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  شكر وعرفان
  

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

  
ديات، ومجالس                   وزارات، والبل سطينيين في ال آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل

الس القروي  ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه
  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
امين الماضيين من أجل إنجاز                       أريج وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال

   . الفلسطينيهذا العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       محافظة الخليل                                                                                                             سة التجمعات السكانيةدرا
 

 1

  مقدمة
  

ي محافظة               سكانية ف ات ال املة عن التجمع ات ش هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلوم
ي                            . الخليل ل، والت ي محافظة الخلي سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ذه نتيجة لدراسة ش ات ه سلة الكتيب جاءت سل

ط ا     داد الخط ة، وإع ي المحافظ شية ف اع المعي ق األوض ى توثي دف إل ستوى   ته سين الم ي تح ساعدة ف ة للم لتنموي
شروع      ذ م الل تنفي ن خ م م ذي ت ة، وال سكان المنطق شي ل ات   "المعي يم االحتياج سكانية وتقي ات ال ة التجمع دراس

ار  امج ازاه ة حسب برن ة " التطويري اث التطبيقي د األبح ذه معه ذي ينف دس –ال ج( الق ة )أري ن الوآال ول م ، والمم
  ).AZAHAR(، وبرنامج ازاهار االسباني )AECID(ل التنمية اإلسبانية للتعاون الدولي من أج

  
ة     شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه
ز                            ع الترآي ل، م ي محافظة الخلي ستقرة ف ر الم ة غي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ر األوضاع ال للتخفيف من أث

  . على برنامج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبصفة خاصة
  

صادية،          ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت
ل والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة              ى    . الخلي إضافة إل

صادية                  ة واالقت سياسية واالجتماعي ذلك، إعداد استراتيجيات وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع ال
  .السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ة و اال            اللغتين العربي ل ب ي محافظة الخلي ع    يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية ف ى الموق ة عل نجليزي

   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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 دليل قرية الصرة
 
  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية

، وتقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الخليل، وعلى بعد  في محافظة الخليلإحدى قرى دوراي ه ،الصرةقرية 
يحدها من الشرق قرية امريش، ومن الشمال قرية خرسا، ومن الغرب خربة أبو حامد، ومن الجنوب .  آم منها15

  .خلة العقدقرية قرية حدب العلقة و
  

  موقع وحدود قرية الصرة: 1خريطة 

  
  

ين  ها ارتفاعيتراوح و  على منطقة جبلية جنوب بلدة دورا،      الصرةقرية  تقع   ر 790 -745ب وق سطح البحر،   ا مت   ف
 ، درجة مئوية  15.7  فيصل إلى   الحرارة ات، أما معدل درج   ملم 435.9المعدل السنوي لألمطار فيها حوالي      ويبلغ  

   ).أريج _وحدة المعلومات الجغرافية% (60.6 حوالي النسبية يبلغومعدل الرطوبة
  

ي    من  و.  أعضاء7يتكون من   ،  مجلس قروي  تشكيلتم  ،  1996في العام    صرة     الخدمات الت روي ال وم مجلس ق يق
  :، ما يليللسكانها بتقديم

  .آهرباء، شق وتعبيد الطرق و، من مياهتوفير خدمات البنية التحتية _1 
  .توفير خدمات التعليم_ 2
  .توفير خدمات التنمية االجتماعية_ 3

  .وخلة العقد، الصرة، مراح البقار: ، وهيثالثة تجمعاتإداريا الصرة  ةقريتضم 
  

  نبذة تاريخية
ا  حيث آان  ،  1930عام  إلى  قرية الصرة   يعود تاريخ    سكان    يقطنه ل من ال ام    ،عدد قلي ة    1948وفي ع سكن القري
ائالت جد ن أراضيهم ع دة ممن هجروا م سبب حرب ي م. 1948ب صرة اس ن  ال أخوذ م ة م أي ، )مصرورة(آلم

صرة       حزم في قطعة من القماش،      مجموعة من األشياء ت    ة ال ة لقري ة  حيث   ،وذلك بسبب الطبيعة الجغرافي ع القري  تق
  . للقريةمدخل واحد فقطبعلى منطقة جبلية 
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قرية الصرة  منةصور  

 
  

  األماآن الدينية واألثرية
ار       هما مسجد الفاروق ومسجد عبد اهللا عزام، آما  ،يوجد في قرية الصرة مسجدان     راح البق ي م د مسجد ف هو   يوج

  .هو مسجد خلة العقدو ، ومسجد في خلة العقد،مسجد مراح البقار
ي الصخر                 : وتحتوي قرية الصرة على    ورة ف دافن منق ر وم دباغ  (جدران متهدمة، مغر، صهاريج، معصرة خم ال

  ).2انظر خريطة رقم  ().1991
  

  المواقع الرئيسة في قرية الصرة: 2خريطة 
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  السكان 
ذي        ام     جرى   بين تعداد السكان الفلسطيني ال ي ع ع أن عدد سكان   ،2007ف صرة   تجم غ ب ال نهم    2,412  ل سمة، م ن

ار      نسمة   215 يقيمون في قرية الصرة،       نسمة 1,925 راح البق ي م سمة يقيمون   272و ،يقيمون ف د    ن ة العق ي خل  .ف
  ).1انظر جدول رقم ( . وحدة 427وعدد الوحدات السكنية ،  أسرة375وبلغ عدد األسر 

  
  2007التوزيع السكاني في قرية الصرة حسب التجمع ونوع الجنس، : 1جدول 

 تجمعال ذآر أنثى المجموع
 الصرة 975 950 1,925

  مراح البقار 101 114 215

  خلة العقد 141 131 272

  المجموع 1,217 1,195 2,412
  .2007لعام للسكان والمساآن لعام نتائج الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني التعداد ا

  
  الفئات العمرية والجنس

ات                   ع الفئ سطيني، أن توزي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل
ام          صرة لع ة ال ي      2007العمرية في قري ا يل ان آم ل من           % 45.6: ، آ ة أق ة العمري ا،    15ضمن الفئ % 51.8 عام

سبة    .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.6 عاما، و  64-15فئة العمرية   ضمن ال  ات أن ن آما أظهرت البيان
   . %50.4نسبة الذآور ، أي أن 101.7 : 100 في القرية هي ثالذآور لإلنا

  
  العائالت

ن    د م ة العق صرة وخل ة ال كان قري ألف س ن يت دد م ائالتع االع وض،  : ، ومنه و ع م، أب و هاش صري، أب و الم أب
  . والدرابيع،خرطبيل، الشعراوي، عمرو، قطينة

  .عمرو، الدرابيع و أبو عوض: من عدد من العائالت، ومنهامراح البقار ويتألف سكان 
  

  قطاع التعليم
ذآور            ،%70.6اإلناث  ، وقد شكلت نسبة     % 7.5 لدى السكان    األميةبلغت نسبة    سبة ال ة بن ة مقارن سبة عالي  وهي ن
  % .29.4التي بلغت 

ن اك وم ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ة، % 12.5 مجم راءة والكتاب ستطيعون الق تهم % 22.6ي وا دراس انه
ة،       % 32.7االبتدائية،   تهم اإلعدادي وا دراس ة،       % 14.2انه تهم الثانوي وا دراس وا   %  10.5انه ا   انه تهم العلي . دراس

  .2007يل العلمي لعام  يبين المستوى التعليمي في قرية الصرة، حسب الجنس والتحص،2الجدول رقم 
  

 2007، والحالة التعليمية الجنسحسب ) سنوات فأآثر 10( الصرة قريةسكان: 2جدول 
ةدآتورا المجموع وم  ماجستير  دبل

راءة    ابتدائي إعدادي  ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس عالي رف الق يع
 الجنس أمي والكتابة

 ذآر 35 110 165 289 118 29 66 1 7 - 820
 أنثى 84 90 196 232 108 9 56 0 0 - 775

 المجموع 119 200 361 521 226 38 122 1 7 - 1,595
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  . وخلة العقد، مراح البقار،على  بيانات قرية الصرةيحتوي هذا الجدول 
  

داني               يشرف ع  سطينية، وحسب المسح المي الي الفل يم الع ة والتعل صرة وزارة التربي لى القطاع التعليمي في قرية ال
راح     تخدم ن، ان ثانويت ا مدرست ،رس في القرية  ا ، بلغ عدد المد    2007الذي جرى عام     صرة وم ة ال الطالب من قري

  ).3، وخريطة رقم 3انظر الجدول رقم .( .  وخلة العقد،البقار
   

   والجهة المشرفة والجنس التعليميةالمدارس في قرية الصرة حسب االسم والمرحلة: 3جدول 
  الجهة المشرفة  الجنس  المرحلة  اسم المدرسة  الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  وأساسي  مدرسة الصرة الثانوية للبنين  1
  حكومية  إناث  ثانوي و أساسي  مدرسة الصرة الثانوية للبنات  2
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ام الدراسي     آما أظهرت بيانات    ي الع الي ف دد الصفوف  2006/2007وزارة التربية والتعليم الع   الدراسية  ، أن ع
صرة ة ال ي قري غق دد الطالب 27  بل فا، وع ة 816 ص ا وطالب ين، طالب دد المعلم ة41 وع ا ومعلم ر ( . معلم انظ

  ).4الجدول رقم 
  

  )2007-2006(عدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في قرية الصرة : 4جدول 
  المجموع  خاص  حكومي    الجنس

  1  -  1  عدد المدارس
  15  -  15  عدد الصفوف
  21  -  21  عدد المعلمين

  ذآور

  437  -  437  عدد الطالب
  1  -  1  عدد المدارس
  12  -  12  عدد الصفوف
  14  -  14  عدد المعلمين

  إناث

  379  -  379  عدد الطالب
  .2006/2007 –ديرية الخليل  م-وزارة التربية والتعليم العالي: المصدر

  
صرة     ال ان لأل  روضت  يوجد في قرية ال ضمان    طف م     .  طفال  65، ت ال حسب           ،5الجدول رق ين عدد رياض األطف  يب

  . والجهة المشرفةاألطفال وعدد ،االسم
  

  والجهة المشرفة  وعدد األطفال،رياض األطفال في قرية الصرة حسب االسم: 5جدول 
  الجهة المشرفة  لاألطفاعدد   اسم الروضة  الرقم

  اإلغاثة الكاثوليكية  35  روضة الصرة  1
  خاصة  30  روضة شمعة األقصى  2

  
ذلك    تقدم التعليم الثانويالمدارس في قرية الصرة   ط ، ل ي فق سافة       في الفرع األدب سفر م ى ال  8 يضطر الطالب إل

       .فرع العلمي الثانوي في التعليمهم إلآمال المدارس الموجودة في دورا وذلك إلىآم للوصول 
  : ومن أهم المشاآل التي تواجه قطاع التعليم في قرية الصرة

  الغرف الصفية نقص عدد  -
 .مدرسيةعدم وجود مالعب وساحات  -
 .في المدارسدورات مياه عدم وجود  -

  

  قطاع الصحة
ة  ة والطفول ز لألموم صرة مرآ ة ال ي قري د ف سطينية ،يوج صحة الفل ل وزارة ال ن قب دار م ذا، و ي دم ه ز يق  المرآ

  .  الخدمات الطبية للسكان في القرية وفي مراح البقار وخلة العقد، ويوجد في القرية صيدلية واحدة
   . الطبية على مدار اليومتلتقديم الخدما صحيو مرآز أ  إلى عيادةةجاحالقرية بو

  األنشطة االقتصادية
رائيلي،   ل اإلس وق العم ى س صرة عل ة ال ي قري صاد ف د االقت اع   يعتم ذا القط ستوعب ه ث ي وى % 50حي ن الق م

  .من األيدي العاملة% 30 والذي يستوعب ،العاملة، وعلى قطاع الزراعة
  

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

 ، من األيدي العاملة%50 سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل •
 ، من األيدي العاملة%30 الزراعة، ويشكلقطاع  •
 ، من األيدي العاملة%10 قطاع الموظفين، ويشكل •
 من األيدي العاملة،% 5، ويشكل قطاع الخدمات •
 ، من األيدي العاملة%3، ويشكل قطاع التجارة •
 .من األيدي العاملة% 2 ويشكل ،قطاع الصناعة •
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  ي في قرية الصرةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصاد: 1شكل 

التجارة 
3%

قطاع الموظفين 
10%

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

50%

الخدمات 
5%

الصناعة 
2% ة  الزراع

30%

  
  

ا  .  حدادة، ورشة نجارة، ثالث محالت خدمات      اتمحل بيع مالبس، ثالث ورش    ،  ة بقال 12يوجد في قرية الصرة      أم
صرة          م ويحصل سكانها على احتياجاته    ،تفتقر إلى المؤسسات والخدمات   فإنها  مراح البقار    ة ال ة من قري  أو المختلف
  .بلدة دورا

  
ات االجتماعي  ين أن الفئ د تب ضررا وق ر ت ي ة األآث رائيلية خالل انتفاضة ف راءات اإلس ة اإلج صرة نتيج ة ال قري

  :، هي على النحو التالياألقصى
  السابقون في إسرائيلالعاملون   .1
    أفراد فأآثر6 سر تتكون منالمعيلون أل .2
   صغار المزارعين  .3
   صغار التجار .4
  . األخرىغيرهم من الفئات االجتماعيةو  .5

  
  القوى العاملة 

صاديا     شخصا  439هناك   أن   ،2007عام  لبيانات التعداد العام للسكان والمساآن      أظهرت   شيطين اقت انوا ن نهم  ( آ م
صاديا    1,156وآان هناك   . ) شخصا يعملون  351 شيطين اقت ر ن نهم  ( شخصا غي % 32.4 من الطالب،  % 57.5م

  ).6رقم انظر الجدول ( .)غير قادرين على العمل% 8من المتفرغين ألعمال المنزل، و
    

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر 10( الصرةقرية سكان : 6جدول 
 غير نشطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ن   ل ع عاط

ل بق ( العم س
 )له العمل

 عاطل عن العمل   
ه  ( سبق ل م ي ل

  )العمل
رغ  المجموع ب متف طال

 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم
  المنزل

ن  اجز ع ع
 لعملا

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 820 439 19 2 56 2 360 381 37 30 314  ذآور
 775 717 2 0 37 373 305 58 17 4 37  إناث

 1,595 1,156 21 2 93 375 665 439 54 34 351  المجموع
ة  ت  . النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،   : المصدر حتوي هذه البيانات على  بيانات قري
  . وخلة العقد،مراح البقار، الصرة

  قطاع الزراعة
 أراض ا دونم2660سكنية، ال  األراضي مساحةا دونم1050  منها دونم،7,000تبلغ مساحة قرية الصرة حوالي 

  . مفتوحة واراض مراعا دونم660 غابات، وا دونم112زراعية، 
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  ).3، وخريطة رقم 7 الجدول رقم رانظ( 
  

  )المساحة بالدونم(استعماالت األراضي في قرية الصرة : 7جدول 
المساحة   المنطقة

  الكلية
المساحة 
الصالحة 
  للزراعة

المساحة 
  المزروعة

مساحة 
األراضي 
  السكنية

الغابات 
  الحرجية

المراعي 
واألراضي 
  المفتوحة

  300  90  950  1691  2040  5,000  قرية الصرة
  360  22  100  479  620  2,000  مراح البقار
  660  112  1050  2,170  2,660  7,000  المجموع

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
  

  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية الصرة: 3خريطة 

  
  

ة  ة البعلي ر الخضروات الثمري ن وتعتب واع م ر أن ةضروات  الخأآث ي القري ة ف غ زراع ساح، حيث تبل  215تها م
  ).8انظر الجدول رقم (. عتبر الكوسا، الفقوس واليقطين أآثر الخضروات الثمرية زراعةت، وادونم

  
  
   )المساحة بالدونم( مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في قرية الصرة: 8 جدول

عالمجمو  خضروات أخرى 
 

 األبصال
 

البقوليات 
 الخضراء

 الخضروات الورقية
 

الخضروات 
 الثمرية

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
9 242 1 20 1 0 1.5 7 2 0  3.5 215 

  
 ناع،الزعتر، الميرمية والنعب مزروعة  دونمات7وجد آما ي. يوجد في قرية الصرة دونمان من البيوت البالستيكية

  .بعلية ودونم مرويزراعة  دونمات 6منها 
 إضافة إلى مساحات أخرى  دونما في القرية مزروعة بأشجار الزيتون،893أما بالنسبة لألشجار المثمرة، فيوجد 

   ).9انظر الجدول رقم  (. والعنبلوزيات،الجوز، ال أشجاربمزروعة 
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  )المساحة بالدونم( قرية الصرة مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في: 9جدول 
 الزيتون اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

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

1 1,177 0 147 0 95 0 4 0 38 0 893 
 
 

الحبوب خا      ال نجد أن معظم        والعلفية، وبالنسبة للمحاصيل الحقلية   زرع ب ساحة ت شعير،       م غ    صة القمح وال حيث تبل
انظر ( الحمص و العدسة ومنها   محاصيل البقولي الو،  ، يليها المحاصيل العلفية خاصة الكرسنة     ا دونم 394تها  مساح

 ) .10الجدول رقم 
  

  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية الصرة  : 10جدول 
محاصيل   بذور ليات جافةبقو  األبصال  الحبوب

  علفية
محاصيل 
  منبهة

محاصيل 
  أخرى

  المجموع

 مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي
506 0  5  0  72  0  2  0  139 0  4  0  5  0  733 0  

  
 

قرية الصرة يقومون بتربية من سكان % 10 فنجد أن حوالي ،أما على صعيد الثروة الحيوانية في قرية الصرة
  ).11انظر الجدول رقم (.المرتبة األولى من حيث أعداد رؤوس المجترات الصغيرة، وتحتل األغنام الماشية

  
  الثروة الحيوانية في قرية الصرة: 11جدول 

*األبقار األغنام  الماعز  األحصنة الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  

125 9,800 240,600 2 41 2 523 2,870 524 
. والثيران، العجول،مجموع األبقار*  
 

 المياه، نقص رأس  شح مياه األمطار، قلة مصادر  : عدة مشاآل، أهمها  من  يعاني القطاع الزراعي في قرية الصرة       
صادية من الزراعة       ، ضعف    المال ة      الجدوى االقت ة األراضي الرعوي ة   ، قل ة  و، ، نقص اآلالت الزراعي لطرق  اقل

  .الزراعية
  .وتعتمد الزراعة في قرية الصرة على مياه األمطار

  .  إال أنها غير آافية،الزراعية فقطاآلالت لسير وهي مناسبة  ،من الطرق الزراعية آم 10يوجد في القرية  و

  قطاع المؤسسات والخدمات العامة 
  : التاليةة المحليةالمؤسسات الخدماتي، فانه يوجد في القرية المجلس القرويإضافة إلى 

  .مرآز ثقافي -1
 .نسويةجمعية خيرية  -2
  .مكتب وحدة إرشاد زراعي -3

  ).2انظر خريطة رقم (
  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
ا         :االتصاالت • صاالت، وتقريب شبكة االت ديها خط      % 30قرية الصرة موصولة ب سكانية ل من الوحدات ال

 .هاتف
 
شبكة       :المياه • ر موصولة ب ع     قرية الصرة غي ار الجم ر آب اه، وتعتب اه،      مي شبكة المي ديل ل هي المصدر الب

 ،في فصل الصيف وخاصة وتعاني قرية الصرة من نقص المياه .  القرية في بئر   100حيث يوجد حوالي    
 .وغيرها من المناطق بأسعار مرتفعة ، من دورا، الخليلهايلذلك يضطر السكان إلى شراء الم
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ة           1998ة الكهرباء عام    وصل قرية الصرة بشبك    تم   :الكهرباء • ي القري سكنية ف ، وحاليا جميع الوحدات ال
رائيلية       ة اإلس اء القطري رآة الكهرب ن ش اء م راء الكهرب تم ش اء، وي ولة بالكهرب ة  . موص اني خدم وتع

 .  ضعف التيار الكهربائي، ارتفاع األسعار: الكهرباء في القرية من
 
التخلص        ،القرية الصلبة في    جمع النفايات ل ال يوجد نظام     :جمع النفايات الصلبة   • كنية ب  وتقوم آل وحدة س

صرة                 ة ال  ا واحد اطن من نفاياتها الصلبة عن طرق الحرق، وتبلغ آمية النفايات الصلبة التي تنتج في قري
 .في اليوم

 
صحي • صرف ال بكة صرف صحي:ال صرة ش ة ال ي قري د ف ستخدم ، و ال يوج سكنية ت دات ال ع الوح جمي

 .المياه العادمه للتخلص من ةالحفر االمتصاصي
 

ة المواصالت • يارات خاصة    :خدم الث س ى ث صرة عل ة ال ي قري د المواصالت ف ة . تعتم اني خدم وتع
سة، نقص   : المواصالت في القرية من المشاآل التالية      ي  نقص في الطرق الرئي ات، نقص     ف عدد المرآب

دة      3.5 فهناك   ،أما بالنسبة لحالة الطرق   .  العامة في خدمة المواصالت   م طرق معب دة       آ ة جي ا  ( وبحال منه
دة      2،  ) آم طرق داخلية   2 آم طرق رئيسة و    1.5 ر جي ة غي ر  .  آم من الطرق الداخلية معبدة ولكن بحال أث

 إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

سكان   إال أن   القرية،   دائمة حول    على الرغم من عدم وجود نقاط تفتيش       ق الحواجز        يخضعون   ال يش عن طري للتفت
   . اإلسرائيلية والممارساتآما تعاني القرية من خطر تلوث المياه نتيجة اإلجراءات). نقلةالمت (العسكرية الطيارة

  

    المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ذ  ،2004منذ عام وتشمل العديد من المشاريع التطويرية، طويرية للقرية خطة ت بإعداد  قام مجلس قروي الصرة       نف

   . 12آما هي مدرجة في الجدول رقم ن القرية، مشاريع ممولة من سكاعدة المجلس القروي 
  

  الصرة قرية الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في :12جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

    تبرعات من أهالي القرية  تعليمي   بناء مدرسة ذآور الصرة الثانوية 1
 ي القرية   تبرعات من أهال  بنية تحتية   بناء مقر للمجلس القروي   2
 تبرعات من أهالي القرية     تعليمي  بنات الصرة الثانويةبناء مدرسة  3
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   قريةاألولويات واالحتياجات التطويرية لل
  

م        تعاني قرية الصرة من نقص آبير في البنية التحتية           ين الجدول رق ات  13والخدماتية، ويب االحتياجات  و، األولوي
  .التطويرية للقرية

  
 ولويات واالحتياجات التطويرية في قرية الصرةاأل: 13جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

      احتياجات البنية التحتية 

 طرق زراعية    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم6     *  ترآيب شبكة مياه جديدة  2
   *     ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 500  *   اء خزان مياهبن 4
  *     شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
   *    شبكة صرف صحيترآيب  6

       االحتياجات الصحية 

     * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
  *     عيادات صحية موجودة / ترميم مراآز/ تأهيلإعادة   2
    *   الموجودة شراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات 3

       االحتياجات التعليمية 
للمرحلة االبتدائية     *  بناء مدارس جديدة 1

  والثانوية
  

  *    تأهيل مدارس موجودةإعادة   2
     *  تجهيزات تعليمية 3

       االحتياجات الزراعية 
   دونم100  *     زراعيةاستصالح أراض 1
 ا بئر50  *   بار جمع مياهآ إنشاء  2
 ا برآس15 *     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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