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سلفيت لعام 2013

اعداد 
دائرة العالقات العامة 



ا جنازات   بلدية   سلفيت  2013
ت  يا لمحتو مدينة   سلفيت ا

1 مدينة سلفيت 
نبذة عن مدينة سلفيت و معاملها و مناخها

2 بلدية سلفيت
نبذة عن بلدية سلفيت  و اخلدمات التي تقدمها

البلدية 3 كلمة رئيس 
كلمة رئيس بلدية سلفيت د. شاهر شتية

العامة  4 العالقات 
اهم املؤمترات و االجتماعات و الزيارات خالل عام 2013

5 املكتبة
انشطة املكتبة 

الهندسة التحتية  و  6 البنية 
مشاريع دائرة الهندسة

و الصرف الصحي 7 املياه 
اهم املشارييع التي نفذت عام 2013

االداري 8 التطوير 
التخطيط االستراتيجي للبلدية

البيئة  و  9 الصحة 
ابرز النشاطات و املشاريع 

10 الكهرباء
اهم املشاريع املنجزة في دائرة الكهرباء

11 املرأة مركز سراج
مشاريع لتمكني دور املرأة في اجملتمع 

الفلسطيني،  الشمال  وسط  في  سلفيت  مدينة  تقع 
سلفيت  محافظة  تضم  حيث  للمحافظة.  مركزا  وتعتبر 
19 جتمعا سكانيا فلسطينيا، وبتعداد سكاني يقارب على 
10000 نسمة في مدينة سلفيت، وحوالي 65000 نسمة 

في احملافظة.

وأما  218كم2،  على  تقارب  احملافظة  هذه  مساحة  و 
مساحة مدينة سلفيت نفسها فهي في حدود 27 كم2، 
باملياه  وأغناها  الفلسطينية  املناطق  أخصب  من  وتعتبر 
جتمعا  احملافظة17  هذه  قلب  العذبة.يتخلل  اجلوفية 
بذلك  مدمرة  السرطان  انتشار  منتشرة  وهي  استيطانيا 

األراضي الفلسطينية وثروات املنطقة الزراعية واملائية.

أما مدينة سلفيت نفسها، فهي مدينة قدمية منذ العصر 
وثم  الروماني  العصر  من  جزءا  الحقا  وأصبحت  الكنعاني 

اإلسالمي. في العهد العثماني كانت سلفيت تسمى 

الشام  بالد  في  سناجق  أربعة  ضمن  بيروت،  بسنجق 
مركزا  أصبحت  حتى   1882 سنة  حتى  ذلك  وكان  كلها. 

للمحافظة.

قد  البرونزي , و  العصر  األمر خالل  بادئ  سكنت سلفيت 
أشجار  كثرة  بسبب  االسم  هذا  الكنعانيون  عليها  اطلق 
العنب فيها , و قد تعاقبت عليها حضارات عدة , تركت اثاراً 
ال تزال بقاياها حتى االن , و قد أهتم بها املؤرخون و الرحالة 
و اجلغرافيون شأنها شأن الكثير من التجمعات السكانية 
على  يدل  ما  االثار  من  سلفيت  في  يوجد  الفلسطينية , و 
عراقتها و قدمها , و خاصة في اجلزء الغربي الذي يعد أصل 
في  املوغل  االجتماعي  و  العمراني  ثقلها  مركز  و  املدينة 

التاريخ , و ذلك بناًء على تقديرات املؤرخني .



ثم  1882م   عام  العثماني  العهد  في  سلفيت  في  بلدية  أو  كانت 
تعرضت سلفيت لنكبات في السابق بسبب األمراض والحروب مما 
أدى إلى تناقص السكان وهجرتهم  ثم عاد لسلفيت النمو والتقدم 
1945م  تم عام  البريطاني  االنتداب  فترة  السكان   وخالل  وزيادة 
تشكيل أول مجلس قروي وتم انجاز أول مخطط هيكلي لسلفيت على 
تم  األردني  العهد  1952م وخالل  عام  , وفي  انجليز  مهندسين  يد 
ترفيع واعتماد المجلس القروي مجلسا محليا, وفي عام 1955م تم 

ترفيع المجلس المحلي إلى بلدية.
دونم   22500 سلفيت  لمدينة  الكلية  األراضي  مساحة  تبلغ 
السكنية  األراضي  مساحة  دونم  الزراعية16000  األراضي  منها 
المنطقة   منها  دونم  دونم   3970 الهيكلي  المخطط  مساحة  تبلغ   .
التجارية120 دونم  ومنها طرق  الصناعية200 دونم و األراضي 

ومواقف 760 دونم 2005.
المجلس البلدي 

تعاقب على بلدية سلفيت منذ نشأتها عام 1955 عدد من الرؤساء 
الحريم,  نمر   , الجواد  التالي عمر عفانة, محمود عبد  النحو  على 
حسن الزير, د.شاهر اشتية , تحسين ابو سليمة  وفي عام 2012 
تم انتخاب المجلس البلدي الحالي برئاسة د. شاهر شتية  ,  يعمل 
في بلدية سلفيت60 موظف موزعين على ستة دوائر تقدم الخدمات 
للمواطنين في مجال الهندسة والشؤون اإلدارية والمياه والصرف 

الصحي والكهرباء والعالقات العامة والصحة والبيئة .

لمدينة سلفيت  بلدي جديد  انتخاب مجلس  تم   20-10-2012 بتاريخ 
برئاسة د. شاهر شتية اضافه إلى 11 عضو مجلس بلدي من الذكور 
المنتخب هو  المجلس  أن  , حيث  اإلناث  بلدي من  و3 عضو مجلس 
لخدمة  ونشاط  بجد  جميعا  عملوا  سابقة  بلدية  مجالس  لعدة  امتداد 

المدينة والقرى المجاورة وازدهارها.

كلمة د. شاهر شتية 
رئيس بلدية سلفيت 

اجمللس  البلدي  املنتخب   لعام   2013

َربِّ اْجَعْل َهـََذا بَلَداً آِمناً َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت  صدق هللا العظيم 
أهلنا أحبتنا في مدينة سلفيت وضاحيتها المحترمين،،، 

السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ,,,
   نتوجه لكم جميعاً بجزيل الشكر والعرفان بإسمي وإسم 
إخواني واخواتي في المجلس البلدي وأسرة بلدية سلفيت 
هذه  بتاريخ  تليق  رائعه  صورة  من  قدمتموه  ما  على 
المدينة المتميزة على مستوى الوطن دائماً ,بوعي أبنائها 
وتفانيهم في خدمتها وبذل كل غاٍل ونفيس من أجل تطورها 
وإزدهارها والتي تعاقب على هذا النهج الوطني األصيل 
أبنائها، كما مشاركتكم بإنجاح العملية االنتخابية للمجلس 
ا لبلدي في مدينة سلفيت التي جرت في  2012/10/20 
على  األعلى  كانت  التي  المشاركة  نسبة  بارتفاع   سواء 
الذي  الراقي  الحضاري  السلوك  و  ال    وطن,  مستوى 
ثمنه وشه        الذي  األمر  االنتخاب,  به خالل عملية  تميزتم 
د له الجميع على مستوى الوطن تدل على صدق اإلنتماء 

والوعي والحس الوطني العالي لديكم .
ومهنين،  مزارعين  ومثقفين،  متعلمين  جميعاً  فواجبنا 
نعمل  أن  ونساًء  رجاالً    ، وأحراراً  طالباً  وتجار،  عمال 
من اجل مركز محافظة الزيتون وضواحيها لتبقى حاضنة 
لجميع الغيارى على تقدمها وإزدهارها  لكافة أبنائها في 

الوطن والخارج.
في   المقيم  سواء  فيكم  فرد  كل  نعتبر  أحبتنا،،،إننا  أهلنا 
المدينة أو في الوطن او خارجه هو شريك في عملية التنمية 
والبناء لمدينتنا الحبيبة , سواء من خالل اقتراحاتكم او 
وازدهار  نمو  في  تساعد  مشاريع  تنفيذ   في  مساهمتكم 
لمدينتكم   وسندا  عونا  تكونوا  أن  عليكم  متمنين  مدينتكم 

وتساهموا في  اعمارها وتطوير مرافقها المختلفة.
ولنرفع شعار يدا بيد من اجل نهضة مدينتا وازدهارها

وهللا ولي والتوفيق

بلدية   سلفيت
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تواصل  معنا 
تلفون : 092515933      فاكس 092515805

salfeet@salfeet.org  :    امييل

wwwwsalfeet.org

زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني د. سالم فياض لمدينة سلفيت بتاريخ -11/1/2013 
لإلطالع على اضرار المنخفض الجوي العميق- شارع واد عيد

اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد هلل في بلدية سلفيت مع الهيئات المحلية و  
المجالس في المحافظة بتاريخ 17/11/2013 لمناقشة مديونيات المجالس و احتياجاتها

بشبكة  سلفيت  بلدية  تتميز 
العامة  العالقات  من  واسعة 
بني  قامت  واخلارجية  الداخلية 
املدينة  في  األم   املؤسسة  البلدية 
واألهلية  احلكومية  املؤسسات  وبني 
هذه  أن  حيث  واملواطنني  واجلمعيات 
العالقة هي اجلسر الذي يربط البلدية  
مع باقي املؤسسات سواء في الداخل 
بعالقات  البلدية  .فتميزت  اخلارج  أو 
داخلية مع هذه املؤسسات في كافة 
و  واالجتماعية  االقتصادية  اجملاالت 
الزراعية والثقافية والسياسية وذلك 
مبختلف  البلدية  مشاركة  خالل  من 
األنشطة واالجتماعات التي تعقدها 
الوطنية   الفعاليات  و  املؤسسات 
اللقاءات  العديد من  ومن خالل عقد 
األهلية  املؤسسات  و  املواطنني  مع 
سلفيت  في  املوجودة  واحلكومية 
من  والعديد  الرأي  في  ومشاركتهم 
القضايا التي تهم املواطنني ,  وقدمت 
املؤسسات  خملتلف  واملساندة  الدعم 
وبلديات  املدينة وكذلك  اجملالس  في 
احملافظة حيث متيزت العالقة معهم 
بالتعاون و التواصل و تقدمي املساعدة

اجتماع رئيس بلدية سلفيت د. شاهر شتية مع فخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن خالل 
لقاء اتحاد الهيئات المحلية لسيادة الرئيس 

العالقات العامة 



العالقات العامة 

د.عالم جرار مدير برنامج التأهيل المجتمعيفي 
ورشة عمل في اريحا - مجال التخطيط حفل  تكريم بلدية سلفيت -نابلس 7-2-2013

االستراتيجي بتاريخ 27/2/2013
توقيع اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين بتاريخ 

2/2/2013

مشروع تفعيل مركز سراج بتكلفة 10 االلف 
دينار و بتمويل من مجموعة االتصاالت 

الفلسطينية بتاريخ 26/3/2013

تشجير مدرسة مسقط بمشاركة القنصل العام 
االمريكي من خالل انشطة الزاوية االمريكية 

بتاريخ 25/4/2013

زيارة القنصل االمريكي العام مايكل راتني 
لبلدية سلفيت  بتاريخ 25/4/2013 و اطالعه 

على الخطة االسترانيجية لمدينة  سلفيت 

زيارة التعاون االيطالي وبحث احتياجات 
ومشاريع البلدية 14-3-2013

المشاركة في مؤتمر منظمة المدن العربية 
السادس عشر بتاريخ 12/5/2013

االحتفال بيوم االم 21/3/2013
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 توقيع مذكرات تفاهم مع البلديات إلنشاء مجالس 
محلية شبابية جديدة بتاريخ 30/5/2013

لقاء مع ابناء سلفيت في االردن بتاريخ 
17/6/2013 ايمانا بتوثيق العالقة مع االهل في 

الخارج

توقيع انشاء مركز تدريب مهني بتاريخ 
2/7/2013 بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية 

مشاكة البلدية في حفل تكريم الطلبة المتفوقين 
في الثانوية العامة  وخريجي الجامعات -17-8

  2013

زيارة وزيرة الصحة د. جواد عواد الى 
مستشفى الشهيد ياسر عرفات بتاريخ 

1/9/2013 لبحث  احتياجات و تطوير 
المستشفى

مؤتمر منظمة المدن و الحكومات المحلية 
المتحدة- الرباط - المغرب المنعقد بتاريخ 

4/10/2013

زيارة جامعة بيرزيت مع وفد بلدية الطيرة  
بهدف تسهيل الدراسة في الجامعة بتاريخ 

شهر 4/2013

مظلة المجلس الشبابي بتاريخ 25/4/20
لقاء مع الهالل االحمر القطري بتاريخ 

13/5/2013 لبحث تمويل مشاريع ضرورية 
للبلدية 



ورشة عمل لتعزيز مفاهيم الحكم المحلي - 
رام هللا بتاريخ 9/9/2013

وضع حجر االساس لمبنى فرع جمعية الهالل 
االحمر الفلسطيني بتاريخ 23/9/2013

 في محافظة سلفيت

توقيع اتفاقيى تؤأمة ما بين مدينة طنجة و 
مدينة البيرة طنجة - المغرب 2/10/2013

تكريم بلدية سلفيت  بجائزة فلسطين للهيئة 
المحلية األفضل10-12-2013

مؤتمر السلطات المحلية و المدن األوروبية 
من اجل فلسطين دانكريك +10- -فرنسا 

المنعقد بتاريخ 28/11/2013

استقبال الوفد العماني في مدرسة مسط بتاريخ 
6/11/2013 حيث قامت سلطنة ُعمان ببناء 

مدرسة مسقط

مهرجان الزيتونالزيتون السابع بمشاركة 
لقاء مع سفير دولة فلسطين في  قطرالسيد منير السفير الياباني 17-11-2013 

غنام بحضور وزير الحكم المحلي  الدكتور خالد 
القواسمي بتاريخ 13/12/2013 على هامش 

مؤتمر منظمة المدن العربية لبحث افاق التعاون 

زيارة وفد مؤسسة  UNDP لبلدية سلفيت 
بتاريخ 26/12/2013 لبحث مشاريع و 

احتياجات البلدية
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زيارة مدينة ريس اورنجيس الفرنسية 
يوم التضامن مع الشعب الفلسطين -مقاطعة بتاريخ 1/12/2013 لتعزيز عالقة التوأمة 

افري -فرنسا بحضور سفير دولة فلسطين في 
فرنسا السيد خالد الفاهوم  29/11/2013

لقاء مع المجتمع المحلي مع البلدية لمناقشة 
امور تخص اهم المشاريع 11/12/2013



مشروع توريد كتب لمكتبة بلدية سلفيت 
بتمويل  و  دينار   2500 بتكلفة  العامة 
بتاريخ  شومان  الحميد  عبد  مؤسسة  من 

20/12/2013

- مشروع مجموعة انشطة للزاوية االمريكية 
توريد اجهزة كمبيوتر و اثاث للمكتبة و مسابقات و انشطة ال منهجية بتكلفة 6500 دوالر و بتمويل من القنصلية االمريكية خالل 

عام 2013 

تأسست مكتبة بلدية سلفيت العامة في عام 1998 لتقدم الخدمات العلمية و الثقافية المختلفة لمواطني محافظة 
سلفيت و كان الهدف من انشاء المكتبه هو االرتقاء بمحافظة سلفيت عبر توفير البنية التحتية للثقافة والعلوم و 
المعلومات و التي تشكل بدورها القاعدة االساسية للبناء و التنمية . و قد كانت المكتبة و الزالت تقدم الخدمات 
الثقافية العامة و المعارف و العلوم التعليمية الى كافة روادها . و قد وصل عدد الكتب التي تحتويها المكتبة الى ما 
يقارب العشرين الف كتاب هذا باإلضافة الى الدوريات و المجالت المختلفة و التي تقدر باكثر من الفي عدد من 

المجالت العربية و االجنبية و ايضا هناك مكتبة ) CD( في مواضيع علمية و ثقافية مختلفة .

من  لتتمكن  المعرف  و  العلم  نحو  السباقة  و  الرائدة  دائما  تكون  ان  على  نشؤها  منذ  المكتبة  حرصت  قد  و 
إلى  المكتبة استخدام خدمة االنترنت إضافة  تقدمها  التي  الخدمات  الى الجمهور و لذلك كان من  الخدمات  تقديم 
البريد االلكتروني., استعارة الكتب والمؤلفات العلمية والثقافية المختلفة بعد الحصول على العضوية في المكتبة., 
المطالعة الحرة داخل المكتبة خالل ساعات الدوام. , نسخ وتصوير الكتب والمؤلفات المختلفة , الطباعة الذاتية 

العادية والملونة ,وخدمة الماسح الضوئي )scanner ( بأسعار رمزية .

مكتبة بلدية سلفيت العامة

تامر  مؤسسة  مع  التعاون  مشروع 
انشطة  مجموعة  المجتمعي  للتعليم 

تمت خالل عام 2013

اطفال  على  مدرسية  ادوات  توزيع 
المكتبة بتاريخ 25/12/2013
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 ، الهندسية  الدائرة  انشاءات و شوارع و ماء و صرف صحي من خالل  التحتية من  البنية  البلدية خدمة  تقدم 
فالدائر الهندسية تقدم خدماتها للمواطنيين منذ تأسيس بلدية سلفيت وبدأت بممارسة نشاطاتها في خدمة السكان , 
وكانت الخدمات التنظيمية إضافة إلى العديد من المهام مناطة بمهندس للمجلس القروي أو البلدي في حينه وذلك 
منذ 1956 وبتطور المؤسسة تطورت معها تلك الخدمات فيما يخص التنظيم والهندسة والمشاريع وتشكل القسم 
الهندسي في بلدية سلفيت في سنة 1976 ضمن آلية اشتملت على تنظيم أراضي المدينة وعمل مخططات هيكلية 
وملفات تنظيمية للمواطنين ومنذ ذلك التاريخ تابع القسم الهندسي تطوره بما يتالءم واحتياجات مدينة و بلدية سلفيت 
والخدمات الفنية التي تقوم البلدية على متابعتها , و بدأت بلدية سلفيت بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة الكبيرة 

والمتوسط الحجم .فنية متخصصة لسد االحتياجات المطلوبة

البنية التحتية 

   عمل مظالت انتظار لمجمع الكراجات بتاريخ 1/2/2013  
تم عمل مظالت انتظار لمجمع الكراجات التابع لبلدية سلفيت 

و من صندوق البلدية و بكلفة إجمالية بلغت 12800 شيكل

بتاريخ  عامة  اماكن  و  مدارس  صيانة  و  تأهيل  عطاء   -
3/3/2013 ) مشروع تأهيل الساحة العلوية و تركيب حديد 
األساسية  قيس  خربة  لمدرسة  الخارجية  للبرندات  حماية 
المختلطة ممول من الرؤية العالمية و تبلغ ميزانية المشروع 
 11600 سلفيت  بلدية  من  محلية  مساهمة  و  شيكل   27300

شيكل 

  - مشروع إنشاء و انجاز و صيانة الصالة الرياضية 
المغلقة بتاريخ 20/3/2013 المشروع عبارة عن إنشاء 

و تشطيب صالة رياضية مغلقة لمحافظة سلفيت و بتكلفة  
2000000 دوالر و بتمويل من وزارة المالية 

- مشروع اضافات لمبنى دائرة السير ) غرفة + حمام ( بتاريخ 
5/5/2013 بتكلفة 34500 شيكل من صندوق البلدية 



البنية التحتية 

- مشروع تشطيب مجمع الخدمات و تعبيد طرق داخلية في سلفيت بتاريخ 16/5/2013
المشروع  ممول من الصندوق العربي لالنماء االقتصادي و االجتماعي و تبلغ قيمة المشروع 481000 دوالر  حيث منحة الصندوق العربي 
لالنماء االقتصادي و االجتماعي 350000 دوالر و الباقي من صندوق بلدية سلفيت كمساهمة محلية في المشروع و المشروع عبارة عن 
أعمال صيانة لمبنى المسلخ البلدي و تشطيب  مبنى المنتزة و تشطيب و تأثيث مبنى االتحاد العام للنقابات و أعمال تزفيت شوارع و دخالت 

لمدينة سلفيت 

لمدينة  الشمالية  المنطقة  تأهيل  مشروع   -
سلفيت 5/11/2013

المشروع عبارة عن تأهيل المنطقة الشمالية 
لمدينة سلفيت طرق , مياه , كهرباء و بتكلفة 
وزارة  من  بتمويل  و  دوالر   2070000

المالية 

بتاريخ  المسنين-  لرعاية  الوفاء  جمعية  لمبنى  حديقة  عمل 
و  الحديقة   أسوار  تكملة  عن  عبارة  17/6/2013المشروع 
عمل انجيل للحديقة و زراعة اشجار للحديقة و بتكلفة اجمالية 
بلغت 32045 شيكل و الممول الصليب االحمر و بمساهمة 

ايضا من بلدية سلفيت و من جمعية الوفاء لرعاية المسنين 

- مشروع توسعة شارع سكاكا –سلفيت بتاريخ 6/7/2013 
وفتح شارع أبو زعرور الدائري في مدينة سلفيت و فتح شارع 
و عمل  المطوي  واد  تنظيف  و  توسيع  و  االسبانية  المدرسة 
أبو  الطمم في شارع  تنظيف مكب  الشوارع و  طمم ألكتاف 
زعرور و ترحيل الطمم و كل ذلك تم تنفيذه عن طريق آليات 
المحروقات  بتقديم  سلفيت  بلدية  بمساعدة  و  العامة  األشغال 

لآلليات 



ا جنازات   بلدية   سلفيت  2013

- مشروع التشغيل و الصيانة لبلدية سلفيت بتاريخ 8/11/2013
المشروع حاليا قيد تنفيذه من ضمن طواقم البلدية و هو ممول 

من صندوق تطوير و إقراض البلديات 

- مشروع تأهيل طرق داخلية في خربة قيس – بتاريخ 
8/11/2013 محافظة سلفيت المشروع  عبارة عن تأهيل 
طرق داخلية في حي خربة قيس و أعمال حماية للشارع 
الرئيسي بين سلفيت و خربة قيس و يبلغ قيمة المشروع 

500000 شيكل و هو ممول من الوكالة األمريكية للتنمية 
 USAID الدولية

- عمل مظلة لمدرسة بنات سلفيت الثانوية 
تم عمل مظلة لمدرسة بنات سلفيت الثانوية  من صندوق بلدية 

سلفيت و بتكلفة 2500 شيكل  

- تركيب سارية العلم بتاريخ 1/12/2013
تم تركيب سارية للعلم من صندوق بلدية سلفيت و بتكلفة 

7500 شيكل

البنية التحتية 



- مشروع عمل دواوير لمدينة سلفيت بتاريخ 1/8/2013
بتنفيذ  سلفيت  بلدية  قامت  دواوير  لعمل  المدينة  لحاجة  نظرا 
هذا المشروع من صندوق البلدية حيث بلغت تكلفة المشروع 

حوالي 30000 شيكل 

- عمل سور لشارع المطوي بتاريخ 8/9/2013
بتكلفة  و  المطوي  لشارع  سور  بناء  عن  عبارة  المشروع 

100000 شيكل و بتمويل من وزارة المالية 

 - مشروع عمل تصاميم لطرق مشروع خربة قيس 
المشروع عبارة عن عمل تصاميم لطرق مشروع خربة قيس 
و تبلغ قيمة المشروع 16800 شيكل و الممول هو صندوق 
بلدية سلفيت و تم البدء بالمشروع بتاريخ 25/8/2013 و تم 

االنتهاء من تنفيذ المشروع . 

الكهرباء       سلم  و  برج  لحماية  مسلح  باطون  جدران  عمل    
بتاريخ 1/12/2013 ) ضغط عالي ( على شارع سلفيت – 

سكاكا التكلفة 9000 شيكل من صندوق بلدية سلفيت 

البنية التحتية 



ا جنازات   بلدية   سلفيت  2013

مشروع توريد باجر جديد للبلدية  بتمويل من kfw بتكلفة 
110000 يورو بتاريخ 3/3/2013

 وجدت خدمة الصرف الصحي في مدينة سلفيت منذسنة2000م حيث بدأ تشغيل الشبكة , واآلن تغطي الخدمة 
اما   , كم   45 الحالية حوالي  الشبكة  يبلغ طول  السكان حيث  %70 من  او  المدينة  اراضي  %50 من  حوالي 
المستفيدين من الخدمة بشكل فعلي فبقدر عددهم بحوالي 5000 نسمه تقريبا وقد حصلوا على الخدمة من خالل 
توقيع اتفاقية الخدمة مع البلدية ودفع الرسوم المقرره , ومن الجدير بالذكر أن البلدية لم تطبق النظام االلزامي 
لشبك المنازل التي وصلتها الخدمة وذلك نظرا لعدم وجود محطة معالجة لمجاري المدينة واقتصر االمر على 
معالجة المشاكل المتفاقمه عند المواطنين او المنازل الجديدة او من يرغب في الحصول على الخدمة من المناطق 

المخدومه بشبكة الصرف الصحي .

المياه و الصرف الصحي

مشروع تأهيل نبع المطوي بتكلفة 8000 دوالر بتمويل من 
صندوق البلدية خالل شهر 2 /2013

مشروع وصالت منزلية داخلية صرفة صحي بتكلفة 3000 
دوالر مجموعة الوصالت نفذت خالل عام 2013

مشروع خط صرف صحي لعمارة النور بتكلفة 15000 
دوالر بتمويل مشترك نما بين المواطن و صندوق البلدية 

خالل شهر 7/2013



املياه و الصرف الصحي 

تنفيذ خط وصالت منزلية بطول 200 م في ضاحية خربة 
قيس بتمويل من البلدية بتكلفة 10 االف دوالر

خالل شهر 12 من عام 2013 

مشروع توريد سيارة تسليك  مجاري بتمويل من kfw بتكلفة 140 الف يورو خالل شهر 11/2013 

مشروع خط صرف صحي شارع الدرجة بتكلفة 10000 دوالر 
بتمويل مشترك ما بين المواطن و البلية خالل شهر 12/2013



ا جنازات   بلدية   سلفيت  2013

ان تشجيع التفاعل والحوار المتواصل والمنتظم من النتائج التي تسعى اليها التنمية االستراتيجية لتحقيقها وذلك عبر 
أشكال مختلفة منها االجتماعات واللقاءات الدورية المتواصلة  ، وتشكيل لجان تنسيقية مع كافة التجمعات األهلية كل ذلك 
بهدف تشجيع النقاش والحوار ، وتبادل األفكار والمفاهيم واآلراء، بهدف تطوير الفكر التنموي وزيادة إسهاماته وفاعليته 

في التطوير المجتمعي واإلنساني وفي اإلسهام في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في فلسطين.
من اجل تحقيق هذه العوامل فان الخطة االستراتيجية ستسعى جاهدة الى تطوير البيئة الممكنة والالزمة لتحقيق التعاون 
والشراكة المطلوبة وذلك على ضوء التوجه الذي تبنته بلدية سلفيت بإعداد خطط تنموية إستراتيجية لمدينة سلفيت نظراً 
لموقع مدينة سلفيت الحدودي، وازدياد الهجمة اإلسرائيلية عليها، وانسجاما مع نهج التخطيط التنموي االستراتيجي، فقد 

كان التوجه إلعداد خطة إستراتيجية لمدينة سلفيت

التطوير االداري

تنفيذ مبادرة سلفيت امنة ) سلفيت أمنة خضراء ( بالتعاون مع المجلس الشبابي 
و بلدية سلفيت و الشرطة و بتمويل من USAID  و بدعم من CHF و بتكلفة 

تقديرية 5 االف دوالر خالل شهر 12/2013

تنفيذ خطة البناء المؤسسي بلدية سلفيت ) 2014-2011( بدعم من CHF و بتمويل من USAID خالل شهر 2/2013
 USAID و بلدية سلفيت و بتمويل من CHF تنفيذ مشروع دليل موثق لمركز خدمات الجمهور بدعم من

تدقيق مشروع ال KFW كامال و الذي امتد عمره ألكثر من 18 عام من خالل مدقق الماني متخصص ) فنيا و اداريا و 
ماليا  ( مع زيارة ميدانية لكافة منشأت المشروع خطوط مياه ، و خطوط صرف صحي ، طرق ، جدران استنادية ، خزنات 

مياه ، باجر ، سيارة تسليك ، تأهيل ينابيع ، معدات لوازم مياه و صرف صحي 

و  بالتعاون   GIZ مشروع  متابعة 
دعم من GIZ و بلدية سلفيت 



 المشروع : صيانة المسلخ البلدي بشقيه المواشي والدواجن الجهة الممولة : البنك العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي – 
الكويت قيمة التمويل : 30000 دوالر بتاريخ 16/4/2013

تقدم بلدية سلفيت خدمات الصحة و البيئة من خالل دائرة الصحة و البيئة و التي تأسست منذ أن تأسست البلدية 
حيث كانت تعنى هذه الدائرة بجميع األمور الصحية والبيئية من أمور النظافة العامة وحماية البيئة من التلوث الذي 

قد تصيبها
تطورت هذه الدائرة لتواكب التطورات وأصبحت أكثر تخصصا” حيث عنيت بأمور إضافية أخرى مثل مراقبة املياه 
وعمل الفحوصات اخملبرية لها وكذلك متابعة الذبح من خالل املسلخ البلدي وأيضا” العمل على زراعة أرصفة الشوارع 
للوصول إلى سلفيت خضراء ومكافحة احلشرات والقوارض واخلنازير والكالب الضالة، كذلك املراقبة الصحية والبيئية 
للمنشآت التجارية والصناعية وإصدار التراخيص ومراقبة مدى مطابقة الشروط الصحية والبيئية كذلك ترخيص 

اليافطات داخل حدود املدينة.

الصحة و البيئة 

وخارج  الخلفية  الحديقة  العمانية  المدرسة  في   اشجار  زراعة 
االسوار .)ممول من القنصلية االمريكية بمبلغ 2000 دوالر و 

مساهمة البلدية  (
زراعة اشجار في شارع المدينة.)ممول من القنصلية االمريكية(
زراعة اشجار في االبتدائية للبنين. )ممول من صندوق البلدية 

بقيمة 1000 دوالر(
زراعة اشجار في المدرسة االساسية العليا. )ممول من صندوق 

البلدية(
زراعة اشجار في الدينامو متر سلفيت والمدرسة العمانية داخل 

االسوار. )مركز واصل بقيمة 1000 دوالر(
زراعة اشجار في شارع عين السكه ) المجلس الشبابي بقيمة 

500 دوالر(.
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داخل  العمانية  والمدرسة  سلفيت  متر  الدينامو  في  اشجار  زراعة 
االسوار. )مركز واصل بقيمة 1000 دوالر( بتاريخ 22/3/2013

بقيمة  الشبابي  المجلس   ( السكه  في شارع عين  اشجار  زراعة 
500 دوالر( بتاريخ 26/5/2013

الصحة و البيئة 

زراعة اشجار في  المدرسة العمانية خارج االسوار وزراعة اشجار 
في شارع المدينة )ممول من القنصلية االمريكية بمبلغ 2000 دوالر 

و مساهمة البلدية  ( بتاريخ 25/4/2013

بقيمة  الشبابي  المجلس   ( السكه  في شارع عين  اشجار  زراعة 
500 دوالر(.



بمبلغ   البلدية  صندوق  من  بتمويل  نفايات  حاوية   30 شراء 
6000دوالر بتاريخ 27/7/2013

صيانة 70 حاوية نفايات بتمويل من صندوق البلدية وبتكلفة مقدارها 
3000 دوالر خال عام 2013

ازالة اضرار المنخفض الثلجي و معالجة االشجار المتكسرة و الحاويات المتضررة 16/12/2014

الصحة و البيئة 



ا جنازات   بلدية   سلفيت  2013

قطاع خدمات الكهرباء بدء منذ بداية تأسيس بلدية سلفيت حيث مت الشروع في عمل قسم الكهرباء في عام 
1956 بعد إنشاء محطة تزويد للتيار الكهربائي تابعة للبلدية و بداية أول املشوار حتى وصلت إلى ما وصلت إليه 

اليوم ثم بدأت بتوليد الطاقة بواسطة مولدات تابعة للبلدية
من أجل تزويد املواطنني بهذه اخلدمة حتى عام 1992 , حيث مت شبك املدينة مع شبكة الكهرباء القطرية ,اخذب 
املواطنيني  الكهرباء الى  الطرق, حتى تقدم خدمة  بأفضل  بلديت سلفيت على إجراء رفع مستوى هذه اخلدمة 

بأفضل االسعار و اجلودة .

الكهرباء 

تكلمة مشروع المنحة اليابانية بتاريخ 1/10/2012
تم تركيب 150 عامود كهرباء و 8 كيلو كوابل معزول ومحول و100 وحدة انارة بتكلفة 95 الف دوالر امريكي 

مشروع الحكومة االلكترونية بتكلفة 139 الف يورو بتاريخ 1/2/2012
وصلت الدفعة االولى من منحة االتحاد االوروبي الحكومة االلكترونية وتم عمل الكثير من النشاطات ضمن المشروع واهمها اعداد 
خطة استراتيجية لتطبيق الحكومة االلكترونية و عقد مؤتمر دولي في المركز الجماهيري بحضور 15 شخص من اليونان وايطاليا.كما 

تم تحديث النظام المالي للبلدية و تدريب للموظفين وعقد لقاء جماهيري لتعريف المواطنين بالمشروع واطالق الخطة االستراتيجية.



تواصل  معنا 

بتاريخ  الشمالية  للمنطقة  الكهرباء  مشروع 
1/3/2013

تم تركيب 250 عامو ومحول و 200 وحدة 
بتكلفة  معزول  كوابل  كيلومتر   12 و  انارة 

استالم مواد من سلطة الطاقة بتكلفة 150 الف شيقل بتاريخ 14/12/2013
تم استالم عوازل ضغط عالي عدد 100 و45 عامود كهرباء حديد ومانعات صواعق 

و مرابط باالضافة الى 

مشروع الطاقة الشمسية بتكلفة 20 الف دوالر بتاريخ 1/8/2013
تم تركيب 50 متر مربع من االلواح الشمسية وتم شبكها لتزويد البلدية بالطاقة بقرة 

40 كيلو واط في اليوم.

الف   50 بتكلفة  للمدينة  رئيسي  قاطع  تركيب 
رئيسي  قاطع  تركيب  1/10/2013تم  شيقل  
للمدينة حيث سيمكننا من قطع الكهرباء وايصالها 
بسهولة وتم بك القاطع على شريحة جوال حيث 
واعادتها عن طريق  الكهرباء  االن فصل  يمكن 

استخدام الجوال .

الكهرباء 

الكهرباء  شركة  من  مالية  مبالغ  استعادة 
مليون   2.96 بمبلغ  االسرائيلية  القطرية 

شيقل
الف   35 بقيمة  جديدة  كهرباء  اشتراكات 

شيقل
ومؤتمرات  عمل  ورشات  في  المشاركة 

دولية بقيمة 15 الف يورو
الكهربائي  للتيار  سرقة  حاالت   7 كشف 



ا جنازات   بلدية   سلفيت  2013

مت انشاء مركز سراج لبلدية سلفيت من اجل تطوير مختلف فئات اجملتمع احمللي بأفضل تقنيات تكنولوجيا املعلومات 
واإلتصاالت من خالل التعليم واإلهتمام بالفئات املهمشة في اجملتمع وتوفير التدريب املهني ، كان البذرة األولى إلنشاء 
مراكز تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت في مختلف أرجاء الوطن، ووقع اإلختيار على مدينة سلفيت لكي ينشأ فيها أول 
مركز من نوعه في الضفة الغربية كافة.وذلك عام 2004 وأنشئ هذا املركز بدعم من اجمللس اإلقتصادي الفلسطيني 
للتنمية واإلعمار- بكدار وكذلك من بلدية سلفيت واملركز سيخدم كل البلدات والقرى في محافظة سلفيت، علما انه  
مت اضافة برامج تثقيفية وبرامج تدريبية للمركز وذلك بتاريخ 1/4/2011 ،  مثل الدورات احلرفية) قش ، خرز ، اكسوارات 

،خزف،تطريز( وذلك النشاء معرض دائم لتسويق املنتوجات واالشغال وذلك على املستوى احمللي والدولي.

المرأة  مركز سراج

مشروع مجموعة االتصاالت الفلسطينية لتمكين المرأة  مجموعة انشطة نُفذت خالل عام 2013
دورة االكسسورات )الخرز( دورة الكمبيوتر دورة التطريز واالشغال اليدوية دورة الشبر والخيش

دورة تصميم االزياء ضمن برنامج ايجاد فرص عمل مؤقته)االونروا(تدريب تصميم ازياء وتطريز مجموعة انشطة نُفذت خالل عام 2013




