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 شكر وعرفان

 
الدولي من أجل التنميةة   )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون 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 

 البحث خالل عملية جمع البيانا .  ريق 

 
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    محا ظة قلقيليةعا  السكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت م

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ي المحا ظةة  وإعةداا المطة      محا ظة قلقيليةهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي 

لت معةةا  السةةكانية وتقيةةي    التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  اراسةةة ا        

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

 .(AECIDالتنمية )

 

ارا الطبيعيةةة  والبشةةرية  إلةة  اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةو يهةةد  المشةةروع 

والتةي علة     .محا ظةة قلقيليةة  والبيئية  والقيوا الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريفيةة والمهمشةة  ةي    

ياسةةية أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةداا االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةة  مةةن أثةةر األوضةةاع الس  

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

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          محا ظةة قلقيليةة  يمكن االطالع عل  جميع أالة الت معا  السةكانية  ةي   

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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(عرب الخوله)تضم تجمع  كفر ثلثبلدة دليل 
1

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 8...يتراوح  وعل  بعد  قلقيليةمدينة شرق  جنوب   وتقعقلقيليةمحا ظة  بلدا هي إحدل   (عرب الموله)تض  ت مع  كفر ثلثبلدة 

بديا  ومن ال نوب  )محا ظة سلفيت( وااي قاناالشرق  يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  البلدةمرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين 

( 2113أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية ع ون وعسلة  ومن الشمال ومن الترب ع بة األشقر  وسنيريا )محا ظة سلفيت(

 .)1نظر المريطة رق  ا)

 

 البلدة وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مل   أمةا معةدل ارجةا  الحةرارة  يصةل       595سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها   وق مترا 273 عل  ارتفاعتقع البلدة 

 (. 2113أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %82ارجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  19إل  

 

كفةر  مع الت مع األكبةر وهةو ت مةع     2112والتي ت  ام ها  ي عام   ل نة مشاريع عرب الموله  أشر  عل  ت مع 2112حت  العام 

. وعليةه أةةبح ت مةع    2112  وكان ذلك من خالل قرار اتمذ من قبل م لا الو راء الفلسطيني وو ارة الحكة  المحلةي  ةي عةام     ثلث

 .كفر ثلثدي واحد وهو م لا بلدي تحت إاارة م لا بل عرب الموله

 

                                                 
1
وت مع عرب الموله؛ بناءا عل  قرار الحك  المحلي لدمج بلدة كفر ثلث مع ت مع عرب  تشمل المعلوما  المذكورة  ي هذا الدليل معلوما  بلدة كفر ثلث 

 .2112الموله  ي عام 
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لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةني  حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة    

لمحلةي  ال هةا    الفلسطينية . وقد ت  تطوير هذا التقسي  اإلااري للت معا  الفلسطينية من قبل كل من؛ و ارة التمطي   و ارة الحكة  ا 

 المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ول نة االنتمابا  المرك ية بطريقة تنس   مع الواقع الفلسطيني.

 

السةلطة الوطنيةة    تة  تعييةنه  مةن قبةل      أعضةاء  7مةن   الم لةا البلةدي  يتكةون  و م 1985عةام   كفةر ثلةث  بلدة  ي  م لا بلديت  تأسيا 

 الو  م لةا المةدما  المشةترأل األوسة      ويقةع ضةمن    اائة  ملةك  جد للم لةا مقةر   ويو  موظ  14يعمل  ي الم لا  كما الفلسطينية 

 .(2112  كفر ثلث م لا بلدي) وباجر  بيك أب لكنه يمتلك سيارة  سيارة ل مع النفايا  الم لايمتلك 

 

   ما يلي (2112  كفر ثلث م لا بلدي) قوم بهايالتي  الم لا البلديومن مسلوليا  

 

 ب وةيانتها.شبكة إمداا مياه الشر 

 . شبكة كهرباء أو المولدا 

 .جمع النفايا   تنظي  الشوارع  تو ير شبكا  طرق / تأهيل  شق  تعبيد 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 تو ير مقرا  للمدما  الحكومية. 

 .حماية األمالأل الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل مشاريع واراسا 

 واةال .تو ير وسائل م 

 

 

 نبذة تاريخية
 

يعةوا إلة    ن أةةل الكلمةة   ا النةاس  رأل بعض والتي )ثلث(و تعني البلد ال راعي  والتي كلمة )كفر( من كلكتين  تسمية كفر ثلث تشتق

كانت تقةوم علة  بقعةة سيريسةا  ةي أر        بلدة) وج الثالث( أو )رب الثالث(  ويرل ريره  إن البمعن  كنعاني وهو اله  بعل شيليشة

ويعةوا تةاريإ إنشةاء     .المولةه التةي تتكةون منهةا العشةائر     ئلةة  عانسبة إلة    بهذا االس  عرب المولهوتعوا تسمية  .نابلا من ال اوية بلدة

  إل  األةل الكنعاني  وإل  عائال  مقبةل عةواة وعائلةة المولةه     . ويعوا أةل سكان البلدةقبل الميالا 1511 – 1447ما بين الت مع 

  .(1)أنظر الصورة رق   (2112  كفر ثلث)م لا بلدي م  .194حيث أن كلتا العائلتين من أراضي 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
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  البلدة من منظر: 1 صورة

 
 

 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد بعةض األمةاكن     . عمر بن المطاب  مس د عمر بن عبد الع ي   ومسة د الشةهداء  مساجد  وه   مس د ثالثة  البلدةيوجد  ي 

  .(2أنظر المريطة رق  ( )2112  كفر ثلث م لا بلدي) إل  المتا ين ةباإلضا   عيون ماء كفر قرع  منها  البلدةاألثرية  ي 
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 البلدة في الرئيسة المواقع: 2 خريطة 

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 

 

 3,832 بلةغ  البلةدة  أن عةدا سةكان    2117م بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عةا 

 وحدة. 756سرة  وعدا الوحدا  السكنية أ 702نسمة من اإلناث  ويبلغ عدا األسر  1,909و نسمة من الذكور  1,923 نسمة  منه 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة   40.7  كةان كمةا يلةي     2117لعةام  البلةدة  أن تو يع الفئا  العمريةة  ةي   أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا أظهةر        85% ضةمن الفئةة العمريةة    4عاما  و 84 -15% ضمن الفئة العمرية 54.3عاما   15العمرية أقل من 

 %...49%  ونسبة اإلناث 51.2أي أن نسبة الذكور   111.7 111  هي لبلدةاأن نسبة الذكور لإلناث  ي  البيانا 

 العائالت

 

كفةر   بلةدي  )م لا   وعائلة المولهشواهنة  عائلة ررابة  عائلة مراعية  عائلة عواة من عدة عائال   منها  عائلة البلدةيتأل  سكان 

 .(2112  ثلث
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 قطاع التعليم
 

علمةين   %. ومةن م مةوع السةكان المت   .7 %  وقد شكلت نسبة اإلناث منها9.1  حوالي 2117عام  البلدةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهوا 21.8% انهوا اراسته  اإلعدااية  ..21% انهوا اراسته  االبتدائية   21.1% يستطيعون القراءة والكتابة  11.9كان هناأل 

  حسب ال نا والتحصةيل العلمةي   البلدة  يبين المستول التعليمي  ي 1% انهوا اراسته  العليا. ال دول رق  18.5اراسته  الثانوية  و

 .2117لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) البلدة سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,398 0 0 11 1 198 73 343 288 280 149 55 ذكور

 1,337 1 0 5 0 115 47 248 281 269 176 195 إناث

 2,735 1 0 16 1 313 120 591 569 549 325 250 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

تشةر     رس حكوميةة مداأربعة  البلدة يوجد  ي   2111/2112 ي العام الدراسي والثانوية األساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

 (.2انظر ال دول رق  ( )2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي مديرية التربية والتعلي  عليه  

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي البلدة : توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 إناث حكومية ثلث الثانوية بنات كفرمدرسة 

 ذكور حكومية ذكور كفر ثلث الثانويةمدرسة 

 ذكور حكومية ثلث األساسية ذكور كفرمدرسة 

 إناث حكومية بنات حطين االساسيةمدرسة 

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    78 طالبةا وطالبةة  وعةدا المعلمةين     19195ب وعةدا الطةال    فاةة  47 لبلةدة ايبلغ عدا الصةفو  الدراسةية  ةي    

طالبةا وطالبةة     18يبلةغ   البلةدة  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس    2112  قلقيلية -التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  25وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

يوضةح تو يةع     3. ال ةدول رقة    جهةة خاةةة  تهة   تشةر  علة  إاار    لألطفةال  روضةتين  البلةدة  ي يوجد   أما بالنسبة لريا  األطفال

  .س واالحسب ال هة المشر ة   البلدةال  ي ريا  األطف

 

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

 الجهة المشرفة لمعلميند اعد عدد الصفوف الروضة سما

 جهة خاةة 3 3 ثلث الخيرية روضة جمعية كفر

 جهة خاةة 1 1 روضة براعم الغد

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

 (  منها 2112  كفر ثلث م لا بلدي) بعض العقبا  والمشاكل البلدة يواجه قطاع التعلي   ي

 

 لة الوسط .نقص  ي أعداا المدارس وخاةة المرح 

 .اكتظاظ الصفو  بالطالب 
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 .ضع  مستول التعلي   ي المدارس 

 .عدم تو ر أراضي إلنشاء مدارس جديدة 

 ر للطالبممضايقا  قوا  االحتالل والمستوطنين المست. 

  إل  مدارسه . ه لنقل ممصصة للطالب عدم تو ر وسائل مواةال 

 

 لصحةاقطاع 
 

مركة  ةةحي كفةر ثلةث  عيةااة طبيةب عةام حكوميةة  عيةااة أسةنان خاةةة  عيةااة             جةد  ةةحية  حيةث يو  مرا ةق   البلةدة عةدة  تةو ر  ةي   ت

و ةي حةال عةدم تةو ر      .باطني خاةة  ممتبر للتحاليل الطبية حكومي  مركة  أمومةة وطفولةة حكةومي  وةةيدلتين خاةةتين      أخصائي 

قلقيليةة  حيةث يبعةد عةن الت مةع      ينةة  مد ال  ةي  نة  إن المرض  يتوجهون إلة  مستشةف  اروية       ا  الصحية المطلوبة  ي البلدةالمدم

كة   أو التوجةه إلة  مستشةف       .2المستشةف  الةوطني  ةي مدينةة نةابلا  حيةث يبعةد عةن الت مةع حةوالي           ك   أو التوجه إلة    13حوالي 

ي والمركة  الصةح   ك   أو التوجه إل  مرك  الشهيد عمر القاس  التمصصةي  28ر يديا  ي مدينة نابلا  حيث يبعد عن الت مع حوالي 

 .(2112  كفر ثلث لا بلدي )م  ي ع ون

 

  (  أهمها2112  كفر ثلث م لا بلدي) عده مشاكل البلدةويواجه قطاع الصحة  ي 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .نقص  ي الطاق  الطبي العام والماص 

 الحكومي عدم تلبية جميع احتياجا  المواطنين  ي الممتبر الطبي. 

  تلفةتو ر أطباء ذو اختصاةا  ممعدم. 

 .نقص  ي كميا  ونوعيا  األاوية المتو رة 

 .عدم تو ر خدما  ةحية لمنطقة عرب الموله 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

  كفةر ثلةث  م لةا بلةدي   ) العاملةة % من القول 35ب ستوعي حيث  قطاع ال راعة عل  عدة قطاعا   أهمها البلدة االقتصاا  ييعتمد 

  .(1انظر الشكل رق  ( )2112

 

بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن تو يةع األيةدي العاملةة          2112نتائج المسح الميداني الذي أجراه معهد أريةج  ةي عةام    وقد أظهر  

 ما يلي   البلدةحسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة.35قطاع ال راعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة.21قطاع المدما   ويشكل % 

  من األيدي العاملة.21  ويشكل الوظائ قطاع % 

  العاملة. % من األيدي15سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل 

  من األيدي العاملة..قطاع الت ارة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة2  ويشكل الصناعةقطاع %. 
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 البلدة: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

  2112  كفر ثلثم لا بلدي  المصدر:

 

  المح 4و  و واكهخضار  بقالة  ملحمة  ممب   بقاله 1. البلدة يوجد  ي   صااية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

لألاوا   ينمحل  معصرة  يتون 2  لتقدي  المدما  الممتلفة  محال 8  لإ(اوالن ارة ...  نية )كالحدااةصناعا  المهال لتقدي 

 (.2112  كفر ثلثم لا بلدي ) مشتل  راعيو ال راعية

 

نتي ةة اإلجةراءا  اإلسةرائيلية     لبلةدة ا وقد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي       %.42 إل البلدة  ي ةلت نسبة البطالة وقد و

   هي عل  النحو التالي (2112  كفر ثلثم لا بلدي )

 

 .قطاع ال راعة 

 . قطاع المدما 

 .قطاع الت ارة 

 

 القوى العاملة 

 

% من 34.2  أن هناأل 2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 53.8% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  ..85 % يعملون(. وكان هناأل91.7السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ال المن لين ألعممن المتفرر %34.1الطالب  
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 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) البلدة سكان :4جدول 

 

 قطاع الزراعة
 

)انظر ال دول رقة    اونما أرا  سكنية 415و أرا  قابلة لل راعة اون  هي 8,942اونما  منها  11,530حوالي البلدة تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    5

 

 (بالدونم المساحة) لبلدةا في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

اعد والقو

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(8,942) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

420 33 1,060 661 0 929 953 15 7,045 415 11,530 

 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 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 

رغ متف

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 1,398 1 610 13 22 70 0 505 788 39 36 713 ذكور

 1,337 1 1,189 16 1 98 614 460 148 10 2 136 إناث

 2,735 1 1,799 29 23 168 614 965 936 49 38 849 المجموع
.2119 ي لإلحصاء الفلسطيني    ال ها  المركالمصدر  

 

 



 محافظة قلقيلية                                                                                     دراسة التجمعات السكانية                                                           

 

 12 

 البلدة في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر األنةواع    الفقةوس والبةا يالء  يعتبةر  . وبلةدة ال  يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ةي  8ال دول رق  

 (.2111اون  من البيو  البالستيكية )مديرية  راعة قلقيلية  8كما ي رع  ي البلدة ما يقارب  .البلدة راعة  ي 

 

 )المساحة بالدونم(البلدة في  المكشوفةالبعلية والمروية  بالخضراواتمساحة األراضي المزروعة : 6جدول 

 المجموع
ات أخرىخضرو  

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

5 .5 1 1 1 11 1 41 1 1 5 35 

 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر
 

اونة    997.1حيةث يوجةد حةوالي     ل يتةون ب راعةة ا  تشةتهر البلةدة  و .البلةدة   يبين أنواع األش ار المثمرة ومسةاحاتها  ةي   7ال دول رق  

 . ل يتونم روعة بأش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( البلدةمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

32.5 99.4. 7.5  35  1 25 1 1 5 . 21 1 1 997.1 

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر
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 (..  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  اون  171   ان مساحة الحبوب تبلغ البلدةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( البلدةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةضي المزروعة بمساحة األرا: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

12 239 1 5 1 1 1 51 1 4 1 8 12 4 1 171 

 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر

 

 

 وريرهةا  واألرنةام  األبقةار  مثةل  المواشي يقومون بتربية  البلدة سكان من% 43 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.9انظر ال دول رق  ( )2112  كفر ثلث م لا بلدي)

 

 لبلدةا في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

279 119911 359111 1 1 1 1 19138 29395 89 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر
 

)انظةر ال ةدول رقة      (2112  كفةر ثلةث   م لةا بلةدي  ) كة  طةرق  راعيةة    32حةوالي    ي البلدة يوجد   أما من حيث الطرق ال راعية

11). 

 

 وأطوالها البلدة في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 11 ةالحة لسير المركبا 

 18 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 3 ور الدواب  ق ةالحة لمر

 3 رير ةالحة

 2112  كفر ثلث م لا بلديالمصدر: 

 

   منها (2112  كفر ثلث م لا بلدي) المشاكل بعض البلدةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .مصاارة األراضي 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .عدم ال دول االقتصااية 

 صاار المياه.عدم تو ر الم 

 .عدم تو ر عمالة 

 .عدم تو ر الطرق ال راعية للوةول إل  األراضي ال راعية 

 .ارتفاع أسعار المياه 

 .ضع  القدرة عل  التسويق للمنت ا  ال راعية والثروة الحيوانية 
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 .عدم اهتمام و ارة ال راعة بالم ارعين 

 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم   التةي   معيا الو محليةاللسسا  ميوجد عدا من ال كما  مرك  شرطةو  بريد شعبةمنها    يةملسسا  حكومعدة  البلدةيوجد  ي 

   منها (  2112  كفر ثلث م لا بلدي) خدماتها لممتل   ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

 البلةدة االهتمةام بقضةايا    بهةد    حلةي الحكة  الم  و ارة وهةو مسة ل حاليةا  ةي     م  1985عام  تأسا :كفر ثلث مجلس بلدي 

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

  المةدما   تعن  بتقةدي     الشلون االجتماعيةو ارة  وهي مس لة حاليا  يم   19.4تأسست عام  الخيرية: كفر ثلثجمعية

 االجتماعية والثقا ية والتعليمية.

  يعنةة  بتقةةدي  نشةةاطا  رياضةةية    و ارة الشةةباب والرياضةةة   مةةن قبةةلم   2111تأسةةا عةةام   الرياضااي: كفاار ثلااث نااادي

 .وثقا ية واجتماعية

  التنمية ال راعيةة  تقةوم بتقةدي  العنايةة للمةرأة      و م  من قبل بلدية كفر ثلث 2111تأسست عام  تنمية المرأة الريفية:جمعية

 والطفل.

    :م  مةةن قبةةل التنميةةة ال راعيةةة  تعنةة  بتقةةدي  خدمةةة االرشةةاا والتسةةويق         2115تأسسةةت عةةام  جمعيااة الزيااع العضااوي

 للم ارعين.

  :م  من قبل االراثةة ال راعيةة  تقةوم بتقةدي  خدمةة االرشةاا والتسةويق واعة           2118تأسست عام جمعية الثروة الحيوانية

 القطاع ال راعي.

 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء    القطريةة اإلسةرائيلية   شةركة  ال تعتبةر كمةا    م 2117 شبكة كهرباء عامة تأسست عام كفر ثلثبلدة جد  ي يو

  ما يلي ومن المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء .%95ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا  البلدة ي 

 

  واة للبلدة.ضع  القدرة الكهربائية الم 

 .يااة كمية الفاقد من التيار الكهربائي  

 .نقص  ي عدا محطا  التحويل 

 

)م لةا    تمةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة الهةا      % 41 وتقريبا  ااخل البلدة آليتعمل من خالل مقس   هات  شبكة يتو روكما 

 (.2112  كفر ثلثبلدي 

 النقل والمواصالت

 

 ةإن السةكان يسةتمدمون السةيارا        وسةائل مواةةال    و ي حةال عةدم تةو ر    .مكتب تاكسيباإلضا ة إل    تاكسيا  . البلدةيوجد  ي 

  وجةوا حةواج  عسةكرية أو    والمةدما  التةي تقةدمها    قلةة المركبةا   ةي البلةدة      التنقةل  ومن العوائق التي تواجه الركاب أثناء  الماةة

  البلةدة أمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي       .يسةة  بنةاء جةدار الفصةل العنصةري     ترابية  ارتفاع أسعار المواةال   عدم أهليةة الطةرق الرئ  

 .(11ال دول رق   رأنظ( )2112  كفر ثلث م لا بلدي) من الطرق الفرعيةك   12ك  من الطرق الرئيسة و 21 البلدة يوجد  ي 
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 البلدة في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 .

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 11 2

 طرق رير معبدة. .3 7 2

  2112م لا بلدي كفر ثلث  المصدر: 

 

 المياه

 

بالمياه عبر شةبكة الميةاه العامةة منةذ      كفر ثلث وعرب المولهبلدة بت ويد سكان تملكها البلدية  بلدية كفر ثلث من خالل آبار خاةةتقوم 

 (.2012 كفر ثلث م لا بلدي % )95  ة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إلوتصل نسب  2118عام 

 

 كفةر ثلةث    م لةا بلةدي  )السةنة  متةر مكعب/ ألة    119  حوالي 2112عام  هلبلدة كفر ثلث وعرب الموللقد بلتت كمية المياه الم واة 

ال يسةتهلك هةذه   البلةدة  وهنا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي        ليوملترا/ ا 74وبذلك يقدر معدل ت ويد المياه للفرا بحوالي  (.2012

وهةذه تمثةل الفاقةد     (.2012 كفةر ثلةث    م لةا بلةدي  ) %11الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

 88البلةدة  لغ معدل اسةتهالأل الفةرا مةن الميةاه  ةي      عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يب

مةن قبةل منظمةة    أقةل بكثيةر بالمقارنةة بالحةد األانة  الموةة  بةه        ويعتبةر هةذا المعةدل     (.2012 كفةر ثلةث   م لةا بلةدي   ) لترا  ي اليوم

شةيكل /متةر مكعةب      4امةة  ويبلغ سعر المتر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة الع     لتر للفرا  ي اليوم. 111الصحة العالمية والذي يصل إل  

متةر مكعةب  كمةا يتةو ر  ةي       511بئر من لي لت ميع مياه األمطار  باإلضا ة ال  خ ان لت ميةع الميةاه بسةعة     811كما يوجد  ي البلدة 

 باإلضةا ة الة    نبعان للمياه تسم  نبعةي كفةر قةرع ولكنهمةا ريةر مةلهالن ويسةتمدمان بشةكل قليةل لةري المواشةي            منطقة عرب الموله

آبار خاةة يملكها بعض المواطنين  ي البلدة يت  استمدام مياهها لل راعةة وخاةةة لةري أشة ار الفاكهةة والحمضةيا  والبيةو          تسعة

 (.2012 كفر ثلث  م لا بلدي)البالستيكية 

 

 الصرف الصحي

 

والحفةر الصةماء    يةالحفةر االمتصاةة   حيةث يسةتمدم السةكان   شبكة عامةة للصةر  الصةحي      كفر ثلث وعرب المولهبلدة يتو ر  ي ال 

 (.2012 كفر ثلث  م لا بلدي) للتملص من المياه العاامة

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      234واستنااا إل  تقديرا  االستهالأل اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     

 لترا  ةي اليةوم.   53   قد قدر معدل إنتاج الفرا من المياه العاامة بحوالي البلدةمتر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي أل   5.5.

ومةن ثة  يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج       والحفةر الصةماء    الحفةر االمتصاةةية   بواسةطة  ريةر المعال ةة   الميةاه العاامةة   يت  ت ميةع  حيث

. وهنا ت ةدر اإلشةارة إلة     لم اورة اون مراعاة للبيئةحيث يت  التملص منها إما مباشرة  ي المناطق المفتوحة أو  ي األواية ا  النضح

)قسة    أنه ال يت  معال ة المياه العاامة النات ة سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئةة والصةحة العامةة   

  .(2113أريج   -أبحاث المياه والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

عةن إاارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين        المسةئولة ال هةة الرسةمية   النفايةا  الصةلبة    ارةإلايعتبر م لا المدما  المشترأل 

  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والةتملص منهةا. ونظةراك لكةون عمليةة إاارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة           البلدة  ي األخرلوالمنشآ  

تبلةغ نسةبة تحصةيل هةذه      حيةث  شيكل لالشتراأل  ةي الشةهر    .1تبلغ ل النفايا  عل  المنتفعين من خدمة جمع ونق شهرية ر  رسوم 

 (.2012 كفر ثلث م لا بلدي )% 111الرسوم 

 

من خدمة إاارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والملسسا  والمحةال  الت اريةة    البلدةينتفع معظ  سكان 

 متةر مكعةب   1حاويةة بسةعة    55ت مع بعد ذلك  ي حاويا  منتشرة  ي أنحاء البلدة يبلغ عداها  ستيكية والساحا  العامة  ي أكياس بال

ثةالث   بواقةع  م لةا المةدما  المشةترأل إلاارة النفايةا  الصةلبة     مةن قبةل    النفايةا   ومةن ثة  يةت  جمةع     (.2012 كفر ثلث م لا بلدي )
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  كة  عةن البلةدة    85ب  هرة الفن ان  ي محا ظةة جنةين والةذي يبعةد حةوالي      مك   ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل مرا   ي األسبوع

 (.2012 كفر ثلث م لا بلدي )ا نها بطريقة ةحية حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب عن طريق 

 

كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة      1.15 البلةدة أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفةرا اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي       

 .(2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة طنا سنوياك  1891أي بمعدل   طن 4.8بحوالي  سكانالالنفايا  الصلبة النات ة يوميا عن 

 

 األوضاع البيئية

 
ول لهةا  والتةي يمكةن حصةرها بمةا      المحا ظة من عدة مشاكل بيئية البةد مةن معال تهةا وإي ةاا حلة      بلدا  وقرلكتيرها من  البلدةتعاني 

 يلي  

 

 أزمة المياه

 

ال تكفةي لسةد احتياجةا      المتاحةة  الذاتيةة وذلةك ألن كميةا  الميةاه     لفتةرا  طويلةة  خاةة  ي  تةرة الصةي     البلديةمن قبل  انقطاع المياه

كما يشكو السكان من ارتفاع سعر المياه . ياه جديدة لتمدم منطقة عرب المولهال  ان البلدة بحاجة ال  انشاء شبكة م باإلضا ة. السكان

 (.2012 كفر ثلث م لا بلدي )

 
 

 إدارة المياه العادمة

 

للتملص من المياه العاامة  وقيام بعض  استمدام الحفر االمتصاةيةعدم وجوا شبكة عامة للصر  الصحي  ي البلدة  وبالتالي 

ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكالي  العالية الال مة المواطنين بتصري  المياه العاامة  ي الشوارع العامة خاةة  

يهدا بتلويث المياه  االمتصاةية . كما أن استمدام الحفرالبلدةلنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمرا  ااخل 

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

رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  اون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العاامة إل  طبقا  األر   وبالتالي ت نب 

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

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

  والصحية الناجمة عن ذلك.

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

رة النفايةا  الصةلبة يقومةان بعمليةة جمةع النفايةا        من مشاكل  ي ااارة النفايا  الصلبة حيث ان الم لةا المشةترأل إلاا   البلدةال تعاني 

  وهو مكب النفايا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم     النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين

  ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية. البلدة

 
 

 

 

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 

 وعرب الخوليكفر ثلث  بلدةسياسي في  الجيو الوضع
 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1995بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

 .1923سةاحته  حيةث تة  تصةني  مةا م     .إلة  منةاطق )ب( و)ج(   وعرب المةولي  الفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي قرية كفر ثلث

الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة           بلدة% من مساحة ال11.7اونما )
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الوطنية الفلسةطينية و تبقة  إلسةرائيل السةلطة الكاملةة علة  األمةور األمنيةة وتشةكل معظة  المنةاطق الفلسةطينية المأهولةة مةن البلةديا                 

 يمةا يتمركة     يتمرك ون  ي المناطق المصنفة )ب( كفر ثلث  بلدةوبعض المميما . ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي والقرل 

الكليةةة(  بلةةدة% مةةن مسةةاحة ال9.3.اونمةةا ) 119292.  يمةةا تةة  تصةةني  مةةا مسةةاحته  سةةكان عةةرب المةةولي  ةةي المنطقةةة المصةةنفة )ج( 

سيطرة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية أمنيةا و إااريةا  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        ج(  وهي المناطق التي تقع تحت ال) كمناطق

االسةةتفااة منهةةا بةةأي شةةكل مةةن األشةةكال إال بتصةةريح مةةن اإلاارة المدنيةةة اإلسةةرائيلية. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أيضةةا أن معظةة  األراضةةي   

أرا   راعيةةة ومنةةاطق مفتوحةةة باإلضةةا ة إلةة  األراضةةي   هةةيوت مةةع عةةرب المةةولي كفةةر ثلةةث  بلةةدةالواقعةةة  ةةي منةةاطق  ج   ةةي  

 (.12)انظر ال دول رق   المصاارة لألررا  االستيطانية

 

 1995اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية  وعرب الخولي ثلث كفر بلدة: تصنيف األراضي في 17جدول                          

 للبلدةة الكلية % من المساح المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 11.2 1,738 مناطق ب

 89.3 11,797 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 11,531 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

   وعرب الخوليكفر ثلث  بلدةفي ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 

 

حصةتها مةن المصةاارا  اإلسةرائيلية التةي أوا  بةآال  الةدونما  لصةالح األهةدا  اإلسةرائيلية           وعةرب المةولي    كفةر ثلةث   بلدةنالت 

باإلضا ة إل   بلدةكان منها بناء المستوطنا  والبلر االستيطانية االسرائيلية والشوارع االلتفا ية االسرائيلية عل  أراضي ال  الممتلفة

 كفر ثلث  بلدةاضي ال راعية. و يما يلي تفصيل للمصاارا  اإلسرائيلية ألراضي بناء جدار الع ل العنصري وع ل األر

 

وعةرب  كفةر ثلةث    بلةدة %( مةن أراضةي   3.2اونمةا )  387ةاار  إسرائيل خالل سنوا  احتاللها لألراضةي الفلسةطينية مةا مسةاحته     

عمانوئيةل. وال ةدير بالةذكر أن هةذه     من أجل إقامة كل مةن مسةتوطنا  كرنةي شةومرون وجينةو  شةمرون ومعاليةه شةمرون و        المولي 

   يما تقوم األج اء األخةرل مةن المسةتوطنا  علة  أراضةي      وعرب المولي كفر ثلث بلدةالمستوطنا  مقام ج ء منهما عل  أراضي 

القرل الفلسطينية المحيطة مثل قرل اير استيا وع ون وكفر القة  وجنصةا وط. وت ةدر اإلشةارة إلة  أن كةل مةن مسةتوطنا  كرنةي          

رون وجينةةو  شةةمرون ومعاليةةه شةةمرون وعمانوئيةةل تشةةكل جةة ء مةةن المسةةتوطنا  اإلسةةرائيلية المكونةةة للت مةةع االسةةتيطاني         شةةوم

اإلسرائيلي  ارئيل كيدومي   الذي تسع  إسرائيل إل  ضمه إل  حدواها مةن خةالل بنةاء جةدار العة ل العنصةري  ةي أراضةي الضةفة          

يقضةي بضة  الكتةل االسةتيطانية الكبةرل  ةي الضةفة         2115مشروع قةانون  ةي العةام     التربية. و كانت الحكومة اإلسرائيلية قد طرحت

وم مةع 'مةواعين عيليةت' وذلةك       م مةع 'رةوع عتصةيون'     م مع 'جفعا   ئي '  م مع 'ارئييل'  التربية مثل م مع 'معاليه ااومي '

يل ااخل ال دار باعتبارها جة ءاك ال يت ة أ مةن اولةة     من خالل ض  األراضي التي تقوم عليها هذه الكتل االستيطانية الكبرل إل  إسرائ

كمةا ةةرح رئةيا    « قرار جيد ألمنها ومكانتهةا السياسةية واقتصةااها وايموررا يةة الشةعب اليهةواي  ةي 'أراضةي إسةرائيل'         »إسرائيل 

.  2115سةان عةام   الو راء اإلسرائيلي األسبق أرييل شارون عند لقائه الرئيا األمريكي جورج بةوع  ةي الحةااي عشةر مةن شةهر ني      

سةو  تةتمكن إسةرائيل مةن ضة         2114وما أن يت  االنتهاء من تنفيذ ممط  جدار الع ل العنصةري والم مةع االنتهةاء منةه  ةي العةام       

الكتل االستيطانية الكبرل باإلضا ة إل  المستوطنا  األخرل الواقعة ررب ال دار والتي تر ع من م مةوع المسةتوطنا  التةي سةو      

 مستوطنة إسرائيلية.   117يل مع انتهاء ال دار إل  تض  إل  إسرائ

 

موقةع اسةةتيطاني  ةي الضةفة التربيةة والتةي باتةت تعةر   يمةا بعةد بةةالبلر           232كةذلك خةالل العقةدين الماضةيين  قامةت إسةرائيل ببنةاء        

الذي يت  االستيالء عليه مةن قبةل   نول لمستوطنا  جديدة عااة ما تبدأ بإقامة كر انا  متنقلة عل  الموقع وهي عبارة عن   االستيطانية

المستوطنين. وتتفرع البلر االسةتيطانية مةن المسةتوطنة األم وعلة  بعةد عةدة أميةال منهةا. وال ةدير بالةذكر أن وبةاء البةلر االسةتيطانية              

للحيلولة اون تسةليمها   اإلسرائيلية كان بدايته اعوة  شارونية  للمستوطنين اليهوا لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعا  الفلسطينية

للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. ورر  أن الحكومةا  اإلسةرائيلية المتعاقبةة لة  تمةنح تلةك الظةاهرة أي رطةاء         

ام منةي لهةا ولوجسةتي لوجواهةا واسةتمرارها  وعلة  وجةه التحديةد بعةد العة          أقانوني بالظاهر   قد قامت بالرر  من ذلةك بتةو ير رطةاء    

حين تول  أرييل شارون  مام الحك  وأطلق العنةان لهةذه البةلر  األمةر الةذي أال إلة  ارتفةاع ملحةوظ  ةي عةدا تلةك البةلر  ةي               2111

المناطق الفلسطينية. كما اأب ال ي  اإلسرائيلي أيضا عل  مساعدة هلالء المستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقةال واالسةتقرار  ةي تلةك     

مةن القةرل   وعةرب المةولي   كفةر ثلةث    بلةدة وكانةت   الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسةية لضةمان بقةائه   يهةا.    مين أالمواقع بل وت

لة   إتقةع   بلةدة أراضي العل  الفلسطينية التي شهد  االستيالء عل  أراضيها بالقوة لهذا التر   حيث ت  إقامة بلرة استيطانية واحدة 

 (.  2113 -أريج  دة نظ  المعلوما  ال ترا ية و االستشعار عن بعدالترب من مستوطنة معاليه شمرون )وح
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 وعرب الخولي  كفر ثلث  بلدةمخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

مةا ورا بالتعةديل األخيةر     كفر ثلةث.  بحسةب   بلدةثر سلبي ومدمر عل  أكان لمطة الع ل العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء ال دار 

الع ل العنصري الذي ت  نشره عل  الصفحة االلكترونيةة لةو ارة الةد اع اإلسةرائيلية  ةي الثالثةين مةن شةهر نيسةان مةن            لممط  جدار

كة  مةن    4.7 يما تمط  اسرائيل الستكمال بناء  بلدةك  من جدار الع ل العنصري قد ت  بنائها عل  أراضي ال 3تبين أن   2117العام 

اونمةا مةن    29.81ن جهاتها الشمالية الشةرقية وسةو  يقتطةع حةال االنتهةاء مةن بنائةه مةا مسةاحته          وذلك م   بلدةال دار عل  أراضي ال

الكلية( ويع ل الم يد من األراضةي لألرةرا  االسةتيطانية اإلسةرائيلية. وتشةمل األراضةي        بلدة% من مساحة ال..24) بلدةأراضي ال

باإلضا ة إل  األراضةي ال راعيةة والتابةا  والمنةاطق المفتوحةة )انظةر        بلدةالمع ولة المستوطنا  اإلسرائيلية المبنية عل  أراضي ال

 (.13ال دول رق  

 وعرب الخولي كفر ثلث بلدة: تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في 13جدول رقم           

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 أرا   راعية 29191

 2 مناطق مفتوحة 214

 3 مستوطنة اسرائيلية 387

 4 منطقة جدار 41

 5 رابا  49

 المجموع 7,861

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 
 حالة خاصة: االعتداءات اإلسرائيلية على محمية عرب الخولي

كفر  بلدةتجمع عرب الخولي شرق سرائيلي المزارعين الفلسطينيين القاطنين في سلطات االحتالل اإلتمنع 

ثلث من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الستصالحها أو حتى التواجد فيها وذلك لقربها من المستوطنات 
 ونوفيم ،وكرنيه شمرون ،وجينوت شمرون ،سرائيلية التابعة لتجمع أرئيل االستيطاني )معاليه شمروناإل

وعليه يمنع التواجد  ،ن منطقة التجمع هي محمية طبيعيةأيلي بسرائوياكير(. كما وتتذرع سلطات االحتالل اإل
سرائيلية وقطعان المستوطنين باالعتداء على غرض كان. كما وتقوم السلطات اإل أليفيها أو تغيير معالمها 

رض وتتهجم على قطعان المواشي وتدمر المزروعات المزارعين الفلسطينيين باستمرار عند تواجدهم في األ
بار مياه الشرب في التجمع بمواد سامة حتى ال يستطيع المزارعين آوتجرف االراضي وتلوث  والمحاصيل

خرى. كما تقوم  قطعان المستوطنين بفتح مياه المستوطنات العادمة على أالفلسطينيين استخدامها مرة 
زارعين تالف المحاصيل والمزروعات في محاولة منها إلرغام المإالمزروعات في المنطقة وتتسبب في 

ليها حتى يتسنى لقطعان المستوطنين االستيالء على إالفلسطينيين على الهجرة من المنطقة وعدم العودة 
 راضي وضمها للمستوطنات المجاورة. األ

الذي يفتقر إلى أبسط متطلبات الحياة الضرورية من مياه وكهرباء  ،والجدير بالذكر أن تجمع عرب الخولي
غطاًءا نباتيا متنوعا وغنيا بالنباتات الطبية واألعشاب  يعتبر ،الخدماتوشبكات صرف صحي وغيره من 

 الحرجية للقرى الفلسطينية المحيطة وللمحافظة بشكل عام )المصدر: شبكة هنا  القدس لإلعالم المجتمعي(

 

 

 كفر ثلث بلدةسرائيلية سابقة على أراضي وممتلكات إاعتداءات 

 

سرائيلية ستة مواطنين من منطقة خلة سلمت ل نة البناء والتنظي  التابعة لإلاارة المدنية اإل  2111شهر أيلول    ي يوم العشرين من

كفر ثلث إخطارا  تقضي بوق  العمل والبناء  ي بناء منشآته  السكنية وال راعية تحت ذريعة البناء التير  بلدةالطشطي   ي 

سرائيلية دم تقع ضمن األراضي المصنفة  ج   التي تمضع للسيطرة اإلالمنطقة التي تقع  يها المنا ل الممطرة باله أن مرخص وذلك
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حمد ررابه أااريا. وتعوا المنشآ  المستهد ة لكل من رائد  ريد عثمان مقبل وراتب حسن محمد رنام وأيمن سعيد إمنيا وأ  الكاملة

 وثائر كمال حسن وعلي ذيب علي ررابه وعبد القاار محمد رنام. 

 

 كفر ثلث بلدةاإلسرائيلية التي استهدفع أراضي األوامر العسكرية 

 

مرا عسكريا أسرائيلي أهالي قرل كفر ثلث وع ون سلمت سلطا  االحتالل اإل  2115ذار من العام آ ي الرابع والعشرين من شهر 

أمنية  را ألرراضي الفلسطينية  ي كل من قريتي كفر ثلث وع ون اونما من األ 224/  ويصاار ما مساحته 85/15يحمل رق  

سرائيلي الذي سرائيلي أظهر رسما توضيحيا للممط  اإلمر العسكري اإلال أن المريطة المر قة مع األإمر العسكري. ل  تحدا  ي األ

راضي الفلسطينية  ي كل من القريتين السابقتين الذكر الستكمال بناء جدار الع ل العنصري مر العسكري جاء لمصاارة األبين أن األ

 ة.   ي المنطق

 

يلول من العام أسرائيلي أهالي قرل كفر ثلث وحبلة وع ون  ي السااس والعشرين من شهر يضا سلمت سلطا  االحتالل اإلأو

راضي  ي كل من القرل السابقة الذكر وذلك اونما من األ 94.5./  ويصاار ما مساحته 41/12أمرا عسكريا يحمل رق    2112

أةدر  سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عدة   نه  ي العام الذي يليهأ ي المنطقة. وال دير بالذكر الستكمال بناء جدار الفصل العنصري 

ثار السلبية ال أن التعديل الذي ةدر ل  يكن هد ه التمفي  من اآلإ/ ( 85/15سرائيلي الصاار )مر العسكري اإلتعديال  عل  األ

سرائيلية نظرا لوجوا العديد من من مسار ال دار بما يتناسب والمصلحة اإلنما جاء ليعدل   إالمترتبة عل  بناء جدار الع ل العنصري

 سرائيلية  ي المنطقة. المستوطنا  اإل

 

  ماتان سرائيليين القاطنين  ي البلرة االستيطانية قامت  مرة من المستوطنين اإل  2111ي شهر تشرين أول من العام كذلك  

ال راعية  ي منطقة وااي القرع وذلك بهد  رب  البلرة  بلدةقية باالعتداء عل  أراضي الكفر ثلث من ال هة الشر بلدةوالقريبة من 

 .   كرني شمرون االستيطانية السابقة الذكر بشبكة الكهرباء التابعة لمستوطنة 

 

 2112من العام سرائيلي أهالي قرل كفر ثلث وسنيريا  ي الماما والعشرين من شهر كانون أول ما وسلمت سلطا  االحتالل اإلك  

اونما من أراضي القريتين لتر  استكمال بناء جدار الفصل  2.1ويصاار ما مساحته  T/35/02مرا عسكريا يحمل رق  أ  

 العنصري. 

 

كفر ثلث أمرا عسكريا يحمل  بلدة اليسرائيلي  أهسلمت سلطا  االحتالل اإل  2115 ي الثامن عشر من شهر تمو  من العام وأيضا 

لتر  شق طريق التفا ي جديد عل  أراضي  بلدةراضي الفلسطينية  ي الاونما من األ 1.2  ويصاار ما مساحته /121/15رق  

 نشئت عل  أراضيها. أسرائيلية التي لمدمة المستوطنا  اإل بلدةال

 

 

 كفر ثلث بلدةعلى أراضي سرائيلية الحواجز العسكرية اإل

 

ول  يكن حت    راضي الفلسطينية المحتلةموحدة ل ي  االحتالل اإلسرائيلي  ي األسرائيلية إجراءا  تعتبر الحواج  العسكرية اإل

سرائيلي من عدا حواج  التفتي  إل  حت  ر ع جي  االحتالل اإل 2111اندالع االنتفاضة الفلسطينية  ي شهر أيلول من العام 

ولته  عبور هذه الحواج . عالوة عل  ذلك  تشهد مستويا  رير مسبوقة إل  جانب القيوا المفروضة عل  الشعب الفلسطيني  ي محا

الفلسطينيين من جميع  المواطنينبحق  وقائع من التنكيل واالنتهاكا  القاسية التي يمارسها ال نوا اإلسرائيليونالحواج  العسكرية 

اإلهانة و ت ريد المالبا الطالب والمعلمين والمرض  والعاملين الطبيين والموظفين والتي تنطوي عل  الضرب و  شرائح الم تمع

 والح   لساعا  طويلة تحت أشعة الشما الحارقة أو  ي الطقا البارا قبل السماح له  بعبور نقاط التفتي . 

 

مر الذي المتمرك ين عند حواج  التفتي  تلثر سلبيا عل  الم تمع الفلسطيني  األ يسرائيلإن تداعيا  ممارسا  جنوا االحتالل اإل

وارتفاع معدال  البطالة  وتعطيل حركة الحياة اليومية   قا  االجتماعية  والفصل االقتصااي بين المناطقيتسبب بقطع العال

يمنع جنوا حيث   الفلسطينية الطواقم الطبية ضداإلسرائيلي ت او   تصر ا  جنوا االحتالل   واله رة الداخلية. عالوة عل  ذلك

سرائيلية بما  ي ذلك حاال  الطوارئ. كما ب االحيان من عبور حواج  التفتي  اإلطباء والمرض   ي أرلسرائيلي األاالحتالل اإل

يقوم ال نوا اإلسرائيليون المتمرك ون عند نقاط التفتي  بفر  قيوا  منية عل  حركة عبور المواطنين الفلسطينيين عل  العديد من 

مر الذي يتسبب  ي الكثير األ  منية معينة  ي الصباح و المساءنقاط التفتي  بحيث يسمح للفلسطينيين بعبور نقاط التفتي   ي  ترة  

 من العناء للفلسطينيين. 

 

خرل حيث قام جنوا كفر ثلث عن سائر القرل الفلسطينية  ي محا ظة قلقيلية والمحا ظا  الفلسطينية األ بلدةو ال تمتل  معاناة 

بوابة عسكرية عل  مقطع  بإقامة  كفر ثلث بلدةة الشمالية التربية من قامة ال دار  ي ال هإعقب االنتهاء من   سرائيلياالحتالل اإل
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سرائيلية وتسمح للم ارعين الفلسطينيين الذين يحملون التصاريح اإل  ع ون بلدةكفر ثلث و بلدةبين   جدار الفصل العنصري القائ 

و ي أوقا  موسمية أيضا   اضيه  ال راعية المع ولةرأل  إسرائيلية  ق  بالمرور من خالل البوابة اارة المدنية اإلالصاارة عن اإل

 خرل خالل العام. أمثل موس  قط  ال يتون ومواس   راعية 

 

 

  البلدةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 .(14 انظر ال دول رق ( )2112  م لا بلدي كفر ثلث) سنوا  الماضية الممسةمشاريع خالل  عدة بتنفيذ كفر ثلثقامت بلدية 

 

 الماضية سنوات خمسة خاللتها البلدة نفذ التي المشاريع: 14جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 سلطة الطاقة 2117 بنية تحتية مشروع إنشاء الم  البديل للكهرباء

 كفر ثلثبلدية  .211 خدماتي مشروع ت هي  مرك  الشرطة

 أبو ظبي للتنمية ةندوق 2111 بنية تحتية ع ون -شارع كفر ثلثمشروع إنارة 

 أنيرا 2111 تعليمي مشروع بناء طابق إضا ي لمدرسة البنا  الثانوية

 ةندوق أبو ظبي للتنمية 2111 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة مياه ااخلية

 ةندوق البلديا  2111 خدماتي مشروع شراء باجر

 بلدية كفر ثلث  وكالة التوث 2111 خدماتي ان العاممشروع توسعة مبن  الديو

 الصندوق اال ريقي للتنمية 2111 خدماتي مانع بة سل -ع بة األشقر –مشروع تعبيد شارع كفر ثلث 

 .2112  كفر ثلثم لا بلدي  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

تطةوير   ه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القاامة  حيث تة  وسكان البلدةملسسا  الم تمع المدني  ي  وبالتعاون مع  تتطلع البلدة

 -والتةي قةام بتنفيةذها معهةد األبحةاث التطبيقيةة       البلةدة المشاركة التي ت  عقدها  ي أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب

 شاركين  ي الورشة القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر الم

 

 ك . 35انشاء شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة إل   .1

  كوب 11مع تو ير ةهريج نضح سعة   (Cمنطقة )أر  مصنفة كانشاء محطة لتنقية المياه العاامة  ي الحاجة إل   .2

 .ومهداة بالمصاارة اون  محيطة بها 3111استتالل المياه المكررة لتش ير و راعة من اجل 

  متر. 11ال   8ك  وبعرو  تتراوح ما بين  .وتعبيد واضا ة جدران استنااية لطرق ااخلية بطول  شقالحاجة إل   .3

 مع العل  بأن قطعة األر  المعدة لذلك متو رة. لإلناثنشاء مدرسة متوسطة للذكور ومدرسة متوسطة إالحاجة إل   .4

 ر الساعة.يعمل عل  مدا طوارئمشروع تطوير المرك  الصحي وانشاء مرك  الحاجة إل   .5

 نشاء م مع خدما .مشروع إالحاجة إل   .8

 .اضا ية محوال  كهربائية ويدها بوت ك  .بطول  والكهرباء ك  7.3بطول  شروع توسيع شبكة المياهالحاجة إل  م .7

برامج توعية وتثقي  و مشروع تفعيل مرك  نسوي كفر ثلث من خالل تنفيذ مشاريع تصنيع رذائيالحاجة إل   ..

 وريرها.
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 بلدةللت واالحتياجات التطويرية األولويا
  

مةن وجهةة نظةر       األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   15من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رقة   تعاني البلدة 

 .الم لا البلدي

 

  البلدة في التطويرية واالحتياجات األولويات: 15جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليسع 

 أولوية
 مالحظات

  احتياجات البنية التحتية

 ك  59^    * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  15   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  3   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 نبعينو هيل بئر جو يتأ   * ترمي / إعااة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

متر مكعب 19511   * بناء خ ان مياه 6
 

 ك  23   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

 ك  .   * تركيب شبكة كهرباء جديدة .

 حاوية 111   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

  يةاالحتياجات الصح

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي   * إعااة تأهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

    * الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

  االحتياجات التعليمية

 المرحلة المتوسطة للذكور واإلناث  *  بناء مدارس جديدة 1

 المرحلة األساسية   * هيل مدارس موجواةإعااة تأ 2

   *  ت هي ا  تعليمية 3

  االحتياجات الزراعية

 اون  4211   * استصالح أرا   راعية 1

 بئر 84   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 كابر 14   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 11.   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيو  بالستيكية 5   * إنشاء بيو  بالستيكية 8

 بيت بالستيكي 25   * إعااة تأهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحهبذور  .

    * نباتا  ومواا  راعية 9

 .2112  كفر ثلث م لا بلديالمصدر:       

  راعية.ك  طرق  .2ك  طرق ااخلية   17ك  طرق رئيسة   14^       

 

 



 محافظة قلقيلية                                                                                     دراسة التجمعات السكانية                                                           

 

 22 

 المراجع
 

 لسطين. -رام اهلل. 2117(  التعداا العام للسكان والمساكن والمنشآ   2119ل ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني )ا  

   2112م لا بلدي كفر ثلث. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2113( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

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

 لسطين بيت لح  . قس  أبحاث المياه والبيئةبيانا   (  قاعدة2013( ))أريج القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2113القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

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

  لسطين.  -قلقيلية. (2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -قلقيلية. (2111-2119) قلقيلية   

 

  

  

 


