
הז עובשב  םייזכרמ  םיניינע 

רבוטקואב 2015  26  - 20

(: חווידה תפוקתל  ץוחמ   ) ןורחאה עגרהמ  םינוכדע       

. הרואכל הריקדו  הריקד  יעוריא  לש  רשקהב  ןורבחו  םחל  תיב  תופנב  תוירקת  תוולשב  םיילארשי  תוחוכ  ידיב  םיניטסלפ  העברא  תוומל  ורונ  רבוטקואב   28 ־בו  27 ־ב

רבוטקואב 2015.  13 ־ב תיחרזמה ) םילשורי   ) חרזמ תויפלת  תולחנתהב  םיניטסלפ  ועציבש  הפקתמ  ךלהמב  עצפנש  םיעצפמ  ילארשי  חרזא  תמ  רבוטקואב   27 ־ב

. הרואכל הריקד  ןויסינבו  הרואכל  הריקד  עוריאב  ןורבח  ריעב  םיניטסלפ  ינשב  תווומל  םיילארשי  תוחוכ  ורי  רבוטקואב   29 ־ב

ועצפנו 1,261 םיניטסלפ  וגרהנ 15  רבוטקואב ,)  26-20  ) חווידה תפוקת  ךלהמב  ךשמנש  שובכה , יניטסלפה  חטשה  יבחרב  תומילאה  לגב 
26 ־ל ןיב 1  רבמבונב 2014 .  18 ־ב תיניטסלפ  הפקתמב  עצפנש  םיעצפמ  תמ  דחא  ילארשי  ףסונב , םילארשי . םירשעו  םיפסונ  םיניטסלפ 

[1]. ועצפנ םילארשי  האממ  רתויו  םיניטסלפ   6,445 ־ו םילארשי , העבשו  םיניטסלפ  וגרהנ 58  רבוטקואב 
 

, םילארשי ןכו 11  םיניטסלפ  העברא  וליאו  םידלי , השולש  םהב  םיניטסלפ , הרשע  לארשיבו  תיברעמה  הדגב  וגרהנ  חווידה  תפוקת  ךלהמב 
ןכו םיניטסלפ , ועציבש  הסירד  יעוריא  ינשו  הרואכל  הריקד  יעוריאו  הריקד  יעוריא  ךלהמב 12  ועצפנ  םיילארשי , תוחוכ  ישנא  העבש  םהב 

הדגב ושחרתה  וללה  תוירקתהמ   13 השק . תקולחמב  תויונש  תוירקתהמ  המכ  ושחרתה  ןהבש  תוביסנה  לחנתמ . עציבש  הרואכל  הריקדב 
תיב ריעב  החווד  תחא  תירקת  םכשו . ןינ׳ג  םילשורי , תופנמ  תחא  לכב  תחאו  תיפלס , תפנב  םייתש  ןורבח , תפנב  הנומש  ןהב  תיברעמה ,

. לארשיבש שמש 
 

רפסמ יכ " ןוחטיבה  תצעומ  ינפב  ם״ואה  ל״כזמ  ןגס  ריהצה  םיניטסלפ , ועציבש  הרואכל  תופקתמהו  תופקתמל  רשקב  רבוטקואב ,  22 ־ב
הרואכל יתדימ  אלה  שומישה  תוברל  הבוגתה , תדימ  תא  הלאש  ןמיסב  תודימעמ  הבחר , הצופתל  וכזו  ואידיווב  ודעות  ןהמ  תוברש  תוירקת ,

." ןושאר יעצמאכ  ינלטק  חוכב 
 

רדג ךרואלו  תיברעמה  הדגב  םיתומיעו  תונגפה  ךלהמב  םיילארשי  תוחוכ  ידי  לע  ומרגנש  םיעצפמ  ותמ  וא  וגרהנ  םיניטסלפ  העברא 
יניטסלפ לש  ותגירה  תובקעב  םיתומיע  ךלהמב  ןוניע  תיב  תמוצב  גרהנו  היח  תשומחתב  הרונ  ןב 17  רענ  ןורבח , תפנב  הזע . ביבס  תכרעמה 

. ןורבח ריעה  לש   H2 רוזאב םיתומיע  ךלהמב  הרונש  עימדמ  זג  תפיאשמ  תמ  ןב 54  בל  הלוחו  הריקד , עוריאב  אוהה  םויב  רתוי  םדקומ 
לע ףסונב  תונגפה . לש  רשקהב  וצרפש  םיתומיע  ךלהמב  ךכל , ומדקש  םייעובשב  םהל  ומרגנש  םיעצפמ  םיניטסלפ  ינש  ותמ  הזע  תעוצרב 

רתתסמ ודועב  הזע  תא  הפיקמה  רדגה  דיל  םיחטש  לע  תפקשמב  תפצתש  תעב  םיחוויד  יפ  לע  הזעב , תוומל  יניטסלפ  הרונ  הלא  םיגורה 
. רדגהמ םירטמ   300 ־כ קחרמב  םיחישב 

 
תוחוכ םע  םיתומיעבו  תונגפהב  לודגה  םבור  שובכה , יניטסלפה  חטשב  ועצפנ  םידלי , תוחפל 256  םהב   , לוכה ךסב  םיניטסלפ   1,253
ועגפנש יניטסלפה  םודאה  רהסה  תדוגא  לש  יאופר  לגס  ישנא  העשת  םהב  (, 13%  ) םיעוצפ  157 הזע   תעוצרב  ודעות  הלא  ןיבמ  םיילארשי .
םוסחמה תוביבסב  רקיעב  םיעגפנ ,)  291  ) היליקלק תפנב  םיעגפנ  לש  רתויב  הובגה  רפסמה  דעות  תיברעמה  הדגב  םדיקפת . יולימ  תעב 

( םיעגפנ  187  ) ןורבח תפנ  לא , תיב  ק״תמ  םוסחמב  רקיעב  םיעגפנ ,)  188  ) הללאמר תפנ  תואצמנ  הירחא  היליקלק . ריעל  הדיחיה  הסינכב 
הזע תעוצרב  םיעוצפהמ   19% ־ו תיברעמה  הדגב  םיעוצפהמ  תוחפל 5%  סיד . ובאבו  היירזיע־לאב  רקיעב  םיעגפנ ,)  167  ) םילשורי תפנו 

. עימדמ זג  תפיאשמו  ימוג  יעילקמ  ועגפנ  םירתונה  םיעוצפה  תיברמו  היח , תשומחתמ  ועגפנ 
 

התבו הרה  תיניטסלפ  וגרהנ  הבש  רבוטקואב 2015 ,  11 ־ב תילארשי  תיריווא  הפיקתל  סחיב  םדאה  תויוכזל  םינוגרא  המכ  וכרעש  תוריקחב 
־ב המסרפתהש  תילארשי  תימשר  הרהצהב  רסמנש  יפכ  אלו  תונברוקה , תיבב  תורשי  ועגפ  םיליטה  יכ  אצמנ  ועצפנ , םיפסונ  םדא  ינב  המכו 

. םישומח םינוגרא  ישנאל  םיכיישה  המיחל  יעצמא  רוציי  ירתאב  רבוטקואב ,  11
 

םייניטסלפ םיחטשל  םיליבומה  םיישאר  תובוחרב  םירחא  םילושכמ  ינש  ופיסוהו  םילושכמ  ינש  תוילארשיה  תויושרה  וריסה  עובשה  ךלהמב 
תונוכש עשתב  תורישי  םיעגופה  םימוסחמ , םהב 16  םילושכמ , אצמנב 38  ויה  רבוטקואב   26 ־ל ןוכנ  השובכה . תיחרזמה  םילשורי  ב
תוחכונ םילשורי , לש  הקיתעה  ריעב  ונקתוהש  תכתמ  ירעש  השימח  לע  ףסונב  תאז  שפנ . ףלא  הנומ 138  ןתייסולכוא  יכ  םיכירעמש 

םימי השישב  ךכ , לע  ףסונב  ריעה . יבחרב  םיניטסלפ  לגר  יכלוה  לש  םפוגב  םיילארשי  תוחוכ  ועציבש  םיבחרנ  םישופיחו  הדבכ , תיתרטשמ 
תסינכ ורשפא  םימי  השימחבו  תיבה , רה  ףירש־א /  םרחל  סנכיהל  םיניטסלפ  םירבגו  םישנ  רפסממ  םיילארשי  תוחוכ  וענמ  םידרפנ 
קלחב םירפכ , השישל  הסינכה  תא  םיילארשי  תוחוכ  ומסח  / ורגס תיברעמה  הדגה  רתיב  דגסמה . םחתמל  תורחא  תוצובקו  םילחנתמ 

התע הזש  הלאכבו  םימייק  םימוסחמב  קודיבו  שופיח  ילהונ  םיישאר . םישיבכ  לע  עתפ  ימוסחמ   100 ־מ רתוי  וביצהו  ןיגוריסל , םימעפהמ 
תוברל םיתורישל , םישנא  לש  םתשיג  תא  ושבישש  םיכורא  םירות  ורצי  דחוימב , תיחרזמה  םילשוריבו  תיברעמה , הדגה  יבחרב  ומקוה 

. םישדוקמ םירתאו  הדובע  תומוקמ  תואירבו , ךוניח  ינקתמ 
 

לש ותחפשמ  תיבל  תישארה  הסינכה  תא  ומטא  ךכ  רחאו  םיימינפה  תוריקה  תא  םיילארשי  תוחוכ  וסרה  ןורבח , תפנב  רבוטקואב ,  20 ־ב
דושחה תחפשמ  תררוגתמ  ובש  םכש  ריעב  תיב  דגנ  השינע  םשל  הסירה  וצ  אצוה  ןכ  רבמבונב 2014 . םילחנתמ  דגנ  הפקתמ  עציבש  םדאה 
םישנוע  " יכ רמאו  םדאה  תויוכזל  ןוילעה  ביצנה  רזח  רבוטקואב   8 ־ב רבוטקואב .  1 ־ב םילחנתמ  גוז  גרהנ  הבש  הפקתמב  ןורחאהו  יעיברה 

http://www.btselem.org/hebrew/gaza_strip/20151022_bombing_of_hassan_family_home_gaza
http://www.idf.il/1133-22784-he/Dover.aspx
http://www.ochaopt.org/documents/ej_2015oct21.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16582&LangID=E


." דחי םג  םיקיזמו  םייקוח  יתלב  םה  םיתב  תוסירה  ןוגכ  םייביטקלוק 
 

המדא לע  םקוהש  םייח  ילעבל  הסחמו  אנינח  תיבב  תיב  םהב  םיילארשי , היינב  ירתיה  רדעיה  ןיגב  תיחרזמה  םילשוריב  וסרהנ  םינבמ  ינש 
הרשעו הרקענ , םידלי , השימח  ןהב  תושפנ , עבש  תב  םימושר  םיטילפ  תחפשמ  םישבכ  . םינומשכל  ריד  שמישו  רבכומ־לא , לב׳גב  תיטרפ 

,C חטשב תיניטסלפ  תולעבב  םינבמ  השיש  תוחפל  דגנ  הסירה  יווצ  תוילארשיה  תויושרה  ואיצוה  ןכ  םה . םג  ועגפנ  םירחא  םדא  ינב 
. רוגס יאבצ  םינומיא  חטשב  ומקומש  קומינב  םכש ,) תפנ   ) םי׳גפיל תליהק  יבשותל  תוכיישה  תויטרפ  םימ  תוילכמ  יתש  ומירחהו 

 
דבלמ  ) דחא דלי  םהב  םיניטסלפ , העברא  תוחפל  ועצפנ  ןהבש  םשוכר , וא  םיניטסלפ  דגנ  םילחנתמ  תופקתמ  רשע  תוחפל  ודעות  עובשה 
םימעפ הרונש  םירשע  ןב  םדא  םהב  םיתיז , קיסמב  וקסעש  םיניטסלפ  ועגפנ  תופקתמהמ  שולשב  ליעל .) ורכזנש  הסירדהו  הריקדה  יעוריא 

בטח־לא רידב  הכוהש  ןב 74  םדאו  ןינ׳ג ) תפנ   ) דבעיב הכוהש  ןב 14  דלי  ןורבח ;) תפנ   ) רפסא תולחנתהה  דיל  ריעסב , השק  עצפנו  תובר 
םיתבו בכר  ילכ  לע  םינבא  םילחנתמ  ודיי  תורתונה  תוירקתב   הללאמר .) תפנ   ) ןוזל׳ג־לא םיטילפה  הנחמב  םיצע  תתצהו  םכש ;) תפנ  )

(. םחל תיב  תפנ   ) ןילחנב םיכפש  ימ  ומירזה  הילאש  המדאל  קזנ  ומרגו  בכר  ילכ  ותיצה  םייניטסלפ ,
 

. םילארשי העברא  ועצפנ  ןהבש  ליעל ) ורכזנש  הסירדהו  הריקדה  יעוריא  דבלמ  ) םילחנתמ  דגנ  תויניטסלפ  תופקתמ  יתש  לע  חווד 
תפנ  ) הריב־לאבו ןורבח ) תפנ   ) בורע־לא םיטילפה  הנחמ  דיל  ועסנש  בכר  ילכ  ינש  לע  הרעבת  יקובקבו  םינבא  יודיי  וללכ  תופקתמה 

. יניטסלפ גהנ  ובש  בכר  תעיגפמ  ראוופ־לא , םיטילפה  הנחמ  דיל  לחנתמ  גרהנ  עובשה  תפסונ  תירקתב  לא . תיב  תולחנתהה  דיל  הללאמר ,)
. תיניטסלפה הרטשמה  ידיל  ןכמ  רחאל  ומצע   ריגסה  יניטסלפה  גהנה 

 
רוגס רבעמה  היה  רבוטקואב 2014  זאמ 24    . חווידה תפוקת  ךשמב  םינוויכה  ינשב  רוגס  רתונ  םירצמ  תטילשל  ןותנה  חיפר  רבעמ 

. יקלח ןפואב  חתפנ  םהבש  םימי  דבלמ 37  ירטינמוה , עויס  ינפב  תוברל  תופיצרב ,

 

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

11

3

56

19

( הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

53

2257

1,070

2,074

167

157

237

20

תיברעמההזע הדגה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

כ״הס ב-2015

7167

876

כ״הס ב-2014

5868
10758

עובשה

0

110

2

( הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

77

10

19

20

4

1

8

0

שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

2

1

2

0

9

9

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

62

396

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

98

493

7

1

4

0

11

19

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

61

490

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

208

969



( 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

04721

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 

3

2

2

4

3

4

שוכרב העיגפ  לש  םיעגפנתוירקת  םע  תוירקת 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

82
122

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

107

217

142

81

150

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

16

9

1

14

12

2

תיברעמה םירחאהדגה  תומוקמל 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

1,041

758

887

1,552

780

233

ןיינב רחאירמוח 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

0

285

955

0

313

923

הזע הזעלךותל  ץוחמ 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 
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