أوالً :أعضاء المجلس البلدي
الدكتور محمد نازك الكفارنة

رئيس بلدية بيت حانون
 حاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية

 عمل محاض اًر بالجامعة اإلسالمية وجامعات أخرى

 شغل منصب رئيس الجمعية اإلسالمية – بيت حانون سابقاً
 خطيب وامام مسجد التوبة

 يشغل منصب رئيس البلدية حالياً
 اعتقل في سجون االحتالل من عام 8881-8811

نائب رئيس بلدية بيت حانون

الأستاذ مجدي زهدي أبو عمشة

 حاصل على درجة الماجستير في التأهيل الطبيعي

 مدير عام الشئون الحكومية في مجلس الوزراء-سابق ًا
 نائب رئيس نادي بيت حانون الرياضي
 أمين سر الجمعية اإلسالمية في بيت حانون

 يشغل منصب نائب رئيس البلدية حالي ًا
 اعتقل في سجون االحتالل من عام 8881-8881

عضو المجلس البلدي

الأستاذ الدكتور محمد موسى شبات

 أستاذ دكتور في الفيزياء

 نائب رئيس الجامعة اإلسالمية للشئون اإلدارية
 محاضر في الجامعة اإلسالمية

 أول عالم عربي ومسلم ينضم إلى أعضاء لجنة تحكيم جائزة جاليليو
الدولية للبصريات

 حاصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء والعرب الشبان عام
8881
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الشيخ محمد صابر أبوعودة

عضو المجلس البلدي

 مدير شركة أبو عودة للحج والعمرة

 عضو لجنة اإلصالح في مدينة بيت حانون
 أحد أبرز وجهاء مدينة بيت حانون

الأستاذ وليد محمد إسماعيل

عضو المجلس البلدي

 حاصل على درجة الماجستير في الجيولوجيا التطبيقية
 باحث لنيل درجة الدكتوراه

 اعتقل في سجون االحتالل من عام 8888-8818

 مدير تنفيذي سابق للجمعية اإلسالمية في بيت حانون

الأستاذ محمد جمعة المصري

عضو المجلس البلدي

 حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال
 حاصل على دورات متقدمة في اإلدارة واعداد المشاريع
 مدير إداري لمستشفى بيت حانون

 مسئول عن ملف الرقابة والتفتيش في البلدية
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الأستاذ بسام يوسف حمد

عضو المجلس البلدي

 حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة
 موظف في شركة االتصاالت الفلسطينية

الشيخ سليمان محمد عدوان

عضو المجلس البلدي

 حاصل على درجة الماجستير في الشريعة اإلسالمية
 خطيب وداعية في مساجد بيت حانون

 مأذون شرعي في محكمة شمال القطاع

الأستاذ إسماعيل مصباح الكفارنة

عضو المجلس البلدي

 حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات
 مدير مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنين

 اعتقل في سجون االحتالل من عام 8881-8881
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الشيخ نوفل مفلح عليان

عضو المجلس البلدي

 خطيب وداعية في مساجد بيت حانون
 موظف في مكتبة الجامعة اإلسالمية

 عضو مؤسس في الجمعية اإلسالمية

الأخت فيزا أحمد شريم (الزعانين)

عضو المجلس البلدي

 حاصلة على درجة البكالوريوس في التمريض
 رئيس قسم الوالدة في مستشفى الشفاء بغزة
 حائزة على جائزة الممرضة المثالية

ثانياً :تعريف بالمجلس البلدي
عرف القانون رقم ( )1لسنة 1991م المجلس البلدي بأنه سلطة محلية تمارس مهام محددة بموجب قانون
الهيئات المحلية الفلسطينية ،حيث يعتبر المجلس البلدي من األعضاء المؤثرة في جهاز المدينة العصرية
وتكون مهامه مكملة لوظائف رئيس البلدية ،حيث يتولى السلطات في البلدية كل من المجلس البلدي ورئيس
البلدية ويمارس المجلس البلدي سلطة التقرير والمراقبة ،بينما يمارس رئيس البلدية سلطة التنفيذ بمعاونة
أجهزة البلدية المختلفة وهو المسئول عن إدارة البلدية وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق األنظمة
والتعليمات المنظمة للعمل بها وله الحق في إصدار الق اررات والتعليمات الخاصة بشؤون البلدية بما ال
يتعارض مع هذه األنظمة.
تأسس أول مجلس قروي لبيت حانون عام  1991حتى عام  1999حيث قام فخامة رئيس دولة فلسطين
آنذاك السيد الرئيس ياسر عرفات باصدار مرسوم رئاسي يقضي بتحويل المجلس القروي الى مجلس بلدي .
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وكان أول رئيس للمجلس القروي لبيت حانون الحاج أحمد عبد الهادي الزعانين حيث استمر رئيسا للمجلس
من عام  1991وحتى عام  ،1991ثم تاله الحاج موسى توفيق حمد حيث بقي رئيسا للمجلس حتى عام
. 1999
وخالل االنتفاضة األولى كان السيد سفيان حمد قائما بأعمال المجلس ويقي حتى عام 1996حيث أصدر
الرئيس الراحل ياسر عرفات ق ار اًر ًً بتشكيل المجلس البلدي األول في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية وتسلم

رئاسة البلدية السيد  /ابراهيم توفيق حمد بتاريخ  1999/9/31م وذلك بمشاركة اثني عشر من نخبة
مواطني المدينة المؤهلين وذوي الخبرة والدراية بحيث يمثلون أحياء وقطاعات مختلفة بها  .وقد وقع على
كاهل المجلس البلدي آنذاك أعباء جسام تتمثل في تأهيل وتطوير المدينة التي تدمرت بنيتها التحتية تماماً
إبان االحتالل العسكري اإلسرائيلي ،األمر الذي حذا بالمجلس البلدي للسعي الستقطاب التمويل المباشر
للمشاريع الحيوية التي تحتاجها المدينة ،وعمل المجلس على وضع الخطوط العريضة لعملية التطوير حيث
تمت بعد فترة وجيزة من العمل الدءوب زيادة القدرة اإلنتاجية للدوائر واألقسام ،وتم وضع البلدية بصورة الئقة
لها مصداقيتها اإلدارية والفنية والمالية لدى العديد من الدول المانحة التي بادرت نتيجة لذلك بتقديم الدعم
والعون لتطوير عدة مشاريع حيوية في المدينة .ولم يعتمد المجلس البلدي كلياً على المعونات الخارجية بل
قام بجهد وتمويل ذاتيين لتطوير وتنفيذ عدد كبير من المشاريع والمرافق الهامة في المدينة لرفع مستوى
الخدمات وتخفيف العبء عن المواطنيـن.
وفي تاريخ  3001-1-31جرت انتخابات البلدية وتم انتخاب المجلس البلدي المكون من  11عضو و تم
اختيار الدكتور محمد نازك الكفارنة ليكون رئيسا للبلدية.
ويتشكل المجلس البلدي الحالي لمدينة بيت حانون من أحد عشرة عضواً يحملون شهادات ودرجات عالية في
تخصصات مختلفة .ويعكف المجلس الحالي على تطوير األداءين اإلداري والفني ألجهزة البلدية وتحقيق أعلى
درجات التفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم وذلك وفق اإلمكانيات المتاحة والخروج بأفكار ومشاريع لحل
المشاكل المزمنة وخصوصاً المشكلة المالية التي تلقي بظاللها السلبية على البلدية والمواطنين ،حيث أقر
المجلس البلدي مجموعة من اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي التي تغطي كافة قطاعات العمل في البلدية
مع استعانة كل لجنة بالموظفين المختصين من إدارات وأقسام ومراكز البلدية المختلفة.

الوضع المالي:
إن المتفحص للوضع المالي للبلدية المرفق خالل فترة عمل المجلس البلدي الحالي ال بد أن يمر بثالثة
مفاصل مهمة ،في تاريخ البلدية وهي الفترة السابقة للمجلس الحالي ،وفترة عمل المجلس قبل االنتخابات
التشريعية ،وفترة ما بعد االنتخابات التشريعية ،حسب ما هو موضح أدناه
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أوالً  :الفترة السابقة لالنتخابات البلدية العام 3002م
كان أثر انتفاضة األقصى واضحاً على الوضع المالي للبلدية فالديون على البلدية عالية وبلغت 392939912
شيكل وكذلك هناك عجز كبير في إيرادات البلدية مقابل المصروفات بلغ  1199130شيكل.
ثانياً  :فترة عمل المجلس قبل االنتخابات التشريعية العام 3001م:
كانت الفترة ايجابية من الناحية المالية حيث تم توثيق التعاون مع وزارة المالية والمالية العسكرية لتحصيل
مستحقات البلدية على موظفي السلطة الوطنية وقوات األمن  ،ويتضح ذلك من خالل:
 -1إثراء الميزانية المعتمدة للبلدية للعام 3001م ورفعها من  392119100شيكل وقت اإلعداد قبل المجلس
الحالي إلى مبلغ  191999100شيكل أي بمبلغ  1999900شيكل  ،أي بمعدل . %13.9
-3زيادة ديون البلدية المتراكمة على المشتركين زيادة طفيفة من  992139399شيكل عام 2004م  ،إلى
مبلغ  990199029شيكل عام 3001م  ،وذلك بسبب زيادة التحصيل الناتجة عن سياسة المجلس حيث قام
بتخفيض  %10من المستحقات المتراكمة على المشتركين.
-1تقليص العجز المتراكم في الميزانية العادية المرحل من سنة 3002م  ،من مبلغ 758,320شيكل  ،إلى
مبلغ  1909901شيكل .
-2تسديد العديد من ديون البلدية مثل التأمين والمعاشات والتأمين الصحي عن الفترة السابقة للمجلس.
ثالثاً ـ فترة عمل المجلس بعد االنتخابات التشريعية العام 3009م:
كانت الفترة صعبة جداً من الناحية المالية حيث لم تقم وزارة المالية بدفع مستحقات البلدية على موظفي
السلطة الوطنية وقوات األمن ،والبالغة مبلغ

942,781شيكل ،بسبب الحصار االقتصادي للحكومة

الفلسطينية والذي أدى بدوره إلى العديد من المشاكل المالية منها على سبيل المثال:
 -1عجز البلدية عن تسديد رواتب موظفي البلدية مبلغ  9139299شيكل  ،خصوصاً بعد تطبيق قانون
الخدمة المدنية الذي رفع قيمة رواتب الموظفين بمعدل  119000شيكل شهرياً  ،أي 2309000
شيكل سنوياً
 -2صرف مبالغ رسوم النقل على الطرق مبلغ  2209000شيكل على بند الرواتب بدالً مما كان مخطط ًا
له أن تسدد لصالح هيئة التأمين والمعاشات والتأمين الصحي ومكب نفايات بلدية عزة.
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 -3ارتفاع ديون البلدية ارتفاعاً ملحوظاً مبلغ  992319109شيكل.
 -4ارتفاع العجز المتراكم في الميزانية العادية من مبلغ  1909901شيكل سنة 3001م ،إلى مبلغ
 190119109شيكل سنة 3009م.
 -5إضافة إلى ما ورد أعاله فقد حطم االجتياح اإلسرائيلي للمدينة البقية الباقية من أمل تحصيل الديون
المتراكمة على المشتركين حيث تضرر غالبيتهم من هذا االجتياح ،وعليه ارتفعت الديون المتراكمة
على المشتركين من  990199029شيكل عام 3001م ،إلى  1099919119شيكل عام 3009م.

الخالصة:
بناء على ما ورد أعاله وعلى ما هو موضح بالتقرير المرفق فإن الوضع المالي
ما من شك أنه ً
للبلدية صعب جداً والذي بدوره يحتاج إلى المساعدة في رفع مستوى البلدية المالي بدعم البلدية
لتجاوز هذه المحنة من خالل:
أوالً ـ دعم البلدية المادي من خالل ممولين:
تحتاج البلدية إلى العديد من المشاريع التنموية في المدينة لتساعدها في المرحلة المقبلة ،تشارك
البلدية فيها بأحد قطع األرض التي تمتلكها مثل:
 -1مشروع إنشاء محطة بنزين.
 -2مشروع إنشاء محطة غاز.
 -3مصانع ألبان
ثانياً ـ اقتراحات لتحسين الوضع المالي للبلدية:
 -1هدم واعادة بناء السوق المركزي للبلدية بشكل يساعد على زيادة عدد الدكاكين في الطابق
األرضي وامكانية إعداد الطابق األول لمؤسسات تخدم المواطنين وتدر على البلدية إيجارات
معينة
 -2استثمار قطعة أرض البلدية في الساقية وبناء المخازن الالزمة.
 -3هدم مكتب البريد واعادة بنائه مع قطعة األرض أمامه لبناء عمارة أدوار وتأجيرها لمؤسسات
حكومية واعتماد الدور األرضي لفرع بنك ألحد البنوك الفلسطينية.
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