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תוירקתה .םידלי  םהמ  העבש  םיניטסלפ , םיילארשי 21  תוחוכ  ועצפ  םיניטסלפ  ןיבל  םיילארשי  תוחוכ  ןיב  םינוש  םיתומיעב 
קחיש דליהש  תעב  והבורב , וניעב  ותוא  הכיה  לייחשכ  השק  עצפנש  הנומש  ןב  דלי  תוברל  תיברעמה , הדגב  ודעות  רתויב  תורומחה 

; ןאוליסב היח  תשומחתב  ורונש  ( 15 ־ו ינב 14   ) םידלי ינש  םהב  םיניטסלפ , השולש  םחל ;) תיב  תפנ   ) רד׳ח־לא רפכב  םיתומיע  תברקב 
םיפסונ םיניטסלפ  השולש  הללאמר .) תפנ   ) ןוזל׳ג־לא םיטילפה  הנחמל  הסינכב  םיתומיע  להמב  היח  תשומחתב  ובגב  הרונש  םדאו 

.סנוי  ןא׳חל  חרזממ  הזעב , תכרעמה  רדג  דיל  םיילארשי  תוחוכ  םע  םיתומיע  ךלהמב  ועצפנ 

םיניטסלפ תצובק  ןיבל  םייניטסלפ  ןוחטיב  תוחוכ  ןיב  םיתומיע  ךלהמב  םיחוויד  יפ  לע  ועצפנ  ( 11 ־ו ינב 9   ) םיניטסלפ םידלי  ינש 
ןוחטיבה תוחוכ  לש  תונויסינ  תובקעב  םינורחאה  םישדוחב  ושחרתה  םימוד  םיתומיע   (. םכש תפנ   ) הטלב םיטילפה  הנחמב  םישומח 

.תויוליעפ  וב  עצבלו  הנחמל  סנכיהל 

תעוצרב םיבו  השביב  תלבגומ  םהילא  השיגהש  םיחטשה  ךות  לא  הרהזא "  " תויריב םיילארשי  תוחוכ  וחתפ  ןהבש  תוירקת  תוחפל 21 
ורשייו חיפרל  חרזממ  הזעל  םיילארשי  תוחוכ  וסנכנ  תחא  תונמדזהב  .בכר  ילכ  לש  תוחקלתהל  יריה  םרג  ןהמ  תחאב  .עובשה  ודעות  הזע 

.המדא 

העברא .םילשוריו  ןורבח  תופנב  רקיעב   , תיברעמה הדגב  םיניטסלפ  ורצעו 93  רצעמו  שופיח  יעצבמ  ולהינ 86  םיילארשי  תוחוכ 
.םירתיה  ילב  לארשי  חטש  לא  תוצחל  וסינש  תעב  הזע  תא  הפיקמה  תכרעמה  רדג  דיל  ורצענ  םיפסונ  םיניטסלפ 

םינבמ ןיבמ  .םיילארשי  היינב  ירתיה  רדעיה  ןיגב  םיניטסלפ  םינבמ  םישולש  תוילארשיה  תויושרה  וסרה  תיברעמה  הדגה  לש   C חטש ב
תפנ  ) סיד ובאבש  לב׳ג־לא  תליהקב  השולש  ןכו  ןדריה , תעקב  ןופצב  ( 27  ) היידידח־לאו לוחכמ־לא  םיעורה  תוליהקב  וסרהנ   29 הלא ,

וסרהנש םינבמה  תוליהק . הייפכב 46  ורבעוי  התרגסמבש  תוילארשיה , תויושרה  לש  הרבעהה " תינכות  ל" םוקמ  תונפל  ידכ  םילשורי )
ורסמ םימוד  םיקומינב  .םימרות  ןומימב  ומקוה  וסרהנש  םינבמה  ללכמ  .םדא 18  ינב  ורקענ 15  םתסירה  בקעש  םירוגמ , ינבמ  השימח  וללכ 

רמחא־לא ןא׳ח  תיאודבה  הליהקב  םימרות  ןומימב  םירוגמ  ינבמ  םהב 22  םינבמ , דגנ 35  הדובע  תקספהו  הסירה  יווצ  תוילארשי  תויושר 
(; ןורבח תפנ   ) רמוא תיבב  תונחו  םירוגמ  ינבמ  השולש   (; תיחרזמה םילשורי   ) ןאוליסב םירוגמ  ינבמ  השימח  םילשורי ;) תפנ   ) שיחוותמ

ונתינש םימ  ילכמ  ינש  םיילארשי  תוחוכ  ומירחה  תפסונ  תירקתב  סאבוט .) תפנ   ) הלדרכב דגסמו  ןדריה ;) תעקב   ) הלדרבב םינבמ  העברא 
רוגס . יאבצ  חטשב  רתיה  אלב  ושמישש  קומינב  ןדריה , תעקבבש  הייסירפ־לא  םיעורה  תליהקב  םימרות  ןומימב 

־או תיפלס ) תפנ   ) אידיב םכש ,) תפנ   ) לדאפ ינב  לד׳גמ  םירפכה  דיל  םיניטסלפ  ועטנש  םיעטנו  םיצע  ורקע 492  םיילארשי  תוחוכ 
־מ רתוי  םיימשר , םינותנ  יפ  לע  הנידמ ." תמדא   " ורדגוה הלא  םיחטשש  קומינב  תיברעמה , הדגה  לש   C חטשב ןורבח ) תפנ   ) היירהאד

הרפה ךות  ומקוהש  תויולחנתה , לש  תוירוזאו  תוימוקמ  תוצעומ  לש  טופישה  ימוחתב  וללכנ  רוביצ , תומדא  ןהש  הנידמה ," תומדא  99% מ"
.ימואלניבה  טפשמה  לש 

ועצפנ ןהבש  םינבא  יודיי  תוירקת  יתש  ןהב   , יניטסלפ שוכרל  קזנ  וא  םיניטסלפ  לש  ףוגב  תועיגפ  ודעות  םילחנתמ  תופקתמ  עבראב 
ריד רפכבו  דע־ידע  זחאמהמ  םילחנתמ  ידי  לע  איעסומרות  רפכב  הללאמר , תפנב  םיעטנו  םיצע  לש 83  הריקעו  השיאו ; שש  תב  הדלי 

, חרבו־עגפ תירקת  ןורבח  ריעב  הדעות  ליעל ) תוירקתה  ןיינמב  הללכנ  אלש   ) תפסונ תירקתב  .שימלח  תולחנתההמ  םילחנתמ  ידיב  םאזינ 
.דחא  םדא  עצפנ  הבו  תנווכמ , התייה  יכ  ןעטנש 

ועגפנש םידלי , םהמ  םיינש  םיעוצפ , העברא  ןהב  םשוכרל , קזנ  םרגנ  וא  םילארשי  ועגפנ  ןהבש  תויניטסלפ  תופקתמ  יתש  לע  חווד 
ושחרתה תוירקתה  יתש  .םהילע  וכלשוהש  הרעבת  יקובקבמ  וקוזינש  םילחנתמ  יתב  ינשו  ילארשי , סובוטוא  רבעל  םינבא  יודיימ 

.תיחרזמה  םילשוריב 

םילשורי  ) ןאוליסב המדא , תוקלח  יתש  ןכו  תודרפנ  תוריד  שולש  ללכש  תיניטסלפ , החפשמ  לש  התיב  לע  וטלתשה  םילחנתמ 
.םתולעבב  םיסכנהש  הנעטב   (, תיחרזמה

רבוטקואב זאמ 24  תופיצרב  רוגס  היה  רבעמה  .עובשה  ךשמב  םינוויכה  ינשב  רוגס  חיפר  רבעמ  תא  וריאשה  תוירצמה  תוייושרה 
.תולבגהל  ףופכב  יכ  םא  חתפנ , םהבש  םימי  דבלמ 12  יניסב , הפקתמ  רחאל  , 2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_ara_factsheet_july_2013_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_august_2014_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_factsheet_august2014_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_hebrew.pdf


( 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 הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

תיברעמההזע הדגה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

)עובשה הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015



( 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

1621

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 

שוכרב העיגפ  לש  םיעגפנתוירקת  םע  תוירקת 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

תיברעמה םירחאהדגה  תומוקמל 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

ןיינב רחאירמוח 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

הזע הזעלךותל  ץוחמ 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 



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