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אוכלוסייה: 1,903
 ,C בשטח  דונמים   9,811 (כולל  דונמים*   12,349 שטח: 

כמעט 80% משטח הכפר)
שטח הכפר שאינו נגיש לפלסטינים: 231 דונמים

נפגעים   36 תקריות,   27 ב-2011:  עיקריות  תקריות 
פלסטינים, נזק ל-1850 עצי זית, 100 עצי שקד

אוכלוסייה: 900 מתנחלים
מהכפר  שנלקחה  אדמה  של  דונמים   18 על  ב-1983  הוקמה 

עסירה אל קיבליה
היום מכסה גבולה החיצוני של ההתנחלות 1,800 דונמים

בשל  לפלסטינים  ברובם  נגישים  אינם  דונמים  מ-7,500  יותר 
אלימות מתנחלים

ב-2011 רשם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים 70 מתקפות 
שביצעו מתנחלי יצהר, הנתון הגדול ביותר שנרשם בהתנחלות 

אחת השנה.

אוכלוסייה: 6,042
כמעט   ,C בשטח  דונמים   4,942 (כולל  דונמים*    8,398 שטח: 

60% משטח הכפר)
שטח של הכפר שאינו נגיש לפלסטינים: 222 דונמים

(שני  פלסטינים  נפגעים   5 כולל  תקריות,   5 ב-2011:  תקריות 
בבית ספר  כיתות  לשתי  אחד,  לבית  זית,  עצי  ל-62  נזק  ילדים), 

ולשישה כלי רכב.

אוכלוסייה: 2,505
(C כולל 1,435 דונמים בשטח) *שטח: 6,440 דונמים

שטח הכפר שאינו נגיש לפלסטינים: 120 דונמים
תקריות ב-2011: 8 תקריות כולל שני נפגעים פלסטינים, נזק ל-67 

עצי זית ונזק לצינור של באר מים.
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אוכלוסייה 2,567
(C כולל 1,741 דונמים בשטח) שטח: 6,440

תקריות ב-2011: 7 תקריות כולל 6 נפגעים פלסטינים 
(ילד אחד), נזק ל-500 עצי זית ושני כלי רכב

אוכלוסייה: 3,169
(C כולל 811 דונמים בשטח)  *שטח: 4,064 דונמים
שטח של הכפר שאינו נגיש לפלסטינים: 267 דונמים

תקריות ב-2011: שלוש, כולל נפגע פלסטיני אחד

אוכלוסייה: 2,538
(C כולל 520 דונמים בשטח)  *שטח: 4,088 דונמים
שטח של הכפר שאינו נגיש לפלסטינים: 103 דונמים

ל-150  נזק  תקריות,  חמש  ב-2011:  עיקריות  תקריות 
עצי זית

מקרא:
מאחזי התנחלות

תחום בנוי של התנחלויות

גבול חיצוני של התנחלויות

גבול מוניציפאלי של התנחלות

בסיס צבאי ישראלי

יישוב פלסטיני
גבול רשות מקומית פלסטינית

B-ו A שטח

C שטח

כביש ראשי

כביש אזורי
כביש מקומי

שטחים המושפעים ממתקפות מתנחלים

האומות המאוחדות המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA השטח הפלסטיני הכבוש 

מפת כפרים פלסטיניים הנפגעים מאלימות של 
התנחלות ומאחז יצהר
פברואר 2012

התקריות הכלולות במפה הינן רק כאלה שגרמו לנפגעים או לנזק לרכוש.
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