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 :التقرير م خص

 سياساتها الداعمة والمشجعةتصعيد  7102االحتالل اإلسرائيلية في النصف األول من عام  قوة واصلت

 جهةن الفلسطينية م التجمعاتاستدامة و وعرقلة تنمية، جهةفي دولة فلسطين من  االستعماري لالستيطان

 أخرى.

 یبينویين االستعمارن يمستوطنالحوافز االقتصادیة المقدمة من الحكومة اإلسرائيلية لل یر یفصلالتقر هذا

 التهجيرو في األراضي الفلسطينية " بعض المناطقوید"ته تسریع في ياسةهذه السالمترتبة  عن اثار اآل

 .ينيينالفلسط لسكانهاالقسري 

هذا الغرض باستخدام أساليب مختلفة لتحقيق  االحتالل قوةویغطي هذا التقریر اإلجراءات التي اتخذتها 

الحوافز االقتصادیة للمستوطنين  وتقدیم منها: القرارات الحكومية والقوانين ومشاریع القوانين

التقریر  ویتعرض. تقطيع الحيز الفلسطيني وهدم ومصادرة األراضي والممتلكاتاالستعماریين، فضال عن 

، وهي كما 7102 وحزیران/یوني 01/ینایر إلى يكانون الثان 0التي اتخذت من  في هذا السياق لإلجراءات

 یلي:

  برئاسة بنيامين نتنياهو 03ن قبل الحكومة االسرائيلية الـتم اتخاذها ماثالاثة عشر قرارا حكوميا 

 )ج(.ة القدس الشرقية المحتلة والضم الفعلي للمنطق حكام قبضتها علىوإ المستعمرات بتوسيع تتعلق

  المشروع  تكریساثالاثة قوانين أقرها البرلمان اإلسرائيلي وتسعة مشاریع قوانين تهدف مباشرة إلى

ضم المزید من األراضي الفلسطينية منها تقترح طين المحتلة، ستة االستعماري في دولة فلس

 المحتلة.

  تؤسس إلنشاء  070أكثر من ً ً هيكليا وهي مخططات   وحدة سكنية 11,311أكثر من مخططا

لموافقة عليها في لجان التخطيط التابعة لإلدارة المدنية واللجان اإلقليمية والبلدیة في طرحت ليتم ا

للمصادقة من الوحدات  یزید عن مجموع ما تم طرحهالوحدات السكنية  مند القدس. هذا العد

 . 7102في عام  السكنية

 77  ًوحدة سكنية 7437ء ناتشمل بسلطة األراضي اإلسرائيلية  أصدرتها إلیجار األراضي عطاء 

تم إدراجها في المناقصات المنشورة في عن التي وحدة سكنية  023 ما یزید عن تجاوزت والتي

 .7102عام 

 737 02 وقامت بمصادرةساكنا،  7887 تضرر جراؤها تم هدمها من قبل قوة االحتالل مبنى 

 ساكنا. 084 تستهدفمبنى 
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 دعما   7102عام الالنصف األول من  خالللة رسرايل القرارات الحكوملة التي اتخذتها الحكومة اإل

 :ياالرستعمار لالرستلطان

 تيطانلالس سياساتها الداعمة والمشجعةتصعيد بايارسة بنياملن نتنياهو  43 ــية الرساايل تواصل الحكومة اإل

مبالغ ضخمة لتشجيع االرستيطان االرستعمااي من خالل ارستثماا  في دولة ف رسطلن وذلك االستعماري

ض في النصف لهذا الغا  حكوميا   تم اتخاذ ثالثة عشا قاااا   فقدوتعزيز ضمها غلا الشاعي ل قدس الشاقية، 

في  ا  أابعة من القاااات المذكواة حصا  رستنفذحلث مداجة ومفص ة أدناه.  7102عام المن  األول

رستهدفت ا، وأابعة قاااات ، وخمرسة قاااات في القدس الشاقيةالمرستوطنات االرستعمااية في المناطق )ج(

ألن  ، نظاا  ت ةحإرساايل ية في األااضي الف رسطلنية الممرستعماات  المواقع اإلرساايل ية بشكل عام ومن ضمنها

 .رساايللإلتم ضمها  ( تعامل بحكم األما الواقع كأااض  المنطقة )ج

 :في المستوطنات االرستعمارية القرارات الحكوملة التي رستنفذ 

   اا ضمن اإلط همالؤ إجوالذلن تم  عموناه بدل ة لمرستوطني "مرستوطنة"بناء ) بشأن 3852القرار رقم

 .(بنياملن يمات ل مج س اإلق يمي المكاني ل

  والجوالن  ة وبنياملنلهودا والرساما "تحايا مناطق ل الذهبي لوبللبال)بشأن االحتفال  3068 رقم القرار

 .(وغوا األادن

   بشأن "إنشاء مشاوع رسياحي وتابوي وثقافي بارسم الوزيا احبعام زييفي" في المج س  3032القرار رقم

 اإلق يمي االرستعمااي ل رساماة.
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   الرس طة  -أنظمة الطواائ )لهودا والرساماة  صالحيةتمدلد  بشأن مشاوع قانون " 3082القرار رقم

وتفويض ال جنة الوزااية ل تشايعات ل تاويج  - 7102 -القضايية في الجاايم والمرساعدة القانونية(، 

 لمشاوع القانون.

 

 القدس الشرقلة المحت ة: ارستهدفتالقرارات الحكوملة التي  

  منطقة القدس القديمة""رسياحي إلى  ت فايكبشأن إنشاء  3052 رقم القرار. 

  تنميةوال الشاقية القدس في واالجتماعية االقتصادية الفجوات تق يص" بعنوان 3052 رقم القرار 

 .تقوية قبضة االحتالل في ت ك المنطقة إلى تهدف عناصا لتضمن الذي" االقتصادية

  تحت األاض لجعل الحي اللهودي في متناول رساحة  ومماات مصعد إنشاء" بشأن 3022 رقم القرار

 )حايط البااق( الجداا الغابي"

  الزيااات وتشجيع التحتية البنية لتطويا الخمرسية ل خطة الموازنة إطاا زيادة" بشأن 3052 رقم القرار 

 )حايط البااق( "الغابي الجداا رساحة إلى

  القدس في القديمة الب دة حوض لتطويا خطة" بشأن 3025 رقم القرار". 

 

قرارات الحكومة التي رسلتم تنفلذها في المناطق الواقعة داخل حدود الدولة المحت ة وفي المستوطنات  

 :االرستعمارية

  خطة لتعزيز األمن الشخصي في القطاع الايفي" 1/2/7102 في اتخذ الذي 3228 رقم القرار". 

  الحكومي اتفاقيات االيتالف"تطبلق  5/4/7102ذي اتخذ في ال 3025 رقم القرار". 

  لصيغة توزيع موازنات المنح ل رس طات المح ية". "تحدلث 3/5/7102الذي اتخذ في  3085ر رقم القرا 
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  تخطيط وتنمية  رس طةمدلاية  إنشاء"الموافقة ع ى  3/5/7102ذي اتخذ في ال 3032 رقم القرار

 الزااعة واالرستيطان بوزااة الزااعة والتنمية الايفية".

 

 :)ج(م خصات القرارات التي رستنفذ في المستوطنات االرستعمارية في المنطقة 

  والداعي إلى "إنشاء مستوطنة بديلة لمستوطني مستوطنة عاموناه  26/2/3622الذي اتخذ في  3852القرار رقم

 بنيامين". يمات لمجلس اإلقليمي لضمن اإلطار المكاني لالذين تم إجالؤهم 

 ،جدلدة ع ى أااضي الدولة في منطقة وادي شل و ارستعمااية رستوطنةإنشاء منص القااا ع ى  -أ

 "وطنةمرستامز "ع ى  وحصولها، ماتي بنياملن ل اإلق يمي مج س ل المكانيضمن اإلطاا الواقعة 

ضافة إ عاموناهالذلن تم إجالؤهم من  المرستعماينرسترستوعب، من بلن أموا أخاى، ، حلث مرستق ة

 نظا المافق أ(ا، ل قااا)لالطالع ع ى النص الكامل . إلى آخاين

مصط ح "وادي  ارستخدم هولكن ،االرستعمااية ةلم يحدد قااا الحكومة المكان المحدد ل مرستوطن  -ب

ف الدونمات من األااضي الخاصة اآل من مختاع لوصف مرساحةارستعمااي توااتي كمصط ح " شل و

العقود  في المرستعماون جالود التي ارستولى ع لها و قايوت  قايتي لمواطني اوالعامة التي تعود أرسارس

 (احيا) :منطقةال همرستعماة شل و في هذل تابعة ارستعماايةت بالفعل خمرسة مواقع أنشالماضية. وقد أ  

 هأدوم(هبالت )،  7111في عام  (إيش كوديش)،  0992في عام  (عادي عاد) ، 0992في عام 

ما لهاجم المرستعماون من هذه البؤا االرستيطانية المزااعلن  وكثلاا  ، 7114 (كلدا) ، 7117في عام 

الل . وقد أع نت رس طات االحتوالتصاف بهاع ى آالف الدونمات  االرستيالء بهدفالف رسطلنللن 

انوا يقومون ك مم وكة لف رسطلنللن كونهاع ى الاغم من  ااضي دولةأك من هذه األااضي ا  كبلا  اجزء

. كما يشمل أااضي كبلاة مرسج ة كأااضي خاصة تعود لقاى جالود ممن قب همها ارستخداها و تعا زا ب

 وقايوت.
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أياا/مالو بتجاوز إجااءات  72اوني نوما في  إصداا أما عرسكاي من قبل العملدوأعقب قااا الحكومة 

 ومصادقة ،الجدلدة  بأما عرسكاي  االرستعمااية لمرستوطنةنفوذ احدود  وتعللن التخطيط االرستعمااي المعتادة 

لف . ويضع ى حدود نفوذ المرستعماة االرستيطانية الجدلدة (COGAT) المناطق(الحكومة في  أعمالمنرسق )

من األااضي الف رسطلنية التي حددتها رس طات االحتالل كأااضي تابعة ل دولة  دونما   021 أيضا   مااألهذا 

 لهذا الغاض. "ملنبنيا يمات"ل لمج س اإلق يمي االرستعمااي لحدود نفوذ اإلى المنطقة الخاضعة 

لمدنية ا لإلدااة التابعة التنظيم الخاصة بالمرستوطنلن، وافقت لجنة 7102في الرسادس من حزياان / لونلو 

" ع ى عمخايارستعمااية جدلدة أط ق ع لها ارسم " مرستوطنة، إلنشاء 757/0 المخطط اقم إلداعع ى 

 يرساايل إ لجاي إنشاؤها بقااا حكوميأول مرستعماة  هذه المرستعماة عتباتامرسعيا. وتو  أااضي قايتي جالود

ي هذه االرستعمااية الجدلدة ف البؤاتم إنشاء عشاات ع ى الاغم من أنه قد  أورس و.  اتفاقمنذ توقيع  ارسمي
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 74/13/7102التي أنشيت في  "اداشاحميغاون ه"ل االرستعمااية  البؤاةالفتاة. ومن األمث ة ع ى ذلك 

ة األااضي الف رسطلنيمن أجل ارستيعاب المرستوطنلن االرستعماايلن الذلن تم إجالؤهم من  ،بأما خاص

ارستعمااية جدلدة. آخا تشايع  بؤاا ك ه ارستعماايا   موقعا   05رس طات االحتالل بتشايع  د قامتالخاصة. وق

عدلد من ال ترسويق. وباإلضافة إلى ذلك، لتم 6/6/7102في  "ااعيم كلام" كان ل بؤاة االرستعمااية 

القايمة ع ى الاغم من كونها منفص ة وغالبا ما تكون بعلدة عن  ل مرستعمااتالمرستعماات الجدلدة كأحياء 

 .هامن جزءالتي كان من المفتاض أنها  المرستعماة

 ه"دمجتم بأنه رسل لجنة التنظيم المذكواة أعاله " في االجتماععمخاي" مخططإلى  ويذكا أنه قد تمت اإلشااة

 من قبل المج س اإلق يمي المخطط المذكوا وقد جاى إعداد". منطقة بنياملناإلق يمي لشمال  المخططفي 

" الرساماةشمال " مخطط. ومع ذلك، فإن يةتخطيطجهة من قبل أي  الموافقة ع يه دون أن لتم إلداعه أو

منطقة ة في الالمرستعماات الموجودو  االرستعماايةالجدلدة والبؤا  المرستعمااتإلنشاء وابط  مخططا   يمثل

م لغاض تولهذا ا. أي شمال الضفة وورسطها وناب س اام هللا  محافظتيبلن  حاجز جغاافيتشكلل بهدف 

 لتشمل األااضي الف رسطلنية المم وكة م كية خاصة. لهذه المرستعماة حدود منطقة النفوذمنطقة تعدلل 

/ حي شفوت ااحلل  715/4/7 المخطط التفصل يفي نفس االجتماع ع ى  االرستيطانكما وافقت لجنة 

 يشكل جزء أرسارسي من ذيالصاف الصحي وخزان المياه، وال محطة معالجة مياه إلقامة -ب(  الت ةشاق )

اايلن لمرستقبل المرستوطنلن االرستعمع ى حد رسواء لمعالجة مياه الصاف الصحي الجدلدة،  المرستعماة مخطط

 تمو أااضي ف رسطلنية مم وكة م كية خاصة يشمل ذي الو  اللها ولكن األهم من ذلك بالنرسبة لطايق الوصول

 الرس طات العرسكاية.من قبل صاداتها م

نشاء هياكل مؤقتة في 7102لونلو  02في  الخطة  قةمنط، وافقت لجنة التخطيط الع يا ع ى أعمال الحفا وا 

 .ؤخاا ولم تتم الموافقة ع لها بعدع ى الاغم من أن الخطة لم تقدم إال م 0/757
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 م بشأن "يوبلل بمنارسبة تحرير يهودا والسامرة وبنلاملن والجوالن وغور  9/4/7102الصادر في  7012 قرار رقم
 األردن"

في مرستعماة  7102في الثالث عشا من رسبتمبا  ل فعالية التي رستقام شيكلتم تخصيص عشاة مالللن 
 غوش عتصلون االرستعمااية.

  إنشاء مشروع رسلاحي وتربوي وثقافي بارسم الوزير رحبعام  01/4/7102في  الصادر 7070قرار رقم"
 زيلفي"

 س إلنشاء موقع في المنطقة الخاضعة لوالية "مج شيكلونصف م لون  ا  تم تخصيص ثالثة وعشاين م لون
عتبااا زييفي". ا  ل وزيا احبعام تخ لدا  شماون اإلق يمي" الذي رسيكون بمثابة "مشاوع رسياحي وتع يمي وثقافي 

رسنويا لمج س الرساماة اإلق يمي لمدة خمس  شيكلم لون  4.5من تاايخ االفتتاح، رسلتم تخصيص مب غ 
 رسنوات لغاض إدااة وتشغلل الموقع.

  تمديد صالحلة أنظمة الطوارئ )والية يهودا والسامرة في  70/12/7102في  الصادر 7022قرار رقم"
 تفويض ال جنة الوزارية ل تشريع" - 7102 -الجرايم والمساعدة القانونلة(، 

ف رسطلنللن في األااضي للن والرساايل ية فيما لتع ق باإلرساايل منح الرس طات القضايية ل محاكم اإلتشمل ال وايح 
االختصاص القضايي  -من لوايح الطواائ )لهودا والرساماة(  0المقاا أن لنتهي التعدلل اقم المحت ة. ومن 

. ويهدف مشاوع القانون إلى 7102لونلو  41في لوم الجمعة  7112في الجاايم والمرساعدة القانونية(، 
 . 7177تمدلد صالحلتها لمدة خمس رسنوات أخاى، حتى لوم األحد، لونلو 

 :أن يتم مقررومن ال

ية الوال -الموافقة، من حلث المبدأ، ع ى مشاوع قانون لتمدلد صالحية لوايح الطواائ )لهودا والرساماة  -)أ( 
 .7102 -يم والمرساعدة القانونية(، القضايية ل جاا

ل جنة الوزااية المعنية بالتشايع بالموافقة، بموافقة الحكومة، ع ى الصيغة النهايية لمشاوع القانون  الرسماح - (ب)
 الذي رسيقدم إلى الكنيرست.

)ج( من النظام الداخ ي ل كنيرست، أن يط ب من لجنة الكنيرست تقديم مشاوع القانون إلى  20وفقا ل مادة  - (ج)
 قااءة أولية.
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 التي ركزت ع ى القدس الشرقلة المحت ة: م خصات قرارات الحكومة

ي ج رسة خاصة في أنفاق منطقة رساايل ، عقد مج س الوزااء اإل7102في الثامن والعشاين من أياا / مالو 

مجمع المرسجد األقصى في القدس الشاقية المحت ة. تم اتخاذ العدلد من القاااات الحكومية وتمت الموافقة 

ن شيكل في هذه الج رسة، والتي تغلا وتهدف إلى تغللا طابع ووضع م لو  796ع ى ملزانية تزيد ع ى 

ى حديقة المحيطة بها إل الحوض التاايخيمدلنة القدس الشايف، وتحويل المدلنة القديمة من القدس ومنطقة 

 رسياحية لهودية.

رسلابط األنفاق والمصاعد بلن مواقع المرستوطنلن والمواقع الف رسطلنية إضافة إلى مشاوع  الت فايك الذي 

ث تكون نقطة حلالتي تم االرستيالء ع لها ويجاي عاضها كمواقع لهودية وابطها جميعا ببعضها البعض 

البااق. هذه المواقع الرسياحية والرسياحية تعطل نرسلج الحياة الدلنية والثقافية  حايطفي رساحة  التجمع

 .القدسدية ل ف رسطلنللن المقيملن في واالقتصا
 

  إلى منطقة القدس القديمة" رسلاحي ت فريك"إنشاء  7060قرار رقم 

ارستعمااي لابط القدس الغابية مباشاة بالمناطق الرسياحية  ت فايك ع ى خطة لمشاوعيصادق هذا القااا 

ولت وزااة الشاقية المحت ة. وتة التي لدلاها المرستوطنون في منطقة الحوض المقدس في القدس يا ارستعماال

و  7102م لون شيكل لتطويا الخطة في عامي  05الرسياحة مرسؤولية تخطيط المشاوع، ورستخصص 

7102. 

طقة الب دة الخاص في من لالرستعماامن االتجاه المتزالد  ءا  االرستيطانية الرسياحية جز  المرستعمااتوتعتبا 

القديمة مما لزيد من النزوح الف رسطلني من خالل ارستااتلجية مشتاكة لالرستيالء ع ى المنازل وهدم المنازل 

وطاد الرسكان الف رسطلنللن واإلدااة الخاصة ل ماافق الرسياحية التي تشمل شاكات أمنية خاصة عدوانية 

 .الشاطةوجود الجيش و  وزيادة
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ية ع ى ايل رسا االرستعمااية في تعزيز الرسيطاة اإلالمواقع الرسياحية الخاضعة ل رسيطاة وترساهم الحدايق و 

من أبو طوا في  كالت فايمن المقاا أن لتم تشغلل خط و  .الحوض التاايخي تحت رستاا الرسياحة والتافيه

بوابة  لأحياء أبو طوا و رس وان في القدس الشاقية، إلى نقطة توقف بالقاب من مدخ فوق القدس الغابية، 

 )حايط البااق( دانج إلى رساحة الجداا الغابي في الب دة القديمة.

شاقية نلا باكات، فإن الت فايك رسيكون له موقفان في رس وان في القدس ال "اييس ب دية القدس"ووفقا لما ذكاه 

 ىضخم يقام ع  زوااموقع االرستعمااي "كلديم"، حلث توجد خطة معتمدة لماكز الالمحت ة. األول في 

الب دة القديمة، واآلخا في الماكز الرسياحي االرستعمااي جداان من مدلنة ديفلد و  ا  مابع ا  متا  06111مرساحة 

" لعادإداخل "حديقة مدلنة داوود الوطنية" التي تدلاها منظمة " الموقفلن كالو رسل وام. نبع "إا ديفلد" في موقع 

 ف رسطلنيا.منزال  56االرستيطانية التي تتط ب هدم ما يصل إلى 

  الوصول إلى  رسهل تحت األرض لجعل الحي اللهودي ومصاعد"بناء ممرات  7029قرار رقم

 )حايظ البراق( رساحة الجدار الغربي"

 طاةوالرسي مصاعد ومماات تحت األاض بهدف زيادة الرسياحةم لون شيكل لمشاوع  51موافقة ع ى تمت ال

 المدما. ةاباا فوق حي المغالتي تم إنشاؤه البااق ع ى رساحة حايطية رساايل اإل

. ورستقدم 7109 - 7102، موزعة ع ى الرسنوات شيكلم لون  51ورسلتم تنفلذ المشاوع بتك فة إجمالية تب غ 

شاكة إعادة تأهلل وتطويا الحي  إعالن ، باإلضافة إلىشيكلم لون  41ية رساايل الهليات الحكومية اإل

 .شيكلم لون  71أنها رستشااك في تمويل المشاوع من الملزانيات التي جمعتها الشاكة بمب غ  عناللهودي 
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  زيادة إطار الملزانلة ل خطة الخمسلة لتطوير البنلة التحتلة وتشجلع الزيارات إلى  7069قرار رقم"

 الجدار الغربي" مول

ان وب دية القدس إلى صندوق تااث مالللن شيكل إضافية من خالل وزااة البناء واإلرسك 3رسلتم تحويل 

جداان الحام  تحت ةا و حفالمواألنفاق  مول الجداا الغابيكوتلل من أجل تطويا البنية التحتية والبناء في 

 .إرساايللالشايف من أجل زيادة وتشجيع الرسياحة االرستعمااية التي ترسيطا ع لها 

 ةابابوابة المغ :المدما ةاباالبااق الذي شلدته رس طات االحتالل ع ى أنقاض حي المغ مول حايطويضم 

ية اإلذن رساايل الحكومة اإل في حلن منحتالحام الشايف. رس طات االحتالل من خاللها مجمع  تقتحمالتي 

ذه البوابة، في ه بوتلاة متزالد من رساايل للن في مجمع الحام الشايفالقوات المرس حة المصاحبة لإل باقتحام

 .من الدخول من خاللها الوقت الذي يحظا فيه بانتظام العدلد من المص لن الف رسطلنللن

  تق لص الفجوات االقتصادية واالجتماعلة في القدس الشرقلة والتنملة االقتصادية" 7064قرار رقم" 

لتنمية تهدف عناصا الهدف القااا إلى تق يص الفجوات االقتصادية واالجتماعية في القدس الشاقية، 

االقتصادية في إطاا القااا إلى تغللا طابع القدس الشاقية المحت ة بطاق تخدم ارستعماا القدس الشاقية 

 وليس الرسكان الف رسطلنللن في المنطقة. فمثال:

لتضمن القااا خطة الرستثماا الموااد المالية في التع يم في القدس الشاقية المحت ة التي تعاني من نقص 

معالجة ما لتضمن خطة لك ي.رساايل في تنفلذ المنهاج اإل د في التمويل، ولكن هذا رسيكون مشاوعا  شدل

"مرسايل  لـإلى ب دية القدس  يكلش 026,991,561المخاطا البليية في القدس الشاقية المحت ة ويخصص 

" في القدس بةالخصناطق اإلنفاذ ومنع اإللقاء غلا المشاوع ل نفايات والتخ ص من النفايات وا عادة تأهلل الم

 الشاقية المحت ة.
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لتخ ص من النفايات لمعاقبة الرسكان الف رسطلنللن. ومن األمث ة ع ى ذلك، اما ترستخدم ب دية القدس  وغالبا  

 نقاض إلى موقع تعلنه الرس طاتالرسكان الذلن هدمت منازلهم أو اضطاوا إلى هدم منازلهم، أن لزي وا األ

 ع يه. االخاصة أو يعاقبو ية ع ى نفقتهم رساايل اإل
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، إلخالء محطة 7102شيكل لعام  6,111,111بمب غ  موازنة القااا أيضا وزااة القدس والتااث منحوي

رسياحة يمة، وداارسة الخيااات ل النفايات في محيط "رسوق األغنام" في وادي الجوز المتاخمة لجداان الب دة القد

 من ذلك. رساايل ية بدال  اإل

ة إعادة التدويا يقمنطقة حدو القااا وزااة حماية البلية إلنشاء مافق متقدم لمعالجة النفايات في القدس  وك ف

ليه أدوميم معابمدلنة القدس  ووصل" لتعزيز هذا المشاوع االرستعمااي شاق المخطط لها في "ميشوا أدوميم 

 ميشوا أدوميم.مرستعماة التي تاتبط بها 

  خطة لتطوير حوض المدينة القديمة في القدس" 7026قرار رقم" 

دم خطة شام ة لتطويا حوض المدلنة القديمة في رسيقدم وزيا القدس والتااث إلى الحكومة في العام القا

 51بقيمة  7102. رستقوم وزااة المالية بتخصيص مب غ لماة واحدة في عام 7173-7102القدس ل رسنوات 

م لون شيكل لتورسيع ملزانية تعزيز وتطويا المواقع التي يرسيطا ع لها المرستوطنون في حوض المدلنة 

في حوض  يةنشطة الثقافالجااية التي نفذت في الرسنوات الرسابقة، واألالقديمة، وتمويل األنشطة والمشاايع 

هودي دم المدلنة القديمة كموقع لالمدلنة القديمة وغلاها من األنشطة التي تشجع الرسياحة االرستعمااية وتق

مااية عن ملزانية لتخطيط وتنفلذ مشاايع جدلدة لتعزيز وتطويا البنية التحتية ل رسياحة االرستع رساايل ي، فضال  إ

 في حوض المدلنة القديمة في بلت المقدس.
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تشجيع موظفي الخدمة المدنية للعيش في مدینة والذي ینص على  7282وفي نفس اليوم اتخذ القرار رقم 

شرقية عمرات في القدس الكل من القدس الغربية وكذلك في المست القدس. ومن المرجح أن ینفذ هذا القرار في

 المحتلة.

 :في األراضي المحت ة  للست حصرية هالكنالقرارات التي رسلتم تنفلذها 

نما رستنفذ في المنطقة  القاااات التالية ال تشلا حصاا   س الشاقية وفي القد (ج)إلى األااضي المحت ة، وا 

باعتبااها  (ج)تعامل المنطقة  يةرساايل اإل الحكومةألن  للن ، نظاا  رساايل اإل المرستعماينالمحت ة، لصالح 

 .1إرساايللمن  جزءابحكم األما الواقع  ضمنا  

  خطة لتعزيز األمن الشخصي في القطاع الريفي" 0/17/7102 الصادر في 7402قرار رقم" 

 .2ةيرساايل ات المح ية اإلرسلتم تنفلذ هذا القااا في المرستوطنات االرستعمااية وغلاها من الرس ط

  تطبلق اتفاقلات االيتالف" 2/10/7102 الصادر في 7046قرار رقم" 

م لون  0773، حلث رسلب غ 7102و  7102رسيعدل هذا القااا مب غ دعم الدولة ل مؤرسرسات الدلنية لعامي 

مرستوطنات اللهودية في الشيكل رسنويا. ومن المتوقع أن توجه هذه األموال إلى العدلد من المؤرسرسات الدلنية 

 .3االرستعمااية كما في الرسنوات الرسابقة

  تحديثات ل صلغة لتوزيع المنح الموازية ل س طات  4/12/7102 الصادر في 7026قرار رقم"

 المح لة".

رساايل ية عن الرس طات المح ية اإل ع ى الرس طات المح ية االرستعمااية، فضال   الموازنات رسنويا   منحتوزع 

ا موازية خاصة إضافية ال تحصل ع له والفاق الوحلد هو أن الرس طات االرستعمااية تت قى منحا  األخاى، 

 .4ية من األااضي المحت ةرساايل الرس طات اإل

                                           
 1 http://iplan.gov.il/Mechozi/yosh/Pages/yosh.aspx  
 2 http://www.cwv.gov.il/About/Pages/ListCities.aspx  
 3 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MT/TmichotMisrad/   
 4 http://www.macro.org.il/images/upload/items/27884861045856.pdf  
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  الموافقة ع ى تعللن مدير هلئة تخطلط وتنملة الزراعة  4/2/7102في  الصادر 7079قرار رقم"

 واالرستلطان بوزارة الزراعة والتنملة الريفلة".

ن  زااعة والتنمية في وزااة التنمية الايفية في حد ذاتها وكهلية مرسؤولة عترستما رس طات التخطيط والتنمية ل

تحويل مالللن في  57106المنظمة الصهلونية العالمية منذ تشاين األول / أكتوبا  االرستيطان فيقرسم 

ي ى المشاايع غلا الموجودة ففي األااضي المحت ة باإلضافة إل ةع االرستعمااييا االمش الشواكل لصالح

 األااضي المحت ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 5 tary/GovDecisions/2016/Pages/dec1998.aspxhttp://www.pmo.gov.il/Secre 
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النصف  خالللة رسرايل لصادرة عن الحكومة اإلالقوانلن ومشاريع القوانلن ا
 7102عام الاألول من 

ثالثة قوانلن وترسعة مشاايع  7102عام الي في النصف األول من رساايل القوانلن التي أقاها البالمان اإلتشمل 

تة من هذه رستعمااي في دولة ف رسطلن المحت ة، مباشاة إلى تعزيز وتدعيم المشاوع االرس قوانلن تهدف

 .القوانلن تقتاح ضم المزيد من األااضي الف رسطلنية المحت ة ارسميا  

 "7102في يهودا والسامرة،  االرستلطانقانون "تنظلم 

لتان، أواين ايفايل ي، ديفلد ب-مع مبلزاللل رسموتايتش، لواف كيش، شولي "مقتاح من أعضاء الكنيرست 

. والغاض المع ن من القانون 7102شباط / فباالا  6. وقد أقا الكنيرست هذا القانون في "عرساف هازان

في لهودا والرساماة، والرسماح بمواص ة تعزيز أرسرسها وتنملتها". وهو مصمم إلنشاء  االرستيطانهو "تنظيم 

ة األااضي الف رسطلنية المم وكة م كية خاصة من قبل نظام إلضفاء الشاعية بأثا اجعي ع ى رساق

 المرستوطنلن االرستعماايلن.

 أنه عندما تجد الرس طات اإلق يمية أنه في الفتاة التي رسبقت تاايخ نشا هذا القانون : "وينص القانون ع ى

ا رسوف لتم هأو موافقة الدولة ع ى إنشاي قانونابحرسن نية ع ى العقااات التي تتط ب  مرستوطنةتم بناء  أنه

دولة ورسترستكمل الدولة إجااءات التخطيط بأثا اجعي لت ك المرستوطنات. ورسلتم تع لق أااضي ترسجل ها ك

مرستوطنة مداجة في م حق  06واألواما اإلدااية القايمة فيما لتع ق بقايمة تضم  التنفلذجميع إجااءات 

 . )انظا النص الكامل ل قانون الوااد في المافق ب("القانون 

حلن أن هذا القانون لواجه حاليا طعنا في المحكمة الع يا، فقد وافق المرستشاا القانوني الحكومي ع ى وفي 

من "األما المتع ق بالممت كات  5بدلل لترسهلل تنظيم األااضي المرساوقة. وتنص المادة  طايق مواز  
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ألموال و "تجاى بحرسن ، ع ى أن أي معام ة لتم فلها دفع ا0962الحكومية"، الموقعة في تموز / لوليه 

 نية"، تمكن من مصاداة األاض، حتى إذا تبلن أنها ليرست بموجب الم كية القانونية ل دولة.

 7102قانون "مركز تراث حرب األيام الستة، تحرير وتوحلد القدس، في تل الذخاير" 

يام الرستة، . وينص ع ى إنشاء "ماكز لتااث حاب األ77/15/7102مقتاح من الحكومة، نشا القانون في 

وتحايا القدس وتوحلدها" في المرستعماة االرستعمااية التي يط ق ع لها "تل الذخايا" في القدس الشاقية 

 المحت ة. ورسلتم تمويل هذا الماكز من ملزانية الدولة باإلضافة إلى التباعات والعقااات والمنح.

في الجرايم والمساعدة  االختصاص -قانون "تمديد صالحلة لوايح الطوارئ )يهودا والسامرة 

 7102القانونلة( 

منح وتشمل ال وايح الممنوحة  76/16/7102مقتاح من الحكومة تم إقااا مشاوع القانون كقانون في 

ن المقاا للن والف رسطلنللن في األااضي المحت ة. ومرساايل ية ع ى اإلرساايل الرس طات القضايية ل محاكم اإل

االختصاص القضايي في  -من لوايح الطواائ )لهودا والرساماة(  0اقم  ع ى قانون  أن لنتهي التعدلل

. ويمدد القانون صالحلته لمدة خمس 7102لونلو  41لوم الجمعة  7112الجاايم والمرساعدة القانونية( لعام 

 .7177رسنوات أخاى، حتى لوم األحد، لونلو 

 مشروع قانون "القدس الكبرى"

يقتاح  77/14/7102 ى طاولة الكنيرست ل قااءة األولية في ح من عضو الكنيرست لهودا غ يك وضع عاقتا 

الب ديات االرستعمااية لبلتاا ع لت ومعاليه أدوميم، ال جان المح ية االرستعمااية جيفات زيلف، غوش ضم 

فاات، والمرستوطنات االرستعمااية لكف ، ا أدوميم، وألون، ونوفي باات، وكلداا، ومعاليه ميشماساعتصلون وا 

 .لى القدسو، والمج س المح ي في ميفارسلايت زيون إومتزبيه لايش
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 مشروع قانون "القدس وبناتها"

ع ى  عاقتااحا  وض أعضاء الكنيرست لواف كيش، أملا أوهانا، بلزاللل رسموتايتش، ويواف بن زوا، قدم

م، أدوميلت ومعاليه عل ب دية بلتاا  كل منضم يقتاح  77/14/7102في طاولة الكنيرست ل قااءة األولية 

فاات، والمج س االرستعمااي اإلق يمي لغوش عتصلون   والمج س المح ي االرستعمااي في جفعات زيلف وا 

لالجيلن،  شعفاط و عناتاكفاعقب و  اتمخيمك . كما يقتاح تغللا وضع المناطق الف رسطلنية،ب دية القدسإلى 

 ديات بلتصبح قدس المقدرسة الحدود القضايية ل جداا الفصل العنصاي عن األحياء داخل  اي قطعهتال

 .تابعة ل قدس مرستق ة

 مشروع قانون "غوش عتصلون"

ألولية ع ى طاولة الكنيرست ل قااءة اوضع مقتاحا   أعضاء الكنيرست مايكل لوجلف ومه وف ميكي زوهاا قدم

 ."مج س غوش عتصلون االرستعمااي اإلق يميلارسمي الضم وينص ع ى "ال، 71/14/7102في 

 

 لل "يآرتجمع مشروع قانون "

ضع ع ى و أعضاء الكنيرست مايكل لوجلف ومه وف ميكي زوهاا، و  تم اقتااحه من قبل مشاوع القانون هذا

ان، ايفافا، باك ،مرستعماات اايلل، ايمانويل ضمقتاح ي، و 71/14/7102ولية في األ قااءة لطاولة الكنيرست 

عية ونوفي نيميا وكايات نتافيم بما في ذلك المناطق الصنا ،ياكلا، نوفيم، باوشلن، كفاا تابواه، ايحيم

والطاق األثاية والطاق وجميع أااضي الدولة بلن المرستوطنات االرستعمااية في المنطقة ج. ويؤكد مشاوع 

ي في ن الضم لن يغلا التوازن الديموغاافوحلث أيعيشون في المنطقة  فقط القانون أنه "لوجد آالف العاب

 ووفقا لمشاوع القانون" لن يضا بالطبيعة الديمقااطية ل دولة ". "اجذاي إرساايلل
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 مشروع قانون "القدس وبناتها"

ع ى  عاقتااحا  وض أعضاء الكنيرست لواف كيش، أملا أوهانا، بلزاللل رسموتايتش، ويواف بن زوا، قدم

م، أدوميلت ومعاليه عل ب دية بلتاا  كل منضم يقتاح  77/14/7102في طاولة الكنيرست ل قااءة األولية 

فاات، والمج س االرستعمااي اإلق يمي لغوش عتصلون   والمج س المح ي االرستعمااي في جفعات زيلف وا 

لالجيلن،  شعفاط و عناتاكفاعقب و  اتمخيمك . كما يقتاح تغللا وضع المناطق الف رسطلنية،ب دية القدسإلى 

 ديات بلتصبح قدس المقدرسة الحدود القضايية ل جداا الفصل العنصاي عن األحياء داخل  اي قطعهتال

 .تابعة ل قدس مرستق ة

 مشروع قانون "غوش عتصلون"

ألولية ع ى طاولة الكنيرست ل قااءة اوضع مقتاحا   أعضاء الكنيرست مايكل لوجلف ومه وف ميكي زوهاا قدم

 ."مج س غوش عتصلون االرستعمااي اإلق يميلارسمي الضم وينص ع ى "ال، 71/14/7102في 

 

 لل "يآرتجمع مشروع قانون "

ضع ع ى و أعضاء الكنيرست مايكل لوجلف ومه وف ميكي زوهاا، و  تم اقتااحه من قبل مشاوع القانون هذا

ان، ايفافا، باك ،مرستعماات اايلل، ايمانويل ضمقتاح ي، و 71/14/7102ولية في األ قااءة لطاولة الكنيرست 

عية ونوفي نيميا وكايات نتافيم بما في ذلك المناطق الصنا ،ياكلا، نوفيم، باوشلن، كفاا تابواه، ايحيم

والطاق األثاية والطاق وجميع أااضي الدولة بلن المرستوطنات االرستعمااية في المنطقة ج. ويؤكد مشاوع 

ي في ن الضم لن يغلا التوازن الديموغاافوحلث أيعيشون في المنطقة  فقط القانون أنه "لوجد آالف العاب

 ووفقا لمشاوع القانون" لن يضا بالطبيعة الديمقااطية ل دولة ". "اجذاي إرساايلل

 



18
18 

 

 مشروع قانون "وادي األردن"
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 ج.

 7102إلغاء حظر الدخول إلى السامرة الشماللة("  -مشروع قانون "تنفلذ خطة فك االرتباط )تعديل 
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للن لدخول المنطقة الواقعة في شمال الضفة الغابية التي تم إجالء رساايل لن اإلالمفاوض ع ى المواطن

 وا عادة إنشاء ت ك المرستوطنات االرستعمااية. 7113المرستعماين منها في عام 

 إدراج يهودا والسامرة( -القانون األرسارسي المقترح: االرستفتاء )تعديل " قانون مشروع

يقتاح و  72/17/7102وضع ع ى طاولة الكنيرست لقااءة أولية في و من لهودا غ يك،  تم اقتااحه من قبل

ولة التنازل عن الرسيطاة ع ى "أااضي د إرساايللااللتزام بإجااء ارستفتاء وطني إذا قاات أي حكومة  إضافة

 نفلذ االتفاق ب تعندما لتطو إلى "القانون األرسارسي: االرستفتاء" القايم،  إرساايللأو التي تحتجزها دولة  إرساايلل

رساايل للن أو المقيملن بصواة قانونية في هذا اإلق يم". وينص التفرسلا ع ى مشاوع إجالء المواطنلن اإل
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، حلث تاايخي وقانونيحق هي أيضا منطقة تخص الشعب اللهودي بحكم  "القانون ع ى أن "لهودا والرساماة

االنتداب البايطاني الذي كان لهدف إلى إقامة دولة لهودية ومنذ ذلك الحلن لم يطاأ أي  عهد أداجت في

 .تغللا ع ى الوضع القانوني لهذا اإلق يم

 "7102مشروع قانون "تنظلم اإلرسكان في مناطق المراعي 

ة ع ى طاول ووضعاعضاء الكنيرست بلزاللل رسموتايتش وارسحق فاكنلن ويواف كيش  تم اقتااحه من قبل

. والغاض المع ن من مشاوع القانون هو "تنظيم مرساكن الاعاة من أجل حماية 77/14/7102الكنيرست فى 

األااضي العامة بما في ذلك المناطق المفتوحة والغابات". ويقتاح مشاوع القانون الرسماح لوزيا الزااعة 

ا الوزيا المجاواة" التي قاا فله"مناطق الحاارسة  بتحدلدية( رساايل )بالتشاوا مع المفتش العام ل شاطة اإل

ها ، بما في ذلك المخاطا التي لتعاض لا"ضاواة وجود الااعي الدايم بالقاب من القطيع برسبب خصايصه

ع ى الاغم من أحكام أي و " المناطقهذه في  ،األشخاص والممت كات، أو برسبب بعدها عن المرستوطنة"

مة مرسكن ل ااعي وأرساته". وبمجاد إقااا القانون لتم قانون أو خطة، توافق ال جنة المح ية ع ى ط ب إقا

لها هذا القايمة التي لنطبق ع  ع ى االبنيةاإلشااف والاقابة  من تدابلا فاض تجملد لمدة عاملن ع ى كل

 القانون، بما في ذلك اإلجااءات القانونية المع قة.
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 الهلك لةالمخططات 

لبناء المرستوطنات االرستعمااية، بارستثناء القدس الشاقية المحت ة،  الهيك ية ططاتخالمع ى  المصادقةتمت 

. الرستيطانلي ولجنته الفاعية، وال رسيما ال جنة الفاعية رساايل التخطيط الع يا التابعة ل جيش اإلمن قبل لجنة 

لقدس افي القدس الشاقية المحت ة من قبل لجنة التخطيط اإلق يمي لمنطقة  الهيك ية المخططاتتم إقااا 

ف باإلضافة إلى لجان الخطة الاييرسية لب دية القدس. في النص ،ولجانها الفاعية تحت مرسؤولية وزااة المالية

ببناء  المخططات. وترسمح هذه ل مصادقة ع لها  مخطط 070أكثا من اقتااح تمت  7102األول من عام 

ا اجعي بأث المشاعةذلك المرساكن وحدة رسكنية في المرستوطنات االرستعمااية بما في  00,400ما لزيد ع ى 

 موافقة ل اقتااحهاالتي بناها المرستوطنون االرستعماايون دون إذن ارسمي. عدد الوحدات الرسكنية التي تم 

 .7106في عام  اقتااحهاع لها لتجاوز بالفعل عدد الوحدات الرسكنية التي تم 

 ما ي ي: 7102من عام  ع لها في النصف األول ل مصادقةاقتراحها التي تم  المخططاتوتشمل 

 تاریخ ومرحلة الموافقة ابنية اخرى عدد الوحدات السكنية رقم الخطة المستوطنة االستعماریة الموقع 

1 Jayus Tsufim 260 149 /7 /יוש Public buildings 25/01/2017 submission published 

2 Tul Karem 
The "Mesila" 

Industrial Zone 0 194 /1 /יוש Industrial zone 28/06/2017 hearing for approval 

3  Telmon 0 235 /11 /1 /יוש Public 29/01/2017 submission published 

4 Yasuf Tapuh 08/06/2017 - 13 131 /4 /יוש submission published 

5 Mazra'a Al Qibliya Talmon 0 235 /11 /1 /יוש Public 25/01/2017 submission published 

6  Shmuel Junction תקש/ הת/ יוש / 16/ 4 0 Mobile phone tower 06/04/2017 approved 

7 Jalud 
Shilo, Mateh 

Binyamin 98 205 /3 /1 /יוש NA 15/02/2017 approved 

8 Turmus Aya, Jalud 
Shilo, Mateh 

Binyamin 0 205 /3 /2 /יוש 
Water tower and 

waste treatment plant 04/01/2017 approved for submission 
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9 Nakura 
Shavei Shomron, 

Samaria 69 111 /1 /3 /יוש 
Public and 

commercial structures 16/02/2017 approved 

10 Shokba, Shbeetin Shafir Quarry 0 52 /8 /1 /יוש Quarry 
01/03/2107 Approved for submission 

upon conditions 

11 Masha, Sanria Shaarei Tikva 26/01/2017 - 2 122 /1 /3 /יוש submission published 

12 Kefar Sur Saleet 0 112 /1 /2 /5 /יוש 

built by the ministry 
of housing and 

construction without 
permits 29/05/2017 submission published 

13 Hares, Deir Istiya Revava 19/06/2017 - 54 170 /4 /5 /יוש objections heard 

14  Revava 20/02/2017 - 14 170 /4 /4 /יוש approved 

15  Revava 0170/4/7 6 2 stores 07/06/2017 approved for submission 

16 Deir Regional 0 60 /1544 /יוש Drilling for water 02/02/2017 approved 

17 Shufa Quarry 0 1285 /9 /15 /יוש Quarry 02/05/2017 approval published 

18 Al Bireh Psagot 06/06/2017 - 9 222 /1 /יוש approved for submission 

19 Yatta Pnei Haver 509/2 5 - 07/06/2017 approved for submission 

20  Petsael 315/2/1 55 - 06/06/2017 approved for submission 

21  Peduel 0 160 /4 /יוש 

permitting 
construction from 3-5 

stories 19/01/2017 submission published 

22 Dura 
Otniel, Har 

Hevron 0 512 /1 /1 /יוש 
Public buildings and 

cemetery 22/03/2017 approval published 

23 Sineria Oranit 204 121 /18 /יוש NA 08/06/2017 submission published 

24 Saneria Oranit 71 121 /15 /יוש 
Public buildings and 

cemetery 08/02/2017 approved 

25 Sineria Oranit 14/02/2017 - 8 121 /9 /7 /יוש approved 

26 Sineria Oranit 24/01/2017 - 4 121 /20 /יוש approved 

27 
Or Al Farah, 

Qabatiya Or Recycling Park 0 58 /300 /3 /יוש recycling Park 06/03/2017 objections heard 
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28 Ein Yabrud 
Ofra, Mateh 
Binyamin 15/02/2017 - 60 221 /7 /2 /יוש approved 

29 Arab ATaamra 
Nokdim, Gush 

Etzion 146 411 /6 /4 /יוש Public buildings 02/02/2017 approved for submission 

30 Deir Istiya Nofim, Sameria 03/05/2017 - 108 119 /8 /יוש approved with condition 

31 
Ras Karkar, Deir 

Ammar 
Nerya, Talmon 

North 98 235 /2 /4 /1 /יוש 
light industry, 
commercial 19/06/2017 approval published 

32 Deir Qadis Modiin Elite 4 210 /6 /14 /יוש public buildings 06/03/2017 objections heard 

33 Bil'in, Safa Modiin Elite 0 210 /8 /2 /יוש 
-moving mobile 

homes 02/01/2017 approval published 

34 - MItzpe Hagit תקש/ הת/ יוש / 15 /40 : 0 Mobile tower 
05/04/2017 approved with 

requirements 

35 Yata, Samoa 
Metzudat Yehuda 

(Beit Yatir) 258 506 /1 /יוש 

Public buildings- 
בית "למכינה קדם צבאית 

 on 23 dunam 08/02/2017 approved for submission ,"יתיר

36 Nabi Musa 

Megillot, Megillot 
Yam Hamelach, 

Kalya 608 /9 /1  /יוש NA - 05/04/2017 approved 

37 Naalin Matityahu 15/02/2017 - 2 208 /1 /13 /1 /יוש approved 

38 Deir Diwan Maale Michmas 06/06/2017 - 27 225 /8 /יוש Discussion for submission 

39  Maaleh Adumim 420/1/4/40 750 - 06/06/2017 approved 

40 Abu Dis, Al Azariya Maaleh Adumim 07/06/2017 - 459 420 /1 /24 /יוש submission published 

41 - Maaleh Adumim 24 420 /1 /7 /38 /יוש Public buildings 01/02/2017 approval published 

42 Al Azariya Maaleh Adumim 11/06/2017 - 1 420 /1 /1 /36 /יוש approved 

43 Al Azariya Maaleh Adumim 0 420 /1 /1 /43 /יוש Public Building 28/02/2017 approved 

44 AlEzariya Maaleh Adumim 0 420 /1 /1 /44 /יוש Public buildings 14/06/2017 approved or submission 

45 - Maaleh Adumim 0 420 /2 /2 /2 /23 /יוש commercial 26/02/2017 approved 

46 - Maaleh Adumim 0 420 /1 /6 /12 /2 /יוש Public Building 28/02/2017 submission published 

47 
Kefar Akeb, Barka, 

Mihmas 
Kohav Yaakov, 
Mateh Binyamin מ/ יוש / 242 3541 - 

30/01/2017 approved for submission 
with conditions 
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48 Barka, Mihmas 
Kohav Yaakov, 
Mateh Binyamin 86 250 /2 /יוש Public Buildings 07/02/2017 approval published 

49 Hebron 
Kiryat Arba, 

Ramat Memra 08/06/2017 - 24 510 /22 /1 /יוש approved 

50 Hebron 
Kiryat Arba, Park 

Alon 510 /18 /1 /יוש 

no. of Tourism 
rental units Not 

Available Park 30/04/2017 approved 

51 Yasuf Kfar Tapuah 131/5 6 - 07/06/2017 approved 

52 - 

Kfar Eldad, 
Nokdim, Gush 

Etzion 84 411 /6 /3 /1 יוש Public buildings 08/02/2017 approved for submission 

53 Arab AlTamra 

Kfar Eldad, 
Nokdim, Gusg 

Etzion 10/02/2017 - 4 411 /6 /1 /2 /יוש approval published 

54 Anata Kfar Adumim 323 227 /24 /יוש 
Commercial and 
public buildings 

08/07/207 approved for submission 
with condition 

55 
Mazra'a Al Qibliya, 

Ras Karkar 
Kerem Reim, 

Talmon 07/06/2017 - 255 235 /10 /יוש approved 

56 Nabi Musa Kalya, Megillot ושי / 1/ 9/ 608 NA Tourism 08/05/2017 approved 

57 - 
Jordan Valley 

Regional Council 300 /1 /יוש NA - 14/06/2017 approved for submission 

58 Beit Dajan Hamra 0 307 /4 /יוש 
Commercial 

structures 14/06/2017 approved for submission 

59 Deir Nizam Halamish 06/06/2017 - 56 203 /3 /יוש approved 

60 Nabi Samuel Givaat Zeev 04/01/2017 - 2 215 /2 /21 /יוש approved for submission 

61 Ai Jib Givaat Zeev 25/04/2017 - 1 220 /3 /4 /7 /יוש approved for submission 

62 - Givaat Ze'ev 80 220 /24 /1 /יוש - 
08/02/2017 approved for submission 

with condition 

63 Betunya Givaat Ze'ev 27/02/2017 - 76 220 /24 /יוש approved 

64 - Givaat Ze'ev 27/02/2017 - 76 220 /24 /יוש approval published 

65 - Givaat Ze'ev 0220/10/7 28 - 07/06/2017 approved 

66 Al Jib Givaat Ze'ev 220/10/5 14 - 19/06/2017 approved 
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67 Nabi Saleh Givaat Ze'ev 05/04/2017 - 2 215 /2 /18 /יוש Approved 

68 Nabi Samuel Givaat Ze'ev 05/04/2017 - 1 215 /2 /27 /יוש submission published 

69 Nabi Samuel Givaat Ze'ev 08/02/2017 - 1 215 /2 /31 /יוש approved for submission 

70 - Givaat Ze'ev 24/01/2017 - 1 215 /2 /26 /יוש approval published 

71 Masha Etz Efraim 07/09/2016 - 49 126 /2 /1 /יוש submission published 

72 Masha Etz Efraim 14/02/2017 - 38 126 /7 /יוש approved 

73 Masha Etz Efraim 12/10/2015 - 4 126 /3 /יוש approved 

74 Wadi Al-Nis Etz Efraim 21/05/2017 - 1 126 /11 /יוש submission published 

75 Masha Etz Efraim 0 126 /8 /יוש Public structures 13/03/2017 submission published 

76 Masha Etz Efraim 0 126 /2 /4 /יוש 
Large commercial 

center 05/04/2017 approved for submission 

77 Masha Elkana 0 125 /12 /יוש 
6 public buildings 

between 2-4 stories 30/01/2017 approval published 

78 
Azun, Kefar Talt, 

Deir Istiya El-Matan 0 116 /5 /1 /יוש Access road Junction 25/04/2017 approved 

79  Einav 07/06/2017 - 13 110 /4 /יוש approved for submission 

80 Ramin, Beit Lid Einav 0 110 /2 /יוש Sewage facility 03/05/2017 approved for submission 

81 Artas, Al Khader Efrat 410 /5 /33 /יוש 
11 (tourism 
rental units) 

Two large 
commercial/tourist 

structures 20/03/2017 submission published 

82 Al Khader Efrat 15/02/2017 - 32 410 /3 /19 /יוש approved 

83 Artas, Al Khader Efrat 18/04/2017 - 1 410 /5 /40 /יוש approved for submission 

84 Al-Khader Efrat 0 410 /5 /60 /יוש 
commercial and 

public 05/01/2017 approved for submission 

85 Artas Efrat 0 410 /5 /47 /יוש public building 20/06/2017 approved for submission 

86 Nakhalin Beitar Elite 70 426 /1 /3 /13 /יוש Not available 06/04/2017 approved 

87 Daharia, Dura Beit Hagai Quarry 0 52 /4 /4 /יוש Quarry 04/04/2017 approved 
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88 - Beit El 218/11 200 - 07/02/2017 approved 

89 Dura Al Qara Beit El 07/06/2017 - 20 219 /17 /יוש approved 

90 - Beit Aryeh 07/06/2017 - 10 201 /3 /17 /יוש approved 

91 Abud Beit Aryeh 15/01/2017 - 1 201 /3 /14 /יוש approved for submission 

92 - Beit Aryeh 07/06/2017 - 1 201 /3 /13 /יוש approved 

93 Marda, Salfeet Ariel 839 130 /8 /יוש 
Public and 

commercial buildings 06/06/2017 approved 

94 - Ariel 130/2/3/38 9 - 19/06/2017 submission published 

95 - Argaman 
הת/ יוש / 16/ 1007/ 

1413 0 Commercial 15/01/2017 approved with condition 

96 Silwad Amuna צו/ יוש/ נושא / 1777 42  30/01/2017 objections rejected 

97 Turmus Aya, Jalud Amichai 102 252 /1 /יוש Public buildings 06/06/2017 approved 

98 Dir Al Khattab Alon Moreh 29/05/2017 - 60 107 /4 /1 /יוש submission published 

99 Azun Alfei Menashe 24 115 /14 /יוש Commercial buildings 25/08/2016 submission published 

100 Kafr AlDeek Alei Zahav א/ יוש / 4/ 132 317  14/06/2017 approved 

101 Tarqumiya Adora 07/06/2017 - 18 516 /2 /1 /יוש approved for submission 

102 Azun 

Alfei 
Menashe,Yuvalim 

West 42 115 /11 /יוש Public buildings 08/02/2017 approved for submission 

103 
Occupied East 

Jerusalem Mount of Olives 470484 0 
A structure for 

religous services 
01/02/2017 Approved for submission 

with conditions 

104 
Occupied East 

Jerusalem Neve Yaackov 101-0413658 214 - 
09/02/2017 Check of approval 

conditions 

105 
Occupied East 

Jerusalem 

Gilo, Maalot 
Dafnah, Ramot 
Eshkol, French 

Hill, Mount 
Scopus 101-0209593 0 train - green line 12/01/2017 aproval registered 

106 
Occupied East 

Jerusalem French Hill 101-0362400 0 Tunnel 
13/06/2017approved for submission 

with conditions 
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107 
Occupied East 

Jerusalem 
Light rail, Blue 

Line 101-0178129 0 train 14/06/2017 objections hearing 

108 
Occupied East 

Jerusalem 
Mount of Olives, 
Uzia Boardwalk 101-0247338 0 commercial buildings 15/01/2017 submission published 

109 
Occupied East 

Jerusalem Ramot 101-0103754 100 public buildings 15/2/2017 objections heard 

110 
Occupied East 

Jerusalem Ramot 101-0103754 100 public buildings 15/2/2017 objections heard 

111 
Occupied East 

Jerusalem Pisgat Zeev 101-0330530 254 - 
16/02/2017 Check of approval 

conditions 

112 
Occupied East 

Jerusalem Pisgat Zeev 101-0317149 250 - 
16/02/2017 Check of approval 

conditions 

113 
Occupied East 

Jerusalem Pisgat Zeev 101-0330498 210 
public and 

commercial buildings 
16/02/2017 Check of approval 

conditions 

114 
Occupied East 

Jerusalem Pisgat Zeev 101-0330506 130 - 
16/02/2017 Check of approval 

conditions 

115 
Occupied East 

Jerusalem Pisgat Zeev 101-0330514 104 - 
16/02/2017 Check of approval 

conditions 

116 
Occupied East 

Jerusalem Regional 101-0292870 0 parks 
18/1/2017 recommended for 

submission by the local committee 

117 
Occupied East 

Jerusalem Sheikh Jarah 101-0499699 0 
six floor office 

building 
19/02/2017 Check of aproval 

conditions 

118 
Occupied East 

Jerusalem Sheikh Jarah 126979 0 
Light Rail to Mount 

Scopus 
19/02/2017 recomended for permit 

aproval 

119 
Occupied East 

Jerusalem Gilo 400812 270 - 
21/06/2017 check of approval 

conditions 

120 
Occupied East 

Jerusalem Pisgat Zeev 101-0464859 116 commercial 
21/06/2017 Check of approval 

conditions 

121 
Occupied East 

Jerusalem Ramot 483354 200 - 
22/06/2017Check of approval 

conditions 
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 :7102من عام  الهلك لة المخططاتمثال ع ى 

 ى في اإلدااة المدنية، ع لالرستيطان: وافق المج س األع ى ل تخطيط، ال جنة الفاعية 41/10/7102في 

/  מ/  יוש المخطط اقماف يعقوب. خلما يشاا إليه بارسم مرستوطنة كو  (بشاوط)هيك يا   ا  مخططأن يقدم 

في حلن من المتوقع أن . وباقة مخماسو  كفاعقب ى دونم تابعة لقا  0649أكثا من  وتقام ع ى 242

 بعضحلث أن  ،المفصولة االرستيطانية االرستعماايةالبؤا بالمرستوطنات االرستعمااية  ع الخطة وتصلتورس  ت

كل ومتا واحد عن بعضها البعض مع الهدف المع ن المتمثل في "بناء كت ة  لبعد بمقداا هذه المرستوطنات

". ويتحقق ذلك بتورسيع المرستوطنات والبؤا االرستيطانية كوشاف ياكوف )مرستوطنة واحدة ارستيطانية

 التي أنشيت في عام المرستوطنة االرستعمااية) يةشاقال( كوهاف ياكوف 0925ارستعمااية تأرسرست في عام 

اداشا ح(، ميغاون ه7117التي أنشيت في عام المرستوطنة االرستعمااية الغابية ) بو عقياف خ( كو 7114

 ( وبناء الطاق واألماكن العامة المشتاكة بلن معهم.7107التي أنشيت في عام المرستوطنة االرستعمااية )

ية الغابب و عقاف يخوحدة رسكنية لجاي بناؤها في كو  311وفقا لمهندس المج س االرستعمااي اإلق يمي هناك 

تل " يط ق ع لها ارسم تل زيون. لتم ترسويق هذا الموقع االرستعمااي ل لهود األاثوذكس ع ى النحو التالي:

كارستجابة  7111كل ومتاا شمال القدس. وقد أنشيت في عام  05ترسلون، وهي ضاحية من كوشاف ياكوف، وتقع ع ى بعد 

ة القدس اا معقولة في منطقن لبحثون عن رسكن في الضواحي بأرسعالشباب الذل م(الحايديالمتدلنلن )حتياجات األزواج ال

 .6شخص " 45،111"، وأنه" من المقاا أن لنمو اليشوف ليصل عدد رسكانها إلى الكباى 

: "هناك خطة ال جنة أنه االرستيطانوأب غت بلني فللل التي تعمل كممثل لوزااة البناء واإلرسكان في لجنة 

العتباا بح ول عام ا بعلنتؤخذ رس، والتي (تل زيون )في البالد ككل، بما فلها  ل رسكان المتدلنلنارستااتلجية 

                                           
 7102موقع نفيش بنفيش وهو منظمة شبه حكومية، تم الوصول إليه في يوليو  6 

://www.nbn.org.il/aliyahpedia/community-housing-aliyahpedia/community-profiles/tel-tzion/  
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 ألف وحدة رسكنية في جميع أنحاء البالد 711بناء تم . الخطة االرستااتلجية وافقت ع لها الحكومة، و 7175

 ".من أج ها

 نةل مرستوطالقضايية الرسيطاة وأشاا المرستشاا القانوني ل جنة إلى أن الخطة ال تتطابق مع حدود 

جااءات المعتادة في هذه الحاالت، فهو يطالب فقط بتصحيح ، ولكن كما هو الحال في اإلةاالرستعمااي

من خالل اإلدااة المدنية دون إعطاء أصحاب  الحدود القضايية ل مرستوطنة االرستعمااية، ويتم ذلك داخ يا  

 األااضي الف رسطلنللن فاصة ل تأثلا ع ى القااا.
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 تأجلر األراضي

وحدة  7937مناقصة إللجاا األااضي وبناء  77إصداا  7102، تم في النصف األول من عام إجماال  

ع ى  الوصيو ية ووزااة البناء واإلرسكان رساايل اءات الصاداة عن رس طة األااضي اإلرسكنية. وتنص هذه العط

 92 نم في األااضي المحت ة لفتااتاألمالك الحكومية والمم وكة ع ى تقديم عطاءات الرستيجاا األااضي 

بناء منشآت حلث يط ب من الفايز في العطاء رسنة  39أخاى أو  92رسنة مع خياا تمدلدها إلى  39أو 

 رسكنية أو تجااية أو صناعية.

عطاءات الرستيجاا األااضي ل بناء في أابع مرستعماات ارستعمااية عشاة  تم إصداا 41/4/7102مثال: في 

. واالرسكان البناءالترسويقية لوزااة  قرساماألو ة المهجواة، وزااة المالية يالحكوم مالكألا الوصي ع ىمن قبل 

أايه وكاني  بلت - لت و أوفاايم ععطاءات تأجلا األااضي في المرستوطنات االرستعمااية في بلتاا تقدم 

عاما مع خياا  92، لمدة هكاني ملنش مرستعماةالتي تم إدااجها كحي لالشاقية و ال طات عشوماون و جيف

 وحدات رسكنية جدلدة. 0997بناء لرسنة أخاى ل مقاوللن  92لتمدلد 

7102العطاءات الصادرة في   

   تاریح االنتهاء الوحدات السكنية تاریخ االصدار رقم العطاء المستوطنة االستعماریة 

1 
Alfei Menashe, Givaat 

Tal 
 003/7102/יש

11/05/2017 56 
25/09/2017 

- - 

2 Givaat Zeev 22/05/2017 0 16/02/2017 02/7102/יש - - 

3 Karnei Shomron 28/8/2017 0 16/02/2017 03/7102/יש - - 

4 Ornit 10/7/2017 0 16/02/2017 02/7102/יש - - 

5 Givaat Zeev, HaBanana, 03/7102/30/10/2017 552 25/01/2017 יש - - 

6 
Alfei Menashe, Givaat 

Tal 04/7102/04/09/2017 22 25/01/2017 יש - - 

7 Beitar Elite 70/7102/25/09/2017 97 25/01/2017 יש - - 
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9 
Maaleh Adumim Site 

07, 
 יש/03/7102

25/01/2017 46 14/08/2017 - - 

10 
Maaleh Adumim Sites 

 - - 25/09/2017 44 25/01/2017 יש/02/7102 04 ,03

11 
Alfei Menashe, Givaat 

Tal East 
 יש/24/7102

30/03/2017 472 
04/09/2017 

- - 

12 
Alfei Menashe, Givaat 

Tal East 81/7102/24/07/2017 226 30/03/2017 יש - - 

13 Beitar Elite 23/7102/30/10/2017 65 30/03/2017 יש - - 

14 Beitar Elite 22/7102/25/09/2017 50 30/03/2017 יש - - 

15 Beitar Elite 23/7102/31/07/2017 22 30/03/2017 יש - - 

16 Beitar Elite - Hill C 20/7102/25/09/2017 405 30/03/2017 יש - - 

17 Beitar Elite - Site A 1 22/7102/25/09/2017 70 30/03/2017 יש - - 

18 Karnei Shomron 83/7102/30/10/2017 52 30/03/2017 יש - - 

19 Ofarim - Beit Aryeh 80/7102/30/10/2017 152 30/03/2017 יש - - 

20 Ofarim - Beit Aryeh 87/7102/25/09/2017 478 30/03/2017 יש - - 

7102ول من عام نتايج العطاءات في النصف األ  

 

 رقم العطاء المستوطنة االستعماریة

 تاریخ االصدار

 Final price تاریخ القرار تاریخ االغالق الوحدات السكنية
not 
including 
VAT 

1 Neve Yaakov, 
Jerusalem 

 133/2016/ים
26/07/2016 

36 2/1/2017 
08/01/2017 866,000 

2 
Har Homa -Homat 

Shmuel 77/7102/ים  26/01/2017 130 5/6/2017 08/05/2017 558,000 

3 Kiryat Arba-Givaat 
Haharsina 

 119/2016/יש
05/07/2016 

42 
29/05/2017 11/06/2017 

841,001 

4 Karnei Shomron 043/7102/יש  19/09/2016 Commercial 22/5/2017 11/06/2017 328,770 

7102العطاءات المقتوحة في النصف االول من عام   

   تاریخ االغالق الوحدات السكنية تاریخ االصدار رقم العطاء المستوطنة االستعماریة 

1 Maaleh Adumim 8/2015/23/01/2015 יש Hotel 06/02/2017 - - 
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 االرستعماريلنن لل مستوطنالتي قدمتها الحكومة قتصادية االحوافز ال

أهم قااا  44ـ، الذي اتخذته حكومة نتنياهو ال2/3/7104بتاايخ  662ية اقم رساايل قااا الحكومة اإل يعتبا

. وتحدد المادة الرسادرسة هذا القااا رسااي 7المح ية ذات األفض ية الوطنية والتجمعاتلتع ق بتحدلد المناطق 

م، وتشكل األرساس الذي تقوم ع يه الحكومة والوزااات والمؤرسرسات الارسمية  12/2/7102المفعول حتى 

ص الوطنية لتحقلق األهداف التالية التي نالمح ية من حلث األفض ية  والتجمعاتفي التعامل مع المناطق 

 ع لها دلباجة القااا:

وزيادة عدد الرسكان في األطااف والمناطق القايبة من الحدود، ع ى النحو  إرساايللتشجيع نشا الرسكان في  -أ 

 المحدد أدناه.

، كما تعافها وتل أبلبزيادة النمو االقتصادي وتق لل الفوااق في الفاص بلن المناطق ذات األولوية الوطنية  -ب 

 وزااة الداخ ية.

 .رساايللالعرسكاية إل -تعزيز القوة المدنية  -ج 

 تحرسلن نوعية الحياة ل مرستوطنات كأولوية وطنية. -د 

 العتبااات يةذات االفض ية الوطن المح ية التجمعاتالقااا أغ بية مرستعماات الضفة الغابية في قايمة  ويضم

المح ية األفض ية العتبااات اجتماعية واقتصادية، التي تم تحدلدها  معاتالتجوطنية، وكذلك في قايمة 

 01بنلت قبل )بموجب القااا نفرسه، باإلضافة إلى تقديم تفضلل وطني ل مرستعماات التي شلدت حدلثا 

 .أعوام(

                                           
 7 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des667.aspx  

 



31

31 
 

 

 االرستعماريلنن لل مستوطنالتي قدمتها الحكومة قتصادية االحوافز ال

أهم قااا  44ـ، الذي اتخذته حكومة نتنياهو ال2/3/7104بتاايخ  662ية اقم رساايل قااا الحكومة اإل يعتبا

. وتحدد المادة الرسادرسة هذا القااا رسااي 7المح ية ذات األفض ية الوطنية والتجمعاتلتع ق بتحدلد المناطق 

م، وتشكل األرساس الذي تقوم ع يه الحكومة والوزااات والمؤرسرسات الارسمية  12/2/7102المفعول حتى 

ص الوطنية لتحقلق األهداف التالية التي نالمح ية من حلث األفض ية  والتجمعاتفي التعامل مع المناطق 

 ع لها دلباجة القااا:

وزيادة عدد الرسكان في األطااف والمناطق القايبة من الحدود، ع ى النحو  إرساايللتشجيع نشا الرسكان في  -أ 

 المحدد أدناه.

، كما تعافها وتل أبلبزيادة النمو االقتصادي وتق لل الفوااق في الفاص بلن المناطق ذات األولوية الوطنية  -ب 

 وزااة الداخ ية.

 .رساايللالعرسكاية إل -تعزيز القوة المدنية  -ج 

 تحرسلن نوعية الحياة ل مرستوطنات كأولوية وطنية. -د 

 العتبااات يةذات االفض ية الوطن المح ية التجمعاتالقااا أغ بية مرستعماات الضفة الغابية في قايمة  ويضم

المح ية األفض ية العتبااات اجتماعية واقتصادية، التي تم تحدلدها  معاتالتجوطنية، وكذلك في قايمة 

 01بنلت قبل )بموجب القااا نفرسه، باإلضافة إلى تقديم تفضلل وطني ل مرستعماات التي شلدت حدلثا 

 .أعوام(

                                           
 7 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des667.aspx  
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الحوافز واإلعفاءات في مجال البناء  ايضالتناول  7105\7\71الصادا في  7554قااا الحكومة اقم 

المح ية ذات األفض ية الوطنية، وفي الوقت نفرسه، فإن قااا الحكومة اقم  ل تجمعاتواإلرسكان المقدمة 

الوطنية، التي تضم المرستوطنات  االفض ية، لارسم خايطة مناطق 7107\0\79الصادا في  3097

، أو إلى حلن اتخاذ قااا آخا. 7105/5/40الحة حتى ية المهيمنة في الضفة الغابية، وتعتبا صرساايل اإل

 .8ية(رساايل )لتم نشا هذه القايمة ع ى الموقع اإللكتاوني لوزااة البناء واإلرسكان اإل

 ية الحالية في إطاا دعم المرستوطنات االرستعمااية فيرساايل ومن القاااات األخاى التي اتخذتها الحكومة اإل

 7105كانون األول / ديرسمبا  71المؤاخ  262ل، قااا الحكومة اقم الضفة الغابية، ع ى رسبلل المثا

 452وقااا الحكومة اقم  9الذي تضمن صاف المنح والمخصصات ل مجالس المح ية لهذه المرستعماات

ية االرستعمااية رساايل اإل ل تجمعاتم لون شيكل  431الذي تضمن تخصيص حوالي  2/5/7105بتاايخ 

 10.في الضفة الغابية

ة" المعتمدة من وزااة الصناعة ية مداجة في "قايمة األفض يات الوطنيرساايل المرستوطنات اإل كما أن

ة في الضفة يرساايل ية، والتي تتاجم إلى تقديم الدعم والتشجيع لجميع المناطق الصناعية اإلرساايل اإل

المرستوطنات  ة بما في ذلكأولوية لشااء مناطق تفضل ية وطني "يةرساايل وزااة الدفاع اإل". كما تعطي 11الغابية

. وينطبق األما نفرسه ع ى وزااة االقتصاد التي خصصت مثال 12ية في الضفة الغابيةرساايل اإلاالرستعمااية 

مالللن شيكل الرستيعاب الخايجلن الجدد الذلن يعيشون في ت ك المناطق التي توجد فلها مصانع تقع في  6

لتعزيز الصناعة في  7106نهاية أياا / مالو  م لون شيكل في 52، وخصصت 13وطنية أفض يةمناطق 

                                           
 8 http://www.moch.gov.il/odot/yeshuvey_adifut_leumit/Pages/reshimat_yeshuvey_adifut_leumit.aspx  
 9 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec867.aspx  
 10 http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/des358.aspx 
 11 http://www.economy.gov.il/INDUSTRY/DEVELOPMENTZONEINDUSTRYPROMOTION/Pages/default.aspx 
 12 w.mod.gov.il/Society_Economy/Pages/economic_support.aspxhttp://ww  

 http://www.themarker.com/news/macro/1.248846113  
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. وباإلضافة إلى ذلك، تقدم هلية الخدمة المدنية الوطنية الدعم لتحقلق التع يم العالي ألوليك 14هذه المناطق

 15الذلن أتموا خدمتهم الوطنية والمدنية في مناطق األفض ية الوطنية

لتضمن  02.17.7106بتاايخ  رساايل ياإل الوزااءومن الجدلا بالذكا أن التقايا الصادا عن مكتب اييس 

عفاءات والترسهيالت لمناطق األفض ية في مجال المنح واإل إرساايللحكومة جاد اإلنجازات التي حققتها 

ال تشلا تقاايا الحكومة إلى في حلن ، 16الوطنية والتي تشمل أغ بية المرستوطنات في الضفة الغابية

م لون شيكل  511الاغم من أن الملزانية تأتي من الحكومة وب غت نحو  "، ع ىاالرستيطان"إنجازات" "شعبة 

ة الغابية ية في الضفرساايل اإل رستعماايةاال مخصصة أرسارسا لدعم المرستوطنات ، والتي كانت7103في عام 

ها رستيطان"، انظا موقعية تحت عنوان "قرسم اإلرساايل )لمزيد من المع ومات حول ما تقوم به الحكومة اإل

 (.17إلنتانتع ى ا

لث أن القدس فضل ة خاصة حأرساايل ية في القدس، فهي تتمتع بلنرسبة ل مرستوطنات االرستعمااية اإلأما با

ي، حلث أن "وزااة القدس" قد انقرسمت عن "وزااة القدس والشتات" رساايل مشاوع االرستعماا اإل علنهي في 

 .1809.15.7105ونق ت إلى موقعها في مكتب اييس الوزااء وفقا الجتماع مج س الوزااء في 

وبناء ع ى ذلك، فمن المنطقي أن يكون معدل النمو الرسكاني في هذه المرستعماات، وفقا لبيانات المكتب 

( من متورسط الدولة المحت ة ٪3.3، أكثا من الضعف )7103في عام  ي رساايلاإل الماكزي لإلحصاء

التي و ع يه في مدن مثل تل أبلب وحيفا وايشون للزيون وأشدود  ومما ه اضعافأابعة واع ى ب(، 0.9٪)

                                           
 14   .co.ilhttp://economy.bestoneonline  
 15 http://ncs.gov.il/ncs/Pages/zchuyot_charedim_menu.aspx  
 16 http://www.pmo.gov.il/about/Projects/Pages/adifut.aspx  
 17 http://www.themarker.com/realestate/1.2527717  
 18 http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes190515.aspx  
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 14   .co.ilhttp://economy.bestoneonline  
 15 http://ncs.gov.il/ncs/Pages/zchuyot_charedim_menu.aspx  
 16 http://www.pmo.gov.il/about/Projects/Pages/adifut.aspx  
 17 http://www.themarker.com/realestate/1.2527717  
 18 http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/govmes190515.aspx  
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الحاكة الداخ ية من المدن ماتفع ل نمو في معظمه إلى . ويعزى هذا المعدل ال19أغ بية لهودية تعتبا

 يادلن.به في جميع الم تتمتعإلى مرستعماات الضفة الغابية بفضل المناخ الجذاب الذي اإلرساايل ية 

لنظا  .الجانب اآلخا من هذه الرسيارسة هو األثا الكااثي لهذه التدابلا ع ى الواقع الديموغاافي الف رسطلني

، تشكل األادن في منطقة واديف. األكثا وضوحا يه، و في أمث ة مثل منطقة وادي األادن وفي مدلنة القدس

 لزيادة المطادة في المرستوطنلنمن مناطق األفض ية الوطنية. إن ا اية جزءرساايل جميع المرستعماات اإل

لتي ااتكبتها إلخالء ا، التي يقاب ها انخفاض في عدد الف رسطلنللن برسبب تدابلا الطاد وااالرستعماايلن

لمناطق ى االنكماش واالنتقال إلى الغاب نحو اية وجيشها، أجبات الرسكان الف رسطلنللن ع رساايل الحكومة اإل

طلنية مثل الف رس التجمعاتالخاضعة ل رسيطاة الف رسطلنية. وقد شوهدت حاالت إخالء جماعي في العدلد من 

الحدلدية وحمصة وبزيق والمالح والكازلية. أما بالنرسبة ل قدس، فمن الكافي أن نالحظ أن رسكان منطقة 

 لتحم التي القدس مدلنة رسكان -إن لم يكن ك هم  -ة( هم في الغالب نرسم 21،111" )حوالي عقب"كفا 

ألفا، الذلن أجباوا ع ى الفااا  21"البالغ عددهم نحو  شعفاط"  لرسكان بالنرسبة الحال هو كما القدس، هوية

 ية والعيش في مخيم الالجيلن.رساايل من مدلنتهم برسبب اإلجااءات اإل

 

 

 

 

 

 

                                           
 19 geo.cet.ac.il/FileViewer.aspx?nFileID=393090  
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 يرسرايل المنشآت الف سطلنلة من قبل قوات االحتالل اإلهدم ومصادرة عم لات ال

 7102النصف األول من عام  خالل 

 

 7102ي في عام رسرايل هدم ومصادرة المنشآت الف سطلنلة من قبل قوات االحتالل اإل

 
 

Structures 

 
Total 

Demolitions 

Demolitions 
of donor 
funded 

structures 

 
Total 

confiscations 

Confiscation 
of donor 
funded 

structures 
Residential inhabited 72 10 1 7 

Residential uninhabited 13 4 0 0 
WASH 03 01 0 - 

Agricultural 011 34 - - 
Infrastructure 1 1 4 1 

Others 13 2 2 - 
Total 383 233 20 0 

Effected residents 2353 2853 252 253 
 

الممولة من الجهات  بنلةلألي رسرايل ومصادرة المنشآت الف سطلنلة من قبل قوات االحتالل اإلهدم 

 7102ول من عام النصف األ - 7104المانحة والمساعدات اإلنسانلة في السنوات 

year Demolitions of 
donor funded 

structures 

Confiscation 
of donor 
funded 

structures 

Effected 
residents 

4102 092 73 237 

4102 097 19 213 

4102 771 32 4123 

the first half 
of 2017 

077 3 1234 

Total 0112 041 9131 
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D E M O L I T I O N S  A N D  C O N F I S C A T I O N S  O F  P A L E S T I N I A N  
S T R U C T U R E S  B Y  T H E  I S R A E L I  O C C U P A T I O N  F O R C E S  O F  

D O N O R  F U N D E D  S T R U C T U R E S  A N D  H U M A N I T A R I A N  A I D  I N  
T H E  Y E A R S  2 0 1 4 - T H E  F I R S T  H A L F  O F  2 0 1 7

Demolitions Confiscation


