
הגדה המערבית
ביום  נרחבים  ועימותים  הפגנות 

השנה לציון "יום האדמה"

השבוע פצעו כוחות ישראלים 52 פלסטינים, בהם 20 
ילדים, במספר עימותים ברחבי הגדה המערבית, ובכך 
הביאו את מספר הפצועים הפלסטינים בגדה המערבית 
משמעותית  ירידה  ל-496,   2014 של  הראשון  ברבע 
בשנת  המקבילה  בתקופה  הפצועים   1,460 לעומת 

.2013

 )32( השבוע  הפציעה  ממקרי  שלישים  שני  כמעט 
התרחשו בין ה-28 ל-30 במרס, בעימותים עם כוחות 
ישראלים במהלך הפגנות לציון יום השנה ה-38 ל"יום 
 ,1976 בשנת  נרחבת,  הפקעה  )המנציח  האדמה" 
אזרחי  פלסטינים  של  בבעלותם  שהיו  קרקעות  של 
ישראל(. העימותים הגדולים ביותר התרחשו בירושלים 
המזרחית, בבית אומר )נפת חברון( ובכפר קדום )נפת 
אבנים  פלסטינים  יידו  ההפגנות  במהלך  קלקיליה(. 
לעבר כוחות ישראלים, שהגיבו בירי של תחמושת חיה, 

קליעי מתכת מצופים גומי ורימוני גז  מדמיע והלם.

כוחות  עם  נוספים  עימותים  על  דווח  במהלך השבוע 
לכפר  הכניסה  לרבות  אחרים,  במקומות  ישראלים  
לארבעה  שגרם  עימות  רמאללה(,  )נפת  סילוואד 
המזרחית,  בירושלים  עיסאוויה  אל  בשכונת  פצועים; 
במהלך מבצע חיפושים ומעצרים, שבו נפצעו שני בני 
רמאללה(   )נפת  ג'לזון  אל  הפליטים  ובמחנות  אדם; 
שבעקבותיהם  עימותים  לחם(,  בית  )נפת  ועאידה 
בית,  משקי  משני  אדם  בני  תשעה  הכול  בסך  טופלו 
אחרי  מדמיע  גז  שאיפת  בשל  ילדים,  שלושה  בהם 
מיידי  לעבר  ישראלים  כוחות  שירו  מדמיע  גז  שרימוני 

אבנים פלסטינים באזורים אלה חדרו לבתיהם.

בעת  כשנפל  רגל  שבר   16 בן  נער  השבוע,  כן  כמו 
)נפת  בורין  בעראק  אחריו  רדפו  ישראלים  שכוחות 
צמח  שם  ליקט  כאשר  ברכה,  התנחלות  ליד  שכם(, 

oP
t הגנה על אזרחים

25-31  במרס 2014 
נושאים מרכזיים בדוח השבועי

52 פלסטינים נפצעו מידי כוחות ישראלים בגדה המערבית.  ●
מתנחלים פצעו שלושה פלסטינים וגרמו נזק לכמעט 1,400 עצי זית בגדה המערבית.  ●

ארבעה עשר )14( פלסטינים נעקרו בידי הרשויות הישראליות בירושלים המזרחית וביריחו.  ●
ברצועת עזה, שתי ילדות נספו ותשעה ילדים אחרים נפצעו בתאונות הכרוכות בשריפות או   ●

בפיצוצים של נפלי מלחמה.

0השבוע:
9ב-2014 )נכון להיום(:
20136 )באותה תקופה(:

3,736 496

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

בשבוע  בערבית(.  "עקוב"  הגלגל,  )עכובית  אכיל  בר 
שעבר ירו כוחות ישראלים למוות בילד פלסטיני בן 14 
שליקט את הצמח באזור שבין הגדר לקו הירוק, בדרום 
הר חברון. הצמח, הגדל בר בחודש מרס, מהווה מקור 
חמישה  לפחות  רבים.  פלסטינים  לחקלאים  הכנסה 
או  ישראלים  כוחות  מידי  החודש,  נפצעו  פלסטינים 
שסביב  באזורים  הצמח  את  שליקטו  בעת  מתנחלים, 

התנחלויות.
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פלסטינים  שלושה  פצעו  מתנחלים 
והשחיתו יותר מ-1,300 עצי זית

השבוע רשם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים 12 
פלסטינים,  נגד  כולן  מתנחלים,  במעורבות  תקריות 
גרמו  ותשע  פלסטינים  לנפגעים  גרמו  מהן  ששלוש 

לנזק לרכוש פלסטיני.

באחת התקריות החמורות ביותר השבוע, שהתרחשה 
בן  פלסטיני  ופצע  באש  מתנחל  פתח  במרס,  ב-30 
יצהר )נפת  5, שתיקן נקר בגלגל מכוניתו ליד צומת 
האחרונות  בשנים  מהמקום.  נמלט  המתנחל  שכם(. 
כפרים  שישה  תושבי  של  וביטחונם  מחייתם  נפגעו 
שיטתיות  מתקפות  בשל  יצהר  התנחלות  סביב 

והפחדה בידי מתנחלים.

יום לאחר מכן תקפו מתנחלים ופצעו שני פלסטינים 
אחרים; באזור ואדי אל עין ליד הכפר אל בירה )נפת 
רמאללה( הותקף אדם בן 43 על ידי קבוצה של שבעה 
קיראמי  אל  ובשכונת  פסגות,  מהתנחלות  מתנחלים 
שבעיר העתיקה של ירושלים ריססו מתנחלים נער בן 

18 בתרסיס פלפל.

כמו כן השבוע, מתנחלים עקרו או גרמו נזקים אחרים 
לסך של 1,390 עצי ושתילי זית, השייכים לפלסטינים 
מספר  הגיע  בכך  המערבית.  בגדה  אזורים  במספר 
 2014 תחילת  מאז  מתנחלים  מידי  שניזוקו  העצים 
בשנת  המקבילה  בתקופה   2,530 לעומת  ל-5,362, 

.2013

עקרו  במרס,  ב-27  השבוע,  ביותר  הגדולה  בתקרית 
נטעי   1,200 עד  עדי  ההתנחלות  ממאחז  מתנחלים 
מהכפר  משפחה  של  בבעלותה  אדמה  על  זיתים 
כשהמשרד   ,2006 מאז  רמאללה(.  )נפת  תורמוסעיא 
של  ברישום  החל  הומניטריים  עניינים  לתיאום 
עצים  לכ-2,765  נזק  מתנחלים  גרמו  המתקפות, 
השייכים למשפחות מתורמוסעיא. מבין אלה, 2,325 
ניזוקו בשלושת החודשים האחרונים. )למידע נוסף על 
הפגיעה שפוגע מאחז ההתנחלות עדי עד, אנא קראו 
את "מסלול הנישול – המקרה של המאחז עדי עד", של 

.)http://adeiad.yesh-din.org ,"יש דין"

יום עקרו מתנחלים ממאחז ההתנחלות שדה  באותו 
זיתים בבעלותם של חמישה חקלאים  נטעי   60 בועז 
מתנחלים  ואילו  לחם(,  בית  )נפת  חוסאן  מהכפר 
מיצהר עקרו 50 עצי זית בבעלותם של שני חקלאים 
מהכפר חווארה )נפת שכם(, באזור סמוך להתנחלות 
זקוקים החקלאים הפלסטינים  שעל מנת להגיע אליו 
לתיאום מוקדם. בנוסף, מתנחלים ממאחז ההתנחלות 
בשטח  הממוקמת  באדמה  זית  עצי   60 כרתו  מגרון 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

399 81

50 12

תקריות במעורבות מתנחלים*
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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

השבוע

השבוע

השבוע

ממוצע שבועי

http://adeiad.yesh-din.org/
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הרשויות  עם  מוקדם  תיאום  מצריכה  אליו  שהגישה 
מהכפר  משפחה  של  בבעלותה  והמצוי  הישראליות, 

מח’מס )נפת רמאללה(.

בתקרית נוספת שהתרחשה במהלך השבוע והשפיעה 
לרעה על רכוש חקלאי פלסטיני, רעו מתנחלים ממאחז 
חוות מעון את עדרי הכבשים שלהם על  ההתנחלות 
אדמה שעליה נזרעו חיטה ושעורה, בכפר אל ח’רובה 
מ-12  אחת  זו  חברון(.  )נפת  יטא  מסאפר  שבאזור 
אש”  כ”שטח  שהוקצה  בשטח  הממוקמות  קהילות 
לאימונים צבאיים )“שטח אש 918”(, המצויות בסכנת 

עקירה בכוח על ידי הצבא הישראלי.

כמו כן השבוע, ב-25 במרס ערכו מתנחלים פשיטה 
נזק  גרמו  סלפית(,  )נפת  חארס  כפל  הכפר  על 
לדלתו של מקום פולחן דתי וריססו כתובות בעברית 
מתנחלים  רגמו  במרס  ב-28  החיצוניים.  קירותיו  על 
מהתנחלות קרני שומרון באבנים כלי רכב שנסע ליד 

צומת ג’נסאפוט )נפת קלקיליה( וגרמו לו נזק.

במהלך התקופה דווח על פעילויות התנחלות חדשות, 
המשפיעים  אוהלים  או  קרוואנים  התקנת  שכללו 
לרעה על אדמה בבעלות פרטית פלסטינית, בשלושה 
מקומות: בין הכפרים אום ספא וברהם )נפת רמאללה( 
ליד התנחלות עטרת; בכפר בידו )נפת ירושלים( על 
ובח’לת  החדשה;  גבעון  מהתנחלות  מתנחלים  ידי 
א-נחלה )נפת בית לחם( על ידי מתנחלים מאפרתה.

לעצירה  קרא  ההומניטרי  המתאם 
בירושלים  ההריסות  של  מיידית 

המזרחית

ב-26 במרס הרסו הרשויות הישראליות בניין קומתיים 
בשכונת א-טור שבירושלים המזרחית, ובו שתי דירות, 
מסגד ומרכז רפואי. ההריסה בוצעה בנימוק שהמבנה 
הוקם בלא היתר בנייה שמנפיקה ישראל, אף שהבעלים 
עשו במשך שנים מאמצים תכנוניים, ולשווא. ההריסה 
שבע  בת  פלסטינית  משפחה  של  לעקירתה  גרמה 
באופן  לרעה  והשפיעה  ילדים,  חמישה  בהן  נפשות, 
ישיר על 24 בני אדם נוספים, בהם 10 ילדים. לדברי 
רופאים שניהלו את המרכז הרפואי, מתחת להריסות 
במרס  ב-28   .₪  250,000 בשווי  רפואי  ציוד  נקבר 
חזר המתאם ההומניטרי מטעם האומות המאוחדות, 
הריסות  של  מיידית  לעצירה  קריאתו  על  רולי,  ג'יימס 
ואיזור  תכנון  למשטר  גישה  תינתן  שלפלסטינים  עד 

גורמים  אלה  מעשים  לצורכיהם".  מענה  שייתן  הוגן 
המתיחות.  את  ומגבירים  לצורך  שלא  הומניטרי  סבל 
כמו כן הם נוגדים את מחויבויותיה של ישראל מתוקף 
המשפט הבינלאומי," אמר מר רולי. בעקירה בירושלים 
המזרחית חלה עלייה משמעותית בשנת 2013, שבה 
נעקרו כמעט 300 פלסטינים, לעומת 70 בשנת 2012. 
מאז תחילת שנת 2014 נעקרו 85 פלסטינים, בהם 45 

ילדים.

יום קודם לכן הרסו הרשויות הישראליות שני מבנים, 
בהם מבנה מגורים אחד, בחלק של העיר יריחו השוכן 
בשטח C, בגין היעדר היתר. עקב כך נעקרה משפחה 

בת שבע נפשות, בהן ארבעה ילדים.

כוחות  פינו  במרס,  ל-26   24 בין  השבוע,  כן  כמו 
ישראלים 30 משפחות מארבע קהילות בדואיות בנפת 
טובאס, חלקן פעמיים במהלך השבוע הנוכחי, לפרק 
זמן ממוצע של שבע שעות בכל פעם, על מנת לפנות 
בתיהן.  ליד  ישראליים  צבאיים  לאימונים  השטח  את 
אל  חממאת  את  כללו  לרעה  המושפעות  הקהילות 
מאלח – אל מייטה, אבזיכ, ח’רבת ירזה וח’רבת ראס 
אל אחמר. במהלך האימונים השתמש הצבא הישראלי 
בקרב  פאניקה  וזרע  חיה,  ובתחמושת  בטנקים 
הקהילות המושפעות, במיוחד בקרב הילדים, שנשארו 

ביישובים בקרבת מקום במשך האימונים.

כמו כן במהלך השבוע, ארבע קהילות אחרות באותו 
אזור, הכפר אל עקאבה )נפת טובאס(, ח’רבת תל אל 
אל-פולח  וח’לת  א-שונה  ואזורי  שכם(  )נפת  ח’שבה 
בכפר אל ג’פתליכ )נפת יריחו(, הושפעו גם הן לרעה, 
אף שתושביהן לא פונו, בשל אימונים צבאיים ישראליים 
ליד בתיהן ובתוך השדות החקלאיים שלהן. האימונים 
גרמו נזק לשדות בשתי הקהילות הראשונות, והשפיעו 
שירותי  לרבות  לשירותים,  התושבים  גישת  על  לרעה 

בריאות וחינוך, בקהילת הנותרות.

הרסו  באפריל  ל-3   1 בין  אחרונה:  התפתחות 
בבעלות  מבנים   45 של  סך  הישראליות  הרשויות 
 C שטח  ברחבי  יישובים  בתשעה  פלסטינית 
בנימוק  המערבית,  בגדה  המזרחית  וירושלים 
שנבנו בלא היתרי בנייה; ההריסות גרמו לעקירתם 
של 93 בני אדם, 45 מהם ילדים, ופגעו במחייתם 

של יותר מ-90 בני אדם נוספים.

http://www.ochaopt.org/results.aspx?id=4771077
http://www.ochaopt.org/results.aspx?id=4771077
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_28_03_2014_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_28_03_2014_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_28_03_2014_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_28_03_2014_english.pdf
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רצועת עזה

0השבוע:

11ב-2014 )נכון להיום(:

20132 )באותה תקופה(:

83 101

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

השבוע

במהלך  נפצעו  אזרחים  שישה 
הפגנות ליד הגדר

עימותים  על  דווח  שלא  ברציפות  השני  השבוע  זה 
חמושים, ירי טילים או תקיפות אוויריות ברצועת עזה 
או בדרום ישראל. עם זאת, שלוש הפגנות שהתרחשו 
בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת, ליד הגדר המפרידה 
בין  לעימותים  התפתחו  לישראל,  עזה  רצועת  בין 
אזרחים פלסטינים לכוחות ישראלים וגרמו לפציעתם 

של שישה בני אדם.

אחד העימותים התרחש ב-28 במרס בהפגנה בשטח 
שהגישה אליו מוגבלת ממזרח לג'באליה, נגד ההגבלות 
החיים  והפלסטינים  עזה  רצועת  על  ישראל  שמטילה 
בה. במהלך העימותים השליכו המפגינים אבנים לעבר 
כוחות ישראלים, שירו בתגובה תחמושת חיה ורימוני 
בתחמושת   18 בן  פלסטיני  אזרח  ופצעו  מדמיע  גז 
חיה. יום קודם לכן התקיימו עימותים דומים ליד הגדר 
מדרום מזרח לבית לאהיא, במהלך הפגנה לציון "יום 
בשל  טופלו  פלסטינים  אזרחים  חמישה  האדמה"; 

שאיפת גז מדמיע.

שני  עצרו  ישראלים  כוחות  השבוע,  במהלך  כן  כמו 
אזרחים שניסו לחצות את הגדר לשטח ישראל, ובשתי 
הזדמנויות לפחות נכנסו עם טנקים ודחפורים לעומק 
200 מטר בקירוב בתוך שטח עזה בכדי ליישר אדמה.

בנוסף על כך, בארבע הזדמנויות לפחות השבוע פתחו 
לעבר  אזהרה  ביריות  הישראלי  הים  חיל  של  כוחות 
בן  הדיג  גבול  אל  שהתקרבו  פלסטיניות,  דיג  סירות 
ששת המיילים הימיים שאוכפת ישראל, או חרגו ממנו; 

לא דווח על נפגעים.

ב-26 במרס פתחו כוחות של חיל הים הישראלי  באש 
על שתי סירות שנחשדו בהברחת סחורות ליד רפיח, 
דווח  מהם.  שניים  ופצעו  נוסעיהן  את  לעצור  ניסו 
על חילופי אש בין כוחות של חיל הים הישראלי לבין 
במהלך  שהו  הדיווחים  פי  שעל  פלסטינים,  חמושים 
שתי  אבל  מעצרים,  על  דווח  לא  החוף.  על  התקרית 
הסירות עלו באש. נסיבות התקרית עדיין אינן ברורות.

שתי ילדות נספו בתאונה הקשורה למשבר החשמל

ארבע,  ובת  שנה  בת  ילדות,  שתי  מתו  במרס  ב-26 
שימוש  בעקבות  ברפיח  בביתן  שפרצה  בשריפה 
יזומה; שתיים  למאור במהלך הפסקת חשמל  בנרות 
ובת עשר( נפצעו. בשל הגרעון  מאחיותיהן )בת שש 

יותר בשל המחסור,  הממושך בחשמל, שהחריף עוד 
הנובע מהיעדר מימון, בדלק להפעלת תחנת הכוח של 
מהפסקות  התושבים  סובלים  תפוקתה,  במלוא  עזה 
חשמל יזומות הנמשכות עד 12 שעות ביום. על מנת 
נאלצו  הממושכות  החשמל  הפסקות  עם  להתמודד 
ניידים,  בגנרטורים  להשתמש  מסוימים  בית  משקי 
בדלק  לפעולתם  תלויים  שהם  משום  אמינים  שאינם 
לא  מאוד  להיות  ועלולים  זמינים,  שאינם  ובחלפים 
גנרטור  לרכוש  משגת  אינה  שידם  מי  בטיחותיים. 
נעזרים באמצעים בסיסיים יותר, כגון נרות, שהשימוש 
משבר  על  נוסף  )למידע  יותר.  עוד  מסוכן  בהם 
החשמל בעזה – גורמיו והשפעתו השלילית, אנא ראו 
את דף המידע המעודכן של המשרד לתיאום עניינים 

הומניטריים(.

שבעה ילדים נפצעו בפיצוץ של נפל 
מלחמה

נפצעו  ילדים,  שבעה  בהם  אזרחים,   )11( עשר  אחד 
השבוע בפיצוץ של נפל מלחמה בשתי תקריות שאירוע 
ב-30 במרס ברפיח ובחאן יונס. אחת התקריות גרמה 
ילדים, בהם אחד שנפגע קשה,  לפציעתם של שישה 
הנראה  ככל  שנורה  טיל  של  במרעום  שטיפלו  בעת 
על ידי פלג עזתי. התקרית השנייה התרחשה כשנפל 
מלחמה התפוצץ בידיו של ילד בשטח פתוח ממערב 
 19 הכול  בסך  נהרגו  ל-2014   2009 בין  יונס.  לחאן 
אזרחים, בהם 12 ילדים, ו-132 אזרחים נוספים, בהם 
נפלי  היו מעורבים  ילדים, נפצעו בתקריות שבהן   78

מלחמה.
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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_4_03_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

מעבר רפיח נפתח מחדש באופן זמני 
למעבר אנשים במקרים הומניטריים

בין 29 ל-31 במרס, אחרי 51 ימים רצופים של סגר 
את  המצריות מחדש  הרשויות  מוחלט, פתחו  כמעט 
ויציאה של  מעבר רפיח בשני הכיוונים, לצורך כניסה 
של  מטופלים,  בהם  הומניטריים,  במקרים  אנשים 
אשרה  בעלי  ושל  זרים  דרכונים  בעלי  של  סטודנטים, 
יותר  יצאו  הללו  הימים  במהלך  שלישית.  למדינה 
מ-2,200 בני אדם למצרים וכ-400 אחרים חזרו לעזה. 
בני אדם שמצבם  אלפי  דיווחים,  פי  על  זאת,  למרות 
במעבר  לעבור  וממתינים  בעזה  תקועים  עדיין  דומה 
למצרים. בפעם האחרונה נפתח המעבר בפני אנשים 
בפברואר,  ב-6  הומניטריים  מטעמים  לכך  הזקוקים 
ובמהלך 51 ימי הסגר הורשו רק עולי רגל למכה לעבור 

בו.

ב-25 וב-26 במרס נפתח המעבר באופן חלקי, בכיוון 
אחד, לצורך כניסתם של 800 נוסעים, רובם עולי רגל, 

שנתקעו בצד המצרי של המעבר.

mailto:lein@un.org
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_4_03_english.pdf

