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 شكر وعرفان

 
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة   )أريج( بالشكر والتقدير من القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

من مساعدة وتعاون مع  المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه

  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا . 

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلاعل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي محا ظة هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي 

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلاهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي محا ظة 

ل تنفيةةذ مشةةروع سلراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي      التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةال      

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –االحتياجا  التطويرية س  الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارل الطبيعيةةة  والبشةةرية   إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    نةابلا والبيئية  والقيول الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المنةاطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة      

ف مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةة  

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةواالقتصالية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة 

 

ي التةالي   بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونة       نةابلا يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة     

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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(زعترة تجمع) تضم بيتا بلدةدليل 
1

 

   

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة  11 - 9  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعمحا ظة نابلا بلدا هي إحدل   ( عترة ت مع)تض   بيتا بلدة

 الترب  ومن  عورتا و أولال   ومن الشمال وعقربا أوةرين يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  بلدةمرك  الاأل قية بين 

 .)1)أنظر المريطة رق  (2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية يتما وقبالن ومن ال نوب   حوارة وياسو 

 

 بلدةال وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل      264 - 212سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حةوالي    وق مترا  272يتراوح  عل  ارتفاع بلدةالتقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %66لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسةبية حةوالي    11لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

  وكةان   بيتةا  مع الت مع األكبر وهو ت مع 2612 ي عام والتي ت  لم ها  ل نة مشاريع   عترةأشر  عل  ت مع   2612حت  العام 

تحة     عتةرة ةبح ت مةع  . وعليه أ2612ذلك من خالل قرار اتمذ من قبل م لا الو راء الفلسطيني وو ارة الحك  المحلي  ي عام 

 .بيتا بلديواحد وهو م لا  إلارة م لا بلدي

 

                                                 
1
 .2612ي عام مل المعلوما  المذكورة  ي هذا الدليل معلوما  بلدة بيتا وت مع  عترة؛ بناءا عل  قرار الحك  المحلي لدمج بلدة بيتا مع ت مع  عترة  تش 
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لونمةةا  وذلةةك بحسةةب حةةدول الهيئةةا  المحليةةة ال ديةةدة المعر ةةة مةةن قبةةل و ارة الحكةة  المحلةةي   174492مسةةاحة بلةةدة بيتةةا حةةوالي  تبلةةغ

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  الفلسطيني   والتي قام  بإعداله 

  حيةةث قامةة  هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةف جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2611ء الفلسةةطيني عةةام وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةا

المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  ية والبيئية وال راعية عل  األرض والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكان

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها

 

   ت  تعيينه  من قبل السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية    عضوا 11يتكون الم لا الحالي من وم   1997عام  بيتا  ي بلدي ت  تأسيا م لا

متلةك الم لةا   ي. كمةا  قةع ضةمن م لةا خةدما  جنةوب نةابلا      ويلائة  ملةك.   مقةر   للم لةا  ويوجةد    موظةف  36الم لا   ي كما يعمل

  بيتةةا بلةةديم لةةا )   باإلضةةا ة إلةة  سةةيارة بيةةك أب  بةةاجر  أجهةة ة لصةةيانة الميةةاه  وأجهةة ة لصةةيانة الكهربةةاء  سةةيارة ل مةةع النفايةةا 

2613). 

 

   ما يلي  (2613)م لا بلدي بيتا  هاقوم بيالتي   بلديالومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبكة الكهرباء أو المولدا 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيد تنظيف الشوارع جمع النفايا 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 ن(.تو ير مقرا  للمدما  الحكومية )البريد / األم 

 .حماية األمالك الحكومية 

 . حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 .تو ير األسواق العامة 

 .تو ير رياض لألطفال 

 

 

 

 نبذة تاريخية
 

بةين شةمال  لسةطين وجنوبهةا        حيث كان  تشكل مبيتا آمنا ولا ئةا للمسةا رين  الةذين يتنقلةون    البي  نسبة إل  س االبهذا  بيتا بلدةسمي  

ورربها  حيث كانوا يبيتون  ي لواوين القرية المنتشرة  ي أرجائها  كما اعتال المواطنون  ي هةذه البلةدة علة  مشةاركة الضةيو   ةي       

)م لةا  لة  العهةد الكنعةاني    ويعول تاريخ إنشةاء الت مةع إ  . (2613)م لا بلدي بيتا  الوالئ  اليومية  معبرة عن الكرم العربي األةيل

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2613بلدي بيتا 
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 بلدةال من منظر: 1 صورة

              
 

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

سة د علةي بةن أبةي     ستة مساجد  وهي  مس د أبو بكر الصديق  مس د عمر بن المطاب  مس د عثمان بةن عفةان  م   بيتا بلدةيوجد  ي 

  . طالب  مس د عمر بن عبد الع ي   ومس د عبالة بن الصام 

 

خربتان أثريتان  يهما بيو  رومانية مهدمة  قلعةة مرتفعةة تعةول للعصةر       منها  بلدةالاألماكن والمناطق األثرية  ي  من عدل كما يوجد

 266-466صندوقية يتراوح مساحة كل واحد منها ما بةين  البرون ي وتسم  العرمة  حيث يتو ع عل  أطرا ها م موعة من الحفر ال

كمةا    متر مربع وهي محفورة لاخل الصمر  كما يوجد بعض الس ون أهمها حةبا خربةة روجةان  وحةبا الشةايب  ةي خربةة عةولي         

يمهةا للعهةد   يوجد  ي جنوب البلدة منطقةة أثريةة تسةم  البالعةة وهةي عبةارة عةن متةارة علة  جةدرانها بعةض التماثيةل  حيةث يعةول تار              

 . (2)أنظر المريطة رق  (2613)م لا بلدي بيتا الروماني  باإلضا ة إل  مقام أبو  كري الذي يعول إل  الحروب الصليبية 
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 بلدةال في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   
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                                                                                                                             السكان 
 

 14912بلةغ    بلةدة الأن عدل سةكان    2667بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 14739أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      14276نسمة من اإلناث  ويبلغ عةدل األسةر    44326 نسمة من الذكور  و 44662نسمة  منه  

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة    44.6  كةان كمةا يلةي     2667لعةام   بلةدة الأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عاما  مةا  ةوق. كمةا أظهةر       62% ضمن الفئة العمرية  3عاما  و 64 -12% ضمن الفئة العمرية  22.3عاما   12أقل من العمرية 

 %. 41.1%  ونسبة اإلناث  21.9أي أن نسبة الذكور   162 166  هي بلدةالأن نسبة الذكور لإلناث  ي  البيانا 
 

 العائالت

 

 منها     (2613  دي بيتابل)م لا  من عدة عائال  بلدةاليتألف سكان 

    جبالي  عائلة أبو عامر  عائلة سلمان  عائلة أبو الشيخ  عائلةة أبةو خليةل  عائلةة جبةر  عائلةة       عائلة حمولة لويكا   وتض

 عائلة قطني.وسعالة  عائلة عيساوي  عائلة أبو حمد  

   عائلة بني مفلح.وحمولة حمايل  وتض   عائلة ةيام  عائلة حمدان 

 أبةو مةا ن  عائلةة     مسة  وتض   عائلة خضر  عائلة لاوول  عائلة بلوط  عائلةة عةديلي  عائلةة جةاروب  عائلةة     حمولة بني ش

 عائلة ذياب.وخليل  

   عائلة أسعد.وحمولة خبايصة  وتض   عائلة  رحا   عائلة أقطش 

   عائلة أعرج.وحمولة بدير  وتض   عائلة عيس   عائلة خضير 

 .عائلة الشر ا 

 .عائلة معالي 

 ئلة معالعا 

 

 الهجرة 
 

بداية انتفاضة األقص   ذمنقد هاجروا  شمص 166القدس )أريج(  أن هناك  -بين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية

 (. 2613  بيتا )م لا بلدي 2666عام 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان   7.97منهةةا  اإلنةةاث%  وقةةد شةةكل  نسةةبة   6  حةةوالي 2667عةةام  بلةةدةالسةةكان بلتةة  نسةةبة األميةةة لةةدل   

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      .3% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      3.91% يستطيعون القراءة والكتابةة    3.91المتعلمين  كان هناك 

  حسةب ال ةنا   لةدة باليبةين المسةتول التعليمةي  ةي       1% انهوا لراسته  العليا. ال ةدول رقة     1.9و % انهوا لراسته  الثانوية  .369

 .2667والتحصيل العلمي لعام 
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 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) بلدةال سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 3,237 0 6 31 2 244 86 557 951 825 459 76 كورذ

 2,988 7 0 2 0 140 41 463 855 747 434 299 إناث

 6,225 7 6 33 2 384 127 1,020 1,806 1,572 893 375 المجموع

   النتائج النهائية.2667  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مةدارس   ثمانيةة  بلةدة ال   يوجةد  ةي   2611/2612 ةي العةام الدراسةي     بلةدة ال والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي   أما  يمةا يتعلةق بملسسةا  الت    

  نةةةابلا -)مديريةةةة التربيةةةة والتعلةةةي  مةةن قبةةةل و ارة التربيةةةة والتعلةةةي  العةةةالي الفلسةةطينية    يةةةت  إلارتهةةةو ومدرسةةةة خاةةةةة  حكوميةةة 

 (.2دول )انظر ال (2612

 

 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب ن بلدةال: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ذكور  حكومية بيتا الثانوية للبنينمدرسة 

 ذكور حكومية للبنين األساسيةبيتا مدرسة 

 إناث حكومية بيتا الثانوية للبنا مدرسة 

 ممتلطة حكومية بيتا االساسية الممتلطةمدرسة 

 إناث حكومية بيتا االساسية للبنا مدرسة 

 ممتلطة حكومية ساسية الممتلطةبيرقو ا األمدرسة 

 ذكور حكومية ينالسالم األساسية للبنمدرسة 

 إناث حكومية محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتمدرسة 

 ممتلطة خاةة المستقبلأجيال مدرسة 
 .2612مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    161طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      34674  وعدل الطةالب  اةّف166 بلدةاليبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا وطالبةة     11يبلةغ   بلةدة المعلة   ةي مةدارس    (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكةل  2612  نابلا -التربية والتعلي 

  .(2612مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةف 29وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

يوضةح تو يةع ريةاض األطفةال  ةي        3ال ةدول رقة     ة خاةةة. جهة تهة   لألطفال  تشر  علة  إلار  سبعة روضا  بلدةالكما يوجد  ي 

 .واالس    حسب ال هة المشر ةبلدةال

 

المشرفة والجهة االسم حسب بلدةال في األطفال رياض توزيع: 3جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 7 2 الحرية روضة 

 جهة خاةة 2 3 المنار روضة 

 جهة خاةة 6 2 براع  المستقبلروضة 

 جهة خاةة 3 3 طيور ال نةروضة 

 جهة خاةة 3 2 ةأطفال الحياروضة 

 جهة خاةة 3 2 جمعية بيتا الميريةروضة 

 جهة خاةة 4 3 جيالأروضة 

    2612  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:
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  ( أهمها2613 بيتا بلدي )م لااع التعلي  بعض المشاكل والعقبا  كما يواجه قط

 .نقص  ي التر  الصفية 

 بشكل لوري. بحاجة إل  إعالة تأهيل وةيانة مدارس البلدة 

 بممتبرا  حاسوب وممتبرا  علمية. ت ويد مدارس البلدة 

 . حاجة المدارس إل  ت يدها بمدمة الن 

 

 قطاع الصحة
 

  مستوةةف الحكمةة   ضة  مركة  أمومةة وطفولةة حكةومي     وت عيةالة بيتةا الحكوميةة    صحية  حيث يوجةد المرا ق بعض ال بلدةالتتو ر  ي 

كمةا يوجةد    . ضة   عيةالة طبيةب عةام  ومركة  أشةعة      ضا ة إل  عيالة ل نة  كةاة بيتةا وت  باإل ويض   مرك  أشعة وممتبر تحاليل طبية  

 عيالة طبيب عام خاةة  عيالة طبيب أسنان خاةة  وثالثة ةيدليا  خاةة. 

 

بعدون مستشفيا  مدينة نابلا الحكومية  حيث ي  إن المرض  يتوجهون إل  بلدةالو ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي 

 .(2613  بيتابلدي م لا ) ك  4ك   أو التوجه إل  مستوةف عقربا  حيث يبعد عن الت مع حوالي  14عن الت مع حوالي 

 

   أهمها   (2613)م لا بلدي بيتا  من المشاكل والعقبا  بعضا بلدةاليواجه قطاع الصحة  ي 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .بعد عيالة السكري عن القرية بسبب نقلها 

 .الحاجة إل  مستشف  واللة 

 وعيالة عظام و عيالة أنف وأذن وحن رة وريرها. الحاجة إل  عيالا  متمصصة للعيون 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

  بيتةةام لةةا بلةةدي ) % مةةن القةةول العاملةةة 36سةةتوعب يحيةةث  لت ةةارةقطةةاع ا علةة  عةةدة قطاعةةا   أهمهةةا بلةةدةالاالقتصةةال  ةةي يعتمةةد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2613

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2613به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  بلدةالحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

 من األيدي العاملة 36  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة 22قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 26العمل اإلسرائيلي  ويشكل  سوق %. 

  من األيدي العاملة. 12قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة 16قطاع ال راعة  ويشكل %. 
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 بلدةالتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2613  بيتا بلديم لا  المصدر:

 

لبيةع   بقاال  4   ملحمة  ممب   ()سوبرمارك  بقالة 266  بلدةال يوجد  ي   صالية والت اريةسا  االقتمن حيث المنشآ  والملسأما 

 4  واحةد مح ةر  (   الخوالن ةارة ...   للصناعا  المهنيةة )كالحةدالة   محل 11 و لتقدي  المدما  الممتلفة  محل 19المضار والفواكه  

ةةل  نسةبة   وقةد و .  (2613  بيتةا  بلةدي م لةا   ) مشةتل  راعةي   2 راعيةة  و محال  لأللوا  ال 3  معصرة  يتون 2منشار ح ر  

)م لةا  نتي ة اإلجراءا  اإلسةرائيلية   بلدةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي ال %. 17إل   2613لعام  بلدةالالبطالة  ي 

   هي عل  النحو التالي (2613بلدي بيتا 

 

 .قطاع الصناعة 

 .قطاع ال راعة 

 ع سوق العمل اإلسرائيلي.قطا 

 .قطاع الت ارة 

  القوى العاملة

 

% من  36.7  أن هناك 2667عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 22.2اقتصاليا )منه   % من السكان رير نشيطين69.2 % يعملون(. وكان هناك  11.7السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  من المتفررين ألعمال المن ل( % 34.7الطالب  

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) بلدةال سكان :4جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 (العمل

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 3,237 3 1,456 57 13 170 7 1,209 1,778 92 241 1,445 ذكور

 2,988 5 2,850 24 7 160 1,489 1,170 133 6 9 118 إناث

 6,225 8 4,306 81 20 330 1,496 2,379 1,911 98 250 1,563 المجموع

   النتائج النهائية.2667 -  التعدال العام للسكان والمساكن2669ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة   

 

نظةر ال ةدول   ا) لونما أراض سكنية 14632لون  هي أراض قابلة لل راعة و 124614لونما  منها  174492حوالي  بلدةالتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    2رق  

 

 ( بالدونم المساحة)  بلدةال في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(150114) 
ساحة م

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1 94 14322 6 2 219 333 5 144617 14632 174492 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:                   

 

 بلدةال في ألراضيا استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثر األنواع  راعة  ي تعتبر المضروا  الثمرية  . بلدةالالممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي أما بالنسبة لألنواع 

)مديريةة   لونة  مةن البيةو  البالسةتيكية     2لونة  بعلةي  كمةا ية رع      6  حيث ي رع منها ما يقةارب  والفول األخضر البندورة   مثلبلدةلا

 (.2616 راعة نابلا  

 

لونة    94119حيةث يوجةد حةوالي       ال يتةون  ب راعةة  بلدةالوتشتهر  .بلدةال  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 6ال دول رق  

 . ال يتونم روعة بأش ار 
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 )المساحة بالدونم( بلدةالألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

6 164127 6 136 6 122 6 16 6 6 6 6 6 94119 

 2616مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

 (.7  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  لون  116 ن مساحة الحبوب تبلغإ   بلدةالأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( بلدةالفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
زيتيةمحاصيل  محاصيل علفية  بقوليات جافة 

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

6 219 6 6 6 6 6 26 6 16 6 46 6 3 6 116 

 2616مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

المسح الميةداني    راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال االختال  يرجع

علةةة  تعريةةةف المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) الةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة وال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطيني

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ور ةةةضالحيةةةا ا  ال راعيةةةة  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةة  الموسةةةمية       ح ةةة  محةةةدلأ

أريةج   الينةابيع. أمةا مسةح    بعةض  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

وهةذا   األراضةي الفلسةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  وم ة أة )ال راعةا    ملكيةا  ةةتيرة    اكتشف وجول نسةبة عاليةة مةن   

 . ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريجيوضح الفرق 

 

واألرنةةام  األبقةةار مثةةلالمواشةةي  يقومةةون بتربيةةة  بلةةدةال سةةكان % مةةن166 بةةين المسةةح الميةةداني أنأمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة  قةةد  

 (.1انظر ال دول رق  )(2613)م لا بلدي بيتا وريرها

 

 بلدةال في الحيوانية الثروة: 8 جدول

لخاليا نح  األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض 

276 124666 964666 6 6 6 6 16 726 62 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2616  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

  .(9)انظر ال دول رق  (2613  بيتا بلديم لا ) راعيةك  طرق   32   يوجد حوالي بلدةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها بلدةال في الزراعية الطرق حالة يبين: 9 جدول

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 16 ةالحة لسير المركبا 

 26 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 2 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 6 رير ةالحة

 2613 بيتا بلديلا م المصدر: 
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   منها (2613  بيتا م لا بلدي)والعقبا   المشاكل بعض بلدةالال راعي  ي يواجه القطاع 

 .عدم تو ر مصالر المياه 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .مصالرة األراضي 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

يوجةد عةدل مةن     تب و ارة العمل  مكتب و ارة ال راعة  ومرك  إطفائيةة.  كمةا  منها  مك حكومية الملسسا  ال بعض بلدةاليوجد  ي  

 بلةدي  م لةا ) تقدم خدماتها لممتلةف  ئةا  الم تمةع و ةي عةدة م ةاال  ثقا يةة ورياضةية وريرهةا          التي  معيا الو محليةاللسسا  مال

    (  منها2613 بيتا

  

 بلةدة لااالهتمام بقضايا  بهد   الحك  المحلي و ارة قبل منوت  ترخيصه الحقا   م 1997عام   تأسس : بيتا مجلس بلدي 

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها

 

  االهتمةةام  بهةةد   و ارة الشةةباب والرياضةةة مةةن قبةةل وتةة  ترخيصةةه الحقةةا   م 1973عةةام  تأسةةا :  الرياضااي بيتااانااادي

 وتقدي  نشاطا  اجتماعية وثقا ية ممتلفة. الرياضيةا  له  وتحسين مهاراته  بالشباب وتدريبه  وتقدي  المدم

 

  :م  وتقوم الل نة عل  تقدي  خدما  عديدة للسكان ومةن أبر هةا كفالةة األيتةام ومسةاعدة      1919تأسس  عام لجنة زكاة بيتا

ة  حيث تشر  علة  عيةالة متكاملةة    الفقراء والمحتاجين وطالب المدارس وال امعا   باإلضا ة إل  تقدي  المدما  الطبي

شعة وعيالة الطب النسائي والطب العام  كما تعمل عل  رعاية لور القرآن يالا  االختصاص والممتبر وقس  األتشمل ع

 الكري  لكال ال نسين  وتسع  لبناء مساجد ومراك  طبية.

 

 :؛ روضةة أطفةال ومركة  لتعلةي  المياطةة       تقدم خةدما  عديةدة للمةواطنين منهةا     م 1973تأسس  عام  جمعية بيتا الخيرية

 والتطري  وريرها.

 

 م  وتمةتص هةذه الل نةة بتنميةة المةرأة  ةي بيتةا وتفعيةل لورهةا االجتمةاعي           1991تأسس  عام : جمعية نساء بيتا التنموية

المن لية  كما واالقتصالي  حيث تقوم الل نة بعقد لورا  ممتلفة  ي المياطة والتطري  وتربية النحل واالهتمام بالحدائق 

 تعمل عل  عقد ندوا  ومحاضرا  اجتماعية وةحية وثقا ية  ي ممتلف الم اال .

 

 م  وهي عبارة ع  منظمة نسوية أهلية جماهيرية.2664تأسس  عام  :اتحاد لجان المرأة الفلسطينية العامة 

 :م  من قبل و ارة الداخلية.2616تأسس  عام  جمعية مزارعين محافظة نابلس 

 م  من قبل و ارة الداخلية  تعن   ي أمور الم ارعين.2664تأسس  عام زيتونة الفلسطينية األهلية: جمعية ال 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

وتصةل    بلةدة الالمصدر الرئيا للكهربةاء  ةي    سرائيليةالقطرية اإلشركة التعتبر  .م 1916 شبكة كهرباء عامة منذ عام بلدةاليوجد  ي 

ضةعف   تتمثةل  ةي   ي م ةال الكهربةاء     بعض المشاكل يواجه الت مع و .% 91ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربنسبة الوحدا

شةبكة هةاتف  تعمةل مةن      بلةدة ال كما يتو ر  ةي . الشبكة  باإلضا ة إل  وجول مناطق بحاجة إل  ت ويدها بالمدمة التيار الكهربائي  وقدم

 (.2613 بيتا )م لا بلدي % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتف 36  وتقريبا بلدةاللي لاخل خالل مقس  آ
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 النقل والمواصالت

 

وجةول  ومةن العوائةق التةي تواجةه الركةاب       .  نقةل المةواطنين  ت بةاص  وسةيارتين ريةر قةانونيتين     12  أجةرة  سةيارة  11 بلةدة اليوجد  ةي  

مةن الطةرق   كة    11كة  مةن الطةرق الرئيسةة و     2 بلةدة ل يوجةد  ةي ا     بلةدة لاسةبة لشةبكة الطةرق  ةي     أمةا بالن  . حواج  عسكرية أو ترابية

 .(16 دول رق  ال)أنظر (2613 بيتا بلدي)م لا  الفرعية

 

 بلدةال في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 21

 ة سيئةطرق معبدة وبحال .2 - 2

 طرق رير معبدة. .3 - 22

 2613   بيتا بلديم لا المصدر: 

 

 

 

 المياه

 

  1996تة  إنشةائها عةام     سةرائيلية وذلةك عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي       ت ويد سكان بلدة بيتةا بالميةاه مةن خةالل شةركة ميكةرو  اإل      يت  

  (.2613  بيتا م لا بلدي% )92وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

(  وبالتةالي يبلةغ معةدل    2613  بيتةا  م لا بلديألف  متر مكعب/ السنة ) 426حوالي  2612وقد بلت  كمية المياه الم ولة للبلدة عام 

ذه الكميةة مةن   بيتةا ال يسةتهلك هة   بلةدة  وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي       لترا/ اليوم.  114حوالي بيتا  ت ويد المياه للفرل  ي بلدة

(  وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطةوط  2613  بيتا م لا بلدي% )27المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه الذي يصل إل  

 م لةا بلةدي  لتةرا  ةي اليةوم  )    13بيتةا  النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرل من المياه  ي بلدة 

لتةر   166ويعتبر هذا المعدل أقل بالمقارنة مع الحد األلن  المقترح مةن قبةل منظمةة الصةحة العالميةة والةذي يصةل إلة          (  2613  يتاب

 للفرل  ي اليوم. 

 

العديد من العيون والينابيع أهمها عين عولي   عةين روجةان  عةين بيرقةو ا  عةين سةارة  عةين المتةارة  وعةين          بلدة بيتا كما يوجد  ي  

% من الوحدا  السةكنية  ةي البلةدة لةديها بئةر من لةي       12ن حوالي أمتر مكعب. كما  266باإلضا ة إل  خ ان مياه عام بسعة   توطةال

 (. 2613  بيتا م لا بلديلت ميع مياه األمطار)

 

 

 

 الصرف الصحي

 

 م لا بلدي)تملص من المياه العالمة ال يتو ر  ي بلدة بيتا شبكة عامة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان  الحفر االمتصاةية لل

مترا  672واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمة النات ة يوميًا بحوالي  (.2613  بيتا

رل من المياه العالمة بحوالي ألف متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي البلدة   قد قدر معدل إنتاج الف 242مكعبا  والتي تعالل 

لترا  ي اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج  67

إل  أنه ال النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشارة 

)قس  يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عند مواقع التملص منها  مما يشكل خطرًا عل  البيئة والصحة العامة 

 (.2013أريج   -أبحاث المياه والبيئة 
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 النفايات الصلبة

 

بة النات ة عن المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي البلدة  والتي بيتا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصل يعتبر م لا بلدي

تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عملية إلارة النفايا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض رسةوم شةهرية علة  المنتفعةين         

  بيتةا  م لةا بلةدي  % )91الرسةوم حةوالي    شيكل/للبي   ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيل  7من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها 

2613 .) 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظة  سةكان بلةدة بيتةا مةن خدمةة إلارة النفايةا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال                   

البلةدة  ليةت     أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة 136الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

(  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب عشةوائي  2613  بيتا م لا بلديبواقع مرة يوميا ) م لا البلديالبعد ذلك جمعها من قبل 

ك  عن الت مع  حي  يت  التملص من النفايا   ةي هةذا المكةب عةن طريةق حرقهةا ول نهةا بطريقةة          6خاص بالبلدة  والذي يبعد حوالي 

 (.2613  بيتا م لا بلدي) رير ةحية 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة      1.62أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي بلدة بيتةا  

أريةج    - )قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     طنةا سةنوياً   3162طةن   أي بمعةدل    16.6النفايا  الصةلبة النات ةة يوميةا عةن سةكان البلةدة بحةوالي        

2013). 

 

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلول لها  والتي يمكن حصةرها  بيتا تعاني بلدة 

 بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 انقطاع المياه عن البلدة لفترا  طويلة  ي  صل الصيف 

  عالة تأهيلإل  إن الشبكة قديمة وبحاجة أ% حيث 27المياه لتصل ال  ارتفاع نسبة الفاقد من شبكة 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  ي البلدة  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بعض 

 صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليف العالية الال مة  المواطنين بتصريف المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل البلدة. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه  ةلنضحها  يتسبب بمكار

يث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  ح

رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 

ت  ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وق  إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي ي

االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

  محا ظةة نةابلا والتةي يةت  الةتملص مةن       عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومركة ي لمدمةة البلةدة  كبةاقي قةرل وبلةدا       منتعاني البلدة 

نفاياتها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي يمدم معظ  الت معا  السكانية  ةي  

 محا ظة نابلا.  
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في بلدة بيتا  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1992أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام             اتفاقيةة   إلة  بةالرجوع  

ت  تصنيف مةا مسةاحته   حيث   و )ج( (بمناطق ) والتي تض  أيضا ت مع  عترة إل  ت  تقسي  أراضي بلدة بيتا  الفلسطينية و إسرائيل

وهةي المنةاطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق             (ب) كمنةاطق  % من مساحة البلدة الكلية(19لونما ) 124214

% من 11لونما ) 14911ت  تصنيف ما مساحته مور األمنية.  يما إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األ السلطة الوطنية الفلسطينية و تبق 

فلسطيني حيث يمنع البناء ال  لاريًاو إ رة الكاملة اإلسرائيلية أمنيًاوهي المناطق التي تقع تح  السيط (ج) مساحة البلدة الكلية( كمناطق

سرائيلية. ومن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي بلةدة بيتةا يتمركة ون  ةي           يها أو االستفالة منها إال بتصريح من اإللارة المدنية اإل

أراض  راعية  كما ويقع ت مةع  عتةرة التةابع لبلةدة بيتةا ضةمن        ي البلدة  معظمها  (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)المناطق المصنفة 

 (.11 دول رق  ) انظر ال هذه المناطق )ج(

 

 1995: تصنيف األراضي في بلدة بيتا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                    

 % من المساحة الكلية للبلدة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 89 150514 مناطق ب

 11 10981 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 120495 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلبلدة بيتا 

 

 دة بيتا  ي الوقة  الحةالي  إال أن هةذه البلةدة الفلسةطينية     سرائيلية مقامة عل  أراضي بلمن عدم وجول مستوطنا  ومعسكرا  إ بالرر 

هةا  حيةث يوجةد    سةرائيلية والمسةتوطنا  ليسة  بعيةدة عن       القواعد والحواج  العسكرية اإلسرائيليل  تسل  من ممارسا  االحتالل اإل

ة التابعة لبلدة بيتا ت مع سكفار تبواحس متر من قرية  عتر 466ل  ال هة ال نوبية التربية منها وعل  بعد حوالي بالقرب من القرية وإ

سةةرائيلية وقاعةةدة ستبةةواحس العسةةكرية وحةةاج  ستبةةواحس العسةةكري    اإلاالسةةتيطاني العسةةكري والةةذي يضةة  مسةةتوطنة سكفةةار تبةةواحس    

ة والمعرو   لسطينيا بحاج   عترة  حيث يعتبةر هةذا الموقةع مةن أهة  وأخطةر المواقةع المفصةلية والتةي تةرب  بةين محا ظةا  الضةف             

سةرائيلية  انيةة مسةرحًا مهمةًا لالنتهاكةا  اإل    الشمالية وال نوبية  وقد كان هةذا الموقةع االسةتيطاني العسةكري وال  ال منةذ االنتفاضةة الث      

بحق المواطنين الفلسطينيين حيث شهد الكثير من حاال  القتل واالعتقاال  واالحت ا  للمواطنين والتفتيش والتنكيل وارةالق للحةاج    

 لة وأ ما  مرورية وريرها.لساعا  طوي

 

كذلك  قد عان  بلدة بيتا من قاعدة ستبواحس العسكرية الواقعة ب انب حاج   عترة عل  أراضي قرية ياسو  الم اورة  حيث تهةد   

سلطا  االحتالل اإلسرائيلي من إقامة هذه القواعد العسكرية  ةي عمةق األراضةي الفلسةطينية إلة  تكثيةف الوجةول العسةكري وتع ية           

لسيطرة األمنية عل  الفلسطينيين  حيث تشكل مصدرا لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين. كذلك أقام  قوا  االحتالل حواج  ا

 سرائيلية الواقع ررب القرية.الرئيسي الماضع للسيطرة اإل 66رع طيارة ولوريا  مشاة عل  شا

 

 سرائيلية في بلدة بيتااإل الحواجز العسكرية

 

سرائيلية  قد أقام  قوا  االحتالل  ي  ترة االنتفاضة الثانية العديةد مةن الحةواج  والسةواتر الترابيةة      للحواج  العسكرية اإل بالنسبةأما 

حا ظةة    كمةا وتةأثر  بلةدة بيتةا بشةكل خةاص وم      66عل  مداخل بلدة بيتا وخصوةا  ي ال هة التربية مع شارع حوارة الرئيسي رق  

مة حاج ي )حوارة و عترة( الرئيسيين والذين كانا وما  اال من أه  حواج  الضفة التربية حيث كانا قانابلا وقراها بشكل عام من إ

حيةث   2669 الةة حةاج  حةوارة الرئيسةي بشةكل ج ئةي  ةي عةام         عن منطقة الوس  وال نةوب  وقةد تة  إ   يفصالن المحا ظا  الشمالية 
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 ةي الفتةرة    وضةاع الميدانيةة  الفلسةطينيين  ةي ظةل هةدوء األ    واطنين عاقةة حركةة المة   من تواجدها  يه وخففة  مةن إ   قلل  قوا  االحتالل

ال الضةفة حتة  يومنةا هةذا     خيرة  أما حاج   عترة الرئيسي القريب من بيتا والذي يعتبر بوابة نابلا ال نوبية  ال ي ال يقطةع أوةة  األ

 جراءا  التفتيش ولكن بشكل أقل من السنوا  السابقة.من خالل إ

 

ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عمل  عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين     أكان لهذه الحواجوقد 

مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلك بين هذه القرل وأراضيها ال راعيةة  ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء         

 ر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج . االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسف

 

 سرائيلية في بلدة بيتااإلالطرق االلتفافية 

 

عمل  سلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةآال  الكيلةومترا  مةن شةمال                

  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبعض     الضفة إل  جنوبها وتلته  مئا  اآلال

لةة  ال هةةة ال نوبيةةة والتربيةةة منهةةا وإوتقطيةةع أوةةةال األرض الفلسةةطينية وتع يةة  السةةيطرة األمنيةةة عليهةةا. وعلةة  أراضةةي بلةةدة بيتةةا   

جنوبةا  وطريةق    262سرائيلي رقة   هما الطريق االلتفا ي اإلن  ةالر  إسرائيل الم يد من أراضي البلدة وذلك لشق طريقين رئيسيي

 . 66سرائيلية رق  حوارة الرئيسي الماضع للسيطرة اإل

 

التةي يفرضةها ال ةيش     (Buffer Zone)وت در اإلشارة بأن المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو  

متر عل  جانبي الشارع. وبحسب معلوما  بلدية بيتا  قةد أةةدر     72رق و التي عالة ما تكون اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الط

أمرا عسكريا لمصالرة أراضي من بلدة بيتا  ي ال هةة ال نوبيةة وذلةك علة  جانةب الطريةق االلتفةا ي         2613قوا  االحتالل  ي العام 

 ألرراض أمنية وعسكرية.  262

 

 ةحوارو بلدتي بيتاين تجريف طريق السياط الرابط ما ب

 

تة  تعبيةده   بت ريف طريق السياط الذي يرب  بين بلدتي بيتا وحةوارة حيةث    2611كانون أول  26سرائيلي يوم قام  قوا  االحتالل اإل

لة  أن جرا ةا  االحةتالل قامة      ضةي إ نشاء م مع مشترك للمدما  بين البلدتين  ويشير مرك  أبحةاث األرا ك  ء من مشروع ت   يه إ

ألةف لوالر   266متةر وتة  انشةابه بتكلفةة      1666الع االسفل  المقام عل  طول الشةارع بشةكل كامةل حيةث يبلةغ طةول هةذا الشةارع         باقت

  و ةي ةةباح اليةوم الةذي خصةص لال تتةاح قامة         2616بتمويل من ةندوق البلديا . ويذكر أن هذا الشارع ت  ان ا ه  ي بدايةة عةام   

. للم يةد مةن التفاةةيل والصةور     66 رية والترابية عل  المفترق مع شارع حةوارة الرئيسةي رقة     بالسواتر الح بإرالقهقوا  االحتالل 

مراجعة التقرير عل  الراب  ألناه )
2
.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
2
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4047  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4047
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 بيتا بلدةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول 2612 - 2669ما بين بتنفيذ عدة مشاريع بلدي بيتا م لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل المجلس البلدي نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة النوع المشروع اسم

مشروع إعالة تأهيل وتعبيد الشارع الرئيسي بمسربين   حيث 

 ك  2م وأرةفة وج يرة وسطية بطول  7أن كل مسرب 
 سطينيةمنحة السلطة الوطنية الفل بنية تحتية

عالة بناء أسوار لتوسعة الشوارع  ي سهل هدم و إمشروع 

الترس و بيرقو ا و الشارع الرئيسي و شارع الحارة التربية 

 26و شارع 

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

تأهيل الشوارع رير المعبدة و ال راعة لاخل و مشروع 

خارج الممط  الهيكلي باالستعانة بآليا  و ارة األشتال 

 مة العا

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

ة و جة ر الشةارع الرئيسةي    رةةف مشروع  راعة أش ار  ي أ

 خرلو شوارع أ

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية تأهيل و تعبيد ساحة الدويكا  و شارع القضاةمشروع 

و ةةةب    سةةفل (ترقيعةةا  أ) ةةةيانة طةةرق لاخليةةة  مشةةروع 

 ماكن متفرقة عة و سالسل  ي أأكتا  شوارع و توس

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

بنةةةاء جةةةدار اسةةةتنالي علةةة  شةةةارع كةةةرم نمر)مقةةةالع مشةةةروع 

 ةمرية(

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية طريش -شق طريق البلديةمشروع 

ريةةةة تحذيريةةةة و توجيهيةةةة و  شةةةارا  مرومشةةةروع تركيةةةب إ 

 الرئيسية  رشالية عل  الشوارعإ

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

 عورتةةا مةةن خةةالل -بيةةد شةةارع رابةة  بيتةةا  تأهيةةل و تعمشةةروع 

 ك 2م لا المدما  المشترك بطول 

 السلطة الوطنية الفلسطينية بنية تحتية

 اإلراثة ال راعية بنية تحتية شق و تأهيل شارع بيتا  عترة و عين متارة مشروع 

خلية)شةارعي مدرسةة ملسسةة    تأهيل و تعبيد طرق لامشروع 

 محمد بن راشد الثانوية للبنا  و مدرسة بيتا األساسية للبنين(

 السلطة الوطنية الفلسطينية بنية تحتية

مشةةروع بنةةاء جةةدار اسةةتنالي)مقالع ةةةمرية(بمحاذاة شةةارع     

 اوةرين-راب  بيتا

 

م لا المدما  المشترك  بنية تحتية

 عقربا-للتمطي  و التطوير

و تعبيد طرق لاخلية)شارعي الحارة التربية و تأهيل مشروع 

 طريش(

ةندوق تطوير و اقراض  بنية تحتية

 البلديا 

عدال ممططا  هندسية لمةدخل البلةدة و التقةاطع)من    مشروع إ

 شارع نابلا القدس ال  الحسبة(

السلطة الوطنية الفلسطينية من  بنية تحتية

 خالل و ارة الحك  المحلي

 بيتا م لا بلدي بنية تحتية رئيسية و  رعية  تمديد خطوط مياهمشروع 

تركيب مضمة لتقوية ضخ المياه للمة ان الرئيسةي و   مشروع 

بنةةاء رةةةر  مناهةةل قةةةرب الةةدوار و الحسةةةبة و يشةةمل رر ةةةة     

 للمضمة و رر ة م مع محابا

 بيتا م لا بلدي بنية تحتية
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مشروع تصريف مياه األمطار بين المدرسةتين و مةن الشةارع    

 هلالرئيسي للس

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

نحةاء البلةدة لاخةل و    مشروع توسيع شبكة الكهرباء  ي جميةع أ 

 ةةةةةا  مسةةةةةا ة   3ABCخةةةةةارج الممطةةةةة  الهيكلةةةةةي بكابةةةةةل    

 عامول اسطواني و مضلع 466متر و عدل 29416

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

و سالل  ضت  متوسة  و تركيةب كابةل    براج مشروع تركيب أ

نشةةةةةةةاء محطةةةةةةةة تحويةةةةةةةل   و إأرضةةةةةةةي ضةةةةةةةت  متوسةةةةةةة    

كة   3مل  بواقع  ABC92و ت  تركيب كابل  636KVAبقدرة

 ك   ي الشارع الرئيسي2مل  بواقع 26و ضت  منمفض 

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

رقة ماكن متف ي أ 326مشروع تركيب أجه ة إنارة كاملة عدل

لوحةةا  إنةةارة شةةوارع لتحويةةل إنةةارة   16 ةةي البلةةدة و تركيةةب 

طريةةق  جهةةا  توقيةة  إلةة  خليةةة ضةةوئية عةةن     الشةةوارع مةةن  

 الشما

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية

 م لا بلدي بيتا بنية تحتية  مشروع تركيب لوحا  ل ع مسبق أمبير عالي 

نارة و تشتيل ساحا  و ممرا  و تشتيل النةوا ير و  مشروع إ

 الشالال  و المقصف و الحماما   ي حديقة األم و الطفل

 دي بيتام لا بل بنية تحتية

 و ارة المالية بنية تحتية مشروع نقطة الرب 

 

بةةراج و سةةالل   متوسةة  أ نشةةاء خةة  هةةوائي ضةةت    مشةةروع إ

متةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةع محطةةةةةةةةةةةةةة تحويةةةةةةةةةةةةةل   1366 مسةةةةةةةةةةةةةا ة

)مشروع محطة بيتا ال ديدة عند مفرق عةين  KVA466بقدرة

 عولي (

 سلطة الطاقة الفلسطينية بنية تحتية

 الحكومة اليابانية تعلي  و ثقا ة ألساسية للينينبناء و تشطيب و ت هي  مدرسة بيتا امشروع 

تشةةةطيب و تشةةةتيل مدرسةةةة عمةةةر بةةةن عبةةةد الع يةةة   مشةةةروع 

 األساسية الممتلطة

ورثة عبداهلل عبد ال ابر تبرع من  تعلي  و ثقا ة

 بوطايل(حمايل )أ

مشةةروع ةةةيانة متفرقةةة و شةةراء أجهةة ة  ةةي كا ةةة المةةدارس    

دل مةن التةر  الصةفية    بناء جدار استنالي و ةةيانة شةاملة لعة   

ال  لمدرسةةة درسةةة األساسةةية الممتلطةةة و تركيةةب مظةة  ةةي الم

رسةةة ملسسةةة ابةةن راشةةد الثانويةةة بنةةا  و دالبنةا  الثانويةةة و م 

توريةد بةةورلا  سةلة لمدرسةةة السةةالم و بنةاء مقصةةف لمدرسةةة    

 بير قو ا 

 بيتا م لا بلدي تعليمي

بنةةةا  بيتةةةا   مشةةةروع بنةةةاء وحةةةدة ةةةةحية نموذجيةةةة لمدرسةةةة   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ساسية األ

 ال معية المسيحية الدولية تعليمي

كة  علة  سةور البلديةة     46تركيب لوحة جدارية القةدس مشروع 

 توضح البعد بين مرك  البلدة و مرك  مدينة القدس

 بيتام لا بلدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       خدماتي                                                                                                                       

النوع االجتماعي مع وكيةل و ارة الحكة     ةوثيق توقيعمشروع 

المحلةةي المهنةةةدس مةةا ن رنةةةي  و تتضةةمن االلتةةة ام بالمبةةةال     

 األساسية لضمان مساواة النوع االجتماعي  ي عمل الم لا 

 بيتا م لا بلدي خدماتي

ن البةةرامج التةةي اسةةتهد   ذوي   تنفيةةذ عةةدل كبيةةر مةة   مشةةروع 

 االحت اجا  الماةة من البلدة

بيتا بالشراكة مع  م لا بلدي خدماتي

 برنامج التأهيل الم تمعي

توريةةةد حاويةةةا  و ةةةةيانتها و تو يعهةةةا  ةةةي امةةةاكن  مشةةةروع 

 ممتلفة من البلدة

 م لا بلدي بيتا خدماتي

 يتام لا بلدي ب خدماتي مكا حة البعوض و الكالب الضالةمشروع 
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 م لا بلدي بيتا خدماتي نشاء محطا  ترحيل النفايا  المرك يةمشروع إ

عةةةدال هيكليةةةة تنظيميةةةة للبلديةةةة و ةةةق الهيكليةةةا  العمةةةل علةةة  إ

 المعيارية المعتمدة لدل الو ارة 

 م لا بلدي بيتا خدماتي

 م لا بلدي بيتا خدماتي تطوير  ي ت هي ا  البلديةمشروع 

ب  ي الطابق األرضةي و اقامةة و   عالة ترتيب المكاتمشروع إ

 ت هي  و تأثيث مكتب وكالة البريد التابع للبلدية

 م لا بلدي بيتا خدماتي

ةندوق تطوير و اقراض  خدماتي البرنامج المحاسبي الموحدمشروع 

 البلديا 

ا تتاح مكتب لو ارة ال راعة  ي مبنة  البلديةة لتقةدي     مشروع 

 المدما  للم ارعين  ي البلدة

 بيتا م لا بلدي يخدمات

 بيتا م لا بلدي خدماتي شراء سيارة للحركةمشروع 

 بيتا م لا بلدي خدماتي تحديث س ال  األةول الثابتة للبلدية

 بيتا م لا بلدي خدماتي جدولة الديون و تمفيض المديونية

البلدية وقع  ميثةاق شةر  رئةيا و اعضةاء م ةالا الهيئةا        

 المحلية 

لمحلةةةي و االتحةةةال  و ارة الحكةةة  ا خدماتي

 الفلسطيني للهيئا  المحلية 

اعةةةةةةةدال و متابعةةةةةةةة و تحةةةةةةةديث مسةةةةةةةتمر لموقةةةةةةةع البلديةةةةةةةة   

 www.beita.psاإللكتروني

   

 م لا بلدي بيتا خدماتي

تنفيةةذ عةةدل كبيةةر مةةن ورو العمةةل و االجتماعةةا  و الفعاليةةا   

 المرك ية ل نوب محا ظة نابلا

 م لا بلدي بيتا خدماتي

 م لا بلدي بيتا خدماتي ل من  عاليا  العمل التطوعي تنظي  و رعاية عد

-2611اعةةدال المطةةة التنمويةةة االسةةتراتي ية للبلةةدة لألعةةوام     

2614  

ةندوق تطوير و اقراض  خدماتي

 البلديا 

المطةةة االسةةتراتي ية  و الممطةة  الفي يةةائي لت مةةع بيتا)بيتةةا4     

 2612-2612اولال4 اوةرين4  عترة( لألعوام 

مة البل يكية ممثلة بالوكالة الحكو خدماتي

البل يكية للتنمية بإلارة ةندوق 

 تطوير و اقراض البلديا 

 2613المصدر  م لا بلدي بيتا 
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 المشاريع المقترحة

 

القالمةة    وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام        بلةدة ملسسا  الم تمةع المةدني  ةي ال     وبالتعاون مع  بيتا يتطلع م لا بلدي

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      بلةدة المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي ال     تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمةل التقيةي  السةريع ب    حيث ت  

 القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الورشة  -األبحاث التطبيقية

 

 ةحي.إنشاء شبكة ةر   الحاجة إل  مشروع -1

 مشروع تطوير وتأهيل استال رياضي  ي المنطقة الشرقية ال نوبية.الحاجة إل   -2

 مشروع تطوير وتأهيل المنطقة السياحية  ي منطقة العين.الحاجة إل   -3

 مشروع ترمي  شبكة المياه العامة الداخلية.الحاجة إل   -4

 ك . 7مشروع تعبيد طرق لاخلية بطول الحاجة إل   -2

 مشروع لع  منت ا  ال يتون وعمل وحدا  تعبئة وتصنيع.جة إل  الحا -6

 نشاء مرك  ثقا ي ومكتبة عامة.الحاجة إل  مشروع إ -7

  عترة. ت معك   ي  2مشروع شق طرق  راعية بطول الحاجة إل   -1

 شرق بيتا. ت معخر  ي واآل  عترة ت معمشروع بناء خ انين مياه واحد  ي الحاجة إل   -9

  عترة. ت معناء مدرسة أساسية ممتلطة  ي مشروع بالحاجة إل   -16
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 بلدةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة    بلةدة لل   األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   بلدةلاتعاني 

 البلدي. نظر الم لا

 

 بلدةال في التطويرية اتواالحتياج األولويات: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  42^    * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  36   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  16   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   يدةتركيب شبكة مياه جد 4

 نبع واحد   * ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 266   * بناء خ ان مياه 6

 ك  72   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 166   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   16

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 (1) عدل  *  بناء مدارس جديدة 1

    * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

 ممتبر حاسوب ومكتبة   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  14266   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 26   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 براكا 36   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 327   * أعال  وتبن للماشية 5

 بي  بالستيكي 66   * إنشاء بيو  بالستيكية 6

 بيو  بالستيكية 16   * إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 7

  *    لحهبذور  1

    * نباتا  وموال  راعية 9

 ك  طرق  راعية 36  لاخلية  ك  طرق 16 ك  طرق رئيسة  2 ^   

  2613  بيتا بلديم لا المصدر:      
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 :مراجعلا
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2669ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2667  

  2613  بيتا بلديم لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2014( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصف متر. بي  لح  – 2612ة األراضي لسن

 لسطين بي  لح  . قس  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  لحة      قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بي (2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية

  لسطين. -

    2611)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2612)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -. نابلا(2612

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2616بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (2616-2669)نابلا  

 

 


