
הז עובשב  םייזכרמ  םיניינע 

סרמב 2015  30-24

םע םיתומיע  ךלהמב  היח  תשומחתב  ובגב  וב  ורי  םיילארשי  תוחוכשכ  רבעש  עובשב  עצפנש  םיעצפמ  תמ  םירשע  ןב  יניטסלפ  טילפ 
.ןוזל׳ג־לא  םיטילפה  הנחמב  םיניטסלפ  םינבא  ידיימ 

וצרפ ןכלהמבש  תונגפה  לש  רשקהב  םידלי , השימח  םהב  םיניטסלפ , שובכה 64  יניטסלפה  חטשה  יבחרב  ועצפנ  עובשה  ךלהמב 
הדגב ןה  המדאה " םוי   " ןויצל תונגפה  ךלהמב  ועגפנ  םיעוצפה  בור  .םיניטסלפ  םינבא  ידיימל  םיילארשי  תוחוכ  ןיב  םיתומיע 
םהבש םירחא  םיתומיע  םיעוצפ .) השימח   ) הזע תעוצרב  תכרעמה  רדג  דיל  תלבגומ  םהילא  השיגהש  םיחטשב  ןהו  םיעוצפ )  42  ) תיברעמה

תפנ  ) ןיעלבב הדרפהה  רדג  תיינב  דגנ  עובש : ידמ  תומייקתמ  ןבורש  תיברעמה , הדגב  תונגפה  ךלהמב  ושחרתה  םיניטסלפ  ועצפנ 
(; היליקלק תפנ   ) םודק רפכ  רפכל  תוישארה  תוסינכה  תחא  תריגס  דגנ  הללאמר ;) תפנ   ) חלאס יבנ־אב  תולחנתה  תבחרה  דגנ  הללאמר ;)

ולהנתהש םיתומיעל  ךומסב  םילשורי ,) תפנ   ) טאפעוש םוסחמ  דיל  השק  תירקתב  .ןוזל׳ג־לא  םיטילפה  הנחממ  יניטסלפ  לש  ותגירה  דגנו 
.התוא  ועצפו  רפסה , תיבמ  הרזח  הכרדב  התייהש  עשת  תב  הדליב  ימוג  יעילק  םיילארשי  תוחוכ  ורי  םוקמב ,

םיניטסלפ ינש  .םילשורי  תפנב  רקיעב  תיברעמה , הדגב  םיניטסלפ  ורצעו 132  רצעמו  שופיח  יעצבמ  ולהינ 110  םיילארשי  תוחוכ 
.םירתיה  ילב  לארשי  חטש  לא  תוצחל  וסינש  תעב  הזע  תא  הפיקמה  תכרעמה  רדג  דיל  ורצענ  םיפסונ 

לש  C חטשב ןינ׳ג ) תפנ   ) כינעת רפכב  םייניטסלפ  םינבמ  השולש  םיילארשי , היינב  ירתיה  רדעיה  ןיגב  וסרה , תוילארשיה  תויושרה 
תויושרה וקליח  םימוד  םיקומינב  .היקשהלו  הייתשל  םימ  תקפסאל  הב  םייולת  רפכה  יבשותש  תיזטרא  ראב  םהב  תיברעמה , הדגה 

־א תליהקב  היקשה  תורוניצ  ומירחה  ןורבחו ; םכש  תופנב  , C חטשב םינבמ  םישולש  תוחפל  דגנ  הדובע  תקספהו  הסירה  יווצ  תוילארשיה 
יוניפ יווצ  העברא  וקליחו  יניטסלפה ; תואלקחה  דרשמ  םשיימש  םיאלקחל  עויס  םזיממ  קלחכ  ונתינש  ןדריה , תעקבבש  סאבוט ) תפנ   ) ריד

םכש .) תפנ   ) הרסוק רפכב  םנוד  לש 15  חטש  לע  םיהושה  דגנ 

הליהקב םינבמה  בור  דגנ  םידמועו  םייולתה  הסירהה  יווצ  לש  לעופל  םתאצוה  תא  ענמש  םייניב  וצ  ריסהל  ץ״גבמ  השקיב  לארשי 
שורד רוזאה  יוניפ  יכ  רמאו  ךומס , רתאל  וז  הליהק  ריבעהל "  " לארשי תנווכב  יכ  הנידמה  העידוה  ןכ   (. תושפנ  350  ) איסוס תיניטסלפה 

.םוקמב  תויגולואיכרא  תוריפח  עוציב  ךרוצל 

יפ לע  ורבשנו , ורקענ  האמו  ובנגנ , םיעטנ  יכ 1,100  וליג  םיתיז  יליתש  ועטינ 1,200  הילעש  המדא  תקלח  לש  םיניטסלפה  םילעבה 
תירקתה ןורבח .) תפנ   ) ׳חויוש־ רפכה א דיל  םדק , ינפ  זחאמל  רפסא  תולחנתהה  ןיב  תמקוממה  המדא  לע  םילחנתמ , ידי  לע  םיחוויד 

וילא עיגהל  םילוכי  םילעבה  דבלמש  םוקמ , ותואב  םיישדוח  ךות  הז  גוסמ  היינשה  הפקתמה  וז  .תויניטסלפ  תוחפשמ  םירשעב  העגפ 
םיצעה ללכמ  הז 87%  בלשב  רבכ  הווהמה  ןותנ  םיעטנו , םיצע  תיברעמה 8,202  הדגה  יבחרב  ורקענ  הנשה  תליחת  זאמ  .דבלב  םילחנתמ 

תנש 2014 . לכב  תיברעמה  הדגה  יבחרב  ורקענש 

ףוגב תועיגפ  ןהב  ומרגנ  רשאו  תיחרזמה , םילשוריב  םיניטסלפ  ועציבש  תופקתמ  שולש  לע  וחוויד  םיילארשיה  תרושקתה  יעצמא 
בכר ילכלו  םירוגמ  תיבל  םרגנש  קזנ  ןכו  אנינח , תיבב  םינבא  יודייב  עברא  ןב  דלי  תעיצפ  וללכ  תופקתמה  .םשוכרל  קזנ  וא  םילארשיל 

.םיניטסלפ  ודייש  םינבאמ  טאפעושב  רבועה  הלקה  תבכרה  לש  עטק  קוזינ  תפסונ  תירקתב  .ןאווליסב  לחנתמ  לש 

רבוטקואב זאמ 24  תופיצרב  רוגס  היה  רבעמה  .םינוויכה  ינשב  רוגס  חיפר  רבעמ  תא  תוירצמה  תויושרה  וריתוה  עובשה  ךלהמב 
.תולבגהל  ףופכב  יכ  ףא  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_susiya_factsheet_march_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

0621

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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