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  شكر وعرفان
  

ج (القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    شكر   با) أري دير   ول دولي من أجل            من ا  التق اون ال بانية للتع ة اإلس لوآال
  .  (AZAHAR) هذا المشروع من خالل برنامج أزاهارهالتمويل) AECID(التنمية 

  
ل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق ىآم وزارات إل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ديات، الم دمات ، والبل الس الخ  ومج

الس القرو   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه ي
  .  خالل عملية جمع البياناتالبحثوتعاون مع فريق 

  
ذي         أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال

    الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل               آتيباتب هو جزء من سلسلة      ّيهذا الكت  سكانية في محافظة الخلي جاءت  . ، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
سلة ال اتسل سك كتيب ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ق األوضاع   ا ه ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ نية ف

ذ  من خالل والذي تم ، لسكان المنطقة تحسين المستوى المعيشيتنموية للمساعدة في الخطط ال وإعدادالمعيشية في المحافظة،       تنفي
ار      االحتياجات التطويرية تقييم  دراسة التجمعات السكانية و   "مشروع   امج ازاه ذه   "  حسب برن ذي ينف ة      ال د األبحاث التطبيقي  – معه
دس  ج(الق ل)أري ن أج دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم امج )AECID( التنمي ارا، وبرن باني زاه  االس

)AZAHAR.(  
  

ر                         اليهدف   ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي مشروع إلى دراسة وتحلي
ار،      األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خاصة                امج أزاه ى برن عل

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

شروعويهدف  ى الم ضا إل ة،   أي صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي دراسة وتحلي
تراتيجيات  . لخليل، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة ا         المفروضةوالقيود   إضافة إلى ذلك، إعداد اس

ى                    ز عل وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي
  .يالقطاع الزراع

  
نجليزية على الموقع االلكتروني التالي     على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين العربية و اال            عيمكن االطال 

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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  بني نعيم بلدة ليلد

  
   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع

  
ل  رق شم آ 7بعد  تقع على   ومحافظة الخليل،   من بلدات    بلدة    هي نعيمبني   ة الخلي شرق   .  مدين يم   يحدها من ال ي نع سافر بن من  و ، م

  . )1  رقمخريطةانظر (يطا  لدةبمن الجنوب و ،الشيوخبلدة سعير و ةمن الشمال بلدو ،الغرب مدينة الخليل
  

  بني نعيمبلدة موقع وحدود : 1خريطة 

  
  

سنوي  معدل اليبلغ ، و  فوق سطح البحر   ا متر 985تقع على ارتفاع     منطقة في البلدة     ، وأعلى جبلية منطقة   علىبني نعيم    بلدة   تمتد ال
دة    األمطارهطول  ل درجات الحرارة    يصل   وم، مل 369 في البل سنوي ل دل ال ى   المع ة  16 حوالي إل ة  ، درجة مئوي دل الرطوب   ومع

  ). أريج-وحدة المعلومات الجغرافية(% 61 النسبية
      
رو         :سكانيةالتجمعات  دا من ال   بني نعيم عد   لتشمو رين، ال يم، بي يم      ا هي بلدة بني نع ي نع سفرة بن يم        و .عين وم ي نع سفرة بن ضم م ت

رن،   ة،منطقة السهل، منطقة قبر آحيل، منطقة حلمي، منطقة الحمر منطقة العين،  : هي ،عشر تجمعات سكانية صغيرة    ة الق  منطق
  .ة وخور عطار،الرقممنطقة المذبح، منطقة سويدات، منطقة ام 

   
سطينية        مكلف مجلس قروي  ،1997 منتصف عام    لغايةآان يدير بلدة بني نعيم        ة الفل ام    وفي  ، من قبل السلطة الوطني م  نفس الع ت

   .ة الفلسطينيزارة الحكم المحليو قبل منتم تكليف وتعيين أعضائه حيث  ، مجلس بلديإلىتحويل المجلس القروي 
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ام  ي ع د انتخب مجلس2005ف دي جدي ون  ، بل ن يتك ة و، ا عضو13م ي البلدي د ف ا30يوج م .  موظف ديم معظ ة بتق وم البلدي وتق
  :الخدمات األساسية لألهالي، ومنها

  .ص األبنيةيخارت وإصدار ، التخطيط والتطوير،اإلدارة .1
اه      .2 ة من مي اء ،صيانة البنية التحتي صلبة   ، آهرب ات ال شوارع   ، جمع النفاي د ال تح وتعبي ع ال و ، ف خدمات والمساعدات   توزي

 .االجتماعية
  

   يةتاريخنبذة 
  

ي    ). 1996عراف،  ) (آفر بروخا (بني نعيم هي بلدة قديمة يعود تاريخها إلى الزمن الروماني حيث عرفت باسم               وبعد الفتح العرب
اني      )آفر بريك (اإلسالمي، عرفت باسم     سطين      . ، وهو تحريف لالسم الروم وبي فل ين جن ة النعيمي دما نزلت قبيل ، واستقرت  وعن

  ).1991الدباغ، (ومازالت تعرف بهذا االسم حتى يومنا هذا ) بني نعيم(نسبت القرية اليهم ) آفر بريك(طائفة منها ناحية 
  

  بني نعيممن  بلدة  ةصور

  
  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

يم    يوجد ومقام يقين ،    مثل  . يوجد في بلدة بني نعيم العديد من المساجد، والمقامات الدينية          ي نع ساجد، وهي   في بن سعة م مسجد  :  ت
وط، مسجد              اح، مسجد ل ن رب الل ب الصحابة، مسجد عربية، مسجد التقوى،  مسجد أبو بكر الصديق، مسجد المهاجرين، مسجد ب

  .القسام، ومسجد الشهداء
   

ع   ه إال أن القلعة التاريخية، وموقع القصر،  ، فهناكبلدة بني نعيمأما بالنسبة لألماآن األثرية في     ستغلة ألغراض    ذه المواق ر م غي
  ).2انظر خريطة رقم  (.السياحة
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  المواقع الرئيسة في بلدة بني نعيم: 2خريطة 

  

  
  
  

  السكان
  

ام   ي ع ذي جرى ف سطيني ال سكان الفل داد ال ين تع كان 2007ب دد س يم أن ع ي نع غبن سمة20,301  يبل نهم ، ن سمة  20,084 م ن
سمة    217 و ،يعيشون في بلدة بني نعيم     يم         يعن ي نع سفرة بن شون في م دة       ، و ي غ عدد األسر في البل  3,490قطن  ت ، أسر 3,106بل

  . والجنس، حسب منطقة السكن، السكان في بني نعيمأعداد يوضح ،1  رقم الجدول.وحده سكنية
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  2007، حسب التجمع ونوع الجنسبني نعيم التوزيع السكاني في بلدة : 1جدول 
  المجموع  اناث  ذآور  المنطقة
  20,084  10,010  10,074  عيمبني ن

  217  121  96  مسافر بني نعيم
  20,301  10,131  10,170  المجموع

  
  . سكان محافظة الخليل عدد مجموع من% 3.67  يشكلسكان بني نعيمعدد من الجدير بالذآر فان  
  

  الفئات العمرية والجنس
  

دة           أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز الم          رآزي لإلحصاء الفلسطيني أن توزيع الفئات العمرية في بل
ة     % 50.1 عاما،   15 أقل من     ضمن الفئة العمرية   %46.9:  آان آما يلي   ،2007 لعام   بني نعيم  ا  64-15ضمن الفئة العمري ،  عام

دة ه                . ما فوق ف عاما   65  ضمن الفئة العمرية   %3و   اث في البل ذآور لإلن سبة ال ات أن ن  حيث   ،100:100.6ي  آما أظهرت البيان
  %. 49.8 ونسبة اإلناث ،%50.2نسبة الذآور بلغت 

  
  العائالت

  
  .عمرو، عبيد، حراحشة، حميدات، ةطرايرال، زيدان، ةالمناصر: منها، عائالت بلدة بني نعيم من عدد من اليتألف سكان

  
  التعليمقطاع 

   
يم ل        ي نع دى سكان بن ة ل سبة األمي ام  بلغت ن د  %7.8 حوالي  2007ع اث   ، وق سبة اإلن ة     %72.1 شكلت ن سبة عالي ر ن ذه تعتب  وه

اك        . مقارنة بنسبة الذآور   ة،       % 16.1ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هن راءة والكتاب ستطيعون الق تهم    % 27.4ي وا دراس انه
ة،      % 27.3االبتدائية،   تهم اإلعدادي ة   % 14.1انهوا دراس تهم الثانوي وا دراس ا   % 7.3 و،انه تهم العلي وا دراس م   .انه  ،2 الجدول رق

  .2007 والتحصيل العلمي في عام ،حسب الجنس ،بني نعيميبين الحالة التعليمية في بلدة 
  

  2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10 (بني نعيمسكان : 2جدول 
راءة   أمي   الجنس رف الق يع

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

ر   ةدآتورا ماجستير  يعال غي
  المجموع  مبين

 6,616 4 12 28 3 336 156 864 1,763 2,081 1,081 288  ذآور
 6,578 3  3 8  - 243 169 998 1,838 1,532 1,038 746  إناث

 13,194 7 15 36 3 579 325 1,862 3,601 3,613  2,119 1,034  المجموع
  ، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
 مدارس 5 و، مدارس للذآور7 مدرسة، منها 14البلدة ، بلغ عدد المدارس في 2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام 

. ستان قطاع خاص ومدر،)وزارة التربية والتعليم العالي (حكومية مدرسة 12 منها). للجنسين (تان مختلطنامدرست و،لإلناث
لالطالع على مواقع ( . حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة في بلدة بني نعيمعدد المدارس، يبين 3الجدول رقم 

  ). 2المدارس، انظر خريطة رقم 
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  حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  بني نعيمالمدارس في بلدة : 3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس مرحلةال اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي   الثانوية للبنينبني نعيممدرسة  1
 حكومية ذآور أساسي  األساسية للبنينبني نعيم مدرسة  2
 حكومية ذآور أساسي  )أ ( األساسية للبنينموسى بن نصيرمدرسة   3
 حكومية ذآور أساسي  )ب(موسى بن نصير األساسية للبنين مدرسة   4
 حكومية  ذآور أساسي للبنين األساسية الكنديرسة مد 5
 حكومية  ذآور  أساسي  األساسية للبنين التقوىمدرسة   6
 حكومية إناث ثانوي  ة للبناتالثانوي بني نعيممدرسة   7
 حكومية إناث أساسي  بني نعيم األساسية للبناتمدرسة   8
 حكومية إناث أساسي                     األساسية للبنات شهداء بني نعيممدرسة  9
 حكومية إناث أساسي األساسية للبناتالصحابة مدرسة  10
 حكومية  مختلطة أساسي  األساسية المختلطةعربية  مدرسة 11
  حكومية مختلطة أساسي  األساسية المختلطة يقينمدرسة   12
 خاصة ذآور أساسي  اسيةعبد اهللا بن مسعود األسمدرسة   13
  خاصة  إناث  أساسي  مدرسة الرباط األساسية 14

  
دة   أن عدد الصفوف الدراسية في       ،2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي            يم   بل ي نع  بن

  ).4  رقمانظر جدول(  ومعلمةاعلم م246وعدد المعلمين  ،ة وطالباطالب5,974 وعدد الطالب  ا، صف186 بلغ
 

 )2007-2006 (بني نعيم في بلدة ،عدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس: 4جدول 
  المجموع  خاصة  حكومية  

 7 1 6  عدد المدارس
 86 14  72  عدد الصفوف

 115 20 95  علمينعدد الم

 ذآور

 2745 446 2299  عدد الطالب
 5 1 4  عدد المدارس
 82 9 73  عدد الصفوف

 109 12 97  المعلمينعدد 

  إناث

 2796 277  2519  عدد الطالب
 2 -  2  عدد المدارس
 18 - 18  عدد الصفوف

 22 - 22  المعلمينعدد 

  مختلطة

 433 -  433  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

  
م           ،  لألطفال ناتضرو بني نعيم بلدة  يوجد في    ال، حسب االسم،               5آما هي مدرجة في جدول رق ين عدد رياض األطف ذي يب ، وال

  .وعدد األطفال، والجهة المشرفة
 

  حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفةبني نعيمرياض األطفال في : 5جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم

 جمعية خيرية 12 370  11  بني نعيمضة أطفال جمعية رو .1
  خاصة 2 50 2  الصباحروضة  .2
  .قاعدة بيانات أريج: المصدر
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 .وجودة سوء حالة المدارس المإلى باإلضافة،  من نقص في عدد الغرف الصفيةبني نعيميعاني قطاع التعليم في بلدة و
  

  ةالصحقطاع 
   

ادات     للوالدة مستشفى بني نعيم الخاص    :، ومنها حيةالصعدد من المرافق     يوجد في البلدة   ة خاصة، ثالث عي  ، خمسة عيادات طبي
دم القطاع   و.  خاص  ومرآز عالج طبيعي      ، خاصة  طب أسنان   دة عن     وزارة الصحة  الحكومي من خالل    يق سكان البل ه ل خدمات

ك يوجد في          .  ومختبر طبي  ، وطفولة أمومةمرآز  طريق   ى ذل دة مرآز صحي     الإضافة إل ر  رآز تصوير باألشعة    وم ،بل ، ومختب
       ). 2، وخريطة رقم 6  رقمجدولانظر ال(.  وسيارة إسعاف،يوجد في البلدة خمس صيدلياتو. دار من قبل الجمعية الخيريةت طبي

     
   المشرفةالجهة حسب ،بني نعيم الصحية في بلدة رافقعدد الم: 6جدول 

 أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة
    1 -  )والدة(مستشفى 

 - 1 5 - عيادة طبيب عام
 - - 3 -  عيادة طبيب أسنان

 1 1 - -  عيادة صحية
 1 - - - مرآز أشعة
 1 - - 1  مختبر طبي

 - - - 1  مرآز أمومة وطفولة
 - -  5 -  صيدلية
 - - 1 -   )مرآز عالج طبيعي(أخرى 

  3 2 15 2  المجموع
  
  .لعالج لتلقي ا مدينة الخليلإلىالمرضى يضطرون للذهاب  فان ، في البلدة الطارئةفي حال عدم توفر الخدمات الصحيةو
  

اني من       ،الغالقات واإلجراءات اإلسرائيليةاوباإلضافة إلى    يم يع ي نع دة بن د من المشاآل    فان قطاع الصحة في بل ا و ،العدي  :منه
  .صصةتخالمراآز الصحية المو، األدوية، النقص في المعدات الطبية الضرورية

  
  ة االقتصادياألنشطة

  
ذا القطاع     تتميز بلدة بني نعيم بأنها تعتمد بشكل رئيس على التجارة،          شكل ه دة،      من % 50حيث ي ة في البل وى العامل  مجموع الق

  )1انظر الشكل رقم  (.يليه سوق العمل اإلسرائيلي
  

يم   وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسب النشاط االقت         ي نع ي يعمل     صادي في بن م القطاعات الت  ، أن أه
  :بها السكان، ما يلي

  
  .من األيدي العاملة% 50قطاع التجارة، ويشكل * 
  .من األيدي العاملة% 20سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل * 
  .من األيدي العاملة% 19قطاع الزراعة، ويشكل * 
  .من األيدي العاملة% 5شكل يوقطاع الموظفين، * 
  .من األيدي العاملة% 5قطاع الصناعة، ويشكل * 
  .من األيدي العاملة% 1قطاع الخدمات، ويشكل * 



        محافظة الخليل                              دراسة التجمعات السكانية                                                                                                   

 10

  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة بني نعيم: 1شكل 

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، %20

قطاع الموظفين ، 
5%

قطاع الصناعة ، 
5% قطاع الخدمات ، 

1%

ة  ،  قطاع الزراع
19%

قطاع التجارة ، 
50%

  
  

ا      بلدة بني نعيميوجد في    صناعية، ومن أهمه صادية وال شاطات االقت ة مناشير   ال سوق ال   العديد من الن حجر، مصنع   رئيس، أربع
س،     13 مالحم،   7 مناجر،   4 ورشة حدادة،    11طوب، مصنع خياطة، معصرة زيتون،      لل ة، و     85 محل مالب ا وبقال  محال   25 دآان

  .للخدمات، ومحالت أخرى
   
ر،         تتراجع، فقد   نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية  آو واطنين   حيث أن   األوضاع االقتصادية لسكان بني نعيم بشكل آبي ر من الم  الكثي
ى العودة إلى  العاطلين عن العملهذا الوضع دفع أصبحوا عاطلين عن العمل، و   و مصدر دخلهم الرئيس،     وافقد زراعة وفالحة    إل

  .        أراضيهم، والى ممارسة النشاطات الزراعية آمالذ أخير للحصول على الحد األدنى من الدخل
  

يم            فقد وصلت    ي نع دة بن ة في بل ين أن      %. 30نسبة البطال د تب دة نتيجة اإلجراءات                وق ر تضررا في البل ة األآث ات االجتماعي الفئ
  :اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

  
  . صغار التجار-1 
  .  العاملون السابقون في إسرائيل-2 
  . أفراد فأآثر6تتكون من  المعيلون ألسر -3 
  . صغار المزارعين-4 
  .  ربات البيوت واألطفال-5 

  
  القوى العاملة

   
صاديا في    شخصا  4,151 ، أن هناك2007رت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام أظه شيطين اقت يم    ن ي نع دة بن نهم  ،بل  م

ون % 86.6 ورا% 89.4(يعمل ا% 10.6 و،ذآ اك). إناث ان هن ش9,034 ووآ ر ن صادياي شخصا غي نهم من % 53.9 (طين اقت م
  . 2007، يبين الحالة العمالية في بلدة بني نعيم عام 7ل رقم والجدو .) من المتفرغين ألعمال المنزل%36الطالب، و
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 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( سكان بني نعيم : 7جدول 

 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ن   ل ع عاط

ل  بق (العم س
 )له العمل

عاطل عن العمل    
سبق ل ( م ي ه ل

  )العمل
طالب متفرغ  المجموع

 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

اجز  ع
ن  ع
 العمل

ل  ال يعم
ث  وال يبح
 عن عمل

المجموع أخرى

ر   غي
 المجموع مبين

 6,616 7 2,899  84 47 384  6 2,378 3,710 252 226 3,232  ذآور
 6,578 2 6,135 68 3 341 3,234 2,489 441 62 14 365  إناث

 13,194 9 9,034  152 50 725 3,240 4,867 4,151 314 240 3,597  المجموع
 .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 
  

  قطاع الزراعة
  

ا    71,000 دونم، مساحة األراضي القابلة للزراعة حوالي         157,000تبلغ مساحة بلدة بني نعيم حوالي        م، منه م  19,700 دون  دون
  دونم، بينما تبلغ المساحات المفتوحة والمراعي حوالي    600وتبلغ مساحة الغابات الحرجية في بني نعيم . هي أراض مزروعة

دة                    ).3، وخريطة رقم    8انظر الجدول رقم    ( ،   دونم 82,900 ا للبل ا هيكلي د أعدت مخطط يم ق ي نع  وتجدر اإلشارة إلى أن بلدية بن
  . دونم8000بمساحة حوالي 

  

  .MOA(- 2006(ة الفلسطينية وزارة الزراع:  المصدر
  
  

  )المساحة بالدونم(استعماالت األراضي في بلدة بني نعيم : 8جدول 
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة  الكلية
مساحة 

األراضي 
 السكنية 

مساحة الغابات 
  الحرجية

مساحة المراعي 
  المفتوحة

157,000 19,700 51,300  2,500 6,00 82,900 
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة بني نعيم: 3خريطة 

  
  

م   دول رق شوفة      9ج ة المك ة والمروي ضروات البعلي ن الخ ة م واع المختلف ين األن زرع ، يب ي ت ي  الت يم  ف ي نع ر  . بن ث تعتب حي
ة،             24مساحتها بحوالي     تقدرالخضروات الثمرية البعلية أآثر األنواع زراعة، و       ة المروي ى الخضروات الورقي ا، إضافة إل  دونم

  . البلدةآما تعتبر البندورة، والفقوس، والملفوف، أآثر أنواع الخضروات زراعة في .  دونما25والتي تغطي مساحة 
  

  )احة بالدونمالمس(مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في بلدة بني نعيم : 9جدول 
الخضروات 
  الثمرية

الخضروات 
  الورقية

البقوليات 
  الخضراء

الخضروات   األبصال
  األخرى

  المجموع 

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
24 0 1 25 2 5 0 0 3 0 30  30  

  
  .تعمل لزراعة البندورة والخيارسبع دونمات من البيوت البالستيكية، تسبني نعيم يوجد في بلدة آما 

سبة   رة، فلألشجاروبالن دة حوالي   المثم ي البل ون،  3,315يوجد ف ا مزروعة بأشجار الزيت ساحات مزروعة  دونم ى م إضافة إل
  ).10انظر الجدول رقم  (.، وغيرهااللوزيات، العنب، والتينبأشجار 

  
  )المساحة بالدونم(ة بني نعيم  في بلدالمثمرة باألشجارمساحة األراضي المزروعة : 10جدول 

  مجموع ال   الفواآه األخرى  الجوزيات  التفاحيات  اللوزيات  الحمضيات الزيتون
  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م ب  م ب

3,315 0 0 0 316 0 56  0  902 0 963 0  5,552  0  
  .  مروي:بعلي،  م: ب
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ا           ، نجد أن    بني نعيم بلدة  وبالنسبة للمحاصيل  الحقلية والعلفية في        الحبوب، وأهمه زرع ب ح،  معظم مساحة المحاصيل الحقلية ت القم
  . دونما14,270حيث بلغت المساحة المزروعة بها حوالي ، الذرة البيضاء والشعير

  
  )المساحة بالدونم(في بلدة بني نعيم والعلفية مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية : 11جدول 

البقوليات   األبصال الحبوب
 الجافة

المحاصيل 
  الزيتية

محاصيل 
 البذور

المحاصيل 
  العلفية

المحاصيل 
  المنبهة

المحاصيل 
  األخرى

  المجموع

 م  ب  م ب  م  ب م  ب  م  ب  م  ب م  ب  م بم  ب
14,270 06 40 2,335 00 0 0 0 1000 015 0 3 0 17,6630

  . مروي: بعلي،  م: ب
  

ة        من السكان % 10حوالي  فنجد أن    ، بني نعيم  أما على صعيد الثروة الحيوانية في      روة الحيواني ة الث ل،   .  يقومون بتربي ار مث ، األبق
م دجاج الالح اعز، ال ام، الم ث  . األغن ن حي ى م ة األول ام بالمرتب أتي األغن   ت
  ).  12انظر الجدول رقم . (أعداد رؤوس المجترات الصغيرة، تليها أعداد الماعز

 
  الثروة الحيوانية في بلدة بني نعيم: 12جدول 
  خاليا نخل  دجاج بياض  دجاج الحم  حمير وبغال خيول  جمال ماعز أغنام *ار أبق

144  14,0007,000 0  5  70  350,000 --- 500  
  . والثيران،العجالت، العجول، تشمل األبقار •

  
  .جمعية مربي الدواجن، وجمعية بني نعيم: ويوجد في البلدة جمعيتان زراعيتان، هما

ا ة، فأم سبة للطرق الزراعي والي  بالن دة ح ي البل د ف ات   115يوج سير المرآب بة ل ذه الطرق مناس ة، وه ن الطرق الزراعي م م  آ
  .غير آافيةإال أنها الزراعية، واآلالت 

   
رائيلية   و تالل اإلس وات االح ت ق د قام ذآر، فق دير بال ن الج ة االنتفاضة، م ذ بداي دمير  من ون، و500 بت جرة زيت جرة 800 ش  ش

  . تعود لمواطني البلدةحمضيات
دة    قطاع الزراعة   يعاني  و  اه، و   شح ، من     في البل واع      المي ة عدد وأن سوق       قل ال، وضعف ال ة، ونقص رأس الم دات الزراعي المع

  . المحلي
  

  المؤسسات والخدماتقطاع 
    

دة   يوجد في     يم   بل ي نع د    بن شرطة    ،مكتب بري ة          .ومكتب لألمن    ،مرآز لل ة من مدين ى معظم الخدمات العام سكان عل  ويحصل ال
  : المؤسسات التالية آما يوجد في البلدة. و من القرى المجاورةالخليل، أ

  
  .،  وتقدم خدمات عامة لجميع السكان1997تأسست عام : بلدية بني نعيم .1
 .الخيريةبني نعيم جمعية  .2
 .الخيرية اإلسالميةجمعية ال .3
 .المنتدى الثقافي .4
 .سيدات بني نعيمجمعية  .5
 .جمعية الهالل األحمر .6

  
  ادر الطبيعيةوالمص البنية التحتية

   
 .خط هاتفلديها تقريبا من الوحدات السكنية % 80 أن حيث ،خدمة االتصاالتفي البلدة تتوفر  :االتصاالت •
 
اه ب موصولة الوحدات السكنيةمن  %75تقريبا  و،1980بشبكة المياه عام    بني نعيم    بلدة   وصل تم   :المياه • تم . شبكة المي  ي

 وتعتبر  .)ميكروت( اإلسرائيلية    المياه من شرآة ؤها  شرالفلسطينية، وهذه المياه يتم     تزويد البلدة بالمياه من سلطة المياه ا      
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ة،  آبار ة وأربع ، والتنكات ، الجمع آبار دة               جوفي ا يوجد في البل اه، آم شبكة المي ة ل سعة    هي المصادر البديل اه ب خزان مي
 : منها آثيرة،من مشاآلبني نعيم  وتعاني خدمة المياه في بلدة .3م 500

 . الصيف اشهر وخاصة في،المياهنقص  .1
 .ضعف الضخ، بسبب عدم وصول المياه إلى المناطق المرتفعة .2
 .لمياها  البلدة من سد حاجة علىخزان المياه غير قادر .3

 
ا   و. 1974البلدة بشبكة الكهرباء عام     وصل   تم   :الكهرباء • دة          من  %85تقريب سكنية في البل شبكة    الوحدات ال  موصولة ب

ة      ؤالتي يتم شرا  و ،لبلدي بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطنين     اجلس  يقوم الم و .الكهرباء ها من شرآة الكهرباء القطري
 .بعض المناطق في البلدة من ضعف التيار الكهربائيتعاني و. اإلسرائيلية

  
ا           ،يات الصلبة االنفجمع  بلدية بني نعيم إدارة     تتولى   :جمع النفايات الصلبة   • ا من المن ا يومي تم جمعه سكنية   حيث ي  ،طق ال

يارة      ات الونقلها بواسطة س ة  نفاي ات       ل  التابع ى مكب النفاي ة ال د     و ،لبلدي ذي يبع ة      2ال م عن القري ات    و.  آ ة النفاي در آمي تق
ق                و .ا طن  20حوالي  الصلبة التي يتم جمعها من المناطق السكنية يوميا ب         ات في المكب عن طري تخلص من النفاي تم ال ي

 .حرقها
 
جميع الوحدات السكنية تستخدم الحفر االمتصاصية     و. شبكة صرف صحي  بني نعيم    بلدة    ال يوجد في   :الصرف الصحي  •

 .، وهذا يعتبر احد األسباب الرئيسة لتلوث المياه الجوفيةةللتخلص من المياه العادم
 

ة   من المرآبات  اعدديضم   ومكتب تكسيات    ، باصات 6 في بلدة بني نعيم      يتوفر :خدمة المواصالت  • س  .  العمومي ا بالن بة أم
دة    طرق م آ20طرق معبدة وبحالة جيدة، م  آ60، منها بني نعيممن الطرق في بلدة  م   آ 200حوالي  للطرق فيوجد    معب

المشاآل الرئيسة التي تواجه المسافرين في  تتمثل و ).13انظر الجدول رقم     (.معبدة غير    طرق م آ 120 و ،وبحالة سيئة 
 : يليابمالبلدة 

 
 . على مداخل البلدةالتي يضعها الجيش اإلسرائيلي ،اإلسمنتية والحواجز الترابية .1
     . في البلدة العموميةنقص في عدد المرآبات .2

  
 حالة الطرق وأطوالها في بلدة بني نعيم: 13جدول 

  طرق زراعية  طرق داخلية طرق رئيسة حالة الطرق  )آم(أطوال الطرق 
 10 20 30  ) ةبحالة جيد ( ةطرق معبد

 5 5 10  )بحالة سيئة(معبدة طرق 
 100 20 -  ةطرق غير معبد

 115 45 40  المجموع
  
  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
  

ي   1,000، صادرت السلطات اإلسرائيلية حوالي      2000منذ اندالع االنتفاضة الثانية في شهر أيلول عام          دة بن  دونم من أراضي بل
ة        .نعيم ة الجنوبويحيط بالبلدة من الجه شرق  ي ر اإلسرائيلية      توطنية مس   ال ي حيف دة لوجود      تخضع و. ة بن م      البل  ،حاجز عسكري دائ
  . ، وتزيد من معاناتهمحرآة المواطنينحرية تحد من  وهذه الحواجز . على مدخلها الرئيس حديديةة وبواب،سواتر ترابيةو
  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

ة   بني نعيم   بلدية   أعدت شمل  ،خطة تطويري شاريع تطويري   ت دة  م ذ و. ة للبل ام من ة   2004  ع ذت البلدي  مولت من   ،اوعمشر  21، نف
   .جهات خارجية
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   بلدةلل  التطويريةحتياجاتاالولويات واأل
م  ويبين الجدول . يةمن نقص آبير في البنية التحتية والخدمات       بني نعيم تعاني بلدة    ات واالحتياجات      ،14  رق ة  األولوي  في   التطويري

  .البلدة
  

 ت واالحتياجات التطويرية في بلدة بني نعيماألولويا: 14جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 
 ^ آم 130   *    أو تعبيد طرق،شق 1
  آم10   *   ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم 5   *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
    3م 500   *  خزان مياهبناء  4
  آم 5   *   شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
    *    ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية 
     * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *     عيادات صحية موجودة  / ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
      *  الموجودة شراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات 3

 االحتياجات التعليمية 
  المرحلة األساسية   *    بناء مدارس جديدة 1
 األساسية والثانوية     * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
    *   تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
    دونم10,000    *  استصالح أراض زراعية 1
  بئر100    *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآس100   *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
     * خدمات بيطرية 4
     *  أعالف وتبن للماشية 5
  *     تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
     *  بذور فلحة 7
     *  نباتات ومواد زراعية 8
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