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הגדה המערבית
נער   –  2015 בשנת  ראשון  הרוג 

פלסטיני

ירו  עציון,  גוש  ההתנחלות  אזור  ליד  בינואר,  ב-14 
פלסטיני  נער  והרגו  חיה  ישראליים בתחמושת  כוחות 
התקשורת  אמצע  לדברי  חברון(.  )נפת  מיטא   17 בן 
ניסיון  במהלך  התרחשה  התקרית  הישראליים, 
נוסף,  פלסטיני  עם  יחד  כשהנער,  מכונית,  לגניבת 
הרשויות  פתחו  דיווחים  פי  על  חנייה.  ממגרש  נמלט 
הפלסטיני  ההרוג  זהו  המקרה.  בחקירת  הישראליות 
הראשון שתועד בגדה המערבית בשנת 2015; ב-2014 
הרגו כוחות ישראליים 56 פלסטינים מהגדה המערבית 
ילדים,  בירושלים המערבית(, 12 מהם  )בהם שלושה 

המספר הגדול ביותר של הרוגים מאז 2007.

בעימותים שונים ברחבי הגדה המערבית פצעו השבוע 
ילדים  עשרה  בהם  פלסטינים,   25 ישראלים  כוחות 
ושלוש נשים – ירידה ניכרת לעומת ממוצע שבועי של 

113 פצועים בשנת 2014.

במהלך  נפגעו   )40%( השבוע  מהפצועים  עשרה 
נפרדות,  הפגנות  שלוש  של  בהקשר  עימותים שפרצו 
ונגד  נגד בניית גדר ההפרדה בבלעין )נפת רמאללה( 
קדום  כפר  לכפר  הכניסה  של  המתמשכת  הסגירה 
הכפרים  את  המחבר  הכביש  ושל  קלקיליה(  )נפת 

סוריף ואל-ג’בעה )נפת חברון(.

ישראליים  נוספים נפצעו מידי כוחות  עשרה בני אדם 
ומעצר  חיפוש  מבצעי  בעקבות  עימותים  של  בהקשר 
בג’נין, שכם, רמאללה וחברון. באחד העימותים הגדולים 
ביותר מבין אלה, שפרץ ב-13 בינואר בכפר בית אומר, 
נפצעו שלושה ילדים ואישה ונעצרו 18 פלסטינים, בהם 
שלושה ילדים. בסך הכול ניהלו כוחות ישראליים במשך 
השבוע 92 מבצעים מסוג זה, לעומת ממוצע שבועי של 

75 מבצעים בשנת 2014.

 )17-16 )בגילים  נערים  ארבעה  כללו  הפצועים  יתר 
לעבר  אבנים  יידוי  של  נפרדות  תקריות  בארבע  שנורו 
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי

כוחות ישראליים הרגו נער ופצעו 25 פלסטינים בגדה המערבית.  ●
ארבעה מבנים נהרסו בשטח C בגין היעדר היתרי בנייה ישראליים.  ●

מתנחלים גרמו נזק ל-33 עצי זית ונטעים בבעלות פלסטינית.  ●
תחנת הכוח של עזה חידשה את פעולת הטורבינה השלישית שלה, עם קבלת דלק במימון קטאר.  ●

0השבוע:
0ב-2015 )נכון להיום(:
20141 )באותה תקופה(:

5,868 53

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

מבצעי חיפושים ומעצרים  
שביצעו כוחות ישראליים 

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

השבוע

השבוע

פצועים ב-2014פצועים ב-2015

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

כוחות ישראליים ליד מחסום ביתוניא )נפת רמאללה(, 
אומר  בית  לחם(;  בית  )נפת  עאידה  הפליטים  מחנה 

)נפת חברון( וסילוואן )ירושלים המזרחית(.

אטמו/ריתכו  ישראליים  כוחות  השבוע,  נוסף  באירוע 
חברון  העיר  של  בחלק  א-שוהדא  ברחוב  חנויות  שתי 
על בקבוק תבערה  )H2(, בתגובה  ישראל  שבשליטת 
שהושלך לכאורה מן החנות; פלסטינים הכחישו האשמה 
הגבילו  או  הישראליות  הרשויות  אסרו   2002 מאז  זו. 
נסגרו  בו  החנויות  ורוב  זה,  לרחוב  פלסטינים  גישת 
ההתנחלויות  על  להגן  הצורך  של  בנימוק  צבאי,  בצו 

הישראליות שהוקמו באזור זה.
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הושחתו  ועצים  נטעים  מ-33  יותר 
בתקריות  ירידה  מתנחלים;  ידי  על 
נגד  פלסטינים  אלימות  של  שתועדו 

מתנחלים

השבוע תועדו חמש מתקפות מתנחלים, שבכולן נגרם 
נזק לרכוש פלסטיני ובאף אחת מהן לא היו נפגעים.

זיתים,  ונטעי  עצי   33 הושחתו  מהתקריות  בשתיים 
בהם 12 ב-18 בינואר בכפר עסירה אל-קיבלייה )נפת 
שכם(, שבו רוססה כתובת “תג מחיר” על מכל מים 
שהוקם במימון תורמים, ו-21 בכפר אל-מור’ייר )נפת 
לכאורה  ביצעו  האחרונה  המתקפה  את  רמאללה(, 
מתנחלים ממאחז עדי עד. מאז 2010, מתנחלים עקרו 
וגרמו נזק ליותר מ-13 אלף עצים ונטעים על האדמות 

של תורמוסעיא ואל-מור’ייר גם יחד.

בקהילת  מקורות  לדברי  בינואר,  ב-13  אזור,  באותו 
נכנסו מתנחלים  רמאללה(,  )נפת  תורמוסעיא  הכפר 
והשחיתו  לחווה חקלאית סמוכה  שילה  מההתנחלות 

רכוש פרטי, לרבות את השער הראשי לחווה וריהוט.

שייכות  כבשים שהיו  דרס מתנחל שתי  בינואר  ב-14 
שרעה  שכם(,  )נפת  סאלם  מהכפר  פלסטיני  לרועה 
כבשים על אדמה ליד ההתנחלות אלון מורה. בתלונה 
הכבשים  את  דרס  המתנחל  כי  הרועה  טען  שהגיש 
בכוונה בזמן שכוחות ישראליים נכחו באתר התקרית.

שבירושלים  א-טור  בשכונת  השבוע,  נוסף  באירוע 
לבית  ומתנחלים  ישראליים  כוחות  פרצו  המזרחית, 
ספר פלסטיני וירו לתוכו מכלי גז מדמיע, בחיפוש אחר 
ילדים שהיו מעורבים לכאורה ביידוי אבנים; לא דווח על 

נפגעים או על נזק לרכוש.

על פי דיווחים באמצעי התקשורת הישראליים, במהלך 
ירושלים  לרבות  המערבית,  בגדה  התרחשו  השבוע 
המזרחית, לפחות שלוש תקריות שבהן יידו פלסטינים 
התקריות  באחת  ישראליים;  רכב  כלי  לעבר  אבנים 
נפצע מתנחל שנסע ליד צומת עטרות ב-16 בינואר, 
הכפר  ליד  שנסע  לאוטובוס  נזק  נגרם  מהן  ובשתיים 
הכפר  ליד  שנסע  רכב  ולכלי  ירושלים(  )נפת  ענתא 

סנג’יל )נפת רמאללה(.

C ארבעה מבנים נהרסו בשטח

במהלך תקופת הדיווח הרסו רשויות ישראליות ארבעה 
המערבית,  הגדה  של   C בשטח  פלסטיניים  מבנים 
היתרי  היעדר  בגין  עבודה,  הפסקת  צווי   15 ומסרו 
תועדו  לא  הדיווח  תקופת  במהלך  ישראליים.  בנייה 

הריסות בירושלים המזרחית.

ישראליות שלושה מבנים,  ב-14 בינואר הרסו רשויות 
לבעלי  ושני מחסים  מאוכלס  לא  מגורים  מבנה  בהם 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 
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הריסות ב-2014 הריסות ב-2015
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הריסות ועקירה של פלסטינים

השבוע

השבוע

השבוע

השבוע

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_august_2014_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_factsheet_august_2014_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_he_.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_he_.pdf


דוח שבועי הגנה על אזרחים
19-13 בינואר 2015

3

207  

1  

1  

2014  

2015  

This  week  השבוע

חיים, בקהילה הבדואית מר’ייר א-דיר )נפת רמאללה(. 
לוחות   35 ישראליות  רשויות  תפסו  ההריסה  במהלך 
פלסטינים   19 ההריסה  מן  נפגעו  הכול  בסך  אבץ. 
אל-ג’ריר  דיר  בכפר  יום,  באותו  משפחות(.  )שלוש 
)נפת רמאללה(, הרסו רשויות ישראליות מבנה מגורים 
במשפחת  שפגעה  הריסה  הסתיימה,  טרם  שבנייתו 

פליטים רשומים ובה ארבעה פלסטינים.

פירקו  חברון(,  )נפת  אל-ורדה  בח’לת  בינואר,  ב-19 
רשויות ישראליות ותפסו צריף ששימש מחסה לבעלי 
משפחות(,   6( פלסטינים  ב-51  שפגע  מעשה  חיים, 
נבנה  מכן  ולאחר  ב-2012  לכן  קודם  נהרס  הצריף 
מחדש. שלא כמו הריסות, תפיסה של מבנים שנבנו 
בלא היתר מתבצעת בלא הודעה מוקדמת, וכך נמנע 
מהמשפחות הנפגעות לפנות לערכאות בישראל בעניין 

זה; השימוש בנוהג גבר מאז 2014.

עבודה  הפסקת  צווי   13 חילקו  ישראליות  רשויות 
מגורים  מבני  נגד  מראש  ימים  שבעה  של  בהתראה 
טרומיים במימון תורמים המשמשים לאכלוסן של 13 

)נפת  טובלאס  בקהילת  פלסטינים(   60( משפחות 
ישראליים  בנייה  היתרי  בלא  שנבנו  בנימוק  ירושלים(, 
)המונות  בדואיות  קהילות  מ-46  אחת  זו   .C בשטח 
כ-7,000 בני אדם( במרכז הגדה המערבית המצויות 
בסכנת העברה בכפייה בהקשר של תוכנית “העברה” 

ישראלית. 

צו הפסקת עבודה נוסף הוצא נגד מבנה מגורים, גדר 
ומבנה חקלאי בשופה )נפת טול כרם(, בנוסף על צווי 
פינוי נגד שש משפחות, שנדרשו לפנות שטח אדמה 
בגודל מאה דונם בכפרים שופה וכפא )נפת טול כרם( 

בנימוק שהשטחים הוגדרו אזור “אדמת מדינה”.

בית  בנפת  ישראליים  כוחות  הרסו  דומים  בנימוקים 
בגודל  מעובדת  אדמה  שטח  בינואר,  ב-15  לחם, 
יישרו  בינואר  וב-17  א-נחלה,  בח’רבת  דונם  שלושים 
שטח בגודל שלושה דונמים הממוקם בין הכפרים אל-
ח’דר וחוסאן )נפת בית לחם(, יישור שבמהלכו עקרו 

185 נטעים והרסו קיר תמך באורך 250 מטרים.

כוחות  מידי  נפצע  אחד  אזרח 
ישראליים בשטחים שהגישה אליהם 

מוגבלת

תוך  אל  באש  ישראליים  כוחות  פתחו  שבהן  תקריות 
השטחים שהגישה אליהם מוגבלת ביבשה ובים נמשכו 
 19 לפחות  על  דווח  השבוע  ובמהלך  יומי,  בסיס  על 
ב-16  שהתרחשה  אחת,  בתקרית  כאלה.  תקריות 
גדר  לאורך  ישראליים המוצבים  כוחות  בינואר, פתחו 
המערכת בעזה, ממזרח לג’באליה, באש לעבר קבוצת 
פלסטינים שיידו עליהם אבנים, ופצעו אזרח פלסטיני 
כוחות  עצרו  בינואר,  ב-15  נוספת,  בתקרית  אחד. 
במהלך  דיווחים  פי  על  פלסטינים,  שלושה  ישראלים 
ניסיון להסתנן אל תוך ישראל. בשלוש תקריות לפחות 
פתחו כוחות של חיל הים הישראלי באש לעבר סירות 
גבול  בתוך  הפליגו  דיווחים  פי  שעל  פלסטיניות,  דיג 
הכריזה  שעליו  הימיים  המיילים  ששת  בן  הדיג  שטח 

ישראל, ואילצו אותן לשוב לחוף. 

הגבלות שמטילה ישראל על הגישה לאדמות לאורך גדר 
עזה פוגעות  לאורך חוף  דיג  ולשטחי  המערכת בעזה 
אלה  הגבלות  פלסטינים.  של  ובמחייתם  בביטחונם 
גדולים,  חקלאיים  ושטחים  דיג  לשטחי  גישה  מונעות 

ואכיפתן מציבה אזרחים בסכנה פיסית חמורה.

את  חידשה  עזה  של  הכוח  תחנת 
פעולתה של טורבינה שלישית

ב-16 בינואר, עם קבלתו של סיוע כספי שנתנה ממשלת 
קטאר לרכישת דלק, הפעילה תחנת הכוח של עזה את 

0השבוע:

0ב-2015 )נכון להיום(:

20141 )באותה תקופה(:

10,763 1

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2014פצועים ב-2015

* הנתון כולל פלסטינים שנהרגו במתקפה האחרונה של ישראל בעזה )2,257(

* הנתון כולל פלסטינים שנפצעו במתקפה האחרונה של ישראל בעזה )10,500(

רצועת עזה
נפתח  רפיח  מעבר  האחרון:  מהרגע  עדכון 
בינואר,  ל-22   20 בין  הכיוונים  בשני  חריג  באופן 
לרבות למעבר של שיירה הומניטרית של אספקה 

רפואית ומזון.

רמת  את  והגדילה  ארבע  מתוך  השלישית  הטורבינה 
זה  הראשונה  הפעם  זו  מגה-ואט.  ל-90  שלה  הייצור 
למעלה מ-18 חודשים שתחנת הכוח של עזה מסוגלת 
ייצור זו, שהודות לה התקצרו הפסקות  להגיע לרמת 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_hebrew.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_hebrew.pdf
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לתשומת ליבכם, הנתונים בדוח זה כפופים לשינויים עם קבלת מידע נוסף.
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החשמל היזומות היומיות ברחבי רצועת עזה משיא של 
18 שעות ל-12 שעות.

כדי להפעיל את שלוש הטורבינות זקוקה תחנת הכוח 
הפעלתה  על  ביום.  דלק  ליטרים  אלף  מ-450  ליותר 
ברמה זו מקשה המחסור הנוכחי בקיבולת אכסון דלק, 
דלק  ליטר. שני מכלי  מיליון  המוגבלת לפחות מ-1.5 
גדולים שקיבולת כל אחד מהם 10 מיליון ליטר נהרסו 
לדברי  אוגוסט.  יולי  בחודשים  בסכסוך  ישראל  ידי  על 
משרד  האם  ברור  לא  עדיין  בעזה,  האנרגיה  רשויות 
הכספים הפלסטיני ימשיך להעניק לדלק עבור תחנת 
הכוח של עזה פטור ממס; ביטולו של פטור זה יגדיל 
את  יותר  עוד  ויגביל  הדלק  עלויות  את  משמעותית 

כמות הדלק שניתן יהיה לרכוש.

את  לשבש  ממשיכות  יזומות  חשמל  הפסקות 
הנאלצים  בסיסיים,  שירותים  של  האספקה השוטפת 
פועלים  חירום שגם הם  לשעת  בגנרטורים  להסתייע 
על דלק. ב-14 בינואר סיפק הצלב האדום הבינלאומי 
דלק לשבעה ימים לארבעה בתי חולים מרכזיים, בהם 
ובית החולים האירופי בעזה,  שיפא, אל-אקצא, נאסר 
אלה  במתקנים  הבסיסיים  לשירותים  לאפשר  בכדי 
החשמל  הפסקות  של  בשעות  גם  לפעול  להמשיך 

היזומות.

רשויות ישראליות עצרו משלוח תותי 
שדה לגדה המערבית

יציאתם  את  הישראליות  הרשויות  אסרו  בינואר  ב-6 
של תותי שדה מעזה לגדה המערבית, בטענה שכמה 
בלא הרשאה.  לישראל  נשלחו  הקודמים  מהמשלוחים 
סוחרים עזתיים הכחישו טענה זו. מאוחר יותר הסכימו 
הוצאתה  את  יום  מדי  להתיר  הישראליות  הרשויות 
לגדה  טונות(   7-6( תות שדה  ובה  אחת  של משאית 
המערבית; הסדר שנדחה על ידי הרשויות הפלסטיניות. 
התותים  גידול  של  ברווחיותו  תפגע  הסחר  הגבלת 
העזתי, במיוחד לאור העובדה שעונת הייצוא לשווקים 

האירופיים עומדת להסתיים.

הותרה   2015 בינואר  ל-16   2014 בנובמבר   6 בין 
הכנסתם של 120 מטענים בסך הכול לגדה המערבית, 
הישראליות  הרשויות  שיישמו  ההקלות  של  בהקשר 
בעקבות הפסקת האש. מאז הטלת המצור ביוני 2007 
אסרה ישראל כמעט לחלוטין על הוצאת סחורות מעזה 
העיקריים  השווקים  שהן  ולישראל,  המערבית  לגדה 
לתוצרת העזתית. לדברי אמצעי התקשורת הישראליים, 
להתיר  תוכניות  על  ישראל  הודיעה  אוקטובר  באמצע 
את הוצאתם של תוצרים ספציפיים מרצועת עזה לגדה 
אלא  בעזה.  לחזק את המצב הכלכלי  כדי  המערבית, 
לא  כי  דיווחה  הפלסטינית  המעברים  תיאום  שוועדת 
להעברת  עדיין מסגרת תפעולית מפורטת  התקבלה 

סחורות.

מעבר רפיח נותר סגור בשני הכיוונים

הדיווח.  תקופת  כל  במשך  סגור  נותר  רפיח  מעבר 
הסגר החל ב-25 באוקטובר 2014, בעקבות מתקפה 
שבה נהרגו שלושים חיילים מצרים בסיני. עם זאת, בין 
26 בנובמבר ל-1 בדצמבר נפתח הגבול חלקית באופן 
יוצא מן הכלל לצורך נסיעה אל תוך עזה, ובין 21 ל-23 
בדצמבר נפתח לנסיעה בשני הכיוונים. לדברי מנהל 
מעברי הגבול בעזה, בתקופה זו יצאו את עזה כ-1,516 
בני  ו-4,078  וסטודנטים,  מטופלים  בעיקר  אדם,  בני 
אדם בסך הכול חזרו אל תוכה. כ-17 אלף בני אדם, 
בהם מטופלים רפואיים, רשומים וממתינים לצאת את 
עזה, בנוסף על כ-37 אלף בני אדם שעל פי הערכות 
רוצים לצאת את עזה, בין היתר לצורך עלייה לרגל לערב 
סגור  רפיח  היה מעבר   2014 שנת  במשך  הסעודית. 
במשך 207 ימים, או 57% מהשנה. סגירה זו החריפה 
את פגיעתה של ההגבלה הישראלית המוטלת זה זמן 
רב על תנועת בני אדם במעבר ארז עם ישראל. רובם 
הגדול של הפלסטינים בעזה עדיין אינם יכולים לעבור 

לא דרך מעבר רפיח ולא דרך מעבר ארז.
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