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  شكر وعرفان
  

ج (القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    شكر   ) أري دير   وبال دولي من أجل            من ا  التق اون ال بانية للتع ة اإلس لوآال
  .  (AZAHAR) هذا المشروع من خالل برنامج أزاهارهالتمويل) AECID(التنمية 

  
ل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق ىآم وزارات إل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ديات، الم دمات ، والبل الس الخ  ومج
الس الق   ان والمج شترآة، واللج ساعدة       الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه روي

  .  خالل عملية جمع البياناتالبحثوتعاون مع فريق 
  

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               آتيباتب هو جزء من سلسلة      ّيهذا الكت  سكانية في محافظة الخلي جاءت  . ، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
سلة ال اتسل سك كتيب ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ق األوضاع   ا ه ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ نية ف

ذ  من خالل والذي تم ، لسكان المنطقة تحسين المستوى المعيشيالتنموية للمساعدة في الخطط  وإعدادالمعيشية في المحافظة،       تنفي
ار      االحتياجات التطويرية تقييم  دراسة التجمعات السكانية و   "مشروع   امج ازاه ذه   "  حسب برن ذي ينف ة      ال د األبحاث التطبيقي  – معه
دس  ج(الق ن أ)أري دولي م اون ال بانية للتع ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي امج )AECID(ج ارا، وبرن باني زاه  االس

)AZAHAR.(  
  

ر                         اليهدف   ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي مشروع إلى دراسة وتحلي
ار،       األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خاص              امج أزاه ى برن ة عل

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

شروعويهدف  ى الم ضا إل ة،   أي صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي دراسة وتحلي
تراتيجيات  .  الخليل ، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة        المفروضةوالقيود   إضافة إلى ذلك، إعداد اس

ى                    ز عل وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي
  .يالقطاع الزراع

  
النجليزية على الموقع االلكتروني التالي     على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخليل باللغتين العربية و ا            عيمكن االطال 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           محافظة الخليل                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                                            

 3

 
                                                           قائمة المحتويات

 4.......................................................................................................... والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع

 5..........................................................................................................................................نبذة تاريخية

 5.............................................................................................................................األماآن الدينية واألثرية

 6.................................................................................................................................................السكان

 7...........................................................................................................................................التعليمقطاع 

 7..........................................................................................................................................الصحةقطاع 

 7..................................................................................................................................يةاالقتصاداألنشطة 

 9........................................................................................................................................قطاع الزراعة

 10......................................................................................................................والخدماتالمؤسسات قطاع 

 10...............................................................................................................والمصادر الطبيعية البنية التحتية

 11...............................................................................................................اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ

 11........................................................................................................... المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية

 12.....................................................................................................قريةالتطويرية للتياجات حاالولويات واأل

 13.............................................................................................................................................:المراجع

     
  
  
  
  

  
  
 

 
  

  
  



           محافظة الخليل                                                   دراسة التجمعات السكانية                                                                            

 4

  مرسمبيت قرية دليل 
  

   والخصائص الطبيعية الجغرافيالموقع
د  و ، مدينة الخليل  إلى الجنوب الغربي من   قع  تو ، في محافظة الخليل    دورا منطقة  قرى احدي هي ،مرسمبيت   قرية م  آ 30على بع
وب     و ،قرية بيت الروش الفوقا    من الشرق والشمال   يحدها. منها ة    من الغرب والجن رج وجدار الفصل العنصري       قري انظر  ( .الب
  . )1  رقمطةيخر

  مرسميت بقرية موقع وحدود : 1ة ريطخ

  
  
غ  و ، فوق سطح البحرا متر503ارتفاع  على  بيت مرسم   قرية   قعت دل  اليبل سنوي  مع ا  فيمطار أللال ا   م، مل 436 حوالي  ه دل  أم مع

  ). أريج -وحدة المعلومات الجغرافية (.%61ية حوالي  النسبمعدل الرطوبة يبلغ و درجة مئوية،16 إلى فيصل ةدرجات الحرار
  

. أعضاء ستة   يتكون من   و ،1997تأسس عام    مجلس قروي،  ة القرية بإدار ويقوم   ة، ريفي  منطقة أنهاعلى  مرسم  بيت  قرية  تصنف  
  :التي يقوم بها، ما يلي المجلس القروي ومن مسؤوليات

  .تقديم خدمة المياه والكهرباء ألهالي القرية -1
  .تقديم المساعدات اإلنسانية -2
  .األطفالياض رإنشاء المدارس و -3
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  .  دونم500مساحة ب، وافقت وزارة الحكم المحلي على مخطط هيكلي لقرية بيت مرسم 1992عام في ال

   نبذة تاريخية
اب      " بيت سيفر "أو  " قرية سفر "يعود اسم بيت مرسم إلى الكلمة الكنعانية         م والكت ة بيت مرسم       و. والتي تعني مدينة العل ان لقري  آ

ة      ". دبير"وبمعنى غصن النخيل،    " ينابيت س : "وهما نا اسم في الماضي  اريخ القري ى   ويعود ت ة   ال ل العربي ي رحلت   القبائ  من  الت
ة       . الجزيرة العربية واستقرت في ارض فلسطين      ائالت في القري تقروا في   معظم الع ا    اس ة       ه د الخالف ة  اإلسالمية في عه  ، والعثماني

ة  بعض سكان القيعود أصل و.  وهو على شكل مسجد له محراب   ،والدليل على ذلك مقام النبي حنظل      ى ري هجرت من    عائالت  إل
        .) والزعقتقرى مرامن  (1948عام أراضيها التي احتلتها قوات االحتالل اإلسرائيلية 

   
  بيت مرسمقرية من صور 

 مقام حنظل األثري معصرة زيتون قديمة في القرية

  

  األماآن الدينية واألثرية
اش  هو مسجد الشهيد يحي    و ، واحد مسجدبيت مرسم   يوجد في قرية     م        (.ى عي ة       ).2أنظر خريطة رق اآن األثري سبة لالم ا بالن  ، أم

ل بيت           نه من السلطات اإلسرائيلية أث    تالذي دفن ومقام النبي حنظل    : بيت مرسم فيوجد في قرية     اء بناء جدار الفصل العنصري، وت
و سحويل  ة منطق  الصخر في في المنحوتة واآلباركهوف ال بعض يوجدآما  تم عزله خلف الجدار،     الذي،  مرسم ار أخرى   و ،ةأب أث

 .تعود للعصر الروماني
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  قرية بيت مرسمالمواقع الرئيسة في : 2طة ريخ

  

  السكان 
 تقطن نسمة 278نهم م ، نسمة318 بلغ قرية بيت مرسم أن عدد سكان ،2007 في عام جرىبين تعداد السكان الفلسطيني الذي 

من نسمة  158و ،روذآمن النسمة  160 هناك ، مجموع السكانمنو .أبو سحويلة قرية تقطن نسمة 40 و، بيت مرسمقرية
  . وحدة77 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 58بلغ عدد األسر ي، واإلناث

  
  2007 -الجنسنوع  و،حسب التجمعقرية بيت مرسم  ي فيسكانال التوزيع: 1جدول 
 المجموع  إناث ذآور  التجمع

 278 139  139 بيت مرسم
 40 19  21   سحويلةأبو

  318 158 160  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر                          

  
  الفئات العمرية والجنس

 أن توزيع الفئات العمرية في ،نيأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطي
 -15ضمن الفئة العمرية % 46.5 عاما، 15أقل من ضمن الفئة العمرية % 48.4:  آان آما يلي،2007 لعام قرية بيت مرسم

 101.3  هيمنطقةآما أظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في ال.  عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية % 5.1، و عاما64
   %.49.7 ونسبة اإلناث ،%50.3ي أن نسبة الذآور أ ،100: 
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  العائالت
  .عمران، عرقوب أبو ،عمرو :، منهاالتعائال عدد منمن بيت مرسم قرية سكان  يتألف

  
  الهجرة

   .ا شخص60حوالي ، 2001بلغ عدد الذين هاجروا من القرية منذ العام 

  التعليم قطاع 
ر ذه وه، %65.2 سبة اإلناث شكلت ن ، وقد   %11.2، حوالي   2007 للعام   بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية بيت مرسم        سبة  تعتب  ن

ذآور  سبة ال ة بن ة مقارن اك   . عالي ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ن مجم ة،  % 14.6وم راءة والكتاب ستطيعون الق وا % 32ي انه
، يبين المستوى التعليمي في    2 الجدول رقم    .انهوا دراستهم الثانوية  % 6.8انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 31.6دراستهم االبتدائية،   

  .2007قرية بيت مرسم، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 
  

 2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10 (قرية بيت مرسمسكان : 2جدول 

دآتوراه  المجموع ماجستير دبلوم 
دبلوم   سبكالوريو  عالي

 القراءة يستطيع  ابتدائي  إعدادي  ثانوي  متوسط
  الجنس أمي والكتابة

  ذآور 8 12 34 30 6 3 3 -  -  - 96

  إناث 15 18 32 35  8 - 2  -  -  - 110

  المجموع 23 30 66 65 14 3 5 -  -  -  206
  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ة بيت مرسم مدرسة واحدة         2007الذي جرى عام حسب المسح الميداني   دارس في قري غ عدد الم ة   مختلطة  ، بل وزارة (حكومي
ام  ،والتي تعتبر أقدم مدرسة في منطقة دورا   األساسية المختلطة، مرسم  هي مدرسة بيت     ،)التربية والتعليم العالي    حيث تأسست ع

1952.  
الي في          يم الع ة والتعل ام الدراسي   آما أظهرت بيانات وزارة التربي ة بيت        أن،2006/2007الع  عدد الصفوف الدراسية في قري

  . ومعلمةينعل م7ة، وعدد المعلمين  وطالباطالب 64 وف، وعدد الطالبصف 5مرسم بلغ 
وتعاني قرية بيت مرسم من عدم وجود مدارس للمرحلتين اإلعدادية والثانوية، لذلك يضطر الطالب للسفر إلى مدارس بيت 

 أو ، آم، آما يضطر الطالب للسفر إلى مدارس قرية المجد3، والتي تبعد عن القرية اإلعداديةإلآمال دراستهم الروش التحتا 
ويعاني قطاع التعليم في القرية من . ي آم على التوال20 آم و8 عن القرية انتبعدان تلبلدة دورا إلآمال دراستهم الثانوية، وال

  .الخدمات العامة في المدرسةنقص في عدد الصفوف والمدرسين وعدم توفر 
   

  الصحة قطاع 
ال       مرآز أمومة وطفولة،   باستثناء،  تفتقر القرية إلى الخدمات الصحية األساسية      دل    يوفر الرعاية الصحية للنساء واألطف وم    بمع  ي

ة الطوارئ      وفي . الفلسطينيةوزارة الصحة   وهو تابع إلى     ،واحد في األسبوع   ى مدين   التوجه    مرضى يضطر ال   حال ل  إل أو  ة الخلي
  .على التوالي آم 20، و آم30 عن القرية حوالي انتبعدان تلوالبلدة دورا 

  

  يةاالقتصاداألنشطة 
وى   % 50 سوق العمل اإلسرائيلي، حيث يستوعب حوالي وأهمها عدة قطاعات،     قرية بيت مرسم على     في قتصادااليعتمد   من الق
 .)1انظر شكل رقم  (.القوى العاملةمن % 43يستوعب حوالي ، الذي  وقطاع الزراعة،العاملة
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  : وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية بيت مرسم، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 50سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 43قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع التجارة، ويشكل  •
 .   من األيدي العاملة% 2قطاع الموظفين ويشكل  •

  
  قرية بيت مرسم النشاط االقتصادي في توزيع القوى العاملة حسب: 1شكل 

سوق العمل  
االسرائيلي  

50%

الوظائف 
2%

التجارة 
5% ة  الزراع

43%

 
  

  .ةوبقال متاجرمعصرة زيتون وثالثة   وجودباستثناءتفتقر قرية بيت مرسم للمؤسسات الصناعية واالقتصادية، 
   : ، هي على النحو التالي نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، قرية بيت مرسملفئات االجتماعية األآثر تضررا فيد تبين أن اوق
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -1
  .العاملون السابقون في إسرائيل -2
  .واألطفال ربات البيوت -3
  . صغار المزارعين-4
  . صغار التجار-5
  

  ملة القوى العا
صاديا         % 23.3  هناك  أن ،2007عام  لأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن        شيطين اقت انوا ن ة بيت    من السكان آ في قري

من  % 38.6من الطالب، و% 48.1منهم (من السكان غير نشيطين اقتصاديا % 76.7وآان هناك   ). يعملون% 75منهم  (مرسم  
  .)3رقم ول انظر الجد). (المتفرغين ألعمال المنزل

 
 2007 -عمل الىعالقة بقوحسب الجنس وال  )فأآثر سنوات 10( بيت مرسم قرية سكان : 3جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس

ن  ل ع عاط
ل  العم

ه  ( بق ل س
 )العمل

 عاطل عن العمل    
ه   ( سبق ل م ي ل

  )العمل
المجموع

ب   طال
رغ  متف
 للدراسة

رغ  متف
ال  ألعم

  منزلال

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 78 28  2 4 7  - 15 50 2 5 43  ذآور
  72 70 0 0 1 54 15 2 0 0 2  إناث

 150 98 2 4 8  54 30 52 2 5 45  المجموع
  .نهائية، النتائج ال2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر
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  قطاع الزراعة
ة     ات دونم  1,010أراض سكنية،    ادونم 46  دونم، منها  1,500  حوالي قرية بيت مرسم  ل الكلية مساحةالتبلغ   ا  ( أراض زراعي منه

  ).3، وخريطة رقم 4انظر الجدول رقم  ( ..مفتوحة مراع ومناطق ا دونم30  غابات،ا دونم30. )ونم أراض مزروعة د748.5
      

  
  
  
  

  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر
  

  
  قرية بيت مرسماستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3طة يخر

  
  

ة بيت مرسم                 الخضروات  أنواعمساحة و ، يبين   5جدول رقم    ة المكشوفة في قري ة والمروي ة البعلي ر الخضروات    .  المختلف وتعتب
واع زراعة         آ. ات دونم 10.5الثمرية البعلية أآثر األنواع زراعة، وتبلغ مساحتها         ر األن ا أآث دورة والفقوس والكوس ر البن ا تعتب م

  .في المنطقة
  )المساحة بالدونم( في قرية بيت مرسم  المكشوفة البعلية والمرويةواتالخضرب  المزروعةاألراضي مساحة: 5جدول 

  المجموع   أخرىواتخضر  البقوليات الخضراء  الخضروات الثمرية
  مروي  ليبع  مروي  بعلي  مرويبعلي  مروي  بعلي
10.5 0 1 0 1.5 0 11.5  1.5  

  )المساحة بالدونم (األراضي في قرية  بيت مرسم استعماالت :4جدول 
المساحة   المساحة الصالحة للزراعة

  غير مزروعة  مزروعة  الكلية
 األراضيمساحة 
  ةسكنيال

مساحة الغابات 
  ةالحرجي

 المراعيمساحة 
   المفتوحة األراضيو

1,500 748.5 752  46 30 30  
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  .انونمتها الكلية دمساحتبلغ  وع،ا والنعنرميةي الم:ي وهقرية بيت مرسم،تزرع في التي  من النباتات الطبية نوعانهناك 
  

رى أخ إضافة إلى مساحات  مزروعة بأشجار الزيتون، ا دونم290  حواليقرية بيت مرسم، فيوجد   في  وبالنسبة لألشجار المثمرة    
  .)6  رقمجدولالأنظر . (التينو، مثل العنب ،شجاربأنواع أخرى من األمزروعة 

  
  
  
  
  
  

ة   دونما من المحاصيل الحقلية    229 حوالي    فان  مرسم الحقلية والعلفية في قرية بيت    صيل  لمحاوبالنسبة ل  الحبوب،     والعلفي زرع ب   ت
  ).7انظر الجدول رقم  (.وخاصة القمح والشعير

 
  )المساحة بالدونم( قرية بيت مرسم في  والعلفيةالمحاصيل الحقليةب  المزروعةاألراضي مساحة: 7جدول 

  المجموع  محاصيل علفية بقوليات جافة ت وجذورأبصال ودرنا الحبوب
   مرويم  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي  بعلي

229  0 3 0 32 0 55 0 319 0 
  

ان معظم              ة بيت مرسم، ف ة في قري ة       سكان أما على صعيد الثروة الحيواني روة الحيواني ة الث ة يقومون بتربي ل ،القري ام   مث ، األغن
 .  )8رقم انظر الجدول . (محالدجاج الال، الماعز

 
  قرية بيت مرسمالثروة الحيوانية في : 8جدول 
  الحمالدجاج ال  حميرال ماعزالغناماأل *بقاراأل

12  321 28 22  13,300  
 . والثيران، العجالت، العجول،تشمل األبقار* 
  

  .بار الجمع على مياه آبشكل رئيس، وتعتمد الزراعة المروية في القرية على مياه األمطار تعتمد الزراعة
والي   د ح ة، فيوج ي القري ة ف ث الطرق الزراعي ن حي ا م م6أم ورات    آ سير التراآت بة ل دة، وهي مناس ر معب ة غي طرق زراعي

ة ي        .واآلالت الزراعي ي ف اع الزراع ور القط ول دون تط ي تح ات الت م المعوق ن أه ةالوم الزم   : قري ال ال وفر رأس الم دم ت ع
  . لة مصادر المياهلالستثمار في الزراعة، وق

  

  والخدمات المؤسسات قطاع 
ي  و  مرسم بيت اء نسلجنةويوجد في القرية،  . في القريةرئيسةالمؤسسة ال، هو 1997المجلس القروي الذي تأسس سنة      يعتبر الت

 .2003تأسست عام 
  

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
 .الوحدات السكنية لديها خط هاتف من% 50 قريباشبكة االتصاالت، وتبة وصولمبيت مرسم قرية  :االتصاالت •
 
اه األمطار                        :المياه • ار جمع مي اه وآب ى تنكات المي ة عل الي القري د أه ة بيت مرسم، ويعتم اه في قري وفر شبكة مي  .ال تت

اه وخاصة في فصل                        بيت مرسم   وتعاني خدمة المياه في قرية       اع ثمن المي ار، شح األمطار، وارتف اه اآلب وث مي من تل
  .الصيف

  ) نموالمساحة بالد( قرية بيت مرسم في  المثمرةباألشجار المزروعة األراضي مساحة: 6جدول 
  المجموع  أخرى فواآه  الزيتون

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  مروي بعلي
290 0 27 0  414  0  
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اء   ةوصولغير م  بيت مرسم قرية   :الكهرباء • اء          .بشبكة الكهرب واطنين بالكهرب د الم د خاص لتزوي ة مول ستخدم القري . وت
م    وقد ع               فصل    ت واطنين دف درة الم سبب عدم ق ة ب اء عن القري اء             الكهرب شرآة الكهرب ستحقات ل يهم من م ا يترتب عل  م

 :م من عدة مشاآل منهاتعاني خدمة الكهرباء في بيت مرس و. القطريةاإلسرائيلية
  . القطريةاإلسرائيليةعدم القدرة على دفع الفواتير لشرآة الكهرباء  .1
  .Cعدم القدرة على الحصول على تراخيص بسبب وجود القرية في منطقة  .2
  .عدم وجود مساعدات من السلطة الفلسطينية .3

 
صحي  • صرف ال ي  :ال د ف ة  ال يوج م قري ت مرس حي   بي رف ص بكة ص دات ال  . ش ع الوح ر  وجمي ستخدم الحف سكنية ت

 .ة للتخلص من المياه العادمةاالمتصاصي
 
شكل  عشوائي              :جمع النفايات الصلبة   •  ،ال يوجد نظام لجمع النفايات الصلبة في القرية، وإنما يتم التخلص من النفايات ب

ات    ا طن 57يتم إنتاج حوالي    . تتخلص آل أسرة من نفاياتها عن طريق حرقها        بحيث صلبة   من النفاي نويا       ال ة س  في القري
 ).2006قاعدة بيانات أريج (

 
ة المواصالت • ام  : خدم م نظ ت مرس ة بي ي قري د ف سافة  للال يوج شي م ون للم ضطر الموطن ث ي م 2مواصالت، حي  آ

رئيس  ق ال ى الطري تخدام أو، للوصول إل يارات خاصة اس ادة و، س ي ع ةالت ا مرتفع ون أجرته شكلة . تك ان الم ذلك ف ل
دة   2يوجد حوالي   ف ،وفيما يتعلق بالطرق  .  عامة دم وجود مرآبات  الرئيسة في القرية هي ع     سة المعب  آم من الطرق الرئي

  ة آم من الطرق الزراعية غير معبد6 باإلضافة إلى ة، آم طرق داخلية غير معبد5، وةوبحالة جيد

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
ارة  بشكل دائم للحواجز     تخضعها  لكنو. بيت مرسم قرية  محيط  في  ال يوجد مستوطنات إسرائيلية      ة  (الطي ا    ،)المتنقل ر   ويمر  آم  عب

ة    اإلسرائيليةوخالل االنتفاضة الثانية دمرت القوات      . تفافيلاطريق  القرية    من أراضي     ا دونم  220 وصادرت    ،منزلين في القري
ة ة . القري راءاتوآنتيج رائيلية لإلج وث ف    اإلس اك تل ة أصبح هن ة المحيط ة والمنطق ي القري اه ف ان  . ي المي ك ف ى ذل الوة عل  ع

ان    . أخرى الموجودة في مناطق الوصول إلى المراآز الصحية والمستشفيات صعوبات في   ونجهايوالمواطنين   وفي بعض األحي
اقتالع حوالي    السلطات اإلسرائيلية  قامتفي قطف الثمار، آما يجد المزارعون صعوبة     ون،   300ب  شجرة عنب   60 شجرة زيت

        . بئر جمع مياه11، وتدمير شجرة من أشجار الغابات140، و شجرة لوزيات200و
  

ا  عائالت تم تدمير     8فهناك حوالي   . بإغالق الطرق الزراعية في القرية    ت  آما قام  ا .  الزراعي  إنتاجه اني    آم يم من      يع قطاع التعل
  . صعوبة في الوصول إلى مدارسهمالطالب حيث يواجه  ،اإلجراءات اإلسرائيلية

اء  وقد  . الشمالية والغربية والجنوبية   جهاتالفان الجدار يحيط بالقرية من       بجدار الفصل العنصري،     وفيما يتعلق  بدأت إسرائيل ببن
شائكة    األسالك آم من    3 بمقطع بلغ طوله     2004في عام    حول القرية    الجدار م مصادرة        ال اء الجدار و     ا دونم  80حيث ت  140 لبن
ة      أخرى   آم   2 مخطط لبناء    ايضا يوجدو.  أخرى تم عزلها خلف الجدار     ادونم ان       . من الجدار حول القري سبب الجدار ف حوالي  وب
   .نشآت م5 و، بيوت5، إضافة إلى هدم دميرهااقتالعها وتتم والحرجية لوزيات ال ،زيتون ال اشجارمن شجرة 400

  

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  
   ).9أنظر الجدول رقم (. ها مشروعاننفذ من، وقد لجنة المشاريع خطة تطويرية للقريةعدت أ

  قرية بيت مرسمالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في : 9جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم
  مشروع هولندي نرويجي تعليمي  بيت مرسم األساسية المختلطة مدرسة  أسوار حول بناء 1
  مؤسسة اوآسفام زراعي   بيوت بالستيكيةانشاء 2
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   قريةالتطويرية للحتياجات االولويات واأل
ين الجدول   . يةالتحتية والخدمات البنية  في  آبير  من نقص   تعاني قرية بيت مرسم      م  ويب ات  ،10  رق ة  واالحتياجات    األولوي  التطويري

  .للقرية
  

  مرسمقرية بيت األولويات واالحتياجات التطويرية في : 10جدول 
ة  القطاع  الرقم بحاج

  ماسة
ة   بحاجة بحاج

   ةمتوسط
ست  لي

  بحاجة
  مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

  *  آم13  *     أو تعبيد طرق،شق 1
  آم3      *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *      ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 500   *    بناء خزان مياه 4
  *     شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
  *     صحيشبكة صرف ترآيب  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
  المرحلة األساسية  *   يل مدارس موجودةتأهإعادة  2
   *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
    دونم400     *  استصالح أراض زراعية 1
 ا بئر30   *   بار جمع مياهآ إنشاء 2
 ابرآس 25  *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
   *   خدمات بيطرية 4
   *    أعالف وتبن للماشية 5
   *    تأهيل بيوت بالستيكيةدة إعا 6
   *    ةبذور فلح 7
   *      ومواد زراعيةنباتات 8

 .  طرق زراعية آم6م طرق داخلية، و آ 5 آم طرق رئيسة، 2 •
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