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معايل وزير احلكم املحلي الدكتور خالد فهد القوا�سمي دوله رئي�ض الوزراء الدكتور �سالم فيا�ض فخامة الرئي�ض حممود عبا�ض)ابو مازن(

  الداعميني الرئي�شيني وال�شركاء
احلكومة الفل�سطينية

وزارة احلكم املحلي
وزارة املالية

وزارة الرتبية والتعليم
وزارة ال�سحة الفل�سطينية
وزارة التخطيط والتطوير

�سلطة املياه الفل�سطينية
�سلطة الطاقة الفل�سطينية

�سندوق تطوير واقرا�ض البلديات
البنك اال�سالمي للتنمية

البنك الدويل
GIZ التعاون االمنائي االملاين الفل�سطيني

KFW احلكومة االملانية
 UNRWA االأونروا

املجتمع املحلي

 جملة غري دوريـــة ت�ســـــدر عن بلدية تفوح

 ق�ســـــم العالقات العامـــة واالعـــــالم 2012

 ت�سميم:
 ماتريكــــ�ض للكمبيوتر والت�سميـــــم  

  تفــــــوح / جــــوال: 0598-238532

اإجنازات بلديـــــــة تفــــــــوح 2012-2005

�ســــــكر وتقــــدير

اإهــــــــــــــداء

اإىل �سهداء الوطن ولكل من �سحى وقدم من اجل رفعة هذا البلد
اإىل فخامة ال�سيد الرئي�ض حممود عبا�ض )ابو مازن( - رئي�ض دولة فل�سطني حفظه اهلل

اإىل دولة رئي�ض الوزراء الفل�سطيني الدكتور �سالم فيا�ض
اإىل معايل وزير احلكم املحلي الدكتور خالد فهد القوا�سمي 
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كلمـــــة بلديـــة تفــــوح

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

)وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون(
  اخواتنا اخواننا احبتنا اهايل بلدتنا تفوح الكرام, ي�شعدنا 
فخر  ايديكم  بني  لن�شــع  عليكم  ونطل  بكم  نلتقي  ان  وي�شرفنا 
اجلهود  تكـون  ان  اآملني   ،2012-2005 للأعوام  منجزاتنا 
التي بذلناها يف بلدية تفوح من اجل النهو�ض وتطوير بلدتنا 
الأمرالذي  وتقديركم,  اهتمامكم  حمل  ومازالت  كانت  التي 
يعك�ض اجلهد الكبري الذي قامت به البلدية وطواقمها الفنية 
امل�شاريع  لإخراج  وامل�شاريع,  واملاليــــة  والدارية  والهند�شية 

التطويرية اىل حيز الوجود.

  ومما متيز به هذا املجل�ض توزيع الأدوار وتناوب ال�شلحيات 
ين�شب  الواحد,  الفريق  بروح  يعمل  كان  فقد  املهام,  وتنفيذ 
بحيوية العمل ودميومة العطاء ..., يعمل معًا مع كل الأيادي 
رفعة  على  والعمل  وتطويرها,  البلدة  م�شتوى  لرفع  البي�شاء 
اأبنائها بامل�شــتوى الذي يت�شتحقون حتت �شـــــعار ) تفوح اغلى 

منا جميعًا(.

  فالر�شالة التي حملناها يف البلدية هي تقدمي وتوفري اح�شن 
اليومية  احتياجاتكم  وتلبية  البلدة  وتطوير  لكم,  اخلدمات 
البلدات  بها  نباهي  �شورة  واأبهى  باأحلى  تفوح  بلدتنا  واظهار 
الحرار  بلد  واحل�شارة,  والتاريخ  العراقة  بلد  لأنها  الخرى, 
ال�شرفاء القاب�شني على اجلمر يف اكناف بيت املقد�ض, )القد�ض 
ال�شريف( وبجوار جد ابى النبياء ابراهيــــم اخلليـــــل عليه 

ال�شـــــلم))احلــــرم البراهيمي ال�شريف((.
   لقد كان �شعارنا يف العمل ))دع الجنازات تتحدث عن نف�شها(( 
وعلى  اجنازها  مت  التي  وامل�شاريع  ال�شواهد  من  العديد  فهناك 
النخيل  وحديقة  تفوح  بلدة  ملدخل  الرئي�ض  ال�شــارع  راأ�شها 
بلدية  ولوزة اجلدد وكمبنى  والنــور  الغـــرابة  ومدار�ض كروم 
الرابطة  الطرق  و�شق  الرئي�شة  ال�شوارع  تاأهيل  واعادة  تفوح 
وتلبية  املواطنني  خلدمة  ان�شبت  التي  امل�شاريع  من  وغريها 
تفوح  لبلدة  احل�شاري  الوجه  وابراز  ورغباتهم  احتياجاتهم 

التي ت�شتحق منا جميعًا البذل والعطاء.

التطويرية  امل�شاريع  اجناز  على  اأي�شًا  عملنا  جهد  ان�شب  لقد   
وطرق,  ومياه  كهرباء  من  اخلدمــــاتية  املجالت  كافة  يف 
جهد  واكبه  ذلك  كل  البلدة  ونظافة  البيئة  على  واحلفاظ 

التخطيط  �شعيد  على  البلدية  يف  امل�شاندة  الق�شام  من  كبري 
والتطوير والدارة واملالية وما مت حتقيقه من م�شاريع تطويرية 
اخلطة  ح�شب  وحو�شبتها  الدارية  العمليات  هند�شة  اعادة  يف 

ال�شرتاتيجية لبلدة تفوح.
املواطنني  احتياجات  تلبيـة  �شعيد  على  الكرب  اجلهــــد  وكان   
والت�شهيل عليهم يف الطلبات واملعاملت, والذي متثل يف ا�شتحداث 
موؤهل  ومنوذجي  ع�شري  مركز  وافتتاح  اجلمهور  خدمات  مركز 
حيث  املحو�شبة  والجراءات  النظم  احدث  وفق  الغاية  لهذه 
النظمة  تطوير  جمال  يف  م�شاريعها  تنفيذ  البلدية  ا�شتطاعت 
التكامل مع  املطلوبة لذلك  املحو�شبة وتوفري الجهزة احلديثة 

النظام املايل املوحد ليكون بداية انطلقة لبلدية الكرتونية.
 

القيادة  باهتمـــام  ببلديتها  ممثلة  تفوح  بلــدة  كماحظيت    
عبا�ض  حممود  الرئي�ض  الخ  فخامة  را�شها  وعلى  الفل�شطينية 
))ابو مازن((رئي�ض دولة فل�شطني, ودولة رئي�ض الوزراء الدكتور 
�شلم فيا�ض الذي تكرم بزيارة بلدة وبلدية تفوح وافتتاح رزمة 
2011-2012، واحلكومـــة الفل�شــــطينية  من امل�شاريع يف عامي 
وال�شكر  والتقدير  الحرتام  لهم  نكن  الذين  املعنية  والوزارات 
القوا�شمي  الدكتور خالد فهد  املحلي  ملعايل وزير احلكم  مو�شول 
نهدي  تفوح  وبلدية  لبلدة  م�شتمرين  وعطاء  جهد  من  قدمه  ملا 
لبلدة  الداعمني  واملانحني  لل�شركاء  اأي�شًا  وال�شكر  الإجناز,  هذا 
واملعنوي  املادي  الدعم  كل  زالت  وما  قدمت  التي  تفوح  وبلدية 
اجلهود  بذلوا  الذين  البلدية  موظفي  ولطاقم  امل�شاريع  لتنفيذ 

املميزة وعملوا كخلية نحل للخروج بهذا املنجز.
امللتفني حول   واأخريًا: �شكرًا لكم جميعًا اهايل بلدتنا واأحبتنا 
التي  التطويرية  امل�شاريع  تنفيذ  يف  معها  تعاونكم  على  بلديتكم 
مرحلة  القادمة  املرحلة  تكون  ان  املني  ب�شواعدكم  اجنزت 
الدولة  اقامة  والعطاء على طريق حتقيق  مزيد من الجنازات 

الفل�شطينية وعا�شمتها القد�ض ال�شريف وانهاء الحتلل.

اخوانكم رئي�ض واع�شاء املجل�ض البلدي     
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 �سعادة االخ رئي�ض بلدية تفوح
اأ.منر حممـــود خماي�سة

 2010-2012

 �سعادة االخ رئي�ض بلدية تفوح
  د.خالدابراهيم بدوي الطردة

2005-2009

السادة رئيسي وأعضاء  المجلس البلدي لألعوام 2012-2005

ال�سيد عبد الكرمي عمر ارزيقات
)نائباً للرئي�ض(

ال�سيدة اإميان بدر حممد طردة

ال�سيد توفيق علي ح�سن خماي�سة

ال�سيد فايز حممود اإبراهيم ارزيقات 

ال�سيد ح�سني عبد النبي خماي�سة

ال�سيد اإ�سماعيل حممد خماي�سة 

ال�سيد زيدان اإ�سماعيل احمد ا�سعيد

ال�سيدة �سهام علي اإبراهيم ارزيقات

ال�سيد حكم رجب حممد طردة 
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نبذة تاريخية:
التفاح(،  )بيت  تسمى  كانت  كنعانية،  بلدة  تفوح    
الشتهارها بزراعة أشجار التفاح، وقيل بيت تفاحة إحدى 

زوجات سيدنا يعقوب عليه السالم .

    تعاقبت  على تفوح منذ قديم الزمان عدة حضارات  
والمحن،  الكوارث  رغم  شامخة،  والبلدة  وفنيت،  زالت 
وقبور  الرومانية،  اآلثار  وجود  ذلك،  على  يدلل  ومما 
الشهداء، ومن آثارها السور الروماني القديم، والسجن 
الرهبان في المعمودية، ودللت على ذلك  األثري، ودير 
الثالث  آالف  إلى  يعود  تاريخها  أن  األثرية  الحفريات 
وخربة  اسطاس،  خربة  تقع  الشمال  ففي  الميالد،  قبل 
الخمجات، التي تملؤها الكهوف الكنعانية والرومانية، 
بالسور  المحاطة  القديمة  البلدة  وسط  وكذلك 
الكنائس  والمحكمة، وبقايا  القديم والسجن  الروماني 
كالمعمودية، والدير، واآلثار أإلسالمية، ومنها قبر أحد 
هو  العاص،  بن  عمرو  بقيادة  اإلسالمية  الحامية  قادة 

الشيخ عبد القادر، ومقام الشيخ حسين.

 تعتبر بلدة تفوح إحدى التجمعات الفلسطينية، حيث 
تقع إلى الغرب من مدينة الخليل، وتبعد عنها 5 كم، 
البحر  سطح  عن  وترتفع  معبد،  محلي  طريق  يصلها 
ألف)14,000(  عشرة  أربعة  سكانها  وعدد  850م، 
نسمة تقريبًا، تبلغ مساحتها 20.300 دونمًا، ومساحة 
المنطقة العمرانية فيها 628 دونمًا، تزرع فيها أشجار 
الزيتون، واللوزيات، ويأخذ مخططها العمراني شكاًل 
طوليًا، وتحيط بأراضيها قرى أراضي الخليل، دورا، بيت 
كاحل، ترقوميا ، إذنا ، وتتميز بطبيعة جغرافية جبلية 
تفصلها  جبلية  قمة  على  فهي  المباني  أما  وعرة، 
أودية متوسطة العمق.تتوزع على عدد من األحواض 
الطبيعية )عشرون حوضًا(، بعد التوسعة لحدود البلدية 
والتي تمت في العام 2008-2007 حيث كانت نسبة 

التوسعة 600%

بلدة تفوح
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تصنيف ومعايير األداء 
 

  يف العام 2008 وقعت بلدية تفوح ممثلة برئي�سها د. خالد الطردة 
مذكرة تفاهم مع وزارة احلكم املحلي و�سندوق تطوير البلديات 
بعد ح�سول البلدية على املرتبة الرابعة على م�ستوى الوطن يف 
االإجناز، مبوجب ذلك انتقلت البلدية من حيث معيار االأداء من 
الدرجة )د( اىل الدرجة )ج( �سمن احد ع�سر بلدية على م�ستوى 
على  للح�سول   2013  -  2012 العام  يف  البلدية  وت�سعى  الوطن 

درجة )ب(

نبـذة عن بلديـة تفــوح
  1970 عام  تفوح  بلدة  يف  ر�سمية  غري  حملية  هيئة  اأول  ت�سكلت   

يف  غزة  وقطاع  الغربية  لل�سفة  االإ�سرائيلي  االحتالل  بعد  وذلك 
�سكل  على  حملية  مببادرة  الهيئة  هذه  ت�سكيل  وجاء   ،1967 العام 
جلنة حملية من ثالثة وجهاء من البلدة كلفوا بتقدمي اخلدمات 
العام  بعملها حتى  اللجنة  ا�ستمرت هذه  النزاعات،  وف�ض  البلدية 
1979 برئا�سة ال�سيد حممود اإبراهيم جابر اإزريقات كمختار للبلدة 

ولي�سطلع مب�سوؤوليات تن�سيق تقدمي اخلدمات لالأهايل، وبالرغم 
تفوح  يف  البلدي  العمل  ماأ�س�سة  على  العمل  املختار  حماولة  من 
االإ�سرائيلي  االحتالل  �سيا�سات  اأن  اإال  املقدمة  اخلدمات  وحت�سني 

اأجه�ست جميع هذه املحاوالت. 

يف  احلكم  اإدارة  مهام  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  ا�ستالم  بعد   
اتفاقية  توقيع  من  اأعوام  ثالثة  وبعد  عام1997  الغربية  ال�سفة 
مدينة  يف  واإ�سرائيل  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  بني  ال�سالم 
اأو�سلو الرنويجية، قامت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ومن خالل 
وزارة احلكم املحلي بتعيني وتكليف ت�سعة من وجهاء البلدة لتاأ�سي�ض 
انتخابات  اإجراء  حلني  البلدة  يف  فل�سطينية  حملية  هيئة  اأول 
الهيئات املحلية، ومت ت�سمية الهيئة املحلية برئا�سة حممود ابراهيم 
خماي�سة يف تفوح كبلدية اإال اأنها مل ت�سنف اآنذاك.  ا�ستمر املجل�ض 
املكلف يف عمله حتى العام 2005 والذي مت فيه ت�سكيل اأول جمل�ض 
الذكور  من  اأع�ساء  )ت�سعة  ع�سواً  ع�سر  احد  من  منتخب  بلدي 
 ،2009 للعام  طردة  خالد  الدكتور  برئا�سة  االإناث(،  من  واثنتان 
وما زال هذا املجل�ض املنتخب قائماً ويعمل مع رئا�سة البلدية وفقاً 
الفل�سطيني  املحلية  الهيئات  لقانون  لل�سالحيات املخولة له وفقاً 

حتى انتخابات 2012/10/20    

نحو تفــــوح بلدة متقدمة علميــــاً، و�سناعيـــاً، و�سحياً، وبيئيـــاً، وزراعياً حمافظًة على 
اأ�سالتهــــــا، ميلوؤهـــــا احلب واالأمان، مثال للم�ســـــاركة املجتمعية واالإنتمـــــاء والعطــــــــاء.  

رؤيـــة بلديــة تفــوح  
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رســالـة البلديــة
االأهلية  الفل�سطينية  املوؤ�س�سة  تكون  اأن  تفوح  بلدية  ت�سعى     
االإن�سان  التي ت�ساهم بتميز يف تطوير قدرات  التنموية الرائدة، 
واحلفاظ على تراثه وهويته ودعم ثقافته احلية يف بناء املجتمع 
املواطن  الحتياجات  املنهجي  التحديد  خالل  من  وذلك  املدين، 
ال�سليمة  االآليات  اإيجاد  على  والعمل  واأولوياته،  الفل�سطيني 
اأجل  من  املتاحة.  التمويل  م�سادر  من  الق�سوى  لال�ستفادة 
اال�ستمرار يف حمل ر�سالة االإن�سانية الأهلها و�سعبها ومن حولها، 
واجلميلة،  النظيفة  البيئة  وتوفري  والرقي،  االزدهار  ودميومة 
وتاأهيل القيم احل�سارية، ومواكبة التطــــــور يف خمتلف امليادين 
واالجتماعية  واالقت�سادية  واخلدماتيه  التطويرية،  والنواحي 
املجتمع  وموؤ�س�سات  البلدية  بني  التعاون  خالل  من  والثقافية 

املدين .

األهداف التنموية العامة لبلدية تفوح
ويف اإطار ال�سعي لتحقيق هذه الروؤيا، وتنفيذ الر�سالة تركز اخلطة 
لالأعوام2005-2012، على  تفوح  لبلدة  االإ�سرتاتيجية  التنموية 
اأهداف  اإطار  يف  املندرجة  التداخل  اإ�سرتاتيجيات  من  جمموعة 
جلميع  ممكنة  بيئة  اإيجاد  يف  جميعها  ت�سب  رئي�سة  تنموية 
االإدراك  من  التنموية  االأهداف  هذه  انبثقت  وقد  املواطنني. 
معاجلة  ب�سرورة  البلدة  يف  الفاعلة  االأطراف  جلميع  العميق 
الق�سايا الرئي�سة التي يعانون منها يف �ستى القطاعات، وخ�سو�ساً 
تلك التي تتعلق بالفقراء واملهم�سني والن�ساء وال�سباب، حيث مت 
الرتكيز  ب�سكل عام على جمموعة من االأهداف التنموية الرئي�سة 

وذلك لتحقيقها خالل اأربعة اأعوام  2012-2015 كما يلي: 

1. توفري البنية التحتية الالزمة لل�سرف ال�سحي.
2. حت�سني و�سول املياه والكهرباء اإىل مواطني بلدة تفوح بنوعية وفاعلية 

وكفاءة وتغطية عالية. 
الرابطة  الطرق  وعلى  الداخلية  املواطنني  موا�سالت  حركة  حت�سني   .3

يف البلدة .

 

4. توفري القاعدة املعرفية الالزمة لعملية التنظيم والتخطيط العمراين 
يف البلدة.

اأطفال بلدة تفوح لتتالءم  5. حت�سني البيئة التعليمية يف مدار�ض وريا�ض 
واحتياجات الطالب.

6. تطوير نوعية الرعاية ال�سحية االأولية واملتخ�س�سة وتغطيتها ملواطني 
بلدة تفوح.

7. دعم �سغار املزارعني املهم�سني والفقراء وتعزيز �سمودهم.
االأهلية  للموؤ�س�سات  والتنظيمية  االإدارية  والقدرات  اجلاهزية  حت�سني   .8

القاعدية التي تعنى بالثقافة والريا�سة.
9. تطوير وتعزيز الوعي العام املجتمعي والعمل التطوعي ال�سبابي املوجه 

للتعامل مع حاالت الطوارئ والكوارث.
10. احلد من اآثار التلوث البيئي الناجت من املحاجر .

)التعليم  واالجتماعية   االقت�سادية  امل�ساركة  فر�ض  حت�سني   .11

يتالءم  مبا  واملهم�سني  للفقراء   الطبية(  والرعاية  وال�سكن  اجلامعي 
واحتياجاتهم.

12. حت�سني الظروف احلياتية واملعي�سية والنف�سية لذوي االإعاقة.

االأهلية  للموؤ�س�سات  والتنظيمية  االإدارية  القدرات  وبناء  متكني   .13

كافة  يف  وذلك  تفوح  بلدة  يف  واملراأة  بال�سباب  تعنى  التي   القاعدية 
املجاالت التنموية واالجتماعية.

ال�سبابية  املبادرات  يف  للم�ساهمة  وتاأهيلهم  والن�ساء  ال�سباب  متكني   .14
والن�سوية وامل�ساريع االقت�سادية والتنموية.

وتقدمي  الرئي�سة  بوظائفها  للقيام  تفوح  بلدية  جاهزية  حت�سني   .15

خدماتها للمواطنني بكفاءة وفاعلية .
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كما يالحظ من الشكل أعاله، يتمحور عمل بلدية تفوح ضمن دائرتين رئيسيتان هما الدائرة المالية واإلدارية ودائرة التنظيم 
العطاءات  بدورها تشرف مباشرة على قسم  البلدية( والتي  )مدير  العامة  البلدية  إدارة  واللتان تخضعان إلشراف  والمشاريع، 
والمشتريات ويشرف رئيس البلدية على أعمال البلدية بشكل عام ويلحق به دائرتا العالقات العامة والتخطيط والتطوير بشكل 
مباشر ، وبأخذ الخدمات التي تقوم بها بلدية تفوح بعين االعتبار، ويمكن القول أن الهيكل التنظيمي لبلدية تفوح يتناغم مع 
الخدمات البلدية التي تقدمها من ناحية، ويتناسب مع توجهات البلدية نحو تطوير الخدمات المقدمة للسكان وتحسين قدرة 

البلدية للتخطيط من ناحية أخرى، وهو ما يبدو جليًا في استحداث دائرة للتخطيط والتطوير وقسم لخدمات الجمهور.

       هيكلية بلدية تفوح 2011  تصنيف )ج(

في بداية العام 2011 تم ترفيع تصنيف هيكلية بلدية تفوح من بلدية »ج« إلى بلدية »ج+« حسب تصنيفا الحكم المحلي، وذلك 
بعد استيفاءها لشروط هذا التصنيف، وبناًء عليه قامت بلدية تفوح بإعادة النظر في ترتيبات وتركيبات أقسامها حيث استحدثت 
بها خالل عام  المعمول  الهيكلية  إلى  باالستناد  لم تكن موجودة سابقًا وذلك  التي  والشعب  الدوائر واألقسام  مجموعة من 

2011.النموذجية للبلديات المصنفة »ج+ قبل وزارة الحكم المحلي.

الهيكل التنظيمي لبلدية تفوح 2012 ج+

ا�ستقبال وخدمات 
جمهور
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توزيع الموظفين حسب الدوائر واالقسام في بلدية تفوح

عدد ال�شواغر وطبيعتهاعدد املوظفني طبيعة العملالدائرة/الق�شم

البلدية االإدارة العامة العامة موظفان هما مدير  االإدارة  يعمل يف هذه 
وم�سوؤول العطاءات وامل�سرتيات

�سكرترية  وظيفة  وهي  واحدة،  �ساغرة  وظيفة  هناك 
البلدية. 

الدائرة املالية واالإدارية

يعمل يف هذه الدائرة 11 موظف وموظفة موزعون ح�سب 
االأق�سام وطبيعة العمل وامل�سميات الوظيفية كالتايل:

  - مدير الدائرة: 1
 - ق�سم االإدارة: 6 موظفـــني )رئي�ض الق�سم، م�سوؤول �سعبة 
خدمات اجلمهور، م�ســـــوؤول نظـم املعلومات، موظف نظم 

معلومات، مرا�سل و�سائق اآلية ثقيلة(. 
  - الق�سم املايل:4 موظفني )مدير الدائرة ورئي�ض  ق�ســــم 

املحا�سبــــــة، واأمني �سندوق، وجابي(

االإدارة.  ق�سم  يف  منها  ثالثة  �ساغرة،  وظائف  اأربعة  هناك 
/ وظيفة  امل�ستودع،  اأمني  وظيفة  هي:  ال�ساغرة  الوظائف 
م�سوؤول �سوؤون املوظفني، ووظيفة حار�ض، ووظيفة جابي.

دائرة التنظيم وامل�ساريع

- يعمل يف هذه الدائرة 16 موظف موزعني كالتايل:
  - مدير الدائرة: 1

- ق�سم امل�ساريع: يتاألف هذا الق�سم من ثالثة �سعب يعمل 
رئي�ض  با�ستثناء  الفنيني  من  جميعهم  15موظفاً،  فيها 
الق�سم وهو مهند�ض.يعمل يف �سعبة املياه اأربعة موظفني، 
ويف �سعبة ال�سحة اأربعة موظفني، ويف �سعبة الكهرباء �ستة 

موظفني.   

الدائرة،  هذه  يف  رئي�سية  وظائف  يف  �سواغر  اأربعة  هناك 
ورئي�ض  وامل�ساحة،  واالأبنية  التنظيم  ق�سم  رئي�ض  وهي: 
�سعبة املياه، ورئي�ض �سعبة الكهرباء، ورئي�ض �سعبة ال�سحة. 

وظيفة التخطيط والتطوير �ساغرة. ال يوجدالتخطيط والتطوير

التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز التشغيلي ومواكبة التقدم والرقي
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دائرة التخطيط  والتنظيم العمراني والمشاريع
   ق�سم التخطيط والتطوير مهمته متابعة امل�ساريع التطويرية من 
اجلهات املانحة، وكذلك متابعة تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية للبلدية 
و  القدرات  بناء  وم�سروع  املوؤ�س�سي،  البناء  بعمل  يتعلق  فيما  وخا�سة 
حديقة  وم�سروع  البلدية،  حدود  وتو�سعة  الهيكلي،  املخطط  م�سروع 
خدمات  مركز  وم�سروع  املوحد،  املايل  النظام  وم�سروع  النخيل، 
تفوح  وبلدية  لبلدة  التنموية  اال�سرتاتيجية  واخلطة  اجلمهور، 
لالأعوام 2012-2015 ،وتقرير بناء العمل املوؤ�س�سي، وم�سروع عداد 
م�سبق  مياه  عداد  مل�سروع  والتح�سري  الكهرباء،  لق�سم  الدفع  م�سبق 
وطن  حروف  غرار  على  تفوح  لبلدة  وثائقية  افالم   وعمل  الدفع، 

خالل االأعوام القادمة. 
 مشروع المخطط الهيكلي

يف  خا�ض  ب�سكل  تفوح  وبلدة  عام  ب�سكل  الفل�سطينية  املناطق  متر   
هذه املرحلة بتحوالت كبرية ومتعددة االجتاهات، اأخذت ت�سمل كافة 
نواحي احلياة، وما رافق ذلك من منو عمراين �سريع ومتزايد، لذلك 
اأي  لتطور  واحليوية  املهمة  امل�ساريع  من  الهيكلية  املخططات  تعترب 
جمتمع اأن�ساين، الأنها ت�سبط عملية التطوير والتنمية ب�ستى اأنواعها 
م�ستقبلية  روؤية  لنا  تقدم  وهي  احل�سرية،  التجمعات  يف  واجتاهاتها 
حتديد  خالل  من  اأهميتها  وتنبع  وجغرافياً،  زمنياً  حمددة  وخطة 
العالقات الوظيفية بني التجمعات ال�سكانية املختلفة وما حولها من 
مناطق تطوير، وت�سع ت�سوراً لطبيعة التنمية العمرانية واجتاهاتها، 
كما اأنها ت�ساهم يف حل امل�ساكل العمرانية القائمة يف هذه التجمعات، 
واخلدمات  الطرق  و�سبكات  امل�ستقبلي،  االأرا�سي  ا�ستخدام  وحتدد 
كما  التجمعات،  لهذه  ال�سكاين  النمو  معدل  مع  يتنا�سب  مبا  العامة 
على  املحافظة  خالل  من  الوطنية  الهوية  باآخر  اأو  ب�سكل  توؤكد  اأنها 

املوروث التاريخي والرتاثي واملعماري لهذه التجمعات.

    وبلدة تفوح عانت ب�سبب عدم وجود خمطط هيكلي حديث حيث اأن 
املخطط الهيكلي املوجود متت امل�سادقة عليه عام  1994م  مب�ساحة 1 
كم2 فقط وهذا املخطط ي�سمل تفوح القدمية مع مناطق جماورة لها، 
ويوجد فيه تخطيط لعدد قليل من ال�سوارع يف و�سط البلد، وب�سبب 
امل�ساكل كاالنت�سار  العديد من  الكبري يف بلدة تفوح نتج عنه  التو�سع 
العمل  بدء  الذي  للمحاجر  الع�سوائي  واالنت�سار  لالأبنية،  الع�سوائي 

هذه  كل  وكانت  �سكنية،  مناطق  اإىل  وو�سل  عاما   )15( قبل  فيه 
قامت  االأمور  هذه  على  ولل�سيطرة  البلدية،  حدود  خارج  املناطق 
البلدية يف العام 2006م وعملت البلديةجاهدة على تو�سـعة حدود 
املحاجر  مناطق  وبع�ض  العمراين  التو�سع  مناطق  لت�سمل  البلدية 
تتعدى  بتو�سعة  اأي  كم2(   7.5( البلدية  حدود  م�ساحة  لت�سبح 
)6.5( كم2 عن املخطط القدمي، �سمن م�سروع ت�سجيل االرا�سي 
التو�سعة  على  امل�سادقة  ومت   ،2008-2007 العام  يف  والتخمني 
 ، 20/5/2008م  بتاريخ  االأعلى  التنظيم  جمل�ض  من  اجلديدة 
احلكم  وزارة  مرا�سلة  مت  امل�سادقة  على  احل�سول  بعد  ومبا�سرة 
التمويل  على  للح�سول  املانحة  الدول  موؤ�س�سات  من  وعدد  املحلي 
بداية  ويف  التو�سعة،  ملناطق  �سامل  هيكلي  خمطط  الإجناز  الالزم 
العام 2011م، مت طرح عطاء املخطط الهيكلي من قبل وزارة احلكم 
املحلي وبداأ العمل به مع بداية �سهر متوز من العام 2011م، ومن 
املتوقع اي�ساً اأن ي�ساهم اجناز م�سروع املخطط الهيكلي يف احلد من 
التجاوزات يف االأبنية والتعدي على حرم ال�سوارع العامة يف البلدة 
 ، الهيكلي  املخطط  الطرق خارج  وان هناك عدد كبري من  ال�سيما 
واحلد  وال�سكنية  وال�سناعية  التجارية  املناطق  حتديد  ون�ستطيع 
وازدياد  ال�سكنية  املناطق  يف  امل�سانع  وانت�سار  املحاجر  انت�سار  من 
عدد الرخ�ض ال�سيما اأن ن�سبة االأبنية احلا�سلة على الرتخي�ض ال 
اإىل ر�سم  املتوقع اجنازه يهدف  تتعدى )5%(، فاملخطط الهيكلي 
اخلطوط االأ�سا�سية التي توجه عملية التنمية واالمتداد العمراين،  
اأو  ال�سكني  اأكان لال�ستعمال  �سواء  االأرا�سي  ا�ستخدام  كما �سيو�سح 
والعديد  الرتفيهي....الخ،  اأو  ال�سياحي  اأو  ال�سناعي  اأو  التجاري 
البيئة احل�سرية  واحتياجات  اأو  من االحتياجات املالزمة للبلدة  
ال�سكان  فيها، مع املحافظة على اجلانب اجلمايل والبيئي وال�سحي 
فيها، وتوفري  امل�ساحات الكافية واملواقع املنا�سبة للخدمات العامة 
ور�سم �سبكات الطرق واملرافق الرئي�سية العامة يف البلدة، واملحافظة 
لل�سكان  العامة  ال�سحة  م�ستوى  التاريخية، وحت�سني  املناطق  على 
من خالل حتديد ا�ستخدام االأرا�سي وحتديد امل�سافات الكافية بني 

املباين ال�سكاين
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والتطـوير االســتراتيجي  التخطيط 

مشـــروع الخطــة االســـتراتيجية التنمويـــة 
2012-2015 لبلدة وبلدية تفوح 

حتت رعاية واإ�سراف وزارة احلكم املحلي و�سندوق تطوير واإقرا�ض 
البلديات«،  »تطوير  ال�سندوق  م�سروع  اإطار  و�سمن  البلديات، 
41 بلدية يف املحافظات  اإ�سرتاتيجية لـ  اإعداد خطة تنموية  بدعم 
ور�سات  تفوح  بلدية  عقدت  وغزة(،  )ال�سفة  واجلنوبية  ال�سمالية 
عمل حول التخطيط االإ�سرتاتيجي وتعزيز القدرات خالل الفرتة 
حيث   ،2011 للعام  اأيلــــول  �ســـهر  اإىل  ني�ســان،  �ســـهر  بني  الواقعة 
�سارك فيها رئي�ض البلدية واأع�ساء من املجل�ض البلدي وعدد من 
املوظفني يف البلدية، باالإ�سافة اإىل جلنة التخطيط اال�سرتاتيجي 
اللجان  ومن�سقي  واالأولويات  العالقة  اأ�سحاب  جلان  وممثلي 
)مركز  بريزيت  جامعة  م�ست�ساري  فريق  من  بدعم  التخ�س�سية، 
اخلطة  لهذه  اإعداد  العملية  هذه  عن  نتج  وقد  امل�ستمر(.  التعليم 
التنموية االإ�سرتاتيجية الهادفة اإىل تطوير بلدة تفوح، باالإ�سافة 
اإىل االإ�سرتاتيجيات التي مت تبنيها لتنفيذ جمموعة من امل�ساريع 
خالل  امل�سارك  املحلي  املجتمع  منظور  من  اأولويتها  ح�سب  وذلك 

هذه العملية.
للبلدة  االإ�سرتاتيجية  التنموية  اخلطة  اإعداد  عملية  واعتمدت 
تفكر  عمل  جمموعات  ت�سكيل  خالل  من  الفاعلة  امل�ساركة  اأ�سلوب 
النقا�ض، ومن خالل  يتعلق مبو�سوعات  فيما  نتائجها  وت�سع  معاً 
به  خرجت  ما  ملناق�سة  واحدة  جمموعة  يف  جميعاً  امل�ساركني  عمل 
نتائج  اإىل  للو�سول  النقا�سات  يف  والتو�سع  النقا�ض  جمموعات 
نهائية متثل جميع امل�ساركني، ومت ت�سخي�ض وحتليل واقع املجاالت 
التنموية  الق�سايا  اأهم  وحتديد  البلدة،  يف  املختلفة  التنموية 
تنفيذها،  عند  االأداء  موؤ�سرات  وو�سع  االإ�سرتاتيجية  واالأهداف 

 

جمموعة  اقرتاح  خالل  من  االأهداف،  تلك  حتقق  مدى  لقيا�ض 
التي تن�سجم مع  روؤية بلدة تفوح  التنموية  من الربامج وامل�ساريع 
» نحو تفوح بلدة متقدمة علمياً، و�سناعياً، و�سحياً، وبيئياً، وزراعياً 
للم�ساركة  مثال  واالأمان،  احلب  ميلوؤها  اأ�سالتها،  على  حمافظًة 
املجتمعية واالنتماء والعطاء«.  والتي تعترب من ق�س�ض النجاح التي 

متيزت بها بلدية تفوح يف هذا املجال .

الشــارع الرئيسـي  منـارة مضيئــة في بلدة تفـوح

تطوير البنيـة التحتية والتنظيـم العمــراني 
والتخطيـط الحضـــري لإلسهام في تحقيق 

التنميــة االقتصـادية المستدامة.
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مشروع تأهيل مدخل البلدة الرئيسي في الفترة 2011
  د�سنت بلدية تفوح امل�سروع ال�سخم الذي �سهده مدخل البلدة، و�سمل 

�ستى النواحي البيئية واجلمالية والبنية التحتية واالإنارة وغريها.
البلدية،  جانب  من  كبري  باهتمام  حظي  الذي  امل�سروع  هذا  القى 
مهماً  اجنازاً  ويعترب  كافة،  والقطاعات  اجلهات  من  كبرياً  وترحيباً 
للبلدية وبلدة تفوح و�سكانها، عرب اإ�سهامه يف ازدهار البلدة اقت�سادياً 

وجتارياً و�سياحياً وخدماتياً.
 اأ�سبح مدخل  البلدة بحلة جديدة زين باإنارته وازداد جمااًل باأر�سفته 
وتكلل ذلك مبا زرع فيه من ا�سجار وورود والذي ا�سبح ي�سم �سبكة 
زينت  جديدة  اإنارة  واأعمدة  واملياه،  والكهرباء  لالت�ساالت  جديدة 
اأر�سفة  ودهان  وتبليط  اإن�ساء  جانب  اإىل  تعبيدها،  مت  التي  ال�سوارع 
جديدة، وتركيب ال�ساخ�سات املرورية على ال�سوارع، واإ�سافة اإىل ذلك 
مناطق  يف  االأ�سجار  بزراعة  املتمثلة  البيئية  اجلمالية  اللم�سة  كّله 

خم�س�سة لها على االأر�سفة.

مليـــونني  من)2.600.0000(  اأكرث  االإجمالية  امل�سروع  كلفة  بلغت    
و�شتمائة الف �شيكل، مّولت من وزارة املالية عرب وزارة احلكم املحلي، 
�سندوق  من  مّولت  �شيكل،  الف  ومائتي  مليون   )1.200.000( منها 
املوؤ�س�سات  بها  قامت  التي  االأعمال  تكلفـــة  اإىل  اإ�سافة  البلـــــدية، 

اخلدماتية.

وقد تم تنفيذ المشروع على مراحل أنجزت بالكامل
الرئي�ض من  ال�سارع  امل�سروع، و�سملت  والثانية من  االأوىل  • املرحلة 
الفر�ض  �سارع  مدخل  احلرية،  �سهداء  دوار  حتى  البلدة  مدخل 
،و�سملت  الرئي�ض  ال�سارع  وتقاطع  القرنة،  �سارع  ،ومدخل  العلوي 
وكهرباء  ات�ساالت  من  فيها  مبا  التحتية  البنية  التاأهيل  اأعمال 

ومياه وت�سريف مياه اأمطار واأر�سفة وتعبيد.

الرئي�ض  ال�سارع  تقاطع  من  والرابعة  الثالثة  املرحلتني  اإجناز  • مت 
ال�سهيد عبد  ال�سهيد يا�سر عرفات وتقاطع �سارع  وحميط ميدان 
من  االنتهاء  العيادة  و�سارع  البلدة   و�سط  و�سارع  �سالمة،  الكرمي 
اأعمال البنية التحتية لكافة اخلدمات فيه واإن�ساء اأر�سفة جديدة 
داخل  والفنية  املدنية  االأعمال  تنفيذ  على  والعمل  واإنارتها.  و  له 
جدار  ترميم  عمل  على  �سمل  والتي  عرفات  يا�سر  ال�سهيد  دوار 
وما  حجرية  بجداريه  للبنات  االأ�سا�سية  زينب  ال�سيدة  مدر�سة 

حتتويه من عنا�سر جمالية واأعمال فنية.

معيقــات المشـــروع

واجهت بلدية تفوح عددًا من املعيقات اأثناء تنفيذ م�شروع تاأهيل 
مدخل البلدة, يذكر منها:

• الطبيعة اجلغرافية للمنطقة و�سعف خدمات البنية التحتية، 
ما ت�سبب يف اإنفاق وقت اأطول يف تنفيذ عملية التاأهيل  

• �سعوبة تفهم املواطنني حلجم االأعمال الكبرية التي تتطلبها 
ا�سطرت  التي  ال�سوارع  اإغالق  قرارات  خا�سة  التاأهيل،  اإعادة 

البلدية اإىل اتخاذها ل�سمان �سريا الأعمال ب�سرعة اأكرب.
لتنفيذ  املحددة  املواعيد  بكافة  املنفذة  ال�سركات  التزام  •عدم 

االأعمال اخلا�سة بها �سمن امل�سروع

تدشين المشروع
د�سنت بلدية تفوح �سل�سلة من م�ساريعها يف البلدة يف العام 2011 
وكان اأبرزها م�سروع مدخل البلدة الرئي�ض. ود�سن رئي�ض الوزراء 
خماي�سة،  منر  بلدية  رئي�ض  مب�ساركة  امل�سروع  فيا�ض  �سالم  د. 
حمافظ  وعطوفة  القــــوا�ســــمي،  د.خالد  املحلي  احلكــــم  ووزير 
تفوح  بلدية  جمل�ض  واأع�ساء  حميد،  كامــــــل  اخلليل  حمافظة 

واإدارتها والعاملني فيها، وعدد كبري من اهايل البلدة.
وعرب د. فيا�ض خالل التد�سني عن �سعادته مب�ساركة بلدية وبلدة 
تفوح احتفالها بتد�سني م�سروعها الريادي م�سريا اإىل اأن امل�سروع 
ي�سيف اإىل تفوح العريقة، ن�سارة اإىل ن�سارة، وجمااًل اإىل جمال، 
كبلدة  مكانتها  من  ويعزز  املواطنني،  حياة  ت�سهيل  يف  ي�سهم  مما 
ي�سهل العي�ض فيها، وفيها الكثري من الرتحاب واالنفتاح لل�سيوف 
والزوار، ناقاًل اأي�ساً مباركة الرئي�ض حممود عبا�ض لبلدية تفوح 

واأهلها، معترباً هذا االجناز نتاج وطني فل�سطيني.

بلدية تفوح تجمع بين المشاريع الخدماتية 
العمالقة والمشاريع الترفيهية المميزة
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حديقة النخيل في الفترة 2012

يف  البيئي  الواقع  تطوير  ب�سرورة  املتمثلة  تفوح  بلدية  روؤية  �سمن 
البلدة من خالل زيادة امل�ساحات اخل�سراء واالماكن الرتفيهية العامة 
يف  املوجودة  والنباتات  اال�سجار  على  واحلفاظ  واالطفال،  للعائالت 
الطبيعة الفل�سطينية وذلك يف ظل الت�سارع الكبري يف النمو العمراين 
النخيل يف منطقة  ان�ساء حديقة  تفوح على  بلدية  البلدة، حر�ست  يف 
مع  البلدة  حدود  يالم�ض  والذي  اال�سرتاتيجي  املوقع  ذات  احلورة 
بلدية  بجانب  اال�سم  الفل�سطيني  ال�ساحل  على  واملطل  اخلليل  مدينة 

تفوح.

من  �سل�سلة  تفوح  بلدية  د�سنت   2012/6/24 �سم�ض  اأ�سارقه  ويف 
م�ساريعها يف البلدة يف العام 2012 وكان اأبرزها م�سروع حديقة النخيل  
بلدية  رئي�ض  مب�ساركة  فيا�ض  �سالم  د.  الوزراء  رئي�ض  دولة  بح�سور 
القوا�سمي،  خالد  د.  املحلي  احلكم  وزير  ومعايل  خماي�سة،  منر  تفوح 
جمل�ض  واأع�ساء  حميد،  كامل  اخلليل  حمافظة  حمافظ  وعطوفة 
بلدية تفوح واإدارتها والعاملني فيها، وعدد كبري من اهايل البلدة. مت 
يف  املرافقة  والوفود  الوزراء  رئي�ض  دولة  جتول  حيث  احلديقة  افتتاح 
زوايا احلديقة املختلفة والتي �سمت اماكن للجل�سات العائلية الهادئة 
االطفال  العاب  من  بعدد  جمهزة  لالأطفال  وت�سلية  ترفيه  واماكن 
و�سيارات الت�سادم ونوافري املياه وال�سالالت اجلميلة و�سا�سات العر�ض 
ال�سينمائي واماكن خا�سة بال�سباب باالإ�سافة ملق�سف وكافترييا الذي 

على امت اال�ستعداد لتاأمني كافة متطلبات اجلمهور والزوار على 
مل�سروع  االجمــالية  الكلفــة  وبلغـت  مربعـــاً(  )4000مرت  م�ســـاحة 
احلديقة )2.000.000(مليوين �شيكل وبتمويل ذاتي من �سندوق 
من  اردين  دينار  الف   80 مببلغ  املالية  وزارة  وم�ساهمة  البلدية 
موؤ�س�سة  من  عينية  مبواد  كرمي  وتربع  احلديقة  م�سروع  لدعم 
االأونروا UNRWA مببلغ 120الف �شيكل وتفتتح احلديقة ابوابها 

يومياً من ال�ساعة الرابعة ع�سراً اىل الثانية ع�سرة لياًل.

حديقة النخيل المعشبة انجاز مميز رابط 
على قمة جبل ومشاهد على العصر
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مشروع األبنية المدرسية في الفترة 2012-2005
د�سنت البلدية عدد من م�ساريع االبنية املدر�سية منها : م�سروع مدر�سة النـــــــور اجلديدة االأ�ســــــا�سية للبنني 2008، 
 2008-2007 العام  يف  املحلي  ملجتمع  من  ومب�ساهمة  البلدية  �سندوق  من  ذاتي  بتمويل  البلدية  د�سنته  والذي 
والذي  للذكور2012-2009،  اجلديدة  عثمان  مدر�سة  وم�سروع  �شيكل،  مليون   )1.000.000( عن  تزيد  بكلفة 
مدر�سة  يورو(،وم�سروع  الف   750( عن  تزيد  بكلفة   KFW االملاين  التعاون  من  كرمي  بتمويل  البلدية  د�سنته 
املح�سن الكبري عاي�ض نور الدين ال�سيد احلرباوي ملنطقة لوزة عام 2012، بكلفة تزيد عن 2.000.000 مليوين 
�سيكل و�سراء ار�سي ل�سالح م�سروع بناء مدر�سة ا�سطا�ض م�ساحة االأر�ض املقرتح اإن�ساء املدر�سة عليها 3000 مرتاً 
مرتاً   4700 عليها   املدر�سة  اإن�ساء  املقرتح  االأر�ض  م�ساحة  وتبلغ  القطراونية  مدر�سة  وم�سروع  مربعاً،2011، 
مربعا2011ً،باإجمايل 250 الف دينار اردين من �سندوق البلدية وقد مت ال�سروع يف اإعداد املخططات الت�سميمية 

ووثائق العطاءات للم�سروعات، اأما يف ما يخ�ض املدار�ض احلكومية يف البلدة فتم تنفيذ اأعمال �سيانتها جميعاً .

بلدية تفوح تكرم قادة النضال الوطني ورموزه 

بلدية تفوح تكرم قادة الن�سال الوطني ورموزه باإن�ساء ميادين باأ�سمائهم تكرمياً لقادة الن�سال الوطني الفل�سطيني 
ورموزه، و�سمن خطة بلدية تفوح لتجميل البلدة، اأطلقت البلدية اأ�سماء عدد من القادة الفل�سطينيني والرموز 
الوطنية الفل�سطينية  وال�سهداء على امليادين الرئي�سة يف البلدة، حيث اأقر املجل�ض البلدي اإن�ساء ميادين حتمل 
اأ�سماء هوؤالء الرموز م�ساهمة يف الدور الوطني الذي يخّلد الن�سال الفل�سطيني لدى االأجيال القادمة، ولتكون 
2004-2005 ودوار  اأبو عمار عام  هذه الرموز الوطنية حية يف قلب البلدة واأبنائها .منها : دوار ال�سهيد القائد 
القوا�سمي2011  فهد  خالد  ال�سهيد  و�سارع  البلدة  مدخل  يف   2011 احلرية(  اأ�سطول  )�سهداء  احلرية  �سهداء 
واطلقت ا�سماء �سهداء البلدة على بع�ض الطرقات واالحياء يف البلدة ك�سارع ال�سهيد عبد الكرمي �سالمة و�سارع 

ال�سهيداحمد حممد علي ارزيقات و�سارع ال�سهيد احجازي.  
حيث قامت البلدية قبل اختيار االأ�سماء املنا�سبة بعقد عدة لقاءات ملناق�سة عدد اخليارات التي طرحت بح�سور 
العديد من ال�سخ�سيات ذات العالقة، ومت االتفاق على اأن ميثل ميدان ال�سهيد يا�سر عرفات يف و�سط �ساحة البلدة 

املركزية.

ذاك  تـفــــــوح 
الرحـب  االفـــق 
برائحـة  المشبع 
المتــرع  االهــل 
بالصور القديمة 
الســاكنـة فــي 
ســويداء القلب 

والوجــدان.

13

تتقــدم الهيئة اإلدارية في البلدية ممثلــة برئيسها وكافـــة األعضـــاء، بالشكر الجزيل لكل من تبرع ماديًا،أو 
معنويًا لما لهذا الدعم من أبعاد دينية ووطنية عالية. وتخص بالذكر الحاج عايش نور الدين السيد الحرباوي 

مدرســـة لـــوزة تبرع مشــكور من 
نور  عايـــش  الحاج  الكبير  المحسن 

الدين السيد الحرباوي
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ذوي االحتياجات الخاصة 
املجتمع،  تاأهيلهم دجمهم يف  اإعادة  على  والعمل  واملتفاعلة،  واملهمة  االأ�سا�سية،  التنمية  ق�سايا  اخلا�سة من  االحتياجات  ذوي  ق�سية  تعترب 
ومن االأهمية مبكان هنا البد من درا�سة هذه الق�سية وحتليلها والتعرف على اإبعادها عن قرب دون االكتفاء بالظواهر وامل�ساهدات للحاالت 
الفردية لالإعاقة، ولعل النظرة ال�سمولية واملعمقة لق�سية ذوو االحتياجات اخلا�سة تعطي �سورة وا�سحة جتاه مواجهة امل�سكالت التي تواجه 
االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة والتي مل ت�سع هذه الفئة على اأجندة التنمية االجتماعية والب�سرية على االأمد الق�سري واملتو�سط والبعيد يف �سيا�سات 

التخطيط اال�سرتاتيجي مبا�سرة خلف امل�ساريع 
وبلدية تفوح كغريها من املوؤ�س�سات تهتم بهذه الفئة حيث قامت بتعيني مر�سدة تاأهيل جمتمعي بعقٍد ملدة ثالث �سنوات بالتعاون مع اجلمعية  

اإجراء الفح�ض والتقييم  )CBR( حيث يتم ا�ستقبال االأطفال حتى عمر �ستة ع�سرة عاما من كال اجلن�سني، يتم خاللها  العربية برنامج 
والت�سخي�ض لالأطفال، وبع�ض االأطفال  يح�سل على اخلدمة الالزمة كاالأجهزة امل�ساعدة وبع�سهم يتم حتويله لتلقي اخلدمة خارج البلدة  

لعدم توفرها اأو لكلفتها العالية،
ومن اخلطة اال�سرتاتيجية لبلدة تفوح برزت هذه الق�سية كاأولوية من االولويات ومت تو�سيف م�ساريع تعنى بهذا القطاع تهتم بها البلدية 

وم�ساريع مت ا�سنادها اىل املوؤ�س�سات ذات العالقة كجمعية تفوح اخلريية وجمعية اال�سراء لرعاية االطفال واملعاقني.

الحملة التطوعية األولى والثانية ) تفوح نظيفة وجميلة ( 2012-2005
    لقد �سرعت البلدية مب�سروع احلملة التطوعية االأوىل والثانية نحو تفوح نظيفو واجمل وبكل االإمكانيات املتاحة من طواقم فنية ومعدات 

تابعة لق�سم ال�سحة والبيئة، يف البلدية وبالتن�سيق مع موؤ�س�سات املجتمع املدين واللجان املحلية املختلفة .                  
   هذا وثمن املتطوعون واأهايل البلدة م�ساركة رئي�ض واأع�ساء ومدير عام البلدية واملوظفني، والذين �ساركوا بتلك احلملة منذ ال�سباح الباكر 
اإزالة اأكوام الرتاب واالأو�ساخ من كافة وال�سوارع واالأحياء، وتنظيف املقابر وال�ساحات العامة يف البلدة، ور�ض ال�سوارع  ، حيث تخلل احلملة 

العامة باملبيدات احل�سرية وقاتل النامو�ض.
    واأننا ننتهز هذه الفر�سة ومن على �سفحات هذه املجلة الغراء تقدمي كل ال�سكر للقائمني على هذا العمل �سواًء من جلان حملية اأو اإداريني، 
اأو عاملني، ونثمن يف البلدية جهود كافة املتطوعني، من هيئات تدري�سية وطالب مدار�ض ونهيب بكافة �سباب البلدة التعاون والعمل التطوعي 

خلدمة البلدة واأحيائها املختلفة، و�سوارعها، الأنه كما يعلم اجلميع لن يتم االجناز اإال بت�سافر كافة اجلهود من اأجل تفوح نظيفة.
     ويف اخلتام يتقدم رئي�ض واأع�ساء البلدية بال�سكر لكافة املوؤ�س�سات والهيئات التي �ساهمت يف اإجناح احلملة، ودعا حلمالت م�سابه كل يف 
موقعه، لت�سبح بلدتنا اأنظف واأجمل، ولكي يكون العمل اجلاد واملخل�ض هو املقيا�ض االأ�سا�سي ملدى االنتماء لهذا الوطن، الذي ي�ستحق منا 

الكثري .  
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الملعب البلدي  في بلدة تفوح  2005 -2012
     قامت بلدية تفوح ، ب�سراء قطعة اأر�ض كبرية يف منطقة القطراونية يف مدخل البلدة، مب�ساحة اإجمالية تقدر بحوايل �سبعة دومنات، حيث 
اأقامت عليها ملعب بلدي تفوح الريا�سي. بهدف امل�ساهمة يف تطوير وتاأ�سي�ض بنية حتتية ريا�سية للبلدة من  اأجل بناء م�ستقبل كروي ريا�سي 
يعزز املكانة املن�سودة لفل�سطني والوطن واالنتماء والهوية والتاريخ والق�سية يف عام 2008م ويف عام 2011 مت بناء جزء من املدرج اجلنوبي.

     هذا ما مت اإجنازه يف املرحلة احلالية، والتي �ستتبعها قريباً -اإن �ساء اهلل- مرحلة ثانية يتم فيها زراعة اأر�سية امللعب باحل�سي�ض الطبيعي، 
وبناء مدرجات كبرية ال�ستيعاب اأكرب عدد ممكن من اجلماهري الريا�سية، وغرف غيار املالب�ض لالعبني، وتعبيد الطريق الوا�سل.

امل�ساريع التطويرية لبلدة تفوح واملمولة من املانحني
العـــــــاماملانح قيمة التمويل للفرتة 2012-2010

2011وزارة املالية650.000 $تاأهيل وتعبيد مدخل البلدة الرئي�ض 

2011رئا�سة الوزراء200.000 $تاأهيل تعبيد طريق لوزة القطراونية

2011رئا�سة الوزراء80.000 $ربط وتاأهيل وتوزيع وتعبيد �سارع الفر�ض العلوي 

2011رئا�سة الوزراء250.000 $تاأهيل وتعبيد طرق داخلية 

2011رئا�سة الوزراء70.000 $تاأهيل وتعبيد طرق لوزة املنتزه

2011�سندوق البلديات200.000 $تاأهيل وتو�سعة وتعبيد طرق احلورة –القرنة 

2011وزارة املالية80.000 $ اإعادة تاأهيل �سبكة املياه الداخلية يف منطقة احلورة القرنة

100.000 $ت�سطيب الطابق الثاين وال�ساحات اخلارجية ملبنى البلدية 
امل�سرف العربي للتنمية 

2010-2011االقت�سادية افريقيا

2010-2012�سلطة الطاقة 200.000 $تاأهيل �سبكة الكهرباء وتركيب حموالت 

تاأهيل وفرد طبقة من الب�سكور�ض لطريق لوزة الفر�ض وطريق 
2010-2011االإغاثة الزراعية 50.000 $املعمودية اذنا 

GIZ2012-2011 40.000 $ تاأهيل وت�سغيل مركز خدمات اجلمهور 

2011�سندوق البلديات35.000 $ اخلطة االإ�سرتاتيجية التنموية لبلدة تفوح 

2012-2013وزارة احلكم املحلي90.000 $ تنفيذ م�سروع املخطط الهيكلي لبلدةتفوح 

2011االأونروا 30.000UNRWA $توفري مواد عينية ل�سالح حديقة النخيل 

2.013.000 $ املجموع بالدوالر
 2.000.000 مليون �سيكل ) احلاج نور الدين عاي�ض ال�سيد(مدر�سة لوزة النموذجية 

 400.000 الف �سيكل )من وزارة املالية (م�ساهمة مالية ل�سالح حديقة النخيل
بناء مدر�سة كروم الغرابة االأ�سا�سية للبنني )مدر�سة 

750 الف يورو من احلكومة االأملانية KFW في العام 2012-2008عثمان( للذكور

 110 الف يورو من �سندوق البلديات يف العام 2102تاأهيل وتعبيد طرق داخلية يف ا�سطا�ض

ملخص ألهم المشاريع الممولة من المانحين والسلط الفلسطينية والمنفذة للفترة 2010 - 2012
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م- 2012م
الدائرة الهندسية / قسم التخطيط والتطوير والعمارة 2009/2005

)المدارس (
   تهدف  م�ساريع االبنية املدر�سية اىل زيادة عدد املدار�ض يف البلدة التي ت�سهد تزايداً �سكانياً ملحوظاً وتقع تللك امل�سروعات ح�سب التجمعات 
ال�سكانية مع مراعاة التوزيع اجلغرايف متثلت ب�سراء االرا�سي يف كل من منطقة كروم الغرابة والفر�ض وا�سطا�ض  والقطراونية مب�ساحة تزيد 
البلدية متثلت ببناء مدر�سة كروم الغرابة النموذجية  مئتان وخم�شون الف دينار من �سندوق  لبناء مدار�ض عليها بكلفة تزيد  15 دومناً 
النور اجلديدة يف منطقة  وبناء مدر�سة  الف يورو    750 تزيد عن  بكلفة  والبلدية  والتعليم  الرتبية  ووزارة  االملانية  بتمويل من احلكومة 
الفر�ض بكلفة تزيد عن مليون �شيكل من �سندوق البلدية واملجتمع املحلي ومدر�سة لوزة النموذجية والتي �ساهمت البلدية فيها باأكرث من 
مئتان الف �شيكل والباقي من املح�سن الكبري )احلاج عاي�ض نور الدين  ال�شيد احلرباوي( باإجمايل مليوين �شيكل  اما فيما يخ�ض املدار�ض 
احلكومية يف البلدة مت تقدمي اخلدمات وتطويرها و�سيانتها مبا يوفر بيئة تعليمية منا�سبة بالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم وجهود 

جمال�ض االباء يف البلدة واملجتمع املحلي.

الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد المدارس للفترة ) 2005م / 2009م (

التمويلو�شـــع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم

البلدية واملجتمع منجز�سراء اأر�ض مدر�سة فر�ض االأقرع عام 12006
املحلي

البلدية  واملجتمع منجزبناء وت�سطيب مدر�سة فر�ض االأقرع )النور اجلديدة( بني عامي 22008-2006
املحلي

3
بناء وحدات �سحية ملدر�سة بنات تفوح الثانوية ومدر�سة زينب االأ�سا�سية للبنات بني 

البلدية  ومديرية منجزعامي  2006 -2007
الرتبية

البلديةمنجز�سراء وتاأهيل �ساحة ملعب مدر�سة اخلمجات بني عامي 42008-2007

البلديةمنجز�سيانة عامة لكافة مدار�ض البلدة بني عامي 52009-2005

البلديةمنجز�سراء ار�ض ل�سالح مدر�سة كروم الغرابة عام 2008 وا�سدار الرتاخي�ض االزمة وجلب التمويل 6

البلديةمنجز�سراء ار�ض ل�سالح مدر�سة اخلن�ساء عام 2008 ل�سالح ال�ساحات واملرافق العامة7

أرض  قطعة  بشــراء  تفوح  بلديــة  قامت 
البلـدة،  في  السـفلي  الفرش  منطقـة  في 
1500متر  بحوالي  تقــدر  إجمالية  بمساحة 
مربع باإلضافة إلى تبرع أهل الخير من أبناء 
البلدة في تلك المنطقة ونخص بالذكر السيد 
الطردة وتبرع  الزعبـي  محمد محمود احمد 
زيدان  والحــاج  مربعــًا،  380مترًا  بمســاحة 
مترًا   800 بمســاحة  تبرع  سعيد  إسماعيل 
مربعًا ، باإلضافة إلى تبرعات المجتمع المحلي 
تفوح، حيث  مـدارس  بناء  لجنة  بالتعاون مع 
أقامت عليها مدرسة النور الجديدة بمساحة 
إجمالية )1670 مترًا مربعًا( مكونة من أربعة 
ادوار ، مع تجهيز الساحات الخارجية والطرق 
المؤدية لتلك المدرسة .  حيث ساهمت تلك 
على  المال  هدر  من  التخفيف  في  المدرسة 
البنايات المستأجرة سنويًا ، في الوقت الذي ال 
تتوفر في تلك الغرف أدنى الشروط الضرورية 

للتعليم .
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م-2012م
الدائرة الهندسية/ قسم التخطيط والتطوير والعمارة 2010م- 2012م

)المدارس(

الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد المدارس للفترة ) 2010م / 2012م (

اأ�شم امل�شروعالرقم التمويلو�شع امل�شروع  

املح�سن الكبري عاي�ض نور الدين ال�سيد احلرباوي منجزبناء وت�سطيب مدر�سة لوزة االأ�سا�سية للبنني 1
و البلدية

البلدية واملجتمع املحلي ووزارة الرتبية و kfwمنجزبناء مدر�سة كروم الغرابة االأ�سا�سية للبنني2

البلدية ومديرية الرتبيةمنجز�سيانة وتطوير البنية اال�سا�سية ملدار�ض تفوح3

البلدية واملجتمع املحليمنجز�سراء ارا�سي لبناء مدار�ض يف منطقتي ا�سطا�ض والقطراونية4

)التبرعات والهبات المقدمة للبلدية للفترة ) 2005م - 2012م (

العامامل�شاحةاملوقعاملتربع الكرمي الرقم

2007)1( دومنعني ذيباأوالد املرحوم احلاج عامر ح�سن طردة 1

8002007 مرت مربعالفر�ضاحلاج زيدان ا�سماعيل �سعيد2

2002007 مرت مربعكروم الغرابةاحلاج عبد املنعم ح�سني طردة3

3802007 مرت مربعالفر�ضال�سيد حممد حممود حممد الزعبي طردة4

30002006 مرت مربعا�سطا�ضاحلاج حممد �سليمان حممود طردة5

2006 1000 مرت مربعا�سطا�ضع�سرية ال الطردة ) الزواتنة( 6

مدرسة المحسن الكبير الحاج عايش نور الدين السيد الحرباوي/ لوزة
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م/2012م
الدائرة الهندسية/ )قسم التخطيط والتطوير والعمارة 2009/2005(

)المباني العامة  و البنية التحتية (

مع تطور البلدة، وازدياد حجم اخلدمات، عكف ق�سم التخطيط والتطوير والعمارة على اعداد الت�ساميم واال�سراف على كافة اعمال املباين 
والبنى التحتية  ملبنى البلدية من خالل العمل وو�سع اخلطط، بالتعاون مع املجل�ض االقت�سادي الفل�سطيني للتنمية )بكدار( ويتمويل 
من املنحة املاليزية مت ت�سطيب الطابق االأر�سي ملبنى البلدية، بعد اأن اأجنزت البلدية مرحلة بناء العظم، بكلفة تزيد ن�شف املليون �شيكل 
ومرحلة الت�سطيب للطابق االر�سي من �سندوق البلدية، اإىل جانب تاأثيث مبنى البلدية باالأثاث املكتبي الالزم. واأجهزة االإنذار واالت�سال 
التكنولوجي، مببلغ مئتي الف �شيكل و�سعت البلدية من اجل ا�ستكمال ت�سطيب الطابق الثاين من املبنى بتمويل من بنك التنمية ال�شلمي 

مببلغ  اربعمائة الف �شيكل ومت ت�سطيب ال�ساحات اخلارجية للمبنى من �سندوق البلدية مبا يزيد عن مائتي الف �شيكل.

وكذلك تاأهيل الطابق االر�سي وبناء الطابق الثاين لعيادة تفوح ال�سحية مبا يزيد عن خم�شمائة الف �شيكل من �سندوق البلدية وجتهيز 
خمترب العيادة ال�سحية بالتعاون مع وزارة ال�سحة مبا يزيد عن  مائة وع�شرون الف �شيكل

الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد المباني العامة للفترة ) 2005م - 2009م (

التمويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم

البلدية و CRSمنجزبناء وحدات �سحية لذوي االحتياجات اخلا�سة بني عامي 2007-2006 1

البلديةمنجزبناء الطابق االأول  والثاين للعيادة ال�سحية وت�سطيبهما 22008

3
تاأهيل بنية حتتية، وبناء مقر للبلدية، من طابقني وت�سطيب الطابق االأر�سي 

البلدية وبكدار وبتمويل منجزبناء عام 2008
من احلكومة املاليزية

البلدية واملجتمع املحليمنجز�سراء اأر�ض ملعب بلدية تفوح الريا�سي بني عامي 42008-2006

البلدية واملجتمع املحليمنجزان�ساء وت�سغيل ملعب بلدية تفوح الريا�سي للمرحلة االأوىل عام 52009
البلديةمنجزجتهيزات وت�سطيبات ل�سالح مركز �سرطة تفوح بني عامي 62009-2008

البلدية واليون�سيف ومركز منجزاإن�ساء وجتهيز حديقة عامة لالأطفال يف منطق ا�سطا�ض عام 72008
ال�سالمة على الطرق

18
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ملخص ألهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م/2012م
الدائرة الهندسية/ )قسم التخطيط والتطوير والعمارة 2012/2010(

)المباني العامة  و البنية التحتية (

الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد المباني العامة  للفترة ) 2010م - 2012م (

التمويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم
البلدية وبنك التنمية اال�سالميمنجزت�سطيب الطابق الثاين ملبنى البلدية وال�ساحات اخلارجية1

تاأهيل جزء من البنية التحتية مللعب بلدي تفوح الريا�سي ببناء جزء 2
البلديةمنجزمن املدرج اجلنوبي 

3
بناء العديد من االر�سفة واجلزر وممرات امل�ساة وزراعة الطرق باأ�سجار 

البلديةمنجزالزينة، واعمال �سيانة لكافة الطرق

البلديةمنجزا�ستكمال ت�سطيب عيادة تفوح ال�سحية4

البلدية ووزارة ال�سحةمنجزجتهيز خمترب عيادة تفوح ال�سحية5

تعزيز مكانة تفوح وبلديتها محليًا وعربيًا ودوليًا.

19
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م/2012م
الدائرة الهندسية / قسم المشاريع2009/2005(

الطرق 

لقد متيز ق�سم امل�ساريع باإجنازاته الرائعة وعمله الدوؤوب يف خمتلف املجاالت التي ينفذها 
الق�سم وذلك متا�سياً مع خطة التطوير لقطاع الطرق يف البلدة وذلك بالعمل على م�ساريع 
واقرا�ض  تطوير  و�سندوق  واملانحني  ال�سركاء  من  بتمويل  منها  جزء  وعمالقة  عديدة 
البلديات وجزء اخر بتمويل من �سندوق البلدية واملجتمع املحلي والذي مثل باإعادة تاأهيل 

العديد من الطرق و�سق طرق جديدة رابطة وتعبيد عدد كبري منها

الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد الطرق للفترة ) 2005م - 2009م (

التمويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم
البلدية واملجتمع املحليمنجز�شق )طريق رابط( الب�شة عني ذيب كروم الغرابة بني عامي )2005-2006(1

البلديةمنجزتطوير وتعبيد �شارع الفر�ض ال�شفلي عام 22007
البلديةمنجز�شق طريق مدر�شة الفر�ض ال�شفلي عام 32007
البلديةمنجز�شق )طريق رابط( عني دير بحة تفوح عام 42007

البلدية و الإغاثة الزراعيةمنجز�شق طريق زراعي يف منطقة واد الدواية –فرعة عام 52009
البلدية والأهايلمنجزتعبيد قطاعات ال�شوارع والتدخلت الفرعية62009-2005

البلدية واملجتمع املحليمنجزتاأهيل وتعبيد �شارع  و�شط البلد  72007

البلدية و�شندوق البلديات وبتمويل منجزتاأهيل وتعبيد طريق الب�شة عنب ذيب 2009 8
)KFW ( من التعاون الأملاين

البلدية و�شندوق البلديات وبتمويل منجزتاأهيل وتعبيد طريق بئر املالح كروم الغرابة عام )2009(9
)KFW ( من التعاون الأملاين

البلدية و�شندوق البلديات وبتمويل منجزتاأهيل وتعبيد طريق الرتك البلدية احلورة  2009  10
)KFW ( من التعاون الأملاين
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م-2012م
الدائرة الهندسية / قسم المشاريع 2012/2010

 الطرق

 الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد الطرق العامة للفترة ) 2010م-  2012م (

التمـــويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم
البلدية ورئا�سة الوزراءمنجزتاأهيل وتعبيد مدخل البلدة الرئي�ض1

البلدية و�سندوق البلدياتمنجزتاأهيل تعبيد طريق الفر�ض العلوي2

البلدية ورئا�سة الوزراء واملجتمع املحليمنجزتاأهيل وتعبيد طريق لوزة - املنتزه 3

البلدية ورئا�سة الوزراءمنجزتاأهيل تعبيد طريق  القطراونية4

البلدية واملجتمع املحليمنجزتاأهيل تعبيد طريق  الطرق الداخلية5

البلدية ورئا�سة الوزراءمنجزتاأهيل وتعبيد طريق لوزة الفر�ض6

البلدية و�سندوق البلدياتمنجزتاأهيل وتعبيد وتو�سعة طريق احلورة7

البلدية واالغاثة الزراعيةمنجزتاأهيل وفرد طبقة ب�سكور�ض لطريق تفوح املعمودية فرعة اذنا8

البلدية و�سندوق البلدياتمنجزتاأهيل وتعبيد مقطع من �سارع ا�سطا�ض9
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م/2012م
الدائرة الهندسية / قسم المشاريع2009/2005

قسم الكهرباء 
    ت�سلمت البلدية �سبكة كهرباء جيدة، من املجل�ض البلدي ال�سابق من ال�سيد حممود ابراهيم خماي�سة وكانت تغطي اأكرب قدر من ال�سكان، 

ولكن نتيجة التو�سع ال�سكاين الكبري وازدياد املنتفعني من م�سروع الكهرباء.

  ومن االجنازات االدارية التطويرية يف ق�سم الكهرباء واجلباية .
لي�سمل توزيع وتطوير ال�سبكة لت�سل ملناطق مل ي�سلها التيار وتركيب العديد من املحوالت و�سبكات ال�سغط العايل و�سبكات التيار املنخف�ض، 
وتو�سيع االإنارة بالك�سافات، وتنفيذ العديد من امل�ساريع لتطوير وحت�سني خدمة الكهرباء  يف البلدة والتي كان من اأهمها حمطات حتويل مع 
اإقامة خطوط ال�سغط العايل واإقامة �سبكات ال�سغط العايل واملنحق�ض الهوائية منها واالر�سية وتركيب حمطات ال�سغط الفرعية وا�ستبدال 
ال�سبكات من ا�سالك معزولة اىل كوابل ABC  وكذلك  ال�سبكات الفرعية للمواطنني وتوزيع ن�سرات تر�سد ا�ستهالك الكهرباء وكذلك امل�سروع 
ال�سخم م�سروع ا�ستبدال  نظام الدفع القدمي بعداد م�سبق الدفع لكافة امل�سرتكني بكلفة تزيد عن املليون �سيكل من �سندوق البلدية غي العام 
2008-2009  وال يزال العمل جاري مع رئا�سة الوزراء على تقا�ض املبلغ من وزارة املالية  وكذلك للتخفيف على املواطنني وت�سهيل عملية 
احل�سول على خدمة الكهرباء مت التعاقد مع عدد من الفنني الفتتاح عدد من نقاط البيع يف كًل من منطقة كروم الغرابة ومنطقة لوزا 

ومنطقة ابو دعجان 

ومن االجنازات املالية يف ق�سم الكهرباء لت�سمل    
بلغت كمية الطاقة امل�سرتاة لعام 2012)8(، م . و. �ض، و ن�سبة الطاقة املباعة لعام 2012)7.5( ، م . و. �ض، والطاقة ال�سائعة )%15(، 
العام  يف  اجلديد   الربط  ر�سوم  وكذلك   ،)2011( يف  الوزراء  جمل�ض  عن  ال�سادر  املوحد  التعرفة  نظام  تطبيق   2011 العام  يف  مت  وكلك 
)2011(، وبلغت ن�سبة التح�سيالت للعام 2012)95%(، ون�سبة ال�سداد لل�سركة القطرية للعام 2012 )%35(، وعدد حاالت العبث 

التي مت �سبطها للعام 2012 )50( حالة.

الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد الكهرباء للفترة ) 2005م - 2009م (

التمويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم
البلديةمنجزالتو�سعة يف اإنارة ال�سوارع بني عامي 12009-2005

2
عمل التو�سعة يف توزيع الكهرباء واإعادة تاأهيل ال�سبكة يف منطقة ا�سطا�ض 

البلدية و�سندوق البلديات وبتمويل منجزعام 2007
)KFW ( من التعاون االأملاين

3
توريد حموالت كهربائية ل�سالح البلدية عدد 2 بني

منجز عامي 2008/2007
البلدية و �سندوق البلديات وبتمويل 
من التعاون االأملاين )KFW( والبنك 

الدويل

4
لل�سبكة  يلزم  وما  واأعمدة  كوابل  من  كهربائية  ولوازم  قطع  وتوريد  �سراء 

البلديةمنجزالداخلية بني عامي 2005 - 2009

البلديةمنجزتوريد وتركيب عداد م�سبق الدفع بني عامي )2009-2008(5

6
توريد حموالت كهربائية عدد 2، واإ�ساءة املناطق غري املكهربة وخط �سغط 

البلدية و�سلطة الطاقةمنجزعايل .عام 2009 ملنطقتي ا�سطا�ض والقطروانية
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الجنود المجهلون في قسم الكهرباء يواصلون الليل بالنهار من اجل ايصال الخدمة للمواطن على 
مدار الساعة.
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م/2012م
الدائرة الهندسية / قسم المشاريع 2012/2010

قسم الكهرباء 

الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد الكهرباء للفترة ) 2012-2010 م (

التمويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم
البلدية و�سلطة الطاقةمنجزتاأهيل �سبكة الكهرباء 1

البلديةمنجزمتديد �سبكات �سغط عايل ومنخف�ض2

البلديةمنجزا�ستبدال �سبكات �سغط عايل بدل هوائي اىل ار�سي3

البلديةمنجزانارة ال�سارع الرئي�ض4
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م/2012م
الدائرة الهندسية / قسم المشاريع 2009/2005

قسم المياه 
    عند احلديث عن املياه واهميتها اأي كان م�سدرها فلي�ض هناك ا�سدق من قوله )وجعلنا من املاء كل �سيًء حي( فاملاء هو الهامة وال�سرورية 
حلياة االن�سان، والذي ال غنى عنه، فهو �سر حياة والرثوة التي ال تقدر بثمن، وان املياه يف فل�سطني �سلعة ذات قيمة ا�سرتاتيجية، حيث ال 
ميكن  القيام باي ن�ساط اقت�سادي دون توفر املوارد املائية الكافية، ومبا ان املوارد املائية يف فل�سطني هي احدى املتغريات الهامة يف ح�سابات 
التنمية والتطوير، و املياه اجلوفية هي امل�سدر اال�سا�ض للمياه يف تفوح، فكان الهدف اال�سا�ض لبلدية تفوح منذ ت�سلمها هو توفري اخلدمات 
للمواطنني منها خدمة املياه بالكمية املنا�سبة والنوعية اجليدة من خالل العمل وال�سعي الدوؤوب على تويف م�سادر مائية جديدة واملطالبة 
باالإ�سافة  حثيثة  ومتابعة  �ساملة  خطة  خالل  من  واملزودة  الداخلية  ال�سبكات  وتطوير  املائية  تفوح  ح�سة  بزيادة  املياه  �سلطة  من  امل�ستمرة 
للخطة اال�سرتاتيجية التي اولت هذا الق�سم اهمية كبرية على را�ض اولوياتها اقامة خزان مائي جديد وا�ستغالل املياه اجلوفية وينابيع املياه 

يف منطقة عني الب�ستان.

    ومن االجنازات االدارية التطويرية يف ق�سم املياه واجلباية 
    هذا ويعترب ق�سم املياه اأحد االأق�سام احليوية يف البلدية، حيث يقوم باالإ�سراف على تنفيذ  م�ساريع املياه وتقدمي كافة اأعمال ال�سيانة، من 
خالل كوادره من تاأهيل البنية التحتية ل�سبكات املياه يف كافة املواقع التي مت تعبيد الطرق فيها ومتديد خط  مياه جديد ملنطقة عني ديربحة 
�سعب امللح و متديد خط  مياه ملنطقة الظهر و�سيانة وتغيري ال�سبكات املهرتئة و القدمية، وخدمات امل�سرتكني ، من اأجل تقليل الفاقد من 
املياه وتر�سيد اال�ستهالك ومتديد خط مياه ناقل جديد )6 ان�ض ( مغذي بطول )1 ك ( من منطقة احلورة اإىل منطقة و�سط البلد وم�سدر 
جديد للمياه �ساهم يف حل االأزمة املائية يف البلدة )نقطة اجللدة ( ول�سمان جودة و�سول املياه للبلدة ب�سكل دائم مت و�سع عداد املياه يف منطقة 
الرتك مدخل البلدة للتحكم يف كمية املياه ول�سمان عدم ت�سرب املياه فاقد يف الطرق وحت�سب من البلدة ، كما مت العمل على تركيب م�سخات 

مياه لتح�سن �سخ املياه الأحياء البلدة املرتفعة  وكذلك جهود رئا�سة البلدة يف زيادة ح�سة تفوح من املياه يف العام 2011-2012.

ومن االجنازات املالية يف ق�سم املياه 
   بلغت كمية املياه  امل�سرتاة لعام 2012)141 الف( كوب، و ن�سبة ااملياه املباعة لعام 2012)1000( كوب، واملياه ال�سائعة )%20.(، وبلغت ن�سبة 
التح�سيالت للعام 2012)5%(، ون�سبة ال�سداد ل�سلطة املياه الفل�سطينية  للعام 2012 )45%(، وعدد حاالت العبث التي مت �سبطها للعام 2012 

)10( حاالت.

الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد المياه للفترة ) 2005-2009 م (

التمويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم

1
اإن�ساء وتركيب خط رئي�ض ناقل للمياه بقطر )6 اأن�ض( بطول)1كم ( من اخلزان 

اىل منطقة اجلرن عام 2008
البلدية و موؤ�س�سة اك�سفم الربيطانيةمنجز

البلدية و�سلطة املياهمنجزتنفيذ م�سروع و�سلة مياه اجللدة – تفوح اجلديدة عام  22009

البلديةمنجزتاأهيل �سبكة مياه طريق كروم الغرابة3

البلديةمنجزتاأهيل �سبكة مياه طريق الب�سة وا�سطا�ض الغربية4

البلدية واملجتمع املحليمنجزمتديد �سبكة مياه ملنطقتي القطراوانية و�سعب امللح



27

قســم  في  المجهـلون  الجنــود 
الميـاه يواصلـون الليل بالنهار من 
اجل ايصال الخدمة للمواطن على 

مدار الساعة.
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م/2012م
الدائرة الهندسية / قسم المشاريع 2012/2010

قسم المياه 
الجدول التالي يلخص اهم االنجازات على صعيد المياه للفترة ) 2010-2012 م (

التمويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم

البلدية واملجتمع املحليمنجزمتديد �سبكة مياه ملنطقة ا�سطا�ض ال�سرقية1

البلدية واملجتمع املحليمنجزتاأهيل وتطوير على �سبكة املياه الدخلية2
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ملخص الهم االنجازات والمشاريع للفترة 2005م2012-م
الدائرة الهندسية / )قسم المشاريع2009/2005(

الصحة البيئية والنفايات الصلبة
    يقوم ق�سم ال�سحة البيئية باأعمال البيئة من خالل جمع النفايات من م�سادرها املختلفة )منزلية، جتارية، �سناعية، زراعية( من داخل 
البيئة   على  ال�سلبي  االثر  تخفيف  �ساأنها  من  والتي  والطم(،  )باحلرق  املتاحة  بالطرق  هناك  ومعاجلتها  النفايات  مكب  اىل  ونقلها  البلدة 
لتحقيق  البلدة،  و�سواحي  و�سوارع  احياء  كافة  العمل  لي�سمل  و�سائقني،  جمع  عما  من  موظفني   6 يعمل  الق�سم  هذا  ويف  العامة  وال�سحة 
االهداف املرجوة منها من اجل احلفاظ على تفوح نظيفة �سحية جميله متطورة نوعية على امل�ستوى املحلي والوطني. من ابرز ن�ساطات ق�سم 
ال�سحة داخلياً حملة نظافة تفوح نظيفة 2007 وحملة يداً بيد نحو تفوح اجمل، من اجل تفوح جميلة يف العام 2011، وحملياً ال�سراكة يف 
م�سروع جمل�ض اخلدمات امل�سرتك الإدارة النفايات ال�سلبة املركزي جلنوب ال�سفة الغربية )ملحافظتي اخلليل وبيت حلم(، حيث مت احل�سول 
على الرتاخي�ض الالزمة للمكب بكافة مرافقه ومت بدء العمل يف منت�سف �سهر ايلول 2011 ليتم ت�سليم امل�سروع يف منت�سف �سهر اذار من 
2013 حيث مت اجناز ما ن�سبته80%  بهدف اغالق املكبات الع�سوائية.حيث مت توقيق اتفاقية عمل وتزويد البلدية ب�سيارة حديثة  العام 

جلمع النفايات يف العام 2012
 

الجدول التالي يلخص اهم االنجازات االخرى  للفترة ) 2005-2009 م (

التمويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم
البلديةمنجز�سراء )حفار( باقر  عام 12006

من منجزتوفري فر�ض عمل  وبناء جدران ا�ستنا دية عام 22007 وبتمويل  البلديات  �سندوق  و  البلدية 
التعاون االأملاين )KFW( والبنك الدويل

البلدية وموؤ�س�سة اريجمنجزتنفيذ م�سروع زراعة اأ�ستال لوزيات عام 32007

البلدية وموؤ�س�سة اريجمنجزتنفيذ م�سروع  اأبار وحدائق منزلية عام 42008

5
الكهرباء  اأثمان  الت�سديد من  اأيدي عاملة مقابل  وت�سغيل  توفري فر�ض عمل 

البلديةمنجزبني عامي 2009-2005

البلديةمنجزتو�سعة حدود البلدية بواقع 641 6%

البلدية وبكدارمنجزتزويد البلدية عدد من اأجهزة احلا�سوب وماكينة ت�سوير7

8
تاأثيث مقر البلدية )الطابق االر�سي( اجلديد باالأثاث الالزم، وتركيب �سبكة 

البلديةمنجزانرتنت و�سبكة ات�ساالت داخلية واأجهزة اإنذار وحريق

البلديةمنجز �سراء حاويات جديدة9 
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ملخص ألهم اإلنجازات والمشاريع للفترة 2005م/2012م
الدائرة الهندسية قسم المشاريع 2012/2010م

الجدول يلخص اهم االنجازات االخرى  للفترة ) 2010-2012 م (

التمويلو�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم
البلدية ووزارة احلكم املحليمنجزتوفري �سيارة جديدة للنفايات  12012

البلديةمنجز�سراء )�سيارة خدمات( 22012

البلديةمنجزتوفري فر�ض عمل  وبناء جدران ا�ستنادية3

البلديةمنجزتركيب م�سخة مياه للخط الرئي�ض مدخل البلدة 2012  4

البلديةمنجزتنفيذ م�سروع زراعة ا�سجار الزينة يف كافة انحاء وطرقات البلدة 52012-2011

البلدية وموؤ�س�سة اريجمنجزتنفيذ م�سروع  وحدات معاجلة للحفر االمت�سا�سية  وحدائق منزلية عام 62008

البلدية ووزارة احلكم املحليمنجزال�سروع مب�سروع تنفيذ املخطط الهيكلي7

8
تركيب �سبكة ات�ساالت داخلية واأجهزة اإنذار وحريق وكامريات للمخازن ومركز اجلباية 

البلديةمنجزومبنى البلدية وال�ساحات للطابق الثاين 2011

البلديةمنجزان�ساء وت�سغيل منتزه وحديقة النخيل يف بلدية تفوح 92012

الجنود المجهلون في قسم الصحة العامة يواصلون الليل بالنهار من اجل ايصال الخدمة للمواطن على 
مدار الساعة من اجل تفوح نظيفة وجميلة
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مشاريع تحت التنفيذ

الجدول التالي يلخص اهم المشاريع تحت التنفيذ  للفترة ) 2012-2013م (

و�شع امل�شروعاأ�شم امل�شروعالرقم
ريا�سيا�ستكمال ملعب بلدية تفوح الريا�سي1

طرقم�سروع تاأهيل وتعبيد عقبة تفوح )املدخل الرئي�ض( بالتعاون والتن�سيق مع بلدية اخلليل )USAID( هناك موافقة2

3
تاأهيل وتعبيد  �سارع رابط بني بلدة تفوح ومنطقتي ابو دعجان واد عزيز املنطرة وهناك موافقة من زرارة املالية واحلكم 

طرقاملحلي.

طرقتاأهيل وتعبيد طريق تفوح دورا بالتعاون مع بلدية دورا )USAID( وهناك موافقة3

طرقتعبيد طريق عيد ديرربحة – واد القنطرة – واد الدواية -  فرعة – اإذنا )طريق ربط( وهناك موافقة اأولية4

كهرباءالعمل على ا�سرتجاع تكلفة م�سروع عداد الدفع امل�سبق للكهرباء وهناك موافقة من وزارة املالية5

مياهتنفيذ م�سروع عداد الدفع امل�سبق للمياه وهناك موافقة من وزارة املالية6

7
التن�سيق بني بلديات غرب اخلليل وبلدية تفوح وحمافظة اخلليل ووزارة احلكم املحلي على تنفيذ م�سروع �سرف �سحي 

�سرف �سحيلهذه البلدات بتمويل من اخلليل )USAID( هناك موافقة

�سحة�سراء حاويات8

اأرا�سي�سراء اأرا�سي للبلدية9

طرق�سق طرق زراعية10

عالقات عامةبلدية تفوح على �سبكة االنرتنت11

هند�سةا�ستكمال عمل املخطط هيكلي حلدود التو�سعة اجلديدة12

مياهالتو�سعة يف �سبكة املياه والكهرباء13

هند�سةاإعداد الدرا�سات الالزمة مل�سروع ال�سرف ال�سحي14

عالقات عامةالرت�سح جلائزة اأف�سل خطة ا�سرتاتيجية15

عالقات عامةالرت�سح جلائزة اف�سل هيئة حملية16
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ملخص ألهم المشاريع الممولة من المانحين والسلطة الفلسطينية 2009-2005

امل�شاريع التطويرية لبلدة تفوح واملمولة من املانحني 
العاماملانح قيمة التمويلللفرتة 2009-2005 

2007-2008البلدية و 30.000CRS $بناء وحدات �سحية لذوي االحتياجات اخلا�سة 

2008احلكومة املاليزية150.000 $بناء مقر للبلدية، من طابقني وت�سطيب الطابق االأر�سي 

2008اليون�سيف ومركز ال�سالمة على الطرق25.000 $حديقة عامة لالأطفال يف منطق ا�سطا�ض 

120.000 $تعبيد طريق الب�سة كروم الغرابة 
�سندوق البلديات وبتمويل من التعاون 

)KFW ( 2007االأملاين

100.000 $تعبيد طريق الب�سة عني ذيب 
�سندوق البلديات وبتمويل من التعاون 

)KFW ( 2009االأملاين

80.000 $تعبيد طريق عني ذيب 
�سندوق البلديات وبتمويل من التعاون 

)KFW ( 2009االأملاين

30.000 $ تاأهيل وتعبيد طريق الرتك البلدية احلورة 
�سندوق البلديات وبتمويل من التعاون 

)KFW ( 2009االأملاين

70.000  $عمل التو�سعة يف توزيع الكهرباء واإعادة تاأهيل ال�سبكة يف منطقة ا�سطا�ض 
�سندوق البلديات وبتمويل من التعاون 

)KFW ( 2007االأملاين

35.000 $توريد حموالت كهربائية ل�سالح البلدية عدد 2 بني عامي 
�سندوق البلديات +وبتمويل من التعاون 

)KFW ( 2008االأملاين

توريد حموالت كهربائية عدد 2، واإ�ساءة املناطق الغري مكهربة وخط 
2009�سلطة الطاقة 200.000 $�سغط عايل . 

اإن�ساء وتركيب خط رئي�ض ناقل للمياه بقطر )6 اأن�ض( بطول) ا كم ( من 
2008موؤ�س�سة اك�سفام الربيطانية80.000 $اخلزان اإىل منطقة اجلرن عام 

10.000 $ توفري فر�ض عمل  وبناء جدران ا�ستنا دية 
�سندوق البلديات وبتمويل من التعاون 

)KFW ( 2007االأملاين

930.000$ املجموع بالدوالر
  1.500.000 �سيكل  للعام 2008/2007 بناء  وت�سطيب مدر�سة الفر�ض ال�سفلي
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كلفة اإجمايل امل�ساريع املنجزة يف بلدية تفوح للمرحلة 2005-2012 من �سندوق البلدية

9.150.000 �سيكلكلفة امل�ساريع االإمنائية للفرتة 2005-2009 من �سندوق البلدية
ت�سعة مالين ومائة وخم�سون الف �سيكل

10.350.000كلفة امل�ساريع االإمنائية للفرتة 2010-2012من �سندوق البلدية 
ع�سرة مالين وثالثمائة وخم�سون الف �سيكل 

كلفة اإجمايل امل�ساريع املنجزة يف بلدية تفوح للمرحلة 2005-2012 من املانحني 

5.220.000 كلفة امل�ساريع االإمنائية للفرتة 2005-2009 من املانحني واملجتمع املحلي
خم�سة ماليني ومئتان  وع�سرون  الف �سيكل

14.200.000كلفة امل�ساريع االإمنائية للفرتة 2010-2012 من املانحني واملجتمع املحلي
اربعة ع�سر مليون ومائتي  األف �سيكل 

الجدول التالي يبين كلفة مقدار الديون المتراكمة على الهيئة والمواطنين لبلدية تفوح للفترة بين 2005

الديون الكلية على املواطنني الديون الكلية على الهيئةاخلدمة

املجموع

3.959.740 �سيكل
و�سبعمائة  األـــــف  وخم�سون  وت�سعة  وت�سعمائة  مالين  ثالثة 
واأربعون �سيكل مبا فيها اجمايل ال�سيكات ال�سادرة من البلدية 

للفرتة   

2.834.617
مليـــــونني وثماين مائة واأربــــع 
وثالثون األف  و�ستمائة و�سبعة 

ع�سر �سيكل   

الجدول التالي يبين كلفة مقدار الديون المتراكمة على الهيئة والمواطنين  لبلدية تفوح للفترة بين 2009

الديون الكلية على املواطننيالديون الكلية على الهيئةاخلدمة

املجموع الكلي )�سيقل(

 19.417.239
وت�ســــــعة  و�سبعة ع�سر  ومائتان  واربعمائة  ت�ســـــــــعة ع�سر مليون 
وثالثون �سيكل  ما فيها اجمايل ال�سيكات ال�سادرة من البلدية 

للفرتة.

12.591.995
اثنا ع�سرة مليون وخم�سمائة 

واحدى وت�سعون الفر وت�سعمائة 
وخم�سة وت�سعون �سيكل  

الجدول التالي يبين كلفة مقدار الديون المتراكمة على الهيئة والمواطنين  لبلدية تفوح لتاريخ 2012/9/31

الديون الكلية على املواطننيالديون الكلية على الهيئةاخلدمة

املجموع الكلي )�سيقل(
  25.800.000

خم�سة وع�سرون مليون  وثمامنائة الف �سيكل 
مبا فيها اجمايل ال�سيكات ال�سادرة من البلدية للفرتة.

14.500.000
اأربعة ع�سرة مليون وخم�ض مائة 

�سيكل

الجدول التالي يبين الوضع المالي لبلدية تفوح للفترة بين 2012-2005
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الموازنة العامة لبلدية تفوح للعام 2005 المصادق عليها من وزارة الحكم المحلي
املبلغ بال�سيكلامل�سروفاتاملبلغ بال�سيكلالواردات

336296االدارة العامة000واردات بوا�سطة ال�سلطة
79012املحا�سبة497600ر�سوم بوا�سطة البلدية

148600ال�سحة62000واردات متنوعة
8282228الهند�سة5692912امل�ساريع

3476896امل�ساريع20000واردات امنائية 

130000ميزانيات امناء
6169032جمموع امل�سروفاتجمموع الواردات

268823الوفر املقدرالر�سيد املدور
6437855جمموع املوازنةجمموع املوازنة 

الموازنة العامة لبلدية تفوح للعام 2010 المصادق عليها من وزارة الحكم المحلي
املبلغ بال�سيكلالنفقاتاملبلغ بال�سيكلااليرادات

1.952.436.000النفقات الت�سغيلية1.069.380.000االيرادات الت�سغيلية
5.588.352.000النفقات الربحية7.782.000.000االيرادات الربحية

990.000.000النفقات االمنائيةااليرادات االمنائية
8.530.788.000جمموع النفقات8.851.380.000جمموع االيرادات

467.811.000الوفر147.219.000ر�سيد اأول
46.781.100احتياطي طوارئ

421.029.900�سايف الوفر املقدر
467.811.000املجموع

8.998.599.000جمموع املوازنة 8.998.599.000جمموع املوازنة

الموازنة العامة لبلدية تفوح للعام 2012 المصادق عليها من وزارة الحكم المحلي
املبلغ بال�سيكلالنفقاتاملبلغ بال�سيكلااليرادات

2.715.466.000النفقات الت�سغيلية1.947.500.000االيرادات الت�سغيلية
5.027.396.000النفقات الربحية9.090.000.000االيرادات الربحية

3.510.000.000النفقات االمنائية350.000.000االيرادات االمنائية
11.252.862.000جمموع النفقات11.387.500.000جمموع االيرادات

201.623.000الوفر66.985.00ر�سيد اأول
20.162.000احتياطي طوارئ

181.460.700�سايف الوفر املقدر
201.623.000املجموع

11.454.485.000جمموع املوازنة 11.454.485.000جمموع املوازنة

تفــوح بيتكم العــامر فأهــاًل 

ومرحبــًا بكــم
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االدارة العامة  )مدير البلدية (
    تعترب الدائرة االدارية يف بلدية تفوح الدائرة املحورية  واملهمة وتعترب املرجعية 
االوىل الأق�سام البلدية املختلفة يف ال�سوؤون االدارية وهي امل�سوؤولة عن العديد من 
اجلمهور  وخدمات  اجلباية  وق�سم  املوظفني  و�سوؤون  العامة  االدارة  مثل  االق�سام 
واملرا�سلني واالمن ، وتعمل الدائرة بتعاون وتوا�سل مع الدوائر االخرى لتح�سني 

اجراءات العمل املتبعة الإجناز املعامالت ب�سكل دقيق و�سريع.

املجل�ض  جل�سات  حت�سري  عن  مبا�سرة  م�سوؤولية  م�سوؤول  البلدية  مدير  يعترب      
تنفيذها  ومتابعة  الداخلية  ومذكراتها  قرارتها  ب�سياغة  يتعلق  ما  وكل  البلدي 
وحتويلها لالأق�سام املعنية لتنفيذها وا�ستكمال االجراءات ح�سب اال�سول. وتطبيق 
ال�سيا�سات واللوائح واالنظمة املعمول بها يف البلدية، وتوفري بيئة حمفزة للموظفني 
متكنهم من تطوير قدراتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم من خالل ا�سراكهم يف الدورات 
املراجعني  وار�ساء جمهور  االر�سفة،  ومتابعة  العمل،  وور�ض  املتخ�س�سة  التدريبية 

وتقدمي اخلدمات ب�سكل ا�سرع وادق الطرق.
 

السكرتاريا
    ان ال�سكرتاريا من االق�سام التي تتبع ملدير البلدية ويعمل يف هذا املجال موظفة 
كبرية  ال�سكرتاريا  على  امللقاة  املهام  وحجم  البلدية  ووارد  ب�سادر  تعنى  �سكرتاريا 
وكثرية وخا�سة فيما يتعلق باالأعمال واملهام  الداخلية من  ار�سفة وطباعة تقارير 

وا�ستعالمات خمتلفة والتي تهم اق�سام البلدية 

الواقع الحالي والنظرة المستقبلية لالدارة العامة
    واقع االدارة احلايل يواكب التطورات االدارية يف جمال االدارة ويلبي احتياجات  
وذلك  للمواطنني  اأف�سل  خدمات  لتقدمي  باالإ�سافة  املختلفة  البلدية  اق�سام 
املنا�سب،  املكان  يف  املنا�سب  الرجل  وو�سع  املوظفني  كفاءة  م�ستوى  رفع  خالل  من 
وتطوير االنظمة املعمول بها يف البلدية ، وكذلك االنظمة االلكرتونية بحيث ميكن 
احل�سول على املعلومات ب�سرعة ودقة عالية وحتويل كافة امللفات يف ق�سم االر�سيف 
اىل ار�سفة الكرتونية، وحتويل جميع اخلدمات  يف البلدية اىل خدمات الكرتونية 

و�سواًل لبلدية الكرتونية �سمن منظومة �ساملة.

ملخص ألهم االنجازات والمشاريع في الخدمات المساندة  للفترة 2005م/2012م

القدرات  وبناء  المؤسسي  التطوير 
لتحقـيق التميز التشغيلي ومــواكبة 

التقدم والرقي
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العطاءات والمشتريات
التي تدير  املعنية  الدائرة  بلدية تفوح  والتوريدات يف  وامل�سرتيات  العطاءات  ادارة      تعترب عملية 
تقوم  كما  التوريدات،  اأمور  ومتابعة  وتر�سيتها  وطرحها  العطاءات  واعداد  امل�سرتيات  ادارة  عملية 
بعمليات ال�سراء املركزية لكافة اق�سام وم�ساريع البلدية حيث قام م�سوؤول الق�سم باإجناز الكثري من 
املهام  وكذلك التعاون مع الدائرة الهند�سية وق�سم امل�ساريع والدائرة املالية واالدارية ، وامل�ساركة يف 
ومتابعة  وتنفيذ  املوردة  الب�سائع  ا�ستالم  وت�سكيل جلان  البلدية،  املنجزة يف  امل�ساريع  ا�ستالم  جلان 
عملية التوريد لطلبات ال�سراء اليومية وتنفيذ عملية تنفيذ وادارة طرح ا�ستدراج عرو�ض اال�سعار 
)حديقة  احلديقة  وم�سروع  امل�ستودعات  م�سرتيات  عملية  ادارة  ومبتابعة  الرت�سية،  بعد  ومتابعتها 
يف  ال�سفافية  مبادئ  بتطبيق  متميزة  والفواتري،  واملعامالت  وال�سجالت  الوثائق  وحفظ  النخيل(، 

كافة اعمالها.

  

تفــوح تاريخ وثقـافة، 
نعتـز  وحضـارة،  تــاريخ 
ونفخر باالنتماء اليها.

التطوير المؤسسي 
وبنـــاء القـــدرات 
لتحقيــق التمــيز 

التشغيلي ومواكبة 
التقـدم والرقــي

العالقات العامة
وعمل  اداري  كمفهوم  تفوح  بلدية  يف  العامة  العالقات  فكرة  منت 
العالقات  وا�سبحت  املجتمع،  يف  احلا�سلة  للتطورات  وذلك  موؤ�س�سي 
ين�سجم مع  والذي  اهم مقومات تطورها،  احد  تفوح  بلدية  العامة يف 
اهدافها وروؤيتها ملا يدخل يف فحواه م�سوؤولية الت�سبيك مع املوؤ�س�سات 
واملجتمع املحلي، وتقدمي اعمال البلدية ون�ساطاتها واجنازاتها وروؤيتها 
امل�ستقبلية من اجل الو�سول للقمة من خالل امل�ساركة القائمة ل�سبل 
وترتكز  اخرى،  جهة  من  للمجتمع  اخلدمات  اكرب  وحتقيق  النجاح، 
العمل،  وور�ض  واملوؤمترات  اللقاءات  يف  امل�ساركات  يف  االجنازات  اهم 
الفل�سطيني  الوزراء  رئي�ض  دولة  ا�ستقبال  من  العامة  واال�ستقباالت 
ووزير احلكم املحلي وعطوفة حمافظ حمافظة اخلليل وقيادات العمل 
االعالم  و�سائل  عرب  والن�سر  واملتابعة  والوطن،  املحافظة  يف  الوطني 
وا�سدار  نت(،  واالنرت  وعرب  واملقروءة  واملرئية  امل�سموعة  املختلفة) 

اعداد دورية الإجنازات بلدية تفوح عام 2012-2005   
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الدائـرة االداريـــة والمـاليــة

اليها  ويناط  البلدية  يف  الرئي�سة  الدوائر  احدى  املالية  الدائرة  تعترب     
مهمة ادارة املوارد املالية املتاحة لها ا�ستناداً لل�سيا�سات واالنظمة والتعليمات 
برامج حما�سبية متطورة،  وذلك من خالل  البلدي،  املجل�ض  ال�سادرة عن 
كما تقوم بتوفري التقارير املالية املختلفة ل�سانعي القرار، ومراجعة العقود 
ال�سروط  تطبيق  على  واال�سراف  البلدية،  على  املالية  االلتزامات  وكافة 
املالية للتعاقد وال�سراء، وهي م�سوؤولة عن �سالمة �سري املعامالت اخلا�سة 
ل�سمان  واملوازنات  احل�سابات  على  واملراقبة  واال�سراف  املالية،  بال�سوؤون 
ا�سدار ح�سابات ختامية بدقة و يف الوقت املحدد، وامل�ساركة يف اللجان املالية 
واالدارية املختلفة، وتتكون الدائرة املالية واالدارية يف بلدية تفوح من مدير 
مايل واداري ورئي�ض ق�سم املحا�سبة وامني ال�سندوق واجلباه، ورئي�ض ق�سم 
االدارة وتقوم الدائرة املالية واالدارية باال�سراف على املوظفني وتوجيههم 

و مراجعة اعمالهم وتقدمي التقارير الدورية عن ادائهم واقرتاح التدريب املنا�سب لرفع كفاءتهم، والتن�سيق و التعاون مع االق�سام االخرى 
يف البلدية، والتقييم ال�سنوي االداء روؤ�ساء االق�سام و املوظفني ورفع التو�سيات اخلا�سة بهم، وترجمة اخلطط اال�سرتاتيجية واالهداف 
العامة من املجل�ض البلدي اىل خطط متو�سطة وق�سرية االجل والعمل على تنفيذها والتن�سيق مع البنوك املعتمدة بخ�سو�ض العمليات 

املالية اخلا�سة بالبلدية، واعداد تقارير املياه والكهرباء وديونها. 

انجازات الدائرة المالية  
اواًل: على صعيد النظام المالي والمحاسبي 

مع  يتالءم  مبا  الفرعية  والنظم  املركزي  املحا�سبي  النظام  تطوير  موا�سلة   -
النظام  تطبيق  البلديات،  تطوير  و�سندوق  املحلي  احلكم  وزارة  ا�سرتاتيجية 
الثابتة  املوجودات  اعداد منظومة  املعدل(،  املوحد )اال�ستحقاق  املحا�سبي  املايل 
ومنظومة املوازنات التقديرية  والذي مت االتفاق على تنفيذ هذا امل�سروع �سمن 
والبنك  البلديات  �سندوق  من  املمول  من   2008 عام  القدرات  بناء  م�سروع 
الدويل حيث مت توريد كافة م�ستلزمات النظام من �سريفرات و�سبكات واجهزة 

حا�سوب  ومت ت�سغيل النظام عام 2011 بعد اعتمادة من وزارة احلكم املحلي.

ثانيًا : على صعيد الورشات والدورات التدريبة
كفاءة  رفع  اجل  من  املختلفة  العمل  وور�ض  الدورات  من  العديد  يف  امل�ساركة 
املايل  املجال  يف  امل�ستجدات  اخر  على  واالطالع  املالية  الدائرة  يف  املوظفني 

واملحا�سبي 
ثالثًا : على صعيد تدقيق الحسابات

من  تقدمية  يتم  والذي  بالبلدية  اخلا�سة  ال�سنوية  املالية  التقارير  *تدقيق 
مع  والتعاقد   ، واملحا�سبة(  للتدقيق  ح�سونة  )�سركة  امل�ستقل  اخلارجي  املدقق 
�سركة ح�سونة للمحا�سبة لتدقيق ح�سابات البلدية للعام 2012 مدقق ح�سابات 

خارجي. باإجمايل )9000( �شيكل

تفوح ذاك االفق الرحب المشبع برائحة االهل المترع بالصور القديمة الساكنة في سويداء القلب 
والوجدان.
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رابعًا : على صعيد الموجودات الثابتة والمستودعات
*ت�سجيل كافة املوجودات التي يتم �سرائها، وح�سر كامل للمواد التالفة والراكدة يف م�ستودعات البلدية، وجرد للم�ستودعات وحتديث بيانات 
املوظفني حيث بلغت املوجودات الثابتة واال�سول العامة من مباين وطرق و�سبكات كهرباء ومياه واثاث للعام 2011 باإجمايل 83.423.130 

ثلثة وثمانون مليون واأربعمائة وثلثة وع�شرون األف ومائة وثلثون �شيكل

خامسًا: على صعيد اعداد الموازنات والتقارير المالية 
*اعداد املوازنات التقديرية للعام 2013 مب�ساركة جميع ادارات واق�سام البلدية لرفعها للحكم املحلي للم�سادقة عليها ح�سب اال�سول، واعداد 
تقرير للديون امل�ستحقة على البلدية وعلى املواطنني للعام 2012، واعداد التقارير املالية ال�سهرية الإدارة البلدية واحلكم املحلي، والقيام 

بعملية التحليل املايل للبيانات املالية ورفع التو�سيات ب�ساأنها. 

سادسًا: على الصعيد الداخلي والخارجي واالداري
واملناق�سات  العطاءات  فتح  وامل�ساركة يف جلان  اخلا�سة،  املالية  التو�سيات  ورفع  البلدي  املجل�ض  امل�ساركة يف جلان  الداخلي....  الصعيد  على 
واال�ستدراجات  وامل�ساركة يف ا�ستالم امل�ساريع التي مت اجنازها من قبل املقاولني واملواد التي يتم توريدها من املوردين، والتعاون مع االدارات 

واالق�سام االخرى يف البلدية لت�سهيل تقدمي اخلدمات.
على الصعيد الخارجي.... التعاون مع موظفي دائرة الرقابة والتوجيه لوزارة احلكم املحلي اثناء قيامهم مبهام الرقابة والتدقيق على اعمال 
البلدية، والتعاون مع �سندوق تطوير البلديات من خالل م�سروع تطوير بناء قدرات الهيئات املحلية واملمثل بت�سغيل النظام املايل املوحد يف 

العام 2012.
على الصعيد االداري....اعادة هيكلية الدائرة املالية، واالنتهاء من براءة الت�سكيالت، واعداد الو�سف الوظيفي ملوظفي الدائرة، واجناز كافة 
املعامالت اليومية ب�سكل دقيق نظراً لالإجراءات الرقابية على ح�سن �سري العمل والتي متر مبراحل االعداد والتدقيق واالعتماد النهائي 

وذلك بعد ا�ستيفائها لل�سروط القانونية التي ت�سبق مرحلة معاجلة العملية لدى الدائرة املالية.

سادسًا: التطلعات المستقبلية
احل�سول على �سهادة اأف�سل هيئة حملية، وم�ساركة املجتمع املحلي يف اعداد املوازنة العامة العادية للبلدية، والو�سول اىل احدث النظم املالية 
واملحا�سبية التي تلبي متطلبات العمل يف ظل احلجم الكبري واملتزايد الأعمال البلدية، وعمل نظام ار�سفة الكرتونية الأعمال الدائرة وربطها 

مع االق�سام االخرى .

قصـــة نجـــاح
 متثلت ق�سة النجاح بعمل منظومة متكاملة الإدارة املوجودات الثابتة وت�سجيل اال�سول وت�سغيل النظام املحا�سبي املايل املوحد بالتعاون مع 
الربط  املنظومة من خالل  بها، حيث تعمل هذه  املكلفني ووادخال االر�سدة واحلركات اخلا�سة  املعلومات حيث مت تعريف  تكنلوجيا  ق�سم 
املتكامل من خالل نظام اال�ستحقاق املايل املعدل، وحتتوي هذه املنظومة على م�ستندات و�سا�سات خا�سة باإدارة نظام ال�سرائب ونظام املياه 

والكهرباء .
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 شؤون الموظفين
يقوم ق�سم �سوؤون املوظفني يف ق�سم االدارة باعداد ودرا�سة تطوير املوارد الب�سرية يف البلدية من رقابة، رواتب، 
يف  لديها  الطاقات  ا�ستثمار  يف  ت�ساعدها  مب�سطة  واجراءات  توظيف  موظفني،  خدمات  انهاء  عالوات،  ترقيات، 
املوارد  اق�سام  احد  املوظفني  �سوؤون  ويعترب  املعتمدة،  والت�سريعات  املتوفرة،  االمكانات  �سمن  اهدافها  حتقيق 

الب�سرية.

اهداف شؤون الموظفين :
 انه حلقة الو�سل بني املوظفني واالدارات واالق�سام االأخرى ذات العالقة يف البلدية، وتطبيق نظام وقواعد ال�سراكة 
البلدية  املوظف، مع احلر�ض على م�سلحة  انتاج  على  ايجاباً  يوثر  الذي  الوظيفي  الر�سى  اال�سا�سية، وحتقيق 

واملوظف من خالل تطبيق القانون، ومتابعة املوظفني وتلبية متطلباتهم مع توفري البيئة املنا�سبة للعمل.

ورقية  و�سجالت  الكرتونية  ملفات  من  باملوظف  يتعلق  ما  كل  ار�سفة  املوظفني:  �سوؤون  اخت�سا�سات  اهم  ومن 
وعمل  االجازات  وتر�سيد  ومتابعة  التقاعد،  وبعد  وفاته  اأو  خدماته  لنهاية  تعينه  بداية  من  باملوظف  تتعلق 
املوظفني يف  وا�سراك  االق�سام،  كافة  للموظفني يف  الر�سمي  الدوام  على  واال�سراف  واملتابعة  الالزمة،  الت�سويات 
نظام التاأمينات، والغري املتوا�سل لتطوير قدرات املوظفني واك�ساب اخلربات من خالل ا�سراكهم يف ور�سات العمل 

والدورات التدريبة كل ح�سب تخ�س�سه.

قصة نجاح :
اأف�سل  لتقدمي  املوظفني  �سوؤون  واجناح  وتطوير  لتح�سني  تفوح  بلدية  يف  واحلثيث  املتوا�سل  ال�سعي  اطار  يف   
طريقة  عن  واال�ستغناء  الكرتونية  واالعمال  املعلومات  كافة  لت�سبح  املوظفني  �سوؤون  منظومة  عرب  اخلدمات 
االعمال التقليدية والورقية، ومت التعامل مع كافة التقارير واالجازات والرواتب بطريقة الكرتونية من خالل 
تركيب وت�سغيل برنامج مراقبة نظام الدوام و�سوؤون املوظفني ) )Attendance عام 2011 - 2012 بكلفة 

اجمالية 20.000 �سيكل

توفير بيئة 
محفـــزة 

للموظفين 
تمكنهـم 

من تطـوير  
قدراتهـم
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تكنولوجيا المعلومات
وعطاءه  متيزه  تفوح  بلدية  يف  املعلومات  تكنلوجيا  ق�سم  ليثبت  عام  بعد  عام  ياأتي 
يقدمه من جديد  ما  وذلك من خالل  الكرتونية،  بلدية  نحو  وذلك  الالحمدود، 
واخلارجية  الداخلية  الكمبيوتر  �سبكات  جتهيز  خالل  من  قائم  هو  ملا  وحتديثه   ،
لالأجهزة  الفنية  املوا�سفات  وو�سع  االخرى،  لالأق�سام  الفني  الدعم  وتوفري  منها، 
وجدت  ان  االجهزة  م�سكالت  جميع  وحل  جديدة،  حا�سوب  اجهزة  من  وامل�سرتيات 
مع  الرتتيبات  كافة  وعمل  احلديثة،  البلدية  ومتطلبات  احتياجات  مع  وبرجمتها 
موقع  الأطالق  بالتح�سري  والبدء  االنرتنت،  بخدمة  البلدية  لتزويد  االت�ساالت 
للربامج  اجلديدة  االنظمة  ومتابعة   2013 العام  خالل  االلكرتوين،  البلدية 

اجلديدة التي من خاللها يتم العمل يف البلدية منها:

- برنامج املنار للمحا�سبة واالدارة املالية يف العام  2006 
) Almanar for Accounting & Finance Management

- برنامج الدفع امل�سبق للكهرباء يف العام  2009 ومت تطويره ليكون عرب الويب يف 
العام 2011 

 Electricity Elektromed Program
- برنامج النظام املايل املوحد مت توقيع اتفاقية ت�سغيل النظام يف العام 2009 ومت 

ت�سغيل النظام يف العام 2012 .
Free Balance System 

حتديثه  واجلاري  العام2009  يف  وامل�سرتيات  واملخازن  الثابتة  اال�سول  برنامج   -
لغاية 31/12/2011 وجاري حتديه العام احلايل.2012 

  Fixed Assets, Stores &,Purchases Platform System 
- برنامج االيرادات. 2012  

RMIS )revenue management information system
- برنامج الرواتب ومراقب الدوام ل�سوؤون املوظفني يف العام 2012

  Attendance System 
- برنامج امليزانية العامة وامل�سائلة واجلاري ت�سغيله يف العام 2013 

Accountability For General Budget Platform.
- برنامج مركز خدمات اجلمهور االلكرتوين يف العام 2012. 

Customers Servesies
متابعة  يتم من خاللها  والتي  تفوح  بلدية  امل�ستخدمة يف  اال�سا�سية  الربامج  هذه 
مت  مرتابطة  انظمة  �سمن  و�سريفرات  داخلية  �سبكة  خالل  من  العمل  جمموعة 
تد�سينها والعمل عليها �سمن م�سروعات بناء القدرات الذي ينفذه �سندوق تطوير 
واقرا�ض البلديات، والذي مبوجبه مت حتول عمل البلدية من العمل اليدوي اىل 
وال�سريفرات  وال�سبكة  االنظمة  هذه  خالل  من  يتم  كما  موثق،  الكرتوين  عمل 
التوا�سل مع اق�سام البلدية املختلفة ب�سكل متكامل، والتي �سيتم تفعيلها الحقاً من 
بتقدمي  بعد  عن  البلدية  مع  التوا�سل  من  املواطن  يتمكن  حيث  االنرتنت  خالل 
البوابة  وعرب  للبلدية  االلكرتوين  املوقع  عرب  واال�ستعالمات  وال�سكاوى  الطلبات 

االلكرتونية اجلاري على تفعيلها لتكون انطالقتها يف العام 2013.

وخالل العامني املا�سيني مت العمل على اعداد الية للدفع امل�سبق و�سحن الكهرباء 
يف عدة نقاط بيع للت�سهيل على املواطنني للو�سول ملراكز ال�سحن خا�سة يف املناطق 
واالحياء البعيدة عن مركز ال�سحن الرئي�ض منها مركز �سحن و�سط البلدة يف مقر 
اجلباية، ومركز �سحن منطقة احلورة يف مبنى البلدية، ومركز �سحن منطقة كروم 
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خدمات الجمهور One-Stop-Shop(؟ 
البلدية  يعترب مركز خدمات اجلمهور يف بلدية تفوح من االق�سام التي تتبع الدائرة االدارية واملالية، ويعترب الذراع الرئي�ض يف 
الهدف،  لنف�ض  ت�سعى  التي  البلدية  يف  واالق�سام  الدوائر  باقي  مع  جنب  اىل  جنباً  اجلهور(  )ر�سا  اال�سرتاتيجي  هدفها  لتحقيق 

ولتحقيق الهدف املن�سود.

حيث اأن  فكرة مركز خدمات اجلمهور تكمن يف العالقة املتبادلة بني املواطن واملوؤ�س�سة و �سهولة احل�سول على اخلدمة يف مكان 
واحد، و �سرعة اجناز املعاملة وتنقلها الكرتونياً، واملو�سوعية يف التعامل مع املواطن على اأ�سا�ض خطوات �سري املعاملة ولي�ض على 
اأ�سا�ض �ساحب املعاملة، و توثيق املعاملة واالحتفاظ بها من خالل االأر�سيف االلكرتوين التاريخي، ودفع وجدولة امل�ستحقات املالية 
على املكلف للبلدية مما يتيح اال�ستمرار يف تقدمي اخلدمة وتطويرها والذي يعود بالنفع على اجلميع، واإيجاد منط جديد ووا�سح 
يف التعامل ومتكني العالقة بني كافة االأطراف على اأ�س�ض وا�سحة من املو�سوعية وال�سفافية وال�سرعة وال�سهولة، وربط كافة اأق�سام 

البلدية مبركز خدمات اجلمهور ليت�سنى للمواطن احل�سول على اخلدمة املطلوبة من خالل موظف واحد.

تعريف بمركز خدمات الجهور... 
مركز خدمات  اجلمهور هو العنوان الوحيد للمواطن، بحيث يعمل على توفريخدمات البلدية يف املجاالت  املختلفة كونه حلقة 

الو�سل بني املواطنني و الدوائر املختلفة يف البلدية.

أهداف مركز خدمات الجمهور) One-Stop-Shop(؟
�سري  ومتابعة  للمواطنني،  الطلبات  تقدمي  عملية  وتب�سيط  وت�سهيل  البلدية،  معامالت  لكافة  الطلبات  ا�ستقبال  جهة  • توحيد 
الإنهائها �سمن  ومتابعة م�ستمرة  املعاملة  �سري  الرقابة يف �سبط  و�سياعها، حتقيق مبداأ  فقدانها  الكرتوين مينع  ب�سكل  املعاملة 
الفرتة املحددة، تخفيف عبء املراجعات امل�ستمرة والغري منظمة للموظفني مبا يحقق اأداء اأف�سل يف اأجواء عمل هادئة، ا�ستقبال 
اأ�سكال ال�سكاوى، واالقرتاحات وتلبية احتياجات املواطنني، حتقيق مبداأ ال�سفافية واالأبواب املفتوحة لال�ستماع للمواطنني  كافة 

وحل م�ساكلهم من خالل مقابالت رئي�ض البلدية .

خدمات  مركز الجمهور) One-Stop-Shop(؟
•االستعالمات واستقبال المعامالت : وهدفها اإجابة املواطن عن اأية ا�ستف�سارات، واإر�ساده اإىل طريقة تقدمي املعاملة وما هي 
الوثائق املطلوبة، والتي من خاللها يقدم املواطن معاملته ويتلقى و�سل زمني ملدة االجناز املتوقع، وكذلك معرفة اأحوال معاملته 

وي�ستلم معاملته املنتهية.
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البوابة االلكترونية واالستعالمات الهاتفية: والهدف منها الت�سهيل على املواطن من خالل ات�ساله لال�ستف�سار عن معاملته 
وكذلك االت�سال باملواطن من اجل ا�ستالم معاملته اأو توفري النواق�ض املطلوبة.من بيته. عرب   

 http://82.213.63.119:8080/ServiceCatalogue.aspx#a56
، ومراقبة م�سار الطلبات  اأر�سفة العمل الكرتونياً والتوا�سل بني االأق�سام الكرتونياً  تكنولوجيا المعلومات:  ويتم من خاللها 

ومتابعتها من خالل موظفني خمت�سني .  
المحاسبة:  ويتم خاللها متابعة االأمور املالية املتعلقة مبعامالت املواطنني وا�ستيفاء ر�سوم اخلدمات  املختلفة.

الشكاوي واالقتراحات:  والتي من خاللها يتمكن املواطن من اإي�سال �سوته و�سكواه مبا�سرة لرئي�ض البلدية. واجلهات املخت�سة.
وحدة الشحن والجباية: ويتم من خاللها متابعة عمليات ال�سحن وبيع الكهرباء للمواطنني وجتهيز وا�ستبدال و�سيانة العدادات 

يف مراكز ال�سحن املختلفة.

قصة نجاح  لقسم االدارة

ويف اأ�سارقه �سم�ض 24/6/2012 ا�ست�سافت بلدة تفوح ممثلة ببلديتها واهايل البلدة دولة رئي�ض الوزراء الدكتور�سالم فيا�ض وبح�سور 
ممثل اأملانيا املعتمد لدى ال�سلطة الوطنية، ومدير برنامج التعاون االأملاين، مت افتتاح مركز خدمات اجلمهور يف بلدة تفوح املمول من 

GIZ االأملانية بقيمة 150.000مائة وخم�سون الف �سيكل ومب�ساهمة من البلدية بقيمة 100.000 مائة الف �سيكل .



42

قطاع البنية التحتية )مشروع الصرف الصحي(.

قطاع البنية التحتية )مناطق التطوير لشبكة المياه(.

مناطق  و  احلالية  ال�سبكة  تو�سيع  لت�سمل  املياه  �سبكة  م�سروع   -
جديدة. 

- م�سروع ال�سبكة املزودة للبلدة. وبناء خزان  مياه عدد )1( ب�سعة 
1000 كوب.

- م�سروع تركيب األفي عداد م�سبق الدفع لق�سم املياه.
 

قطاع البنية التحتية )مناطق التطوير لشبكة الكهرباء(.

- م�سروع �سبكة الكهرباء لت�سمل مناطق جديدة.
- م�سروع زيادة عدد حموالت التقوية.

المرأة  لقطاع  التطوير  )مناطق  االجتماعية  الخدمات  قطاع 
والشباب  وذوي االحتياجات الخاصة(

-م�سروع مكتبة عامة متعددة االإغرا�ض) املركز الثقايف(
-م�سروع ملعب بلدي تفوح .) القطراونية (

-م�سروع اإ�سكان االأجيال ال�سابة الفقرية واملهم�سة
) القطراونية(.

-م�سروع مقر جلمعية االإ�سراء خلدمة ذوي االإعاقة
 )القطراونية(.

قطاع البنية التحتية )مناطق التطوير لشبكة الطرق المعبدة(.

- م�سروع تاأهيل وتعبيد طريق كروم الغرابة الظهر.
- م�سروع تاأهيل وتعبيد طريق ا�سطا�ض واد عزيز.

- م�سروع تاأهيل وتعبيد طريق العقبة تفوح اخلليل.
- م�سروع تاأهيل وتعبيد طريق تفوح �سعب امللح اخلليل.

-  م�سروع تاأهيل وتعبيد طريق تفوح دورا اذنا اجلالجل.

الطرق  لشبكة  التطوير  )مناطق  الزراعية  الخدمات  قطاع 
والخدمات الزراعية(

م�سروع ا�ست�سالح )300( دومن وا�ستغاللها. حتديد 
م�سروع تاأهيل ينابيع مياه وبناء خزانني للمياه لال�ستخدام الزراعي

3  كم   بطول  م�سعود  خلة  �سرار  اأبو  لوزة  طريق  • م�سروع 
3 كم بطول  فرعة  طريق  • م�سروع 

2  كم  بطول  م�سعود  خلة  دورا  �سقاق  واد  ال�سعبية  طريق  • م�سروع 
500 م �سرار  ابو  القطراونية   طريق  • م�سروع 

2  كم  بطول  الدير   اجلالجل   املعمودية  طريق  • م�سروع 
1 كم  الغرابة   كروم  الطعام  خلة  طريق  • م�سروع 

2  كم  بطول  والغربية  ال�سرقية  اخلمجات  ا�سطا�ض   طريق  • م�سروع 
1.5 كم  امللح   �سعب  خ�سري   واد  املقطاع  طريق  • م�سروع 

)15( كم طول طرق زراعية. حتديد �سق  •م�سروع 
 

التعليم  قطاع  في  التطوير  )مناطق  االجتماعية  الخدمات  قطاع 
والصحة(

- م�سروع حت�سني البيئة املدر�سية يف تفوح . 
- م�سروع خمترب حا�ســــــوب و علوم ملدر�ستي �سهداء تفوح   واخلن�ساء 

- م�سروع بناء مظالت وت�سجري �ساحات املدار�ض وتطويرها  
- م�سروع زيادة م�سارب املياه يف املدار�ض. 
- م�سروع توفري با�ض لريا�ض االأطفال . 

- م�سروع �سراءار�ض لبناء مدار�ض اأ�سا�سية يف منطقة اأكروم الغرابة ومنطقة 
القطراونية ومنطقة ا�سطا�ض 

- م�سروع جتهيز خمترب عيادة تفوح احلكومية 
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التوصيف المكاني للمشاريع التنموية لبلدية تفوح لألعوام 2012-2015 حسب الخطة اإلستراتيجية
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اليهم جميعًا نهدي هـذا اإلنجاز علــى طريق اقامة الدولـــة وعاصمتهــا الـقــدس الشـــريف
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محطات ووقفات البد من الوقوف عندها
    

املخل�سة  ال�سواعد  بف�سل  وذلك  )تفوح(،  وازدهار  اأجل تطوير  الظروف، من  كل  رغم  والعطاء  العمل  وي�ستمر 
هو  باالأرقام،  عنه  التعبري  والذي ال ميكن  البلدة،  لهذه  االأكرب  الذخر  ولعل  و�سعبها،  ووطنها  لدينها  والوفية 
وتركيبته  الواحد  الفريق  بروح  متيز  الذي  البلدي  املجل�ض  واأع�ساء  لرئي�ض  احلقيقي  والتفاين  االإخال�ض 
الوحدوية  وملوظفي البلدية والقائمني عليها، هوؤالء اجلنود املجهولون الذين عملوا وما زالوا لتحقيق الهدف 
االأ�سمى، املتمثل بازدهار بلدتهم وحتقيق الراحة والرفاهية ملواطنيها، و�سواًل الإقامة الدولة الفل�سطينية، على 

اأ�س�ض را�سخة ومتينة وبعا�سمتها القد�ض ال�سريف.

    ن�ستذكر هنا بكل الفخر واالعتزاز اأولئك النا�ض الذين وقفوا وراء تلك املنجزات، من اأبناء هذا ال�سعب، ون�سكر 
وقفوا  الذين  املانحة  واملوؤ�س�سات  الدول  كل  عالياً  ونثمن  ووزاراتها،  الفل�سطينية  لل�سلطة  الداعم  املوقف  اأي�ساً 
اإىل جانب بلدتنا، ون�سكر كل مواطن ومواطنة على اأر�ض هذه البلدة احلبيبة، الذين وقفوا جنباً اإىل جنب مع 

بلديتهم يف التطوير والبناء والنهو�ض، نحو حتقيق الهدف املن�سود بالعي�ض بحرية وكرامة .

خطوات وسياسات هامة تبناها المجلس البلدي وعمل على ترسيخها
- تطوير البلدية من خالل التخطيط اال�سرتاتيجي لكافة نواحيها وم�سوؤولياتها.

- جعل البلدية تعمل كموؤ�س�سة را�سخة ووا�سحة الروؤية وحتقيق االأمن الوظيفي فيها.
- اإعطاء االأولوية يف امل�ساريع ملناطق فقرية ومهم�سة.

- التعامل مع اجلميع �سوا�سية اأمام القانون.
- االنفتاح على كافة موؤ�س�سات البلدة والتعاون امل�سرتك معها للنهو�ض بتفوح نحو االأف�سل.

- ال�سفافية يف التوظيف، ومراعاة الكفاءات واخلربات،.
- رفع م�ستوى اخلدمة املقدمة للمواطن كماً ونوعاً وكذلك االأداء الوظيفي.

- العمل اجلماعي وبتوافق بني اأع�ساء املجل�ض البلدي لتحقيق العمل املوؤ�س�سي وباإدارة ر�سيدة وموحدة.
- تر�سيخ االنتماء لدى املوظفني بت�سجيع امللتزمني ب�سداد فواتري وم�ستحقات البلدية ومنحهم خ�سومات وعدم 

مكافاأة غري امللتزم.

كلمات شكر وتقدير ال بد منها
  تتقدم الهيئة االإدارية يف البلدية ممثلة برئي�سها وكافة االأع�ساء، باأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير :-

لكل من تربع مادياً،اأو معنوياً بدعم بناء املدار�ض، من اأبناء البلدة وخارجها.
اإىل اأهايل بلدتنا ال�سابرين ال�سامدين رغم القهر واحل�سار .

اإىل كل املخل�سني من اأ�سرة بلدية تفوح على تفانيهم واإخال�سهم يف عملهم ملا فيه من خدمة بلدتنا الغالية يف 
هذه الظروف ال�سعبة.

اإىل اأ�سرة بلدتنا على العالقة املميزة مع البلدية يف هذه الفرتة احلرجة من تاريخ هذا ال�سعب الفل�سطيني .
اإىل جلان املوؤ�س�سات والفعاليات الوطنية واالإ�سالمية لوقفتها الوحدوية و�سهرها الدائم لتوجيه اجلهود لتعزيز 

�سمود االأهل يف بلدة تفوح.
االأمور  كافة  للبلدية يف  وامل�ساند  الثاقب  الراأي  وتقدميها  وامل�ساندة  الداعمة  واللجان  اال�ست�سارية  اللجان  اإىل 

املرتبطة بعملها والتي متثلت باخلطة اال�سرتاتيجية وامل�ساركة الوا�سعة يف ن�ساطات وفعاليات املجل�ض البلدي.
اإىل كل من قدم ودعم و�ساهم و�ساعد البلدية من اأفراد موؤ�س�سات وهيئات وحكومات ودول .

والدفاع  املدار�ض  بناء  والوطنية جلان  والتعليمية  والدينية  واالجتماعية  والثقافية  العلمية  بلدتنا  اإىل �سروح 
عن االأرا�سي امل�سادرة وجدار الف�سل  الإعطائها ال�سورة احل�سارية وامل�سرقة يف فل�سطني عامة والبلدة خا�سة.
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2012-2005 For more opinions and suggestions, please contact public relations and information department on the following phones

+ 970599212244  +97022222092  +9702299215 / +97022222093
 –  –         Taffouh – Hebron – West Bank :
E-mail taffouh_municipality@yahoo.com                 
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