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    شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                   )أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق  بال
  .  (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 ال   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه قروي
  . 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
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        محافظة الخليل                                                      دراسة التجمعات السكانية                                                                            

 2

  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، وإع    داد 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 اون ا)أري بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج دولي م باني )AECID(ل 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 الترآي           امج أزاه ى برن ز 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  .  في محافظة الخليل   والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة        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

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

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

  بيعية والخصائص الط الجغرافيالموقع
  

ا د بلدة يح .شمال الغربي من مدينة الخليلل اإلى آم 9 على بعد  وتقعمحافظة الخليل،ات بلد هي إحدى    ترقوميا شرق   ترقومي  من ال
انظر  (الخط األخضر   الغرب ن م، وإذنابلدة  من الجنوبو، بيت أوال  بلدةمن الشمالو، بيت آاحلدة  لبوتفوح  بلدة  و مدينة الخليل 
  . )1 خريطة رقم

  
  قومياترموقع وحدود : 1 خريطة

  
  

وق سطح البحر      ا متر 490ارتفاع  على  بلدة ترقوميا   تقع   غ   و . ف دل   اليبل سنوي ل  مع دة      األمطار هطول   ال يصل   وم، مل 419 في البل
 ). أريج-وحدة المعلومات الجغرافية( .%60  النسبيةومعدل الرطوبةدرجة مئوية،  19  إلىالمعدل السنوي لدرجات الحرارة

 
ين     آان يدير بلدة ترقوميا في ال      رة ب ام   فت ام   و ،1973ع روي    ،1997ع ام   منتصف    وفي    .مجلس ق ل المجلس       ،1997ع م تحوي  ت

ل    من تم تكليف وتعيين أعضائه       مجلس بلدي  إلىالقروي   ي  و قب م المحل ام   . زارة الحك د    ، 2005وفي ع دي جدي ، انتخب مجلس بل
الي،           ومياترقوتقوم بلدية    .ا موظف 32البلدية  موظفين في   وبلغ عدد ال  ،  ا عضو 13تكون من   ي ديم معظم الخدمات األساسية لأله  بتق

  :ومنها
  

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

 .بناء وتطوير المؤسسات التعليمية والصحية .3
  . الصحيةخدمات ال .4

   
   يةتاريخنبذة 

  
ة    أنقاض على   أقيمتترقوميا بلدة قديمة،     اح ي" قري ة " فت ى    الكنعاني تح " بمعن اني عرفت باسم            "يف د الروم اس   "، وفي العه ترآومي

"Tricomias "لعلها تحريف ل و"Tetracomia"  وهي، )1991 الدباغ،( تعني ارض القرى األربعةو التي :  
  .ةتعرف اليوم باسم فرعآفر عطا، والتي  .1
  .م، والتي تعرف اليوم بالطيبةيناحل تيل .2
  .خربة سيفب والمعروفة ،آفر حيرف .3
  .وخربة بيت نصيب .4

   ترقوميابلدةمن صور 

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ساجد، وهي            : المساجد ا خمسة م دة ترقومي اء الراشدين،           : يوجد في بل يس، مسجد الخلف ر ق مسجد  المسجد العمري، مسجد األمي
ا                     . األتقياء، ومسجد الشافعي   ة، ومنه ة الهام ة والتاريخي ع األثري د من المواق ا العدي دة ترقومي يس،    : آما يوجد في بل ر ق ام األمي مق

بطم                ة ال ة، وخرب ة الطيب رين، خرب انظر خريطة    (.خربة أم الشريط، مقام النبي صالح، خربة سيف، خربة بيت نصيب، بئر الكف
  ).2رقم 
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  المواقع الرئيسة في بلدة ترقوميا: 2خريطة 

  
  

  السكان
  

ام    ي ع رى ف ذي ج سطيني ال سكان الفل داد ال ين تع دد 2007ب كان ، أن ع اس غ ترقومي نهم 14,357 بل سمة، م ور 7,398 ن  ا،ذآ
دة   و. اإناث  6,959و سكنية     ،أسرة   2,284 بلغ عدد األسر في البل شكل  و. ة وحد  2,492وعدد الوحدات ال ا ن سكا عدد  ي  ترقومي

  .   سكان محافظة الخليل عدد من مجموع2.6%
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ساآن سكان والم ام لل داد الع ات التع ام ،أظهرت بيان سطيني ع از المرآزي لإلحصاء الفل ذه الجه ذي نف ات ،2007 ال ع الفئ  توزي
ان   ترقوميا بلدةالعمرية في    ي     آ ا يل ة       % 43.7:  آم ة العمري ل من     ضمن الفئ ا  ع 15أق ة    % 53.6 ،ام ة العمري  64-15ضمن الفئ

ة         . ما فوق فعاما  65ضمن الفئة العمرية    % 2.6 و ،عاما  حيث  ،100:106آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في المدين
  %.48.5 ونسبة اإلناث ،%51.5نسبة الذآور بلغت 

  
  العائالت

  
، ةالشاللف،  حلتمأبو، اغريب،  قباجة،ةطنين، ة الجعافر،ةافطالفط: هامن، وعائالتد من العدترقوميا من بلدة سكان ألف تي

  . الدبابسة
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  التعليم قطاع 
  

اث          %6 حوالي    2007بلغت نسبة األمية لدى سكان بلدة ترقوميا للعام          سبة اإلن د شكلت ن رة       %67.8، وق سبة آبي ر ن ذه تعتب ، وه
اك        . مقارنة بنسبة الذآور   ة،       % 14.7ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هن راءة والكتاب ستطيعون الق تهم    % 25.6ي وا دراس انه

ة،   ة،  % 28االبتدائي تهم اإلعدادي وا دراس ة % 15.5انه تهم الثانوي وا دراس م  . انه دة   1الجدول رق ي بل ستوى التعليمي ف ين الم ، يب
  .        2007ترقوميا، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 

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

دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة
دبلوم   بكالوريوس  متوسط

  المجموع  ةدآتوراماجستير  عالي

 5,191 9 28 3 651 199 774 1,434 1,425 787 193  ذآور
 4,787 0 3  1 312 115 774 1,363 1,129 684 406  إناث

 9,978 9 31 4 651 314 1,548 2,797 2554  1,471 599  عالمجمو
  .، النتائج النهائية2009-التعداد العام للسكان والمساآن . 2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

   
ا        2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام        دة ترقومي د  10 ، بلغ عدد المدارس في بل ا   رس،  ا م ة جميعه ة   وزارة (حكومي  التربي

    . )2، وخريطة رقم 2  رقمالجدولانظر (.  مدارس لإلناث5 و، مدارس للذآور5منها  ،) الفلسطينييم العاليلوالتع
  

  حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  ترقومياالمدارس في بلدة : 2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  انوية للبنينمدرسة ترقوميا الث 1
  حكومية  ذآور  أساسي  ) أ(مدرسة ترقوميا األساسية للبنين  2
 حكومية ذآور أساسي  )ب(مدرسة ترقوميا األساسية للبنين  3
 حكومية ذآور أساسي   األقصى األساسية للبنينمدرسة شهداء  4
 حكومية ذآور أساسي  األساسية للبنينالغزالي مدرسة   5
 حكومية  إناث ثانوي للبناتترقوميا الثانوية سة مدر 6
 حكومية  إناث أساسي  )أ(مدرسة األقصى األساسية للبنات  7
 حكومية إناث أساسي  )ب(مدرسة األقصى األساسية للبنات  8
 حكومية إناث أساسي   األساسية للبناتةمدرسة أم سلم 9
 حكومية إناث أساسي            مدرسة ترقوميا األساسية للبنات                    10

   .2006،  أريجبيانات: المصدر*          
 .للطالب في مدينة ترقوميا التعليم الصباحي والمسائي هذه المدارس تقدم *          

  
دة    أن عدد الصفوف الدراسية في         ،2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي            ا  بل  ترقومي

  ).3  رقمجدولالانظر  ( ومعلمةاعلم م170وعدد المعلمين  ة، وطالبا طالب4,664  صفا، وعدد الطالب128بلغ 
 

 ترقومياعدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في بلدة : 3جدول 
  المجموع  خاصة  حكومية  

 5 - 5  عدد المدارس
 66 - 66  صفوفعدد ال
 88 - 88  علمينعدد الم

 ذآور

 2369 - 2369  عدد الطالب
 5 - 5  عدد المدارس
 62 - 62  عدد الصفوف

 82 - 82  المعلمينعدد 

  إناث

 2295 - 2295  عدد الطالب
  .2006/2007  -مديرية الخليل  -وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر  
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  . 4  رقمجدولال  وهي المبينة في ، رياض أطفال3ترقوميا   في بلدة، آان2006/2007في العام الدراسي 
 

  حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفةترقوميارياض األطفال في : 4جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفالعدد الصفوف  اسم الروضة  الرقم

 جمعية خيرية 7 195  6  ترقوميا الخيريةروضة أطفال جمعية  1
  خاصة 4 55 3   العودهروضة 2
 خاصة 5 100 4     النجدةروضة 3

  .2007-2006 مكتب الخليل – وزارة التعليم العالي.قاعدة بيانات أريج: المصدر   
   
دم وجود      و يم النتيجة لع صناعي و   تعل ة          الزراعي  ال ان الطلب دة ف صناعية في مدي        طرون  ضي  في البل ى المدرسة ال سفر إل ى ال ة  إل ن

ى   عن البلدة   آم 14التي تبعد   والخليل   د     ، أو إل ي تبع ة الت ضا  مدرسة العروب الزراعي م 30  أي دة   آ ان     .  عن البل ك ف ى ذل إضافة إل
  :منهاو ، من العقباتايعاني آثيرقطاع التعليم في بلدة ترقوميا 

  
  .ةالمسائيالفترة  وةاحيالصبة حيث يوجد نظام الفتر ، وخاصة المدارس األساسية والصفوفالنقص في عدد المدارس .1
 . ومختبرات الكمبيوتر،المختبرات العلميةالنقص في  .2
 .  العامةمكتبات البلدة الموجودة في كتبالالنقص في  .3

  
   ةالصحقطاع 

  
دة   ل  الخدمات الصحية  يتم تقديم  زين          سكان بل ا من خالل مرآ سيين  ترقومي ديره وزارة          األول،  رئي ذي ت ا الصحي ال  مرآز ترقومي

س   اني  ،طينيةالصحة الفل ة     ال والث ا الخيري ة ترقومي ابع لجمعي ا يوجد   . مرآز الصحي الت دة   آم ادات صحية  4في البل ان  ( عي عيادت
ان تابع تان،خاص  ة نات وعيادت ات خيري ضا يوجد و. ) لجمعي سطيني    أي ابع للهالل األحمر الفل ر ،مرآز لألشعة ت  ،نان طبيا مختب

دة      نوع و  يبين   ،5  رقم الجدول. عالج الطبيعي  وال للتأهيل ومرآز   ،مرآز حكومي لألمومة والطفولة    عدد المؤسسات الصحية في بل
     .ترقوميا

  
ل               ة الخلي . وفي حالة الطوارئ يضطر المرضى من سكان ترقوميا الذهاب إلى المستشفيات والمراآز الصحية الموجودة في مدين

  .سيارات اإلسعاف، والمستشفياتوباإلضافة إلى ذلك فان قطاع الصحة في البلدة يعاني من نقص في األدوية، 
  

   حسب السلطة المشرفةترقومياعدد المؤسسات الصحية في بلدة : 5جدول 
 أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة

 - 2 2 - عيادة طبيب عام
 - - 2 -  عيادة طبيب أسنان

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

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

  2 3 9 2  المجموع
  .2006، قاعدة بيانات أريج: المصدر
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  يةاالقتصاداألنشطة 

  
ستوعب    يعتمد معظم سكان بلدة ترقوميا على العمل في سوق العمل اإلسرائيلي           وى  من % 50، حيث ي ة  الق ه    العامل دة، يلي  في البل

  .لعمل في النشاطات الزراعية المختلفةا
   

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

 .من األيدي العاملة% 50 يشكلسوق العمل اإلسرائيلي،  •
 .من األيدي العاملة% 30 يشكل قطاع الزراعة، •
 .ن األيدي العاملةم% 15 يشكل، موظفينقطاع ال •
 .من األيدي العاملة% 3 يشكلقطاع التجارة،  •
 .من األيدي العاملة% 1 يشكلقطاع الصناعة،  •
 .من األيدي العاملة% 1 يشكلقطاع الخدمات،  •

  
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة ترقوميا: 1شكل 

التجارة 
3%

قطاع الموظفين 
15%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

50%

الخدمات 
1%

الصناعة 
1%

ة  الزراع
30%

  
  
ة         ، ومنها تجارية وال الصناعيةنشاطات  وجد في البلدة العديد من ال     وي ا التعاوني ة ترقومي ، مصنع الدبابسة للمطاط والبالستيك، جمعي

ع اللحوم الطازجة،             9،  لعصر الزيتون، مصانع للطوب، ومصانع لقص األحجار       س، ومحالن لبي ع المالب  محالت  4 محالت لبي
  . ت األخرى من المحال50 بقالة، و50، وأآثر من  المختلفة محال للخدمات14،  محالت نجارة4حدادة، 

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

  
  .العاملون السابقون في إسرائيل -1
 . أفراد فأآثر6ألسر تتكون من المعيلون  -2
 .صغار المزارعين -3
 .صغار التجار -4
  . ربات البيوت واألطفال -5
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  القوى العاملة 
  
ام            أ سكان والمساآن لع ام لل غ                 2007ظهرت بيانات التعداد الع ا بل دة ترقومي ة في بل وى العامل نهم   9,978، أن عدد الق  شخصا، م

صاديا  شخصا 3,089 شيطين اقت انوا ن نهم (آ ون% 85.5م اك ). يعمل ان هن صاديا شخصا 6,889وآ شيطين اقت ر ن نهم ( غي م
  ). 6رقم انظر الجدول ). (منزلمن المتفرغين ألعمال ال% 30.6من الطالب، و% 59

 
 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( سكان ترقوميا : 6جدول 

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

عاطل عن العمل   يعمل الجنس
 )سبق له العمل(

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة
ة رب

  منزل
عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 5,191 2,470  77 45 310 7 2,031 2,721 183 179 2,359  ذآور
 4,787 4,419 41 13 232 2,099 2,034 368 72 14 282  إناث

 9,978 6,889 118 58 542 1924 4,065 3,089 255 193 2,641 المجموع
 .، النتائج النهائية2009-التعداد العام للسكان والمساآن . 2007لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المرآزي : المصدر

 
  

  قطاع الزراعة
  

ا      دة ترقومي ساحة بل غ م م، 21,000تبل ا   دون ة، و  12,000 منه م أراض زراعي ات   4,600 دون راع وغاب م م م   2,200، و دون  دون
من  دونم  4,000دية ترقوميا على انجاز مخطط هيكلي بمساحة        وتعمل بل ). 3، وخريطة رقم    7انظر الجدول رقم     (.أراض سكنية 
  . دونم قابلة لالستصالح4,000 ،ويوجد في البلدة أراضي البلدة

  

  MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية :     المصدر
  

  : العوامل التاليةإلى القابلة للزراعة األراضيويعود سبب عدم استغالل آافة 
  

  . سرائيليةبعض هذه األراضي تم مصادرتها من قبل القوات اإل -1
 .المياه في المنطقةشح  -2
 ضعف الجدوى االقتصادية للزراعة -3

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )المساحة بالدونم(استعماالت األراضي في بلدة ترقوميا : 7جدول 
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة  الكلية
مساحة 

األراضي 
  السكنية

مساحة الغابات 
  ةالحرجي

مساحة 
المراعي 
  المفتوحة

21,000 9, 344 2,656  2,200 2,200 4,600 
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة ترقوميا: 3خريطة 

  
لبعلية تعتبر الخضروات الثمرية ا   و. يبين األنواع المختلفة من الخضروات البعلية والمروية المكشوفة في ترقوميا          ،8الجدول رقم   

  . دونما، ويعتبر الخيار، الكوسا، والبندورة، أآثر األنواع زراعة في المنطقة350أآثر األنواع زراعة، ومساحتها 
  

  )المساحة بالدونم(مساحة الخضروات البعلية والمروية في بلدة ترقوميا  :8جدول 
الخضروات   الخضروات الثمرية

  الورقية
البقوليات 
  الخضراء

ات الخضرو  األبصال
  األخرى

  مجموع ال

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي بعلي  مروي  بعلي
350 57 5 33 35 23 0 15 5 50 395  178  

  
دورة          20ويوجد في البلدة     ار والبن ر محاصيل الخي تيكية،  وتعتب زرع    من   دونما من البيوت البالس ي ت م المزروعات الت  داخل  أه

   .ةالميرميدونم واحد من في بلدة ترقوميا آما يوجد  .ة ترقومياالبيوت البالستيكية في بلد
  
اك      لألشجار  بالنسبة   أما رة، فهن ون        5,530حوالي    المثم ا مزروعة بأشجار الزيت ى مساحات       دونم أشجار  بمزروعة  ، إضافة إل

   ).9انظر الجدول رقم  (.العنب، المشمش، والتين
  

  ) المساحة بالدنم(ميا في بلدة ترقواألشجار المثمرة مساحة : 9جدول 
  مجموعال  الفواآه األخرى  الجوزيات  التفاحيات  اللوزيات  الحمضيات الزيتون

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م ب  م  ب
5,530 0 0 0 2370 40  108 01,2770  7,116 0  

  . مروي:  بعلي،  م: ب     
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تعتبر الحبوب، وخاصة القمح   و.  في بلدة ترقومياالعلفية وحقليةالمحاصيل بال، مساحة األراضي المزروعة  10الجدول رقم   يبين  
  .  دونما1,615والذرة البيضاء والشعير، هي أآثر المحاصيل زراعة حيث بلغت مساحتها 

 
  )المساحة بالدونم(مساحة المحاصيل الحقلية  في بلدة ترقوميا : 10جدول 

البقوليات  األبصال الحبوب
 الجافة

المحاصيل 
  الزيتية

محاصيل 
 لبذورا

المحاصيل 
  العلفية

المحاصيل 
  المنبهة

المحاصيل 
  األخرى

المحاصيل 
  الحقلية

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب
1,615020 0155 00 0 0 052 0 60 0 0 0 1,902 0

  .مروي: بعلي،  م: ب
  

ا              يعتمدون  آما   ار، الم ل األبق ة، مث روة الحيواني دة            سكان ترقوميا أيضا على تربية الث دواجن، ويوجد في البل ام، وال  86عز، األغن
     ).11انظر الجدول رقم  (.خلية نحل

 
  الثروة الحيوانية في بلدة ترقوميا: 11جدول 

  خاليا نخل  دجاج بياض  دجاج الحم  حمير وبغال خيول  جمال ماعز أغنام *أبقار 
323  4,5001,000 0  5  55  100,000 32,000 86  

 العجول والعجالت والثيرانتشمل األبقار و*       
  

  .، إال أنها غير آافيةواآلالت الزراعية آم من الطرق الزراعية، وهذه الطرق مناسبة لسير المرآبات 28يوجد في بلدة ترقوميا 
   

  . المشاريع الزراعية الممولةقلة مياه الري، و، ومنها شح المياه، قلة مصادر  آثيرا من العقبات قطاع الزراعةيواجه
  
   المؤسسات والخدمات ع قطا

  
  :منهاو ، الفلسطينيةالعديد من مكاتب وزارات السلطة الوطنيةترقوميا يوجد في بلدة 

  .مكتب وزارة العمل .1
  .الزراعةة مكتب وزار .2
   .االجتماعيةمكتب وزارة الشؤون  .3
   .مكتب بريد .4
  . مكتب لألمن .5

  
  :ما يلي  ذلك، فانه يوجد إلىباإلضافة

  .1997م عاتأسست : ترقوميابلدية  .1
 .1964سست عام أت:  الخيريةترقومياجمعية  .2
 .2006تأسست عام : لجان العمل الصحي .3
 .2001تأسست عام : جمعية التعليم العالي .4
 .2005تأسست عام :  االجتماعيةالمساعداتجمعية  .5
 .المخيمات الصيفية، وإقامة الدورات التدريبية، يقدم الخدمات الرياضيةو: الرياضيترقوميا نادي  .6
 . والتدريب للنساء،يقدم الخدمات التعليميةو: ي نسوي ترقومياناد .7
 .لجنة زآاة وصدقات ترقوميا .8

  
  ).2، وخريطة رقم 12انظر الجدول رقم (

  حسب النوعترقومياعدد المؤسسات في : 12جدول 
  نوع المؤسسة

  ةديني  رياضية زراعية أهلية  ةنسوي خيرية حكومية
7 3 1 1 0 1 5  
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  والمصادر الطبيعية البنية التحتية
   

 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 65 بشبكة االتصاالت، وتقريبا موصولة ترقوميابلدة  :االتصاالت •
 
ام       ترقوميا   بلدة   وصل تم   :المياه • ذ ع اه من اه         ،1973بشبكة المي ل شرآة المي دة من قب اه للبل د المي تم تزوي  اإلسرائيلية  وي

سكنية  الوح من  % 80 وتقريبا   ،)ميكروت( شبكة با موصولة  دات ال ر   . ل ار الجمع   آوتعتب اه      ،ب اه   و ، وشراء تنكات المي مي
 وبئر النجد، حيث     ،بئر السفلى : مان للمياه الجوفية وه   ابئرآما يوجد في البلدة     .  هي المصادر البديلة لشبكة المياه     الينابيع
 .3 م1000مياه جديد بسعة  البلدية مؤخرا خزان شيدتآما . في االستخدامات المنزلية  مياههاتستعمل

  
ل،      : منهاو،  من المشاآلاخدمة المياه في بلدة ترقوميا آثير  تعاني   ى تأهي ة وبحاجة إل شبكة قديم ونقص  معظم خطوط ال

  .اإلسرائيلي الجانب  قبل من)غير آافية ( لمياه المزودةفي آمية ا
 

اء • ام   :الكهرب ذ ع ام  1975من ى ع اء مملو    ،1993، وحت بكة الكهرب ت ش وير      آان ا للتن ة ترقومي ل جمعي ن قب ة م آ
 تم نقل صالحيات الجمعية إلى المجلس القروي ومن ،1993في عام  و.  حيث آان للجمعية مولداتها الخاصة     ،الكهربائي

ة    م   حيث   ،  ثم إلى البلدي ة االسرائلية     بها  وصل ت شبكة القطري ا   .  ال دة         من   % 90تقريب سكنية في البل  موصولة الوحدات ال
ة     ؤلبلدي بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطنين التي يتم شرا        ا المجلس   يقومو. بالكهرباء اء القطري ها من شرآة الكهرب
 . اإلسرائيلية

 
اء     ةآثيرمشاآل  من  ترقوميا  تعاني بلدة    ة الكهرب ا  من، في مجال خدم ستمرة الحاجة  :ه ى   الم ة   في ا توسع  ال إل شبكة لتلبي ل

  .لكهربائي وضعف التيار ا،الطلب المتزايد على الكهرباء
 

ر االمتصاصية        ،   ال يوجد في بلدة ترقوميا شبكة صرف صحي        :الصرف الصحي  • وجميع الوحدات السكنية تستخدم الحف
 .ةللتخلص من المياه العادم

 
صلبة • ات ال ع النفاي تم إدارة  :جم ع ي ام جم صلبةاالنفنظ ات ال ة ي ل بلدي ن قب ا م دمات  ،ترقومي ع مجلس الخ اون م بالتع

ا    ،يتم جمعها من المناطق السكنية    ، حيث   شمال غرب الخليل   لمنطقة   لتطويرالمشترك للتخطيط وا    ، ونقلها إلى مكب طوب
 . م عن البلدة آ15والذي يبعد  ،للنفاياتالذي يتم تشغيله من قبل مجلس الخدمات المشترك 

 
دة وب   18يوجد  ). ضمن مكتب تكسي( مرآبة عمومية 24 يوجد في البلدة     :خدمة المواصالت  • م طرق معب دة،    آ ة جي حال

سة،        6منها   ة      12 آم طرق رئي م طرق داخلي اك   .   آ يئة    10وهن ة س دة وبحال م معب ر     5ويوجد  .  آ سة غي م طرق رئي  آ
   . آم طرق داخلية غير معبدة25معبدة، و

    
  : آثيرة، منهاعقباتيعاني قطاع المواصالت في البلدة من و
  

 .مداخل القرية التي يقيمها جيش االحتالل على ،وجود الحواجز الترابية •
  .  ومؤهلةةعدم وجود طرق جيد •
  .    العامةالمرآبات ووسائل النقلعدد في نقص  •
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  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
  

ة  ، و  دونم، ومستوطنة ادورا   1000مقامة على   و ،ميمستوطنة تيل : هما مستوطنتان إسرائيليتان، و    على أراضي ترقوميا   يوجد مقام
ي              باإل.  دونم أخرى  1000على   وب الغرب دة محاطة من الجن ان البل ك ف ى ذل افي    باضافة إل شارع االلتف ، حيث أدى  )60 شارع (ل

م        و.  دونم من أراضي البلدة    2,400ة  صادرإنشاؤه إلى م   ا دائ ة، واحد منه سمى  ،البلدة محاطة بعدد من الحواجز  الترابي  حاجز  وي
ا  اقتالع  . ترقومي وات االحتالل ب ا قامت ق ون،  1000آم ب،  5000 شجرة زيت ات، و1000 شجرة عن  شجرة 500 شجرة لوزي
  . حرجية

  
   الخطط والمشاريع التطويرية

  
  : تنفيذ المشاريع التالية البلدية إلى ، وتتطلع مشاريع تطويرية للبلدةتشمل ، خطة تطويريةترقوميابلدية أعدت 
  ترقوميابلدة لالخطط والمشاريع التطويرية : 13جدول 
  اسم المشروع  الرقم

  أهيل مدخل ترقوميا باتجاه مدينة الخليل ت 1
  للمرحلة الثانوية    - للبنيناألساسية بناء مدرسة الغزالي إآمال 2
  لبلدةمن ابناء مدرسة أساسية لإلناث في الجهة الغربية  3
    مولدات آهربائية جديدة3ترآيب م، و آ2بطول ، وبناء شبكة آهرباء ذات ضغط عال 4
  ت الحكوميةبناء مجمع للمؤسسا 5
   لوزارة الداخلية تابع فتح مكتب 6
  بناء ملعب رياضي 7
  ةتعبيد المداخل الرئيسة للبلد 8
  جامعة الخليل من آلية زراعية في البلدة آفرع إنشاء  9
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  بلدةاألولويات واالحتياجات التطويرية لل

  
  .لبلدةل التطويرية األولويات واالحتياجات ،14  رقمن الجدولويبي. ية من نقص آبير في البنية التحتية والخدمات بلدة ترقومياتعاني
 ترقوميااألولويات واالحتياجات التطويرية في بلدة : 14جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

  مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  مآ  20    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  *     جديدةترآيب شبكة مياه  2
  م آ 20  *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   *     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
   *     صحية موجودةعيادات/ ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
    *   الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
ة    *  بناء مدارس جديدة 1 ة االبتدائي  للمرحل

  والمرحلة الثانوية
ة   *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2 ة االبتدائي للمرحل

 والمرحلة الثانوية
    *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
    دونم5000  *    استصالح أراض زراعية 1
  بئر100  *   بار جمع مياهآ إنشاء 2
  برآسات5 *     برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
  *    خدمات بيطرية 4
      *  أعالف وتبن للماشية 5
  بالستيكي بيت100    * تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
   *    ةبذور فلح 7
   *     ومواد زراعيةنباتات 8
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