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    شكر وعرفان
  

 بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من         )أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية   
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(أجل التنمية 

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

دموه            الخدمات المشترآة، واللجان والمجالس ال     ا ق سطيني، لم قروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفل
  . من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا              أريج امين الماضيين من أجل إنجاز ه وا طوال الع  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عمل

    الفلسطينيالعمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ي محافظة   سكانية ف ات ال املة عن التجمع ات ش ى معلوم وي عل ي تحت ات، والت سلة آتيب و جزء من سل ب ه ذا الكتّي ه
ل، والتي تهدف                        . الخليل سكانية في محافظة الخلي ع التجمعات ال املة لجمي جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش

سكان            إلى توثيق األوضاع المعيشية في المحافظة، وإع        شي ل ساعدة في تحسين المستوى المعي ة للم داد الخطط التنموي
ذ مشروع           امج                "المنطقة، والذي تم من خالل تنفي ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي دراسة التجمعات ال

اون ا           )أريج( القدس   –الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية    " ازاهار بانية للتع ة اإلس دولي من أجل      ، والممول من الوآال ل
  ).AZAHAR(، وبرنامج ازاهار االسباني )AECID(التنمية 

  
ة للتخفيف              شطة الالزم رامج واألن صادية، والب يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعية واالقت

ز بصفة خاصة على    من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآي            
  .برنامج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

  
صادية،                   ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل ويهدف المشروع أي

ك،    .  في محافظة الخليل   والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة         إضافة إلى ذل
سيئة             صادية ال ة واالقت سياسية واالجتماعي ر األوضاع ال ة، للتخفيف من أث شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب إعداد اس

  .وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي
  

اللغتين ا    ل ب ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ة التجمع ع أدل ى جمي ن االطالع عل ع  يمك ى الموق ة عل ة و االنجليزي لعربي
   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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   أوالليل بلدة بيتد
  

   الطبيعيةالجغرافي والخصائصالموقع 
  

ل          10بعد  تقع على   ليل، و محافظة الخ ات  بلدإحدى  بيت أوال هي     ة الخلي م شمال غرب مدين شرق        .  آ دة  يحدها من ال  بل
  ).1انظر خريطة رقم (  نوبا، ومن الجنوب بلدة ترقومياقريةمن الشمال ومن الغرب الخط األخضر، وحلحول، 

  
  بيت أوال  بلدةموقع وحدود 1:ة ريطخ

  
  
غ و البحر،     مترا فوق سطح    550أعلى منطقة في بيت أوال على ارتفاع        تقع  و سنوي    يبل دل ال دة  ألمطار في   ا  لهطول  المع  البل

م 470 دلوال، مل سنويمع رارة اتدرجل  ال ى  الح صل إل ة18ي ة مئوي ة، درج دل الرطوب سبية  ومع دة ( .%60 الن وح
 ). أريج-المعلومات الجغرافية

  
دة              ان بل سكانية، ف ضم إدا    بيت أوال   وبناء على تصنيف وزارة الحكم المحلي للتجمعات ال ا    ت ، نيةاثالث تجمعات سك     ري

  . وتجمع رأس الجورة، تجمع بيت أوال، تجمع قيال:هيو
روي  1998 وفي عام.  مجلس قروي1998عام و ،1976عام ر البلدة في الفترة بين يآان يد  ى  تم تحويل المجلس الق  إل

 انتخب مجلس   2005 م عا وفي،ةرة الحكم المحلي الفلسطينيامن قبل وزئه مجلس بلدي، حيث تم تكليف وتعيين أعضا 
د ون من يبل د يتك ة  عضوا، و11 جدي ي البلدي وظفين ف دد الم غ ع ا20يبل ة  . موظف وم بلدي م بيت أوال وتق ديم معظ بتق

  :الخدمات األساسية لألهالي، ومنها
  
  .تقديم خدمات الرعاية االجتماعية للسكان -1 
  .، وغيرها من الخدماتجمع النفايات الصلبة  صيانة البنية التحتية من مياه، آهرباء،-2



      دراسة التجمعات السكانية                                                                                                          محافظة الخليل
 

 5

  نبذة تاريخية
  

ى       " اوال"أو  " أولى"لعل  .  الزمن الكنعاني  إلىيعود تاريخها     هي بلدة قديمة   بيت أوال  ة بمعن دم "من الكلمة اآلرامي " المق
   ).1991 –الدباغ ("الشريف"و" األول"و

  
   بلدة بيت أوالمن ةصور

 
  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ل النجار،                 يوجد في بيت أوال ستة م       ر، مسجد أم عالس، مسجد حوارة، مسجد جب د الكبي و معب ساجد، وهي مسجد أب
ة               . مسجد البزايعة، ومسجد قيال    ر مؤهل ا غي ة، إال أنه ع أثري ة مواق اك ثالث ة، فهن ع األثري سبة للمواق ا بالن الستغاللها  أم

  ).2انظر خريطة رقم  (.برجمنطقة بئر القوس، منطقة قيال، ومنطقة الذه المواقع هي لسياحة، وهألغراض ا
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  بيت أوالالمواقع الرئيسة في بلدة: 2خريطة 

 
  

  السكان 
  

 9,687 منهم ،نسمة 10,885  بلغبلدة بيت أوال ، أن عدد سكان2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام 
بلغ عدد األسر في البلدة و .رأس الجورةتقطن نسمة  268و ،قيالنسمة تقطن  939، تجمع بيت أوالنسمة تقطن 

ويشكل عدد سكان بيت أوال ). 1انظر الجدول رقم . ( وحدة1,949 ، وبلغ عدد الوحدات السكانية أسرة1,712
  . من مجموع عدد سكان محافظة الخليل% 1.96

  
 2007 حسب المنطقة ونوع الجنس، أوالالتوزيع السكاني في بلدة بيت  : 1جدول 

 التجمع ذآر أنثى عالمجمو
 *بيت أوال 4,939 4,739 9,687
 *قيال 466 473 939
 *رأس الجورة 150 118 268

  **المجموع 5,555 5,330 10,885
  .1997األرقام تقديرية بناء على التعداد السكاني لعام                       *

                .2007تعداد العام للسكان والمساآن لعام نتائج الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني ال               ** 
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  الفئات العمرية والجنس
  

 أن توزيع الفئات ، الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن
ضمن % 50.3 عاما، 15قل من أضمن الفئة العمرية % 45.7:  آان آما يلي،2007العمرية في بلدة بيت أوال لعام 

 آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور .فوقفما  عاما 65ضمن الفئة العمرية % 2.6، و عاما64-15الفئة العمرية 
  .%49، ونسبة اإلناث %51 آانت ،2007نسبة الذآور عام أي أن  ،100:104.2لإلناث في البلدة هي 

  
  العائالت

  
   .الفوارعة ،العملة، السراحين، العدم، الفراشات، العكل :، ومنهاتالعائال عددا من لدة بيت أوالتضم ب

 
  الهجرة

  
  .2001منذ عام بلدة بيت أوال قد هجروا  شخص 100بين المسح الميداني بان حوالي 

 
  قطاع التعليم

  
اث       %5.1 حوالي   2007للعام  بيت أوال   بلغت نسبة األمية لدى سكان بلدة        ذ  ،%75.4، وقد شكلت نسبة اإلن ر    وه ه تعتب
ذآور       سبة ال اك           . نسبة آبيرة مقارنة بن ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،      % 13.6 ومن مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق ي

ة،  % 25.8 تهم االبتدائي وا دراس ة،  % 34.7انه تهم اإلعدادي وا دراس ة % 20.8انه تهم الثانوي وا دراس ةانه  . والجامعي
  ). 2انظر الجدول رقم (

 
 

  2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10(يت أوال سكان بلدة ب: 2جدول 

نوع 
 الجنس

يستطيع القراءة  أمي
 والكتابة

دبلوم  ثانوي إعدادي ابتدائي
 متوسط

دبلوم  بكالوريوس
 عالي

ةدآتورا ماجستير  المجموع 

 3,686 2 8 2 194 107 505 1,309 971 499 89 ذآر
 3,474 1 1 1 149 65 457 1,175 874 478 273 أنثى

 7,160 3 9 3 343 172 962 2,484 1,845 977 362المجموع
  .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

   
، للذآورارس مد 5ا منه،  مدارس8  بيت أوال، بلغ عدد المدارس في2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام       

   .)2 ، وخريطة رقم3انظر الجدول رقم (  .لإلناثمدارس  3و
  

المدارس في بلدة بيت أوال حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  : 3جدول 
المرحلة التعليمية  نوع الجنس الجهة التابعة  لها الرقم أسم المدرسة

 1  لبنينمدرسة بيت أوال الثانوية ل الثانوية ذآور حكومة
 2  مدرسة بيت أوال األساسية  للبنين األساسية ذآور حكومة
 3  مدرسة بئر القوس األساسية للبنين  األساسية ذآور حكومة
 4  مدرسة جابر بن حيان األساسية للبنين األساسية ذآور حكومة
 5  مدرسة األقصى الخيرية للبنين األساسية ذآور خاصة
 6  ت أوال الثانوية للبناتمدرسة بي الثانوية إناث حكومة

 7  مدرسة بيت أوال األساسية  للبنات  األساسية إناث وآالة الغوث
 8  مدرسة األقصى الخيرية للبنات األساسية مختلط خاصة
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ام الدراسي                  الي في الع يم الع ة والتعل ات وزارة التربي أن عدد الصفوف الدراسية في     ، 2006/2007آما أظهرت بيان
  ).4انظر الجدول رقم ( معلما ومعلمة، 152وعدد المعلمين ،  طالبا وطالبة3673 وعدد الطالب فا،ص 112البلدة بلغ 

  
 عدد المدارس والصفوف وعدد الطالب حسب الجنس، في بلدة بيت أوال: 4جدول  

 نوع الجنس حكومة خاصة وآالة الغوث المجموع
عدد المدارس 4 1 - 5
عدد الغرف الصفية 50 8 - 58
عدد المعلمين 67 14 - 81

عدد الطالب 1599 182 - 1781

 ذآر

عدد المدارس 1 - 1 2
عدد الغرف الصفية 11 - 33 44
عدد المعلمين 17 - 42 59

عدد الطالب 368 - 1307 1675

 أنثى

عدد المدارس - 1 - 1
عدد الغرف الصفية - 10 - 10
عدد المعلمين - 12 - 12
عدد الطالب - 217 - 217

 مختلط

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

ي ع  ي  ، 2006م اف ان ف ت آ ت أوال روض ة    ابي ت أوال الخيري ة بي ال جمعي ة أطف ا روض ال، وهم ة ،ن لألطف  وروض
  .أطفال 109يبلغ عدد األطفال فيهما و،  وهما تحت إشراف القطاع الخاص،األقصى

  
  . ونقص الوسائل التعليمية آالمختبرات العلمية،قلة الغرف الصفيةمن بيت أوال ع التعليم في يعاني قطاو
  

   ةقطاع الصح
  

ا       شرف عليه ة جهات يوجد في بيت أوال عدد من المرافق الصحية، تقدم الخدمات الصحية للمواطنين، وي انظر   ( مختلف
  .  إسعافأوال سيارةيوجد في بيت  آما ).2، وخريطة رقم 5الجدول رقم 

  
عدد المؤسسات الصحية في بلدة بيت أوال، حسب الجهة المشرفة: 5جدول 

 المؤسسات الصحية  الحكومية الخاصة الجمعيات الخيرية
عيادة طبيب عام 1 6 -
عيادة طبيب أسنان  - 3 -
مرآز صحي - - 1
مرآز أشعة - - -
مختبر تحاليل طبية  1 2 1
مرآز أمومة وطفولة  1 - -
مرآز عالج طبيعي  - - -
صيدليات  - 4 -
المجموع  3 15 2

 
ي  ةالوف االت الطارئ دة، ح ي البل ة صحية ف ا خدم وفر له م يت ي ل ان المرضى والت وني  ف ي العالج توجه ى  لتلق دة إل بل

  . آم16 التي تبعد حوالي ، آم، أو إلى مدينة الخليل3 التي تبعد حوالي ،ترقوميا
  
  . البلدةفي الموجودة ضعف خدمات العيادة الحكوميةمن  و،عدم وجود عيادات تخصصيةمن تعاني بلدة بيت أوال و
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  ةاالقتصادياألنشطة 
  

دة                صادية في بل م القطاعات االقت دة،         % 42، حيث أن     بيت أوال  يعتبر قطاع الزراعة من أه ة في البل وى العامل من الق
  .من القوى العاملة في البلدة% 40فة، يليه سوق العمل اإلسرائيلي الذي يستوعب تعمل في النشاطات الزراعية المختل

  
  : ، ما يليبيت أوالوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسب النشاط االقتصادي في بلدة 

  
 .من األيدي العاملة% 42قطاع الزراعة، ويشكل  •
 . األيدي العاملةمن% 40 سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10، ويشكل نفيوظم قطاع ال •
 .من األيدي العاملة% 5 قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 2  قطاع الخدمات، ويشكل •
 .من األيدي العاملة% 1 قطاع الصناعة، ويشكل  •
  

  والفي بيت أتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة : 1شكل 

التجارة 
5%

قطاع الموظفين 
10%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

40%

الخدمات 
2% الصناعة 

1%
ة  الزراع
42%

  
  

ت أوال   دة بي ي بل د ف رى  يوج صناعية األخ صادية وال شاطات االقت ن الن د م االعدي واب  :  ، منه ر لألب وبر نم صنع س م
ة                     ات الكهربائي دهانات، مصنع اللمب تار لل ة، مصنع س سقف   (الحديدية، مصنع العنان للخزائن الكهربائي  5،  )أضواء ال

ديم الخدمات،    10 نجارة،   ورش6 ورش حدادة، 5 مالحم، 4محالت لبيع المالبس،    ر محالت لتق  محل  100 من  وأآث
  ).2انظر خريطة  . ().سوبر مارآت(للبقالة 

  
  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليبيت أوال وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في بلدة 

  .العاملون السابقون في إسرائيل -1
  . من ستة أفراد فأآثرالمعيلون ألسرة تتكون -2
  .صغار المزارعين -3
  .صغار التجار -4
  .ربات البيوت واألطفال -5
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  القوى العاملة  
  

غ   بيت أوال   ، أن عدد القوى العاملة في       2007بين التعداد العام للسكان والمساآن لعام        نهم   7160بل % 30.4 شخصا، م
صاديا   % 69.6هناك  و .يعملون% 79 النشيطين اقتصاديا     ضمن ، من نشيطين اقتصاديا  شيطين اقت ر ن نهم  ( غي % 56م

  ).6انظر الجدول رقم . ()متفرغين ألعمال المنزل% 34.3طالب، و
 

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( سكان بلدة بيت أوال : 6جدول رقم 
 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

 الجنس
 متعطل سبق يعمل

 له العمل
متعطل لم 

 المجموع يسبق له العمل
متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن   طالب
 العمل

ال يعمل وال 
 المجموع آخرون يبحث عن عمل

 المجموع

 3,686 1700 65 48 183 1,39113 1,986 214 1,571201  ذآر 
 3,474 3,280 10 17 168 1,3921,693 194 35 7 152 أنثى

 7,160 4,980 75 65 351 2,7831,706 2,180 249 1,723208 المجموع
  .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

 
  قطاع الزراعة  

  
ا     دونم، 24,000تبلغ مساحة بلدة بيت أوال حوالي        ة للزراعة،          16800 منه م هي أراض قابل م أراض  2,000 دون  دون

ات 10,000كنية، وس راع وغاب م م دة    .  دون ي للبل داد مخطط هيكل ت بإع ت أوال قام ة بي ى أن بلدي ارة إل در اإلش وتج
  ).3وخريطة رقم ، 7انظر الجدول رقم  (. دونم5,000  بمساحة حوالي

 
)المساحة بالدونم (استعماالت األراضي في بيت اوال : 7جدول 

مساحة الصالحة للزراعةال المراعي  
 المفتوحة

الغابات 
 مزروعة غير مزروعة الحرجية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

5,150 850 8,916 7,884 1,200 24,000 
  )2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر  
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة بيت أوال: 3خريطة 

  
  

اه األمطار             معظم    تعتمد ى مي ا المساح   . الزراعة في بيت أوال عل ار الجمع            ةأم ابيع وآب اه الين ى مي د عل ة فتعتم  المروي
  .المنزلية

   
دة بيت أوال             8الجدول رقم    ة المكشوفة في بل ة والمروي ة من الخضروات البعلي ا   . ، يبين األنواع المختلف ر الكوس وتعتب

  .قةوالبندورة أآثر األنواع زراعة في المنط
  

)المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة، في بيت أوال : 8جدول   
 

 المجموع
مجموع البقوليات  األبصال خضروات أخرى

 الخضراء
 مجموع الخضروات

 الورقية
مجموع الخضروات 

 الثمرية
يمرو بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي 
131 355 65 2 13 0 4 25 18 7 31 321 

 
  .الخياروأهمها  دونما من البيوت البالستيكية، تزرع بالخضروات المختلفة 23يوجد في البلدة آما 

  
ا                      ومن   غ المساحة المزروعة بهم ر، وتبل ة والزعت روى     4النباتات الطبية التي تزرع في بيت اوال الميرمي ات، ت  دونم

   .مةبمياه الشبكة العا
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  . ، يبين أنواع األشجار المثمرة ومساحاتها في بلدة بيت أوال9الجدول رقم 
   

  )المساحة بالدونم(في بلدة في بيت أوال مثمرة  الباألشجارمساحة األراضي المزروعة : 9جدول 
 أشجار الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

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

0 5541 0 380 0 147 0 0 0 161 0 0 0 4853 
 

غ            والعلفية أما بالنسبة للمحاصيل الحقلية    وب تبل ساحة الحب ان م شعير    1360 في بيت أوال، ف ا القمح وال ا، وأهمه .  دونم
  ).10أنظر الجدول رقم . (الحمصإضافة إلى زراعة مساحات من البقوليات الجافة، مثل العدس و

  
  )المساحة بالدونم( المختلفة، في بيت أوال  والعلفيةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية: 10جدول 

 
 المجموع

محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية
 وجذور

 الحبوب

عليب مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي  مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي 

0 1675 0 0 0 30 0 85 0 0 0 175 0 25 0 1360
 

 بتربية الماشية، مثل األبقار، األغنام، الماعز،  يقومونمن سكان بيت أوال% 5والي حوتبين من المسح الميداني أن 
  ).11انظر الجدول رقم (. والدجاج الالحم والبياض

  
  الثروة الحيوانية في بيت أوال: 11ول جد

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

199 20,000 40,000 10 55 5 0 1,000 3,600 164 
  .مجموع األبقار والعجول والثيران* 
  

.ي مناسبة لسير المرآبات واآلالت الزراعية، إال أنها غير آافية، وه آم40حوالي أما الطرق الزراعية، فيبلغ طولها    
  

  قطاع المؤسسات والخدمات العامة 
  

  : التاليةعاملةالمؤسسات  آما يوجد فيها المكتب للشؤون االجتماعية،، ومكتب للبريدبلدة في اليوجد 
  
  . عضوا11تكون من ب مجلس جديد، يانتخ، 2005في عام و. 1998تأسست سنة : بلدية بيت أوال -1
  .الجمعية الخيرية اإلسالمية -2
  .جمعية بيت أوال الخيرية -3
  .النادي النسوي -4
  .النادي الثقافي -5
  .نادي اآلفاق -6
    . النادي الرياضي-7
 

).2، وخريطة رقم 12انظر الجدول رقم (  
 

  النوععدد المؤسسات في بلدة بيت اوال حسب : 12جدول 
 حكومية  خيرية نسائية   مؤسسات أهلية زراعية رياضية  دينية

6 1 0 1 1 2 2 
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
  

 .بشبكة االتصاالت موصولة  في بلدة بيت أوالمن البيوت% 60حوالي : االتصاالت  
 
ام        وصل  تم  : المياه   اه ع ا    1974بيت أوال بشبكة المي وت   من   % 70، وحالي اه التابع     موصولة   البي شبكة المي ة ب

ة،       : ، ومنها ينابيع10يوجد في البلدة    و. لسلطة المياه الفلسطينية   وس، عين القطماني ر الق سة، عين بئ عين أبو قب
اني   و. وتعتبر آبار الجمع والينابيع المصادر البديلة لشبكة المياه       . وعين الكلتا  دم  من  بيت أوال  تع ري،   ق   شبكة ال

 .في فصل الصيفقلة المياه خاصة و
  

وت   المن   % 90حوالي  ، وحاليا   1981بيت أوال بشبكة الكهرباء عام      وصل  تم  : الكهرباء  شبكة  بي  .موصولة بال
 .محوالت جديدة، وإنشاء إلى إعادة تأهيلالشبكة بحاجة و

  
صلبة      ات ال صلبة      : جمع النفاي ات ال ة بيت أوال بجمع النفاي وم بلدي ات مشترك خاص      تق ى مكب نفاي ا إل  ونقله

شترك  دمات الم س الخ والي     بواسبمجل ت أوال ح ن بي د ع ب يبع ذا المك ا، وه ة له يارة تابع م5طة س تم و.  آ ي
 .الدفنمن النفايات في المكب عن طريق التخلص 

 
ق    ال يوجد في بلدة بيت أوال شبكة صرف صحي، و   : الصرف الصحي     ة عن طري يتم التخلص من المياه العادم

 .في المنطقةدة وؤدي إلى تلوث المياه الجوفية الموجمما ي، الحفر االمتصاصية
  

 تعمل على نقل الرآاب من بيت          ة سيارات عمومي  6، و باصات عامة  3يوجد في بيت أوال     : خدمة الموصالت    
ة      .أوال إلى مدينة الخليل وبالعكس  سة والداخلي م،  64يبلغ طول الطرق الرئي ا   آ دة     4منه سة معب م طرق رئي  آ

دة        10 آم طرق داخلية معبدة وبحالة جيدة،        10وبحالة جيدة،    ة معب م طرق داخلي ا      آ ة ، إال أنه ر  بحال دة   غي ،  جي
سة   في عد، مشاآل المواصالت في البلدة   وتتمثل   .معبدةغير  طرق داخلية    آم   15و ة الطرق الرئي عدم   و،م أهلي

 . في البلدةالمرآبات العامة العاملةآفاية عدد 
 

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  

م   اإلسرائيلية، االحتالليةللعديد من اإلجراءات تعرضفهي تذلك ، ل األخضربيت أوال بالقرب من الخط    بلدة  تقع    حيث ت
ببناء جدار الفصل العنصري في  بدأت السلطات اإلسرائيلية  2004عام في و.  البلدةأراضي من    دونم 4000مصادرة    

ة ة الغربي دةالجه م مصادرة وعزل .  من البل سبب الجدار1500حيث ت م ب تالع ، دون اء . شجرة 2000 واق م بن د ت وق
  . الشائكة الباطون واألسالك، والمكون منمن هذا الجدارم  آ5حوالي 

 
    المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية

  
انظر الجدول . ( منهاتم إنجاز ثالثة مشاريع، وقد 2004ام عتنفيذها ب، بدأت بلدية بيت أوال خطة تطويرية للبلدةعدت أ

  ). 13رقم 
  

 بيت اوال مشاريع التطويرية التي نفذت في بلدةالخطط وال: 13جدول 
 الرقم اسم المشروع نوعه الجهة الممولة

 1 تعبيد طرق داخلية بنية تحتية صندوق البلديات
 2 بناء مقر البلدية  بنية تحتية الحكومة اليابانية
 3 تطوير شبكة الكهرباء بنية تحتية الحكومة النرويجية
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   بلدةتطويرية للاألولويات واالحتياجات ال
  

ة والخدمات         بلدة بيت أوال   تعاني ة التحتي ر في البني ة  من نقص آبي م الجدول انظر  (. ي ات واالحتياجات   ).14  رق  األولوي
  . في البلدةتطويريةال
  

 بلدة بيت أوالاألولويات واالحتياجات التطويرية في : 14جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  جةبحا

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  آم36 ^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
      *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
      *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   *    بناء خزان مياه 4
   *    شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
     *  ترآيب شبكة صرف صحي 6

 حيةاالحتياجات الص 

     * 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

   *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
   *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
    *    استصالح أراض زراعية 1
   *    آبار جمع مياهإنشاء 2
   *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *   خدمات بيطرية 4
   *    أعالف وتبن للماشية 5
   *   تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
   *    ةبذور فلح 7
   *    د زراعية وموانباتات 8

   آم طرق زراعية20 آم طرق فرعية و 9 آم طرق رئيسة ، 7:  آم 36 ^
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