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הגדה המערבית
ופלסטיני  בעימותים  נהרג  פלסטיני 

נוסף מת במשמורת

השבוע הרגו כוחות ישראליים פלסטיני ופצעו לפחות 
36 פלסטינים, 12 מהם ילדים, במהלך עימותים שפרצו 
ומעצר  חיפוש  ומבצעי  מחאה  הפגנות  של  בהקשר 
ברחבי הגדה המערבית. מספר הפצועים הוא כשליש 
השבועי  הממוצע  ומן   )118( הקודם  בשבוע  מהנתון 
מאז תחילת 2014 )115(. בעימותים השבוע נפצע גם 

אחד מאנשי הכוחות הישראליים.

בסך  ישראליים  כוחות  ביצעו  הדיווח  תקופת  במהלך 
הכול 87 מבצעי חיפוש ומעצר, ירידה לעומת ממוצע 
השנה.  תחילת  מאז  כאלה  מבצעים  מאה  של  שבועי 
לעימותים  התפתחו  הללו  המבצעים  מבין  חמישה 
שבהם נפגעו בני אדם. באחד העימותים האלה, שפרץ 
)נפת  אל-אמערי  הפליטים  במחנה  בספטמבר  ב-9 
רמאללה(, ירו חיילים ישראלים למוות בפלסטיני בן 22 
ההרוגים  סך  מגיע  מותו  עם  בחזהו.  חיה  בתחמושת 
הפלסטינים בגדה המערבית מאז תחילת השנה ל-41.

פלסטיני נוסף נפצע במבצע שנערך ב-12 בספטמבר 
ירו  ישראליים  כשכוחות  סלפית(,  )נפת  מרדא  בכפר 
מכל גז מדמיע אל מרכול בכפר, אחרי שערכו בו חיפוש 
התנוססה  החנות   על  מהסחורות.  לחלק  נזק  וגרמו 

כרזה שקראה להחרים סחורות ישראליות.

שלושה מהפצועים הפלסטינים השבוע נפגעו כשהוכו 
עשר  בן  ילד  היה  ביניהם  ישראליים.  כוחות  ידי  על 
שנפצע בשכונת סילואן שבירושלים המזרחית, ולאחר 
נוספים,  ילדים  שלושה  עם  אחדות  לשעות  נעצר  מכן 
בהקשר של עימותים עם כוחות ישראליים על רקע יידוי 

אבנים על ידי פלסטינים.

לפחות שלושה פלסטינים נפצעו מפגיעת קליעי גומי 
בראשם, בשלוש תקריות נפרדות שהתרחשו בביתוניא, 
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי

אדם אחד נהרג בעימותים ברחבי הגדה המערבית, שהיקפם פחת  ●
11 מבנים נהרסו בשטח C, ועקב כך נעקרו 14 פלסטינים מבתיהם  ●

ארבעה פלסטינים, שניים מהם ילדים, מתו מפצעים שנפצעו בסכסוך ברצועת עזה  ●
מעבר רפיח נותר פתוח אך המעבר בו מוגבל  ●

חידוש פעולתה של תחנת הכוח של עזה תלוי באספקת דלק  ●

1השבוע:
41ב-2014 )נכון להיום(:
201314 )באותה תקופה(:

3,736 4,266

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראליים

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראליים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראליים

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

 השבוע

השבוע

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

www.ochaopt.org 
האומות המאוחדות המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA השטח הפלסטיני הכבוש 

ochaopt@un.org +972 )0(2 582 5841 :972+ | פקס )ת.ד. 38712, ירושלים המזרחית 91386 | טל’: 9962 582 2)0

תאום מציל חיים

במסגרת  רמאללה,  שבנפת  ובסילוואד,  באל-בירה 
עימותים שכללו יידוי אבנים על ידי פלסטינים. הוראות 
הפגנות  לפיזור  הישראלי  הצבא  של  באש  הפתיחה 
אדם,  של  רגליו  לעבר  רק  גומי  כדורי  של  ירי  מתירות 
ולא על ילדים. בשבוע שעבר מת ילד בן 16 מפצעים 
שנפצע אחרי שעל פי דיווחים נורה בראשו בכדור ספוג 

או בקליע גומי בירושלים המזרחית.

בתקרית אחרת, ב-10 בספטמבר, ירו כוחות ישראליים 
הספר  בית  לעבר  הלם  ורימוני  מדמיע  גז  מכלי 
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לבנים בזיתא )נפת טול כרם(, בעקבות עימותים עם 
פלסטינים בקרבת גדר ההפרדה. כתוצאה, פונו מבית 
הספר בסביבות שתים עשרה בצהריים 350 תלמידים 
התקרית  זו  הספר,  בית  מנהל  18-6.לדברי  בגילים 
השלישית מסוג זה תוך שבועיים. לא דווח על נפגעים.

בתקרית נוספת השבוע, ב-9 בספטמבר, הועבר עציר 
פלסטיני בן 37, תושב חברון, מכלא אשל שבבאר שבע 
לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו. מועדון האסיר 
לענייני  העליונה  הפלסטינית  והוועדה  הפלסטיני 
אסירים ערערו על נסיבות מותו, וטענו כי העציר מת 
כתוצאה ממכות שהוכה בעודו במשמורת, וכי בניגוד 
לגרסה שמסרו להם רשויות הכלא הישראליות, האיש 
לא שלח יד בנפשו. העציר הסגיר את עצמו למשטרת 
ישראל על שבשלהי חודש יולי דרס ופצע מתנחל ליד 
המשפט  לבית  אביו  של  פנייתו  סמך  על  עציון.  גוש 
שלאחר  נתיחה  בגופתו  בוצעה  שבע,  בבאר  המחוזי 
המוות בנוכחות רופא פלסטיני, לקביעת סיבת המוות. 
בכפוף  רק  לפרסם  יהיה  ניתן  הנתיחה  תוצאות  את 

להחלטת בית משפט.

שני ילדים אושפזו בעקבות מתקפת 
מתנחלים באזור H2 של חברון

השבוע תועדו שתי תקריות אלימות מתנחלים שבהן 
נפצעו פלסטינים או נגרם נזק לרכוש פלסטיני, בנוסף 
על תקרית אחת של אלימות מתנחלים נגד שני פעילים 
בינלאומיים לזכויות האדם. בחודשים האחרונים ניכרה 
ירידה בהיקפה האלימות מצד מתנחלים, עם ממוצע 
לעומת  השנה  תחילת  מאז  תקריות  שש  של  שבועי 

שמונה תקריות ב-2014, ושמונה ב-2013.

כימיים  חומרים  מתנחלים  ריססו  בספטמבר  ב-13 
מערת  ליד  ו-12,   10 בני  ילדים,  שני  של  בפניהם 
/ מסגד אל-אבראהימי באזור H2 של העיר  המכפלה 
ב-14  אזור,  באותו  הילדים.  אושפזו  כך  עקב  חברון. 
בספטמבר, אושפז ילד בן שבע אחרי שנדרס על ידי כלי 
רכב של מתנחלים )פגיעה זו לא נספרה כמתקפה(. 
דומות  תקריות  חמש  על  דּווח  השנה  תחילת  מאז 
הגדה  ברחבי  כאלה  תקריות   11 על  בנוסף  בחברון, 
בחברון  זה  מסוג  התקריות  רוב  כי  יצוין  המערבית. 
רכב  כלי  תנועת  אסורה  בכבישים שבהם  מתרחשות 
רגל,  להולכי  בטיחות  אמצעי  בהם  ואין  פלסטיניים, 

במיוחד תלמידים.

פעילים  שני  מתנחלים  התקיפו  בספטמבר  ב-14 
את  ולקחו  אותם  פצעו  האדם,  לזכויות  בינלאומיים 

מצלמותיהם ליד א-תוואני שבדרום חברון.

תקריות שבהן נפצעו פלסטינים או נגרם נזק לרכושם

תקריות שבהן נפצעו מתנחלים או נגרם נזק לרכושם
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יישרו  סלפית(,  )נפת  חארס  כפל  בכפר  יום,  באותו 
כדי  ותוך  דונמים,  שני  בגודל  אדמה  שטח  מתנחלים 
ליד תחנת חשמל המשרתת  עצים,  כך עקרו שמונה 
על השטח  ראייה,  עדי  לדברי  אריאל.  את ההתנחלות 

הותקנה תשתית חשמל נוספת.

ב-10 בספטמבר נטעה קבוצת מתנחלים מההתנחלות 
חקלאי  שלטענת  אדמה  על  עצים  מספר  סוסיא 
הימים האחרונים  פרטי. בעשרת  רכוש  היא  פלסטיני 
הסיגו מתנחלים מסוסיא גבול על אדמה בבעלותו של 
מדי  אחדות  שעות  יושבים  המתנחלים  נוסף.  חקלאי 

יום באוהל שהקימו במקום.

בתקרית הסגת גבול נוספת, ב-12 בספטמבר, נכנסה 
אדמה  לשטח  עד  עדי  מהמאחז  מתנחלים  קבוצת 
השייך לפלסטינים מהכפר תורמוסעיא והחלה לחרוש 
תורמוסעיא  מהכפר  פלסטינים  עשרות  הקרקע.  את 
התאספו במקום והתעמתו מילולית עם המתנחלים. 
המתנחלים  את  ופינה  התערב  הישראלי  הצבא 

מהשטח. לא דווח על פצועים או על מעצרים.

ירושלים  בנפות  הישראליים,  התקשורת  אמצעי  לפי 
נזק  פלסטינים  גרמו  שבהן  תקריות  שבע  היו  וחברון 
יידו  מהתקריות  בשש  מתנחלים.  של  לרכוש  או  לגוף 
פצעו  ישראליים,  רכב  כלי  לעבר  אבנים  פלסטינים 
ארבעה מתנחלים וגרמו נזק לאוטובוס. בתקרית אחת 
השליכו פלסטינים בקבוק תבערה על בית של מתנחל 
באזור א-טור שבירושלים המזרחית, וגרמו נזק למבנה.

אחד- הרסו  הישראליות  הרשויות 
עשר מבנים בחברון

הרשויות  הרסו  בספטמבר,  ב-10  יחידה  בתקרית 
הישראליות 11 מבנים בשטח C של הכפר ח’שם א-דרג’ 
ישראליים.  בנייה  היתרי  היעדר   בגין  חברון,  שבנפת 
כללו שלושה מבני מגורים, שלושה  המבנים שנהרסו 
שני  שנתרמו,  שימוש  בתי  שני  חיים,  לבעלי  מחסים 
בני   14 נעקרו מבתיהם  ומחסן. בסך הכול  מטבחים 
אדם, בהם שבעה ילדים, ו-23 בני אדם נוספים נפגעו 
קהילות  מ-38  אחת  היא  הקהילה  אחרים.  באופנים 
הממוקמות בשטח שישראל הכריזה עליו “שטח אש”. 
כ-18% משטח הגדה המערבית הוגדרו כ”שטחי אש”. 
מאז תחילת השנה נהרסו בשטח C 398 מבנים בסך 

הכול, נתון זהה כמעט לתקופה המקבילה אשתקד.

עבודות  והפסקת  הריסה  צוו  חמישה  כך,  על  בנוסף 
בסך הכול הוצאו נגד חמישה מבנים ביישובים ח’רבת 
יאסוף  חקלאיים(,  מבנים  )שני  טובאס  שבנפת  ירזה 
חקלאי(  וכביש  מאוכלס  לא  )בית  סלפית  שבנפת 
וחומסה בסלייה שבבקעת הירדן )שני מחסים לבעלי 
חיים(. הצווים פוגעים ב-34 בני אדם בסך הכול, בהם 
לפחות 15 ילדים. יש לציין כי בח’רבת ירזה נהרסו מאז 

תחילת השנה 24 מבנים.

יתרה מכך, ב-11 בספטמבר תפסו כוחות ישראליים 
ח’רבת  בכפר  מטר  כ-1,350  באורך  מים  צינורות 
עאטוף )נפת טובאס( כדי למנוע את התקנתם בלא 
היתרי בנייה ישראליים בשטח C. הצינורות הם חלק 
ממיזם משותף למשרד החקלאות הפלסטיני ולתוכנית 

הפיתוח של האו”ם.

מגדר  קטע  העתקת  הושלמה 
ההפרדה בכפר ג’יוס

)נפת  ג’יוס  בכפר  ההפרדה  מגדר  קטע  העתקת 
קלקיליה( הושלמה ב-7 בספטמבר. כעת יש לחקלאים 
גישה  לשטחי אדמה בגודל כ-2,488 דונם ולשתי בארות 
ארטזיות )שאחת מהן אינה בשימוש( שקודם לכן היו 
ממוקמות בעברה ה”ישראלי” של גדר ההפרדה. יחד 
עם זאת, תיקון זה נעשה כדי לציית להחלטה שקיבל 
הדין  בית  של  המייעצת  הדעת  לחוות  ולא  בג”ץ, 
הגדר  מקטעי  וגם   ,2004 משנת  לצדק  הבינלאומי 
שהועתקו במסגרתו עוברים בתחומי הגדה המערבית 
כתוצאה,  ישראל.  בשטח  או  הירוק  הקו  לאורך  ולא 
לבודד  ממשיך  חדש  לתוואי  שהועתק  הגדר  מקטע 
אדמה חקלאית פוריה בשטח של כ-6,000 דונם וחמש 
ג’יוס  לכפר  שיחוברו  שתיים  לרבות  ארטזיות,  בארות 
לצריכה ביתית. חקלאים ימשיכו להזדקק להיתרים כדי 
להגיע לאדמה זו, והמעבר אליה יתועל דרך שער שייועד 
לכך. ההקצאה המוגבלת של היתרים, יחד עם מיעוט 
המוגבלים  הפתיחה  ומועדי  ההפרדה  בגדר  השערים 
שלהם, קיצצו את הפעילות החקלאית ופגעו ביכולתם 
נתונים  מחקלאות.  להתפרנס  הכפרים  תושבי  של 
הומניטריים  עניינים  לתיאום  האו”ם  משרד  שאסף 
בצפון הגדה המערבית מאז 2010 מצביעים על ירידה 
גדר  שבין  בשטח  זית  עצי  של  בתנובתם  כ-60%  של 
ההפרדה לקו הירוק, לעומת העצים המקבילים בעברה 
פעילויות  לבצע  ניתן  שבו  הגדר,  של  ה”פלסטיני” 

חקלאיות חיוניות באופן סדיר וניתן לחיזוי.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_August_2014_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_August_2014_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_10_years_barrier_report_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_10_years_barrier_report_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_10_years_barrier_report_english.pdf
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הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

 השבוע

רצועת עזה

ומורשים,  עדיפות  בעלי  כ-250  עזה בממוצע  רצועת 
הגבלות  הוטלו   2013 יולי  מאז  אליה.  נכנסים  ו-350 
קשות על גישת פלסטינים למצרים דרך מעבר רפיח, 
לכ- מ-1,600  מיותר  הנוסעים  מספר  ירד  כך  ועקב 

600 ביום בממוצע. את הפגיעה של הגבלות הגישה 
ברפיח מחריפות ההגבלות הממושכות המוטלות על 
הגבול  רשות  לדברי  ארז.  מעבר  דרך  לישראל  הגישה 
רשומים  אדם  בני   10,000 לפחות  בעזה,  והמעברים 
וממתינים לעבור את הגבול למצרים, בעיקר מטופלים, 

סטודנטים ובעלי אשרות למדינה שלישית.

את  תחדש  בעזה  הכוח  תחנת 
פעילותה אם תתקבל אספקת דלק

אף שבתחנת הדלק של עזה בוצעו תיקונים משמעותיים, 
חידוש פעולתה תלוי בהשגת הדלק הדרוש לכך. אלא 
שגם אם תובטח אספקת הדלק, יהיה קשה לשרת את 
האזורים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר במתקפת 
יולי-אוגוסט, כמו בית חנון, א-שג’עייה, חוזעה ומזרח 
רפיח. תחנת הדלק של עזה הושבתה ב-29 ביולי, לאחר 
נותרה עזה תלויה  שספגה פגיעות אחדות, ועקב כך 
באופן בלבדי בחשמל שנרכש ממצרים ומישראל. גם 
באזורים שהשירות אליהם התחדש, הפסקות החשמל 
וגורמות  ביום,  שעות  מ-18  יותר  נמשכות  היזומות 
לשיבושים קשים ברחבי עזה במתן שירותים בסיסיים, 

לרבות בריאות ומים.

מהם  שניים  פלסטינים,  ארבעה 
ילדים, מתו מפצעיהם

ו-11,   5 בגילים  ילדים  שני  בהם  פלסטינים,  ארבעה 
האיבה  מעשי  במהלך  להם  שנגרמו  מפצעים  מתו 
כוח  שמסר  האחרונים  הנתונים  פי  על  ביולי-אוגוסט. 
הפלסטינים  ההרוגים  מניין  הגנה,  לענייני  המשימה 
במהלך הסכסוך עומד על 2,153, ומוערך כי לפחות 
ילדים   504 בהם  אזרחים,  היו  מביניהם   1,480

פלסטינים ו-260 נשים.

אמנם, הפסקת האש שהושגה ב-26 באוגוסט מחזיקה 
מעמד, אך בארבע הזדמנויות לפחות במשך תקופת 
ביריות  הישראלי  הים  חיל  של  כוחות  פתחו  הדיווח 
אזהרה לעבר סירות דיג פלסטיניות שהתקרבו לגבול 
או  אוכפת,  שישראל  הימיים  המיילים  ששת  בן  הדיג 
חרגו ממנו. באחת התקריות הללו נעצרו חמישה דייגים 
הוחרמה.  וסירתם  לאהיא  לבית  ממערב  פלסטינים 
ישראליים  כוחות  נכנסו  נוספות  הזדמנויות  בשתי 
למרחק של בין מאה למאתיים מטר לשטח עזה ויישרו 
אדמה. בתקרית אחת, כוחות ישראליים שהיו מוצבים 
ליד גדר ההפרדה פתחו באש לעבר פלסטיני שניסה 
הפלסטיני  אל-קררה.  לאזור  ממזרח  לישראל  להיכנס 

נעצר.

נמשכות התנודות במספר העקורים; 
של  ספר  בבתי  שוהים  עדיין  אלפים 

אונר”א

נמשכות התנודות במספר העקורים הפנימיים כתוצאה 
שהו  בספטמבר  ל-13  נכון  האחרון.  הסכסוך  של 
64,864 עקורים, מחציתם ילדים, בעשרים בתי ספר 
)אונר”א(.  האו“ם  של  והתעסוקה  הסעד  סוכנות  של 
כ-50  כי  מוערך  לענייני מחסה,  כוח המשימה  לדברי 
אלף עקורים נוספים שוהים אצל משפחות מארחות. 
כל המתקנים הממשלתיים שבהם שהו עקורים נסגרו. 
ללכת  תלמידים   10,000 מכמעט  נמנע  חנון  בבית 
ממשיכות  עקורים  שמשפחות  משום  הספר,  לבית 

לשהות בבתי הספר שלהם.

מעבר רפיח נותר פתוח אך המעבר 
בו מוגבל

חלקית  פתוח  נותר  למצרים  עזה  בין  רפיח  מעבר 
למעבר פלסטינים. על פי דיווחים, מדי יום יוצאים את 

*The figure includes Palestinian fatalities during the recent Israeli offensive 
on Gaza (2,153)

*The figure includes Palestinian injuries during the recent Israeli 
offensive on Gaza (11,100)
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 ממוצע שבועי 
ינו’-יוני 2013

 תנועת סחורות
)מעבר כרם שלום(

יבוא

יצוא

מעבר כרם שלום

מעבר רפיח

מעבר ארז

רצועת עזה

ממוצע שבועי 
2013

ממוצע שבועי 
2013

ממוצע שבועי ינו’-מאי 
2007 לפני המצור

ממוצע שבועי ינו’-מאי 
2007 לפני המצור

למידע נוסף אנא פנו למר יחזקאל ליין, lein@un.org   או בטל’ 02-5829962

OCHA הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_9_19_english.pdf

לתשומת ליבכם, הנתונים בדוח זה כפופים לשינויים עם קבלת מידע נוסף.

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע

מאות פלסטינים מוברחים אל מחוץ 
לעזה

לפי אמצעי תקשורת פלסטיניים, ישראליים ובינלאומיים, 
מאות פלסטינים נמלטים מרצועת עזה ומנסים להגיע 
לאירופה בסיועם של מבריחים מצרים. הדבר התגלה 
כששתי סירות מהגרים טבעו מול חופי מלטה )ב-10 
בספטמבר( ומול חופי מצרים, ליד אלכסנדריה )ב-12 
בספטמבר(. מאות נוסעיהן, רובם פלסטינים, טבעו. 
דיווחים מצביעים על כך שרוב הטובעים או הנעדרים 

היו צעירים, אבל היו בהם גם משפחות שלמות.

עם  יחד  עזה,  רצועת  על  המוטל  המתמשך  המצור 
ונשנים בשמונה השנים  סבבי מעשי האיבה החוזרים 
צעירים,  במיוחד  פלסטינים,  מאות  דחפו  האחרונות, 
לעזוב את הרצועה בחיפוש אחר תנאי חיים נורמליים 
כדי להגיע  דולרים  יותר. הם שילמו אלפי  ועתיד טוב 
ומשם  המנהרות,  דרך  רפיח,  של  המצרי  לעברה 

לאירופה בדרך הים.

 השבוע

 השבוע

mailto:lein@un.org
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_9_19_english.pdf

