
)وتضم تجمع الفندق( جنصافوطقرية   
(مؤشرات رئيسية  ) 

 السلطة اإلدارية والمساحات 

 نوع التجمع ريف

 نوع السلطة المسؤولة عن التجمع  قروي مجلس

 المساحة الكلية للتجمع دونم  11,893

 مساحة منطقة )أ(   دونم          0

 مساحة منطقة )ب(  دونم      765

 طقة )ج(مساحة من  دونم 223,16

 األراضي السكنية )المبنية (  دونم      369

 األراضي الزراعية   دونم   7,170

 ياإلسرائيل المصادرة من قبل االحتاللاألراضي   دونم      719

 السكان 

 عدد سكان التجمع الكلي  (7002التعداد العام للسكان ،)   نسمة  13591

 الذكور   نسمة  234,1

 ثاإلنا  نسمة  23,61

 األنشطة االقتصادية الرئيسية في التجمع النسبة المئوية

% 30  الزراعة 

% 3  الصناعة 

% 20  التجارة 

% ,1  سوق العمل اإلسرائيلي 

% 7  قطاع الخدمات 

% 10  قطاع الوظائف الحكومية والخاصة 

 المجموع             211 %

 البنية التحتية والخدمات  

 شبكة االتصاالت   نعم

 شبكة المياه  منع

 شبكة الكهرباء  نعم

 شبكة الصرف الصحي  ال

 نظام لجمع النفايات الصلبة   مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبةنعم، 

 التعليم  

 عدد المدارس الموجودة في التجمع  2، مختلطة:2، إناث: 2ذكور: :,

1   عدد رياض األطفال الموجودة في التجمع 

الصحة 
 

 

2  اكز الصحية الموجودة في التجمع عدد المر 

2 

 
 عدد الصيدليات الموجودة في التجمع 



 مصادر المياه 

1  الينابيع 

1   اآلبار االرتوازية 

 قطاع الزراعة  

 الغطاء النباتي  

 األشجار المثمرة  دونم  4,393.1

 الخضروات  دونم        115

 المحاصيل الحقلية  دونم        422

  الثروة الحيوانية 

 األبقار  أس()ر         510

 األغنام  )رأس(      1,284

 خاليا النحل   (ية)خل         497

  الدواجن  )طير(    71,000

 إجراءات االحتالل اإلسرائيلي  

 عدد الحواجز اإلسرائيلية الدائمة المحيطة بالتجمع  1

 بوابات زراعية 0

 

 المراجع
 

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

 فلسطين.

  7007،فوطاجنصقروي مجلس. 

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

 فلسطين. -ف متر. بيت لحابدقة دالية ظص – 7007تحليل ااتخدامات األراضي لسنة 

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

  قادآآآد  بياظآآآات وحآآآد  ظمآآآا المعلومآآآات الجفرافيآآآة (7002القآآآد  )أريآآآ(( ) –معهآآآد األبحآآآاث التطبيقيآآآة ،

 فلسطين. -واعاتشعار دن بعد، بيت لحا 

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

 فلسطين.  -قلقيلية. (7007-7000) المدار 

 ( وزار  الزرادآآة الفلسآآطينيةMOA( )7000بياظآآات مديريآآة زرادآآة محافمآآة ،) ( 7000-7002قلقيليآآة) .

 فلسطين.  -قلقيلية

 

 

 


