف اإلستراتيجي الرابع :تعزيز الشفافية واملساءلة واملشاركة املجتمعية
• •ايجاد �آلية للو�صول اىل املعلومات والبيانات املختلفة ،وحتديث وتوثيق وجتميع البيانات املختلفة
على م�ستوى املدينة مع حتديد امل�س�ؤوليات.
• •حتديد �صالحيات وم�س�ؤوليات كل امل�ؤ�س�سات العاملة يف املدينة.
• •رفع م�ستوى الإنتماء وامل�ساءلة وال�شفافية.
• •تعزيز امل�شاركة املجتمعية يف و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية واملوازنات.
الهدف اإلستراتيجي اخلامس :تعزيز مكانة بيت حلم محلي ًا ودولي ًا
• •ايجاد مناخ ا�ستثماري جاذب يقوم على تنويع م�صادر الدخل املحلي والرتكيز على الطابع
ال�سياحي للمدينة.
• •تعزيز مكانة املدينة عربي ًا ودولي ًا.
• •�إدراج كني�سة املهد على قائمة الرتاث العاملي لليون�سكو.
• •تطوير وتفعيل العالقات العربية والدولية.

الفصل الثالث
• •العطاءات.
• •البيانات املالية.
• •البيانات الهند�سية.

الهدف االستراتيجي السادس :التطوير املؤسسي وبناء القدرات
• •النهو�ض بالعمل اجلماعي والتخطيط الإ�سرتاتيجي لتح�سني وتفعيل الأداء بني رئا�سة البلدية
ودوائرها.
• •تفعيل وتعزيز �إدارة املوارد الب�شرية كم ًا وكيف ًا.
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الفصل األول

كلمة رئيس بلدية بيت حلم
ن�ضع ب�ي�ن �أيديكم التقري���ر ال�سنوي الذي ي�شتم���ل على �أعمال
و�إجن���ازات دوائر البلدية وجلانها املختلفة ،خالل عام ،2013
ليعك����س واقع��� ًا ن�سعى لتطويره دوم ًا ملا في���ه م�صلحة بيت حلم
و�أهلها.
ً
ً
كانَ العام  2013عاما مليئ���ا بالإجنازات ،وهو العام الأول لنا
كمجل�س بلدي منتخب ملدينة بيت حلم .وبالرغم من ال�صعوبات التي واجهتنا �إال اننا ا�ستطعنا التغلب عليها بالعمل
الد�ؤوب وحتقيق الأهداف التي �سعينا لتحقيقها من �أجل املدينة الغالية علينا جميع ًا.
�إنّ بي���ت حل���م ،مهد ر�سول املحب���ة وال�سالم وم�سقط ر�أ����س الآباء والأج���داد ،ت�ستحق منا الأف�ضل دوم��� ًا ،ونكرر يف
جمل����س البلدي���ة التزامنا ومثابرتنا على تق���دمي �أف�ضل اخلدمات املختلفة والتوا�صل م���ع �أهلها من �أجل تطوير هذه
اخلدمات.
وعلي���ه ،فق���د حر�صنا على م�شاركة �أهايل املدين���ة يف �إجناز اخلطة اال�سرتاتيجية للبلدي���ة للأعوام املقبلة ،وكذلك
عل���ى دعم جلان البلدي���ة ون�شاطاتها وفعالياتها املختلف���ة .عدا عن �أن البلدية ا�ستحدث���ت مركز ًا خلدمة اجلمهور،
ال���ذي ُيعت�ب�ر ركيزة مهمة م���ن ركائز عملية التطوير امل�ؤ�س�س���ي ،وي�ش ّكل �أ�سا�س ًا مهم ًا يف جم���ال التوا�صل مع جمهور
املواطنني.
وت�سع���ى البلدي���ة ،كذلك ،لتنفي���ذ امل�شاريع التطويرية الت���ي تلبي احتياجات املدين���ة وتتنا�سب م���ع �أهميتها الدينية
والتاريخي���ة ،واحلف���اظ على طابعه���ا املعماري الذي ورثناه عن �آبائن���ا و�أجدا ِدنا ،وتطوير التنمي���ة يف �أنحاء املدينة
كافة ،بالتوازي مع التطوير امل�ؤ�س�سي الداخلي.
�إنّ بلدي���ة بي���ت حلم هي م���ر�آة �أهايل املدينة ،وي�سعدنا ا�ستقب���ال �آرائكم ومالحظاتكم دوم��� ًا ،فبلدية بيت حلم هي
بلديتكم.
�أ .ڤريا بابون
رئي�س بلدية بيت حلم
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أعض ــاء
الـمجـ ــلس
البلـ ـ ـ ــدي
لبيـ ــت لـحم

الأ�ستاذة
ڤريا جورج مو�سى بابون

املهند�س
ع�صام وليام اليا�س جحا

ال�سيد
�أحمد ابراهيم خليل كمال

املحامي
�أنطون جورج �أنطون �سلمان

ال�سيدة
حياة حممد خليل نواورة

ال�سيد
خليل حممد م�سلم معطي

املحامي
روك �ألفرد روك روك

ال�سيدة
روال خليل حممد �شويكي

املهند�س
�سامي جري�س �أنطون مرة

ال�سيد
عو�ض ابراهيم جاداهلل �شوكة

ال�سيد
ماهر نيقوال ميخائيل قنواتي

ال�سيد
نادر عدنان عبد الفتاح يو�سف

ال�سيد
نادر يو�سف مو�سى عزيزة

ال�سيد
وليد داود �أحمد جواري�ش

ال�سيد حنا �سمري(ب�شارة)
حنا حنانيا

ال�سيد
جورج يو�سف �سليم حزبون

*

تُويف ع�ضو جمل�س بلدية بيت حلم
املرحوم املنا�ضل جورج يو�سف �سليم
حزبون بتاريخ  ،2014/6/27وجاء
خلف ًا له كع�ضو للمجل�س ال�سيد حنا
�سمري(ب�شارة) حنا حنانيا
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رؤيا ورسالة
مدينة بيت لحم
رؤيا املدينة
عاصمة امليالد ومهد السالم ،متعددة الثقافات،
تزخر بالتراث الفلس���طيني ،س���ياحية ،آمنة،
خضراء ،نظيفة ،تنمية مستدامة.

رؤيا البلدية
العم���ل بص���دق وش���فافية لصال���ح أف���راد
مجتمعه���ا وزواره���ا ،والنه���وض بخدماته���ا
ومشاريعها التنموية.

رسالة البلدية
تقدمي خدمات ومشاريع عالية اجلودة تهدف
ال���ى حتس�ي�ن نوعي���ة احلي���اة لس���كان املدينة
بش���كل كبي���ر ،وذلك م���ن خالل اش���راكهم في
تطويره���ا بش���كل فع���ال ،وبن���اء عالق���ة ثق���ة
وتفاهم متبادلني بينهم وبني البلدية.
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املهام واملناصب التي تشغلها
رئيسة البلدية إضافة لوظيفتها

اللجان الفرعية للمجلس البلدي 2013
•جلنة �ش�ؤون التنظيم والرتخي�ص :ڤريا بابون ،خليل املعطي ،وليد جواري�ش� ،سامي مرة ،نادر
يو�سف ،نادر عزيزة ،عو�ض �شوكة.
•اللجنة املالية :ڤريا بابون ،ع�صام جحا ،جورج حزبون� ،أحمد كمال� ،أنطون �سلمان ،روك روك.
•جلنة العطاءات وامل�شرتيات( :جلنة فتح العطاءات ،جلنة اال�ستالم االبتدائي ،جلنة اال�ستالم
النهائي) �أحمد كمال ،روك روك ،نادر يو�سف.
•جلنة �ضريبة املعارف :ڤريا بابون� ،أنطون �سلمان ،روك روك� ،أحمد كمال ،مدير الرتبية والتعليم.
•جلنة �ش�ؤون املوظفني :ڤريا بابون ،جورج حزبون� ،أنطون مرق�ص ،م�س�ؤول الق�سم املخت�ص.
•جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية واملحافظة على البيئة و�ش�ؤون الأ�سواق واحلدائق العامة وتخ�ضري
املدينة :روال ال�شويكي ،حياة نواورة ،نادر يو�سف ،خليل املعطي ،عو�ض �شوكة.
•جلنة ال�سياحة واملغرتبني :ماهر قنواتي� ،سامي مرة.
•جلنة الثقافة وال�شباب :نادر عزيزة ،روال �شويكي.
•جلنة احتفاالت �أعياد امليالد :ع�صام جحا ،ماهر قنواتي� ،سامي مرة ،عو�ض �شوكة ،خليل معطي.
•جلنة التخطيط التنموي اال�سرتاتيجي :ڤريا بابون ،ع�صام جحا� ،سامي مرة ،جورج حزبون،
حياة نواورة ،ماهر قنواتي.
•جلنة امل�شاريع� :أنطون �سلمان ،نادر يو�سف ،نادر عزيزة ،ع�صام جحا� ،سامي م ّرة.

•رئي�س جمل�س اخلدمات امل�شرتك لإدارة النفايات ال�صلبة
•نائب رئي�س جمل�س ادارة �شركة كهرباء حمافظة القد�س
•ع�ضو جمل�س ادارة �سلطة املياه واملجاري ملنطقة بيت حلم-بيت جاال-بيت �ساحور
•�أمني �سر احتاد البلديات الفل�سطينية
•رئي�س جلنة العالقات الدولية يف احتاد البلديات الفل�سطينية
•نائب رئي�س احتاد بلديات البحر االبي�ض املتو�سط
•ع�ضو يف اللجنة الرئا�سية لرتميم كني�سة املهد
•ع�ضو يف املجل�س اال�ست�شاري مل�ؤ�س�سة احللم الفل�سطيني
•ع�ضو يف جمل�س �أمناء �أكادميية فل�سطني للطلبة املبدعني ()PECDAR
•ع�ضو يف جمل�س ملتقى العالقات العربية واجلنوب �أمريكية والكاريبي
•ع�ضو يف م�ؤ�س�سة �شا�شات
•ع�ضو يف جمعية حماية امل�ستهلك
•رئي�س جمل�س ادارة ق�سم االر�شاد للطفل واال�سرة
•ع�ضو يف هيئة م�ؤ�شرات املدينة العاملية ،النقطة املحورية

اإلدارة التنفيذية للبلدية

مندوبو املجلس البلدي لدى الهيئات واملؤسسات

•ال�سيد �أنطون مرق�ص مدير عام بلدية بيت حلم.
•الأ�ستاذة رائدة حنانيا مدير دائرة اجلودة ونظم املعلومات.
•املهند�س ح�سام عطاهلل نائب مدير دائرة الهند�سة.
•الدكتور حكمت �أبو ردينة مدير دائرة ال�صحة والبيئة.
•ال�سيد رامي كندو مدير دائرة ال�ش�ؤون املالية.
•ال�سيد زهري عواد مدير الأ�سواق.

•جمل�س �إدارة �سلطة املياه واملجاري :ڤريا بابون ،جورج حزبون� ،أحمد كمال ،نادر عزيزة.
•جمل�س �إدارة مركز ال�سالم :ڤريا بابون ،ماهر قنواتي ،روك روك.
•جلنة تخمني الأمالك� :أحمد كمال.
•جلنة ا�ستئناف تخمني الأمالك :روك روك.
•جمل�س �إدارة �شركة الكهرباء :فريا بابون.
•جلنة ال�سري الفرعية :ع�صام جحا.
8

9

10

الفصل الثاني

األهداف
االستراتيجية
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الهدف اإلستراتيجي األول

حتسني البنية
التحتية للمدينة
في املجاالت كافة
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تعترب مدين���ة بيت حلم نافذة فل�سطني اىل الع���امل ووجهتها الأوىل
يف ال�سياح���ة واحلجيج ،لذلك ُعني جمل�س بلدية بيت حلم يف العام
 2013بتح�س�ي�ن البنية التحتية يف املدينة ،وتطوير مرافقها وال�سعي
لتنفيذ م�شاريع حتقق تنمية م�ستدامة للمدينة و�سكانها ،وذلك وفق
الأهداف التنموية التالية:

املدينة ،والتوج���ه �إىل مدينة بيت �ساحور ومناط���ق الريف الغربي،
ولت�شجي���ع �س���كان املدينة عل���ى الإ�ستثمار يف الأرا�ض���ي املنت�شرة يف
تل���ك املنطقة( .مت متويل هذا امل�شروع من �صندوق تطوير و�إقرا�ض
البلديات) ،وبلغت قيمته ( )223.651يورو.
مشروع اعادة تعبيد طرق داخلية في مدينة بيت حلم

توفير وتطوير مرافق البنية التحتية للمدينة
وحتسني خدماتها ،واحلد من األزمة املرورية
وحتسني وضع الطرق واملواصالت في املدينة
وذل���ك للحد من تده���ور اخلدم���ات واملرافق يف كثري م���ن املناطق
الريفية واحل�ضرية والعمرانية املحاذية لبيت حلم ،ب�سبب االزدياد
ال�سكاين ،وو�ضع حلول ناجعة لها.

م��� ّول هذا امل�ش���روع احلكوم���ة الإيطالي���ة من خالل �صن���دوق دعم
البلدي���ات الفل�سطينية ،وبالتعاون مع بلدية فيت�شينزا ،وبلغت قيمته
( )724.152يورو.

إعادة تأهيل وتطوير مشروع املركز التجاري في البلدة القدمية
في بيت حلم (شارع بولس السادس)

مشروع اعادة تأهيل طرق داخلية
شارع بيت بصة  -املرحلة الثانية

به���دف �إيج���اد بيئ���ة ت�سويقي���ة مريح���ة وم�شجع���ة للمواطن�ي�ن من
خ�ل�ال �إع���ادة ت�أهيل البني���ة التحتي���ة وتنظيم حرك���ة املركبات يف
ال�ش���ارع وايج���اد مم���رات منا�سب���ة ومالئم���ة حلركة امل�ش���اة .وقد

ه���و م�شروع يهدف �إىل ربط مركز مدينة بيت حلم مبنطقة التو�سع
العم���راين ال�شرقية للمدين���ة واملتمثلة يف منطقة بي���ت ب�صة ،و�إىل
ايج���اد طري���ق فرعي لتخفي���ف �ضغط الأزم���ة املروري���ة عن و�سط
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نف���ذ هذا امل�شروع م�ؤ�س�س���ة «بالك �آند فيت����ش» وبتمويل من الوكالة
االمريكي���ة للتنمي���ة الدولي���ة ،لي�ساه���م يف تنظيم حرك���ة ال�سري يف
املدينة ،و�ضمان �سالمة املرور فيه���ا للم�شاة وللمركبات ،بالإ�ضافة
اىل تطوي���ر امل�سار الراب���ط بني �شارع القد�س-اخللي���ل وبني �ساحة
امله���د يف قلب املدين���ة ،وجتميل���ه و�إ�ضفاء املظهر احل�ض���اري عليه
خدمة ملواطنيها وزائريها .وا�شتملت �أعمال امل�شروع ،التي ابتد�أت يف
ع���ام  2013على تعبيد وتو�سيع طرق ،وبناء �أر�صفة ،ومت ا�ستكمالها
يف عام .2014
الرقم ا�سم ال�شارع
1
2
3
4
5
6
7
8
9

�شارع نزول العني
جزء من �شارع امل�سلخ
�شارع واد معايل
�شارع القطعة
�شارع ال�شربد
�شارع فيليب�س
�شارع نزول الب�صة
جزء من �شارع الكركفة
جزء من �شارع يا�سر عرفات
(القد�س اخلليل)

طول ال�شارع (بالأمتار)
 100مرت
 150مرت ًا
 950مرت ًا
 220مرت ًا
 140مرت ًا
 325مرت ًا
 215مرت ًا
 220مرت ًا
 1300مرت

مشاريع اعادة تأهيل الوحدات الصحية في مدينة بيت حلم

ر�ص���دت بلدية بيت حل���م من موازنته���ا مبل���غ (� )47.000شيكل
لإع���ادة ت�أهيل الوح���دات ال�صحي���ة يف ال�سوق القدمي���ة يف البلدة
القدمي���ة .كما عملت على م�شروع اعادة ت�أهيل الوحدات ال�صحية
يف �ساحة املهد املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،والذي
مت تنفيذه بالتعاون مع مركز حفظ الرتاث الثقايف.

امل�ش���روع مع �أ�صح���اب املحال والتجار وامل�ستفيدي���ن ب�شكل مبا�شر
من امل�شروع.
مشروع إعادة تأهيل طرق داخلية في بيت حلم

هدفت ه���ذه امل�شاريع �إىل رفع امل�ستوى ال�صحي والبيئي يف املدينة
ورفع م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني والوافدين �إليها.
مشروع اعادة ترميم السوق القدمية في مدينة بيت حلم

در�ست بلدية بيت حلم امكانية اقامة م�شروع اعادة ترميم ال�سوق
القدمي���ة يف منطقة بيت حلم املمول من الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولي���ة ( )USAIDم���ن خالل م�ؤ�س�سة «�أن�ي�را» ،وعليه عقدت
البلدي���ة لقاء مفتوح��� ًا مع �أ�صح���اب املحالت والتج���ار يف منطقة
ال�س���وق القدمي���ة لالطالع عل���ى اقرتاحاتهم وم�شاكله���م و�أخذها
بع�ي�ن االعتبار عند و�ضع خمطط امل�شروع .كم���ا بحثت �آلية تنفيذ
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ح�صل���ت بلدية بيت حلم على منحة من ال�صندوق العربي للإمناء
الإقت�ص���ادي واالجتماع���ي بقيم���ة ( )343.000دين���ار �أردين
لي�ص���رف على �إعادة ت�أهيل �أكرث من ع�ش���رة مواقع يف مدينة بيت
حل���م .وي�شم���ل امل�ش���روع ُبناها التحتي���ة كاملة ،م���ن �شبكة �صرف
�صح���ي و�شبكة مياه وتعبيد طرق و�أر�صفة .وقد بد�أ العمل يف �شارع
ب���اب جبيعة ،وهو �شارع متف ّرع من �شارعي اجلبل والباطن وكذلك
م���ن �ش���ارع متفرع م���ن بيت �ساح���ور ،و�ساحت���ي مق�ب�رة ال�سريان
واجلرا�شي ليتمكن من ا�ستيعاب مواقف ال�سيارات العمومية .ومن
املتوقع االنتهاء من امل�شروع يف نهاية عام .2014
حتسني شبكة اإلنارة

مت تو�سي���ع �شبكة الإن���ارة يف العام  2013لت�شم���ل �أماكن �أو�سع من
�أحياء و�شوارع املدين���ة الفرعية ،حيث مت تلبية طلبات عدة قدمت

م���ن املواطنني ،لإ�ضاف���ة وحدات �إنارة جدي���دة ،حيث جرى تركيب
 15عم���ود ًا كهربائي��� ًا ،وم���د �شبكات بط���ول  600م�ت�ر ،و�إ�ضافة 60
وح���دة بق���وة  70واط ،و 10وحدات بق���وة  150واط و 50وحدة بقوة
 250واط .كم���ا مت تركيب  50فانو�س ًا يف حارة الفراحية والفواغرة
والنجاج���رة لتتالءم مع طبيعة البلدة القدمية� ،إ�ضافة اىل الأعمال
الروتيني���ة واليومي���ة لق�س���م الإنارة و�صيان���ة وا�ستب���دال الالمبات
والكواب���ل التالفة ،و�صيانة الإ�ش���ارات ال�ضوئية يف مفرق باب زقاق
ومفرق مرة.
كم���ا تابع ق�سم الإنارة �أعماله املعت���ادة �ضمن امل�شاريع التي تنفذها
البلدي���ة ل�صال���ح اجله���ات والدوائر املختلف���ة ،مثل م�ش���روع �إعادة

ت�أهي���ل وتطوي���ر املرك���ز التج���اري يف البلدة القدمي���ة يف بيت حلم
(�شارع بول�س ال�ساد����س) ،وم�شروع تطوير و�صيانة الإنارة يف �شارع
النجم���ة بالتعاون مع مركز حفظ ال�ت�راث الثقايف ،وم�شروع حتويل
�إن���ارة �ش���ارع يا�سر عرف���ات �إىل �إن���ارة موفرة للطاق���ة بالتعاون مع
�سلطة الطاقة ،وم�شروع تركيب حمطة �شم�سية على ال�سوق املركزي
بالتعاون مع �شركة الكهرباء.
حتضير املدينة لالحتفاالت

عمل ق�سم الإنارة يف البلدية على �إقامة معامل الزينة يف مو�سم عيد
املي�ل�اد املجيد ،حيث مت تزي�ي�ن �ساحة املهد ،وجزء كبري من �شوارع
املدين���ة و�أحيائها ،ا�ستعداد ًا لهذه املنا�سبة ،التي تخت�ص بها مدينة
بيت حل���م ،كونها عا�صمة عيد امليالد يف الع���امل �أجمع ،وخ�صو�ص ًا
يف �ساحة املهد ،حيث تلألأت الأ�ضواء فيها ،ويف �شجرة امليالد التي
بلغ طولها  17مرت ًا.
كما قامت طواق���م البلدية ب�إعداد املدين���ة ال�ستقبال �شهر رم�ضان
املب���ارك ،وعم���دت �إىل تركيب الأ�ضواء والزينة �أم���ام امل�ساجد ويف
ال�ساحات العامة.
صيانة شوارع ومرافق املدينة

قام ق�سم الأ�شغال العامة يف البلدية على مدار العام  ،2013ب�أعمال
�صيان���ة وتنظيف �شوارع املدينة و�أ�سواقها و�أحيائها ،بهدف جتميلها
وتهي�أتها ال�ستقبال زوار املدين���ة من ال�شخ�صيات البارزة وال�سياح.
وا�شتمل���ت الأعمال على تنظيف عبارات مي���اه الأمطار و�إعادة بناء
ج���دران حجرية عديدة مهدمة يف مواق���ع خمتلفة من املدينة ،كان
�أبرزه���ا �أدراج البل���دة القدمية .كما قامت ب�إ�ص�ل�اح �شوارع املدينة
املحفرة ،بالإ�ضاف���ة اىل �أعمال طالء الأر�صف���ة وال�شوارع ،وزراعة
اجل���زر الو�سطية يف املدينة وخالفه���ا ،واملحافظة عليها ،عرب ق�سم
الب�ستنة التابع لال�شغال العامة.
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تنظيم البناء واستخدام األراضي وتفعيل وتطوير دائرة التخطيط في البلدية
توسيع حدود مدينة بيت حلم

مت تو�سيع حدود البلدية يف املنطقة
ال�شمالي���ة حو����ض ( )4طبيع���ي،
الت���ي كان���ت تق���ع خ���ارج ح���دود
البلدي���ة وتُعت�ب�ر �ضم���ن منطق���ة
تنظيم بلدي���ة .ويف جل�سة املجل�س
البل���دي رق���م ( )23املنعق���دة
بتاري���خ  ،2013/3/27مت �ض���م
مناطق احلو�ض رقم ( )4طبيعي
لت�شم���ل ج���زء ًا من ركب���ة اجلمل،
وجزء ًا من واد اجلمل ،والكركفة،
وب�صيل���ة ،واخل�ل�ال ،وج���زء ًا من
واد م�سل���م ،وك���رم معم���ر ،وخلة
املراع�ش���ة ،وال�سق���ا ،وج���زء ًا من
مراح الدينار ،وعري�شة النواطري،
وجزء ًا من عراق الرمل ،واجلورة،
وخربة �أبو حمامة ،وخربة حنانيا
وجزء ًا من املزار.
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مشروع اعداد الصورة اجلوية
واملخطط الهيكلي ملدينة بيت حلم

با�شرت البلدية يف العام  2013ب�إعداد خمطط هيكلي جديد لتطوير
مدين���ة بيت حل���م ،ي�شمل خمط���ط ا�ستخدامات الأرا�ض���ي لتوجيه
�أن�شط���ة البن���اء اخلا�صة والعام���ة يف املدينة .ففي ظ���ل الت�شريعات
ال�سائ���دة ،يوفر خمطط ا�ستخدام���ات الأرا�ضي �أداة لإدارة وتوجيه
�أن�شطة البن���اء ،والتنمية العمرانية� ،ضمن ح���دود املناطق امل�أهولة
وحدود التو�سعة .وبتف�صيل �أكرث �سيحدد املخطط ما يلي:
• •�شبكة املوا�صالت ونظام حركة املرور ،للت�أكد من حرية و�سهولة
احلركة والو�صول �إىل داخل املناطق امل�أهولة.
• •التو�س���ع امل���كاين لال�ستخ���دام ال�سكن���ي والتج���اري وال�صناعي
واخلدمات���ي وغريه���ا �ضم���ن ح���دود املناط���ق امل�أهول���ة ،وتبع ًا
للحاجات امل�ستقبلية لكل ا�ستخدام ،ور�ؤية التنمية.
• •التوزيع امل���كاين ملواقع املراك���ز التجاري���ة والإدارات الرئي�سية،
خلدم���ة ال�سكان املحلي�ي�ن و�سكان ال�ضواح���ي .ولتلبية متطلبات
التوزي���ع امل���كاين ملوق���ع اال�ستخدام���ات العامة ،مث���ل م�ؤ�س�سات
املجتم���ع املحل���ي ،وامل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة ،والبن���ى التحتي���ة
للخدم���ات واال�ستخدام���ات العام���ة الأخ���رى مث���ل املنتزهات،
وال�ساحات العام���ة ،واملناطق اخل�ضراء الت���ي حتتاجها التنمية
العمرانية الدائمة.
إعداد دراسات لتنظيم شوارع املدينة

م���ن �أجل رب���ط مناطق و�أحي���اء املدين���ة ببع�ضها البع����ض وت�سهيل
احلركة داخ���ل املدينة� ،أع ّد ق�سم التنظي���م والرتخي�ص يف البلدية
خمطط���ات تف�صيلية لعدة �ش���وارع فرعية ورابطة ،به���دف تثبيتها
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ك�ش���وارع جديدة ذات مقايي����س منا�سبة داخل ح���دود مدينة بيت
حلم ،مثل �شارع واد م�سلم و�شارع �آبار النبي داوود .كما مت �إجراء
م�س���ح ملعظم مف���ارق املدينة م���ن �أجل و�ض���ع حلول لأزم���ة ال�سري
واملفارق املزدحمة.
وضع مخططات املساحة للمدينة وأرشفتها

قامت بلدي���ة بيت حلم ،من خالل ق�س���م امل�ساحة ،بو�ضع خمطط
ملنطق���ة تنظي���م البلدي���ة ل�ضمها اىل ح���دود البلدي���ة ،وهي �ضمن
احلو����ض رق���م ( )4طبيعي ،وو�ضع خمطط �آخ���ر ملنطقة التو�سعة
اجلنوبي���ة ،ل�ضم مناط���ق جديدة حلدود بلدية بي���ت حلم ،تنفيذ ًا
لق���رار املجل����س البل���دي .كما قام ق�س���م امل�ساحة بتفق���د عدد من
ال�ش���وارع ،بهدف و�ضع خمطط���ات تف�صيلية له���ا وت�صديقها من
وزارة احلك���م املحل���ي .بالإ�ضاف���ة اىل تفق���د ميداين لع���دة �أبنية
خمالفة ،و�شوارع مقرتحة ،وو�ضع دليل موقع ملخططات الرتخي�ص
والبنوك ،وتفقد مفارق املدينة.
ع���دا ذل���ك عمل ق�س���م امل�ساحة عل���ى �أر�شفة خمطط���ات امل�ساحة
لل�سنوات ال�سابقة وفق اجلدول التايل:
�سنوات خمططات امل�ساحة التي متت �أر�شفتها
1966 – 1957
1973 – 1967
1976 – 1974
1979 – 1978 – 1977
1981 – 1980
1982
1983
1984
1985

1991 – 1990
1994 – 1993 – 1992
1997
1998 – 1999
2001 – 2000
2003
2007 – 2006
2008

إنشاء وصيانة املدارس (جلنة ضريبة املعارف – بيت حلم)

تعمل جلنة �ضريبة املعارف – بيت حلم ،على دعم العملية الرتبوية
يف املدين���ة ،من خ�ل�ال �ضريبة املعارف التي تجُ ب���ى من املواطنني
مبوج���ب القوانني والأنظمة املعمول بها ،وبوا�سطة ا ُ
جلباة التابعني
للجن���ة ،ويت���م الدعم ع���ن طريق توف�ي�ر الأرا�ضي وبن���اء املدار�س
احلكومي���ة ،الأمر الذي يزيد عدد ال�صفوف الدرا�سية ،وا�ستيعاب
�أع���داد كبرية م���ن الطلبة .ع���دا عن �أعم���ال ال�صيان���ة والرتميم
الدوري���ة الت���ي تقوم به���ا البلدي���ة يف املدار�س احلكومي���ة (ح�سب
حاج���ة كل مدر�سة) .وكان لهذه التدخ�ل�ات الأثر الكبري يف توفري
الأجواء املالئمة للدرا�سة.
ي�ض���اف �إىل ذل���ك قي���ام البلدي���ة بدف���ع �أج���ور ح ّرا����س املدار�س
ب�شكل دائم ،وتوف�ي�ر بع�ض اللوازم،
احلكومي���ة ،ومتابعة دوامه���م ٍ
ُ
وتقدمي اخلدمات املختلفة التي تَطلبها وحتتاجها املدار�س.
�أما املدار�س احلكومية التي دُعمت يف بيت حلم فهي:
• •ذكور بيت حلم الثانوية.
• •بنات بيت حلم الثانوية.
• •ذكور �صالح الدين الأيوبي الأ�سا�سية.
• •ذكور املهد الأ�سا�سية.

ذكور بيت حلم الأ�سا�سية

• •ذكور بيت حلم الأ�سا�سية.
• •بنات امل�سعودي الأ�سا�سية.
• •بنات مرمي العذراء الأ�سا�سية.
• •بنات العودة الأ�سا�سية.
• •رو�ضة �أطفال بيت حلم احلكومية.
• •املدر�سة الرو�سية.
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يف ع���ام  ،2013نفذت اللجن���ة عطاء ال�صيان���ة يف مدار�س مدينة
بي���ت حلم ،حيث ا�شتملت على �أعمال �صيانة وترميم �سبع مدار�س
حكومية هي:
• •مدر�سة ذكور املهد الأ�سا�سية :ترميم غرفة قائمة� ،إ�ضافة �إىل
�أعمال ق�صارة خارجية للمدر�سة.
• •مدر�س���ة ذكور �صالح الدي���ن الأيوب���ي الأ�سا�سية :بن���اء �أ�سوار
خارجية ،بالإ�ضافة �إىل تركيب �سياج معدين ،و�سقف �صناعي،

كم���ا قامت جلن���ة �ضريبة املع���ارف مب ّد خط���وط الكهرب���اء واملياه
ملدر�سة بيت حلم الأ�سا�سية ،وكانت اللجنة �أن�ش�أت الطابق الأول يف
املدر�سة قبل عامني ،ب�أموال �ضريبة املعارف.
كم���ا با�شرت اللجنة ببناء املدر�سة الرو�سي���ة يف موقع جبل مورير/
بيت حلم ،مبباركة فخامة الرئي�س حممود عبا�س ،وبتمويل م�شكور
م���ن حكومة رو�سي���ا االحتادية ،حيث حر�صت بلدي���ة بيت حلم منذ
البداية على �إقامة املدر�سة يف املدينة ،وتوا�صلت مع اجلهات املعنية
لتخ�صي����ص قطعة �أر�ض حكومية لهذا الغر�ض ،وتابعت املو�ضوع مع
احلكومة الرو�سية.
كم���ا طرحت اللجن���ة عطا ًء يت�ضمن بناء طابق�ي�ن �إ�ضافيني ملدر�سة
ذك���ور امله���د الأ�سا�سية ،مع �إقام���ة �أ�سوار ا�ستنادي���ة وتعبيد ملعبها
اخلارج���ي .وكذل���ك قام���ت ب�أعم���ال �صيان���ة وترمي���م يف املدار�س
التالية :مدر�سة ذكور �صالح الدين الأيوبي الأ�سا�سية ،مدر�سة بنات
امل�سع���ودي الأ�سا�سية ،بنات مرمي الع���ذراء الأ�سا�سية ،بنات العودة
الأ�سا�سية ،بكلفة �إجمالية بلغت (� )782ألف �شيكل.
وتعمل اللجنة ،كذلك ،على حو�سبة �سجالت املك ّلفني ،مع الأحوا�ض
وقط���ع الأرا�ض���ي ،بحي���ث ت�صب���ح جمي���ع معلوماته���ا و�أعمالها يف
امل�ستقبل حمو�سبة �ضمن نظام حما�سبي.
مدر�سة ذكور املهد الأ�سا�سية

ووح���دات �إن���ارة «فلور�سن���ت» ،وب���رادي قما�ش ،و�أل���واح �صفية،
وبالط �صيني ،و�أبواب معدنية ،و�أباريز كهرباء.
• •مدر�س���ة بنات امل�سعودي الأ�سا�سية :تركيب مظ ّلة معدنية و�سياج
معدين «جملفن».
• •مدر�سة بنات بيت حلم الثانوية :عمل مناهل لت�صريف مياه الأمطار.
• •مدر�سة ذكور بيت حلم الثانوية� :صيانة العزل وروالت اال�سفلت
على �سطح مبنى املدر�سة ،وهدم �سور قائم ،وبناء جدار حدودي

وق�صارته� ،إ�ضافة لأعمال ق�صارة خارجية.
• •مدر�س���ة بنات مرمي الع���ذراء الأ�سا�سية :عمل م�شربية ،وتركيب
�ألواح �صفية ،وقاطع جب�صني.
• •مدر�س���ة بنات العودة الأ�سا�سية :تركيب مظلة معدنية يف �ساحة
املدر�س���ة ،والقي���ام ب�أعمال ده���ان وطرا�شة ،وتركي���ب �أملنيوم.
وقد بلغ���ت القيمة الإجمالي���ة لهذا امل�ش���روع ()250,335.70
�شيك ًال.
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حتسني وتطوير البنية التحتية
لقطاع السياحة والتراث والرياضة
مشروع تركيب اليافطات الترحيبية واملعلوماتية

انبث���ق امل�ش���روع من ر�ؤي���ة املجل����س البل���دي لتطوير وتنمي���ة قطاع
ال�سياحة يف املدينة .فبوا�سطة التمويل املقدم من الوكالة الأمريكية
للتنمي���ة الدولية ،قامت البلدية بالتع���اون مع وزارة ال�سياحة والآثار
وغرف���ة جت���ارة و�صناع���ة حمافظ���ة بي���ت حل���م ،برتكي���ب الفتات

وضع خطط للتعامل مع الكوارث وتوفير الكوادر املؤهلة واملعدات املالئمة
طاقم الطوارئ

ترحيبي���ة ومعلوماتية يف �أرج���اء املدينة ،تر ّك���زت ب�شكل خا�ص يف
منطقة الو�سط ،ويف منطقة املدخل ال�شمايل و�شارع املهد .وبذلك
�أ�صب���ح من ال�سهل على الوافدين اىل املدينة ،من �سياح حمليني �أو
�أجانب ،التنقل داخل املدينة ب�سهولة وزيارة �أبرز املواقع ال�سياحية
والتاريخية.

ي�ش���كل ق�سم الأ�شغال العام���ة التابع لبلدية بيت حلم يف كل عام
طاقم ط���وارئ ،للتعامل مع الكوارث الت���ي قد حت�صل يف ف�صل
ال�شتاء ،مثل �سق���وط �أ�شجار وانهيار جدران وغريها ،بالتن�سيق
مع الدوائ���ر املعنية .وكان �أبرز ما تعام���ل معه طاقم الطوارئ،
العا�صفة الثلجية ال�شديدة التي تعر�ضت لها املدينة عام 2013؛
�إذ ان�ض���م اىل الطاق���م ق�سم الإنارة يف البلدي���ة وعمال الور�ش،
وعدد من �أع�ضاء املجل�س البلدي .وبهذا اخل�صو�ص مت التعاون
م���ع كاف���ة اجله���ات املعنية لفت���ح الط���رق و�إزالة تراك���م الثلوج
الكثيفة من طرق املدينة و�شوارعها الفرعية .وامتد عمل طاقم
الط���وارئ ليم���د يد العون للم���دن املجاورة حي���ث �ساعد يف فتح
الطرقات وتقدمي اخلدمات ال�ضرورية ملواطنيها.

اجناز مشروع أعمال تأهيل مصنع بوظة في مركز السالم

احتفل���ت بلدية بي���ت حلم باختتام م�شروع ت�أهي���ل م�صنع بوظة يف
مركز ال�سالم ،الذي با�شرت البلدية بتنفيذه يف العام  ،2012وفق
اتفاقي���ة موقعة بينها وب�ي�ن م�ؤ�س�سة يوحنا بول����س ال�ساد�س .وهذا
امل�ش���روع ممول من احلكومة االيطالية عرب برنامج دعم البلديات
الفل�سطيني���ة بقيم���ة ( )82.500يورو ،ويه���دف �إىل �إيجاد فر�ص
عمل جديدة للمواطنني يف املدين���ة ،وحت�سني الو�ضع االقت�صادي،
و�ضمان مردود جيد للعامل�ي�ن فيه .كما مت تدريب الكوادر العاملة
يف امل�صن���ع على �أيدي خرباء �شركة «كاربيجاين» لتدريب العاملني
على �صناعة هذه البوظة بالطريقة الإيطالية املتميزة.
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الهدف اإلستراتيجي الثاني

احلفاظ على البيئة
وجتميل املدينة
خدمة للمواطنني
والسياح
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كان جله���ود طواق���م بلدية بي���ت حلم يف الع���ام � 2013أثر كبري يف
حت�س�ي�ن الو�ض���ع ال�صحي والبيئ���ي للمدين���ة ،واالرتق���اء مب�ستوى
اخلدم���ات التي تقدمه���ا .فقد عملت طواقمها عل���ى مدار ال�ساعة
لإبق���اء مرافق املدينة نظيفة و�صحية ب�شكل يليق مبكانتها العاملية،
حيث مت العمل يف جماالت عدة على النحو التايل:
احلد من التلوث البيئي
احلفاظ على املدينة نظيفة وصحية

تع���ج �شوارع و�أزقة و�ساح���ات مدينة بيت حلم باملع���امل التي تروي
تاريخه���ا وح�ضارته���ا التي ينقله���ا زوار املدين���ة اىل املواطنني يف
بلدانه���م .لذل���ك �أولت بلدي���ة بيت حل���م اهتمام ًا فائق��� ًا مب�ستوى
النظافة والرتتيب والتنظيم ،حيث تقوم بتنظيف ال�شوارع والأزقة
والأحي���اء وال�ساح���ات العمومي���ة والأماكن امللوثة ب�ش���كل م�ستمر.
كم���ا مدت يد الع���ون يف هذا املج���ال �إىل م�ؤ�س�ساته���ا كاجلامعات
واملدار�س ،و�ساهمت بتنظيف ال�ساحات لديها.
وبخ�صو�ص �أ�سواق املدينة ،مثل ال�س���وق القدمية وال�سوق املركزي
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اللتني تعت�ب�ران َمعلمني مهمني ل�سكان املدينة واملدن املجاورة لها،
مل تتوان���ى البلدية ع���ن تنظيف وتنظيم الأ�س���واق لت�ستقبل التجار
والباعة وامل�شرتين ب�أريحية �ضمن بيئة �صحية.
ً
كما عم���دت البلدية �إىل �إزال���ة خملفات الأ�شج���ار ،وخ�صو�صا يف
مو�سم الأمطار والعوا�ص���ف ،كما قامت ،من خالل ق�سم الب�ستنة،
بتقني���ب الأ�شج���ار ،وزراعة ال���ورود ونباتات الزين���ة على �أطراف
الطرق.

مكافحة القوارض والكالب الضالة واحلشرات:

نظم ق�سم ال�صح���ة يف البلدية حمالت ملكافحة القوار�ض والفئران
وال���كالب ال�ضال���ة وامل�سع���ورة يف املدينة ،حلماي���ة املواطنني منها،
وبخا�ص���ة الأطف���ال وكب���ار ال�س���ن .و�شمل���ت هذه احلم�ل�ات جميع
الأحياء الرئي�سية والفرعية واملناطق ال�شعبية ،يف مواعيد �صباحية
وم�سائي���ة ،ا�ستجاب���ة لطلب���ات املواطن�ي�ن ،حي���ث مت التعامل معها
ب�إيجابي���ة وب�شكل ف���وري .كما قام الق�سم بر����ش املبيدات احل�شرية
خ�ل�ال ف�ت�رة ال�صيف ملكافح���ة احل�ش���رات املختلفة ،مث���ل الذباب
والبعو�ض والنامو�س.
تشجيع العمل على تدوير النفايات
حمالت تخفيض كميات النفايات وتدويرها

عم���دت بلدية بيت حل���م بالتعاون م���ع جمل�س اخلدم���ات امل�شرتك
لإدارة النفاي���ات ال�صلبة على ت�شجيع املواطن�ي�ن وتوعيتهم ب�أهمية
تدوي���ر النفاي���ات ،حيث قامت بو�ض���ع براميل خ�ص�ص���ت ملخلفات
ال���ورق والكرتون يف �أرجاء املدينة ،خ�صو�ص��� ًا بالقرب من حمالت
ال�سوب���ر مارك���ت ،الت���ي تخ ّل���ف نفايات ورقي���ة ب�شكل يوم���ي .وكان
اله���دف من وراء ذلك ت�شجيع عملي���ة ف�صل النفايات ،والتقليل من
الكمية التي تذهب للطمر يف املكب ،وبالتايل ا�ستثمارها يف عمليات
اعادة التدوير.
دراسة جدوى انتاج الكهرباء من النفايات العضوية،
بتمويل مؤسسة يوحنا بولس الثاني

�إن جمل�س اخلدمات امل�ش�ت�رك لإدارة النفايات ال�صلبة ،من خالل
بلدي���ة بيت حلم ،ه���و امل�ستفي���د الرئي�سي من درا�سة ج���دوى انتاج
الكهرب���اء يف املدينة م���ن النفايات الع�ضوية ،الت���ي متولها وت�شرف
عليه���ا م�ؤ�س�س���ة يوحن���ا بول����س الث���اين ،وتنفذه���ا جامع���ة ميالنو
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االيطالي���ة .ومت���ت ه���ذه الدرا�س���ة بالتن�سي���ق م���ع �سلط���ة الطاقة
الفل�سطيني���ة ،وهدفت اىل �إيجاد �آلي���ة م�ستقبلية لف�صل النفايات
الع�ضوي���ة ،وبالذات من الأ�س���واق واملطاعم والفن���ادق القائمة يف
بي���ت حلم وحميطه���ا ،وحتويل ه���ذه النفاي���ات اىل طاق���ة لتوليد
الكهرب���اء .وا�ستندت الدرا�سة �إىل �إجراء م�سح للنفايات الع�ضوية
وكمياته���ا ونوعيتها ملعرفة ج���دوى هكذا م�شروع وم���دى انعكا�سه
على تخفي�ض كمية النفايات املطمورة و�إنتاج الطاقة منها كو�سيلة
لتخفي����ض نفق���ات جم���ع والتخل�ص م���ن النفاي���ات ،وحتقيق �أحد
اهداف التنمية امل�ستدامة لدى القطاع العام .و�سيتم عر�ض نتيجة
الدرا�س���ة على م�ؤ�س�سة يوحنا بول�س الثاين وجامعة ميالنو يف �شهر
اكتوب���ر  .2014وبح�س���ب خمرج���ات الدرا�سة� ،سيت���م ا�ستعرا�ض
جوانبه���ا االقت�صادية والبيئية ملعرفة ماهي���ة و�آلية وجدوى تطبيق
هذا امل�شروع.
تفعيل القوانني املتعلقة
بنظافة البيئة والصحة العامة

حتسني وتطوير اخلدمات الصحية التخصصية
وتطوير جودة اخلدمات الصحية احلكومية
إعادة تأهيل اخلدمات الصحية

حفاظ��� ًا على املظه���ر احل�ضاري ملدين���ة بيت حلم �أزال���ت البلدية
امل���كاره ال�صحية وخملفات الطم���م الناجمة عن الق���اء النفايات
يف بع����ض الأرا�ض���ي املهجورة .كم���ا قامت ب�ش���راء  45حاوية �سعة
( )1100لرت ،و ( )67حاوية �سعة ( )240لرت ًا وو�ضعها يف اماكن
خمتلفة يف املدينة .وبالإ�ضافة اىل ذلك عمدت البلدية �إىل تعقيم
احلاويات القدمية ودهنها وتركيب دواليب لها.
تفعيل التفتيش والرقابة

نظ���ر ًا لتزايد �أعداد املح�ل�ات التجارية واملنازل غ�ي�ر املرخ�صة،
نظم���ت البلدية حم�ل�ات تفتي����ش ورقابة و�إ�ص���دار خمالفات بحق
املتخلف�ي�ن ع���ن الدف���ع ،و�إغ�ل�اق املح�ل�ات املخالفة .كم���ا �أزالت

سن قوانني وتعميم تعليمات على مسالخ اللحوم

ب���ادرت البلدي���ة ب�سن قوان�ي�ن وتعميم تعليمات عل���ى كافة مالحم
وم�سال���خ اللح���وم يف املدينة تق�ض���ي مبنع التخل����ص من خملفات
الذبائ���ح ب�شكل ف���ردي ،وخ�ص�صت مركب���ة خا�صة تتج���ول يومي ًا
جلم���ع ه���ذه املخلف���ات والتخل����ص منه���ا .كم���ا �أ�ص���درت البلدية
تعليماته���ا لأ�صحاب حمالت اللحوم احلم���راء والبي�ضاء بحفظها
بطريق���ة �سليمة ،وف���ق املعايري ال�صحية املعمول به���ا .وبهذا تكون
بلدية بيت حلم �ساهمت يف رفع امل�ستوى ال�صحي للمواطن والبيئة
املحيطة يف املدينة.

اليافط���ات غري املرخ�ص���ة والتالفة ،و�أر�سلت �إ�شع���ارات لأ�صحاب
اليافط���ات بوج���وب طالئها �أو تغيريه���ا .كما عم���دت �إىل تنظيم
الب�ضائع التي تعر�ض �أمام املحالت �ضمن امل�ساحة امل�سموح بها.
�أم���ا بخ�صو����ص فو�ض���ى ب�سط���ات اخل�ض���ار والفواك���ه يف منطقة
املدب�س���ة ،فقد نظمت البلدية حمالت ازال���ة لها وخ�ص�صت مكان ًا
لها يف �ساحة تقع يف املنطقة لتكون كلها يف موقع واحد.
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تطوير وتعزيز
املجالني الثقافي
والتعليمي
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تطوير وحتسني البيئة التعليمية

مركز السالم في بيت حلم

يق���ع املرك���ز يف �ساحة املهد بالقرب م���ن كني�سة املهد وم�سجد عم���ر ،ما يجعله
معلم ًا متميز ًا يثري اهتمام �آالف ال�سواح الذين يزورون املدينة.
يهدف املركز �إىل تعزيز ُمثل ال�سالم والدميقراطية والت�سامح الديني والتعددية،
يف �إطار روح وقيم الثقافة الفل�سطينية .كما يهدف اىل ترويج الثقافة الفل�سطينية
عرب تقدمي برامج و�أن�شطة ت�ستهدف قطاعات خمتلفة من املجتمع الفل�سطيني،
وتفعيل التبادل الثقايف بني الفل�سطينيني وال�شعوب العربية والأجنبية .بالإ�ضافة
اىل �أن���ه ي�سهل للفل�سطينيني عر�ض جوانب خمتلفة من فنونهم و�آدابهم ،ويزيد
الوعي يف جم���ال حقوق الإن�سان والدميقراطية وامل�ساواة بني اجلن�سني والبيئة.
كما ي�ساهم يف م�ساعدة املراكز الثقافية الأخرى يف فل�سطني.
وخ�ل�ال الع���ام املن�صرم عقدت يف املرك���ز ور�شات عمل عدي���دة ،وعر�ضت فيه
�أف�ل�ام وبرام���ج ترفيهية وتعليمي���ة للأطف���ال ،وا�ستقبل فرق ًا مو�سيقي���ة ،و�أقام
معار����ض لفنانني حمليني وعامليني ،وقدمت في���ه م�سرحيات ،و�أقيمت �إحتفاالت
باملنا�سبات العاملية املختلفة وغريها من الفعاليات مثل:
•  االحتف���ال بي���وم املر�أة العاملي ،بالتع���اون مع حتالف امل�ؤ�س�س���ات التنموية يف
حمافظة بيت حلم.
•  االحتفال بيوم الطفل الفل�سطيني ،بتنظيم من مركز التعليم البيئي واحلركة
العاملية للدفاع عن الطفل.
•   االحتفال بيوم النظافة العاملي ،بالتعاون مع مركز التعليم البيئي.
•�   إقام���ة مهرج���ان لأطف���ال بيت حل���م  2012نظمت���ه م�ؤ�س�س���ة Biblische
 Reisen gmbhالنم�ساوية.
•�   إ�ست�ضاف���ة املاراثون ال���دويل الأول ال���ذي نظمته اللجنة الوطني���ة للريا�ضة
وال�شباب ،وم�ؤ�س�سة Right to Movement
•�   إ�ست�ضافة بع�ض فعاليات �أعياد امليالد املجيد ومهرجان حياة بيت حلم.
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مهرجان قطف الزيتون

من���ذ عام  2000يقام مهرجان قط���ف الزيتون ال�سنوي  بتنظيم كل
من بلدية بيت حلم ومركز ال�سالم بيت حلم ومركز التعليم البيئي،
وغرف���ة جت���ارة و�صناعة حمافظة بي���ت حلم ومديري���ة الزراعة –
حمافظة بيت حلم ،ومعهد ال�شراكة املجتمعية  -جامعة بيت حلم.
�أُقي���م املهرجان يف الع���ام املا�ضي حتت رعاية دول���ة رئي�س الوزراء
الدكت���ور رامي احلم���داهلل ،بتاريخ  26ت�شري���ن �أول  .2013ويهدف
هذا املهرج���ان الذي يقام �سنوي ًا �إىل �إيجاد �س���وق مركزية لت�سويق
حما�صيل الزيتون ،ودع���م املزارعني وال�صناعات واحلرف املتعلقة
به ،نظر ًا ملحدودي���ة وجود �أ�سواق كافية ،ب�سبب الظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادي���ة الراهنة .كما يج�سد املهرج���ان واقع الرتاث الثقايف

الفل�سطين���ي ،م���ن خ�ل�ال ج���و احتف���ايل يت�ضم���ن تق���دمي عرو�ض
فولكلورية فل�سطينية ،وت�سويق الأطعمة ال�شعبية الفل�سطينية.
و�إ�ضافة لذلك يهدف املهرجان �إىل دعم �صمود املزارع الفل�سطيني
يف �أر�ضه� ،ضد هجمات امل�ستوطنني ،و�إيجاد فر�ص عمل لأكرب عدد
ممك���ن من املواطنني وبخا�صة الن�ساء .عدا عن �أن املهرجان يدعم
االقت�ص���اد الوطني من خالل بيع كميات كبرية من الزيتون والزيت
للمواطن�ي�ن ب�أ�سعار زهيدة ،نظر ًا للظروف الإقت�صادية ال�سيئة التي
ميرون بها.
وكم���ا يف كل ع���ام ،فقد ا�ست�ض���اف رئي����س و�أع�ضاء جمل����س بلدية
بي���ت حلم دولة رئي�س الوزراء الدكت���ور رامي احلمداهلل وعدد ًا من
الوزراء ،و�شخ�صيات املدينة على وجبة فطور بهذه املنا�سبة.
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املجلس الشبابي احمللي في بيت حلم

ت�أ�س����س املجل�س بتاريخ  ،2013/4/29ليمث���ل كافة �شباب املدينة،
ذك���ور ًا وان���اث ،بتمويل م���ن الوكال���ة الأمريكي���ة للتنمي���ة الدولية
.USAID
ً
تك��� ّون املجل�س عرب انتخابات �شارك فيها نحو � 350شابا وفتاة من
املدينة ،و�ضم خم�سة ع�ش���ر ع�ضو ًا ،من بينهم رئي�س ونائب رئي�س
و�أمني �صندوق و�أمني �سر.

حديقة الـ «ماري دوتي»

تعم���ل حديق���ة الأطف���ال «ماري دوتي» يف املجال الرتفيهي اخلا����ص بالأطفال ،وهي عبارة عن متنزه يه���دف �إىل توفري جو من الألفة
واملرح والت�سلية للأطفال ومرافقيهم .وخالل العام  2013مت تنفيذ ن�شاطات تربوية وترفيهية عديدة .كما مت التن�سيق مع �أولياء �أمور
الأطف���ال لإقام���ة حفالت �أعياد ميالد �أطفالهم واحتفاالتهم العائلية الأخ���رى يف احلديقة .وحديقة «ماري دوتي» هذه فتحت �أبوابها
لت�ستقب���ل الأطفال من م�ؤ�س�س���ات ومدار�س وريا�ض الأطفال واملجموعات الك�شفية املختلف���ة يف حمافظة بيت حلم واملناطق املجاورة
لها .وقد اهتمت بلدية بيت حلم بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وا�ستهدفتهم يف خططها لدجمهم يف املجتمع وتعزيز دورهم يف بنائه.
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اال�سم

املن�صب

اياد حن�ضل
جري�س البندك
كاثرين بابون
�صليبا �سفر
بيتي بعبي�ش
يعقوب قراعة
نادر جقمان
خ�ضر الع�سع�س
جزيل �سلمان
فيكي حن�ضل
يو�سف حزبون
بولييت �سالمة
لينا خملوف
جيمي حزبون
جورج �شاهني

رئي�س ًا
نائب ًا للرئي�س
�أمين ًا لل�سر
�أمين ًا لل�صندوق
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

�أن�شطة املجل�س املحلي ال�شبابي
لقاء مع ممثلني من مدينة مونتبولييه الفرنسية:

نظر ًا لوجود تو�أمة بني بلدية بيت حلم وبلدية مونتبولييه الفرن�سية،
التق���ى املجل�س املحل���ي ال�شبابي وفد ًا م���ن ال�سف���ارة الفرن�سية من
�أجل توطي���د العالقات بني ال�شب���اب التلحمي وال�شب���اب الفرن�سي،
حي���ث اتفق اجلانبان على تعزيز التع���اون يف امل�ستقبل بني املجال�س
ال�شبابي���ة الفرن�سي���ة واملجل����س املحلي ال�شباب���ي يف بيت حلم ،عرب
عق���د م�ؤمترات وور�ش عمل عدي���دة بني اجلانبني لفائ���دة ال�شباب
الفل�سطيني.

بطولة االستقالل لكرة السلة

�أطل���ق املجل����س ال�شباب���ي واللجن���ة الريا�ضي���ة التابع���ة ل���ه بطول���ة
اال�ستق�ل�ال لكرة ال�سل���ة حتت �إ�ش���راف االحت���اد الفل�سطيني لكرة
ال�سل���ة ،الت���ي يقيمها املجل�س �سنوي��� ًا ،حيث �شارك���ت ت�سع فرق من
عدة مناطق خمتلفة ،و�أ�سف���رت النتائج عن تتويج فريق «داال�سال»

القد����س بط ًال لل���دوري ،وح�صل «�إب���داع» على املرك���ز الثاين ،وحل
�أرثوذك�سي رام اهلل يف املرتبة الثالثة.

وخروجه من املدر�سة ،حيث قام �أع�ضاء املجل�س ال�شبابي ،بالتعاون
م���ع البلدي���ة ،بطالء الأر�صف���ة وو�ضع ا�شارات مروري���ة يف ال�شوارع
املحاذية للمدار�س.

�أعلن رئيـ�س املجلـ�س ال�شبابـي عن �إطالق حمل ــة «ع�شان �سالمتك»،
هدفت اىل حت�سني جمي���ع مداخل مدار�س مدينة بيت حلم ،لتوائم
الأ�شخا����ص ذوي االعاق���ة ،ولتك���ون �آمن���ة للطال���ب حلظ���ة دخوله

مبادرة عيد األضحى املبارك

حملة «عشان سالمتك”
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مبنا�سب���ة عي���د الأ�ضحى املب���ارك ،قام �أع�ضاء م���ن املجل�س املحلي
ال�شباب���ي ،بالتع���اون مع بلدية بيت حل���م ،بتوزيع بطاق���ات معايدة

وحلويات على املحتلفني ،و�إطالق �ألعاب نارية يف �ساحة املهد ،ومن
���م توجه عدد منهم اىل م�ست�شفى احل�س�ي�ن لعيادة املر�ضى ،تاله
ث ّ
زيارة قرية الأطفال « ،»SOSومن هناك انتقلوا �إىل مركز �شرطة
بيت حلم لتهنئة �أفراده بالعيد.
مسيرة األطفال السنوية
خالل احتفاالت أعياد امليالد املجيدة

نظ���م املجل����س املحل���ي ال�شبابي يف بيت حل���م وم�ؤ�س�س���ة الأرا�ضي
املقد�س���ة امل�سكوني���ة ،بالتعاون مع املجال����س ال�شبابية يف بيت جاال
وبي���ت �ساح���ور والطيبة وبريزي���ت والرعايا الكاثوليكي���ة ،امل�سرية
الألفي���ة للأطف���ال ،تقدمته���ا جمموع���ة ك�شاف���ة كلي���ة تريا�سنطة
ال�ستقب���ال �أعي���اد امليالد املجي���دة ،واال�ستع���داد لإ�ض���اءة �شجرة
املي�ل�اد ،تخللتها تق���دمي عرو�ض فنية وم�سرحي���ة وتوزيع �أكرث من
 500هدية على الأطفال وبخا�صة الأيتام ومر�ضى ال�سرطان.
مساعدة قسم الطوارئ التابع لبلدية بيت حلم:

�ساعد املجل�س طاق���م الطوارئ التابع لبلدية بيت حلم يف مواجهة
العا�صف���ة الثلجي���ة التي ع�صفت بالب�ل�اد ،و�أطلق مب���ادرة «ك�سوة

�شت���اء» ،حيث مت جمع بع�ض البطانيات واملالب�س الدافئة وتوزيعها
على الفئات املحتاجة يف بيت حلم.

الث���اين ،الت���ي كان���ت اختتمت م�ش���روع ترمي���م دار قنواتي ،بدعم
وتنفيذ مركز حفظ الرتاث الثقايف.

أعمال تطوعية في مؤسسة يوحنا بولس الثاني:

توزيع شتالت النخيل على أطفال املدينة مبناسبة أحد الشعانني

عل���ى �صعيد الأعمال التطوعي���ة يف امل�ؤ�س�سات ،تط���وع �أع�ضاء من
املجل����س ال�شبابي لزراعة الأ�شتال والورود يف م�ؤ�س�سة يوحنا بول�س
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مبنا�سبة �أحد ال�شعان�ي�ن وعيد الف�صح املجيد ،قام املجل�س بتوزيع
�شتالت النخيل على �أطفال بع�ض العائالت املحتاجة يف بيت حلم.

وكان لهذه املبادرة الأثر الكبري يف نفو�س �أطفال املدينة ،اذ �أدخلت
البهجة وال�سرور يف قلوبهم.

ايجاد البنية التحتية املالئمة لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من االندماج في املجتمع

املشاركة في مشروع «اعرف تراثك الوطني”:

�ضمن م�شروع «اعرف تراثك الوطني» الذي تنفذه م�ؤ�س�سة الأرا�ضي
املقد�سة امل�سيحية امل�سكونية ،ا�ست�ضاف املجل�س ال�شبابي املحلي يف
بيت حلم ،وفد ًا �ضم  40مغرتب ًا فل�سطيني ًا ،قدموا من خم�س قارات
وع�شر دول منها :الت�شيلي ،والواليات املتحدة الأمريكية ،و�أ�سرتاليا
وغريها .حيث عقد املجل�س لقاء معهم تاله غداء تق�شفي يف حديقة
ال���ـ «ماري دوتي» ح�ضره وزير الأ�سرى ال�سابق ال�سيد عي�سى قراقع.
و�ضمت وجبة الغداء طب���ق املجدرة الفل�سطينية ،وكانت تعبري ًا عن
الت�ضام���ن مع الأ�س���رى امل�ضرب�ي�ن يف �سجون االحت�ل�ال .كما �أحيا
املجل����س �أم�سي���ة ثقافية حت���ت عن���وان�« :أم�سي���ة فل�سطينية يف ظل
اجلدار»� ،أقيمت يف مركز وئ���ام الفل�سطيني ،بجانب جدار الف�صل
العن�ص���ري ال���ذي �أقامته �سلط���ات االحتالل الإ�سرائيل���ي .وتخللت
الأم�سي���ة فق���رات مو�سيقية قدمته���ا فرقة «ملة املو�سيقي���ة» والفنان
يعق���وب �شاهني والفنانة لين���ا �صليبي� ،إ�ضافة �إىل معر�ض �صور عن
اجلدار �أقامه امل�صور اليا�س حلبي.

إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في مشاريع البلدية

�أخ���ذت بلدي���ة بيت حلم بعني االعتبار احتياجات الأ�شخا����ص ذوي الإعاقة �ضمن امل�شاريع التي تنفذه���ا يف املدينة عموم ًا ويف مبنى
البلدي���ة خ�صو�ص��� ًا .حيث �أدخلت تعديالت عل���ى م�شاريعها كافة ،مثل مركز خدمات اجلمهور وم�ش���روع �إعادة ت�أهيل وتطوير املركز
التج���اري يف البل���دة القدمية يف بيت حلم� -شارع بول����س ال�ساد�س ،لتتالءم مع احتياجات كافة �شرائ���ح املجتمع مبا فيها الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة.
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الهدف اإلستراتيجي الرابع

تعزيز الشفافية
واملساءلة واملشاركة
املجتمعية
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إيجاد آلية للوصول الى املعلومات والبيانات
املختلفة ،وحتديثها وتوثيقها وجتميعها على
مستوى املدينة مع حتديد املسؤوليات

ب�ش���كل دوري ،من خالل كتي���ب ال�سيا�سات ودليل اجل���ودة املعتمد،
ال���ذي �سيحقق اف�ضل اخلدم���ات و�أجودها للمواطن�ي�ن ،وا�ستخدام
الوثائق ب�شكل مهني مدرو�س.

مشروع البلدية اإللكترونية

رفع مستوى اإلنتماء واملساءلة والشفافية

�ش���ارك مدي���رو الدوائ���ر يف ور�شتي عم���ل يف هذا املج���ال ،حيث مت
ا�ستعرا����ض م���ا و�صلت �إليه بلدي���ة بيت حلم يف ه���ذا امل�ضمار ،وما
يلزمه���ا لت�ص���ل �إىل مرحلة البلدي���ة الإلكرتونية ،وق���د جرى �إعداد
�إطار ا�سرتاتيج���ي لعملية تطوير البلدية ومناق�شة الإطار القانوين،
من جهة الدفع الإلكرتوين و�سبل تطبيقه يف البلدية الحق ًا.
مشروع نظم املعلومات اجلغرافية

�أطلقـ ـ���ت وح���دة الـمعلوم ــات ال ــجغرافي���ة ،بالتع ــاون م���ع �ش ــركة
الراع���ي ال�صال���ح ،الـموق���ع الإلكـ ــ�ت�روين اخل ــا����ص بالوحـ ـ ـ���دة
( )www.bethlehemarea-gis.orgلي�شمل كافة املعلومات
اخلا�ص���ة باملدينة ،من �أرقام و�أرا����ض و�أحوا�ض و�شوارع وم�ؤ�س�سات
وغريها.

اخلطة التنموية اإلستراتيجية
ملدينة بيت حلم لألعوام من 2017 – 2014

ب���د�أت بلدية بيت حلم ب�إعداد اخلطة التنموية اال�سرتاتيجية ملدينة
بيت حلم ،التي تندرج �ضمن برنامج احلكم املحلي والبنية التحتية
 ،LGIوتنفذ من قبل م�ؤ�س�سة جمتمعات عاملية الـ (� )CHFسابق ًا،
بتموي���ل من الوكال���ة االمريكية للتنمية الدولي���ة  ،USAIDوذلك
انطالق���ا من حر�ص البلدية على �أن تكون مدينة بيت حلم مزدهرة
ومتطورة ،وتعزز مبادئ احلك���م الر�شيد واملواطنة ال�صاحلة فيها،

مشروع اجلودة الشاملة ISO 9000:2008
بتمويل من م�ؤ�س�سة التعاون الأملاين « »GIZومبوجب اتفاقية التفاهم

الت���ي ُوقعت معها� ،شرع���ت البلدية بتحديث الإج���راءات الت�شغيلية
والنم���اذج اخلا�ص���ة بالعملي���ات يف �أق�سام ودوائ���ر البلدية املختلفة
املندرج���ة �ضمن م�ش���روع احل�صول على �شه���ادة املوا�صفة العاملية،
ع�ب�ر دائرة �إدارة اجلودة ونظم املعلومات ،حيث مت ا�ستكمال العمل
يف دائرة الهند�سة ودائرة ال�صحة والبيئة والعطاءات وامل�شرتيات،
والعم���ل ج���ا ٍر لتحدي���ث ه���ذه الإج���راءات لتجن���ب البريوقراطي���ة
وا�ستثم���ار الوقت واجلهد يف باقي �أق�س���ام ودوائر البلدية املختلفة.
وعلي���ه �ستكون جمي���ع الإجراءات يف البلدية موثق���ة وقابلة للتطوير
33

ودعم ًا لعملي���ة التنمية الإقت�صادي���ة والإجتماعية املحلية ،وحت�سني
جودة اخلدم���ات املقدمة ملواطنيها .وله���ذا الغر�ض عقدت البلدية
اللق���اء املجتمع���ي الأول بعنوان« :التخطي���ط اال�سرتاتيجي التنموي
ملدينة بيت حلم :تعريف بعملية اعداد اخلطة و�أدوار امل�شرتكني».
مت خالل اللقاء املذكور الذي عقد يف �شهر �شباط  ،2013تر�شيح عدد
من املواطنني وامل�ؤ�س�سات لع�ضوية فريق التخطيط الأ�سا�سي وجلان
العمل التخ�ص�صية ،ملبا�ش���رة عملية التخطيط للمدينة .وبعد ذلك
عقدت اللجان وفريق التخطيط العديد من الإجتماعات لت�شخي�ص
الو�ضع ح�سب القطاعات ،واقرتاح الق�ضايا ح�سب املجاالت التنموية
املختلف���ة ،مث���ل املجال الإقت�ص���ادي ال���ذي ي�ضم قط���اع ال�سياحة،
وال�صناع���ة والتجارة ،وتق���دمي اخلدمات ،والتوظي���ف ،والزراعة.
�إ�ضاف���ة �إىل املج���ال االجتماع���ي الذي ي�شم���ل التعلي���م ،وال�صحة،
واحلماي���ة الإجتماعية ،والتمكني للمر�أة والطفولة والأ�شخا�ص ذوي

الإعاق���ة ،والثقافة والرتاث ،والريا�ض���ة� .أما جمال البنية التحتية
والبيئي���ة ف�ض���م الطاق���ة ،والطرق واملوا�ص�ل�ات ،والبيئ���ة واملياه،
وت�صري���ف املياه العادم���ة ،والنفايات ال�صلب���ة ،والإ�سكان .و�شمل
جم���ال الإدارة واحلك���م الر�شي���د ،قطاع الأم���ن ،و�إدارة الكوارث،
والتخطيط ،واملعلومات ،والتطوير امل�ؤ�س�سي.
ويف �شه���ر �أيار  2013مت عقد ور�شة عمل ب�إ�شراف فريق التخطيط
يف م�ؤ�س�سة جمتمعات عاملية� ،شارك فيها � 55شخ�ص ًا ميثلون جلنة
التخطي���ط التنم���وي اال�سرتاتيج���ي وجل���ان العم���ل التخ�ص�صية،
واملجل����س ال�شبابي ،حيث قاموا بتحلي���ل وت�شخي�ص الو�ضع القائم
يف مدين���ة بيت حلم ،من جهة نقاط ال�ضع���ف والقوة والتهديدات
التي تواجهها� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة عدد من الق�ضايا التنموية التي
تخ�ص كل جلنة ،وا�ستعرا�ض الأه���داف التنموية التي �ستت�ضمنها
اخلط���ة التنموي���ة الإ�سرتاتيجي���ة ملدين���ة بي���ت حلم .وق���د اقرتح

امل�شارك���ون ع���دة �صياغات لر�ؤي���ة مدينة بيت حل���م ،حيث �صادق
املجل����س البل���دي يف جل�سته رق���م ( )41بتاري���خ  2013/7/3على
ن�ص الر�ؤية التالية:
“عاصمة امليالد ومهد الس�ل�ام ،ثقافية ،تاريخية ،تراثية،
سياحية ،آمنة ،خضراء ،نظيفة ،ذات تنمية مستدامة”
كم���ا عق���دت بلدية بيت حلم ور�شة عمل ثاني���ة يف �شهر �آب ،2013
ملناق�ش���ة امل�شاريع التنموي���ة التي �ستنبثق ع���ن الق�ضايا والأهداف
التنموي���ة للخط���ة ،ح�ضره���ا �أع�ض���اء جلن���ة التخطي���ط التنموي
الإ�سرتاتيج���ي وبقية �أع�ض���اء املجل�س� ،إ�ضاف���ة �إىل �أع�ضاء جلان
العم���ل التخ�ص�صية الأربعة ،و�أع�ضاء املجل����س ال�شبابي ،ومندوب
م���ن وزارة احلك���م املحل���ي ،وكان ع���دد امل�شارك�ي�ن يف الور�شة 55
�شخ�ص ًا.
وعقد اللق���اء املجتمعي الثاين يف �شهر كانون �أول  2013لعر�ض ما
مت �إجن���ازه م���ن مراحل �إعداد اخلطة ،ومت في���ه م�صادقة املجتمع
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املحلي على اخلطة وتوقي���ع العقد املجتمعي ،لإ�ضفاء ال�شرعية على
تنفي���ذ م�شاري���ع اخلط���ة للأع���وام  .2017 – 2014وق���د مت �إجناز
العدي���د من امل�شاري���ع التنموية التي عك�س���ت احتياجات املواطنني،
و�ساهمت يف تنمية مدينة بيت حلم يف جميع الأ�صعدة.
عقد لقاءات مجتمعية مفتوحة

عقدت بلدية بيت حل���م لقاءات مفتوحة مع املواطنني كل يوم �سبت
ملناق�شة الق�ضايا اخلا�صة املتعلقة بهم ،بحيث يلتقي املواطن ب�شكل
ف���ردي رئي�س البلدية وبح�ضور نائب رئي����س البلدية ومديرها العام
ومدراء الدوائر املختلفة من �أج���ل بحث الق�ضايا املختلفة اخلا�صة
بهم وتقدمي احللول لها.
تعزيز املشاركة املجتمعية في وضع اخلطط
اإلستراتيجية واملوازنات
إشراك املجتمع احمللي في التخطيط

هدف���ت بلدي���ة بيت حلم ،م���ن خ�ل�ال امل�شاريع املمولة م���ن الوكالة
الدولي���ة للتنمية ،ومن م�ؤ�س�سة التعاون الأمل���اين ومن م�ؤ�س�سة �أنريا
وغريه���ا من امل�شاري���ع� ،إىل �إ�شراك املجتمع املحل���ي يف العديد من
اللق���اءات التمهيدية والت�شاورية املتعلق���ة بالتخطيط ل�ضمان جناح
تنفيذ هذه امل�شاريع ،خ�صو�ص ًا يف البلدة القدمية واملدب�سة و�أ�سواق
اخل�ض���ار� ،إ�ضافة �إىل �إ�شراك امل�ؤ�س�سات الفاعلة يف املجتمع املحلي
وال�شخ�صي���ات الإعتباري���ة ع�ب�ر دعوته���م حل�ضور ور�ش���ات العمل
واللق���اءات املجتمعي���ة ملناق�ش���ة التغي�ي�رات يف املخط���ط الهيكل���ي
وامل�شاركة يف ت�شخي�ص الو�ضع القائم واحتياجات املدينة ،و�صياغة
الر�ؤي���ة والأه���داف وامل�شاري���ع التنموي���ة يف مراحل �إجن���از اخلطة
التنموية الإ�سرتاتيجية ملدينة بيت حلم.
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مجلس تنمية اإلقتصاد احمللي في محافظة بيت حلم

الهدف اإلستراتيجي اخلامس

تعزيز مكانة بيت
حلم محلي ًا ودولي ًا

ف���ازت بلدية بيت حل���م للمرة الثانية على الت���وايل بع�ضوية الهيئة
الإداري���ة ملجل����س تنمي���ة الإقت�صاد املحل���ي ،و�أ�صبح���ت �أمني �سر
املجل����س .كم���ا �شاركت يف حتديث اخلط���ة الإ�سرتاتيجية للمجل�س
وحتديد �أدوار املمول (م�ؤ�س�سة التعاون الأملاين  GIZوم�س�ؤوليات
ال�شرك���ة الأملاني���ة ) GOPAاملتعلقة بتنفي���ذ تدخالت املجل�س
القطاعية لتنمية الإقت�صاد املحلي يف حمافظة بيت حلم.

تكرمي املهندس الشاب يوسف أنسطاس
دعم ًا لإلبداع الشبابي

قام���ت رئي����س بلدي���ة بي���ت حل���م الأ�ست���اذة ف�ي�را باب���ون بافتتاح
بن���اء ال�س���رداق احلجري امل�ؤقت ،ال���ذي �صمم���ه املهند�س ال�شاب
يو�س���ف جورج �أن�سطا����س ،بالتعاون مع بلدية بي���ت حلم وب�إ�شراف
�شرك���ة �أن�سطا�س للهند�سة والتنظي���م ،ومب�شاركة طالب فرن�سيني
والقن�صلية الفرن�سية العامة يف القد�س واجلامعة الفرن�سية «بونت
ايه �شو�سيه» وخمترب جيو�سان.
ً
حي���ث ق���دم املهند����س يو�س���ف �أن�سطا����س �شرحا ع���ن خ�صائ�ص
ووظائف احلجر الذي متت درا�سته وا�ستعماله يف بناء ال�سرداق.
وقد �أعربت الأ�ستاذة بابون عن �شكرها للمهند�س يو�سف �أن�سطا�س
ووالدي���ه والقائمني على امل�ش���روع والعاملني فيه عل���ى �إجناز هذا
العم���ل الفن���ي ،م�ؤك���د ًة دع���م املجل�س البل���دي لالب���داع واالبتكار
ال�شباب���ي« ،فاملهند�س بفكرت���ه مي ّثل باكورة اب���داع �شبابي تلحمي
ليك���ون فاحتة تقدم ل�شب���اب بيت حل���م بابداعاته���م و�أفكارهم».
و�أو�ضح���ت �أن ال�سرداق هو بناء ميث���ل الرتاث التلحمي كون العمل
بح���د ذاته جت�سيد ًا ملا ميكن �إبداعه للحفاظ على الرتاث التلحمي
الأ�صي���ل .م�ضيف ًة �أن بيت حل���م مل ت�شتهر ب�صناعة خ�شب الزيتون
وال�ص���دف ،فح�سب ،وامن���ا ب�صناعة احلج���ر �أي�ض��� ًا ،وهذا يفتح
املجال للوافدين اىل املدينة لر�ؤية تراثها وهويتها.
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و�إميان ًا من جمل�س بلدية بيت حلم ب�أن الرتاث هو �أ�صل بيت حلم،
وفيه تكم���ن قدرات �ساكنيه���ا و�شبابها املبدعة ،قدم���ت الأ�ستاذة
فريا بابون درع تكرمي للمهند�س يو�سف �أن�سطا�س ،تقدير ًا لعطائه
وانتمائ���ه و�إبداعه� ،آمل ُة �أن يح���ذوا �شباب بيت حلم حذوه ،م�ؤكد ًة
حر�صها على دعم املجل�س لأفكار �أبناء بيت حلم االبداعية.

احتفاالت أعياد امليالد في بيت حلم
فعاليات احتفاالت أعياد امليالد املجيدة

من �أهم منا�سبات مدينة بيت حلم احتفاالت �أعياد امليالد املجيدة،
التي حتت�ضنه���ا كني�سة املهد ،مكان ميالد ر�س���ول املحبة وال�سالم.
لذلك تنظم بلدية بيت حلم يف كل عام احتفاالت مهيبة تليق مبكانة
املدينة الدينية واملعمارية العاملية.
فف���ي عام � 2013أقامت بلدية بيت حل���م احتفاالت ميالدية ابتد�أت
بحفل �إ�ض���اءة �شجرة عيد املي�ل�اد ،مب�شاركة �أك�ث�ر من ()7.000
�شخ����ص� ،إ�ضافة �إىل فعاليات ميالدية �أخ���رى ا�ستمرت حتى نهاية
�شه���ر كان���ون ثاين ،وذل���ك بدعم م���ن الوكال���ة الأمريكي���ة للتنمية
الدولية ( )USAIDوبنك فل�سط�ي�ن ،وم�ؤ�س�سة تطوير بيت حلم،
و�شركة االت�ص���االت الفل�سطينية ،وبيت اللق���اء ،وعدد من �شركات
القطاع اخلا�ص.
ويف تلك الأثناء عكفت بلدية بيت حلم على تهيئة املدينة ،ب�شوارعها
ومبانيه���ا و�أزقتها ،ال�ستقب���ال الأعياد املجيدة .فف���ي بداية املو�سم
دخ���ل منط جدي���د يف �أ�سلوب الزينة يف كاف���ة مناطق املدينة ،كان
�أُ ِ
م���ن �أبرزها زينة �شارع النجم���ة (طريق احلجاج) الذي مت ادراجه
�ضمن قائم���ة الرتاث العاملي لليون�سكو ،حي���ث ت�ضمنت تركيب نحو
(� )1.500شكل جنمة م�ضيء يف ال�شارع ،الذي يبلغ طوله كليومرت
واحد .وقد �أ�سهم هذا العمل يف الرتويج لهذا املوقع الرتاثي العاملي
من خالل زيادة عدد زائريه يف مو�سم الأعياد.
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كما نظمت البلدية عرو�ض ًا ديني���ة وثقافية وتراثية من ّوعة ،حملية
و�أجنبي���ة ،يف �ساحة املهد ،ا�ستهدفت فئات املجتمع املختلفة وز ّوار
املدين���ة من املدن الفل�سطينية املج���اورة �إ�ضافة �إىل �سياح وحجاج
�أجانب.
وقد �ساهمت االفعاليات الت���ي نظمتها البلدية يف و�سط املدينة يف
ت�شجي���ع امل�شاركني على التجول يف �أرجائه���ا والتب�ضع من حمالها
التجاري���ة ،ما كان ل���ه الأثر الطيب يف تطوي���ر الو�ضع االقت�صادي
لأهايل املدينة ،خ�صو�ص ًا و�أن  %66من اقت�صاد املدينة يعتمد على
ال�سياحة.

مسابقة أجمل صورة ملدينة بيت حلم

�أُقي���م يف بلدية بيت حلم يف �شهر �آذار من العام  2013حفل توزيع
نتائج م�سابقة �أجمل �صورة ملدينة بيت حلم ،خالل فرتة االحتفاالت
ب�أعي���اد امليالد املجيدة لعام  ،2012بح�ضور رئي�س بلدية بيت حلم
�أ .ف�ي�را بابون ،وجلن���ة التحكيم وامل�شاركني .وق���د اهتمت البلدية
به���ذه امل�سابقة ملا لها من �أهمية يف حتفي���ز �شباب و�شابات مدينة
بي���ت حلم املهتم�ي�ن بالت�صوي���ر للإنطالق نحو امل�ستقب���ل� .إ�ضافة
اىل ت�شجي���ع �إبداعات الت�صوير لدى ال�شب���اب واالفتخار بعطائهم
الفن���ي .و�أ�شارت رئي�س���ة البلدي���ة �إىل �أن الكلمات املع�ب�رة� ،سواء
كان���ت بالتعب�ي�ر ال�سيا�سي �أو الأدب���ي� ،أو الفني ُت َث ّب���ت حق الوجود
وح���ق الرواية ،واللتني تعمالن كالهما عل���ى تثبيت احلق التلحمي
والفل�سطيني ،و�أكدت �أنّ ال�صور كانت عبارة عن رواية تلحمية عن
امليالد بامتياز ،وكان �أ�صحابها م�ؤرخون لرواية بيت حلم.
ّمت احت�س���اب نتيجة ال�ص���ور الفائزة كما يل���ي %60 :من الت�صويت
كان عرب موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك) ،و %40من جلنة
ذوي االخت�صا����ص �ضم���ت �أربع���ة م�صورين ،حيث ف���از يف املركز
الأول ال�سي���د نقوال جحا ،حيث ح�صل عل���ى  %97,2من الأ�صوات،
وح���ل يف املرك���ز الثاين ال�سي���دة غلوريا نا�صر حي���ث ح�صلت على
 %75,6م���ن الأ�صوات ،وكانت يف املركز الثالث ر�شا ع�صفور ،التي
ح�صل���ت على  %64,4من الأ�صوات .وعق���ب �إعالن النتائج حتدث
الفائ���ز باملرك���ز الأول نقوال جحا م�ش�ي�ر ًا �إىل �أهمية هذه امل�سابقة
يف تعزي���ز االنتماء ملدينة بيت حل���م� ،شاكر ًا رئي�س بلدية بيت حلم
على هذه اللفتة.
يذك���ر ان عدد ال�صور امل�شاركة يف امل�سابقة بلغ � 13صورة التقطها
ع�شرة م�صورين هواة.
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نقوال جحا احلائز على املركز الأول

غلوريا نا�صر احلائزة على املركز الثاين
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سوق امليالد السنوي

ُيقي���م مرك���ز ال�س�ل�ام بي���ت حلم ه���ذه ال�س���وق منذ الع���ام 2000
وي�ش���ارك فيها العديد من الدول الأجنبي���ة ،مثل �إيطاليا� ،أرمينيا،
الدمن���ارك ،م�ص���ر ،فنلن���دا ،فرن�س���ا ،الت�شي���ك� ،أملاني���ا ،بولندا،
اليون���ان ،كوري���ا ،املك�سيك ،هولن���دا ،هنغاريا ،الرنوي���ج ،رو�سيا،
جنوب �أفريقيا� ،إ�سباني���ا ،ال�سويد� ،إ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات املحلية،
حي���ث يعر�ض امل�شارك���ون فيها احللوي���ات والزين���ة اخلا�صة بعيد
املي�ل�اد التي ت�شتهر بها دوله���م .وعادة ما تق���ام ال�سوق يف �ساحة
امله���د �أو مركز ال�سالم  -بيت حل���م ،ويذهب ريعها مل�ساعدة بع�ض
م�ؤ�س�سات الأطفال يف حمافظة بيت حلم.
مت ّي���زت فعاليات عيد املي�ل�اد يف العام  2013ب�أن قامت بلدية بيت
حل���م بتمديد �أيام ال�سوق �أم���ام امل�ؤ�س�سات واجلمعيات املحلية اىل
ثمانية �أيام عو�ض ًا ع���ن يوم واحد .وذلك بهدف ت�شجيع ال�صناعة
املحلية واليدوية وتقدمي م�أك���والت وحلويات ومعجنات ومواد زينة
ميالدية وتراثية .وقد عرب الأهايل يف هذه ال�سوق عن ثقافة مدينة
بيت حلم الفل�سطينية و�أ�صالة هويتها وتراثها العريق.
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مسيرة األطفال وتوزيع
الهدايا مبناسبة عيد امليالد

مبنا�سب���ة عيد امليالد �أق���ام املجل�س املحل���ي ال�شبابي لبيت
حل���م احتف���ا ًال �أ�ضيئ���ت فيه �شج���رة عيد املي�ل�اد ،ونظمت
م�س�ي�رة للأطف���ال �ضم���ت �أك�ث�ر م���ن ( )2.000طفل من
م���دن بيت حلم وبيت �ساحور وبيت جاال والطيبة وبريزيت.
وق���د انطلق���ت هذه امل�سرية م���ن �شارع النجم���ة و�صو ًال �إىل
�ساح���ة املهد ،وتخللتها �أن�شطة وفعاليات ميالدية وترفيهية
للأطفال.
ولإ�ضفاء فرحة العيد على اجلميع وزعت البلدية ،بال�شراكة
م���ع املجل�س املحل���ي ال�شباب���ي ،هدايا العيد عل���ى الأطفال
الأيت���ام والأطفال ذوي الإعاق���ة ،وعلى كبار ال�سن يف بيوت
امل�سنني.
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تعزيز مكانة املدينة عربي ًا ودولي ًا
بلدي���ة بي���ت حل���م تق���دم كاف���ة الت�سهي�ل�ات لإع���ادة احي���اء �شارع
النجمة:
الحق��� ًا لق���رار منظم���ة الأمم املتح���دة للرتبي���ة والعل���وم والثقاف���ة
(اليون�سك���و) يف  29حزي���ران  2012القا�ضي ب����إدراج كني�سة املهد
و�ش���ارع النجمة يف قائمة ال�ت�راث العاملي املهدد باخلطر ،وحيث �أن
الن�سي���ج احل�ضري لبيت حلم الي���وم ،مببانيها القدمية ،يقدم مثا ًال
ذا دالل���ة للتجمع احل�ض���ري ،ف�إن املدينة القدمي���ة تبقى هي املكان
الرئي�سي الذي جتري فيه ن�شاطات دينية وتقليدية عديدة ومتنوعة.
وعلي���ه فقد �شجعت بلدي���ة بيت حلم م�ؤ�س�س���ات املدينة على تنظيم
فعالي���ات ومهرجان���ات يف �ش���ارع النجمة ،لإع���ادة �إحيائه وتن�شيط
احلركة فيه .ووفرت لهذا الغر�ض �آلياتها وجندت طواقمها لتحقيق
ه���ذا الهدف .ولع���ل �أحد �أجن���ح املهرجانات التي �أُقيم���ت فيه كان
مهرج���ان حياة بي���ت حلم ال���ذي نظمت���ه م�ؤ�س�سة �أمان���ة الأرا�ضي
املقد�سة.
كما قدمت بلدية بيت حلم كافة الت�سهيالت املالية واملعنوية ،وحثت
جت���ار �شارع النجمة على فتح حماله���م التجارية لإعادة احلياة اىل
ال�شارع.
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الرياضة في بيت حلم
ماراثون فلسطني الدولي األول

احت�ضن���ت مدينة بيت حلم يف �شهر ني�س���ان من العام 2013
ماراث���ون فل�سط�ي�ن ال���دويل الأول ،ال���ذي �أُقي���م بالتعاون مع
بلدية بي���ت حل���م ووزارة ال�شب���اب والريا�ض���ة الفل�سطينية،
واالحتاد الريا�ضي الفل�سطيني ،وجلنة الأوملبياد الفل�سطينية
وامل�ؤ�س�سة الدمناركية «احلق يف احلركة».
وبه���ذه املنا�سبة �أكدت رئي�س بلدية بيت حلم فريا بابون على
�أهمي���ة الريا�ض���ة يف تعميم ر�سال���ة ال�سالم الت���ي تنادي بها
مدين���ة املهد ،وذل���ك يف م�ؤمتر �صحفي ُعقِ���دَ يف دار البلدية
قبل انطالق املاراثون .و�شددت على رمزية هذه الفعالية وما

حتمله من معانٍ كثرية� ،أبرزها �أنه ينظم يف مدينة بيت حلم التي
تع���اين من جدار الف�صل الذي �أقيم يف حميط املدينة .م�شري ًة �إىل
�أنّ كل ريا�ضي يحمل من خالل حركة ج�سمه �شعلة ال�سالم .وقالت
باب���ون« :الريا�ضة دعوة لل�س�ل�ام� ،إذا كانت انطالقة املاراثون من
مدين���ة بيت حلم» ،م�ؤكدة عل���ى ر�سالة ال�سالم الت���ي حتملها بيت
حلم دوم ًا ،مركزة على حق احلركة للجميع.
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�ش���ارك يف فعاليات املاراثون نح���و (� )3500شخ�ص ميثلون
الفئ���ات العمري���ة املختلفة ،ومن كاف���ة امل���دن الفل�سطينية،
ومن دول االحت���اد الأوروبي ،حيث انطلقوا جميع ًا من �ساحة
كني�سة املهد وفق م�سافات ال�سباق املختلفة التي تراوحت بني
 5ك���م و  10كم� ،أو م�ساف���ة الن�صف ماراثون وهي  21كم� ،أو
كامل م�سافة املاراثون البالغة  42كم.

تطوير وتفعيل العالقات العربية والدولية
توقيع اتفاقيات توأمة

�سع���ت بلدي���ة بيت حلم خالل ع���ام  2013اىل تعزي���ز عالقاتها مع
العدي���د من الدول واملدن يف جميع �أنحاء العامل ،وال �سيما مع املدن
املتو�أم���ة معه���ا ،اذ عقدت خم����س اتفاقيات تو�أم���ة جديدة مع مدن
بالريم���وو كابري واحتاد مدن «مونتيكونتي�سا» يف �إيطاليا ،وبارانكيا
يف كولومبي���ا واملقاطعة الأوىل لبوخار�ست يف رومانيا وفالدميري يف
رو�سيا.
ت�ؤم���ن بلدية بيت حلم ب�أهمي���ة عالقات التو�أمة ه���ذه ،التي تهدف
اىل بناء ج�سور التوا�صل والتعاون مع الدول ،من �أجل ن�شر الر�سالة
الفل�سطينية لل�س�ل�ام والعدالة والأمل ،وتعزيز الوعي ب�أهمية �إيجاد
حل���ول ملمو�سة ناجعة للق�ضي���ة الفل�سطينية عل���ى امل�ستوى الدويل.
�إ�ضافة اىل �أن التو�أمة ت�ساهم يف تطوير مدينة بيت حلم يف خمتلف
القطاعات احليوية ،االقت�صادية واالجتماعية وال�سياحية وال�صحية
والبني���ة التحتية ،وهي نقطة انطالق لتب���ادل املعرفة واخلربات يف
�شتى املجاالت والق�ضايا امل�شرتكة.
وتعت�ب�ر عالق���ات التو�أم���ة حقيق���ة واقع���ة يف عامل
التوا�ص���ل وال�شراك���ة ،ال���ذي يه���دف �إىل ت�شجي���ع
التعاون ب�ي�ن املدن ،ورفع م�ست���وى التفاهم املتبادل
بني مواطنيها .ومن هنا تلعب عالقات التو�أمة التي
ترب���ط مدن الع���امل مع مدينة بيت حل���م دور ًا مهم ًا
يف الرتويج للمدينة يف املجاالت ال�سياحية والثقافية
وال�سيا�سي���ة ،ويف مواجهة حتديات ع���امل اليوم من
عوملة وتنمية م�ستدامة.
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بعثات دراسية لطالب بيت حلم في مونتبولييه

�ضم���ن عالق���ة التو�أمة الت���ي ربط���ت مدينة بيت حل���م مبدين���ة مونبولييه
الفرن�سي���ة ،يف �شهر �شباط من الع���ام  ،2012فقد �ساهمت املدينة املتو�أمة
الع���ام املا�ضي بتقدمي منح���ة درا�سية يف تخ�ص�ص ال�سياح���ة والفندقة يف
جامع���ة «جورج فري�ش» .ومت اختي���ار الطالبة �أمل عي�س���ى البندك من قبل
جامع���ة بيت حلم ،لتكمل تخ�ص�صها يف اجلامع���ة املذكورة وتكت�سب خربة
يف جمال الفندقة.

مشاركة رئيس بلدية بيت حلم في جلنة حتكيم مسابقة في الهندسة املعمارية

إطالق مبادرة «تنمية بيت حلم»

�شاركت رئي�س بلدية بيت حلم �أ .فريا بابون يف جلنة حتكيم جائزة
arc Vision Prize – Women and Architecture

الت���ي جرت يف مدين���ة بريغامو الإيطالية يف �شه���ر �آذار (مار�س)
 ،2013بدع���وة م���ن  ،Italcementi Groupالت���ي جرى فيها
اختيار املُر�شحة الفائزة بامل�سابقة.
مع���روف �أنّ ه���ذه اجلائزة تُعطى مل�شروع له �أث���ر �أيجابي وا�ضح يف
ال�صح���ة والتعليم والبني���ة التحتية واالنتاج ،عدا ع���ن �أنها تقدير
للمر�أة العاملة يف جمال الهند�سة املعمارية.

كم���ا تُعطى هذه اجلائزة �سنوي ًا ملهند�س���ة �إمر�أة� ،أثبتت من خالل
بحوثه���ا وعملها املهن���ي �أهمي���ة الأم���ور املتعلقة بهند�س���ة البناء،
من جه���ة النوعية اجلي���دة والتقني���ة العالية ،عالوة عل���ى قيمتها
االجتماعية والثقافية.
وم�ؤ�س�س���ة  Italcementi Groupه���ي �إح���دى �أك�ب�ر ()10
�ش���ركات �صناعية يف ايطاليا ،وم�ص ّنفة كخام�س ُم�ص ِّنع للإ�سمنت
عاملي��� ًا ،وهذه اجلائ���زة �أ�س�ستها املجموعة ع���ام  2012دعم ًا منها
للمر�أة ،وت�شجيع ًا لها لتكون مبدعة يف عامل الهند�سة.
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خالل زيارة رئي�س بلدية بيت حلم �أ .فريا بابون
�إىل الواليات املتحدة الأمريكية يف �شهر �شباط
(فرباي���ر)  ،2013ا�ستم���رت خم�س���ة �أيام ،مت
�إطالق مبادرة «تنمية بيت حلم» التي ت�ستهدف
النهو����ض بواق���ع املدين���ة يف جمي���ع املجاالت.
وعنه���ا قالت باب���ون�« :إنّ التنمي���ة لي�ست وليدة
���ام قليلة �أو
اللحظ���ة ،وال ميك���ن حتقيقها يف �أي ٍ
�أ�شهر ،و�إمنا ه���ي عملية م�ستمرة تبد�أ نتائجها
بالظه���ور مع م���رور الوق���ت» ،م�ش���ددة على �أنّ
ه���دف املبادرة ه���و الرتكي���ز عل���ى تنمية بيت
حل���م ،عرب م�شاريع متكامل���ة للنهو�ض باملدينة
واالرتق���اء به���ا وت�أهيله���ا لتتنا�س���ب واملكان���ة
العاملي���ة املهم���ة التي حتتله���ا .وه���ذه امل�شاريع
ت�شمل املج���االت ال�سياحية والثقافية وال�صحية
واملياه وال ُبنى التحتية وغريها ،و�سيتم درا�ستها
لتحديد الأولويات التي حتتاجها املدينة.
وق���د رافق رئي����س البلدية يف الزي���ارة املذكورة
ال�سيد �سام���ر خوري من �شركة احتاد املقاولني
« ،»CCCوال�سي���د زاه���ي خ���وري ،والق�سي�س
م�ت�ري الراه���ب ،ومدي���ر ع���ام بن���ك فل�سطني
ها�ش���م ال�ش���وا ،واملدي���ر التنفي���ذي ملجموع���ة
االت�صاالت عمار العكر.

املشاركة في إفطار الصالة الوطني السنوي
National Prayer Breakfast

ويف الزيارة �سالفة الذكر� ،شاركت رئي�س البلدية يف �إفطار ال�صالة
الوطن���ي الأمريكي ال�سنوي ،ال���ذي ي�شارك في���ه الرئي�س الأمريكي
ب���اراك �أوباما و�أع�ضاء الكونغر�س والعديد من امل�س�ؤولني يف الإدارة
الأمريكية ،بالإ�ضافة �إىل العدي���د من ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات يف
العامل .كما �شاركت يف حف���ل ع�شاء ح�ضره ح�ش ٌد من �أبناء اجلالية
العربية يف الواليات املتحدة.
و�ألق���ت باب���ون يف �أكرث من منا�سب���ة �أقيمت يف �أمري���كا حما�ضرات

وخطاب���ات ب ّينت فيها واقع بيت حلم من جمي���ع النواحي ،و�أبرزها
ب�شكل كبري ،وحال
�أث���ر اجلدار الفا�صل الذي ق ّل�ص م�ساحة املدينة ٍ
دون متدده���ا العمراين الطبيعي ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أنّ هذه املحا�ضرات
كان له الأثر الكبري يف عقول جميع من ا�ستمعوا �إليها من امل�س�ؤولني
والأف���راد ،الذي���ن �أب���دوا جتاوب ًا كب�ي�ر ًا معها وطرح���وا العديد من
الأ�سئلة املتعلقة بواقع بيت حلم.
وعل���ى هام����ش الزي���ارة املذك���ورة ،التق���ت رئي����س البلدي���ة ال�سيد
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دغلو�سك���و ،واملبع���وث الأمريك���ي لعملي���ة ال�س�ل�ام ديفي���د هي���ل،
واملبعوث الأمريك���ي ال�سابق لل�شرق الأو�س���ط ديني�س رو�س والعديد
من امل�س�ؤول�ي�ن الأمريكيني يف وزارة اخلارجي���ة الأمريكية والوكالة
الأمريكية للتنمية الدولي���ة ( )USAIDوالبنك الدويل ،ومنظمة
زمال���ة ،وممثلني عن وزارة اخلزانة الأمريكية ،حيث �شرحت بابون
والوف���د املرافق لها للم�س�ؤولني �أهمي���ة دعم مبادرة تنمية بيت حلم
و�ضرورة �إجناحها.

استقبال محافظ محافظة مدينة سانت بيترسبورغ الروسية وافتتاح النصب التذكاري على د ّوار بوتني

ا�ستقبل���ت رئي�س بلدي���ة بيت حلم �أ .فريا باب���ون يف دار البلدية يف
�شهر كان���ون ثاين من الع���ام املا�ضي ،حمافظ �سان���ت بيرت�سبورغ
ال�سيد غيورغي بولتا فت�شينكو والوفد املرافق له بح�ضور �شخ�صيات
فل�سطينية رفيعة.
�أت���ت هذه الزي���ارة مبنا�سبة ذكرى مرور ع�ش���ر �سنوات على �إقامة
عالق���ة التو�أم���ة بني بي���ت حلم و�سان���ت بيرت�سبورغ .وق���د �أ�شادت
رئي�س البلدية بالعالقات التي تربط املدينتني خ�صو�ص ًا ،وفل�سطني
ورو�سي���ا ،عموم��� ًا .وقال���ت�« :إنّ العالقة الفل�سطيني���ة – الرو�سية
مميزة وفريدة ..فرو�سيا على م ّر التاريخ كانت من �أبرز الداعمني
ل�شعبن���ا الفل�سطين���ي وحقه يف العي�ش بحرية وعدال���ة على �أر�ضه،
وفوق تراب وطنه الغايل .وقد جت ّلى هذا املوقف بالت�صويت ل�صالح
فل�سطني يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة» .و�أ�شارت رئي�س البلدية
�إىل امل�شاريع التي تقيمها رو�سيا يف مدينة بيت حلم ،ومنها املركز
الرو�سي للعلوم والثقاف���ة الذي ُيعترب مركز ًا مهم ًا لتن�شيط احلياة

الثقافية يف املدينة ،والذي جا َء تكري�س ًا لأفواج ال�س ّياح الرو�س �إىل
بيت حلم ،التي َن ِ�ش َطت يف ال�سنوات الأخرية وت�ضاعفت.
وتطرق���ت بابون �إىل �أهمي���ة املدر�سة الرو�سي���ة يف بيت حلم ،التي
ربع���ت احلكوم���ة الرو�سي���ة ب�إن�شائه���ا .وه���ذا امل�ش���روع متع���دد
ت ّ
اال�ستخدام���ات و�سيق���وم الرئي�س الرو�سي فالدمي�ي�ر بوتني بو�ضع
حجر الأ�سا�س له يف امل�ستقبل القريب.
وقال���ت رئي�س البلدي���ة�« :إنّ الثقاف���ة والعلوم هي م���ن الأمور التي
توح���د ال�شعوب جميعه���ا� ،إذ �أنه بالثقافة نبن���ي �أوطان ًا ،وبالثقافة
ّ
�أي�ض��� ًا نبني �أجيا ًال تلو الأجيال م���ن ال�شباب ،ونتمنى �أن تكون هذه
امل�شاريع الثقافية ج�سر ًا لتعزيز �أوا�صر ال�صداقة والتعاون يف �شتى
املجاالت مع رو�سيا ،عموم ًا ،ومدينة �سانت بيرت�سبورغ خ�صو�ص ًا».
واختتم���ت رئي����س البلدي���ة كلمته���ا م�ؤكدة �أهمي���ة تعزي���ز �أوا�صر
ال�صداقة بني مدينة بيت حلم ومدينة �سانت بيرت�سبورغ.
م���ن جانبه عبرّ حمافظ �سانت بيرت�سبورغ غيورغي بولتا فت�شينكو
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عن �سعادته بزيارة مدينة بيت حلم التي ترتبط بعالقات تو�أمة مع
�سان���ت بيرت�سبورغ� ،آم ًال تعزيز التعاون بني املدينتني يف امل�ستقبل.
و�أ�ش���ار �إىل �أنّ �سان���ت بيرت�سبورغ �شهدت اجتم���اع اليون�سكو الذي
ّمت خالل���ه الت�صويت ل�صالح ان�ضمام كني�سة املهد وم�سار احلجاج
والبلدة القدمية ،على الئحة اليون�سكو للرتاث العاملي .و�أعرب عن
ا�ستع���داد حمافظة �سان���ت بيرت�سبورغ للتعاون م���ع بيت حلم عرب
�إر�سال خرباء ترميم وبن���اء ،بالإ�ضافة �إىل تطوير ودعم ن�شاطات
املرك���ز الرو�سي ،وكذل���ك �إر�س���ال املد ّر�سني الرو����س للتدري�س يف
املدر�س���ة الرو�سية املوعودة وتزويدها مبا يل���زم من كتب درا�سية.
احلج���اج وال�سي���اح الرو����س،
و�أ�ش���ار �إىل �أهمي���ة ت�شجي���ع زي���ارة ّ
وخ�صو�ص ًا من �سانت بيرت�سبورغ �إىل بيت حلم.
ويف خت���ام االحتف���ال ،قدمت رئي����س البلدية باب���ون هدية ملحافظ
�سان���ت بيرت�سب���ورغ هي عبارة ع���ن مغارة امليالد ،م�ش�ي�ر ًة �إىل �أنّ
معن���ى بيت حلم يتمثل بهذه املغ���ارة ،التي تعبرّ عن ر�سالة ال�سالم
واملحبة والأمل ،فيما قدّم بولتا فت�شينكو هدي ًة لرئي�س البلدية عبارة
ع���ن �صورة جلزيرة تقع يف قلب �سانت بيرت�سبورغ .بعد ذلك توجه
احل�ضور اىل د ّوار بوت�ي�ن حيث مت افتتاح الن�صب التذكاري هناك
مبنا�سبة الذكرى العا�شرة لإقامة عالقة التو�أمة بني املدينتني.

بعثة «نور السالم من بيت حلم

ا�ستقبل���ت رئي����س بلدية بيت حلم وف���د بعثة «نور ال�س�ل�ام من بيت
حل���م» النم�ساوية ،برئا�سة حمافظ النم�س���ا العليا الدكتور جوزيف
بورينغر ،واملطران لودينغ �شوارتز .وجاءت الزيارة يف �إطار امل�شروع
اخل�ي�ري «النور من الظلمة» الذي ي�ستهدف الأطفال املحتاجني �إىل
ه���ذا النور يف النم�سا وغريه���ا من الدول الأخ���رى ،وذلك بح�ضور
حمافظ بيت حلم عبد الفتاح حمايل.
�ش���ارك الوفد خ�ل�ال زيارت���ه لكني�سة امله���د ،يف قدا����س ديني تاله
ا�ضاءة نور امليالد يف مغارة ال�سيد امل�سيح ،كما جال الوفد يف �أنحاء
كني�سة املهد مرمنني ترانيم ميالدية.
وا�ست�ضافت الأ�ستاذة بابون الوفد النم�ساوي يف قاعة فيينا يف مبنى
البلدية ،و�أ�شادت مببادرة الوفد النم�ساوي بنقل النور من بيت حلم
اىل الع���امل �أجم���ع ،رغم الظ���روف ال�صعبة واحلواج���ز واجلدران
وامل�ستوطن���ات التي حتا�ص���ر مدينة ال�سيد امل�سي���ح .وقدمت �شرح ًا
مف�ص ًال ع���ن �أو�ض���اع مدينة بيت حل���م االقت�صادي���ة واالجتماعية
والثقافية.
وقال���ت رئي�سة بلدية مدينة بيت حلم «املغلق���ة»�« :إن بيت حلم مهد
امليالد بحاجة اىل ت�ضامن املجتمع الدويل والوقوف اىل جانبها يف

حمنته���ا التي ي�سببها االحتالل ،ويح���ول دون تنميتها اقت�صادي ًا»،
الفت ًة اىل �أن م�ساحة مدينة بيت حلم كانت قبل عام  1967حوايل
( )33كيلومرت ًا مربع ًا ،تقل�صت ب�سبب م�صادرة �أرا�ضيها من قبل
االحتالل �إىل ( )7.3كيلومرت مربع فقط .م�شدد ًة على �أن املنطقة
بحاجة اىل ايجاد حل فوري وعاجل لل�صراع العربي  -اال�سرائيلي
من �أجل �أن يعم ال�سالم واال�ستقرار املنطقة.
من جهته ،عرب حمافظ النم�س���ا العليا ،الدكتور جوزيف بورينغر،
عن �شكره وتقديره العميقني لرئي�س البلدية على حفاوة اال�ستقبال،
وع�ب�ر عن تعاط���ف الوفد م���ع �أهايل مدين���ة بيت حل���م ،وال�شعب
الفل�سطين���ي ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان اله���دف من زي���ارة مدينة بيت حلم
ه���و الت�ضامن معها ،ونقل نور املي�ل�اد ور�سالة املحبة وال�سالم اىل
الع���امل �أجمع ،الفت ًا اىل �أن الطفل النم�ساوي «مايكل ريك�سلباومر»
�سيق���وم بتقدمي النور لقدا�سة الباب���ا فرن�سي�س يف الفاتيكان بتارخ
 18كانون �أول من هذا العام.
يذكر �أنه منذ عام  1986بد�أ تنفيذ م�شروع تعاوين بني املجموعات
الك�شفي���ة و�ش���ركات ال�سياح���ة يف عدة مدن عاملي ��ة ،وذلك بهدف
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اي�ص���ال النور �إىل �أوروب���ا .وقد مر الن���ور يف ( )30دولة �أوروبية،
منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ،ووا�صل امتداده اىل الواليات املتحدة
وكندا واملك�سيك.
ويف كل عام يق���وم طفل من النم�سا العليا ب�إ�ضاءة �شمعة من النور
الأب���دي يف مغارة كني�سة املهد يف بيت حل���م ،التي ولد فيها ال�سيد
امل�سي���ح ،ومن ثم يتم نقله اىل النم�سا ،ومن هناك يتم توزيعه على
دول العامل مع ر�سالة ال�سالم ،وذلك من �أجل ا�ضاءة كنائ�س العامل
اثناء االحتفاالت امليالدية املجيدة.
و�ستق���وم �ش���ركات ال�سياحة واملجموعات الك�شفي���ة بنقل النور من
الكنائ�س اىل امل�ست�شفيات ومنازل املواطنني ،وال�سجون ،والأماكن
العامة ،واملراكز الثقافية وال�سيا�سية لالحتفال بهذه املنا�سبة .ويف
�سن���وات ما�ضية جرى تقدمي النور اىل قدا�س���ة البابا يوحنا بول�س
الث���اين ،وقدا�س���ة الباب���ا بينيدكتو����س ال�ساد�س ع�ش���ر ،وميخائيل
جوربت�شوف ،واملل���ك الراحل احل�سني بن ط�ل�ال ،ورومانو برودي
رئي����س االحتاد االوروبي ،والعديد من �أع�ضاء الربملان الأوروبي يف
�سرتازبورغ ،وجمموعات الأمم املتحدة يف كو�سوفو.

بلدية بيت حلم تستضيف حفل تكرمي شهيدات محافظة بيت حلم

ا�ست�ضاف���ت البلدي���ة حفل تكرمي �شهيدات حمافظة بيت حلم الذي نظم���ه التجمع الوطني لأ�سر �شهداء
فل�سط�ي�ن يف مدينة بيت حل���م مبنا�سبة يوم ال�شهي���د الفل�سطيني ،الذي ي�ص���ادف يف ال�سابع من كانون
ث���اين يف كل عام ،يف ظل االحتفاالت بالأعي���اد امليالدية املجيدة ور�أ�س ال�سنة اجلديدة وانطالقة الثورة
الفل�سطيني���ة العتي���دة .كما جاء ه���ذا احلفل متزامن ًا م���ع الذكرى الثاني���ة والع�شري���ن ال�ست�شهاد قادة
فل�سطينيني �أجالء �ضحوا ب�أرواحهم الطاهرة من �أجل فل�سطني.
و�أك����دت رئي�����س البلدي����ة الأ�ستاذة باب����ون يف كلمتها بهذه املنا�سبة عل����ى �أن هدف هذا االحتف����ال هو تخليد
ذك����رى ال�شهداء الفل�سطينيني ،وقالت« :لنقدم التحية واالك����رام والعرفان للذين �ضحوا بدمائهم من �أجل
ال�شعب ،ومن �أجل دولة فل�سطينية م�ستقلة .فلهم كل التحية �سواء كانوا �شهداء �أو �شهيدات» .واقتب�ست عن
الرئي�س الراح����ل وال�شهيد الأكرب �أبو
ع ّمار قول����ه« :حياتي لي�ست �أغلى من
حي����اة �أي طفل فل�سطيني وهي لي�ست
�أغلى من حياة ال�شهيد الطفل فار�س
ع����ودة ،فكلن����ا ف����داء للوط����ن الغايل
فل�سط��ي�ن و�أر�ضه املبارك����ة» .وعقبت
الأ�ست����اذة بابون عل����ى معنى �أن تكون
امل����ر�أة �شهيدة ،حيث ع����دد �شهيدات
حمافظ����ة بي����ت حل����م يزي����د عل����ى
الع�شري����ن ،فال�شهي����دة ه����ي الزوجة
والأم والأرمل����ة والأخ����ت والطفل����ة،
م�سلمة وم�سيحية .فاملر�أة ب�شهادتها عربت عن والء مطلق لوطن ا�سمه فل�سطني .فعطاء املر�أة الفل�سطينية
�أ�ضاف عزة ومفخرة لل�شعب الفل�سطيني ليتكلل هذا كله باحل�صول على �شهادة ميالد دولة فل�سطني ،حتى
ال تذهب �آالم ال�شعب ومعاناته �سد ًا.
وثمنت باب���ون العطاء والت�ضحيات واخلدمات االن�سانية التي قدمها د.هارلد فالدميار في�شر ا�سطفان،
ويف مقدمه���ا حيات���ه ،اثناء ت�أدية واجبه كطبي���ب معالج ل�ضحايا الع���دوان اال�سرائيلي خالل االنتفا�ضة
الثاني���ة .وباركت رئي����س البلدية ل���ذوي ال�شهداء وال�شهيدات ح�ص���ول ال�شعب على �شه���ادة ميالد دولة
فل�سطني.

تقدمي جائزة «هانس جرجن وينسكي»
لعام  2013ملركز االرشاد والتدريب للطفل واألسرة

يف حف����ل نظمت����ه البلدي����ة ،قدمت مدينة كول����ون املتو�أمة مع بلدي����ة بيت حلم برئا�س����ة الق�س مانفريد
كوك ،رئي�س م�ؤ�س�سة التو�أمة بني بيت حلم وكولون ،جائزة «هان�س جرجن وين�سكي» لعام  2013ملركز
االر�شاد والتدريب للطفل والأ�سرة ،خالل زيارة وفد ت�ضامني من املدينة املذكورة اىل بيت حلم.
وكان دع����م م�ؤ�س�سة التو�أمة بني بيت حلم وكولون ملرك����ز االر�شاد والتدريب للطفل والأ�سرة ابتد�أ منذ
ع����ام ( )2002يف ظل �أحداث انتفا�ضة الأق�صى عندما ر�أت اخلوف واملعاناة وانعدام الأمان يف �أعني
حينئذ ق����ررت امل�ؤ�س�سة التعاون مع
الأطف����ال و�أهاليهم ،وحماولته����م النجاة من ذلك الو�ضع امل�����ؤملٍ ،
مرك����ز االر�ش����اد والتدريب للتخفيف من تل����ك املعاناة وم�ساعدة الأهايل عل����ى تخطيها .لذلك قدمت
م�ؤ�س�س����ة التو�أم����ة بني بيت حلم وكولون جائزة «هان�س جرجن وين�سكي» لعام  2013اىل املركز .ويعود
�سبب ت�سميتها بهذا الإ�سم �إىل ال�سيا�سي الأملاين «هان�س جرجن وين�سكي» الذي عرف ب�أ�سلوبه الناجح
يف املفاو�ض����ات ،والذي حظي بعالق����ات ممتازة مع ال�شعب العربي� ،إ�ضاف����ة اىل �أن هذه اجلائزة هي
رم����ز للنجاح الكبري الذي حققه مركز االر�شاد والتدريب يف جمال عمله ،بف�ضل جمل�س ادارته املميز
الذي تر�أ�سه رئي�س بلدية بيت حلم.
كم���ا قدم نائب رئي�س م�ؤ�س�سة التو�أمة ال�سي���د با�سيل ر�شماوي لرئي�س البلدية �شهادة «جنم ظهر
يف كولون» با�سم بيت حلم.
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لقاءات حول العالم
• •�شارك���ت رئي����س بلدي���ة بي���ت حل���م �أ .ف�ي�را باب���ون يف امل�ؤمتر
قيم يف مدينة كراي الفرن�سية مبنا�سبة الذكرى
الدويل ،الذي �أُ َ
اخلم�س�ي�ن لتوقيع معاهدة الأليزيه بني فرن�سا واملانيا ،بح�ضور
ر�ؤ�ساء بلديات وممثلني م���ن ت�سع دول هي :بندل (بريطانيا)،
مارل (املاني���ا) ،خروت�ش���وف (بولندا) ،الداخل���ة (املغرب)،
اورو�سو غيونابادجي�سيفول (ال�سنغال) ،كو�سادا�سي (تركيا)،
نفط���ة (تون����س) ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني م���ن بيت حلم وخميم
ق���دّورة يف رام اهلل ،وم���ن فل�سطيني���ي مدينة ك���راي الفرن�سية
ّ
املنظمة للم�ؤمتر.
و�أ ّكدَ رئي�س بلدية كراي ،جانكلود فيلم �أهمية هذه اللقاءات التي
ترب���ط بني املدن وتعززها ،وتتطور يف كل عام ب�شكل مت�صاعد،
م���ن خالل الن�شاط���ات املختلفة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل اتفاقي���ة االليزيه
التي �ش ّكلت حج���ر الأ�سا�س للتعاون الفرن�سي الأملاين� ،إذ حتقق
بف�ضلها الكثري من االجن���ازات .م�ضيف ًا �أنّ هذه االتفاقية مثال
على الإرادة ال�سيا�سية للتغلب على الظروف وال�سيطرة عليها.
م���ن ناحيته���ا �أ�شارت رئي����س بلدية بي���ت حلم �أ .ف�ي�را بابون،
خالل كلم���ة �ألقتها يف امل�ؤمتر� ،إىل �أهمية بن���اء ج�سور التعاون
ب�ي�ن ال�شع���وب والدول لتحقي���ق الإزدهار ،م�ش�ي�ر ًة �إىل النتائج
الإيجابية للتعاون الدويل و�أهميته يف توثيق العالقات.
و�أ�ش���ادت بعالق���ة التع���اون الثنائية املميزة الت���ي تربط فرن�سا
بفل�سطني ،حكوم ًة و�شعب��� ًا ،م�ضيفة �أنّ هذا امل�ؤمتر يجمع مدن ًا
خمتلفة من حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ،وي�ساهم يف تعزيز
التعاون ملا فيه م�صلحة ال�شعوب.
• •زار وف���د بلدي���ة بيت حلم برئا�سة رئي�س البلدي���ة �أ .فريا بابون
امرباطوري���ة رو�سيا االحتادية ،وعقد عدّة لقاءات واجتماعات
قام بها يف مدينة فالدميري الرو�سية ،حيث تك ّون الوفد �إ�ضافة
َ

لرئي�سة البلدية من �أع�ضاء املجل�س البلدي نادر عزيزة وجورج
حزبون و�أحمد كمال.
وق���د ا�سته���ل الوف���د زيارت���ه ،الت���ي رافق���ه خالله���ا ال�سف�ي�ر
بلقاءات مع
الفل�سطين���ي يف مو�سكو الدكتور فائد م�صطف���ى،
ٍ
رئي����س بلدية فالدميري ال�سي���د �سريجي �ساكه���اروف و�أع�ضاء
املجل����س البلدي ،حيث تناول الطرف���ان اتفاقية التو�أمة املوقعة
و�سب���ل امل�ض���ي ُقدم ًا يف
ب�ي�ن املدينت�ي�ن بتاري���خ ُ 2013/2/15
تعزي���ز العالقات الثنائية ،هذا وقد ح�ضر اللقاءات رئي�س فرع
اجلمعي���ة االمرباطورية االرثوذك�سية الفل�سطينية يف بيت حلم
ال�سيد داوود مطر.
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ويف �إط���ار التع���اون العلم���ي ،بحث الوف���د �إمكاني���ة توفري منح
�سنوي���ة لطلب���ة من بيت حل���م للدرا�س���ة يف جامعة فالدميري
بتخ�ص�ص���ات خمتلف���ة ،و ّمت االتف���اق على الب���دء بالإجراءات
املطلوبة يف �أقرب وقت ممكن.
كم���ا التقي الوفد مبرتوبوليتني فالدمي�ي�ر و َب َحثَ معه احلجيج
الرو�س���ي �إىل الأر�ض املقد�سة ومدين���ة بيت حلم ب�شكل خا�ص،
و�أهمي���ة املبي���ت يف فنادق املدينة واالخت�ل�اط ب�سكانها ملا فيها
من فوائد على عدّة �أ�صعدة.
وخ�ل�ال الزيارة ،بحث وفد البلدية م���ع ال�سفري الفل�سطيني يف
رو�سيا د .فائد م�صطفى امل�شاريع الرو�سية يف املدينة.

• •التق���ت رئي����س بلدي���ة بيت حل���م يف �شه���ر حزيران م���ن العام
 ،2013احل�ب�ر الأعظ���م قدا�س���ة البابا فرن�سي����س ،وذلك على
هام�ش االجتم���اع ال�ساد����س والثمانني لهيئ���ة «رواك» املنعقدة
يف الفاتي���كان ،بح�ضور القا�ص���د الر�سويل يف الأر�ض املقد�سة،
الأب ج���وزي بيالزاروتو ،وحار����س الأرا�ضي املقد�سة الأب بيري
باتي�ست���ا بيتزاباال ،والأب ابراهيم فلت�س ،رئي�س م�ؤ�س�سة يوحنا
بول����س الث���اين يف ال�ش���رق الأو�س���ط ،والعدي���د م���ن امل�ؤ�س�سات
الداعمة لدول ال�شرق الأو�سط.
ِ
ّ
وقد �سلمت رئي�س البلدية لقدا�سة البابا هدية مقدّمة من فخامة
الرئي����س حممود عبا�س ،وهي عبارة ع���ن لوحة الع�شاء ال�سري
م�صنوع���ة من ال�صدف ،وهدية �أخرى با�سم جمل�س بلدية بيت
جم�سم للطفل ي�سوع مع
حل���م و�أهايل مدينة املهد ،عبارة ع���ن ّ
ّ
امل���ذود م�صنوع من خ�شب الزيت���ون� ،إ�ضافة �إىل م�سبحة ،متت
مباركتهما يف مغارة امليالد خالل القدّا�س ال�صباحي.
كم���ا �س ّلم���ت قدا�ست���ه ر�سال ًة َن َقل���ت خاللها له حتي���ات فخامة
الرئي�س حممود عبا�س وجميع �أهايل مدينة بيت حلم ،و�أ�شارت
ً
ف�ص�ل�ا مظلم ًا يف تاريخها ،حيث
فيه���ا �إىل �أنّ بيت حلم تعي�ش
م�صادرة الأرا�ضي واجلدار الفا�صل الذي يحيط بها ويف�صلها
ع���ن تو�أمه���ا القد�س ،مب���ا فيه���ا �أرا�ضي كرمي���زان ،والإغالق
امل�ستمر للمدينة وتقييد حرية التن ّقل ،الأمر الذي يجعل احلياة
�صعبة ،ويرفع ن�سبة البطالة يف املدينة �إىل  ،%23,7وهي الن�سبة
الأعلى يف ال�ضفة الغربية.
ً
ً
وقال���ت« :ما زلنا نحم���ل �إميانا عميق���ا بال�س�ل�ام» ،متمنية �أن
يكون قدا�سته داعم ًا للعدالة وال�سالم يف �أر�ض ال�سالم ،ودعته
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• •�ش���ارك وفد من بلدية بي���ت حلم يف لقاء ال�شب���اب الدويل لعام
 2013بعن���وان« :بال�شباب يتحرك العامل» ال���ذي ُعقد يف مدينة
م���ارل يف �أملاني���ا ،وذلك يف الفرتة م���ن � 21 - 14آب  ،2013وقد
تر�أ����س الوفد ع�ضو املجل����س البلدي ال�سي���دة روال �شويكي و�ضم
�سكرترية مكت���ب رئي�س البلدية اكرام جح���ا ،وع�ضوتي املجل�س
ال�شبابي املحلي جزيل �سلمان ولينا خملوف.
ويع���د هذا اللقاء الثالث من نوعه بعد اللقاء الأول الذي عقد يف
مدين���ة الداخلة املغربية عام  2011والثاين الذي عقد يف مدينة
كري���ل الفرن�سية ع���ام  .2012واندرج اللقاء امل�ش���ار �إليه �ضمن
اط���ار التعاون بني امل���دن املتو�أمة ،و�سعيها لفت���ح �آفاق التوا�صل
للتع��� ّرف على الثقاف���ات املختلفة وتبادل اخل�ب�رات ،وخ�صو�ص ًا
بني فئة ال�شباب.
وقدم���ت ع�ض���و املجل�س البل���دي ال�سي���دة روال �شويك���ي مداخلة
يف اللق���اء �ألق���ت فيها ال�ضوء عل���ى واقع ال�شب���اب ومعاناتهم يف
فل�سط�ي�ن ،وفقدانه���م لأب�س���ط حق���وق االن�س���ان� ،أال وهي حرية
التنق���ل واحلرك���ة ،و�شرح���ت عواق���ب ع���دم التمتع بهم���ا �أ�سوة
ب�شب���اب الع���امل ،ب�سبب ج���دار الف�ص���ل العن�ص���ري واحلواجز
الع�سكري���ة املقام���ة يف مداخل امل���دن الفل�سطيني���ة .كما قدمت
�إىل ب���ذل ق�ص���ارى جهده من �أجل �إطالق �س���راح جميع الأ�سرى
الفل�سطينيني الرازحني يف �سجون االحتالل الإ�سرائيلي.
وب�إ�س���م جميع الأطفال وال�شباب واه���ايل مدينة بيت حلم دعت
قدا�ست���ه لزي���ارة مدين���ة املهد ،من �أج���ل تعزيز حي���اة الإميان،
وامل�ساهمة يف تعزيز الوجود الفل�سطيني على الأر�ض.
م���ن ناحيته �شك���ر قدا�سته بابون وبعث ب�سالم ح���ار �إىل فخامة
الرئي����س حممود عبا����س ،م�شري ًا �إىل انه يتط ّل���ع للقاء قريب مع
فخامت���ه وزي���ارة الأر�ض املقد�س���ة ،و�سيتم حتدي���د موعد الحق

لهذه الزي���ارة ،وهو ي�ص ّل���ي ويعمل من �أجل ال�س�ل�ام والعدل يف
الأر����ض املقد�سة ،كما �أعطى الربكة الر�سولي���ة لرئي�سة البلدية
وجلميع اهايل مدينة بيت حلم.
ومعروف ان رئي�س بلدية بي���ت حلم الأ�ستاذة فريا بابون ،كانت
ع�ضو ًا يف الوفد الذي رئ�سه فخامة الرئي�س حممود عبا�س �أثناء
زي���ارة قدا�سة الباب���ا فرن�سي����س يف ح�ضرة الفاتي���كان يف �شهر
ت�شري���ن �أول  ،2013حي���ث ق���ام فخامت���ه بدعوة قدا�س���ة البابا
لزيارة فل�سطني.
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�شرح ًا عن ارتفاع ن�سبة املعتقلني يف �صفوف ال�شباب يف �سجون
االحت�ل�ال ،وانعكا�سات الو�ض���ع ال�سيا�سي الراهن على خمتلف
نواحي احلياة االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية يف فل�سطني،
عموم��� ًا ،وال�شب���اب ،خ�صو�ص ًا .و�شددت عل���ى �ضرورة الوقوف
اىل جانب ال�شعب الفل�سطيني و�شبابه ليتمكنوا من التغلب على
املعيقات كافة .وال�سري قدم��� ًا نحو حتقيق �آمالهم وطموحاتهم
يف احلرية والعدالة وامل�ساواة واال�ستقالل الوطني.

وانق�س���م امل�شاركون يف اللقاء �إىل حلقات وور�ش عمل ابداعية،
ناق�ش���وا فيها ق�ضاي���ا تعنيهم ،مث���ل ارتفاع ن�سب���ة البطالة بني
الفئ���ات ال�شابة ،وتبادل���وا �إح�صائيات ومعلوم���ات عن م�ستوى
البطالة يف كل مدينة من املدن التي ميثلونها ،وبحثوا مع ًا �سبل
التغلب عليها وايجاد حلول ناجعة لها.
كم���ا تع��� ّرف ال�شب���اب امل�شارك���ون يف اللقاء عل���ى مدينة مارل
امل�ضيف���ة للق���اء ،وذلك عرب زيارة املعامل الت���ي ت�شتهر بها مثل
منج���م الفحم وم�صنع احلدي���د والفوالذ ،ال���ذي مت حتويلهما
اىل متاح���ف ،واحلديق���ة الكيميائي���ة ،وحديق���ة احليوان���ات
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الت���ي ت�ضم حيوان���ات م���ن �أفريقيا و�آ�سي���ا و�آال�س���كا .كما قام
امل�شارك���ون برحلة اىل مدينة بروك�س���ل البلجيكية للتع ّرف على
عم���ل الربمل���ان الأوروبي ،لتت�س���م م�شاركتهم بالطاب���ع الثقايف
وال�سيا�سي واملعلوماتي.
وكان ملدين���ة بي���ت حل���م �أم�سي���ة ثقافي���ة ،ع�ّب�ررّ فيه���ا الوف���د
الفل�سطين���ي عن عادات وتقاليد املجتمع الفل�سطيني والتلحمي
ب�شكل خا����ص ،يف ما ي�سبق العر����س الفل�سطيني من احتفاالت
احل ّنى) وقدم���وا للم�شارك�ي�ن هدايا رمزية
بالعرو����س (جبل���ة ِ
ترمز �إىل مدينة بيت حلم و�أهلها.

استقبال شخصيات عاملية رفيعة املستوى في بيت حلم
نظ���ر ًا ملكانة مدينة بيت حلم العاملي���ة ،يتوافد لزيارتها العديد
من ال�شخ�صي���ات رفيعة امل�ستوى ،م���ن وزراء و�سفراء ور�ؤ�ساء
بلدي���ات متو�أمة وغري متو�أمة وخالفهم .وق���د ا�ستقبلت رئي�س
البلدي���ة عدد ًا من ه�ؤالء ،وقدمت له���م �شرح ًا عن واقع احلياة
يف مدين���ة بيت حلم ،وما تعانيه من م� ٍآ�س ب�سبب جدار الف�صل
العن�صري الدي يحا�صرها وم�صادرة �أرا�ضي �سكانها ،وغريها
من منغ�صات االحتالل .و�أبرز من مت ا�ستقبالهم:

• •ر�ؤو�ساء الدول :الرئي����س الأمريكي باراك �أوباما ،والرئي�س
ال�صرب���ي تومي�سالف نيكوليت�ش ،والرئي����س املالديفي عبد
اهلل يام�ي�ن عب���د القي���وم ،والرئي�س البولن���دي برون�سالف
كوموروف�سكي.
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• •وزراء ون���واب و�سف���راء :ال�سناتور الفرن�س���ي دانييل بيدارد،
ونائ���ب رئي�س وزراء هنغاريا زولط �سيمج���ن ،ووزير ال�ش�ؤون
اخلارجية ال�سريالنكي الربوفي�سور جاميني الك�شمان ،ووفد
برمل���اين و�آخر من جمل����س ال�شي���وخ الأرجنتيني م���ن مدينة
بيون����س �آير����س ،ورئي����س ال���وزراء الرنويجي ال�ساب���ق كوري
فيلك ،ووزير خارجي���ة الرنويج بورجيه برينديه ،وال�سيناتور
الأمريك���ي روبريت مينينديز ،ورئي����س وزراء �إيطاليا ،ونائب
وزي���ر اخلارجية الإيطايل ،ووزي���ر الثقافة الإيطايل ،ورئي�س
وزراء مالطا ،ووزير احلكم املحلي لإفريقيا.
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• •ر�ؤ�س���اء البلدي���ات املتو�أم���ة وغ�ي�ر املتو�أم���ة مل���دن :فالدمي�ي�ر
الرو�سية ،وكابري وبالريمو وبري�شيا وتورين وميالنو الإيطالية،
وفيال جي�سيل الأرجنتينية ،وغال�سكو اال�سكتلندية ،و�سار�سبورغ
الرنويجية ،وبو�سطن وفيالدلفيا وبريلنغتون الأمريكية ،وباري�س
الفرن�سية.
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• •ا�ستقب���ال ال�شخ�صيات الدينية يف االحتف���االت مثل :حار�س
الأرا�ضي املقد�سة وبطاركة الطوائف املختلفة.

• •�شخ�صيات حملية :وزير الأ�شغال د .ماهر غنيم ،ووزير املوا�صالت د .م .نبيل �ضميدي ،ووزيرة االت�صاالت د� .صفاء نا�صر.
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• •وف���ود �أجنبي���ة وحملية :كم���ا ا�ستقبلت بلدي���ة بيت حلم
العدي���د من الوف���ود و�أطلعتها على طبيع���ة وواقع احلياة
يف مدينة بيت حلم.
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الهدف اإلستراتيجي السادس

التطوير املؤسسي
وبناء القدرات

النهوض بالعمل اجلماعي والتخطيط
اإلستراتيجي لتحسني وتفعيل األداء بني
البلدية والدوائر
مشروع تعزيز القدرات لدوائر بلدية بيت حلم

ا�ستكمل���ت البلدي���ة امل�ش���روع ال���ذي كان قد ب���د�أ يف الع���ام 2012
لي�سته���دف موظف���ي دوائر بلدي���ة بيت حلم املختلف���ة ،وقد �شارك
موظف���و البلدية يف عدد من ور�شات العم���ل املتخ�ص�صة يف جمال
حت�س�ي�ن قدرات املوظفني و�أدائهم لتنفيذ مهامهم الوظيفية ب�شكل
ناجع .كما مت تزويد �أق�سام البلدية بعدد
م���ن الأجه���زة املكتبية ،وبع����ض الآالت واملع���دات ال�ضرورية لعمل
دائ���رة الهند�سة وق�سم الأ�شغال العام���ة .و�أتى هذا امل�شروع �ضمن
برنامج دعم البلديات الفل�سطينية املمول من احلكومة االيطالية،
ومن بلديات مقاطعة بوليا االيطالية ،ومقاطعة موليزيو ،واملر�صد
الإقليم���ي للتعاون الإمنائ���ي واحتاد البلدي���ات الوطنية االيطالية،
وذلك مببلغ قدره ( )554.470يورو.
مش���روع تنفيذ تطوير مؤسسي للبلدية ،ووضع استراتيجيات
لتطوير االتصال والتواصل وبرامج الشباب
وقعت بلدية بي���ت حلم وم�ؤ�س�سة التع���اون الأملاين « »GIZمذكرة

تفاه���م ،ت�ستمر ملدة عام ،ابتداء من �شه���ر ت�شرين ثاين من العام
 ،2013و�أتت �ضمن برنامج احلكم املحلي وتطوير املجتمع املدين.
وهدفت االتفاقية اىل تطوير م�ؤ�س�سي للبلدية وو�ضع ا�سرتاتيجيات
للنهو�ض بالعالقات العامة وبربنامج ال�شباب ،والتوا�صل.
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وقد ق���ام اجلانب الأملاين بانتداب متخ�ص�صني يف جمال االت�صال
والتوا�صل لدرا�سة و�ضع البلدية ،والعمل عن كثب مع طواقمها ،من
خالل ور�شات عمل ولقاءات ،واخلروج بتو�صيات فاعلة كي ت�ضعها
البلدي���ة �ضمن خططها .كما قدموا الدع���م التقني لتنفيذ عمليات
التطوي���ر امل�ؤ�س�س���ي يف البلدي���ة ،التي ت�سه���م يف تطوي���ر القدرات
الب�شرية بالبلدية ،ما �سيزيد قدرتها على خدمة املواطنني ،وتطوير
الأداء ،وبالتايل االرتقاء مب�ستوى البلدية واخلدمات التي تقدمها.
كم ًا وكيف ًا
تفعيل وتعزيز إدارة املوارد البشرية ّ
من خالل م�شروع تفعيل �إدارة املوارد الب�شرية يف البلدية ،الذي متوله
الوكال����ة الأمريكية للتنمي����ة الدولية ( ،)USAIDوتنف����ذه م�ؤ�س�سة
جمتمع����ات عاملية ،مت اعتماد دلي����ل لإدارة املوارد الب�شرية ،ومواءمته
م����ع نظام �إلكرتوين ،وبرنامج �شامل للم����وارد الب�شرية .كما مت تعيني
كادر للموارد الب�شرية ملتابعة �ش�ؤون املوظفني �إداري ًا و�إلكرتوني ًا.
وعمدت بلدية بيت حلم ،كذلك� ،إىل حت�سني �أداء الكادر الوظيفي
لديه���ا ،عرب �إ�شراكه يف خطة التطوير امل�ؤ�س�سي ،واخلطة التنموية
الإ�سرتاتيجي���ة ملدين���ة بيت حل���م ،بالإ�ضافة �إىل تطوي���ر مهاراته
وم�ؤهالته ،من خالل اختياره للم�شاركة يف العديد من ور�ش العمل
وال���دورات التدريبي���ة يف جماالت عدة منها :حما�سب���ة التكاليف،
املعلومات اجلغرافي���ة  ،GISالتوريدات والعطاءات وامل�شرتيات،
�إدارة امل���وارد الب�شري���ة ،البلدي���ة الإلكرتونية ،الرقاب���ة الداخلية،
حما�سبة التكاليف وغريها.

تقوية وتفعيل قنوات اإلتصال الداخلي واخلارجي
�سعت بلدية بي���ت حلم ،من خالل دائرة اجل���ودة ونظم املعلومات،
دوم��� ًا لأمتت���ة الإج���راءات الت�شغيلي���ة يف جميع �أق�سامه���ا ودوائرها
املختلف���ة ،ع�ب�ر بن���اء �شبك���ة  INTRANETداخلي���ة ،وتطبيق
الربنام���ج املحو�س���ب ،الذي �ساع���د و�ساهم يف بناء قاع���دة بيانات
منذ الع���ام  ،2007جلميع مرا�س�ل�ات وعمليات البلدي���ة الت�شغيلية
بنماذجه���ا الفني���ة والإداري���ة اليومي���ة .وعلي���ه ،ومن خ�ل�ال ق�سم
تكنولوجي���ا املعلومات الداع���م وامل�ساند لأق�س���ام البلدية من ناحية
تكنولوجية ،فقد �أجنز الآتي:
• •مت تركي���ب ( )4خ���وادم حديثة ممول���ة من الـوكال���ة الأمريكية
للتنمية الدولية ( )USAIDوربطها ح�سب الإ�ستخدام(GIS
 )Website/BM Domain/CSC/Financialوالتي
من خاللها مت و�ضع قاعدة بيانات ل�شبكة البلدية الداخلية ،عرب
�إن�ش���اء وحدة حتك���م و�إدارة مركزي���ة ،Domain control
بالإ�ضاف���ة �إىل �إن�ش���اء وحدة م�شرتكة مللف���ات املوظفني وحتديد
�صالحياتهم.
• •مت تركيب خط �إنرتنت من الألياف ال�ضوئية ذات اجلودة العالية
ب�سرع���ة ( )6ميج���ا ،وتركيب �ساع���ات دوام جديدة مقدمة من
الـوكالة الأمريكية ،يف مبنى البلدية ودائرة الهند�سة .بالإ�ضافة
�إىل تركي���ب كام�ي�رة مراقب���ة يف دائرة الهند�س���ة ،و�أخرى على
مدخل البلدية.
• •مت �إج���راء درا�س���ة ع���ن م�ستلزم���ات وخارط���ة خط���وط املق�سم
اجلدي���د ال���ذي �سيت���م تركيب���ه ،بالإ�ضاف���ة �إىل درا�س���ة نظ���ام
املراقب���ة واحلماية املتكامل ل�شبكة البلدي���ة ،وعملية ربط جميع
مرافق البلدي���ة �إلكرتوني ًا� ،سواء على م�ستوى خطوط الهاتف �أو
كامريات املراقبة.

حفل افطار مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك

دعا جمل�س بلدية بيت حلم جميع موظفي وعمال بلدية بيت حلم واملوظفني املتقاعدين ،اىل حفل �إفطار مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان
املبارك .وهدفت هذه املبادرة �إىل تقوية الروابط بني موظفي وعمال البلدية و�أع�ضاء املجل�س ،التي من �ش�أنها �إيجاد بيئة عمل مريحة
حت�سن �أداء العمل.
ومنا�سبة ّ
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حتسني فاعلية تقدمي اخلدمات للمواطنني

تعزيز قدرة املوظفني على التخطيط اإلستراتيجي
ووضع خطط سنوية قابلة للتنفيذ

�صادقت بلدية بيت حلم على تنفيذ م�شروع �إن�شاء مركز
خدمات اجلمهور ،بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
( )USAIDوتنفيذ م�ؤ�س�سة جمتمعات عاملية ،داخل مبنى
البلدية .كما مت التعاون والتن�سيق مع مديري الدوائر حل�صر
اخلدمات التي تقدمها البلدية ،وحتديد م�سارات العمل فيها ،من
�أجل �إجناز دليل خدمات اجلمهور.

خطة التطوير املؤسسي MSCP

مركز خدمات اجلمهور CSC

و�ضعت البلدية ،مب�شاركة جميع مديري الدوائر ،وبالتعاون مع
فريق عمل م�ؤ�س�سة جمتمعات عاملية ،خطة تطوير م�ؤ�س�سي لبلدية
بيت حلم ،وعملت على حتديثها ومواءمتها مع خطة العمل املقدمة
من املمول ،من جهة التدخالت وامل�شاريع املنوي تنفيذها خالل
عام  .2014كما مت عقد اجتماعات عدة ملناق�شة ومراجعة معيقات
تنفيذ بع�ض امل�شاريع التي اعتمدت يف خطة العام  ،2013و�سبل
تنفيذها خالل  .2014بالإ�ضافة �إىل مراجعة م�ؤ�شرات الأداء
والأهداف التنموية الإ�سرتاتيجية املحددة.
رفع كفاءة الكادر العامل وزيادة عدده
جنحت بلدية بيت حلم ،خالل عام  ،2013بتوفري �شواغر وظيفية
مهمة لأق�سامها ودوائرها ،و�ضمنتها �ضمن هيكليتها التنظيمية
منها:
• •م�س�ؤول للموارد الب�شرية.
• •م�س�ؤول للم�شرتيات.
• •موظف للموقع الإلكرتوين.
• •ثالثة حما�سبني.
• •�سكرترية ملكتب رئي�س البلدية.
• •رئي�س لق�سم تفتي�ش الأبنية.
• •مهند�س مقرتحات م�شاريع.
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سرعة نقل املعلومات بني األقسام والدوائر
تطوير نظام املعلومات اجلغرافية «»GIS

بتموي���ل من الوكال���ة الأمريكي���ة للتنمية الدولي���ة ( )USAIDمت
ا�ستح���داث برنام���ج ونظ���ام  GISعلى �أجه���زة موظف���ي ق�سم الـ
 ،GISنفذت���ه م�ؤ�س�سة جمتمعات عاملية ،ومت تزويد الق�سم ب�أجهزة
�إلكرتوني���ة حديث���ة ،وو�ضعت �آلية مل�س���ح وجمع معلوم���ات لأحوا�ض

حم���ددة ،مدرجة �ضم���ن املخطط الهيكلي ،لدع���م قاعدة البيانات
احلالية وتطويرها.
املوقع اإللكتروني للبلدية

تفعيل اإلجتماعات بني الدوائر واألقسام
حتر����ص بلدي���ة بيت حل���م عل���ى احلف���اظ عل���ى قن���وات الإت�صال
والتوا�ص���ل بني مدي���ري الدوائر ومدير ورئي����س البلدية ،من خالل
عق���د اجتماعات ا�سبوعية ،ملناق�شة حتديات العمل ،والأهداف التي
مت حتقيقها وفق ًا خلطة العمل املعتمدة.

عم���دت البلدية ،عرب م�ش���روع م�شرتك مع م�ؤ�س�س���ة التعاون الأملاين
«� »GIZإىل تفعي���ل وتطوي���ر ال�صفح���ة الإلكرتوني���ة للبلدي���ة ب�شكل
جديد وفعال .وعليه مت تعيني كادر ملتابعة و�إجناز هذا امل�شروع ،يعمل
�ضمن فريق عمل متكامل مكون من كافة �أق�سام ودوائر البلدية.

تفعيل ورش العمل واللقاءات بني البلدية واملوظفني

البنية التحتية اإللكترونية للبلدية

حفل تكرمي املوظفات والعامالت في بلدية بيت حلم

بخ�صو����ص تطوي���ر البنية التحتي���ة التكنولوجية يف �أق�س���ام ودوائر
البلدي���ة ،مت تركيب خط انرتنت حديث عايل اجلودة لنقل البيانات
من خالل �شبكة �ألياف �ضوئية ( )Fiber Opticب�سرعة متناهية.
وميكن زيادة هذه ال�سرعة اىل م�ستويات متقدمة جد ًا .وهذا العمل
يعد متهيد ًا للأر�ضية التكنولوجية للإت�صاالت عرب االنرتنت ،وفتح
املج���ال وا�سعا �أمام تطبي���ق مفهوم اخلدم���ات الإلكرتونية .كما مت
حتديث نظام املراقبة با�ستخ���دام الكامريات ،حيث مت و�ضع نظام
جدي���د ،و�إ�ضافة كام�ي�رات على النظام يف كل م���ن دائرة الهند�سة
ومدخل البلدية.
وضوح التبعية اإلدارية واملهام
الوظيفية حسب الهيكلية
اعتم���دت بلدي���ة بيت حلم منذ ع���ام  ،2001هيكلي���ة تنظيمية تبني
م�س�ؤولي���ات �أق�سام ودوائ���ر البلدية .وت�سعى البلدي���ة حالي ًا لت�سكني
ال���كادر الوظيفي على منوذج هيكلية �أوىل «�أ» ،والعمل جا ٍر مل�صادقة
املجل�س البلدي على الهيكلية اجلديدة ح�سب نظام موظفي الهيئات
املحلية رقم ( )7لعام .2009
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احتفل���ت بلدي���ة بيت حلم بيوم امل���ر�أة العاملي وعي���د الأم ،يف جل�سة
ن�سوي���ة� ،شكرت فيها رئي�س بلدية بيت حل���م ،ب�إ�سم املجل�س البلدي
والإدارة ،جميع املوظفات والعامالت يف البلدية ،واملتقاعدات ،على
جهوده���ن يف النهو����ض مب�ستوى اخلدم���ات التي تقدمه���ا البلدية،
و�أ�شادت بدور املر�أة الفل�سطينية يف جمال تربية الأجيال .ومت توزيع
هدايا عليهن بهاتني املنا�سبتني.
تفعيل سرعة وجناعة تقدمي اخلدمة
يت���م �ضمن ق�سم تكنولوجيا املعلوم���ات ،ب�شكل يومي تقدمي م�ساندة
ودعم فني لأق�سام البلدية ،حيث مت تركيب وت�شغيل ع�شرات �أجهزة
احلا�سوب احلديث���ة ،وا�ستثمار القدمي .كما مت �إن�شاء �شبكة داخلية
للتحكم  ،Bethlehem.orgوتركيب وت�شغيل خوادم «�سريفر» الـ
« ،»GISو»�سريفر» املالية لنظام املوارد الب�شرية ،وجتهيز «�سريفر»
لت�شغيل نظ���ام الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بالبلدي���ة ،بالإ�ضافة �إىل
جتهي���ز «�سريفر» خا�ص جلميع ملفات البلدي���ة .كما مت ربط جميع
�أجهزة الكمبيوت���ر يف البلدية بال�شبكة اجلدي���دة ،وحتديث املق�سم
اخلا�ص بهاتف البلدية.

64

الفصل الثالث

العطاءات
والبيانات
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ً
أوال

عطاءات ادارية

عطاءات تتعلق بتوريد وشراء مواد للبلدية

العطاءات

• •عطاء ت�أمني موظفي وعمال البلدية ل�سنة .2014/2013
• •عط���اء ت�أم�ي�ن حديق���ة «م���اري دوت���ي» للأطف���ال ل�سن���ة
.2014/2013
• •عطاء ت�أمني مركبات البلدية ل�سنة .2014/2013
• •عطاء �شراء وتوريد مركبة خ�صو�صي لبلدية بيت حلم.

• •عطاء �شراء وتوريد وحدات انارة للبلدية.
• •عطاء �شراء وتوريد المبات للبلدية.
• •عطاء �شراء وتوريد �إطارات حاويات للبلدية.
• •عطاء �شراء وتوريد مواد دهان لبلدية بيت حلم.
• •عطاء �شراء وتوريد ماكنة ر�ش دهان للبلدية.
• •عطاء �شراء حمروقات ملركبات البلدية.
• •عطاء �شراء وتوريد جرافة لبلدية بيت حلم.
• •عطاء �شراء وتوريد مواد بناء للبلدية.
• •عطاء مزاودة مواد خردة.
• •عط���اء �ش���راء وتوريد م���واد كهربائية حت�ض�ي�را العمال تزيني
املدينة ملو�سم االعياد .2014/2013
• •عط���اء �شراء وتوري���د ماكنات ت�صوير لبلدي���ة بيت حلم بدعم
�إيطايل.
• •عطاء �شراء وتوريد اجهزة حا�سوب وطابعات لبلدية بيت حلم
بدعم �إيطايل.
• •عط���اء �ش���راء وتوري���د الع���اب و�صيان���ة حديقة «م���اري دوتي»
للأطفال.
• •عطاء �شراء وتوريد اطارات كاوت�شوك ملركبات البلدية.

عطاءات تنفيذ أعمال وبنية حتتية
• •عطاء ت�أهيل �شارع بيت ب�صة (مرحلة رقم .)2
• •عطاء تنفيذ «تراقيع» �إ�سفلت يف �شوارع املدينة.
• •عطاء ت�أهيل الوحدات ال�صحية (ال�سوق القدمية).
• •عطاء ت�أهيل م�صنع بوظة يف مركز ال�سالم.
• •عطاءات متع���ددة لكتيبات تتعلق مب�شروع اع���ادة ت�أهيل حو�ش
ال�سريان وا�ستخدامه كنزل �سياحي.
• •عط���اء تزي�ي�ن �ش���ارع النجم���ة حت�ض�ي�ر ًا ملو�س���م االعي���اد
.2014/2013
• •عطاء ت�أهيل �شارع املدب�سة ،بالتعاون مع مركز حفظ الرتاث.
عطاءات استشارية
• •عطاء �أعمال ت�صميم مركز خدمات اجلهمور.
• •عطاء �أعمال ت�صميم هند�سي لل�سوق املركزية يف املدينة.
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ثاني ًا

البيانات
املالية

تقرير مدقق
احلسابات
اخلارجي ملوازنة
العام 2012
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