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 الصرف الصحي والنفايات الصلبةقطاع 

 1يبين عدد املساكن املأهىلة في بلدة ثفىح واثصالها بشبكة الصرف الصحي، (1الجدول رقم )

 املجمىع ال يىجد لديه حفر الحفر الامتصاصية الاثصال  بالصرف الصحي

    شبكة عامة

 ;7=71 ال ًحوفز لديهم حفز <8 =<>7 ًوجد ال عدد املىاسل 

 %700 %>71 % :8<? 010 اليسبة

 املساكن املأهىلة في بلدة ثفىح واثصالها بشبكة الصرف الصحي نسبة يبين  :(2الجدول رقم )

 

 بالصرف الصحي والنفايات الصلبةرات السلبية املرثبطة شأهم املؤ   (4) الجدول رقم 

 

 أهم املؤشرات الرقمية حىل قطاع النفايات الصلبة  (5) الجدول رقم 

 

 

                                                      
1
 777، صفحة =800وامليشآت  واملساكً للسكان العام الفلسطيني، الحعداد لإلحصاء املزكشي  الفلسطييية، الجهاس الوطىية السلطة،   

 املصدر القيمة املؤشر )رقمي(
القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 القياسية

 التقييم

 متىسط  جيد  

 محوسط   %700 البلدًة %;>  وسبة املىاسل الحاصلة على جغذًة مً الشبكة الزئيسية 

  جيد   البلدًة  KW7800 معدل استهالك ألاسزة مً الكهزباء ك8 وات ساعة سىويا 

  جيد  % 0 البلدًة %:71  وسبة املىاسل الحاصلة على جغذًة مً مولدات 

  جيد  % 0 البلدًة % 0     معدل استهالل ألاسزة مً غاس لإلهارة 

 محوسط  يد ج 90 البلدًة 88 عدد محوالت  الحلوية ألاساسية 

  جيد   البلدًة اغورة 0>  سعز الكهزباء )الشيكل( منزلي 

  جيد   البلدًة اغورة  ;; سعز الكهزباء )الشيكل( ثجاري  

  جيد  %700 البلدًة %;>  وسبة جغطية إهارة الشوارع مً املجموع الكلي للطزق  

  جيد  %0 البلدًة  %8 وسبة الفاكد الغير كاهووي في شبكة الكهزباء 

 محوسط   %0 البلدًة %;7  وسبة الفاكد الفني في شبكة الكهزباء 

 محوسط   %700 البلدًة %;>  وسبة جغطية شبكة الضغط املىخفض مً مساحة البلدة 

 املصدر القيمة املؤشر )رقمي(
القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 القياسية

 التقييم

 متىسط  جيد

 محوسط   %;9 البلدًة %;> وسبة البيوت املخدومة بجمع الىفاًات 

  جيد  البلدًة 0= عدد امليشات الصىاعية التي ثخدم مً كبل البلدًة

  جيد  البلدًة %>< وسبة الىفاًات البييية 

  جيد  البلدًة % ; وسبة الىفاًات الصىاعية 

  جيد        البلدًة % ? وسبة الىفاًات الشراعية  

 محوسط    البلدًة شيكل 00;8 معدل الدًون على كل أسزة 

  جيد  البلدًة ;7=7 =800عدد البيوت املخدومة )اشتراكات دائمة( للعام 

 محوسط        البلدًة 0;7 عدد الحاويات

 وسط مح       البلدًة : عدد العمال في كسم الصحة

 املصدر القيمة املؤشر )رقمي(
القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 القياسية

 التقييم

 ضعيف  جيد 

 ضعيف   900 البلدًة 0;7 عدد الحاويات 

 ضعيف   9 البلدًة 7  عدد سيارات جمع الىفاًات 

  جيد 80 البلدًة ;7  كل بيت في الشهزثكلفة الجمع وهلل الىفاًات ل 

 ضعيف          77 البلدًة :  عدد عمال جمع الىفاًات 


