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האומות המאוחדות  
 OCHA – המשרד לתאום עניינים הומניטריים

השטח הפלסטיני הכבוש 

עדכון – דצמבר 2012 

ההשפעה ההומניטרית של מדיניות 
ההתנחלות הישראלית

11 ההתנחלויות1אינן1חוקיות1מתוקף1המשפט1הבינלאומי,1.
מאחר1שהן1מפירות1את1סעיף1491של1אמנת1ג’נבה1
הרביעית,1האוסר1על1העברת1אוכלוסייה1אזרחית1של1
בלתי1 מעמד1 הכבוש.1 השטח1 תוך1 אל1 הכובש1 הכוח1
לצדק,1 הבינלאומי1 הדין1 בית1 ידי1 על1 אושר1 זה1 חוקי1
הרביעית1 ג’נבה1 באמנת1 המתקשרות1 המדינות1

ומועצת1הביטחון1של1האומות1המאוחדות.
21 ולהרחבתן1. התנחלויות1 לבניית1 אדמות1 תפיסת1

לרשות1 העומד1 המרחב1 לצמצום1 הביאה1 העתידית1
בסיסית1 תשתית1 דיור,1 של1 לפיתוח1 הפלסטינים1
ושירותים1נאותים1ומספיקים1ולשמירה1על1מחייתם.1
תרמו1 עליהם1 הקשורים1 והאמצעים1 אלה1 אמצעים1

לעקירתן1בכפייה1של1משפחות1וקהילות.1
31 אי1כיבודו1של1המשפט1הבינלאומי,1לצד1היעדר1אכיפה1.

מספקת1של1החוק1בכל1האמור1באלימות1מתנחלים1
אי-ענישה,1 של1 מצב1 יצרו1 אדמות,1 על1 ובהשתלטות1
הפיסי1 בביטחונם1 ופוגע1 נוספת1 אלימות1 המעודד1
במחאה1 שמפגינים1 מי1 פלסטינים.1 של1 ובמחייתם1
גישה1המוטלות1 או1הגבלות1 על1הרחבת1התנחלויות1

נחשפים1 הגדר(,1 )לרבות1 התנחלויות1 של1 לתועלתן1
באופן1קבוע1למעצר1או1לפציעה1בידי1כוחות1ישראליים.

41 המשפט1האזרחי1הישראלי1חל1הלכה1למעשה1על1כל1.
המערבית1 הגדה1 ברחבי1 וההתנחלויות1 המתנחלים1
הכבושה,1בעוד1שעל1הפלסטינים1חל1המשפט1הצבאי1
שסופחה1 המזרחית1 בירושלים1 למעט1 הישראלי,1
מיישמת1 מכך1 כתוצאה1 חוקי.1 בלתי1 באופן1 לישראל1
אותה1רשות,1באותו1שטח,1שתי1מערכות1משפטיות1
ושתי1מערכות1זכויות1נפרדות,1שיישומן1תלוי1במוצאו1
של1 לרעה1 הפליה1 המהווה1 נוהג1 אדם,1 של1 הלאומי1

פלסטינים.
51 והפלישה1. התנחלויות1 של1 והרחבתן1 בנייתן1 המשך1

למשאבי1אדמה1ומים1פלסטיניים1הינם1חלק1אינטגרלי1
מפיצולה1המתמשך1של1הגדה1המערבית,1ובכלל1זה1
בידודה1של1ירושלים1המזרחית.1פיצול1זה1מחבל1בזכותו1
של1העם1הפלסטיני1להגדרה1עצמית,1שתמומש1עם1
ורציפה1 בת-קיימא1 פלסטינית1 מדינה1 של1 הקמתה1

לצד1מדינת1ישראל.

עובדות
)למגורים1 התנחלויות1 כ-1150 המזרחית,1 ירושלים1 לרבות1 המערבית,1 בגדה1 ישראל1 הקימה1 11967 מאז1 1�
ולשימושים1אחרים(1;1זאת1בנוסף1על1כ-1100“מאחזים”1שהוקמו1על1ידי1מתנחלים1ללא1אישור1רשמי.1ב-12012

אושרו1שלוש1התנחלויות1חדשות1באמצעות1מתן1“הרשאה”1בדיעבד1למאחזים1כאלה.
בעשור1 השנתי1 הצמיחה1 שיעור1 נפש;1 מ-1520,000 יותר1 מונה1 המתנחלים1 אוכלוסיית1 כי1 העריכו1 ב-12011 1�
האחרון1היה15.3%1)למעט1ירושלים1המזרחית(,1לעומת1שיעור1צמיחה1של111.8%1בכלל1האוכלוסייה1הישראלית1

)למ”ס(.
נכון1ל-128בנובמבר1גדל1מספר1יחידות1הדיור1בהתנחלויות1ב-12012פי1שלושה,1לעומת120111)שלום1עכדשיו(;1 1�
דיור1חדשות1בהתנחלויות1 יחידות1 לבניית13,0001 ב-130בנובמבר,1הכריזו1הרשויות1הישראליות1על1תוכנית1

בירושלים1המזרחית1וביתר1הגדה1המערבית.
השטחים1המגודרים,1או1השטחים1שסביבם1נערכים1סיורי1שמירה,1של1התנחלויות1תופסים1שלושה1אחוזים1 1�
של1 ואזוריות1 מקומיות1 למועצות1 מוקצים1 המערבית1 הגדה1 הכול,143%1משטח1 בסך1 המערבית;1 הגדה1 מן1

התנחלויות.
הוקצתה1 המערבית(1 הגדה1 מן1 127%( מדינה”1 כ”אדמת1 ישראל1 ידי1 על1 שהוכרזה1 האדמה1 כל1 למעשה,1 1�

להתנחלויות,1ולא1לתועלתה1של1האוכלוסייה1הפלסטינית1המקומית1)“בצלם”(.
על1פי1נתונים1ישראליים1רשמיים,1כשליש1מן1האדמות1בתוך1גבולותיהן1החיצוניים1של1התנחלויות1הן1אדמות1 1�

בבעלות1פרטית1פלסטינית1)“שלום1עכשיו”(.
שהיו1 בתקריות1 נוספים1 כ-11,300 ופצעו1 אחד1 פלסטיני1 התנחלויות1 מאבטחי1 או1 מתנחלים1 הרגו1 ב-12012 1�

קשורות1במישרין1או1בעקיפין1להתנחלויות,1לרבות1הפגנות.
רק1אחוז1אחד1מתוך17811החקירות1שניהלה1משטרת1ישראל1בשנים120051עד120111לבדיקת1תקריות1של1 1�

אלימות1מתנחלים1הביאו1להגשת1כתב1אישום1)“יש1דין”(.
כ-1540מחסומים1פנימיים,1גידורי1כביש1ומכשולים1פיסיים1אחרים11חוסמים1תנועת1פלסטינים1בתוך1הגדה1 1�
המערבית;1מכשולים1אלה1קיימים1בראש1ובראשונה1כדי1להגן1על1מתנחלים1ולאפשר1את1תנועתם,1לרבות1אל1

ישראל1וממנה.
מיקומן1של1התנחלויות1היה1השיקול1המרכזי1מאחורי1סטייתו1של1תוואי1הגדר1אל1תוך1הגדה1המערבית,1לרבות1 1�
הממוקמות1 בהתנחלויות1 המתנחלים1 מאוכלוסיית1 כ-180% יחיו1 הגדר1 השלמת1 לאחר1 המזרחית;1 ירושלים1

בעברה1המערבי1)“הישראלי”(.
מתנחלים1בגדה1המערבית1צורכים1מים1בכמות1גדולה1פי1שישה1לערך1מהמים1המשמשים1פלסטינים1בגדה1 1�

המערבית.
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השטחים המגודרים להתנחלויות הישראליות
דצמבר 2012
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מתקפות מתנחלים שגרמו לנפגעים 
פלסטינים או לנזק לרכוש פלסטיני
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התנחלות1הר1חומה.1צילום:1ג’1צ’1טורדאי,20091.

שטחים1מגודרים1או1תחומים1בסיורי1ביטחון1
ואדמה1מעובדת

גבול1מוניציפלי

מועצה1אזורית

התנחלויות1ישראליות

גדר
בנויה11/1בבנייה

מתוכננת

נזק1לרכוש נפגעים

OCHA1הנוסח1המחייב1והמלא1הוא1המקור1בשפה1האנגלית;1לקריאתו1פנו1לאתר
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_FactSheet_December_2012_english.pdf


