
)وتضم تجمعي عسلة وعزبة الطبيب(ة عزون بلد  
(مؤشرات رئيسية  ) 

 السلطة اإلدارية والمساحات 

 نوع التجمع حضر

 نوع السلطة المسؤولة عن التجمع  بلدي مجلس

 المساحة الكلية للتجمع دونم   209,41  

 مساحة منطقة )أ(   دونم       4       

 مساحة منطقة )ب(  دونم     0,,19  

 مساحة منطقة )ج(  دونم  219121   

 األراضي السكنية )المبنية (  دونم    29411   

 األراضي الزراعية   دونم     249102

 ياإلسرائيل المصادرة من قبل االحتاللاألراضي   دونم           0   

 السكان 

 عدد سكان التجمع الكلي  (7002التعداد العام للسكان ،)   نسمة  4,,19 

 الذكور   نسمة   ,,090

 اإلناث  نسمة  09212 

 األنشطة االقتصادية الرئيسية في التجمع النسبة المئوية

% ,,  الزراعة 

% 1  الصناعة 

% ,  التجارة 

% 21  سوق العمل اإلسرائيلي 

% 2  قطاع الخدمات 

% 12  قطاع الوظائف الحكومية والخاصة 

 المجموع             244 %

 ية والخدمات البنية التحت 

 شبكة االتصاالت   نعم

 شبكة المياه  نعم

 شبكة الكهرباء  نعم

 شبكة الصرف الصحي  ال

 مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبةنعم، 

 وبلدية عزون
  نظام لجمع النفايات الصلبة 

 التعليم  

 عدد المدارس الموجودة في التجمع  2، مختلطة:2، إناث:0ذكور: :24

,  األطفال الموجودة في التجمع  عدد رياض 

الصحة 
 

 

1   عدد المراكز الصحية الموجودة في التجمع 

2  عدد الصيدليات الموجودة في التجمع 



 مصادر المياه 

4  الينابيع 

1   اآلبار االرتوازية 

 قطاع الزراعة  

 الغطاء النباتي  

 األشجار المثمرة  دونم  ,24901  

 الخضروات  دونم        241 

 المحاصيل الحقلية  دونم      ,20   

  الثروة الحيوانية 

 األبقار  أس()ر          00 

 األغنام  )رأس(     19140 

 خاليا النحل   (ية)خل          01  

  الدواجن  )طير(  2019444 

 إجراءات االحتالل اإلسرائيلي  

1  تجمع عدد الحواجز اإلسرائيلية الدائمة المحيطة بال 

2  زراعية بوابات 

 

 المراجع
 

 ( التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآتت، 7002الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،)رام هللا. 7002- 

 فلسطين.

 7007عزون،بلدي  مجلس. 

 وحآد  ظمآا المعلامآات الجفرافيآة واعاتشآعار عآن بعآد ،(7002) )أريآ(( القآد  -معهد األبحاث التطبيقيآة :

 فلسطين. -بدقة عالية ظصف متر. بيت لحا – 7007يل ااتخدامات األراضي لسنة تحل

 فلسطين بيت لحا،. قسا أبحاث المياه والبيئة(، قاعد  بياظات 2013)أري(( ) القد  -معهد األبحاث التطبيقية 

  ة ، قاعآآآد  بياظآآآات وحآآآد  ظمآآآا المعلامآآآات الجفرافيآآآ(7002القآآآد  )أريآآآ(( ) –معهآآآد األبحآآآاث التطبيقيآآآة

 فلسطين. -واعاتشعار عن بعد، بيت لحا 

   قاعآآد  بياظآآات قلقيليآآةمحافمآآة  -، بياظآآات مديريآآة التربيآآة والتعلآآيا (7007)وزار  التربيآآة والتعلآآيا العآآالي ،

 فلسطين.  -قلقيلية. (7007-7000) المدار 

 ( وزار  الزراعآآة الفلسآآطينيةMOA( )7000بياظآآات مديريآآة زراعآآة محافمآآة ،) ( 7000-7002قلقيليآآة) .

 فلسطين.  -قلقيلية

 

 

 


