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اإلـى االأهـل مواطنـي مدينتنـا احلبيبـة بيـت جـاال،
اأيتهـا االأخـوات ....... اأيهـا االإخـوة

ي�صرنـي وي�صرفنـي باالأ�صالـة عـن نف�صـي ونيابـة عـن املجلـ�س البلـدي فـي مدينتكم بيـت جـاال اأن اأتوجـه لكـم جميعـا وفـي ذكـرى مـرور مائـة 
عـام علـى تاأ�صي�س بلديتكـم الـذي تـم مبوجـب فرمـان عثمانـي تركـي �صنـة 1912 بتحيـة اإكبـار واعتـزاز وتقديـر لتعاونكـم الدائـم وحر�صكـم 
االأكيـد مـن اأجـل رفـع �صـاأن مدينتكـم وتطويرهـا وحت�صيـن اخلدمـات فيهـا وجعلهـا املدينـة القـدوة فـي النهـو�س والتقـدم، نظيفـة، خ�صـراء، 
مزدهـرة ولتكـون املكـان الالئـق للعيـ�س الكريـم الأبنائهـا واملكـان الالئـق ال�صتقبـال زائريهـا واأبنائهـا فـي املهجـر، وكذلـك اأن اأ�صتغـل منا�صبـة 
اإجـراء االنتخابـات البلديـة نهايـة �صهـر ت�صريـن اأول �صنـة 2012 الأن اأهنئكـم لعقـد هـذه االنتخابـات ومتكينكـم مـن اختيـار ممثليكـم فـي اإدارة 
البلديـة ب�صـورة دميقراطيـة نزيهـة. كما اأدعو املوىل العلي القدير اأن يحفظكم ويحميكم واأن ينعم وطننا الغايل فل�صطني بال�صالم العادل الذي 
ينهي االحتالل وي�صمن حرية �صعبنا واإ�صتقالله يف دولة فل�صطينية دميقراطية عا�صمتها القد�س ال�صريف بقيادة رئي�صنا حممود عبا�س )اأبو مازن( 

حفظه اهلل، �صالم ينعم به اجلميع باالإ�صتقرار واالإزدهار واالأمن. 

ختامـًا ال ي�صعنـي �صـوى اأن اأكـرر تقديـري واعتـزازي الكبيـر بكـم جميعـًا واأن اأمتنـى لكـم وللمجلـ�س البلـدي املنتخـب النجـاح والتوفيـق فـي 
خدمـة مدينتنـا وجعلهـا قـدوة املـدن الفل�صطينيـة واملحافظـة علـى اإجنازاتهـا وا�صتمـرار تطويرهـا وحت�صيـن اخلدمـات فيهـا.

وكـل عـام واأنتـم باألـف خيـر
املهند�س راجي زيدان
رئي�س بلدية بيت جاال

فرمان تركي بتاأ�سي�س بلدية بيت جاال �سنة 1912
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مبنا�شبـــة مـــرور مائـــة عـــام علـــى تاأ�شيـــ�س �لبلديـــة وعقـــد �النتخابـــات �لبلديـــة خـــالل  �شهـــر ت�شريــن �أول 2012
م�شاريـع و�إجنـاز�ت بلديـة بيـت جـاال 

منذ عام 2005 -2012

لقـد بنـى املجلـ�س البلـدي يف بيت ج�ال برئ��سـة
املهنـد�س راجـي زيـدان

وع�سويـة

د. يو�سف جري�س اأبو جري�س 

حن� يو�سف الطرح

ن�در اأنطون اأبو عم�س� 

ملي� فرح االأعرج

نقوال �س�ب� خمي�س

ح�س�م جورج ق�سي�س

حممود �س�لح رم�س�ن

د. منى اأنطون مطر

عي�سى �سليب� الق�سي�س

د. �سالح حممود �س�لح

ع�يدة وديع اأبو مهر

ري��س م�سب�ح العي�سة

اأجـل  مـن  امل��سيـة  ال�سنـوات  خـالل  والتطويريـة  االإمن�ئيـة  خطتـه 
حتقيـق اأهـداف �س�ميـة للمدينـة ومواطنيهـ� ومـن اأجـل:

تطويـر املدينـة ورفـع �صاأنهـا وحت�صيـن معاملهـا وا�صتغـالل مواردهـا 
والنهـو�س باخلدمـات فيهـا.

توفيـر فـر�س عمـل جديـدة وت�صغيـل اأيـدي عاملـة.
اإيجـاد فـر�س لال�صتثمـار م�صاركـة مـع القطـاع اخلـا�س وب�صـورة 

خا�صـة اأبنـاء املدينـة فـي املهجـر.
علـى  االعتمـاد  مـن  ميكنهـا  للبلديـة  ثابـت  دخـل  تاأميـن 

نف�صهـا.
االأم  مدينتهـم  مـع  التوا�صـل  علـى  املغرتبيـن  االأهـل  ت�صجيـع 

واال�صتثمـار فيهـا.

ميثـاق �سـرف رئيـ�س واأع�سـاء جمالـ�س
الهيئـات املحليـة

الـذي �سبـق اإقـراره مـن قبـل وزارة احلكـم املحلـي ويت�سمـن:

امل�صاهمـة فـي تفعيـل الربنامـج الوطنـي الهـادف للحفـاظ علـى وحـدة اأبناء �صعبنـا واإجنـاز طموحاتـه الوطنيـة فـي اخلـال�س 
مـن االحتـالل واإجناز اال�صتقـالل والتحـرر.

احلفـاظ علـى م�صالـح ال�صعـب والعمـل الدائـم لتحقيـق هـذا الهـدف.
عـدم تعييـن اأبنائـي اأو اأقاربـي مـن الدرجـة االأولـى فـي وظائف البلدية وم�صاريعهـا طيلـة خدمتـي كع�صـو اأو رئيـ�س للبلديـة.

احتـرام االإجـراءات االإداريـة والقانونيـة فـي التعيينـات والرتقيـات.

عليهـا  �صاأح�صـل  التـي  املعلومـات  ا�صتخـدام  وعدم  ذاتيـة  م�صالـح  لتحقيـق  املجلـ�س  ع�صويـة  اأو  رئا�صـة  ا�صتغـالل  عـدم 
بحكـم عملـي فـي املجل�س بدون �صعـي مل�صالـح ذاتيـة، وامل�صاهمـة فـي منـع كافـة اأ�صكـال اال�صتغـالل الوظيفـي والتعـاون 

مـع املوؤ�ص�صـات الوطنيـة ذات العالقـة مبحاربـة كافـة اأ�صكـال الك�صـب غيـر امل�صـروع.

عـدم التمييـز علـى اأ�صـا�س الديـن اأو العـرق اأو اجلنـ�س واحتـرام كرامـة وحقـوق املـراأة واإ�صراكهـا فـي اأن�صطـة البلديـة دومنـا 
متييـز، ومنـح الع�صـوات فـي جمالـ�س الهيئـة كامـل احلقـوق وت�صهيـل اأعمالهـن دومنـا اإجحـاف.

عـدم اإدخـال الوا�صطـة اأو املح�صوبيـة فـي اأعمـال وقـرارات املجلـ�س.

ح�صـب  للجميـع  اخلدمـات  وتقديـم  البلديـة  فـي  للعامليـن  و�صولهـم  وت�صهيـل  املواطنيـن  كافـة  مـع  ب�صوا�صيـة  التعامـل 
االإجـراءات املعمـول بهـا دون اإعاقـة اأو متييـز.

العمـل علـى تعزيـز العمـل املوؤ�ص�صـي داخـل الهيئـة املحليـة، وعـدم ا�صتعمـال ممتلكاتهـا ومقدراتهـا الأغـرا�س �صخ�صيـة اأو 
خدمـة جهـة معينـة دون غريهـا.

العمـل علـى ن�صـر البيانـات املاليـة وقـرارات املجلـ�س ذات العالقـة بكـل نزاهـة و�صفافيـة ومبـا ال يتعـار�س مـع القوانيـن 
واالأنظمـة املرعيـة.

العمـل علـى تر�صيـخ وتعزيـز العالقـات مـع املجتمـع املحلـي اأفـرادا وموؤ�ص�صـات وذلـك مـن خـالل اليـوم املفتـوح للمواطنني 
وتفعيل املجال�س اال�صت�صاريـة وجلـان االأحيـاء وكافـة االأن�صطـة التـي مـن �صاأنها تعزيز هذه االأهـداف.
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م�شاريـع واإجنـازات بلديـة بيـت جـاال 
منذ عام 2005 -2012

الذي كان ي�صكل خطرا على املرور ب�صبب �صيق ال�صارع.

تعاقدت البلدية مع ال�صيدين جورج با�صيل رزق وفوؤاد با�صيل رزق على 
وذلك  م2   )635( م�صاحتها  البالغ  العراق  واد  مبوقع  اأر�س  قطعة  �صراء 

�صمن م�صروع احلديقة العامة، ومت ت�صجيلها باإ�صم البلدية.

كما اتفقت البلدية على �صراء قطعة اأر�س �صغرية مقابل دار كامل مرتي 
يف حارة الدير الإقامة حديقة لالأطفال وذلك مع ال�صيد زكريا اأبو �صرور. 
اأمريكي. ومت  وقد بلغت قيمة هذه العقارات مبلغ )280،000( دوالر 

ت�صجيلها باإ�صم البلدية

نادر  ال�صادة  من  كل  مع   2004/11/26 بتاريخ  البلدية  تعاقدت  كما 
االأرقــام  ذوات  االأرا�صي  قطع  �صراء  على  واآخرين  خيارة  اأبو  حممود 
خلة  موقع   28048 حو�س  من   )101،102،110،111،112،175(
باإ�صم  ت�صجيلها  ومت  م2.   )2640( مب�صاحة  عونة(  بئر  )اأر�س  حمامة 

البلدية

وقد تعاقدت البلدية يف �صراء ح�ص�س كل من �صلمى يو�صف �صليم اأبو 
دية بتاريخ 2004/6/29 ومها حنا �صليم حنانيا بتاريخ 2004/12/13 
)اأر�س  اجلعانني  خلة  موقع   28054 حو�س  من   83 رقم  االأر�س  قطعة  يف 
احلديقة العامة( والبالغ م�صاحتها االإجمالية )2762( م2. ومت ت�صجيلها 

باإ�صم البلدية

ورثة  من  كل  ح�ص�س  ب�صراء    2006/8/1 بتاريخ  البلدية  قامت  كما 
امل�صري  حنا  عيد  و�صامي  م2   )1108( مب�صاحة  البجايل  مو�صى  وديعة 
 2004/11/26 بتاريخ  البجايل  نقوال  دالل  و   2006/3/25 بتاريخ 
حو�س  من   96 رقم  االأر�س  لقطعة   2006/2/4 بتاريخ  ثم  اأبو  ورحمة 
28054 موقع خلة اجلعانني )اأر�س احلديقة العامة(. ومت ت�صجيلها باإ�صم 

البلدية

وقد تعاقدت البلدية اأي�صا بتاريخ 2007/5/21 مع ال�صيدة ا�صرت جودة 
�صمعان اأبو دية على �صراء قطعة االأر�س رقم 82 من حو�س 28054 موقع 
والبالغ م�صاحتها )935(م2. ومت  العامة(  )اأر�س احلديقة  خلة اجلعانني 

ت�صجيلها باإ�صم البلدية

ومـن اأجـل متكيـن البلديـة مـن تنفيـذ م�س�ريعهـ� 
ق�مـت  الث�بتـة،  مدخراتهـ�  زيـ�دة  اأجـل  ومـن 
االأرا�ــســي  قطـع  مـن  عـــــدد  ب�سـراء  البلديـة 

والعقـ�رات كمـ� يلـي:

داود  حنا  عي�صى  ال�صيد  مع  البلدية  تعاقدت   1998/6/24 بتاريخ 
قطان على �صراء العقار الواقع على �صارع التجار مقابل مدخل كني�صة 
العذراء مرمي ال�صرقي، وهو موؤلف من طابقني اأر�صي اأربعة دكاكني واأول 

�صكن تال�صق اأمالك البلدية، وقد مت ت�صجيلها باإ�صم البلدية.

�صليمان  �صالمة  �صليمان  ال�صيد  مع  التعاقد  مت   1999/4/7 بتاريخ 
اأجل  من  وذلك  م2   )988( م�صاحتها  اأر�س  قطعة  �صراء  على  املكركر 
يف  البا�صات  وحمطة  التجاري  املركز  مل�صروع  املخ�ص�صة  لالأر�س  �صمها 

ال�صهل قرب نورماندي ومت ت�صجيلها باإ�صم البلدية.

وبتاريخ 2000/1/25 تعاقدت البلدية مع ماري ودورين ابنتي املرحوم 
م2   )2500( م�صاحتها  ار�س  قطعة  �صراء  على  ربه  عبد  بطر�س  فيليب 
اإقامة  اأجل املبا�صرة يف  – �صيل لبيبة وذلك من  الواقعة يف وادي العراق 
باإ�صم  ت�صجيلها  مت  وقد  االأطفال،  وحديقة  العامة  احلديقة  م�صروع 

البلدية.

وبتاريخ 2000/6/28 تعاقدت البلدية مع ال�صيد اليا�س ميخائيل عبد 
البالغة  لبيبة-  �صيل  العراق-  وادي  مبوقع  اأر�س  قطعة  �صراء  على  ربه 
العامة  احلديقة  م�صروع  اأر�س  من  كجزء  وذلك  م2   )1725( م�صاحتها 
وحديقة االأطفال، وقد مت ت�صجيلها باإ�صم البلدية. كما تعمل البلدية 
اأرا�صي حماذية للم�صروع ت�صل م�صاحتها الكلية حتى )11(  على �صراء 

دومن.

نافذ  ال�صيد  مع   1998/6/12 بتاريخ  تعاقدت  قد  البلدية  وكانت 
اإ�صماعيل بوجي امل�صاملة على اإخالء العقار املوؤلف من طابقني يف البلدة 
ت�صلمته  الذي  قي�صية،  نبيه  املرحوم  دار  مقابل  العراق  حارة  القدمية 
حارة  ميدان  واإن�صاء  العام  ال�صارع  تو�صيع  اأجل  من  هدمه  ومت  البلدية 

العراق واحلديقة املجاورة املخ�ص�صة لل�صهداء.

ب�صام  ال�صيد  مع  عام 2000-  نهاية  تعاقدت يف  قد  البلدية  كانت  كما 
مبوقع  العراق  حارة  يف  القائم  العقار  اإخالء  على  امل�صاملة  ح�صن  خليل 

اأقوا�س خليلية وت�صليمه للبلدية �صاغرا.

�صمعان  �صالح  ال�صيد جودة  مع  البلدية  تعاقدت  وبتاريخ 2000/9/9 
هدم  على  عطوان  عي�صى  النور  عبد  املرحوم  ورثة  عن  بالوكالة  نقاولة 
التو�صيع  واقتطاع  نقوال  مار  �صارع  على  الكني�س  بحارة  القائم  البناء 
املوقع  يف  االأعرج  عبداهلل  جربا  املرحوم  دار  مقابل  العام  لل�صارع  املقرر 

ــ�ت الــ�ــســداقـــــة  ـــ ــالق ع
والتواأمـة

 Aubervilliers اأوبرفيليه  املدينة  مع  التواأمة 
الفرن�سية:

وهي اإحدى �صواحي مدينة باري�س – فرن�صا وي�صكل اأغلبية �صكانها من 
املهاجرين العرب وغريهم. مت توقيع اتفاقية التواأمة مع بلدية اأوبرفليه 
بتاريخ 1997/11/27، وقد مت يف 1998/10/2 اإعادة تاأكيد التواأمة مع 

رئي�س البلدية املهند�س راجي زيدان.

بلدية  ت��ك��ون  وب��ذل��ك 
ب��ي��ت ج���اال ق��د متلكت 
15 دومن �أر�ض جديدة 

من �أجل م�شاريعها

ومن الن�س�ط�ت التي متت بني املدينتني:

برامج تبادل �صبابي مع النادي االأرثوذك�صي العربي الريا�صي.
تقدمي الدعم مل�صت�صفى اجلراحة والتاأهيل.

وقد مت تطوير هذه العالقة لت�صكل تواأمة ثالثية ما بني بيت جاال ومدينة 
Jena يف اأملانيا و Aubervilliers يف فرن�صا بتاريخ 19 كانون االأول 

.2008

مــ�ر  ديـــل  ــ�  ــ�ري م �س�نت�  مــديــنــة  ــع  م ــة  ــواأم ــت ال
SantaMaria Del Mar– البريو:

ذلك  يف  بلديتها  رئي�س  وكان   .2007 عام  يف  االتفاقية  توقيع  مت  حيث 
الوقت هو ال�صيد راوؤول اأبو غطا�س – بيتجايل االأ�صل.





مدينــة بيــت جــاال
جوهــرة فلسطيــن

20
12

ــام 
ــع

 ل
اأول

ــن 
ــري

�ــص
تــ

�صفحة   9 �صفحة   8

مبنا�شبـــة مـــرور مائـــة عـــام علـــى تاأ�شيـــ�س �لبلديـــة وعقـــد �النتخابـــات �لبلديـــة خـــالل  �شهـــر ت�شريــن �أول 2012
م�شاريـع و�إجنـاز�ت بلديـة بيـت جـاال 

منذ عام 2005 -2012

ريجو  بلدية  مع  مب�دئ  اإعالن  اتف�قية  توقيع 
اإمييلي� Reggio Emilia االإيط�لية:

وذلك اأثناء زيارة وفد مقاطعة ريجو اأميليا االإيطالية اإىل مدينة بيت جاال 
بتاريخ 2005/5/14.

فــراتــزي  بلدية  مــع  تــواأمــة  اتف�قية  توقيع 
Varazze يف مق�طعة �س�فون� االإيط�لية:

بتاريخ 2005/7/7 اأثناء زيارة رئي�س بلدية بيت جاال اإىل اإيطاليا حل�صور 
املوؤمتر الدائم للمدن التاريخية حلو�س البحر االأبي�س املتو�صط. وقد جنم 
عن اتفاقية التواأمة اإقرار م�صروع خمترب اللغات وتعليم اأدالء �صياحيني يف 

معهد ال�صمنري خلدمة املدينة.

ومدينة  ج�ال  بيت  بني  تواأمة  اتف�قية  توقيع 
الك�لريا La Calera يف الت�سيلي:

قام رئي�س البلدية اأثناء زيارته اإىل الت�صيلي خالل �صهر ت�صرين ثاين 2005 
بتوقيع اإتفاقية تواأمة مع بلدية الكالريا وذلك بتاريخ 2005/11/11، 
اآنذاك هو ال�صيد روبرتو �صهوان وهو  اأن رئي�س بلدية الكالريا  مع العلم 

اأحد اأبناء مهاجري بيت جاال.
برئا�صة  الكالريا  يف  العربي  النادي  مع  تواأمة  اتفاقية  توقيع  مت  كذلك 

كر�صتيان �صهوان، وذلك يف �صياق الزيارة نف�صها اإىل الت�صيلي.

يف   Trento ترنتو  حم�فظة  مع  تواأمة  اتف�قية 
متوز 2008:

لل�صباب  املجتمعي  ال�صداقة  مركز  م�صروع  متويل  ن�صاطات  وت�صمل 
متويل  على  العمل  ويجري  املدينة،  يف  احلديقة  اأر�س  على  والواقع 
بني  متبادلة  زيارات  اإىل  باالإ�صافة  للم�صروع،  مكمل  كجزء  امل�صرح 
ت�صديد  من  يتمكنوا  مل  الذين  املدار�س  لطالب  وم�صاعدة  املدينتني، 
وتقدمي  احلكومي  جاال  بيت  م�صت�صفى  وم�صاعدة  املدر�صية،  االأق�صاط 

اأربعة وحدات غ�صيل كلى.
 Grenoble جرنوبل  وبلدية  جاال  بيت  بلدية  بني  �صداقة  عالقات 

الفرن�صية، وتواأمة ما بني م�صت�صفى املدينتني.

التواأمة مع مدينة بريج�س جالدب�خ
 Bergiseh Gladbach االأمل�نية:

وذلك اأثناء زيارة رئي�س البلدية ال�صيد لوتز اأورباخ والوفد املرافق له اإىل 
مدينة بيت جاال حيث مت توقيع االتفاقية بتاريخ 2010/4/26.

 Jena  �اإتف�قية تواأمة مع مدينة جيين توقيع 
االأمل�نية:

والوفد  �صرويرت  األربيخت  الدكتور  البلدية  رئي�س  زيارة  اأثناء  وذلك 
زيارتهم  خالل   2011/9/20 بتاريخ  جاال  بيت  مدينة  اإىل  له  املرافق 

لبلدية بيت جاال.

ــع بلدية  ــ�دئ م ــب اإعــــالن م اإتــفــ�قــيــة  تــوقــيــع 
ف�لف�بريك� Valfabbrica االإيط�لية:

اإىل مدينة بيت جاال  له  البلدية والوفد املرافق  اأثناء زيارة رئي�س  وذلك 
بتاريخ 2012/4/30.

رئي�س جمهورية الت�سيلي
لدى تد�سني ن�سب 

الت�سيلي يف بيت جاال
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م�س�ريـع 
واإجنـ�زات

بلديـة بيـت جـ�ال 
منذ ع�م

2012- 2005

م�سـروع احلديقـة الع�مـة
»حديقـة  تنفيذ  مت  حيث  مراحل  عدة  على  امل�صروع  هذا  اإجنــاز  مت 
جاال  بيت  وبلدية   UNDP ال  مع  م�صرتك  بتمويل  ال�صـالم«  اأطفـال 
بتكلفة 52.000 دوالر امريكي على دومن من االأر�س والتي مت افتتاحها 
من  كبريًا  جزءًا  اأجنزت  وقد  كما   .2004 العام  بداية  منذ  وا�صتعمالها 
االأعمال يف »احلديقة اخل�صراء« بتمويل من البعثة البابوية يف فل�صطني، 
االأمريكية  امل�صاعدات  وبرنامج   CRS الكاثوليكية  االإغاثة  وخدمات 
البعثة  �صاهمت  وقد  هذا  دوالر،   80،000 تبلغ  بتكلفة   USAID 
البابوية اأي�صًا ببناء �صنا�صل حجرية ووحدات �صحية يف احلديقة العامة 

بتكلفة 18،000 دوالر اأمريكي.

ويف العام 2004 مت اجناز جزئني اأ�صا�صيني من امل�صروع اجلزء االأول »بركـة 
وتقع  800م2  حوايل  لها  املخ�ص�صة  امل�صاحة  وتبلغ  الطيـور«  وحمميـة 
مبحاذاة حديقة اأطفال ال�صالم. وقد مت متويل هذا اجلزء من امل�صروع من 
القن�صلية الربيطانية وبلدية بيت جاال حيث بلغت التكلفة االإجمالية 
طبيعة  على  احلفاظ  اإىل  امل�صروع  هذا  ويهدف  دوالر،   32،000 الإجنازه 
لتم�صية  والعائالت  لالأطفال  اآمن وجميل  وتوفري مكان  اخل�صراء  املكان 
مت  الذي  اخل�صـراء«،  »احلديقـة  فهو  الثاين  اجلزء  اأما  فراغهم،  اوقات 
تخ�صي�س 6 دومنات لها، ففي العام 2004 مت اإجناز عمل بزرة للممرات 

وعمل  واحل�صي�س،  والــورود  االأ�صجار  وزراعة  احلديقة،  يف  الداخلية 
للمواطنني بتمويل بلدية بيت جاال  اإىل توفري مقاعد  باالإ�صافة  مظالت 
وبرنامج دعم االأيدي العاملة املجتمعي التطويري )م�صروع م�صرتك بني 

البطريركية الالتينية والبعثة البابوية(.
 

 2010 العام  يف  القدمية  االألعاب  و�صيانة  جديدة  األعاب  و�صع  مت  وقد 
الوكالة  من  وبتمويل  دوالر   )13،000( حــوايل  اإجمالية  وبتكلفة 
البلجيكية للتطوير. وتقوم البلدية بعمل �صيانة دائمة للحدائق من 

ميزانيتها اخلا�صة.

جمل�س اخلدم�ت امل�سرتك
مت يف عام 2005 ت�صكيل جمل�س خدمات م�صرتك الإدارة النفايات ال�صلبة 
ي�صم كافة البلديات واملجال�س القروية يف املحافظة ومت من خالله �صراء 
للتخل�س  حمطة  الإقامة  �صعري  قرية  من  قريبة  دومن   220 مب�صاحة  اأر�س 
ومعاجلة النفايات، كما ح�صل املجل�س على منحة 13 �صيارة لتحميل 

ونقل النفايات. هذا ويحتاج املجل�س اإىل تفعيل. 

اإن�س�ء حديقة كرميزان
مت اإن�صاء حديقة كرميزان يف العام 2007 وبتمويل من كاريتا�س القد�س 
من اأجل خدمة �صكان املدينة وباالأخ�س �صكان منطقة كرميزان وبتكلفة 

اإجمالية حوايل )10،000( دوالر.

بن�ء املركز ال�سب�بي املجتمعي
ال�صبابي  املركز  بناء  مت  العامة  احلديقة  اأر�س  من  الغربي  اجلزء  على 
املجتمعي يف العام 2008 و 2009 بتمويل من مقاطعة ترنتو االإيطالية 
ويعترب املكان املنا�صب لل�صباب واالأطفال ملمار�صة ن�صاطاتهم التي تخدم 
اأهداف  ثقافية وتعليمية واجتماعية وفنية وريا�صية وقد بلغت التكلفة 
االإجمالية حوايل )407،000( يورو. وقد مت يف العام 2010 اإنهاء االأعمال 

اخلارجية حول املركز بتكلفة تقديرية حوايل )428،640( �صيكل.

بن�ء مكتبة بيت ج�ال الع�مة
قامت بلدية بيت جاال �صنة 2009 بتد�صني مبنى مكتبة بيت جاال العامة 
بتمويل من الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية USAID ومن خالل 
باالإ�صافة  دوالر   )300،000( حوايل  وبتكلفة  الدولية   CHF موؤ�ص�صة 
اأر�س  على  الفل�صطيني  الوزراء  جمل�س  من  هبة   دوالر   )150،000( اإىل 
متلكها البلدية ، بهدف  تفعيل الن�صاطات الثقافية فيها ومتكني الطلبة 
والباحثني من التزود باملراجع وو�صائل الثقافة والتعليم الالزمة ومواكبة 
فر�س  وتوفري  مدينتنا  �صاأن  رفع  يف  ي�صاهم  الذي  التكنولوجي،  التطور 
الالئق  املكان  العامة جلعلها  باملرافق  وتزويدها  ملواطنيها  عمل جديدة 
واأبنائها يف  زائريها  ال�صتقبال  الالئق  واملكان  ملواطنيها  الكرمي  للعي�س 

املهجر. 

يف  العامة  جاال  بيت  مكتبة  افتتحت  قد  جاال  بيت  بلدية  وكانت  هذا 
اأن  بعد  الغر�س  لهذا  البلدية  ا�صتاأجرته  مبنى  يف   2005 االأول  كانون 
يف  البابوية  البعثة  من  الالزمة  والكتب  واالأثاث  املعدات  على  ح�صلت 

فل�صطني الإن�صاء مكتبة عامة. 

ترميم امللعب البلدي
بتمويل   2008 العام  يف  البلدي  امللعب  برتميم  جاال  بيت  بلدية  قامت 
وبتكلفة  جاال  بيت  وبلدية  العاملية  االأرثوذك�صية  اخلريية  اجلمعية  من 

تقديرية حوايل )20،000( دوالر

ت�أهيل املنطقة ال�سن�عية
التنمية  بنك  من  وبتمويل   2009 عام  يف  ال�صناعية  املنطقة  تاأهيل  مت   
اإليها  املوؤدي  والطريق  ال�صاحة  تزفيت  االأعمال  �صملت  االإ�صالمي حيث 
وعزل االأ�صطح ومد خط مياه جديد 2« اإن�س ، وبلغت التكلفة االإجمالية 

حوايل )116،750( دوالر.
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م�سروع اإع�دة ت�أهيل �سوارع داخلية

تاأهيل  راأ�صها  وعلى  املدينة  يف  داخلية  �صوارع  عدة  تاأهيل  مت  حيت 
وبناء  ال�صوارع  بع�س  تو�صيع  االأعمال  �صملت  كما  الرئي�صي  ال�صارع 
اأر�صفة وجدران ا�صتنادية وتعبيد هذه ال�صوارع بطول )14،820(م ومن 

اأهم ال�صوارع التي مت تاأهيلها: 

�س�رع ا�سكندر اخلوري 

بتمويل من �صندوق تطوير واإقرا�س البلديات وبتكلفة اإجمالية حوايل 
)91،405( يورو 

الق�عة-  �س�رع  من  االأول  اجلــزء  وت�أهيل  �سق 
املنطقة ال�سن�عية

حوايل  اإجمالية  وبتكلفة  للتنمية  االإ�صالمي  البنك  من  بتمويل 
)156،416( دوالر اأمريكي

 �س�رع خلة اجلع�نني

بتمويل من �صندوق تطوير واإقرا�س البلديات وبتكلفة اإجمالية حوايل 
)119،952( دوالر اأمريكي

ويجري االآن تنفيذ م�صروع تاأهيل �صوارع عامة من �صمنها:
�صارع العماير 

�صارع اإ�صكان توما 
و�صوارع اأخرى 

بتمويل من �صندوق تطوير واإقرا�س البلديات وبتكلفة اإجمالية حوايل 
)230،000( يورو

متديد عب�رات مي�ه اأمط�ر

قامت البلدية بتمديد عبارات مياه االأمطار لل�صيول يف عدد من املواقع 
تطوير  �صندوق  من  وبتمويل  م   1750 حوايل  بطول  املدينة  يف  واالأحياء 
واإقرا�س البلديات واأخرى من USAID من خالل موؤ�ص�صة اأنريا واأخرى 
من احلكومة االإيطالية بتكلفة اإجمالية حوايل)310،000(  دوالر، كما 
يورو   )220،000( مببلغ  العبارات  من  جديدة  مرحلة  اإجناز  يف  بو�صر 

وبتمويل من التعاون االإيطايل.

ت�سطيب عي�دة االأمومة والطفولة
مت ت�صطيب الطابق االأر�صي يف جممع بيت جاال الطبي وتخ�صي�صه كعيادة 
وبتكلفة  اأنريا  موؤ�ص�صة  من  وبتمويل   2010 العام  يف  والطفولة  االأمومة 

تقديرية حوايل )102،628( دوالر.

اإن�س�ء مركز خدم�ت اجلمهور يف البلدية

لقد مت اإن�صاء مركز خدمات اجلمهور يف الطابق االأول يف البلدية يف العام 
2011 وبتمويل من USAID باإ�صراف موؤ�ص�صة اأنريا وبتكلفة اإجمالية 

حوايل )100،000( دوالر.

متديد خطوط جم�ري كرميزان
واجهت البلدية �صعوبة يف اأخذ موافقة اجلانب االإ�صرائيلي على تنفيذ 
هذا امل�صروع كونه يقع �صمن املنطقة C ،ولكن وبعد جهود حثيثة مت 
والذي   2011 عام  يف  كرميزان  جماري  خطوط  متديد  م�صروع  اإجناز  فعال 
يعترب من اأهم امل�صاريع وبتمويل من USAID من خالل موؤ�ص�صة اأنريا  
وبتكلفة اإجمالية حوايل )000،555( دوالر. وبالتايل تعترب جميع اأحياء 

مدينتنا بيت جاال خمدومة ب�صبكة املجاري العامة.

بن�ء دار البلدية اجلديدة
يف  املجتمعي  املركز  مبنى  فوق  البلدية  دار  طابق  ببناء  البلدية  قامت 
رئي�س جمل�س  دولة  قبل  بالتمويل من  وذلك مببادرة كرمية  العام 2011 
الوزراء الدكتور �صالم فيا�س وبتكلفة اإجمالية حوايل )302،000( دوالر 

اأمريكي.

اإن�س�ء بئر ومطبخ يف احلديقة الع�مة
قامت البلدية باإن�صاء بئر ومطبخ يف احلديقة العامة يف عام 2011 والذي 
واملركز  العامة  كاملكتبة  املجاورة  املباين  وجميع  العامة  احلديقة  يخدم 
اأملانيا  يف  يينا  بلدية  من  وبتمويل  اجلديدة  البلدية  ودار  املجتمعي 
وبلدية اأوبرفيلييه يف فرن�صا وبلدية بيت جاال وبتكلفة اإجمالية حوايل 

)60،000( يورو.

بن�ء مدر�سة املغرتبني

قامت بلدية بيت جاال باإن�صاء مبنى مدر�صة املغرتبني على اأر�س متلكها 
اليابانية  احلكومة  من  وبتمويل    2011 ولغاية   2008 عام  منذ  البلدية 
UNDP وبتكلفة تقديرية حوايل )750،000( دوالر، كما  من خالل 

وتقوم البلدية بعمل تاأهيل و�صيانة دورية للمدار�س يف املدينة.

اإن�س�ء خمترب كمبيوتر يف املكتبة الع�مة
قامت بلدية بيت جاال بتجهيز خمترب للكمبيوتر يف مبنى املكتبة العامة 
الربيطانية  القن�صلية  من  بتمويل  املكتبة  زائري  2012خلدمة  عام  يف 

وبتكلفة اإجمالية حوايل )10000( دوالر.
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م�شاريـع واإجنـازات بلديـة بيـت جـاال 
منذ عام 2005 -2012

ال�صهداء  ن�صب  واأقيم عليها  اأجنزت  قد  التي كانت  احلديقة  اإىل  اإ�صافة 
فقد قامت البلدية ببناء ن�صب الت�صيلي يف امل�صكوبية والذي قام رئي�س 
�صرح  بناء  اإىل  باالإ�صافة   2011 عام  يف  بتد�صينه  وزوجته  ت�صيلي  دولة 

تراثي اأمام مبنى البلدية.

اخلطة التنموية االإ�سرتاتيجية
قامت بلدية بيت جاال بعمل خطة اإ�صرتاتيجية للبلدية لالأعوام )2016-
2013( بت�صافر جهود بلدية بيت جاال  وموؤ�ص�صاتها املحلية وخربائها 
التخطيط  وفريق  التنموي  اال�صرتاتيجي  التخطيط  وجلنة  ومواطنيها 
املتخ�ص�صة  العمل  وجلان  العالقة  اأ�صحاب  ممثلي  وجلنة  االأ�صا�صي 
املختلفة التي مت ت�صكيلها واملتطوعني، وذلك حتت رعاية واإ�صراف وزارة 
احلكم  برنامج  �صمن  الدولية   CHF موؤ�ص�صة  وتنفيذ  املحلي  احلكم 
املحلي والبينة التحتية LGI ،بتمويل من الوكالة االأمريكية للتنمية 
الدولية  USAID و�صتكون هذه اخلطة دليال لعمل البلدية م�صتقبال.
م�صروع ترميم حو�س مار جري�س: تقوم بلدية بيت جاال وبالتعاون مع 
خالل  من  االيطالية  احلكومة  من  وبتمويل  الثقايف  الرتاث  حفظ  مركز 
التعاون  مكتب  طريق  عن  املقدم  الفل�صطينية  البلديات  دعم  برنامج 
االيطايل بالقد�س بتنفيذ م�صروع اإعادة تاأهيل حو�س مار جري�س بتكلفة 

تقديرية حوايل )450،000( دوالر.

مــ�ــســروع مــركــز نــورمــ�نــدي الــتــجــ�ري وقــ�عــة 
املن��سب�ت خلفه�

التجاري والذي  االأوىل من مركز نورماندي  املرحلة  باإن�صاء  البلدية  قوم 
حوايل  تقديرية  وبتكلفة  البلدية  موازنة  من  املدينة  مركز  يف  يقع 
للمنا�صبات  قاعة  اإن�صاء  على  العمل  االآن  ويجري  دوالر   )500،000(
م�صدر  املميز  امل�صروع  هذا  و�صيكون  املركز.  لهذا  املحاذية  االأر�س  يف 
دخل ثابت للبلدية ميكنها من االعتماد على نف�صها كما ميكنها من 
حت�صني اخلدمات يف املدينة وتوفري فر�س عمل عديدة. وكانت البلدية قد 
املرور  تنظيم حركة  اأجل  للمبنى من  املجاور  نورماندي  ميدان  اأجنزت 
رئي�س  فيا�س  �صالم  الدكتور  دولة  اأن  ذكره  واجلدير  ال�صرعة.  وتخفيف 
جمل�س الوزراء كان قد تكرم بتاريخ 2012/10/7 بو�صع حجر االأ�صا�س 

لهذا املبنى الهام.

دار  خلف  »املــ�ــســرح«  الع�مة  الق�عة  م�سروع 
البلدية اجلديدة

اإن�صاء  خالل  لل�صيارات  كمواقف  ال�صفلي  طابقه  اأقيم  اأن  �صبق  الذي 
مبنى املركز املجتمعي، وعملت البلدية من املمول يف مقاطعة ترنتو يف 
اإيطاليا على متويل اإقامة مبنى امل�صرح وقد ر�صدوا لذلك كمرحلة اأوىل 
مبلغ )400،000( يورو ومن املاأمول اأن تتمكن البلدية من اإقامته خالل 

العام املايل القادم.

فع�لي�ت 
بلديـة

بيـت جـ�ال
اإنـ�رة �سجـرة امليـالد

اإنارة �صجرة امليالد عام  اأجل  باإقامة احتفال من  قامت بلدية بيت جاال 
2011 وذلك بح�صور دولة الدكتور �صالم فيا�س- رئي�س جمل�س الوزراء 
حيث  واأبنائها.  وموؤ�ص�صاتها  املدينة  ممثلي  من  والعديد  الفل�صطيني 
تخلل االحتفال م�صرية �صموع من مقر جمعية االإح�صان و�صوال اإىل موقع 

ال�صجرة يف ميدان البلدية. 

مهرجـان بيـت جـاال الثقافـي ملـدن ال�صـالم 2010:

 2010 العام  يف  ال�صالم  ملدن  ثقافيا  مهرجانا  جاال  بيت  بلدية  اأقامت 
ومب�صاركة مدن لها عالقة تواأمة مع مدينة بيت جاال كمدينة يينا االأملانية 
لهم،  املرافقة  والوفود  بلدياتهم  روؤ�صاء  وبح�صور  اأوبرفيلييه  ومدينة 

حيث تخلل املهرجان عدد من الفقرات الفنية والثقافية.

مهرج�ن بيت ج�ال الثق�يف 
احتف�ال مبرور م�ئة ع�م على 

ت�أ�سي�س بلدية بيت ج�ال
بلدية  اأقامت  جاال،  بيت  بلدية  تاأ�صي�س  على  عام  مائة  مبرور  احتفاال 
بيت جاال وحتت رعاية دولة الدكتور �صالم فيا�س- رئي�س جمل�س الوزراء 
-20 يف  ثقافيا  مهرجانا  احلارة  م�صرح  مع  وبالتعاون  الفل�صطيني 

وتخلل  اأوروبية.  مدن  بلديات   وروؤ�صاء  وفود  ومب�صاركة   2012/9/21
املهرجان فقرات فنية عديدة القت ا�صتح�صان اجلمهور.
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م�شاريـع واإجنـازات بلديـة بيـت جـاال 
منذ عام 2005 -2012

ــيـــــن ـــ�الت الــتــد�ــس احـــتـــفــــ
تد�سني مبنى املركز املجتمعي:

بتاريخ  لل�صباب  املجتمعي  املركز  م�صروع  بتد�صني  االحتفال  مت 
ترنتو  مقاطعة  رئي�س  ديالي  لورنزو  ال�صيد  بح�صور   2009/5/26
القن�صل  وكذلك  ترنتو  يف  الدويل  التعاون  ووزيرة  اإيطاليا  يف  امل�صتقلة 
ممثلي  اإىل  باالإ�صافة  القد�س  �صالم  جمعية  وممثلي  اآنذاك  االإيطايل  العام 

موؤ�ص�صات املدينة واأهاليها. 

احتف�ل تد�سني مكتبة بيت ج�ال الع�مة: 
بيت  مكتبة  بتد�صني   2009/7/30 بتاريخ  جاال  بيت  بلدية  احتفلت 
الوزراء  العامة بح�صور دولة الدكتور �صالم فيا�س- رئي�س جمل�س  جاال 
حيث  واأبنائها.  وموؤ�ص�صاتها  املدينة  ممثلي  من  والعديد  و  الفل�صطيني 
فقط  تخدم  ال  اأنها  حيث  املدينة  يف  احليوية  امل�صاريع  من  املكتبة  تعد 

�صكان املدينة بل جميع �صكان املحافظة والقرى املجاورة.   

تد�سني دار بلدية بيت ج�ال اجلديدة:
البلدية اجلديدة  دار  بتد�صني  البلدية  بلدية بيت جاال مبئوية  احتفلت 
فوق مبنى املركز املجتمعي بح�صور دولة الدكتور �صالم فيا�س- رئي�س 
جمل�س الوزراء الفل�صطيني وذلك بتاريخ 2012/7/10 وبح�صور العديد 

من ممثلي موؤ�ص�صات املدينة واأهاليها.
 

تد�سيـن ن�سـب الت�سيلـي:
قام رئي�س دولة ت�صيلي وزوجته بزيارة مدينة بيت جاال وتد�صني ن�صب 
الأبناء  وتكرميا  تقديرا  امل�صكوبية  موقع   2011/3/5 بتاريخ  ت�صيلي 
فل�صطني، حيث قام با�صتقباله رئي�س البلدية واأع�صاء املجل�س البلدي 

وممثلو موؤ�ص�صات املدينة والعديد من االأهايل. 

رئي�س  زيدان-  راجي  املهند�س  منحت  قد  الت�صيلي  حكومة  وكانت 
تقديرا  رفيعا  و�صاما   2010 �صنة  حزيران  �صهر  خالل  جاال  بيت  بلدية 
وذلك  فيها  جاال  بيت  واأبناء  الت�صيلي  مع  العالقات  توطيد  يف  جلهوده 
من  العديد  بح�صور  اهلل  رام  يف  ت�صيلي  �صفارة  يف  جرى  كبري  احتفال  يف 

�صخ�صيات بيت جاال. 


