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ב"וארהמכסיקותולדות הגבול בין 

ב"י ארה"סופחה ע1845-ב;הרפובליקה של טקסס1836-1845
ב"י ארה"נתבע ע1845-1848-ב;י טקסס"נתבע ע, שטח שנוי במחלוקת1845-1836

מכסיקניויתור 1848
גאדסדןרכישת 1853



1999, שעורי העוני

שלגביהם נקבע שהם במעמד  (אחוז האנשים 
1999, מתחת לסף העוני לפי  מדינה) עניים

או יותר
עד
עד
עד

עד
עד

5.0% -פחות מ



-ב לאורך הגבול הדרום"י פטרול של ארה"מורשים ע-לכידות של מהגרים בלתי. 1גראף
2013ושנת המס 2000מערבי בין שנת -לאורך הגבול הדרוםארעו,  ב"מערבי של ארה

לאורך הגבול  שארעומראה את המספר השנתי הכולל של לכידות 1' מסגראף
2013ושנת  המס 2000מערבי בין שנת המס -הדרום

, מס-כ לכידות הזרים הבלתי חוקיים לפי שנות"סהUSBP,: מקור 
http://cbp.gov/sites/default/files/documents
U.S.520Border%20Patrol%20Fiscal%20Year%20Apprehension%20Statistics%20by%20se
ctor%20and%border%20area.pdf
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מערבי-לכידות בגבול הדרום
ממוצע יומי לפי חדשים

:  2012יוני 
מודיעים על 

DACA

:2014יוני 
אובאמה מצהיר על 

'הומאניטארימשבר '

2015
מדיניות החזקת  

המשפחות של אובאמה

2015יולי 
פירוש מחדש של 

פלורס

: 2019ינואר 
MPP-תחילת ה

2019מאי 
איום התעריפים מוביל  

מכסיקופעולה של לשתוף

: 2019קית
יישום כלי  DHS 

חדשים

קטינים בלי  
קטינים  , ליווי

בחיק משפחות

בוגרים בודדים

הגנת המכס 
והגבולות



גדר הגבול

גזרות הגבול
מחסום גבול קיים
כברת מחסום מוצעת
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אוויריתתמחכה טים"פקוח מל

תמיכה ימית

תחנת אוויר וים
מפקדת גזרת פטרול  

הגבול מרכז פקוד
תחנת פטרול  

הגבול מסוף נתונים  
נייד

מכוניות סוכנים

מערכת בקרה
נמל כניסהניידת

ב"גבול ארה

חיישני קרקע 
מאויישיםלא 

מגדל 
מצלמה/ם"מכ



קצין/ פתרון ממוקד על סוכן 

חיישנים  

מידע  

פקוד ובקרה  תשתית 

מודעו
ת למצב

תקשורת 



''גדר וירטואלית''

כלי טיס לא מאויישים
)UAV(

מצלמות דוממות  
ומצלמות וידאו  

מקליטותומשדרות  
את הפעילות בגבול  

בזמן אמת  

משדרים
שמעבירים מידע  

מוצבים על מגדלים  
ואפשר לציידם 

באורות המגיבים  
לתנועה

חיישנים על 
קולטים הקרקע

תנועה וחום, חום

מרכז תקשרת
מעביר מדע מחיישנים  

ליחידות הפטרול  
בגבול

מרכז תקשרת
מעביר מדע מחיישנים  

ליחידות הפטרול  
בגבול

ב משתרע  "ארה-גבול מכסיקו
מייל1952לאורך 

ארצות הברית

ארצות הברית

מקסיקו

מקסיקו
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טווח במיילים
מהירות במייל לשעה
הצפון למעלה

אותות סיגמה3
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ثضظ ٮٮ �ظ  ٮ ظطظص ظ

גדר מעוקמת כהגנה ראשונה  : מכסיקו 
בגובה  , 8אינטש על חצי אינטש על 3

)מטר5-כ(רגל 15

ٮض ضشكحظ   نكٮظ 
ٮ10ططكطظ  صط

تپشك ٮش

גדר עשויה  : ב "ארה
שרשרת חוליות בגובה  

רגל10
אספלט

ארצות הברית

تضبظپظ ٮپبكضص : ٮشكص  ٮضكٮپم  ثطظظ ظ ٮ ظٮ 1999ٮنشص ض
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הערכה  

משוב

משימה

הפצה  
ושלוב

תכנון  
ונהול

נתוח  אסוף
והפקה

עבוד 
ושמוש
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בסיסים פוטנציאליים

מטרות הפטרול

נתיבי טיסה
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