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    شكر وعرفان
  

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

الس القروي   ان والمج شترآة، واللج ساعدة      الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، 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                      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، وإعداد      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 دول)أري اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج باني )AECID(ي 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 بص            امج أزاه ى برن فة 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  . محافظة الخليل والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في           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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  محافظة الخليل             دراسة التجمعات السكانية                                                                            

 3

  قائمة المحتويات
                                                         

 4..................................................................الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
 5...................................................................................................نبذة تاريخية

 5.....................................................................................األماآن الدينية واألثرية
 6.........................................................................................................السكان

 7...................................................................................................قطاع التعليم
 9..................................................................................................قطاع الصحة

 9..........................................................................................األنشطة االقتصادية
 11...............................................................................................قطاع الزراعة

 12..............................................................................قطاع المؤسسات والخدمات
 13.......................................................................البنية التحتية والمصادر الطبيعية
 13.......................................................................أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

 14...................................................................الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة
 14...............................................................األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة

 15......................................................................................................المراجع
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  تفوح بلدةدليل 
  

  الطبيعية والخصائص  الجغرافيالموقع
  

دة    و،  مدينة الخليل من الشرق تفوح ويحد بلدة . مدينة الخليل عن   م آ 6تبعد  و،  هي إحدى بلدات محافظة الخليل     تفوح من الغرب بل
    . دورا بلدةالجنوبمن و ، بيت آاحل بلدةمن الشمالو، إذنا

  
  موقع وحدود بلدة تفوح: 1خريطة 

  
  

المعدل يصل  وم،   مل 457 في البلدة    األمطارهطول  السنوي ل معدل  البلغ  يو . فوق سطح البحر   ا متر 850 تقع بلدة تفوح على ارتفاع    
 ). أريج-وحدة المعلومات الجغرافية(% 61  النسبيةومعدل الرطوبة  درجة مئوية، 16 إلى السنوي لدرجات الحرارة

 
ام   و ،1979عام  آانت بلدة تفوح في الفترة بين       .  الخماجات و  تفوح ي إداريا تجمع  بلدة تفوح ضم  ت ل مجلس      1995ع دار من قب ، ت

سطينية           1995عام وفي  . قروي ة الفل سلطة الوطني ل ال ه من قب م تعيين دي ت ل مجلس بل م  (، أصبحت البلدة تدار من قب وزارة الحك
ام     ).المحلي د         أ 2005 وفي ع دي جدي غ عدد ال    ،  ا عضو  11تكون من     ينتخب مجلس بل ة   موظفين  وبل وم   ا، موظف 20في البلدي تق

  . والثانية تقع في وسط البلدة،جد لبلدية تفوح بنايتان، األولى تقع في مدخل البلدةووي . لسكان البلدةاألساسيةالخدمات ديم البلدية بتق
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  نبذة تاريخية
  

زرع    ) بيت التفاح( وسميت بهذا االسم تعتبر من أقدم القرى في المنطقة،، و تفوح بلدة آنعانية   ي آانت ت نسبة الى أشجار التفاح الت
  . بكثرةفيها 

  
ة    من األطالل   خربة الخماجات وخربة اسطاس     تعتبر   ى  انتقع ، و  في المنطق وح        إل دة تف شمال من بل ر  ا وآانت  ، ال ى مر    ان   تعتب عل
  .   من بلدة تفوحاجزءالزمن 

  
   تفوحمن بلدة صور

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

وح   يوجد   دة تف ساجد، و   في بل د من الم االعدي ر، المس   : منه وح الكبي اء، مسجد حطين، مسجد     مسجد تف جد العمري، مسجد الغرب
  . المجاهدين، مسجد الهدى، مسجد المرابطين، مسجد المعتصمين، مسجد النور، ومسجد اسطاس

  
ى       و ود إل يالد   3000تفوح بلدة قديمة، ولها أهمية تاريخية وأثرية آبيرة، حيث أظهرت الحفريات في البلدة أثارا تع ل الم  ، سنة قب

ة     انيينمن زمن الكنع  أي   زال       . وحتى عصر اإلمبراطورية الروماني ا ت دة وم ري        آانت البل اني اث  فضال عن   . محاطة بجدار روم
  . سياحياغير مستغلة ذه األماآن ه إال أن العديد من المواقع األثرية والتاريخية، التي تم اآتشافها في البلدة، وجود

  
م              قبور شهداء قديمة، سجن روماني، قاعة       : ومن هذه المواقع   ا ت ة، آم ة قديم ائس روماني ا آن ديم جدا، بقاي محمكة رومانية، دير ق
شاف آهوف  ى اآت ود إل ات، ووسط  تع ة الخماج ة اسطاس، وخرب ي خرب دة، ف مال البل ي ش ودة ف اني، موج دةالالعصر الكنع . بل

ة اإلسالمية،       (لقادرمقام الشيخ عبد ا   ومنها  باإلضافة إلى ذلك يوجد العديد من المواقع اإلسالمية القديمة في تفوح،             ادة الحامي احد ق
  ).2انظر خريطة رقم  (.، ومقام الشيخ حسين)بقيادة عمرو بن العاص
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  المواقع الرئيسة في بلدة تفوح: 2خريطة 

  
  

  السكان 
  

ام    ي ع ذي جرى ف سطيني ال سكان الفل داد ال ين تع دة  ، أن عدد سكان2007ب وح بل غتف نهم  10,597  بل سمة، م سم10,443ن  ة ن
دة  يعيشون وح  في بل سمة  104 و،تف شون في    ن ة ال يعي دة     و. خماجات خرب غ عدد األسر في البل وعدد الوحدات    ،أسرة  1,759 بل

  .2007عام  والجنس ، حسب التجمعتفوحيبين عدد سكان ، 1الجدول رقم .  وحدة1,948السكانية  
  

  2007التوزيع السكاني في بلدة تفوح حسب التجمع ونوع الجنس، : 1جدول 
 المجموع  إناث ذآور  التجمع
  10,443 5,131 5,311 *تفوح

 154 81  74  *الخماجات
  10,597  5,212  5,385  **لمجموعا

  1997األرقام تقديرية بناءًا على التعداد السكاني لعام *
  2007نتائج جهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني التعداد العام للسكان والمساآن لعام ** 

  
  . من مجموع عدد سكان محافظة الخليل% 1,91بلدة تفوح ويشكل عدد سكان 
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  الفئات العمرية والجنس
  

ة في                            ات العمري ع الفئ سطيني، أن توزي از المرآزي لإلحصاء الفل ذه الجه ذي نف أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن ال
ة      % 48.1:  آان آما يلي   2007قرية نوبا لعام     ة العمري ل من     ضمن الفئ ا،    ع 15اق ة      % 50ام ة العمري ا 64-15ضمن الفئ ،  عام

دة هي                  . ما فوق ف عاما   65ضمن الفئة العمرية    % 1.7و اث في البل ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ، حيث   100: 103آما أظهرت البيان
  %.49.2، ونسبة اإلناث %50.8نسبة الذآور بلغت 

  
  العائالت

  
  .وغانم، زعمط، ةالخمايس، ةات، الطردارزيق: اهمن، وعائالتعدد من السكان بلدة تفوح من ألف يت
  

  التعليم قطاع 
  

ام  بلغت نسبة األمية لدى سكان بلدة تفوح لل   اث     %6.2 حوالي  2007ع سبة اإلن د شكلت ن رة   ذه وه ،%72.1، وق سبة آبي ر ن   تعتب
ي بلغت  ذآور الت سبة ال ة بن اك  %. 27.9مقارن ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ن مجم راءة% 17.7وم ستطيعون الق ة، ي  والكتاب

ة،      % 26.8انهوا دراستهم االبتدائية،    % 29 تهم اإلعدادي وا دراس ة   % 20.2انه تهم الثانوي وا دراس ا  ،انه الجدول  .  ودراستهم العلي
   .2007يبين المستوى التعليمي في بلدة تفوح، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام  ،2رقم 

  
  2007 ،س والحالة التعليميةحسب الجن)  سنوات فأآثر10(تفوح بلدة سكان : 2جدول 

 أمي  الجنس
يعرف 
القراءة 
 والكتابة

دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي
  المجموع  دآتوراةماجستير  بكالوريوس  متوسط

 3,487 1 14 165 110 514 899 1,120 545 119  ذآور
 3,390 - 1 80 51 455 944 877 674 308  إناث

 6,877 1 15 245 161 969 1,843 1,997 1,219 427  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن.2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر     
  

ام        ذي جرى ع داني ال ان  ، 2007حسب المسح المي وح      ف دة تف دارس في بل غ  عدد الم د 10بل ا  ا م ذآور  4رس، منه دارس لل  3،  م
  ).2، وخريطة رقم 3انظر الجدول رقم  (. مدارس مختلطة3 و،مدارس لإلناث

  
  حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  تفوحالمدارس في بلدة : 3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي   الثانوية للبنينتفوحمدرسة  1
 ميةحكو ذآور أساسي   األساسية للبنينشهداء تفوحمدرسة  2
 حكومية ذآور أساسي األساسية للبنيننور مدرسة ال 3
 حكومية ذآور أساسي  األساسية للبنينعثمان بن عفان مدرسة  4
 حكومية  إناث ثانوي للبناتلثانوية  اتفوحمدرسة  5
 حكومية  إناث أساسي  للبنات األساسية  تفوحمدرسة  6
 كوميةح إناث أساسي  األساسية للبناتالسيدة زينب مدرسة  7
 حكومية مختلطة أساسي  المختلطة األساسية الخنساءمدرسة  8
 خاصة مختلطة أساسي                                        النجاح المختلطةمدرسة  9
 خاصة مختلطة أساسي دار السالم المختلطةمدرسة  10
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يم           ة والتعل ات وزارة التربي الي في   آما أظهرت بيان ة الع ام الدراسي    نهاي دة  أن عدد الصفوف الدراسية في     ،2006/2007 الع  بل
  ).4  رقمجدولالانظر ( ، ومعلمةا معلم151وعدد المعلمين   طالبا وطالبة،3,768 وعدد الطالب ا، صف115  بلغتفوح

  
  تفوح في بلدة ،والطالب حسب الجنسالصفوف و عدد المدارس: 4جدول 

  موعالمج  خاصة  حكومية  
 4 0 4  عدد المدارس
 52 0 52  عدد الصفوف

 68 0 68  علمينعدد الم

 ذآور

 1,718 0  1,718  عدد الطالب
 3 0 3  عدد المدارس
 48 0 48  عدد الصفوف

 63 0 63  المعلمينعدد 

  إناث

 1,724 0  1,724  عدد الطالب
 3  2 1  عدد المدارس
 15 9  6  عدد الصفوف

 20 13 7  المعلمينعدد 

  مختلطة

 326 219 107  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

  
  . 5الجدول رقم ، آما هي مدرجة في  رياض أطفال3 تفوحفي بلدة ، آان 2007في عام 

 
  حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفةتفوحرياض األطفال في : 5جدول

  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف  اسم الروضة  رقمال
 جمعية خيرية 4 87  4  تفوح الخيريةروضة أطفال جمعية  1
قرون (روضة أطفال جمعية تفوح الخيرية       2

   )الغرابة
 جمعية خيرية 4 86 3

 خاصة 4 110 4  روضة أطفال النجاح 3
 خاصة 3 70 2 روضة األقصى 4

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر
   

  :هي ،تفوحقطاع التعليم في بلدة طور ت  تواجهومن العقبات الرئيسة التي
  

  .النقص في عدد المدارس -
 .صغر حجم المدارس الموجودة -
 . المدارس الموجودةإلى للوصول ،طول المسافة التي يضطر الطالب سيرها -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
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   ةالصحقطاع 
  

ة              يوجد في بلدة تفوح خمس عيادات صحية، مر         ل طبي ر تحالي ي واحد، ، ثالث صيدليات، مرآز عالج طبيعي، ومختب  .آز طب
   ).6انظر الجدول رقم (
  

   المشرفةالجهة حسب ،تفوحعدد المؤسسات الصحية في بلدة : 6جدول 
 المجموع خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة 
 5 - 4 1 عيادة طبيب عام

 3 1 2 -  عيادة طبيب أسنان
 1  1 -  -  مختبر صحي
 1 1 - - مرآز طبي

 3 - 3 -  صيدلية
 1 1 - -  عالج طبيعيمرآز 

  14  4  9  1  المجموع
  
دم خدمات       ، مرآز تصوير أشعة،   وطفولة أمومة مرآز   ، مستشفى  في بلدة تفوح   ال يوجد و ة تق ة مراآز عناي غرف طوارئ، أو أي

ه  ذين يتعرضون لإلصابات المفاجئ ريعة للمرضى، ال دة  . س ان البل ك ف ى ذل ة إضافة إل ي االدوي ن نقص ف اني م يارات ،تع  وس
  .اإلسعاف

   
ل       نفي حالة الطوارئ، فان المرضى يذهبو     و ة الخلي د   ( إلى مدين م  6تبع دة    آ ة بيت لحم     ،) عن البل ى مدين د  ( أو إل م  40تبع  عن  آ

  ،  لتلقي العالج)البلدة
          

  األنشطة االقتصادية
  

ستوعب        يعتمد معظم االقتصاد في    ة في سوق العمل اإلسرائيلي، حيث ي ة،    % 39بلدة تفوح على األيدي العامل وى العامل من الق
  . وعلى األيدي العاملة في النشاطات الزراعية المختلفة

  
  :وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة بحسب النشاط االقتصادي في بلدة تفوح، ما يلي

  
 .من األيدي العاملة% 39لي، ويشكل سوق العمل اإلسرائي •
 .من األيدي العاملة%38قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع الصناعة، ويشكل  •
 من األيدي العاملة% 5قطاع الوظائف العامة، والخاصة، ويشكل  •
 .ةمن األيدي العامل% 3قطاع الخدمات، ويشكل  •
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  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة تفوح: 1شكل 

 الزراعة، ٣٨%

سوق العمل  الخدمات، ٣%
اإلسرائيلي، ٣٩%

 الصناعة، ٥%

 التجارة، ١٠%

 الخدمات العامة، 
والخاصة،، ٥%

  
  
آما . المؤسسات االقتصادية الرئيسة في بلدة تفوح، محالت نجارة، محالت حدادة، مصانع للبالستيك، ومصانع مالبستشمل و

 12س، محلين لبيع اللحوم، وأآثر من  محالت للمالب10 بقالة، 70يعتمد اقتصاد البلدة على المؤسسات التجارية، والتي تشمل 
  .محل خدمات

  
  :وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في البلدة نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي 
  

  .العاملون السابقون في إسرائيل -1
 . أفراد فأآثر6المعيلون ألسر تتكون من  -2
 .صغار المزارعين -3
 .صغار التجار -4
  . يوت واألطفالربات الب -5

  
  القوى العاملة 

  
وح            ، أن   2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام         دة تف سبة  %. 66.6نسبة القوى العاملة من مجموع سكان بل ون

ة   لغ عدد   حيث ب %. 49.3مشارآة المرأة    وى العامل وح        الق دة تف نهم      6,877 في بل ش   %) 29.3( شخصا، م انوا ن صاديا يآ  طين اقت
نه( ون% 88.2م م ش %) 70.7(و).  يعمل ر ن انوا غي صاديايآ نهم  (طين اقت ن % 54.7م الب، وم رغين  % 35.5الط ن المتف م

  ). 7الجدول رقم انظر  (.)ألعمال المنزل
  
 2007 - حسب الجنس، والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( سكان تفوح : 7جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
متعطل 
سبق له 
 العمل

متعطل لم يسبق 
 المجموع  له العمل

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 3,487 1,640  47  24 212  8 1,349 1,847  76 139 1.632  ذآور
 3,390 3,223 74 - 120 1,720 1,309 167 16 6 145  إناث

 6,877 4,863 121 24 332 1,728 2,658 2,014 92 145 1,777  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  قطاع الزراعة
  

ات   د2,000 دونم أراض زراعية، 8,000  دونم، منها12,000تبلغ مساحة بلدة تفوح  راع وغاب م   2,000، وونم أراضي م   دون
  ).3، وخريطة رقم 8انظر الجدول رقم (. أراض سكنية

  

  MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر     
  

  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة تفوح: 3خريطة 

  
  
  
  
  
  

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

  غير مزروعة  زروعةم  الكلية
مساحة 

األراضي 
  السكنية

مساحة الغابات 
  الحرجيه

المساحات 
المفتوحة 
  والمراعي

12,000 7,022 978  2,000 100 1,900 
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ة المكشوفة ف                 9الجدول رقم    ة والمروي ة من الخضروات البعلي واع المختلف وح  ، يبين األن دة تف ة    و. ي بل ر الخضروات الثمري تعتب
ساحتها بحوالي            در م واع زراعة، وتق واع زراعة في          605البعلية أآثر األن ر األن دورة، من أآث ا، والبن ر الكوس ات، وتعتب  دونم

  .البلدة
  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في بلدة تفوح : 9جدول  

الخضروات 
  الثمرية

الخضروات 
  الورقية

البقوليات 
  الخضراء

  مجموع ال  الخضوات األخرى  األبصال

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
605 29  2 30 25 15 0 32 67 75 699  181  

  
اج الخضر     14ويوجد في بلدة تفوح      ستعمل إلنت تيكية، ت دورة    دونما من البيوت البالس ار والبن ا الخي ر  .وات، وأهمه ر   ويعتب الزعت

  . دونمات3ته تبلغ مساححيث من أهم النباتات الطبية والعطرية التي يتم زراعتها في بلدة تفوح، 
   

شمل         2,254أما بالنسبة لألشجار المثمرة، فهناك       دة، فت  دونما مزروعة بأشجار الزيتون، أما األشجار األخرى المزروعة في البل
   ).10انظر الجدول رقم  (.آروم العنبإضافة إلى اللوزيات مثل أشجار الخوخ، وأشجار التفاحيات مثل التفاح، أشجار 

  
  )المساحة بالدونم(في بلدة تفوح باألشجار المثمرة مساحة األراضي المزروعة : 10جدول 

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

2,254 0 7800 2530  135 0 374 0  3,796 0  
  .مروي: بعلي،  م: ب                         

   
وح              11الجدول رقم    دة تف ة في بل وب، وخاصة القمح       . ، يبين مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفي ر الحب وتعتب

  .   دونما2,098عة حيث بلغت مساحتها والذرة البيضاء والشعير، هي أآثر المحاصيل زرا
 

  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية،  في بلدة تفوح : 11جدول 
  المحاصيل الحقلية  المحاصيل المنبهة  المحاصيل العلفية البقوليات الجافة األبصال الحبوب

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب
2,0980 12 0 383 0 300 0 10 0 2,803 0 

   .مروي: بعلي،  م: ب                
  

ان           ة، ف الثروة الحيواني ق ب وم بتربي     % 10حوالي  أما فيما يتعل دة تق ة من األسر في البل اعز،      ي ار، الم ل األبق ة، مث روة الحيواني  الث
    ).12انظر الجدول رقم (. األغنام، والدواجن

 
  الثروة الحيوانية، في بلدة تفوح  : 12جدول 

  خاليا نخل  دجاج بياض  دجاج الحم  حمير وبغال ماعز أغنام *بقار أ
145  550 600 75  50,000 2,000 26  

 .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران*                    
  
اه،        شح األمطار، و   يعاني قطاع الزراعة في بلدة تفوح، من      و ة   نقص مصادر المي ال،    وقل صادية  الجدوى اال  انخفاض   رأس الم قت

  . مصادرة األراضي الزراعيةوللزراعة، 
  

   المؤسسات والخدمات قطاع 
  

وح     تعتبر البلدية هي     دة تف سة في بل د  المؤسسة الرئي ام  تأسست ، وق وم  و. 1996 ع ة تق ديم البلدي ل      بتق سكان مث ة لل  الخدمات العام
اه اء،المي ات  ، الكهرب صلبةالنفاي ةيخارت إصدار ،ال رى،ص األبني دمات أخ افةو.  وخ ى باإلض ة الإل دة   ،بلدي ي بل د ف وحيوج  تف

  : التاليةمؤسساتال
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ة  .1 اة ولجن وحزآ امأت: صدقات تف ضم  ،1995 سست ع سعة وت دم  ،أعضاءت ة وتق ة خدمات الرعاي سكاناالجتماعي  ،لل
 .الصدقات على المحتاجين والفقراءو  الزآاة أموالوتوزيع

 .الصحية والتعليمية للسكان الخدمات ، وتقدم1980 عام تأسست: تفوح الخيريةجمعية  .2
 .مرآز تفوح للثقافة والفنون .3
 .اإلسراء لذوي االحتياجات الخاصةجمعية  .4
 .برامج ثقافية للشباب في البلدةو ،قدم خدمات التربية البدنيةيو ،1982 تأسس عام :تفوح الرياضينادي  .5
 

  والمصادر الطبيعية البنية التحتية
   

 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 20االتصاالت، وتقريبا بشبكة وصولة  متفوحبلدة  :االتصاالت •
 
اه  وصولة ب  من الوحدات السكنية في البلدة م     % 55وتقريبا  ،  1998يوجد في البلدة شبكة مياه منذ عام         :المياه • . شبكة المي

الح      ( ينابيع مياه  6 و ،المياهتنكات   ، الجمع آباروتعتبر   ر الم ا بئ ة    ،منه شبكة   ةدر البديل  االمص هي    )  البصة، والمعمودي  ل
ة   أيضا هاماستخدا يتم  وهذه المصادر  المياه، تيكية   ، في النشاطات الزراعي وت البالس ل البي ك   . مث ى ذل ك  باالضافة ال  تمل

وح ة تف اه بلدي زان مي عته  خ نو. 3 م400 س دة م اني البل شاآلتع ر م ية آثي ال  ف اه مج االمي ن  : ، ومنه ر م اك الكثي هن
اه     ،   لغاية اآلن  بشبكة المياه لة  وصوالوحدات السكنية غير م    ا أن   تنكات الارتفاع أسعار مي وت الم ، آم شبكة وصولة ب  البي

 .تصلهمالتي  تعاني من عدم آفاية المياه ،المياه
  

دة م       % 70تقريبا  . 1987منذ عام   موصولة بالكهرباء   البلدة   :الكهرباء • اء،  وصولة   من الوحدات السكنية في البل بالكهرب
دة ب و د البل تم تزوي ن ي اء م رائيلية الكهرب ة اإلس اء القطري رآة الكهرب اني و .ش دةتع ن البل ائي ضعف م ار الكهرب ، التي
 .  الكهرباءأسعارارتفاع و

  
صلبة         ، في بلدة تفوح يوميا    يات الصلبة االنفجمع  يتم   :جمع النفايات الصلبة   • ات ال ل       ، وفق نظام الدارة النفاي دار من قب  ي

اون مع    بلدية تفوح  ل   -ات المشترك للتخطيط والتطوير   مجلس الخدم  بالتع تم جمع  و.  شمال غرب الخلي ات  ي من   النفاي
ستان  / الجلف ( ونقلها إلى مكب النفايات    ،المناطق السكنية  ذي  ،)عين الب د     ال دة      5 يبع م عن البل ات        آ يارة نفاي  بواسطة س

 .ها حرقطريقةيتم التخلص من النفايات في المكب عن و، تابعة للبلدية
 

ر االمتصاصية        و،شبكة صرف صحي     تفوح  يوجد في بلدة     ال   :الصرف الصحي  • ستخدم الحف سكنية ت ع الوحدات ال جمي
 .العادمةللتخلص من المياه 

 
قطاع المواصالت   يعاني  ومع ذلك   .  ومكتب للتكسيات  ، باصات 3  تفوح من   في بلد  ةالمواصالت العام تتكون  : خدمة المواصالت  •

  . حول البلدةةمقامالترابية الحواجز ال  ومناإلسرائيلية،نقاط التفتيش وجود في البلدة من 
دة،      من الطرق     م   آ 4حوالي  بلدة تفوح   يوجد في    سة المعب م    6و الرئي سة طرق    آ ة        3و رئي م طرق فرعي ة    آ دة وبحال معب

      . تعبيدإلى وبحاجة ،غير معبدة  آم طرق زراعية5 و، آم طرق فرعية2و ،طرق رئيسة آم 3  أيضاويوجد .سيئة
  

  اإلسرائيلياالحتالل ثر إجراءات أ
  

صادرة  رائيلية بم وات اإلس م 9,000قامت الق ن  دون دةم رورة، ،أراضي البل ة جم ي منطق ع ف ي تق ودو والت  ةشددم افرضت قي
ك  لوصول إلى ما تبقى من      ل ان       . راضي األ  تل ك ف ى ذل ة  باإلضافة إل يش     اقام ا  –جمرورة (  نقطة التفت ستوطنة أدورا    ،) ترقومي  وم

دة     منع   إلى أدى   ، دونم من اراضي شمال غرب بلدة تفوح       6,000المقامتا على مساحة     ى  من الوصول  سكان البل  في  أراضيهم  إل
  . تلك المنطقة واستغاللها

  
ة في   بناء جدار الفصل العنصري      ،اإلسرائيلية، قررت السلطات    2006في عام    غ طول الجدار               الجه د بل دة، وق ة من البل  الجنوبي

ر 15 تم تدمير ،وأثناء عملية البناء . آم2.5 حوالي ، البلدةأراضي فيالمار   اه اجمع  ل ا بئ دة   أسرة  11 عزل  ،لمي م   و،خارج البل  ت
   .   لبناء الجدارألراضيا من ا دونم450أآثر من مصادرة 
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   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  

شاريع    ،2004 ومنذ عام. بلدةفي ال  مختلفة مشاريع تطويريةتشمل ، خطة تطويرية  تفوحبلدية  أعدت   د من الم ة العدي .  نفذت البلدي
  ). 13انظر الجدول رقم (
  

  تفوحالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في بلدة : 13جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

     مؤسسة إنقاذ الطفل رياضي  مبنى نادي تفوح الرياضيبناء  1
   وبلدية تفوح،صىصندوق األق بنية تحتية   وتأهيل طرق داخلية،تعبيد 2
  صندوق البلديات   )مياه(بنية تحتية  استكمال تمديد شبكة المياه 3
  بلدية تفوح بنية تحتية شق طريق جديدة 4

  
   بلدة التطويرية للحتياجات االولويات واأل
  

  .بلدةلل  التطويريةحتياجاتاألولويات واال ،14  رقمويبين الجدول. يةمن نقص آبير في البنية التحتية والخدمات بلدة تفوح تعاني
  

 تفوحاألولويات واالحتياجات التطويرية في بلدة : 14جدول 
بحاجة   القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  آم15    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  *     ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *    مياه الموجودةترميم شبكة ال/ إصالح 3
   3 م 500   *  بناء خزان مياه 4
 م  آ 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
   *    الموجودةات طبية للمراآز أو العيادات شراء تجهيز 3

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

 االحتياجات الزراعية 
    دونم4000   *   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
    *    ومواد زراعيةنباتات 8
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