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حٍث سهًد , ذسرًز سهطاخ االحرالل االسزائٍهً تاسرٓذاف انرجًعاخ انثذٌٔح فً يُطقح االغٕار انفهسطٍٍُح

أْانً عزب أتٕ ساٌذ انٕاقعح انى انشًال يٍ قزٌح انٌُٕعًح  3122فً انثاًَ يٍ شٓز كإٌَ ثاًَ يٍ انعاو 

ٔ انثُاء فً عذد يٍ انًًرهكاخ فً انًُطقح شًهد يسجذا ٔ خٍاو انفهسطٍٍُح سثعح عشز اَذارا تٕقف انعًم 

ٌثٍٍ ذفاصٍم انًًرهكاخ انًٓذدِ تانٓذو ٔ  2جذٔل رقى   .سكٍُح ٔ حظائز نهحٍٕاَاخ ٔ غٍزْا يٍ انًًرهكاخ

 :أسًاء أصحاتٓا

نىع الونشأج  

الوخطزج 

 تالهذم

اسن صاحة الونشأج 

 العذد الوهذده تالهذم

 تزكس سكًُ

يُشل قٍذ 

يٍ )االَشاء 

 1 يحًذ عهً ساٌذ  (االسًُد

 2 ساليح عهً  حظٍزج أغُاو

  3 َاجح عهً ساٌذ يُشل

 4 أشزف سهًٍاٌ ساٌذ يُشل 

 5 حسٍٍ دأد تزكس سكًُ 

 6 سعٕد دأد ساٌذ تزكس سكًُ 

 7 عطا دأد تزكس سكًُ 

 8 َاٌف دأد ساٌذ تزكس سكًُ 

  9 طانة دأد ساٌذ تزكس سكًُ 

 10 سهًٍاٌ دأد ساٌذ حظٍزج أغُاو 
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 11 أحًذ دأد ساٌذ حظٍزج أغُاو 

   12 َادر دأد ساٌذ تزكس سكًُ 

   13 ٌٕسف دأد يُشل 

يُشل قٍذ  

 14 ساٌذ سهًٍاٌ ساليح االَشاء
  

 حظٍزج أغُاو 

يٕسى سهًٍاٌ ساليح 

 15 حساٌ
  

   16 يسجذ انقزٌح 

   17 (3عذد )أعًذج كٓزتائٍح  

 

 



ٔ كاَد سهطاخ االحرالل االسزائٍهً قذ أيٓهد أْانً قزٌح عزب انشاٌذ حرى انساتع ٔ انعشزٌٍ يٍ شٓز 

االعرزاض عهى االٔايز انعسكزٌح انصادرج تحق يًرهكاذٓى ٔ انًثاشزج نرقذٌى  3122كإٌَ انثاًَ يٍ انعاو 

ٔ ٌجذر انذكز أٌ انرٕجّ السرصذار ذزاخٍص يٍ انسهطاخ االسزائٍهٍح ال ٌضًٍ يُح . تاجزاءاخ انرزخٍص

ٔ ذجذر االشارج أٌ ْذِ ًْ انًزج انثاٍَح انرً ذسرٓذف فٍٓا سهطاخ االحرالل  .ذزاخٍص الْانً انًُطقح

حٍث ذسهى , 3121ٍهً أْانً قزٌح عزب انشاٌذ شًال قزٌح انٌُٕعًح خالل أقم يٍ شٓزٌٍ فً انعاو االسزائ

أٔايز عسكزٌح ذقضً تٕقف انعًم ٔ  3121أْانً عزب انشاٌذ فً انثانث يٍ شٓز ذشزٌٍ ثاًَ يٍ انعاو 

ٔ فًٍا ٌهً   .انثُاء فً عذد يٍ انًًرهكاخ أٌضا شًهد يُاسل ٔ حظائز حٍٕاَاخ ٔ غٍزْا يٍ انًًرهكاخ

-  :ذفصٍم نالٔايز انرً ذى ذٕسٌعٓا عهى أْانً عزب انشاٌذ

   انعذد اسن صاحة الووتلكاخ

 1 اتزاٍْى يحًذ انشاٌذ

 2 ضٍف هللا يحًذ حسٍٍ انشاٌذ 

 3 عٕدج يحًذ انشاٌذ 

 4 صانح يحًذ انشاٌذ 

 5 سهًٍاٌ يحًذ انشاٌذ 

 6 حسٍٍ يحًذ انشاٌذ 

 7 اسًاعٍم يحًذ طزٌف رشاٌذج

 8 سًٍز يحًذ يحًٕد رشاٌذج

 9 ذٍسٍز يحًذ يحًٕد رشاٌذج

 10 صانح يحًذ يحًٕد رشاٌذج

  -:جغزافيا و سكاى ,عزب الشايذ الثذوي تجوع 

, كٍهٕيرز انى انشًال انغزتً يٍ قزٌح انٌُٕعًح 2حٕانً ( تذٔ قزٌح انٌُٕعًح)ٌقع ذجًع عزب انشاٌذ انثذٔي 

ٔ ٌعرثز ذجًع عزب انشاٌذ جشءا انثذٔي ال ٌرجشأ يٍ قزٌح انٌُٕعًح ٔ ٌثهغ انرعذاد . شًال يذٌُح أرٌحا

 شخصا 451انسكاًَ فٍّ حٕانً 



ذرٕاجذ قاعذج عسكزٌح اسزائٍهٍح ٔ , كٍهٕيرز يُٓا 2اٌذ ٔ عهى تعذ انى انشًال انغزتً يٍ يُطقح عزب انش 

ٔ انجذٌز تانذكز أٌ انقاعذج انعسكزٌح . دًَٔا يٍ اراضً قزٌح انٌُٕعًح انفهسطٍٍُح 071ذحرم يا يساحرّ 

ز كًا ٌفرق, االسزائٍهٍح قذ ساًْد كثٍزا فً انحذ يٍ ذطٕر ٔ ذٕسع ْذا انرجًع انثذٔي يٍ انُاحٍح انعًزاٍَح

ْذا انرجًع انى انعذٌذ يٍ انخذياخ ٔ االحرٍاجاخ انزئٍسٍح كايذادخ انًٍاِ ٔ انًجاري ٔ خطٕط انٕٓاذف ٔ 

 انكٓزتاء

 


