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רבמבונב 2015  16  - 10

(: חווידה תפוקתל  ץוחמ   ) ןורחאה עגרהמ  םינוכדע       

חתפ רחא  יניטסלפו  ביבא , לתב  םילארשי  ינש  תוומל  רקדו  יניטסלפ  ףקת  רבמבונב   19 ־ב תודרפנ  תוירקת  יתשב  תרושקתה , יעצמאב  םיינושאר  םיחוויד  יפ  לע 
. ורצענ תופקתמה  יעצבמ  ינש  דחא ; יניטסלפו  םילארשי  ינש  גרהו  םחל , תיב  דיל  םיילארשי  בכר  ילכ  לע  שאב 

םיעוצפ לע  חווד  אל  גרהנו ; הרונ  ןכמ  רחאלו  הללאמרל , חרזמ  ־ ןופצמ איעסומרות , רפכל  הסינכה  דיל  םיילארשי  תוחוכ  לע  שאב  יניטסלפ  חתפ  רבמבונב   17 ־ב
. םיילארשי תוחוכ  ברקב 

ינשו םיניטסלפ  העשת  וגרהנ  רבמבונב ,) דע 16   10  ) חווידה תפוקת  ךלהמב  ךשמנש  שובכה , יניטסלפה  חטשה  יבחרב  תומילאה  לגב 
לארשיבו 85 שובכה  יניטסלפה  חטשב  וגרהנ  רבמבונב   16 ־ל רבוטקואב  ןיב 1  םילארשי . הנומשו  םיניטסלפ  ועצפנו 1,123  םילארשי ,

זאמ 1 תיברעמה  הדגב  םיניטסלפה  םיגורההמ  תיצחמ  טעמכ   [1]. םילארשי תוחפלו 133  םיניטסלפ  ועצפנו 9,171  םילארשי ,  11 ־ו םיניטסלפ 
בור תיחרזמה ;) םילשוריב  רקיעב  , 19  ) םילשורי תפנב  וגרהנ  םהמ  שילשו  ןורבח ) ריעב  רקיעב  , 29  ) ןורבח תפנב  וגרהנ  רבוטקואב 

םיחווד ינש  ועיבה  רבמבונב   16 ־ב הלא , תוירקתל  רשקב  םילארשי . דגנ  תופקתמ  הרואכל  ועציב  וא  ועציבש  ימ  ויה  ( 70%  ) וללה םיגורהה 
." טפשמ אלל  גרוהל  האצוה  םיווהמ  םהש  המוד   " רשא םירקמ  תוברל  חוכב , זרפומ  שומיש  חכונל  ששח  ם״ואה  לש  םידחוימ 

 
ועצפנ דחא , דלי  םהב  םילארשי , השולשו  םיניטסלפ  םידלי  ינשו  וגרהנ , םילחנתמ  ינשו  תופקתמ  ועציב  הרואכלש  םיניטסלפ  השולש 

13 ־ב חווידה . תפוקת  ךלהמב  ושחרתהש  הרואכל  הסירד  לש  דחא  עוריאו  הרואכל , הריקדו  הריקד  יעוריא  השולש  דחא , ירי  עוריא  ךלהמב 
עצבמ דלי ; עצפו   18 ־ה ןב  ונבו  בא  םילחנתמ , ינש  גרה  ןורבח , תפנב  שיבכב 60 , עסנש  ילארשי  בכר  ילכ  לע  שאב  יניטסלפ  חתפ  רבמבונב 

םיילארשי תוחוכ  ורי  רבמבונב ,  10 ־ב תודרפנ , תוירקת  יתשב  םיילארשי . תוחוכ  ידיב  רתוי  רחואמ  רצענו  עוריאה  תריזמ  טלמנ  הפקתמה 
יפ לע  תיחרזמה ; םילשוריב  הקיתעה  ריעה  דיל  ןב 37  רבגבו  םילשורי ,) תפנ   ) ראנ ידאו  םוסחמב  ןב 16 , רענ  םהב  םיניטסלפ , ינשב  תוומל 

ןניא ןיידע  תוירקתה  תוביסנש  אלא  םיילארשי , ןוחטיב  תוחוכ  רוקדל  וסינ  םיניטסלפה  ינש  םיילארשיה , תרושקתה  יעצמאב  םיחוויד 
תגספ תולחנתהב  הלקה  תבכרב  ילארשי  חטבאמ  ועצפו  ורקדש  ירחא  , 13 ־ו ינב 12  םיניטסלפ , םידלי  ינש  השק  ועצפנ  םוי  ותואב  תורורב .

תפנ  ) תוגספ תולחנתהה  דיל  שיבכב 60 , לחנתמ  לש  ותינוכמב  יניטסלפ  גהנ  שגנתה  רבמבונב   14 ־ב ףוסבלו , תיחרזמה . םילשוריבש  באז 
. ומצעב גרהנו  םילחנתמ  השולש  עצפ  הללאמר ,)

 
. תיברעמה הדגב  השינע  םשל  הסירהו  האחמ  תונגפה  לש  רשקהב  וצרפש  םיתומיע  ךלהמב  םיניטסלפ  השימחב  תוומל  ורי  םיילארשי  תוחוכ 

, ןוניע תיב  תמוצבו  לוחלחב  וצרפש  האחמ  תונגפה  ךלהמב  םידרפנ , םיתומיע  השולשב  םיניטסלפ  השולש  תוומל  ורונ  רבמבונב   13 ־ב
( םילשורי תפנ   ) הידנלק םיטילפה  הנחמב  תוומל  ורונ  םיפסונ  םיניטסלפ  ינש  הללאמר . תפנבש  סורדוב  רפכבו  ןורבח , תפנב  םהינש 
יקובקב תכלשה  םג  ילארשיה  אבצה  ירבדלו  םינבא , יודיי  וללכ  הלא  םיתומיע  ןלהל .) ואר   ) השינע םשל  הסירה  ךלהמב  וצרפש  םיתומיעב 

. םיילארשי תוחוכ  לע  יריו  הרעבת 
 

העבראו םידלי  םהב 203  םיניטסלפ , לוכה 1,119  ךסב  ועצפנ  שובכה  יניטסלפה  חטשה  יבחרב  םירחא  םיתומיעו  ליעלש  םיתומיעה  ךלהמב 
, זוע לחנו  זרא  ירבעמ  דיל  תכרעמה , רדג  דיל  הזע  תעוצרב  ושחרתהש  םיתומיעו  תונגפהב  םדיקפת . יולימ  לעב  ועגפנש  האופר  ישנא 

רתויב הובגה  םיעוצפה  רפסמ  תיברעמה . הדגב  ועגפנ  ( 1,099  ) םיעוצפה רתיו  םדא , ינב  ועצפנ 20  ׳גירוב־לא  םיטילפה  הנחמל  חרזממו 
תוחפל 143 (. 101  ) םילשוריו ( 102  ) ןורבח (, 135  ) םחל תיב  (, 214  ) םרכ לוט  (, 243  ) הללאמר תופנב  וירחאו  (, 260  ) היליקלק תפנב  דעות 

זג תפיאשמו  ימוג  יעילקמ  ועגפנ  םירתונה  תיברמו  היח , תשומחתמ  ועגפנ  הז  תעוצרב  םיעוצפהמ  העבשו  תיברעמה  הדגב  םיעצפהמ 
םיגייד לע  שאב  םיילארשי  תוחוכ  וחתפ  עובשה  םיפסונ  םיעוריא  העבראב  םיעוצפה .) ןיינמב  וללכנ  יאופר  לופיטל  וקקזנש  ימ  קר   ) עימדמ

. םהמ םיינש  ועצפו  הזע  תעוצר  ףוח  לומ  םיניטסלפ 
 

יטסנמא ןוגרא  ןב 28 . יניטסלפב  תוומל  וריו  ןורבח  ריעב  ילהא־לא  םילוחה  תיבל  ילארשי  םיברעתסמ  חוכ  סנכנ  רבמבונב   12 ־ב
ורצע עצבמה  ךלהמב  הריקחב . חותפל  תוילארשיה  תויושרל  ארקו  טפשמ " אלל  גרוהל  האצוה  תויהל  לולע   " גרהה יכ  ריהצה  לנוישנרטניא 

יתש רחאל  שדוחה , תליחתב  הריקד . תפקתמ  עציבש  ימכ  דשחנ  םיחוויד  יפ  לעו  זפשואש  ןברוקה , לש  ונדוד  תא  םיילארשיה  תוחוכה 
תוכזה תאו  תואירב  ינקתמ  דבכל  תוילארשיה  תויושרל  ם״וא  תויונכוס  וארק  תיחרזמה , םילשוריבש  דסאקומ־לא  םילוחה  תיב  לע  תוטישפ 

. יאופר לופיטל 
 

תפנ  ) הידנלק םיטילפה  הנחמבו  הללאמר ) תפנ   ) דאווליסב השולש ,)  ) םכש ריעב  םיתב –  השימח  תוילארשיה  תויושרה  וסרה  עובשה 
תוחפל םירחא ." עיתרהל   " ךרוצב תוסירהה  תא  וקמינו  םילארשי , דגנ  תופקתמ  הנשה  ועציב  יכ  ומשאוהש  םיניטסלפל  םיכיישה  םילשורי ,)

הלא תוסירהב  לילכ . הסרהנש  תחא  ןהב  תושק , וקוזינ  הסירהל , ורחבנש  הלאל  תודומצה  תוריד  ןכו  םיניינב , םתואב  תופסונ  תוריד   16
םיתב השולש  דגנ  םיכומס . םינבמ  ירייד  ןהו  הסירהל  ורחבנש  תורידה  ירייד  ןה  םידלי , םהב 20  םדא , ינב  גג 47  תרוק  אלב  ורתונו  ורקענ 

שנוע לש  הרוצ  ןה  השינע  םשל  תוסירה  תודידמ . ועצוב  דחא  םירוגמ  הנבמבו  קומינ , ותואב  הסירה , יווצ  עובשה  ךלהמב  ושגוה  םיפסונ 
תויושרל ארק  רפייפ , טרבור  שובכה , יניטסלפה  חטשל  ירטינמוהה  םאתמה  ימואלניבה . טפשמה  ףקותמ  תויקוח  ןניא  הלאככו  יביטקלוק ,

. הז גהונ  רוצעל  תוילארשיה 
 

ירתיה אלב  ונבנש  קומינב  תיחרזמה , םילשוריבו  C  חטשב תוליהק  שמחב  תיניטסלפ  תולעבב  םינבמ  תוילארשיה 17  תויושרה  וסרה  ןכ 
םהב 12 םדא , ינב  ורקענ 27  ךכמ  האצותכ  םימ . רובו  םייאלקח  םינבמ  העברא  םיסלכואמ ,) אל  םהמ  העברא   ) םירוגמ ינבמ  םהב 12  היינב ,

תרו׳גו בונג־לא  ןורבח , ריעה   ) ןורבח תפנב  תומקוממ  ועגפנש  תוליהקהמ  שולש  םירחא . םינפואב  ועגפנ  םיפסונ  םדא  ינב   138 ־ו םידלי ,

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16759&LangID=E
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/israel-opt-investigate-apparent-extrajudicial-execution-at-hebron-hospital/
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_3_11_2015_pressrelease_makassed_heb.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/hc_statement_on_punitive_demolitions_16nov2015_he.pdf


(. רבכומ־לא לב׳ג   ) םילשוריב תחאו  כינעת )  ) ןינ׳גב תחא  לי׳ח־לא ,)
 

ךלהמב תויונמדזה  יתשב  ןהיתבמ  ורקענ  םידלי ) ןהב 46  תוחפשמ ,  13  ) סאבוט תפנבש  הייעקב־לא  הסמוח  םיעורה  תליהק  יבשות  לכ 
תליחת 2015 זאמ   11 ־ה םעפה  וז  תועש .  18 ־ל תחא  םעפו  תועש  ששל  תחא  םעפ  םיילארשי , םייאבצ  םינומיאל  חטשה  תא  תונפל  ידכ  עובשה 

6,224  ) םיעורו םיאודב  תוליהק   38 ־מ תחא  איה  היעקב־לא  הסמוח  םייאבצ . םינומיא  לשב  םהיתבמ  תינמז  הלא  םיבשות  ורקענ  הבש 
"(. שא חטש   )" םייאבצ םינומיאל  רוגס  חטשכ  ורידגה  תוילארשיה  תויושרהש  םירוזאב  תומקוממה  םיבשות )

 
לחנתמ עצפנ  הלא  תוירקתב  םילחנתמ . לע  םינבא  םיניטסלפ  ודיי  ןהבש  תוירקת  עברא  ושחרתה  ליעלש  יריהו  הריקדה  יעוריא  לע  ףסונב 
תופסונ תוירקת  שולש  לע  חווד  עובשה  ךלהמב  תיחרזמה . םילשוריבו  הללאמרב  תוירקת ,) יתש   ) ןורבח דיל  בכר , ילכ  השולשל  קזנ  םרגנו 

. קזנ לע  וא  םיעגפנ  לע  םיחוויד  אלב  םיילארשי , בכר  ילכ  לע  הרעבת  יקובקב  יודיי  לש  תוירקת  שולשו  םינבאו  יודיי  לש 
 

וצליאש םידעצ  ןורבח , תפנ  יבחרב  תופסונ  השיג  תולבגה  םיילארשי  תוחוכ  וליטה  רבמבונב ,  13 ־ב םילחנתמ  ינש  לש  םתגירה  תובקעב 
וללכ תולבגהה  היחמ . תורוקמלו  םיתורישל  םתשיג  תא  ושבישו  םימוסחמב , ןיתמהלו  תופקוע  םיכרדב  םילודג  םיקחרמל  עוסנל  םיבשות 
תבצהו ד׳גמ־לאו ; עומס־א  םירפכל  תוירקיעה  השיגה  יכרד  תמיסח  יגחו ;) סחפ־לא   ) ןורבח ריעל  תוישאר  תוסינכ  יתש  לש  ןיגוריסל  הריגס 
ורתונ םדוקה , עובשב  חווד  ןתריגס  לעש  ריעסו , ארוד  םיענ , ינב  םירפכה  לא  תוישארה  םיכרדה  םיבר . םירפכל  תוסינכב  עתפ  ימוסחמ   41

חטש ךותב  תורומחה   העונתה  תולבגה  םוסחמ . הילע  שלוח  תעכ  לבא  החתפנ , ראוופ־לא  םיטילפה  הנחמל  הסינכה  וליאו  תורוגס ,
ןכו םימיוסמ , םימוסחמב  דע 25  ינב 15  םיניטסלפ  םירבג  לש  רבעמ  לע  ףרוג  רוסיא  תוברל  ןניעב , ןה  םג  ורתונ  ןורבח  ריעב  תולחנתהה 

שיבכה ורגסנ  הללאמר  תפנב  ךכ , לע  ףסונב  םירחא . םימוסחמב  רובעל  ושרויש  ידכ  תוילארשיה  תויושרה  לצא  םשריהל  םיבשותמ  השירדה 
לוכה ךסב  תעגופה  הריגס  חלאס , יבנ־א  רפכל  תישארה  הסינכה  ןכו  שיבכ 60  םע  הללאמר  ריעל  חרזממ  םירפכ  רבחמה  ישארה 

. שפנ ףלא  תוחפל 17  הנומה  הייסולכואב 
 

ךותמו לא  םיניטסלפ  תעונת  וליבגהש  םיכרד  ימסח  ינשו  םימוסחמ  ינש  עובשה  ךלהמב  תוילארשיה  תויושרה  וריסה  תיחרזמה  םילשוריב 
הנומש םהב  ריעב , םינוש  םירוזאב  רבוטקוא  עצמא  זאמ  ונקתוהש  םילושכמ  ויה 19  חווידה  תפוקת  ףוסב  רוט־או . ירות־א  תונוכשה 

. תחא רפע  תילולתו  םיכרד  ימסח  הרשע  םימוסחמ ,
 

תוברל רוגס , רבעמה  היה  רבוטקואב 2014  זאמ 24   . חווידה תפוקת  ךשמב  םינוויכה  ינשב  רוגס  רתונ  םירצמ  תטילשל  ןותנה  חיפר  רבעמ 
םיפוחד םיכרצ  ילעב  םדא  ינב  ףלא   25 ־מ רתוי  יכ  ורסמ  הזעב  תויושרה  יקלח . ןפואב  חתפנ  םהבש  םימי  דבלמ 37  ירטינמוה , עויס  ינפב 

. שדחמ חתפיי  רבעמהשכ  לובגה  תא  רובעל  םיניתממו  םימושר 

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

9

0

85

21

( הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

53

2257

1,099

539

211

20

34

23

תיברעמההזע הדגה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

כ״הס ב-2015

9726

1041

כ״הס ב-2014

5868
10758

עובשה

2

0

14

2

( הכ דע   ) כ״הס 2014כ״הס 2015

77

10

11

13

5

0

0

0

שובכהלארשי יניטסלפה  חטשה 

עובשה

רבעש עובשב 

יעובש 2015 עצוממ 

2

2

2

15

9

9

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

70

411

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

98

493

0

2

4

27

11

19

C תיחרזמהחטש םילשורי 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

84

517

( 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

15021

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 

0

2

2

0

3

4

שוכרב העיגפ  לש  םיעגפנתוירקת  םע  תוירקת 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

83
128

( הכ דע   ) כ״הס ב-2014כ״הס ב-2015

107

217

133

83

150

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

17

9

1

19

12

2

תיברעמה םירחאהדגה  תומוקמל 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

973

760

887

1,781

825

233

ןיינב רחאירמוח 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 

0

254

955

0

286

923

הזע הזעלךותל  ץוחמ 

עובשה

יעובש 2015 עצוממ 

יעובש 2014 עצוממ 
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