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 المقدمة 
يصدر مركز معلومات اجلدار واالستيطان، نشرة معلوماتية شهرية ترصد االنتهاكات اليت سجلت يف الضفة الغربية لشهر 

ح ادلمارسات، واخلطط والنوايا االستيطانية العدوانية يف الضفة الغربية ادلتعلقة جبدار الضم و ، هبدف توثيق و فضشباط

 التوسع و االستيطان لوضع الصورة بني ايديكم حول ما جيري على أرض الواقع.

و إخطارات  كما نتوقف عند االنتهاكات االسرائيلية من مصادرة وجتريف أراضي زراعية فلسطينية و عمليات ىدم منازل   

للهدم، وتقطيع األوصال اجلغرافية، وعزل التجمعات الفلسطينية وفقدان التواصل بني أفراد الشعب الفلسطيين، وضياع 

 حقوقهم األساسية يف التنقل والسكن واالتصال. 

ن الدينية كما نسلط  الضوء على احملاولة ادلتواصلة لسلطات اإلحتالل اإلسرائيلية  لتغيري ىوية األراضي واالماك

الفلسطينية، و ترصد اعتداءات ادلستوطنني  ادلتكررة وادلتزايدة على ادلواطنني الفلسطينيني وشلتلكاهتم، ونوثق إنتهاكات 

 تلويث البيئة الفلسطينية مبخلفات ادلصانع ومياه الصرف الصحي للمستوطنني.

السلمي الرافض لغطرسة االحتالل، ومتاديو على  تغطي النشرة النهج التعسفي اذلمجي لقوات االحتالل ضد العمل الشعيب

احلقوق األساسية اإلنسانية لنفضح السياسات واإلجراءات اليت تستخدمها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ادلنافية لكافة 

 القوانني واألعراف الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان.

يقة وترتمجها إىل أرقام، جداول، رسوم بيانية، خرائط، و تستعرض النشرة األحداث والوقائع بصورة موضوعية رلردة، دق 

مقارنات ومؤشرات، وتقدم موجز حتليلي للخطط والسياسات والنوايا اإلسرائيلية من الواقع اليومي لإلنتهاكات على 

 الساحة الفلسطينية.

 كما و تعتبر النشرة مرجعًا, بحثيًا,  معلوماتياً, و إعالمياً لكافة اإلعتداءات .
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 امللخظ

 

المنصرم، حيث بلغ عدد  1112رصد مركز المعلومات في هيئة مقاومة الجدار واالستيطان االنتهاكات االسرائيلية لشهر شباط 

( اعتداء نفذته قوات االحتالل والمستوطنين لتعكس بذلك سياسة العداء والحقد االسرائيلي 112االعتداءات االسرائيلية )

  -ني اينما حل، ومن ابرز االعتداءات:المتجذر التي تالحق الفلسطي

 
ا
 واملمتلهاث الاشخاص على الاعتداء : اول

 ففيما يتبادل ادلستوطنون ادوارىم مع جيش االحتالل الذي يوفر ذلم احلماية والبيئو احلاضنة دلزيد من التطرف و االعتداء على ادلواطنني

وىم   ( اطفال:5)من بينها إصابة  ( 12، صلم عنها حوايل  )م هبا ادلستوطنونقااعتداء   (44) ضلوالعزل وشلتلكاهتم، فقد رصد التقرير 

دىس متفرقو قام هبا ادلستوطنون ، كما واصيب  عملياتمحزة اذليموين ومجيل اجلعربي خالل والطفلني  , سنوات 11 دعناكرمي الطفلة مرمي  

، ىذا يف وادي ياصول جببل ادلكرب ق النار عليو خاللو رعيو االننام(عاما بعد ان قام احد ادلستوطنني باطال17الطفل زلمد يوسف برقان )

 ،( عاما من حي تل رميده مبدينة اخلليل بعد ان اقدمت رلموعة من ادلستوطنني باالعتداء عليو11واصيب ا الطفل صاحل عمار ابو مشسيو )

 .احملتلة  يف مدينة  القدس اختطاف احد االطفالباالضافة حملاولة 

( 651)باقتالع ضلو  قامت ، فقد كشف التقرير بان رلموعة من ادلستوطنني توطنني واعتداءاهتم عند ىذا احلد تقف عربدة ادلسوملىذا  

ولوزيات  يف كل من بلديت يطا والشيوخ مبدينة اخلليل، فيما قامت رلموعة اخرى من ادلستوطنني برش مواد كميائية سامة على شتلة زيتون 

لدة كفر قدوم، كما ويشري التقرير اىل قيام ادلستوطنني باطالق النار جتاه منازل ادلواطنني ورشقهم احلجارة باجتاه ادلواطنني اشجار الزيتون يف ب

 ادلارة وسيارهتم على ادلعابر ومفارق الطرق. 

 
ا
 : الاعتداء على الامالً الديييتثاهيا

عملية ( 21االماكن الدينية  منها ) على( اعتداء  22) شهر شباط حيث شهدمل تفلت ادلقدسات االسالمية من عقال ىذه االعتداءات، 

من قبل ادلستوطنني وقيامهم جبوالت استفزازية يف باحاتو ومرافقو حتت محاية وحراسة قوات االحتالل، فيما  اقتحام للمسجد األقصى ادلبارك

حلم، وقيامهم  باضرام النار يف كنيسة " نور منسيون" يف  اضرم مستوطنون متطرفون النريان يف مسجد اذلدى  بفرية اجلبعة مبحافظة بيت

ى عليو السالم على جدران القدس  احملتلة  ما ادى اىل وقوع اضرار باجزاء منها، كما وخطو شعارات معادية للمسيحية وللنيب عيس

  .الكنيسة
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ا
 مصيراث الحراك الشعبي: الاعتداء على ثالثا

وعية ادلناىضة مسريات احلراك الشعيب األسباعتداء قوات االحتالل على  خالل طنًا ومتضامنًا أجنبيًا موا (23)إصابة  اىل التقرير يشري 

يف كل من بلعني، نعلني، النيب صاحل،  ادلئات حباالت االختناق جراء استنشاق الغاز ادلسيل للدموع باالضافة الصابة، للجدار واالستيطان

 ارع الشهداء بالبلدة القدمية يف اخلليل.ادلعصرة، اجلبعة ،القدس، كفر قدوم، وش

: عملياث الهدم واخطاراتها .رابع
ا
 ا

 يذكر ، قيامها هبدم بيوهتم وشلتلكاهتم يف سياساهتا العنصرية ادلمنهجة  ضد الفلسطينيني والسيما يفالسلطات االسرائيلية  ضيمتوبينما  

نابلس،  (يف3) ،يف القدس عمليات ىدم( 6) -ة ىدم  توزعت على :عملي (11) بلغت الشهر ادلاضي عمليات اذلدم خالل أنلتقرير ا

 ، وعملية ىدم واحدة يف مدينة ارحيا .( يف اخلليل2)

رام اهلل و ( إخطار يف 15) :توزعت على باذلدم أو وقف البناء ( منزل ومنشأة23 ) ما يقرب عن يف الوقت ذاتو  أخطرت قوات االحتالل

واخطارا واحدا واثنني يف ارحيا،  ،يف جنني ومثلها يف طوباس( 3و) ( يف بيت حلم،4( يف اخلليل و)7و) يف القدس (9و) ،نابلسيف  (12)

،  2115اخطار ىدم دلواطنني من واد القلط كانوا قد اخطرو خالل شهر كانون ثاين من العام  15باالضافة اىل اعادة توجيو .يف سلفيت 

 ائلة بدوية من خربة بزيق يف االنوار الشمالية لغرض اجراء التدريبات العسكرية.ع 17وتوجيو اخطارات ترحيل مؤقت لــــــــ  

  اعتداءاث جيش الاحتالل على الاراض ي:  خامصا

اخطار اخالء  الراضي  (18)بتسليم  يريصد التقرير قيام قوات االحتالل ، فكتوي بنار االحتالل وجرائموت  األرض الفلسطينيةوفيما  

شجرة  311ا يف منطقة " قنان نياص " الواقعة اىل اجلنوب من بلدة الشيوخ، كما قامت سلطات االحتالل باقتالع مزروعة ومبين عليه

زيتون يف منطقة تياسري مبحافظة طوباس، وجتريف مساحات من االراضي يف قرية صرة بنابلس، وزنوتة باخلليل، باالضافة اىل جتريف حوايل 

 ت حلم، واعمال جتريف على مدخل مستوطنة ارائيل يف سلفيت ومعسكر اليشع ادلخلى بارحيا، ......  دوًل يف خلة النحلة مبحافظة بي 31

لقيام  ، باالضافة( وحدة سكنية جديدة يف مستوطنة "راموت" مشال القدس31)صادقت حكومة االحتالل االسرائيلية على بناء  كما 

 نابلس . ات على اراضي جالود جنوب  مدينةنصب كرفانب ادلستوطنني
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 (2115  شباط)شهرل رلموع االنتهاكات اإلسرائيلية حسب التصنيف الرئيسي( 1جدول )

 مجموع الاهتهاماث التطييف

ت  31 ) هسم، ادٌاضاث، اغخساء غلى املؼيراث( بحطاءاث الاحخالٌ الػؼىٍط
ىين، مذٌٌاث ووحساث اػدٌُاهُت(  الاػدٌُان  15 ) اغخساءاث مؼخًى

 11 ضنلاأإلاغخساء غلى 
 11 غلى لاماهً السًيُتإلاغخساء 

 541 املجموع
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 االحتالل العسكرية  إجراءاتاوالً: 

 عملياث الهدم أ:  

 

أحؼب املحافظاث  ؿباي غملُا ث الهسم دالٌ ؿهطأ( 2حسٌو )

 عدد عملياث الهدم  املحافظت 

أ7أاللسغ

أ6أالخلُل

أ3أهابلؽ

حا أ1أاٍض

 14 املجموع 
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 ب: اخطاراث الهدم

 

أحؼب املحافظاث  ؿبايدالٌ ؿهط  ادٌاضاث الهسم( 3حسٌو )

 املحافظت مجموع الاخطاراث 

 حىين 3

 ًىباغ 3

 هابلؽ 12

حا 2  اٍض

 اللسغ 9

 الخلُل 7

أضام هللا  15

أ1 أػلفُذ

أ4 أبِذ لحم

 املجموع 23
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 ج: الاعتداء على املصيراث 

 

 حسب احملافظة إصاباتعلى ادلسريات وما صلم عنها من  ( توزيع االعتداءات4جدول )

 عدد الجرحى  عدد املصيراث املحافظت

أ11أ4أكللُلُت

أ5أ9أضام هللا

أ-أ4أبِذ لحم

أ-أ1أاللسغ

أ7أ1أالخلُل

 32 51 املجموع 
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 اعتداءاث قواث الاحتالل على الاراض يثاهيا : 

 حسب احملافظات اعتداءات قوات االحتالل على االراضيزيع ( تو 5جدول ) 

 حطيلت اعتداءاث الجيش عدد الاعتداءاث املحافظت

 شجرة زيتون يف تياسري.  311اقتالع  1أًىباغ
 جتريف قطعة ارض يف صرة. 1أهابلؽ
 جتريف اراضي يف سكاكا وعلى مدخل مستوطنة ارائيل. 2أػلفُذ
حا  من مستوطنة اليشع ادلخاله. جتريف اراضي بالقرب 1أاٍض

 ادلصادقة على سلطط مصادرة اراضي يف القدس 1أاللسغ
 جتريف اراضي يف خلة القطن 2أبِذ لحم
 امر اخالء اراضي يف الشيوخ 18جتريف قرب زنوتة،  3أالخلُل
 جتريف قرب بيتني 1أضام هللا
  53 املجموع

أ

أ
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 : الاشتيطان 
ا
 ثالثا

 ىين اعتداءاث املصتوطأ: 

 على احملافظات  أضراراعتداءات ادلستوطنني وما صلم عنها من ( توزيع 6جدول )

أادطيأأإلاكاباثمجمىع أمجمىع الاغخساءاث أاملحافظت 

رشق حجارة باجتاه سيارات ادلواطنني، اقتحام قرب يوسف، نصب خيام يف  1 9أهابلؽ
 بيتا، جتريف اراضي.

اشجار الزيتون يف كفر قدوم، سرقة بعض  رش مواد كيماوية سامة على - 2أكللُلُت
 زلتويات زلل اجهزة خلوية.

رشق سيارات ادلواطنني باحلجارة، نصب خيام يف النيب صاحل، ادخال اننام  1 5أضام هللا
 اىل اراضي ادلواطنني يف منطقة اللحف.

رشق احلجارة باجتاه سيارات ادلواطنني وحتطيم زجاج عدد من السيارات،  4 9أاللسغ
اولة خطف طفل، اخالء منزل على ايدي مجعية متطرفة، عمليات دىس زل

 وضرب.
 اقتحام اراضي ادلواطنني يف احلفرية. - 1أحىين

حا  اطالق النار على مواطن يف منطقة االنوار. - 1أاٍض

اقتحام اراضي ادلواطنني يف اجلبعة، اطالق النار بشكل عشوائي على منازل  - 2أبِذ لحم
 ضلالني.ادلواطنني يف 

تقطيع اشجار زيتون ولوزيات يف يطا،دىس طفلني، ضرب مواطنة، رشق  6 14أالخلُل
شجرة زيتون يف يطا  651احلجارة باجتاه ادلواطنني وحتطيم سياراهتم، تقطيع 

 والشيوخ، جتريف اراضي يف كريات اربع.
 جتريف اراضي قرب كفر الديك . - 1أػلفُذ

 - 53 44أاملجمىع 
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 ططاث والوحداث الاشتيطاهيتب : املخ

 لقيام باالضافة القدس، مشال" راموت" مستوطنة يف جديدة سكنية وحدة( 64) بناء على االسرائيلية االحتالل حكومة صادقت كما
 . نابلس مدينة  جنوب جالود اراضي على كرفانات بنصب ادلستوطنني

 
ا
 الاعتداء على الامالً الديييت :رابعا

من قبل ادلستوطنني وقيامهم  عملية اقتحام للمسجد األقصى ادلبارك( 21عتداء  على االماكن الدينية: منها )( ا11) شهد شهر شباط
جبوالت استفزازية يف باحاتو ومرافقو حتت محاية وحراسة قوات االحتالل، فيما اضرم مستوطنون متطرفون النريان يف مسجد اذلدى بقرية 

ضرام النار يف كنيسة " نور منسيون" يف القدس  احملتلة  ما ادى اىل وقوع اضرار باجزاء منها، كما اجلبعة مبحافظة بيت حلم، وقيامهم  با
  وخطو شعارات معادية للمسيحية وللنيب عيسى عليو السالم على جدران الكنيسة.
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 جفاضيل الاهتهاماث الاشرائيليت

 حصب التطييف الرئيس ي خالل شهر

 2015اط مً العام شب
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 :
ا
 إجراءاث الاحتالل العصنريت أول

 

 عمليات الهدم  أ:
 القدس

10/2/2015 

 محمس:  للمىاًً ٌػىز منزال اللسغ، في الاحخالٌ لبلسًت جابػت حطافاث هسمذ

ح بحي الػباس ي وػمان مإمىنأ  املباضن، الاكص ى املسجس حىىب ػلىان ببلسة ػٍى

أ.مجطدُ زونأ البىاء بحجت

أ

11/2/2015 

ت في للحجط مػمال إلاػطائُلي، الاحخالٌ آلُاث هسمذ  اللسغ، في الٌىضأ كٍط

أ. ػبِخان ؤبى هواٌ للمىاًً مػساجه غلى واػخىلذ

أ

12/2/2015 

ت في الخالًلت مىٌلت في الاحخالٌ كىاث هسمذ  للؼُاضاث ومطؤبا منزال الجُب كٍط

أ.املٌطيأ السًً هىضأ: للمىاًً ملىُتهما حػىز التردُم، غسم بحجت

أ

17/2/2015 

أ اللسغ، في الاحخالٌ لبلسًت جابػت حطافاث هسمذ
 
ٌأ ػىضا  ؤبى محمس املىاًً ملنز

خىنأ حبل حي في الهىيأ ٌل الٌىضأ-الٍع
ُ
ػت اللسًمت، اللسغ غلى امل  غسم بصَض

أ'.دوطاء ؤضن'أغلى والبىاء التردُم

أ

27/2/2015 

 بمسًىت ؿػفاي حي مً اغطالـ لايأ املىاًً الاػطائُلي الاحخالٌ ػلٌاث ؤحبرث

 غسم بحجت باهظت، مالُت غطاماث لسفؼ جفازًا بىفؼه منزله هسم غلى اللسغ،

أ.التردُم

أ

 هابلض

2/2/2015 

 اػدىازًت وحسضان ظضاغُخين وغطفخين بئر بهسم الاػطائُلي، الاحخالٌ كىاث ؿطغذ

ت في أ.هابلؽ حىىب كلطة كٍط

أ

 اريحا

10/2/2015 

 جابػت - العضاغُت ألغطان املُاه لجمؼ بطهت ئُليإلاػطا إلاحخالٌ كىاث هسمذ

ت حا بمسًىت العضاغُت ملسًٍط أ. ؤٍض

أ

أ

أ

 الخليل

12/2/2015 

 في العضاغُت والسفُئاث الخُام مً غسز بخمٍعم الاحخالٌ حِف مً كىاث كامذ

ت  محمس ؤحمس: للمىاًىين ملىُتها حػىز ًٌا بلسة ؿطقأ الىاكػت الجىاًا كٍط

 محمىز ومحمس الىىاحػت، حماز ؤحمس لىىاحػت،ا حؼين محمس الـىاهين،

أ.الىىاحػت

أ

24/2/2015 

 ببلسة الػطزٌؼت مىٌلت في اػدىازي حساض إلاػطائُلي الاحخالٌ كىاث هسمذ

أ.حطازاث ؿاهط مىس ى هلط للمىاًً ملىُخه حػىز الخلُل ؿطقأ ؿماٌ ػػير

أ

25/2/2015 

 بني مسدل غلى البلط واز مىٌلت في لابلاض لتربُت معضغت الاحخالٌ كىاث هسمذ

أ.الطحبي غماز للمىاًً ملىُتها حػىز وػُم

أ

 الهدم اخطارات ب:  

 جىين

27/2/2015 

ٌأ 3 بهسم ادٌاضاث إلاػطائُلي الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ  دطبت مىٌلت في في مىاظ

ت الخابػت الحج : للمىاًىين ملىُتها حػىز ، التردُم غسم بحجت ظبسة، للٍط

أ.هبها وامل ومىير هبها، ملوا ؤهىضأ غماضهت، محمس جىفُم

أ

 طوباس

أ3/2/2015

  السًط دطبت حؼىً لػائالث  ميـأث هسم ادٌاضاث 3 الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

بت  اململىت وؤضاض ي الفلؼٌُيُت السولت ؤضاض ي مابين الفاكل الؼُاج مً اللٍط

 الـمالُت والاغىاض ًىباغ بمحافظت البُوا غين مىٌلت في الهاؿمُت لاضزهُت

 محمس غالء زضاغمت، حافظ اًاز زضاغمت، غلي هواٌ: للمىاًىين ُتهاملى حػىز

أ.مٌاوع

أ

 هابلض

1/2/2015 

 مىٌلت في ظضاعي بئر بهسم ادٌاضا غىزة ػػُس املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ.هابلؽ بمحافظت كلطيأ

أ

3/2/2015 

 لٌالب للـطب مُاه دعان بىاء بىكف إلاػطائُلي الاحخالٌ ػلٌاث ؤدٌطث 

أ.هابلؽ محافظت في زحً بِذ وؾفطأ مسضػت

أ

أ
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25/2/2015 

ٌأ مً 2 بهسم بدٌاضاث الاحخالٌ كىاث ػلمذ ىين املىاظ  غبس حامس ػائس للمًى

م  وحػىز البرهؼاث، مً 2و( الاوـاء كُس) ضماهين وػلُمان حِف ؤبى الىٍط

ت مً حِف ؤبى وهائل حاج، ضحا هازض ،: للمىاًىين ملىُتها  في زحً بِذ كٍط

أ.هابلؽ محافظت

أ

27/2/2015 

ت إلاحخالٌ كىاث اكخحمذ  وػلمذ هابلؽ، محافظت في الـطكُت اللبن كٍط

، 7 بىاء في الػمل بىكف بدٌاضاث  ملىُتها حػىز التردُم غسم بحجت مىاٌظ

م، حؼً محمس غمط: للمىاًىين م، ؤحمس الطحمً غبس غٍى  بحؼان غٍى

م، الطحمً غبس ؤحمس زضاغمت، حؼً  ًىػف زضاغمت، ملٌفى محمس غٍى

أ.ؤظغط ؤحمس ومحمىز زضاغمت، حؼً

أ

27/2/2015 

ل دطبت مىٌلت في إلاحخالٌ كىاث ػلمذ  محافظت في غلطبا بلسة ؿطقأ الٌٍى

 بني دوط محمس فطاغ: للمىاًً ملىُخه حػىز( بطهؽ) بهسم بدٌاضا هابلؽ،

أ.التردُم غسم بحجت فاهل،

أ

 اريحا

1/2/2015 

 بطهؼاث بهسم ادٌاضا الهطؾ مىس ى محمىز املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

حا بمحافظت مىس ى الىبي مىٌلت في للؼىً أ. اٍض

أ

3/2/2015 

 5 بهسم ادٌاضا هىامطة غلي مىس ى غماز املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

حا بمحافظت فلاًل مىٌلت في للؼىً بطهؼاث أ. اٍض

أ

16/2/2015 

 ججمػاث ؤحس في حاهعة ػىىُت مليـأث ادٌاض 15 الاحخالٌ، كىاث ػلمذ

 لىازي الغطبي املسدل كطب غاما 30 هحى مىص ًلُمىنأ الصًً البسو مً ًىيناملىا

 ؿهط دالٌ ادٌاضاث املىاًىين هفؽ ػلمذ الاحخالٌ ػلٌاث وواهذ الللٍ

أ. املىلطم الثاوي واهىنأ

 القدس

3/2/2015 

 ميـأث لهسم زاغطادٌاضا محمىز دالس بهاء املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ.اللسغ حافظتبم ضافاث بمىٌلت ظضاغُت

أ

4/2/2015 

 هللا غبس للمىاًً للسواحً بطهؽ بهسم إلاػطائُلي الاحخالٌ ػلٌاث ؤدٌطث

ت مً حمهىضأ فطح أ.اللسغ محافظت في غىان بِذ كٍط

أ

8/2/2015 

سان احمس غلي اًمً املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ  بطهؽ بهسم ادٌاضا ٍظ

أ.اللسغ بمحافظت حعمت مىٌلت في ػىني

أ

11/2/2015 

ٌأ 3 بهسم بدٌاضاث الاػطائُلي الاحخالٌ ػلٌاث مذػل  البؼخان مىٌلت في مىاظ

أ.التردُم غسم بحجت ػلىان، حي في

أ

21/2/2015  

 بهسم ادٌاضا الخمُمي الحمُس غبس السًً غع املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ. اللسغ بمحافظت حىِىا بِذ بلسة في ػىني بطهؽ

أ

25/2/2015 

 مىٌلت في التردُم غسم بحجت هسم اضانادٌ الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

 ابى محمس واحمس الباؿا، ػالمت محمس:  للمىاًىين ملىُتها حػىز الػيزضٍت

أ.غلُسة

أ

 الخليل

 (شابق جقرير في ذلره يتم لم)  15/1/2015

 الاضكام جحمل الخلُل في مليـأث بىاء وكف ادٌاضاث 5 الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

: للمىاًىين ملىُتها وحػىز( 181109 ،181108 ،181107 ،181106 ،181105) 

أ.البىطيأ وظٍاز البىطي، هاجح الىطوي، بؼام مؼىزي، غسلُت

أ

 (شابق جقرير في ذلره يتم لم)  14/1/2015

 الطكم ًحمل البىاء بىكف ادٌاضا غاؿىضأ هاكط املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ.الخلُل بمحافظت شًاب ؿػب مىٌلت في( 180174) 

أ

 (شابق جقرير في ذلره يتم لم)  12/1/2015

 جحمل ًٌا ؿطقأ مليـأث البىاء بىكف ادٌاضاث 4 الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

 غبس: للمىاًىين ملىُتها وحػىز( 181130 ،181129 ،181128 ،181127) الاضكام

أ.الخبىت غىاز ومىس ى الخبىت، هللا

أ

 (شابق جقرير في ذلره يتم لم)  18/1/2015

 ًحمل البىاء بىكف ادٌاضا السضج دـم محلي مجلؽ الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ.الخلُل بمحافظت السضج دـم مىٌلت في( 181145)  الطكم

أ

1/2/2015 

 بىكف ادٌاضاث ؤمط بِذ بلسة مً املىاًىين مً 2 الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

 غلى واػخىلذ هجىم، محمىز غاضف هجىم، غبس ملٌفى والبىاءوهم الػمل

أ.الترابُت والؼىاجط إلاػمىدُت باثباملىػ ًطكا وؤغللذ ظضاعي، حطاض

أ

5/2/2015 

 البىاء بىكف ادٌاضا زغاغمت الػظُم غبس املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ.الخلُل بمحافظت الطماهين مىٌلت في( 161198)  الطكم ًحمل

أ
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5/2/2015 

 فطكت باغٌاءه ادٌاضا الػالمت ابطاهُم املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ.الخلُل بمحافظت امط بِذ بلسة في الهسم امط غلى لالغتران اهافُت

أ

26/2/2015 

 للؼىً ودُمخين لاػاػُت، املجاظ مسضػت إلاػطائُلي الاحخالٌ كىاث ؤدٌطث 

 للـلُلين ملىُتهما حػىز الخلُل محافظت في ًٌا ؿطقأ املجاظ دطبت في باإلظالت

اػط غمط أ.غطام ؤبى وػمان دلُل غلي ٍو

أ

 هللا رام

1/2/2015 

 غطفت بهسم ادٌاضا حامس هللا غبس كالح محمس املىاًً الاحخالٌ ٌاثػل ػلمذ

أ.هللا ضام بمحافظت ػلىاز مىٌلت في ظضاغُت

أ

3/2/2015 

 ػىني بِذ بهسم ادٌاضا ضابي احمس غمط ضاهُت املىاًىت الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ. هللا ضام بمحافظت

أ

3/2/2015 

 في ػىني بِذ بهسم دٌاضاا مػالي حؼً جِؼير املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

ت أ.هللا ضام بمحافظت كفا كٍط

أ

5/2/2015 

 لطيأ حؼخذسم املُاه لجمؼ آباض 3 بهسم بدٌاضاث إلاحخالٌ، كىاث ػلمذ

 ملىُتها وحػىز هللا، ضام محافظت في ػلىاز بلسة ؤضاض ي في املعضوغاث

أ.محمس كالح ًاػط حامس، غِس ى الىاكط غبس:للمىاًىين

أ

5/2/2015 

 ميـأث بهسم ادٌاضان بىير ػػُس السًً غماز املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

ت في ػىىُت أ. هللا ضام بمحافظت اللطع زوضا كٍط

أ

8/2/2015 

 ظضاعي مبنى بهسم ادٌاضا محمس دلُل مفُسة املىاًىت الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ.هللا ضام بمحافظت الجلعون مىٌلت في

أ

9/2/2015 

م ملٌفى مىُؼ غاظيأ املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ  6 بهسم ادٌاضا محاٍض

أ.هللا ضام بمحافظت غؼاهت زًط في وظضاغُت ػىىُت ميـأث

أ

17/2/2015 

 مليـأث ادٌاضاث 5 حهالين مىس ى هللا غبس املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ. هللا ضام بمحافظت غماض زًط مىٌلت في ػىىُت

أ

أ

 شلفيت

17/2/2015 

 في ظضاعي بطهؽ بهسم ادٌاضا ىػفً فااز املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

أ.هللا ضام بمحافظت حاضغ مىٌلت

أ

 لحم بيت

8/2/2015 

 ًحمل بالهسم ادٌاضا زميريأ حمسي احمس املىاًً الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

ت مً( 391931)  الطكم  الاحخالٌ كىاث وواهذ لحم، بِذ بمحافظت بخير كٍط

ر البىاء بىكف ادٌاضا املىاًً ػلمذ أ.21/12/2014 بخاٍض

أ

27/2/2015 

ت الاحخالٌ كىاث اكخحمذ ٌأ بهسم ادٌاضاث 3 وػلمذ هحالين كٍط  بحجت مىاظ

 ضبحي ؿياضهت، ابطاهُم فىىن، محمس: للمىاًىين ملىُتها حػىز التردُم غسم

أ.ؿياضهت

أ

 االعتداء على المسيراتج : 

 قلقيليت

6/2/2015 

 للجساض املىاهوت لاػبىغُت كسوم هفط مؼيرة إلاػطائُلي الاحخالٌ كىاث كمػذ

 ماهط ؿدُىي، الطحمً غبس:  وهم مىاًىين 3 حطح الى ازي مما والاػدٌُان،

 حطاء بطهىن الصحفُين مً 2 واكابت هىفل، حالٌ هىفل حمػت، كالح

أ.اللىكُني الطحمً وغبس هىفل، محمس:  وهم بهم الغاظ كىابل اضجٌام

أ

13/2/2015 

 للسمىع، املؼُل بالغاظ قادخىا بحاالث والػـطاث حي بطكاق مىاًً ؤكِب

أ.لاػبىغُت كسوم هفط مؼيرة إلاػطائُلي الاحخالٌ كىاث كمؼ حطاء

أ

20/2/2015 

ت اهالي مـاضهت دالٌ ًفل بُنهم مً مىاًىين 5 اكِب  كسوم هفط كٍط

:  وهم والاػدٌُان للجساض املىاهوت الاػبىغُت املؼيرة في احاهب ومخوامىين

ان، محمىز ؿدُىي، مطاز وامل، سولُ حمػت، لايأ غام، 16 غبُس مجسي  ٍض

 املؼُل الغاظ اػخيـاكهم حطاء ادخىاق بحاالث الػـطاث اكابت الى باالهافت

أ. للسمىع

أ

27/2/2015 

 في مباؿطة غاظ بلىبلت كىكُني الطحُم غبس لألهباء ضوٍترظ ووالت ملىضأ ؤكِب 

 مؼيرة ُليإلاػطائ الاحخالٌ كىاث كمؼ هدُجت بادخىاق املىاًىين وغـطاث الطكبت،

ت ت الطئِس ي الـاضع بفخح املٌالبت الؼلمُت لاػبىغُت كسوم هفط كٍط  املغلم لللٍط

أ.الجمػت الُىم ظهط بػس اهٌللذ والتي ػىت، 12 مىص

أ
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 القدس

3/2/2015 

ٌأ ت الكامت دُام هلب الـػبُت امللاومت ووـٌاء املىاًىين مً مجمىغت حاو  كٍط

 في بامللازضة املهسزة املىاًىين ياضاض  غلى" اللسغ بىابت"  اػم غليها اًلم

 الاحخالٌ كىاث جسدلذ الاثط وغلى زٌؽ ابى بلسة ؿطقأ الطاهب دلت مىٌلت

أ. الخُام بادالء وكامذ

أ

 هللا رام

6/2/2015 

 املىاهوت الاػبىغُت اللالح الىبي مؼيرة الاػطائُلي الاحخالٌ كىاث كمػذ

ًاملخظ مً غسز اكابت الى ازي مما والاػدٌُان، للجساض  ادخىاق بحاالث اهٍط

أ. للسمىع املؼُل الغاظ اػخيـاق حطاء

أ

6/2/2015 

 للجساض املىاهوت الاػبىغُت وػلين مؼيرة الاػطائُلي الاحخالٌ كىاث كمػذ

ً مً غسز اكابت الى ازي مما والاػدٌُان،  حطاء ادخىاق بحاالث املخظاهٍط

أ. للسمىع املؼُل الغاظ اػخيـاق

أ

6/2/2015 

 للجساض املىاهوت لاػبىغُت بلػين مؼيرة إلاػطائُلي ٌالاحخال كىاث كمػذ

ً مً غسز اكابت الى ازي مما والاػدٌُان،  حطاء ادخىاق بحاالث املخظاهٍط

أ. للسمىع املؼُل الغاظ اػخيـاق

أ

13/2/2015 

 كمؼ حطاء للسمىع، املؼُل بالغاظ ادخىاق بحاالث املىاًىين غـطاث ؤكِب

 اكابت الى ازي مما لاػبىغُت، كالح الىبي مؼيرة إلاػطائُلي الاحخالٌ كىاث

ً مً غسز أ. للسمىع املؼُل الغاظ اػخيـاق حطاء ادخىاق بحاالث املخظاهٍط

أ

20/2/2015 

ت في املىاًىين مً لػسز مؼيرة اهٌللذ أ كالح، الىبي كٍط
 
 ملازضة غلى احخجاحا

ؼ للالح لاضاض ي  إلاحخالٌ، كىاث مؼ مىاحهاث وكػذ حُث بػدٌُاهُت، مـاَض

ً مً غسز بكابت بلى ؤزي مما  الغاظ اػخيـاق حطاء ادخىاق بحاالث –أاملخظاًٍط

أ.املسمؼ

أ

20/2/2015 

 وػلين، بلسة في ؤحاهب مخوامىين وبمـاضهت املىاًىين مً لػسز مؼيرة اهٌللذ

، الػىلطيأ الجساض هس  مما إلاحخالٌ، كىاث مؼ مىاحهاث وكػذ حُث الػاٌظ

أ.بدخىاق بحاالث املىاًىين مً غسز بكابت بلى ؤزي

أ

20/2/2015 

ت في ؤحاهب مخوامىين وبمـاضهت املىاًىين مً لػسز مؼيرة اهٌللذ  بلػين، كٍط

، الػىلطيأ الجساض هس  مما إلاحخالٌ، كىاث مؼ مىاحهاث وكػذ حُث الػاٌظ

أ.املسمؼ الغاظ اػخيـاق حطاء بدخىاق بحاالث املىاًىين مً غسز بكابت بلى ؤزي

أ

13/2/2015 

  غـطاث إلكابت ؤزث والتي لاػبىغُت بلػين مؼيرة حخالٌالاأ كىاث كمػذ

ً  هدُجت ادخىاق بحاالث الػـطاث واكابت الفلفل بغاظ ضؿهم هدُجت املخظاهٍط

أ.مىاًىين الاحخالٌ كىاث اغخللذ هما للسمىع املؼُل الغاظ اػخيـاكهم

أ

27/2/2015 

تالؼ الصهطيأ مؼيرة في مـاضهتهم دالٌ ًفل بُنهم مىاًىين 3 ؤكِب  ىٍى

أ بلػين في الـػبُت امللاومت الهٌالكت الػاؿطة
 
 والاػدٌُان للجساض وضفوا

 الى باالهافت بطهىم، حهاز حلبُت، هاوي غام، 15 بطهاي محمس:  هم وامللابين

ً اثىين واغخلاٌ ادخىاق بحاالث اثىين اكابت  مً اثىين واحخجعث ادٍط

أ. ماػطاحه اًللذ ثم ومً الان الؼالم حطهت مً املخوامىين

أ

 لحم بيت

6/2/2015 

 للجساض املىاهوت لاػبىغُت املػلطة مؼيرة الاػطائُلي الاحخالٌ كىاث كمػذ

ً مً غسز اكابت الى ازي مما والاػدٌُان،  حطاء ادخىاق بحاالث املخظاهٍط

أ. للسمىع املؼُل الغاظ اػخيـاق

 

6/2/2015 

 الجبػت ٍتكطأ في الاحاهب واملخوامىين املىاًىين مً لػسز مؼيرة اهٌللذ

م اغالق غلى احخجاحا أ.وكىضٍف الجبػت بين الىاكل الٌٍط

 

13/2/2015 

 كمؼ حطاء للسمىع، املؼُل بالغاظ ادخىاق بحاالث املىاًىين غـطاث ؤكِب 

أ.لاػبىغُت املػلطة مؼيرة إلاػطائُلي الاحخالٌ كىاث

 

27/2/2015 

ت الى املازي الطئِؽ الـاضع غلى املىاًىين مً لػسز مؼيرة اهٌللذ  الجبػت كٍط

ىين كُام غلى احخجاحا ت في الهسي مسجس بحطقأ املؼخًى أ.اللٍط

 

 الخليل

27/2/2015 

 الفلؼٌُيُين اليـٌاء مئاث هظمها مؼيرة إلاػطائُلُت الاحخالٌ كىاث كمػذ 

 للمٌالبت ،(الغطبُت الوفت حىىبي)الخلُل مسًىت مً اللسًمت البلسة في ولاحاهب

 وبحطاءاجه الاحخالٌ ػُاػاث غلى واحخجاحا سًىت،امل وػٍ الـهساء ؿاضع بفخح

سًت اضة هخيُاهى بيُامين إلاػطائُلي الىظضاء ضئِؽ واغتزام التهٍى  الـهط املسًىت ٍظ

ً 7 حطح الى ازي مما. اللازم فاٌ مً 2 بُنهم مخظاهٍط  احىبُت ومخوامىت الًا

 جُسامل غبس بسض، مىفم غام، 15 ػلهب هعاض غام، 14 الخلحمي احمس:  وهم

 ًىلُا الاحىبُت املخوامىت ػُىضي، ػمير كالح غمطو، هواٌ اوؽ غمطو، بؼام

أ.مىاًً اغخلاٌ الى باالهافت هُلين،
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ألاضنثاهُا : الاغخساء غلى  

 طوباس

17/2/2015 

خىنأ شجطة 300 حىالي الاػطائُلي، الاحخالٌ كىاث اكخلػذ 'أاللافح'أأمىٌلت في ٍظ

 وؤظالذ زضاغمت، غىان للمىاًً ملىُتها ىزحػ ًىباغ، ؿطقي جُاػير بلسة في

أ.املىٌلت في املحاي الؼُاج

أ

 هابلض

5/2/2015 

ت حىىب اضن كٌػت الاحخالٌ كىاث حطفذ  حػىز  هابلؽ بمحافظت كطة كٍط

أ. هللا غبس غبُس محمىز للمىاًً ملىُتها

أ

 شلفيت

4/2/2015 

 اض يؤضأ مً زوهم 50 بىحى جلسض مؼاحت إلاػطائُلي إلاحخالٌ كىاث حطفذ

ت ؿطقأ حىىب الىاكػت املىٌلت في املىاًىين أ.ػلفُذ محافظت في بػياوا كٍط

أ

10/2/2015 

ىت مسدل كطب املىاًىين اضاض ي في ججٍطف باغماٌ الاحخالٌ كىاث كامذ  مؼخًى

أ.ػلفُذ محافظت في الىاكػت اضائُل

أ

 اريحا

9/2/2015 

ف بإغماٌ إلاحخالٌ كىاث كامذ  ؤهلان كطب ػتالىاك املىاًىين ؤضاض ي في الخجٍط

ىت أ. الىكائي لامً ملط دلف املذالة"  الِـؼ" مؼخًى

أ

 القدس

20/2/2015 

 مذٌٍ غلى ،"والبىاء للخذٌٍُ اللىائُت اللجىت" - الاحخالٌ ػلٌاث كازكذ

 البسو، الفلؼٌُيُين املىاًىين بٌطز ًلط ي والصي( 17419) الطكم ًحمل

 املسدل غىس الىاكػت الخاكت املىاًىين ؤضاض ي مً زوهم( 520)  وملازضة

أ.للىفاًاث مىب إلللامت وشلً اللسغ، ملسًىت الـطقي

أ

 لحم بيت

3/2/2015 

ت ؤوامط إلاحخالٌ كىاث ػلمذ  لم) لاضاض ي مً مؼاحت بملازضة جلط ي غؼىٍط

ت كطب الىاكػخين اللًٌ ودلت الىحلت حبل مىٌلتي في(  مؼاحتها جحسز  كٍط

اغ أ.بًض

10/2/2015 

أاللًٌ دلت'أمىٌلت ؤضاض ي مً زوهما 30 ػطائُليإلاأ الاحخالٌ كىاث حطفذ  في'

ت اغ كٍط أ.لحم بِذ حىىب اًض

أ

 الخليل

11/2/2015 

"  مىٌلت في املىاًىين  الضاض ي ادالء 18 إلاػطائُلي الاحخالٌ ػلٌاث ػلمذ

 حُث الخلُل، ؿطقي ؿماٌ الـُىخ بلسة مً الجىىب الى الىاكػت" هُاق كىان

أ. غلُه مبني الادط لجعءوا معضوع الاضاض ي هصه مً حعء ؤن

أ

24/2/2015 

ىت كطب ظهىجت دطبت في الاحخالٌ كىاث حطفذ  الخلُل بمحافظت  ؿمػت مؼخًى

أ. الٌل غائلت مً ملىاًً ملىُتها حػىز الاضاض ي مً مؼاحاث

أ

 هللا رام

7/2/2015 

ف باغماٌ الاحخالٌ كىاث كامذ ت مسدل كطب املىاًىين اضاض ي ججٍط  بِخين كٍط

أ. هللا ضام بمحافظت

 

أ
 
أ:الاػدٌُان ثالثا

ىين أاغخساءاث مؼخًى

 هابلض

2/2/2015 

ىين مً مجمىغت كامذ ت ؿطقأ املؼخًى  بخجٍطف هابلؽ، محافظت في ػالم كٍط

أ.حمسان غىتر: للمىاًً ملىُتها حػىز ؤضن كٌػت

 

5/2/2015 

ىين مً مجمىغت كامذ  بِخا، بلسة حىىب الىاكػت كبح حبل مىٌلت في املؼخًى

 الاػطائُلُت إلاغالم وضفػذ ،(هطفاهاث) املخىللت والبُىث امالخُ مً غسز بىلب

أ.بدالئهم ًخم ان كبل غليها،

أ

8/2/2015 

ىين ؤحس ؤًلم  باججاه الىاض غلطبا، لبلسة الجىىبي املفطقأ كطب املؼلحين املؼخًى

أ.اكاباث وكىع زونأ املىاًىين ػُاضاث

أ

17/2/2015 

ىين مئاث ازي  ًىػف كبر في السًيُت ىغوالٌل الللىاث املخٌطفين املؼخًى

 بالًت مذُم مً باللطب اهسلػذ الاػطائُلي الاحخالٌ كىاث مؼ مىاحهاث وػٍ

أ.هابلؽ محافظت في

أ
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أ

18/2/2015 

ىين مً مجمىغت اغخسث ت كطب املؼخًى  بىاػٌت املبرح بالوطب حالىز، كٍط

 مما بِخا، بلسة ػيان –أزاوز غِس ى محمىز ظاهط: املىاًً غلى حسًس كوِب

زدل الطؤغ، في وضهىن بجطوح - بكابخه ىبل ؤزي
ُ
 املـفى بلى اثطها غلى وؤ

أ.للػالج

أ

26/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت املؼخًى ت باللغت وهخبذ غىضٍف كٍط  ؿػاضاث الػبًر

ت مسضػت حسضان غلى للػطب مػازًت أ.للبىين اللٍط

أ

26/2/2015 

ٌأ ىين مً مجمىغت حاو  بمسًىت ىػفً كبر اكخحام ػُاضجين ٌؼخللىنأ املؼخًى

أ.هابلؽ

أ

27/2/2015 

ىين مً مجمىغت ضؿلذ  باججاه الحجاضة ظغترة، مفطقأ حاحع كطب املؼخًى

أ.الحاحع غبر املاضة املىاًىين ػُاضاث

أ

27/2/2015 

ىين مً مجمىغت زدلذ ت ؤًطاف غلى املىاًىين ؤضاض ي بلى املؼخًى  بىضًٍ، كٍط

 جىاحسهم ؤثىاء ملاغىا وضغاة املىاًىين مً غسز باججاه الحجاضة وضؿلذ

أ.بإضاهيهم

أ

 قلقيليت

3/2/2015 

ً زدل ت ؤحهعة بُؼ محل اللى مؼخًى ت في دلٍى  ضامي للمىاًً ٌػىز الفىسق كٍط

اث بػى بؼطكت وكام كىان أ. املحل محخٍى

أ

6/2/2015 

ني مً مجمىغت كامذ  ىت مؼخًى ت مىاز بطؾ ،"هسومُم"  مؼخًى  ػامت هُماٍو

خىنأ ؤشجاض مً غسز غلى ت الخابػت املُابط تمىٌل في الٍع  والىاكػت كسوم هفط للٍط

ىت، كطب أ. حمػت حمعة الطحُم غبس اهللا غبس: للمىاًً ملىُتها وحػىز املؼخًى

أ

 شلفيت

25/2/2015 

ني كٌػان حطفذ ىت مؼخًى  هفط لبلسة جابػت ؤضاض ي" ظهاف غالُه" مؼخًى

أ.ػلفُذ غطب السًً

أ

أ

أ

أ

أ

 هللا رام

1/2/2015 

ىين مً غسز اكخحم  اللحف حؼمى ظضاغُت اضاض ي بالؼالح املسججين املؼخًى

ىه  هبيرة مؼاحاث زمطث الاضاض ي لخلً الاغىام مً كٌػان بازداٌ وكامىا والػٍى

ٌأ وؿخم الاضاض ي اصحاب غلى الاغخساء ملحاولت اهافت  اللالة غلُه الطػى

أ.والؼالم

أ

6/2/2015 

ىين، مً مجمىغت كامذ ت مسدل كطب دُمت بىلب املؼخًى  ح،كال الىبي كٍط

أ.اظالتها ًخم لً كبل غليها، الاػطائُلُت لاغالم وضفػذ

أ

8/2/2015 

ىين مً مجمىغت زدلذ ىت مؼخًى  املىاًىين ؤضاض ي بلى ،"جلمىنأ" مؼخًى

ت الخابػت العضاغُت : املىاًً ؤبىاء غلى بالوطب واغخسث الغطبُت، املعضغت للٍط

خح، حؼً ًىػف ضاػم  غلى لذاػخىأ هما ؤضههم، بحطاثت كُامهم ؤثىاء ؿٍط

أ.الحطاثت ؤزواث

أ

16/2/2015 

ىين، مً مجمىغت ضؿلذ  محمس ػػُس: املىاًً ػُاضة باججاه الحجاضة املؼخًى

" غاز غازي" الاػدٌُاهُت الباضة كطب مطوضها ؤثىاء جطمؼػُا، بلسة ػيان –أحباضة

أ.الؼُاضة ظحاج جحٌُم بلى ؤزي مما جطمؼػُا، بلسة كطب امللامت

أ

23/2/2015 

ىين ًم مجمىغت ضؿلذ  غلى املاضة املىاًىين ػُاضاث باججاه الحجاضة املؼخًى

ىت بمحاشاة الطئِس ي الـاضع  بمحافظت كافا اضاض ي غلى امللامت غٌيرث مؼخًى

أ.هللا ضام

أ

 القدس

1/2/2015 

ىين مً مجمىغت كامذ   بخحٌُم اللسغ، بمسًىت الػامىز ضاغ حي في املؼخًى

أ.املىاًىين ػُاضاث مً غسز ظحاج

أ

2/2/2015 

ف ؤحىبُت، ضاهبت ؤكِبذ  زهؼها حطاء بالجؼم، وضهىن بالطؤغ، داضجي بنًز

ً كبل مً أ.املحخلت باللسغ الػامىز باب في مؼخًى

أ

3/2/2015 

ىين مً مجمىغت ؤًلم  باججاه الىاض اللسغ، بمسًىت املىبر حبل حي في املؼخًى

ٌأًا وازي في لاغىام بطعي كُامه ؤثىاء ػىت، 17 بطكان ًىػف محمس: الٌفل  كى

زدل بجطوح، بكابخه بلى ؤزي مما الحي، كطب
ُ
أ.للػالج املـفى بلى لاثط غلى وؤ

أ

6/2/2015 

ىِىالحجاضة مً مجمىغت ضؿلذ  غلى املاضة املىاًىين ػُاضاث باججاه املؼخًى

ىت كطيأ الالخفافي الـاضع أ.ٌػلىب وىداف مؼخًى
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11/2/2015 

ىين مً مجمىغت ضؿلذ  حي في املاضة ىاًىينامل ػُاضاث باججاه الحجاضة املؼخًى

أ.اللسغ بمحافظت الجىظأ

أ

15/2/2015 

ىين، مً مجمىغت اغخسث  دالٌ بسض، ابطاهُم امللسس ي الؼائم غلى املؼخًى

أ.امللسػت املسًىت مً الغطبي الـٌط في جىاحسه

أ

16/2/2015 

ٌأ ىين ؤحس حاو  حُث اللسغ بمسًىت اللسًمت البلسة في ًفل دٌف املؼخًى

أ.  الٌفل اشاهل مً املىاًىين جمىً

أ

25/2/2015 

م الٌفلت ؤكِبذ م مٍط  مذخلفت وضهىن كسمها في بىؼىضأ ػىىاث، 10 زغىا هٍط

ىين، حطاغ" حُب" كبل مً للسهؽ حػطهها بػس  ببلسة اللىظة غين في املؼخًى

أ.ػلىان

أ

28/2/2015 

 غسهان املىاًً الاػطائُلُت،" وىهىُم غٌيرث" إلاػدٌُاهُت الجمػُت ؤهصضث

 ًىما 50 مسة وؤمهلخه اللسغ، بمسًىت اللسًمت البلسة في منزله الءبةد - الـطباحي

ٌأ ملىُتها بحجت غلُه، لالػدُالء جمهُسا أ. للمنز

أ

 لحم بيت

24/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحم  باحخجاظ وكامىا الجبػت ؿطقأ املىاًىين اضاض ي املؼخًى

أ.حهػطا اًللىا ثم ومً اضهه في غمله ؤثىاء حمسان احمس وػمان املىاًً

25/2/2015 

ىى اًلم  ىت مً مؼخًى أغُلُذ بِخاض'أمؼخًى ٌأ غلى الحي الطكاق ،'  مىاظ

ت في املىاًىين أ.لحم بِذ غطب هحالين كٍط

أ

  جىين

16/2/2015 

ىين مً مجمىغت زدلذ  في املىاًىين اضاض ي الى الاحخالٌ كىاث وبحماًت املؼخًى

ت أ. املىٌلت في الخنزه بحجت الحفيرة كٍط

أ

 اريحا

27/2/2015 

ىت حطاغ احس اًلم  في فلها كالح جطوي بؼام املىاًً غلى الىاض مُذىال مؼخًى

أ.  الـمالُت الاغىاض مىٌلت

أ

أ

أ

 الخليل

1/2/2015 

ني مً مجمىغت زدلذ  ىت مؼخًى  في املىاًىين ؤضاض ي بلى" ماغىنأ" مؼخًى

ت بمحاشاة الحمطة مىٌلت  مً ا غسز وكٌػذ ًٌا، بلسة ؿطقأ الىاكػت الخىاوي كٍط

خىنأ ؤشجاض أ. ضبعي دلُل مىس ى: للمىاًً ملىُتها حػىز واللىظٍاث الٍع

أ

5/2/2015 

 بجطوح( ػىىاث 5) الجػبريأ حمُل الٌفل و الهُمىوي حمعة الٌفالن ؤكِب

 حػطهه بػس مخىػٌت الثاوي بكابت واهذ حين في دٌطة، حالت في ؤحسهما

ً ػُاضة كبل مً للسهؽ أ.الخلُل في مؼخًى

أ

5/2/2015 

ىين مً مجمىغت ضؿلذ  الـاللت ؿاضع في املىاًىين باججاه الحجاضة املؼخًى

أ.الخلُل بمحافظت اللسًمت البلسة مً باللطب

أ

10/2/2015 

ىين مً مجمىغت زدلذ  بامللازضة املهسزة العضاغُت املىاًىين ؤضاض ي بلى املؼخًى

ىت كطب الىاكػت اللاهىب مىٌلت في  ، ػػير بلسة ؿطقأ امللامت" ؤػفط" مؼخًى

خىنأ شجطة 70 ىهح واكخلػذ أ.حسًثا ظضاغتها جم ٍظ

أ

18/2/2015 

ىين مً مجمىغت اغخسث  بالوطب الخلُل، بمسًىت اللسًمت البلسة في املؼخًى

أ.غمطوأ بػماغُل غِس ى غلي: املىاًً غلى

أ

18/2/2015 

ىين مً مجمىغت كامذ ىت كطب حالؽ حبل مىٌلت في املؼخًى اث" مؼخًى  هٍط

 ؤبى غائلت مً ملىاًىين ملىُتها حػىز ؤضن كٌػت في الخجٍطف بإغماٌ ،"ؤضبؼ

أ.اضمُلت

أ

18/2/2015 

ىى اكخلؼ ىتي مؼخًى أاكفط'أمؼخًى أو' خىنأ ؿخلت 550 هسًم بني'  غطػها جم ٍظ

 غبس لىضثت ملىُتها وحػىز. الخلُل ؿطقأ ؿماٌ الـُىخ بلسة في املاض ي لاػبىع

أ.الػُاًسة ؿيب ؤبى ومىس ى الػُاًسة، ؿيب ؤبى اللازض

أ

20/2/2015 

ني مً مجمىغت اغخسث ىت مؼخًى  ؤفي" الاػدٌُاهُت والباضة" ػىػُا" مؼخًى

ل: املىاًً غلى املبرح بالوطب ًٌا، بلسة ؿطقأ امللامخين" حاٌ  ؤحمس محمس حبًر

ؽ، مىٌلت في لاغىام بطعي كُامه ؤثىاء غطام، ؤبى َى  –أبكابخه بلى ؤزي مما اكٍى

زدل بطهىن، بجطوح
ُ
أ.للػالج املـفى بلى اثطها غلى وؤ

أ

21/2/2015 

ىين مً مجمىغت زدلذ  الػطاٌؽ ؤم مىٌلت في املىاًىين ؤضاض ي بلى املؼخًى

ىت كطب الىاكػت  هحى وكٌػذ واكخلػذ ًٌا، بلسة ؿطقأ امللامت" ػىػُا" مؼخًى

خىنأ شجطة 30 أ.حىؿُت حماٌ: للمىاًً ملىُتها حػىز ٍظ
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22/2/2015 

ىين مً مجمىغت اغخسث  بمسًىت اللسًمت البلسة في الطمُسة جل حي في املؼخًى

 11 ؿمؼُت ؤبى غماز كالح: الٌفل غلى حازة بإزاة املبرح بالوطب الخلُل،

زدل وضهىن، بجطوح –أبكابخه بلى ؤزي مما ػىت،
ُ
 املـفى بلى اثطها غلى وؤ

أ.للػالج

أ

24/2/2015 

 مً باملخىػٌت وكفذ بجطاح غاما 21 بسضان الطحمً غبس حؼً الـاب ؤكِب

ً كبل مً للسهؽ حػطهه طاث الخلُل غطب بشها بلسة م غلى مؼخًى  حساض ًٍط

أ.الخلُل حىىب البرج مىٌلت في والخىػؼ الوم

أ

25/2/2015 

ىين مً مجمىغت اغخسث  كطب املحدؼب الطئوف غبس املىاًً غلى املؼخًى

أ. اللسًمت بالبلسة الابطاهُمي الحطم

أ

27/2/2015 

ىين مً مجمىغت ضؿلذ  ما كطب ُيُينالفلؼٌ الػماٌ باججاه الحجاضة املؼخًى

أ. الػمل الى جىحههم ؤثىاء جطكىمُا بمػبر ٌؼمى

أ

27/2/2015 

ىين مً مجمىغت اغخسث  محمس للمىاًً ملىُتها حػىز مسهُت ػُاضة غلى املؼخًى

 مازًت اهطاض الحاق الى ازي مما وػُم، بني مسدل مً باللطب غبسه حامس

أ. بالؼُاضة

أ

 الديييت ألامالًعلى  الاعتداء

 القدس

1/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

2/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

4/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

5/2/2015 

أ ألزاء املباضن، لاكص ى املسجس مخٌطفه مجمىغاث اكخحمذ  فُه جلمىزًت كلىاث 

ً مً باللطب أ'أ.أفُلل امللً باب مىاٍظ

أ

أ

6/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

8/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث كامذوأ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

9/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ. ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

10/2/2015 

ىين غلاباث حّسزث  مً املباضن، لاكص ى للمسجس اكخحامها اليهىز، املؼخًى

أ.ومخخالُت كغيرة مجمىغاث غبر املغاضبت، باب

أ

11/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث الاحخالٌ ؿًط

ت بجىالذ وكامذ املباضن، الاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

12/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث الاحخالٌ ؿًط

ت بجىالذ وكامذ املباضن، الاكص ى املسجس أ.فُه اػخفعاٍظ

أ

13/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

15/2/2015 

ىين غلاباث حّسزث  املباضن لاكص ى للمسجس اكخحامها اليهىز، املؼخًى

ت غىاكط مً مػعظة بحطاػاث أ.الخاكت الاحخالٌ ؿًط

أ

16/2/2015 

ىين مً مجمىغاث اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث الاحخالٌ ؿًط

ت بجىالذ كامذ و املباضن، الاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

17/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت اًتبحم املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

18/2/2015 

ىين مً ومخخالُت كغيرة مجمىغاث ؿطغذ  حسًسة باكخحاماث اليهىز، املؼخًى

أت.املغاضب باب مً املباضن لاكص ى للمسجس

أ

20/2/2015 

ىين مً مجمىغاث اكخحمذ ت حماًتب املخٌطفين املؼخًى  باحاث الاحخالٌ ؿًط

ت بجىالذ وكامذ املباضن، الاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ
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أ

22/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

23/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

24/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

25/2/2015 

ني مً غسز اكخحم أبلُازة املباضن لاكص ى املسجس اليهىزًت الجمػُاث مؼخًى

أ'.الهُيل ألحل ًالب حمػُت'

أ

25/2/2015 

ىين مً مجمىغت ؤهطم  حىىب الىاكػت" ميؼُىنأ هى"  هىِؼت في الىاض املؼخًى

 هما الىىِؼت مً باحعاء اهطاض وكىع الى ازي مما باللسغ، اللسًمت البلسة

ت ؿػاضاث بذٍ ىاكام أ.  الؼالم غلُه غِس ى وللىبي للمؼُحُت مػازًت غىلٍط

26/2/2015 

ىين مً مجمىغت اكخحمذ ت بحماًت املخٌطفين املؼخًى  باحاث إلاحخالٌ ؿًط

ت بجىالث وكامذ املباضن، لاكص ى املسجس أ.ومطافله باحاجه في اػخفعاٍظ

أ

25/2/2015 

ىى ؤهطم  ت الهسي مسجس في الىيران( الثمً جسفُؼ غلابت) مؼخًى  الجبػت بلٍط

ت ؿػاضاث ودٌىا لحم بِذ غطب حىىب أ.حسضاهه غلى غىلٍط

أ

أ

 

أمخططاث ووحداث اشتيطاهيت : رابعا 

 القدس

17/2/2015 

ل باللسغ الاحخالٌ بلسًت جذٌٍ ىت مً باللطب الاضاض ي مً حعء لخحٍى أمؼخًى

أاوج هاحاٌ'  مسًىت قأؿطأ E1 امللىفت واملىٌلت ازومُم مػالُه بين الىاكػت'

أ.هفاًاث مىب الى املحخلت اللسغ

أ

26/2/2015 

خىنأ حبل حي في اللىاهت مىٌلت في إلاحخالٌ كىاث ؿطغذ  اللسغ، بمسًىت الٍع

ف بإغماٌ  ؤبى ًىػف: للمىاًً ملىُتها حػىز زوهم 11 جلسض ملؼاحت في الخجٍط

ت بوـاء مذٌٍ همً ػُاحي مسضج إلكامت جمهُسا وشلً الهىيأ  ػُاحُت كٍط

أ.املىٌلت في بوـائها إلاحخالٌ ػلٌاث جىىيأ ُتبػطائُل

أ

9/2/2015 

 في حسًسة بػدٌُاهُت ػىىُت وحسة 64 بىاء غلى إلاحخالٌ ػلٌاث كازكذ

ىت  غام املحخلت لاضاض ي همً اللسغ مسًىت ؿماٌ امللامت"  ضامىث" مؼخًى

أ.1967

أ

8/2/2015 

ىين مً مجمىغت كامذ   ؤضاض ي في(  هطفاهاث) مخىللت بُىث 5 وهؼ ب املؼخًى

ً وحبل الطدت ؤبى حبل مىٌلتي في املىاًىين ت حىىب الىاكػخين وٍى أ.حالىز كٍط

أ

أ
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