
הז עובשב  םייזכרמ  םיניינע 

לירפאב 2015  13 סרמב –   31

(, ןורבח תפנ   ) רמוא תיבב  םיניטסלפ  םינבא  ידיימ  םע  םיתומיע  ךלהמב  הרונש  ןב 28  רבג  םיניטסלפ : ינשב  תוומל  ורי  םיילארשי  תוחוכ 
לש ותייוולה  ךלהמב  השחרתה  הנושארה  תירקתה  הללאמר .) תפנ   ) לי׳גנס רפכה  דיל  םילארשי  םילייח  ינש  עצפו  רקדש  ןב 27  רבגו 

.תיאופר  תונלשרמ  עבנ  יניטסלפה  ריסאה  ןודעומ  ירבדלש  יאופרה , ובצמ  לשב  ילארשי  אלכמ  ררחושש  רחאל  תמש  ןב 22  יניטסלפ 

העברא םהב  םיעוצפהמ , .םיניטסלפ 14  םינבא  ידיימ  םע  םיתומיעב  תיברעמה  הדגה  יבחרב  םיניטסלפ  ועצפ 117  םיילארשי  תוחוכ 
תונגפהה לע  ףסונב  ליעל , ורכזנש  גרהה  ירקמ  ינש  דגנ  תוברל  תונגפה , ךלהמב  ושחרתה  םיתומיעה  בור  .היח  תשומחתמ  ועגפנ  םידלי ,

תחא תריגס  דגנו  הללאמר ;) תפנ   ) חלאס יבנ־אב  תולחנתה  תבחרה  דגנ  הללאמר ;) תפנ   ) ןילענו ןיעלבב  הדרפהה  רדג  דגנ  תויעובשה 
תוחוכ םירוי  הבש  תועובש  השולשב  היינשה  םעפה  וזש  הדבועה  הגאד  תררועמ  היליקלק .) תפנ   ) םודק רפכל  תוירקיעה  תוסינכה 

תברקבשכ תיחרזמה ) םילשורי   ) טאפעוש םוסחמ  דיל  רפסה , תיבמ  הרזח  הכרדב  תב 13 , תיניטסלפ  הדלי  םיעצופו  ימוג  יעילק  םיילארשי 
.םיתומיע  םילהנתמ  םוקמ 

םיילארשי תוחוכ  רבעלו  לארשי  םורדב  בושיי  רבעל  שאב  םישומח  םינוגרא  ישנא  םיחוויד  יפ  לע  וחתפ  תודרפנ  תוירקת  יתשב 
.םיעגפנ  לע  חווד  אל  .שאב  ךכ  לע  וביגה  םיילארשי  תוחוכ  .תכרעמה  רדג  ךרואל 

האצותכש ירי  םיבו , הזעב  תכרעמה  רדג  דיל  םיחטשב  םיניטסלפ  םיחרזא  לע  שאב  םיילארשי  תוחוכ  וחתפ  תוחפל  תויונמדזה   36 ־ב
תוריס רבעל  הרהזא "  " תוירי ירצמה  םיה  ליח  לש  תוחוכ  ורי  תחא  תונמדזהב  .םידלי  םהמ  םיינש  םיחרזא , השימח  ועצפנ  ונממ 
ילפנב ולפיטשכ  ועצפנ  םידלי  ינשש  .הנופצ  תגסל  ןתוא  וצליאו  חיפרל , ברעממ  םיירצמ , םיילאירוטירט  םימל  וברקתהש  תויניטסלפ 

.חלב־לא  רידל  חרזמ־םורדמ  תשומחת ,

", היירי ילכב  תונלשרו  תוזיזפ   " לש הריבעב  לייח  דגנ  םושיא  בתכ  שגוי  יכ  ילארשיה  הנידמה  טילקרפ  עידוה  לירפאב 2014   14 ־ב  
רפכב הדרפהה  רדג  תברקב  ותוא  וגרהו  שומח , היה  אלש  ןב 16 , יניטסלפ  לש  ובגב  םיילארשי  תוחוכ  ורי  הבש  תנשמ 2013  תירקתב 

.רחבנש  לקה  םושיאה  ףיעס  ןיבל  השעמה  תרמוח  ןיב  רעפה  לע  ודמע  םדא  תויוכז  ינוגרא  הללאמר .) תפנ   ) סורדוב

תובקעב ילארשי  חרזא  רחא  שופיחב  ןורבח , תפנב  ףקיה  יבחר  םיעצבמ  תוברל   , רצעמו שופיח  יעצבמ  ולהינ 147  םיילארשי  תוחוכ 
רדג דיל  הרשע  םהב  םיניטסלפ , שובכה 197  יניטסלפה  חטשה  יבחרב  ורצענ  לוכה  ךסב  .ןוניע  תיב  רפכה  דיל  ותומלעיה  לע  בזוכ  חוויד 

.לארשי  חטש  לא  תוצחל  תונויסינ  תעב  הזע , תא  הפיקמה  תכרעמה 

ךסב ועגפש  תוסירה  םיילארשי , היינב  ירתיה  רדעיה  ןיגב  תיחרזמה  םילשורי  םייניטסלפ ב םינבמ  העשת  וסרה  תוילארשיה  תויושרה 
יתלב  " היינבל ושמישש  הנעטב  םירמוחו  דויצ  לש  תובורמ  תוסיפת  תוילארשיה  תויושרה  ועציב   C חטש ב .תוחפשמ  עבשב  לוכה 

השמישש תסלפמ  םילשורי ;) תפנ   ) ולח־לא ובא  רמחא  לא  ןא׳ח  תיאודבה  הליהקב  םייראלוס  םילנאפ  םיירשע  תוברל  , C חטשב תיקוח "
אמזחב תונחכ  שמישש  ןאוורקו  םכש ;) תפנ   ) אנאט תבר׳חב  היינבל  בכר  ילכ  סאבוט ;) תפנ   ) אדיב־לא ןיעב  תויאלקח  םיכרד  תצירפל 

תנכס הילע  תפחרמ  תילארשי  הרבעה "  " תינכות לשבש  תעגפנה , הליהקל  ירטינמוה  עויסכ  ונתינ  םייראלוסה  םילנאפה  םילשורי .) תפנ  )
.הייפכב  הרבעה 

תויניטסלפ תודלי  יתש  ועצפנ  ןהבש  ןורבחב , תוכמב  תופיקת  יתש  תוברל  םשוכרו , םיניטסלפ  לע  םילחנתמ  תופקתמ  עברא  ודעות 
םילחנתמ ידי  לע  םיחוויד  יפ  לע  עב׳ג־לאב , םיצע  האמ  לש  התירכ  וללכ  קזנ  םרגנ  ןהבש  תוירקתה  ןב 46 . יניטסלפ  ןכו   ,16 ־ו תונב 11 

תפנ  ) זוע לדגמ  דיל  המדא  הרשוי  הבש  ליעל ,) תוירקתה  ןיינמב  הללכנ  אלש   ) תירקת הדעות  ףסונב , ןורבח .) תפנ   ) ןיע תב  תולחנתההמ 
.תויולחנתה  תבחרה  ךרוצל  םיחוויד  יפ  לע  םחל ,) תיב  תפנ   ) זעוב הדש  זחאמו  ןורבח )

ונמנ םיעגפנה  םע  .םשוכרל  קזנ  ומרג  וא  םילחנתמ  ועצפ  םיניטסלפ  םהבש  םירקמ  השימח  לע  וחוויד  םיילארשיה  תרושקתה  יעצמא 
.םחל תיבו  םילשורי  תופנב  בכר  ילכלו  סובוטואל  קזנ  םרגנ  ראשה  ןיבו  םיסובוטוא , לע  וכלשוהש  םינבאמ  ועצפנש  םילחנתמ  העברא 

.םיניטסלפ  ודייש  םינבאמ  טאפעושב  רבועה  הלקה  תבכרה  לש  עטקל  קזנ  םרגנ  תופסונ  תודרפנ  תוירקת  שולשב 

םייתחפשמ םיכוסכס  לש  רשקהב  תיברעמה  הדגבו  הזעב  ועצפנ  םיפסונ   19 ־ו םיניטסלפ  ינש  וגרהנ  חווידה  תפוקת  ךלהמב 
.םירחא םיימינפ  םיכוסכסו 

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

http://www.btselem.org/hebrew/press_releases/20150414_state_attorney_decision_in_samir_awad_killing
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_factsheet_august2014_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_bethlehem_factsheet_03_02_2015_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_factsheet_december_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

1721

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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