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 مشاريع شقت طريقها الى النور وأخرى التنفيذ

جميعا  بكم  أرحب    
اإلنسـان  تفوح،  باسم 
أعتبر  والتي  والمكـان، 
من  تكريما  لها  انتسابنا 
اهلل، لما لهـذه البلدة من 
قلوب  في  متميزة  مكانة 
فلسـطين.  أهل  جميع 
هذه البلدة الحية النابضة 

في  تتربع  والتي  والحيوية،  الجمال  أشكال  بكل 
قلوب أهلها المقيمين فيها والمغتربين عنها 
- دون أن تغترب عنهم وتختطف قلوب زوارها 

فتعيدهم إليها مرات ومرات.
  هنا تفوح فضاء آخر للعطاء، ومساحة جديدة 
وديمومة  لالرتقـاء  خالقة  وساحـة  لإلبداع، 
البشرية  الكفاءات  فيهـا  تلتقي  التنمية، 
دائم  حوار  حالة  في  تكاملي  بشكل  الطموحة 
لخلق فضاءات جديدة لتطور المجتمع ورفاهية 

الفرد. 
هنا حلقة الوصل بين المواطن ومجتمعه، بين 
حاضره ومستقبله في دورة التنمية المستدامة، 
التي تمنح الثقة بالحياة وتجعل للعمل معنى 

جديدا باالهتمام وتواصل المسيرة.
 إن تفوح وبلديتها تفتح لكم ذراعيها، ترحب 

مشروع تأهيل وتعبيد شارع كروم الغرابة- الظهر

مشروع بناء وتأهيل مقبرة تفوح -الحورة

ولوزها،  زيتونها  تداعب  الشمس،  بأشعة  بكم 
حضارتها  تعانق  عظمائها،  أضرحة  تزور 
عمالها  عرق  وتحتضن  ومؤسساتها،  ومبانيها 

وموظفيها المخلصين لها.
لمزيد  البلدة   أبواب  معًا  نفتـح  بيد  يدا   
أبناء  كل  فيها  نستقبل  والبناء،  العطاء  من 
فلسطين وكـل أبناء العروبة والمدن العالمية 
الشعب،  هذه  بقضية  مؤمن  وكل  الصديقة 
كتاب  من  فصواًل  ونضيف  الفرح،  فيها  نشيع 
الشهداء،  بدماء  المكتوب  المقـدس  أرضنا 
تسمى  وصارت  فلسطين،  تسمى  كانت  والتي 
ورسمها  اسمها  تحمل  وستبقى   ... فلسطين 

األزليين فلسطين أرض الحب والعطاء .
 وعلى الرغم من التحديات التي أحاطت بالبلدة،  
فإن بلدية تفوح استطاعت توفير المشـاريع 
أننا في  إال  وأبنائها،  للبلدة  والضرورية  الحيوية 
مجلس بلدي تفوح المنتخب وبعد مرور عامين  
إلى إحداث نقلــة نوعية في طبيعة  نسعى 
الكريم  لمواطننا  المقدمة  العامة  الخدمات 
البلدات  مصاف  إلى  بالبلدة  لالنتقال  والسعي 
للبلدة  المميزة  الشخصية  وتحقيق  العصرية 

والبلدية.
إلى  نسعى  اإلستراتيجيات  تطوير  وعبر  إننا    
المشاركة  وتعزيز  التحتيـة  بالبنى  النهوض 
القطاع  مع  الحقيقية  والشراكة  المجتمعية 

القطاع  هذا  مع  العالقة  تطوير  عبر  الخاص 
وضواحيها،  البلدة  في  المدارس  عدد  وزيادة 
وذلك للحفاظ على المستوى التعليمي المتميز 

للبلدة والمحافظة على مستوى الوطن.
من  العديد  انجاز  نحو  قدما  سائرون  إننـا   
أهمها: مشروع  والتي من  التطويرية  المشاريع 
إعادة تأهيل وتطوير نبع البستان وبناء خزانين 
اسـطاس  مياه  شبكة  تأهيل  وإعادة  للمياه 
منطقة  العامة  تفوح  مقبرة  وتأهيل  الرئيسة 
الغرابة  كروم  طريق  وتعبيد  وتأهيل  الحورة، 
الظهر، وتمديد شبكة كهرباء ضغط عالي ارضي 
بطول 1كم، وتأهيل وتعبيد طريق عقبة تفوح 
األشغال  مع  بالشراكة  للبلدة  الرئيس  المدخل 
العامة والعمل على استكمال طريق تفوح اذنا 

بالشراكة مع بلدية اذنا .   
نطاق  وعلى  المختلفة  البلدة  أنحاء  وتشهد   
العام،  مشهدها  في  وتطـوير  تغيير  واسع 
وذلك عبر إنشاء العديد من األرصفة والحدائق 
والتشجير وإزالة كل ما هو مشوه للنظر تحقيقا 

ألن تصبح مدينة تفوح مدينة الحدائق.
المخطط  إلى استكمال    كما ونسعى وبكل جد 
من  يمكن  بما  وتطويره  وتوسـيعه  الهيكلي 

إحداث التنمية الحقيقية. 
إننا نعمل ونبذل كل جهد من أجل تحقيق شيئا 

جديدا، باختصار لقد جاء زمن تفوح
                                              رئيس البلديـة

                                          محمود عبد اهلل ارزيقات
 

كلمـة رئيس بلديــة تفـوح

www.taffouh.org
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لقــاءات رئيــس بلدية تفــوح

 بلدية تفوح والمجتمع المحلي....

 بلدية تفوح ومؤسسات المجتمع المدني ....

 بلدية تفوح والعالقات الخارجية ....

ً نستمع لمطالبكم وهمومكم..... لقاء اسبوعي متجدد كل اسبوع
 حتى الواحدة ظهرا

ً
السبت ... من التاسعة صباحا

نعمل من أجلكم .....  ولكم ..... تواصلو ا معنا ...  سنكون بإنتظاركم
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المشاريع المنجزة للعام 2014-2013

الخدمات االلكترونية
* تقديم طلب  * اقتراحات وشكاوي  * استعالم

مقالع الحجارة والكسارات ومناشير الحجر

العشوائية تنتعش في ظل غياب سلطة القانون 

 

وضع المشروعمساهمات اخرىالتمويلأسم المشروعالرقم

طرق  المجتمع المحليصندوق البلدية صندوق البلدياتاستكمال تعبيد مقطع من شارع اسطاس 1
طرقصندوق البلديةتأهيل وتوسعة مقطع جديد من شارع اسطاس 2
طرق  المجتمع المحليصندوق البلديةمشروع تأهيل وتوسعة وتعبيد شارع الشهيد أبو عمار  )الحورة (3

مياهصندوق البلديةتأهيل وتطوير شبكة المياه في شارع الشهيد أبو عمار ) الحورة(4
كهرباءصندوق البلديةتأهيل وتطوير شبكة الكهرباء وإنارة شارع الشهيد أبو عمار )الحورة(  5
زراعةصندوق البلديةزراعة أشجار تجميلية لشارع الشهيد أبو عمار  وأشجار الزيتون) الحورة(6
مقابر  المجتمع المحليصندوق البلديةتأهيل وتعبيد شارع مقبرة  تفوح العامة7
مقابر  المجتمع المحليصندوق البلديةبناء وتأهيل مقبرة تفوح العامة )الحورة(8
تأهيل وتعبيد شارع رابط بين بلدة تفوح ومنطقتي أبو دعجان واد 9

عزيز المنطرة .
طرق  المجتمع المحليصندوق البلدية

بيئة وصحةصندوق البلديةشراء حاويات 10
أراضي/ مدارس  المجتمع المحليصندوق البلديةشراء أراضي للبلدية-اسطاس11
طرق  المجتمع المحليصندوق البلديةشق طرق زراعية عين ذيب- عين الست - اسطاس- عين البستان12
بناء قدرات                       صندوق البلديةبلدية تفوح على شبكة االنترنت13
هندسةوزارة الحكم المحلياستكمال عمل المخطط الهيكلي لحدود التوسعة الجديدة14
كهرباء  المجتمع المحليصندوق البلديةالتوسعة في شبكة الكهرباء15
مياه  المجتمع المحليصندوق البلديةالتوسعة في شبكة المياه16
تحسين البيئة المدرسية )تعبيد ساحة مدرسة بنات تفوح األساسية( 17

ومدخل مدرسة بنات تفوح الثانوية
مدارسصندوق البلدية

طرق  المجتمع المحليصندوق البلديةصندوق البلدياتتأهيل وتعبيد  طريق كروم الغرابة بير الشيخ حماد18
طرق  المجتمع المحليصندوق البلدية  تأهيل وتعبيد طريق الظهر19
مياه  المجتمع المحليصندوق البلديةتأهيل شبكة مياه شارع الظهر كروم الغرابة20
كهرباءصندوق البلديةتمديد شبكة ضغط عالي جديدة لشارع منطقة كروم الغرابة )الظهر ( 21
زراعة ومياه  المجتمع المحليصندوق البلديةالصندوق الكويتيتأهيل نبع عين البستان22
خدمات عامةصندوق البلديةتأهيل مدخل بلدة تفوح ومدخل البلدية والمقبرة23
اداريصندوق البلديةتوفير برنامج مالي )أمول ( لتنظيم األعمال المالية واإلدارية في البلدية24
 بنية تحتيةصندوق البلديةتجهيز مخزن للمعدات وقاعة لمنتزه حديقة النخيل25
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نداء للمواطنين
تفوح تستحق كل الجهود للحفاظ على مقدراتها 

 مواطنين ومؤسساتها وأفراد .. 
ً
فلنكن جميعا

 بيد ...من اجل حياة افضل وتفوح اجمل
ً
يدا

المساءلة المجتمعية
عزيزي المواطن لماذا المساءلة المجتمعية

المؤسسات على بعض  في فلسطين حيث تعمل مجموعة من 
ً
 نسبيا

ً
 جديدا

ً
المجتمعية مفهوما المساءلة    تعتبر 

 الجزئيات المتعلقة بالمساءلة  المجتمعية والتي تتضمن الشفافية والمشاركة واالستجابة والرقابة ، تتيح الفرصة بلدية
.تفوح أمام المواطنين من مختلف الخبرات األكاديمية والمهنية ، للتعرف على مفاهيم وأدوات المساءلة  المجتمعية

 رســالة صادرة عن العالقــات عدد خاص بمناسبة مرور عامين على المجلس البلدي المنتخب 2014-2013
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دعم ومناصرة لذوي االحتياجات الخاصة
لحظة افتتاح معرض تفوح للتراث والثقافة 2014

العالقات العامة في زيارة لمؤسسة تيكا التركية

العالقات العامة تشارك في دورة االعالم الحديث

وزير الحكم المحلي يسلم رئيس وأعضاء بلدية تفوح مهامهم
وزير الصحة والوفد المرافق في زيارة بلدية تفوح

 بلديـــة تفــــوح
ومديرية التربية  

والتعليم يفتتحان 
مدرسة الحاج عائش 

نور الدين السيد
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المساءلة المجتمعية
  عزيزي المواطن لماذا تهدف المساءلة المجتمعية

تهدف المساءلة المجتمعية إلى تعزيز العالقة بين المواطنين وهيئات الحكم المحلي، من خالل التأكيد على حقوق 
وواجبات المواطنين من اجل تحقيق مصالحهم وتقديم أفضل الخدمات لهم .
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هيئة االغاثة االسالمية في زيارة لبلدية تفوحوزير الحكم المحلي في زيارة تضامنية لبلدية تفوح

بلدية تفوح تتسلم جائزة أفضل هيئة محلية

أهالي بلدة تفوح يناصرون أهلم في غزةرئيس بلدية تفوح يوقع اتفاقية تأهيل نبع عين البستان

لقاء مجتمعي حول الزواج الجماعي في البلدية

رئيس جامعة القدس المفتوحة يكرم رئيس بلدية تفوحجولة ميدانية في بلدة تفوح



عزيــزي الســـائق .. 
 في بيئة آمنة.. 

ً
لنشارك معا

خففوا من سرعتكم في األحياء الســكنية وأمــام المـــدارس

جانب من تكريم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة

عزيــزي المواطن .. 
البناء المخالف للقوانين يعـرض حياتكم وحياة المواطنين للخطر وتعدي 

على الحقـوق  العامـــة

www.taffouh.org

المساءلة المجتمعية 
عزيزي المواطن

مع  أنت  إذًا   ( تحقق  ..أنت  مع  أنت   
المسـاءلة المجتمعية:

الجودة،  )الشفافية،  تحقق  أنت  إذًا   
الرقابة، االستجابة.

المساءلة  لمشـروع  داعمًا  لتكن   
زيادة  اجل  من  بلدك  في  المجتمعية 
فرص مشـاركة المواطن في الخدمات 

البلدية.

المساءلة المجتمعية 
عزيزي المواطن

في  المشاركة  مع  المواطن  عزيزي  أنت 
تقديم الخدمات .... إذًا أنت مع المسالة 

لمجتمعية ا
 .... المجتمعية  المساءلة  مع  أنت  إذا    
الجودة،  )الشفافية،  تحقق  أنت  إذا 

االستجابة(  الرقابة، 
التعاون  في  المواطن  عزيزي  ساهم     

وفي تحقيق وترسيخ هذا المبدأ.
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الخطوة األولى لمشروع تأهيل عين البستان المجلس البلدي في زيارة لجرحى عدوان غزة

لقاء في التنمية االقتصادية في البلدية

استضافة مرضى السرطان في بلدية تفوح



مشروع بناء وتأهيل مقبرة تفوح العامة 2014 

مشروع تأهيل وتعبيد شارع كروم الغرابة / الظهر 2014 
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على صعيد شراء األراضي

- قامت بلدية تفوح بشراء ارض جديدة في منطقة اسطاس الستكمال المساحة 
المخصصة لصالح مشروع مدرسة أساسية في المنطقة.

الجنوبي , وتوسعة مقطع جديد  - استكمال تعبيد مقطع من طريق اسطاس 
في  عرفات  ياسر  الشهيد  شارع  وزراعة  وإنارة  وتعبيد  تأهيل   - الشارع.  من 

منطقة الحورة.
- شق طرق زراعية لمناطق عين ذيب- اسطاس- عين البستان وتعبيد العديد 

من الدخالت الفرعية .
 على صعيد التميز والتقدم 

مستوى  على  محلية  هيئة  كأفضل  األولى  الجائزة  على  تفوح  بلدية  حصلت   -
 ،)D/C( محافظات الوطن ضمن تصنيف البلديات

- ترفيع تصنيف بلدية تفوح من الدرجة )C( إلى الدرجة )B( على مستوى األداء 
لدى صندوق تطوير وإقراض البلديات.

على   )B(الدرج الى   )C+ الدرجة)  من  البلدية  تصنيف  ترفيع  على  العمل   -
المستوى االداري والتنظيمي والهيكلية المعيارية لوزارة الحكم المحلي.

 على صعيد شبكة المياه
أبو  الشهيد  القديمة في شارعي  المياه  البلدية بتمديد بتأهيل خطوط    قامت 
عمار الحورة وشارع كروم الغرابة الظهر، وشراء مضخات مياه جديدة لمنطقة كروم 
والتي  العام  هذا  المياه  أزمة  حل  في  ساعدتا  اسطاس  لمنطقة  وأخرى  الغرابة 
الوحدات  كافة  إلى  المياه  وصلت  حيث  وناجحة  جيدة  بطريقة  البلدية  أدارتها 
السكنية وكذالك العمل جاري على تمديد خط مياه ناقل بقطر 4 انش وطول 2 

كيلو لمنطقة اسطاس.
على الصعيد الصحي

   قامت البلدية بتوزيع عشرات الحاويات على المنازل والقيام بجوالت تفتيشية 
المدارس  في  التوعية  حمالت  إلى  إضافًة  الفاسدة  األغذية  ظاهرة  لمحاربة 
اإلعاقات  ذوي  من  كبير  لعدد  والمساعدة  الرعاية  وتقديم  األطفال  وحضانات 

الخاصة.  واالحتياجات 
على الصعيد البيئي 

 استمرت البلدية بزراعة األشجار على جانبي شوارع البلدة الجديدة باإلضافًة إلى 
تزيينها بالمصابيح ودهان األرصفة وممرات المشاة. وكذلك العمل المستمر مع 

جهات االختصاص في السلطة الفلسطينية على تنظيم عمل المحاجر. 
على صعيد الشفافية والمساءلة المجتمعية

  تعمل البلدية حاليًا على تنفيذ مشروع المساءلة المجتمعية بمشاركة المركز 
. GIZ الفلسطيني لالتصال والدراسات التنموية وبتمويل من التعاون األلماني

على صعيد تقديم مقترحات مشاريع 
والدائرة  المشاريع  قسم  مع  بالتعاون  والتخطيط  العامة  العالقات  عملت   
الهندسية باعداد دراسات جدوى للعديد من المشروعات قامت بتقديمها للجهات 
والمؤسسات المانحة منها تعبيد طرق جديدة بطول 4كم، للمجلس الفلسطيني 
االقتصادي  لإلنماء  العربي  للصندوق  أساسية  مدرسة  وبناء   USAID و  بكدار، 
الكويتي ومشروع خط مياه جديد مزود للبلدة وبناء خزان مياه جديد في منطقة 

الحورة وترميم شبكات مياه وتمديد شبكات جديدة لمؤسسة )تيكا التركية(.

على صعيد العالقات المحلية
جهات  من  األجنبية  الوفود  من  العديد  البلدية  استقبلت   
 USAID مؤسسة  من  وفد  منها  حقوقية  ومنظمات  داعمة 
الهيدرولوجيين  ووفد من مجموعة  األلمانية    GIZ ومؤسسة 
في  العاملة  الدولية  المؤسسات  من  آخر  وعدد  الفلسطينيين 
واتحاد  االسالمية  االغاثة  هيئة  منها  اإلنسان  حقوق  مجال 
مجاالت  في  للمساهمة  البلديات  وصندوق  الهولندي  البلديات 

التنمية اإلقتصادية.
على صعيد العالقات الخارجية

  زار رئيس البلدية وعدد من اعضاء المجلس البلدي العديد من 
الشقيقة كقطر وتونس ومصر وتركيا واألردن  العربية  المدن 
تفوح  صوت  وإيصـال  العالقات  من  العديد  لبناء  والمغرب 

ورسالتها الحضارية والتنموية. 
على الصعيد االجتماعي والثقافي 

للطلبة  والبناء  الحرية  إقامة مهرجان طالئع  األبرز  الحدث   كان 
مهرجان  وكذلك   2013 للعام  العامة  الثانوية  في  الناجحين 
غزة العزة 2014 حيث القى نجاحًا منقطع النظير وكذلك رعت 
المدارس  ومشاركة  االجتماعية  األنشطة  من  العديد  البلدية 
األوائل  للطلبة  المساعدات  تقديم  وكذلك  المفتوح.  اليوم  في 
والثقافة  للتراث  تفوح  معرض  وكذلك  الجامعات  وطلبة 
وتنظيم فعاليات ترفيهية لمرضى السرطان وذوي اإلحتياجات 

الخاصةوتنظيم مشروع الزواج الجماعي في البلدة. 
 على الصعيد اإلداري 

قامت البلدية باستحداث برنامج مالي جديد ) برنامج أمول( 
والمشتريات  والمالي  اإلداري  العمل  تنظيم  بموجبه  يتم 
المباشر  الشـراء  ومنع  الموظفين  وشؤون  والمستودع 

وإدخال إصالحات جذرية على الهيكلية اإلدارية.
على صعيد التخطيط التنموي االستراتيجي

اإلستراتيجية  التنموية  بتحديث خطتها  البلدية  قامت  فقد   
لألعوام الجديدة 2013-2016 وبدأت البلدية بإجراء االتصاالت 
مع المانحين ومؤسسات الدولة الفلسطينية لتحقيق أهداف 
الخطة التنموية اإلستراتيجيــة مثل حل مشكلة الصــرف 
في  الطـرق  باقي  تعبيد  واستكمال  المدارس  وبناء  الصحي 

البلدة واستصالح األراضي الزراعية. 
على الصعيد اإلعالمي 

 قامت العالقات العامة بإطالق موقع بلدية تفوح االلكتروني 
الجديد وألول مرة في تاريخ البلدية وإنشـاء صفحات للتواصل 

االجتماعي )فيس بوك،  وتويتر،  واليوتيوب(.

 بلدية تفوح مسيرة من العطاء نحو األفضل
 أفاد رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات بأنه تلقى موافقات رسمية لتنفيذ سلسلة من المشاريع للعام 2014 -2015

- مشروع إعادة تأهيل وتطوير نبع البستان-اسطاس بالشراكة مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين وبتمويل مشترك بين الصندوق 
العربي لإلنماء  االقتصادي واالجتماعي الكويت و بلدية تفوح – الخليل.

- مشروع طريق رابط لبلدة تفوح اذنا بالشراكة مع بلدية اذنا ضمن األولوية للمناطق المصنفة )ج(. 
- مشروع تأهيل وتطوير نبع بئر المالح في بلدة تفوح.

- تطوير منتزه بلدية تفوح ) حديقة النخيل( بناء قاعة متعددة االغراض. 

كما أفادت العالقات العامة واإلعالم في بلدية تفوح 

هاتف: 2222093 2 00970      فاكس: 2222092 2 00970 
وطنية: 660327 568 00970   وطنية: 728103 568 00970

لمزيد من التواصل اإلتصال على األرقام التالية:

E-mail: info@taffouh.org

www.taffouh.org Taffouh.orgtaffouh_mun taffouhmun
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