
طظ أغظ تأتغ أطعال بطثغئ ضفر بطث؟
الضعرباء

 49.6% (3,196,600 حغضض) 

الدرائإ
   28.3% (1,821,334 حغضض) 

المغاه
15.7% (1,022,100 حغضض) 

الظفاغات الخطئئ
    3.5% (227,568 حغضض) 

رجعم الرخص وا�جازات
 1.8% (117,040 حغضض) 

اقجابمارات وا�غةارات
0.9% (56,620 حغضض) 

طةمعع طخروشات الئطثغئ: (5,582,692 حغضض)

بلدية	كفر	ثلث

أعط المحارغع

دغعن المعاذظغظ لطئطثغئ

المعازظئ بالحغضضاجط المحروع

دغعن سطى الئطثغئ 
المئطس بالحغضضالئظث

المئطس بالحغضض الئظث

أسثت طعازظئ المعاذظ الثاخئ بئطثغئ ضفر بطث شغ إذار الاساون المحارك بغظ 
الئطثغئ ووزارة التضط المتطغ وطسعث أرغب، وذلك طظ خقل طحروع 

"طظ أجض جغاجات طالغئ داسمئ لطاظمغئ" بثسط طظ أوضسفام.
طتاعى عثه الظحرة ق غسئر بالدرورة سظ آراء طآجسئ أوضسفام. الضاتإ غاتمض 

ضاطض المسآولغئ سظ ضض المسطعطات وا�راء المعجعدة شغ الظحرة.

تسجغج الصثرات المالغئ وا�دارغئ لطئطثغئ. 

تتسغظ طساعى الثثطات وتطعغرعا باجامرار. 

تسجغج الحراضئ طع المةامع المتطغ وا�صطغمغ والثولغ. 

المتاشزئ سطى جقطئ الئغؤئ والختئ الساطئ. 

طعاضئئ التثابئ والاطعر وتظمغئ الئطثة بما غاعاضإ طع 
اتاغاجات السخر. 

تسجغج دور المرأة والحئاب شغ رجط السغاجات. 

سثد المعظفغظ/ات 
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افعثاف ا�جاراتغةغئ

طآجسئ طاطعرة طساصرة طالغًا وإدارغًا، طامغجة شغ 
تصثغط أشدض الثثطات بالاساون طع التضعطئ 

الفطسطغظغئ وطآجسات المةامع المثظغ وبالحراضئ 
الفاسطئ طع المةامع المتطغ.

لظةسض طظ ضفر بطث طظطصئ ظزغفئ، جمغطئ خدراء 
غسعدعا الاساون والمتئئ وإغبار المخطتئ الساطئ سطى 
المخالح الثاخئ والمتاشزئ سطى طا تط اظةازه والسسغ 

�ظةاز المجغث طع الترص سطى تطئغص طئثأ الحفاشغئ 
والمساواة والسثالئ شغ تصثغط الثثطات لطسضان.

724,000 ضعرباء 

431,010 طغاه 
348,080 ضعرباء 
40,000 رخص الئظاء 

819,090 المةمعع 

302,000 تسئغث ذرق داخطغئ 

1,000,000 إظحاء حئضئ ري زراسغ 

1,620,000 إظحاء طةمع خثطات 

924,000 إظحاء صاسئ طاسثدة افغراض 

342,000 حص وتعجسئ ذرق زراسغئ بطعل 8.5ضط 

85,000 حص الطرغص الرابط بغظ ضفر بطث وبؤر التمرا  

طةمعع إغرادات الئطثغئ: (6,441,262 حغضض)
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المغاه
(695,640 حغضض)  12.5%   

المحارغع
(330,000 حغضض)  5.9%    

طخارغش إدارغئ
(585,363 حغضض)       10.5% 

الظفاغات الخطئئ
(305,074 حغضض)     5.46%  

افحشال الساطئ
(232,500 حغضض)     4.2% 

طخارغش عظثجغئ
(501,600 حغضض)  8.9% 

رواتإ وأجعر
(414,861 حغضض)  7.4%   

الختئ والسقطئ الساطئ
(5,000 حغضض)            0.09%    

خثطات تدارغئ وبصاشغئ
(3,000 حغضض)            0.05% 

الضعرباء
(2,509,654 حغضض)   45.0% 

الى أغظ تثعإ 
أطعال بطثغئ 

ضفر بطث؟

A
PPLIE

D RESEA
RCH INSTITUTE - JERUSALEM

 (ARIJ)

وزارة احلكم احمللي


