
www.manaraa.com

جامعة النجاح الوطنية 

لوماتكلية الهندسة وتكنولوجيا المع

قسم التخطيط العمراني 

تدامة ريفية مسالتخطيط لتنمية 
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اختيار الموقع 

مرحلة التشخيص

مرحلة التحليل

الرؤية التنموية

مبررات اختيار الموقع

مياإلقلياإلطار العام على مستوى 

المستوى المحلي

المؤثرات االيجابية

المؤثرات السلبية

أهم االحتياجات والقضايا

ةالرؤية التنموية اإلستراتيجي
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مفتاح الخريطة

حدود منطقة الدراسة

حدود محافظة طولكرم

طولكرم

منطقة وادي الشعير

منطقة صعبيات

منطقة الكفريات

منطقة الشعراوية



www.manaraa.com

.عدم وجود هيئات أو مجالس تخطيط مشترك يربط بينها❑

منطقة الدراسة هي األقل نصيبا من الدراسات والخطط التنموية على المستوى❑

.كبقية مناطق المحافظة, اإلقليمي

.التخطيط الفردي للتجمعات دون مراعاة التجمعات المحيطة❑

تي وجود محددات وعوائق مرتبطة باالحتالل تهدد مستقبل منطقة كوجود مستوطن❑

.عناب وافني حيفتس على أطراف المنطقة ومشروع ألون شارون

.ضعف الخدمات بشكل عام❑

.وجود تجمعات مهمشة جدا مثل الحفاصي وسفارين❑
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مفتاح الخريطة

حدود منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

مبنيدونم(دونم)المساحةالتجمع 

19,6803,550بلعا

12,9942,500عنبتا

16,7261,300بيت ليد

8,917550رامين

9,687330سفارين

14,1281,300كفر اللبد

71185الحفاصي

82,8439,615المجموع

1:80,000
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الجغرافية
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الخدمات 
والمرافق العامة

خدام تصنيفات است
األراضي 

االقتصاد ةالبنية التحتي

الوضع اإلداري 
والتنظيمي

ي الموروث الثقاف
والطبيعي
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حدود منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

1:80,000

q



www.manaraa.com

مفتاح الخريطة

المنطقة المبنية
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  المستوطنات
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كم/المساحةالفئة

2

%النسبة 

33.640.6أمنطقة 

29.435.4بمنطقة 

2024جمنطقة 

نالوضم المستوطنتين تطبيق لخطة 
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معدل النمو 199720072017سنة/ التجمع 

%اإلجمالي
%معدل النموعدد السكان %معدل النموعدد السكان السكانعدد

4,7806,554.037,628.015.022بلعا

5,9717,274.027,877.007.013عنبتا

2,6304,043.044,629.01.025كفر اللبد

85156.06206.027.043خربة الحفاصي

1,5361,792.0151,949.023.02رامين

4,7934,956.0035,467.013.008بيت ليد

-675754.01735سفارين .002.004
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التوقعات السكانية%النمو اإلجماليمعدل2017عدد السكان التجمعات السكانية

20252033

7,628.0229,07510,805بلعا

7,877.0138,7349,685عنبتا
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206.043288404خربة الحفاصي

1,949.022,2832,675رامين

5,467.0085,8276,210بيت ليد 

735.004758783سفارين

28,49132,60437,409المجموع
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مناطق الريفية-2م 350/ كل فرد 
ما بين الحضر والريف–300/كل فرد
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29%

35%

11%

24%

0% 1%

بساتين الزيتون

األراضي الزراعية

المنطقة المبنية

مراعي الطبيعية

الكسارات

المستوطنات

2كم25

2كم30

2كم24

2كم9

1%

86%

0%
10%

2%

1% المنطقة المبنية

مرافق العامة

سكن

مقابر

شوارع

حرف والصناعات

تجارة

نطقة حيث أن نسبة التجارة والصناعة في م
%3تخطيط ال تتعدى 

ل تشكل الزراعة  والثروة الحيوانية الدخ

الرئيسي للتجمعات 

المساحة الفئة 

الكلية

األراضي 

الزراعية

المراعي 

الطبيعية

الحرف الكسارات

والصناعات

التجارة

28355200.40.30.2كم/مساحة

66.2240.0040.0030.002%النسبة 
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نمدو/ األراضي التي بحاجة إلى استصالحالتجمع 

1,180بلعا

2,700عنبتا

2,800اللبدكفر

600رامين 

3,400بيت ليد 

4,500سفارين

15,180المجموع 
1:80,000

q



www.manaraa.com

عدد آبار االرتوازيةاألراضي الزراعية البعليةالمرويةاألراضي الزراعيةمساحة بدونم/التجمع 

في الزراعةالمستخدمة

7010,4892بلعا

4008,0702عنبتا

3006,8101كفر اللبد

10460حفاصي

167,900بيت ليد

223,063رامين

2,102-سفارين
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/ التجمع

الزراعات دونممساحة

المحمية 

البستنة الشجريةالمحاصيل الحقليةالخضار

مروي بعلي مرويبعلي مروي بعلي 

3541540410,41015بلعا

6840125130257,900175عنبتا

6,70040-1252010690كفر اللبد

-420-30-1010الحفاصي

2,80020-82255-رامين

7,7602-4210135بيت ليد

-2,030-70-2-سفارين

242862587502938,020252المجموع
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لخلية النحدجاج بياض دجاج الحمأغنام أبقار التجمع 

عدد 

المزارع

عدد 

الرؤوس

عدد 

المزارع

عدد 

الرؤوس 

عدد 

المزارع

عدد 

الرؤوس

عدد 

المزارع

عدد 

الرؤوس

375351,40045225,00029116,0001,300بلعا

450--420751,068122,000عنبتا

525251,3051425013650دكفر اللب

---19512-7-الحفاصي

---730110--رامين

400--18205001248بيت ليد

50--250440420سفارين

151851555,63878247,33030116,0032,850المجموع
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حداده، ألمنيومنجارة ،بلعا

مواد غذائية، أعالفحداده،بدكفر الل

,  لوزسكب األلمنيوم والنحاس، تكسير العنبتا

نع مص, مصنع طحينية,مصنع شوكوالته

مصنع دباغة الجلود,طوب 

مفتاح الخريطة

معصره#

Aمصانع

Anoitceles pilC_المعالم

Aمصانع

!Oمشغل خياطة

تجاري 

اقليمي

رئيسي

محلي

حدود منطقة الدراسة

المنطقة المبنية

الكسارات

منطقة صناعات خفيفة وحرفية

مفتاح الخريطة

حدود منطقة الدراسة

!Hمذابح المواشي العشوائية
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حدود التجمعات االدارية
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حدود منطقة الدراسة
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عمال موظفينالتجمع

(زراعة،تجارة،صناعة)

عن العملالعاطلاألخضرداخل الخط

5323,0401,368600بلعا

3,5102701,014706عنبتا

3131,460657432كفر اللبد 

27-78-الحفاصي

2306235171رامين

1,2001,400200280بيت ليد 

32450سفارين

5,7856,6343,2742,266المجموع 
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المساحة المطلوبةنطاق الخدمةعدد السكان المخدومينالمعيار/الخدمة

مربع للطالبمتر25متر800-500نسمة1,250مدرسة لكل مدارس

نسمة4000-15,000مركز لكل مركز صحي/عيادة صحية

نسمة15,000-8,000صيدلية لكلصيدليات

نسمة20,000-250,000مستشفى لكل مستشفى عام

نسمة150,000-300,000مستشفى لكل تخصصيمستشفى

كم5نسمة30,000مكتبة لكل مكتبة

كم1نسمة10,000-15,000مكتب لكل مكتب بريد فرعي

نسمة50,000-250,000مكتب لكل مكتب بريد رئيسي

كم5نسمة10,000-15,000مركز لكل مركز شرطة محلي

أن ال تزيد مده كم1.5نسمة10,000-15,000مركز لكل الدفاع المدني

4االستجابة أكثر من 

دقائق
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الحاجة الحالية من المدارس الحاليةعدد السكانيالتجمع السكان

المدارس 

2033الحاجات2025الحاجات 

مدارسعدد السكانمدارسعدد السكان 

8,798110,1482-7,6286بلعا

8,6681-8,263-7,8777عنبتا

5,6921-5,133-4,6294كفر اللبد

-274-238-2061الحفاصي

-2,128-2,036-1,9493رامين

-5,735-5,586-5,4676بيت ليد

-758-747-7351سفارين



www.manaraa.com

!C
!C

!C

A
A

مفتاح الخريطة

المنطقة المبنية

حدود منطقة الدراسة

طريق خاضع لسيطرة اسرائيل

طريق رقم 755 

طريق اقليمي

طريق رئيسي

طريق محلي

منطقة أ

منطقة ب

منطقة ج

سياج المستوطنات 

  المستوطنات

 البؤر االستيطانية

مفتاح الخريطة

!Cصيدلية

عيادة

مناطق ال تحتوي على صيدليات

طريق اقليمي

طريق رئيسي

طريق محلي

المنطقة المبنية

اقليمي

رئيسي

حدود منطقة الدراسة

مفتاح الخريطة

!Cصيدلية

عيادة

مناطق ال تحتوي على صيدليات

طريق اقليمي

طريق رئيسي

طريق محلي

المنطقة المبنية

اقليمي

رئيسي

حدود منطقة الدراسة

!C
!C

!C

A
A

!C
!C

!C

A
A

1:80,000

q



www.manaraa.com

الصحية الخدماتعدد السكانيالتجمع السكان

مركز /عيادة)

(صحي

2033الحاجات2025الحاجات الحاجة الحالية 

مستشفىعيادة

عام

ى مستشفعيادة

عام

-----7,6281بلعا

-----7,8773عنبتا

-----4,6291كفر اللبد

------206الحفاصي

-----1,9491رامين

-----5,4672بيت ليد

-----7351سفارين

لكل التجمعات إذا يبلغ 1توفير مستشفى عام عدد 

30,000مجموع أعداد السكان ما فوق 
احة تعاني الغالبية العظمى من التجمعات من صغر مس

المركز الطبي وعدم تجهيزه باألدوات الالزمة
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تجمعات التي تعاني من ضعف في مجال النفايات والمياه

GFالتقاطعات الخطرة

!Pتلوث مياه االبار

èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèتلوث الضجيج بسبب حركة المركبات
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األودية-يتم فيها تفريغ الحفر االمتصاصية

منطقة الفيضان

منطقة تداخل االستخدامات

مناطق تعاني من انقطاع مستمر في المياه

مناطق غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي

الكسارات

منطقة تلوث الهواء والضجيج

خطر تلوث مياه الجوفية

مفتاح الخريطة

معاصر الزيتون والتلوث البيئي والتربة الناتج بسببها#

حدود منطقة الدراسة

الكسارات 

!Pخطر تلوث االبار االرتوازية

!P ابار زراعي

1oBevitartsinimdA_seitinummoC

اقليمي

رئيسي

محلي

المنطقة المبنية

seiradnuoBevitartsinimdA_seitinummoC

حدود التجمعات االدارية

حدود منطقة الدراسة

جدول من المجاري و النفايات السائلة 

منطقة الفيضان الناتجة عن وادي زومر 

مفتاح الخريطة

معاصر الزيتون والتلوث البيئي والتربة الناتج بسببها#

حدود منطقة الدراسة

الكسارات 

!Pخطر تلوث االبار االرتوازية

!P ابار زراعي

1oBevitartsinimdA_seitinummoC

اقليمي

رئيسي

محلي

المنطقة المبنية

seiradnuoBevitartsinimdA_seitinummoC

حدود التجمعات االدارية

حدود منطقة الدراسة

جدول من المجاري و النفايات السائلة 

منطقة الفيضان الناتجة عن وادي زومر 

الهواء والتربةمنطقة تعاني من تلوث في 
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يئيا ومعاصر الزيتون التي تعد األخطر ب
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قبل العاصفة 

2013

العاصفة 
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