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 אשר עזה וחבל ושומרון יהודה באזורים השטחים, תושבי של נזיקין תביעות לגבי נתונים להלן
 פיצויים(בשנים שהתקבלו)נפסקו תביעות לגבי נתונים המשפט, ולבתי הביטחון למשרד הוגשו
.20X4 עד 1988

התיקים( מספר מצוינים )מקרא־בסוגריים
לאזח״ע. איו"ש בין במערכת הפרדה הייתה לא 1988-1994 בשנים

בפס"ד/פשרה פיצוי - גוף

 בבי״מ תביעות

עזה

 בבי״מ תביעות

איו״ש

תביעות
במשהב״ט

עזה

 במשהב״ט תביעות

איר׳ש
שנים

־— — — *1988

— — *1989

— — (52) 5,826,233 1990
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—
י (38) 2,869,289 1991

— — (49) 6,455,291 1992
— — (20) 7,875,747 1993
--- (12) 9,775,654 1994

{18} 1,572,512 (47)7,313,13 6 (26) 336,600 (31) 282,561 1995
(37) 1,968,106 (80) 12,906,020 (37) 806,800 (75) 1,941,462 1996
(57) 10,139,312 (67) 13,683,219 (18) 725,500 (30) 1,256,818 1997
(64) 7,353,011 (49) 8,968,661 (3) 143,000 (13) 324,604 1998
(60) 7,250,902 (63) 12,673,069 (1) 16,200 (11) 154,500 1999
(76) 12,356,792 (97) 16,907,742 (6) 123,484 (7) 93,655 2000

(56) 6,596,180 11,693,139
(55)

— (6) 94,236 2001

(27) 2,480,702 (32)2,575,514 (3) 46,057 (5) 535,905 2002
(19) 2,757,556 (30) 4,333,810 ~־ (3) 52,000 2003
(22) 2,449,953 (29) 4,284,401 (2) 13,531 (11) 472,318 2004
(28)2,518,077 (33) 6,267,347 (2) 10,053 (7) 170,376 2005
(28) 5,382,964 (24) 10,534,222 (1) 192,500 (20) 1,854,435 2006
(14) 1,370,141 (25) 6,878,186 (1) 21,600 (8) 1,311,462 2007
(15) 3,323,402 (32) 10,259,022 (1) 22,000 (6) 150,504 2008
(20) 6,608,948 (30) 7,688,368 — (5) 756,550 2009
(5) 7,214,975 (19) 6,785,992 — (4) 45,160 2010
(2) 981,920 (31) 9,616,701 — (2) 205,000 2011
(1) 517,666 (20)8,514,216 — (1) 2,000 2012
(2) 659,400 (5) 299,076 (1) 119,450 — 2013
(1)212,170 (13) 5,749,589 — — 2014

במערכת. נתונים אין 1988-1989 *בשנים
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בפס^ד/פשדה פיצוי - יפוש

 בבי״מ תביעות

עזה

 בבי״מ תביעות

איו״ש

תביעות
במשהב״ט

עזה

 במשהב״ט תביעות

איו״ש

שנים

— — (7) 7,490 1988

— — (26) 73,727 1989

- - - — (52) 123,217 1990

— (38) 86,066 1991

— — (49) 145,531 1992

־— - ־ ־ (20) 182,833 1993

— — (12) 113,172 1994

- - - — (4) 28,274 (7) 18,705 1995

(4) 9,212 (4) 16,296 1996

— — (4) 22,808 (6) 44,346 1997

- ־ ־ —־ (3) 38,292 (2) 11,139 1998

— — (1) 8,572 — 1999

— ־ ־ ־ (1) 2,42.3 ־ ־ ־ 2000

— - - - — 2001

— — - - ־ - —־ 2002

־— - - - — — 2003

— — — (4) 444,213 2004

— (6) 229,131 (1) 96,917 (6) 81,627 2005

־— (5) 410,879 ־ ־ ־ (6) 109,151 2006

(2) 63,800 (7) 208,311 — (10) 140,981 2007

(2) 70,000 (5) 1,082,343 — (5) 165,053 2008

(2) 457,765 (3) 153,241 - - - ־— 2009

- ־ ־ (16) 3,046,000 (1) 8,000 (2) 6,020 2010

— (3) 246,252 — (2) 8,170 2011

— (5) 506,588 (1) 236,160 - ־ - 2012

— (2) 32,000 — — 2013

(1) 120,000 (5) 137,938 — (1)2,234 2014

.073-3233711 :פקס׳ ,03-6975540 :טלפון .6473424 תל־אביב הקריה.
16:00 ער 08:00 בשעות חמישי, עד ראשון בימי□ טלפוני מענה .pniot@mod.gov.il:אלקטרוני דואר

הציבור פניות / www.mod.gov.il בכתובת הביטחון. משרד של האינטרנט באתר מפורסם אודותינו מידע

mailto:pniot@mod.gov.il
http://www.mod.gov.il


:כדלסמו הדיו משורת לפנים הועדה פיצוי/ תשלומי

.2004 משנת ידניים נתונים נבדקו הממוחשבת. במערכת נתונים ***אין

 עזה ,תיסי1

 10 הוגשו

10 נדחו

 איו»ש תיסי .2

 52 הוגשו

10 נדחו

 כמפורט: (42) ₪ 575,895 בסך פיצוי שולם

 ביהמ״ש( לכותלי מחוץ תובעים)שולם ג5

מלחמתית. פעולה בגין בבימ״ש שנדחו לאחר שולמו 7

 לפי מנהליים, לעניינים משפט כבית בשיבתו המחוזי המשפט לבית לעתור ניתן זו החלטה על
.2000התש״ס- מינהליים, לעניינים המשפט בתי חוק הוראות
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