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 شكر وعرفان

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

 ا .  ريق البحث خالل عملية جمع البيان

 
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    بلاناهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي محا ظة 

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

التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي            

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –ياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاالحت

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية ر

 

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

http://vprofile.arij.org/. 
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 تلفيت قريةدليل 

 

 ائيةالفيزيالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  1..1  وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية تلفيت

 ومن ال نوب   الساوية الترب  ومن  جوريش وقبالن   ومن الشمال  جالول وقصرة يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - ال ترا ية )وحدة نظ  المعلوما  قريو 

 

 تلفيت قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ل   أمةا معةدل لرجةا     م 475.4سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا  .57عل  ارتفاع  قرية تلفيتتقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %5.لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  11الحرارة  يصل إل  

 

لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي              6757.تبلغ مساحة قرية تلفيةت حةوالي   

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  ي   والتي قامت بإعداله الفلسطين

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2111وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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

 .وريرها الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة   أعضةةاء 5يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم   1555عةةام تلفيةةت   ةةي قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا 

ال ويقةع ضةمن م لةا خةدما  مشةترب جنةوب نةابلا. و        .لائة  ملةب  ويوجد للم لةا مقةر      موظفين  ي الم لا كما يعمل الفلسطينية 

 .(2113  تلفيت قرويم لا )  متلب الم لا سيارة ل مع النفاياي

 

   ما يلي  (2113  تلفيت قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 شبكة مياه الشرب وةيانتها. تركيب 

  وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا تركيب. 

   وتقدي  المدما  االجتماعية  الطرق وتيهيل شق وتعبيدو وتنظيي الشوارع  جمع النفايا. 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 حماية األمالب الحكومية. 

   المواقع التاريمية واألثرية.حماية 

 رياض أطفال. تو ير 

 

 نبذة تاريخية
 

 قد   يت  و المقطع الثاني  القرية عل  تّل لوجول  قد جاء تل   المقطع األول  تّل  و   يت   أما مقطعينيتكون اس  قرية تلفيت من 

 أةةل  ويعةول . م 1511عةام  الة    الحةالي  يعول تاريخ إنشاء الت مع و الذي حك  القرية  ي عهد الرومان. رومانيال لقائدال  إنسبة  جاء

 ( 1صورة رق  النظر ا) (2113  تلفيت قرويم لا  ) اليمنل  إ تلفيت قريةسكان 

 

 تلفيت قرية من منظر: 1 صورة
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 ة واألثريةاألماكن الديني
 

كمةا يوجةد بعة      .والمسة د العمةري    مسة د أبةو بكةر الصةّديق      مسة د عمةر بةن المّطةاب      وهةي   مسةاجد  ثالثة تلفيت قريةيوجد  ي 

مةاء قديمةةة      وعيةون ءعةين عينةا  وله  وجبةل  حمةةالمسة د العمةري القةدي   ومقةام الشةيخ        منهةةا  القريةة األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي     

 المسة د العمةري القةدي      باسةتثناء  من ال دير لكره أن جميع هذه المنةاطق ريةر ملهلةة لالسةتتالل السةياحي     و .وخرب ومقابر رومانية

 . (2)أنظر المريطة رق   (2113  تلفيت قروي م لا)

 

 تلفيت قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

  السكان
 

 بلةغ  تلفيةت  قريةة أن عةدل سةكان     2117بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام      

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      421نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر        16377 ونسمة من الةذكور    16414نسمة  منه   26711

 وحدة. 411

 

 لفئات العمرية والجنسا

 

% ضةمن   43.5  كةان كمةا يلةي     2117لعةام   تلفيت قريةأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      .5% ضةمن الفئةة العمريةة     3.5عاما  و 54 -.1% ضمن الفئة العمرية  2.1.عاما   .1الفئة العمرية أقل من 

 %. ..45%  ونسبة اإلناث  ..1.   أي أن نسبة الذكور112 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  ر  البيانا أظه



 نابلسمحافظة                                                                                                                                 دراسة التجمعات السكانية               

 

 7 

 العائالت

 

عائلة لار شاهين  عائلة عّوال  عائلة الحج محمد  عائلة مسل   عائلةة لع ةان  عائلةة    من عدة عائال   منها   تلفيت قريةيتيلي سكان 

  .(2113  تلفيت قروي)م لا   عائلة لار خليو رج  عائلة أبو را ي  

 

  قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان     28منهةا   %  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث     1.5  حةوالي  2117عةام   تلفيةت  قريةة سةكان  بلتت نسبة األمية لةدل  

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      82.8% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      27.7% يستطيعون القةراءة والكتابةة     1..5المتعلمين  كان هناب 

  حسةةب تلفيةةت قريةةةيبةةين المسةةتول التعليمةةي  ةةي   1% انهةةوا لراسةةته  العليةةا. ال ةةدول رقةة   1..% انهةةوا لراسةةته  الثانويةةة  و 8..5

 .2117ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،تحصيل العلميوال الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) تلفيت قرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 999 0 1 3 3 56 49 153 308 277 131 18 ذكور

 969 1 0 0 0 31 13 106 247 268 221 82 إناث

 1,968 1 1 3 3 87 62 259 555 545 352 100 المجموع

   النتائج النهائية.2117  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة     يوجةد  ةي  2111/2112 ةي العةام الدراسةي     تلفيةت  قريةة  والثانويةة  ةي  األساسةية  علةي   أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

دول )انظةر ال ة   (2112  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسةطينية   إلارتهيت  و   تينحكومي

2.) 

 

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

 المدرسة نوع الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ممتلطة حكومية مدرسة تلفيت الثانوية المختلطة

 ناثإ حكومية مدرسة تلفيت الثانوية للبنات

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    4.طالبا وطالبةة  وعةدل المعلمةين     .54ةفا  وعدل الطالب  .3 تلفيت قريةيبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   11يبلةغ   تلفيةت  قريةة (. وت ةدر اإلشةارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس            2112  نابلا -ربية والتعلي الت

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 27وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

تو يةع ريةاض األطفةال  ةي      يوضةح   3. ال ةدول رقة    جهةة خاةةة   امتهلألطفال  تشر  عل  إلار روضتين تلفيت قريةكما يوجد  ي 

 .س واإل  حسب ال هة المشر ة لقريةا

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف سم الروضةإ

 خاةة 4 3 النهضةروضة 

 خاةة 1 1 لفيتروضة زهور ت

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:
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الةذين  نةابلا   و مدينةة  مةدارس    ةي يتوجهون للدراسة  الطالبولعدم تو ر الفرع الثانوي الت اري والصناعي  ي مدارس القرية   اّن 

 (.2113م لا قروي تلفيت  )ك   .2عن القرية حوالي  يبعدون

 

 

   منها (2113  قروي تلفيتم لا  ) بع  العقبا  والمشاكل ة تلفيتقري يواجه قطاع التعلي   ي

 عدم كفاية التر  الصفية المتو رة  ي مدارس القرية واكتظاظها بالطالب. 

 .عدم توّ ر الت هي ا  التعليمية الال مة  ي مدارس القرية 

 ل  تيهيل وةيانة.قدم مدارس القرية وحاجتها إ  

 

 قطاع الصحة
 

وعيالة طبيةب عةام تابعةة      عام حكوميةعيالة طبيب مرك  ةحي حكومي   صحية  حيث يوجدالمرا ق بع  ال فيتتلقرية تتو ر  ي 

  و ةةي حةةاال  مركةة  أمومةةة وطفولةةة حكةةومي  وةةةيدلية خاةةةة.   (  ممتبةةر تحاليةةل طبيةةة حكةةومي    NGOلملسسةةة ريةةر حكوميةةة ) 

التوجه إل   وأ  ك  .2حوالي  القريةعن  الذين يبعدون و  انابل ي مدينة  مستشفيا  نابلا الحكوميةل  المرض  إالطوارلء يتوجه 

 .(2113  تلفيت قرويم لا  ) ك  .مرك  قبالن الصّحي   والذي يبعد عن القرية حوالي 

 

   أهمها  (2113  تلفيت)م لا قروي  المشاكل والعقبا  الكثير من تلفيتقرية  ي  القطاع الصحييواجه 

  ة.تو ر مرك  طوارلء  ي القريعدم 

 .عدم وجول طبيب مقي  يعمل بشكل لائ   ي مرك  القرية الصحي 

 .عدم تو ر سيارة اسعا  لمدمة الحال  المرضية الطارئة 

 .عدم تو ر مرك  أشعة  ي القرية 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

% مةن  31 مهمةا   حيةث يسةتوعب كةل    وقطةاع المةدما    القطةاع ال راعةي  علة  عةدة قطاعةا   أهمهةا      تلفيةت  قريةاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2113  تلفيتم لا قروي ) القول العاملة

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2113به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  تلفيت قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

  من األيدي العاملة 31قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 31  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة 21قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 11سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة .  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. .قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 تلفيت قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2113  تلفيت قرويم لا  المصدر:      

لبيةةع  بقةةالتين  ملحمةةة  )سةةوبرماركت( لةةهابق 13 تلفيةةت قريةةةصةةالية والت اريةةة  يوجةةد  ةةي  مةةن حيةةث المنشةةم  والملسسةةا  االقت أمةةا 

محةةاجر أو  4  (الخوالن ةةارة ...  محةةل للصةةناعا  المهنيةةة )كالحةةدالة   12و المةةدما  الممتلفةةة  لتقةةدي  محةةل 14 المضةةار والفواكةةه  

 . (2113  تلفيت قرويم لا  ) مشتل  راعيو   يتون صرةمع كّسارا  

 

 ءا نتي ةة اإلجةرا   لقريةة وقةد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي ا        %. 1.إلة    تلفيةت  قريةة ةةلت نسةبة البطالةة  ةي     وقد و 

 عل  النحو اآلتي   هي(  2113  قروي تلفيتم لا  )اإلسرائيلية

 .سوق العمل اإلسرائيلي 

 .قطاع الت ارة 

 .قطاع ال راعة 

 قطاع الصناعة.  

 القوى العاملة 

 

 % من 82.1  أن هناب 2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من  5..1% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   5.5.% يعملون(. وكان هناب  71.5السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

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

 .7112 ،العمل بقوى قةوالعال الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) تلفيت 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

 999 0 467 31 9 57 1 369 532 56 100 376 ذكور

 969 0 932 3 1 69 485 374 37 9 2 26 إناث

 1,968 0 1,399 34 10 126 486 743 569 65 102 402 المجموع

   النتائج النهائية.2117 -  التعدال العام للسكان والمساكن2115ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة    
 

نظةر ال ةدول   ا) أراض سكنية لونما .21لل راعة وهي أراض قابلة  لون  46754منها   لونما 5,767حوالي  تلفيت قريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    .رق  

 

 ( الدونمب المساحة) تلفيت قرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)4,764( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1 22 696 1 1 721 244 1 36755 285 56767 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

 تلفيت قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 26155 يحيةث يوجةد حةوال    ل يتةون ب راعةة ا  تلفيةت وتشةتهر   .تلفيةت  قريةها  ي   يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحات5ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بيش ار ا
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 )المساحة بالدونم( تلفيت قريةألشجار 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

1 2624. 1 11. 1 54 1 4 1 5 1 1 1 26155 
 2111 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 (.7أنظر ال دول رق  ) لون   وأهمها القمح 311ن مساحة الحبوب تبلغ إ   تلفيت قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( تلفيت قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 2جدول 

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

 وجذور
 الحبوب

يمرو بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي 

1 411 1 14 1 1 1 51 1 1 1 31 1 . 1 311 

 2111 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

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

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) الفلسةةةطينيال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةة   حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

األرنةام  و األبقةار  اشةي  مثةل  ويقومةون بتربيةة الم   لفيتت قرية سكان من % 21 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد  

 (.1)انظر ال دول رق  (2113  تلفيت قرويم لا ) وريرها

 

 تلفيت قرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

 األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل

1 16.11 116111 1 1 1 1 .41 171 2. 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

)انظةر ال ةدول رقة      ( 2113  تلفيةت  قةروي م لةا   ) ك  طةرق  راعيةة   .1   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

1). 

 

 وأطوالها تلفيت قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 6جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 7 ةالحة لسير المركبا 

 1 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2113  تلفيت قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2113  تلفيت قرويلا  م ) والعقبا  المشاكل بع  تلفيت قريةال راعي  ي يواجه القطاع 
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 .عدم تو ر مصالر مياه 

 األراضي ال راعية.ل  ةعوبة الوةول إ 

  سرائيلية.األراضي من قبل قوا  االحتالل اإلمصالة 

 .عدم تو ر رأس المال لدل الم ارعين 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا       التةي   معيةا  الو محليةة الا  لسسمال يوجد  ي قرية تلفيت أية ملسسا  حكومية  ولكن يوجد عدل من ال

    (  منها2113قروي تلفيت  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  لقريةة ااالهتمام بقضةايا   بهد   الحك  المحلي و ارة من قبلت  تس يله الحقا   م 1554عام  تيسا : تلفيت قرويمجلس 

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.ل  سكانهاوتقدي  كا ة المدما  إ

  :النساء عل  التصنيع التذائي واألعمةال   بهد  تدريبمن قبل و ارة الداخلية   م   2113 تيسا عاممركز نسوي تلفيت

 اليدوية والتطري  وريرها.

 .نادري تلفيت الرياضي 

 .جمعية تلفيت التعاونية 

 

 عية البنية التحتية والمصادر الطبي

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      الشركة القطرية االسةرائيلية تعتبر  .م 2111 شبكة كهرباء عامة منذ عام تلفيت قريةيوجد  ي 

 هاّمةة  ةي م ةال الكهربةاء     المشةاكل  ال بعة   ويواجةه الت مةع   .% .5ء إلة   ا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربة    وتصل نسبة الوحةدا 

عةدم وةةول شةةبكة   ارتفةةاع نسةبة الفاقةد  ةةي الكهربةاء  قةدم المحةةوال  الكهربائيةة وعةدم أهليتهةةا          ضةةعي التيةار الكهربةائي   تتمثةل  ةي  

شةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل       قريةة ال كمةا يتةو ر  ةي    عدم توّ ر أعمةدة. ووس  القرية   عنل  بع  المناطق البعيدة الكهرباء العامة إ

 (.2113 تلفيت قروي)م لا  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي ..تقريبا   وقريةالمقس  آلي لاخل 

 

 النقل والمواصالت

 

سةةيارا  ريةةر قانونيةةة. و ةةي حةةال عةةدم وجةةول وسةةائل     4و   المةةواطنين سةةيارا  أجةةرة تنقةةل  1  ومابةةاع عةة تلفيةةت قريةةةيوجةةد  ةةي 

مةن  عتبر قلة المركبةا   ةي الت مةع والمةدما  التةي تقةدمها       اةة. وتمواةال   ي الت مع   إن سكان القرية يستمدمون السيارا  الم

أمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق      (.2113 تلفيةت  قروي)م لا . ل  المدن والت معا  الم اورةئق امام تنقل الركاب والمسا رين إعواأه  ال

 ةدول  النظةر  )ا (2113 تلفيةت  قةروي ا )م لة  كة   مةن الطةرق الفرعيةة     21وك  من الطرق الرئيسة  24 قرية يوجد  ي ال  قريةال ي 

 .(5رق  

 تلفيت قرية في الطرق حالة: 7 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 5 3

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 5 .1

 طرق رير معبدة. .3 5 11

 2113  تلفيت قرويم لا المصدر: 
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 المياه

 

مرتفعة  بيسعارتلفيت شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون  ي القرية بشراء المياه عبر ةهاريج المياه الماةة  ال يتو ر  ي قرية

لل راعةة   اسةتمدامه يوجةد  ةي قريةة تلفيةت نبةع ميةاه يةت          (.2113شيكل للمتر المكعب من المياه )م لةا قةروي تلفيةت      11ل  إتصل 

 (.2113ئر من لي لت ميع مياه األمطار )م لا قروي تلفيت  ب 3.1ل  إ باإلضا ة

 

 الصرف الصحي

 

)م لةا   ال يتو ر  ي قرية تلفيت شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة     

ن القرية رير ممدومة بمدمة أل  ي القرية بسبب نه ال تتو ر تقديرا  لالستهالب اليومي من المياه للفرأوحيث  (.2113قروي تلفيت  

يةت  ت ميعهةا   ال يمكةن تقةدير كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةا  ةي القريةة. الميةاه العالمةة التةي               إنهت ويد المياه وبشبكة المياه العامة  

مباشةرة  ةي المنةاطق المفتوحةة أو  ةي         حيث يت  التملص منها إمةا  بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضح

. وهنا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر أو عند مواقةع  األولية الم اورة لون مراعاة للبيئة

 (.  2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 

 نفايات الصلبةال

 

يعتبر م لا قروي تلفيت ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عن المواطنين والمنشةم  الت اريةة  ةي القريةة      

والتي تتمثل حاليةا ب مةع النفايةا  والةتملص منهةا. ونظةرا  لكةون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض رسةوم شةهرية علة                  

)م لةا  % 51شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلغ نسبة  تحصيل الرسةوم حةوالي     12عين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها المنتف

  (.2113قروي تلفيت  

                                                                                                                                                                                                                                                     

ينتفع معظ  سكان قرية تلفيت من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي           

المنا ل والمحال  ومن ث  يت  جمعها من قبل الم لا القروي بواقع مةرة يوميةا ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا        أكياس بالستيكية أمام 

ك  عةن القريةة حيةت يةت  الةتملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب عةن طريةق حرقهةا  ةي                ..1إل  مكب عشوائي  ي القرية يبعد حوالي 

 (.2113)م لا قروي تلفيت  الهواء الطلق 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كت   وبالتالي تقدر كميةة   1.7ة النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية تلفيت أما  يما يتعلق بكمي

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنويا .   111طةن   أي بمعةدل    2.2النفايا  الصلبة النات ة يوميا عةن سةكان القريةة بحةوالي     

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

 

كتيرها من بلدا  وقةرل محا ظةة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن                تلفيت  تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 

 قطاع المياه

 

 مرتفعة   بيسعارعدم وجول خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجول شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه 
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 إدارة المياه العادمة

 

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

لال مة المواطنين بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية ا

لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه 

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

لحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وللب حت  يسهل نفال المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب رير ةا

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

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

 والصحية الناجمة عن للب.  

    

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

تعاني قرية تلفيت من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القرية حيث يقوم المواطنون ب مع النفايا  وتركها أمام المنا ل لحين قيةام  

 النفايا  ب معها مما يسبب تراكمها  ي الشوارع وأمام المنا ل وت مع الحشرا  والحيوانا  الضالة.  سيارة

 

كما ان عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية  كباقي قرل وبلدا  محا ظة نابلا والتي يت  التملص مةن نفاياتهةا  ةي    

النفايا  الصحي الرئيا الذي يمةدم معظة  الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة       مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب 

 نابلا.   

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية تلفيت  

 

يةةة طة الوطنبةين السةل    .155بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% مةن  57لونمةا )  6.12.حيث ت  تصنيي مةا مسةاحته     ت  تقسي  أراضي قرية تلفيت إل  مناطق )ب( و )ج(   الفلسطينية و إسرائيل

وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية              (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

 % من مسةاحة القريةة الكليةة( كمنةاطق    3لونما ) .11مور األمنية.  يما ت  تصنيي ما مساحته الكاملة عل  األ إلسرائيل السلطة وتبق 

حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةتفالة منهةا اال          لاريةا  إو  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةا    (ج)

( ) ب)رائيلية. ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي قرية تلفيت يتمرك ون  ي المنةاطق المصةنفة   سلارة المدنية اإلاإلبتصريح من 

 (.10 دول رق  انظر ال

 1991: تصنيف األراضي في قرية تلفيت اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 10جدول                     

 للقرية % من المساحة الكلية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 92 1,187 مناطق ب

 3 181 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 1,262 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية تلفيت 

 

قامةةة علةة  أراضةةي قريةةة تلفيةةت  ةةي الوقةةت الحةةالي  إال أن هةةذه القريةةة   سةةرائيلية مإمةةن عةةدم وجةةول مسةةتوطنا  ومعسةةكرا    بةةالرر 

ها  حيث يوجةد بةالقرب مةن    سرائيلي   المستوطنا  والحواج  العسكرية ليست بعيدة عنل  تسل  من ممارسا  االحتالل اإل الفلسطينية

رية الساوية والقةرل الم ةاورة  وقةد شةكلت هةذه      سرائيلية والمقامة عل  أراضي قالتربية منها مستوطنة  ايلي  اإل ل  ال هةإالقرية و

 المستوطنة والبلر المحيطة بها مصدرا من مصالر االعتداء عل  المواطنين الفلسطينيين وعل  ممتلكاته  وأراضيه .

 

لقةرل  كما وتيثر  القرية والقرل ال نوبية لمحا ظة نةابلا مةن ت مةع  كفةار تبةواس  االسةتيطاني العسةكري والةذي يفصةل بةين هةذه ا            

سةةرائيلية وقاعةةدة  تبةةواس  العسةةكرية وحةةاج   تبةةواس  العسةةكري     الت مةةع مسةةتوطنة  كفةةار تبةةواس  اإل   ومدينةةة نةةابلا  ويضةة  هةةذا  

حا ظةا  الضةفة   والمعرو   لسطينيا بحاج   عترة  حيث يعتبةر هةذا الموقةع مةن أهة  وأخطةر المواقةع المفصةلية والتةي تةرب  بةين م           

 .الشمالية وال نوبية

 

سةةرائيلية بحةةق المةةواطنين إلذا الموقةةع االسةةتيطاني العسةةكري وال  ال منةةذ االنتفاضةةة الثانيةةة مسةةرحا  مهمةةا  لالنتهاكةةا  ا  وقةةد كةةان هةة 

الفلسطينيين حيث شهد الكثير من حاال  القتل واالعتقاال  واالحت ا  للمواطنين والتفتيش والتنكيل وارالق للحةاج  لسةاعا  طويلةة    

 وأ ما  مرورية وريرها.

 

 .1. ةي ال هةة التربيةة وشةارع رقة        51تيثر  القرية والقرل الم اورة لها من الطرق االلتفا ية المحيطة بها مثل شةارع رقة    كما و

مةةن ال هةةة الشةةمالية  والتةةي عملةةت علةة  مصةةالرة الم يةةد مةةن األراضةةي الفلسةةطينية وتع يةة  السةةيطرة األمنيةةة علةة  البلةةدا  والقةةرل  

 قامة الحواج  العسكرية عل  هذه الطرق. إل  إ باإلضا ةري لقوا  االحتالل عليها الفلسطينية من خالل التواجد العسك

 

 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية تلفيت والقرى المجاورة

 

 القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل رير قانوني عل  أراضي القةرل الم ةاورة   اإلسرائيليين كان العتداء المستوطنين

حيةث سةاهمت هةذه االعتةداءا   ةي السةيطرة علة  الم يةد مةن األراضةي             و ممتلكةاته   لتلفيت األثر األكبةر علة  السةكان الفلسةطينيين    

الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و للب من خالل منع أةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالب الشةائكة و رعهةا باألشة ار         

قام المستوطنون باعتداءا  شت  عل  األش ار والم روعا  وحرقها واجتثاثها واالعتةداء علة  أةةحاب    لتع ي  السيطرة عليها. كما 

 األراضي  ي محاولة لترويعه  و رلعه  عن العولة إل  أراضيه  الم اورة للمستوطنا .

 

المسةتوطنا  تشةكل تهديةدا     قامةة المسةتوطنا  بةل وأةةبحت هةذه      إلتايةا    حيث ل  يكتي االحتالل بمصالرة األراضي من هذه القرل

رة  مةن منةع المة ارعين مةن     حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضةه    منةذ نشةية هةذه المسةتوطنا  واألهةالي يتعرضةون لالعتةداءا  المتكةر         

لةة  أراضةةيه  ال راعيةةة واالعتةةداء علةةيه   وسةةرقة المحاةةةيل ال راعيةةة  وحةةرق األشةة ار  واالعتةةداء علةة  المنةةا ل             إالوةةةول 

 يرها من االنتهاكا  الكثيرة.والممتلكا  ور
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 تلفيت قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 11)انظر ال دول  الممسة سنوا  الماضيةخالل عّدة مشاريع بتنفيذ  تلفيتقروي م لا  قام

 

 لماضيةا سنوات خمسة خالل تلفيتقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 11جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 م لا قروي تلفيت 2111 تعليمي نشاء أبنية للمدارسمشروع إ

 االتحال األوروبي 2111 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق لاخلية

 2113  تلفيتقروي م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلةة  تنفيةةذ عةةدة مشةةاريع خةةالل األعةةوام اوسةةكانه القريةةة تمةةع المةةدني  ةةي   وبالتعةةاون مةةع  ملسسةةا  المتلفيةةت قةةروييتطلةةع م لةةا 

والتةي قةام بتنفيةذها     قريةة تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع بالمشاركة التي ت  عقدها  ةي ال  القالمة  حيث ت  

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

 

 .نشاء مدرسة أساسيةالحاجة إل  إ .1

 ك  تقريبا. 21شق طرق  راعية بطول الحاجة إل   .2

 ك  تقريبا. 7تعبيد طرق لاخلية بطول الحاجة إل   .3

 تيهيل وتوسيع العيالة الطبية مع تيهيل قس  الطوارلء  يها.الحاجة إل   .4

 ب رياضي لمدمة شباب القرية.تيهيل ملعالحاجة إل   ..

 عمل عبارا  مياه  ي شوارع القرية الرئيسية.الحاجة إل   .5

   وأسالب تمديد  وأعمدة.ت ويد القرية بمحوال  كهربائيةالحاجة إل   .7

 بار جمع مياه من لية و راعية.الحاجة إل  حفر آ .1

 كوب. 311نشاء خ ان مياه عام بسعة الحاجة إل  إ .5

 من.التملص من المياه العالمة بشكل آ متصاةية مطابقة للمواةفا  الصحية والبيئية حت  يت نشاء حفر االحاجة إل  إ .11

 عمل ساحا  وأسوار لمدارس القرية القائمة.الحاجة إل   .11

 ك  تقريبا. 4عمل أرةفة لشوارع القرية بطول الحاجة إل   .12

 نشاء منت ه عام للقرية.الحاجة إل  إ .13

 باب.لشاتوعية وتيهيل  برامجالحاجة إل   .14

نتاجية لألسر الفقيرة مثل م ارع أرنام  وم ارع لواجن  ومشارل خياطة  وخاليا نحل الحاجة إل  مشاريع تنموية إ ..1

 وريرها.

 .لفيت الصحي وت ويده بمعدا  متطورةتطوير ممتبر تالحاجة إل   .15

 نشاء حضانة لألطفال.الحاجة إل  إ .17

  يت ال يتون. تسويق عانته عل إلع  الم ارع الفلسطيني والحاجة إل   .11

 ليا   راعية مثل باجر  وتراكتور  وريرها.الحاجة إل  ت ويد الم لا القروي بم .15

 ك  تقريبا. 1بطول  استناليهنشاء جدران الحاجة إل  إ .21
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 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل ألولويا  واالحتياجا  التطويرية  ا12من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  لقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا

 

 تلفيت قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 17جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  71^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   لموجولةإةالس/ ترمي  شبكة المياه ا 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  7   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 نبع مياه  *  ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

م 11.  *  بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  11   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 ةحاوي 111   * ا  ل مع النفايا  الصلبةحاوي 5

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

 1عدل    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي   * إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا  شرا 3

 االحتياجات التعليمية

  مدرسة أساسية ومدرسة ثانوية   * بناء مدارس جديدة 1

 للمدارس الحالية رر  ةّفيةضا ة إ   * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  31   * استصالس أراض  راعية 1

 بئر 31   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركسا  .  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 311  *  أعال  وتبن للماشية 5

 بيو  بالستيكية 11   * إنشاء بيو  بالستيكية 5

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحهبذور  1

    * موال  راعيةنباتا  و 5

 احتياجات أخرى

 .وباجر لصيانة الطرق ت ويد الم لا القروي بسّيارة خاةة 1

 سيارة اسعا . الحاجة إل  2

 .طرق  راعية  ك 31لاخلية و ك  طرق .2  ك  طرق رئيسية .1 ^

  2113  تلفيت قرويم لا المصدر: 
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 :المراجع
 

 

 ( ا2115ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. 2117لتعدال العام للسكان والمساكن والمنشم  

  2111تلفيت قروي م لا. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2112األراضي لسنة 

  لسطين بيت لح  . قس  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -األبحاث التطبيقيةمعهد  

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

  لسطين. -

    2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2112)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -(. نابلا2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) (2111-2115نابلا) .لسطين -نابلا  

  
    

 


