إنجازات مجلس بلدية بيت لحم
أيار  - ٢٠١٧كانون أول ٢٠١٧

كلمة رئيس البلدية
املحامي أنطون سلامن

لقــد بــذل مجلــس بلديــة بيــت لحــم منــذ
إســتالمه زمــام العمــل بتاريــخ 2017-5-27
وســعه يف إنجــاز بنــك مشــاريع تحــايك حاجــة
املدينــة ،وقــد بــدأ يف تنفيــذ عــدد مــن
املشــاريع الحيويــة املتوقــع إنجازهــا يف العــام
 2018وستشــكل قفــزة نوعيــة وإسـراتيجية يف
خدمــات البلديــة ،وبهــذه النــرة ســتتعرفون
عــى إنجــازات املجلــس البلــدي يف األشــهر
الســبع األوىل مــن تولينــا رئاســة املجلــس.

إنجازات مجلس بلدية بيت لحم ايار  - 2017كانون أول 2017
مشاريع الطرق:
•تعبيد شارع راهبات األم تريزا بتمويل ذايت من بلدية بيت لحم بقيمة  30.000شيقل.
•متديد عبارة ترصيف مياه األمطار يف منطقة واد الجمل بطول  320مرت ،بتمويل ذايت من بلدية بيت لحم بقيمة  110.000شيقل.
•شــق شــارع واد مســلم وتوســعته وبنــاء سالســل حجريــة ومرابيــع بتمويــل ذايت مــن بلديــة بيــت لحــم وتــرع مــن مؤسســات ومواطنــن مــن
املدينــة بقيمــة  150.000دوالر ( .قيــد التنفيــذ )
•تعبيد شارع القدس الخليل من خالل وزارة األشغال العامة.

مشاريع األسواق:
•تعمل بلدية بيت لحم عىل املرحلة الثالثة من مرشوع تأهيل سوق بيت لحم القديم والذي يشمل تأهيل السوق العلوي من
خــال مــروع ممــول مــن الوكالة األمريكيــة للتنمية الدولية بواســطة مؤسســة أنريا ( .قيــد التنفيذ )
•تأهيل مداخل السوق املركزي وبناء ضاغطة للنفايات بتمويل ذايت من بلدية بيت لحم بقيمة  215.000شيقل ( .قيد التنفيذ )

مشاريع الخدمات العامة:
•تأهيل الوحدات الصحية يف مركز السالم بتمويل من الحكومة الروسية بقمية  75.000دوالر.
•تأهيل وصيانة حديقة ماري دويت لألطفال بتمويل من البعثة البابوية بقيمة  45.000دوالر.
•مرشوع بناء مواقف عامة يف موقع بصيلة بتمويل من الحكومة الروسية بقمية  110.000دوالر ( .قيد التنفيذ )

مشاريع الرتاث:
•مــروع ترميــم ثــاث محــات يف شــارع النجمــة ملدرســة راهبــات مــار يوســف إلســتخدامها كمركــز لتعليــم الحــرف اليدويــة مــن خــال مركــز
حفــظ الـراث الثقــايف وبتمويــل مــن الوكالــة الســويدية للتنميــة ( .قيــد التنفيــذ )
•مــروع ترميــم دار الصبــاغ يف شــارع النجمــة إلســتخدامها كمركــز لدراســات املغرتبــن بالتعــاون مــع مركــز حفــظ الـراث الثقــايف وبتمويــل
مــن الوكالــة الســويدية للتنميــة ( .قيــد التنفيــذ )
•

خالل العام  2017متكنت بلدية بيت لحم من الحصول عىل املنح التالية لتنفيذها خالل العام :2018
•

•مــروع توريــد وتركيــب ألــواح طاقــة شمســية فــوق مبنــى محطــة الباصــات املركزيــة بهــدف توليــد طاقــة بديلــة بقــدرة  300كيلــواط
ستســتخدم إلنــارة الشــوارع يف املدينــة ،بتمويــل مــن الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة وبلديــة تورينــو بقيمــة تقــدر بنصــف مليــون يــورو.

•

•مــروع تأســيس أرشــيف إلكــروين يف البلديــة ورشاء معــدات مســاحة ذات تقنيــات ثالثيــة األبعــاد بتمويــل مــن الوكالــة اإليطاليــة للتنميــة
وبلديــة بافيــا بقيمــة تقــدر ب 300.000يــورو

•

•منحــة صنــدوق تطويــر وإقـراض البلديــات بقيمــة  369.125يــورو ملــروع تأهيــل طــرق داخليــة يف مدينــة بيــت لحــم وهــي :شــارع القناطــر
وتفرعاتــه ،شــارع مــار يوســف ،وشــارع بقيــع الثغــرة.

•

•منحة الوكالة السويدية للتنمية إلعادة تأهيل درج متفرع من عقبة الساللة ( درج مرقص ) بقيمة  130.000دوالر.

•

•الدراسة املرورية ملحافظة بيت لحم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ،املمولة من بلدية باريس بقيمة  220.000يورو.

ضمن املنحة املقدمة من الحكومة الروسية جهزت بلدية بيت لحم العطاءات التالية لطرحها للتنفيذ يف عام  2018وهي:
تأهيل مبنى البلدية القديم ( دائرة الهندسة )

تأهيل مبنى البلدية الرئييس /الجديد

تأهيل درج الجلجل ودرج حنضل

تأهيل شارع النجمة

تأهيل شارع الوردية وتفرعاته

تأهيل الشارع الواصل من ملتقى شارع املهد بشارع النجمة لغاية دوار العمل وشارع نجمة الرشق
حصلــت بلديــة بيــت لحــم عــى موافقــة مبدئيــة مــن البنــك اإلســامي للتنميــة لتمويــل مشــاريع إعــادة تأهيــل طــرق ورشاء معــدات للبلديــة
وبنــاء ضاغطــات نفايــات بقيمــة مليــون دوالر ،كــا وتســعى جاهــدة للحصــول عــى منحــة لتأهيــل مفــرق دائــرة امليــاه بتمويــل مــن الصنــدوق
العــريب لإلمنــاء اإلقتصــادي واإلجتامعــي.
أدرجت بلدية بيت لحم عىل موازنتها للعام 2018املشاريع التالية:
بناء وحدات صحية يف حديقة البيارة

بناء وحدات صحية يف محطة الباصات املركزية

قامت بلدية بيت لحم برشاء سياريت خدمات من نوع سكودا بتمويل من الحكومة الروسية.

تأهيل شارع الشعالن املتفرع من شارع املسلخ

إعداد الخطة التنموية اإلسرتاتيجية ملدينة بيت لحم لألعوام 2021 – 2018
أنهــت بلديــة بيــت لحم املرحلــة األوىل والثانيــة والثالثــة مــن عمليــة
إعــداد الخطــة التنمويــة اإلسـراتيجية ملدينــة بيــت لحــم لألعــوام – 2018
 2021مبشــاركة مجتمعيــة فاعلــة وبشــفافية عاليــة و إلتـزام تــام بجميــع
األدوات والخطــوات بحســب دليــل التخطيــط التنمــوي املحــي للمــدن
والبلــدات الفلســطينية لعــام  ،2017املعتمــد مــن وزارة الحكــم املحــي،
بشــكل يتكامــل مــع خطــة تطويــر البلديــة املؤسســاتية وموازنتهــا املاليــة.
تكريم رؤساء وأعضاء املجالس البلدية السابقة ( )2017-1972واملوظفني املتقاعدين
نظمــت بلديــة بيــت لحــم حفــا لتكريــم رؤســاء وأعضــاء مجالــس
بلديــة بيــت لحــم الســابقني منــذ العــام ( -1972ايــار  ) 2017واملوظفــن
املتقاعديــن الذيــن خدمــوا البلديــة لشــكرهم وتقديرهــم عــى املجهــود
الكبــر الــذي بذلــوه ملصلحــة مدينــة بيــت لحــم والبلديــة .
عالقات التوأمة
• •وقــع رئيــس بلديــة بيــت لحــم املحامــي أنطــون ســلامن ورئيــس بلديــة كاســتلنوفو دي بورتــو ريــكاردو ترافيلينــي يف دار البلديــة إتفاقيــة
توأمــة بــن املدينتــن تهــدف إىل املســاهمة يف تقــارب الشــعوب والتعــاون يف املجــاالت العديــدة وخاصــة أن بيــت لحــم ســتعلن يف العــام 2020
عاصمــة للثقافــة العربيــة ،وســيعمل الطرفــان عــى املســاهمة يف ترســيخ الحــوار بــن الشــعبني وتعزيــز قضيــة الســام ،والعمــل عــى مبــادرات
مشــركة لهــا عالقــة بالـراث الثقــايف والتاريــخ والســياحة واملجــال الحــريف والتعليــم.
• •يف إطــار اتفاقيــة التوأمــة مــع بلديــة لــورد الفرنســية جــرى اســتكامل العمــل عــى خطــة العمــل املشــركة التــي تشــمل تبــادل طلبــة مــع
جامعــة بيــت لحــم /معهــد إدارة الفنــادق والعمــل عــى مســار ســياحي مرميــي ونشــاطات لعيــد امليــاد.
• •يف إطــار عالقــة التوأمــة مــع بلديــة جرونوبــل يف فرنســا وفــرت بلديــة بيــت لحــم غرفــة يف محطــة الباصــات املركزيــة إلســتخدام جمعيــة
الرياضــات الجبليــة.
• •يف إطــار عالقــة التوأمــة مــع بلديــة غالســجو يف اســكتلندا تــم دعــم تخصــص التمريــض الخــاص بــاألورام يف جامعــة بيــت لحــم ،ومركــز
اإلرشــاد والتدريــب للطفــل واألرسة.
• •يف إطــار عالقــة التوأمــة مــع بلديــة مونبولييــه الفرنســية تــم توفــر منحــة دراســية لطالــب مــن مدينــة بيــت لحــم لدراســة اللغــة الفرنســية
ملــدة عــام يف فرنســا.
• •يف إطــار عالقــة التوأمــة مــع بلديــة بافيــا حصلــت بلديــة بيــت لحــم عــى املوافقــة
لدعــم مــروع خــاص بأرشــيف بلديــة بيــت لحــم.
• •يف إطــار عالقــة التوأمــة مــع بلديــة تورينــو اإليطاليــة حصلــت بلديــة بيــت لحــم عىل
املوافقــة لدعــم مــروع الطاقــة البديلة.
• •وافقــت بلديــة بيــت لحــم عــى طلبــات توأمــة جديــدة مقدمــة من  مدينــة مينســك
عاصمــة بيــاروس يف روســيا البيضــاء ،ومدينــة سوتشــيفا يف رومانيــا.
عيد امليالد املجيد
نظمــت بلديــة بيــت لحــم هــذا العــام إحتفــاالت ميالديــة مميــزة تحــت شــعار « امليــاد رســالة أمــل « ،وقــد إنطلقــت يف حفــل إضــاءة شــجرة
عيــد امليــاد املجيــد يف ســاحة املهــد والــذي حــره حــوايل  10االف شــخص مــن فلســطني وخارجهــا ووفــود مــن مــدن متوأمــة مــع بلديــة بيــت
لحــم ومــن بينهــا كولونيــا وبافيــا وهابســلو ،كــا شــارك فيــه العديــد مــن الفنانــن املحليــن والعامليــن ومحبــوب العــرب يعقــوب شــاهني .ويف
ســوق امليــاد شــارك ممثلــو حــوايل  15دولــة يف بيــع املنتجــات امليالديــة التــي تشــتهر بهــا بالدهــم ،ونظمــت البلديــة مــع وزارة الســياحة واآلثــار
ومحافظــة بيــت لحــم مؤمت ـرا ً صحفي ـاً ميالدي ـاً موحــدا ً،وكانــت جمهوريــة مالطــا قــد نصبــت مغــارة ميالديــة ضخمــة يف ســاحة املهــد أبعادهــا
 10*14أمتــار وإرتفاعهــا  8أمتــار ،وتــم تنظيــم كونــرت للميــاد يف كنيســة القديســة كاترينــا الرعويــة بالتعــاون مــع القنصليــة اإليطاليــة ،وتزينــت
بيــت لحــم بأجمــل حلــة مــن ناحيــة إضــاءة الشــوارع وزينــة العيــد وتــم تزيــن ســاحة املهــد بإعتــاد نظــام ال  RGBالــذي يعتمــد عــى تناغــم
اإلضــاءة مــع الصــوت وذلــك بدعــم مــن مؤسســة تطويــر بيــت لحــم.

اللقاءات الجامهريية نقطة تواصل بني البلدية واملواطن وحل لألزمات
ملتابعــة املواضيــع الطارئــة عــن كثــب ولحــل املشــاكل التــي تواجــه
املواطــن نظمــت بلديــة بيــت لحــم بحضــور رئيــس وأعضــاء املجلــس
ومديــر عــام البلديــة ومــدراء الدوائــر املعنيــن العديــد مــن اللقــاءات
الجامهرييــة يف البلديــة لتحديــد املشــاكل التــي تواجــه املدينــة مــن
نــوا ٍح عديــدة ومــن بينهــا مشــكلة عــدم الحفــاظ عــى النظافــة ووجــود
اآلفــات والقــوارض وكيفيــة التعامــل معهــا وآليــة القضــاء عليهــا ،باإلضافــة
إىل اللقــاءات التــي تخــص املشــاريع العديــدة التــي تنــوي البلديــة
تنفيذهــا يف الشــوارع واملناطــق التــي يقطنهــا املواطنــن بهــدف إطالعهــم
عــى طبيعــة املشــاريع ومــاذا ستشــمل وكيفيــة التعــاون بــن الطرفــن
ولإلســتامع إلقرتاحاتهــم.
الطلبات وإصدار الرخص
وصــل إىل مركــز خدمــة الجمهــور يف الفــرة بــن  2017-5-27و  )2690( 2017-12-31طلــب ،وأصــدرت البلديــة  262رخصــة حــرف وصناعــات،
و 68رخصــة بنــاء.
مجلس شبايب بيت لحم
إســتلم مجلــس شــبايب بيــت لحــم مهامــه بتاريــخ  2017-10-18بعــد اإلنتخابــات الداخليــة وكان األعضــاء قــد فــازوا بالتزكيــة ،وعملــوا عــى العديــد
مــن املبــادرات والنشــاطات ومــن بينهــا:
• •اإلتفاق مع مؤسسة زمام فلسطني عىل تنظيم  3مبادرات و 3تدريبات.
• •املشــاركة يف مهرجــان قطــف الزيتــون الســنوي الســابع عــر يف ســاحة املهــد حيــث ســاهموا يف أعــال التنظيــم وشــاركوا يف أعــال قطــف
الزيتــون لصالــح بعــض العائــات واملؤسســات الخرييــة.
• •تنظيم مبادرة لألطفال ذوي اإلعاقة يف مؤسسة بيت الطفل يسوع وإقامة حفل لهم وتقديم املالبس الشتوية.
• •تنظيم يوم تطوعي بالتعاون مع مؤسسة زمام يف دار املسنني يف الجمعية األنطونية وتقديم اللحف الشتوية.
• •توزيع التمور عىل املصلني يف مسجد عمر بن الخطاب بعد الصالة وذلك مبناسبة عيد املولد النبوي الرشيف .
• •تنظيم يوم ريايض ألشبال وزهرات مجموعة كشافة السالزيان وذلك بإرشاف املدربة نداء الخطيب أحد اعضاء املجلس الشبايب .
• •توزيع الهدايا عىل اطفال مؤسسة الكريش بدعم من مدينة غالسجو املتوأمة مع بيت لحم.
• •تنظيم زيارة ملدرسة الرشوق للمكفوفني ،حيث قدموا الهدايا لهم بتربع من قسم الشوؤن االجتامعية يف مستشفى الكاريتاس بيت لحم.
• •املشاركة بفعاليات اليوم املفتوح الخاص بعيد امليالد املجيد يف مركز السالم.
• •زيارة املدارس يف املدينة للتعريف عن املجلس وهدفه وللتأكيد عىل دور الشباب يف املجتمع ،وإستقطابهم للتسجيل يف الهيئة العامة.

تكرميات رئيس البلدية:
• •حصل عىل مواطنة رشف يف روفيانو اإليطالية قدمها له رئيس بلديتها.
• •حصل عىل جائزة مهرجان ( التناغم بني الشعوب ) يف مونتيكاتيني يف توسكانا اإليطالية.
• •حصل عىل جائزة السالم والثقافة الدولية من قبل أكادميية بونيفاتيش يف مدينة اناين اإليطالية
ص .ب 48 .ساحة املهد ،بيت لحم ،فلسطني
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