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المواطنون األعزاء، 
في هذه 

النشرة – 
نلخص لكم عمل 
المجلس في عام 

.2020

من أهم المعالم واألمور األساسية والتي 
غيرت  الواقع في ملخص عام 2020 )في 
الواقع التنظيمي في المجلس اإلقليمي(، هو 

انتهاء خطة االشفاء، والتحرر من عبء الديون 
الطويل، واالنتقال إلى اإلدارة العملية الممكنة 
والمتوازنة والتي تعكس وتظهر ثمار العمل.
يتعاظم هذا الفخر، على خلفية تحديات عام 
سيُذكر في صفحات التاريخ، باعتباره العام 

الذي هاجم فيه فيروس كورونا العالم وعطل 
كل ما عرفناه من قبل تقريًبا. على الرغم من 
كورونا، فقد حققنا معظم األهداف في الخطة 

السنوية للمجلس ، وقمنا بتنفيذ سلسلة من 
المشاريع التي نفتخر بها ، وذلك بفضل اإلدارة 

والقيادات في البلدات وتعاون المواطنين. كانت 
الرغبة في خلق األمل ومستقبل أفضل للمنطقة، 

على خلفية أزمة وواقع غريب ومجهول، 
بمثابة قوة دافعة أخرى، وأثناء عملنا لمواكبة 

التغييرات، خلقنا واقًعا جديًدا في الجلبوع.
في أعقاب التجربة التي أجريت عام 2020 

ونظرا لالختالفات بين البلدات وأهمية مناسبة 
الخدمات في كل بلدة حسب احتياجاتها ، قمنا 

بتوسيع وزيادة ميزانية سلة الخدمات التي 
يقدمها المجلس للبلدات والمواطنين. 

تتكون الخطة المختارة من سلة أساسية من 
الخدمات، سلة مرنة، وآلية تشغيل، والتي تشجع 

البلدات على اإلدارة الذاتية ومستوى عاٍل من 
الخدمات. تؤدي صياغة سلة الخدمات هذه إلى 

مزيج مرّكز من الخدمات، مما يقوي البلدات 
وقدرتها على تلبية االحتياجات والتحديات، 

ونتيجة لذلك، تم تحسين كل من نطاق وجودة 
الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل كبير. في 

مواجهة واقع مليء بالتحديات وعدم تمرير 
الميزانيات كما يجب من قبل الحكومة، أنا 

فخور برئاسة مؤسسة تخصص ما يقرب من 
٪85 من ميزانية المجلس للتعليم والشؤون 

االجتماعية والتنمية، ال سيما في ضوء هذا العام 
الخاص واالستثنائي في مجال خدمات الشؤون 
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االجتماعية والتعليم. 
في شهر آذار من العام الماضي، هاجما فيروس 

الكورونا الذي ما زال يرافقنا حتى يومنا هذا. 
وبلحظة واحدة توقفت الفعاليات اليومية، ودخلت 

الدولة في إغالق. في حالة من المجهول وعدم 
اليقين، أنشأنا قدر اإلمكان مجموعة متنوعة من 
الحلول والخدمات للمواطنين، جنًبا إلى جنب مع 

العديد من المبادرات واألنشطة التي تم تكييفها 
مع روح الفترة والقيود. مع تفشي الوباء، تم 

تشكيل "طاقم كورونا"، الذي قام بإجراء تقييمات 
لألوضاع وإيجاد الحلول الممكنة، كما وقام الطاقم  

بتولي مسؤولية تنفيذ تعليمات كورونا في جميع 
بلدات المجلس. لكن أواًل وقبل كل شيء، ومن 

أجل التعامل بحزم مع نفس الوباء، اعتمدنا على 
نفس "روح جلبوع" التي اعتدنا عليها. وتضمن 

التكاتف االجتماعي الذي يعتبر مدعاة للفخر. 
وهكذا، تمكنا من  الوباء بفضل الدعم المشترك 
والقيم المشتركة بيننا، وقبل كل شيء قيم كرامة 

اإلنسان واالهتمام باآلخرين، إلى جانب روح 
التطوع واالستعداد لمساعدة اآلخرين. لقد 

حرصنا على االستفادة من هذه الفترة لتحقيق 
أمور جميلة ولتقدير جميع من ساهم في تعزيز 

صمود مجتمعنا.
إلى جانب كل هذا، سجلنا هذا العام مجموعة 

متنوعة من اإلنجازات الخاصة في تنمية الموارد 
الزراعية والبيئية في جلبوع مثل إغالق محطات 

تجميع النفايات التي كانت تشكل خطًرا صحًيا 
كبيًرا، وإلغاء إنشاء محطة توليد الكهرباء التي 

تعتمد على الغاز الملوث، وإزالة خطر خط 
الكهرباء 400 الذي كان سيضر بأهل الناعورة. 

وأيًضا تطوير سبل توليد طاقة متجددة وحديثة 
عن طريق نظام الطاقة الشمسية وغيرها.  

باإلضافة إلى ذلك ، تنفيذ العديد من مشاريع  
مثل استوديو الرقص الجديد، وملعب ألعاب 

القوى المحدث، وحديقة عامة رائعة في بلدات 
اشكول حيفر، ومراكز الشباب في حيفر وأومان 

وغيرها. في الوقت نفسه ، استمر التطوير في 
المنطقة الصناعية "مفاؤوت جلبوع"، وأضيفت 
مصانع جديدة عالية الجودة، على رأسها مصنع 
مهم، حل محل مصنع فروتاروم الملوث. عالوة 
على ذلك ، أكملنا هذا العام عملية رائعة ومعمقة 
لتطوير التميز التنظيمي في المجلس، أنشأنا قسًما 

جديًدا للبلدات، وقمنا بإعادة تنظيم وبناء قسم 
الخدمات االجتماعية وغيرها.

نقدم لكم هذا العام أيًضا ملخًصا ألنشطتنا 
ومشاريعنا ألجل الجلبوع وسكانه. إن الشفافية 

وعرض المعلومات لكم بشكل كامل، من مبادئنا 
األساسية،  ألنكم - السكان - الجزء األكثر أهمية 

في كل ما نفعله بالمجلس، ويجب أن تكونوا 
شركاء  وأن تُعرض المعلومات لكم بشفافية 

كاملة.
أشكر جميع الشركاء والشريكات، وكذلك 

اللجان المحلية والمسؤولين ومديري الجمعيات، 
وموظفي المجلس الرائعين ، واإلدارة المهنية 
، وأنتم ، سكان الجلبوع األعزاء - على ثقتكم 

وتعاونكم الستمرار العمل واالنجاز.

مع كامل محبتي واحترامي
عوفيد نور، رئيس المجلس
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 سلطة صحية وسليمة 
تخلق واقًعا: إنهاء خطة 

االشفاء، التحرر من أعباء 
الديون، إدارة سليمة 

ومتوازنة، وإنشاء بنية 
تحتية سليمة لإلدارة 

السليمة.
 

تحويل الموازنة 
والصالحيات إلى البلدات، 
لمالئمة الخدمات، كل بلدة 

لنفسها .

 مؤتمر- "رسم أفق مختلف 
2020": تتويج لعملية متعمقة 
لتطوير التميز التنظيمي مع 

موظفي المجلس، إلنشاء 
البنية التحتية واألدوات 

والمهارات اإلدارية عالية 
المستوى.

 التطوير والبناء في الجلبوع 
كإشارة قيمة رائدة: تجديد 

وصيانة  مركز التشغيل في 
ياعيل.

 
إنجاز خاص - تم إلغاء 

إنشاء محطة كهرباء مفوت 
جلبوع! مرة أخرى ، يقود 

المجلس المواطنين في 
نضال لوقف مشروع كان 

يزعم أنه من المستحيل 
إيقافه.

مولدات التغيير
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 | 5  

 | 6  

 | 8  

كمبرلي كالرك تنشئ مصنًعا 
متطوًرا في المنطقة الصناعية 

"موفاؤوت هجلبوع"! يحقق 
المجلس نجاًحا في جلب مصنع 

بهذه الضخامة واألهمية، 
بعد عامين من نجاحه 

بإفشال مشروع إقامة مصنع 
فروتاروم الملوث للبيئة.

عملية اشراك المواطنين  في 
تحديد سلة الخدمات - يعمل 
الجلبوع حالياً في أكثر من 

36 منطقة خدمات، يقدم من 
خاللها أكثر من 300 خدمة 

للمواطنين!

إنشاء ساحة جديدة عند 
مدخل أومان: حل يدعم 

النمو الديموغرافي الكبير في 
المنطقة.
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في اجتماع مع وزير 
المواصالت، تم االتفاق على 
تنظيم وتوسيع مدخل حيفر، 

لمعالجة مخاطر السالمة 
على شارع 716 ، وتسريع 

مشروع توسيع شارع.

 الصناعة في جلبوع: تم 
تجنيد منح إلنشاء مصنعين 

إضافيين في المنطقة 
الصناعية موفؤوت هجلبوع.

مشروع الحذر على الطرق 
في المدرسة ووزارة 

المواصالت -  تشكيل جديد 
في الجلبوع من أمناء حراس 

الطرق.

زخم التطور في المؤسسات 
التربوية في الجلبوع: 

باستثمار حوالي 11 مليون 
شيكل ، من تجديد مدرسة 

ابتدائية ومدرسة ثانوية 
جديدة في المقيبلة.

استكمال بناء مساحات 
دراسية إضافية في مدرسة 

"جلبوع" ، وفي نفس الوقت 
بدأ العمل على طريق 
الوصول إلى المدرسة 

الجديدة.

بميزانيات بلغت نحو 22 
مليون شيكل - أعمال بناء، 

تطوير وصيانة واسعة 
في المؤسسات التعليمية 

في الجلبوع، ما قبل العام 
الدراسي 20-21.

> 7

> 8

باستثمار حوالي 7 مليون 
شيكل، 3 مشاريع لتطوير 

شبكات المياه والبنى 
التحتية للصرف الصحي 
في تجمع حرود، غوش 
ياعيل، ومدرسة عيمك 

حارود.

إنجاز خاص - تم إلغاء 
إنشاء محطة كهرباء مفوت 
جلبوع! مرة أخرى ، يقود 

المجلس المواطنين في 
نضال لوقف مشروع كان 

يزعم أنه من المستحيل 
إيقافه.

تطوير البنى 
التحتية 
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 بمناسبة يوم المعلم في 
الجلبوع – الشكر الجزيل 

لالستثمار الكبير!

القراءة الصحيحة والممتعة 
للكتاب - رئيس المجلس 

يشارك مع طالب الجلبوع 
في قراءة الكتاب األول في 

مشروع "مكتبة بيجامة "

كافكا: مشروع فريد من 
نوعه في مدرسة الجلبوع 

الديمقراطية.

مسيرة تربوية في جلبوع- 
طريق مرصوف بالقيم 

واالبتكار التربوي.

أغنية في المحطة  : طالب 
"نير جلبوع" يزينون محطات 

الحافالت باألغاني التي 
كتبوها.

 فخر كبير:  طالب ثانوية 
"األخوة-جلبوع"  يفوزون 
بالمركز األول في نصف 
النهائي، وتأهلوا لنهائيات 

مسابقة الروبوتيكا المرموقة: 
.FIRST League LEGO

 ترميم مقبرة عين حرود 
القديمة - نشاط خاص يربط 

الطالب بالتراث واألجدا.

في جلبوع ، كل يوم يوم 
لألعمال الصالحة! مدرسة 
عيمك حارود، في معرض 
مثير لذكرى الراحل جيفن 

تورجمان.

الخبر السار لضعاف السمع 
سيأتي من مدرسة المقيبلة 
الثانوية؟ طالب المدارس 
يتأهلوا لنهائيات معرض 

البحث العلمي، وذلك بفضل 
الحل التكنولوجي الذي 
يساعد األشخاص الذين 

يعانون من صعوبات في 
السمع.

 | 1   | 2  
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التعليم في ظل الكورونا
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 مدرسة نير هجلبوع 
تفوز بالتقدير والجائزة 

للحفاظ على تراث يانوش 
كورتشياك .

 فخر عظيم! المجلس البلدي 
يكرم  7 طالب متميزين 

يعبرون عن العمل التربوي 
في الجلبوع.

التعليم في الجلبوع هو 
اإلجابة على كل األسئلة 

- تحديات كورونا وتمويل 
كبير: استمتع اآلالف من 

أبناء الشبيبة واألطفال في 
جلبوع بصيف قيم ومميز، 
بتنظيم من كل المؤسسات 

التربوية في الجلبع.

مربية الروضة المميزة! 
فازت رونيت شرابي، 

وهي معلمة من بارزون ، 
بلقب مرموق للتعليم الديني 

الحكومي.

في الجلبوع ال يوجد عيد 
أسعد من عيد بداية العام 

الدراسي. على عكس 
المخطط الوطني - يستمتع 
طالب المدارس االبتدائية 
بأيام دراسة مباشرة، أكثر 

حتى من التي تحددها 
الوزارة.

دعم المساعدات في رياض 
األطفال بالحب - توزيع 

مظالت مميزة كهدايا رمزية 
على كادر المساعدات  في 
رياض األطفال والمدارس 

في جلبوع تعبيراً عن 
االمتنان والتقدير ألنشطتهم.

على خلفية اإلغالق - قدم 
المجلس حلواًل لألطر 
التربوية عبر فعاليات 

ونشاطات مميزة.

وزير التربية والتعليم يوآف 
جاالنت زار الجلبوع وقدم 
مع رئيس المجلس 875 
حاسوًبا ورزم لالتصال 

باالنترنت،  بقيمة 2 مليون 
شيكل للمدارس الثانوية 

واالبتدائية.
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إنشاء نادي مركزي في 
نوريت - معلم تاريخي في 

طريقه إلى التحول إلى بلدة، 
كما كان متوقعا منذ إنشائه.

باستثمار 4 ماليين شيكل: 
تم تسليم قطعتين ارض 
مشتركتين جديدتين في 
طمرة الزعبية والطيبة 

الزعبية مخصصة للنشاطات 
االجتماعية .

جيفع- استكمال مشروع 
تجديد النادي ومكتبة 

الكيبوتس.

ملعب رياضي جديد متكامل 
لفائدة المواطنين في كيبوتس 

عين حرود إيحود. 

مشاريع الغاز كرافعات 
للنمو في البلدات! تم افتتاح 
محطتي وقود جديدتين في 

الجلبوع! 

بدء أعمال بناء نادي جماهيري 
بقرية الناعورة.

تم تسليم مالعب جديدة 
في بلدات: جدعونا، طمرة 

الزعبية، الناعورة، بيت 
هشيطا، دبورا، باراك، ونير 

يافي.

تم افتتاح ناديين جديدين للشباب 
في أومان وحيفر.

تطوير البنى التحتية المجتمعية

 | 4  
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 تم االنتهاء من بناء الصالة 
الرياضية الجديدة في مدرسة 

االخوة جلبوع، وفي نفس الوقت تم 
إنجاز مراحل متقدمة في بناء قاعة 

جديدة في أومان.

الجلبوع على الخريطة وبقي على 
الخريطة! هبوعيل يزراعيل جلبوع 

بطل الرجبي اإلسرائيلي لموسم 
!2019-2020

فريق جلبوع / جليل يصنعون 
تاريًخا غير مسبوق! ألول مرة في 

الدوري الممتاز ، ثمانية العبين 
من صنع نادي الشباب المحلي 
.. ووالدة نادي كرة قدم جديد: 

هابوعيل جلبوع.

والدة نادي كرة قدم جديد: هابوعيل 
جلبوع.

أسرع ما يمكن: عيدو تل بيلغ من 
كفار يحزكل، بطاًل إسرائيلًيا في 

حدث "سبرينت"  للدراجات الهوية.

 | 2  
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الرياضة
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في قرية صندلة بدأ نشاط 
"كشافة جلبوع" ألول مرة 
، وبذلك استكملت عملية 

انتشار نشاط الحركة الشبابية 
في كل القرى العربية.

باستثمار حوالي 1.5 مليون 
شيكل تم انشاء استديو جديد 
لصالح دورات الرقص في 

جلبوع.

بسبب تحديات الكورونا، 
فعاليات رياضية عبر الزوم 

للشبيبة.

مشروع لتطوير صناعة كرة 
القدم في الجلبوع. اتفاقية 
تعاون مع شركة ماروم 

دولفين للنهوض بكرة القدم.

مسار واضح ومستمر مع 
المبادئ والقيم - رئيس 

المجلس يجري لقاءات قيمة 
مع طالب صفوف الثاني 

عشر. 

العيش في الحركة والرقص 
في المجتمع: بقيادة استوديو 
الرقص، مشروع مجتمعي- 
ورشات رقص على أعلى 

المستويات.

نادي الدراجات الهوائية 
المحلي في الجلبوع يقيم 

فعالية يوم األسرة.

تكريم للمتجندين الجدد.

 | 4  

 | 7  

 | 8  

 | 1   | 2  

 | 6  
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المجتمع
> 1

> 2

> 3

> 4

> 5

في عين األنور – الحانوكا- 
إشعال األنوار في الجلبوع .

فعاليات مميزة في عيد 
الشفوعوت.

تقدير كبير لمبادرات 
المواطنين: اهتمام بجميع 
وكوام القمامة التي خلفها 
"الزوار" من جميع أنحاء 

البالد.

نحقق األحالم! عفيف فودي 
)من قرية الطيبة الزعبية(، 

9 سنوات، ويتجند في شرطة 
إسرائيل.

 
احتضان اجتماعي للفئات 
الضعيفة والمسنين الذين 

كان يجب أن يبقوا في حجر 
خالل فترة الكورونا.

 | 1  

 | 5  

 | 2  

 | 4  
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التميز 
التنظيمي

إنشاء قسم 
للبلدات

> 1

> 2

> 3

> 4

> 1

> 2

> 3

 نؤمن بالتربية والتعليم: 32 مساعدة 
في رياض األطفال في الجلبوع 

أكملن دورة تدريبية مشتركة بين 
المجلس وسمينار هكيبوتسيم.

تدريب اللجان وتدريب المديرين 
والمسؤولين في المجلس – ضمن 
مشروع التميّز التنظيمي لموظفي 

المجلس.

عوفيد نور، الذي يشغل أيًضا 
منصب رئيس اللجنة الزراعية في 

مركز المجالس اإلقليمية، يستضيف 
إدارة مركز المجالس للتعرف على 

الجلبوع.

الجلبوع يشتري جلبوع: إنشاء 
موقع إلكتروني جديد لالستفادة من 
التعاون بين أصحاب المصالح في 

الجلبوع.

 تسوية منتظمة للحسابات 
والميزانيات في كل البلدات ألول 
مرة منذ إنشاء المجلس، تصادق 

الهيئة الكاملة لمجلس الجلبوع على 
الموازنة التشغيلية للجان المحلية.

 
إنشاء وبدء برنامج تدريبي للجان 
عالي الجودة وفريد   من نوعه من 

أجل نمو اللجان.
 

عمل اللجان في البلدات: ألول مرة 
في جلبوع، تم تشجيع إنشاء لجنة 

جديدة، من أجل تحسين الخدمة 
في البلدة.

 | 1  

 | 3   | 4  

 | 1  

 | 3  
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> 1

> 2

> 3

> 4

> 1

> 2

> 3

> 4

تطوير وتحسين أنشطة هموكيد- 
مركز الخدمات: الحد بشكل 

كبير من االستفسارات التي لم 
يتم حلها وإنشاء آليات إشراف 

ورقابة مهنية وسريعة.
 

ملف المواطن: خدمة عن بعد، 
في الجلبوع نتجدد بخدمة جديدة 

تسهل على المواطنين.
 

تم افتتاح موقع الكتروني جديد 
للجنة المحلية لراحة السكان 

ودعما لمسيرة النمو في الجلبوع

من أجل صالح المواطنين: نشاط 
لمرة واحدة في الجلبوع مع 

سلطة المياه لشطب الفوائد على 
الديون.

تدريب شامل لجميع القوات 
والطواقم في المنطقة، 

لسيناريوهات وقوع كارثة.
 

الريادة في المبادرة وتحمل 
المسؤولية! قائد قيادة الجبهة 

الداخلية اللواء تامر يدعي 
يزور الجلبوع.

استمرار تطوير المكونات 
األمنية في البلدات بميزانية 

تقارب 2 مليون شيكل . 
 

5 عربات إطفاء في البلدات مع 
ترتيب استجابة سريعة ومهنية 

للحاجة.

الشفافية وخدمة مشاركة الجمهور

 | 4  

 | 3  

 | 1  

 | 4  

الطوارئ
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> 1

> 2

> 3

> 4

يجب المطالبة بفرص 
متساوية ومطلوبة للجميع! 

"المجتمع في الجلبوع 
يحتفل باليوم العالمي لذوي 

االحتياجات الخاصة.

في مقدمة مساعدة الفئات 
الضعيفة: التضامن الكامل 

في نضال األخصائيين 
االجتماعيين.

بيئة تكنولوجية متقدمة 
وطريقة تدريب معرفية 

حركية مبتكرة: في مركز 
"دوروت في الجلبوع" 

استعدادات لنشاطات جديدة.

مرحًبا بالعيد، بوجه مشرق: 
موظفات دائرة الخدمات 

االجتماعية يستقبلون عيد 
"الحانوكا" بتزيين مكان 

العمل.

 | 1  

 | 2  

 | 3   | 4  

الخدمات 
اجتماعية
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> 1> 2> 3> 4 كيف تطير 
بالخيال وتخرج 
منه قصة؟ أذهل 
الكاتب يوناتان 

يافين طالب نير 
هجلبوع، كجزء من 

السلة الثقافية.

 | 1  

 | 3  

 | 2  

 | 2  

الثقافة

لم تنتِه بعد كل 
عجائبكم وعجائب 

المواهب في الجلبوع 
... اطالق أغنية "بو 

شير عبري" ، كل.

تخليد ذكرى 
موشيه روزنفلد.

كلنا سوبر وومان! 
تم االحتفال بيوم 
المرأة في جلبوع 

بمساعدة هدار ليفي.
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الزراعة، البيئة والسياحة
> 1

> 2

> 3

> 4

الخبر السار لمربي األغنام يأتي 
من الجلبوع - حل إلخالء جيف 

األغنام لعام 2020 ، بقيادة المجلس 
اإلقليمي الجلبوع.

تم اكتشاف أنفلونزا الطيور في 
موشاف رام أون، والتعامل مع 

الموضوع.

المحافظة على "الشبر" في المناطق 
القروية .. يقود رئيس المجلس 

نضااًل للحفاظ على استقاللية 
جمعيات المياه.

المكان السحري الجديد في جلبوع: 
حديقة الحواس في حرش جدعون.

 | 1  

 | 2   | 3  

 | 4   | 4  



סיכום שנה 2020

|  17  |

מועצה אזורית גלבוע   |  

إنجازات مميزة

> 1

> 2

 الجلبوع نظيف وصحي 
أكثر: إغالق جميع محطات 

تجميع النفايات، ورفع 
ميزانيات الصرف الصحي 

وتخصيصها للبلدات، وزيادة 
التنفيذ والجباية، واإلشراف 

على تنفيذ مقاولي جمع 
النفايات.

أنظمة الطاقة الشمسية 
العائمة في جلبوع، كرافعة 

اقتصادية للبلدات: ألول مرة 
في البالد ، سيتم استخدام 

أحواض األسماك في 
الكيبوتسات كوسيلة إلنتاج 

الطاقة المتجددة.

> 3

> 4

> 5

لضمان نظافة الجلبوع – 
وزيرة حماية البيئة شاركت 
في ثورة إدارة النفايات في 

الجلبوع..

دائرة الصرف الصحي ترفع 
الميزانيات  بنحو 2 مليون 
شيكل مع تعزيز وتحسين 

األنشطة والخدمات للمواطنين!

الحفاظ على الجلبوع  أخضًرا 
وصحي : التمكن من إحباط 
خطر خط الكهرباء 400 ، 
الذي كان يشكل خطًرا على 

الناعورة.

 | 5  

 | 2  

 | 4  

 | 3  



|  18  |

حافظ على نعمة هللا علينا! نشاط مكثف من طواقم المجلس كورونا
في مواجهة فيروس الكورونا وتفشيه .

توزيع رزم غذائيةتوزيع زهور للمواطنين

توزيع رزم غذائية للمسنين

رزم ألطفال الروضات

وضع أكاليل ذكرى تحضير رزم تعليمية

طاقم كورونا في البلدات
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حملة افحص وسافر توزيع زهور للمواطنين  

المزيد من الرزم الغذائية  شموع ذكرى للبلدات 

وضع األكاليل شكر لطواقم الطوارئ والعاملين االجتماعيين 



www.hagilboa.org.il :في موقع المجلس
لخدمتكم مركز االتصاالت، يعمل 24/6: 6071122-04 أو 109صفحة الفيسبوك: المجلس اإلقليمي الجلبوع

لتحميل التطبيق االلكتروني: 

תשלומים 
לחוגים ופעילות

אירועי תרבות 
ופנאי כרטיסים

תיירות 
ואטרקציות 

בגלבוע

דיווח מידי על 
אירועים ומפגעים

תשלומי מים

החברה 
הכלכלית

צור קשר

ניוזלטר חודשי- 
מידעון הגלבוע

ול
י ו

ור
 א

ם:
לו

צי

نحن في أوج العمل، وندعوكم للتواصل معنا ومعرفة المزيد من المعلومات:


