الفصل الثالث :مجال التخطيط والتنظيم
 1.3التحليل الستراتيجي للتخطيط والتنظيم

المجال التنموي :التخطيط والتنظيم
منسق اللجنة :م .شفيق جرادات
 -3م.محمد شريف
 -2م.عبد الهادي شللدة
العضاء -1 :م .أحمد العرامين
 -5اشحاده الفروخ
 م.مراد جرادات4
شللدة
 -6نافذ جرادات
خلفية عن المجال:
لقد تم إعداد المخطط الهيكلي لبلدة سعير بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي عام  2005وشمل مساحة
من أراضي سعير)  6921دونم( حيث أن المساحة الكلية لراضي سعير تبلغ حوالي  117.000دونم.
ويعتبر التخطيط والتنظيم الساس في عملية إعطاء رخص البناء بالتعاون مع مجلس التنظيم العلففى فففي
الوزارة  ,وإن عملية التخطيط العمراني فففي ظفل اسففتقرار إداري وسياسففي تمكففن الهيئة مففن وضففع رؤى
وتصورات مستقبلية للحيز المكاني ,لكنها تواجه العديد من التحديات والمعوقات منها:
الوضع السياسي :من خلل الحتلل و التقسيمات الدارية والمنية.
-1
تسوية الراضي :غياب التسوية يضعف القدرة في السيطرة على الرض وذلك لعففدم تففوفر
-2
المعلومات اللزمة عففن ملكيففة الرض وبالتففالي عففدم القففدرة علففى إنتففاج الخففرائط اللزمففة لعمففل
المخططات الهيكلية والعمرانية ويعتبر هذ العامل من العوامففل المسففاعدة فففي مصففادرة الراضففي
وبنففاء وتوسففيع المسففتعمرات السففرائيلية علففى أراضففينا وشففق الطففرق اللتفافيففة لربففط هففذه
المستعمرات من جهة وإحداث النزاعات على الملكيات وإعاقة عملية التخطيط والتنمية مففن جهففة
أخرى.
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تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة\الفرص(:
 -1وجود مخطط هيكلي مصادق عليه لجزء من بلدة سعير
 -2توسيع رقعة الخدمات للمناطق المصنفة  Cو التي تقع خارج حدود البلدية لتشجيع البناء وتوسيع
المناطق المخصصة للبناء
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف\ التهديدات(:

 1.3القضايا التنموية للتخطيط والتنظيم
 -1قضية توسعة المخطط الهيكلي
وما يبرر ذلك هو قدم المخطط الهيكلي) (2005وكذلك ضم العديد مففن التجمعففات
المحيطة بسعير بقرار وزاري.
-2قضية عدم وجود تسوية للراضي
هناك العديد من الشكاليات الفنية والقانونية التي تعطل العديد مفن القضفايا وذلفك
لعدم وجود تسوية للراضي ،ولهذا يعتففبر مشففروع تسففوية الراضففي مففن المشففاريع
الهامة للبلدة.

الفصل الرابع  :مجال الخدمات الجتماعية
 1.4التعليم
 1.1.4التحليل الستراتيجي للتعليم
المجال التنموي :المجال الجتماعي-التعليم

منسق اللجنة :سناء القواسمي
العضاء -1 :دياب عرامين
 -5مثقال الشللدة
جرادات
خلفية عن المجال:
كان أهالي سعير يدرسون في الكتاتيب ويذكر أن أول من عرف القراءة والكتابة في سعير علففى
سبيل المثال )ثلجي الجرادات ومحمد سالم الطروة واقطيش الشففللدة وسفالم اللهفاليه( وكفانوا
يدرسون في قرية الشيوخ.
 -2زكي شللدة
 -6نادي كوازبة

 -3مها الشريف
 -7بسام كوازبة

 -4فداء الفروخ
 -8هالة

وكان نمط التعليم السائد في الكتاب هو تعليففم القففراءة والكتابففة والحسففاب وحفففظ أجففزاء مففن
القرآن الكريم ) الختمة وكان يحتفل بالتلميذ على مستوى القرية وكان يعلمهم الشيخ عبد الغفار
من الخليل يأتي إلى البلدة على ظهر حماره وكان الطلب يوفرون الكل للمعلمين مقابل تعليففم
أولدهم حيث كان التعليم مجانيا ً بدون رسوم.
واستمروا في الكتاب لمففدة ثلث سففنوات ومففن الففذين درسففوا فففي الكتففاب علففى سففبيل المثففال
) اجديع منصور الفروخ ،صبري الشللدة  ،عيسى ثلجي ورشيد تيم شللدة( .وبعد انتهاء المرحلففة
الدراسية الولى؟ الختمة  -انتقلوا إلى المدرسة البراهيمية في الخليل والتحقففوا بالصففف الثففالث
وأكملوا السنة الدراسية ولكن الظفروف القتصفادية الصفعبة وبعفد المدرسفة عفن مكفان السفكن
حالت دون إكمال مسيرتهم التعليمية فالتحقوا بأعمال الزراعة.
ليس من السهل تحديد بداية التعليم في بلدة سعير لكن يمكن القول أن نسبة المتعلميففن كففانت
قليلة جدا ً إبان عهد النتداب البريطاني مثلها مثل بقية أنحاء فلسطين.
ففي سنة  1933تأسست أول مدرسة في القرية) سعير الثانوية للبنين ( وتم بنففاء أول مقففر لهففا
عام 1935م  ،وأول من دّرس في سعير الشيخ مصطفى السفاريني مففن بلففدة سفففارين وعنففدما
تحولت إلى مدرسة رسمية تولى مهام التدريس فيهففا المففدرس عمففر عنففاني مففن حلحففول وكففان
أعلى صف هو الصف السادس البتدائي وكان ذلك في العام  1948م زمن النكبفة .ثفم أصفبحت
مدرسة إعدادية في العام  ,1955حيث أن طلبة الشيوخ للمرحلفة العداديفة يدرسفون فيهفا عفام
1967م وكان مديرها من عام 1950م حتى عام 1962م المرحففوم عبففد المعطففي طهبففوب ,ثففم
تحولت المدرسة العدادية إلى المدرسة الثانوية ،وأول مدير لها كان المرحوم وجيه الخطيب ثففم
نقلت المدرسة إلى البناء الجديد 1986م – 1987م وكانت مؤلفة من بناء خمسة طوابق.
مدرسة بنات سعير الثانوية:
أنشئت عام  1954م في زمن متصرف لواء الخليل السيد محمود الظاهر وكانت عبارة عن
غرفتين للناث ل تزيد عن  17طالبة تديرها مديرة من منطقة جنين )ربحية الياموني( ثم أضيفت
معة
غرفتين عام  1958ضمت الصفوف من الول حتى السادس البتدائي وكانت صفوفا ً مج ّ
وطالباتها بلغ عددهن  48طالبة ثم بدأت السجلت الرسمية تعتمد في عام  1970حيث بلغ عدد
الطالبات في هذا العام  272طالبة وفي عام  1986تم فتح الصفوف الثانوية وكان مجموع
طالبات المدرسة  400طالبة وتولت السيدة مها الشريف إدارة المدرسة إل أن المدرسة تعاني
من نقص عدد الشعب.
مدرسة سعير الساسية للبنات ) أ  +ب (:
اعتمد فيها برنامج التعليم التكاملي وكانت تضم الصفوف من الول حتى الرابع .وكانت المدرسة
تقوم على نظام الفترتين في سنة 2003م – 2005م وتضم من الول حتى الثامن الساسي.
مدرسة ذكور حمزة:
تأسست المدرسة في العام الدراسي  1990 - 1989وكانت تضم  6صفوف ثم انتقلت إلى
البناء الجديد عام 1998 – 1997م وتضم الصفوف من الول وحتى العاشر.
مدرسة ذكور عمر بن عبد العزيز الثانوية:
تأسست عام  1976في بيت عينون في غرفتين مستأجرين للذكور والناث ثم بنيت المدرسة
من أهل الخير عام 1990م ثم أصبحت المدرسة ذات فترتين )صباحي ومسائي( )ذكور وإناث(
بإدارة منفصلة ثم تحولت المدرسة الن الى مدرسة ثانوية للناث.

مدرسة اسماعيل الفروخ الثانوية للبنين:
عدد صفوفها  13صفا من الول البتدائي إلى التوجيهي.
مدرسة العديسة للبنات:
بنيت مدرسة جديدة للبنات سنة 2004م بواقع  16غرفة تضم الصفوف من الول الساسي إلى
العاشر الساسي.
مدرسة ماريا القبطية للبنات:
تأسست عام 1999م اعتمد فيها نظام التدريس التكاملي ضمت صفوف من الول الساسي
وحتى الرابع الساسي.
مدرسة الدوارة المختلطة:
تأسست سنة 1997م 1998 -م من )  ( 165طالبا ً وطالبة  ,سنة 2003م – 2004م بنيت
مدرسة جديدة للبنين بفترتين صباحي ومسائي.
مدرسة الشهيد عبد القادر جرادات:
ً
تأسست سنة  1935وكان عدد الطلبة في ذلك العام  20طالبا وكانت تعرف باسم مدرسة
سعير الساسية وتضم من الصف الول وحتى الصف السادس.
مدرسة كوزيبا الساسية المختلطة:
تأسست  1977في غرفة مستأجرة لمعلم واحد وعدد طلبها ) 17طالبا ً وطالبة( موزعون على
صفين هما الول والثاني البتدائي وفي عام  1980تم بناء مدرسة جديدة وكان الدوام فيها على
فترتين صباحي ومسائي ذكور وإناث.
مدرسة وادي الريم المختلطة:
ً
بدأت المدرسة عامها الجديد  1997م 1998 -م عدد طلبها  32طالبا وطالبة وقد تم توزيعهم
على ثلث شعب وفي سنة 2003م  2004 -م أصبحت المدرسة تحتوي على غرف صفية
حيث بلغ عدد طلبها الن  98طالب وطالبة.
وحاليا في البلدة لقد أصبح الكثير من حملة الشهادات الجامعية العليا وكذلك من حملة شهادة
الدكتوراه  .والذين يعملون في المرافق التعليمية في محافظات الوطن لمختلف التخصصات.
علما بان أكثر من  1250طالبا وطالبة يدرسون في جامعات الوطن بالضافة إلى توفر قطع
أراضي اللزمة لبناء مؤسسات تعليمية وحرص المجتمع المحلي على التعاون في هذا المجال
وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
لذا فالبلدة بحاجة ماسة إلى المزيد من المؤسسات التعليمية من رياض الطفال مرورا بالتعليم
الساسي والثانوي حتى الجامعي .وهذا بدوره يوفر الوقت والجهد والمال ويحرك اقتصاد البلدة.
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تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )نقاط القوة  -بما في ذلك المصادر المتوفرة\الفرص(:
توفر كادر تعليمي فني جيد.
-1
توفر قطع أراضي لبناء المؤسسات التعليمية.
-2
تعاون المجتمع المحلي من بلديات ومؤسسات ووجود الرغبة في التطوير.
-3
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف\ التهديدات(:
نقص المباني وعدم صلحيتها .
-1
عدم توفر التمويل الكافي.
-2
الحتياجات\ الولويات:
إنشاء وتأهيل غرف صفية ومرافق تعليمية وبيئة مدرسية
-1
إنشاء فرع لجامعة القدس المفتوحة
-2

القضايا التنموية لقطاع التعليم 2.1.4
قضية النقص في المؤسسات التعليمية
-1
)نظففرا لن هنففاك نقففص فففي الغففرف الصفففية والمكتبففات والمختففبرات العلميففة
والحاسوبية وأيضا هناك عدد كبير من الطلبة الجامعيين في البلدة فهففي بحاجففة
لبناء جامعة القدس المفتوحة(
-2

قضية التراجع في جودة التعليم

)هناك نقص في المؤسسات التعليمية ومرافق المدرسة وأيضا هناك عدد كففبير
مففن الخريجيففن مففن طلبففة الجامعففات وليففس لففديهم عمففل )بطالففة خريجيففن
الجامعات((.

 2.4الصحة
 1.2.4التحليل الستراتيجي للصحة
المجال التنموي :المجال الجتماعي-الصحة
منسق اللجنة :بسام الطروة
 -4إياد اللهاليه
 -3يوسف جرادات
-2انور جرادات
العضاء -1 :حسين الفروخ
 -8حسين جبارين
 -7أمل جرادات
 -6نزار الطروة
 -5زهور الشللده
خلفية عن المجال:
المجال الصحي في البلدة يعكس المستوى المعيشي والقتصففادي ويعتمففد تطففوير المسففتوى الصففحي بشففكل
مباشر على عدد ونوعية الخدمات الصحية المتوفرة وذلك تبعا لمؤشرات وإحصففائيات صففحية رسففمية حكوميففة

وغير حكومية .بشكل عام الوضفع الصففحي ففي البلفدة بحاجففة ملحفة للسففتثمار بففه لتطففويره بمفا يتناسفب مفع
احتياجات أهل البلدة.
بلدة سعير تابعة لمحافظة الخليل وتبعد عن مدينة الخليل حوالي  12كم جهة الشففمال الشففرقي مففن المدينففة،
وقد وجدت عيادة صحية في البلدة منذ الستينات في العهد الردني ،ومنذ ذلك التاريخ وهي تتبع لمديرية صففحة
الخليل ،حيث كانت موجودة في غرفة واحدة ويزورها الطبيب مففرة أو مرتيففن فففي السففبوع وكففان يوجففد فيهففا
ممرض مقيم ويأتي من خارج البلدة لعدم وجود ممرض فيها.
وبعد سنة  1967انتقلت العيادة إلى مقر آخر وهو مقر جمعية سعير الخيرية فففي غففرب البلفدة وأصففبحت تفدار
كباقي المؤسسات من قبل الدارة المدنية التابعة للحتلل.
وبعد قدوم السلطة الفلسطينية سنة  1994ووضعها مشاريع وخطط لتطوير كافة المجففالت كففان مففن ضففمنها
المجال الصحي حيث وضعت وزارة الصحة خطة لتطوير العيادات ،وبدأت مديرية الصحة تتصفل بفالمعنيين ففي
البلدات المختلفة للبحث عن أراضي لبناء مباني جديدة للعيادة وفعل ً تم التصال مع بلدية سعير حيث تم تفوفير
قطعة أرض وتم بناء عيادة جديدة عليها مساحتها حوالي  450م  ، 2حيث تم تجهيز المبنى سففنة  2000ونقلفت
العيادة إليه وأصبحت العيادة تقدم عدة خدمات منها :
 .1طب عام -حيث الطبيب يزور العيادة  4أيام في السبوع.
 .2التطعيم.
 .3أمومة وطفولة.
 .4مختبر.
 .5طبيب نسائية يوم في السبوع.
وكذلك فإن المبنى مهيأ لستيعاب عيادة أسنان ،وجهاز أشعة عند توفر المكانيات.
كذلك في الثمانينات تم إيجاد مشروع جديد فففي منطقففة الخليففل تففابع لمديريففة الصففحة وهففو مشففروع الرعايففة
الصحية الولية يطلق عليه مستوى أول ويقدم خدمات التطعيم للطفففال ورعايففة الحوامففل وكففان نصففيب بلففدة
سعير من هذا المشروع خمسة مواقع موزعة كالتالي-:
 مركز سعير
 مركز بيت عينون
مركز الدوارة

مركز واد الريم

مركز اكويزيبا

ويوجد في كل مركز موظفة تسمى مرشدة تحمل مؤهل توجيهي أو ربما أقل من توجيهي لنه في ذلك الوقت
لم تتقدم لهذه الوظيفة ذوات المؤهلت العليا ،حيث كانت تتقاضى راتب حوالي  600شيقل أما الن فقد ثبتت
هذه الموظفات وأصبح راتب كل واحدة ل يقل عن  1200شيقل.
في فترة الستينات والسبعينات لم يكن يوجد طبيب واحد في سعير وكذلك الممرضين ،أما الن فيوجد عدد
كبير من الطباء والممرضين والصيادلة وأطباء السنان ....الخ.
الجهات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية في سعير:
عيادة سعير )حكومية(:
-1
 طب عام ) (4أيام.
 طبيب نسائية ) (1يوم.
 ممرضات ).(4
 مساعد صيدلي ).(1
 فني مختبر ).(1
الخدمات المقدمة :
 الطب العام ) (4أيام.
 التطعيم.
 المومة والطفولة.
 فحص المختبر.
 العيادة النسائية يوم واحد.
 -2مراكز الرعاية الصحية الولية:
 بيت عيون.
 الدوارة.
 العديسة.

 واد الريم.
 اكويزيبا.
كذلك توجد مرشدة صحية في كل مركز:
الخدمات المقدمة:
 تطعيم الطفال.
 رعاية الحوامل.
 مهمة تثقيفية تقوم بها المرشدة.
الطبيب والطاقم يزور المركز مرة كل أسبوعين.
المؤشر )رقمي(

القيمة

المصدر

القيمة
القياسية

التقييم
جيد

متوس
ط

ضعيف

ععععدد وحدات الخدمات
الصحية لكل مستوى:
 -1عيادات حكومية
عامة
 -2عيععععععادة
مختلفة
 -3عيادات أسنان
ريفية
 -4مراكععععععز
حكومية
 -5صيدليات
 -6مختبرات) حكومي
(
 -7مختبرات)خاص(
ععععدد وحدات الخدمات
الصحية المتخصصة
الطباء-
نسعععععععععبة )
الممرضععععين-الصععععيادلة(
العاملين بكل تخصص:
 -1طبيب عام
 -2طبيب أسنان
 -3ممرض
 -4صيدلي
 -5فني مختبر
 -6علج طبيعي
 -7مرشدات صحيات
نسبة الوفيات عند
الولدة
نسعععبة حالت الطوارئ
المحولعععة للمستشعععفيات
)شهريا(
نسبة المراض المزمنة
نسبة المرتبطين بالتأمين
الصحي)الحكومي(
عععدد النشرات والندوات

x
x

1
5

الصحة
البلدة

2
8

4
5

البلدة
البلدة

5
8

x

5
1

البلدة
البلدة

6
2

x
x

4

البلدة

صفر

البلدة

4
1

)(1/1000
)(1000/.3
)(1000/.9
)(1000/.2
)(1000/.8
)(1000/.04
)(1000/.2
)(2/1000

)(1.1/1000
)(1000/.7
)(1.3/1000
)(1000/.7
)(1000/.4
)(1000/.2
)(1000/.1
)(2/1000

x

x
x

x
x
x
x

البلدة
البلدة
البلدة
البلدة
البلدة
البلدة
البلدة
المركز
العلمي
الحصاء

%.4

x

36%

الحصاء

40%

x

62.5%

الصحة

67.5%

10

الحصاء

15

%.3

x
x
x
x

x
x

التوعويعععة فعععي التجمعععع
سنويا
ععععدد السرة للمرضى
لكعععل 1000شعععخص معععن
السكان
نسبة العاملين الصحيين
لكعععل 1000شعععخص معععن
السكان
عدد ساعات توفر الخدمة
الصحية يوميًا
عععععدد مراكز التصوير
والولدة والطوارئ
نسععععبة حالت الولدة
القيصرية )شهريا(
نسععععبة تلقي الرعاية
الصععععحية الوليععععة أثنععععاء
الحمل
المؤشر )وصفي(
اهتمام المواطنين بالصحة

0

الحصاء

)(3/1000

)(2.2/1000

البلدة

5/1000

7

الصحة

24

x

0

الصحة

1

x

12%

الصحة

13%

72%

الصحة

100%

المصدر
الصحة
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات

المؤثرات اليجابية
نقاط القوة:
توفر الخدمات الصحية الولية
-1
وجود حوالي  %62.5من السكان مؤمنين صحيا.
-2
علج الطفال دون سن الثالثة مجاني.
-3
توفير الطعومات وجعلها إلزامية تعني مجتمع محصن.
-4
وجود كوادر متوفرة مؤهلة
-5
ارتفاع مستوى ثقافة المواطنين
-6
الفرص:
اهتمام وزارة الصحة والمؤسسات غير الحكومية
-1
المؤثرات السلبية
نقاط الضعف:
 -1عدم توفر عيادات الختصاص
 -2عدم وجود مركز ولدة امن
 -3نقص الكادر العامل.
 -4نقص المكانيات.
 -5نقص الجهزة.
 -6عدم وجود طبيب عيون.
 -7عدم وجود كوادر تثقيف صحي.
 -8عدم وجود كوادر صحية في مجال الصحة النفسية
التهديدات:
 -1ضعف المساهمة المجتمعية والقطاع الخاص بالقطاع الصحي.
 -2عدم استمرارية التحويل الخارجي.

x

x

x
x
التقييم
جيد

الحتياجات\ الولويات:
 -1توفير سيارة إسعاف
 -2إنشعاء مركعز صعحي شعامل )عيعادة عامعة ،تخصصعية ،مختعبر ،أنشعطة ،أسعنان ومركعز ولدة
آمنة(.
 -3فتح مراكز رعاية أولية جديدة )مستوى أول(.
 -4تحويل المراكز من مستوى أول إلى مستوى ثاني )عيادات(.
 -5تدريب الكوادر وتأهيلها.
 2.2.4القضايا التنموية للصحة
 -1قضية ضعف مستوى الخدمات الصحية الولية
نظرا لعدد التجمعات المحيطة بسعير وباتسففاع رقعففة سففعير نفسففها ،وللنقففص فففي
مجال الرعاية الولية فان هناك حاجة لزيادة الهتمام بها.
 -2قضية النقص في البنية التحتية للخدمات الصحية.
حسب المعايير العالمية) 3سففرير لكففل ألففف مففواطن( ولكففون سفعير مركففز خدمففة
لمحيطهففا ،فففان هنففاك مففبررا لنشففاء مستشفففى عففام لخدمففة الهففالي فففي سففعير
والتجمعات المحيطة.

 3.4المرأة والطفولة المبكرة
 1.3.4التحليل الستراتيجي للمرأة والطفولة المبكرة
المجال التنموي :المجال الجتماعي – المرأة والطفولة المبكرة
منسقة اللجنة :سناء شللدة
بادرة جرادات
العضاء:
-3عاهدة جرادات
 -2تغريد شللدة
 -1سناء قواسمي
 -6فاطمة جرادات
 -5عوفة جرادات
 -4فداء الفروخ
:خلفية عن المجال
تشكل المرأة في البلدة ما نسبته  %49.5من مجموع السكان البالغ عددهم حوالي  22ألف ،وهففي فئة
ذات مشاركة محدودة في الحياة العامة في البلدة والخدمات الخاصة بالمرأة والبرامج التدريبية العامففة
المتعلقة بالمجالت المختلفة )الثقافية ،الرياضية ،الصفحية وغيرهففا( ل تسفتهدف النسفاء وففق اسفتطلع
رأي العديد من النساء والجمعيات النسوية العاملة.
بالنسبة للجمعيات النسوية العاملة فهففي ل تتعففدى ثلث جمعيففات مسففجلة تسففتهدف العففدد القليففل مففن
النساء وفي غالبية برامجها تعتمد على مشاريع غير مستمرة ول يوجد لديها استراتيجيات وبرامج نسففوية
متواصلة تهدف إلى تنمية المرأة في المجالت المختلفة ،وحففتى هففذه البرامففج هففي ل تسففتهدف المففرأة
نفسها وإنما محيطها الجتماعي )الطفال والسففرة( .أمففا بالنسففبة لمركففز سففعير النسففوي الففذي ترعففاه
البلدية فهو الخر يفتقر إلى الخطة التي وجد من اجلها وهي تمكيففن وتشففغيل النسففاء ،وهففو حففتى فففترة
قريبة كان مغلق.

وليس هناك أدل من افتقار المرأة في البلدة لي نوع من الخدمات من عدم وجود إي إحصائية أو تقرير
أو بحث حول واقع النساء في البلدة.
نسبة النساء المتعلمات والعاملت في ازداد ،ولكن دون إحففداث أي تغييففر علففى واقففع المففرأة ،فهففي ل
زالت المسئولة عن تلبية الحتياجات السرية والجتماعية مما يضففاعف مففن العبففاء الملقففاة علففى هففذه
الفئة ويستدعي البحث في سبل تخفيف هذا العبء ،فعلى سبيل المثال ل الحصر فففان أولففى احتياجففات
المرأة العاملة هففو تففوفر حضفانة للصففغار فففي سففنوات عمرهففم الولففى وهففذه الخدمفة بالففذات ل تتفوفر
بالمطلق مما يضطر النساء في غالب الحيان إلى حمل أطفالهن الرضع إلى حضانات قريبة من أمففاكن
تعلمهن أو أماكن عملهن.
كمففا إن الحيففاة الجتماعيففة فيهففا الكففثير مففن وسففائل تخفيففف العبففاء كالنشففاطات الثقافيففة والرياضففية
والترفيهية وهذه الخرى غير متوفرة إذا ل يوجد في البلدة أي ساحة أو حديقة عامة.
وهنالك فئة أخرى من نساء البلدة حرمت من التعليم لسبب أو لخر لكنها ل زالففت تففواجه أعبففاء الحيففاة
ذاتها ولكن بإمكانيات اقل بسبب المية التي تحد وبشكل كبير من مساهمة المففرأة حففتى علفى مسففتوى
أسرتها وأطفالها ،لذلك ل بد من العمل على اجتثاث المية ووضع البرامج المناسبة لذلك.
كما يلحظ وجود عدد ل بأس به من النساء العاملت فففي مجففالت العمففل غيففر المنظففم ) فففي المصففانع
والورش في المدن والقرى المجاورة ( وبأجور زهيدة جدا ً قد ل تدفع لهن أحيانا  ،وساعات عمل طويلففة
وحرمان من كافة الحقوق العمالية كالجازات ،التأمين الصحي  ،العلوات وغيرها .مما يعني انه في حال
توفرت برامج تشغيلية للنساء سيساهم ذلك بشكل كبير في مساعدة هذه الفئة وتوفير حياة كريمة لهن
ولسرهن ،وهنا تجدر الشارة إلى أن تفعيل المركز النسوي في البلدة يمثل محففور هففذا التجففاه والففذي
سيقود أيضا إلى إيجاد فرص عمل للعديد من الخريجات العاطلت عن العمل.
وهنا نأتي إلى مجال آخر وطيد الصلة بالمرأة والتزاماتها في المجتمع إل وهو موضوع الطفولة المبكففرة
وما يسلتزمه من حضانات ورياض أطفال ومدارس متخصصة .فبالبحث في هذا المجال تففبين أن هنالففك
عدد  6رياض أطفال موزعة بشكل غير متوازن مما يضطر بعففض الهففالي) خاصففة منطقففة وسففط البلففد
والمنطقة الشمالية (لرسال أبنائهم إلى رياض أطفففال فففي القففرى المجففاورة كمففا ل يوجففد أي مدرسففة
خاصة ،فعلى سبيل المثال يوجففد فففي مدرسففة الجمعيففة الخيريففة السففلمية الخاصففة فففي بلففدة الشففيوخ
المجاورة عدد  110طالب وطالبة من سعير وهم غالبية في المدرسة التي يبلغ عدد طلبها  197طففالب
وطالبة ،وهذا ينطبق على الروضة التي يبلغ عدد أطفالها  225طفل منهم  104من سعير.
هنالك أيضا عدد من الهالي ممن يعملون في المدن والقرى المجاورة ممن يرسلون أطفالهم إلى حيث
يعملون خاصة في حالة توفرت وسيلة النقل ) على سبيل المثال رابطة الجامعيين و المدرسة النجيليففة
اللوثرية في الخليل وغيرها(.
وجانب آخر من حياة هذه الفئة ) الطفولة المبكرة( هو الجانب الففترفيهي واللعففب والففذي ل يقففل أهميففة
على الجانب التعليمي ،فيكفي الشارة إلى انه ل يوجد أي نادي ترفيهي أو متنزه في البلدة وبففذلك فففان
إنشاء نادي لسعاد الطفولة هو اقل ما يمكن المطالبة به.
المؤشر ) رقمي(

القيمة
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نسعععبة المرأة العاملة بأجر
حسب الحالة العملية
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نسععبة مشاركة النساء في
البرامج التدريبية والتثقيفية
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الجمعيات
النسوية

نسبة النساء التي تدير
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المجتمع
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1
X
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المؤشر ) وصفي (
برامج غير هادفة وغير فاعلة
النساء /البلدية/
البرامج الموجهة للمرأة
الجمعيات النسوية
مشاركة ضعيفة
النساء  /البلدية
مشاركة المرأة في الحياة العامة
الجمعيات النسوية
سيئة وتكاد تكون معدومة
الخدمات الموجهة لمراحل الطفولة النساء /الجمعيات
والمؤسسات
الولى
تحليل الوضع القائم /الستنتاجات
 -1وجود مبنى المركز النسوي
 -2وجود ثلث جمعيات نسوية مسجلة
المؤثرات اليجابية
 -3الستعداد الكبير للنساء للمشاركة في النشاطات العامة
 -4القبال الكبير على التعليم العالي
 -1النظرة التقليدية للمرأة ) مجتمع ذكوري(
 -2نسبة الفقر والبطالة بين النساء كبيرة جدا ً
 -3انعدام البرامج الموجهة للذكور حول ضرورة مساهمة المرأة في
المؤثرات السلبية
الحياة العامة
 -4المؤسسات العامة ل تستهدف المرأة في النشاطات الجتماعية
المختلفة
 -1تفعيل المركز النسوي من خلل برامج تشغيلية تثقيفية وذلك بوضع
خطة تساهم فيها نساء من مختلف الفئات العمرية والمجالت
العلمية والعملية المختلفة
الحتياجات
 -2دعم الجمعيات النسوية الموجودة
 -3إنشاء مركز رياضي ،ثقافي ،اجتماعي خاص بالنساء
) الولويات (
 -4إنشاء حضانة أطفال نموذجية
 -5إنشاء روضة نموذجية ومدرسة خاصة
 -6إنشاء نادي لسعاد الطفولة
X

 2.3.4القضايا التنموية للمرأة والطفولة المبكرة
 .1قضية نقص البرامج التشغيلية والتدريبية للنساء
هناك حاجة لتشغيل عدد كبير من النساء سففواء بمشففاريع مففدرة للففدخل أو مففن
خلل تعاونيات أو جمعيات نسوية منتجة ،حيفث أن النسففاء فففي سفعير ل تمتلفك
القدرات للقيام بذلك.
 .2قضية توفير مركز للنشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية.
كما هو واضح هناك نقص فففي المراكففز النسففوية الففتي يمكففن أن تضففم انشففطة
النساء المختلفففة ،ولهففذا يتطلففب ذلففك إنشففاء مراكففز خففدمات للنسففاء لتشففجيع
مشاركتهن في الحياة العامة.

 4.4ذوي الحتياجات الخاصة
 1.4.4التحليل الستراتيجي لذوي الحتياجات الخاصة
المجال التنموي :المجال الجتماعي – ذوي الحتياجات الخاصة
منسقة اللجنة:
 -2بادرة جرادات
سناء شللدة
-1
العضاء:
 -3عاهدة جرادات
 -2تغريد شللدة
 -1سععناء قواسععمي
 -4فداء الفروخ
:خلفية عن المجال
بعد البحث فففي الموضففوع بزيففارة المؤسسففات المعنيففة فففي البلففدة والقففرى المجففاورة
واستطلع آراء نساء من البلدة تففبين أن عففدد ذوي الحتياجففات الخاصففة بلففغ وفففق آخففر
مسح أجرته جمعية الهلل الحمففر الفلسففطيني ضففمن احففد مشففاريعها قبففل  3أعففوام )
 (420حالة ،وهذا عدد ل يستهان به إذا ما ذكرنا إنهم بدون خدمات خاصة موجهففة لكففل
منهم وفق نوع الحتياج.
جمعية الهلل الحمر الفلسطيني أفردت ضمن عملها مساحة معينة لرعاية عدد منهففم،
وهففذه المسففاحة ضففمن مشففاريع محففدودة وغيففر متواصففلة تنتهففي بانتهففاء المشففروع،
والعاملت في الجمعية تعتبر أن ذلك ل يتعدى متابعة بعض الحالت فففي أقصففاها عشففر
حالت كل ستة اشهر ،وتقديم بعض السناد لهالي ذوي الحتياجففات الخاصففة مففن خلل
برامج الثراء المنزلي التي تهدف إلى توعية المحيطين بذوي الحتياجات الخاصفة حفول
كيفية رعايتهم وإيصالهم إلى الماكن الففتي تسففاعد فففي تففوفير الخدمففة لهففم مففن حيففث
التعليم ،الصحة ،التففدريب والدمففج فففي المجتمففع إلففى جفانب تففوفير بعففض المسففاعدات
العينية أحيانًا.
عدد من ذوي الحتياجات الخاصة يتم إرسالهم من قبل أهاليهم إلى قرى مجاورة يتوفر
فيها رعاية أكثر لهذه الفئة ،فعلى سبيل المثال يوجد في روضة الشهيد فتحففي عرفففات
التابعة لجمعية الهلل الحمر في بلدة الشيوخ المجاورة  3حالت إعاقة ) سمع ،حركي،
ومنجولي( .وهنالك  20حالة في المركز التابع لجمعية الهلل الحمر في بلدة بني نعيففم
) منهفم  9حفالت صفم 8،احتياجفات متعفددة 3 ،منجفولي( ،بعفض الحفالت تفذهب إلفى
مؤسسات أخرى فعلى سبيل المثال بعض العاقات البصرية توجد في مدرسففة العلئيففة
لرعاية المكفوفين في بيت لحم.
ل يوجد إحصاء دقيق للحالت التي تتوجه إلى مراكز خاصة في المدن والقرى المجاورة
وذلك لن المر يعتمد علفى إمكانيفات الهفالي الماديفة بالضفافة إلفى صفعوبة النتظفام
للظروف العامة كالمواصلت ،الطقس ،نوعية الخدمات الففتي تقففدم ممففا يشففكل عبففء
كبير على الهالي وذوي الحتياجات الخاصة.
أما فيما يخص نوع الحتياجات فهي ضمن كافة الفئات )سمعية ،بصففرية ،حركيففة...الففخ(
وفي غالبها متعددة مما يجعل من الصعب التكال على الهالي وحدهم فففي تحمففل هففذا
العبء ،والمسؤولية تجاه ذوي الحتياجات الخاصة هي :
أو ً
ل :مسؤولية وطنيففة :يجففب أن تعنففى بهففا المؤسسففات العامففة كافففة )بلديففة ،وزارات،
والمؤسسات الحكومية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني بهذه الفئة.
ثاني ًا :مسؤولية اجتماعية :تتعلق بالهل وضرورة تحملهم عبء هذه المسؤولية.
ثالثًا :مسؤولية إنسانية :تتعلق بإنسانية كل فرد.
وفي النهاية تجفدر الشفارة إلفى أن موقفع بلفدة سفعير يتوسفط العديفد مفن التجمعفات
السكانية فوجود مركز متخصص بذوي الحتياجات الخاصة سيخدم جميع هذه التجمعات
– العروب ،كوازيبا ،العديسة ،الدوارة ،الشيوخ ،حلحول ،بيت عينون.
التقييم ) مقارنة
القيم
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عمل
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نوبات 40/حالة ) ( %5.5
يوجد
الفريق
التقييم
المصدر
المؤشر ) وصفي (
خدمات محدودة جدا وتكاد
الهلل
الخدمات الموجهة لذوي
تكون معدومة
الحمر
والمجتمع
الحتياجات الخاصة
المحلي
مساهمة تكاد تكون معدومة
المجتمع
مساهمة ذوي الحتياجات في
المحلي
الحياة العامة
تحليل الوضع القائم
 -1وجففود إحصففاء لففذوي الحتياجففات الخاصففة وبعففض
المؤسسات المهتمة
المؤثرات اليجابية
 -2البيئة متعاونة وهناك عدد ل بأس به مففن المهتميففن
والمستعدين للتطوع
 -3وضع العاقات جيد بالنسبة لباقي الوطن
عدم وجود مراكز متخصصة
-1
وجود عدد كبير من حالت العاقة المتعددة
-2
مجال العمل ليس مجال استثماري
-3
المؤثرات السلبية
عففففدم اهتمففففام المؤسسففففات العلميففففة
-4
ومؤسسات المجتمع المحلي من خارج البلدة بهففذا
القطاع
 -1توفير مركز شامل ومتخصص بذوي الحتياجات
الحتياجات
الخاصة
) الولويات (

-2
-3
-4
-5

توفير أدوات مساندة لبعض الحتياجات في أماكن
إقامتها
توفير سيارة للعمل الميداني
تبني برامج تشغيلية لبعض العاقات
دمج ذوي الحتياجات الخاصة

 2.4.4القضايا التنموية لذوي الحتياجات الخاصة
 -1قضية النقص في المراكز المتخصصة لرعاية ذوي الحتياجات الخاصة.
المركز الموجود بففالهلل الحمففر غيففر كففافي وغيففر متخصففص وعففدد المحتففاجين
للرعاية من ذوي الحتياجات الخاصة مرتفع نسبيا ،فلهذا فان هناك حاجة إنشففاء
مركز رعاية متخصص لذوي الحتياجات الخاصة.
 -2قضية النقص في برامج تدريبية لتأهيل ودمج ذوي الحتياجات الخاصة
ذوي الحتياجات الخاصة وحتى يمارسوا حياتهم ويصبحوا منتجين يتطلب دمجهم
بالمجتمع ،وهذا يتطلب تركيز وتكثيف برامج التأهيل والدمج لهم.

الفصل الخامس  :مجال القتصاد المحلي
 1.5الصناعة
 1.1.5التحليل الستراتيجي للصناعة
المجال التنموي :القتصاد المحلي-الصناعة
منسق اللجنة :نور الدين جردات
-5محمد عابد
-4ذياب شللده
-3ماهر شللده
-2أجود المطور
العضاء-1 :أسعد شللده
-8عودة جرادات -9غاندي اللهاليه -10فخري
-5رسمي جرادات -7فخري هاشم
أبو الزلف
خلفية عن المجال:
ً
بدأت الصناعة في سعير قديم ا ،فقد صنع الفخار والطين والفحم والشففيد ،وبعففض الصففناعات الزراعيففة مثففل
الدبس ويقال انه تم استخراج الحجارة التي بني بها الحرم البراهيمي من منطقة )انجاصه( ،وففي أربعينيفات
القرن الماضي استخرجت الحجارة من نفس المنطقة بطريقة بدائيففة وشففحنت إلففى بغففداد حيففث بنففي مبنففى
البرلمان العراقي فيها )الكنتين( ،وفي نفس الفترة تقريبا ً أنشأت مطاحن الحبوب في وسط البلد ،وذلك بعد
استخدام الطاحون البدائي )الرحاه(.

ثم تطور استخراج الحجارة الخام من أراضي سعير حتى بلغت مستوى متطور جففدا ً حالي فا ً وأنشففأت المصففانع
الكبيرة والكسارات ،والتي يبلغ عددها الن ) (60مقلع (20) ،منشار ،وثلث كسارات والتي يعتمد عليهففا الن
عدد كبير من أهالي البلدة .ويقدر رأس المال المستثمر في صناعة الحجر والرخففام 25مليففون دينففار أردنففي
وعدد العاملين  1200عامل.
وقد وصلت منتجات هذه البلدة إلى حوالي  40دولة في العالم ونشأت صناعات أخرى مثل صففناعة البففاطون
والطوب والحذية والسفلت والمخارط ،والنحت .ويقدر حجم الستثمار فففي هففذه الصففناعات ب  3.5مليففون
دينار وتشغل حوالي  150عامل.
وبلدة سعير من المناطق الفلسطينية التي تتوفر فيها مادة الحجر الخام بكميات إستراتيجية  ،وتمتففاز بنوعيففة
وجودة عالية ،وبتعدد اللوان  ،وتوفر مساحات شاسعة قابلة للتحجير تقدر بحففوالي  10000دونففم يقففع %95
منها في مناطق ) Aو )Bكمففا أن موقعهففا الجغرافففي المتوسففط هففام جففدا حيففث يربففط منففاطق بنففي نعيففم،
الشيوخ ،الشيوخ العروب  ،بيت فجار مما يجعلها منطقة مميزة وواعدة في هذه الصناعة.
ووجود مثل هذه المنطقة التي تتمتع بهذه المميزات يجعلها تشكل فرصة حقيقية أمام إقامة منطقة صناعية
تخدم المحافظة بشكل عفام وتسففتقطب العديففد مفن الصفناعات الثقيلففة مثففل  :الزفتفة  ،الطفوب  ،البففاطون
وغيرها من الصناعات والنشطة الخرى.
وفيما يلي سرد لهم الحقائق والمؤشرات القتصادية لهذه الصناعة -:
إن صناعة الحجر في سعير لها مستقبل واعد ،حيث يجب أن تشكل نقطة قوة وجذب للستثمارات إل أنهففا ل
تعتبر كذلك بسبب التقصير الواضح تجاهها من قبل المهتمين والمؤسسات خاصة مؤسسات البلففدة  ،ويتمثففل
ذلك في عدم رعايتها وعدم توفير البنية التحتية لها والمناطق الصناعية  ،وعدم تقديم العففون الداري والفنففي
اللزم لها  ،وعدم التنسيق مع الجهات المختلفة لجلب التمويل اللزم لتطويرها  ....وهذا كله أدى إلى ضعفها
والى إيجاد بيئة استثمارية منفرة في هذه البلدة مما دفع بعففض رؤوس المففوال إلففى الهجففرة للسففتثمار فففي
مناطق مجاورة مثل بيت لحم  ،بيت أمر  ،حلحول  ،بيت فجار  ،الشيوخ العروب حتى أن البعففض انتقففل إلففى
دول عربية مجاورة لقامة مصانع حجر هناك وهذا كله ينعكس بالسلب علففى مسففتقبل هففذه الصففناعة وعلففى
تنمية البلدة وتطورها.
ويقدر عدد المنشات التي تعمل خارج سعير وأصحابها من سعير بأكثر من  10منشآت.
المؤشرات الساسية
تتجمع المحاجر في تجمعين أساسيين وهما :تجمع انجاصة وتبلغ مساحته حععوالي
•
 9500دونم  ،وتجمع اربيعة وتبلغ مساحته حوالي  500دونم  ،ويوجد في هذه التجمعات
حوالي  60محجر عامل  ،ويوجد في البلدة حوالي  20منشار حجر 6 ،مخارط.
يبلغ رأس المال المستثمر في هذه الصناعة ما يزيد عععن  25.000.000مليون دينار
•
أردني )خمسة وعشرين مليون دينار أردني( .
يشغل هذا القطاع  1200عامل يعملون بشكل مباشر في الصناعة.
•
حجم النتاج السنوي في المحاجر يقدر ب  600000متر مكعب.
•
حجم النتاج السنوي للمناشير يقدر ب  550000متر مربع.
•
حجم النتاج السنوي للكسارات يقدر ب  750000طن.
•
يقدر المخزون الستراتيجي من الحجر الخام في البلدة لفترة  50سنة قادمة.
•
• يقدر استهلك الوقود السنوي لهذا القطاع ب  35000000شيكل.
نسبة منشآت الحجر والرخام في سعير مقارنة مع العدد الجمالي لمنشات الحجر في الضفة
:الغربية
ل هو  ، % 3.72عددها في سعير ، 23
نسبة المنشات التي تشغل أكثر من  20عام ً
•
والعدد الجمالي في الضفة الغربية هو .618
ل  ،%17عددها في سعير ، 60
نسعبة المنشعات العتي تشعغل معن  5إلى  20عام ً
•
والعدد الجمالي في الضفة الغربية هو .350

تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية
نقاط القوة:
توفر المادة الخام ) ذات الجودة العالية  ،التنوع  ،الكميات الستراتيجية (
-1
اليدي العاملة الماهرة
-2
الماكينات الحديثة
-3
الخبرة المتراكمة عبر الجيال
-4
توفر مساحات شاسعة قابلة للتحجير والتطور
-5
 95%من هذه المساحات تقع في مناطق A+B
-6
وجود مركز الحجر
-7
الفرص المتاحة:
نمو الطلب على مادة الحجر.
-1
إمكانية إقامة منطقة صناعية كبرى.
-2
وجود جهات مانحة.
-3
توفر مختبر الفحص.
-4
إمكانية توفير حفار للفحص.
-5
إمكانية جذب استثمارات كبيرة للمنطقة
-6
المؤثرات السلبية
نقاط الضعف:
 -1عدم وجود مركز للدفاع المدني.
التهديدات:
ارتفاع أسعار المحروقات المضطرد.
-1
المخاطر البيئية.
-2
المنافسة.
-3
الجراءات السرائيلية المعقدة على الطرق والمعابر.
-4
ضبابية الفق السياسي.
-5
الحتياجات\ الولويات:
دعم الصناعة في سعير.
-1
إنشاء منطقة صناعية في سعير.
-2
ترويج وتسويق المنتجات الصناعية
-3

 2.1.5القضايا التنموية للصناعة
قضية محدودية البنية التحتية لتطور الصناعة.
-1
الصناعة وخاصة المحاجر تحتفاج لفدعم وخاصفة بتأهيفل البنيففة التحتيفة وتوصففيل
الخدمات للتشجيع على الستثمار في هذا المجال.

 2.5التجارة
 1.2.5التحليل الستراتيجي للتجارة

 2.2.5القضايا التنموية للتجارة
المجال التنموي :القتصاد المحلي-التجارة
منسق اللجنة :نور الدين جردات
-5محمد عابد
-4ذياب شللده
-2أجود المطور -3ماهر شللده
العضاء-1 :أسعد شللده
-8عودة جرادات -9غاندي اللهاليه -10فخري
-5رسمي جرادات -7فخري هاشم
ابو الزلف
خلفية عن المجال:
عرفت سعير التجارة من آلف السففنين ويقففال أن سففبب نشففوء البلففدة إضففافة إلففى عيففن المففاء ،كففانت ممففرا ً
للقوافل التجارية وذلك بسبب موقعهففا الرابففط والمتوسففط ،إذ كففانت القوافففل التجاريففة تمففر عففبر سففعير إلففى
المناطق المجاورة
لقد كان أهالي وسففكان البلففدة يعملففون بالزراعففة وبعففض الصففناعات البسففيطة لففذلك كففان ل بففد مففن تسففويق
المنتجات من الغنام والجمال والصوف والحبوب وبذلك كان يذهب الناس إلففى السففواق الكففبرى مثففل سففوق
القدس ،الخليل والرملة وبيت لحم ...الخ ،واكتسبوا الخبرة في هذا المجال نتيجة لذلك.
ومع تطور المجتمع وزيادة عدد السكان نشأت المتاجر البسيطة في البلدة وسط البلد ثم امتدت مع العمففران
والتوسع وتعددت نشاطات التجارة والمحال التجارية تبعا ً لحتياج الناس ورغباتهم.
المؤشرات الساسية
•يبلغ عدد المتاجر في منطقة سعير  260متجرًا ،مقسمة إلى عدة أنواع.
يعمل بالتجارة مباشرة ما يزيد على  300من القوى العاملة.
•
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )بما في ذلك المصادر المتوفرة/الفرص(:
 -1موقع سعير )المتوسط( لبلدات شمال شرق الخليل والذي يقترب عدد سكانه من )
 (100ألف نسمة.
 -2وجود بنك في المنطقة.
 -3وجود مجموعة كبيرة من العاملين في المنطقة.
 -4وجود ثروة زراعية في المنطقة.
 -5وجود مؤسسة تنموية ترعى شؤون التجارة والصناعة )غرفة شمال الخليل() ،اتحاد
صناعة الحجر والرخام(.
.وبناء على ذلك تتشكل بنية استثمارية مشجعة للستثمار
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف /التهديدات(:
 -1عععدم وجععود أسععواق تجاريععة فععي المنطقععة)التنععوع -حسععبة/سععوق غنععم  /مععواد
استهلكية(.
 -2رغبة الناس في الذهاب للشراء من المدينة)بسبب التنوع والسعر(.
 -3ضعف التنسيق بين المؤسسات مثل غرفة تجارة/بلدية/حكومة/بنوك.
الحتياجات\ الولويات:
 -1إنشاء شركة تجارية لمنطقة شمال الخليل.
 -1قضية تدني العائد من التجارة
العائد من التجارة يكاد يكففون غيففر منففافس ،ولهففذا يجففب التفكيففر بمشففاريع اسففتثمارية
لزيادة العائد من التجارة ،كإنشاء شركة تجارية مساهمة بالمنطقة.
 3.5الزراعة
 1.3.5التحليل الستراتيجي للزراعة

المجال التنموي :القتصاد المحلي-الزراعة
منسق اللجنة :نور الدين جردات
-5محمد عابد
-3ماهر شللده -4ذياب شللده
-2أجود المطور
العضاء-1 :أسعد شللده
-8عودة جرادات -9غاندي اللهاليه -10
-5رسمي جرادات -7فخري هاشم
فخري ابو الزلف
خلفية عن المجال:
ً
ً
تمتاز بلدة سعير بالمساحة الشاسعة من الراضي حيث تمتد من البحر الميت شرقا إلى حلحول غربا ومففن
الخليل جنوبا ً والى بيت لحم شمال ً مما أعطففى البلففدة ميففزة التنففوع الحيففوي مففن حيففث الموقففع الجغرافففي
والمساحة والمناخ والتضاريس.
ويوجد فيها من حيث التضاريس :الجبال والسهول والودية ومففن حيففث المنففاخ تتمتففع البلففدة بتنففوع منففاخي
واسع كياني فلسطيني قلما يتوفر في مناطق أخرى .ففي الوقت الذي تكون درجات الحرارة منخفضة في
داخل البلدة فإنها تكون معتدلة في مناطق )البرية( مما يجعل منها نقطة قوة للزراعة مما ينتج عنففه تكففون
نظم نباتية عديدة في هذا البلد إذا استغلت بالشكل الصحيح .إذ يبلغ ارتفاع جبال البلدة عن مستوى سففطح
البحر أكثر من  1000م وتمتد شرقا ً باتجاه البحر الميت )اخفض مكان على وجه الرض(.
المؤشرات الساسية
•تبلغ مساحة الراضي حوالي  117000ألف دونم،
•المساحة الصالحة للزراعة هي  45ألف دونم
•المساحة المزروعة هي  11295دونم.
•مساحة الراضي الحرجية هي  50دونم
•مساحة المراعي المفتوحة هي  30ألف دونم.
•مساحة المزروعات المحمية  30دونم.
•مساحة المزروعات المروية المكشوفة هي  70دونم.
•مساحة البيوت البلستيكية  19دونم.
•باقي الراضي تزرع بالحبوب الشتوية.
•مزارع الدجاج اللحم تبلغ  25مزرعة.
•عدد الدواجن اللحمة  74ألف طير في الدورة الواحدة.
• عدد مزارع دواجن البياض هو مزرعتين.
•عدد الطيور البياض هو  7000طير.
•عدد خليا النحل هو  300خلية نحل.
•عدد الضأن هو  7000رأس وعدد أغنام العساف  2700رأس.
•عدد الماعز  3000رأس.
•يشغل قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني ما يقارب  240من اليدي العاملة.
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية)بما في ذلك المصادر المتوفرة/الفرص(:
 -1المساحة الكبيرة الصالحة للزراعة.
 -2وجود عدة آبار في البلدة.
 -3التنوع المناخي )دافئ/بارد( في نفس الوقت.
 -4التنوع )التضاريس/جبل/سهل/واد(.
 -5ارتفععاع درجععة الحععرارة فععي البريععة وسععطوع الشععمس )طاقععة نظيفععة( وارتفععاع الجبععال
)الرياح(.
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف /التهديدات(:
 -1استخدام أساليب تقليدية في الزراعة.
 -2عدم وجود أسواق محلية للتسويق.
 -3اعتماد المزارعين على مياه المطار الشحيحة.
 -4ضعف التمويل للمشاريع الزراعية.

 -5التوسع العمراني والصناعي على حساب الراضي الزراعية.
 -6البتعاد عن الهتمام في الراضي الزراعية لعتقادهم بعدم جدواها.
 -7عدم وجود مؤسسة زراعية تعنى بشؤون الزراعة والتربية الحيوانية.
الحتياجات\ الولويات:
 -1العمل على إنشاء مؤسسة زراعية لتلبية احتياجعات القطعاع الزراععي )تثقيعف وتمويعل..
الخ(.
 -2توفير سوق خضار )حسبة( وسوق أغنام.
 -3توفير مصنع للنتاج الزراعي )دبس،عنبية ،لبنة ،جبنه ،جلود(.

القضايا التنموية للزراعة
2.3.5
قضية عدم توفر سوق خضار وسوق أغنام.
.1
أعداد المواشي تتطلب وجود سوق تجاري)سوق حلل( في سعير ،ويمكن ان يخدم
المنطقة خاصة ان سعير ترتبط بشبكة طرق جيدة مع محيطها.
قضية محدودية العائد من القطاع الزراعي.
.2
سففواء بففالثروة الحيوانيففة أو النباتيففة ،فالعففائد غيففر منففافس اقتصففاديا ،ولهففذا فمففن
الضففرورة بمكففان معرفففة السففباب وراء ذلففك والتفكيففر بحففل جففدري ،حففتى يشففجع
المزارعين على التمسك والستثمار بهذا القطاع.
 4.5الموارد البشرية
 1.4.5التحليل الستراتيجي للموارد البشرية
المجال التنموي :القتصاد المحلي – الموارد البشرية
منسق اللجنة :نور الدين جردات
-5محمد عابد
-4ذياب شللده
-2أجود المطور -3ماهر شللده
العضاء-1 :أسعد شللده
-8عودة جرادات -9غاندي اللهاليه -10فخري
-5رسمي جرادات -7فخري هاشم
ابو الزلف
خلفية عن المجال:
تعتبر الموارد البشرية العنصر الساسي والهم من بين الموارد الخرى حيث انه ل تنميففة بففدون مففوارد بشففرية
مؤهلة.
أما بالنسبة للموارد البشرية في بلدة سعير فقد تميزت بعنصر القيادة منذ القدم ول زالت كذلك وهذه من أهم
نقاط القوة.
ويبلغ عدد الموارد البشرية في سعير وحسب الحصائيات حوالي  4200مورد بشففري وحسففب الففبيئة فففإن هففذا
العدد مناسب جدا ً لحداث تنمية حيث يبلغ ما نسبته  %20من عدد السكان.
المؤشرات الساسية
•
•
•
•
•
•
•

 45.3%ضمن الفئة العمرية اقل من  15عام.
 51.4%ضمن الفئة العمرية  64-15عام.
 2.9%ضمن الفئة العمرية  65عام فما فوق.
أن نسبة الذكور  %50.6ونسبة الناث  %49.4وهذه التركيبة مناسبة لحداث تنمية.
عدد الموارد البشرية في سعير  4200من القوى العاملة.
أكثر من  597يحملون شهادة البكالوريوس
أكثر من  18يحملون شهادة دبلوم عالي.

• أكثر من  27يحملون شهادة الماجستير.
• أكثر من  9يحملون شهادة الدكتوراه.
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )بما في ذلك المصادر المتوفرة/الفرص(:
 -1يعتبر المجتمع فتي.
 -2عنصر القيادة تتميز به سعير.
 -3وجود كفاءات وخبرات على كافة الصعدة في البلدة.
 -4نسبة البطالة غير عالية.
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف /التهديدات(:
 -1عدم وجود مؤسسات لتنمية الموارد البشرية.
 -2ضعف ظاهرة التطوع.
 -3انتشار ثقافة سلبية اتجاه عمل المرأة.
الحتياجات\ الولويات:
 -1التنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب لتأهيل الموارد البشرية وتطويرها
 -2إقامععة ورشععات عمععل )نععدوات( توعيععة وتثقيفيععة لتعزيععز المواطنععة وتنميععة روح التطععوع لععدى
الفراد.
 -3إيجاد مشاريع اقتصادية من اجل التشغيل.

 2.4.5القضايا التنموية للموارد البشرية
 -1قضية النقص في برامج تنمية الموارد البشرية
هناك قوة منافسة بالقوى العاملة في سعير ،ولكن العديد منها يحتاج لتنميففة مففن
حيث التدريب واكتساب الخبرات وخاصة في المجال القتصادي.

 5.5السياحة
 1.5.5التحليل الستراتيجي للسياحة

المجال التنموي :القتصاد المحلي-السياحة
منسق اللجنة :نور الدين جردات
-5محمد عابد
-4ذياب شللده
-2أجود المطور -3ماهر شللده
العضاء-1 :أسعد شللده
-8عودة جرادات -9غاندي اللهاليه -10فخري
-5رسمي جرادات -7فخري هاشم
ابو الزلف
خلفية عن المجال:
تعتبر سعير من البلدات القديمة في فلسطين ،حيث ان نشوء بلدة سعير منذ القدم كان لففه أسففباب ،إذ كففانت
تكسوها أشجار و غابات كثيفة ،ويوجد بها عدد عيون ماء أهمها عين سففعير والففتي اعتنففت بهففا ورممتهففا الملكففة
هيلنا قبل حوالي  1700عام وعين بيت عينون وعين كويزبيه والعروب والدلبه.
وقد سكنها النبي العيص بن اسحاق ومقامه موجود حتى الن ،ويوجد عففدة خففرب محيطففة بالبلففدة ،مثففل خربففة
العديسه ورأس الطويل وخربة بيت عينون الثرية ،وخربة أبو ادوير ،وخربة تقوع ،وخربة كويزبيه كما يوجد فففي
مسافرها أديرة تعود إلى قديم الزمان مثل )الدير( وهنففاك آثففار إغريقيففة ورومانيففة وعففدة بنايففات قديمففة بنيففت
بواسطة الحجر والشيد وهي قائمة حتى اليوم حيث تجاوز عمرها المفائة عفام وأكففثر لكنهفا بحاجففة إلففى ترميفم
وصيانة .ونأمل ان يتم تسجيل هذه الماكن كأماكن أثرية مسجله.
المؤشرات الساسية
• تتمتع سعير بوجود عدد من عيون الماء
• يوجد بها أماكن وبنايات وخرب أثرية قديمة.
• يوجد أديرة قديمة في مسافر سعير.
• يوجد آثار إغريقية ورومانية.
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )بما في ذلك المصادر المتوفرة/الفرص(:
 -1قدم المنطقة.
 -2وجود مجموعة من الثار والخرب القديمة والتي تعود لحضارات قديمة.
 -3المساحة الكبيرة للبلدة.
 -4التنوع في المناخ )برية ،جبال(.
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف /التهديدات(:
 -1عدم الهتمام من الجهات المختصة بالمواقع الثرية في البلدة.
 -2عدم وجود أي موقع اثري مسجل رسميًا.
 -3عدم وجود محميات طبيعية ومنتزهات.
 -4هدم مجموعة من البيوت القديمة.
الحتياجات\ الولويات:
 -1إبراز المعالم الثرية وترميمها وتسجيلها.
 -2إيجاد منتزهات ومحميات طبيعية.
 -3المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية في مناطق البرية )التنوع الحيوي(.
 2.5.5القضايا التنموية للسياحة
 -1قضية إهمال المواقع الثرية.
سعير بها من الماكن الثرية الكثيرة والهامة التي لو تم تسجيلها والهتمففام بهففا
لشكلت أحياء للتراث القديم ومساهمة بالترويج للبلد.

الفصل السادس :مجال الخدمات البلدية والبنى والتحتية
 1.6الطرق والمواصلت
 1.1.6التحليل الستراتيجي للطرق والمواصلت
المجال التنموي :البنية التحتية-الطرق والمواصلت
منسق اللجنة :م.شفيق جرادات
 -3م .محمد شريف
 -2م .عبد الهادي شللدة
العضاء -1 :م.أحمد العرامين
 -6نافذ جرادات
 -5اشحاده الفروخ
 -4م .مراد جرادات
شللدة
خلفية عن المجال:
إن شبكة الطرق الحالية في بلدة سعير تتألف من حوالي  80كم طول من الطرق ،منها حوالي  20كففم داخففل
حدود المخطط الهيكلي وتشمل طرق رئيسية وفرعية  .ونظام النقل في بلدة سعير يعتمففد علففى وسففيلة نقففل
وحيدة وهي شبكة الطرق الموجودة والتي تربط بلدة سعير بالقرى والبلدات المجاورة وهذه الطففرق تسففتخدم
لغراض تنقل المواطنين ،وكذلك لنقل البضائع ) التجارة ،والمحصول الزراعي والناتج الصناعي( ونظرا ً لتوسط
بلدة سعير لمناطق شمال شرق الخليل وهي بلدات بني نعيم  ,الشيوخ  ,وبيت فجار والعروب ( وكذلك يربطها
ببلدة تقوع –بيت لحم شارع واد سعير ,فإنها تعتبر الطريق الرئيسي لمرور الشاحنات وحلقففة وصففل بيففن هففذه
البلدات مما يشكل ضغط مروري على شوارعها الرئيسية المتمثلة بف :
شارع واد الشرق – المدخل الرئيسي للبلدة.
•
شارع رأس العاروض – الذي يربطها ببلدة الشيوخ وبني نعيم.
•
شارع كوزيبا – الذي يربطها ببيت فجار والعروب.
•
شارع واد سعير – الذي يربطها ب تقوع –بيت لحم.
•
كما ويعتبر شارع بيت عينون مففن الشففوارع الرئيسففية ومففن المففداخل الرئيسففية للبلففدة وبلففدات
•
الشيوخ وبني نعيم إل أن قوات الحتلل دائمة الغلق لهذا المدخل.
ومما سبق يتبين مدى الحاجة الضرورية والمستمرة لتأهيفل شفبكة الطفرق الفتي تتضفرر باسفتمرار مفن كثاففة
التنقلت خصوصا ً شاحنات المحاجر والمناشفير ,وكفذلك الحاجففة إلففى فتففح وشففق طفرق أخفرى بديلفة لتخفيففف
الضغط عن الطرق الرئيسية في البلدة.
التقييم
القيمة
القياسي
المؤشر )رقمي(
المصدر
القيمة
متوسط ضعيف
جيد
ة
98
البلدية
 80كم
أطوال الطرق )كم( للبلدة
x
كم
53
البلدية
كم
20
ضمن
أطوال الطرق ) كم (
x

المخطط الهيكلي
أطوال الطرق المقترحة ضمن
المخطط الهيكلي
أطوال الطرق الساسية )كم(
للبلدة
نسبة الطرق المعبدة
2
كثافة الطرق) -كم/كم (
كثافة الطرق )كم 1000/نسمة(
نسبة الطرق في حالة جيدة
نسبة الطرق في حالة
متوسطة
نسبة الطرق في حالة سيئة
وفيات حوادث السير )وفاة/
 10000مركبة(
المؤشر )وصفي(
حالة الطرق المختلفة

 33كم

البلدية

98

 30كم

البلدية

35

x

65%
0.28
1.53

البلدية
البلدية
البلدية

100%
0.38
0.98

x
x

10.8%
33.92

البلدية
البلدية

21%
39%

55.28%
5

البلدية
البلدية

40%
0

المصدر

x

x
x
x
x
x
التقييم
جيدة

تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة\الفرص(:
توفر شبكة طرق تخدم سعير والقرى المجاورة
-1
اهتمام البلدية بتأهيل وشق طرق داخل وخارج المخطط الهيكلي
-2
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف\ التهديدات(:
 -1سوء حالة الطرق القائمة
 -2ارتفاع كلفة تأهيل طرق قائمة وشق طرق جديدة
 -3الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية
الحتياجات\ الولويات:
إعادة تأهيل شبكة الطرق الحالية
-1
شق طريق رابط بديل لسير الشاحنات
-1

 2.1.6القضايا التنموية للطرق والمواصلت
 -1قضية ضعف ومحدودية شبكة الطرق الحالية
شبكة الطرق الحالية تحتاج لتأهيل وصيانة وبعض الطرق تحتاج لتوسعة،
والعديد من المؤشرات تؤكد ذلك ولسيما نسبة الطرق التي هي بحالة سيئة،
وكذلك نسبة الطرق المنجزة من المخطط الهيكلي.

 2.6الكهرباء

 1.2.6التحليل الستراتيجي للكهرباء والطاقة
المجال التنموي :البنية التحتية-الكهرباء والطاقة
منسق اللجنة :زياد محمد العرامين
-2محمد محمود شللده
العضاء -1 :م .اشحاده عوض الفروخ
 -4اشرف سميح شللده
 -3حاتم احمد شللده
خلفية عن المجال:
كانت سعير تتغذى بالكهرباء منذ العام  1976م عن طريففق مولففدات ديففزل وكففانت تففدار عففن طريففق
جمعية سعير التعاونية للتنوير الكهربائي إلى أن تأسست البلدية في سنة 1997م ،واسففتمرت البلديففة
بإدارة الكهرباء وإنارة البلدة عن طريق هذه المولدات ,وفي سنة 1999م قامت البلدية بربففط البلففدة
بالكهرباء من شبكة كهرباء بلدية الخليل لمدة ستة أشهر تقريبا وبعدها قففامت البلديففة وبالتنسففيق مففع
سلطة الطاقة الفلسطينية بربط الكهرباء من شبكة الكهرباء السرائيلية المارة من أراضي سعير مما
ساهم في تطوير وتقدم البلدة في المجالت الصناعية الخفيفة والزراعية والمجالت الخرى التي تهم
المواطنين في هذه البلدة  ,وتتكون شبكة كهرباء سعير من شبكة ) ضغط متوسففط  33كيلففو فففولت(
طولها حوالي ) 6كم( تغذي عشرة محطات تحويل بقدرات ومواقع مختلفة وشبكة ) ضغط منخفففض(
بطول حوالي )  45كم ( وقد تم تغيير جميع عدادات قياس الطاقة للمشتركين )استخدام منزلي( في
عام  2008م إلى عدادات مسبقة الدفع وعفددها الن تقريبفا ) (2136عفداد وتبلففغ الففديون السفابقة )
 8.301.830شيكل( وهذه الديون المترتبة على المواطنين قبل تركيب عدادات المسبقة الدفع.
التقييم
القيمة
القياس
المؤشر )رقمي(
ضعي
متو
المصدر
القيمة
جيد
ية
ف
سط
ل يوجد
نسبة المنازل التي تحصل على
تغذية من مولدات ديزل
البلدية
ل يوجد
100%
البلدية
10%
نسععبة المنازل غير الموصولة
x
بالكهرباء
2000
البلدية
معععععدل استهلك الفرد من  600كيلو
x
واط
الكهرباء
ل يوجد
السكان
معدل استهلك السرة من غاز
البترول )كغم( سنويا
220كغم
x
100%
السكان
40%
نسعععبة السر التي تستخدم
الحمام الشمسي
0.40.6
سعر الكهرباء )شيكل(
x
0.5
75%
البلدية
40%
نسبة المنازل المربوطة بخدمة
x
التصالت
x
40%
البلدية
نسبة المنازل المربوطة بخدمة
النترنت
10%
20%
البلدية
17.5%
نسبة الفاقد من شبكة الكهرباء
x
التقييم
المصدر
المؤشر )وصفي(
يحتعاج الجعزء الكعبر معن الشعبكة
البلدية
حالة الشبكة
الداخلية إلى تأهيل
تحتاج البلدة إلى تغطية اكبر من
البلدية
تغطية الشبكة
الشبكة
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات

المؤثرات اليجابية )نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة\الفرص(:
إمكانية إيصال خدمة الكهرباء إلى البار الرتوازية التابعة لسلطة المياه
-1
الفلسطينية
إمكانية إيصال خدمة الكهرباء إلى المحاجر ومصانع الحجر والكسارات وأي
-2
مصانع أخرى تقام
 -3التشجيع على وجود مستثمرين في هذه البلدة
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف\ التهديدات(:
وجود بعض الشبكات القديمة
-1
قلة توفر المحولت ومحطات التزويد
-2
نقص المعدات اللزمة لقسم الكهرباء وخاصة رافعة كهربائية
-3
عدم توفر مهندس كهرباء مختص
-4
الحتياجات\ الولويات:
 -1توفير رافعة كهرباء لقسم الكهرباء
 -2توفير محولت ومستلزمات كهربائية أخرى ضرورية
 -3توفير أدوات السلمة العامة لموظفي قسم الكهرباء
 -4توفير مهندس كهرباء

القضايا التنموية للكهرباء
2.2.6
قضية تأهيل شبكات الكهرباء الداخلية
-1
بعض أجزاء شبكة الكهرباء تحتاج لتطوير وصيانة وتوسعة وخاصففة ان نسففبة %10
من المنازل لم تصلها شبكة الكهرباء و خاصة التي تقع على أطراف البلدة

 3.6المياه
 1.3.6التحليل الستراتيجي للمياه

المجال التنموي :البنية التحتية-المياه
منسق اللجنة :زياد محمد العرامين
العضاء -1 :اشحاده عوض الفروخ
حليقة
خلفية عن المجال:

 -3شادي عبد الكريم

-2كمال خليل الفروخ

كان سكان البلدة قبل العام 1978م يعتمدون على مياه الينابيع الموجودة فففي منففاطق مختلفففة مففن البلففدة
مثل عين سعير الموجودة في مركز البلدة وعين كوزيبا وعين بيففت عينففون إلففى أن تففم ربففط البلففدة بشففبكة
المياه التابعة لدائرة مياه الضفة الغربية في سنة 1978م بإشراف ومتابعة من قبل جمعيففة سففعير التعاونيففة
لتجهيز المياه وبعد أن تأسست بلدية سعير في عام 1997م حيث قامت البلدية بالعمل على تطوير وتأهيل
وتوسعة شبكة المياه بحيث أصبحت تغطي جزء اكبر من السكان هكذا إلى أن أصبحت شبكة الميففاه تغطففي
وتلبي حاجات معظم السكان وتصل الى معظم مناطق البلدة بحيث بلغت طول شبكة المياه حاليا ً تقريبففا )
( 40كم وبأقطار مواسير مختلفة من )  ( "8 , "6 , "4 , "3 , "2 ,"1وتطمح البلدية بتوسيع الشبكة بحيث
تغطي جميع سكان المناطق والتجمعات التابعة للبلدة وضمان وصول المياه بصففورة شففبه مسففتمرة إنشففاء
الله وأيضا تقوم البلدية بإعادة تأهيل وصيانة الشبكة بصورة مستمرة ,اضفافة الففى انفه تففم بنففاء خفزان ميففاه
بسعة ألف م  3عام .1998

المؤشر )رقمي(
الذين

لديهم

نسععععبة السكان
شبكات مياه
نسعععبة التجمعات التي لديها
شبكات مياه
متوسععط كمية الستهلك للفرد
الواحد في اليوم )لتر(
نسععععبة السكان الذين يزيد
استهلكهم عن  50لتر يوميا
نسععععبة السكان الذين لديهم
شبكات مياه وضخ متواصل
متوسط سعر المياه في المناطق
المخدومة للمتر المكعب بالشيكل
متوسط سعر المياه في المناطق
غيعععر المخدومعععة للمعععتر المكععععب
بالشيكل
متوسط نسبة الفاقد من الشبكات
المؤشر )وصفي(

التقييم
متو
ضعيف
سط

القيمة

المصدر

القيمة
القياسي
ة

85%

البلدية

100%

x

95%

البلدية

%100

x

57

البلدية

120

90%

البلدية

100%

55%

البلدية

100%

x

4.5

6

x

25-30

8

27%

البلدية
المصدر

25%

جيد

x
x

x
x

التقييم
تعم تأهيعل وتغييعر جعزء معن الشعبكة
البلدية الداخليععععة واسععععتبدالها بمواسععععير
حالة الشبكة
مجلفنة مقاومة للصدأ
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة\الفرص(:
قرب المضخة التابعة لسلطة المياه الفلسطينية من البلدة والتي تضخ الميععاه فععي
-1
مواسير قطرها )(36انش
وجععود أبععار ميععاه ارتوازيععة قريبععة مععن البلععدة وعععددها )  ( 2تابعة لسلطة المياه
-2
الفلسطينية وبئر أخر تابع لبلدية الخليل
تغذية الشبكة من أكثر عداد رئيسي
-3
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف\ التهديدات(:
نقص مصادر المياه الكافية
-1
قدم خطوط المياه الرئيسية مما يزيد في نسبة الفاقد
-2
عدم توفر الضغط اللزم لتوصيل المياه لبعض الناطق المرتفعة
-3
عدم التزام المواطنين بدفع الفواتير والديون المتراكمة عليهم
-4
الحتياجات\ الولويات:
توفير مصادر إضافية للمياه
-1
تطوير شبكة المياه وزيادة أقطار النابيب
-2

 2.3.6القضايا التنموية للمياه
 .1قضية النقص في مصادر المياه.
في الفترة الخيرة كان هناك نقص حاد بكمية المياه المزودة للبلد ،وهنففاك معانففاة
لدى الهالي خاصة بالصيف ،ولهذا فمن الضففروري البحففث عففن مصففادر جديففدة أو
تطوير المصادر الحالية.
 .2قضية ضعف نظام المياه
من الواضح أن الشبكة الحالية تحتاج لتأهيل)نسبة الفاقففد مرتفعففة نسففبيا( ،وكففذلك
امتداد البلد وتضاريسها يتطلب تطوير مستمر للشبكة ولنظام المياه.

 4.6الصرف الصحي
 1.4.6التحليل الستراتيجي للصرف الصحي

المجال التنموي :البنية التحتية-الصرف الصحي
منسق اللجنة :زياد العرامين
 -2م .غاده نصار
العضاء -1 :م .اشحاده عوض الفروخ
خلفية عن المجال:
ل يوجد شبكة صرف صحي في البلففدة وإنمففا يعتمففد السففكان علففى الحفففر المتصاصففية وهففذه الحفففر تبنففى
عشوائيا مما يزيد في تلويث البيئة المحيطة لهذه الحفر وهذه الحفففر منفففذه للميففاه لنهففا حفففر غيففر صففماء
وبالتالي تعمل على تلويث الينابيع الموجودة في البلدة مثل )عين سعير في مركز البلدة ,عين بيففت عينففون
في منطقة بيت عينون( وأيضا تلوث المياه الجوفية ويتم التخلص من ميفاه هففذه الحففر عفن طريففق تنكفات
نضح ويتم التخلص منها عشوائيا في الراضي الزراعية مما يعمففل علففى تلففويث المزروعفات القريبففة وعليففه
فان التجمع بحاجة ماسة لشبكة صرف صحي للتخلص من هذه الحفر ومعالجة المياه العادمة بطرق علميففة
والستفادة من المياه المعالجة زراعيا.
المؤشر )رقمي(

القيمة

المصدر

توفر شبكة صرف صحي
ععععدد الحفر المتصاصية في
التجمع
معععدل تكلفة التخلص من مياه
الصرف الصحي شهريا )شيكل(
المؤشر )وصفي(

0
3020

البلدية
الحصاء

80

البلدية

التقييم
متوس
ط

القيمة
القياسي
ة
1
0

x
x

50

x

جيد

ضعيف

التقييم
المصدر
يتععم التخلععص مععن مخلفععات حفععر
المتصاص ععن طريعق تنكعات نضعح
وتفريغها فعي الراضعي المكشعوفة
ممعععععا يلحعععععق الذى والمعععععراض
مخلفات حفر المتصاص)وصفي(
البلدية
بععععععالمواطنين ويلععععععوث الععععععبيئة
والمزروعات القريبة ممعا يعؤثر علعى
النسان والحيوان معا .
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة\الفرص(:
غالبية السكان يطالبون بعمل شبكة صرف صحي
-1
طبيعة تضاريس البلدة تساعد في إنجاح مشروع الصرف الصحي
-2
بلدة سعير يتوفر لديها الرض والموقع المناسبين لعمل وحدة معالجة وتنقية
-3
المياه العادمة والتي ستخدم البلدات المجاورة مثل حلحول والشيوخ وبيت فجار
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف\ التهديدات(:
التكلفة المرتفعة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي
-1
تأثيره على البنية التحتية للبلدة
-2
المعارضة أو الرفض السرائيلي
-3
الحتياجات\ الولويات:
عمل شبكة صرف صحي للبلدة
-1
توفير سيارة نضح
-2
 2.4.6القضايا التنموية للصرف الصحي
-1

قضية ضعف نظام الصرف الصحي

البلدة تعتمد على الحفر المتصاصية والتي تشكل خطرا مستقبليا على المياه
الجوفية عدا التأثير السلبي على البيئة ،ومن هنا تبرز الحاجة الماسة لنظام صرف
صحي.

 5.6النفايات الصلبة
 1.5.6التحليل الستراتيجي للنفايات الصلبة
المجال التنموي :البنية التحتية-النفايات صلبة
منسق اللجنة :زياد محمد العرامين
 -3خالد حسن الفروخ
 -2أجود رسمي المطور
العضاء -1 :م .اشحاده عوض الفروخ
خلفية عن المجال:
تم البدء بخدمة جمع النفايات منذ أن تأسست البلدية في العام 1997م حيففث كففانت عمليففة جمففع النفايففات
ونقلها إلى مكب النفايات بواسطة تراكتور وكانت هذه العملية مقتصرة على مركز البلدة وفي عام 1999م
تم الحصول على سيارة من نوع فولفو لجمع النفايات عن طريق وزارة الحكم المحلففي وتففم وضففع حاويففات
بلغ عددها آنذاك ) (80حاوية موزعة في الشوارع الرئيسفية للبلفدة المفر الفذي سفاعد البلديفة ففي توسفيع
منطقة الجمع والتخلص من النفايات الصلبة من مناطق البلدة والتجمعات السففكانية الخففرى التابعففة للبلففدة
مثل كوزيبا ,عرقان طراد ,وبيت عينون مما اضطر البلدية إلففى زيففادة عففدد الحاويففات إلففى أن أصففبح عففددها
حاليا ) ( 119حاوية ,وفي السابق كان يتم نقل ومعالجة النفايات إلى مكب مستأجر للبلدية أما الن يتم نقل
النفايات إلى مكب نفايات تابع لمجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة الواقع في مسافر يطا.
التقييم
القيمة
المصدر القياسي
القيمة
المؤشر )رقمي(
متوسط ضعيف
جيد
ة
X
21
ميزان
8.5
كمية النفايات الصلبة المنتجة
مكب
يوميا )طن(
النفايات
X
100%
البلدية
85%
نسعععبة التجمعات المخدومة
بجمع النفايات الصلبة
X
250
البلدية
119
عدد الحاويات
X
2
البلدية
1
عدد سيارات جمع النفايات

عدد البيوت المشمولة في
عملية الجمع
عدد عمال جمع النفايات
الصلبة
تكلفة جمع ونقل النفايات
الصلبة  /بيت  /شهر* )شيكل(
المؤشر )وصفي(
حالة الحاويات

2500

البلدية

3400

X

2

البلدية

4

X

9.5

البلدية

15

X

التقييم
المصدر
معظم الحاويات المتوفرة لدى البلدية
فععي منععاطق البلععدة قديمععة وبحاجععة
البلدية
إلى استبدال
يتم نقل النفايعات إلعى المكعب الواقعع
فععي مسععافر بلععدة يطععا حيععث يتععم
بعد المكب عن التجمع
البلدية
معالجتها هناك ممعا يزيعد تكلفعة جمعع
النفايات الصلبة
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات

المؤثرات
-1
-2
-3

اليجابية )نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة\الفرص(:
وجود طاقم عمل جيد لجمع النفايات
وجود اهتمام من البلدية بجمع النفايات
وجود مكب مؤهل للنفايات الصلبة في يطا

المؤثرات السلبية )نقاط الضعف /التهديدات(:
 -1محدودية المكانيات من سيارات وحاويات
 -2نقص الكادر من عمال وفنيين
 -3قلة اهتمام المؤسسات ذات العلقة بالنفايات الصلبة
الحتياجات\ الولويات:
توفير سيارة نفايات عدد )  (2وبإحجام مختلفة بحيث تخدم المناطق السكنية
-1
المكتظة وذات الشوارع الضيقة
زيادة عمال النفايات
-2
توفير عدد كافي من الحاويات
-3

 2.5.6القضايا التنموية للنفايات الصلبة
قضية جمع والتخلص من النفايات الصلبة
-1
التخلص من النفايات الصلبة يتطلب جهدا يوميا وتففوفير إمكانيففات ومتطلبففات مففن
عمال ومعدات ،ونظرا للنقص في تلك المتطلبات كانت الحاجة ماسة لتوفيرها.

الفصل السابع :مجال المن وإدارة الكوارث
 1.7التحليل الستراتيجي للمن وإدارة الكوارث
المجال التنموي :المن وإدارة الكوارث
منسق اللجنة :د .كايد جرادات
 -4يوسف
 -3يوسف الفروخ
 -2شريف جرادات
العضععاء -1 :بسام الطرواة
جرادات
 -8أنور جرادات
 -7زياد شللدة
 -5عبد جمال جبارين  -6د .حسين الفروح
خلفية عن المجال:
الدفاع المدني هو يقوم بحماية الفرد أو البيت أو المنشاة عند حدوث كوارث طبيعية او حرائق او غيففر ذلففك،
وهو دفاع يتعلق بالمؤسسات المدنية أو شبه الرسمية.

المؤشر )رقمي(

القيمة

المصدر

القيمة
القياسي
ة

وجود مركز للشرطة
وجود مركز دفاع مدني
ععععدد كوادر الدفاع المدني
المؤهلة
عععدد المشاركين في الدورات
الخاصة بالطوارئ والسعاف
عدد الدورات لمواجهة الكوادر
عدد الدورات بالسعاف
المؤشر )وصفي(

1
0
0

البلدية
البلدية
البلدية

6
1
15

150

البلدية

300

0
5

البلدية
البلدية
المصدر

10
20

البلدية
انتشار وتغطية عمل مركز الشرطة
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات

التقييم
جيد

متوس
ط
x

ضعيف

x
x
x
x
x
التقييم
محدودة

المؤثرات اليجابية )نقاط القوة بما في ذلك المصادر المتوفرة /الفرص(:
 -1وجود طاقة بشرية.
 -2توفر سيارة إسعاف.
 -3وجود مصدر للمياه.
 -4وجود قطعة أرض مناسبة لبناء مركز للدفاع المدني.
 -5جاهزية الدفاع المدني لتأهيل وبناء المركز.
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف /التهديدات(:
 -1إجراءات الحتلل وعدم سهولة الحركة
 -2عدم الوعي للتعاطي مع المواقف الكارثية
 -3عدم وجود مركز للدفاع المدني
 -4عدم جاهزية المباني العامة لمواصفات السلمة العامة
الحتياجات\ الولويات:
 -1إنشاء مركز دفاع مدني مؤهل.
 -2تدريب وتأهيل كوادر لمواجهة الكوارث.
 -3توسيع وتعزيز دور الشرطة للسيطرة الكاملة على جغرافية المنطقة.

 2.7القضايا التنموية للمن وإدارة الكوارث
قضية ضعف نظام الدفاع المدني وإدارة الكوارث
-1
سفعير بلففدة منتشففرة أفقيفا وهفي زراعيففة بالدرجفة الولففى وبهفا بعفض الصفناعات
والخدمات ،ونظام دفاع مدني من الضرورة بمكان للحفففاظ علففى سففلمة الهففالي
والعاملين في منشاتهم.

الفصل الثامن :الثقافة والرياضة
 1.8الثقافة
 1.1.8التحليل الستراتيجي للثقافة

المجال التنموي :الثقافة
منسق اللجنة :فتحي جرادات
 -4ادريس
 -3يوسف الفروخ
 -2عاطف جرادات
 -1حارث شللدة
العضاء:
 -5زاهر جرادات
جبارين
:خلفية عن المجال
مهما يكن تعريف الثقافة حسب فهم العامة منحازا إلى التنظير الفلسفي  ،ومهما يكففن انشففغال المجتمففع فففي
بلدة سعير بمشاغله الحياتية  ،إل أن شريحة مثقفة من شباب البلدة وشخصياتها وخصوصا من الجيال الواعدة
تنظر إلى الخرين الذين قطعوا في الثقافة شوطا بعيدا عبر نوافذ التصال بعيففن ،وتنظففر إلففى الحالففة الثقافيففة
في البلدة بعين أخرى ملؤها المل في المقاربة والتطوير .
يناهز عدد سكان البلدة خمسة وعشرون ألفا  ،ويوجففد بهففا عففدد مففن المؤسسففات الثقافيففة كففانت النشففاطات
الثقافية فيها محدودة جدا وموسمية وتتميز بالرتابة وعدم البتكار .ولكن بالرغم من قلففة العمففدة الففتي يسففتند
عليها سقف الثقافة إل أن هناك اهتماما واضحا لدى الشباب ُ
كلما سنحت المناسبة  ،كما أنه في الونة الخيففرة
ظهرت بعض النشاطات المبدعة والفعالة تتركز حول التراث الشعبي والشعر ومسابقات ثقافية ،وهففذه تحتففاج
من يأخذ بيد أصحابها للمواصلة على الطريق السليمة  ،وإن كان ذلك العدد من المهتمين ليس مقنعا فإن ذلففك
يعود للضعف الشديد في الجانب الترويجي والتحفيزي وإغفال فكرة حاجة الثقافة كمتطلب أساسي ينمففو عففبر
المراحل التربوية والتعليمية المختلفة.
كما يوجد في البلدة عدد من مقاهي النترنت الخاصة ،ولكنها تحتاج إلى توجيه يدفعها إلى الستفادة إيجابيا من
الثقافة اللكترونية ،وتعريف المستخدمين بطرائق البحث والستخدام والمشاركة.
مما سبق تظهر حاجة الحالففة الثقافيففة فففي سففعير إلففى تخصففيص تمويففل دائم يجففب أن ينصففب علففى محففورين
أساسيين في النشاء هما :
أول  :إنشاء ُبنيات تحتية توعوية في طريق الشباب لتبصيرهم بأهمية مزاولة الثقافة وإطلعهففم علففى الجففوانب
التي يتوجب عليهم الضطلع بها من خلل إقامفة نففدوات وورشفات وأمسففيات ثقافيفة والخففذ بأيفديهم لتحقيففق
إنجازاتهم وتبني المبدعين منهم.
ثانيا  :إنشاء بنية تحتية مادية لرفد النقطة الولى وإقامة الفعاليات الثقافية المختلفة وبنففاء الشخصففية الثقافيففة
)مكتبة ومركز ثقافي  ...الخ(.
التقييم
القيمة
المصدر المرجعي
القيمة
)المؤشر )رقمي
متوس
ضعيف
جيد
ة
ط
x
7
البلدية
5
عدد المؤسسات الثقافية
x
1
البلدية
1
عدد المكتبات العامة
x
10
الموقع
3
عدد مقاهي النترنت
x
15
المدارس
5
ععدد المسعابقات الثقافيعة داخعل
والمراكز
التجمع السنوي
x
10
المدارس
6
ععدد المشعاركات الثقافيعة خعارج
والمراكز
التجمع )سنويا(
التقييم
المصدر
)المؤشر )وصفي
ضعيف
الموقع
اهتمام الهالي بالثقافة
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
):المؤثرات اليجابية )نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة\الفرص
 -1وجود مبنى للنادي الثقافي الرياضي.
 -2وجود مبنى للمركز الثقافي.
 -3استعداد البلدية لتوفير قطعة أرض لمبان أخرى.
 -4استعداد نخبة من الشباب والمثقفين لتطوير الواقع الثقافي والمساهمة فيه.
):المؤثرات السلبية )نقاط الضعف\ التهديدات
-1المكتبات الموجودة غير فاعلة ول تسد الحاجة.
 -2المؤسسات الثقافية نشاطها ضئيل وتقليدي وغير مبدع.
 -3ضعف الوعي العام بأهمية الثقافة.
:الحتياجات\ الولويات
-1إنشاء مكتبة عامة والكترونية وتجهيزها.
 -2تجهيز المركز الثقافي الموجود.

 2.1.8القضايا التنموية للثقافة
 -1قضية عدم جاهزية المكتبة العامة
المكتبة العامة ببلدة سعير ل ترقى لمكتبة بحجم سففعير ومحيطهففا ،وخاصففة أعففداد
الطلبة المتزايدة وكذلك وسائل المعرفففة الحديثففة ،ولهففذا يتطلففب تطويرهففا لففدعم
الثقافة والتطوير العلمي.

 2.8الرياضة
 1.2.8التحليل الستراتيجي للرياضة
المجال التنموي :الرياضة
منسق اللجنة :فتحي جرادات
 -2عاطف جرادات
العضاء -1 :حارث شللدة
 -5زاهر جرادات
 -4ادريس جبارين

 -3يوسف الفروخ

:خلفية عن المجال
يمكن القول أن مجتمع الشباب في سفعير متحمففس إزاء النشففاطات الرياضففية  ،ولكففن ينقصففه التجهيففز
للمؤسسات الرياضية والملعب ،المر الذي يحد من القدرة على تنظيم المسففابقات الرياضففية المختلفففة
والتواصل والحتكاك مع الندية المجاورة  ،كما تفتقر النشطة الرياضية في سعير إلى الستمرارية فففي
إقامتها وكذلك حصرها تقريبا في مجال رياضة كرة القدم.
ُيعتبر نادي شباب سعير الرياضي حجر الساس للرياضة في البلدة  ،بحيث يشارك في بعض المسففابقات
التي تجري في البلدة وفي المنففاطق المجففاورة ،وُتقففام فففي البلففدة بعففض النشففطة الرياضففية المتفرقففة
كمسابقة كرة القدم  ،وتكون أغلب الحيان مرتجلة وعشوائية وعدا ذلك فإن الرياضات الخرى ليس لهففا
نصيب لعدم توفر الملعب والتجهيزات الخاصة بها.
كما أن مدارس البلدة تشارك أساسيا بالنشاطات الرياضية على مسففتوى المحافظففة  ،وتحقففق إنجففازات
جيدة في بعففض المجففالت مثففل رياضففة كففرة القففدم  ،كففرة الطففائرة  ،كففرة السففلة والشففطرنج  ،ولكففن
إمكانياتها محدودة بدرجة ما.
ومما يجدر ذكره أن الملعب البلدي الوحيد صغير المساحة ،ول يتمتع بالجاهزية والكفاية  ،فمن هنا تظهر
الحاجة لتخصيص تمويل دائم لسد الحتياجات الرياضية وتطويرها وتبني المبدعين  ،وكذلك لتفعيل النادي
الرياضي وإنشاء فريق كرة قدم للبلدة قادر على المشفاركة و المنافسفة ففي الفعاليفات الرياضفية علفى
مستوى الوطن.
)المؤشر )رقمي
عدد المسابقات الرياضية داخل
التجمع السنوي
عدد المشاركات الرياضية خارج
)التجمع )سنويا
عدد النوادي الرياضية
)المؤشر )وصفي
اهتمام الهالي بالرياضة
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تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )نقاط القوة -بما في ذلك المصادر المتوفرة\الفرص(:
 -1وجود مبنى للنادي الرياضي.
 -2لدى الشباب قابلية جيدة للنخراط في الرياضات المختلفة.
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف\ التهديدات(:
 -1النادي الرياضي غير مجهز .
 -2عدم وجود ملعب رياضي مجهز .
 -3اقتصار الهتمام على رياضات بعينها
الحتياجات\ الولويات:
 -1إنشاء ملعب للرياضات المختلفة أو صالة متعددة الغراض.
 -2تجهيز النادي الرياضي الموجود وتفعيلة.

 1.1.8القضايا التنموية للرياضة
 -1قضية عدم كفاية الملعب البلدي
النشاط الرياضي بسعير ضعيف نسبيا ويقتصر على بعض النشففطة غيففر المنظمففة،
وأساس الرياضة هو تطوير الملعب البلدي الحالي ،والففذي يمكففن أن يشففكل دافعففا
قويا لتنشيط الحركة الرياضية.

الفصل التاسع :مجال البيئة والصحة العامة
لستراتيجي للبيئة والصحة العامة
 1.9التحليل ا ٍ
المجال التنموي :الصحة العامة والبيئة
منسق اللجنة :د .كايد جرادات
 -2شريف جرادات
العضاء -1 :بسام الطرواة
 -5عبد جمال جبارين
 -4عوني جباري
 -8أنور جرادات
 -7زياد شللدة

 -3يوسف الفروخ
 -6د .حسين الفروح
 -9يوسف جرادات

خلفية عن المجال:
ً
ً
تمثل البيئة والصحة العامة مرتكزا أساسي ا لحياة أي مجتمع وتعتبر دليل ومؤشر على قدرة المجتمع علفى
تحقيق متطلبات حياته وصول ً إلى بيئة صحية سليمة وآمنة ومجتمع سليم.
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القيمة
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X
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البلدية
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وجود مقابر
1
البلدية
0
وجود نظام رقابة صحية بالبلدية
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X
1
البلدية
0
وجود مسلخ بلدي
0
البلدية
0
عدد المخالفات البيئية
X
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البلدية
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عععدد شكاوي المواطنين الخاصة
X
بالبيئة )سنويا(
X
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عدد رخص الحرف والمهن
1
البلدية
0
ععععدد أماكن تجميع ) سكراب(
X
المعادن
1
البلدية
0
وجود منطقة حرفية
X
X
() 3أيام
البلدية
ععععدد اليام التطوعية الخاصة 0
شهريا
بتحسين بيئة البلدة
وجعود نشاطات تطوعية لتحسين 0
بيئة البلدة

البلدية
المصدر

(
 )1شهريا

X
التقييم
تذمر عالي

المؤشر )وصفي(
الوضعع البيئي في البلدة بما يخض رش
الحشرات في فصل الصيف
بها تلوث
مياه الينابيع الموجودة في البلدة
ضعف وعدم وجود
نظععام التشجير في الطرق وعدم وجود
متنزه عام
تحليل الوضع القائم\ الستنتاجات
المؤثرات اليجابية )نقاط القوة بما في ذلك المصادر المتوفرة /الفرص(.
 -1وجود الطاقة البشرية
 -2تضاريس البلدة والمساحة الواسعة
 -3وجود مصادر مياه )ينابيع(
المؤثرات السلبية )نقاط الضعف /التهديدات(
 -1عدم وجود مصادر تمويل
 -2تدني مستوى الوعي الصحي البيئي لدى المواطنين
 -3غياب الدارة الستراتيجية

الحتياجات\ الولويات:
 -1إنشاء مسلخ بلدي.
 -2وجود مقبرة جماعية.
 -3العمل على تخضير البلدة )زراعة أشجار(
 -4توفير تنك رش مبيدات حشرية
 -5إنشاء حدائق عامة
 2.9القضايا التنموية للبيئة والصحة العامة
قضية عدم توفر المسلخ البلدي
-1
كثرة المكاره الصففحية وعففد اللففتزام بتنظيففم الذبففح يشففكل تلوثففا بيئيففا قففد يسففبب
أمراضا كفثيرة ،ولهفذا فمفن الضفروري السفتثمار ففي مسفلخ داخفل سفعير يخفدم
المنطقة بأكملها.
قضية عدم توفر مقبرة جماعية
-2
تعاني البلدة من عدم وجود مقبرة جماعية ،والموجود حاليا مقففابر عديففدة غيففر
مؤهلة ،وحفاظا على كرامة الموتى وجب دفنهم بأماكن مناسبة.

الفصل العاشر :مجال البناء المؤسسي وتطوير القدرات للهيئة
المحلية
 1.10التحليل الستراتيجي للبناء المؤسسي وتطوير القدرات للهيئة المحلية

 2.10القضايا التنموية للبناء المؤسسي وتطوير القدرات للهيئة المحلية
ضعف التنظيم الداري في مجال إجراءات العمل
ضعف قدرات الكوادر البشرية في مجال الموازنات
ضعف القدرات المؤسسية الفنية

الملحق

دليل التجمع السكاني
الموقع
رمز التجمع بحسب الحصاء
المركزي
اسم التجمع  :بلدية سعير
الجغرافية
الموقع بالنسبة للمحافظة
البعد عن مركز المحافظة
)كم(
إحداثيات خطوط الطول
والعرض
الرتفاع عن سطح البحر
التجمعات السكانية المحيطة

معدل هطول المطار
طبيعة الراضي
المساحة الكلية للتجمع
)دونم(
مساحة المخطط الهيكلي
)دونم(

502620
التجمعات السكانية المحيطة :الشيوخ -بني
نعيم – ببيت فجار  -العروب
الشمال الشرقي
 12كم
 110.42محلي شمالي
شرقي
 900-1012م
جنوب:
شمال:
بني نعيم
بيت فجار
والعروب
 350-450ملم
سهلية
 117000دونم
 6921دونم

 163.62محلي

غرب:
حلحول

شرق:
الشيوخ
والبحر
الميت
الحد الدنى  250ملم
سهلية /جبلية
جبلية

مساحة الراضي الزراعية
السكنية
الصناعية
التجارية
المستخدمة

مساحة الراضي
مساحة الراضي
مساحة الراضي
مساحة الراضي
للمواصلت
مساحة أراضي الغابات

 11295دونم  45000 +دونم صالحة للزراعة +
 30دونم محميات  9 +دونم بيوت بلستك
 6000دونم
 5000دونم
 231دونم
 832دونم
 50دونم حرجي  30000 +دونم مراعي

الوضع الداري
نوع هيئة الحكم المحلي
عدد أعضاء هيئة الحكم
المحلي
31
عدد موظفي هيئة الحكم
المحلي الدائمين
يرجى التحديد إذا كان الجواب نعم،
هل تشترك في مجالس
ل
مشتركة )مجلس خدمات/
مجلس تخطيط وتطوير(
معلومات سكانية )السكان والموارد البشرية(
21587
عدد السكان
50.8%
عن نسبة الذكور
نسبة الناث
49.2%
نسبة من تقل أعمارهم عن
45.5%
 15عام
نسبة من تزيد أعمارهم عن
2.9%
 65عام
عدد السر
3078
عدد الوحدات السكنية
3071
نسبة المية
6%
نسبة الحاصلين على
4.47%
شهادات بعد التوجيهي
نسبة العاطلين عن العمل
17%
)بتعريف الحصاء(
نسبة العاملين في القطاع
20%
الحكومي
)من مجموع العاملين الكلي(
نسبة العاملين في القطاع
70%
الخاص
نسبة العمال في إسرائيل
10%
الزراعة الصناعة التجارة غير
وظائف
المصدر الرئيسي لدخل

حكومية 
ذلك
السكان

الزراعة
خلف الجدار:
الثروة الزراعية
مع التجمع :
 56295دونم
مساحة الراضي الزراعية
بلدية
13

مساحة الراضي الزراعية
المروية
مساحة الراضي الزراعية
البعلية

الثروة الحيوانية
النوع
البقار
الغنام
دجاج لحم
دجاج بياض
نحل

 70000دونم
 5000دونم

عدد المزارع
-----60
25
1
7

الصناعة والقتصاد
المنشات )تحدد بحسب تعريف
الحصاء(
المنشآت الزراعية
المنشآت الصناعية
المنشآت السياحية
المنشآت المتعلقة بالصناعات
النشائية
المنشآت الخدماتية
المنشآت التجارية
البنوك
السياحة والثععار
عدد المواقع الثرية
الرئيسية
عدد المواقع السياحية
الرئيسية
عدد المكاتب السياحية
عدد الفنادق

1
ل يوجد
ل يوجد
ل يوجد

عدد الرؤوس
-------12700
74000
3000
 300خلية نحل

ملحظات

أعدادها
136
96
1
86
87
250
-

أسماؤها:عين عير
التاريخية
أسماؤها:

الر
قم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

التعليم
اسم المدرسة

سعير الثانوية
للبنين
عبد القادر
الساسية للبنين
اسماعيل
الفروخ الثانوية
للبنين
سعير الساسية
للبنين
حمزة الساسية
للبنين
الدوارة
الساسية للبنين
العديسة الثانوية
للبنين
كويزبيا
الساسية للبنين
المروة
الساسية
المختلطة
وادي الريم
الساسية
المختلطة
العديسة

المرحلة
روضة أساس ثانوي
ي

337

281

الطلب
ذكور إناث

عدد
المدر
سين

عدد
الغر
ف
الصف
ية
2
20

618

32

754

29

388

18

288

288

10.5

20

320

320

18

11

167

15

10

246

14

10

1

15

10

1

166

96

70

7

7

82

56

26

10.5

8

256

14

10

754
318

70

187

256

12

1
1

2

1

عدد
المختبرات

12
13
14
15
16
17
18

الساسية للبنات
الدوارة
الساسية للبنات
صفية الساسية
للبنات
سعير الثانوية
للبنات
ماريا القبطية
الساسية للبنات
سعير الساسية
للبنات
كويزيبا
الساسية للبنات
عمرو بن عبد
العزيز للبنات

202

202

15

10

1

539

539

26

18

1

445

26

14

2

475

475

20.5

15

1

745

745

31

22

1

176

176

16

10

312

343

12

445

252

358

2

عدد الطلبة

اسم الجامعة /الكلية
ل يوجد

البنية التحتية
الطرق
.1
المدخل الرئيسي للتجمع السكاني  :شارع واد الشرق
معبد
أسماء المداخل
بحاجة إلى صيانة
بحالة جيدة
الرئيسية
الشرق
شارع واد

شارع واد سعير

شارع كوزيبا

شارع بيت عينون

العديسة


غير معبد

شبكة الطرق الداخلية
معبد )كم(
بحاجة إلى
بحالة جيدة
صيانة
 40كم
 13كم
طرق زراعية
شبكة الطرق الرابطة مع المحيط

مفتوحة )كم(
ل يوجد
يوجد
بيسكورس
 6.5كم

17

معبد )كم(
بحاجة إلى
بحالة جيدة
صيانة
 3كم

مفتوحة )كم(
ل يوجد
يوجد
بيسكورس

طريق
العديسة
 4.5كم
طريق واد
الريم
 2.5كم
طريق الدوارة
 2.5كم
طريق رأس
الطويل
طريق عرقان  3كم
طراد
النقل والمواصلت
.2
انتظام
عدد الليات/
نوع
نوع الخدمة
جزئي
المركبات التي
الخدمة
للخدمة
توفرها الخدمة
---محطة باصات
مركزية
----محطة باصات
فرعية
18
خاص
خط سرفيس

داخلي
4
خاص
خط سرفيس

خارجي
 ) 1خاص ( 3
مكتب تاكسي
-----مجمع سفريات
.3



الكهرباء

نسبة
التغطية

إنارة الشوارع

قطرية

مصدر الكهرباء
قطرية* مولد
مولد كهرباء
كهرباء

أخرى
)خليا
شمسية(

2.1%
97.9%
نسبة تغطية الشوارع المعبدة%50 :

المياه
.4
ل
يوجد شبكة
مياه داخلية

النسب
الكمية

انتظام كلي
للخدمة

نعم

ماكروت

اسم عين الماء

----

نسبة تغطية
الشبكة للحياء

المصادر
بئر خاص
سلطة المياه
الفلسطينية
3.3%
91.6%

صالحة للشرب

آبار جمع
مياه أمطار
4.4%

غير صالح للشرب

غير ذلك
1.3%

معدل التدفق )م
 /3يوم(

عين سعير
عين كوزيبا
عين عبد الهادي
عين بيت عينون

.5






الصرف الصحي

نسبة التغطية للحياء
أماكن التخلص النهائية

طرق التخلص من مياه الصرف الصحي
حفر امتصاصية
شبكة صرف صحي
% 100
----الراضي ) عشوائي (
-----

النفايات الصلبة
.6
سيارات
طرق جمع
ضاغطة
النفايات الصلبة
مكتب خاص
أماكن التخلص
بالتجمع
من النفايات
الصلبة
المجلس
الخدمة تدار من
المحلي
قبل
حرق
طريقة التخلص
من النفايات
الصلبة
التصالت
.7
شبكة الهاتف الرضي
شبكة الهاتف الخلوي

ترولة مع تركتور
مكتب عشوائي

قطاع خاص
دفن

مرافق إدارية

مكب إقليمي

مجلس خدمات )حدد(:
غير ذلك )حدد(:

نسبة التغطية%85 :
نسبة التغطية%98 :

البنى التحتية الثقافية
.8
العدد
المجال
1
نوادي رياضية
4
جمعيات نسوية
---مراكز ثقافية
 3روضات
مراكز أطفال
2
مكتبة
-----متحف
----حديقة عامة
1
ملعب رياضي
قاعة عامة
أخرى

يدوي

غير ذلك

1

ملحظات

صغير وغير مستوفي
للمواصفات
قاعة الزكاة

المرافق
مكتب بريد
غرفة تجارية
مديرية تربية
مديرية زراعة

-----------------

مديرية صحة

-----

مديرية شؤون اجتماعية
مكتب داخلية
دفاع مدني
مخفر شرطة
محكمة شرعية
محكمة صلح
مسلخ
حسبة

------------1
-----------------

مؤسسة أهلية
اسم المؤسسة
بلدية سعير
جمعية سعير الخيرية
لجنة زكاة وصدقات
سعير
نادي شباب سعير
الرياضي
الهلل الحمر
الفلسطيني
جمعية الصحة والبيئة
جمعية النجدة
الجتماعية لتنمية المرأة
مركز سعير النسوي
"بلدية
جمعية بيت عينون
الخيرية
مركز السنابل للدراسات
والتراث الشعبي
جمعية رأس العاروض
للسيدات
جمعية تنظيم المرأة
الخيرية
لجان العمل الصحي

العدد

مجال عملها
بنى تحتية ،خدمات عامة.
رياض أطفال ،عيادة طب
عام ،مكتبات.
إغاثة ،رعاية أيتام ودور
القرآن.
رياضي ،ثقافي ،اجتماعي،
فني.
إسعاف ،خدمات صحية.
توعية في مجال البيئة
والصحة العامة.
توعية ،ثقافة ،اجتماعي.
نشاطات ودورات ومشاريع
نسائية.
عيادة صحية ،إغاثة ،ثقافية.
إعلم وبحوث ثقافية تربية
تراث.
صحي ،ثقافي ،اجتماعي.
دورات ومشاريع نسائية
صغيرة.
صحي.

ملحظات

يوجد وحدة ارشاد
زراعي داخل البلدية
يوجد  6عيادات تابعة
للصحة

ملحظات

المراجع والمصادر
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

مركز الخرائط التابع لمعهد الدراسات-أريج
موقع ويكيبديا
الحصاء المركزي
كتيب انجازات البلدية 2009
كتاب بلدنا فلسطين
وزارة الصحة
وزارة التربية والتعليم
الهلل الحمر-فرع سعير
المؤسسات الهلية-سعير
بلدية سعير.
موقع-منتديات سعير
غرفة تجارة شمال الخليل
محافظة الخليل
وزارة الزراعة-الخليل
منشورات وزارة التخطيط
موقع وزارة ا

