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 مقدمة 1.0

 أهداف الخطة 1.1
  :بما يلي بيت كاحل  نموية استراتيجية لبلدة يمكن تلخيص أهم األهداف من إنجاز خطة ت

 بيت كاحل  لتي تواجه عملية التنمية في بلدةتحديد الفرص المتاحة والمعيقات ا. 
  بيت كاحل  تشخيص الوضع الراهن، وتقديم صورة واضحة عن المجاالت التنموية في بلدة. 
  4ذلك ضمن إطار زمني مدته من وجهة نظر سكانها، و بيت كاحلوضع رؤية تنموية شاملة لتطوير 

 سنوات.
 .وضع أهداف تنموية متكاملة 
  بيت كاحل  تحديد المشروعات والبرامج التنموية ذات األولوية، ومناطق تنفيذها في بلدة. 
 .وضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني، وتقديرات مالية 

 منهجية إعداد الخطة 1.2

على مجموعة من المراحل واألنشطة  بيت كاحل  ل المحليةارتكزت منهجية إعداد الخطة التنموية 
مجموعة الذي أعدته مسبقا وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع  المحليباالستناد إلى دليل التخطيط التنموي 

 (وقد اشتمل الدليل على خمس مراحل أساسيةGIZ، وبتمويل من الوكالة األلمانية للتنمية)العمل الوطنية
األولى منها، تحتوي كل مرحلة منها على عدة خطوات، وكل  الثةالمراحل الثتم تطبيق  (1-)انظر شكل

يق تم تشكيل فر منذ بداية المشروع ادناه.خطوة تحتوي على أنشطة مختلفة، كما هو مبين في الشكل 
ومن أبناء البلدة من ذوي الخبرات  من موظفي البلدية ثة عشر شخصاالتخطيط األساسي المكون من ثال

، وتمت االستعانة بدعم فني من الجهة االستشارية، وذلك حسب دليل التخطيط التنموي المحلي والمؤهالت
 تحليللكل مرحلة، وكذلك حيث قام فريق التخطيط بتصميم عملية التخطيط واإلطار الزمني المقترح 

عملية ، وتحديد أدوارها، واالتفاق على خطة لجان المجاالت التنمويةقة، وتشكيل العال أصحابوحصر 
، وذلك من خالل عدة اجتماعات عقدت لهذا الغرض، وتخلل ذلك تحضير بيت كاحل التخطيط ل

 .المواطنين، واللجان المشاركة، من خالل لقاءات تدريبية لتعريف هذه اللجان بأدوارها
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 مراحل التخطيط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخطيط(: مراحل عملية التخطيط التنموي حسب دليل ال1شكل )            

. وقد تجلى )لجان 4(محدد  كل لجنة منها مختصة في مجال رئيسي ، فقد كانتما لجان المجاالت التنمويةأ
وتقديم  )تشخيص الوضع القائم(دور هذه اللجان في المشاركة في إعداد الخطة، وخاصة في مراحلها األولى

تشخيصية أولية لكل مجال من  والمساهمة في التحليل، حيث قامت اللجان بتقديم تقارير المعلومات،
بيت  مجاالت العمل التنموية المشار لها بدليل التخطيط، كما تم تحضير ملخص عن التجمع السكاني في 

، بيت كاحل  لجميع المجاالت التنموية في  تقرير التشخيص واالحتياجات. بعد ذلك، تم إعداد كاحل 
، وكذلك البيانات اإلحصائية والتقارير الرسمية، ومن نارير األولية التي أعدتها اللجاعلى التق واستنادا

خالل اجتماعات مع اللجان لتحديد نقاط القوة والضعف، والفرص، والتهديدات أو المخاطر في كل مجال 
 بيت كاحل  لبلدة  تقرير التشخيص واالحتياجاتتنموي. ومن ثم إعداد 

المرحلة األولى: 
أين نحن اآلن؟ 
 تنظيم وتحليل

المرحلة الثانية: 
إلى أين نريد إن 

اإلطار نتجه؟ 
  التنموي

المرحلة الثالثة: 
كيف نصل؟  خطط 
التنفيذ والمتابعة 

 والتقييم

المرحلة الرابعة: ما 
 يوصلنا؟

يات التنفيذال  

 

المرحلة الخامسة: 
 هل وصلنا؟

تقييم واعداد الخطة 
 السنوية القادمة

1  

التهيئة واالعداد 
وحشد اصحاب 

 العالقة

 

2 

تشخيص 
 الوضع القائم

5 

إعداد خطة التنفيذ 
مكونات  ووصف
المشاريع البرامج/  

3 

تحديد التوجهات 
 االستراتيجية

للمجتمع   

6 
وضع خطط 

يمالمتابعة والتقي  

7 

تبني وثيقة الخطة 
 واطالقها

8 

إجراءات 
 التنفيذ

9 

حشد الموارد 
وبناء 
 الشراكات

10 

متابعة وتقييم 
 واطالع 

11 

اعداد الخطة 
 السنوية
 القادمة

 الخطوات

4 

تحضير وثيقة 
 االطار التنموي
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 :التطرق إليها في الخطة التي تمالمجاالت 

لوطنية المعتمدة يوجد أربعة مجاالت رئيسية بتفرعاتها المختلفة، حيث يسهل هذا التقسيم حسب الخطة ا
ربط الخطط المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يضمن األخذ باالعتبار كافة مهام الهيئة المحلية )حسب 

 من قانون الهيئات المحلية(. والمجاالت الرئيسية االربعة وتفرعاتها هي: 15المادة 

االت الرئيسيةالمج  
 "حسب الخطط الوطنية"

 المجال الفرعي

الخدمات البلدية والبنى التحتية )الطاقة واالتصاالت، الطرق والمواصالت، الصحة العامة  مجال البيئة والبنى التحتية
 والبيئة، المياه والصرف الصحي وتصريف مياه االمطار، والنفايات(

والتوظيف، الزراعة، الترفيه والسياحة، التجارة والصناعة والخدمات المساندةالعمالة  مجال تنمية االقتصادي المحلي  

الخدمات االجتماعية، التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية والتمكين، الثقافة والتراث،  مجال التنمية االجتماعية
 الرياضة، والسكن

كوارث، إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة التخطيط والتنظيم، األمن وإدارة ال مجال االدارة والحكم الرشيد
 المحلية

القطاعات وشارك فيها ممثلون عن  ،2018/1/6التي عقدت بتاريخ  الرئيسيةومن خالل ورشة العمل 
، باإلضافة إلى فريق التخطيط األساسي وممثلي أصحاب العالقة، تم تحديد الرؤية المختلفة في البلدة
نقاط القوة (حيث أخذت هذه الرؤية بعين االعتبار المؤثرات اإليجابية ، بيت كاحلالمستقبلية لبلدة 

التي يجب التغلب عليها. وقام المشاركون  )نقاط الضعف والتهديدات(، وكذلك المؤثرات السلبية )والفرص
م كما ت. وذلك من خالل استخدام مصفوفة المقارنة الثنائية األساسية ذات األولوية االحتياجاتأيضا بتحديد 

. بعد ذلك، تم وضع وصف مبدئي لكل التي تساهم في تحقيق هذه االحتياجات التنموية المشاريعتحديد 
استخدم فيه نموذج صمم لهذا الغرض، ويشمل هذا ( 2018تم ادراجه ضمن السنة االولى للخطة )مشروع 

يذ المقترحة، والمعوقات التقديرية، وجهة التمويل والتنف لمشروع، ومكان تنفيذه، والموازنةالنموذج اسم ا
أمام تنفيذه، وطرق التغلب عليها. ومن ثم تمت صياغتها بشكلها النهائي. وبناء على ذلك، تم إعداد خطة 

السنة االولى في  مشاريعالتنفيذ، وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والتمويل، والفترة الزمنية للتنفيذ لكل من 
من خالل اجتماع  بيت كاحل  . وتم عرض هذه الخطة على أهالي بيت كاحل  ل المحليةالخطة التنموية 

 .عام عرض فيه مخرجات الخطة، وبناء على مالحظات األهالي تم صياغة الخطة بشكلها النهائي
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 بيت كاحل بلدة نبذة عن  2.0
ل اسمم   . فهو كاحل و الكّحال من يداوي العين بالكحل . ولفظ الكححَّل الرجل " جعل الكحل في عينيهيقال " ك

 .يتًا لمن يداوي الّناس بالكحلمشترك . لعّل قريتنا كانت ب
ال يوجد لهذه القرية تاريخ مدّون، لهذا لم يعرف سبب تسمية "بيت كاحل " إال من خالل روايمة شمعبّية غيمر    

وعلمى   مكتوبة يتناقلها سّكان القرية " أّن شخصًا قد جاء من الّشمال يدعى كاحل وفي منطقة خالية من الّسّكان
سفح جبل يقع شمال الخليل بنى له بيتًا فإذا قصده الّناس قالوا : " بيت كاحل " إلى أْن تكاثرت حولمه البيموت   

 ، كان ذلك قبل العهد الرومانّي.فصار الموقع كّله قرية تدعى بيت كاحل
 9دينة بيت لحم تقع قرية بيت كاحل شمال غرب الخليل على سفح جبل ممتّد باّتجاه الغرب , تبعد عن مركز م

 كيلو متر يحدها من الشمال مدينة حلحول و من الجنوب مدينة الخليل ومن الشرق مدينة الخليل وممن الغمرب  
متر ( عن مستوى سطع البحر , مناخهما   830ترقوميا و وادي القف و وبيت اوال , ترتفع بلدة بيت كاحل  ) 

البرودة في الشتاء و  يبلغ معدل هطول االمطار في  حار صيفا في النهار  و معتدل ليال  في الصيف  و شديد 
 ملم ( . 350بيت كاحل ) 

دونم (. اراضيها تتنوع بين اراضي جبيلة  و اراضمي   8850بلدة بيت كاحل )  ألراضيتبلغ المساحة الكلية 
 .  31,57خط العرض  35,06سهلية تقع على خط الطول 

% حيث ال تكاد 75تبلغ نسبة حملة الشهادات الجامعية حوالي  تتميز بارتفاع مستوى التعليم بين سكانها , حيث
, ويعتبر العمل في الوظائف الحكومية المصدر الرئيس الكثر ممن نصمف السمكان    اسرة تخلو من المتعلمين 

 % من اجمالي القوى العاملة . 40حيث تبلغ نسبة العاملين في القطاع الحكومي حوالي 

 :الخصائص الجغرافية
تمتاز بيت كاحل بموقع جميل وساحر وتطّل على البحر المتوّسط و تقع قرية بيمت  : اإلقليمية القةوالع الموقع

كمم " وممن   1كاحل شمال غرب الخليل على سفح جبل ممتّد باّتجاه الغرب وتبعد عن منطقة بئر المحجمر "   
وقد أقيم على مدخلها الّشمرقي   كم "  حيث إّن العمران الحالّي للمدينة قد التصق بالقرية ، هذا9مركز المدينة " 

منطقة صناعّية تحتوي على عدد من المنشآت الّصناعّية منها مصنع الّزيوت المعدنّية ، و مصمنع للبالسمتيك   
ومعمل للّطوب وآخر لقّص الّرخام والحجر ومصنع للّذهب ومصنع للباطون ومخازن تبريد للممواّد الغذائّيمة   

 ومصانع أخرى قيد اإلنشاء .
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طقة جمرورة وهي أراٍض تابعة لقرية بيت كاحل تقع إلى الغرب من بلدة ترقوميا وشمال غرب بلدة إذنا أّما من
من الّناحية الّشمالية حلحمول  بيت كاحل  ويفصلها عن الخّط األخضر أرض " البيك الحسيني " هذا ويحيط بلدة

نّية ومن الجنوب مينة الخليل، و م في عهد الحكومة األرد 1966/ 1965في عام  اتّم تشجيره التيواالحراش 
جبل فرش الهوا وهو جبل يمتّد باّتجاه الغرب وأقيم على طرفه الّشرقي المستشمفى األهلمي , وممن الغمرب     

لممًا بمأّن متوّسمط    ومن الشرق مدينمة الخليمل، ع   حراش وادي القّف الحكومّي وبلدتي بيت أوال وترقوميا .
 مترًا. 830ارتفاعها عن سطح البحر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تمتاز البلدة بطبيعة جميلة وتعتبر مركز جذب سياحي لكافة سكان محافظة الخليل، وذلك الموارد الطبيعية: 
بحكم الموقع المرتفع نسبيا الذي َتقع عليه البلدة، وكونه ال يفصلها عن الساحل الفلسطيني سوى أراضي سهلية 

ض المتوّسط. باإلضافة إلى وجود منطقة وبعض الهضاب، مما يجعل لها إطالله ساحرة على البحر األبي
 حرجية غرب البلدة هي أحراش واد القف 

وتعد أكبر المساحات الخضراء في الضفة الغربية وتشكل ملجأ لعدد كبير من أنواع الطيور المهاجرة 
للوادي والمقيمة. وتتميز هذه المحمية بأنها محمية حراج أيام االنتداب البريطاني، وبالطرف الشمالي المعلق 

 متر. 150توجد مغارة طور وهي مغارة جيرية )كلسية( طولها أكثر من 
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: تعتبر هذه الينابيع من اهم المصادر البديلة لتزويد البلدة بالمياه بمساعدة الينابيع الطبيعية المتوفرة في البلدة
 الشبكات المتوفرة في البلدة وهذه الينابيع هي كما يلي 

قف : هذا النبع هو من اقدم الينابيع الموجودة في البلدة ويقع غربي البلدة في النبع الرئيسي في وادي ال .1
منطقة وادي القف ومياهه مستغلة من وزارة الزراعة لتزويد المشتل الخاص بالوزارة في تلك المنطقة 

 والجزء االخر مستغل من قبل المواطنين لتغذية مشاتلهم الخاصة .
تم  2017بر من الينابيع القوية في البلدة ومن اقدمها كذلك وفي سنة منطقة نبع الفوار وهذا النبع يعت .2

متر ولكن العجز في اإلمكانات حال دون استغالل هذا  100حفر هذا النبع والنزول فيه الى عمق 
متر مكعب يوميا من هذا المصدر  300المصدر بالشكل المناسب حيث انه من المقدر ان يتم استخراج 

الحفر فيه وتجهيزه وتزويده بخزان تجميع وفلترة المياه المستخرجة منه ومن ثم  وهو بحاجة الى تكلة
 ربطه على شبكة المياه الحالية في البلدة .

منطقة بئر البلد : هذا النبع كان في القديم مصدر المياه الرئيسي في البلدة واالن تم البدء في تطويره  .3
اجة الى نفس االحتياجات في نبع الفوار ليتم متر مكعب يوميا حسب التقديرات وهو بح 50ويخرج 

 االستفادة منه .

شخصا  2500أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن، أن هناك القوى العاملة : : الموارد االقتصادية
شخص , موظفين)قطاع  100, موزعين على النحو التالي في مجال الزراعة نشيطين اقتصاديا في البلدة

شخص , وفي مجال الصناعة والحرف  375شخص, في مجال التجارة حوالي  1050(  حكومي وخاص 
 شخص . 875شخص , عمال داخل الخط االخضر  150

شيكل , ويصل متوسط  250ب  داخل الخط االخضروبشكل عام , يقدر متوسط الدخل اليومي للعاملين في 
 800االدنى لألجور في القطاع الخاص فهو شيكل . اما الحد 70االجرة اليومية للعامل في السوق المحلي 

تعيلها أرملة وان اجمالي وبالغالب معدومة في البلدة  اسرة  50قرابة شيكل . ومن الجدير بالذكر بأن هناك 
 شيكل .  1000سر الفقيرة يقدر بأقل من دخل األ

 5325ابلة للزراعة، )دونم أراضي ق 5495دونم، منها 8850تبلغ المساحة الكلية لبلده بيت كاحل حوالي و 
 .ئات زراعية يدونم زراعة مروية على شكل دف 73,دونم أراض قابله للزراعة(  175دونما مزروعة, 

أما على صعيد الثروة الحيوانية في بلدة بيت كاحل، فان عدد قليل من سكان بلدة بيت كاحل يقومون بتربية 
ثل االغنام، الماعز، الدجاج الالحم، حيث تبلغ اعداد الثروة الحيوانية كعنصر مساند اللتزاماتهم المعيشية م

 .خلية نحل 71اضافة الى  ،طير دجاج الحم سنويا 45000رأس وحوالي  900والماعز  550االغنام 



  

14 
 

 :الخصائص االجتماعية للبلدة
 1468م حسب اإلحصاء المركزّي من 2017" نسمة حّتى نهاية عام  8700يبلغ عدد سّكان بيت كاحل "

يرجع هذا الّتعداد الّسّكانّي إلى سّتة عائالت وهي:" العطاونة، العصافرة، الّزهور، الخطيب، الجودي، أسرة، و
هم و برهم" كان يعمل سّكان القرية قبل سنوات االحتالل في الّزراعة وكانت مواردهم تسّد حاجّياتهم، و

 يمتازون بالكرم وطيب الخلق.

ورعد "  -سليم –الثة أفخذ اعبيد اهلل ويضّم " محمد صالح وعلّي أكبر هذه العائالت العطاونة وتقسم إلى ث
وهي أفخذ فرعّية وفخذ عادي وفخذ أحمد علّي كما ويتبع إلى عائلة العطاونة فخذان بالمصاهرة هما دعبوس 

 وابريوش وأصل هذا الفخذ من بلدة دورا .

/الحجوج وعائلة الّزهور وتقسم إلى عائلة العصافرة وتقسم إلى ثالثة أفخذ وهي حسن وأحمد نّصار، وحسين
 كما وتعيش في القرية عائالت الخطيب والجودي وبرهم. أربعة أفخذ هم عقيل و أبو صوان وكنعان ورّيان،

أّما أصل سّكان بيت كاحل فهم " الّذخرة والّدعابيس " أّما الّدعابيس فقد أحضروا العطاونة حيث كانوا يقيمون 
 لدة حلحول وأسكنوهم عندهم وتصاهروا وعمروا القرية ...في خربة " مانعين " غربّي ب

أّما أصل عائلة العطاونة، فهو من احدى عشائر مدينة بئر الّسبع. أّما عائلة العصافرة فأصلهم من بيت جبرين 
وهي إحدى قرى الخليل أّما عشيرة الّزهور فأصلها من " بلد الّنصارى " في منطقة سبتة على طريق تّفوح 

أّما عائلتي الخطيب وبرهم فهما من عائالت قرية الّدوايمة إلى الغرب من بلدة  ،جامعة الخليل حالّيًا وفي موقع
وعائلة الجودي فهي من بلدة حلحول فخذ من عشيرة الّسعده. وفي الثمانينات سكن البلدة افراد من  ،إذنا

 عائالت مدينة الخليل منهم : الهيموني والجوالني والقواسمي.
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 تشخيص المجاالت التنموية –التشخيصي  التحليل 3.0

 مجال البيئة والبنى التحتية 3.1
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-)نقاط القوة  اإليجابيةالمؤثرات 
 ت هوائية الى شبكات أرضية.% منها من شبكا3وجود شبكة ضغط متوسط حديثة قادرة على تغطية جميع مناطق البلدة وبشكل آمن. و تم تحويل قرابة  .1
 % لالشتراك المنزلي.100االعتماد على نظام عداد الدفع المسبق للكهرباء بنسبة  .2
 % من المناطق الجغرافية. 60وجود شبكة مياه تغطي  .3
 م. 19500والفرعية  ،م26000يبلغ طول شبكة الطرق الرئيسية المعبدة حوالي  .4
 مرات اسبوعيا.  3مجلس النفايات الصلبة حيث يقوم بجمع النفايات اعتماد البلدة في التخلص من النفايات على  .5
 االنتر نت(, ويعتبر الوضع العام لها جيد. ،شبكة الهاتف الخلوي  ،تصال والتواصل في القرية ) شبكة الهاتف االرضياالتعدد وسائل  .6

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
% 30% من الطرق في البلدة تفتقر لوجود انارة طرق اضافة الى  20%, اضافة الى ان 97لمتوسط هوائي في البلدة حوالي تشكل نسبة شبكة الكهرباء الضغط ا .1

ناتج من توزع المساكن على ومن االنارات القائمة بحاجة الى صيانة, كما تعاني البلدة من وجود ضعف في قوة التيار الكهربائي خاصة في اطراف البلدة, 
كم بحاجة  8حيث يوجد مسافة  ،% من خطوط شبكة الكهرباء وترهلها 30اضافة الى قدم حوالي  ،و نقص في عدد محوالت الكهرباء ،ة في البلدةمسافات كبير

 %.20كما تبلغ نسبة المناطق الجغرافية الغير موصولة بشبكة الكهرباء حوالي  ،الى تاهيل و صيانة
اسباب  ةويعود هذا الفاقد لعد ،% 25كما ترتفع نسبة الفاقد في شبكة المياه حيث تبلغ حوالي  ،%40بشبكة المياه تبلغ نسبة المناطق الجغرافية الغير موصولة  .2

بالستيكية خاصة الوصالت المنزلية, الخط الرئيسي)الناقل( المغذي للبلدة خارج  أنابيبوهي, قدم وترهل شبكة المياه, تكسير في الخطوط الداخلية, االعتماد على 
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 وسيطرة البلدة, وهناك سرقات في المياه من هذا الخط مما يرفع نسبة الفاقد.حدود 
% من 30مترهلة حوالي الكم, و تبلغ مساحة الطرق الرئيسية والفرعية القديمة و 14.5بحاجة الى تعبيد التي تبلغ مساحة الطرق الرئيسية والفرعية الترابية و .3

 ة لوجود االرصفة واكتاف الطرق والجدران االستنادية, وشبكة لتصريف مياه االمطار. كم, كما تفتقر القري 7.8الطرق المعبدة بطول 
 يوجد سيارة واحدة لنقل الركاب في البلدة, اضافة الى افتقار البلدة لوجود موقف محدد النتظار الركاب.  .4
 تفتقر البلدة لوجود شبكة صرف صحي, وتعتمد على حفر االمتصاص غير الصماء.  .5

 االقتصاد المحلي مجال تنمية 3.2
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 وجود عدد من المنشات التجارية في البلدة. .1
 فردا. 2500ارتفاع عدد الناشطين اقتصاديا حيث يبلغ عددهم حوالي  .2
 القرية. توفر بنية تحتية مالءمة لتطور القطاع االقتصادي في .3
 توفر منتزه مؤهل يستقبل سياح من مختلف محافظات الوطن. .4
 % من االيدي العاملة.40يعتبر قطاع التوظيف من أكبر القطاعات التي تساهم في النمو االقتصادي في البلدة حيث يشكل اكثر من  .5
 الزراعية والمهندسين الزراعين أدى الى زيادة في اإلنتاج كما ونوعا. مساهمة المشاتل الزراعية في نمو القطاع الزراعي وتطويره في البلدة , ووفرة الخبرات .6
 % من االيدي العاملة.20من اساسيات النمو االقتصادي في البلدة حيث تشكل نسبة العاملين حوالي  داخل الخط األخضريعتبر سوق العمل في   .7
ال نجارة الخشب وصناعة غرف النوم والمطابخ اضافة الى وجود محالت االلمنيوم تتميز البلدة في توفر عدد كبير من المناجر الخشبية التي تعمل في مج .8

 ومحالت للحدادة.
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 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
 شيكل شهريا. 2500% على الوظائف حيث يبلغ متوسط الدخل حوالي 40بنسبة  نمحدودية الدخل وعدم القدرة على التطور واالبداع للفرد, بسبب اعتماد السكا .1
 فشل الكثير من المشاريع الصغيرة او الكبيرة بسبب انشائها دون عمل دراسة جدوى اقتصادية حقيقية واقعية. .2
ي منطقة جمرورة وذلك تراجع الزراعة المروية وعدد العاملين فيها نتيجة قلة الموارد المائية وتذبذب معدل سقوط االمطار, و تراجع زراعة المحاصيل الحقلية ف .3

 لتفتت الملكية وبيع األراضي الصالحة للزراعة.
في الزراعة والتوجه قلة مربي الثروة الحيوانية في البلدة وذلك يرجع الى قلة المراعي وعدم وجود أماكن مناسبة للتربية, اضافة الى عزوف الشباب عن العمل  .4

 للعمل داخل إسرائيل وذلك الرتفاع االجر اليومي في إسرائيل .
بالعمل في ة البطالة بين االناث وذلك لعدم توفر فرص التوظيف في كال القطاعين العام والخاص, باإلضافة الى ثقافة المجتمع التي ال تسمح للمرأة ارتفاع نسب .5

 قطاعات خاصة.
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 مجال التنمية االجتماعية 3.3
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-رةبما في ذلك المصادر المتوف-المؤثرات االيجابية )نقاط القوة 
 ايام في االسبوع. 5وجود عيادة حكومية تقدم الخدمات الطبية للمواطنين بمعدل  .1
 وجود مختبر طبي يقدم  الخدمات للمواطنين في البلدة. .2
 العيادات الطبية الخاصة تساعد في عالج المرضى من اهالي البلدة. .3
 توفر صيدليات خاصة تفي بالغرض. .4
 وجود مستشفى قريب من البلدة. .5
 مدارس حكومية تقدم الخدمات التعليمية للطلبة من الصف االول حتى التوجيهي لالناث والذكور. 7وفر ت .6
 توفر رياض اطفال في القرية خاصة تقدم الخدمات التعليمية لالطفال. .7
 % من نسبة النساء العامالت.85ضمن الوظائف الحكومية داخل وخارج البلدة  نواتي يعملتبلغ نسبة النساء ال .8
 ر نادي نسوي و شبابي في البلدة راعي للنساء والشباب , يقدم الخدمات االجتماعية واالقتصادية والثقافية للنساء في البلدة.توف .9

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
ي برامج التثقيف الصحي الموجه للمواطنين في المبنى المخصص للعيادة الصحية ال يلبي االحتياج المطلوب لتقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب, ضعف ف .1

 البلدة.

في المرافق  قدم المباني لبعض المدارس في القرية, وضعف في الوضع العام للمرافق الصحية فيها, اضافة الى عدم مالئمة الساحات الخارجية فيها, ونقص .2
 ثاث وقدم االثاث الموجود للمدارس.التعليمية وفي عدد الغرف الصفية, النقص في مستلزمات التعليم, االجهزة,اال
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 ات.ضعف في فعالية بعض المؤسسات المحلية الراعية للشباب والمراة الناجم من ضعف الدعم والتمويل لهم, وعدم توفر مقرات ثابتة لبعض المؤسس .3
 %.5تبلغ نسبة االسر المعالة من قبل نساء 

 

 مجال اإلدارة والحكم الرشيد 3.4
 تحليل الوضع القائم

 الفرص(:/-بما في ذلك المصادر المتوفرة-)نقاط القوة  اإليجابيةثرات المؤ
 (.2م3539036, حيث تبلغ مساحة المخطط الهيكلي )2017وجود مخطط هيكيلي مصادق عليه سنة  .1
 عن التراخيص للمباني في البلدة. ةوجود شعبة للتنظيم واالبنية مسؤول .2
ة الدوائر واألقسام والشعب في البلدية كما أنه يوضح المسميات الوظيفية الموجودة في البلدية المسكن والشاغر يوجد في البلدية هيكل تنظيمي للبلدية يوضح كاف .3

 منها.
 توفر مؤسسسات اهلية فاعلة في البلدة تقدم خدمات مختلفة للمواطنين. .4
 كم.4يبعد مركز الدفاع المدني عن القرية قرابة  .5
 كم.3سافة يبعد مركز الطوارئ واالسعاف عن القرية م .6
 يوجد في البلدة لجنة الدارة الطوارئ في البلدية في حال حدوث ثلوج , حيث يتوفر بعض االليات البسيطة للتعامل مع الحاالت الطارئة. .7

 المؤثرات السلبية )نقاط الضعف/التهديدات(:
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 ضعف اليات التنظيم والتخطيط العمراني في بلدة بيت كاحل. .1
 ة.في البلدي GISعدم توفر قسم  .2
جم مع واقع محدودية المخطط الهيكلي وعدم توفر المخططات التفصيلية الالزمة للتخطيط الحضري بعيد المدى، ووجود ابنية ومرافق وشوارع قائمة ال تنس .3

 التنظيم الحالي.
 ال تكفي سداد مديونية البلدية  ، والتييص االبنيةوضعف التمويل الذاتي بالرغم من االيرادات التي تجبى من مستحقات المياه والكهرباء وتراخ ةالمديونية الكبير .4
 ضعف مستوى الخبرات والمهارات لبعض الفنين والعاملين في البلدية. .5
 لتعامل مع الحاالت الطارئة والحريق في البلدة.والمعدات ليات لآلانقص في  .6
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  اإلطار التنموي المحلي )مصفوفة االطار( 4.0
 مواكبة للتطور .  ،صديقة للبيئة ،بيت كاحل بلدة سياحية الرؤية:

 العناصر الرئيسية للمشروع المشروع المقترح االحتياجات ذات االولوية المجاالت التنموية

 البيئة والبنية التحتية.
الحاجة لتوفير المعدات واالجهزة الالزمة 

 لخدمات البنية التحتية.

 شراء سيارة حركة

  دولية.توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او 
 . اعداد وثائق العطاء 
 . طرح العطاء تقيمه وتوقيع العقد 
 .)توريد سيارة للحركات الداخلية)ادارية 

 شراء رافعة كهرباء

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 . اعداد وثائق العطاء 
 . طرح العطاء تقيمه وتوقيع العقد 
  متر.18توريد رافعة للكهرباء 

 كبير دف شراء قالب

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 . اعداد وثائق العطاء 
 . طرح العطاء تقيمه وتوقيع العقد 
 .)توريد قالب كبير )ترك دف 

 شراء ببكات

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 . اعداد وثائق العطاء 
 . طرح العطاء تقيمه وتوقيع العقد 
 غيرة )ببكات(.توريد جرافة ص 

 توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية.  شراء قالب صغير.
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 . اعداد وثائق العطاء 
 . طرح العطاء تقيمه وتوقيع العقد 
 .توريد قالب صغير 

 

الحاجة العادة تأهيل شبكة المياه وتوسعتها 
 وانشاء خزان مياه جديد.

إعداد مخططات لشبكة 
 المياه.

 لهيئة او أي جه رسمية او دولية.توفر دعم من ا 
 . استدراج مكتب هندسي 
 .ترسية االستدارج 
 .عمل المخططات 

تحويل عدادت المياه الى 
 مسبق الدفع .

 توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 . تحضير استدراج 
 .طرح وتقييم االستدراج و التسرية  لتركيب العدادات 
 توريد العدادات. 

تطوير شبكة  صيانة و
 المياه.

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 . اعداد وثائق العطاء 
 .طرح العطاء تقيمه وتوقيع العقد 
 . تنفيذ مشروع صيانة وتطوير شبكة المياه 

مشروع بناء خزان سعة 
 كوب. 1000

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 ل المساحة  لألرض المقترحة، تحضير المخططات، تحضير وثائق العطاء )أعما

 إعداد المواصفات الفنية، تحضير جداول الكميات، تحضير الشروط الخاصة والعامة( 
 طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ 
 )تنفيذ المشروع ) أعمال الحفر ، العظم والتشطيب 
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 .تركيب محطة تنقية 
 .تركيب محطة ضخ 

 

شبكة صرف صحي ومياه الحاجة لتوفير 
 االمطار.

إعداد مخططات لشبكة 
الصرف الصحي ومياه 

 االمطار.

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 .استدراج مكتب هندسي 
 .عمل المخططات ترسية االستدارج 

 

الحاجة لتحويل شبكة الكهرباء من الضغط 
المتوسط )الهوائي( الى كوابل أرضية وتأهيل 

 ة الشبكة الحالية.وتوسع

تحويل شبكة الكهرباء 
الضغط العالي الى 

 ارضي.

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 تحضير وثائق العطاء 
 .طرح العطاء، الترسية، االحالة 
 . تنفيذ تحويل شبكة الكهرباء الى كوابل ارضية 
 .مراجعة واستالم المخرجات 

تأهيل شبكة الكهرباء 
 تطويرها.القائمة و 

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 .تحضير وثائق العطاء 
 .طرح العطاء، الترسية، االحالة 
 .تنفيذ تاهيل شبكة الكهرباء 
 .مراجعة واستالم المخرجات 

تحويل شبكة الضغط 
 المتوسط الى ارضي.

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 .تحضير وثائق العطاء 
 .طرح العطاء، الترسية، االحالة 
 . تنفيذ المشروع تحويل شبكة الضغط المتوسط كوابل ارضية 
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 .مراجعة واستالم المخرجات 

تزويد المرافق العامة 
 بالخاليا الشمسية.

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 . استدراج عروض 
 .ترسية االستدارج 
  تنفيذ المشروعالخاليا الشمسية. 

 مراكز شحن 3تشغيل 

 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 .استدراج شركة 
 .ترسية االستدارج 
 . تنفيذ المشروع مراكز الشحن 

 

الحاجة لشق وتأهيل وتعبيد وصيانة الطرق 
 الداخلية والرابطة والتقاطعات الرئيسية.

تأهيل وتعبيد الطرق 
القائمة الرئيسية الداخلية 

 لخارجية.و ا

 . توفير الدعم سواء من الهيئة المحلية او دعم من الجهات الرسمية او الدولية 
  تحضير وثائق العطاء )أعمال المساحة للطرق المقترحة، تحضير المخططات، إعداد

 المواصفات الفنية، تحضير جداول الكميات، تحضير الشروط الخاصة والعامة( 
 لتنفيذ.طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء ا 
 . تنفيذ مشروع الطرق 

 عمل اكتاف طرق.

 . توفير الدعم سواء من الهيئة المحلية او دعم من الجهات الرسمية او الدولية 
 تحضير وثائق العطاء 
 .طرح العطاء، الترسية، االحالة 
 . تنفيذ مشروع اكتاف الطرق 
 مراجعة واستالم المخرجات 
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 عمل جدران استنادية.

 ء من الهيئة المحلية او دعم من الجهات الرسمية او الدولية .توفير الدعم سوا 
 .تحضير وثائق العطاء 
 .طرح العطاء، الترسية، االحالة 
 . تنفيذ مشروع جدران استنادية 
 مراجعة واستالم المخرجات 

 عمل ارصفة.

 . توفير الدعم سواء من الهيئة المحلية او دعم من الجهات الرسمية او الدولية 
 ائق العطاءتحضير وث 
 .طرح العطاء، الترسية، االحالة 
 . تنفيذ مشروع عمل االرصفة 
 مراجعة واستالم المخرجات 

 مجال تنمية االقتصاد المحلي.
الحاجة لتطوير منطقة طور الصفا لتصبح 

 منتزه عام.
 تاهيل منطقة الصفا.

 توفير الدعم سواء من الهيئة المحلية او دعم من الجهات الرسمية او الدولية . 
 . استدراج مكتب هندسي 
  تنفيذ عمل دراسة طبوغرافية , وعمل المخططات الهندسية ومعمارية للمشروع

. 
 .مراجعة واستالم المخرجات 

 االجتماعية. مجال التنمية
الحاجة النشاء مجمع خدمات متعدد 

 األغراض.

تشطيب مقر بلدية بيت 
كاحل )مبنى متعدد 

 االغراض(.

 ئة المحلية او دعم من الجهات الرسمية او الدولية .توفير الدعم سواء من الهي 
  تحضير وثائق العطاء )تحضير المخططات، إعداد المواصفات الفنية، تحضير جداول

 الكميات، تحضير الشروط الخاصة والعامة( .
 طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ. 
  بعد الترسية عل المقاول.تنفيذ مشروع  التشطيب 
 ستالم المخرجاتمراجعة وا. 
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 اإلدارة والحكم الرشيد.
الحاجة لتطوير البناء المؤسسي للبلدية وتدقيق 

 المخطط الهيكلي 

حوسبة البلدية وبناء 
 .GISنظام 

  اعالن شاغر موظفGIS. 
 .توفر دعم من الهيئة او أي جه رسمية او دولية 
 . اعداد وثائق العطاء 
 . طرح العطاء تقيمه وتوقيع العقد 
 دات خاصة بنظام توريد معGIS. 

إعداد مخططات تفصيلية 
. 

 .الموافقة على الموازنة السنوية المقدمة 

بناء قدرات الكوادر 
الفنية واالدارية في 

 البلدية.
 . عمل لجنة لدراسة المخطط الهيكلي 
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 خطة التنفيذ 5.0

 خطة التنفيذ )رباعية( اربع سنوات 5.1

 عاسم المشرو االحتياج المجال التنموي
 التكلفة
 X التقديرية

1000$ 

 2021-2018 خطة
 الصرف السنوي

 الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المقترحة للتنفيذ المرشحة الجهة

 الشريك/غير الهيئةالمحلية الهيئة المحلية الشريك/الهيئة المحلية غير المحلية الهيئة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
 القسم حدد

 المعني
 حدد بند الموازنة دورها اسم الجهه

 قيمة المساهمة
1000$ X 

 حدد الجهة
 قيمة المساهمة
1000$ X 

الحاجة لتوفير  البيئة والبنية التحتية
المعدات واالجهزة 
الالزمة لخدمات 

 البنية التحتية

 30 30 شراء سيارة حركة
0 0 0 

 ---- ال يوجد البلدية
تطويرية 
 وتشغيلية

 0 ال يوجد 30

 100 جهات مانحة 0 تشغيلية ---- ال يوجد البلدية 100 0 0 0 100 اء رافعة كهرباءشر

 200 جهات مانحة 0 تشغيلية ---- ال يوجد البلدية 200 0 0 0 200 شراء قالب كبير دف

 40 جهات مانحة 0 تشغيلية ---- ال يوجد البلدية 0 40 0 0 40 شراء ببكات

 50 جهات مانحة 0 تشغيلية ---- ال يوجد البلدية 50 0 0 0 50 شراء قالب صغير

الحاجة العادة تأهيل 
شبكة المياه 
وتوسعتها وانشاء 

 خزان مياه جديد

إعداد مخططات لشبكة 
 المياه

10 0 10 
0 0 

 0 _____ 10 تطويرية ---- ال يوجد الهندسة

تحويل عدادت المياه الى 
 مسبق الدفع 

154 154 0 
0 0 

 114 جهات مانحة 40 تطويرية اشراف لمياهسلطة ا الهندسة

صيانة و تطوير شبكة 
 المياه

 80 جهات مانحة 20 تطويرية اشراف جهات مانحة الهندسة 50 0 50 0 100

مشروع بناء خزان سعة 
 كوب 1000

 200 جهات مانحة 0 تطويرية اشراف جهات مانحة الهندسة 100 80 20 0 200

الحاجة لتوفير شبكة 
ي ومياه صرف صح

 االمطار

إعداد مخططات لشبكة 
الصرف الصحي ومياه 

 االمطار
15 0 15 0 

0 
 0 _____ 15 تطويرية اشراف ال يوجد الهندسة

الحاجة لتحويل شبكة 
الكهرباء من الضغط 
المتوسط )الهوائي( 
الى كوابل أرضية 
وتأهيل وتوسعة 

تحويل شبكة الكهرباء 
الضغط العالي الى 

 يارض
70 0 70 0 

0 
 تطويرية اشراف سلطة الطاقة الهندسة

0 
 70 جهات مانحة

تأهيل شبكة الكهرباء 
 القائمة و تطويرها

 تطويرية اشراف سلطة الطاقة الهندسة 25- 0 25 0 50
0 

 50 جهات مانحة
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 عاسم المشرو االحتياج المجال التنموي
 التكلفة
 X التقديرية

1000$ 

 2021-2018 خطة
 الصرف السنوي

 الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المقترحة للتنفيذ المرشحة الجهة

 الشريك/غير الهيئةالمحلية الهيئة المحلية الشريك/الهيئة المحلية غير المحلية الهيئة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
 القسم حدد

 المعني
 حدد بند الموازنة دورها اسم الجهه

 قيمة المساهمة
1000$ X 

 حدد الجهة
 قيمة المساهمة
1000$ X 

تحويل شبكة الضغط  الشبكة الحالية
 المتوسط الى ارضي

 تطويرية اشراف سلطة الطاقة الهندسة 0 100 100 0 200
0 

 200 جهات مانحة

تزويد المرافق العامة 
 بالخاليا الشمسية

250 
0 0 

 250 جهات مانحة 0 تطويرية اشراف سلطة الطاقة الهندسة 125 125

 0 _____ 20 تطويرية ---- ال يوجد البلدية 0 0 20 0 20 مراكز شحن 3تشغيل 

الحاجة لشق وتأهيل 
وتعبيد وصيانة 
الطرق الداخلية 

والتقاطعات والرابطة 
 الرئيسية

تأهيل وتعبيد الطرق 
القائمة الرئيسية الداخلية 

 و الخارجية
 الهندسة 100 110 0 290 500

الحكم المحلي، 
 صندوق البلديات

 450 جهات مانحة 50 تطويرية اشراف

 الهندسة 25 25 50 0 100 عمل اكتاف طرق
الحكم المحلي، 

 صندوق البلديات
 100 حةجهات مان 0 تطويرية اشراف

 الهندسة 25 25 0 0 50 عمل جدران استنادية
الحكم المحلي، 

 صندوق البلديات
 تطويرية اشراف

0 
 50 جهات مانحة

 الهندسة 25 50 25 0 100 عمل ارصفة
الحكم المحلي، 

 صندوق البلديات
 تطويرية اشراف

0 
 100 جهات مانحة

 2,054 ____  185 ____  ____  ____  ____  825 505 345 474 2239 لف دوالر أمريكي()أالمجموع الجزئي 

مجال تنمية االقتصاد 
 المحلي

الحاجة لتطوير 
منطقة طور الصفا 

 لتصبح منتزه عام
 10 تاهيل منطقة الصفا

0 0 
 0 ____ 10 التطويرية مخطط ال يوجد الهندسة  5 5

 0 ____ 10 ____ ____ ____ ____ 5 5 0 0 10 المجموع الجزئي )ألف دوالر أمريكي(

 مجال التنميةاالجتماعية
الحاجة النشاء مجمع 
خدمات متعدد 

 األغراض

تشطيب مقر بلدية بيت 
كاحل )مبنى متعدد 

 االغراض(
 الهندسة  0 0 0 181 181

الحكم المحلي، 
 صندوق البلديات

 153 وزارة المالية  28 التطويرية اشراف

 153 0 28 ____ ____ ____ ____ 0 0 0 181 181 المجموع الجزئي )ألف دوالر أمريكي(

 اإلدارة والحكم الرشيد
الحاجة لتطوير البناء 
المؤسسي للبلدية 

حوسبة البلدية وبناء 
 GISنظام 

 GIZ الهندسة 20 20 40 0 80
 اشراف

--- 0 GIZ 80 
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 عاسم المشرو االحتياج المجال التنموي
 التكلفة
 X التقديرية

1000$ 

 2021-2018 خطة
 الصرف السنوي

 الجهة المرشحة لتمويل المشاريع المقترحة للتنفيذ المرشحة الجهة

 الشريك/غير الهيئةالمحلية الهيئة المحلية الشريك/الهيئة المحلية غير المحلية الهيئة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
 القسم حدد

 المعني
 حدد بند الموازنة دورها اسم الجهه

 قيمة المساهمة
1000$ X 

 حدد الجهة
 قيمة المساهمة
1000$ X 

وتدقيق المخطط 
 الهيكلي 

 0 --- 30 يريةتطو اشراف الحكم المحلي الهندسة 15 15 0 0 30 إعداد مخططات تفصيلية 

بناء قدرات الكوادر 
الفنية واالدارية في 

 البلدية
 GIZ الهندسة 10 5 5 0 20

 اشراف
--- 0 GIZ 20 

 100  30     45 40 45 0 130 لف دوالر أمريكي( (المجموع الجزئي 
 2,307 0 253 0 0 0 0 875 550 390 655 2,560 (دوالر أمريكيألف  ( المجموع الكلي للخطة التنموية
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 البعد )التوصيف( المكاني للمشاريع )خارطة واحدة لكافة المشاريع( 5.2

 

 



  

31 
 

 لمالحقا 6.0

 اللجان التي شاركت في بإعداد الخطة التنموية المحلية وأسماء أعضائها 6.1
 تشكيلة لجنة التخطيط التنموي المحلي

 ة/اسم العضو
/دوره في اللجنة   

 )مقرر أو عضو(
 مجال التخصص

ياب العصافرة أ.يوسف ذ  التعليم منسق 

 الصحة  عضو بسام عطية الزهور

 المراة عضو وفاء ابراهيم العطاونة

 الزراعة عضو ابراهيم عايش العطاونة
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 تشكيلة فريق التخطيط األساسي

 اسم العضو/ة #:
 دوره/ا في الفريق

 )منسق/عضو(

المؤسسة التي 
 يعمل/تعمل بها

 مجال االهتمام
 المسمى الوظيفي
 في المؤسسة

 العمر الجنس

-15 أنثى ذكر
29 

فوق 
29 

 *   * رئيس البلدية قطاع التعليم بلدية بيت كاحل عضو أ.حسن راتب  العطاونة  .1
 *   * عضو رجل اصالح بلدية بيت كاحل عضو أ.يوسف ذياب العصافرة  .2
ةاعالمي الخط اعالم بلدية بيت كاحل  مساعد المنسق امين عايش العطاونة  .3  *  *  
 *   * مهندس البلدية مهندس البلدية بلدية بيت كاحل منسق م.علي خليل  العطاونة  .4
 *   * امين صندوق محاسب بلدية بيت كاحل عضو جاسر صابر العصافرة  .5
 *  *  محاسبة البلدية قطاع المراة بلدية بيت كاحل عضو ترتيل  البو  .6
مالتربية والتعلي عضو أ.اسعد عامر العصافرة  .7 مدرسة مدير قطاع التعليم   *   * 

 *   * تاجر قطاع اقتصادي اعمال حرة عضو غالب محمد كنعان  .8

قطاع البنية  عضو عضو كامل احمد العطاونة  .9
 التحتية

 *   * عضو
عبد اهلل عبد العزيز   .10

 الخطيب
 *   * متقاعد قطاع االمن عميد متقاعد عضو

 النادي الشبابي عضو فايز احمد عطاونة  .11

 

طاع الكهرباءق  *   * النادي الشبابي 
مستشفى عاليا  عضو عبد الحي عزام جابر  .12

 الحكومي
  *  * طبيب قطاع الصحة

هيئة تسوية  قطاع المراة مهندسة عضو فادية عوض العطاونة  .13
 االراضي

 *  * 
 *   * نقابة العمال الحقوق العمالية نقابي عضو محمد عبد الحميد العطاونة  .14
نعانعمر  فهمي ك  .15   *  * مشروع خاص قطاع الزراعة منشاة زراعية عضو 
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 عبد اهلل عبد العزيز الخطيبمنسق اللجنة:                                                                        لجنة مجال االدارة والحكم الرشيد  

 

 

:# 

 االسم
 

 المؤسسة
 التخصص / مجال االهتمام

 العمر الجنس
 

ام االتصالأرق  

 

29-15 أنثى ذكر البريد االلكتروني 29فوق    

 - 043467 0599 √   √ االمن والكوارث اجهزة االمن عبد اهلل عبد العزيز الخطيب  .1

 - 0595912777 √   √ االمن والكوارث البلدية فايز العطاونة  .2

 - 300721 0594 √   √ الهيكلي قطاع خاص رامي حمدي محمدود العطاونة  .3

 - 097215 0595 √   √ االمن نقابة العمال محمد عبد الحميد العطاونة  .4

 - 590613 0597  √  √ الكوارث قطاع خاص خلدون محمد العطاونة  .5

 - 473617 0592 √   √ الهيكلي البلدية رائد جهاد العصافرة  .6

7.  
جامعة القدس  محمد على عطية

 المفتوحة
 - 523330 0599 √   √ المؤسسات

 - 824883 0595  √ √  هيكلي قطاع خاص بنى احمد سلمان العطاونةم. ل  .8

 - 011960 0597  √ √  التسوية قطاع خاص م.رفيف علي عبد اهلل العطاونة  .9

 - 417729 0595  √  √ التربية التربية والتعليم عمر عوني بدوي الزهور  .10
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:# 

 االسم
 

 المؤسسة
 التخصص / مجال االهتمام

 العمر الجنس
 

ام االتصالأرق  

 

29-15 أنثى ذكر البريد االلكتروني 29فوق    

 - 631771 0597  √  √ حوكمة المؤسسات قطاع خاص م.عالء احمد خليل العصافرة  .11

  0597265338  √  √ الهيكلي البلدية م. امين محمد الزهور  .12

  كامل احمد سالم العطاونة -اللجنة:منسق                          التحتية  لجنة: المجال: البيئة والبنى 
ة:الدكتور بشار نة الفرعيمنسق اللج                                      اللجنة الفرعية الطرق والمواصالت

 العطاونة

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

الهيئة  االيميل الهاتف
 المحلية

 الوزارات
مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
 الخاص

مواطن
 /ة

15_29  
فوق 
29 

 - X 0599940547  تسوية االراضي   *   مهندسة انثى م. فادية عوض العطاونة 1

 - X  0598443087 تسوية االراضي *     مهندسة انثى حنين خضر العطاونة 2

 - X 0599770683  محاسب    *  مدرس ذكر محمد عطا سالم العطاونة 3

 - X  0597432697 الطرق     * مهندس ذكر احمد كامل العطاونةة 4
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 - X 0595269624  المواصالت *     معلم ذكر خالد احمد سالمة الزهور 5

6 
عبد المجيد محمد خليل 

 العصافرة
 X 0598221214  الطرق *     معلم ذكر

- 

 مد سالم العطاونةكامل اح -منسق اللجنة:         : البيئة والبنى التحتيةلجنة: المجال
 منسق اللجنة الفرعية: مؤيد محمد العطاونة

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

الهيئة  االيميل الهاتف
 المحلية

 الوزارات
مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
 الخاص

مواطن
 /ة

15-
29 

فوق 
29 

1 
 م. امير بسام الزهور

 ذكر
مهندسزراع

 ي
 X  0597619311 البنية التحتية     *

- 

 - X  0598541359 البيئة *     طالبة انثى ابداع عبد المجيد العطاونة 2

محمد العطاونة خلدون 3  - HRD  X 0597590613 *     مهندس ذكر 

 - X  0595841522 البيئة   *   صحة وبيئة ذكر عبد الحافظ كنعان 4

 - X  0569442440 هندسة مدنية *     طالبة انثى رانيا عبد المجيد العطاونة 5

 - X 0562401740  الصحة    *  الصحة ذكروجيه عبد العزيز محمود  6
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 الزهور

 

 كامل احمد سالم العطاونة -منسق اللجنة:         لجنة: المجال: البيئة والبنى التحتية
 منسق اللجنة الفرعية: مصعب الزهور                            اللجنة الفرعية:المياه والصرف الصحي

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

الهيئة  االيميل الهاتف
 المحلية

 الوزارات
مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
الخا
 ص

مواطن
 /ة

15-
29 

فوق 
29 

 - X 0599324679  الصرف الصحي    *  متقاعد ذكر محمد بدوي الزهور 1

 - X 0592969195  المياه *     طالبة انثى انسام خليل الزهور 2

 - X 0595155724  المياه     * مهندس ذكر م. موسى العطاونة 3

 - X  0598235764 الصرف الصحي  *    مهندس ذكر م.عقيل الزهور 4

 - X 0598939368  المياه *     مهندس ذكر علي عبداهلل محيسن العطاونة 5
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 كامل احمد سالم العطاونة -منسق اللجنة:        لجنة: المجال: البيئة والبنى التحتية
 منسق اللجنة الفرعية:فارس علي عطية الزهور                                                               اء: الكهرب اللجنة الفرعية

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

الهيئة  االيميل الهاتف
 المحلية

 الوزارات
مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
 الخاص

مواطن
 /ة

15-
29 

فوق 
29 

 - AEG  X 0599756534     * مهندس ذكر م. سالمة جميل سالمة العطاونة 1

 - X 0597566143  الكهرباء *     خياطة انثى ايمان محمد احمد العطاونة 2

 - X 0599524551  الكهرباء    *  معلم ذكر حسن محمد خليل العصافرة 3

مكهرباءال    *  معلم ذكر فارس علي عطية الزهور 4   X 0597881316 - 

 - X  0599914820 البنية التحتية *     مهندس ذكر انس سالم العصافرة 5
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 اسعد عامر العصافرة -منسق اللجنة:         لجنة: المجال: اللجنة االجتماعية

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

الهيئة  االيميل الهاتف
لمحليةا  

 الوزارات
مؤسسات 
المجتمع 
 المدني

القطاع 
 الخاص

29فوق  29-15 مواطن/ة  

 - X 0599886660  التعليم    *  معلم ذكر اسعد عامر العصافرة  .1

 - X 0597602023  التعليم والمرأة    *  معلمة انثى عطاف محمد احمد العطاونة  .2

ليمالتع    *  معلم ذكر محمد عبد القادر العصافرة  .3   X 0595664426 - 

 - X 0595296679  الثقافة     * كاتبة انثى وفاء ابراهيم ابريوش  .4

 - X 0599251867  الرياضة     * معلم ذكر راتب سليمان الزهور  .5

6.  
 راشد محمد راشد العطاونة

 ذكر
شؤون 
 اجتماعية

 *    
الشؤون 
 االجتماعية

 X 
0598844247 

- 

 - X 0599524560  التعليم  *    معلم ذكر محمد عبد العزيز الزهور  .7
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 - X 0599523594  التعليم *     سكرتير ذكر غازي عبد الحميد الزهور  .8

 - X 0599524097  التعليم   *   معلم ذكر سامي عبد اهلل محمد العصافرة  .9

 - X  0599640881 التعليم    *  معلم ذكر محمد عزام جابر العصافرة  .10

فرةرجاء خضر حماد العصا  .11  - X  0598720729 الشباب    *  معلمة انثى 

 - X 0599677155  الصحة    *  الصحة ذكر بسام محمود نصار العصافرة  .12

 - X 0598933529  الصحة    * * ممرض ذكر مالك شاهر الزهور  .13

14.  
 ايمان احمد صبارنة

 انثى
مسؤولة 

 جمعية
 X 0599436629  المرأة   *  

- 

فرةكريمة محمد موسى العصا  .15  - X 0595045869  المرأة   *   ربة بيت انثى 



  

40 
 

 

 

.لجنة: المجال: لجنة التنمية االقتصادية الدكتور هارون العطاونه -مقرر اللجنة:          

 العمل الجنس االسم الرقم

 الجهة الممثلة

 مجال االهتمام

 العمر

الهيئة  االيميل الهاتف
 المحلية

 الوزارات
مؤسسات 
المجتمع 

مدنيال  

القطاع 
 الخاص

 مواطن/ة
15-
29 

29فوق   

 -  X 0595331019   زراعة  *         مهندس ذكر د. هارون العطاونة 1

 - X 0562001614    زراعة   *       ادارة ذكر امين محمد ابريوش 3

   *      تاجر ذكر غالب محمد حسن كنعان 4
تجارة  
 وصناعة

  X 
0599358410 

- 

امل محمد العطاونةم. يوسف ك 5  - X   0597614780 زراعة  *         مهندس ذكر 

 - X  0599597945 اقتصاد محلي  *    طبيب ذكر نجم الدين العطاونة 6

 - X 0598527317   عمال  *         ميكانيكي ذكر مهند خليل محمد العطاونة 7

 - X 0598510533    الزراعة     *     معلمة انثى نفين سعيدي العطاونة 8
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 - X 0599120729   الزراعة      *     معلمة انثى مرام محمد عبد اهلل العطاونة 9

     طالب ذكر مجد خليل العطاونة 10
السياحة  *

 واالثار
X  0592804873 

- 

 - X  0592692135 االقتصاد *     طبيب ذكر حسن طالب العطاونة 11

البط ذكر خالد طالب محمد العطاونة 12  - X 0594123855    االقتصاد *         

 - X 0599524549  التجارة    *  معلم ذكر رائد الزهور 13

 ذكر شاهر عبد الهادي الزهور 14
صاحب 

 عمل
 X 0599489940  قطاع السياحة  *   

- 
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:ريع السنة األولىمشا توصيف . 6.2  
 ملخص المشروع

: سيارة للحركات الداخليةإسم المشروع  1 : الرقم   
 

: البنية التحتيةالمجال التنموي  
 

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

م حسب اإلحصاء المركزّي من  2017" نسمة حّتى نهاية عام  8700يبلغ عدد سّكان بيت كاحل "
 ور ،أسرة  ، ويرجع هذا الّتعداد الّسّكانّي إلى سّتة عائالت وهي :" العطاونة ، العصافرة ، الّزه 1468

الخطيب ، الجودي ، و برهم ", ويعتمد السكان في تلقيهم الخدمات المختلفة )الكهرباء, المياه, النفايات 
.... الخ (على البلدية , وهي تفتقر لوجود العديد من االليات والسيارات التي تسهل التنقل للوصول 

 ارة حركة داخلية .لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين , وبالتالي فهي بحاجة الى توريد سي

 بيت كاحل 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

2018شهر ايار   
 مدة التنفيذ

شهور3  
 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف( أهداف المشروع

 
 عدد المستفيدين المتوقع

  تقديم الخدمات من مياه وكهرباء
وخدمات متعددة للمواطنين من قبل 

 البلدية.

 ( في قرية بيت جميع فئات المجتمع )المواطنين
 كاحل.

 8700: مباشر 
 

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ(  
 حسب مراحله

Xالتكلفة التقديرية )  1000)$  

ات الخطةحسب سنو  

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

الحصول على الموافقات من   0 0 0 2 تحضير استدراج  .1
 الجهات المختصة

 
 0 0 0 40 طرح وتقييم االستدراج والترسية وبدء التنفيذ .2

 0 0 0 42 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 42,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

يذ المقترحةجهة التنف  
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 ملخص المشروع
: سيارة للحركات الداخليةإسم المشروع  1 : الرقم   

 
: البنية التحتيةالمجال التنموي  
 

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

  قسم الهندسة .البلدية ,  .وزارة الحكم المحلي 
 .صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 إدارة المشروع 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

  تكلفة المشروع )حوالي ستساهم البلدية بجزء بسيط من
 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية.5

 .وزارة الحكم المحلي 
 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة

  :غيمر   متوفرة جزئيما   فرةمتو دراسات/مخططات
 متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 

 ر مطلوبغي

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ايجابية: 
 

    تقديم الخدمات من مياه وكهربماء وخمدمات
 متعددة للمواطنين من قبل البلدية. 

 سلبية: 
 

 .ال يوجد 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  نقص التمويل  يد الدعم توفير التمويل وتجن 
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 ملخص المشروع

.كم 3: تعبيد طرق فرعية بطول إسم المشروع 2الرقم :  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي   

 

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

زّي من م حسب اإلحصاء المرك 2017" نسمة حّتى نهاية عام  8700يبلغ عدد سّكان بيت كاحل "
النقل والمواصالت من األسس الهامة في حياة المدن والقرى ويجب  تعتبر وسائل أسرة  , 1468

أن تؤخذ بعين االعتبار عند التخطيط ونالحظ أن معظم المشاكل التي تواجهها المناطق ناتجة عن 
سوء تخطيط الشبكات النقل ووسائله وتوزع استعماالت األراضي ، وللطرق دور كبير في ربط 

مية األراضي الواقعة على األطراف, كما إن الشوارع والطرق األحياء يبعضها البعض ورفع أه
ليست مجرد شريط مرصوف أو معبد يبنى لخدمة السيارات واآلليات وإنما تكمن وظيفته في الربط 
الوظيفي ألجزاء المدينة, ولالستخدام البشري, كما يستخدم لمد شبكات المرافق سواء السطحية أو 

اء وغاز وشبكات الهواتف....الخ, وفضاء يستغل ويستخدم إلنارة البنية التحتية من مياه وكهرب
 وتهوية المناطق المجاورة, وتوفير مكان لعناصر التجميل والمناطق الخضراء.

كم  7كم , منها  22وقد بينت الدراسة الميدانية , ان طول شبكة الطرق الرئيسية في البلدة  حوالي 
و معبد وتعتبر الطريق الرئيسي بحالة جيدة بشكل عام , مع ترابي بحاجة الى تعبيد , اما الباقي فه

 % منها بحاجة الى صيانة واعادة تاهيل . 30وجود 

كم ,  9500طول شبكة الطرق الفرعية في البلدة والتي تبلغ حوالي اما الطرق الفرعية فتبين ان 
المعبدة منها م , اما  435% حيث يبلغ طولها حوالي 4.5تشكل الطرق الترابية منها حوالي 

 % منها .  10وبحاجة الى الصيانة والتاهيل فتشكل حوالي 

في قطاع الطرق فيوجد مهندسين ويقومان بكل ما تتطلبه دائرة  أما بالنسبة للكوادر التي تعمل
الهندسة من أعمال هندسية وبخصوص الطرق بالعادة ترتبط المجلس القروي بعقود مع المكاتب 

في الكوادر مما يرفع الكلفة على هذا القطاع الحيوي والمهم بالنظر إلى الهندسية لتعويض النقص 
 حالة البنية التحتية .

وان الطرق الترابية تشكل صعوبة في وصول المواطنين خاصة في فصل الشتاء اضافة الى ان 
ي خدمة النفايات متعطلة لدى المساكن القائمة في تلك المناطق , وعليه كان من ضمن المشاريع الت

 تسهم في تحسين الوضع القائم للبلدة تعبيد الطرق الفرعية .

 بيت كاحل 
 التاريخ المتوقع للبدء بالتنفيذ

6-2018 
 مدة التنفيذ

أشهر 3  
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 ملخص المشروع

.كم 3: تعبيد طرق فرعية بطول إسم المشروع 2الرقم :  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي   

 

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

  تسهيل وصول المواطنين ألعمالهم
 جتماعية.ومراكزهم االقتصادية واال

  جميع فئات المجتمع في بلدة بيت كاحل، وخاصة
 الطالب والمزارعين

 500: مباشر 
 3500: غير مباشر 

المشاريع التي تمثل متطلبا سابقا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 لهذا المشروع

 عناصر المشروع
. الخ( )بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ..

 حسب مراحله

Xالتكلفة التقديرية )  1000)$  
 حسب سنوات الخطة

الرابع الثالثة الثانية األولى
 ة

تحضير وثائق العطاء )أعمال المساحة للطرق  .1
المقترحة، تحضير المخططات، إعداد 

المواصفات الفنية، تحضير جداول الكميات، 
 تحضير الشروط الخاصة والعامة( 

15 0 0 0  لى الموافقات من الحصول ع
 الجهات المختصة

 

 0 0 0 0 طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .2

 0 0 0 275 كم  3تنفيذ مشروع طرق داخلية بطول حوالي  .3

 0 0 0 290 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 290,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
بعد مكاني( متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي  عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة 

األرض غير متوفرة  األرض متوفرة             
 المشروع ليس ذي بعد مكاني 

  كيف؟ 
ستقوم البلدية بتغطية نفقات الصيانة الدورية الجزئية للطرق، وذلك 

وبخصوص الصيانة الكلية، فسيقوم المجلس بتخصيص موازنات سنوية، 
 بمطالبة الجهات المختصة بوزارة الحكم المحلي بتأمينها.

 من؟  في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة 
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 ملخص المشروع

.كم 3: تعبيد طرق فرعية بطول إسم المشروع 2الرقم :  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي   

 

 البلدية بالتعاون مع األهالي، وبإشراف وزارة الحكم المحلي لتوفيرها؟

  ،األرض المطلوبة هي األرض المخصصة للشوارع
ي تكون تحت تصرف البلدية حال إقرار المخطط والت

الهيكلي للقرية، والمخطط الحالي بمرحلة الدراسة لدى 
 الجانب اإلسرائيلي، ويحتاج لجهد إضافي الستكماله.

  العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خدماتي )بنية تحتية(، 

تشغيله تحقيق عوائد مادية، وبالمقابل هناك وال يترتب على تنفيذه و
 مصاريف صيانة جزئية سيقوم المجلس بتغطيتها سنويا

 هاللمشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة

الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى 
 المشروع

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة

لهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(ا  جهات أخرى )حدد( 

  ، البلدية من خالل توفير وثائق العطاء )أعمال المساحة
المخططات الهندسية، المواصفات الفنية، جداول الكميات، 

 الشروط الخاصة والعامة( 

 .وزارة الحكم المحلي 
 .صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 إدارة المشروع 
لتمويل المقترحةجهة ا  

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

  ستساهم البلدية بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوالي
 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5

  الوكالة الفرنسية للتنمية الدوليةAFD. 
 JICA 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة

  :متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للطرق(: الصيانة مطلوب)حدد 
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 ملخص المشروع

.كم 3: تعبيد طرق فرعية بطول إسم المشروع 2الرقم :  : البيئة والبنية التحتيةالمجال التنموي   

 

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري:  غير متوفرة 

 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ايجابية: 

 

  سهولة حركة تنقل األهالي لمراكز عملهم
 وخدماتهم االجتماعية واالقتصادية

 ياتهم  تسهيل تنقل المزارعين وآل 

 سلبية: 

 

   ارتفاع تكلفة الصيانة 
  ازدياد معدل الحوادث بسبب زيادة السرعة على

 الطرق الداخلية
 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 تأخر المصادقة على المخطط الهيكلي  لدوليمة لسسمراع   التواصل مع مؤسسات حقوق اإلنسان والمؤسسات ا
 بالضغط على الجانب اإلسرائيلي.

    عدم االلتزام بالمساهمة المجتمعية كجزء ممن تكماليف
 التأهيل والصيانة

     ،تحفيز المواطنين بالتركيز على أهمية المشمروع اآلنيمة والمسمتقبلية
 واستثمار وجود كبار السن من وجهاء القرية

 إشكاليات االرتدادات وإزالة التعديات  من قبل المجلس بمساعدة الحكم المحلي الضغط 
 نقض التمويل  تجنيد الدعم من جهات مختلفة 

 

 ملخص المشروع

  :تحويل عدادت المياه  الى إسم المشروع
 (800مسبق الدفع عدد بعدد )

 3:  الرقم
 

 : البنية التحتيةالمجال التنموي
 

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

 1468م حسب اإلحصاء المركزّي من  2017" نسمة حّتى نهاية عام  8700يبلغ عدد سّكان بيت كاحل "
أسرة  ، يعتبر قطاع المياه من القطاعات الحيوية لعالقته المباشرة بمواطني البلدة وحياتهم اليومية .ان 
الموقع الجغرافي لبلدة بيت كاحل في شمال غرب الخليل  ، حيث التصحر وقلة االمطار وارتفاع درجة 

 بيت كاحل 
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
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 ملخص المشروع

  :تحويل عدادت المياه  الى إسم المشروع
 (800مسبق الدفع عدد بعدد )

 3:  الرقم
 

 : البنية التحتيةالمجال التنموي
 

ملم  600ة، حيث تناقصت كمية مياه االمطار التي بلغ معدلها في سنوات الثمانينيات الى ما يزيد عن الحرار
, اضافة ملم فقط  350ملم ليصل هذا العام الى  400بينما تناقص معدلها  في الخمس سنوات الماضية الى 

ويعود هذا دت اسباب وهي وذلك يعود لع % , 25حيث تبلغ  ارتفاع نسبة الفاقدمن الى ان البلدة تعاني 
الفاقد لعدت اسباب وهي, قدم وترهل شبكة المياه, تكسير في الخطوط الداخلية, االعتماد على مواصير 
بالستيكية خاصة الوصالت المنزلية, الخط الرئيسي)الناقل( المغذي للبلدة خارج حدود وسيطرة البلدة, وهناك 

 .الفاقدسرقات في المياه من هذا الخط مما يرفع نسبة 
وعليه كان من  ضعف الجباية لقطاع المياهعلى المواطنين بسبب  ارتفاع نسبة الديوناضافة الى 

الضروري العمل على استبدال العدادات القائمة من اجل خفض الفاقد , وتحسين مستوى الجباية , وجدولة 
 ديون المياه . 

5-2018 
دة التنفيذم  

 
اشهر 3  

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع

  تقديم الخدمات من مياه للمواطنين
 من قبل البلدية.

 .جميع فئات المجتمع )المواطنين( في قرية بيت كاحل  8700: مباشر 
 

المشاريع التي تمثل متطلبا  وصف مختصر لنشاطات )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ( حسب  
 مراحله

Xالتكلفة التقديرية )  1000)$  
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى
الحصول على الموافقات   0 0 0 2 .تحضير استدراج  .1

 ت المختصةمن الجها
 

 0 0 0 8 تركيب العدادات ل  التسرية طرح وتقييم االستدراج و .2

    144 توريد العدادات .3

 0 0 0 154 المجموع لكل سنة )دوالر أمريكي(

 154,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 
 جهة التنفيذ المقترحة

)حدد(جهات أخرى  الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(  
  البلدية  .وزارة الحكم المحلي 
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 ملخص المشروع

  :تحويل عدادت المياه  الى إسم المشروع
 (800مسبق الدفع عدد بعدد )

 3:  الرقم
 

 : البنية التحتيةالمجال التنموي
 

 .صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 إدارة المشروع 

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

  ( 5ستساهم البلدية بجزء بسيط من تكلفة المشروع )حوالي%
 بما يشمل المساهمة المجتمعية

 .وزارة الحكم المحلي 
 

ر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروعالمصاد  

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة

  :غير  متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات
 متوفرة

 غير مطلوب  منفذة: بناء قدرات الجهة ال 
 الدورية للطرقمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 

 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 
 

 ن من قبمل  تقديم الخدمات من مياه للمواطني
 البلدية. 

 سلبية: 
 

 .ال يوجد 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

  . عدم تقبل المواطنين لتركيب العدادات الجديدة   تشجيع المواطنين على تركيب العداد مسبق الدفع من خالل
جدولة الديون عمل تخفيضات على سعر التكلفة للكوب , و

 بشكل ميسر.
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 ملخص المشروع

: إنشاء خزان مياه تجميعي ومحطة إسم المشروع
 ضخ ومحطة كلورة

 4: الرقم
 

مجال البيئة والبنى  :المجال التنموي
 التحتية
 

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

% من عدد  40ي سوى م حيث انه هذه الشبكة لم تكن تغط 1994تم تمديد اول شبكة للمياه في سنة  
و تم تأهيل الخطوط الفرعية  3م  200م تم انشاء الخزان الوحيد في البلدة بسعة  1998السكان وفي سنة 

م انابيب بالستيكية . كما وتم أعادة تأهيل 5000م بطول 2007لشبكة المياه والوصالت المنزلية عام 
انش  1انش  2م مختلفة االقطار 10000ل م بطو2013الوصالت المنزلية والخطوط الفرعية للشبكة عام 

انش واستبدال الوصالت المنزلية مواسير حديد ستيل مجلفن بدل االنابيب البالستيكية . في الوقت  1/2
% من عدد السكان فقط وباقي المناطق يتم توصيل المياه اليها  70الحالي أصبحت الشبكة تغطي ما نسبته 
يتلقى مواطنو بلدة بيت كاحل ية .مصادر المياه في بلدة بيت كاحل , عن طريق صهريج المياه الخاص بالبلد

 المياه من مصادر متعددة وهي:

  من شركة ميكروت  2يتم تزويد المياه للبلدة من نقاط ربط رئيسية عدد : شبكة المياه االسرائيلية
 الرئيسي  االسرائيلية . األول من منطقة فرش الهوى منطقة شعب مزو والثاني من مدخل البلدة

  فتحات التعبئة : يعتبر هذا مصدرا للمياه بفرض الحال ال باالختيار، للمساعدة على سد العجز في
كميات المياه التي تحتاجها البلدة والذي يتمثل بتوفير صهاريج مياه. وهنالك فتحة للتعبئة باسم 

نقل المياه من خالله عن  البلدة على خط سلطة المياه الفلسطينية في منطقة حرم الرام/ الخليل يتم
 دوالرات للمتر المكعب الواحد . 4وبتكلفة  3م  10طريق صهريج البلدية بسعة 

ولكن المواطنين يعانون خاصة في فصل الصيف من شح المياه , وضعف في الضخ , ولحل هذه المشكلة 
ياه ووصولها الكبر كان البد من العمل على انشاء خزان مياه بسعة مرتفعة وفي مكان يساعد في ضخ الم

 منطقة جغرافية .

 بيت كاحل
التاريخ المتوقع للبدء 

 بالتنفيذ
20/03/2018  

 مدة التنفيذ
أشهر. 4  

 أهداف المشروع
 

 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(
 

 عدد المستفيدين المتوقع
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 ملخص المشروع

: إنشاء خزان مياه تجميعي ومحطة إسم المشروع
 ضخ ومحطة كلورة

 4: الرقم
 

مجال البيئة والبنى  :المجال التنموي
 التحتية
 

 .حل مشكلة أزمة مياه الشرب في البلدة  .منزل 2000 جميع سكان بلدة بيت كاحل  

صف مختصر لنشاطات المشروع وتكاليفها التقديريةو المشاريع التي تمثل متطلبا  
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، إنشاء،تشطيب،تشغيل،صيانة ...  
 الخ( 

Xالتكلفة التقديرية )  1000)$  

 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

ائق العطاء )أعمال المساحة  لألرض المقترحة، تحضير وث .4
تحضير المخططات، إعداد المواصفات الفنية، تحضير جداول 

 الكميات، تحضير الشروط الخاصة والعامة( 

6 0 0 0   الحصول على الموافقات
 من الجهات المختصة

 
 0 0 0 0 طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .5

 0 0 0 120 لحفر ، العظم والتشطيب(تنفيذ المشروع ) أعمال ا .6

 0 0 0 35 تركيب محطة تنقية. .7

 0 0 0 20 تركيب محطة ضخ. .8

 181,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض متوفرة              األرض غير متوفرة    
 المشروع ليس ذي بعد مكاني

  كيف؟ 
ستتم متابعة تشغيل وصيانة محطتي الضخ والكلورة باستمرار من 
 قبل البلدية.

 في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوفيرها؟
 بلديةاألرض متوفرة وهي امالك دولة وسيتم تخصيصها لل. 

  من؟ 
  .البلدية 

   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
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 ملخص المشروع

: إنشاء خزان مياه تجميعي ومحطة إسم المشروع
 ضخ ومحطة كلورة

 4: الرقم
 

مجال البيئة والبنى  :المجال التنموي
 التحتية
 

ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشروع خمدماتي )بنيمة   
تحتية(، وال يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيمق عوائمد ماديمة،    
وبالمقابل هناك مصاريف صيانة دورية ستقوم البلدية بتغطيتهما  
 سنويا.

اذا كان نعم أدرج الخارطةهاللمشروع ذو بعد مكاني؟   
 

نعم   ال

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

      ، البلدية من خالل توفير وثمائق العطماء )أعممال المسماحة
المخططات الهندسية، المواصفات الفنية، جمداول الكميمات،   

 شروط الخاصة والعامة( ال

 .وزارة الحكم المحلي 
 .صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 إدارة المشروع 

 جهة التمويل المقترحة

 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(
  ستساهم البلدية بجزء بسيط من تكلفة المشروع 

 %( بما يشمل المساهمة المجتمعية5)حوالي 
 بلديات.صندوق تطوير وإقراض ال 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع
  :جزئيا   متوفرةمتوفرة  الموارد البشرية 

 غير متوفرة
  :متوفرة جزئيا  متوفرة دراسات/مخططات 

 غير متوفرة 

 غير مطلوب  اء قدرات الجهة المنفذة: بن 
 مطلوب)حدد(: 

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 
 غير مطلوب

 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع
 ايجابية: 

 
 ة.حل جزء كبير من أزمة المياه في البلد 
  تقليل اإلعتماد على خط مياه الشبكة اإلسرائيلية

 المزود للبلدة.

 سلبية: 
 

 ال يوجد. 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع



  

53 
 

 ملخص المشروع

: إنشاء خزان مياه تجميعي ومحطة إسم المشروع
 ضخ ومحطة كلورة

 4: الرقم
 

مجال البيئة والبنى  :المجال التنموي
 التحتية
 

 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات
 نقض التمويل  الضغط من قبل البلدية بمساعدة الحكم المحلي 

  .تجنيد الدعم من جهات مختلفة 

 

 

 خص المشروعمل

: تشطيب مقر بلدية بيت كاحل )مبنى إسم المشروع
 متعدد االغراض(

 5:  الرقم
 

 مجال التنمية االجتماعية: المجال التنموي

 مكان المشروع خلفية عن المشروع

 1468م حسب اإلحصاء المركزّي من  2017" نسمة حّتى نهاية عام  8700يبلغ عدد سّكان بيت كاحل "
هذا الّتعداد الّسّكانّي إلى سّتة عائالت وهي :" العطاونة ، العصافرة ، الّزهور ، الخطيب أسرة  ، ويرجع 

، الجودي ، و برهم " كان يعمل سّكان هذه القرية قبل سنوات االحتالل في الّزراعة وكانت مواردهم تسّد 
 حاجّياتهم ،ويمتازون بالكرم وطيب الخلق.

واالعمال جارية  10/2017ة بيت كاحل )مرحلة العظم( في شهر تم البدء بإعمال مشروع بناء مقر بلدي
 2م 626والبناء مكون من طابق ارضي مسطح  2/2018لالن والتاريخ المتوقع إلنهاء البناء شهر 

والطابق االرضي مكون من قاعة متعددة االغراض  2م 79ورووف مسطح  2م 626وطابق اول مسطح 
ستودعين ومطبخ ووحدتي حمامات وموزع )بهو( رئيسي على مكاتب وخدمات الجمهور وارشيف وم 6و 

 11الدخل وموزع )بهو( القاعة ومخزن ودرجين وممر والطابق االول مكون من مكتب رئيس البلدية 
مكتب ومصلى وارشيف ومطبخ ووحدتي حمامات وموزع )بهو( رئيسي على المدخل وموزع )بهو( 

 درجين.القاعة ومخزن ودرجين وممر والرووف مكون من 
 مراحل، وهي كما يلي: 4وسيتم تنفيذ التشطيب بعد انتهاء مرحلة البناء )العظم( المطلوبة على 

 .اعمال الطوب والكهرباء والميكانيك والتكييف 
 .اعمال القصارة والحمايات وابواب الحديد والجفصين 
 .اعمال الدهان 

 بيت كاحل 
 نفيذالتاريخ المتوقع للبدء بالت

5-2018 
 مدة التنفيذ

 أشهر 6
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 خص المشروعمل

: تشطيب مقر بلدية بيت كاحل )مبنى إسم المشروع
 متعدد االغراض(

 5:  الرقم
 

 مجال التنمية االجتماعية: المجال التنموي

 .اعمال الخشب والفرش 
 أهداف المشروع

 
 الفئة/ات المستهدفة )من وكيف(

 
 عدد المستفيدين المتوقع

  تقديم الخدمات من مياه وكهرباء وخدمات
 متعددة للمواطنين من قبل البلدية.

 .جميع فئات المجتمع )المواطنين( في قرية بيت كاحل  8700: مباشر 
 

المشاريع التي تمثل متطلبا  )مركبات( المشروع وتكاليفها التقديرية وصف مختصر لنشاطات
 عناصر المشروع سابقا لهذا المشروع

)بما في ذلك خدمات استشارية، معدات، بضائع، ... الخ(  
 حسب مراحله

 $(X 1000التكلفة التقديرية )
 حسب سنوات الخطة

 الرابعة الثالثة الثانية األولى

طاء )تحضير المخططات، إعداد تحضير وثائق الع .1
المواصفات الفنية، تحضير جداول الكميات، تحضير 

 الشروط الخاصة والعامة( 

2 0 0 0   الحصول على الموافقات
 من الجهات المختصة

 
 0 0 0 1  طرح وتقييم العطاء والترسية وبدء التنفيذ .2

 0 0 0 385 بعد الترسية عل المقاولتنفيذ المشروع  .3

 0 0 0 388 سنة )دوالر أمريكي( المجموع لكل

 388,000 المجموع )باألرقام( دوالر أمريكي 

 عملية اإلدارة والتشغيل والصيانة متطلبات األراضي )في حالة المشروع ذي بعد مكاني(

األرض غيمر متموفرة    األرض متوفرة             
 ع ليس ذي بعد مكانيالمشرو 

  كيف؟ 
ستقوم البلدية بتغطية نفقات الصيانة الدورية الجزئية للمشروع، وذلك 
بتخصيص موازنات سنوية، وبخصوص الصيانة الكليمة، فسميقوم   

 البلدية بمطالبة الجهات المختصة بوزارة الحكم المحلي بتأمينها.

 من؟   يرها؟في حالة عدم توفر األرض، ما هي الترتيبات الالزمة لتوف
 البلدية ، وبإشراف وزارة الحكم المحلي
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 خص المشروعمل

: تشطيب مقر بلدية بيت كاحل )مبنى إسم المشروع
 متعدد االغراض(

 5:  الرقم
 

 مجال التنمية االجتماعية: المجال التنموي

 .األرض متوفرة   العائد المادي السنوي المتوقع )$(؟ 
ليس هناك عائد من المشروع حيث انه مشمروع خمدماتي )بنيمة    
تحتية(، وال يترتب على تنفيذه وتشغيله تحقيق عوائد مادية، وبالمقابل 

 غطيتها سنويا.هناك مصاريف صيانة جزئية ستقوم البلدية بت

 هاللمشروع ذو بعد مكاني؟ اذا كان نعم أدرج الخارطة
 الخارطة تم ادراجها ضمن الخطة وليس على مستوى المشروع.

 ال نعم 

 جهة التنفيذ المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد القسم/األقسام المعنية(

 ل توفير وثائق العطاء )أعممال المسماحة ،   البلدية من خال
المخططات الهندسية، المواصفات الفنية، جداول الكميمات،  

 الشروط الخاصة والعامة( 

 .وزارة الحكم المحلي 
 .صندوق تطوير وإقراض البلديات 
 إدارة المشروع 

 جهة التمويل المقترحة
 جهات أخرى )حدد( الهيئة المحلية )حدد ما يلي(

 ( 60دية بجزء من تكلفة المشروع )حوالي ستساهم البل%
 بما يشمل المساهمة المجتمعية.

 .وزارة الحكم المحلي 
 

 المصادر/االحتياجات الالزمة لتنفيذ المشروع

  :جزئيا   متوفرةمتوفرة الموارد البشرية 
 غير متوفرة

  :متوفرة جزئيما   متوفرة دراسات/مخططات 
 غير متوفرة

  :غير مطلوب  بناء قدرات الجهة المنفذة 
 الدورية للمشروعمطلوب)حدد(: الصيانة  

 مطلوب جزئيا  مطلوب دعم جماهيري: 
 غير مطلوب
 اآلثار المتوقعة لتنفيذ المشروع

 ايجابية: 
 

  تقديم الخدمات من مياه وكهرباء وخدمات
 متعددة للمواطنين من قبل البلدية. 

 سلبية: 
 

 .ال يوجد 

 المخاطر /المعيقات التي تواجه تنفيذ المشروع
 إجراءات التغلب عليها المخاطر/المعيقات

 مساهمة المجتمعية كجزء من تكاليف التأهيل عدم االلتزام بال   ،تحفيز المواطنين بالتركيز على أهمية المشروع اآلنية والمسمتقبلية
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 خص المشروعمل

: تشطيب مقر بلدية بيت كاحل )مبنى إسم المشروع
 متعدد االغراض(

 5:  الرقم
 

 مجال التنمية االجتماعية: المجال التنموي

 البلدة .واستثمار وجود كبار السن من وجهاء  والصيانة
 إشكاليات االرتدادات وإزالة التعديات  الضغط من قبل البلدية بمساعدة الحكم المحلي. 
 نقض التمويل  عم من جهات مختلفةتجنيد الد. 

 


