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    شكر وعرفان
  

ج ( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    ش ) أري دولي من أجل                 بال اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال كر 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                     ه سكانية في محافظة الخلي جاءت  . ذا 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 الت     نموية 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 )أري ن أج دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم باني )AECID(التنمي 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 بصفة خاصة ع               امج أزاه ى برن ل

  .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  . خليلوالقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة ال           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

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

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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 بلدة بيت عوادليل 
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
ل        بيت عوا  بلدة دات محافظة الخلي ع و ،من بل د      تق ى بع م  14عل ل     غرب  شمال   آ ة الخلي شرق       . مدين دة دورا  يحدها من ال ، من   بل

ام     ( الخط األخضر    ، من الغرب     دير سامت  قريةالشمال   وب      )1948أراضي ع ة ، ومن الجن خريطة   انظر   (طواس  سكة و   قري
 )1رقم 

   
  بيت عوا بلدة  موقع وحدود:1 خريطة

  
  
ر  430 حوالي    ارتفاععلى   بيت عوا قع بلدة   ت وق سطح البحر      ا مت غ   ، و ف ا حوالي           يبل سنوي لألمطار فيه دل ال م  م 436المع ا   ل ، أم

ى صل   الحرارة في    اتمعدل درج  ة    د 16 إل ة    ،رجة مئوي دل الرطوب غ    ومع سبية يبل ة    % (61حوالي  الن وحدة المعلومات الجغرافي
  ).أريج_
  

ة أعضاء     تكونيو،  1999منذ العام    يمجلس بلد  بيت عوا بلدة  يقوم بإدارة    ام ب   من ثالث سطينية         يتع، ق ة الفل سلطة الوطني نهم ال من  ي
ة      . ا موظف  15يوجد في البلدية    إدارة شؤون البلدة وخدمة مواطنيها، و     اجل   وم بلدي ديم معظم الخدمات األساسية        ب بيت عوا    وتق تق

  : اهمن و،بلدةالألهالي 
  
  .شوارع وجمع النفايات الصلبة ال وتعبيد ،ياه وآهرباء، من مةتوفير خدمات البنية التحتي _1
  .تقديم المساعدات االجتماعية واإلنسانية ألهالي بلدة بيت عوا _2
  .تقديم الخدمات الصحية _3
  .بلدة واإلشراف على المشاريع التطويرية في ال،إصدار رخص البناء_ 4
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  نبذة تاريخية 
 العصر ، ويعود تاريخها إلى بلدة تعيش في مقابر ال آانتالذئاب التي   نسبة إلى، سبب تسمية بلدة بيت عوا بهذا االسميعود

التاريخ الحديث أما  . بيت عواإلى وبعد ذلك حرف االسم ،الذي يعني بالعربية عويل، و)عواء(االسم األصلي هو بيت . الروماني
  .القرن العشرينمن نيات ثالثيال عود إلىفي بلدةلل

  
 وابيت ع بلدة  منصور

 

  

  األماآن الدينية واألثرية
اد    : هي ،يوجد في بلدة بيت عوا ستة مساجد       ن                  مسجد عب د ب اء، مسجد خال ن الخطاب، مسجد األمن صامت، مسجد عمر ب ن ال ة ب

  )2انظر الخريطة رقم  (.ومسجد الشهداء  ،، مسجد أبو بكر الصديقالوليد
ل ةحاجبآنسية :  هي،ةاقع أثريثالثة مويوجد فبلدة،  أما بالنسبة لألماآن األثرية في ال     ران من  ا، ومنطقت  إلى تأهي ة  طق ان تعتب أثري

 . بحاجة إلى تأهيل أيضاوهما
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  بيت عواالمواقع الرئيسة في بلدة : 2خريطة 

  

  السكان 
من  3,998منهم  ، نسمة8,064 بلغ بلدة بيت عوا أن عدد سكان ،2007 في عام جرىبين تعداد السكان الفلسطيني الذي 

   . وحدة1,355 الوحدات السكنيةعدد ، و أسرة1,295 ، وبلغ عدد األسرناثمن اإل 4,066و، روذآال
  .من مجموع عدد سكان محافظة الخليل% 1.46يشكل عدد سكان بيت عوا و
  

  الفئات العمرية والجنس
بلدة  أن توزيع الفئات العمرية في ،أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني         

،  عاما64 -15ضمن الفئة العمرية % 52.7 عاما، 15أقل من ضمن الفئة العمرية    % 44.6:  آان آما يلي   ،2007 لعام   بيت عوا 
دة  آما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في ال  .  عاما فما فوق   65ضمن الفئة العمرية    % 2.5و أي أن  ،100 : 98.3هي  بل
  %.50.4 ونسبة اإلناث ،%49.6سبة الذآور ن
  

  العائالت
  . السويطي،المسالمة :يتالف سكان بلدة بيت عوا من عدد من العائالت، منها

  

  قطاع التعليم
اث شكلت ن، وقد %8 حوالي ،2007بلغت نسبة األمية لدى سكان بلدة بيت عوا للعام        ر ذه وه ، %70.3 سبة اإلن ة   تعتب سبة عالي  ن

ذآور مقارنة بنسبة    اك             . ال ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،       % 15.1ومن مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق تهم    % 27ي وا دراس انه
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م     انهوا دراستهم الثانوية،    % 12.8انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 31.1االبتدائية،   دة           ،1الجدول رق ين المستوى التعليمي في بل  يب
  .2007بيت عوا، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 

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

وم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة دبل
وم   سبكالوريو  متوسط دبل

  المجموع  ةدآتورا ماجستير  عالي

 2،738 3 3 3 102 79 346 849 789 432 132  ذآور
 2،819 - 1 1 92 48 366 882 711 405 313  إناث

 5,557 3 4 4 194 127 1,731712 1،500 837 445  المجموع
  ، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
غ  و دة بل ي البل دارس ف دد الم ات أن ع ا 5أظهرت البيان دارس، منه ذآور3 م دارس لل اث، وجميعهتانرس ومد، م دارس  لإلن ا م

     .)2، وخريطة رقم 2انظر الجدول رقم  (). العاليوزارة التربية والتعليم(حكومية
     

  حسب االسم والمرحلة والجنس والجهة المشرفة  بيت عوا المدارس في بلدة :2جدول 
 الجهة المشرفة  الجنس المرحلة اسم المدرسة الرقم
  حكومية  ذآور  ثانوي  للبنين الثانوية بيت عوامدرسة  1
 حكومية ذآور أساسي   األساسية للبنينبيت عوامدرسة  2
 حكومية ذآور أساسي األساسية للبنينالكرامة مدرسة  3
 حكومية  إناث ثانوي   الثانوية للبنات بيت عوامدرسة  4
 حكومية إناث أساسي  للبنات  األساسيةبيت عوامدرسة  5

  
 

دة      عدد الصفوف  أن   ،2006/2007التربية والتعليم العالي في العام الدراسي       آما أظهرت بيانات وزارة      غ  بيت عوا    قي بل  77  بل
  ). 3رقمجدول الانظر  ( ومعلمةاعلمم 98 عدد المعلمين وة،طالب وطالب 2456وعدد الطالب ا، صف

  
 )2007-2006 (بيت عوا عدد المدارس والصفوف والطالب حسب الجنس في بلدة :3جدول 

  المجموع  وآالة الغوث  خاصة  يةحكوم  
 3 - - 3  عدد المدارس
 40 - - 40  عدد الصفوف

 49 - - 49  علمينعدد الم

 ذآور

 1,210 - - 1,210  عدد الطالب
 2 - - 2  عدد المدارس
 37 - - 37  عدد الصفوف

 49 - - 49  علمينعدد الم

  إناث

 1,246 - - 1,246  عدد الطالب
  .2006/2007 - مديرية الخليل- والتعليم العاليوزارة التربية: المصدر
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 .4في الجدول رقم ، وهي مدرجة لألطفال رياض رابعيوجد في بلدة بيت عوا 
  حسب االسم وعدد الصفوف وعدد األطفال والجهة المشرفةبيت عوا  بلدةرياض األطفال في: 4جدول 
عدد   اسم الروضة  الرقم

الصفوف
  جهة المشرفةال  عدد المدرسين  عدد األطفال

 خاصة 2 65 2 روضة الشهداء  1
 جمعية 2 65 2  زهور بيت عواروضة  2
 جمعية خيرية 2 69 2  جمعية بيت عوا الخيريةروضة  3
 خاصة  1 16 1 روضة السعد 4

  .قاعدة بيانات أريج: المصدر
  

  . نقص في عدد الغرف الصفية في المدارس يعاني قطاع التعليم في بلدة بيت عوا من 
  

  قطاع الصحة
دة بيت عوا           ان  تقدمان  تلالتان   الرئيس ناتالجهما   الحكومي والخاص ه   انالقطاع ، 5 م رق  جدول الانظر   (. الخدمات الصحية في بل

   ).2وخريطة رقم 
  عدد المؤسسات الصحية في بلدة بيت عوا حسب السلطة المشرفة: 5جدول 

 أهلية خيرية خاصة  حكومية  نوع المؤسسة
 - - 2 1 عيادة طبيب عام

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

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

 0 0 6 1  المجموع
  
دة  ر يضطفي حالة الطوارئ  و. يارة إسعاف لنقل الحاالت الطارئة    سبلدة  يوجد في ال  و ى    المرضى في بل ى الوصول  بيت عوا إل  إل

د حوالي      ا، و دورا بلدة   فيالموجودة  المستشفيات والمراآز الصحية     م عن ال     10لتي تبع دة،  آ ى    أو بل ل   إل ة الخلي د    ،مدين   والتي تبع
ه ي   اإلسرائيلية  اإلجراءات من    قطاع الصحة   ما يعانيه  إلى إضافة. بلدة آم عن ال   20حوالي  أيضا   اني ، فان ضا  ع د من        اي  من العدي

  .مختبرات طبيةوجود عدم و، طوارئ، عدم وجود عيادة  حكوميةعدم وجود عيادة صحية :منها ،المشاآل
  

  ية االقتصاداألنشطة
 سوق العمل اإلسرائيلي،    ، يليه  تعمل في هذا القطاع    ةمن القوى العاملة في البلد    % 38أن  حيث  ،  التجارةببيت عوا   يهتم سكان بلدة    

   ).  1انظر الشكل رقم . (القوى العاملةمن % 30والذي يشكل 
  

  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة بيت عوا، ما يلي
 . األيدي العاملةمن% 38قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 30سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 11 قطاع الخدمات، ويشكل •
 .من األيدي العاملة% 10، ويشكل موظفينقطاع ال •
 .من األيدي العاملة% 8قطاع الزراعة، ويشكل   •
 .من األيدي العاملة% 3، ويشكل صناعةقطاع ال •
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  بيت عوا النشاط االقتصادي في بلدة  القوى العاملة حسبتوزيع: 1شكل 

ة   الوظائف الحكومي
والخاصة ، %10

التجارة ، %38

الصناعة ، %3
سوق العمل  

اإلسرائيلي ، %30

الخدمات ، %11
الزراعة ، %8

  
  

ي  د ف دةيوج ت   بل ن بي د م سات ال العدي صاديةاالصناعية والمؤس الت م: اهمن، وقت ع ح ستعمل بي اث الم صانع ، األث وب م الط
ديم  محالت ، نجارة رش و، حدادةرش و،  مالحم،   لبيع المالبس  تمحال ،وآاالت أجهزة آهربائية  حجر،  ال محاجر   ،والجرانيت  لتق
  ).2انظر خريطة رقم (.ةبقاللا محالتو،  المختلفةالخدمات

  
   : ، هي على النحو التالي نتيجة اإلجراءات اإلسرائيليةالبلدة عية األآثر تضررا فيلفئات االجتماوقد تبين أن ا

  
  . أفراد فأآثر6  تتكون منسرألالمعيلون  -1 
  . السابقون في إسرائيلالعاملون -2 
  .صغار التجار -3 
  . صغار المزارعين-4 
  . ربات البيوت واألطفال -5 
  

  القوى العاملة 
ام   لالعام للسكان والمساآن     أظهرت بيانات التعداد     انوا     شخصا  1,684 أن   ،2007ع ش  آ صاديا  ين نهم    (طين اقت ون يع% 81م ، )مل

صاديا  ي آانوا غير نش   ا شخص 3,873 انو نهم   ( طين اقت زل، و        % 34.2من الطالب،     % 51م ال المن رغين ألعم % 7.6من المتف
  ).6الجدول رقم انظر  ().غير قادرين على العمل

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

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق ( العمل
 )له العمل

 عاطل عن العمل
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة
 ربة
  منزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  جموعالم أخرى
 المجموع

1،24  ذآور
5 148 142 

1،53
5 925 6 128 22 122 1,203 2,738 

 2,819 2,670 145 11 1,320143 1،051 149 27 4 118  إناث

1،36  المجموع
3 152 169 1,6841,976 1,326271 33 267 3،873 5,557 
  .، النتائج النهائية2007-آن التعداد العام للسكان والمسا. 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :  المصدر
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  طاع الزراعةق
ر أراض صالحة للزراعة   ا دونم9,550 و،أراض سكنيةدونم  1,100 منها ،دونم  16,000الكليةالبلدة تبلغ مساحة  انظر  (.  تعتب
    ).3، وخريطة رقم 7الجدول رقم 

   
  
  
  
  
  
  
  

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
  

  بيت عوانصري في بلدة استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل الع: 3طة يخر

  
  
م    ال ين    8جدول رق ساحة و  ، يب واع   م دة بيت عوا               الخضروات   أن ة المكشوفة في بل ة والمروي ة البعلي ر الخضروات    . المختلف وتعتب

ساحتها       غ م ة، وتبل واع زراع ر األن ة أآث ة البعلي ا43الثمري ا    و.  دونم وس والكوس دورة والفق ر البن ضروات   تعتب م الخ ن أه م
  . لدةالمزروعة في الب

  
)المساحة بالدونم (بيت عوا  بلدة البعلية والمروية المكشوفة فيوات بالخضرةعوزرالم األراضي ة مساح:8رقم جدول 

 المجموع
 

  أخرىخضروات
 

 األبصال
 

البقوليات الخضراء الخضروات 
 الورقية

الثمريةالخضروات   
 

يبعل مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  
4.5 58 4 3 0 0 0 12 0.5 0  0 43 

  

  )المساحة بالدونم  (بيت عوا  بلدة فياستعماالت األراضي :7جدول رقم 
 ي المراع المساحة الصالحة للزراعة

واألراضي 
 المفتوحة

أراض 
 مزروعة غير مزروعة حرجية

مساحة 
األرااضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

1,600 18 2,190 7,360 1,100 16,000 
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  .بالخيار والبندورة تزرع آما يوجد في بلدة بيت عوا أربعة دونمات من البيوت البالستيكية
ة ي الزعتر والمي وه بلدة بيت عوا،   من النباتات الطبية تزرع في       أنواعثالث  إلى جانب ذلك، يوجد      غ   وع،ا والنعن رمي المساحة  تبل

  .ت دونما4بها المزروعة 
  

اك  لألشجار المثمرةبالنسبة أما  ون،    ادونم  4,965 حوالي  ، فهن ى مساحات مزروعة بأشجار       مزروعة بأشجار الزيت إضافة إل
   ).9جدول الأنظر (،  واللوزياتالتين، مثل العنبأخرى 

 
)المساحة بالدونم (بيت عوا  بلدة فيار المثمرةشجاألب ةعوزرم األراضي الة مساح:9جدول رقم 

وعالمجم اتياللوز التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى   الزيتون 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
3 5226 0 89 0 159 0 13 3 0 0 4،965 

 
، إضافة   من المحاصيل الحقلية تزرع بالحبوب     ا دونم 1950 حوالي   ، هناك    في بلدة بيت عوا     والعلفية للمحاصيل الحقلية وبالنسبة  

  ).10أنظر الجدول رقم (.  والحمصالبقوليات الجافة آالعدسمساحات من إلى 
  

  )المساحة بالدونم (بيت عوا  بلدة في والعلفية بالمحاصيل الحقليةةعوزرم األراضي المساحة: 10جدول 
 

 المجموع
محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى  أبصال ودرنات بقوليات جافة محاصيل زيتية

 وجذور
 الحبوب

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

0 2060 0 4 0 2 0 40 0 0 0 60 0 2 0 1,950
 

الدجاج  ، األغنام والماعز،مثل األبقارمدون أيضا على تربية الثروة الحيوانية،  يعتالبلدةسكان وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية فان 
  .نحلال و، والبياضمالالح

  
 بيت عواالثروة الحيوانية في قرية : 11جدول 

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

86 --- 44،900 1 45 5 665 1,990 401 
  والثيران، العجول، مجموع األبقار*

 
ة  سبة للطرق الزراعي ي وبالن دة ف وابل ت ع ا بي غ طوله والي ، فيبل سير الترآت 20ح بة ل ذه الطرق مناس م، وه  اآلالتورات و آ

  . غير آافيةهي الزراعية، و
  

    قطاع المؤسسات والخدمات
  :، ومنهامحليةالمؤسسات النوادي والجمعيات والمن عدد  بيت عوايوجد في بلدة 

 ،المياه والكهرباء مواطني البلدة، مثل    عامة ل الخدمات  بتقديم ال البلدية  م  تقوو. 1999 عام   بيت عوا  تأسست بلدية    :عوابيت  بلدية   -1
  . وخدمات أخرى،تنظيم وإصدار رخص األبنية، جمع النفايات الصلبة

  .بيت عوا الخيريةجمعية  -2
  . الرياضي بيت عوانادي شباب  -3
  ).2انظر خريطة رقم (
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 . من الوحدات السكنية لديها خط هاتف70 الياليا حوحو بشبكة االتصاالت، موصولةة بيت عوا  بلد:االتصاالت •
 
اه • م :المي ام وصل ت ذ ع اه من شبكة المي وا ب دة بيت ع ا ، 1982 بل واليوحالي ن % 50 ح سكنيةم  وصولة مالوحدات ال

شبكةب رائيلية . ال اه اإلس وم شرآة المي روت(وتق اهب) ميك دة بالمي د البل عوتع. تزوي ار الجم ر آب صهاريج و تب المصادر ال
 . هالبديلة لشبكة الميا

 :منهاة،  آثير مشاآل منبيت عواالمياه في بلدة وتعاني خدمة 
  . ، مما يتسيب في زيادة نسبة الفاقد من المياهالشبكة قدم -1
  . ال تكفي حاجة البلدةالمياه المخصصة للبلدةآمية  -2
  
اء • م :الكهرب شبكة الكهوصل ت دة ب ام   البل ذ ع اء من ا .1982رب والي  وحالي دة   % 70ح ي البل سكنية ف دات ال ن  الوح م

ها من شرآة الكهرباء ؤ التي يتم شرا،لبلدي بتنظيم توزيع الكهرباء على المواطنين    ا المجلس   يقومو. بالكهرباءوصولة  م
 . القطرية اإلسرائيلية

 
 من المناطق  يتم جمع النفايات.بلدية بيت عوا، وتديره نظام جمع النفايات الصلبة يوجد في البلدة     :جمع النفايات الصلبة   •

ل  ، والمكب تابع   نفايات باألجرة السكنية ونقلها إلى مكب      ة الخلي د حوالي   ، ولبلدي م عن ال  25يبع دة،   آ وم ب  وبل شغيله  يق ت
 . والطريقة الرئيسة المتبعة في التخلص من النفايات في المكب هي الحرق. بلدية الخليل

 
صحي • صرف ال دة  :ال ي بل د ف وا ال يوج ت ع حيبي رف ص بكة ص ر و.  ش ستخدم الحف سكنية ت دات ال ع الوح جمي

 . للتخلص من المياه العادمه، وهذا يعتبر احد األسباب الرئيسة لتلوث المياه الجوفيةةاالمتصاصي
  

ة الخل  البلدة على نقل الرآاب من يعمل، مكتب تكسيبيت عوا  بلدة   يوجد في    :خدمة المواصالت  • ى مدين العكس   إل ل وب  .ي
 .)12 الجدول رقمانظر  (.البلدة آم طرق داخلية ورئيسة في 50أما بالنسبة لحالة الطرق في التجمع فهناك 

   
   في بلدة بيت عوا  وأطوالهاحالة الطرق :12جدول رقم 

  حالة الطرق  )آم ( طول الطرق 
  زراعية  فرعية  رئيسة

  -   آم4    آم5  طرق جيدة ومعبدة
  -   آم2   آم2  لة سيئةطرق معبدة وبحا
   آم10   آم20   آم7  طرق غير معبدة

  .2006 .قاعدة بيانات أريج: المصدر

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
رت  يدماالحتالل اإلسرائيلي بت  لقد قامت قوات  دة م ى آانت   ،ينر البل ام   األول ا  وصدرت   ،1948ع م من   1000حوالي  خالله  دون
ستوطنات،      أما حاليا فان    . 1956عام   والثانية آانت     أراضي البلدة،  ة،     و البلدة محاطة بالم يش   والطرق االلتفافي اط التفت  وجدار   نق

   .الفصل العنصري
  
الجزء الغربي من ، وعلى امتداد الفصل العنصري على طول الخط األخضرقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي ببناء جدار و

  . لهذا الغرض دونم من أراضي بيت عوا500ادرة مص، وقد تم آم 1 وبلغ طول الجدار حوالي ،البلدة
  

  ).2انظر خريطة رقم  (.على المداخل الرئيسة للبلدة) المتنقلة(وتقوم قوات االحتالل اإلسرائيلي بإقامة الحواجز الطيارة 
 أن آما.بلدة الفي األراضي الزراعية دمرتالمستوطنات تتدفق من  التيالصحي ومياه الصرف إضافة إلى آل ذلك، فان 

 هذه يملكون أراض خلف الذين أولئك وخاصة  الزراعية،محاصيلفي جمع  من الصعوبات اآثيرالمزارعين يواجهون 
  .المستوطنات
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   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ام  منذو. بلدية بيت عوا خطة تطويرية تشمل مشاريع تطويرية للبلدة        اعدت   شاريع          2004  ع د من الم ة العدي ذت البلدي انظر  ( .، نف

  .)13الجدول رقم 
  

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

    البلدياتوصندوق ، من المجتمع المحلي بنية تحتية  رع داخلية اتأهيل شو 1
  سلطة المياه مياه  تمديد خط مياه  2

  

  للبلدة يةحتياجات التطويراالولويات واأل
  . واالحتياجات التطويرية للبلدة، األولويات14الجدول رقم ويبين . تعاني البلدة من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية

  
  واالحتياجات التطويرية في بلدة بيت عوااألولويات: 14جدول 
ة  القطاع  الرقم بحاج

  ماسة
ة   بحاجة بحاج

   ةمتوسط
ست  لي

  بحاجة
  مالحظات

 جات البنية التحتيةاحتيا 

  آم41*    *    أو تعبيد طرق،شق 1
  آم30    *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   آم6   *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
    3 م1000    * بناء خزان مياه 4
     *   شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
   *    شبكة صرف صحيترآيب  6

 حيةاالحتياجات الص 
     * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
    *     .عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
   *    .الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
      *  بناء مدارس جديدة 1
    *  تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
   *    يةتجهيزات تعليم 3

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

  آم طرق زراعية10 آم طرق داخلية، و 22 آم طرق رئيسة ، 9* 
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