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  يطابلدةدليل 
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
ل، و     قع  تو ،حافظة الخليل م، هي إحدى بلدات     يطابلدة   ة الخلي د  إلى الجنوب من مدين ى بع ا  مآ  9 عل شرق    . منه ة  يحدها من ال قري

ة بيت عمر     رقومن الغرب      ،واد السادة قرية  ومخيم الفوار   والريحية   قريةومن الشمال    ة،خلة المي قرية  زيف و  وب     ،اي ومن الجن
  .)1أنظر خريطة رقم ( .سموع البلدة

  
   يطابلدةموقع وحدود : 1خريطة 

  
  
ى و منطقة جبلية جنوب مدينة الخليل       على يطا   بلدة قعت اع    عل ر  793ارتف وق سطح البحر      ا مت غ  و،   ف دل  اليبل سنوي  مع  لألمطار ال

وحدة  (.%61  النسبية حوالي ةمعدل الرطوب يبلغ  ودرجة مئوية،    18  فيصل إلى  ةمعدل درجات الحرار  لم، أما    م 303 فيها حوالي 
 ). أريج-المعلومات الجغرافية

  
شوامرة،  بلدة:  التاليةق المناطإداريا يطا تضم بلدة، حسب تصنيف وزارة الحكم المحلي    و  يطا، المنطار، خريسة، رقعة، القفير، ال

راش، ا  سلم، الف ة، وادي م شيخ، الفرحاني ة ال سويدان، قطع راس، واد   ال ة ال يص، قرن ة بح ليم، خل ة س ة، خل وح، المرمل دير، فت ل
  .اعزيز، الحيلة، خلة اطبيش، خلة مزهر، المقثاة، وقرية الغويطة

  
ى   . ا موظف  60 و ،اوعض  13  من يتكون ،مجلس بلدي ،  1971منذ العام    يطا   يقوم بإدارة بلدة  و شاريع   إعداد باإلضافة إل ذ الم  وتنفي

  :يليالمجلس البلدي بما م يقو ،التطويرية في المدينة
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 .خدمات البنية التحتية •
 .جمع النفايات •
 .خدمات االجتماعية واإلنسانيةال •
 .الخدمات الصحية •
  . الطرقوتأهيلشق  •

  
   :من عشرة أقسام، وهيبلدية يطا تتكون 

  الهندسة  .6  قسم اإلدارة  .1
  الدراسة والتخطيط  .7  العالقات العامة  .2
  المياه  .8  المالية  .3
  الكمبيوتر  .9  لحرآةا  .4
  الصحة والبيئة  .10  التحصيل والكمبيوتر  .5

  

  نبذة تاريخية
سابقة              عهد  ال إلىلها تاريخ قديم، يعود      بلدة يطا  سطين في العصور ال دماء فل انيون الق دة  وسميت . الكنعاني، حيث سكن الكنع "  البل
ي    أنهاوهناك روايات تقول    . بارآيمة وآهوف و  آان يوجد فيها بنايات قد    . األرض المنبسطة والتي تعني   " Yuta ""يوطه  البلدة الت

سالم    ا  سكنها سيدنا زآريا عليه ال د  وفيه ه  ول سالم     ل ه ال ى علي ه يحي د         .ابن سالم عن ة ال ذراء أم المسيح علي ريم الع ا م  والتي زارته
  .يحيزيارتها لقريبتها أم 

دة  ولكن   ".Ietaem" وفي العهد الروماني ذآرت باسم       شأ    البل سها ن اني       نف ع         ،ت في العصر العثم ة ومواق ان قديم ا مب  ويوجد فيه
 .أثرية

  
  يطابلدة من صور 

  األماآن الدينية واألثرية
دة يوجد في    ا حوالي   بل ة   . ا مسجد 60 يط اآن األثري سبة لالم ا بالن دة  أم ا  يوجد ف ،  في البل ة     فيه اآن األثري ع واألم عدد من المواق
  .)2أنظر خريطة رقم  (. وبرآة مجد الباع،لدة القديمة، منطقة رقعةمقام الخضر، الب: منهاو ،والتاريخية
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  يطابلدةالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 

  

  السكان
، بحوالي 2007، فقد تم تقدير عدد سكان بلدة يطا عام 1997 بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساآن الذي جرى عام

  ).1انظر الجدول رقم  (. نسمة من اإلناث22,494 الذآور، و نسمة من22,930 نسمة، منهم 45,424
   حسب التجمع والجنسبلدة يطاعدد سكان : 1جدول 
 المجموع  إناث ذآور  التجمع
 44,967 22,274 22,693 يطا

 415 197 218  المنطار
 42  23 19  خريسة

 45,424 22,494 22,930  المجموع
   .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009از المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، الجه: المصدر                         
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  الفئات العمرية والجنس
  

أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، أن توزيع الفئات العمرية في بلدة          
ي  ، آان آم   2007يطا لعام    ل من           % 47.3: ا يل ة أق ة العمري ا،    15ضمن الفئ ة       % 49.5 عام ة العمري ا،   64 -15ضمن الفئ  عام

وق     65ضمن الفئة العمرية    % 2.3و ا ف ة                .  عاما فم اث في المنطق ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ا أظهرت البيان ، 100 : 102 هي    ،آم
  %.49.4، ونسبة اإلناث %50.6وبلغت نسبة الذآور 
  .خلة عربيو ، حريز، واد السادة، اعزيز، الدوير، قرنة الراس،خريسة، المنطار،  منطقة يطانسكاوتشمل هذه البيانات 

  
  العائالت

  .حوشية، مخامرة، ، حريزاتدعاجنةال :ومنها ،عائالتالمن عدد من  بلدة يطاسكان يتألف 
  

  الهجرة 
  .شخصا 150حوالي  2001بلغ عدد الذين هاجروا من البلدة منذ العام 

 

  التعليم  قطاع
  

، وهذه تعتبر نسبة %73.2 وقد شكلت نسبة اإلناث     ، شخصا 3,384، حوالي   2007بلدة يطا للعام    في   يناألميعدد األشخاص   بلغ  
ذآور   سبة ال ة بن ة مقارن اك  . عالي ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،  % 20.1ومن مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق وا % 27.8ي انه

، يبين المستوى التعليمي    2انهوا دراستهم الثانوية، الجدول رقم      % 11.8 انهوا دراستهم اإلعدادية،     %23.85دراستهم االبتدائية،   
  . 2007في بلدة يطا، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 

  
  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية) سنوات فأآثر 10(بلدة يطا سكان : 2جدول 

ةدآتورا المجموع دبلوم  ماجستير 
الوريوسبك عالي يعرف القراءة  ابتدائي إعدادي ثانوي دبلوم متوسط 

 الجنس أمي والكتابة

15,805  ذآر 908 3,216 4,765 3,824 2,009 271 731 8 54 19
15,736  أنثى 2,476 3,136 3,999 3,686 1,699 193 536 3 6 2
31,541  المجموع 3,384 6,352 8,764 7,510 3,708 464 1,267 11 60 21

  .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : درالمص
  . وخلة عربي،هذا الجدول يتضمن بيانات بلدة يطا، رفادا، المنطار، خريسة، قرنة الراس، الدوير، اعزيز، واد السادة، حريز
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ام   ذي جرى ع داني ال سح المي غ 2007حسب الم ا  ، بل دة يط ي بل دارس ف دد الم ة 22ع ة حكومي يم ( مدرس ة والتعل وزارة التربي
الي  ان للقطاع الخاص   )الع ا ،، ومدرستان تابعت ذآور،  10:  منه دارس لل اث، و 10 م دارس لإلن دارس مختلطة   4 م سين( م ) للجن

  ). 2خريطة رقم ، و3 الجدول رقم انظر(
  

 لجنس والجهة المشرفة   حسب االسم والمرحلة وابلدة يطاالمدارس في : 3جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  مدرسة ذآور يطا الثانوية   1
 حكومية ذآور ثانوي  مدرسة ذآور المثنى الثانوية   2
 حكومية ذآور أساسي مدرسة ذآور يطا األساسية   3
 ميةحكو ذآور أساسي  مدرسة ذآور المنصور األساسية   4
 حكومية  ذآور أساسي مدرسة ذآور المأمون األساسية   5
  حكومية  ذآور  أساسي  ) أ(مدرسة ذآور األمين األساسية للبنين  6
  حكومية  ذآور  أساسي  ) ب(مدرسة  ذآور األمين األساسية للبنين   7
  حكومية  ذآور  أساسي  مدرسة ضرار بن االزور األساسية المختلطة  8
  حكومية  ذآور  أساسي   إياد األساسية مدرسة ذآور أبو علي  9
  خاصة  ذآور  أساسي  مدرسة ذآور األنصار األساسية  10
 حكومية  إناث ثانوي  مدرسة بنات يطا الثانوية  11
 حكومية  إناث ثانوي  مدرسة بنات حواء الثانوية  12
 حكومية إناث أساسي  مدرسة بنات الصخرة األساسية  13
 حكومية إناث سيأسا  مدرسة بنات يطا األساسية   14
 حكومية إناث أساسيمدرسة بنات النظامية األساسية                                  15
 حكومية إناث أساسي  مدرسة بنات شهداء يطا األساسية   16
 حكومية  إناث أساسي  مدرسة بنات الصخرة األساسية   17
  حكومية إناث أساسي قين األساسية  مدرسة بنات ذات النطا  18
 حكومية إناث أساسي  مدرسة بنات أم سلمه األساسية   19
 خاصة إناث أساسي  مدرسة بنات األنصار األساسية  20
 حكومية مختلطة أساسي  مدرسة القادسية األساسية المختلطة  21
 حكومية مختلطة أساسي  مدرسة تل الصمود األساسية المختلطة  22
 حكومية مختلطة أساسي   ذآور سعيد بن أبي وقاص األساسية مدرسة  23
ة   24 ية المختلط صريع األساس ال ال شهيد آم ة ال مدرس

  )المنطار(
 حكومية مختلطة أساسي

  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر
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دة            2006/2007راسي  آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الد          ا ، أن عدد الصفوف الدراسية في بل غ  بط  بل
  ).4انظر الجدول رقم ( معلما ومعلمة 446 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 11,883  صفا، وعدد الطالب336

  
 )2007 -2006 (بلدة يطاعدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في : 4جدول 

  المجموع  خاصة  حكومية  
 10 1 9  مدارسعدد ال

 150 9 141  عدد الصفوف
 202 13 189  عدد المعلمين

 ذآور

 5565 281  5284  عدد الطالب
 10 1 9  عدد المدارس
 136 9 127  عدد الصفوف
 186 12 174  عدد المعلمين

  إناث

 4880 282 4598  عدد الطالب
 4 - 4  عدد المدارس
 50 - 50  عدد الصفوف
 58 - 58  عدد المعلمين

  مختلطة

  1438 - 1438  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

  
  ).2خريطة رقم ، و5 الجدول رقم انظر(.  رياض أطفال5 يطايوجد في بلدة 

  
  حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفةبلدة يطارياض األطفال في : 5جدول 
  الجهة المشرفة  عدد المدرسين  عدد األطفال عدد الصفوف   الروضةاسم  الرقم
  خاصة 10 220  8  )أ(روضة أطفال األنصار اإلسالمية 1
  خاصة 6 170 5  )ب(روضة أطفال األنصار اإلسالمية  2
 خاصة 3 68 2  روضة أطفال اإلسراء   3
  خاصة 3 52 2  روضة أطفال الياسمين 4
  صةخا  4 95  3  روضة أطفال المواآب 5

  .2006 -قاعدة بيانات أريج: المصدر
  
تئجار   بعض  طر ضحيث ت   ، النقص في عدد الغرف الصفية،بلدة يطاومن أهم العقبات التي تواجه قطاع التعليم في       دارس اس الم

 .بلدة المسائي في ال الصباحينظام الدوام وتطبيق ،غرف صفية لتلبية الزيادة في عدد الطالب المسجلين
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 الصحة قطاع 
  

و حسن القاسم         أهممن  و. العديد من المرافق الصحية الحكومية والخاصة     يوجد في البلدة      المؤسسات الصحية في البلدة مستشفى أب
آما يوجد فيها مرآز  . مستشفى االعتماد الطبي، مرآز أمومة وطفولة، الحكومي، مستشفى ناصر للوالدة، مستشفى جراحة عامة    

 ).2خريطة رقم ، و6انظر الجدول رقم  (.صحي حكومي
  

   حسب السلطة المشرفةبلدة يطاعدد المؤسسات الصحية في : 6جدول 
 أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة 

   3 1  مستشفى
 - - 5 - عيادة طبيب عام

 - - 5 -  عيادة طبيب أسنان
 - - 3 1  عيادة صحية
 1 - -  - مرآز أشعة
 - - - 1  مختبر طبي

 - - - 2  مرآز أمومة وطفولة
 - - 21 -  صيدلية
 -  1 -  2  إسعافسيارة 
 - - - 1  )طبيعيمرآز عالج (أخرى 

 0 1 36 8  المجموع
  

عدم واالخصائيين،  طباءقلة األ ،األدوية الطبي، نقص الطاقمنقص : ، ومنها العديد من العقبات في المجال الصحيتواجه البلدة
  . بلدة المراآز الطبية في الآفاية

  قتصاديةاألنشطة اال
  

ة  % 75يستوعب حوالي حيث  سوق العمل اإلسرائيلي، وأهمهايعتمد االقتصاد في بلدة يطا على عدة قطاعات،   وى العامل . من الق
 ).1انظر الشكل رقم (
  

  : ، ما يليبطاوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة 
 .من األيدي العاملة% 75ي، ويشكل  سوق العمل اإلسرائيل •
 .من األيدي العاملة% 8قطاع الموظفين، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 8قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 7 قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 2قطاع الصناعة، ويشكل  •
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  دة يطابلتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، 

75%

قطاع الموظفين ، 
8%

ة ،  قطاع الزراع
7%

قطاع التجارة ، 
8%

قطاع الصناعة ، 
2%

  
  

سعة مناشير حجر،      : العديد من النشاطات االقتصادية والصناعية، ومن أهمها يطايوجد في بلدة     ود، ت  14المصانع، محطات الوق
، ةنجارورشة   35،  ةحدادورشة   50،  ملحمة 15 مالبس،   محل 350،  ةبقال 600 باإلضافة إلى    ،مصنع صابون، ومعامل صغيرة   

  .متجرا 80 للخدمات ومحال 70
 
  : قد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في بلدة يطا نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التاليو
  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -2
  . صغار التجار-3
  . صغار المزارعين-4
  . ربات البيوت واألطفال-5
  

  القوى العاملة
  
صاديا       % 28.8، أن هناك    2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام          شيطين اقت انوا ن سكان آ نهم  (من ال  77.1م

ال    % 52.3من الطالب، و% 35.8منهم (من السكان غير نشيطين اقتصاديا   % 71.2وآان هناك   ). يعملون رغين ألعم من المتف
  ).7انظر الجدول رقم ). (المنزل

  
 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( سكان بلدة يطا: 7جدول 
 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
 المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
 إلعمال
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

مل وال ال يع
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

15,805 7,485 473 106 1,009 44 5,853 8,320 986 902 6,432  ذآور
14,97315,736 266 34 785 7,987 5,901 763 170 22 571  إناث

22,45831,541 739 140 1,794 8,031 11,754 9,083 1,156 924 7,003  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009 الفلسطيني، الجهاز المرآزي لإلحصاء: المصدر

 . وخلة عربي،هذا الجدول يتضمن بيانات بلدة يطا، رفادا، المنطار، خريسة، قرنة الراس، الدوير، اعزيز، واد السادة، حريز
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  قطاع الزراعة 
  

ة       115,000 سكنية،   أراض دونم   14,000منها   دونم،   270,000 حوالي   بلدة يطا مساحة الكلية ل  ال تبلغ م أراض زراعي ا  ( دون منه
ة           141,000، و ) دونم أراض مزروعة    37,578 اطق مفتوحة وأراض عام ات ومن م غاب ا مخطط         .  دون ة يط دى بلدي ا يوجد ل آم

  ).3، وخريطة رقم 8انظر الجدول رقم  (.مصادق عليه من وزارة الحكم المحلي دونم 24,500هيكلي بمساحة 
  

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية :     المصدر
  
  

  بلدة يطااستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 

  
 

ساحة الخضروات     حيث  . ، يبين مساحة وأنواع الخضروات المختلفة البعلية والمروية المكشوفة في بلدة يطا           9جدول رقم   ال تبلغ م
  . أآثر األنواع زراعة في المنطقةلخيارعتبر الكوسا، البندورة، واوت.  دونما480بعلية ال
  

  )المساحة بالدونم (بلدة يطا في  المكشوفة البعلية والمرويةواتالخضر المزروعة باألراضيمساحة  :9جدول 
 واتالخضر

  الثمرية
 واتالخضر

  الورقية
البقوليات 
  الخضراء

  موعمجال   أخرىواتخضر  األبصال

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي
480 50 20 0 35 0 0 0 30 17 565  67  

  
  . دونمات من البيوت البالستيكية في بلدة يطا، تزرع بالخضروات المختلفة وأهمها الخيار9ويوجد حوالي 

  )المساحة بالدونم (بلدة يطااستعماالت األراضي في : 8دول ج
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة  الكلية
مساحة األراضي 

  السكنية
مساحة الغابات 

  الحرجيه
مساحة المراعي 
  واألراضي المفتوحة

270,000 37,578 77,422  14,000 500 140,500  
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 إضافة إلى مساحات أخرى مزروعة زروعة بأشجار الزيتون، دونما م10,392 بلدة يطا، فيوجد  فيوبالنسبة لألشجار المثمرة

  ).10أنظر الجدول رقم ( . من األشجار، مثل اللوز، العنب والتينأخرى بأنواع
  

  ) نموالمساحة بالد (بلدة يطا في  المثمرةباألشجار المزروعة األراضي مساحة: 10جدول 
  مجموع ال  أخرىفواآه   الجوزيات  التفاحيات  اللوزيات  الحمضيات الزيتون

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م ب  م ب
10,392 0 0 0 216 0 16  0  786 0 1624 0  13,034 0  

  . مروي:بعلي،  م: ب
   

ان حوالي                 دة يطا، ف ة في بل الحبوب           21,750وبالنسبة للمحاصيل الحقلية والعلفي زرع ب ة ت ة والعلفي ا من المحاصيل الحقلي   دونم
 ).11أنظر الجدول رقم . ( والمحاصيل العلفية آالكرسنة.اصيل البقولية آالعدس والحمص، تليها المحوخاصة القمح والشعير

  
  )المساحة بالدونم (بلدة يطا في  والعلفيةبالمحاصيل الحقلية  المزروعةاألراضي مساحة: 11جدول 

محاصيل   محاصيل علفية بقوليات جافة ودرنات وجذورأبصال الحبوب
  منبهة

محاصيل 
  أخرى

  المجموع

  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب  م  ب
21,750 0 140  0 3,545 0 3,787 0 200 0 3 0 29,425 0 

   .مروي: بعلي،  م: ب
  

ام،            في ال سكان  الأما على صعيد الثروة الحيوانية في بلدة يطا، فان معظم            ار، األغن ل األبق ة، مث بلدة يقومون بتربية الثروة الحيواني
  ).  12نظر الجدول رقم ا. (الماعز، الدجاج الالحم، والنحل

 
  بلدة يطاالثروة الحيوانية في : 12جدول 

  خاليا نحل  الدجاج البياض  الدجاج الالحم  الحمير والبغالالخيول الماعز األغنام *األبقار 
754  75,00020,0005  270  1030,000 9,000 33  

  . والثيران، العجالت، العجول،تشمل األبقار *   
  

  .لبلدة على مياه األمطار بشكل رئيس، وتعتمد الزراعة المروية على مياه آبار الجمع ومياه الشبكةتعتمد الزراعة في ا
والي       د ح دة، فيوج ي البل ة ف رق الزراعي ث الط ن حي ا م ورات واآلالت     16أم سير التراآت بة ل ي مناس ة، وه رق زراعي م ط  آ

  . جديدة لتغطية األراضي الزراعية في البلدة زراعية والبلدة بحاجة إلى شق طرق، إال أن هذه الطرق غير آافية.الزراعية
  

  :منها، ةآثير من عقبات بلدة يطاويعاني قطاع الزراعة في 
 .شح األمطار •
 . مصادر المياهعدم توفر •
 . الالزم لتطوير الزراعةرأس المالعدم توفر  •
 .المراعيقلة  •
 .صعوبة تسويق المنتجات الزراعية •
 .ريةقغياب برامج تطوير الزراعة في ال •
 .    العمل في الزراعةمنقتصادية الجدوى االضعف  •

  

   المؤسسات والخدمات قطاع 
  : منهاو ، العديد من المؤسسات ومكاتب الوزاراتبلدة يطايوجد في 
  .مكتب وزارة الشؤون االجتماعية •
  .مكتب وزارة الزراعة •
  .مكتب شعبة بريد •
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  .مكتب امن •
  .مكتب وزارة الداخلية •
  .محكمة عدل يطا •
  .شرطةمرآز  •
    .مرآز اطفائية •

  
  :النوادي، منها وات،جمعيات، المؤسسمن ال العديد بلدة يطا المؤسسات العامة، يوجد في إلى باإلضافة

 .  تقديم أفضل خدمة للمواطنينوتعمل على، 1971تأسست عام : بلدية يطا .1
  
يم       هي  ، و 1969تأسست عام   : جمعية يطا الخيرية   .2 ة    ،الصحة ،  تسعى إلى تحسين مستوى التعل اة االجتماعي دة     والحي .  في البل

ا  د فيه ن يتك ومجلس إدارة ، موظف400ويوج د .  أعضاء7ون م اتليوج الث بناي ة ث ضم لجمعي وارئ ، ت ادة ط  24(عي
 .  ، مختبر طبي، عيادة متخصصة ومرآز أشعة)ساعة

 
شباب والرياضةون .3 ي تو: ادي ال ام    الت ي ع ذي تأسس ف ا ال باب يط ادي ش ل ،1997شمل ن ادي الكرم ادي  ن الرياضي، ن

ام         و،  رياضيالهالل ال نادي  ،  االستقالل الرياضي  شباب           1998نادي آراتيه تأسس في ع ال وال دريب األطف ى ت ، ويعمل عل
 . وعلى رياضة الكراتية والجود

 
ردي        تعمل على   البداية  في  ، وآانت   1990تأسست عام   : دار القران الكريم   .4 شكل ف ريم ب ران الك م     ،  تحفيظ الق م ت تح خمس    ث ف

اثمراآ ريم . ز لإلن ران الك ام دار الق ة األيت المية لرعاي ة اإلس ت الجمعي د تبن زء،وق صبح ج م توسعت لت شاطات ا ث ن ن  م
 . مدرسا ومدرسة26، ويوجد فيها  لتحفيظ القران الكريما مرآز45  حالياتضمو، الجمعية

 
ة .5 ل اإلقليمي ة التأهي ام : لجن ويدية خاصةهي  و، 1994تأسست ع سة س ع لمؤس ل ، تتب ة وتعم ع اللجن سيق م اون والتن بالتع

ل في   جمعية ال و،الهالل األحمر الفلسطيني في الخليل اإلقليمية التي تتكون من   اد لجان العمل    ،بيت لحم  العربية للتأهي  واتح
 .الصحي في القدس

 
 .1995تأسست عام : لجنة زآاة وصدقات يطا .6
 
ام .7 ة األيت ة اإلسالمية لرعاي ام تأسست: الجمعي ت ف1997 ع د آان ة اإلسالمية، وق روع الجمعي ن ف ا م ل/ رع ى ،الخلي  أن إل

 .التعليم والصحة والمرأةفي مجاالت ويوجد لها عدة نشاطات . 2002انفصلت عنها في عام 
 
ة        و. هي مؤسسة محلية غير ربحية    : لجنة التخطيط اإلقليمية   .8  ،تتولى اللجنة عملية اإلدارة والتخطيط لمشاريع المجالس القروي

ا  ولجان المشاريع في     الغ عددها      ،يطا وريفه ة  23 والب ام     و.  منطق م انتخاب مجلس إقليمي للتطوير الريفي            1997في ع ،  ت
ام    . لرئيس وأمين الصندوق  ارئيس ونائب   المن  يتألف   م    1998وفي ع ل    ت ى مجلس خدمات مشترك         تحوي ة إل  يهدف   ،اللجن

 .إلى تحسين نوعية الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية
 
  ونشر المعرفة من خالل  ، ثقافة األفراد والجماعات   ، يهدف إلى النهوض بمستوى    1997تأسس عام   : نوب الثقافي ملتقى الج  .9

اة       تقديم ة          ، برامج تثقيفية في شتى نواحي الحي شرات الدوري اءات والمعارض والن دوات واللق ق المحاضرات والن .  عن طري
دبلوم      أن للهيئة العامة للملتقى     ويشترط في المنتسب  .  أشخاص 9ويدير الملتقى هيئة مؤلفة من       د  و.  يكون من حملة شهادة ال ق
 . شخص400بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة 

 
صم          1999تأسس عام   : النادي العالمي للصم   .10 دريب ال ل وت ى   ، ويهدف إلى تأهي ارهم   عل م في المجتمع       ،مختلف أعم  ودمجه

ي ا . المحل ي يط ة ف ضم المدرس ة15ت ا وطالب راوح  طالب ارهم، تت نوات و5ين  بأعم نة،  20 س ودة س ى وهي موج ي مبن ف
 .مستأجر من البلدية

 
رخيص      مجال   يعمل في ال   ،أدبي، و ، وهو بيت ثقافي، إبداعي    1999تأسس عام   : بيت الفنانين الفلسطينيين    .11 افي بموجب ت الثق

 .تمنحه وزارة الثقافة واإلعالم الفلسطينية
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ادي   .12 لن سطينال الطف ام : يفل ة م2000تأسس ع صحية، بهدف تنمي ه ال ام بحالت ه واالهتم ل ورعايت دم  ،واهب الطف و يق وه
 .)المخيمات الصيفية( ةفيي الصات للنشاطةفقامن خالل نشاطات مر طفل 2000الخدمات ألآثر من 

 
 داخل مبنى البلدية    بلدة يطا  بفتح فرع لها في      )مرآز الثالسيميا (قامت مؤسسة فلسطين المستقبل     : مؤسسة فلسطين المستقبل    .13

 .، من اجل متابعة فقر الدم ونزف الدم والفحص قبل الزواج2000 في عام
 

ام في               ، بدعوة من وزارة التمويل    2001 عام   تأسست :الوطنيةاللجنة    .14  على اثر تفشي البطالة وسوء الوضع االقتصادي الع
ئية، حيث تبنت هذه البرامج      إلى تنظيم برامج دعم المحتاجين بالمواد الغذا        اللجنة المدينة نتيجة االغالقات المتكررة، وتهدف    

 :ما يلي: ها واهم برامج.تتألف اللجنة من عدد من المتطوعين. لجنة اإلغاثة الكاثوليكية وأحيانا لجنة ارض اإلنسان
  . العمل مقابل الغذاء-     
  . دورات تثقيف صحي-    
 . سوء التغذية وفقر الدم لدى األطفالة تقليص نسب-    

 
ا من خالل            و،  2003تأسس عام    :لفلسطينيمرآز الهالل األحمر ا     .15 الي يط ة أله ة الطبي يهدف إلى تقديم المساعدات واإلغاث

يارة   وفير س عافت ت اإلغالق   ، إس ة وق ى خاص ل المرض صحي  ات،ونق وعي ال شر ال ة  ، ون عاف أولي د دورات إس  ، وعق
 .في الفعاليات الطبية العملية واألآاديميةارآة والمش

 
ة    ي، يهدف إلى تقل  2003 تأسس عام    :وبالمجلس النقابي لعمال الجن     .16  ،ص نسبة البطالة في المنطقة في ظل الظروف الراهن

    . لتحمل أعباء أسرته وذويههب إلعادة العامل إلى مكانته والرقي بؤووالسعي من خالل العمل الد
  :وتقدم النقابة الخدمات التالية

  .مساعدة العمال ماليا من خالل برامج وزارة العمل -
   . ماديةاتعدمسا -
   .من الرسوم% 30-20خصم بتأمين بطاقات  -
 .البحث عن فرص عمل -

 
ى             ،2004تأسست عام   : جمعية الجنوب لتأهيل ورعاية المعاقين     .17  بعد أن قررت نخبة من الخيرين وأهالي المعاقين العمل عل

ي،     وتهدف إلى تحسين مستوى الوعي الصحي، تف        ،إيجاد مؤسسة ترعى ذوي االحتياجات الخاصة      ل دور المجتمع المحل عي
 .عالج المرضىوالتنسيق وتبادل الخبرات مع ذوي العالقة، 

 
 . حيث يقدم الخدمات التعليمية والتدريبية للنساء:نادي نسوي يطا .18

 
ال  .19 ة ارض األطف رع (جمعي ام : )ف سطينية 1999تأسست ع سة فل ي مؤس ة، وه صحي  أهلي سين الوضع ال ى تح ل عل  تعم

 . من خالل الترآيز على المشارآة في تبادل المعلومات والخبرات،ة الخليلوالغذائي لألطفال في منطق
 

  .2004تأسست عام : الجمعية الزراعية .20
 

ة،       ايزت، بعد 2002تأسس عام   : جامعة القدس المفتوحة  / مرآز يطا الدراسي   .21 ل التعليمي ة الخلي ة في منطق ة الجامع د عدد طلب
د   البكالوريوسوالقرى المجاورة وخاصة للطالبات، حيث يمنح درجة        بلدة يطا ويقدم هذا المرآز خدماته التعليمية ل       في العدي

              .من التخصصات
                  

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
  

 . لديها خط هاتفوحدات السكنيةالمن % 60 وهناك حوالي ،شبكة االتصاالتبة وصولم بلدة يطا :االتصاالت •
 
سكنية م   % 85، وحوالي 1974 منذ عام مياهالبشبكة ة  وصولم ابلدة يط  :المياه • شبكة وصول من الوحدات ال وم   .ة بال وتق

ام في     . بار تقوعآالتي تضخها من بتزويد البلدة بالمياه   ) ميكروت(شرآة المياه اإلسرائيلية     اه ثالث أي وتوفر الشبكة المي
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ات   اوهذه  ،  3م 2,700  خزانات مياه بسعة تبلغ    ة ثالث البلدةاألسبوع، آما يوجد في      اه في وقت          لخزان وفير المي ستخدم لت ت
 ذلك يوجد  إلى إضافة .بار الجمعآوالمصادر البديلة لشبكة المياه هي .  في األسبوع واحدة  على أساس مرة   بلدةالصيف لل 

ة،           وهي ،بارآوينابيع   ستةالمدينة  في   ر الريحي واني، بئ ع الت و، نب ر    ، نبع الحن و بئ ر    شعبان،    أب ز بئ ة  ، عي  اعزي . ون توان
ا المياه، في مجال مشاآل آثيرة  بلدة يطاواجه  تو .غل بشكل جيد  تستال   والينابيع   اآلباروهذه   اه،    :منه ات المي اقص آمي  تن
شبكة ارتفاع نسبة ، تلوث المياه،    هايعلى الم  المتزايد   تلبية الطلب في  الشبكة  قدرة  عدم   سبب ظاهرة سرقة    ، الفاقد من ال  ب
 .المياه

 
سكنية في ال        % 90تقريبا  و،  1987 منذ عام    ة بشبكة الكهرباء  وصولم لدة يطا ب :الكهرباء • دة من الوحدات ال ة وصول  م بل

 .وتقوم بلدية يطا بإدارة وتنظيم توزيع الكهرباء التي تزودها بها شرآة آهرباء الجنوب. شبكة الكهرباءب
  
صلبة     • ات ال ا  في   يوجد   :جمع النفاي دة يط صل     نظام بل ات ال ات جمع      حيث  . بةإدارة جمع النفاي ات بمرآب تم جمع النفاي ي

شترك    دمات الم س الخ ع مجل اون م ة بالتع ة للبلدي ات التابع ويرالنفاي يط والتط ا- للتخط ا و ، يط ات  نقله ب نفاي ى مك إل
ديره مجلس الخدمات المشترك        ،الديرات ذي ي د عن   ، ال ذي يبع ة   وال م 8 المدين ق        آ ا عن طري تخلص منه تم ال ، حيث ي
  . يومياا  طن40حوالي ها في البلدة يتم إنتاجغ آمية النفايات الصلبة التي وتبل .هاندفحرقها و

صحي • صرف ال ي :ال د ف ا ال يوج دة يط بكة صرف صحي  بل ر   . ش ق الحف ن طري ة ع اه العادم ن المي تخلص م تم ال وي
  . والقنوات المفتوحةاالمتصاصية

  
دة      و. لتكسيات العمومية تتكون وسائل المواصالت في بلدة يطا من مكتبين ل        : خدمة المواصالت  • يبلغ طول الطرق في البل

دة،        50  منها  آم، 80حوالي   ة جي دة وبحال يئة،     18 آم طرق معب ة س دة وبحال م طرق معب دة     12 و آ ر معب م طرق غي  آ
 . سوء أوضاع الطرق، بلدة قطاع المواصالت في ال تواجهالتي آل امشال أهممن و ).13  رقمجدولالانظر (

  
  بلدة يطا في وأطوالهاحالة الطرق : 13جدول 

 طرق زراعية  طرق داخلية  طرق رئيسية حالة الطرق  )آم (الطرق أطوال
 10 25 15 طرق معبدة وبحالة جيدة
 - 16 2  طرق معبدة وبحالة سيئة

 6 6 -  طرق غير معبدة
 16 47 17 المجموع

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
  

ي         2000يين منذ شهر أيلول عام   إن اإلجراءات اإلسرائيلية ضد الفلسطين     دة يطا، فف صاد سكان بل ى اقت ر عل شكل آبي ، قد أثرت ب
ا             ا وقطف ثماره ى أراضيهم وزراعته ا  . البداية فرضت إسرائيل قيودا على حرآة المواطنين، بحيث لم يستطيعوا الوصول إل آم

ذه       أن المزارعين لم يتمكنوا من تسويق منتجاتهم، وتم أيضا تدمير واقتالع الكثي   دة، ونتيجة له ر من المحاصيل واألشجار في البل
  .الممارسات فقد آثير من المواطنين مصدر رزقهم األساس، وأصبحوا عاطلين عن العمل

  

  ةذ المنفالخطط والمشاريع التطويرية
  

 . ا مشروع33، نفذت البلدية 2004ومنذ العام . أعدت بلدية يطا خطة تطويرية تشمل مشاريع تطويرية للبلدة
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  بلدة يطااألولويات واالحتياجات التطويرية في 
  

  .، األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة14ويبين الجدول رقم . تعاني بلدة يطا من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية
  

  بلدة يطااألولويات واالحتياجات التطويرية في : 14جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  وسطةمت
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 
  * آم84    *   أو تعبيد طرق،شق 1
    *       ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم40      * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3 م4000       * بناء خزان مياه 4
  آم20     *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
       *  رف صحيترآيب شبكة ص 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
 ةساسيالمرحلة األ       *  بناء مدارس جديدة 1

  ةثانويلالمرحلة او
    *    تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
      *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
  ا دونم250    *  استصالح أراض زراعية 1
 ا بئر150     *  آبار جمع مياهإنشاء 2
 ا برآس20     *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
      * خدمات بيطرية 4
       *  أعالف وتبن للماشية 5
   بيوت6  *    تأهيل بيوت بالستيكيةاعادة  6
      *  ةبذور فلح 7
        *   ومواد زراعيةنباتات 8

  . )آم طرق زراعية 6 و، آم طرق داخلية76 طرق رئيسة، آم 2:  آم84* 



           محافظة الخليل                             دراسة التجمعات السكانية                                                                                                

 16

 :المراجع
  

 . فلسطين-رام اهللا. 2007، التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  -
 . فلسطين- دار الهدى، آفر قرعالجزء الخامس، القسم الثاني،، بالدنا فلسطين، 1991الدباغ، مصطفى،  -
  .  فلسطين-بيت لحم. ، قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية2009 -2006، )أريج( القدس -معهد األبحاث التطبيقية  -
 .ات مديرية تربية الخليل، فلسطينبيان. 2006/2007وزارة التربية والتعليم العالي،  -
  .، بيانات مديرية زراعة الخليل، فلسطينMOA( ،2006(وزارة الزراعة الفلسطينية  -

  


