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هي البيرة  ...التي بنوها كما البنيان يشتد منعة
ّ
وما ذلك األمل اال ألنها استحقت تلك المكانة بجدارة ،وعندما نقول
«البيرة» فإنه يجب أن ترفع األقالم وتجف الصحف فورًا ألن مجدها مكتوب
وسرمديتها باقية خالدة وسيزرع ويكتب بمداد قلوبنا ،وسيحفظ تاريخها
في عقول أبناؤها ذوي األلباب على مر العصور واألزمنة ،ألنها هي التي
تغلغلت في عقولهم وقلوبهم فأعلى الله سلطانها وأثبته ،وأرغم أنف
عدوها وكبته ،وأصماه بسهام أسقمه وأصمته؛ وال أخلى الدنيا من وجوده،
كما لم يخل أهلها من جوده ،وال عطل سماء المجد من صعوده ،كما لم
يعطل أرضها من سعوده وهم اللذين لم ينقصهم عن تحسينها وترتيبها
بواعث االختالف وال اختالف البواعث فحماك الله يا مدينتنا وحمى نسبا
لوذتي في حماه ،وفلسطين هي رباك.
أربع سنوات انقضت ومضت بحلوها ومرها وبيسرها وعسرها ،لكنها
سنوات سمان شهدت أحداث وانجازات نفخر بها على الصعيد المحلي
والوطني واالقليمي والدولي ،ففي كل صعيد منها بصمات وبصمات شهد
ُ
لها أولى النهى وذوي الدراية والخبرة واإلعقال ،وكانوا لها من الشاكرين.
فقد تم إنفاق قرابة «إثنا عشرة مليون شيكل» على تطوير وتنمية
المسيرة التعليمية في المدينة ،كأحد األهداف االستراتيجية الوطنية
السامية التي تحقق النهوض والبناء لألجيال القادمة ،من أجل
امكانياتهم العلمية والفنية.
وفي ظل حرص بلدية البيرة على تنمية المهارات والمستوى الفكري
للجيل الناشئ ،قامت البلدية بتطوير األقسام الثقافية والترفيهية
والرياضية في المدينة ،وذلك بتكلفة تسعة ونصف مليون شيكل ،وعملت
بلدية البيرة على تطوير وتأهيل البنية التحتية بتكلفة أربعة وثالثين
مليون شيكل من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
في المدينة ،ولم يكن لذلك أن يتم دون تطوير وتأهيل الجبهة الداخلية
للبلدية من أدوات وبرامج محوسبة وتأهيل فني بتكلفة عشرة مليون شيكل،
حيث كانت الركيزة األساسية في مشاريعنا السمو بمستوى ثروة المدينة
ً
ومواطنيها الكرام ،لذا قمنا بإنشاء مركز خدمة الجمهور تسهيال وتكريمًا
لهم على ما استحقوا منا ،ولعراقة مدينتنا الكنعانية األصل فلسطينية
األسم والرسم ،فرض علينا تاريخها وتراثها مشاريعًا لحماية ما أمكن منها
وتأهيلها كثروة وكشاهد على انتمائنا الحقيقي لها.
ولم نغب عن االستراتيجية التنموية للمدينة ورؤيتنا لها ،وأهميتها
في تعزيز وتطوير الجبهة الداخلية على نطاق البلدية نفسها بخاصة،
والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني عامة ،فتم نسج خطة
البناء المؤسساتي للبلدية لرفع قدرات طواقمنا فنيًا واجرائيًا ورفدهم
بأحداث البرامج المحوسبة والفنية الهامة في وتطوير العمل البلدي
كنظام المعلومات الجغرافي  GIS ،نظام الصيانة والتشغيل ،وتأهيل
منظومة اإللكتروني لبلدية الكترونية تكتمل معالمها ،ليتم اطالقها
في نهاية العام الحالي ،وبما يؤسس لمدينة ذكية متكاملة .ويأتي ذلك
بشكل متزامن مع االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسساته
بتوثيق ذلك رسميًا وقانونيًا عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
ومنها على سبيل المثال مذكرة التفاهم الموقعه مع اإلدارة العامة
لضريبة األمالك ،والهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،وجامعة بيرزيت،
ّ
وسلطة األراضي الفلسطينية ووزارة السياحة واالثار ،وسلطة الطاقة
الفلسطينية ،واالئتالف من أجل المساءلة والنزاهة «أمان» وكان االعالن
عن تأسيس دار الحكمة والخبرة حدثا فريدًا ومميزًا في العمل البلدي
وذلك بتشكيل تكتل فني وإدراي من قبل االتحادات والنقابات الممثلة
لشرائح المجتمع بهدف دعم التوجهات المستقبلية للمدينة وكجسم
داعم ومساند للعملية التنموية لها.
وفي مجال غير مسبوق وفي عهد جديد لمدينة البيرة ،شرعت البلدية

وصفها الشاعر المقدسي الكبير إبراهيم خليل عفانه بقوله «هي البيرة الشماء
يسمو بها الذكر  ..وصيت لها يسرو به األهل والدهر» وأثنى عليها الشاعر أبو
النصر التميمي بوصفها «أرض الخصوبة والكرم معمورة منذ القدم  ..فيها األصاله
تزدهي وبعرض التقوى علم « ولعلنا ننتظر اآلن شاعرًا متمرسًا ليبني قصيدة تقول
«القدس عروس عروبتكم وجارتها البيرة حاضنتكم»

بالعمل في مجال تنمية االقتصاد المحلي للمدينة والذي يهدف لتوفير فرص
عمل إضافية للمواطنين وزيادة دخلهم ،وذلك بتبني خطة لتطوير االقتصاد
المحلي وتأسيس «مجلس تنمية االقتصاد المحلي» من خبراء يشار لهم بالبنان
في هذا الحقل .وبلورة إطار عمل مجلس تنمية االقتصاد المحلي وتكليل ذلك
كله ،بإنشاء وحدة ادارية في البلدية متخصصة في التنمية االقتصادية ،وبلورة
عالقات دولية مع مدن عالمية تركز على التبادل التجاري كمدينة برفوماي
البلغارية وفلوريدا في األوروغواي ،وقد أرست الميزة التنافسية لمدينة البيرة
وبيئتها البنيوية والمؤسساتية دورها كمدينة تجارية خدماتية سياحية قادرة
على جذب االستثمارات لصالح المدينة ومواطنيها.
في مسك الختام والختام بها مسك ولكونها فرضت نفسها في المجتمع
كشريكًا حقيقيًا واستراتيجيًا في عملية التنمية ،ولكونها صانعة الرجال
ُ
فقد استحقت الخصوصية في اإلبداع ،لمساعدتها على ما ألقي على عاتقها

من تبعات ومسؤوليات جسام ،فالمرأة في مدينة البيرة والمشهود حضورها
في مختلف المجاالت والميادين استحقت الخصوصية في المشاريع وكان
تأسيس «شركة البيرة « لدعم مؤسسات المجتمع المدني من قبل البلدية
خطوة أولى لتأسيس قاعدة داعمة ومساندة للمرأة والتي كانت إحدى
مشاريعها تأسيس» مركز البيرة لدعم الصناعات الشعبية» كحاضنه أعمال
لمشاريع المرأة في المدينة بطور التنفيذ خالل فترة ثالثة أشهر.
غيض من فيض وقطرة من بحر في مسيرة البناء واإلعمار لمدينتنا الزاهرة
ولمواطنينا الذين ّ
حملونا شرف تلك األمانة وال أقوى من سلطان الحجة وال
أسطع من دليل النور والبرهان على اشتداد البنيان.
أخوكم المهندس فوزي عابد
رئيس بلدية البيرة
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إنجازات المجلس البلدي من عام 2016 - 2012
بلدية البيرة

رسـالتنـا:
تقديم خدمات بلدية راقية تحقق رضى المستفيدين والشركاء والتنمية المستدامة من خالل االستثمار
األفضل للموارد المتاحة.

رؤيـتـنـا:
بـلدية رياديـة ،متميـزة ،تنموية ،عادلـة في توزيـع خدماتها ،تعمل بمهنية وشفافية وحيادية مـع جميـع
المستفيدين وكافة المؤسسات عـلى أسـاس الشراكـة.

أهــدافـنــا:
تطوير البنية التحتية والتنظيم العمراني والتخطيط الحضري لإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية،
وتعزيز مكانة البيرة محليًا وعربيا وعالميًا ،واالسهام في التنمية الثقافية ورفع الكفاءة التعليمية ،تعزيز
وتحسين الوضع الصحي والبيئي ،والسعي للتطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق التميز في تقديم
الخدمات ،وتنمية القطاع السياحي والترفيهي بالمدينة للتخفيف عن المواطنين ،وتطوير القطاع الرياضي من
خالل تحسين المرافق الرياضية.
المقدمة:
ً
انطالقا من رؤيتنا وتنفيذًا ألهدافنا ووصوال إلى رسالتنا نسعى لتبقى مدينتنا البيرة هي الرائدة في التنمية
والتطوير بين المدن الفلسطينية ،قدمنا كل امكانيتنا لتكون هي المدينة األمثل لألستثمار والسكن من حيث البيئة
والبنية التحتية وتقديم الخدمات ،وألننا وضعنا بين أعيننا تقديم أفضل سبل الراحة والنمو من أجل أن تكون مدينة
البيرة هي الرائدة والمكان األمثل للعيش الكريم.
رغم كل العوائق والتحديات الملمة بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية اال أننا عملنا على تنمية كافة
القطاعات التي تخدم مجتمعنا المحلي وتخدم أبناء شعبنا الفلسطيني ،خصوصا أن مدينة البيرة هي مدينة حاضنة
لقضية الشعب الفلسطيني بسبب الموقع والمكانة التاريخية التي تمتد منها.
ونضع بين أيديكم إنجازات دورتنا المتواضعة ونرجو أن نكون قد حققنا ما نصبو إليه وقمنا بتحقيق التنمية
الفعلية التي يشعر بها أبناء مجتمعنا المحلي في تحقيق الراحة والرفاهية والعيش الكريم.
فكنا وما زلنا وسنبقى حامين ّ
هم تنمية وتطوير مدينتنا مدينة البيرة
وفي هذه النشرة سنسلط الضوء على أهم إنجازات المجلس البلدي بين أعوام  2016-2011للقطاعات المختلفة.

قطاع التعليم:
لخلق بيئة مالئمة لتعليم أبنائنا ورفع المستوى الثقافي لهم ،سعينا منذ بالبداية في العمل بدعم قطاع
التعليم للوصول إلى بيئة تعليمية مناسبة ألبنائنا من خالل توفير المكان الصحي والسليم وتخفيف االكتظاظ.
ً
بدعم قدره (اثنا عشر مليون وسبعمئة وسبعة وأربعون ألفا وخمسمئة واثنان وخمسون شيكال) فكانت إنجازاتنا
على النحو التالي :
المبلغ /شيكل

مالحظات

الرقم

المشروع

1

إضافة غرف صفية للمدرسة االسبانية

374,739

إضافة أربع غرف صفية وغرفة مرشدة وقاعة متعدد
األغراض

2

إضافة طابق لمدرسة الفجر

571,293

تم إضافة قاعة وغرفتين صفتين وحاسوب ومكتبة
وغرفة معلمات

3

توسعة وصيانة مدرسة سميحة خليل

763,523

تم إضافة ست صفوف وقاعة وغرفة مرشدة

4

توسعة وصيانة مدرسة مغتربي البيرة

228,240

تم إضافة صف ومكتبة المرشدة ومختبر الحاسوب

5

تأهيل وصيانة المدارس على مدار أربع
أعوام

4,000,000

تم إضافة مدرجات ومظالت والعاب واستدال شبابيك
وأعمال صيانة

6

بناء وتشطيب مدرسة بنات البيرة الثانوية

5,863,357

يتم اآلن أعمال التشطيب والتعمير

7

إضافة طابق لمدرسة الوحدة

946,400

ست غرف صفوف وقاعة وحمامين ومخزن وغرفة مرشدة

8

تجديد مركز البيرة الثقافي

58,000

استضافة الندوات ومعارض على مدار العام

9

االنتهاء من تشطيب مركز تنمية الطفولة

10

انشاء مدرسة صناعية تطبيقية

المجموع

6,600,000
نسعى لترى النور ً
قريبا
19,405,552

قطاع البنية التحتية والنفايات:
منذ أن تم منحنا الثقة من قبل أهالي مدينتنا البيرة ،رفعنا شعارًا لتكن البيرة خضراء نظيفة صديقة
للبيئة ببنية تحتية توصف بأنها األفضل في الوطن ،ولتكون جاهزة إلستيعاب األعداد المتزايدة من
َ
السكان أو الوافدين للسكن فيها ،فحاولنا بكل جهدنا وإمكانيتنا أن نحقق األفضل ألهلنا فكانت اإلنجازات
على النحو التالي:
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قطاع البنية التحتية:
المشروع

الرقم

المبلغ (شيكل)

مالحظات

1

تأهيل وشق طرق

26,152,000

تعبيد وشق العديد من الشوراع والطرق بالمدينة

2

إنشاء العديد من الميادين داخل المدينة

1.000.000

اطالق أسماء وطنية ورمزية عليها انطالقا من حرصنا الوطني

3

تأهيل مداخل المدينة

4

مشاريع التعديل التنظيمية والتفصيلية
والمختلفة

5

تطوير محطة التنقية

تنظيم الطرق وغيرها لمواكبة التطور وتحسين
الظروف الالستثمارية
240,000

تحديث تنقية المعالجة البيولوجية

المجموع

ً
حيث تم اطالق أسماء على الميادين والشوارع ويعود ذلك أوال للحفاظ على أسماء تاريخيه صنعت المجد لقضيتنا
العادلة ،أو أحدثت تغيرًا في المنحنى الدولي ،أو ناتج لتوأمة مع أحد البلديات العالمية.

قطاع النفايات الصلبة:
الرقم

اسم المشروع

المبلغ /شيكل

مالحظات

1

جمع النفايات وإرسالها إلى المكبات
السليمة ً
بعيدا عن السكان

9,753,375

ً
يوميا حيث يبلغ عدد الحاويات 980
بمعدل  73طن
حاوية موزعة على المدينة ،التمويل ذاتي.

2

شراء آليات ومعدات

4,810,000

تمويل ذاتي وادخالها على الخدمة ً
فورا.

3

توظيف وإعادة توزيع عمال النظافة
للتناسب مع العمل وساعات العمل وظرفه

 10موظفين

ليصبح عدد العمال  65عامل ومراقب ورئيس
قسم النفايات الصلبة موزعين على السيارات
والمدينة خالل الفترات المسائية والصباحية
حسب ظروف المكان.

4

إيجاد محطة لترحيل النفايات الصلبة

5

تأهيل ومد خطوط الصرف الصحي

2,365,968

افتتاح خان البيرة ومركز االستعالمات السياحي

القطاع االقتصادي والسياحي:
انطالقا من هدفنا األسمى هو أن تصبح مدينتنا هي المدينة الرائدة في توفير أجواء السكن واالستثمار سعينا
لنكون نحن األفضل من خالل التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مرافق توفر الدخل للبلدية ،لتسطع البلدية من
خاللها تقديم خدماتها ،كما وقمنا بإنشاء مرافق سياحية عامة لتوفر الرفاهية لسكاننا األفاضل ولتكون مدينة
البيرة مزارًا تستقطب الجميع من كافة المناطق لإلستجمام واإلستمتاع والترفيه ،وكانت هذه المشاريع مقسمة
حسب التالي:
المشروع

الرقم

المبلغ  /شيكل
11,152,000

1

تشطيب عمارة المنارة

2

حديقة البيارة

3

حديقة االستقالل

5

المساهمة في استيراد خراف للمسلخ

6

تأهيل سوق الخضار

240,000

7

تطوير وإنشاء حدائق

782,000

8

تأهيل مركز اسعاد الطفولة وساحته

9

إنشاء المركز السياحي

58,000

10

تأهيل خان البيرة

816,000

11

تطوير األبنية واألسواق التجارية

786,451

مالحظات
تم تأجير معظم المكاتب

250,000

من أجل التخفيف على عاتق المواطن

1,125,618

القطاع الرياضة والشباب:
انطالقا من مقولة «العقل السليم في الجسم السليم» وتطبيقا لسنة نبينا محمد عليه الصالة والسالم
ومن أجل أن نكون جزءًا مهمًا من المنظومة الرياضية على مستوى الوطن ،وحيث أننا المتميزون في مرافقنا
الرياضية ،سعينا منذ البداية لتجهيز هذه المرافق لتكون هي األفضل على مستوى الوطن بشكل عام ومدينة
البيرة بشكل خاص ،وليتمكن مواطنينا الكرام من اإلستفادة من هذه المرافق ،فكانت إنجازاتنا في هذا القطاع
على النحو التالي:
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الرقم

اسم المشروع

المبلغ  /شيكل

مالحظات

1

إنارة وتشطيب استاد البيرة

2,552,315

إنارة تشطيب تحت المدراج

2

مركز ومسبح البيرة الرياضي

4,000,000

مسبح نصف أولمبي مع ساونا وبخار

ً
إلكترونيا وتكنولوجيًا
البيرة نحو مدينة متطورة
سعت بلدية البيرة خالل ااألعوام األربع الماضية لمواكبة عجلة التطور التكنولوجي واإللكتروني ،فقامت بتفعيل
خدمة اإلنترنت المجاني في مرافقها العامة والحدائق ،باإلضافة لعملها على نظام إلكتروني خاص بها يجعلها بلدية
إلكترونية مما يسهل ذلك على المواطنين والمراجعين في االستفادة من تلك الخدمة ،ويوفر عليهم الوقت والجهد
ً
مؤخرا على تطبيق ذكي للهواتف المحمولة يسهل إمكانية التواصل مع البلدية في اإلبالغ عن أي
كما تعمل البلدية
ً
أمر متعلق بالخدمات المقدمة من طرفها ،كما ستطلق البلدية قريبا موقعها اإللكتروني بحلته الجديدة المعاصرة
وعملت البلدية جاهدة أيضًا لتعزز مكانتها في عالم مواقع التواصل اإلجتماعي ،لتكون أقرب للمواطن ،بما يضمن
استمرار التواصل بينها وبين المجتمع.

إنشاء مسبح بلدية البيرة

التواصل مع المجتمع المحلي والدولي:
حرصنا بشكل متواصل على اإلنفتاح على المجتمع المحلي والدولي ،لما فيه من أهمية تعود بالمنفعة لصالح
البلدية ولرفعة اسم المدينة ،مثبتة حضورها في المشهد العام وعلى جميع األصعدة والمجاالت.
فكنا على يقين أن مثل هذا التواصل يعزز الثقة في مجال عملنا .لهذا قمنا باستضافة العديد من النشاطات
في قاعة البلدية ،وعقدنا الكثير من االحتفاالت التكريمية بمناسبة يوم المرأة العالمي ولم نستثني شهداؤنا
وجرحانا وأسرانا في مثل هذه النشاطات ،لذا قدمنا الدعم الالزم لطباعة كتب وعلى رأسها موسوعة تجارب األسرى
الفلسطينيين والعرب ،واألسيرات الفلسطينيات ،الصادرة عن مركز أبو جهاد ،وكرمنا موظفينا األعزاء والمتفوقين من
طلبتنا وقمنا بترتيب العديد من المعارض.
أما على الصعيد الدولي فكان الهدف هو إيصال صوت البلدية إلى العالمية ،وهذا ساهم في توفير الكثير من الدعم
على كافة القطاعات ،وأدى هذا لرفع مستوى الثقة بالمجتمع المانح ،وساهم أيضًا في رفع الكفاءة العملية ،وتطوير األنظمة
اإللكترونية لصالح البلدية ،حيث بلغ نتاج هذه االتفاقيات مع البلديات والمدن والمانحين تسع اتفاقيات.

المشروع

الرقم

المبلغ /شيكل
4,174,000

مالحظات
ليتالئم مع التطور في البلدية

1

مشروع توسعة مبنى البلدية

2

مشروع تأهيل مدخل البلدية

3

تأهيل مركز خدمات الجمهور

4

إنشاء وحدة التنمية واإلستثمار

لدعم وتنمية االقتصاد المحلي

5

الشراكة مع المؤسسات العاملة

كهرباء ،ماء ،دفاع مدني ....الخ

لتكون مدخل يعبر عن أهلها
701,897

ليليق بمراجعيها ،واستقبالهم بطريقة مريحة وتقديم
الخدمة األفضل لهم.

6

شراء أراضي

7,200,000

إلحتياجات البلدية والجمهور وخدمتهم

7

تطوير أنظمة وبرامج

6,460,000

لتتناسب مع التطور العالمي ولتقديم أفضل خدمة للمواطنين

ً
تمويال ً
ذاتيًا أو تبرعًا أو منحًا ،بلغ أكثر من 90
والجدير بالذكر أن مجموع ما تم استثماره في هذه المشاريع إن كان
ً
مليون شيكال صرفت على كافة القطاعات كما ذكرنا سابقا.
وفي النهاية نقدم شكرنا الجزيل لكل من قدم الدعم السخي والمتواصل لمدينتا ونشكر أهلنا األعزاء ومواطني
ُ
مدينة البيرة الكرام في تحمل العبء والمسؤولية التي ألقيت على عاتقهم.
تعود مدينة البيرة في تاريخها إلى الكنعانيين وتقوم على مكان مدينة (بيئروت) بمعنى اآلبار الكنعانية .وفي
العهد الروماني حملت اسم (بيريا) من أعمال القدس .وكانت في القرن الثالث عشر مركزًا من مراكز فرسان المعبد .كما
ً
كانت محال لنزول الجيوش اإلسالمية لمحاربة الصليبيين .تقع على طريق رئيسي .وترتفع  884مترًا عن سطح البحر.
ُ
تبلغ مساحة أراضيها ( )22045دونما .تعد البيرة موقعًا أثريًا وتاريخيًا ،فإلى الجنوب وعلى بعد 3كم تقع ( تل النصبة)
وهو مكان أثري قديم يرجع إلى العصر البرونزي الوسيط .وكان يحيط بتل النصبة سور ُسمكه ما بين  23-13مترًا.
أقيمت فيه األبراج كما ُحفر خندق حول السور .واستمر عمرانها حتى خربها اليهود بقيادة يوشع بن نون .وذلك في
القرن الثاني عشر قبل الميالد .وقد كشف في البرج الشمالي عن معبد عشتاروت الكنعاني الذي كان يدعمه عمودان.
وتوجد في مدينة البيرة أيضًا العديد من المواقع األثرية والدينية من أهمها ا الجامع الكبير ومقام الشيخ شيبان ومقام
الشيخ يوسف ،اضافة الى الخان وهو طراز البناء الروماني ،وهناك اختالف في الرأي فمنهم من يقول انه أثر روماني
ومنهم من يقول انه أثر صليبي وقد كان مربطًا لخيول فرسان القديس يوحنا.

قطاع تطوير وتنمية البلدية:
حتى تبقى بلدية البيرة مواكبة التطور العالمي والمحلي لتتصف بالمواصفات العالمية ،ولتقديم الخدمات
بأسلوب مريح وسلس دون تعقيد ،ولتكون هي الرائدة في التطور والتنمية ،قمنا بالتخطيط والتنفيذ للمشاريع
ُ
التالية لما تحققه من نمو وتنمية لهذه البلدة التاريخية والتي تعتبر من أولى البلديات في فلسطين:

خطوات رائدة ومميزة
تأسيس دار الحكمة والخبرة ،تضم االتحادات والنقابات لتقديم النصائح واالستشارات المتبادلة مع البلدية.
تأسيس مركز البيرة لترويج منتجات المجتمع المحلي.
إصدار ونشر مدونة سلوك العاملين في بلدية البيرة.
تأسيس شركة البيرة لدعم مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية.
وضع أول خطة تنموية إستراتيجية لمدينة البيرة 2017 – 2014
وضع أول خطة بناء مؤسساتي لبلدية البيرة.
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انجازات بلدية البيرة خالل شهر رمضان

امسية رمضانية في مدينة البيرة

َح ِفل شهر رمضان بالعديد من االنجازات التي ساهمت بشكل أو
بأخر في تعزيز ثقة المواطنين ببلدية البيرة وتوثيق صلتهم بها ،ولم
ً
يقف شهر رمضان عائقًا أمام عمل طواقم البلدية ليال نهارًا في سبيل
تنظيم حركة المدينة خالل الشهر الفضيل واألعياد ،ولتسهيل حركة
المواطنين من داخل وخارج المدينة .لذا عملت بلدية البيرة على قدم
وساق ألن تكون مدينتها مستعدة وجاهزة إلستقبال الشهر الفضيل
بأفضل حال.
ففي مجال الهندسة والطرق والبنية التحتية
وكغيرها من البلديات األخرى ،تسعى بلدية البيرة لتوسيع وترميم
شبكات الصرف الصحي حيث أنهت من ترميم البنية التحتية و تعبيد
شارع النهضة.
كما قامت البلدية بتوقيع اتفافية مع مجموعة الخدمات البيئية
العالمية لتوريد وتركيب جهاز طرد مركزي للحمأة.
ومن أجل بيئة جميلة ومدينة نظيفة ،قامت بلدية البيرة بإستخدام
سيارة جديدة لضغط وجمع النفايات.
وفي المجال المالي واإلداري
وعلى الصعيد المالي واإلداري والذي الينفصل عن األمور األخرى
ومالصق لها  -فقد قامت البلدية بتضمين منتزه بلدية البيرة باالضافة
إلى قيام البلدية بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون.
أما في مجال تعزيز التواصل مع المواطنين وتدعيم االطار الثقافي
استقبلت بلدية البيرة شهر رمضان بالعديد من األنشطة الثقافية
ً
واالجتماعية والترفيهية ،والتي القت اقباال واسعًا وحضورًا كبيرًا غير
مسبوق من خالل فعالياتها الرمضانيه المنوعة.
فحرصت بلدية البيرة على تنوع نشاطاتها الثقافية واإلجتماعية،
ُ
بحيث أحيت البلدية ثالث أمسيات رمضانية ذات الفعاليات المختلفة
َ
من أناشيد اسالمية ،وأغاني تراثية ،وفقرات ترفيهية ومسابقات منوعة،
عدا عن فقرات األطفال .وقد سعت البلدية أن تكون تلك األمسيات داخل

ٔ
تاهيل وت

حدائقها العامة (حديقة االستقالل ،وحديقة السفراء) والتي عانت ومازالت
تعاني من انتهاك قوات االحتالل لها.
وفي الجانب الثقافي
َ
أطلقت مكتبة بلدية البيرة سلسلة من الدورات الصيفية الرمضانية
في مجاالت ثقافية عدة أهمها انطالق المرحلة الثانية من نادي اللغة
االنجليزية ،ومشغل الفنون ،ونادي العلوم والكتابة اإلبداعية للصحافة،
والخط العربي وغير ذلك.
حيث قامت بعقد دورتين إحداهما بعنوان «الفنان الصغير» لألستاذ
سائد قرعان ،وأخرى لتحسين الخط العربي ،وقامت المكتبة بتخريج دورة
المكتبات بالتعاون مع جمعية المكتبات والمعلومات الفلسطينية ،وتخريج
دورة تقنيات اإلعالم اإلذاعي واإللكتروني بالتعاون مع ميديا هاوس.
َ
وفي السياق نفسه قامت مكتبة بلدية البيرة بعرض مسرحي خاص باألطفال
بعنوان «ناطور الطنطورة» حيث حضر العرض ما يقارب  50طفل وطفلة.
كما نظمت المكتبة «بستان الحكايات» المتعلق بسرد قصص وحكايات
لألطفال عبر الجدة «باسلة العناني» بأسلوب شيق وممتع وقد القى العرض
ً
اقباال واسعًا وحضورًا مميزًا .

عبيد
شارع النهضة

وعلى الصعيد المجتمعي
قامت بلدية البيرة بإفتتاح معرض الصور الفوتوغرافية بعنوان
«نصرة القدس» والذي استمر لمدة أربعه أيام في مركز البيرة
الثقافي.
كما قامت البلدية بإفتتاح مركز البيرة لتنمية وإسعاد الطفولة حيث
يعتبرهذا المركز األول من
َ
نوعه في الوطن ،ويتكون من أربع طوابق يضم مسرحا ومكتبة
لألطفال وعددًا من المرافق العصرية األخرى لتتالئم مع ذوي االحتياجات
الخاصة.
وفي ظل حرص بلدية البيرة على توثيق صلتها بأفراد المجتمع
الفلسطيني كافة وخصوصًا المرأة ،قامت البلدية بعقد ورشات عمل
حول كيفية صناعة الصابون البارد بالتعاون مع مديرية الزراعة وبحضور
عدد الفت من النساء الفلسطينيات.

6

إنجازات البلدية في صور

توسعة مبنى البلدية

ٔ
تاهيل سوق الخضار

توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية قرطاج

انشاء مركز اسعاد الطفولة

انترنت مجاني في الحدائق العامة

انشاء حديقة االستقالل

إفتتاح مركز خدمات الجمهور

تجديد مركز البيرة الثقافي

تعبيد طرق

ٔ
توسعة وتاهيل محطة التنقية
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إنجازات البلدية في صور

ٔ
طواري مع المحافظة خالل الثلج
اجتماع

توسعة حديقة السفراء

تشكيل مجلس تنمية االقتصاد المحلي

امسية رمضانية في مدينة البيرة

توقيع اتفاقية تعاون مع بلدية طنجة المغربية

انشاء مدرسة بنات البيرة الثانوية

مركز المنارة

سيارة النفايات الجديدة

إنشاء مركز البيرة الكوري لتكنولوجيا المعلومات

مدينتي قريبا

افتتاح مركز البيرة لتنمية وإسعاد الطفولة
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تطبع في مطابع األيام

Albireh.Municipality

Tel: +970 (02) 2404737 /8 / 9 / Fax: +970 (02) 2404431
P.O.Box: 3506
Albireh.Municipality@gmail.com
www.Al-Bireh.org
facebook.com/AlBirehMunicipality
twitter: @albireh3

