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    شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                  ب) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق ال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 

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

الس القر   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه وي
  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
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                      سكانية في محافظة الخلي جاءت  . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
ق األوضاع      ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب سل

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

)AZAHAR.(  
  

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

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة،   صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل شروع أي ويهدف الم
تراتيجيات  . ي محافظة الخليل  والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة ف         إضافة إلى ذلك، إعداد اس

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

  
ربية و االنجليزية على الموقع االلكتروني التالي      يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين الع           

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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   بيت آاحلقريةدليل 
  

  
  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية

  
ى    مدينة الخليل من  في الشمال الغربي    تقع  ، و  محافظة الخليل  قرىهي إحدى   بيت آاحل    د   ، وعل م  5حوالي   بع ا   آ يحدها من    .  منه

  .)1خريطة رقم  انظر(تفوح بلدة ، ومن الجنوب بلدة ترقوميامن الغرب ومن الشمال بلدة حلحول، والشرق مدينة الخليل، 
  

   بيت آاحل قريةع وحدودقمو: 1خريطة 

 
  

 الحرارة  اتمعدل درج  ملم، و532المعدل السنوي لألمطار يبلغ ، ور البحسطحفوق   ا متر 827 ارتفاع    على  بيت آاحل  قريةتقع  
  ).أريج -حدة المعلومات الجغرافيةو (.،%61  النسبية ومعدل الرطوبة، درجة مئوية16

  
ة   بيت آاحل   قريةتعتبر   ة  منطق ام     و.  ريفي ذ ع ى و ،1983من ام  حت دير ال     ،2005  ع ان ي ة  آ رو    قري ام     ي منتخب  مجلس ق ، وفي ع
غ عدد      ، عضوا 11تكون من   ، ي  جديد بلديخب مجلس   انت،  2005 وظف  9المجلس   الموظفين في     وبل اء    رغم و. ين م  عدم وجود بن
ستقل ل سم ان،لمجل ديمجلس   ف الي يعمل بيت آاحل بل ية أله ديم معظم الخدمات األساس ى تق ةال عل ذه الخدماتمن  و،قري : ه

  .وترميم وبناء المدارس ورياض االطفال ، النفايات الصلبة جمع، تعبيد الشوارع،خدمات البنية التحتية من مياه وآهرباء
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د   و ،جميع أراضي خربة جمرورة أراض زراعية     تبر  ، وتع منذ العهد العثماني  وذلك   خربة جمرورة   بيت آاحل  قرية ل يتبع آانت  ق
د  ،ي بالقرب من معبر ترقوميا التجار  الخربة، وتقع بيت آاحلقريةحاضر من قبل أهالي   تزرع في الماضي وال     10حوالي   وتبع

  . فقطسم الزراعة والحصادان في موورع، ويسكنها المزاآم عن تجمع بيت آاحل
  

  نبذة تاريخية 
  

اني   قريةاليعود تاريخ   د العثم ة    ،إلى العه إن   أهل وبحسب رواي ة ف سمية    القري ة سبب ت ذا    قري ى   هو   االسم  بيت آاحل به سبة إل ن
ل، ح آان يعالج أمراض عيون الناس بواسطة الك و ،ن في بيت في هذه المنطقة  حيث آان في الماضي راهب آنعاني يسك      ،  الكحيل

م    ولهذا  .ل على العين المصابة ححيث آان يضع الك    م ت ل،  ث ى بيت      آانت تسمى هذه المنطقة ببيت الكحي ة إل  تحريف أسم المنطق
اطق    وأصل سكان التجمع من      .آاحل ام من اطق هي        الخط األخضر،    داخل    1948 ع ذه المن ة النصارى      بي ( وه ل، خرب ، ت جبري

  .)وبئر السبع
  

  قرية بيت آاحلمن صور

 
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ا        : هيو بيت آاحل ثالثة مساجد،      قريةيوجد في    شهداء، مسجد البن ازي من          . مسجد الرحمن، مسجد ال شيخ المغ ر ضريح ال ويعتب
اآن  ي الاألم ة المقدسة ف ي ال .قري ةويوجد ف ع األثر قري ة،  عدد من المواق اوي صفا: منه ل ال ة، أنقاض جب ة البعارن ة ، وخرب خرب

  .الجمرورة
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  بيت آاحل قريةالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 

  
  

  السكان
  

ذي       اظهر ام    جرى  تعداد السكان الفلسطيني ال ة   أن عدد سكان     ،2007 ع سمة،  6،526بيت آاحل هو        قري نه  ن را  3364م   م   ،ذآ
  . شخصا6.9ومعدل حجم االسرة هو  ، وحدة سكنية1084وهناك  أسرة، 948دد األسر ، ولقد بلغ ع أنثى3162و
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ذي        سطيني          أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن ال از المرآزي لالحصاء الفل ذه الجه ة في          ، نف ات العمري ع الفئ أن توزي
ة      % 48.7 سنة،   15اقل من   ن الفئة العمرية    ضم% 49.2 :آان آما يلي  ،  2007  بيت آاحل لعام   قرية ة العمري  64-15ضمن الفئ
ة آما اظهرت البيانات أن نسبة الذآور لالناث في ال. ما فوق ف عاما   65ضمن الفئة العمرية    % 1.9،  عاما ، 100: 106.4 هي  قري

  .%48.9 اإلناثونسبة  ،%51.1 آانتنسبة الذآور أي أن 
  

  العائالت
  

  .والزهور ،العصافرة، العطاونة: ، منهاالعائالت من عدد من حلبيت آا قريةيتألف سكان 
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  الهجرة
  

  .2001منذ عام  قريةقد هجروا ال  شخصا50بين المسح الميداني بان حوالي 
  

  قطاع التعليم
  
كان ال   ب دى س ة ل سبة األمي ت ن ةلغ ام قري والي 2007 ع اث  %5.7، ح سبة اإلن كلت ن د ش سكان   .%80.7 ، وق وع ال ن مجم وم

انهوا دراستهم اإلعدادية،   % 26.1انهوا دراستهم االبتدائية،    % 24.4 ،يستطيعون القراءة والكتابة  % 12.6مين، آان هناك    المتعل
م     .دراستهم العليا انهوا دراستهم الثانوية و   % 31.3و ين المستوى التعليمي في     1 الجدول رق ة ، يب  بيت آاحل حسب الجنس،     قري

  ..2007والتحصيل العلمي لعام 
  

  2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان بيت آاحل : 1جدول 
يعرف القراءة   أمي   الجنس

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل
وم   بكالوريوس  متوسط دبل

  المجموع  ةدآتورا ماجستير  عالي

 2,149 1 13 4 223 153 392 532 516 269 46  ذآور
 2,020 - 1 2 104 90 315 556 502 258 192  إناث

 4,169 1 14 6 327 243 707 1,088 1,018 527 238  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ذآور  انتمدرس وهي   ،  )وزارة التربية والتعليم العالي    (حكومية وجميعها   ،مدارس خمس قريةيوجد في ال   دارس  3 و ، لل اث  م .  لإلن

   .)2، وخريطة رقم 2  رقمالجدولانظر (. بيت آاحل األساسية للبنات نظام التعليم الصباحي المسائيوتطبق مدرسة 
  

  بيت آاحل حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  قريةالمدارس في : 2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  الثانوية للبنيندواود العطاونة مدرسة  1
 حكومية ذآور أساسي  مدرسة بيت آاحل األساسية للبنين 2
 حكومية  إناث ثانوي   الثانوية للبنات نصار العصافرةمدرسة  3
 حكومية إناث أساسي  "أ  " مدرسة بيت آاحل األساسية للبنات 4
 حكومية إناث أساسي  "ب " بنات مدرسة بيت آاحل األساسية لل  5

  
ة  آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في         ام الدراسي       نهاي ة أن عدد الصفوف الدراسية في           ،2006/2007 الع  قري

  ).3رقم جدول الانظر ( ومعلمة ا معلم82وعدد المعلمين  ة، وطالباطالب 2083  وعدد الطالب،ا صف62  بلغبيت آاحل
  

 )2007-2006( بيت آاحل قرية في ،الطالب حسب الجنسوالصفوف  ودد المدارسع: 3جدول 
  المجموع  وآالة الغوث  خاصة  حكومية  

 2 - - 2  عدد المدارس
 32 - - 32  عدد الصفوف
 42 - - 42  عدد المعلمين

 ذآور

 1100 - - 1100  عدد الطالب
 3 - - 3  عدد المدارس
 30 - - 30  عدد الصفوف

 40 - - 40  د المعلمينعد

  إناث

 983 - - 983  عدد الطالب
  .2006/2007،  مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر  
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ال حسب االسم    ،4  رقمجدولال. طفاللأل ناروضت بيت آاحل    قرية  في آما يوجد  ة     و يبين عدد رياض األطف ال والجه عدد األطف
  .المشرفة

 
 عدد األطفال والجهة المشرفة وعدد الصفوف و بيت آاحل حسب االسمرياض األطفال في: 4جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم

 جمعية خيرية 4 150  4 روضة جمعية بيت آاحل 1
  خاصة 4  140 4    المسجد األقصىروضة 2

  . أريج-وحدة المعلومات الجغرافية: المصدر      
  
  : أهمها،مشاآلد من ال عد بيت آاحل منقريةعاني قطاع التعليم في ي
  
  . في عدد الغرف الصفية في المدارس الحاد النقص-1
  . ومكاتب،مختبرات، دارس من مالعبعدم توفر الخدمات في الم -2
  . عدم توفر تمويل إلنشاء المدارس -3
  

  .قرية من مدارس المدرسةت بتدمير ومن الجدير بالذآر أن قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي قام
  

  قطاع الصحة 
  

 أمومة، مرآز طبيمختبر ، تابعة للقطاع الخاصعيادات 3 ،مرآز صحي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية قريةيوجد في ال
ي  والت،وفي حالة الطوارئ، يضطر المرضى التوجه إلى المستشفيات، والمراآز الصحية الموجودة في مدينة الخليل. وطفولة

  .قريةالعن  آم 5تبعد 
  

  :وباإلضافة إلى اإلغالق، تعاني الخدمات الصحية في بيت آاحل من العديد من المشاآل، منها
  
  .عدم توفر مختبرات طبية مجهزة. 1
  . عدم توفر مرآز أشعة. 2
ة  نقص في  آما يوجد  ، مرتفعة األسعار  نقص في األدوية والعقاقير في العيادات الحكومية، وخاصة تلك األدوية         . 3 األدوات الطبي

  .الحديثة
  .قريةسيارة إسعاف في العدم وجود . 4
  

  يةاالقتصاداألنشطة 
  

يشكل قطاع الزراعة العنصر األساس في      و. 2007 عام %55 إلى وصلت قرية نسبة البطالة في ال   تبين من المسح الميداني، أن    
  .من القوى العاملة% 30فين، حيث يستوعب وظمقطاع اليه يلمن القوى العاملة،  % 45حيث يستوعب . قريةاقتصاد ال

   
  : بيت آاحل، ما يليقريةوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسب النشاط االقتصادي في 

  
 .من األيدي العاملة% 45قطاع الزراعة، ويشكل  •
 . العاملةاأليديمن % 30، ويشكل فينوظمقطاع ال •
 . العاملةاأليديمن % 10رائيلي، ويشكل سوق العمل اإلس •
 . العاملةاأليديمن % 10قطاع التجارة، ويشكل  •
 . العاملةاأليديمن % 4قطاع الخدمات، ويشكل  •
 . العاملةاأليديمن % 1قطاع الصناعة، ويشكل  •
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  بيت آاحلقريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

الصناعة 
1% الوظائف

30%

الخدمات
الزراعة4%

45%

سوق العمل 
االسرائيلي

10%

التجارة
10%

 
  

اطون الجراشي،         منها الصناعية واالقتصادية،    النشاطاتدد من   يوجد في بيت آاحل ع    و ه، مصنع ب  مرآز تبريد الخضار والفواآ
تا حدادة، وخمس ورش نجارة،                      ة، ورش  الشرآة الدولية لإلسمنت، مصانع بالستيك، مصنع طوب، محالن لبيع المالبس، وملحم

  ).2انظر خريطة رقم  (. محل بقالة15إضافة إلى 
  

  : نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليقريةفئات االجتماعية األآثر تضررا في الوقد تبين أن ال
  . العاملون السابقون في إسرائيل-1 
  . صغار المزارعين-2 
  .  صغار التجار-3 
  

  القوى العاملة 
  

ام          اك     2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لع شيطي  شخصا   1,154، أن هن صاديا في ال  ن ة ن اقت نهم  قري % 92، م
ون اك. يعمل ان هن صاديا3,008 وآ شطين اقت ر ن ن الطالب، و% 62.1(  أشخاص غي نهم م ال % 28.1م رغين ألعم ن المتف م

  ).5انظر الجدول رقم  ().غير قادرين على العمل% 9.8المنزل، و
  
 2007 -لعملحسب الجنس والعالقة بقوى ا)  سنوات فأآثر 10( سكان بيت آاحل : 5جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة
ربة 
  منزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 2,149 1,147 21 18 107 1 1,000 997 29 43 925  ذآور
 2,020 1,861 34 3 112 844 868 157 15 5 137  إناث

 4,169 3,008 55 21 219 845 1,1541,868 44 1,06248  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر 
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  قطاع الزراعة

  
ا    حيث يوجد     زراعية، قريةحل   بيت آا  قريةتعتبر   ة للزراعة      5500فيه م قابل ا     دون ا مزروعة    5,325، منه انظر الجدول     ( دونم

  .)3، وخريطة رقم6رقم 
  
  
  
  
  
  

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
  

   بيت آاحلقريةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 

 
  

م      ( دونما   333، وتبلغ مساحتها    قريةي ال  الخضروات التي تزرع ف    أهمتعتبر الخضروات الثمرية البعلية من       ). 7انظر الجدول رق
زرع في ال         و ة من أهم الخضروات الثمرية التي ت ا، والفقوس    قري دورة، الكوس ى  باإلضافة . ، البن الزهرة   65 إل ا مزروعة ب .  دونم

  . الملفوف، السبانخ، واللوبياقريةومن الخضروات األخرى التي تزرع في ال
  

  )المساحة بالدونم ( بيت آاحل قريةاستعماالت األراضي في : 6جدول 
المراعي  المساحة الصالحة للزراعة

 المفتوحة
الغابات 
 مزروعة غير مزروعة الحرجية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

لمساحة الكلية ا  

50 2,000 175 5,325 1,300 8,850 
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   )المساحة بالدونم( بيت آاحل قرية المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في مساحة األراضي: 7جدول 
 

 المجموع
 خضروات
  أخرى

مجموع البقوليات  األبصال
 الخضراء

الخضروات مجموع 
 الورقية

 مجموع الخضروات
  الثمرية

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
78 389 25 40 13 0 8 15 29 1  3 333 

  
مزروعة   دونما في بيت آاحل مزروعة بأشجار الزيتون، إضافة إلى مساحات أخرى1,383وبالنسبة لألشجار المثمرة، فهناك 

  ). 8انظر الجدول رقم . (وغيرهاالخوخ، التفاحيات، واللوزيات ب
  

  )المساحة بالدونم(حل  بيت آاقريةفي مثمرة  الباألشجار  المزروعةمساحة األراضي: 8جدول 
 المجموع

 
 أشجار الزيتون  الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 2,311 0 430 0 93 0 16 0 389 0 0 0 1,383 
 

ين المساحات المزروعة بالمحاصيل        9  رقم الجدول ة  ، يب ة   الحقلي ة  في     والعلفي وب، وخاصة القمح     .  بيت آاحل  قري ر الحب وتعتب
  .  دونما2,166ة الحبوب مساح، وتبلغ قريةفي ال التي تزرع  الحقلية المحاصيلأهموالشعير، من 

  
  )المساحة بالدونم( بيت آاحل قرية في  والعلفيةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية: 9جدول 

 المجموع
 
 

حاصيل منبهةم أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية 
 وجذور

 الحبوب

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 2734 0 10 0 170 0 0 0 347 0 41 0 2166
 

ة الماشية   السكان يعتمد آما  ى تربي م  انظر الج  . (عل ة ي الوجد ف  وي .)10دول رق ر       10 قري ا غي ة، إال أنه م من الطرق الزراعي  آ
  . آافية، وهي مناسبة لسير الحيوانات

  

.مجموع األبقار والعجول والثيران*                          
 

صالحة للزراعة، إال    3,000 بيت آاحل، حوالي قريةيوجد في خربة الجمرورة، والتي تقع إلى الغرب من        دونم من األراضي ال
تثمار في الزراعة           ساحة األراضي المس   . أنها غير مستغلة، بسبب شح المياه، وعدم توفر رأس المال الالزم لالس غ م تصلحة  وتبل

  . دونم3,000في بيت آاحل، بما فيها أراض من خربة الجمرورة حوالي 
 
 
 
 
 
 
 

   بيت آاحلقريةالثروة الحيوانية في : 10جدول 

*األبقار األغنام الماعز الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل

71 1،000 45،000 10 75 900 550 19 
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  قطاع المؤسسات والخدمات
  

  :قريةومن أهم المؤسسات الموجودة في ال
  

   .1983 عام وقد تأسس: بلديالمجلس ال -1
 .ترعى شؤون العمال، حيث 2004تأسست سنة : نقابة عمال جنوب الضفة الغربية -2
 ودور طفالاألرياض ، مثل إنشاء تقدم الجمعية الخدمات الخيريةو، 1980تأسست سنة : ريةجمعية بيت آاحل الخي -3

  .حضانةال
  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 30 موصولة بشبكة االتصاالت، وتقريبا قرية ال:االتصاالت •
 
اه اإلسرائيلية        قريةيتم تزويد ال  . 1993منذ عام    بيت آاحل بشبكة المياه      قرية تم وصل    :المياه •  بالمياه من قبل شرآة المي

روت( ة   )ميك ضفة الغربي اه ال رة مي ق دائ ن طري ا . ، ع اه   % 60تقريب شبكة المي صلة ب سكنية مت دات ال ن الوح ن . م م
ى وجود    .  بئر جمع مياه لالستخدام المنزلي250 وجود قريةالمصادر البديلة للمياه في ال     ابيع والتي    اضافة ال بعض الين

ة وتعاني خدمة المياه في     . 3 م 200آما يوجد في التجمع خزان مياه سعته        . تستخدم للزراعة  شاآل     بيت آاحل    قري  من م
 . العديد من األحياء السكنية غير موصولة بشبكة المياهانقطاع المياه من المصدر بصورة شبه دائمة،: آثيرة، منها

 
ام       موصولة بالك  قرية ال :الكهرباء • ذ ع اء االسرائيلية       . 1983هرباء من ة   " وشرآة الكهرب رئيس      " القطري هي المزود ال

ي تواجه    .  موصولة بشبكة الكهرباءقريةمن الوحدات السكنية في ال% 90حوالي . قريةللكهرباء في ال  ومن المشاآل الت
 .ص المولدات واألبراجضعف التيار الكهربائي، االفتقار إلى شبكة ضغط عالي، ونق:  في هذا المجالقريةال

 
د حوالي                 النفايات الصلبة   يتم نقل   : جمع النفايات الصلبة   • ذي يبع ا، وال ات نوب  30بواسطة شاحنات البلدية إلى مكب نفاي

ات في         . آم عن التجمع، ويتم تشغيله من قبل مجلس الخدمات المشترك       تخلص من النفاي سة لل ة الرئي دفن هي الطريق ال
 .المكب

 
صحي • صرف ال ي  ال :ال د ف ةيوج ل  قري ت آاح حيبي رف ص بكة ص ر . ش ستخدم الحف سكنية ت دات ال ع الوح جمي

ة        اه الجوفي ة    . االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة، وهذا يعتبر احد األسباب الرئيسة لتلوث المي اه العادم سرب المي ت
 .و بعض الملوثات من المستوطنات المجاورة ادى الى تلوث الينابيع في بيت آاحل

  
ة أما بالنسبة لحالة الطرق في ال    .  لنقل الرآاب   عمومية  سيارة 15 قرية في ال   يوجد :مة المواصالت خد • اك  ، قري م  4فهن  آ

 .معبدةغير طرق رئيسة  آم 5 و،سيئة آم طرق رئيسة معبدة وبحالة 5طرق رئيسة معبدة وبحالة جيدة، 
واجز عسكرية  ود ح واطنين وج ل الم ام تنق ي تقف أم ق الت م العوائ رب الومن أه ة ق ة وترابي ة الطرق قري دم أهلي ، ع

  .الرئيسة، وقلة عدد المرآبات العمومية
  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
  

يط ب ةيح ل  قري ت آاح ة   بي ة الغربي ة الجنوبي ن الجه يم وأدورايتتا ستوطن مم ة   و،ل ة الجنوبي ن الجه تالل م وات االح سكر لق  مع
ة ة حول ال ال يوجد حواجز تفتيش دائم  . اإلسرائيلية ا يوجد    ،قري ة  وإنم ة    ،حواجز متنقل ة سواتر ترابي ة     وثالث تقطع الطرق المؤدي

  . قرية قرب مدخل الجسرالمن على يمر طريق التفافي هناك و. قريةلل
  

ق بجدار الفصل العنصري،      . قصى  منازل في قرية بيت آاحل خالل انتفاضة األ ةقامت قوات االحتالل بهدم ثالث  آما   ا يتعل وفيم
ة بيت   ، حيث األ من خربة جمرورةالغربي السلطات اإلسرائيلية قامت ببناء جدار على الجانب      فإن   راضي الزراعية التابعة لقري

  .  من الباطونيتكون آاحل، وهذا الجدار 
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   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

، ين مشروع  ذينفقام المجلس بت   ،2004 ام ع منذو ،لقريةفي ا  بيت آاحل خطة تطويرية تشمل مشاريع تطويرية         مجلس قروي اعد  
  :وهما

  
  . والمجلس القروي،مجموعة الهيدروجين الفلسطينيين من والممول  ،المياه وتوسيع شبكة تأهيل •
  .)UNDP(مم المتحدة اإلنمائي األبرنامج والممول من  ،بناء ست غرف صفية في المدرسة األساسية •

  
    قريةلل  التطويريةحتياجاتاالولويات واأل
  

  .قريةلل التطويرية األولويات واالحتياجات ،11  رقمويبين الجدول. يةمن نقص آبير في البنية التحتية والخدمات قرية التعاني
  

  بيت آاحلقريةاألولويات واالحتياجات التطويرية في : 11جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 ة التحتيةاحتياجات البني 

  م طرق رئيسةآ5    *   أو تعبيد طرق،شق 1
   طرق داخلية آم 2.5 

 طرق زراعية مآ2
  *     ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم4    * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   3 م 1000    * بناء خزان مياه 4
  آم  5    *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
     *  ة صرف صحيترآيب شبك 6

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

 االحتياجات التعليمية 
للمرحلة االبتدائية    *   بناء مدارس جديدة 1

  لثانويةوا
 للمرحلة االبتدائية   *  تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
    *   تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
    دونم1000   *   استصالح أراض زراعية 1
  بئرا50   *   آبار جمع مياهإنشاء 2
    *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية 4
    *   شيةأعالف وتبن للما 5
  بيت بالستيك20   *  تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
    *   ةبذور فلح 7
    *    ومواد زراعيةنباتات 8
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