
הגדה המערבית
גוברת:  המערבית  בגדה  המתיחות 

שני הרוגים פלסטינים ו-29 פצועים
בשתי תקריות נפרדות במהלך פרק זמן של 24 שעות 
פלסטינים.  אזרחים  בשני  למוות  ישראליים  כוחות  ירו 
בתקרית הראשונה, שהתרחשה ב-10 במרס במחסום 
הישראלי במעבר המלך חוסיין )המכונה גם גשר אלנבי( 
ממוצא   38 בן  גבר  נהרג  לירדן,  המערבית  הגדה  בין 
פלסטיני המתגורר בירדן. אף שהתקרית כללה עימות 
גופני בין האיש לבין חייל ישראלי, נסיבותיה המדויקות 
עדיין אינן ברורות. ראש ממשלת ישראל הביע צער על 
ההרג ואמר כי ישראל הסכימה להקמת צוות משותף, 

ישראלי-ירדני, על מנת לחקור את התקרית.

מאוחר יותר באותו יום ירו כוחות ישראליים תחמושת 
חיה בראשו של סטודנט בן 20 מן הכפר ביתין )נפת 
רמאללה(, והרגו אותו. גם במקרה זה נסיבות התקרית 
שנויות במחלוקת: בעוד אמצעי התקשורת הישראליים 
דיווחו כי האיש היה חלק מקבוצת בני נוער שיידו אבנים 
ליד הכפר,  ישראליים שנסעו בכביש 60,  כלי רכב  על 
יודו  לא  נהרג  שהאיש  בעת  כי  טוענים  הכפר  תושבי 

אבנים באזור.

תקריות אלו העלו את מניין ההרוגים הפלסטינים מידי 
 2014 תחילת  מאז  המערבית  בגדה  ישראליים  כוחות 
סגן  ב-2013.  לתקופה המקבילה  זהה  נתון  לחמישה, 
הביע  רולי,  ג'יימס  האו"ם,  מטעם  המיוחד  המתאם 
ברשויות  והפציר  אלו  לתקריות  ביחס  עמוק  חשש 
הישראליות לנהל חקירות יסודיות ולהבטיח אחריותיות 

ביחס לכל הפרה שהיא של המשפט הבינלאומי.

 29 ישראליים  כוחות  פצעו  הדיווח  תקופת  במהלך 
במהלך  ילדים,  שמונה  בהם  נוספים,  פלסטינים 
 )12( עשר  שנים  המערבית.  הגדה  ברחבי  עימותים 
מהם, בהם שני נערים, שנורו בתחמושת חיה ובקליעי 
מתכת מצופים גומי, נפצעו במהלך שלושה עימותים 
ג'לזון  אל  ישראליים בתוך מחנה הפליטים  כוחות  עם 
)נפת רמאללה( ובכניסה אליו, בתגובה על יידוי אבנים. 
של  והעוצמה  התדירות  גברו  האחרונים  בחודשים 
הרגו   2013 שבדצמבר  לאחר  זה,  במקום  העימותים 
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כוחות ישראליים הרגו שני פלסטינים ופצעו 29 אחרים בגדה המערבית; שלושה פלסטינים נוספים   ●
נפצעו מידי מתנחלים.

תחנת הכוח של עזה צפויה להפסיק לפעול ב-13 במרס משום שעתודות הדלק שלה עומדות   ●
להתרוקן כליל.

מעבר רפיח נותר סגור זה למעלה מחודש למעבר נוסעים רגילים.  ●
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תאום מציל חיים

 2014 ובינואר  מהמחנה   15 בן  נער  ישראליים  כוחות 
הרגו עובד מן המחנה.

פתחו  המאוחרות,  הלילה  בשעות  במרס,  ב-10 
הסמוכה,  אל  בית  התנחלות  לעבר  באש  פלסטינים 
מתנחלים.  בית  של  החלונות  לזגוגיות  נזק  וגרמו 
חיפושים  מבצע  ישראלים  כוחות  ניהלו  הירי  בעקבות 
במחנה, התעמתו עם תושביו ופצעו שלושה בני אדם 

)הכלולים במניין הפצועים לעיל(.

עימותים שפרצו  נפצעו במהלך  נוספים  אדם  בני   11
)נפת  סאלח  א-נבי  בכפר  שבועיות;  בהפגנות 
חלמיש  התנחלות  של  הרחבתה  נגד  רמאללה( 
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נגד  רמאללה(,  )נפת  בלעין  בכפר  הכפר;  אדמת  על 
בניית הגדר על אדמת הכפר; ובכפר כפר קדום )נפת 
על  מטילה  שישראל  הממושך  הסגר  נגד  קלקיליה( 

אחת הכניסות הראשיות לכפר.

נפצעו   ,60 בן  גבר  בהם  נוספים,  פלסטינים  שני 
בעימותים שפרצו במהלך מבצעי חיפושים ומעצרים 
טול  )נפת  עילאר  בכפרים  ניהלו  ישראליים  שכוחות 

כרם( ויעבד )נפת ג'נין(, ב-4 וב-8 במרס בהתאמה.

חמישה פצועים פלסטינים בתקריות 
במעורבות מתנחלים

הומניטריים  עניינים  לתיאום  המשרד  תיעד  השבוע 
מהן  בשתיים  מתנחלים;  במעורבות  תקריות  שבע 
נפצעו פלסטינים ובחמש נגרם נזק לרכוש פלסטיני; 

לא דווח על תקריות נגד מתנחלים.

במרס,  ב-6  התרחשה  ביותר  החמורה  התקרית 
ובמהלכה קבוצת מתנחלים מהתנחלות כוכב השחר 
תקפה פיסית ופצעה קשה שלושה חקלאים פלסטינים 
מהכפר אל מע'ייר )נפת רמאללה(, שליקטו צמחי בר 
ההתנחלות.  ליד  פרטית  באדמה  הגלגל(  )עכובית 
עשרות משפחות מהכפר מתפרנסות מליקוט הצמח 

ושיווקו במהלך חודש מרס.

עימות אלים נוסף במעורבות מתנחלים התרחש באזור 
ח'אן אל אחמר )נפת ירושלים( ב-9 במרס, כשקבוצה 
של 100 פלסטינים ניסתה לטעת עצים על אדמתם, 
בקרבת התנחלות. כוחות ישראליים התערבו, ירו רימוני 
גז מדמיע ופצעו שני פלסטינים )שטופלו בשל שאיפת 
הנטיעה  אחרים.  פלסטינים   12 ועצרו  מדמיע(  גז 
בוצעה במחאה על כך שמתנחלים השתלטו על כמה 
חלקות אדמה פרטית באזור, השייכות לתושבי הכפר 

ענתא, ועיבדו אותן.

מתנחלים  מתקפות  שתי  התרחשו  השבוע  כן,  כמו 
שבמהלכן נגרם נזק לרכוש בכפר א-נבי סמואיל )נפת 
ירושלים(. אחת המתקפות כוונה נגד מתקן לשטיפת 
בחודשים  זה  מסוג  השלישית  )המתקפה  מכוניות 
האחרונים( ואילו בשנייה נגרם נזק ל-50 שתילי זיתים. 
של  ה”ירושלמי”  מעברה   C בשטח  הממוקם  הכפר, 
הגדר, מבודד פיסית מיתר הגדה המערבית ומושפע 

לרעה ממתקפות מתנחלים.

מהתנחלות  מתנחלים  קבוצת  תקפה  במרס  ב-9 
ברכה עובדים פלסטינים ששיקמו כביש חקלאי בשטח 
B בכפר בורין )נפת שכם(. כוחות ישראליים התערבו 
ואילצו את העובדים לעזוב את המקום. ב-14 בינואר 
הצבא  הגדיר  ובעקבותיה  דומה,  תקרית  התרחשה 
גרם  ובכך  סגור”  צבאי  כ”שטח  האזור  את  הישראלי 

להשעיית המיזם למשך כמעט 45 יום.

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 
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יטא, מתנחלים ממאחז ההתנחלות מצפה  במסאפר 
את  שהוציא  רועה  פיסית  ותקפו  באבנים  רגמו  יאיר 
כבשיו לרעות באדמה פרטית ליד המאחז. לאחר מכן 
הרועה.  את  ועצרו  ישראליים  כוחות  למקום  הגיעו 
מספר  אמנם  היו  חברון  נפת  של  אחרים  בחלקים 
פלסטינים,  הטרידו  מתנחלים  שבהן  אחרות  תקריות 

אך באף אחת מהן לא היו נפגעים.

בשתי תקריות, ב-5 וב-10 במרס, מתנחל מהתנחלות 
עלי תקף חקלאי פלסטיני שעיבד את אדמתו, וגרם נזק 
לגנוב  ניסה  אחר  מתנחל  ואילו  בתלפית,  עצים  לשני 
שני  שכם(.  )אזור  א-שרקייה  א-לובאן  מהכפר  פרד 
המתנחלים עוכבו על ידי תושבי הכפר, וכעבור שעות 
הרשויות  או  ישראליים  כוחות  ידי  על  שוחררו  אחדות 

הפלסטיניות המקומיות.

גורשו  פלסטיניות  משפחות   27
אימונים  במהלך  לבתיהן  רותקו  או 

צבאיים ישראליים
ב-6 במרס, שלוש חמולות מח'רבת ירזה גורשו זמנית 
אל  א-ראס  נוספות מח'רבת  ו-23 משפחות  מבתיהן 
רותקו  אחמר )שתיהן בבקעת הירדן, בנפת טובאס( 
לבתיהן, בשני המקרים למשך כמעט שש שעות, על 
ישראליים  צבאיים  לאימונים  השטח  את  לפנות  מנת 

רצועת עזה
ירידה חדה בתקריות האלימות לאורך 

הגדר בין ישראל לעזה
רצועת  שידעה  הרגועות  מן  הייתה  הדיווח  תקופת 
או  הרוגים  על  דיווחים  בלא   ,2013 דצמבר  מאז  עזה 
פצועים פלסטינים בידי כוחות ישראליים. אפשר שניתן 
לייחס זאת לאמצעים שנקטו אנשי כוחות הביטחון של 
הרשויות המקומיות בעזה, שמנעו ממפגינים להתקרב 
הגדר  לאורך  מוגבלת  אליהם  שהגישה  לשטחים 
המפרידה בין ישראל לרצועת עזה. מאז תחילת 2014 
חלה עלייה משמעותית בתדירותן של תקריות ירי בידי 
שהגישה  בשטחים  אזרחים  לעבר  ישראלים  כוחות 
אליהם מוגבלת, ובתקריות אלה נהרגו ארבעה אזרחים 

ונפצעו 56, בעיקר במהלך הפגנות.

בחמש הזדמנויות לפחות השבוע פתחו כוחות של חיל 
דייגים פלסטינים  לעבר  אזהרה  ביריות  הישראלי  הים 
של  במרחק  אוכפת  שישראל  הדיג  לגבול  שהתקרבו 
ואילצו  ממנו,  חרגו  או  מהחוף  ימיים  מיילים  שישה 
או  נפגעים  על  דווח  לא  עקבותיהם.  על  לשוב  אותם 

על נזק.
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כי  דיווחו  לרעה  המושפעות  המשפחות  באזור. 
במהלך האימונים ירה הצבא הישראלי תחמושת חיה 
והפעיל טנקים ומסוקים, תופעות שזרעו בהלה בקרב 
התושבים, במיוחד בקרב ילדים. בשבוע שעבר הושפעו 
שהתקיים  אחר  צבאי  מאימון  לרעה  משפחות  אותן 

באזור.

שישראל  שטחים  בתוך  ממוקמות  הקהילות  שתי 
הגדירה כ"שטחי אש סגורים" לצורך אימונים צבאיים. 
כמעט 18 אחוזים משטח הגדה המערבית הוגדרו כך, 
ורועים  בדואים  קהילות   38 ממוקמות  אלה  ובאזורים 
)6,200 נפשות(. רוב הקהילות קיימות עשרות שנים 
קודם להגדרת השטחים כשטחי אש, והגדרה זו פוגעת 

במחייתן והופכת אותן לפגיעות מאוד לעקירה.

שלא  מבנה  הישראליות  הרשויות  הרסו  במרס  ב-10 
שימש למגורים )בית שימוש( בגן ארכיאולוגי שהוקם 
בנימוק  שכם(,  )נפת  בורקה  בכפר  תורמים  במימון 
שהמבנה, הממוקם בשטח C, הוקם בלא היתר בנייה 
מטעם ישראל. באותו נימוק הוציאו הרשויות הישראליות 
מבני  לגבי  עבודה  והפסקת  הריסה  צווי   10 לפחות 
מגורים )שבעה במספר( ומבני מחיה אחרים בשטחי 
C בנפות חברון, בית לחם ויריחו. בירושלים המזרחית 

לא נרשמו במהלך השבוע הריסות כלשהן.

פלגים חמושים פלסטיניים המשיכו בירי ספוראדי של 
טילים שמרביתם החטיאו  ישראל,  דרום  לעבר  טילים 
את מטרתם ונחתו בעזה בלי לגרום לנפגעים או לנזק.
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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_3_13_english.pdf

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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע

לעזה

מעזה

 ממוצע שבועי 
ינו’-יוני 2013

תחנת הכוח של עזה צפויה להפסיק 
לפעול ב-13 במרס

ממשלת  במימון  עזה,  של  הכוח  לתחנת  הדלק  יבוא 
קטאר, נמשך דרך מעבר כרם שלום שעל גבול ישראל, 
ובמהלך השבוע )בדומה לשבוע שלפניו( נכנסו לעזה 
אחוזים   45 מהווה  זו  כמות  דלק.  ליטר  מיליון  כ-1.9 
מהכמות השבועית )4.2 מיליון ליטרים( הדרושה על 

מנת שתחנת הכוח תפעל במלוא תפוקתה.

הדלק  משלוח  כי  ציין  עזה  של  האנרגיה  רשות  ראש 
שהגיע השבוע לתחנת הכוח היה האחרון שמומן על 
עזה  של  הכוח  תחנת  כי  והזהיר  קטאר,  ממשלת  ידי 
לרשותה  תועמד  לא  אם  במרס  ב-13  לפעול  תחדל 
אספקת חירום של דלק. השבתת התחנה תאריך את 
הפסקות החשמל ל-16 שעות ביום, לעומת הממוצע 
הנוכחי של 12 שעות, כאשר התחנה פועלת במחצית 

תפוקתה.

מעבר רפיח נותר סגור בפני נוסעים 
רגילים

ליומיים,  מעבר רפיח בין רצועת עזה למצרים נפתח 
ב-9 וב-10 במרס, אך ורק לתנועת עולי רגל בין רצועת 
יציאתם של כ-750 עולי רגל  ואפשר את  עזה למכה, 

מעזה ואת חזרתם של כ-400 עולי רגל אליה.

בחודש האחרון הורשו רק עולי רגל לנסוע דרך מעבר 
רפיח, ואילו מעברם של אנשים אחרים, אלה הנזקקים 
לכך מטעמים הומניטריים, סטודנטים ואזרחים זרים, 
יותר מחודש. הפעם האחרונה שבה נפתח  זה  נמנע 

המעבר לנוסעים רגילים הייתה ב-6 בפברואר.

במהלך פברואר 2014 נכנסו לעזה דרך מעבר רפיח 
דרכו,  ממנה  יצאו   3,273 ורק  אדם,  בני   3,720 רק 
בעיקר עולי רגל, לעומת 17,035 ו-16,561 בהתאמה 
ההגבלות  בשל   ,2013 ליולי  קודם   .2013 בפברואר 
מעבר  דרך  התנועה  על  מטילה  שישראל  הממושכות 
והיציאה  הכניסה  כנקודת  רפיח  מעבר  תפקד  ארז, 

העיקרית של פלסטינים אל רצועת עזה וממנה.

בעזה  הסלמה  אחרונה:  התפתחות 
ובדרום ישראל

ירו כוחות ישראלים בשלושה מאנשי פלג פלסטיני  ב-11 במרס 
חמוש והרגו אותם, על פי הדיווחים בעת שהשלושה עמדו לשגר 
טיל. ביומיים שלאחר מכן ירה הפלג החמוש עשרות טילים לעבר 
אך  הירי,  בעקבות  ישראלים  נפגעים  על  דווח  לא  ישראל.  דרום 
נגרם נזק מסוים לרכוש. בתגובה ירה הצבא הישראלי מספר פגזי 
טנקים וביצע מספר תקיפות אוויריות על מתקנים צבאיים; לא 

דווח על נפגעים פלסטינים.

המיידית,  סגירתם  על  הישראליות  הרשויות  הכריזו  זה  בהקשר 
הסחורות  ומעבר  ארז  הנוסעים  מעבר  של  חדשה,  להודעה  עד 
כרם שלום. עם זאת, לדברי הרשויות, אנשים יורשו לעבור במקרי 
חירום, וכן יותר מעברם של עובדי או"ם וארגונים לא ממשלתיים 

בינלאומיים שתיאמו מראש את נסיעתם.
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