
הגדה המערבית

ירידה בעימותים עם כוחות ישראליים 
ובמקרי הפציעה בגינם

ניכרה  כמעט,  שלישים  שני  של  משמעותית,  ירידה 
במספר מקרי הפציעה של פלסטינים במהלך תקופת 
פציעה(.  מקרי   52( הקודם  השבוע  לעומת  הדיווח 
במהלך השבוע נפצעו בסך הכול מידי כוחות ישראליים 
18 פלסטינים, תשעה מהם מתחמושת חיה. שנים עשר 
מפצועי השבוע נפגעו בעימותים עם כוחות ישראליים 
ב-4 באפריל ברמאללה, במהלך הפגנה שהתקיימה ליד 
מחסום ביתוניא לאות הזדהות עם אסירים פלסטינים 
הכלואים בישראל. שישה מהפצועים נפגעו מתחמושת 
חיה, שניים מקליעי מתכת מצופים גומי, אחד מפגיעת 

מכל גז מדמיע והיתר משאיפת גז מדמיע.

שלושה פלסטינים נוספים נורו ונפצעו מתחמושת חיה 
בעימותים עם כוחות ישראליים, בהם ילד בן 13 שנפגע 
בכניסה לכפר א-נבי סאלח וגבר שנפצע בכניסה לכפר 
סילוואד )שניהם בנפת רמאללה(; ואדם נוסף שנפגע 
ישראלי  צבאי  ג'יפ  לעבר  תבערה  בקבוק  שיידה  אחרי 

בכפר חווארה )נפת שכם(.

ב-2013 היוו מקרי הפציעה של פלסטינים מתחמושת 
לשם  הפציעה.  מקרי  מכלל  אחוזים  ארבעה  חיה 
אחוזים  שני  אלה  מקרים  היוו   2012 בשנת  השוואה, 
הנותרים  הפלסטינים  שלושת  הפציעה.  מקרי  מכלל 
עאידה  הפליטים  במחנות  נפרדים  בעימותים  נפצעו 
אל  ובעיירה  שכם(  )נפת  ובלאטה  לחם(  בית  )נפת 

עיזרייה )נפת ירושלים(.

פלסטינים  שישה  פצעו  מתנחלים 
ועקרו מאות עצי זית

במעורבות מתנחלים  תקריות  השבוע התרחשו תשע 
בבעלות  לרכוש  ולנזק  פלסטינים  לפציעת  שגרמו 

פלסטינית.

בתקרית אחת, ב-4 באפריל, נפצעו שישה פלסטינים, 
עם  בעימות  נשים,  ושתי   )17 )בני  ילדים  שני  בהם 
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי

שישה פלסטינים נפצעו ומאות עצי זית בבעלות פלסטינית ניזוקו מידי מתנחלים  ●
יותר מ-90 בני אדם נעקרו בשל הריסות ברחבי שטח C של הגדה המערבית  ●

המתיחות ברצועת עזה גברה אחרי הפוגה בתקיפות האוויריות הישראליות  ●

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

3,736 514

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

המזרחית.  שבירושלים  ג'ראח  שייח'  באזור  מתנחלים 
לבקר  בדרכם  שהיו  שמתנחלים,  אחרי  פרץ  העימות 
קבר באזור, רגמו באבנים כלי רכב ובתים פלסטיניים. 
את  הרחיקו  במתרחש,  התערבו  ישראליים  כוחות 

המתנחלים ועצרו שניים מהפלסטינים הפצועים.

שגרמו  מתקפות  שמונה  מתנחלים  ביצעו  השבוע 
לנזק לרכוש פלסטיני. בחמש מהתקריות הללו  נגרם 
באפריל  וב-5  ב-4  זית:  ושתילי  זית  עצי  לכ-835  נזק 
תקריות  בשתי  נגנבו  וחלקם  זית  עצי  כ-600  נעקרו 
ממאחז  מתנחלים  ביצעו  הדיווחים  פי  שעל  נפרדות, 

לחם;  בית  צפון שבנפת  דניאל  נווה  ההתנחלות 
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זית, על פי הדיווחים  ב-6 באפריל נעקרו כ-150 עצי 
באפריל  ב-6  סוסיא;  מהתנחלות  מתנחלים  ידי  על 
ליד התנחלות  זית  עצי  ל-35  נזק שנגרם  אף התגלה 
ונגנבו  נעקרו  באפריל  וב-5  קלקיליה(;  )נפת  קדומים 
50 שתילי זית אחרים ליד התנחלות יצהר )נפת שכם(. 
לשני  נזק  גרמו מתנחלים  בשלוש התקריות האחרות 
כלי רכב בעלי לוחיות רישוי פלסטיניות, האחד כשרגמו 
אותו בעת שנסע בכביש 60 בנפת רמאללה, והשני ליד 
כבש אחת  הרגו  וכן  )נפת שכם(;  ג'אלוד  בכפר  בית 

ופצעו כבש נוספת בנפת חברון.

בעיר  ונפצע  באבנים  נרגם  מתנחל  השבוע,  כן  כמו 
התקרית  מבצעי  של  זהותם  ירושלים;  של  העתיקה 
שבהן  תקריות  מספר  על  דווח  בנוסף,  ידועה.  אינה 
על  תבערה  בקבוק  והשליכו  אבנים  יידו  פלסטינים 
מתנחלים שנסעו בכלי רכב בנפות ירושלים ורמאללה, 

ואשר בחלקן נגרם נזק לכלי הרכב.

יותר  על  לרעה  משפיע  הריסות  גל 
ממאתיים בני אדם

במהלך השבוע הרסו הרשויות הישראליות בסך הכול 
חמישים מבנים ברחבי שטח C של הגדה המערבית, 
הובילו  ההריסות  ישראליים.  בנייה  היתרי  היעדר  בגין 
לעקירתם של 93 בני אדם, מחציתם ילדים, והשפיעו 
לרעה על 118 בני אדם נוספים. כמו כן, ב-2 באפריל 
נהרס קרוואן מגורים על ידי בעליו בא-טור שבירושלים 
המזרחית, והריסה זו גרמה לעקירתם של ארבעה בני 

אדם.

יותר ממחצית ההריסות השבוע התרחשו ב-1 באפריל 
הרועים  קהילות  על  לרעה  והשפיעו  הירדן,  בבקעת 
 ,)13( ג’עוונה  אל  מבנים(,   14( בוקעיה  אל  חמצה 
ג’פתליכ / אבו אל עג’אג’ )2( וחמצה אל בסלייה )1(. 
המבנים  של  הכולל  מספרם  הגיע  אלה  הריסות  עם 
שנהרסו בבקעת הירדן מראשית השנה ליותר מ-130, 
ומספר בני האדם שנעקרו באזור זה מאז תחילת השנה 
הגיע ליותר מ-250. שישה עשר מהמבנים שהושפעו 
ניכרה  האחרונה  בשנה  תורמים.  ידי  על  ניתנו  לרעה 
עלייה דרמטית בהריסות ובעקירות בבקעת הירדן – בין 
השנים 2012 ו-2013 גדל מספר בני האדם שנעקרו פי 
שניים ויותר, מ-279 ל-590. בסך הכול, בשנת 2013 
מכלל  אחוזים  כ-60  הירדן  בבקעת  ההריסות  היוו 

.C ההריסות בשטח

מגורים  מבני  ארבעה  נהרסו  השבוע  במהלך  בנוסף, 
חברון(,  )נפת  א-תוואני  בקהילת  מחיה  מבני  ו-13 
וח’אן אל אחמר- ג’בל אל באבא  בקהילות הבדואיות 
כרם  טול  בעיר  ירושלים(,  בנפת  )שתיהן  מתחוויש 
הממוקמת  ג’נין(,  )נפת  א-שרקייה  ברטעה  ובעיירה 
בשטח הסגור שבין הגדר לבין קו הירוק. בהריסות אלה 
נעקרו 39 בני אדם ונפגעה מחייתם של 84 בני אדם 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

399 90

50 14
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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

השבוע

השבוע

השבוע

ממוצע שבועי
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הריסה  צווי  מסרו  ישראליים  כוחות  בנוסף,  נוספים. 
מגורים  מבני  עשרה  לפחות  לגבי  עבודה  והפסקת 
הבדואיות  בקהילות  תורמים(  ידי  על  סופקו  )שרובם 
ח’אן אל אחמר-מתחוויש, מח’מס, קסאראת ונח’יילה 

בנפת ירושלים.

רצועת עזה

בהם  בעזה,  נפצעו  פלסטינים  שני 
תינוק בן ארבעה חודשים

כוחות  בין  במתיחות  יחסית  עלייה  ניכרה  השבוע 
כמעט  אחרי  חמושים,  פלסטינים  לפלגים  ישראליים 
שבועיים בלא דיווחים על תקיפות אוויריות ישראליות 
ברצועת עזה. השבוע ביצע על פי דיווחים חיל האוויר 
ירי  הישראלי לפחות עשר תקיפות אוויריות, בעקבות 
ב-4 באפריל  ישראל.  דרום  פלסטיני של טילים לעבר 
דווח על שני מקרי פציעה, בהם של תינוק בן ארבעה 
חקלאי  בשטח  פגע  ישראלי  כשטיל  שנפגע  חודשים, 
חלונות  לדלתות,  נזק  וגרם  נוסייראת  למחנה  מצפון 
וגגות של כעשרים בתים סמוכים: מקורות ישראליים 
מלאכה  בתי  תקף  הישראלי  האוויר  חיל  כי  דיווחו 
נפרדות,  תקריות  בשלוש  באזור.  חמאס  של  צבאיים 
אוויריות מכוניות  ניזוקו בתקיפות  וב-6 באפריל,  ב-4 
ובתי מלאכה בג'באליה, בנוסף על באר מים ותשתיות 
פלגים  כן,  כמו  חנון.  לבית  ממזרח  שנהרסו  אחרות 
דרום  לעבר  טילים  מספר  ירו  חמושים  פלסטיניים 

ישראל; לא דווח על נפגעים או על נזק לרכוש.

גישת  על  הגבלות  לאכוף  המשיכו  ישראליים  כוחות 
ישראל  בין  המפרידה  הגדר  ליד  לשטחים  פלסטינים 
לרצועת עזה, וכן על שטחי דיג במרחק של יותר משישה 
מיילים ימיים מהחוף. בשתי הזדמנויות לפחות השבוע 
מדמיע  גז  ומכלי  אזהרה  יריות  ישראליים  כוחות  ירו 
לעבר פלסטינים שאספו חצץ במה שהיה בעבר אזור 
התעשייה ארז, ואילצו אותם לעזוב את השטח. בנוסף, 
ב-2 באפריל עצרו כוחות ישראליים שלושה פלסטינים 
בעת שניסו לחצות את הגדר אל תוך ישראל, מצפון 
לבית לאהיא. כמו כן, באותו הקשר, בארבע הזדמנויות 
לפחות נכנסו טנקים ודחפורים ישראליים לעומק של 
ב-7  אדמה.  ויישרו  עזה  שטח  בתוך  מטר  כמאתיים 
ירו  האדמה,  יישור  ממבצעי  אחד  במהלך  באפריל, 
ופוצצו מטען חבלה שחמושים  טנקים ישראליים פגז 

פלסטינים הניחו ליד הגדר. לא דווח על נפגעים.

בדומה לכך, ב-11 הזדמנויות לפחות במהלך השבוע 
אזהרה  ביריות  הישראלי  הים  חיל  של  כוחות  פתחו 
הדיג  לגבול  שהתקרבו  פלסטיניות  דיג  סירות  לעבר 

0השבוע:

11ב-2014 )נכון להיום(:

20132 )באותה תקופה(:

83 103

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

השבוע

כעשרים  אחדות  לשעות  מבתיהן  פונו  אף  השבוע 
משפחות פלסטיניות )כ-120 בני אדם, בהם שבעים 
ילדים( מקהילת הרועים אבזיכ שבצפון בקעת הירדן 
את  לפנות  כדי  הורחקו  המשפחות  טובאס(.  )נפת 

השטח לאימונים צבאיים ישראליים באזור.

בן ששת המיילים הימיים או חרגו ממנו; לא דווח על 
החרים  באפריל,  ב-3  אחת,  תקרית  במהלך  נפגעים. 
הדיווחים  פי  על  פלסטינית,  סירה  הישראלי  הים  חיל 
ממערב  מהחוף,  ימיים  מיילים  כארבעה  במרחק 
למחנה הפליטים א-שאטה. הסירה עדיין מוחזקת בידי 

ישראל.

למקרים  סגור  נותר  רפיח  מעבר 
הומניטריים

וב-7 באפריל נפתח מעבר רפיח במיוחד לצורך  ב-6 
נוסעים  של  וכניסתם  מעזה  רגל  עולי  של  יציאתם 
שנתקעו בעברו המצרי של המעבר. ביומיים הללו יצאו 
את עזה כ-791 עולי רגל ו-428 בני אדם נכנסו אליה. 
בפעם האחרונה נפתח המעבר למקרים הומניטריים 
התירו  לא  המצריות  הרשויות  מאז,  במרס;  ב-31 
לרבות  למצרים,  הגבול  את  לעבור  לפלסטינים  כלל 
שסווגו  נוסעים  של  הקטגוריות  מארבע  לפלסטינים 

בעבר כמקרים הומניטריים.

בשבוע  כי  אף  בעזה,  והמעברים  הגבול  רשות  לדברי 
שעבר נפתח המעבר למשך שלושה ימים )29, 30 ו-31 
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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

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_10_english.pdf

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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע

לעזה

מעזה

במרס(, אלפי אנשים, בהם מקרים רפואיים, סטודנטים 
בעזה  תקועים  עדיין  שלישית  למדינה  אשרות  ובעלי 
בשל מועדי הפתיחה המוגבלים והעיכובים הממושכים 

במעבר אל מצרים.

ארז  מעברי  המשיכו  שעבר,  לשבוע  בדומה  השבוע, 
במרס   30 בין  כרגיל.  לפעול  ישראל  עם  שלום  וכרם 
ל-5 באפריל נכנסו לעזה דרך מעבר כרם שלום 1,014 
מטעני סחורות בקירוב. נפח מטענים זה מייצג עלייה 
של כחמישה אחוזים לעומת הממוצע השבועי של 963 
מטענים שנכנסו מדי שבוע מאז תחילת 2014. מעבר 
כרם שלום הוא המעבר המסחרי המתפקד היחיד בין 
המסחריים  המעברים  ששלושת  לאחר  לישראל,  עזה 

האחרים נסגרו בין 2008 ל-2011.

נמשך המחסור בחשמל בעזה

בין 25 ל-31 במרס הוכנסו לעזה כ-1,149,029 מיליון 
ליטר דלק עבור תחנת הכוח של עזה, וכך התאפשר 
מגה-ואט   60 ולייצר  חלקי  באופן  לתפקד  לתחנה 
עד  נמשכו  היזומות  כאשר הפסקות החשמל  חשמל, 
12 שעות ביום. הפסקות החשמל ממשיכות לשבש את 
חיי היומיום בתוך עזה, במיוחד את הגישה לשירותים 

בסיסיים, לרבות מים, ביוב ושירותים רפואיים.

כמות הדלק שישראל מרשה להכניס מדי יום לרצועה 
עזה  של  הכוח  תחנת  עבור  שלום  כרם  מעבר  דרך 
של  היומיומית  הפעילות  את  לאפשר  רק  מספיקה 
פועלת  עזה  של  הכוח  תחנת  לעכשיו  )נכון  התחנה 
מספיקה  אינה  אבל  המלאה(,  מתפוקתה  במחצית 
לאפשר לתחנה לצבור עתודות דלק. סגירתו הצפויה 
של מעבר כרם שלום בשבוע הבא, לרגל חג הפסח, 
הכוח  תחנת  את  ולאלץ  בדלק  מחסור  ליצור  עלולה 
יועמדו לרשותה בימים  לחדול כליל מפעולה, אם לא 

הקרובים עתודות דלק מספיקות.


