
 تقرير ملخص العام

 

قول ال للعنفتجليل هنوف   

 نوفتم االحتفال بشهر النضال الدولي لمنع العنف ضد المرأة في   

جليل بسلسلة من الفعاليات وأنشطة التوعية ، التي نظمتها شعبة ه

 الرعاية وبالتعاون مع نعمات

 

وعقدت يوم االثنين من هذا األسبوع ندوة خاصة تناولت موضوع العنف ضد المرأة 

 وأهمية النضال وزيادة الوعي وخاصة غرس قيم االحترام 

الصندوق  تجاه كل شخص وبالتأكيد تجاه المرأة. أقيمت الندوة في دار التراثا

بكلماته إلى أهمية بصفته رئيس البلدية رونين بلوت الذي أشار القومي اليهودي ،  

التعامل مع القضية على مدار العام لزيادة الوعي وتحمل المسؤولية االجتماعية. 

مركز منع ومعالجة العنف المنزلي ، الذي يعمل نيابة عن دائرة الرعاية والخدمات 

. تحدثت مديرة قسم الرعاية االجتماعية ، إيريس اتاالجتماعية بالتعاون مع نعم

اط المكثف الذي يتم على مدار العام للوقاية من العنف األسري بورميل ، عن النش

وعالجه: يعمل قسم الخدمات االجتماعية على مدار العام للحد من حاالت العنف 

األسري من خالل مركز الوقاية والعالج. العنف المنزلي ، والذي يضم فريقًا من 

ج لألزواج ، المحامين المتخصصين في مجال العنف المنزلي ويقدمون العال

ثقافيًا باللغات  الحسيوالعالج الفردي والجماعي واألسري ، بما في ذلك العالج 

في المدينة أفراد المجتمع المختلفة التي يتم التحدث بها بين  

باإلضافة إلى ذلك ، يتم توفير الرعاية لألطفال المعرضين للعنف بين والديهم 

.ارشاد األهلو   

التوعية تضمنت إطالق مركز الحكم المحلي حملة تتضمن وذكرت البلدية أن أنشطة 

لتحديد العنف ضد المرأة بالتعاون مع منتدى  "للبيئة المحيطة  "عالمات التحذير

 ميشال سيال وهيئة النهوض بمكانة المرأة في وزارة المساواة االجتماعية. 

 

 



 

 

مشروع في مجال تطوير البنية التحتية والتجديد  500تم تنفيذ أكثر من 

ويستمر تقديمها حتى هذه األيام وتتم إضافتها  2022خالل عام  بلديال

يوميًا. حجم المشاريع ضخم ويثري جميع مجاالت الحياة في المدينة مع 

 حتية والتقدم. التركيز على جودة الحياة وتطوير البنية الت

 .يتم عرض النتائج بالتعاون مع وزارة حكومية وهيئات عامة

 

 المشاريع المنفذة

 مركز طب الطوارئ -غرفة الطوارئ األمامية 

  

عن الحاجة إلى إنشاء غرفة طوارئ أمامية تكون بمثابة  تحدثناكم سنة 

 ؟ هذا العام ، تماستجابة أولية لحاالت الطوارئ الطبية لسكان نوف هجليل

تنفيذ هذا المشروع المهم بعد أن تمكنت البلدية من إقناع وزارة الصحة بأن 

الخدمة حاجة أساسية للسكان. تم إنشاء غرفة الطوارئ في مبنى متعدد 

 400شارع يزرعيل ، وهي تغطي مساحة تبلغ حوالي  15األغراض في 

لموجات فوق متر مبني وتضم عيادات وغرفة أشعة ومختبرات ومعهد ا

الصوتية وفي المستقبل كما تم التخطيط لمعهد غسيل الكلى والتصوير 

حتى  19:00المقطعي المحوسب. يعمل الخط الساخن يوميًا من الساعة 

 14:00صباًحا وفي عطالت نهاية األسبوع من الساعة  07:00الساعة 

 يوم األحد. 07:00يوم الجمعة حتى الساعة 

 

 

 

 الهندسة والبناء والبنية التحتية



 الشباب ملعب

 مليون شيكل 20ملعب للشباب العام الماضي باستثمار  تم إنشاء

يشمل أماكن التدريب ،  ملعبو جرين يقع بالقرب من االستاد الجديد

ملعب ،  LED، عشب صناعي يلبي جميع المعايير ، إضاءة جلوس مغطاه

 تدريب ، غرف تبديل مالبس ، كاميرات ذات دائرة مغلقة والمزيد.

ليل جنوف هق من قبل جميع الشباب في من المفترض أن يستخدم المرف 

نة المدي الذهاب خارجوفرق كرة القدم التسعة التي اضطرت حتى اآلن إلى 

 والمباريات في بطوالت الدوري المختلفة. ، للتدرب

 
 

 الزنبقحديقة 
 

بالتعاون مع هيئة الصرف الصحي في جنوب األردن ، وصندوق المناطق 
في شارع عطارة وإتاحتها  الزنبق المفتوحة ، يتم ترميم حديقة

متر ، بما في ذلك المناظر  500عبر مسار جميل بطول  تنزهينللم

وكجزء من . مرج بن عامرمطلة على الخالبة والجسور وشرفة 
المشروع ، تم تنفيذ األعمال لكشف مساحة المسار وتمهيده ، وكذلك تجهيز 

رحلة الثانية من مناطق الجلوس والمراقبة. في هذه األيام ، تجري الم
،  تنزهينالمشروع ، وفي إطارها سيتم تجهيز منطقة المنتزه بالكامل للم

 بما في ذلك مناطق الجلوس المظللة والمرافق.
 
 

 مزرعة
 

مدرسة جديدة تعمل في قلب حديقة المدينة  -تم افتتاح المزرعة الزراعية 
المزرعة في رسميًا. تعمل  -وهي مركز لدراسة العلوم الزراعية والبيئية 

شكل مدرسة حكومية )مع رمز وزارة التربية والتعليم( ، فقط بدالً من 
الفصول الدراسية المغلقة ، يتعلم الطالب في الهواء الطلق ، بدالً من 

أجهزة الكمبيوتر والمساعدات الدراسية ، يستخدمون أدوات للعمل 
ب ثمار الزراعي وبدالً من حل تمارين التفاضل والتكامل ، يزرع الطال

 عملهم ويزرعونها ويحصدونها.



 
 

 تماثيلحديقة ال

 

هذا العام في مجمع  نوف  هجليل جديدة في اتتم افتتاح حديقة منحوت

بارك. وتضم الحديقة مقاعد ومجموعة رائعة من المنحوتات الحجرية ، فنو

دول في العالم شاركوا في مهرجان النحت  7وهي ثمرة إبداع فنانين من 

 ومن المتوقع أن، الذي أقيم خالل الصيف الماضي في المدينة الدولي األول

تتلقى الحديقة موجة ثانية من المنحوتات في نهاية مهرجان نحت آخر 

 .2023مخطط له صيف 

 

 بلديمركز 

" للكاميرات األمنية في ؤىر مركز" و "107تم إنشاء المركز البلدي "

ة تبلغ ة باستثمارات إجماليجميع أنحاء المدينة في مبنى واسع في مبنى البلدي

يتضمن الخط الساخن محطات لتلقي استفسارات  ،ماليين شيكل 10حوالي 

السكان وخط ساخن حيث يرى المشاهد شاشات تسجل ما يحدث في كل 

 ركن من أركان المدينة حيث يتم وضع الكاميرات األمنية.

ن أمور بي من،  يعمل المركز على مستوى تقني عاٍل للغاية وبمعايير فريدة 

" مع زيادة األمن في المؤسسات التعليمية ، مركز رؤىتعامل "ي أخرى

ومنع تخريب المعدات في الحدائق والمباني العامة ، والتعرف المبكر على 

، ومعالجة مشكلة التخريب والتحديث العام في  العوامل المؤدية للكراهية

 العديد من المجاالت.

 

 

 

 

 

 



الفتات جديدة للشوارع   

يجري تنفيذ مشروع استبدال الفتات الشوارع القديمة المنتشرة في 

شوارع المدينة بإشارات جديدة وكبيرة وملفتة للنظر على مراحل كجزء 

 من خطة التجديد العمراني. 

تنضم الفتات الشوارع إلى عدد الفتات المنازل التي تم تنظيمها وتجديدها 

ًعا مضاءة تسمح بنشر . تحمل الالفتات الجديدة أقما2021في عام 

 المعلومات للجمهور.

   

 

 شوارع شبكية

 

، تم تنفيذ المشروع في واحدة من أهم المناطق التي تؤثر  2022في عام 

نما بي ، الحاجة إلى زيادة الشعور باألمن الشخصي -على جودة حياة السكان 

، ركزت شبكة  2022حتى عام  جليله نوففي معظم المدن وداخل 

الكاميرات األمنية في المدينة على التقاطعات المركزية ومداخل المدينة 

والمواقع التي تعتبر معرضة للكوارث ، في الربع األخير من العام األول تم 

كاميرا أمنية داخل  300تنفيذ مشروع من نوعه حيث وضعت البلدية 

 ل حدث غير عادي وبثه على الشاشاتاألحياء السكنية ، بحيث يتم تسجيل ك
 .ؤيةالر مركزفي 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 وعودته إلى عمل البلدية الكانتريتجديد 

 

عد فور عودته للبلدية ب الكانتريبدأ العمل المكثف لتجديد  2022في عام   

ست سنوات من التشغيل من قبل شركة خاصة. دخلت المنشأة ، التي عانت 

من العديد من أوجه القصور في السنوات األخيرة بسبب نقص الصيانة 

المناسبة وقلة االستثمار في تحديث المعدات والبنية التحتية ، في برنامج 
 " على مراحل.ساسي"شد الوجه األ

حلة األولى في النصف الثاني من العام الماضي ، وشملت تجديدًا بدأت المر 

عاًما للمنشأة ، ومعالجة أوجه القصور في السالمة ، والتنظيف ، والصيانة 
 الدورية.

تم تنفيذ المرحلة الثانية في بداية الصيف وتضمنت فتح المسبح لجميع  

 ميرتسللقاء السكان وشراء المعدات بما في ذلك المئات من كراسي االستل

والمزيد. تجري حاليا المرحلة األلعاب المنفوخة والكراسي و توالطاوال

ن شيكل بتكلفة حوالي مليوالكانتري  نادي الرياضيالثالثة الستبدال مرافق ال

وبدء األعمال لتحويل المجمع إلى حديقة حديثة تضم منزلقات ومرافق 

 أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مواقف عامة
  

السيارات ،  أماكن وقوفكجزء من خطة بلدية مستهدفة لمعالجة أزمة 

، وتم توسيع  2022تم إنشاء مواقف سيارات عامة جديدة خالل عام 

 وقوف السيارات: أماكن
مكاناً إضافياً في مجمع  150تم تجهيز ساحة انتظار للسيارات بها • 

 االستاد
 1 تم توسيع مواقف السيارات في  شارع يزرعيل• 
 دادو مركزتم تطوير مساحات إضافية لوقوف السيارات في • 
 م تم توسيع الموقفيدسهفي شارع • 
في المنطقة الصناعية ج ، كجزء من أعمال إنشاء القطار الخفيف • 

إسرائيل" بتأهيل موقف عام للسيارات  عابر" ، قامت شركة "نوفيت"

 مكان لوقوف السيارات. 300يضم ما يقرب من 
   
  
 إمكانية الوصول  
 

، اتخذنا خطوة مهمة نحو استكمال تنفيذ خطة البلدية  2022في عام 

 جليلنوف هلجعل جميع المرافق العامة والبنية التحتية متاحة في منطقة 
 تم تسهيل الوصول إلى مواقف الحافالت• 
 تافور  العسكرية الخدمة ما قبل تم تركيب مصعد في كلية • 
إلى رياض األطفال ومبنى البلدية والمؤسسات تم تسهيل الوصول • 

 العامة األخرى في جميع أنحاء المدينة

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 معالجة الجدران الداعمة

 

جزًءا ال يتجزأ من المناظر  بلديتعتبر الجدران التي تدعم الحيز ال

خاصة بسبب السطح الجبلي  نوف هجليلالطبيعية لكل مدينة ومن 

. إن معالجة انهيار التربةوظروف البناء التي تتطلب التعزيز ضد 

الداعمة ، التي تشققت على مر السنين وأصبح بعضها يشكل  جدرانال

خطرا حقيقيا ، ينطوي على مصاريف مالية عالية تصل إلى ماليين 

ة الجة الباهظعلى الرغم من أنه في اختبار النتيجة ، فإن المع ،الشواقل

لهذه الجدران غير مرئية للعين ، إال أن البلدية لم تكن راضية عن 

،  2022في عام عامة العالج "الفوري" ، ولكنها نفذت عملية شاملة و

مليون شيكل. في إطار العملية التي نفذها مدير  5بلغت تكلفتها أكثر من 

يريز ، شارع إ 24-26الهندسة ، تمت معالجة الشقوق الداعمة: في 

جاي ، ريمون ، سفيون ه،  12مدرسة "يوديفات" ، شوارع: يزرعيل 

 ارود.ح، هفريديم ، 

 

 تطوير البنية التحتية للطرق

وإعادة  بلدية، تم إعادة بناء طبقات أكثر من الطرق ال 2022في عام 

الشاملة. إليكم ملخص الطرق  مدنيةتعبيدها كجزء من خطة التجديد ال

 العام: التي تم تجديدها هذا

 يتننشارع ح• 

 طريق سديروت مناحيم أرياف• 

 الشيخجبل طريق شارع • 

 طريق شارع تمار• 

 اتسيفحأعمال األسفلت في موقف سيارات يزرعيل في • 

 أعمال األسفلت بشارع معيان• 

 شومرونتنظيف وتصفيف الطريق في شارع يزرعيل ، • 

 المدينةتركيب مطبات سرعة )شرائط تأخير( على طرق • 

 المسالك وممرات المشاة في الشوارعدهان عالمات • 

)بالتعاون مع  هممشاله توسيع المسلك ورفع مستوى تقاطع كريات• 

 (.إسرائيل" عابر"

 

 

  



 تجديد وتصحيح النواقص في المؤسسات التعليمية

 يتم تنفيذ أعمال تجديد المؤسسات التعليمية بالمدينة في ثالثة مجاالت:

 تقوية المدارس ضد الزالزل:  

الثالثة في سلسلة المشروع )االثنان اآلخران "حباد"  -مدرسة أربيل الثانوية 

و "كرمل"( والتي تم تعزيزها هذا العام بشكل شامل ضد الزالزل ، حيث 

 المجمع التعليمي انتقلت المدرسة خاللها للعمل في مبنى مؤقت في

 ."شاريت"

من خالل  -الثانوية  "اورط الون"إنشاء مساحة تعليمية جديدة في مدرسة 

 الجليل المركزي بالتعاون مع –مساهمة من مجتمع ديترويت 

 تصليح العيوب وسد األسقف وأرضيات المدارس وترميمها حسب الحاجة

 

 أعمال صيانة البنية التحتية البلدية

 اسمينمد خطوط صرف جديدة في الشوارع: عوليش ، ي• 

 تنظيف المصارف في جميع أنحاء المدينة• 

 

 

 

 

 

 

 

 



 توسعة المقبرة

 قسيمة إضافية. 1071تم توسيع مجمع المقبرة وتجهيز  2022خالل عام 

 تم تركيب سقيفة المقبرة وبدء بناء قاعة النعي. 

 

 كنستجديد ال

 يمتسييج حول الكنيس في شارع شوشان• 

 تجديد الكنيس المركزي• 

بناه  ، بناء كنيس يهودي جديد يستخدم كمأوى لسكان حي سابير• 

 إسرائيل" كجزء من أعمال بناء السكة الحديدعابر"

 

 مركز الشباب الجديد

، تم إجراء تجديد  الكانتريمن أجل نقل سكن مركز الشباب إلى مجمع 

شامل للمبنى ، وتأثيث الشرفة بطاوالت وكراسي مصممة ، وتظليل 

 رقمية.وتركيب الفتات 

 

 خدمات المواطن

 24/7 خط ساخن للبلديات على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع

على عكس معظم البلديات التي ينهي فيها مركز االتصال البلدي نشاطه في 

المساء وينتقل إلى شركة خارجية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو 

تدير مركز االتصال على مدار  للي، فإن بلدية نوف هج الرد الصوتي

الساعة طوال أيام األسبوع ، سبعة أيام في األسبوع. يعمل في الخط الساخن 

 موظفون من البلدية يعرفون المدينة واحتياجاتها وسكانها جيدًا.

 



 

 ؟2022ماذا فعلنا في عام 

 15098في العام الماضي ، تعامل الخط الساخن التابع للبلدية مع 
السكان حول العديد من القضايا المتنوعة. شهد الخط الساخن استفساًرا من 

خضع المبنى القديم الذي كان يعمل في قبو البلدية  -ثورة حقيقية هذا العام 
لعملية تجديد شاملة ، وتم توسيعه وتجهيزه بعشرات شاشات التلفزيون 
ك لالمتصلة بمئات الكاميرات األمنية المثبتة في شوارع المدينة ، بما في ذ

إذا كان عمل مراكز االتصال حتى اآلن يركز على تلقي  ، االحياء السكنية
االستفسارات من السكان ، مع تركيب الكاميرات والشاشات  فقد أصبح 

مركز االتصال أيًضا نقطة مراقبة عبر اإلنترنت قادرة على اكتشاف 
 األحداث غير العادية في أي لحظة واستدعاء التفتيش وقوات الشرطة.

  
 

 شبكة المدينة بكاميرات المراقبة
 

، دخلت نوف هجليل "األخ األكبر". تم تركيب حوالي  2022في عام 
الموجودة  200كاميرا أمنية في جميع أنحاء المدينة باإلضافة إلى  300

على مداخل المدينة ، في الحدائق الرئيسية والتقاطعات المركزية. 
األحياء السكنية: شالوم ، بن ووضعت الكاميرات األمنية الجديدة داخل 

، ماليف ، ماريو الزنيك ،  حاني سنترغوريون ، داروميت ، سابير ، 
. تم تصميم الكاميرات األمنية لزيادة الشعور باألمان لدى تسفونيت وكرميم

السكان وللمراقبة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع على كل ما يحدث 
بتقنية متقدمة تسمح  LPRت من نوع . تعمل الكاميراانحاء المدينةفي 

  بالتصوير المستهدف حتى تحديد رقم لوحة ترخيص السيارة.
 
 
 
 
 
 
 



 

 أمن المجتمع

يتعامل قسم أمن المجتمع مع منع العنف واإلجرام والسلوك المعادي 
للمجتمع وتعاطي المخدرات والكحول والتعامل مع عواقبها. يهدف 
ي منع جميع أنواع العنف والجريمة والسلوك 

نامج إىل المساعدة ف  البر
ي 
. يركز عىل جميع النواحي المنطقة المعادي للمجتمع الذي يحدث ف 

ي ال مدنيةال
ها إىل الحد من العنف ف  ي يؤدي تأثبر

ي ال، وهي  منطقةالت 
 رائدة ف 

ك مع فتيات الخدمة الوطنية ي نشاط مشب 
 البالد ف 

 

ي عام 
؟2022ماذا فعلنا ف   

نشاط التمكير  من خالل الموسيق  لألوالد الذين يعانون من مشاكل 
ي إطار التعليم الرسمي وغبر ال

ت" الثانوية ف  ي مدرسة "شر
  رسمي عاطفية ف 

 "من خالل نادي " راسا عىل عقب

ي  ي الحي الجنوئر
ي لمرشدي حبر  الجمهور الناطق بالعربية ف 

 نشاط مسائ 

ي 
ي منشيه )متحدثو اللغات( ف 

أنشطة أدلة حبر  الجمهور لصالح مجتمع بت 
 األحياء الجنوبية والشمالية

 ورش عمل وأنشطة للمراهقير  

 منشورات إعالمية للوقاية من العنف

ي مباراة استعراضية مخصصة للوقاية من افتتاح ملع
ب طبقة الشباب ف 

 العنف والعنرصية

ي المدينة 
يراقب نشاط الحي من خالل الطالب الذين يقومون بدوريات ف 

ي المساء من أجل زيادة الشعور باألمن 
اف ف  ا عىل األقدام يرافقهم إشر سبر
 الشخصي لسكان أحياء المدينة. 



لقوات األمن والشباب )تقام في عيد رئيس البلدية  انطالق مباريات كأس

(2023الفصح   

 ورش عمل الدفاع عن النفس للنساء والرجال

ל"ג בעומר   بلدي احتفال  

2023عودة برنامج ميال بالتعاون مع الشرطة   

محاضرات حول منع العنف داخل المدارس بالتعاون مع قسم الشباب 

 بالشرطة

 

 خدمة بيطرية

ة التي تعمل تحت إشراف مدير البلدية بهدف الحفاظ على الخدمة البيطري

الصحة العامة عند نقطة االنطالق بين سكان المدينة والحيوانات واإلشراف 

والوقاية من األمراض الحيوانية المنشأ )األمراض التي تنتقل من الحيوان 

إلى اإلنسان. وتعمل الخدمة من أجل رفاهية اإلنسان(. الحيوانات في 

وتحافظ على التوازن البيئي الصحيح بين الطبيعة المحيطة  بلديةق الالمناط

 .كجزء من نشاط الخدمة  بالمدينة للحيوانات األليفة

يتم إجراء اإلشراف البيطري على موضوع داء الكلب في جميع أنحاء  

المدينة ، واإلشراف والوقاية من األمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى 

ات عملي -البشر ، واإلشراف على المنتجات الغذائية ذات األصل الحيواني 

 .التفتيش في الشركات التي تبيع أغذية الحيوانات 

نشاط لتقليل عدد قطط الشوارع من أجل الرفاهية  -ارع تعقيم قطط الشو

 قطط والسكان.لل

ج وعالللكلب يتم إجراء التطعيمات في الخدمة يعمل مأوى كالب بلدي به 

مأوى الكالب الضالة ومراقبة داء الكلب والعالجات البيطرية في عيادة 

 الكالب وتبني الحيوانات.

 



 

 

 ؟2022ماذا فعلنا في عام 
 
مشروًعا واسع النطاق لتعقيم وإخصاء قطط الشوارع ، أكملنا • 

 قطة 2500وتم تحليل 
عملية تدقيق في تجارة المواد الغذائية حيث تم  589أجرينا • 

كجم من اللحوم ومنتجاتها التي تبين أنها غير  271تدمير 
 صالحة لالستهالك

شكوى عامة بشأن مجموعة متنوعة من  1137تعاملنا مع • 
 القضايا

 كالب كجزء من نشاط تربية الكالب البلدية 309جنا عال• 
 كلباً ضد داء الكلب 1780قمنا بتطعيم • 
 قطة مصابة ومريضة 30الرعاية الطبية لحوالي قدمنا • 
مركبة تحمل خدمات  576قمنا بإجراء فحص سالمة لـ • 

 تموين رياض األطفال في المدينة
 

 تسجيل األعمال التجارية
ألعمال لنفسها هدفًا يتمثل في تقديم خدمة تضع إدارة ترخيص ا

فعالة وفعالة إلصدار رخصة تجارية مع توفير استجابة شاملة 
وكجزء من أنشطتها  يتولى القسم عملية  ، ومتاحة ومهنية

قبل افتتاح األعمال  -الترخيص التي تشمل: المعلومات األولية 
قتها ، التجارية ، والتعامل مع عملية إصدار رخصة العمل ومراف

وإجراء عمليات التدقيق ، وإصدار تصاريح وضع الكراسي 
والطاوالت ، ونفقات ترخيص األعمال لألحداث في المدينة 

 864في سجالت تراخيص األعمال ، تعمل  ، وأكثر من ذلك
شركة في المدينة تشمل بنود الترخيص التي تتطلب إصدار 

 ترخيص تجاري يخضع لقانون ترخيص األعمال.
 
 
 



 

 
 ؟2022ماذا فعلنا في عام 

مركزية وقيادة تنفيذ الدالئل اإلرشادية الصحية في مجال • 
فيروس كورونا ، وتدريبات يومية لموظفي إدارة األمن 

 والتنفيذ. شرافاإلو
 .التدريب المهني لجميع موظفي اإلدارة• 
 .أعمال اإلشراف من خالل تقسيم المدينة إلى مناطقتطوير • 
ترخيص األعمال في المنطقة الصناعية اإلشراف على • 
 .وريت"تسيب"
 .الالفتات التجارية وتنفيذاإلشراف • 
تقليل عدد الشركات التي تخضع لحالة المعاملة بعد الوقت • 

 شركة. 85إلى  250المقبول في قانون ترخيص األعمال ، من 
 .تنظيم ترخيص الفعاليات تحت قبة السماء• 
 .جديدةرخصة تجارية  245إصدار • 
شركة  1110وإجراء عمليات التدقيق في  التنفيذزيادة • 

 .2021شركة في عام  350مقارنة بـ 
 
المشتركة مع التخطيط  التنفيذبدء العشرات من عمليات • 

والبناء ، والطب البيطري ، والشرطة البلدية ، ووكاالت 
ووزارة الصحة من أجل  ءالترخيص الخارجية مثل إدارة اإلطفا
 .تعزيز اإلشراف والتنفيذ في الشركات

تنظيم تراخيص الشركات التي تم رفضها لفترة طويلة من • 
الوقت من خالل الترويج لجلسات االستماع بصفته رئيس سلطة 

 .الترخيص
الفتات مجال الفتات وإعادة بناء الالمغادرة إلجراء مسح • 

 .السلطة 
 
 
  

 



  الصحون في رياض األطفالثورة غسالة 

أواني قابلة إلعادة االستخدام في رياض  استخدام تحولت نوف هجليل إلى
 األطفال

 ، من احادية االستخدامالوطني للحد من استخدام األواني  توجهكجزء من ال
ى إل لليأجل الحد من التلوث واألضرار البيئية ، انضمت مدينة نوف هج

البرنامج الوطني لوزارة حماية البيئة المصمم لتقليل استخدام األواني 
 .احادية االستخدام

يهدف البرنامج إلى بدء وغرس العادات من سن مبكرة والتي ستنتقل أيًضا 
إلى العائالت والجمهور ، لذلك تقرر تركيب غساالت أطباق في رياض 

عادة االستخدام وتقليل استخدام األطفال لزيادة استخدام األواني القابلة إل
 .احادية االستخداماألواني 

 روضاتوفي الوقت نفسه ، تم تركيب غساالت الصحون في جميع ال
البلدية. غساالت األطباق واألطباق القابلة إلعادة االستخدام تفي بجميع 

 معايير وزارة حماية البيئة. 

استخدامها ونصبت اشترت البلدية غساالت الصحون واألواني التي يعاد 
بمساعدة وزارة حماية البيئة.  روضاتالبنية التحتية الالزمة في مطابخ ال

مديرة قسم التعليم ، مينا كالين: "يجب أن يبدأ التثقيف في مجال التوعية 
اد يعتبر االنتقال إلى األواني التي يع حيث البيئية في سن ما قبل المدرسة

األطفال خطوة ضرورية ذات استخدامها وغساالت الصحون في رياض 
فوائد بيئية واقتصادية وتعليمية. ويصاحب هذه الخطوة تحركات إعالمية 

التي تشجع على الحد من استخدام األواني  في الروضاتطفال ألتثقيفية ل
 "..احادية االستخدام

  

 

 

 



 

 يةبلدالشرطة ال - 2022ملخص عمل عام 

 

 شرطيا. 12مفتشا و  12وحدة الشرطة البلدية بها • 

تم إجراء تدريبات مهنية وتجديد السلطة خالل سنة العمل ، والتي تشمل • 

 وأيام تأهيل تشغيلية وورش عمل جماعية. مجاالت

تم تجهيز وحدة الشرطة البلدية بمركبتي دفع رباعي ومعدات فريدة من • 

نوعها ضمن مجموعات إطفاء الحرائق كجزء من االستنتاجات التي تم 

من الحريق الذي أصاب المدينة. في حين أن الوحدة اليوم بها التوصل إليها 

 سيارات ودراجتين ناريتين. 4

 

تقرير جودة بيئية من قبل  2566في سنة العمل ، تم تسجيل حوالي . 1

بالًغا عن مخالفات ضوضاء ، و  1353مفتشي وحدة الشرطة البلدية ، منهم 

 القمامة.بالًغا عن مخالفات رمي  402

حادثة  2482ية مع بلداآلن في سنة العمل ، تعاملت وحدة الشرطة الحتى . 2

حادثة من الخط  3649( ، باإلضافة إلى 107من الخط الساخن للبلديات )

 عن العام السابق. ٪15. بانخفاض حوالي 100الساخن 

بالغ  702بالغ مروري ، منها  1976في سنة العمل ، تم تسجيل حوالي . 3

وإلغاء تهدد الحياة ،  عدائيةبالغاً لمخالفات  1274 عن مخالفات وقوف ، و

 الطريق. فيمركبة  56رخصة تسجيل 

 الترقيات التي تمت خالل سنة العمل: - 4

 18 -العمليات المرورية 

 8 -ترقيات جودة الحياة 

 7 -الترويج للمائدة المستديرة بالتعاون مع الجهات األخرى 

 2 -ترقيات الشباب 

 1 - عملية لمنع التحرش

في إطار النموذج الذي تم اختياره لمعالجة "غرف النزالء" بعد العديد من . 5

الشكاوى حول األضرار التي لحقت بنوعية حياة السكان ، نحن حاليًا في 

لوائح اتهام  3وحدة مختلفة وتم تقديم  20. تم إغالق استخدام ٪90تنفيذ 

 باإلضافة إلى ذلك.

  

 


