
سلسلة نشرات شهرية عن إنجازات مجلس المزرعة المحلي

شو عم بصيـــــــــر

النشرة الثانية 

بالمزرعـــــــة؟

المباني الرياضية

القاعة الرياضية
تـــم بناء أول قاعة رياضية، حديثة، متطورة، ومجهزة بكافة المعدات إلقامة 
الفعاليـــات الرياضيـــة الالمنهجيـــة والثقافية. تم تمويل هذا المشـــروع بما 
يقارب ال 7 مليون شيكل من وزارة الرياضة والثقافة، مفعال هبايس، وزارة 

اإلسكان، وزارة النقب والجليل، ومجلس المزرعة المحلي.
الفقرة الثانية بدون تغيير.

موقـــع القاعـــة الرياضيـــة يتيح اســـتعماالها في ســـاعات الصبـــاح للتعليم 
المنهجي وتقدر مساحتها 1050 متر مربع وتشمل 110 مقاعد، ملعب مهيأ 
للعب كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الشبكة، الكاراتيه، الجمباز، والعاب القوى 

المختلفة، مخزن، مكتب إدارة، غرف تغيير مالبس، ملجأ وحمامات. 

المباني الرياضية
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أهل قريتنا الكرام 
أحد أهم مواضيع الخطة االســـتراتيجية لتطوير المزرعة، هي إقامة المنشآت 
الرياضية وهي ضمن ســـلم العمل لتوفيـــر خدمات ذات جودة عالية من أجل 
رفاهية الســـكان واســـتخدام الرياضة كوســـيلة أساســـية للترفيه والتســـلية 
والحفاظ على نهج حياة صحي وســـليم وبالتالي تهيئة بيئة ومنشّات رياضية 

مناسبة لتطوير الرياضة المختلفة لجميع األجيال.
تجنيد الموارد المالية بواسطة النداءات المقدمة من قبل الوزارات المختلفة 
مشروط بعدة طلبات أساسية تؤثر على استحقاق الموارد والموافقة عليها، 
ومنها عدد الســـكان، نوع البرامج الرياضية التنافسية في البلد المعترف بها 
من وزارة الرياضة، مكانة البلد حســـب المعيار االجتماعي، وتوفير المســـاحة 
للبنـــاء حســـب الخارطة الهيكليـــة، االمر الذي يتطلب جهـــود مضاعفة وكذلك 
القـــدرة علـــى اســـتغالل كل مـــا يتاح من نـــداءات فـــي المجـــاالت المتعددة 
المالئمـــة لمعطيات البلـــد. كما هو الحال فـــي النداء األخير لـــوزارة الرياضة 

والثقافة إلقامة مالعب التنس.
مالعـــب التنس التي ســـتقام بموجب النـــداء أعاله هي بدايـــة إلقامة قرية 
رياضيـــة التي ســـتحوي مســـتقبليُا على مالعب أخـــرى مثل كـــرة القدم، كرة 

السلة، وعدة أنواع أخرى.
وأخيرا نحن نعمل جاهدين وفقا لرؤيا مستقبلية تهدف الى توسيع، تحسين، 
وتطويـــر المجاالت الرياضية المختلفة لشـــتى األجيال إليماننا بأهميتها في 
تحســـين نمط حياة صحي وســـليم في القرية واعتبارها وسيلة ناجعة للتربية 

على قيم وطموح غير محدود للتميز ولتحقيق الذات

كلمة رئيس المجلس
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ملعب كرة القدم
ســـنة 2018 تم انشـــاء ملعب كرة قدم من "العشب االصطناعي" احترافي 
وامـــن بمســـاحة 1000 متر مربع وفقـــا لمواصفات وزارة الثقافـــة والرياضة 
وحســـب " קרן המתקנים טוטו וינר" في الحارة الشرقية ليخدم أبناء وشبيبة 

القرية.

تـــم تمويل بناء هذا الملعب من وزارة الرياضـــة والثقافة، وزارة جودة البيئة، 
ومجلس المزرعة المحلي بتكلفة مليون ومئة ألف شيكل.

ضمـــن النـــداءات التـــي تم تقديمهـــا، نداء لملعـــب كرة قدم يالئـــم أللعاب 
تنافسية بمساحة ما يقارب 10 دونم، حتى االن لم تتم الموافقة على النداء 
لعدم اســـتيفاء الشـــروط األساســـية لكن نحـــن نعمل جاهديـــن لتحقيق هذا 

المشروع بكل اإلمكانيات.
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القاعة الرياضية
تـــم بناء أول قاعة رياضية، حديثة، متطورة، ومجهزة بكافة المعدات إلقامة 
الفعاليـــات الرياضيـــة الالمنهجيـــة والثقافية. تم تمويل هذا المشـــروع بما 
يقارب ال 7 مليون شيكل من وزارة الرياضة والثقافة، مفعال هبايس، وزارة 

اإلسكان، وزارة النقب والجليل، ومجلس المزرعة المحلي.

موقـــع القاعـــة الرياضيـــة يتيح اســـتعماالها في ســـاعات الصبـــاح للتعليم 
المنهجي وتقدر مساحتها 1050 متر مربع وتشمل 110 مقاعد، ملعب مهيأ 
للعب كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الشبكة، الكاراتيه، الجمباز، والعاب القوى 

المختلفة، مخزن، مكتب إدارة، غرف تغيير مالبس، ملجأ وحمامات. 

المباني الرياضية
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ملعب المدرسة اإلعدادية
 يقـــع الملعب بين المدرســـة اإلعدادية والقاعـــة الرياضية وهو ملعب متعدد 
االســـتعماالت الرياضية, مناســـب ألنـــواع مختلفة من الرياضـــة مثل: القفز 
بأنواعـــه، مســـارات الركـــض، ألعاب القـــوى، وألعاب الكـــرة المختلفـــة وتبلغ 

مساحته 1200متر مربع.

تـــم تمويـــل المشـــروع مـــن قبـــل وزارة اإلســـكان، ووزارة المعـــارف بتكلفة 
2,500,000₪ شامل تسقيف الملعب.

6



مالعب التنس
تم تقديم نداء مخصص لبناء 4 مالعب تنس في الحي الشـــرقي وبحمد 

الله تم الموافقة عليه.

مســـاحة المشـــروع 6 دونم، تضم 4 مالعب تنس، ملعـــب تدريب مظلل، 
مبنـــى خدمات بمســـاحة 300متر مربـــع يحتوي على مدخل اســـتعالمات، 

غرف تغيير المالبس، غرف حكام، غرفة اجتماعات، مخزن، وملجأ.

تم تخطيط المبنى بطريقة التي تتيح اســـتعماله المزدوج لمالعب التنس، 
وللملعب البلدي المســـتقبلي إضافة الى موقعه الذي يسمح بتوسيعه 
المستقبلي حســـب المتطلبات. ستبدأ أعمال البناء لمالعب التنس خالل 

الشهر القادم بإذن الله.

5



www.mazraa.muni.il :موقع المجلس
تلفون: 9820104-04    فاكس: 04-9822559

info@mazraa.muni.il  :بريد إلكتروني

فيسبوك: مجلس محلي المزرعة الصفحة الرسمية 

 مجلس المزرعة المحلي

8



متنزه الواد
مشـــروع ضخـــم يمتـــد علـــى ضفتـــي واد المجنونة اســـتمرارًا لتطويـــر الحارة 
الشرقية والشمالية. مساحة المتنزه 30 دونم تقريبًا يشمل مسارات مشي، 
أماكـــن للجلوس والترفيه، ألعاب أطفال، عدة مرافق للياقة البدنية، مســـارات 
لركوب الدراجات الهوائية، جســـر للمشـــاة بين ضفتي الـــواد إضافة الى زراعة 
األشجار والورود. يمثل متنزه الواد امتدادًا طبيعيًا لربط البلدة القديمة والحي 
الشـــرقي الجديـــد. تم تمويل المتنزه مـــن عدة وزارات: وزارة اإلســـكان، وزارة 
الرياضـــة والثقافـــة "קרן המתקנים טוטו וינר"، وزارة جودة البيئة، קרן שטחים 

פתוחים، קק"ל بتكلفة ₪10,000,000

مسارات المشي ومسارات الدراجات الهوائية في الحارة الشرقية
ضمن مشـــروع شارع 859 ســـوف يتم إقامة مسارات للمشي ومسارات 
للدراجات الهوائية التي تمتد على طول شـــارع 859 ســـتربط بين شـــارع 4 

وشارع 70.

ستكون هذه المسارات امتدادا للمسارات المقررة داخل القرية والتي بدأ 
العمل عليها في الحارة الشرقية.
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