
  
  

تأهيل مرافق   الصيادين في مرفأ الصيد بغزة
  
  

 
  
  

  
  

٢٠٠   ٨نسيان/ابريل
  

  
  
  
  
  
  
  

  : تشخيص الوضع الراهن
  

  : غرف الصيــــــادين: أوًال
  
  : غرف الصيادين على آاسر الموج الرئيسي ومقابل المدخل -١



  

وم األحد الموافق                     ة ي وانئ البحري ق عمل من سلطة الم إجراء عم   ١١/١١/٢٠٠٧قام فري ة  ، ب لي
مسح شامل لغرف الصيادين الموجودة على آاسر الموج الرئيسي وآذلك بموازاة حوض المرفأ،           

   .والقطع البحريةمن حيث عدد الغرف ومساحاتها وعدد األفراد وحالة الغرفة 
  -:وآانت نتائج المسح آالتالي

  
القطع البحرية المساحةاالسم.م

قاربلنشحسكة 
دد  ع
األفراد

مالحظات

: الغرف القائمة على آاسر الموج الرئيسي: أوًال
آونتينر          عسكري.١

١٠    ٧ ٧*٧ عيسى رمضان أبو عميرة  ٢. 
٣.١ ٧ ٣*٦    وحيد أبو رياله 
٤.٨ ٣*٦      لطفى حمادة 
٥.١ ٢*٦      زآى جربوع 
٦.١ ٥ ٣*٦    عثمان أبو رياله 
٧.١ ٣*٦      نافذ ابو رياله 
٨.٢ ٣*٦      عادل أبورياله 
٩.٢ ٦*٦      رياض شرافي 
٤    .١٠ ٣*٦ )٤*٨ (لديه غرفة أخرىسعيد خليلو

١ ٩ ٣*٦ خليل أبو رياله  ١١.   
١٢.١ ٦ ٣*٦    وحيد حماد 
١٣.١ ١٠ ٣*٦    محمد أبو رياله 
٢    .١٤ ٣*٦ يس  جالل طلبه  ونتينر ل  "صياد لآ

"عسكري
٧ ١٢*٦ محمد أبو عميرة  ١٥.     

١٦.١ ٤ ٤*٥    زياد آسكين 
١٧.٥ ٤*٥     أبو فايز القوقا 
١٨.٥ ٤*٦      محمد القرم 
١٩.٥ ٣*١٢      اسماعيل خليلو
٢٠.١٤    ٦ ٥*٥  سعيد أبو الخير 
٢١.١ ١ ٧*٦    السيد أبو الخير
٢٢.٣٠ ٣ ٢٢ ٤*٦ ة       رجى الهسي ة بحال لديه معرش والغرف

جيدة
١٨ ١ ٨ ٨*٨ عوض العمودي بحالة جيدة الغرفة .٢٣
١٦ ١ ٧ ٨*٨ الهسيمحمد جميل  حالة جيدة  .٢٤
١٧ ١ ٩ ٦*٥ سعيد سعداهللا  ٢٥.  

٢٦.٢ ٤*٤      زياد جربوع 
٢٧.٩ ١ ٦ ٦*٨   حسن أبو رياله 
٢٨.١٤ ١ ٦ ٤*٥   عبداهللا العبسي
٢٩.١ ٦ ٤*٨     الهسي رشاد
٣٠.٢١ ٢ ٩ ٥*٥ ٣*٦لديه أيضًا آونتينر  محمد أبو حصيرة 

١ ٩ ٦*١٠ مصباح صالح  ٣١.   
٣٢.١٢ ١ ٧ ٦*٦   ودي جميل العم
٣٣.١٢ ١ ٦ ٥*٦   عثمان بكر 
٣٤.٢ ٨ ٩*٦    داود بكر 
٣٥.١ ٦ ٩*٦    عزيز بكر 

 ٢



١ ٦ ٩*٦ رضوان بكر  ٣٦.   
٣٧.١ ٦ ٥*٨    آما ل بكر 
٣٨.١ ٩ ٦*٩    عبداللطيف بكر 
٣*٦      .٣٩ لصالح الشرطة البحريةآونتير 

٢٥ ٢ ١٢ ١١*٩ محمود العاصي ٤٠.  
٤١.١ ٩ ٧*١١    فايز العمودي 
٤٢.١٥ ١ ٨ ٧*١١   سعيد أبو رياله 
٤٣.١ ٤*٥      خالد زيدان 
٤٤.١ ٦ ٨*٩    زهير العمودي 
 "Slipway بجوار" الغرف مقابل المدخل : ثانيًا
٤٥.١ ٩ ٤*٤ ٤*٥لديه غرفة أخرى   فاروق أبو عميرة 

٣ ٤*٤ محمود مراد  ٤٦.     
٤٧.١ ٤*٤      الرشيدي
٤٨.١ ٣ ٤*٤    عيسى أبو عميرة 
٤٩.٣ ٤*٤      رياض الشرافي 
٥٠.١ ٧ ٤*٤    أدهم بكر
٣    .٥١ ٥*٧ لديه آونتينر سعيد الصعيدي 

١ ٣ ٤*٤ اسماعيل الشرافي  ٥٢.   
٥٣.٣ ٤*٤      نصر أبو عميرة 
٥٤.١ ٤*٤      وفدى بكر 
٥٥.١ ٤*٤      عبد أبو حصيرة 
٥٦.١ ٨ ٤*٤    عواد الصعيدي
٥٧.٢    ١ ٣*٣  محمد النجار 
٥٨.١    ١ ٢*٢  عيديمروان الص
٥٩.١ ٣*٣      محمد جمال الشرافي 
٦٠.٢    ٢ ٤*٤  منتصر الشرافي 
٦١.٢ ١ ٥ ٣*٤   صقر بكر 

٣ ١ ٥ ٣*٤ أدهم بكر ٦٢.  
٦٣.٢    ١ ٣*٤  عالء أبو عودة 

   
ة**  دد     : مالحظ ورة ع سي مقط وج الرئي ر الم ى آاس د عل ة،   ) ٢(يوج الل طلب ة ج ل غرف مقاب

  . عاطف بكرصاحب المقطورتين 
  

  : من خالل الجدول السابق يتضح ما يلي
  

المساحة المستغلةالمكانعدد الغرف العشوائية
آاسر الموج الرئيسي     ٤٤
مدخل المرفأ    ١٩
الناحية الشرقية للمرفأ    ١٠

  
المساحة المستغلةالمكان عدد الغرف الثابتة

٦*٢٫٥آاسر الموج الرئيسي  "آونتينر "٣
  
  

 ٣



 -٢  : لى الناحية الشرقية لمرفأ الصيدغرف الصيادين ع
  

صيادين   ة لل داني للغرف الثابت سح المي ن خالل الم ونتين"م دد " رآ اك ع د أن هن ونتينر، " ١٣" وج آ
  . ٦*٢٫٥مساحة الكونتينر 

  
:ثانيًا   :القطع البحرية أعداد الصيــادين و

  
سياح       صيد وال وانئ ال ة لم ة    من خالل اإلحصائيات الموجودة لدى اإلدارة العام وانئ البحري سلطة الم ة ب

   -:وجد أن
  

العددالقطع البحريةالعددالصيادين
حسكة  ٤٤٧ ٤٣٣صياد حسكة 
زورق  ١٥٣ ٨٠صياد زورق
المجموع ٦٠٠٥١٣المجموع 

  
  -:قياسات القطع البحرية

  
العرض بالمتر الطول بالمتر القطعة البحرية

٧٫٥ ٢٫٤٠ولةحسكة شنش
٦٫٦ ١٫٩٥صنارةحسكة 
٤٫٥ ١٫٦صغيرةحسكة 
٦ ٢ فلوآةحسكة
٢٤- ٧٫٥ ٥-٤اللنش 

  
  
  

   الصيادينتقييم الوضع الحالي لغرف
  

ب، ومن          دة جوان ر مناسب من ع ع العشوائي غي صيادين والتوزي الي لغرف ال ع الح ر الموق يعتب
  : أهمها

  
سي،       .١ وج الرئي ر الم ى آاس ة عل ل الحرآ اليوبتعطي ة    الت دعيم وتقوي ات ت ل عملي  تعطي

  . الكاسر
. المستقبلي لحرم مرفأ الصيداألراضيال يتناسب مع مخطط استعماالت  ٢.  

راد                   .٣ ل إلي ل والمواصالت من االستغالل األمث وزارة النق حرمان سلطة الموانئ البحرية ب
أ      رم مرف ة ح صيادين منطق تغالل ال دل اس صيل ب تم تح ه ال ي ث أن صيادين، حي غرف ال

 . صيدال
صيادين       عدم عدالة توزيع المساحات بين الصيادين      . ، وآذلك عدم مرآزية مواقع غرف ال ٤.  

سالمة         .٥ اه               في عدم توفر عوامل األمن وال وفر خدمات المي ذلك عدم ت ة، وآ  الغرف الحالي
 . والصرف الصحي

  
  الموقع المقترح لغرف الصيادين

 ٤



  
ة    وانئ البحري لطة الم إن س ـاله، ف ذآورة أعــ باب الم رح لألس رف  تقت ع غ ر موق صيادين تغيي  ال

  . الموقع الحاليالقائمة على آاسر الموج الرئيسي وأمام مدخل مرفأ الصيادين إلى
  

  :  المقترحاألولالموقع 
  

سافة         يقع على مدخل     سافة       ٣٥آاسر الموج الرئيسي، تقريبًا على بعد م  م ١٠ م عن الحوض، وم
د  ى بع ة، وعل ة الجنوبي ن الناحي شاطئ م وج  ٢٠عن ال ة آاسر الم ة لبداي ة الغربي ن الناحي ر م مت

  .علمًا بأن الموقع يقع ضمن األراضي التي تم تسويتها في بداية العام الحالي. الرئيسي
  
  
   -:مزايا الموقع 

صيادين،               قرب .١ ى ال  المسافة بين الغرف ومرسى الصيادين، األمر الذي ال يشكل عبًء عل
شكل                 امهم ب خاصًة وأن الصيادين يفضلون أن تكون الغرف بالقرب من المرسي نظرًا لقي
ى    رآتهم إل هولة ح ضًا س ة، وأي ى القطع البحري رف إل ن الغ صيد م ل أدوات ال ومي بنق ي

ثًال   المرسي، باإلضافة التدخل السريع في    واج  "  حال حدوث أمر طارئ في المرسي م أم
صف،  ة، ق م    .." عاتي ة قطعه رًا حماي صغيرة، وأخي ة ال م البحري ل قطعه نهم نق ب م يتطل

از يكشف    از تلف ي الحكسات جه د وضعوا ف رة ق ة األخي ي اآلون م ف ة خاصة وأنه البحري
 .  دوالر١٨٠٠مواطن السردين تكلفته تتجاوز 

ع ال  .٢ ي موق صيادين ف ز ال تعماالت  ترآي ى اس ؤثر عل ي ي أ  األراض ي مرف رح ف  المقت
ياحية، األمر                  ة وس ع ترفيهي ذي الصيادين، وخاصًة في حال وجود مواق  يتطلب وجود     ال

ة         شاطات الترفيهي ن الن دًا ع صيادين بعي ة ال يم حرآ أ، وتنظ ي المرف ضاري ف ر ح مظه
 . والسياحية

ن ا     .٣ صيادين م روج ال دخول وخ ام ل رض نظ ة ف ئ إمكاني ع يهي ع  الموق سيق م أ بالتن لمرف
  . الشرطة البحرية

  
   -:عيوب الموقع

ات        ي عملي ات التوسع ف ام عملي ة أم شكلة وعقب ع م ذا الموق شكل ه ستقبلية ي ة الم من الناحي
ى                       ًا باإلضافة إل ستخدم تجاري أ لي تيعابية للمرف ة االس ه والطاق المرفأ إذا ما تم تطوير العمل ب

  . عمليات الصيد
  

   : المقترحالموقع الثاني
أ         موقع غرف الصيادين القديم، و     ة مرف صيد منحصراً   يقع في الناحية الجنوبية لمنطق ين حسبة     ال  ب

ود      ة الوق سمكية ومحط روة ال ـ الث ر وزارة الزراعة سمك ومق دى " ال دود المنت ح  " ح ا موض آم
  : بالصورة التالية

  
  -:مزايا الموقع

 .١  . سر الموج الرئيسيالتغلب من ناحية مستقبلية على عقبات عمليات التوسع على آا
. القرب من حسبة السمك ٢.  

  
  

 ٥



  -:عيوب الموقع
ر   .١ صيادين، األم ن مرسى ال د ع ذيالبع ل   ال ي نق صيادين ف ى ال شقة عل شكل عبء وم  ي

سافة            ًا  .  م ٤٠٠-٣٠٠ بحوالي معدات وأدوات الصيد من وإلى الغرف، حيث تقدر الم علم
  . هذا األمر مرفوض من قبل الصيادين

ع  .٢ ب الموق راءيتطل ع،  عإج سوية للموق ات ت شاءملي ر وإن صيادين، األم ور ال رات لعب  مم
 .تطلب تكلفة مالية إضافية يالذي

أ المخطط                 .٣ ة المرف حرآة الصيادين من وإلى الغرف تشكل مظهر غير حضاري في منطق
  . لها أن تتضمن على مواقع سياحية وترفيهية

  

 

الموقع األولالموقع األول

الثانيالموقع 

  
  ::مالحظة 

  
لطة الم  .١ ل س ن قب شكل م ل الم ق العم رى فري رف ي سب لغ ع األن ة، أن الموق وانئ البحري

ذلك                 صيادين وآ الصيادين هو الموقع األول، حيث أن الموقع الثاني ال يتناسب مع عمل ال
 .مع حرآة الصيد وخدمات الصيادين

 ٦



شكل فقط                  .٢ ا ت % ٠٫٢ال يمكن توزيع الغرف الثابتة على العدد الحالي للصيادين، حيث أنه
صي      شاء مجمع          . ادين من الغرف    من الحجم اإلجمالي الحتياجات ال ق إن رح الفري ذلك يقت ل

صيادين واستعماالت األراضي في                      ة عمل ال اة ظروف طبيع تم مراع للصيادين بحيث ي
صيادين           ستقبًال الحتياجات ال تم          .المرفأ، وتلبية التوسع الطبيعي م رح أن ي أن المقت ًا ب  علم

ه    الغرف من الطوب والباطون، مراعاًة للظروف الجوية في م  إنشاء نطقة الحرم، حيث أن
تخدام   ن اس و" ال يمك ة    "الزينج رف متنقل وفير غ عوبة ت ذلك ص ونتينر" ، وآ سبب " آ ب
      . التكلفة المالية العالية

  
  
  : التصميم المقترح لغرف الصيادين 
  

ساحة   ى م اء الغرف عل تم بن ل أن ي ق العم رح فري صميم الغرف ٦٠x٦٠يقت تم ت ث ي ر، بحي  مت
، حيث تكون الواجهة مقابل الحوض، وتكون الغرف من الناحية      " صفوف ٤  "أفقيًابشكل متوازي   

صيادين             ة ال تحكم وضبط حرآ ة، لل أن مساحات الغرف         .الشرقية والغربية والجنوبية مغلق ًا ب  علم
ين  وزع ب ساحة   ٤*٤، و ٤*٦تت رش بم ة مع ل غرف صف األول ، ٤*٢، ويخصص لك شمل ال وي

لصف الثاني والثالث على الغرف ذوى المساحات         ، وا ٦*٦واألخير على الغرف ذوى المساحات      
م ٦*٤ ا ت صيادين وخدمات صرف ، آم ا لل ع لعمل آافتيري ة من الموق ة الجنوبي تخصيص الناحي

   .صحي
  

رف  الي للغ دد اإلجم در الع رف " ٩٠" ويق صيص الغ تم تخ ث ي ة، بحي صيادين ٦*٦غرف ، لل
  .سكات للصيادين ذوى الح٤*٤أصحاب اللنشات، والغرف ذوى المساحة 

  
  

  :التصميم المقترح يوضح  المخطط التالي
  

 ٧



  
  
  : تكلفة إنشاء مجمع غرف الصيادين 
  

ا وخدمات صرف      " ، مضافًا إليها الخدمات      غرف) ٩٠(قدرت التكلفة اإلجمالية إلنشاء عدد       آافتيري
   -: ألف دوالر تقريبًا، علمًا بأنه تكلفة الغرفة الواحدة قدرت بـ٤٥بمبلغ  " صحي

  
$التكلفة  الكميات بالكوببعاد بالمتراألالبند

١٤٠*٢٫٥ ٢٠*٠٫٥*٠٫٢٥ ٣٥٠حزام أرضى
١٤٠*٠٫٧٥ .٢٠*٠٫٢٥*١٥ ١٠٥أرضىحزام 
١١*٥٢٫٦ ٠٫٢*٢٠+(٢٫٧*١٨ ٥٧٨بلوك
١٦٠*٠٫٩ ٠٫١٥*٠٫٣٠*٢٠ ١٤٤حزام سقف

٣٫٥*٢ م٧٢ ٢٤+٤٨ ٢٥٢قصارة داخلية
٤٫٥*٥٦ ١٦*٣٫٥ ٢٥٢قصارة خارجية
  ٢٫٧*٤ ٤٥٠باب خارجي 
١٨٠تمديدات آهربائية    
  ٢٧*٢٣*٢٤ ٧٣٠سقف باطون

١١٠*٢٫٤ ٠٫١*٢٤ ٢٦٤طبقة أسمنتية
٦٦٠%٢٠أرباح +إداريةمصاريف   

٣٥٢٨٠*٤٨*٢التكلفة المعرش
٤٢٤٥التكلفة اإلجمالية للغرفة

١٠٠٠مصاريف طارئة 

 ٨



٤٦٠٠٠:  غرفة٩٠التكلفة اإلجمالية لـ 
  

   رف الصيادينتخصيص غآلية 
  

شوفات  ًا للك ة طبق صيادين والقطع البحري سياحة، بحصر ال صيد وال وانئ ال ة لم وم اإلدارة العام تق
  . المتوفرة لديهم، بحيث يتم تخصيص غرف للصيادين آٌل حسب القطع البحرية المتوفرة لديه

  
  :لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع يرجى االستفسار من

  
  علي شعث. د

  طة الموانيء البحريةرئيس سل
  فلسطين

  
 2951460 02: فاآس

    08 2826747          
 aashaat@yahoo.com: بريد الكتروني

 
         

 ٩


