
הז עובשב  םייזכרמ  םיניינע 

( םייעובש  ) ראוניב 2016  25  - 12

הנומשו תולחנתמ  יתש  וגרהנ  ןהבש  םיניטסלפ , עוציבב  הרואכל  תופקתמו  תופקתמ  הנומש  ודעות  םייעובשה  תב  חווידה  תפוקתב 
ןהמ תחא  תופסונ , תוילארשי  יתש  ינב 17 .) השולשו  תב 13   ) םידלי םהמ  העברא  תופקתמה , תא  הרואכל  ועציב  וא  ועציבש  םיניטסלפהמ 

הדגב ושחרתה  תוירקתה  לכ  ןכמ . רחאל  רצענו  עוריאה  תריזמ  טלמנ  ןב 16 , רענ  תופקתמה , עוציבב  םידושחהמ  דחא  קר  ועצפנ . הרה ,
, עוקת לאינתוע ,  ) ןהירעשב וא  תויולחנתה  ךותב  תופסונ  תוירקת  עבראו  ןורבחו , םכש  תופנב  םייאבצ  םימוסחמב  עברא  ןהב  תיברעמה ,

ירי הללאמר ,) תפנ   ) בלוד תולחנתהה  דיל  ילארשי  בכר  ילכ  לע  שאב  םיניטסלפ  וחתפ  םיחוויד , יפ  לע  תפסונ , תירקתב  ןורוח .) תיבו  תותנע 
יניטסלפה חטשב  םילארשי  דגנ  םיניטסלפ  ועציבש  הרואכל  תופקתמבו  תופקתמב  וגרהנ  רבוטקואב 2015  זאמ 1  םיעגפנל . םרג  אלש 

[1]. םילארשי  25 ־ו םידלי , םהב 25  םיניטסלפ , לארשיבו 105  שובכה 

תופוגהמ המכ  םילארשי ; דגנ  תופקתמ  עוציבב  ודשחנש  םיניטסלפ  לש 12  םהיתופוג  תוילארשיה  תויושרה  ידיב  תובכועמ  וישכעל  ןוכנ 
יבשות לש  םהיתופוג  טעמל  זא , דע  ובכועש  תופוג  תורשע  תוילארשיה  תויושרה  וריזחה  שדוחה  רתוי  םדקומ  םוי . דע 110  תוקזחומ 

. תיחרזמה םילשורי 

אלא׳ג תיבב  רצעמו  שופיח  עצבמ  לש  רשקהב  וצרפש  םידרפנ  םיתומיע  ינשב  םיניטסלפ , השולש  וגרהו  היח  תשומחת  ורי  םיילארשי  תוחוכ 
תוחוכ םע  םיתומיע  ךלהמב  ןב 17 )  ) יניטסלפ רענ  גרהנ  ןכ  הזע . תא  הפיקמה  תכרעמה  רדג  דיל  ׳גירוב־לא , הנחמל  חרזממ  תונגפה  ךלהמבו 

. תע םרטב  ץצופתה  לפיט  ובש  דצ  ןעטמשכ  היירזע־לא , הרייעה  דיל  םיילארשי 

האחמ תונגפה  ךלהמב  שובכה  יניטסלפה  חטשה  יבחרב  םיילארשי  תוחוכ  ידימ  ועצפנ  םידלי , םהב 130  לוכה , ךסב  םיניטסלפ   400
יעובש־ודה תועיצפה  עצומממ  תישימח  הווהמ  אוה  ול , ומדקש  םייעובשה  תמועל  םיינש  יפ  לש  לודיג  םלגמ  הז  ןותנש  ףא  םיתומיעו .

רתי הזע . תעוצר  תא  הפיקמה  תכרעמה  רדג  דיל  םיתומיעו  תונגפה  ךלהמב  ועגפנ  םיעוצפהמ  םישולש  (. 2,090  ) לש 2015 ןורחאה  ןועברב 
תפנ  ) םודק רפכבו  הללאמר ) תפנב  םהינש   ) ןילענו ןיעלב  םירפכב  תויעובשה  תונגפהה  ךלהמב  תיברעמה , הדגב  ודעות  ( 370  ) םיעגפנה

ךלהמבו 12 הללאמר ;) תפנ   ) דאווליסל הסינכבו  םילשורי ) תפנ   ) סיד ובא  הרייעב  הדרפהה  רדג  דיל  םיינטנופס  םיתומיעב  היליקלק ;)
. הרונש דחא  םהב  וללה , םיעצבמהמ  םיינשב  םה  םג  ועצפנ  םילארשי  לובגה  רמשמ  ירטושו  םילייח  השולש  םידרפנ . רצעמו  שופיח  יעצבמ 

םירתונה םיעוצפה  תיברמו  היח , תשומחתמ  ועגפנ  ( 27%  ) הזע תעוצרב  םיעגפנהמ  הנומשו  ( 5%  ) תיברעמה הדגב  םיעוצפהמ  םירשע  תוחפל 
(. םיעגפנה ןיינמב  וללכנ  יאופר  לופיטל  וקקזנש  ימ  קר   ) עימדמ זג  תפיאשמו  ימוג  יעילקמ  ועגפנ 

ןכו םיפסונ , םיינש  ועצפו  םישומחה  םינוגראה  דחאב  רבח  וגרה  איהאל , תיב  הרייעב  רתא  רבעל  ליט  םיילארשי  תוחוכ  ורי  ראוניב   13 ־ב
לע ףסונב  קזנל . וא  םיעגפנל  םרג  אלש  ירי  לארשי , רבעל  הטקר  הזעב  שומח  ןוגרא  םיחוויד  יפ  לע  הרי  תוחפל  תחא  תונמדזהב  דחא . חרזא 

םיגייד ינש  ורצע  תרחא  תונמדזהבו  תוריפח , ועציבו  המדא  ורשיי  תודרפנ , תויונמדזה  שולשב  הזע  חטשל  וסנכנ  םיילארשי  תוחוכ  ךכ ,
. םתריס תא  ומירחהו 

קומינב תיחרזמה , םילשוריבו   C חטשב תיניטסלפ  תולעבב  םינבמ  ומירחהו 58  וקריפ  וא  תוילארשיה  תויושרה  וסרה  תודרפנ  תוירקת   24 ־ב
שולשב תורחא . םיכרדב  ועגפנ  םיפסונ  םדא  ינב   333 ־ו םהיתבמ , ורקענ  םידלי  םהב 21  םדא , ינב   39 םיילארשי ; היינב  ירתיה  רדעיה  לש 

וא וסרהנ  וחירי , תפנבש  עורשמ־לא  תליהקבו  םילשוריל , חרזממ  ראוונ , ובאו  אבאב־לא  לב׳ג  תויאודבה  תוליהקב  ושחרתהש  תוירקתהמ ,
חכונ הייפכב , הרבעה  תנכסב  תויוצמ  הלא  תוליהק  תומדוק . תוסירה  לע  הנעמב  ירטינמוה  עויסכ  ונתינ  ( 14  ) םבור םינבמ ; ומרחוה 16 

,E1 תולחנתהה תינכותל  דעוימה  חטשב  תומקוממ  ראוונ  ובאו  אבאב  לב׳ג  תוליהק  תומדקמ . תוילארשיה  תויושרהש  הרבעה "  " תינכות
תצובק םע  דחי  ראוונ  ובא  תליהקב  ורקיבש  רחאל  ראוניב ,  19 ־ב תיחרזמה . םילשורי  םע  םימודא  הלעמ  תולחנתהה  תא  רבחל  תננכותמה 

לש הקוסעתהו  דעסה  תונכוס  לש  לועפתה  להנמו  רּפייַּפ , טרבור  שובכה , יניטסלפה  חטשל  ירטינמוהה  םאתמה  וניג  הלודג , םיטמולפיד 
תוילארשיה תוינכותה  תא  ידיימ  ןפואב  קיספהל  וארקו  ירטינמוהה  עויסה  תסירה  תא  ס׳צנס , הפילפ  תיברעמה , הדגב  א״רנוא )  ) ם״ואה

. וז האירק  לע  ם״ואה  ל״כזמ  רזח  ראוניב   26 ־ב םילשורי . רוזאב  םיניטסלפ  םיאודב  לש  הייפכב  הרבעהל 

וללכ הלא  ןוישיר ." אלב  תודובע   " עוציבל ושמישש  קומינב  דויצו , בכר  ילכ  םיילארשי  תוחוכ  ומירחה   C חטש יבחרב  תודרפנ  תוירקתב 
תיטרפ תולעבב  םירוטקרט  השולש  םימרות ; ןומימב  יאלקח  םזימ  עוציבל  ושמישש  סאבוט ) תפנ   ) ריסיית רפכב  ןיינבל  בכר  ילכ  ינש 

. ןורבח תפנ  םורדבש  הר׳גפ  םואב  הריפח  דויצו  םחל , תיבו  םכש  ןינ׳ג , תופנב 

חוכב וניפו  םהילע , תולעבל  הנעטב  ( H2  ) לארשי תטילשל  ןותנה  ןורבח  ריעה  חטשב  םינבמ  ינש  לע  וטלתשה  אבצ , עויסב  םילחנתמ ,
םילחנתמה תא  םיילארשי  תוחוכ  וניפ  םיניטסלפה , םילעבה  תונולת  תובקעב  תרחמל , םינבמה ; דחאב  הררוגתהש  תושפנ  עשת  תב  החפשמ 
רפסה תיב  לש  וגג  לע  תודחא  תועשל  םילארשי  םילייח  וטלתשה  חווידה  תפוקת  ךלהמב  השחרתהש  תפסונ  תירקתב  וללה . םינבמהמ 

. רפסה תיב  תותלדל  קזנ  ומרג  םיליחה  יתד . רתאב  רקבל  ידכ  רפכל  הסנכנש  םילחנתמ  תצובק  לע  ןגהל  ידכ  אתרווע , רפכב  םינבל  ןוכיתה 
. םילחנתמ ידי  לע  דשחה  יפ  לע  הייסנכ , לש  תותלדו  תוריק  לע  הצאנ  תובותכ  וססור  םילשורי  לש  הקיתעה  ריעב 

םינבא יודיי  תובקעב  םילארשי  סובוטוא  יגהנ  ינש  ועצפנ  תיברעמה  הדגה  ישיבכב  וז  הפוקת  ךלהמב  ושחרתהש  תודרפנ  תוירקת  עבראב 
. םילחנתמ ידי  לע  םינבא  יודיימ  וקוזינ  םייניטסלפ  בכר  ילכ  ינשו  םיניטסלפ , ידיב 

ובצוה םישדח  ךרד  ירעשו  רפע  תוילולת  םיניטסלפ . תעונתב  ועגפש  עתפ  ימוסחמ  תואמ  תיברעמה  הדגה  יבחרב  וביצה  םיילארשי  תוחוכ 
ןורבח ריעה  לא  תוישארה  םיכרדה  בור  ןורבח .) תפנ   ) הרמע תיבו  םכש ) תפנ   ) אלדואו אתרווע  םחל ,) תיב  תפנ   ) ןילחנ םירפכל  תוסינכב 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_19_1_2016_bedouin_transfer_press_release_heb.pdf
http://www.un.org/press/en/2016/sgsm17491.doc.htm


הרתונ ןורבח  ריעה  ךותב  תולחנתהה  חטשל  םיניטסלפ  תשיג  תוחותפ . ורתונ  ראוני , תליחתב  וחתפנש  הפנה , יבחרב  םירחא  םיבושייו 
דבלמ אדיימור ,) לתו  אדאהוש־א  בוחר   ) םימיוסמ םירוזאל   25 ־ל ןיבש 15  םיליגב  םירבג  תסינכ  לע  רוסיא  ןהב  תושק , תולבגהל  הפופכ 

. םיילארשי תוחוכ  לצא  םהיתומשב  םימושרה  םיבשות 

םיירצמה הנזהה  יווקב  תונשנו  תורזוח  תולקת  לשב  חווידה , תפוקת  ךלהמב  רתוי  דוע  הרדרדיה  הזע  תעוצרב  למשחה  תקפסא 
ךישממ ךשוממה  היגרנאה  רבשמ  םישק . יפרוח  ריווא  גזמ  יאנתב  תאזו  םויב , תועש  םירשע  דע  ועיגה  למשחה  תוקספה  םיילארשיהו .

. םייסיסב םיתוריש  ןתמב  םישק  םישובישל  םורגל 

תוברל רוגס , רבעמה  היה  רבוטקואב 2014  זאמ 24  חווידה . תפוקת  ךלהמב  םינוויכה  ינשב  רוגס  היה  םירצמ  תטילשל  ןותנה  חיפר  רבעמ 
, םיפוחד םיכרצ  ילעב  םדא  ינב  ףלא   25 ־מ רתוי  יכ  ורסמ  הזעב  תויושרה  יקלח . ןפואב  חתפנ  םהבש  םימי  דבלמ 39  ירטינמוה , עויס  ינפב 

. רבעמב רובעל  םיניתממו  םימושר  יאופר , לופיטל  םיקוקזה  םילפוטמ   3,500 ־כ םהב 

םא קר  שובכה  יניטסלפה  חטשל  ץוחמ  ושחרתהש  תוירקת  םיללוכ  םיחרזא  לע  הנגה  אשונב  םיירטינמוה  םיניינע  םואיתל  ם״ואה  דרשמ  ינותנ   [1]
ימ תא  קר  ללוכ  הז  חודב  םיניטסלפה  םיעוצפה  ןיינמ  ןהיעצבמכ . וא  תוירקתה  תונברוקכ  שובכה , יניטסלפה  חטשה  יבשות  ןהב  םיברועמ  ויה 

םיחוויד לע  םיססובמ  םילארשי  םיעוצפ  לע  םינותנה  םילוח . יתבב  וא  תוימוקמ  תואפרמב  חטשב , האופר  יתווצ  ידימ  יאופר  לופיט  ולביקש 
. תרושקתה יעצמאב 



( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) שובכה יניטסלפה  חטשב  םיניטסלפ  םיעגפנ 

תיברעמההזע הדגה 

לארשיבו שובכה  יניטסלפה  חטשב  םיניטסלפ  ידימ  םילארשי  םיעגפנ 

שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

וב הרושקה  הריקעו  םינבמ  סרה 

םיילארשיה ןוחטיבה  תוחוכ  ידימ  םיניטסלפ  םיילארשיהםיגורה  ןוחטיבה  תוחוכ  ידימ  םיניטסלפ  םיעוצפ 

 

םיניטסלפ ידימ  םילארשי  םיניטסלפםיגורה  ידימ  םילארשי  םיעוצפ 

 

וסרהנש םייניטסלפ  םינבמםינבמ  סרה  לשב  ורקענש  םיניטסלפ 

 

עובשה

10
3

17
3

( הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

127
25

370

191

245

33

12

23

תיברעמההזע הדגה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

כ״הס ב-2015

490

45

כ״הס ב-2014

13550

1375

עובשה

2

0

2

0

דע  ) כ״הס 2015
( הכ

כ״הס 2014

18
5

6

5

5

0

0

0

שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

5

5

3

53

35

17

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

10

69

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

74
447

1

1

3

38

32

22

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

1

64

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

72
564



( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) תיברעמה הדגב  םילחנתמ  תוברועמב  תומילא 

( תיחרזמה םילשורי  ללוכ   ) שובכה יניטסלפה  חטשב  לארשי  לש  תיאבצ  תוליעפ 

םולש םרכ  רבעמ  ךרד  הנממו  הזעל  תורוחס  תעונת 

 

* הזעל ילארשיה  אבצה  תושילפ 
טסוגואב 2014) דע 26  ילויב   7  ) הביאה תולועפ  תפוקת  ללוכ  אל  * 

)עובשה הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

3356

תיברעמה הדגב  ילארשיה  אבצה  לש  רצעמו  שופיח  יעצבמ 

 

הזעמ ואציש  תורוחס  ינעטמ 

 

240

( רוצמה ינפל   ) יאמ 2007 - ראוניל יעובש  עצוממ 

הזעל וסנכנש  תורוחס  ינעטמ 

 

2807

( רוצמה ינפל   ) יאמ 2007 - ראוניל יעובש  עצוממ 

 

חיפר רבעמ  ךרד  םדא  ינב  תעונת 

: ףסונ עדימ  תלבקל  ונילא  ובתכ  תילגנאה . הפשב  רוקמה  אוה  אלמהו  בייחמה  חסונה  ףסונ . עדימ  תלבק  םע  םייונישל  םיפופכ  הז  חודב  םינותנה 

1

1

3

3

3

5

שוכרב העיגפ  לש  םיעגפנתוירקת  םע  תוירקת 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

2
5

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

89132

155

150

176

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

54

43

24

129

79

28

תיברעמה םירחאהדגה  תומוקמל 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

1,707

1,467

1,458

3,660

3,113

2,158

ןיינב רחאירמוח 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

0

0

265

0

0

280

הזע הזעלךותל  ץוחמ 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 
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