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 شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    شكر ) أري دولي من أجل                 بال اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال  والتق
  .  (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

ة،    الس القروي ان والمج شترآة، واللج ساعدة      الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ والجه
  . 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                    هذا   سكانية في محافظة الخلي جاءت  . 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، وإعداد الخطط التنمو     ية 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 ل الت)أري ن أج دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم باني )AECID(نمي 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
ى                  ار،    األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خاصة عل امج أزاه برن

  .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  . لوالقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة الخلي           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

  
زية على الموقع االلكتروني التالي    يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين العربية و االنجلي             

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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 سعير بلدة دليل
  

 الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

شرق  . منها آم 8بعد ، وعلى الخليلي من مدينة شرقال شمال ال إلىتقع  و،   بلدات محافظة الخليل   إحدى هي   ،سعير بلدة يحدها من ال
دة     ومن الغرب    ،ومخيم العروب   )ضمن محافظة بيت لحم    (بيت فجار قرية    ومن الشمال  ،البحر الميت  وب   ، و حلحول بل  من الجن

 )1الخريطة رقم انظر ( بني نعيمبلدة الشيوخ وبلدة 
  

  يرسع بلدة موقع وحدود: 1خريطة  

  
  

غ    سطح البحر، و    فوق أمتار 906على ارتفاع   و ،منطقة جبلية على   سعير بلدةتقع   سنوي لألمطار     يبل دل ال ا  المع  400 حوالي     فيه
دل درج. ممل ا مع رارة اتأم ى  الح صل إل ة 16في ة مئوي دل،درج ة  ومع سبيةالرطوب غ   الن والييبل ات % (61 ح دة المعلوم وح

  ).أريج -يةالجغراف
  

ة   سعير  بلدةصنفت   1997في عام    شكيل        ،آبلدي م ت ه ت دي      وعلي ة       .  عضوا  13تكون من     يمجلس بل . ا موظف  31ويعمل في البلدي
  :منهاو، تقديم معظم الخدمات األساسية لألهاليب  سعيربلدةتقوم بلدية و
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  .نفايات الصلبة وجمع ال، تعبيد الشوارع، آهرباء،توفير خدمات البنية التحتية، من مياه -1
  .البلدةتنظيم عملية البناء في  -2
  .شق وتعبيد الطرق -3

  نبذة تاريخية 
  

ع       سعير  بلدةتقوم   ى موق دة  عل دعى        بل ة ت ة قديم ة        ) صعيور (أو ) صعير ( آنعاني صغير، وخالل الحقب ة ال ة العربي ي في اللغ وتعن
   .)1991الدباغ، (مية والتي تعني الصخرة أو الشاهقة  وهي آلمة مشتقة من الكلمة اآلرا سعيربلدةالرومانية سميت المنطقة 

  
ان  ، السكانيةطقامنبناء على تصنيف وزارة الحكم المحلي لل  دة  ف ا   تضم   سعير بل سة،  :  وهي ، سكانية أخرى  تجمعات إداري العدي

  . بيت عينونيم، حمروش، قالع زيتا، وأم البطم ، قالع زيتا،زيبا، عرقان طراد، وادي الرارأس الطويل، الدوارة، آو
  

  سعير بلدةمن صور 

 

  

  األماآن الدينية واألثرية
  

صا             :  أربعة مساجد رئيسة، وهي     سعير بلدةيوجد في    رون،  ومسجد العي اهللا، مسجد حمي انظر   (.مسجد حمزة، مسجد المنتصر ب
  ).2خريطة رقم 

  
ة، وهي          البلدةأما بالنسبة لألماآن األثرية في       ع أثري ة مواق ع (عين   : ،  فهناك أربع ة بيت          سعير ) نب ا، خرب ة آوازيب ون ، خرب ، عن

  .سياحيةغل آأماآن  المواقع غير مؤهلة، وال تستهوهذ. وخربة أبو الدوري
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  سعير بلدةالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 

  
  السكان

ام             دة  أن عدد سكان       2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي أجري في ع غ   سعير  بل سمة  20,881 يبل نهم    ، ن را  و ذآ  10,582م
  ).1أنظر جدول رقم . ( وحدة سكنية3,419  فيقطنت، 2,981، ويبلغ عدد األسر إناثا 10,299و

 2007حسب التجمع، ونوع الجنس،   سعيربلدةالتوزيع السكاني في : 1جدول 
 التجمع ذآر أنثى المجموع
 *سعير 6,659 6,567 13,226

  *الدوارة 835 823 1,658

  *يسةالعد 744 704 1,449

  *عرقان طراد 272 229 500
 *آوزيبا 239 229 468
 *رأس الطويل 330 321 651
  *وادي الريم 50 43 93

  **المجموع  9,129 8,916 18,045
  **بيت عينون 930 879 1,809
  **قالع زيتا 456 447 903
  ** البطم أم 36 35 71
  **حمروش 31 22 53

  المجموع الكلي 10,582 10,299 20,881
  .1997األرقام تقديرية بناء على التعداد السكاني لعام *

  .2007جهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني التعداد العام للسكان والمساآن لعام النتائج ** 
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  الفئات العمرية والجنس
  

 بلدةيع الفئات العمرية في  أن توز،أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني         
ة       % 45.3:  آان آما يلي   2007 لعام   سعير ة العمري ل من     ضمن الفئ ا،    15أق ة      % 51.4 عام ة العمري ا 64 -15ضمن الفئ ،  عام

وبلغت  ،100:102 هي   منطقةآما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في ال        .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.9و
  %. 49.4ونسبة اإلناث % 50.6نسبة الذآور 

      
  العائالت

  
  . ةالطروو، ةالكوازب، الجبارين، المطور ،الجرادات، الفروخ، ةالشاللد :، منهاعائالتمن عدد من ال  سعيربلدةيتألف سكان 

  

  قطاع التعليم
  

ة بلغت نسبة    دى سكان      األمي دة  ل ام     سعير  بل اث      %8.6 حوالي    2007 للع سبة اإلن د شكلت ن ذه  %70، وق ة    ، وه سبة عالي ر ن تعتب
اك        . مقارنة بنسبة الذآور   ة،       % 15.3ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هن راءة والكتاب ستطيعون الق تهم    % 25.9ي وا دراس انه

م    .انهوا دراستهم العليا  % 6.8و انهوا دراستهم الثانوية  % 13.9انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 29.8االبتدائية،   ين   2الجدول رق ، يب
  . 2007عام ل، حسب الجنس والتحصيل العلمي  سعيربلدةتعليمي في المستوى ال

  
 2007، حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10 ( سعيربلدة  سكان: 2جدول 
يعرف القراءة  أمي  الجنس

دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي  والكتابة
  المجموع  دآتوراة  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط

 7,014 12 30 18 425 105 1,044 2,063 1,938 1,041 360  ذآور
 6,860 1 1 1 221 131 882 2,078 1,651 1,083 835  إناث

 13,874 13 31 19 646 236 1,926 4,141 3,589 2,124 1,195  المجموع
  .النهائية، النتائج 2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ام            ذي جرى ع داني ال دارس في         ،  2007حسب المسح المي غ عدد الم دة بل ة      17  سعير  بل يم   ( مدرسة حكومي ة والتعل وزارة التربي

ا   : ، ومدرسة واحدة تابعة للقطاع الخاص       )العالي ذآور، و     8منه دارس لل ان          8 م اث، ومدرستان مختلطت دارس لإلن سين ( م  )للجن
ا،     ( م     انظر خري  لالطالع على مواقعه م      ).2طة رق دارس في     3 الجدول رق ين عدد الم دة ، يب ة،     سعير بل ، حسب االسم، والمرحل

    .والجنس، والجهة المشرفة
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 حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  سعيربلدةالمدارس في : 3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  رذآو  ثانوي   الثانوية للبنينسعير 1
 حكومية ذآور أساسي   األساسية للبنينسعير 2
 حكومية ذآور أساسي الشهيد عبد القادر جرادات األساسية للبنين أ 3
 حكومية ذآور أساسي  الشهيد عبد القادر جرادات األساسية للبنين ب 4
 حكومية  ذآور أساسي حمزة بن عبد المطلب األساسية للبنين 5
 حكومية  ذآور أساسي للبنينالعديسة األساسية   6
 حكومية  ذآور أساسي   مدرسة  الدوارة األساسية للبنين 7
 حكومية  ذآور أساسي  مدرسة  آوزيبا األساسية للبنين 8
 حكومية  إناث ثانوي   الثانوية للبنات سعيرمدرسة   9
 حكومية إناث أساسي   األساسية األولى للبناتسعير 10
 حكومية إناث أساسي  للبنات  األساسية الثانية  سعير 11
 حكومية إناث أساسي  صفية األساسية للبنات 12
 حكومية إناث أساسي  ماريا القبطية األساسية للبنات 13
 حكومية إناث أساسي  مدرسة  العديسة األساسية للبنات 14
 حكومية إناث أساسي آوزيبا األساسية للبنات 15
 حكومية ثإنا أساسي  الدوارة األساسية للبنات 16
  حكومية مختلطة أساسي  وادي الريم األساسية المختلطة  17
 خاصة مختلطة أساسي  جيل الغد المختلطة 18

  
غ   سعير بلدة، أن عدد الصفوف الدراسية في       2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي              بل

  ).4انظر الجدول رقم ( معلما ومعلمة 248بة، وعدد المعلمين  طالبا وطال5,461  صفا، وعدد الطالب188
 

 )2007-2006 ( سعيربلدةعدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في : 4جدول 
  الطالب  المعلمون  الصفوف المدارس الجنس

 2,591 117 87  8 ذآور
 2,760 120 92  8  إناث

 110 11 9  2  مختلطة
 5,461 248 188  18  المجموع

  
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي:                    المصدر 
  
م             ، ثالث رياض أطفال    سعير بلدةفي  وجد   ي ال، حسب االسم،               5 آما هي مدرجة في جدول رق ين عدد رياض األطف ذي يب ، وال

  .وعدد األطفال، والجهة المشرفة
 

 2008ب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفة، حس  سعيربلدةرياض األطفال في : 5جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم
 جمعية خيرية 3 65 3  الخيريةسعيرروضة أطفال  1
  خاصة 5 115 4 روضة أشبال الدوارة 2
 جمعية خيرية 5 96 3 روضة جيل الغد النموذجية 3

  
دارس،          ، سعيربلدةهم المشاآل التي تواجه قطاع التعليم في        ومن أ  نقص في عدد الم سائي، نتيجة ال صباحي والم دوام ال  مشكلة ال

  .  ويؤثر على مستوى التحصيل العلمي للطالب،مما يزيد من العبء على الطالب واألهالي والمعلمين
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  قطاع الصحة 
  

ي   صحة ف اع ال ر قط دةيعتب عيربل ة ب  س وال مقارن رىالقرى  مقب ة   األخ صحية الحكومي ق ال ن المراف د م اك العدي اورة، فهن  المج
دة والخاصة في ال    م       (،  بل دة يوجد في ال    ). 6انظر الجدول رق شفيات والمراآز           بل ى المست ة إل ل الحاالت الطارئ يارة إسعاف لنق  س

ضا حوالي   ، أو إلى مدينة ببلدة آم عن ال 10الصحية الموجودة في مدينة الخليل، والتي تبعد حوالي          م  25يت لحم، والتي تبعد أي  آ
  . سعيربلدةومن الجدير ذآره أن االغالقات واإلجراءات اإلسرائيلية، تعتبر العقبة الرئيسة أمام قطاع الصحة في . بلدةعن ال

  
   حسب السلطة المشرفة سعيربلدةعدد المؤسسات الصحية في : 6جدول 

 أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة 
 - - 1 - عيادة طبيب عام

 - - 1 -  عيادة طبيب أسنان
 - - 2 -  عيادة صحية
 - - - - مرآز أشعة
 - - 1 -  مختبر طبي

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

 - 1 10 -  المجموع
  

  يةاالقتصاداألنشطة 
  

دة يعتمد االقتصاد في      ى    سعير  بل ذا القطاع        عل ستوعب ه ى سوق العمل       % 30قطاع الزراعة، حيث ي ة، وعل وى العامل من الق
  ).1  رقمانظر شكل (.من القوى العاملة% 30اإلسرائيلي والذي يستوعب أيضا 

  
  :، ما يلي سعيربلدة النشاط االقتصادي في أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسبوقد 

   
 .من األيدي العاملة% 30سرائيلي، ويشكل  سوق العمل اإل 
 .من األيدي العاملة% 30 قطاع الزراعة، ويشكل  
 .من األيدي العاملة% 17، ويشكل موظفين قطاع ال 
 .من األيدي العاملة% 8 قطاع التجارة، ويشكل  
 .من األيدي العاملة% 12 قطاع الصناعة، ويشكل  
 .من األيدي العاملة% 3قطاع الخدمات، ويشكل  
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  سعيربلدةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

ة  الزراع
30%

الصناعة 
12%

التجارة 
8%

الوظائف والخدمات 
20%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

30%

  
  

دة في   يوجد   د    سعير  بل شاطات من  العدي صناعية  الن صادية وال ا أهم ومن  ، االقت ة  ا م:ه ة بقال ون ،  ئ س،    محال ثالث ع المالب  سبع  لبي
  .عديد من المحاجر ومناشير الحجر، وال المختلفة لتقديم الخدماتن محالوخمس ورش نجارة، ست ورش حدادة ، يثمان، الحمم
  : على النحو التالي، هي  نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية سعيربلدةلفئات االجتماعية األآثر تضررا في قد تبين أن او
  
  .السابقون في إسرائيلعاملون  ال-1 
  . أفراد فأآثر6تتكون من ألسر   المعيلون -2 
  . ربات البيوت واألطفال-3 
  .رعين صغار المزا-4 
  .  صغار التجار-5 
  

  القوى العاملة 
  

ش   4,202  هناك أن ،2007عام  لأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن        صاديا في      ي شخصا ن دة طين اقت % 83.5 ، سعير  بل
 المتفرغينمن  % 35.2 و ،منهم من الطالب  % 53.1( بلدةطين اقتصاديا في ال   ي شخصا غير نش   9,718وآان هناك   منهم يعملون،   
  .)7  رقمجدولالانظر (غير قادرين على العمل % 8.1 و،)ألعمال المنزل

  
 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10 (  سعيربلدةسكان : 7جدول  

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
له لم يسبق (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة

متفرغ 
 ألعمال

  منزلال

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 7,036 3,244 175 62 462 9 2,536 3,792 291 326 3,175  ذآور
 6,884 6,474 84 30 327 3,408 2,625 410 56 22 332  إناث

 13,920 9,718 259 92 789 3,417 5,161 4,202 347 348 3,507  المجموع
  .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :  المصدر
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  الزراعةقطاع 
  

ا مزروعة،  11,715 دونم أراض قابلة للزراعة، 45,000دونم، منها 117,000  حوالي  سعيربلدةتبلغ مساحة   33,285 و دونم
اه   مصادر  شح وهذا يعود إلى     ،زروعة زراعية غير م   أراض ادونم ري   مي ة هطول         ،   ال دل آمي ة، انخفاض مع ة خصوبة الترب قل

، والتي تحد     األمطار وخاصة في المناطق الشرقية، قلة مصادر التمويل الالزمة للتوسع الزراعي وتبني أساليب الزراعة الحديثة              
ي ال  اع الزراعي ف ور القط ن تط ضا م دةاي ي ال. بل د ف دةيوج والي  بل ة 3,600ح م بحاج ى دون صالحإل دول  (. است ر الج ، 8انظ

   )3خريطة رقم الو
  

  )المساحة بالدونم  ( سعيربلدةاستعماالت األراضي في : 8جدول 
المراعي  المساحة الصالحة للزراعة

 المفتوحة
الغابات 
  زروعةم  غير مزروعة  الحرجية

مساحة 
األراضي 
السكنية 

المساحة 
 الكلية

65,850 150 33,285 11,715 6,000 117,000 
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية :                   المصدر

  
   سعيربلدةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 
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ار   يالمزارعبعض   ويعتمد.  على مياه األمطار    سعير بلدةمعظم المزروعات في    تعتمد   اه وآب  ن في ري مزروعاتهم على شبكة المي
  .افي حال توفرهينابيع  ومياه الالجمع،

   
تعتبر الخضروات الثمرية و.  سعيربلدة والمروية المكشوفة في ة، يبين األنواع المختلفة من الخضروات البعلي9جدول رقم 

  . دونما66المروية أآثر األنواع زراعة، وتبلغ مساحتها 
  

   )المساحة بالدونم ( سعيربلدةاألراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في  مساحة : 9جدول 
 الخضروات الثمرية الخضروات الورقية البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى المجموع

  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي مروي
174 64 20 8 30 0 12 9 46 22 66 25 

  
  . دونما مزروعة بالخيار15 دونمات مزروعة بالبندورة، و5 دونما من البيوت البالستيكية، منها 20 سعير بلدةيوجد في 

ر    سعير بلدةهناك نوعان من النباتات الطبية تزرع في         ا الزعت ة ، وهم ا ، ومجموع المساحة المزروعة    والميرمي .  دونمات 4 بهم
دة  دونما في ال   3,954آما أن    ون،        بل ى مساحات مزروعة بأشجار أخرى             مزروعة بأشجار الزيت اح،    إضافة إل ب، التف ل العن مث

  ).10أنظر جدول (اللوزيات، والتين 
 

  )المساحة بالدونم ( سعيربلدةفي مثمرة شجار الباألمساحة األراضي المزروعة : 01جدول رقم 
  جار الزيتونأش الحمضيات اللوزيات  التفاحيات  الجوزيات فواآه أخرى المجموع

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

0 9,937 0 3,810 0 154 0 89 0 1,930 0 0 0 3,954 
 

دة وبالنسبة للمحاصيل  الحقلية في       الحبوب          سعير  بل زرع ب ة ت ساحة المحاصيل الحقلي ة   ، نجد أن معظم م ا المحاصيل العلفي .  تليه
  ).11ول رقم أنظر الجد(
  
  )المساحة بالدونم ( سعيربلدة في  والعلفيةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية: 11جدول 

 الحبوب أبصال ودرنات وجذور  بقوليات جافة  محاصيل علفية  محاصيل منبهة  محاصيل أخرى المجموع

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

0 1391 0  0  0 5 0 110 0 75 0 21 0 1,180 
 

ام،      بلدةمن سكان % 10 سعير فنجد أن حوالي   بلدةأما على صعيد الثروة الحيوانية في        ل األغن ية، مث ة الماش  سعير يقومون بتربي
اض    م والبي دجاج الالح اعز، ال ث      .الم ن حي ى م ة األول ام بالمرتب أتي األغن    ت

    ).12انظر الجدول رقم  (. تليها أعداد الماعز،أعداد رؤوس المجترات الصغيرة
  

    سعيربلدةالثروة الحيوانية في : 12جدول 

*األبقار األغنام الماعز الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل
270 7,000  200,000 0 75 3,200 5,000 - 

  . والثيران،العجول،  األبقار عددمجموع       * 
  

ة، حيث                  سعير بلدةمزارعو  يعتبر   ات زراعي ات وتعاوني  من المزارعين النشيطين، حيث أن عددا آبير منهم مشترآون في جمعي
  . جمعية زراعية، هي جمعية عصير العنب والبرقوق الزراعيةسعير بلدةيوجد في 

 
ى   تشير  ،  نتائج المسح الميداني  إال أن   . رئيس بشكل   مياه األمطار  سعير على    بلدةتعتمد الزراعة في     زارعين  بعض    استخدام إل الم
ا   6وبالنسبة للطرق الزراعية، فانه يوجد . في الزراعات المروية) افي حال توفره(ينابيع  ومياه ال،لمياه الشبكة العامة  م، إال أنه  آ

  .صالحة لسير المرآبات الزراعية فقط
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  قطاع المؤسسات والخدمات
  

  :، وهي على النحو التاليمحليةال اتية الخدممؤسسات العديد من السعير بلدةيوجد في 
  . بلدية سعير-1
  . الخيريةسعيرجمعية  -2
  .الهالل األحمر الفلسطينيجمعية  -3
  .سعيرلجنة زآاة وصدقات  -4
  . الرياضيسعيرنادي  -5
  . النسويسعير نادي -6
  .مرآز صحة البيئة -7
  .جمعية عصير العنب والبرقوق الزراعية -8
  .2، انظر خريطة رقم  سعيربلدة في المؤسسات والخدمات واجد تلالطالع على مواقعو
  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 60تصاالت، وتقريبا االبشبكة موصولة  سعير بلدة :االتصاالت •
 
سكنية   امن   % 90تقريبا  حاليا  ، و 1976 بشبكة المياه منذ عام      سعير بلدة وصل تم   :المياه • شبكة وصولة ب   م لوحدات ال  .ال

ا يوجد في ال   . وتعتبر آبار الجمع هي المصدر البديل لشبكة المياه . سعيربلدية  خالل   بالمياه من    بلدةيتم تزويد ال  و دة آم  بل
ة يوجد عدد من الينابيع تستغل مياهها في الزراعة المروية وخاصة في            و.  بسبب تلوث مياهه   ماء غير مستغل  نبع    منطق

شبكة  قدم   ،ه في مجال الميا   البلدةالتي تعاني منها     مشاآلالمن  و. 3م 1000خزان مياه سعته     منطقةاليوجد في   و. آوازيبا
دة ، آما أن    بحاجة إلى تجديد   هي   المياه، والتي  ى      البل اه  شبكة توسيع    بحاجة إل اطق     المي ران   لتغطي من دة   العم ا   ، جدي  آم

 .صيففي فصل ال، خاصة تدفق المياه من شح البلدةتعاني 
 

اء • م :الكهرب دة وصل ت ام  البل اء ع شبكة الكهرب ا . 2000 ب ان وحالي والي ف ي   % 95ح سكنية ف دات ال ن الوح دةم  البل
اء، وصولة م س وبالكهرب وم المجل واطنين ايق ى الم اء عل ع الكهرب يم توزي دي بتنظ راو ،لبل تم ش ي ي رآة ؤالت ن ش ها م

اني   و .الكهرباء القطرية اإلسرائيلية    اء     تع ة الكهرب دة في   خدم دهور      من    البل دم وت شبكة وضع   ق دات  وص في م   ق نو ،ال ل
 .الكهرباء

   
وم . بلديةالمن قبل  البلدةفي نظام جمع النفايات الصلبة    يتم إدارة    :جمع النفايات الصلبة   • يارات وتق ل     س ة بنق  جمع القمام

تخ و. البلدةآم عن  10والذي يبعد حوالي ، ) خرزةأبوبير ( مكب خاص  إلىالنفايات   صلبة    يتم ال ات ال في  لص من النفاي
 . اليومطنان في  سعير بلدةتنتج في آمية النفايات الصلبة التي تبلغ و. هادفن  أوهاطريقة حرقالمكب عن 

ر االمتصاصية       ، وشبكة صرف صحي   سعير بلدة ال يوجد في   :الصرف الصحي  • ستخدم الحف سكنية ت ع الوحدات ال جمي
 .ةللتخلص من المياه العادم

  
دة في  عتمد المواصالت   ت :المواصالت • ة والخاصة        سعير  بل ات العام ى المرآب ة الطرق في           . عل سبة لحال ا بالن دة أم ، البل

د  غير بحالة هالكن و،معبدة آم طرق 43 آم طرق معبدة وبحالة جيدة، 28 منها، من الطرق  آم   193ك  فهنا  122 و،ةجي
 .)13  رقمجدولالانظر . ( معبدةغيرآم طرق 

 
  سعير بلدة في أطوالهاوحالة الطرق : 13جدول 

  حالة الطرق  )آم(طول الطريق
  المجموع  طرق زراعية  طرق داخلية  طرق رئيسة

  28  -  12  16  طرق معبدة وبحالة جيدة
  43  -  20  23  طرق معبدة وبحالة سيئة

  122  23  19  80  طرق غير معبدة
  193  23  51  119  المجموع
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
  

ساحة            يحيط ببلدة    ى م ع عل وب مستوطنة         1,500سعير من الشرق مستوطنة أسفر، وتق دة سعير، ومن الجن م من أراضي بل  دون
ة إسرائيلي             .  دونم من أراضي بلدة سعير      300آريات أربع، وتحتل هذه المستوطنة حوالي        رج مراقب ة وب ة حديدي ا يوجد بواب آم

ة       على المدخل الغربي لبلدة سعير، باإلضافة إلى وجود برج م          راقبة آخر على الطريق الواصل بين منطقة رأس العروض ومنطق
 شجرة  300واقتالع حوالي سعير، بلدة  دونم من أراضي 500قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتجريف ما يقارب   وقد  . العديسة

 . من أشجار اللوزيات300 شجرة عنب، و200زيتون، و
 
  

  الخطط والمشاريع التطويرية
  
  . بتمويل تلك المشاريعجهات خارجيةحيث قامت  ،عشرة مشاريعنفذت البلدية ، 2004  عاممنذ

   
  للبلدة  التطويريةحتياجاتاالولويات واأل
  

  .للبلدة التطويرية األولويات واالحتياجات ،14  رقمويبين الجدول. يةمن نقص آبير في البنية التحتية والخدمات سعير بلدةتعاني 
 سعير بلدةاجات التطويرية في األولويات واالحتي: 14جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  آم70 ^    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم20    *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم13    * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3 م 2000    * بناء خزان مياه  4
  آم  8    *  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
  *     الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
  الثانويةللمرحلة     *  بناء مدارس جديدة 1
 للمرحلة االبتدائية    * تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
    *   تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم3000    *  استصالح أراض زراعية 1
  بئرا150    *  آبار جمع مياهإنشاء 2
 ا برآس25    *   برآسات مواشي/بناء حظائر 3
     * خدمات بيطرية 4
     *  أعالف وتبن للماشية 5
 ا بالستيكيا بيت15   *  تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة   6
     *  ةبذور فلح 7
     *   ومواد زراعيةنباتات 8

 . آم طرق زراعية25 آم طرق داخلية، و20 رئيسة، آم طرق 25 ^
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