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قرار مجلس الهيئة المحلية باعتماد الخطة التنموية المحلية
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الوثيقة المجتمعية
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0.1

مقدمة

 0.0أهداف الخطة
يمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة تنموية محلية لبلدة ترقوميا بما يلي:
 تحديد الفرص المتاحة والمعيقات التي تواجه عملية التنمية في بلدة ترقوميا.
 تشخيص الوضع الراهن ،وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في بلدة ترقوميا.
 وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير ترقوميا من وجهة نظر سكانها ،وذلك ضمن إطار زمني مدته 16
سنة.
 تحديد المشروعات ذات األولوية ،ومناطق تنفيذها في بلدة ترقوميا.
 وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني ،وتقديرات مالية.
 0.1منهجية إعداد الخطة
ارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية لترقوميا على مجموعة من المراحل واألنشطة باالستناد إلى
دليل التخطيط التنموي المحلي الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مجموعة العمل
الوطنية ،وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية( )GIZوقد اشتمل الدليل على خمس مراحل أساسية (انظر
شكل )1-تم تطبيق المراحل الثالثة األولى منها ،تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات ،وكل خطوة
تحتوي على أنشطة مختلفة ،كما هو مبين في الشكل ادناه .منذ بداية المشروع تم تشكيل فريق التخطيط
األساسي المكون من أحد عشر شخصا من موظفي البلدية ومن أبناء البلدة من ذوي الخبرات والمؤهالت
وذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي  ،وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االستشارية ،حيث قام
فريق التخطيط بتصميم عملية التخطيط واإلطار الزمني المقترح لكل مرحلة ،وكذلك تحليل وحصر
أصحاب العالقة ،وتشكيل لجان المجاالت التنموية ،وتحديد أدوارها ،واالتفاق على خطة عملية التخطيط
لترقوميا  ،وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض ،وتخلل ذلك تحضير المواطنين ،واللجان
المشاركة ،من خالل لقاءات تدريبية لتعريف هذه اللجان بأدوارها.
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مراحل التخطيط

00

0

الخطوات
اعداد الخطة

التهيئة واالعداد

السنوية القادمة

وحشد اصحاب

1

العالقة

تشخيص الوضع
القائم
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المرحلة األولى:

المرحلة الخامسة :هل

أين نحن اآلن؟

وصلنا؟

تنظيم وتحليل
3

متابعة وتقييم
واطالع

تقييم واعداد الخطة
السنوية القادمة

تحديد التوجهات
االستراتيجية

المرحلة الثانية :إلى

المرحلة الرابعة :ما

أين نريد إن نتجه؟

يوصلنا؟

اإلطار التنموي

للمجتمع

حشد الموارد
وبناء الشراكات

اليات التنفيذ
8

المرحلة الثالثة :كيف

4

نصل؟ خطط التنفيذ

إجراءات

والمتابعة والتقييم

تحضير وثيقة
االطار التنموي
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5
إعداد خطة التنفيذ
ووصف مكونات
البرامج /المشاريع

التنفيذ
7

6
وضع خطط المتابعة

تبني وثيقة الخطة واطالقها

والتقييم

شكل ( :)0مراحل عملية التخطيط التنموي حسب دليل التخطيط
أما لجان المجاالت التنموية ،فقد كانت كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي محدد ) 4لجان( .وقد تجلى
دور هذه اللجان في المشاركة في إعداد الخطة ،وخاصة في مراحلها األولى)تشخيص الوضع القائم( وتقديم
المعلومات ،والمساهمة في التحليل ،حيث قامت اللجان بتقديم تقارير تشخيصية أولية لكل مجال من
مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط ،كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في
ترقوميا .بعد ذلك ،تم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لجميع المجاالت التنموية في ترقوميا ،واستنادا
على التقارير األولي ة التي أعدتها اللجان ،وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية ،ومن خالل
اجتماعات مع اللجان لتحديد نقاط القوة والضعف ،والفرص ،والتهديدات أو المخاطر في كل مجال تنموي

9

والتي تم جمعها في مؤثرات إيجابية ومؤثرات سلبية .ومن ثم إعداد تقرير التشخيص واالحتياجات لبلدة
ترقوميا.
المجاالت التي تم التطرق إليها في الخطة:
حسب الخطة الوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة ،حيث يسهل هذا التقسيم
ربط الخطط المحلية مع الخطط الوطنية ،وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة المحلية (حسب
المادة  15من قانون الهيئات المحلية) .والمجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها هي:

المجاالت الرئيسية

المجال الفرعي

"حسب الخطط الوطنية"
مجال البيئة والبنى التحتية

الخدمات البلدية والبنى التحتية (الطاقة واالتصاالت ،الطرق والمواصالت ،الصحة العامة
والبيئة ،المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار ،والنفايات)

مجال تنمية االقتصادي المحلي

العمالة والتوظيف ،الزراعة ،الترفيه والسياحة ،التجارة والصناعة والخدمات المساندة

مجال التنمية االجتماعية

الخدمات االجتماعية ،التعليم ،الصحة ،الحماية االجتماعية والتمكين ،الثقافة والتراث،
الرياضة ،والسكن

مجال االدارة والحكم الرشيد

التخطيط والتنظيم ،األمن وإدارة الكوارث ،إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة
المحلية

ومن خالل ورشة العمل الرئيسية التي عقدت بتاريخ  ،13/01/2018وشارك فيها ممثلون عن القطاعات
المختلفة في البلدة ،باإلضافة إلى فريق التخطيط األسا سي وممثلي أصحاب العالقة ،تم تحديد الرؤية
المستقبلية لبلدة ترقوميا ،حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية )نقاط القوة والفرص(،
وكذلك المؤثرات السلبية )نقاط الضعف والتهديدات( التي يجب التغلب عليها .وقام المشاركون أيضا بتحديد
االحتياجات األساسية ذات األولوية وذلك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية .كما تم تحديد
المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق هذه االحتياجات  .بعد ذلك ،تم وضع وصف مبدئي لكل مشروع تم
ادراجه ضمن السنة االولى للخطة ( )2018استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض ،ويشمل هذا النموذج
اسم المشروع ،ومكان تنفيذه ،والموازنة التقديرية ،وجهة التمويل والتنفيذ المقترحة ،والمعوقات أمام تنفيذه،
وطرق التغلب عليها .ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي .وبناء على ذلك ،تم إعداد خطة التنفيذ،
وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل ،والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من مشاريع السنة االولى في الخطة
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التنموية المحلية لترقوميا .وتم عرض هذه الخطة على أهالي ترقوميا من خالل اجتماع عام عقد يوم
السبت الموافق  2018/2/22عرض فيه مخرجات الخطة ،وبناء على مالحظات األهالي تم صياغة
الخطة بشكلها النهائي.
1.1

نبذة عن المدينة  /البلدة

1.2

الخصائص الجغرافية

1.0.0

مقدمة

تقع بلدة ترقوميا فلكياً على خط طول  06"00"35ودائرة عرض  31"34"31أما جغرافياً فترقوميا هي احدى
بلدات محافظة الخليل ,وتقع على بعد  12كم إلى الشمال الغربي من مركز المدينة حيث تقع هذه البلدة في
االصل على مجموعة تالل قليلة االرتفاع يتراوح ارتفاعها من  400م الى  490م فوق سطح البحر ،ولكن
موقع البلدة اتسع بالعمران ليضم بعض المناطق الجبلية والتي هي آهلة بالسكان اآلن والتي تحيط بموطن
القرية األصلي الذي يسمى تلة الجفاية وترجع سبب هذه التسمية ألنها كانت موقع لعصر الزيتون او استخراج
الزيت وابقاء الجفت في هذا الموقع ،والمناطق التي تحيط بهذه التلة هي:
 .1وعر القطيع :وسبب التسمية الن اهالي البلدة كانوا يعتبرونه بعيدا وكل من يذهب الية يكون مقطوعا
او انقطعت به الطريق.
 .2وعر الصوص
 .3شعب نزال
 .4خلة الجرة
 .5دوقاس الغربية والشرقية
 .6الزردوم
 .7بئر السفلى
 .8شعب البير
 .9الهدفة
أما بالنسبة للحدود فيحد بلدة ترقوميا من الشرق قرية بيت كاحل ومدينة الخليل وبلدة تفوح ,أما من الغرب
بيت جبرين وخربة جمرورة ( من الخط االخضر) ،ومن الشمال بلدة بيت اوال ،ومن الجنوب بلدة أذنا وخربة
سوبا على حدود بلدة دورا  ,وتعتبر بلدة ترقوميا بلدة حدودية مع خط الهدنة عام  1948م (الخط االخضر).
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وتبلغ مساحة بلدة ترقوميا حوالى  21020دونم ,منها  12020دونم اراض زراعية ،و  4600دونم مراعي
وغابات ،و  2200دونم اراضي سكنية وتعمل البلدية على انجاز مخطط هيكلي بمساحة  4000دونم من
اراضي البلدة ويوجد في البلدة  4000دونم قابلة لالستصالح .ويعود سبب عدم استغالل كافة األراضي القابلة
للزراعة إلى اغتصاب جزء كبير من مساحتها من قبل العدو الصهيوني وسلطات االحتالل متمثلة بمنطقة
الطيبة الواقعة على المرتفعات الشرقية منها حيث بنيت على هذه االجزاء المستوطنات االسرائيلية التي سميت
ب أسماء بعض القرى الكنعانية التي اقيمت عليها سابقا مثل مستوطنة " تيليم " ومستوطنة " ادورا "حيث بلغت
مساحة هذه االراضي المصادرة من البلدة حوالى  2000دونم وكذلك جزءا اخر يسمى وادي القلمون
وجمرورة وخربة سيف في المنطقة الغربية من البلدة المتاخمة الى حاجز المعبر (معبر ترقوميا) وايضا الخط
االلتفافي اقتطع جزءا من اراضي البلدة في المنطقة الجنوبية.
1.0.1

نبذة تاريخية لبلدة ترقوميا ( سبب التسمية):

بلدة ترقوميا هي جزء من االرض المقدسة وقد ساهم موقعها وبيئتها بال شك في نمو البلدة وتطورها حتى
وصلت إلى ما وصلت الية في الوقت الحاضر .عاصرت البلدة عدة حضارات وأول من سكنها هم العرب
الكنعانيون الذين هاجروا من الجزيرة العربية ضمن موجات الهجرة االولى عبر التاريخ .وقد سكنها أيضا
الرومان واليونان حيث ال تزال األدلة على هذه الحضارات موجودة حتى وقتنا الحاضر شاهدة ومثل
(الكهوف ،اشجار الزيتون الرومانية ،والفخار ,واالعمدة ،والقبور ،العمالت المعدنية) .إن لكل قرية أو مدينة
سبباً لتسميتها فهذه التسمية لم تأتي من فراغ إما أن تنسب إلى حدث معين في تاريخ هذه القرية او نسبة إلى
رجل عظيم ،أما بالنسبة لبلدة ترقوميا هناك عدة روايات حول اصل التسمية ومنها:
 ترقوميا بلدة قديم اقيمت على انقاض قرية " يفتاح " العربية الكنعانية بمعنى " يفتح" وفي العهد
الروماني عرفت باسم " تركو مياس "  "tricomiasولعلها تحريف ل "  " tetracomiaوالتي تعني
ارض القرى االربعة وهي:
 .0كفر عثا ،والتي تعرف اليوم باسم خربة فرعة
 .1وناحل تيليم ،والتي تعرف اليوم بالطيبة ،والتي عرفت عند الكنعانيين باسم طيبا
 .3كفار حيرف ،والمعروفة حاليا بخربة سيف
 .4وخربة بيت ناصيب
 ولعل كلمة ترقوميا هي تحريف لكلمة تركو امية  "tricomiasويقال إن امية هذا كان أحد قادة معركة
أجنادين عام  13هجريا جرح أثناء القتال وبعد رحيل الجيش من أرض المعركة وضعوا الجرحى في
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القرية والتي كانت معسكر للجيش آنذاك وبعد شفاء الجرحى رجعوا إلى بالدهم وأثناء سيرهم
وابتعادهم عن القرية تذكروا أنهم نسوا امية في القرية وقال البعض تركوامية ومن هذا الحدث أُخذ
اسم القرية بعد عدة تحريفات في االسم االول.

الشكل رقم ( )2التالي يوضح الموقع الجغرافي لترقوميا.

شكل رقم ( )2موقع بلدة ترقوميا بالنسبة لمحافظة الخليل

1.0.3

1

المناخ
1

( وحدة المعلومات الجغرافية – اريج) )http://www.vprofile.arij.org
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مناخ ترقوميا حار جاف صيفاً ،معتدل ماطر شتاءً وتقل فيها األمطار كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب
وكذلك تقل فيها الحرارة كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال.

1.0.4

الحرارة

معدل درجات الحرارة السنوي في البلدة  19درجة مئوية.2
1.0.5

األمطار

يبلغ المعدل السنوي لهطول االمطار في البلدة حوالي  419ملم الى  500ملم في السنوات التي تغزر فيها
األمطار ،وفي السنوات التي تقل فيها األمطار ال يتجاوز معدل سقوطها  250ملم  ,فمناخ البلدة مزيج بين
مناخ البحر المتوسط والصحراوي² .
1.0.6

الرطوبة

معدل الرطوبة النسبية هو ².%60
1.0.7

النظام اإلداري للبلدة

كان يدير بلدة ترقوميا في الفترة بين عام  1973وعام  1997مجلس قروي .وفي منتصف عام  1997تم
تحويل المجلس القروي الى مجلس بلدي تم التكليف والتعيين ألعضائه من قبل وزارة الحكم المحلي .وفي عام
 2005جرت االنتخابات الفلسطينية االولى للهيئات المحلية في ظل السلطة الوطنية وقد تم انتخاب المجلس
البلدي الجديد والذي يتكون من  13عضوا منهم سيدة وبلغ عدد الموظفين في البلدية  31موظفا ،وتقدم
البلدية معظم الخدمات االساسية لألهالي ومنها:
 اإلدارة والتخطيط والتطوير واصدار تراخيص البناء. صيانة البنية التحتية من مياه وكهرباء وجمع للنفايات الصلبة وفتح وتعبيد الشوارع وتوزيع الخدماتوالمساعدات االجتماعية .
 بناء وتطوير المؤسسات التعليمية والصحية.( 2وحدة المعلومات الجغرافية – اريج)
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 1.1الخصائص الديموغرافية
بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام  2007بان عدد سكان بلدة ترقوميا بلغ  14357نسمة منهم
 7398ذكورا  ,و 6959اناثا وتقدر لعام  2012م ب  16671نسمة  ,وبلغ عدد االسر في البلدة 2284
اسرة  ,وعدد الوحدات السكنية 2492وحدة  ,ويشكل عدد سكان ترقوميا  %2.6من مجموع عدد سكان
محافظة الخليل  ,ويتزايد عدد السكان بمعدل  %4سنويا.3
جدول ( :)1.2عدد السكان لبلدة ترقوميا على مدار السنوات
الرقم

العام

عدد السكان

0

1922

976

1

1945

1550

3

1987

5530

4

1995

10000

5

1997

12000

6

2007

14357

7

2012

16671

أهم العائالت في بلدة ترقوميا
يتألف سكان بلدة ترقوميا من عدد من العائالت ومنها نذكر:
.1

عشيرة الذباينة :ويعود اصلهم الى الحجاز من قبيلة بني ذبيان

.2

عشيرة الكرابلية :ويعود اصلهم الة مدينة كربالء بالعراق

.3

عشيرة الفطافطة :وهم من اكبر العائالت في البلدة ويعود اصلهم الى مصر ثم سكنوا منطقة فطاطة
ثم العريش ثم الى بلدة ترقوميا

.4

عشيرة الجعافرة :وهي العائلة الثانية في البلدة من حيث العدد ويعود اصلهم الى الكرك ومن ثمة الى
خربة العويوي بالقرب من الدوايمة ومن ثم الى ترقوميا وسبب قدومهم الى ترقوميا نتيجة خالف وقع
بين ابوحاتم والذباينة

.5

عشيرة طنينة :وه ي العائلة الثالثة تعدادا في البلدة واصلهم من الكرك قدموا منها بسبب قتل احد افراد
القبيلة الحد السكان في الكرك ومن ثم هاجرو الى فلسطين وبالتحديد الى الدوايمة ثم الى ترقوميا

.6

عشيرة قباجة :يعود اصلهم الى منطقة تقوع قرب بيت لحم

.7

عشيرة الشاللفة :يعود اصلهم الى بدو سيناء

 ( 3التعداد السكاني الفلسطيني – االحصاء )2007
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.8

عشيرة ابو حلتم :وهي من اقدم العشائر التي تتواجد على ارض البلدة

.9

عشيرة الدبابسة :يعود اصلهم الى عشيرة اخرى من نفس البلدة وهي عشيرة اغريب ولكنهم انفصلوا
عنها نتيجة خالف ومقتل احد افراد العشيرة

 .10عشيرة اغريب :يعود اصلهم الى العراق هاجر بعض افرادهم الى فلسطين وكانوا يدينون في تلك
الفترة بالديانة اليهودية العراقية
.11

عشيرة ال عودة :هم عبارة عن فخذ يحمل اسم العائلة من اصل القرية

وفيما يلي بعض من العائالت الصغيرة واغلبهم من الالجئين عام  1948م
االسطة ( واصلهم من تركيا) ،أبو رعية ،البنا ،الشطرات ،الطرشان ،المصري (أصلهم من دار البنا في
مصر) ،أبو ساكور (وهم فخذ من اصل عشيرة ال ابو عيشة بمدينة الخليل)
يوجد هناك العديد من أ بناء العائالت هاجروا القرية الى الدول العربية المجاورة ونزحوا اليها ابان حرب عام
 1967م او من اجل العمل والتعليم واستقروا بها.
والجدول رقم ( )2.2التالي يوضح توزيع السكان في ترقوميا حسب الفئات العمرية
جدول ( :)2.2توزيع السكان في بلدة ترقوميا حسب فئات األعمار ()2007

4

الفئة العمرية

النسبة % -

اقل من 05

% 43.7

()64-05

%53.6

+65

% 1.6

المجموع

011

4

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد العام للسكان عام  2007في محافظة الخليل
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3

التحليل التشخيصي – تشخيص المجاالت التنموية (المؤثرات اإليجابية والسلبية)

3.0

مجال البيئة والبنى التحتية

تحليل الوضع القائم
المؤثرات اإليجابية (نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة/-الفرص):
 .1اهتمام البلدية الدائم بتطوير وتوسيع وصيانة شبكة الكهرباء بما يلزمها.
 .2بدء البلدية على العمل على مشروع التسوية الجديد للبلدة وتوفير قسم مساحة داخل البلدية.
.3

الموقع االستراتيجي للبلدة ،ووجود مناطق حرجية ،وأراضي مملوكة للبلدية.

 .4وجود شبكة مياه تغطي مناطق واسعة من البلده ووجود مضخات وخزان مياه.
 .5وصول خدمة الكهرباء لجميع المنازل والمصانع ،وعدم انقطاع التيار الكهربائي إال لحاجة التوسعة والصيانة.
 .6توسعة وشق عدة شوارع رابطة وتعبيد بعضها.
 .7وجود مكب مركزي للنفايات ومحطة ترحيل.

المؤثرات السلبية (نقاط الضعف/التهديدات):
.1

عدم تطوير الطاقم الفني المتخصص للكهرباء لمتابعة جميع الحاالت ،وعدم مواكبة التطور الموجود حاليا خاصة فيما يتعلق بالطاقة البديلة ،عدم وجود خطوط ضغط عالي كافية الستكمال
التوسعة الكهربائية.

.2

صعوبة توسعة الطرق القائمة او شق طرق جديده بسبب قلة التمويل وقلة االليات المتوفرة لدى البلدية وضعف الوعي لدى المواطنين باهمية وضرورة اعمال التوسعة والتنظيم للطرق.

.3

عدم وجود موقف للسيارات العمومية في البلدة.

.4

عدم وجود مخطط هيكلي محدث في البلدة والتسوية غير منتهية.

.5

عدم توفر أماكن ترفيهية ووجود مكارة صحية وعشوائية مزارع االغنام واألبقار والدواجن والحرف والصناعات.
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.6

عدم وجود شبكة صرف صحي.

.7

قلة الوعي بأهمية البيئة والمحافظة عليها وغياب البرامج واالنشطة المتعلقة بالبيئة.

.8

عدم وجود خطوط مياه ناقلة للمناطق المرتفعة والبعيدة.

.9

ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه وضعف تحصيل فواتير المياه وعدم وجود شبكة لتصريف مياه األمطار.

 .10عدم كفاية حاويات جمع النفايات والحاجة لسيارة جمع صغيرة للشوارع الضيقة.

18

 3.1مجال تنمية االقتصاد المحلي
تحليل الوضع القائم
المؤثرات االيجابية (نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة/-الفرص):
 .1وجود مؤسسات خدماتية ونسوية وخيرية والعديد من المؤسسات الحكومية ووجود كفاءات ومؤهالت لدى الشباب.
 .2توفر اراضي زراعية وأيدي عاملة وتوفر مكتب للزراعة في ترقوميا مع خدمات إرشاد زراعي.
 .3يوجد في البلدة عدد من مزارع األبقار واألغنام.
.4

وقوع البلدة على قمة جبلية مستوية مطلة على األحراش وسهولة الوصول لها ووجود بعض األماكن األثرية والتاريخية.

 .5وجود العديد من الورش والمصانع المهمة لخدمة السكان.
 .6موقع البلدة القريب من معبر ترقوميا.

المؤثرات السلبية (نقاط الضعف/التهديدات):
 .1عدم وجود مؤسسات حكوميه كافيه في البلدة وضعف فرص العمل لدى الخريجين.
 .2قلة المشاريع الداعمة للزراعة وصعوبة الوصول لبعض االراضي الزراعية في البلدة والزحف العمراني والصناعي في االراضي الزراعية.
 .3قلة المراعي ووجود الحظائر والبركسات بين التجمعات السكنية مما تعود باآلثار السلبية على السكان من حيث الرائحة واالمراض.
 .4ضعف البنية التحتية والمرافق واالستثمارات السياحية.
 .5وجود المصانع بين التجمعات السكانية وفي أماكن متفرقة التي تأثير سلبا على صحة السكان وعلى البيئة وعدم توفير دعم وحوافز من الجهات الداعمة.
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 3.3مجال التنمية االجتماعية
تحليل الوضع القائم

المؤثرات االيجابية (نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة/-الفرص):

 .1وجود مؤسسات مختلفة المجاالت في البلدة تعنى بشؤون الفقراء والمحتاجين وذوي االحتياجات الخاصة والنساء.
 .2توفر مدارس مجهزة ببناء حديث وعدم وجود مدارس مختلطة للطالب ووجود عدد من رياض االطفال.
 .3وجود ما نسبته  % 90من أعضاء الهيئات التدريسية داخل مدارس البلدة من نفس البلدة (ترقوميا).
 .4وجود عيادة صحية  /مبنى حكومي يخدم بلدة ترقوميا.
 .5توفر عدة عيادات تخصصية والطوارئ ومختبرات خاصة ومركز اشعة داخل البلدة.
.6

وجود أشخاص مؤهلين للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة ومشاركة الشباب في العمل المجتمعي بشكل واضح على صعيد البلدة.

 .7اهتمام المؤسسات النسوية في التراث الشعبي من تطريز وأكالت شعبية.
 .8وجود بعض المقامات الدينية المهمة (الشيخ قيس ،النبي صالح).
 .9وجود مقر للنادي الرياضي في البلدة ووجود كفاءات رياضية.
 .10وجود مقومات لتأهيل ملعب كرة القدم ووجود رغبة لدى المواطنين بممارسة االلعاب الرياضية.
 .11ارتفاع نسبة الشباب في المجتمع وارتفاع نسبة المتعلمين وحملة الشهادات العليا.
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المؤثرات السلبية (نقاط الضعف/التهديدات):
 .1عدم وجود لجنة رقابة لمتابعة القضايا المختلفة في البلدة ،وعدم وجود قاعدة البيانات للمحتاجين والمعاقين.
 .2سوء التوزيع الجغرافي لتوزيع المدارس ورياض االطفال وصوبة الوصول لبعضها.
 .3عدم وجود مركز طوارئ  24ساعة بالبلدة وقلة العيادات التخصصية التابعة للقطاع العام (حكومي).
 .4عدم وجود مراكز تدريب مهني لذوي اإلعاقات ونقص أجهزة ومعدات لذوي االحتياجات الخاصة وعدم موائمة االماكن العامة لذوي االحتياجات الخاصة واإلعاقة وقلة االهتمام بهم
 .5عدم وجود مراكز تدريب أو تأهيل أو تسويق لألعمال الشعبية.
 .6عدم وجود مراكز خاصة لحفظ التراث وتجميعه وضعف االنشطة التراثية في البلدة.
 .7عدم وجود مالعب عامة وصاالت متعددة األغراض وملعب معشب ومالعب خماسية.
 .8قلة مساحة البلدة بالنسبة لتزايد السكان وارتفاع نسبة البطالة.
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 3.4مجال اإلدارة والحكم الرشيد
تحليل الوضع القائم

المؤثرات اإليجابية (نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة/-الفرص):
 .1وجود مركز لألمن الوقائي واألمن الوطني ووجود حالة من السلم المجتمعي.
 .2وجود متخصصين وكفاءات في مجال إدارة الكوارث واالسعاف األولي و توفر سيارة إسعاف في البلدة.
 .3توفر األراضي لدى البلدية إلقامة مراكز األمن والكوارث واستعداد القطاع الخاص (وخاصة المصانع ) لتمويل إنشاء مركز إلدارة الكوارث والدفاع المدني.
 .4وجود مخطط هيكلي بحاجة إلى مزيد من التحديث والتطوير على أُسس علمية.
 .5وجود خبرات وكفاءات من أهل البلدة في مجال التخطيط التنموي والعمراني.
 .6اعتماد مشروع للتسوية في بلدة ترقوميا للعام .2018
 .7وجود أراض حكومية يمكن استغاللها لمشاريع المنفعة العامة.
 .8وجود عدد من المتخصصين في مجاالت البناء والتطوير المؤسسي والحكم الرشيد.
 .9وجود مبنى جديد للبلدية يمكن استغالل الطابق األرضي كمركز خدمات للجمهور.

المؤثرات السلبية (نقاط الضعف/التهديدات):
 .1عدم وجود مركز شرطة في البلدة وعدم تسيير دوريات شرطية بشكل دائم مما أدى لغياب األمن الشخصي وإنتشار بعض الظواهر السلبية.
 .2عدم وجود مركز واليات دفاع مدني مجهز في البلدة.
 .3عدم وجود مخطط هيكلي وصورة جوية محدثة للبلدة وغياب نظام ال  GISفي البلدية.
 .4سوء تخطيط وتنظيم البلدة.
 .5عدم وجود مركز معلومات جغرافية متخصص في البلدية أو المؤسسات األهلية.
 .6عدم وجود أنظمة محوسبة إلدارة تقديم الخدمات في البلدية وعدم وجود أدلة عمل إجرائية في البلدية.
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4

اإلطار التنموي المحلي (مصفوفة االطار)

الرؤية :ترقوميا بموقعها مدينة متطورة اقتصادياً
المجاالت التنموية

المشروع المقترح

االحتياجات ذات االولوية

شق طرق جديدة

العناصر الرئيسية للمشروع
شق طرق زراعية بعرض  4م ،وبطول  7كم وتشمل الطرق
الزراعية ،طريق ام الشرايط واد عابد ،طريق الشالالت.

توسعة وتعبيد طرق قائمة ترابية (خاصة

توسعة الطرق لتصبح بعرض  8م ،بإجمالي اطوال يبلغ  15كم،

الطريق المؤدية لمدرسة عسقالن) ،خلة

ومن ضمنها طرق في مناطق ( ،)Cوتشمل على االعمال التالية:

الجرة ،خربة بيت نصيب ،دخالت
مجال البيئة والبنى التحتية

 )1اعمال طبقة االساس
 )2اعمال طبقة بيسكورس بسمك  25سم

الحاجة لشق وتعبيد وصيانة وتوسعة البنية

 )3اعمال طبقة اسفلت بسمك  5سم

التحتية لشبكة الطرق والمواصالت الداخلية

 )4اعمال بناء سالسل حجريه

والرابطة.

 )5اعمال بناء جدران استناديه صخريه ،وباطون مسلح
صيانة وإعادة تأهيل وتوسعة طرق قائمة

توسعة الطرق لتصبح بعرض  8م ،بإجمالي اطوال يبلغ 5كم كم،

ومعبدة

وتشمل على االعمال التالية:

(الزردوم ،الكساير )

 )1اعمال طبقة االساس
 )2اعمال طبقة بيسكورس بسمك  25سم
 )3اعمال طبقة اسفلت بسمك  7سم
 )4اعمال بناء سالسل حجريه
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االحتياجات ذات االولوية

المجاالت التنموية

العناصر الرئيسية للمشروع

المشروع المقترح

 )5اعمال بناء جدران حدودية ،وباطون مسلح
مضخات مياه جديدة لتزويد المناطق
المرتفعة
الحاجة إلى توسعة شبكة المياه وتطوير
الشبكة القائمة وزيادة القدرة المائيه

عدادات دفع مسبق للمياه

شراء مضخات مياه عدد 2
 .1قرار مجلس بلدي
 .2تحضير وثائق العطاء لشراء العدادات وتركيبها

وجودتها.

 .3طرح العطاء ،الترسية ،االحالة
 .4تنفيذ المشروع
 .5مراجعة واستالم المخرجات
سيارة جمع نفايات

 .1تحضير وثائق العطاء
 .2طرح وتقييم وترسية العطاء
 .3توريد سياره كبيرة لجمع النفايات خاصة ببلدية ترقوميا وتسليمها

تطوير وزيادة عدد اليات ومعدات جمع

لقسم الصحة

النفايات ،وتطوير البنية التحتية الخاصة
بمجال البيئة والنفايات الصلبة ،وتطوير

شراء براميل وحاويات خاصة بقطاع

الكادر الفني في قسم الصحة وتفعيل

النفايات.

 .1شراء حاويات بحجم واحد متر مكعب عدد  40حاوية ،وشراء
حاويات بحجم ثالثة متر مكعب عدد .10
 .2شراء براميل للنفايات سعة  240لتر عدد .1000

الرقابة.
نظام إدارة وجمع النفايات الصلبة وبناء

العمل على دراسة موضوع تدوير النفايات ،وإعادة صياغة وتوقيع

قدرات الموظفين

االتفاقية مع مجلس الخدمات المشترك.
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المجاالت التنموية

االحتياجات ذات االولوية

المشروع المقترح
تطوير متنزه بلدية ترقوميا بالشراكة مع

نقص الدعم والتشجيع للمشاريع االقتصادية

القطاع الخاص

العناصر الرئيسية للمشروع
 .1تحضير وثائق العطاء.
 .2طرح العطاء ،الترسية ،االحالة.
 .3تنفيذ المشروع.
 .4مراجعة واستالم المخرجات.

إنشاء سوق للمنتجات المحلية الزراعية
والحيوانية

دراسة الموضوع ،واخذ موافقة الوزارات المعنية
 .1موافقة وزارة التربية والتعليم.

مدرسة أساسية في المنطقة الجنوبية
مجال التنمية االجتماعية

الحاجة إلى زيادة عدد المدارس وإعادة

2000م2

تأهيل المدارس القائمة والطرق المؤدي لها

 .2تحضير وثائق العطاء.
 .3طرح العطاء ،الترسية ،االحالة.
 .4تنفيذ المشروع (أعمال تسوية ،بيسكورس – إسفلت)
 .5مراجعة واستالم المخرجات.

صيانة وتأهيل ساحات المدارس

اعادة تأهيل الساحات الخارجية لمدرسة االقصى والغزالي بمساحه
 1500م 2تقريبا بعمل طبقة بيسكورس بسمك  25سم وطبقة
اسفلت بسمك  5سم.

بناء طابق ثالث فوق مدرسة ترقوميا
الثانوية للبنات

بناء طابق ثالث فوق مدرسة ترقوميا الثانوية للبنات بمساحة 500
متر مربع.
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المجاالت التنموية

المشروع المقترح

االحتياجات ذات االولوية

العناصر الرئيسية للمشروع
اعادة تاهيل وتعشيب ملعب مدرسة الغزالي بمساحة  6.5دونم

االهتمام بالقطاع الرياضي في البلدة وتنشيط
النادي وتفعيل دوره في المجتمع.

إعادة تأهيل وتعشيب ملعب مدرسة الغزالي)

ويشمل االعمال التالية:
 .1اعمال تسوية للموقع
 .2اعمال فرد بيسكورس بسمك  25سم
 .3اعمال تعشيب للملعب.
 .1موافقة وزارة الحكم المحلي

تحديث المخطط الهيكلي للبلدة

 .2عمل مخطط المسح الجوي
 .3تحضير وثائق العطاء
 .4طرح وتقييم وترسية العطاء

مجال االدارة والحكم الرشيد

الحاجة إلى إعداد مخطط هيكلي محدث
ومصادق عليه مبني على دراسات علمية
وإنشاء وحدة تخطيط و GISفي البلدية

 .5تنفيذ المشروع وإستالم مخرجاته
إنشاء وحدة تخطيط ونظم معلومات
جغرافية  GISفي البلدية

 .1موافقة وزارة الحكم المحلي
 .2تجهيز االدوات والمعدات واألنظمة
 .3تجهيز طاقم وتدريبهم على االنظمة
 .1موافقة هيئة تسوية االراضي والمياه

عمل مخططات تسويه وإفراز جديدة في
ترقوميا

 .2تحضير وثائق العطاء
 .3طرح العطاء ،الترسية ،االحالة
 .4تنفيذ المشروع
 .5مراجعة واستالم المخرجات

26

المجاالت التنموية

االحتياجات ذات االولوية

المشروع المقترح

العناصر الرئيسية للمشروع
 .4موافقة مديرية الدفاع المدني على الرض المقترح بناء

إنشاء وتجهيز مركز إلدارة الكوارث
الحاجة إلى بناء مركز إلدارة الكوارث

والدفاع المدني

المركز عليها (ارض الحيلة)
 .5تحضير وثائق العطاء
 .6طرح العطاء ،الترسية ،االحالة
 .7تنفيذ المشروع

والدفاع المدني وزيادة عدد وكفاءة اآلليات

 .8مراجعة واستالم المخرجات

الثقيلة والمعدات في البلدية الالزمة للتعامل

 .1مصادقة الموازنة من قبل وزارة الحكم المحلي

مع الكوارث والطوارئ
شراء معدات وآليات ثقيلة للبلدية خاصة
بالتعامل مع الكوارث والطوارئ

 .2تحضير وثائق العطاء
 .3طرح العطاء ،الترسية ،االحالة
 .4توريد اآلليات (مدحلة وبوب كات)
 .5مراجعة واستالم المخرجات
 .1عمل دراسة للمشروع والبحث عن تمويل

الحاجة إلى تجهيز مركز لخدمات الجمهور
في البلدية يضم مكتباً لالستعالمات عن
خدمات البلدية ومعلومات عن مواطني البلدة

 .2تحضير وثائق العطاء
إستكمال تشطيب مبنى البلدية

 .3طرح العطاء ،الترسية ،االحالة
 .4تنفيذ المشروع (تشطيب الطابق األول والثاني وإنهاء بعض
األعمال الخارجية)

وظروفهم االجتماعية واالقتصادية والصحية

 .5مراجعة واستالم المخرجات

والتعليمية .
وإنشاء مركز خدمات جمهور في البلدية

 .1االنتهاء من تشطيب مبنى بلدية ترقوميا
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المجاالت التنموية

االحتياجات ذات االولوية

المشروع المقترح

العناصر الرئيسية للمشروع
 .2تجهيز االدوات والمعدات واالثاث في القسم الخاص بمركز
خدمات الجمهور والتي تبلغ مساحتة حوالي
 .3تجهيز االنظمة
 .4تجهيز طاقم وتدريبهم على االنظمة
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5

خطة التنفيذ
1.2

المجال التنموي

خطة التنفيذ (رباعية) اربع سنوات
اسم المشروع

خطة2018-2021

التكلفة التقديرية
X 1000$

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف السنوي

الهيئة

المحلية
األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

200

150

150

600

600

700

حدد القسم
المعني

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع
المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك
اسم الجهه

دورها

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة

غير الهيئة المحلية/الشريك

قيمة المساهمة
X 1000$

 -وزارة المالية

 -صندوق تطوير

وإقراض البلديات

شق طرق جديدة

500

توسعة وتعبيد طرق قائمة ترابية

2500

قسم
الهندسة

المحلي

 -هيئة مقاومة

X 1000$
300

 -جهات مانحة أخرى

 وزارة األشغال -وزارة الحكم

حدد الجهة

قيمة المساهمة

إشراف
ومتابعة

االنمائية

200

الجدار واإلستيطان

 لجان العملالزراعي

 صندوق تطوير600

البيئة والبنى

قسم
الهندسة

التحتية

وإقراض البلديات

 وزارة الحكمالمحلي

 الصندوق العربيإشراف
ومتابعة

االنمائية

1250

 -وزارة المالية

0151

 وزارة األشغال صندوق تطويرصيانة وإعادة تأهيل وتوسعة طرق قائمة
ومعبدة

1000

300

300

50

25

25

400

150

150

400

قسم
الهندسة

وإقراض البلديات

 وزارة األشغال -وزارة الحكم

 صندوق االنماء الكويتيإشراف
ومتابعة

االنمائية

500

 -وزارة المالية

511

المحلي

مضخات مياه جديدة لتزويد المناطق
المرتفعة

عدادات دفع مسبق للمياه

قسم
الهندسة

سلطة المياه

قسم المياه
100

قسم
الهندسة

إشراف
ومتابعة

سلطة المياه

إشراف

الفلسطينية

ومتابعة

االنمائية

االنمائية

50

200

-

-

وزارة المالية

200
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المجال التنموي

اسم المشروع

خطة2018-2021

التكلفة التقديرية
X 1000$

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف السنوي

الهيئة

المحلية
األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

حدد القسم
المعني

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع
المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك
اسم الجهه

دورها

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة

غير الهيئة المحلية/الشريك

قيمة المساهمة
X 1000$

حدد الجهة

قيمة المساهمة
X 1000$

قسم المياه
سيارة جمع نفايات
شراء براميل وحاويات خاصة بقطاع
النفايات
نظام إدارة وجمع النفايات الصلبة وبناء
قدرات الموظفين
المجموع الجزئي

170

قسم االدارة

170

100

قسم الصحة
50

50

10

4731

قسم االدارة
قسم الصحة
10

770

0315

0175

0361

50

100

100

قسم االدارة
قسم الصحة

وزارة الحكم المحلي

متعهدين محلين

وزارة الحكم المخلي

 صندوق تطويرتطوير متنزه بلدية ترقوميا

250

قسم
الهندسة

مجال التنمية
االقتصادية

إنشاء سوق للمنتجات المحلية الزراعية
والحيوانية

100

100

قسم
الهندسة

وإقراض البلديات

 -وزارة الحكم

إشراف

االنمائية

ومتابعة
إشراف

االنمائية

ومتابعة
إشراف

االنمائية

ومتابعة

170

-

-

100

-

-

10

-

-

إشراف
ومتابعة

وزارة المالية
االنمائيه

125

المحلي

 -صندوق تطوير

وإقراض البلديات

 -وزارة الحكم

إشراف
ومتابعة

االنمائيه

50

المحلي
المجموع الجزئي

مجال التنمية
االجتماعية

مدرسة أساسية في المنطقة الجنوبية
1111م1

350

50

100

200

600

200

200

200

قسم
الهندسة

جهات مانحة أخرى

125

 وزارة التربيةوالتعليم

 -صندوق تطوير

وإقراض البلديات

إشراف
ومتابعة

وزارة المالية
جهات مانحة أخرى

50

وزارة المالية
االنمائيه

300

تبرعات من األهالي

300

جهات مانحة أخرى

30

المجال التنموي

اسم المشروع

خطة2018-2021

التكلفة التقديرية
X 1000$

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف السنوي

الهيئة

المحلية
األولى

صيانة وتأهيل ساحات المدارس

30

الثانية

الثالثة

الرابعة

حدد القسم
المعني
قسم

30

الهندسة

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع
المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك
اسم الجهه
 وزارة التربيةوالتعليم

 -صندوق تطوير

دورها

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة

غير الهيئة المحلية/الشريك

قيمة المساهمة
X 1000$

حدد الجهة

قيمة المساهمة
X 1000$

إشراف
ومتابعة

االنمائيه

-

30

-

وإقراض البلديات
بناء طابق ثالث فوق مدرسة ترقوميا
الثانوية للبنات

150

280

قسم

130

الهندسة

 وزارة التربيةوالتعليم

إشراف
ومتابعة

 -صندوق تطوير

وزارة المالية
االنمائيه

140

جهات مانحة أخرى

وإقراض البلديات

إعادة تأهيل وتعشيب ملعب مدرسة
الغزالي)

400

100

300

430

500

قسم
الهندسة

 وزارة التربيةوالتعليم

إشراف
ومتابعة

 -صندوق تطوير

وزارة المالية
االنمائيه

200

المجموع الجزئي

1310

30

80

40

40

10

10

300

300

 سلطة األراضيتحديث المخطط الهيكلي للبلدة

قسم
الهندسة

 وزارة الحكمالمحلي

تبرعات من األهالي

200

جهات مانحة أخرى

وإقراض البلديات

350

تبرعات من األهالي

140

إشراف
ومتابعة

االنمائيه

40

 -صندوق تطوير

وزارة المالية
جهات مانحة أخرى

40

وإقراض البلديات

اإلدارة والحكم
الرشيد

 وزارة الحكمإنشاء وحدة تخطيط ونظم معلومات
جغرافية  GISفي البلدية

عمل مخططات تسويه وإفراز جديدة في
ترقوميا

قسم
الهندسة

قسم
الهندسة

المحلي

صندوق تطوير

إشراف
ومتابعة

االنمائيه

5

وإقراض البلديات
 سلطة األراضي وزارة الحكمالمحلي

وزارة المالية
جهات مانحة أخرى

5

إشراف
ومتابعة

االنمائيه

150

وزارة المالية

150

 -صندوق تطوير
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المجال التنموي

اسم المشروع

خطة2018-2021

التكلفة التقديرية
X 1000$

الجهة المرشحة للتنفيذ

الصرف السنوي

الهيئة

المحلية
األولى

الثانية

الثالثة

420

011

150

150

300

150

75

75

إستكمال تشطيب مبنى البلدية

400

300

100

إنشاء مركز خدمات جمهور في البلدية

40

40

الرابعة

حدد القسم
المعني

الجهة المرشحة لتمويل مكونات البرامج/المشاريع
المضمونة والمحتملة فقط

غير الهيئة المحلية/الشريك
اسم الجهه

دورها

الهيئة المحلية
حدد بند

الموازنة

غير الهيئة المحلية/الشريك

قيمة المساهمة
X 1000$

حدد الجهة

قيمة المساهمة
X 1000$

وإقراض البلديات
إنشاء وتجهيز مركز إلدارة الكوارث
والدفاع المدني

شراء معدات وآليات ثقيلة للبلدية خاصة
بالتعامل مع الكوارث والطوارئ

قسم
الهندسة

قسم
الهندسة

 الدفاع المدنيالفلسطيني

 وزارة الحكمالمحلي

 -صندوق تطوير

إشراف
ومتابعة

االنمائيه

210

إشراف
ومتابعة

االنمائيه

150

وإقراض البلديات

قسم
الهندسة

 وزارة الحكمالمحلي

 -صندوق تطوير

وزارة المالية
جهات مانحة أخرى
وزارة المالية
جهات مانحة أخرى

210

150

إشراف
ومتابعة

االنمائيه

200

وزارة المالية

200

وإقراض البلديات

قسم
الهندسة

 وزارة الحكمالمحلي

 -صندوق تطوير

وإقراض البلديات

المجموع الجزئي
المجموع الكلي للخطة التنموية 1000 X
دوالر أمريكي

1550

961

365

225

0

7940

0761

1191

1131

1161

إشراف
ومتابعة

االنمائيه

20

وزارة المالية
جهات مانحة أخرى

20
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 5.1البعد (التوصيف) المكاني للمشاريع (خارطة واحدة لكافة المشاريع)
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6
6.0

المالحق
اللجان التي شاركت في بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها
تشكيلة لجنة التخطيط التنموي المحلي
اسم العضو/ة

دوره/ا في اللجنة

مجال تخصصه/ا

(مقرر/ةعضو/ة)
فخري طنينة

مقرر

رئيس البلدية

عبد المنعم الفطافطه

عضو

رياضة

ركاد عدلي شاللفة

عضو

جغرافيا

فدوى الحلواني

عضو

محاسبه

35

تشكيلة فريق التخطيط األساسي
إسم العضو  /ة

دورة  /ا في اللجنة

مجال تخصصه 0 /

مسماه  /ا الوظيفي في المؤسسية

رقم الهاتف الخلوي

رشا محمد ابوعيهور

منسق

هندسه

مهندسة مشاريع

0599880085

عبد المنعم الفطافطه

عضو

رياضة

عضو بلدية

0599321778

ركاد عدلي شاللفة

عضو

جغرافيا

عضو بلدية

0598340011

فدوى الحلواني

عضو

محاسبه

عضو بلدية

0597565519

معتز رمضان محمد الشاللفة

عضو

محاسبة وإدارة

مدير الدائرة الماليه

0592333345

محمد احمد عبدالقادر الشاللفة

عضو

أدارة

مدير بلدية ترقوميا

0599279143

محمد احمد محمد قباجة

عضو

هندسة

مدير الدائرة الهندسية

0592666776

د .احمد عبد القادر اغريب

عضو

تخطيط فيزيائي

جامعة الخليل

0597749240

م.عصام محمد جميل كرابلية

عضو

اقتصاد

وزارة االقتصاد

0599836737

م.وفاء قباجة

عضو

هندسة معماري

مكتب ظالل الهندسي

0599350743

وسيلة فطافطة

عضو

عمل نسوي

مركز نسوي

0599585968
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لجنة ( :)0المجال :لجنة البيئة والبنى التحتية

منسق اللجنة :م .محمد احمد قباجة
المحمول

الرقم

االسم

التخصص

المؤسسة التي تعمل لديها

1

م .محمد احمد قباجة

هندسة مدني

بلدية ترقوميا

599350742

2

م.وفاء قباجه

مهندسه معماري

مكتب ظالل الهندسي

599350743

(جوال-وطنية)

الجنس
البريد االلكتروني

ذكر

أنثى

X

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر
X

X

X

3

م .فادي محمد جميل الكرابليه

هندسة مدني

وزارة االشغال

592926625

X

X

4

محمد طنينة

فيزياء

التربية والتعليم

597319001

X

X

5

رفيق طنينة

59805424

X

X

6

فدوى الحلواني

اتمتة
وسكرتارية

X

ال تعمل

X

7

صالح عبد الحميد صالح فطافطة

تمريض

الصحة

599888242

X

X

8

نايف عبد الفتاح الشاللفة

لغة عربية

التربية والتعليم

599375074

X

X

9

نعيم عبد الفتاح سلمان المرقطن

لغة عربية

متقاعد

599815267

X

X
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المحمول

الرقم

االسم

التخصص

المؤسسة التي تعمل لديها

10

عماد سليمان قباجة

ادارة

بنك االردن

599375164

(جوال-وطنية)

الجنس
البريد االلكتروني

ذكر

أنثى

X

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر
X

11

وسيلة خليل فطافطة

ثانوي

نادي نسوي

599585968

X

X

12

مها صبري فطافطة

ثانوي

جمعية توفير وتسليف

598556093

X

X

13

مفيدة قباجة

ثانوي

اتحاد لجان العمل الزراعي

599962519

X

X

14

سليمان بركات

598331262

X

X

15

صالح موسى الذباينة

568222921

X

X

16

صبري محمود مسلم الشاللفة

رياضيات

التربية والتعليم

598075505

X

X

17

ناصر قباجة

تمريض

الصحة

599787198

X

X

18

جمال عبد الجواد طنينة

بال

متعهد

599387391

X

X

19

محمد مرشد محمود الفطافطة

صيدلة

شغل خاص

597130086

X

X

20

محمد رافع الجعافره

هندسة مساحة

بلدية ترقوميا

599770581

X

X
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الرقم

االسم

التخصص

المؤسسة التي تعمل لديها

المحمول
(جوال-وطنية)

الجنس
البريد االلكتروني

ذكر

أنثى

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر

21

طه فطافطه

هندسة مدني

بلدية ترقوميا

598646384

X

X

22

محمد الطرشان

هندسة كهرباء

بلدية ترقوميا

599078358

X

X

23

عالء فتحى الدبابسية

صحة وبيئه

بلدية ترقوميا

595544143

X

X
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لجنة ( :)1المجال :لجنة اإلدارة والحكم الرشيد

منسق اللجنة :معتز الشاللفة
المؤسسة التي تعمل
لديها

الرقم

االسم

التخصص

الجنس
ذكر

المحمول (جوال-
وطنية)

البريد االلكتروني

أنثى

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر

1

لؤي احمد سالم قباجة

بناء مؤسسات

صندوق البلديات

59890103

loaya@hotmail.com

X

X

2

د .أحمد عبدالقادر غريب

تخطيط فيزيائي

جامعة الخليل

597749240

ahmadighraieb@yahoo.com

X

X

3

د .خليل محمد مصطفى ذباينة

فيزياء نووية

جامعة الخليل

599370964

Drkhaleelt@yahoo.com

X

X

4

د .تيسير عبدالحميد أبو ساكور

تربية وعلم نفس

القدس المفتوحة

599395290

tabusakour@qou.edu

X

X

5

محمد حسن محمد طنينه

خدمة اجتماعية

التعليم العالي

599253936

X

X

6

توفيق عبدالسالم محمد طنينه

تربية اسالمية

شركة بدر البور للحج

599232786

X

X

7

عرفات عبد الهادي الفطافطة

تاريخ

متقاعد

599892362

X

8

عبد اهلل محمد اسماعيل قباجة

لغة عربية

تربية

597252900

X

9

م.جميل محمد جميل كرابليه

هندسة

592926625

X

وزارة النقل
والمواصالت

X

40

المؤسسة التي تعمل
لديها
الرقم

االسم

10

محمد جميل ذباينة

التخصص

الجنس
المحمول (جوال-
وطنية)

ذكر

أنثى

البريد االلكتروني

598391273

X

11

محمود احمد عطية ابودبوس

ممرض

متقاعد

599291684

X

12

يسرى ذباينة

ثانوي

بال

598360155

13

عادل عبد الرحمن اغريب

حقوق

بال

599939191

X

14

نواف شاللفة

ثانوي

مزارع

598565344

X

15

عدنان عبد المجيد عودة قباجة

ثانوي

عام

599873017

X

16

محمد واصل فطافطة

تاريخ واثار

التربية والتعليم

598016922

X

17

احمد سمير غريب

ثانوي

سائق

599640297

X

18

م.محمد خليل الطرشان

هندسة كهربائية

بلدية ترقوميا

599078358

X

19

صهيب جهاد الفطافطه

اعالم

569772915

X

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر

X
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لجنة ( :)3المجال :لجنة المجال االجتماعية منسق اللجنة :فهمي سالم المرقطن

الرقم

االسم

التخصص

المؤسسة التي تعمل لديها

المحمول (جوال-
وطنية)

الجنس
البريد االلكتروني

ذكر

أنثى

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر

1

نايف عبدالفتاح صالح شاللفة

أدب عربي

التربية والتعليم

599375074

X

X

2

فهمي سالم احمد المرقطن

فيزياء

متقاعد

599584476

X

X

3

عبد الحليم الجعافره

ضابط اسعاف

الهالل االحمر

599298131

X

X

4

وسيلة الفطافطه

ال يوجد

مركز نسوي ترقوميا

599585968

طبيب

صحة الخليل

599777821

ff@gmail.com

6

تهاني عبداهلل موسى فطافطة

أرشاد نفسي

بلدية ترقوميا

599927528

Tahanemoon1@yahoo.com

7

طارق سعدي موسى شاللفة

تربية رياضيه

598556142

T_zadan_sh90@hotmail.com

8

عرفات عبدالهادي فطافطة

متقاعد

5

د .فريد عبدالجواد عواد
فطافطة

مجلس محلي شباب
ترقوميا
التربية والتعليم

599892362

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
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المحمول (جوال-

الرقم

االسم

التخصص

المؤسسة التي تعمل لديها

9

باسمة بشير الجعافرة

ال يوجد

منسقة االغائة الطبية

598502673

وطنية)

الجنس
البريد االلكتروني

ذكر

أنثى

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر
X

X

10

عبد اهلل محمد قباجه

مدرس عربي

التربية والتعليم

597252900

X

X

12

محمد عدلي الشاللفه

اشعه

مركز ترقوميا لالشعه

597218948

X

X

13

محمد حسن قباجه

مختبرات

مختبر كليني الب

599276533

X

X

14

وجدي جمال فطافطة

علوم

عاطل

598111647

X

X

15

رانية حامد جعافرة

تاريخ

احصاء

599432957

16

رائد فضل الجعافرة

تاريخ

التربية والتعليم

568501700

17

روال عايش فطافطه

لغة عربية

بال

599375691

X

X

X

X
X

X

18

خضر محمد خضر المرقطن

هندسة كهرباء

بال

595466936

X

X

19

عيسى اعريب

ادارة وتسويق

وكيل تامين

597312131

X

X

20

عبد المعطي سلمان طنينه

رياضات

متقاعد

599675913

X

X

Abu_ayman@hotmail.com

43

الرقم

االسم

التخصص

المؤسسة التي تعمل لديها

21

ماجد عبد الفتاح صالح شاللفة

لغة انجليزية

التربية والتعليم

المحمول (جوال-
وطنية)

الجنس
البريد االلكتروني

598448576

ذكر

أنثى

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر
X

X

لجنة ( :)4المجال :لجنة المجال االقتصادي منسق اللجنة :عصام كرابلية

الرقم

االسم

التخصص

المؤسسة التي تعمل لديها

المحمول (جوال-
وطنية)

الجنس
البريد االلكتروني
ذكر

أنثى

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر

1

عصام محمد جميل كرابليه

بكالوريوس

وزارة االقتصاد

599836737

X

2

محمود االسطه

بكالوريوس

مدير بنك القدس

594277751

X

X

3

أمجد نعيم عبدالجواد قباجة

بكالوريوس

االقتصاد الوطني

599706673

X

X

4

نجوى احمد محمد الذباينة

خدمة اجتماعية

الهالل االحمر

599278850

5

عماد سليمان مسلم قباجة

ادارة اعمال

بنك االردن

599375168

Amjad_q2004@yahoo.com

X
X

X
X
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الرقم

االسم

التخصص

المؤسسة التي تعمل لديها

المحمول (جوال-
وطنية)

الجنس
البريد االلكتروني
ذكر

أنثى

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر

6

عواد عبدالمنعم عواد الفطافطة

ال

القطاع الخاص

599209818

X

X

7

وليد طنينه (الكويتي )

هندسة زراعية

مديرية الزراعة

599303945

X

X

8

نداء احمد الشحرور

محاسبه

بلدية ترقوميا

598070639

X

X

9

عماد مصطفى قعقور

ثانوية عامة

اعمال حرة

599941034

X

X

10

عثمان ابوعيشة

ثانوي

قطاع خاص

598989826

X

X

11

محمد نظمي المرقطن

هندسة معماري

قطاع خاص

597337559

X

X

12

محمد سعدي احمد الفطافطة

ادارة

القدس المفتوحة

599292130

X

X

13

سعدي يوسف محمود ابورعية

عربي

التربية والتعليم

599459951

X

X

595067673

X

X

599363377

X

X

14
15

عالء الدين غازي عبد الحميد
قعقور

محاسبه

بنك االردن

عالء وحيد الشاللفة

ادارة اعمال

الصحة

45

الرقم

االسم

التخصص

المؤسسة التي تعمل لديها

المحمول (جوال-
وطنية)

الجنس
البريد االلكتروني
ذكر

أنثى

العمر
أقل من

 31عام

 31عام

فأكثر

16

عيسى سالم قباجة

ثانوي

رجل اعمال

595581120

X

X

17

حمزة صدقي ابوحلتم

ثانوي

بال

569498176

X

X
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 6.1أوصاف مشاريع السنة األولى
ملخص المشروع
إسم المشروع  :توسعة وتعبيد طرق قائمة ترابية

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية

الرقم IS01 :

خلفية عن المشروع

مكان المشروع

تقع بلدة ترقوميا على شارع رئيسي يمر من داخلها ويربط مدينة الخليل بالقرى الغربية الشمالية ،وأيضاا

ترقوميا
التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

يربط البلدة بطريق المعبر المار إلى قطاع غزة.
ان الوضع التنظيمي والتفصيلي للطرق في ترقوميا لم يأخذ بعين االعتبار التوسع العمراني والنمو السكاني
الن المخطط الهيكلي هو مخطط جزئي منذ العام  1997وال يوجد مشاريع تفصيلية للطرق في المخطط ,

2018/4/1
مدة التنفيذ

بينما تم توسعة حدود البلدية في عام  2007ولم يتم توسعة المخطط الهيكلي لغاية اآلن.
تحتاج ترقوميا لتأهيل حوالي  12كم بعرض 8-6متر ويشمل ذلك اإلسفلت والبيسكورس ومقاطع عبارات
المياه (حيث يلزم) ،وسيتم تنفيذ كمية الطرق المطلوبة على  4مراحل ،وهي كما يلي:

 المرحلة األولى :وهي بطول حوالي  3كم وبعرض حوالي  6متر اسفلت و 8متر بيسكورس ،وهي  6اشهر المرحلة االولى
طريق رابطة بالبلدة تربط بين منطقة خلة الجروة والليه  ,حيث تم الحصول على جزء من التمويل

من قبل صندوق االنماء الكويتي والباقي ت مويل ذاتي من البلديه  ،وسيتم البدء به قريبا بقيمة حوالي

 600ألف شيكل .

باقي المراحل خالل الاثالث سانوات
الالحقة

 المرحلة الثانية :وهي بطول حوالي  3كم ،وبعرض حوالي  6متر اسفلت و 8متر بيسكورس ،وهو
طريق رابطة بين  3تجمعات خلة الجره  ,بير السفلى  ,وخلة العوينه  ,ويتوقاع ان تصال تكلفاة

المشروع  600الف دوالر امريكي .

 المرحلة الثالثة :وهي بطول حوالي  3كم ،وبعرض حوالي  4متر اسفلت و 6متر بيسكورس ،وهي
تشمل طرق داخليه دخالت داخل البلدة (طرق داخليه ) ,ويتوقع ان تصل تكلفة المشروع  600الف

دوالر امريكي .

 المرحلة الثالثة :وهي بطول حوالي  3كم ،وبعرض حوالي  4متر اسفلت و 6متر بيسكورس ،وهي
تشمل طرق داخليه دخالت داخل البلدة (طرق داخليه ) ,ويتوقع ان تصل تكلفة المشروع  600الف
دوالر امريكي وهو تكمله لمشارع المرحلة الثالثه ليتم تغطية كميه كبيره من دخالت البلدة .
الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)

أهداف المشروع
 تسهيل حركة المواطنين والتخفيف من
األضرار التي تلحق بالمارة والمركبات



جميع فئات المجتمع

عدد المستفيدين المتوقع
 مباشر 20,000:
 غير مباشر100,000 :

الناجمة عن تردي شبكة الطرق الداخلية.

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

التكلفة التقديرية ()$0111 X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب مراحله

حسب سنوات الخطة

المشاريع التي تمثل متطلبا
سابقا لهذا المشروع
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :توسعة وتعبيد طرق قائمة ترابية

الرقم IS01 :

 .1تحضير وثائق العطاء (أعمال المساحة للطرق المقترحة ،تحضير

المخططات ،إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول الكميات ،تحضير

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية
األول

الثاني

ى

ة

1

1

الثالثة

1

الرابعة

1

الشروط الخاصة والعامة) للمراحل االولى

 .2طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ (المرحلة االولى)
 .3تنفيذ مشروع طرق داخلية (المرحلة االولى) بطول حوالي  3كم بعرض 6
متر إسفلت  8متر بيسكورس) .

 .4تحضير وثائق العطاء (أعمال المساحة للطرق المقترحة ،تحضير

المخططات ،إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول الكميات ،تحضير

1

1

1

1

611

1

1

1

1

1

1

1



الحصول على الموافقات

من الجهات المختصة.

الشروط الخاصة والعامة) المرحلة الثانية
 .5طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ (المرحلة الثانية)

1

1

1

1

 .6تنفيذ مشروع طرق داخلية (المرحلة الثانية) بطول حوالي  3كم بعرض 6

1

611

1

1

 .7تحضير وثائق العطاء (أعمال المساحة للطرق المقترحة ،تحضير

1

1

1

1

متر إسفلت  8متر بيسكورس) .

المخططات ،إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول الكميات ،تحضير

الشروط الخاصة والعامة) المرحلة الثالثة
 .8طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ (المرحلة الثالثه)

1

1

1

1

 .9تنفيذ مشروع طرق داخلية (المرحلة الرابعة ) بطول حوالي  3كم بعرض 6

1

1

611

1

 .10تحضير وثائق العطاء (أعمال المساحة للطرق المقترحة ،تحضير

1

1

1

1

متر إسفلت  8متر بيسكورس) .

المخططات ،إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول الكميات ،تحضير

الشروط الخاصة والعامة) المرحلة الثالثة
 .11طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ (المرحلة الرابعة)

1

1

1

1

 .12تنفيذ مشروع طرق داخلية (المرحلة الرابعة) بطول حوالي  3كم بعرض

1

1

1

711

611

611

611

711

 6متر إسفلت  8متر بيسكورس) .

المجموع لكل سنة (دوالر أمريكي)
المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

1,511,111
عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

48

ملخص المشروع
إسم المشروع  :توسعة وتعبيد طرق قائمة ترابية
األرض متوفرة

الرقم IS01 :

األرض غير متوفرة

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية
 كيف؟

ستقوم البلدية بتغطية نفقات الصيانة الدورية الجزئية للطارق،

المشروع ليس ذي بعد مكاني

وذلك بتخصيص موازنات سنوية.
 من؟

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

البلدية بالتعاون مع األهالي ،وبإشراف وزارة الحكم المحلي

 األرض المطلوبة هي األرض المخصصة للشوارع ،والتاي تكاون تحات  العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
تصرف البلدية وضمن المخطط الهيكلي للبلدية.

ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي (بنية

تحتية) ،وال يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادياة،
وبالمقابل هناك مصاريف صايانة جزئياة سايقوم المجلاس
بتغطيتها سنويا
هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

ال

نعم

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 قسم الهندسة

جهات أخرى (حدد)


صندوق تطوير وإقراض البلديات

 وزارة الحكم المحلي
 وزارة األشغال
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)



جهات أخرى (حدد)
 وزارة المالية.

ستساهم البلدية بنصف مبلغ المشروع

 الصندوق العربي.
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :الصيانة الدورية للطرق
متوفرة

متوفرة جزئياا

دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :توسعة وتعبيد طرق قائمة ترابية

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية

الرقم IS01 :
غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

ايجابية:

تسهيل حركة المواطنين وزيادة رضى



المجتمع المحلي.

سلبية:

 التخفيف من األضرار التي قد تلحق بالمواطنين

 االقتطاع من مساحة األراضي الزراعية.
 إعاقة الحركة أثناء تنفيذ المشروع.

ومركباتهم الناجمة عن تردي حركة الطرق.

 زيادة تنظيم المناطق وترتيبها.

 رفع مستوى الخدمات في المنطقة

 التخفيف من التلوث البيئي لألراضي الزراعية
المحاذية للشوارع الترابية

 رفع قيمة وسعر األراضي المجاورة
المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات
 معارضة بعض الفئات من المجتمع المحلي وعدم االلتزام
بالمساهمه المجتمعية كجزء من تكاليف المشروع.

 نقص الدعم المالي.

إجراءات التغلب عليها


عقد اجتماعات توعية بأهمية المشروع ونتائجه اإليجابية.

 البحث عن مصادر تمويل خارجية.
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :شراء سيارة نفايات

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية

الرقم GG01 :
خلفية عن المشروع

مكان المشروع

النفايات الصلبة هي ناتج مخلفات النشاطات المنزلية والحرفية والتجارية والصناعية وتقسم الى نوعان

ترقوميا

(نفايات صلبة ،نفايات سائلة) حيث تنقسم النفايات الصلبة مثل الورق والبالستيك ،الزجاج ،الحديد ،المواد

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

العضوية ،الصناعات  ،مخلفات المستشفيات ،ومخلفات السيارات من إطارات وقطع غيار قديمة الى قسمين:
 نفايات خطرة مثل مخلفات المستشفيات والعيادات والصناعات الكيماوية.

2018/4/1
مدة التنفيذ

 نفايات غير خطره مثل الورق ،البالستيك ،المواد العضوية.
اما النفايات السائلة فتشمل المياه العادمة والمجاري  .كذلك فان عدم التخلص من هذه النفايات بالطرق السليمة
والوقت المناسب يؤدي الى انتشار األمراض واألوبئة التي تسبب مخاطر بيئية وصحية كبيرة ،عادة يقوم

المواطنين بالت خلص من هذه النفايات عن طريق وضعها في حاويات خاصة قامت البلدية بتوزيعها على  3اشهر من بعد مصاادقة الموازناة
األحياء السكنية ليتم جمعها عن طريق طاقم جمع النفايات ومن ثم توريدها الى مكب النفايات والذي يقوم

لسنة 2018

على إدارته مجلس الخدمات المشترك .وسيارة البلدية وتراكتور البلدية حيث تقوم سيارة مجلس الخدمات
جمع النفايات يوميا بوزن  /18طن يوميا وكذلك تقوم سيارة البلدية بجمع النفايات يوميا بوزن من  7-6طن
يوميا وكذلك تراكتور البلدية يقوم بجمع النفايات بوزن  5-4طن ويكون سعر الطن على النحو التالي:
 سعر الطن لسيارة مجلس الخدمات هو  105شيكل
 سعر الطن لسيارة البلدية والتراكتورهو  60شيكل

كما ويعاني قسم الصحة بالبلديه من نقص االليات المستخدمة في نقل النفايات مما يؤدي إلى تراكم في
النفايات وللتغلب على هذه المشكلة من الضروري شراء سيارة نفايات فولفو بحجم  7طن

الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)

أهداف المشروع
 تحسين الخدمة المقدمة من البلدية
للمواطنين



جميع فئات المجتمع وموظفي بلدية ترقوميا

عدد المستفيدين المتوقع
 مباشر 20,000:

 عدم تراكم النفايات

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

التكلفة التقديرية ()$0111 X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب مراحله

حسب سنوات الخطة

المشاريع التي تمثل متطلبا
سابقا لهذا المشروع
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :شراء سيارة نفايات

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية

الرقم GG01 :
األول

الثاني

ى

ة

الثالثة

الرابع
ة

 .1تحضير وثائق العطاء (إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول الكميات،

1

1

1

1

 .2طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ

1

1

1

1

071

1

1

1

تحضير الشروط الخاصة والعامة)

 .3توريد سيارة النفايات وتسليمها لقسم الصحة ببلدية ترقوميا
المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي



الحصول على الموافقات

من الجهات المختصه .

071,111

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة



عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟

األرض غير متوفرة

ستقوم البلدية بتغطية نفقات الصيانة الدورية.

المشروع ليس ذي بعد مكاني

سيتم تسليم السيارة لقسم الصحة في بلدية ترقوميا ,ليتم عمال
برنامج اسبوعي لها لجمع النفايات.

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 من؟

 ال يتطلب المشروع قطعة ارض.

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي (بنية

تحتية) ،وال يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادياة،
وبالمقابل هناك مصاريف صايانة جزئياة سايقوم المجلاس
بتغطيتها سنويا.
نعم

هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

ال

سيارة جمع النفايات ستقوم بجم ع النفايات من بعض المناطق في ترقوميا حسب
الجدولة التي ستعد لذلك
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 قسم الصحة في البلدية ،قسم االدارة

جهات أخرى (حدد)


وزارة الحكم المحلي
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :شراء سيارة نفايات

المجال التنموي :البيئة والبنية التحتية

الرقم GG01 :
جهة التمويل المقترحة

الهيئة المحلية (حدد ما يلي)


جهات أخرى (حدد)

ستقوم بشراء السيارة بعد مصادقة الموازنة


المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

متوفرة

 الموارد البشرية:

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير متوفرة

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :الصيانة الدورية للطرق
متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة جزئياا

دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

ايجابية:

 حالة من الرضى والشعور باالرتياح لدى

سلبية:



المواطن
 تخفيف الضغط النفسي الواقع على الماواطن
والموظف

المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات
 نقص الدعم المالي.

إجراءات التغلب عليها
 البحث عن مصادر تمويل خارجية.

53

ملخص المشروع
إسم المشروع  :صيانة وتأهيل ساحات المدارس

المجال التنموي:االجتماعية

الرقم SD01 :

مكان المشروع

خلفية عن المشروع
يوجد في قرية ترقوميا  9مدارس ،تتركز معظم المدارس في منطقة وسط البلدة.

تعاني البلدة من نقص في عدد المدارس وعدم تغطية المدارس الموجودة ألعداد الطلبة المتزايد كما وتعاني ترقوميا

معظم مدارس البلدة من اكتظاظ في أعداد الطلبة والتي تتجاوز المعايير المسموح بها.

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

هناك مجموعه من المدارس تحتاج ساحاتها الخارجية إلى اعا دة تاهيل وصيانه واعمال تاهيل وهي مدرسة

2018/5/1

ساحة مدرسة االقصى وجزء من ساحة مدرسة الغزالي ويشمل المشروع العناصر التالية:
 .1اعمال تسوية

مدة التنفيذ

 .2اعمال بيسكورس
 .3اعمال اسفلت

شهر
أهداف المشروع

الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)

إتاحة المجال لطلبة المدارس





لتنفيذ األنشطة الرياضية وغيرها بطريقة

عدد المستفيدين المتوقع

طلبة المدارس في ترقوميا

 مباشر 1000:
 غير مباشر3000 :

مالئمة

المشاريع التي تمثل متطلبا

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

التكلفة التقديرية ()$0111 X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب مراحله

حسب سنوات الخطة
األول

الثاني

ى

ة

الثالثة

الرابعة

 .1تحضير وثائق العطاء (إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول

1

1

1

1

 .2طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .

1

1

1

1

31

1

1

1

الكميات ،تحضير الشروط الخاصة والعامة) .

 .3تنفيذ المشروع :




اعمال تسوية

سابقا لهذا المشروع





الحصول على الموافقات

من الجهات المختصه.

اعمال بيسكورس

اعمال اسفلت
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :صيانة وتأهيل ساحات المدارس

المجال التنموي:االجتماعية

الرقم SD01 :

31,111

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟

األرض غير متوفرة

ستقوم البلدية بتسليمها للمدرسه للتم اعمال الصيانه والمتابعاه

المشروع ليس ذي بعد مكاني

من قبل وزارة التربية والتعليم.

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 من؟

األرض المطلوبة هي األرض المخصصة للمدرسة وداخل اسوارها

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي (بنية
تحتية) ،وال يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية.

هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

ال

نعم

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 قسم الهندسة

جهات أخرى (حدد)


صندوق تطوير وإقراض البلديات

 وزارة التربية والتعليم
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)



جهات أخرى (حدد)

بلدية ترقوميا


المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :الصيانة الدورية للطرق
متوفرة

متوفرة جزئياا

دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :صيانة وتأهيل ساحات المدارس

المجال التنموي:االجتماعية

الرقم SD01 :
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

ايجابية:

 تحسين الخدمات المقدمه للمدارس مان قبال سلبية:



البلديه

 زيادة رضى الطالب واألهالي عن الخادمات
المقدمة من البلدية.

المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات
 نقص الدعم المالي.

إجراءات التغلب عليها
 البحث عن مصادر تمويل خارجية.
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :تحديث المخطط الهيكلي

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

الرقم GG02 :

مكان المشروع

خلفية عن المشروع
ترقوميا

تعاني بلدة ترقوميا كغيرها من قرى ومدن فلسطين من البناء العشوائي والتداخل العشوائي في توزيع

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

استعماالت األراضي واألبنية وتقدر المساحة الكلية للتجمع (حسب مخططات األحواض الطبيعية لبلدة
ترقوميا  8000دونم.

2018/7/1

وقد قامت البلديه بإعداد مخطط هيكلي مساحته  4000دونم مصادق عليه سنة .1999

هذا باإلضافة إلى أن مخطط التصوير الجوي الموجود قديم وبحاجة ماسة إلى تحديث وهو ضروري لمعظم

مدة التنفيذ

المشاريع المقترحة لتحقيق القضايا التنموية ،وكذلك المخطط الهيكلي الموجود قديم وال ينطبق مع الواقع

سنة

الموجود.

ومع الزيادة السكانية ،والتوسع العمراني والحاجات المتزايدة للمواطنين فإن هنالك حاجة ماسة لتحديث
المخطط الهيكلي لترقوميا.

أهداف المشروع

الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)

 توفير مخطط هيكلي حديث يتجاوب مع
الزيادة

في

عدد

السكان



عدد المستفيدين المتوقع

جميع سكان بلدة ترقوميا

 مباشر 20,000:

والتوسع

 غير مباشر-:

العمراني

المشاريع التي تمثل متطلبا

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

التكلفة التقديرية ()$0111 X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب مراحله

حسب سنوات الخطة
األول

الثاني

ى

ة

الثالثة

الرابعة

 .1عمل مخطط المسح الجوي متطلب للمخطط الهيكلي ,عمل دراسة للمخطط

1

1

1

1

 .2تحضير وثائق العطاء (إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول الكميات،

1

1

1

1

 .3طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .

1

1

1

1

41

41

1

1

الهيكلي.

تحضير الشروط الخاصة والعامة) .

 .4تنفيذ المشروع.


توفير مخطط مسح جوي حديث



تطوير مخطط هيكلي حديث حسب متطلبات وزارة الحكم

سابقا لهذا المشروع





الحصول على الموافقات

من الجهات المختصه .
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :تحديث المخطط الهيكلي

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

الرقم GG02 :

81,111

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟

األرض غير متوفرة

تأهيل الطاقم الفني في البلدية.

المشروع ليس ذي بعد مكاني

 من؟

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي (بنية
تحتية) ،وال يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية .
هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

ال

نعم

تم إدراجه في الخطة المكانية للمشاريع
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 قسم الهندسة

جهات أخرى (حدد)


صندوق تطوير وإقراض البلديات

 وزارة الحكم المحلي
 سلطة االراضي
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)



جهات أخرى (حدد)

بلدية ترقوميا



وزارة المالية

 جهات مانحة أخرى
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :تأهيل الطاقم الفني في البلدية.
متوفرة

متوفرة جزئياا

دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :تحديث المخطط الهيكلي

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

الرقم GG02 :
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

ايجابية:

 تسهيل تصميم وتنفيذ المشاريع المختلفة.

 تنظيم البلدة وتحديد استعماالت األراضي.

سلبية:

 ال يوجد

 تسهيل تراخيص األبنية.

المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات


اعتراضات بعض المواطنين.

إجراءات التغلب عليها


تشكيل لجان لدراسة االعتراضات.
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :عمل مخططاات تساوية وافاراز الرقم GG03 :
االراضي

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد
مكان المشروع

خلفية عن المشروع
ترقوميا

تعاني بلدة ترقوميا كغيرها من قرى ومدن فلسطين من البناء العشوائي والتداخل العشوائي

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

في توزيع استعماالت األراضي واألبنية وتقدر المساحة الكلية للتجمع (حسب مخططات
األحواض الطبيعية لبلدة ترقوميا  8000دونم.

2018/7/1

وقد قامت البلديه بإعداد مخطط هيكلي مساحته  4000دونم مصادق عليه سنة  .1999هذا
باإلضافة إلى أن مخطط التصوير الجوي الموجود قديم وبحاجة ماسة إلى تحديث وهو

مدة التنفيذ

ضروري لمعظم المشاريع المقترحة لتحقيق القضايا التنموية ،وكذلك المخطط الهيكلي

سنة

الموجود قديم وال ينطبق مع الواقع الموجود.

المشرو ع مترافق مع إعداد مخطط هيكلي للمدينة ويهدف إلى إعادة تنظيم الملكيات ،رفع

ميزانية البلدية وإيجاد دخل سنوي متزايد ،حل مشاكل ملكيات األراضي ،وتحقيق العدالة في

جباية الضرائب العائدة للبلدية.

أهداف المشروع
 إعادة تنظيم الملكيات.

الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)


 رفع ميزانية البلدية وإيجاد دخل سنوي

عدد المستفيدين المتوقع

جميع سكان بلدة ترقوميا

 مباشر 20,000:
 غير مباشر- :

متزايد.

 حل مشاكل ملكيات األراضي.

 تحقيق العدالة في جباية الضرائب العائدة
للبلدية.

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لهذا

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

التكلفة التقديرية ()$0111 X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

األو

الثاني

لى

ة

الثالثة

الرابعة

المشروع

 مخطط مسح جوي حديث ألراضي
ترقوميا

 "Ortho photo" حديثة.

 .5تحضير وثائق العطاء (إعداد المواصفات الفنية ،تحضير

1

1

1

1

 موافقة دائرة ضريبة األمالك في وزارة

 .6طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .

1

1

1

1

 موافقة دائرة األراضي والمساحة.

 .7تنفيذ المشروع .

31

1

1

1

جداول الكميات ،تحضير الشروط الخاصة والعامة) .

1

المالية.

 موافقة وزارة الحكم المحلي.

توفير طاقم فني متفرغ للعمل.
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ملخص المشروع
إسم المشروع  :عمل مخططاات تساوية وافاراز الرقم GG03 :
االراضي

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد
311,111

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟

المشروع ليس ذي بعد مكاني
في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 من؟

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
هنالك عوائد مادية ستتحقق للبلدية منها عوائد التنظيم والبناء والتراخيص
نعم

هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

ال

مدرج على الخارطة المكانية للمشاريع
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 قسم الهندسة

جهات أخرى (حدد)


وزارة الحكم المحلي

 صندوق تطوير واقراض البلديات
 سلطة األراضي
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)



جهات أخرى (حدد)

بلدية ترقوميا



وزارة المالية

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :تأهيل الطاقم الفني في البلدية.
متوفرة

متوفرة جزئياا

دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا
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ملخص المشروع
المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

إسم المشروع  :عمل مخططاات تساوية وافاراز الرقم GG03 :
االراضي

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

ايجابية:

 توفير مخططات وسجالت لألراضي

سلبية:

ال يوجد

المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات


اعتراضات بعض المواطنين.

إجراءات التغلب عليها


تشكيل لجان لدراسة االعتراضات.
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ملخص المشروع
إسم المشروع :انشاء وتجهيز مركز الدارة الكوارث الرقم GG04 :
والدفاع المدني

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد
مكان المشروع

خلفية عن المشروع
ترقوميا

تعاني بلدة ترقوميا من ضعف خدمات الدفاع المدني لعدم وجود مراكز دفاع مدني قريبة في
المنطقة مما يزيد من وقت وصول فريق الدفاع المدني في حاالت الحرائق والكوارث

الطبيعية ويؤدي إلى فقدان في األرواح والممتلكات.
كما أن وعي المواطنين ضعيف ألهمية الدفاع المدني إضافه على الضعف في معلومات إدارة 2018/5/1
الكوارث.

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

مدة التنفيذ

والمشروع المقترح لمركز الدفاع المدني في بلدية ترقوميا ،يتكون من بناء طابق واحد

أرضي مع األخذ بعين االعتبار إمكانية التوسع الرأسي بحسب الحاجة في المستقبل .كما

سنة

سيقدم هذا المركز الدورات المستمرة والتي ستهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين
في أهمية الدفاع المدني وإدارة الكوارث.
أهداف المشروع


توفير خدمة الدفاع المدني لبلدة

الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)


عدد المستفيدين المتوقع

جميع سكان بلدة ترقوميا والقرى

ترقوميا والقرى المجاورة.

 مباشر 20,000:

المجاورة.

 غير مباشر 50,000:
المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لهذا المشروع

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

التكلفة التقديرية ()$0111 X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله

 .1تحضير وثائق العطاء (أعمال للطرق المقترحة،
تحضير المخططات ،إعداد المواصفات الفنية،

األو

الثاني

الثال

الرابع

لى

ة

ثة

ة

1

1

1

1



تحضير جداول الكميات ،تحضير الشروط الخاصة

والعامة)

 .2طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .

1

1

1

1

 .3تنفيذ المشروع .

01

051

05

1

1
المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

1
420000
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ملخص المشروع
المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

إسم المشروع :انشاء وتجهيز مركز الدارة الكوارث الرقم GG04 :
والدفاع
المدنياألراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
متطلبات
األرض متوفرة

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة

األرض غير متوفرة

 كيف؟
تم توفير االرض من قبل البلدية حيث انها مملوكة للبلدية في منطقة الحيلة

المشروع ليس ذي بعد مكاني
في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 من؟

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
ال يوجد عائد مادي

هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

ال

نعم

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع
جهة التنفيذ المقترحة
جهات أخرى (حدد)

الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 الدفاع المدني الفلسطيني

 قسم الهندسة

جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)


جهات أخرى (حدد)
 وزارة المالية

بلدية ترقوميا

 جهات مانحة اخرى
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الموارد البشرية:

متوفرة

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

متوفرة جزئيا

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :تأهيل الطاقم الفني في البلدية.
متوفرة

متوفرة جزئياا

دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
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ملخص المشروع
إسم المشروع :انشاء وتجهيز مركز الدارة الكوارث الرقم GG04 :
ايجابية :المدني
والدفاع



زيادة القدرة على التجاوب مع حاالت

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

سلبية:



ال يوجد

الطوارئ والكوارث
المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات
 نقص الدعم المالي.

إجراءات التغلب عليها
 البحث عن مصادر تمويل خارجية.

65

ملخص المشروع
المجال التنموي :االدارة والحكم الرشيد

اسم المشروع  :شراء معدات وأليات ثقيلة للبلدياة الرقم GG05 :
خاصة بالتعامل مع الكوارث والطوارئ
خلفية عن المشروع

مكان المشروع

ال يوجد في البلدة مركز للدفاع المدني ،وفي حالة حدوث حريق في البلدة أو األحراش أو المصانع المجاورة

ترقوميا

فيتم االستفادة من إطفائية الدفاع المدني في بلدة بيت أوال ( تبعد  3كم) أو إطفائية بلدية الخليل( تبعد  12كم

) ،تم توفير سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل األحمر مؤخراً ،ويتوفر في البلدية بعض اآلالت البسيطة
للمساعدة في إدارة الطوارئ والكوارث

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ
2018/3/1
مدة التنفيذ

إن البلدية تعاني من نقص في المعدات واألجهزه المتوفره للبلديه ,وبحاجه القتناء اليات جديده لتسهيل االعمل

على الموظفين العاملين وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.

 3اشهر من بعد مصاادقة الموازناة
لسنة 2018

أهداف المشروع


تحسين الخدمة المقدمة من

الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)


البلدية للمواطنين

عدد المستفيدين المتوقع

جميع فئات المجتمع وموظفي بلدية ترقوميا

 مباشر 20,000:

المشاريع التي تمثل متطلبا

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

التكلفة التقديرية ()$0111 X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ) حسب مراحله

حسب سنوات الخطة
األولى

الثانية

 .4تحضير وثائق العطاء (إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول الكميات،

1

1

 .5طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ

تحضير الشروط الخاصة والعامة)

 .6توريد آلية مدحلة وبوب كات وتسليمها لقسم الهندسة ببلدية ترقوميا
المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)

الثالثة
1

سابقا لهذا المشروع

الرابعة



1



1

1

1

1

051

75

75

1

الحصول على الموافقات

من الجهات المختصه.

300,000
عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
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ملخص المشروع
المجال التنموي :االدارة والحكم الرشيد

اسم المشروع  :شراء معدات وأليات ثقيلة للبلدياة الرقم GG05 :
خاصة بالتعامل مع الكوارث والطوارئ
األرض متوفرة

 كيف؟

األرض غير متوفرة

ستقوم البلدية بتغطية نفقات الصيانة الدورية .

المشروع ليس ذي بعد مكاني

سيقوم تسليم السيارة لقسم الصحة في بلدية ترقوميا  ,ليتم عمال
برنامج اسبوعي لها لجمع النفايات .

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟

 من؟

 ال يتطلب المشروع قطعة ارض.

 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي (بنياة

تحتية) ،وال يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقياق عوائاد مادياة،
وبالمقابل هناك مصاريف صيانة جزئية سيقوم المجلس بتغطيتها
سنويا
نعم

هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

ال

ال يوجد بعد مكاني للمشروع
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 قسم الهندسة

جهات أخرى (حدد)


صندوق تطوير وإقراض البلديات

 وزارة الحكم المحلي
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)



جهات أخرى (حدد)
 وزارة المالية

ستقوم بشرائها بعد مصادقة الموازنة

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

مطلوب(حدد) :الصيانة الدورية للطرق
متوفرة

متوفرة جزئياا
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ملخص المشروع
المجال التنموي :االدارة والحكم الرشيد

اسم المشروع  :شراء معدات وأليات ثقيلة للبلدياة الرقم GG05 :
خاصة بالتعامل مع الكوارث والطوارئ
غير متوفرة

دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
ايجابية:

 حالة من الرضى والشعور باالرتياح لدى

سلبية:



المواطن
 تخفيف الضغط النفسي الواقع على الماواطن
والموظف

 تمكين البلدية من تنفيذ نشاطاتها وتقديم خدمات
عالية الكفاءة للمواطنين.

المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات
 نقص الدعم المالي.

إجراءات التغلب عليها
 البحث عن مصادر تمويل خارجية.
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ملخص المشروع
إسم المشروع :استكمال تشطيب مبنى البلدية

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

الرقم GG06 :

مكان المشروع

خلفية عن المشروع
ترقوميا

الهدف من هذا المشروع الريادي هو تحسين الخدمة المقدمة من قبل بلدية ترقوميا وهي
المؤسسة األهلية المركزية في البلدة والتي تعاني من ضغط على مرافقها وازدحامها

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

بالمراجعين ،كما يعاني المواطن فيها من بطء تسيير المعامالت نتيجة اعتماد الروتين

المؤسساتي البطيء وغير الفعال .سوف يسهم هذا المشروع في تحسين الخدمة المقدمة للفئة

2018/5/1

المستهدفة وهي أرباب األسر وأصحاب المصالح واألنشطة التجارية والصناعية في البلدة .

مدة التنفيذ

تشغيل المبنى الجديد سوف يخفف من الضغط الشديد على مرافق بلدية ترقوميا ويحل مشكلة

ازد حام مكاتب البلدية المستمر بالمراجعين وحل مشكلة بطء تسيير المعامالت في البلدية

 8شهور

نتيجة اعتماد الروتين المؤسساتي البطيء وغير الفعال .وحيث أن رضا المواطنين هو الهدف
األساس الذي تسعى لتحقيقه بلدية ترقوميا.

حيث انه تم بناء مبنى من  3طوابق بمساحة  1500م 2ممول من قبل وزار الحكم المحلي
وكان هنالك مساهمه للبلدية.

وجاري العمل حاليا على تشطيب الطابق االرضي للبلدية ،والمشروع يشمل تشطيب الطابق
االول والثاني وانهاء بعض االعمال الخارجيه  ,ليكون جاهز لالستخدام والنشاء مركز

خدمات جمهور في الجزء المخصص من المبنى.
أهداف المشروع
 تحسين الخدمة المقدمة من

الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)


البلدية للمواطنين

عدد المستفيدين المتوقع
 مباشر 20,000:

المواطنون والموظفون

 غير مباشر-:

 إيجاد حل لمشكلة االزدحام في
مكاتب البلدية

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لهذا

وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

التكلفة التقديرية ()$0111 X

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)

حسب سنوات الخطة

حسب مراحله
 .1تحضير وثائق العطاء (أعمال المساحة المقترحة ،تحضير
المخططات ،إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

1

1

1

1

المشروع



الكميات ،تحضير الشروط الخاصة والعامة)
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ملخص المشروع
الرقم GG06 :

إسم المشروع :استكمال تشطيب مبنى البلدية
 .2طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .

 .3تنفيذ المشروع (تشطيب الطابق االول والثاني وانهاء بعض
االعمال الخارجيه)

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

1

1

1

1

311

011

1

1

411,111

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي
متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض غير متوفرة

األرض متوفرة
المشروع ليس ذي بعد مكاني

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟

المبنى قائم عظم  3طوابق على ارض مملوكة للبلدية

في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة  من؟
لتوفيرها؟
 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟
ال يوجد عائد مادي من المشروع
هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

نعم

ال

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطاة ولايس علاى مساتوى
المشروع
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 قسم الهندسة

جهات أخرى (حدد)


وزارة الحكم المحلي

 صندوق تطوير وإقراض البلديات
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)



جهات أخرى (حدد)
 وزارة المالية

بلدية ترقوميا

المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب
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ملخص المشروع
إسم المشروع :استكمال تشطيب مبنى البلدية

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

الرقم GG06 :

غير متوفرة
 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

مطلوب(حدد) :تأهيل الطاقم الفني في البلدية.
متوفرة

متوفرة جزئياا

دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

ايجابية:



ارتياح أهالي ترقوميا والقرى المجاور



توفير أمكان عمل إضافية لموظفي البلدية

سلبية:



ال يوجد

وبالتالي زيادة الشعور بالرضى الوظيفي
المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات
 نقص الدعم المالي.

إجراءات التغلب عليها
 البحث عن مصادر تمويل خارجية.
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ملخص المشروع
إسم المشروع :انشاء مركز خدمات الجمهور

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

الرقم GG07 :

مكان المشروع

خلفية عن المشروع
ترقوميا

البلدية هي المؤسسة المركزية في البلدة والتي تعاني من ضغط على مرافقها وازدحامها
بالمراجعين ،كما يعاني المواطن فيها من بطء تسيير المعامالت نتيجة اعتماد الروتين

التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

المؤسساتي البطيء وغير الفعال.

2018/9/1

سوف يسهم هذا المشروع في تحسين الخدمة المقدمة للفئة المستهدفة وهي أرباب األسر

وأصحاب المصالح واألنشطة التجارية والصناعية في بلدة ترقوميا.

مدة التنفيذ

تقدر تكلفة المشروع بحوالي  40ألف دوالر إلنشاء المركز ضمن المبنى الجديد المقترح
للبلدية إضافةً إلى توريد أجهزة ومعدات داخل المركز.

 3شهور

إنشاء مركز خدمات الجمهور سوف يخفف من الضغط الشديد على مرافق البلدية ويحل

مشكلة ازدحام مكاتب البلدية المستمر بالمراجعين وحل مشكلة بطء تسيير المعامالت في

البلدية نتيجة اعتماد الروتين المؤسساتي البطيء وغير الفعال.
أهداف المشروع
 .1تحسين الخدمة المقدمة من البلدية

الفئة/ات المستهدفة (من وكيف)


للمواطنين

عدد المستفيدين المتوقع
 مباشر 20,000:

المواطنون والموظفون

 غير مباشر- :

 .2إيجاد حل لمشكلة االزدحام في مكاتب
البلدية

 .3تسريع إجراء المعامالت للمواطن
وصف مختصر لنشاطات (مركبات) المشروع وتكاليفها التقديرية
عناصر المشروع

 .4تحضير وثائق العطاء (أعمال المساحة المقترحة ،تحضير
ا لمخططات ،إعداد المواصفات الفنية ،تحضير جداول

المشروع

التكلفة التقديرية (X
)$0111

(بما في ذلك خدمات استشارية ،معدات ،بضائع ... ،الخ)
حسب مراحله

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا لهذا

حسب سنوات الخطة
األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

1

1

1

1



الكميات ،تحضير الشروط الخاصة والعامة)

 .5طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .

1

1

1

1
72

ملخص المشروع
إسم المشروع :انشاء مركز خدمات الجمهور

الرقم GG07 :

 .6تنفيذ المشروع (أعمال تشطيب وديكورات وتوريد أجهزة

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد

41

ومعدات)

المجموع (باألرقام) دوالر أمريكي

1

1
41,111

متطلبات األراضي (في حالة المشروع ذي بعد مكاني)
األرض متوفرة

1

عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة
 كيف؟

األرض غير متوفرة

المشروع ليس ذي بعد مكاني
في حالة عدم توفر األرض ،ما هي الترتيبات الالزمة  من؟
لتوفيرها؟
 العائد المادي السنوي المتوقع ()$؟

ال يوجد عائد مادي للمشروع فالمشروع خدماتي لتسهيل تقديم الخادمات

للمواطنين
هل المشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

ال

نعم

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطاة ولايس علاى مساتوى
المشروع
جهة التنفيذ المقترحة
الهيئة المحلية (حدد القسم/األقسام المعنية)
 قسم الهندسة

جهات أخرى (حدد)


صندوق تطوير وإقراض البلديات

 وزارة الحكم المحلي
جهة التمويل المقترحة
الهيئة المحلية (حدد ما يلي)



جهات أخرى (حدد)
 وزارة المالية

بلدية ترقوميا

 جهات مانحة أخرى
المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

 الموارد البشرية:

متوفرة

متوفرة جزئيا

 بناء قدرات الجهة المنفذة:

غير مطلوب

73

ملخص المشروع
إسم المشروع :انشاء مركز خدمات الجمهور

الرقم GG07 :

غير متوفرة

المجال التنموي:االدارة والحكم الرشيد
مطلوب(حدد) :تأهيل الطاقم الفني في البلدية.

متوفرة

 دراسات/مخططات:
غير متوفرة

متوفرة جزئياا

دعم جماهيري:

مطلوب

مطلوب جزئيا

غير مطلوب
اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

ايجابية:



سرعة أكبر في إجراء وتنفيذ المعامالت



حالة من الرضا والشعور باالرتياح لدى

:سلبية

ال يوجد

المواطن


تخفيف الضغط النفسي الواقع على المواطن
والموظف
المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
المخاطر/المعيقات

 نقص الدعم المالي.

إجراءات التغلب عليها
 البحث عن مصادر تمويل خارجية.
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