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הגדה המערבית
פלסטינים  פצועים  מ-40  יותר 
קליעי  מפגיעת  מרביתם  בעימותים, 

מתכת מצופים גומי
במהלך השבוע נפצעו מידי חיילים ישראלים, בעימותים 
בסך  פלסטינים   43 המערבית,  הגדה  ברחבי  מרובים 
הכול, כמעט 70 אחוזים מתוכם מפגיעת קליעי מתכת 
זה של  שניים מהפצועים מסוג  גומי. לפחות  מצופים 
תחמושת במהלך השבוע נפגעו בראשם. כללי הפתיחה 
באש של הצבא הישראלי מתירים ירי של קליעים אלה 
רק לעבר פלג הגוף התחתון. ב-2013 הוכפל מספרם 
של הפלסטינים שנפצעו מפגיעת קליעי מתכת מצופים 
לעומת   1,518(  2012 לעומת  המערבית  בגדה  גומי 
ב-2013  הפציעה  ממקרי  אחוזים   41 אדם,  בני   757

לעומת 25 אחוזים ב-2012(.

בפברואר  ב-21  התרחשו  ביותר  החמורים  העימותים 
בעיר חברון, במחאה נגד הסגר הממושך בפני שימוש 
פלסטיני המוטל על הרחוב הראשי בעיר העתיקה )רחוב 
אבנים  המפגינים  יידו  התקרית  במהלך  א-שוהאדא(. 
המחסומים  אחד  את  שאיישו  ישראלים  כוחות  לעבר 
החולשים על הגישה לרחוב, ובתגובה ירו החיילים קליעי 
מתכת מצופים גומי ופצעו 14 פלסטינים, שלושה מהם 
ילדים )בני 8, 13 ו-14(. הרשויות הישראליות מטילות 
הגבלות חמורות על תנועת פלסטינים בעיר העתיקה 
של חברון, על מנת להבטיח את ביטחונם של מבקרים 
ב-13  בעיר.  המתגוררים  מתנחלים  של  וכן  ישראלים 
של  לעקירתם  אלו  הגבלות  תרמו  האחרונות  השנים 
אלפי תושבים פלסטינים מהאזור, ולהידרדרות בתנאי 

החיים של מי שממשיכים להתגורר בו.

כוחות  על  האבנים  יידוי  הן  נמשכו  השבוע  במהלך 
ישראלים המוצבים ליד מחנה הפליטים אל ג'לזון )נפת 
באחת  כך.  עקב  הפורצים  העימותים  והן  רמאללה(, 
ישראלים  כוחות  פצעו  בפברואר,  ב-21  התקריות, 
בתחמושת  נורו  מהם  שארבעה  פלסטינים,  תשעה 

oP
t הגנה על אזרחים

24-18 בפברואר 2014 
נושאים מרכזיים בדוח השבועי

55 אזרחים פלסטינים נפצעו בעימותים עם כוחות ישראלים בגדה המערבית וברצועת עזה, שני   ●
שלישים מהם מפגיעת קליעי מתכת מצופים גומי.

יותר מ-1,000 עצי זית ושתילים נעקרו על ידי מתנחלים.  ●
קהילה בדואית בשטח E1, ממזרח לירושלים, בסכנה מוגברת לעקירה.  ●

0השבוע:
2ב-2014 )נכון להיום(:
20134 )באותה תקופה(:

3,736 266

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

מבצעי חיפושים ומעצרים  
שביצעו 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

ביניהם  גומי,  מצופים  מתכת  בקליעי  ושלושה  חיה 
פגיעת ראש אחת. בחודשים האחרונים גברו התדירות 
זה, בעקבות הריגתו  והעוצמה של העימותים במקום 
בידי כוחות ישראלים ג של נער בן 15 תושב המחנה 
בדצמבר 2013, ושל עובד תושב המחנה בינואר 2014.

גם בכפר א-נבי סאלח )נפת רמאללה( התרחשו השבוע 
עימותים שגרמו לפציעתם של שישה פלסטינים, בהם 

חמישה ילדים בגילים 12 עד 17. בשנים האחרונות 
מקיימים תושבי הכפר הפגנות שבועיות במחאה 
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על הרחבתה של התנחלות חלמיש הסמוכה על אדמה 
פרטית פלסטינית.

הראשי  בכביש  השבוע  נמשכו  והעימותים  המתיחות 
המזרחי  בחלקה  תקוע,  והתנחלות  תוקוע  הכפר  ליד 
של נפת בית לחם. שניים מהעימותים השבוע הביאו 
 – ישראלים  חיילים  בידי  אדם  בני  שני  של  לפציעתם 
והשני  חיה  מתחמושת  ברגלו  נפגע  הפצועים  אחד 
עין, אחרי שנורה בראשו בקליע מתכת מצופה  איבד 
בשבועות  זה  באזור  שנרשמו  מהתקריות  רבות  גומי. 
פלסטינים  ילדים  בידי  אבנים  יידוי  כוללות  האחרונים 
לעבר כלי רכב וחיילים ישראלים לאורך הכביש הראשי, 
על  להשתלט  מתנחלים  ניסיונות  סביב  עימותים  וכן 

אדמות.

ויותר  נפצעו  פלסטינים  ארבעה 
נעקרו  ושתילים  זית  עצי  מ-1,000 

בתקריות במעורבות מתנחלים
ארבעה פלסטינים וישראלי נפצעו ו-1,000 עצי ושתילי 
בתקריות  השבוע  ניזוקו  פלסטינית  בבעלות  זית 

במעורבות מתנחלים.

ב-20 בפברואר הגיעו מאבטחים חמושים מהתנחלות 
יצהר, מלווים בחיילים ישראלים, לבית הספר התיכון 
הלימודים,  שעות  במהלך  שכם(,  )נפת  בורין  בכפר 
בעקבות טענות של יידוי אבנים על מתנחלים באזור. 
למתנחלים  התלמידים  בין  עימותים  עורר  בואם 
מפגיעת    12 בן  ילד  נפצע  שבמהלכם  והחיילים, 
רימון גז מדמיע, ומורה טופל עקב שאיפת גז מדמיע. 
ביטחונם ומחייתם של תושבי בורין, ועימם תושביהם 
בשנים  נפגעו  באזור,  נוספים  כפרים  כעשרה  של 
בידי  שיטתיות  והפחדה  מתקפות  בשל  האחרונות 

מתנחלים מהתנחלויות יצהר וברכה הסמוכות.

נפרדות  תקריות  בשתי  פלסטינים,  מקורות  לדברי 
שהתרחשו במהלך השבוע נפצעו ילד פלסטיני )בן 9( 
ואדם שנדרסו על ידי מתנחלים, בחלק של העיר חברון 
זעתרא/תפוח  צומת  וליד   )H2( ישראלית  שבשליטה 
פעוטה  השבוע,  כן  כמו  בהתאמה.  סלפית(,  )נפת 
ישראלית בת שנתיים נפגעה ונפצעה מאבן שהשליך 

פלסטיני בעיר העתיקה של ירושלים.

במהלך השבוע ביצעו מתנחלים שש מתקפות שגרמו 
כללו  הללו  מהתקריות  ארבע  פלסטיני.  לרכוש  נזק 
ושתילים: 700 שתילים  לעצים  נזק  גרימת  או  עקירה 
)נפת רמאללה(,  ניטעו בכפר תורמוסעיא  שזה עתה 
עדי  התנחלות  ממאחז  מתנחלים  ידי  על  שנגרם  נזק 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

399 46

50 11

תקריות במעורבות מתנחלים*

ם
ליי

רא
ש

ת י
חו

כו
די 

מי
ם 

עי
פג

 נ
יא

וצ
ה

*ל

ממוצע 
שבועי

ירושלים 
המזרחית

C  שטח

ירושלים 
המזרחית

C  שטח

ממוצע 
שבועי

תקריות ב-2013 תקריות ב-2014

תקריות ב-2013 תקריות ב-2014

מבנים שנהרסו

בני אדם שנעקרו

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

הריסות ב-2013 הריסות ב-2014

בני אדם שנעקרו ב-2013 בני אדם שנעקרו ב-2014

הריסות ועקירה של פלסטינים
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עד; 320 עצי ושתילי זית בשתי תקריות בכפר סוסיא 
ממערב  וגפנים  זיתים  שתילי  ו-30  חברון(;  )נפת 
הדיווחים  פי  על  לחם(,  בית  )נפת  ח’אדר  אל  לכפר 
מידי מתנחלים ממאחז ההתנחלות שדה בועז. בשתי 
התקריות האחרות חתכו מתנחלים את צמיגיהם של 
30 כלי רכב בבעלות פלסטינית בשכונת בית צפפא 
לרועה  השייכות  כבשים  שש  והרגו  ירושלים(,  )נפת 

מהכפר ג’ינסאפוט )נפת קלקיליה(.

צווי  הריסות;  בוצעו  לא  השבוע 
קהילה  נגד  הוצאו  עבודה  הפסקת 

E1 בדואית באזור
הריסות  על  דיווחים  התקבלו  לא  השבוע  במהלך 
בשטח C או בירושלים המזרחי, לעומת ממוצע שבועי 
הרשויות  ברם,  השנה.  תחילת  מאז  מבנים   16 של 
הישראליות הוציאו צווי הפסקת עבודה נגד 18 מבני 
מגורים שהוקמו במימון תורמים בינלאומיים בקהילה 

רצועת עזה
לפציעתם  מביאה  הגדר  ליד  הפגנה 

של 12 אזרחים
לעבר  פלסטינים  בידי  טילים  ירי  על  דווח  לא  השבוע 
דרום ישראל או על תקיפות אוויריות ישראליות בתוך 
נמשכה  השבוע  במהלך  זאת,  עם  יחד  עזה.  רצועת 
דצמבר  אמצע  מאז  שנרשמה  הגוברת  המתיחות 
2013 בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת, לאורך הגדר 
בפברואר,  ב-21  עזה.  לרצועת  ישראל  בין  המפרידה 
במהלך הפגנה נגד הגבלות הגישה לשטחים שהגישה 
ירו  לג'באליה,  ממזרח  שהתקיימה  מוגבלת  אליהם 
כוחות ישראלים ופצעו 12 אזרחים, שניים מהם ילדים. 
מחצית מהפצועים נפגעו מתחמושת חיה, והמחצית 
הנותרת מקליעי מתכת מצופים גומי ורימוני גז מדמיע. 
 50 למרחק  הגיעו  שהמפגינים  אחרי  התרחש  הירי 
מטרים מהגדר ויידו אבנים בחיילים ישראלים. תקריות 
מסוג זה התרבו מאז תחילת השנה, וגרמו לפציעתם 
יותר מ-70 אחוז מכלל האזרחים  של 40 אזרחים, או 

שנפצעו בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת.

לדברי ארגון זכויות אדם פלסטיני, מוקדם יותר באותו 
בן  רועה  מהם  אחד  פלסטינים,  שני  ונפצעו  נורו  יום 
12, בשטח פתוח ממזרח לרפיח, במרחק 400 מטרים 
בקירוב מהגדר. בשתי הזדמנויות לפחות נכנסו טנקים 
בקירוב  מטרים   150 לעומק  ישראליים  ודחפורים 
כוחות  השבוע,  כן  כמו  אדמה.  ויישרו  עזה  בשטח 

0השבוע:

5ב-2014 )נכון להיום(:

20132 )באותה תקופה(:

83 81

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

השבוע

ירושלים, כך ש-120  הבדואית ג’בל אל באבא, בנפת 
הקהילה  עקירה.  בסכנת  כעת  מצויים  אדם  בני 
התנחלות  של  להרחבתה  המתוכנן  בשטח  ממוקמת 
לירושלים  שלה  הטריטוריאלי  והחיבור  אדומים  מעלה 

.)E-1 המזרחית )תוכנית

מבני  נגד  דומים  צווים  הוציאו  הישראליות  הרשויות 
הירדן.  שבבקעת  אבזיכ  הבדואית  בקהילה  מגורים 
משפחות  שלוש  נעקרו  בפברואר,  ב-26  אזור,  באותו 
הבדואית  בקהילה  ילדים(  מהם   13 אדם,  בני   22(
חממאת אל מאלח / אל בורג’ למשך כתשע שעות, על 
ישראליים,  צבאיים  לתרגילים  האזור  את  לפנות  מנת 
כי  פה  בעל  הודעה  קיבלו  נוספות  משפחות  ושלוש 
עליהן להישאר בבתיהן במהלך האימונים. מאז תחילת 
אימונים  ארבעה  לפחות  הירדן  בבקעת  נערכו  השנה 
אדם  בני   350 של  הזמנית  לעקירתם  שגרמו  צבאיים 

בקירוב.

ישראלים עצרו חמישה פלסטינים בשטחים שהכניסה 
ניסו  שאלה  בעת  הדיווחים  פי  על  מוגבלת,  אליהם 

להגיע לישראל בחיפוש אחר עבודה.

של  כוחות  פתחו  השבוע  לפחות  הזדמנויות  בארבע 
דיג  סירות  לעבר  אזהרה  ביריות  הישראלי  הים  חיל 
המיילים  ששת  בן  הדיג  לגבול  שהתקרבו  פלסטיניות 
הימיים שאוכפת ישראל או חרגו ממנו. בתקרית אחרת 
דיג  סירות  לעבר  בירי  מצריות  סיור  ספינות  פתחו 
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 תנועת סחורות
)מעבר כרם שלום(

יבוא

יצוא

מעבר כרם שלום

מעבר רפיח

מעבר ארז

רצועת עזה

השבוע

השבוע

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_02_27_english.pdf

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

לרפיח,  ממערב  המצרי  לגבול  שהתקרבו  פלסטיניות 
מהתקריות  אחת  באף  צפונה.  להפליג  אותן  ואילצו 

שלעיל לא דווח על נפגעים או על נזק.

מעבר רפיח – עדכון
במהלך  נפתח  למצרים  עזה  רצועת  בין  רפיח  מעבר 
השבוע ליומיים בלבד, אך ורק כדי לאפשר את יציאתם 
של עולי רגל למכה )כ-500 איש( וחזרתם של לפחות 
היה  פברואר  תחילת  מאז  נוספים.  אדם  בני   360
לעומת  בלבד.  ימים  שמונה  במשך  פתוח  המעבר 
זאת, במחצית הראשונה של 2013, לפני תחילתן של 
ההגבלות המצריות, היה המעבר פתוח בכל התקופה 
המעבר  את  יום  מדי  ואפשר  ימים,  חמישה  למעט 
בשל   ,2013 יולי  לפני  בממוצע.  אדם  בני   1,860 של 
התנועה  על  ישראל  שמטילה  הממושכות  ההגבלות 
דרך מעבר ארז, תפקד מעבר רפיח כנקודת הכניסה 

והיציאה העיקרית של פלסטינים אל עזה וממנה.

בשל הסגרים החוזרים ונשנים של מעבר רפיח, הוכפל 
מעבר  דרך  גישה  להיתרי  הבקשות  מספר  בינואר 
ירושלים  לרבות  המערבית,  בגדה  רפואי  לטיפול  ארז 
 2013 בינואר  מספרן  ובישראל,לעומת  המזרחית. 
הבריאות  ארגון  שלדברי  נתון   ,)796 לעומת   1,538(
העולמי הינו הגבוה ביותר מאז 2008. העלייה יוחסה גם 
למחסור הגובר בתרופות בבתי החולים בעזה, במיוחד 
לטיפולים כימותרפיים. כ-88 אחוזים מהבקשות הללו 

אושרו.
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