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االستعماريالغزوتاريخفي

التياألولىالخرائطكانت

قبلمنرسمهايتم

الخرائطألنالمنتصرين،

تعدلذلكاإلخضاع،أداة

وكذلكالحرب،فنالجغرافيا

المقاومةفنتكونأنيمكن

ووخططخرائطهناككانإذا

.بديلةاستراتيجيات

سعيدإدوارد-



ن قضية إلزنإع عىل إلأرإيض إلفلسطينية بني  إلفلسطينني إ 
:و إلكيان إلصهيوين أأدت خللق عدة حتدايت 

وعند إكامتهل2مك500يبلغ طوهل 
2مك810حوإيل 

جتمع و أأكرث 13س يؤدي لعزل 
أألف فلسطيين12من 

جدإر إلفصل إلعنرصي

مقدمة عامة عن المشروع و 

مبررات اختياره 



ن قضية إلزنإع عىل إلأرإيض إلفلسطينية بني  إلفلسطينني إ 
:و إلكيان إلصهيوين أأدت خللق عدة حتدايت 

جدإر إلفصل إلعنرصي

مقدمة عامة عن المشروع و 

مبررات اختياره 

اقية أأوسلوإلتقس مي إلس يايس إلناجت عن إتف

60%19%

18%
3%

منطقة ج

منطقة ب

منطقة أ

المحميات الطبيعية منطقة أ منطقة ب منطقة ج المحميات الطبيعية

42.7%

23%

33.3%

0.8%

سب التقسيم نسبة التجمعات الفلسطينية  في الضفة الغربية ح

السياسي

اسينسبة مساحة األراضي حسب التقسيم السي



ن قضية إلزنإع عىل إلأرإيض إلفلسطينية بني  إلفلسطينني إ 
:و إلكيان إلصهيوين أأدت خللق عدة حتدايت 

جدإر إلفصل إلعنرصي

اقية أأوسلوإلتقس مي إلس يايس إلناجت عن إتف

إملس تعمرإت 

ا مس تعمرة يقمي فهي7000أأكرث من 
أألف مس تعمر800أأكرث من 

مقدمة عامة عن المشروع و 

مبررات اختياره 



نبذة عن محافظة بيت لحم ومبررات اختيار 

منطقة الدراسة

رابع أكبر محافظة في 

الضفة الغربية 
وتبلغ مساحتها الكلية نحو 

11.7،تشكل حوالي 2كم660

.من مساحة الضفة الغربية% 



نبذة عن محافظة بيت لحم ومبررات اختيار 

منطقة الدراسة
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9
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60 31

4



نبذة عن محافظة بيت لحم ومبررات اختيار 

منطقة الدراسة

68%
6%

8% 18%

Sales

منطقة ج

منطقة ب

منطقة أ

المحميات الطبيعية

نسبة األراضي في المحافظة حسب التقسيم 

السياسي



نبذة عن محافظة بيت لحم ومبررات اختيار 

منطقة الدراسة

مفتاح الخريطة

حدود محافظة بيت لحم

 الخط االخضر

المناطق المبنية

المستوطنات اإلسرائيلية

الحدود البلدية للمستوطنات

!
! ! !! البؤر االستيطانية!!

منطقة عسكرية مغلقة

شوارع التفافية

 اخطارات الهدم "

جدار الفصل العنصري

المناطق المعزولة

المناطق التي ستعزل

مفتاح الخريطة

حدود محافظة بيت لحم

 الخط االخضر

المناطق المبنية

المستوطنات اإلسرائيلية

الحدود البلدية للمستوطنات

!
! ! !! البؤر االستيطانية!!

منطقة عسكرية مغلقة

شوارع التفافية

 اخطارات الهدم "

جدار الفصل العنصري

المناطق المعزولة

المناطق التي ستعزل

مفتاح الخريطة

حدود محافظة بيت لحم

 الخط االخضر

المناطق المبنية

المستوطنات اإلسرائيلية

الحدود البلدية للمستوطنات

!
! ! !! البؤر االستيطانية!!

منطقة عسكرية مغلقة

شوارع التفافية

 اخطارات الهدم "

جدار الفصل العنصري

المناطق المعزولة

المناطق التي ستعزل

مفتاح الخريطة

حدود محافظة بيت لحم

 الخط االخضر

المناطق المبنية

المستوطنات اإلسرائيلية

الحدود البلدية للمستوطنات

!
! ! !! البؤر االستيطانية!!

منطقة عسكرية مغلقة

شوارع التفافية

 اخطارات الهدم "

جدار الفصل العنصري

المناطق المعزولة

المناطق التي ستعزل

مفتاح الخريطة

حدود محافظة بيت لحم

 الخط االخضر

المناطق المبنية

المستوطنات اإلسرائيلية

الحدود البلدية للمستوطنات

!
! ! !! البؤر االستيطانية!!

منطقة عسكرية مغلقة

شوارع التفافية

 اخطارات الهدم "

جدار الفصل العنصري

المناطق المعزولة

المناطق التي ستعزل

مفتاح الخريطة

حدود محافظة بيت لحم

 الخط االخضر

المناطق المبنية

المستوطنات اإلسرائيلية

الحدود البلدية للمستوطنات

!
! ! !! البؤر االستيطانية!!

منطقة عسكرية مغلقة

شوارع التفافية

 اخطارات الهدم "

جدار الفصل العنصري

المناطق المعزولة

المناطق التي ستعزل

مفتاح الخريطة

حدود محافظة بيت لحم

 الخط االخضر

المناطق المبنية

المستوطنات اإلسرائيلية

الحدود البلدية للمستوطنات

!
! ! !! البؤر االستيطانية!!

منطقة عسكرية مغلقة

شوارع التفافية

 اخطارات الهدم "

جدار الفصل العنصري

المناطق المعزولة

المناطق التي ستعزل

مفتاح الخريطة

حدود محافظة بيت لحم

 الخط االخضر

المناطق المبنية

المستوطنات اإلسرائيلية

الحدود البلدية للمستوطنات

!
! ! !! البؤر االستيطانية!!

منطقة عسكرية مغلقة

شوارع التفافية

 اخطارات الهدم "

جدار الفصل العنصري

المناطق المعزولة

المناطق التي ستعزل

12%

1.5%

38%

12%

مفتاح الخريطة

حدود محافظة بيت لحم

 الخط االخضر

المناطق المبنية

المستوطنات اإلسرائيلية

الحدود البلدية للمستوطنات

!
! ! !! البؤر االستيطانية!!

منطقة عسكرية مغلقة

شوارع التفافية

 اخطارات الهدم "

جدار الفصل العنصري

المناطق المعزولة

المناطق التي ستعزل

إملساحة

أألف دومن12 مت عزلها

أألف دومن67 سيمت عزلها



نبذة عن محافظة بيت لحم ومبررات اختيار 

منطقة الدراسة

واد 

فوكين

نحالين

حوسان

بتير



الوضع -تحليل و تشخيص منطقة الدراسة

اإلقليمي

13

كم

البعد عن المركز اإلقليمي

الخدمات

التعليم

الروضات و التعليم األساسي

التعليم الثانوي

الجامعات و الكليات

الصحة 

المستشفيات

ة المراكز الصحية المتخصص

الترفيه

المنتزهات و الحدائق

خدمات اقتصادية

البنوك

مركز التسوق 

المركزي-سوق الخضار و الفواكه 

خدمات أخرى

الدفاع المدني

االرتباط المدني

أنشطة شبابية

بيت لحم

المستوى األول: مركز صحي 



نسبة مساحة األراضي حسب التقسيم

السياسي في منطقة الدراسة

الوضع -تحليل و تشخيص منطقة الدراسة 

الجيوسياسي

16%

84% 22000

6000

50000

4500

عدد السكان 

الحالي

المساحة

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

مستعمرة بيتار عيليت

منطقة ج

منطقة ب

منطقة أ

جدار الفصل العنصري

شوارع_التفافية

المناطق المبنية

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

مستعمرة بيتار عيليت

منطقة ج

منطقة ب

منطقة أ

جدار الفصل العنصري

شوارع_التفافية

المناطق المبنية

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

مستعمرة بيتار عيليت

منطقة ج

منطقة ب

منطقة أ

جدار الفصل العنصري

شوارع_التفافية

المناطق المبنية

مرة المقارنة بين التجمعات الفلسطينية و المستع

االستيطانية



-تحليل و تشخيص منطقة الدراسة 
الطبوغرافيا

High

Low



الطرق و -تحليل و تشخيص منطقة الدراسة 

المواصالت

الترابط بين 

التجمعات



المؤثرات –تحليل و تشخيص منطقة الدراسة 

اإليجابية 

:الجانب االقتصادي

األرضاستخداماتتنوع

منكبيرةنسبةووجود

.الزراعيةاألراضي

األخضرالخطمنالقرب

الطوليالتجاريالشارع

:الجانب التخطيطي

فيهيكليةمخططاتوجود

بمناطق

:الجانب الخدماتي

الخدماتمنعددوجود

المتنوعة

ثقافيموروثوجود

.وطبيعي اقتصاديةمقوماتوجود

(زراعيةوسياحية)

االقليميالشارعمرور

لمخططمقترحوجود

فيجمناطقفيهيكلي

.بتير غيربمناطقوجود

مستغلة

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

المناطق_المبنية

استخدامات االراضي الزراعية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

األراضي التي بحاجة الستصالح

أحراش طبيعية

سهول ذات مشهد طبيعي جميل

مطالت

منحدرات طبيعية جميلة

الهيكلي في منطقة ب

الهيكلي المقترح لمنطقة ج

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

المناطق_المبنية

استخدامات االراضي الزراعية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

األراضي التي بحاجة الستصالح

أحراش طبيعية

سهول ذات مشهد طبيعي جميل

مطالت

منحدرات طبيعية جميلة

الهيكلي في منطقة ب

الهيكلي المقترح لمنطقة ج

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

المناطق_المبنية

استخدامات االراضي الزراعية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

األراضي التي بحاجة الستصالح

أحراش طبيعية

سهول ذات مشهد طبيعي جميل

مطالت

منحدرات طبيعية جميلة

الهيكلي في منطقة ب

الهيكلي المقترح لمنطقة ج

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

المناطق_المبنية

استخدامات االراضي الزراعية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

األراضي التي بحاجة الستصالح

أحراش طبيعية

سهول ذات مشهد طبيعي جميل

مطالت

منحدرات طبيعية جميلة

الهيكلي في منطقة ب

الهيكلي المقترح لمنطقة ج

%إلنس بة  .(د)إملساحة

7 10000 إلأرإيض إلزرإعية 

0.1 5000 صالحإلأرإيض إليت حباجة الس ت

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

المناطق_المبنية

استخدامات االراضي الزراعية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

األراضي التي بحاجة الستصالح
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سهول ذات مشهد طبيعي جميل

مطالت
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الهيكلي في منطقة ب
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حدود منطقة الدراسة
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حدود منطقة الدراسة
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جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت
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استخدامات االراضي الزراعية
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حدود منطقة الدراسة
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بيتار عيليت

المناطق_المبنية

استخدامات االراضي الزراعية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

األراضي التي بحاجة الستصالح

أحراش طبيعية

سهول ذات مشهد طبيعي جميل

مطالت

منحدرات طبيعية جميلة

الهيكلي في منطقة ب

الهيكلي المقترح لمنطقة ج

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

المناطق_المبنية

استخدامات االراضي الزراعية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

األراضي التي بحاجة الستصالح

أحراش طبيعية

سهول ذات مشهد طبيعي جميل

مطالت

منحدرات طبيعية جميلة

الهيكلي في منطقة ب

الهيكلي المقترح لمنطقة ج

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

المناطق_المبنية

استخدامات االراضي الزراعية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

األراضي التي بحاجة الستصالح

أحراش طبيعية

سهول ذات مشهد طبيعي جميل

مطالت

منحدرات طبيعية جميلة

الهيكلي في منطقة ب

الهيكلي المقترح لمنطقة ج

1 : 15000

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

المناطق_المبنية

استخدامات االراضي الزراعية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

األراضي التي بحاجة الستصالح

أحراش طبيعية

سهول ذات مشهد طبيعي جميل

مطالت

منحدرات طبيعية جميلة

الهيكلي في منطقة ب

الهيكلي المقترح لمنطقة ج

الينابيع و 

اآلبار
يةالمواقع األثر

سكة القطار

منتزه مطعم

تمستعمرة بيتار عيلي



المؤثرات –تحليل و تشخيص منطقة الدراسة 

السلبية 

:السياسي الجانب 

عيليتبيتارمستوطنةوجود

جأراضيمنكبيرةنسبةوجود

الذيالعازلالجداروجود

المنطقةلعزلسيؤدي

16%

84%

1 : 15000

:الجانب االقتصادي

مالئمةسياحيةمرافقوجودعدم

استثماراتأوصناعاتوجودعدم

المنطقةفي

:الجانب التخطيطي

للتجمعاتالهيكليالمخططصغر

.األربعة

:الجانب الخدماتي

فيخدماتيمركزوجودعدم

الغربيالريفمنطقة

فيالعملفرصمحدودية

.المنطقة

بينمباشرترابطوجودعدم

التجمعات اإلنشائيةالشوارعحالةسوء

للتجمعاتواحدمدخلوجود

الخضراءالمناطقفينقص

ضعيفا  يعتبرالعامالنقلنظام

سياراتمواقفيوجدوال

األساسيةالخدماتبعضفنقص.

 الخط االخضر

حدود منطقة الدراسة

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

شوارع قائمة رئيسية

منطقة ج

منطقة ب

منطقة أ

المناطق_المبنية

الهيكلي في منطقة ب

 الخط االخضر

حدود منطقة الدراسة

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

شوارع قائمة رئيسية

منطقة ج

منطقة ب

منطقة أ

المناطق_المبنية

الهيكلي في منطقة ب

 الخط االخضر

حدود منطقة الدراسة

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

شوارع قائمة رئيسية

منطقة ج

منطقة ب

منطقة أ

المناطق_المبنية

الهيكلي في منطقة ب

 الخط االخضر

حدود منطقة الدراسة

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

شوارع قائمة رئيسية

منطقة ج

منطقة ب

منطقة أ

المناطق_المبنية

الهيكلي في منطقة ب

صحيصرفشبكةتوفرعدم

حدود المخطط الهيكلي

تمستعمرة بيتار عيلي



الرؤية و 

التوجهات 

التوجه األول 

حوسان مركز  :

حضري محلي  

فاعل 

: التوجه الثاني 

التكامل الجغرافي

بين التجمعات 

.وتطويرها

بتير

حوسان
واد 

فوكين

نحالين

: التوجه الثالث 

التكامل الجغرافي

بين التجمعات 

وإعطاء طابع خاص 

.لكل تجمع

( Concept Development )



تصنيف –المقترحةالمخطط النهائي و المشاريع 

المنطقة

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

صناعي زراعي

خدماتي سياحي

زراعي سياحي

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

صناعي زراعي

خدماتي سياحي

زراعي سياحي

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

صناعي زراعي

خدماتي سياحي

زراعي سياحي

13000



المقترحةالمخطط النهائي و المشاريع 

إنشاء جمعيات زراعية

استكمال مشروع الطاقة 

البديلة

إنشاء مدارس -تأهيل المدارس

تطوير الخدمات الصحيةثانوية

صيانة وترميم برك المياه

التنمية في منطقة 

:الدراسة 
:تنمية اقتصادية 

: قطاع السياحة 

المسارات السياحية

مواقف الباصات

: قطاع الزراعة 

استصالح األراضي وشق طرق 

زراعية 

منطقة تصنيع غذائي 

إنشاء آبار جمع زراعية 

وخزانات مياه

:تنمية خدماتية  

:قطاع الخدمات 

منطقة خضراء مفتوحة 

مركز دفاع مدني

مركز شرطة

:منطقة خدمات عامة تشمل 

خدمات صحية، تعليمية، 

ثقافية

:قطاع المواصالت 

شق طرق جديدة 

تأهيل شبكة الطرق

: الصناعة قطاع 

وحدات صحية

أماكن لالستراحة

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

!
!
!

! ! ! ! !!
!
البؤر االستيطانية!!!!!

المناطق_المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

!
!
!

! ! ! ! !!
!
البؤر االستيطانية!!!!!

المناطق_المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

!
!
!

! ! ! ! !!
!
البؤر االستيطانية!!!!!

المناطق_المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

!
!
!

! ! ! ! !!
!
البؤر االستيطانية!!!!!

المناطق_المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

!
!
!

! ! ! ! !!
!
البؤر االستيطانية!!!!!

المناطق_المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

9500 14500

قبل بعد

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

!
!
!

! ! ! ! !!
!
البؤر االستيطانية!!!!!

المناطق_المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

!
!
!

! ! ! ! !!
!
البؤر االستيطانية!!!!!

المناطق_المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

!
!
!

! ! ! ! !!
!
البؤر االستيطانية!!!!!

المناطق_المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

13000
خزان مياه

جمعية زراعية

مرافق سياحية

منطقة خضراء 

مفتوحة

منطقة خدمات عامة

حدود منطقة الدراسة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

بيتار عيليت

!
!
!

! ! ! ! !!
!
البؤر االستيطانية!!!!!

المناطق_المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

منطقة تصنيع 

غذائي
مستعمرة بيتار عيليت



المقترحة المخطط النهائي و المشاريع 

إنشاء جمعيات زراعية

استكمال مشروع الطاقة 

البديلة

إنشاء مدارس -تأهيل المدارس

تطوير الخدمات الصحيةثانوية

صيانة وترميم برك المياه

التنمية في منطقة 

:الدراسة 
:تنمية اقتصادية 

: قطاع السياحة 

المسارات السياحية

مواقف الباصات

: قطاع الزراعة 

استصالح األراضي وشق طرق 

زراعية 

منطقة تصنيع غذائي 

إنشاء آبار جمع زراعية 

وخزانات مياه

:تنمية خدماتية  

:قطاع الخدمات 

منطقة خضراء مفتوحة 

مركز دفاع مدني

مركز شرطة

:منطقة خدمات عامة تشمل 

خدمات صحية، تعليمية، 

ثقافية

:قطاع المواصالت 

شبكة مواصالت عامة تخدم 

المنطقة

شق طرق جديدة 

تأهيل شبكة الطرق

: الصناعة قطاع 

وحدات صحية

أماكن لالستراحة

نطاق الخدمة 

م500

خط المواصالت العامة

نطاق الخدمة

محطة نقل عام

خط المواصالت العامة

نطاق الخدمة

محطة نقل عام

13000



–المقترحة المخطط النهائي و المشاريع 
الصناعي الزراعي

إنشاء جمعيات زراعية

استكمال مشروع الطاقة 

البديلة

إنشاء مدارس -تأهيل المدارس

تطوير الخدمات الصحيةثانوية

صيانة وترميم برك المياه

التنمية في منطقة 

:الدراسة 
:تنمية اقتصادية 

: قطاع السياحة 

المسارات السياحية

مواقف الباصات

: قطاع الزراعة 

استصالح األراضي وشق طرق 

زراعية 

منطقة تصنيع غذائي 

إنشاء آبار جمع زراعية 

وخزانات مياه

:تنمية خدماتية  

:قطاع الخدمات 

منطقة خضراء مفتوحة 

مركز دفاع مدني

مركز شرطة

:منطقة خدمات عامة تشمل 

خدمات صحية، تعليمية، 

ثقافية

:قطاع المواصالت 

شبكة مواصالت عامة تخدم 

المنطقة

شق طرق جديدة 

تأهيل شبكة الطرق

: الصناعة قطاع 

وحدات صحية

أماكن لالستراحة

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

المناطق المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

الينابيع واألنهار

منطقة التصنيع الغذائي

منطقة خضراء مفتوحة

شوارع مقترحة رئيسية

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

المناطق المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

الينابيع واألنهار

منطقة التصنيع الغذائي

منطقة خضراء مفتوحة

شوارع مقترحة رئيسية

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

المناطق المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

الينابيع واألنهار

منطقة التصنيع الغذائي

منطقة خضراء مفتوحة

شوارع مقترحة رئيسية

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

المناطق المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

الينابيع واألنهار

منطقة التصنيع الغذائي

منطقة خضراء مفتوحة

شوارع مقترحة رئيسية

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

المناطق المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

الينابيع واألنهار

منطقة التصنيع الغذائي

منطقة خضراء مفتوحة

شوارع مقترحة رئيسية

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

المناطق المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

الينابيع واألنهار

منطقة التصنيع الغذائي

منطقة خضراء مفتوحة

شوارع مقترحة رئيسية

 الخط االخضر

جدار الفصل العنصري

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

المناطق المبنية

شوارع قائمة رئيسية

أراضي زراعية مستغلة

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

غابات

الينابيع واألنهار

منطقة التصنيع الغذائي

منطقة خضراء مفتوحة

شوارع مقترحة رئيسية

(صناعي زراعي)حدود المنطقة 

8000

من % 45

األراضي زراعية

دونم50

دونم9



–المقترحة المخطط النهائي و المشاريع 
الزراعي السياحي

إنشاء جمعيات زراعية

استكمال مشروع الطاقة 

البديلة

إنشاء مدارس -تأهيل المدارس

تطوير الخدمات الصحيةثانوية

صيانة وترميم برك المياه

التنمية في منطقة 

:الدراسة 
:تنمية اقتصادية 

: قطاع السياحة 

المسارات السياحية

مواقف الباصات

: قطاع الزراعة 

استصالح األراضي وشق طرق 

زراعية 

منطقة تصنيع غذائي 

إنشاء آبار جمع زراعية 

وخزانات مياه

:تنمية خدماتية  

:قطاع الخدمات 

منطقة خضراء مفتوحة 

مركز دفاع مدني

مركز شرطة

:منطقة خدمات عامة تشمل 

خدمات صحية، تعليمية، 

ثقافية

:قطاع المواصالت 

شبكة مواصالت عامة تخدم 

المنطقة

شق طرق جديدة 

تأهيل شبكة الطرق

: الصناعة قطاع 

وحدات صحية

أماكن لالستراحة

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

شوارع قائمة رئيسية

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

الينابيع واألنهار

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

(زراعي سياحي)حدود المنطقة 

دونم2800

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

شوارع قائمة رئيسية

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

الينابيع واألنهار

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

(زراعي سياحي)حدود المنطقة 

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

شوارع قائمة رئيسية

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

الينابيع واألنهار

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

(زراعي سياحي)حدود المنطقة 

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

شوارع قائمة رئيسية

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

الينابيع واألنهار

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

(زراعي سياحي)حدود المنطقة 

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

مستعمرة بيتار عيليت

البؤر االستيطانية

شوارع قائمة رئيسية

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

الينابيع واألنهار

المسار السياحي المقترح

شوارع مقترحة رئيسية

(زراعي سياحي)حدود المنطقة 

7000

1.5طول المسار 

كم



خدماتي –المقترحة المخطط النهائي و المشاريع 

سياحي

إنشاء جمعيات زراعية

استكمال مشروع الطاقة 

البديلة

إنشاء مدارس -تأهيل المدارس

تطوير الخدمات الصحيةثانوية

صيانة وترميم برك المياه

التنمية في منطقة 

:الدراسة 
:تنمية اقتصادية 

: قطاع السياحة 

المسارات السياحية

مواقف الباصات

: قطاع الزراعة 

استصالح األراضي وشق طرق 

زراعية 

منطقة تصنيع غذائي 

إنشاء آبار جمع زراعية 

وخزانات مياه

:تنمية خدماتية  

:قطاع الخدمات 

منطقة خضراء مفتوحة 

مركز دفاع مدني

مركز شرطة

:منطقة خدمات عامة تشمل 

خدمات صحية، تعليمية، 

ثقافية

:قطاع المواصالت 

شبكة مواصالت عامة تخدم 

المنطقة

شق طرق جديدة 

تأهيل شبكة الطرق

: الصناعة قطاع 

وحدات صحية

أماكن لالستراحة

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

شوارع قائمة رئيسية

مستعمرة بيتار عيليت

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

غابات

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

منطقة خضراء مفتوحة

مناطق عامة

شوارع مقترحة رئيسية

(خدماتي سياحي)حدود المنطقة 

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

شوارع قائمة رئيسية

مستعمرة بيتار عيليت

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

غابات

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

منطقة خضراء مفتوحة

مناطق عامة

شوارع مقترحة رئيسية

(خدماتي سياحي)حدود المنطقة 

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

شوارع قائمة رئيسية

مستعمرة بيتار عيليت

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

غابات

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

منطقة خضراء مفتوحة

مناطق عامة

شوارع مقترحة رئيسية

(خدماتي سياحي)حدود المنطقة 

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

شوارع قائمة رئيسية

مستعمرة بيتار عيليت

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

غابات

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

منطقة خضراء مفتوحة

مناطق عامة

شوارع مقترحة رئيسية

(خدماتي سياحي)حدود المنطقة 

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

شوارع قائمة رئيسية

مستعمرة بيتار عيليت

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

غابات

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

منطقة خضراء مفتوحة

مناطق عامة

شوارع مقترحة رئيسية

(خدماتي سياحي)حدود المنطقة 

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

شوارع قائمة رئيسية

مستعمرة بيتار عيليت

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

غابات

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

منطقة خضراء مفتوحة

مناطق عامة

شوارع مقترحة رئيسية

(خدماتي سياحي)حدود المنطقة 

جدار الفصل العنصري

 الخط االخضر

شوارع قائمة رئيسية

مستعمرة بيتار عيليت

المناطق المبنية

أراضي زراعية مستغلة

غابات

اراضي منخفضة القيمه الزراعيه

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

مسارات قائمة

المسار السياحي المقترح

منطقة خضراء مفتوحة

مناطق عامة

شوارع مقترحة رئيسية

(خدماتي سياحي)حدود المنطقة 

8000

20مساحة المياني العامة 

دونم

مساحة المنطقة الخضراء 

دونم25

2طول المسار 

كم



شكرا  لحسن 

استماعكم


