
הגדה המערבית
יותר מ-90 בני אדם נפצעו בעימותים 

מוגברים

מספר מקרי הפציעה של פלסטינים כתוצאה מעימותים 
מרובים ברחבי הגדה המערבית גדל השבוע כמעט פי 
רוב   .)18 לעומת   94( שעבר  השבוע  לעומת  חמישה 
גומי  מצופים  מתכת  מקליעי  נגרמו  הפציעה  מקרי 
מספר  זהו   ;)34( מדמיע  גז  ומשאיפת  פצועים(   31(
הפצועים הגבוה ביותר שתועד בשבוע יחיד זה כמעט 
חמישה חודשים. פציעות מקליעי מתכת מצופים גומי 
מהם  אחד  שכל  פציעות  סוגי  מדמיע,  גז  ומשאיפת 
הגורם  גם  היו  הפציעה,  מקרי  מכלל   41% מהווה 

למרבית מקרי הפציעה של פלסטינים בשנת 2013.

בין 8 ל-14 באפריל התרחשו במחנה הפליטים עאידה 
שבנפת בית לחם עימותים אלימים בין תושבי המחנה 
לכוחות ישראליים. ב-13 באפריל מתה אישה פלסטינית 
קודם  יומיים  סבלה  דיווחים  פי  שעל  אחרי   )44 )בת 
לכן משאיפת גז מדמיע וקיבלה טיפול רפואי בשל כך. 
בעיות  לרבות  רבות,  בריאות  מבעיות  סבלה  האישה 
ישראלי  צבאי  מקור  בתקשורת,  דיווחים  לפי  נשימה. 
הכחיש ששאיפת הגז הייתה סיבת המוות. בנוסף על 
בכניסה  ילדים.  מהם   20 פלסטינים,   42 נפצעו  כך 
שלדברי  ונשנים,  חוזרים  עימותים  מתרחשים  למחנה 
התושבים פורצים בעיקר בשל נוכחותו של מגדל צבאי 
דומים  בעימותים  נפצעו  השנה  תחילת  מאז  במקום. 

במחנה 58 בני אדם, 23 מהם ילדים.

בעימותים נפרדים השבוע נפצעו 19 פלסטינים בכפר 
חיפושים  מבצע  במהלך  עשרה  שכם;  שבנפת  קְריּות 
ומעצרים בעיר סלפית; ואחד במתחם מסגד אל אקצא 
גם  נפצעו  בירושלים  בתקרית  המזרחית.  שבירושלים 
כך  על  בנוסף  הישראליים.  הביטחון  כוחות  אנשי  שני 
נפצעו השבוע 11 פלסטינים ושני פעילים בינלאומיים 
הממושכת  הסגירה  נגד  שבועיות,  הפגנות  בשלוש 
והרחבתה  קדום  כפר  לכפר  הראשית  הכניסה  של 
סגירתה  נגד  קלקיליה(;  )נפת  קדומים  התנחלות  של 
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי

כ-90 פלסטינים נפצעו בעימותים מרובים ברחבי הגדה המערבית. אישה מתה לאחר שקיבלה טיפול   ●
רפואי בגין שאיפת גז מדמיע.

לראשונה בשנת 2004 נהרג ישראלי בגדה המרכזית.  ●
הושבתה אחת משתי הטורבינת הפועלות בתחנת הכוח של עזה.  ●

1השבוע:
10ב-2014 )נכון להיום(:
20138 )באותה תקופה(:

3,736 608

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

בניית  ונגד  סאלח;  א-נבי  לכפר  הראשית  הכניסה  של 
קטע של הגדר על אדמת הכפר נעלין )שניהם בנפת 

רמאללה(.

כמו כן, ב-10 באפריל יישרו כוחות ישראליים בדחפורים 
זית  שטח אדמה בגודל כ-12 דונם, עקרו 300 שתילי 
וגרמו נזק לקירות תמך ולגדרות בשטח אדמה באזור 
הרשויות  לדברי  לחם.  בית  שבנפת  א-נחלה  ח'לת 
אבל  מדינה,  כאדמת  ממוגדרת  הקרקע  הישראליות, 

פלסטינים טוענים לבעלות עליה.
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אחרים  וישראלים  נהרג  ישראלי 
בתקריות  נפצעו  ופלסטינים 

במעורבות מתנחלים

)בן  ובנו  ואשתו  ישראלי  אזרח  נהרג  באפריל  ב-14 
ישראליות  מכוניות  לעבר  נפתחה  כשאש  נפצעו,   )9
שנסעו ליד הכפר אדנא שבנפת חברון. הצבא הישראלי 
מחפש אחר מבצע העבירה. זהו מקרה ההרג הראשון 
ישראלי בנסיבות כאלה מאז תחילת שנת 2014;  של 
בשנת 2013 נהרגו בגדה המערבית ארבעה ישראלים. 
ליד שער  ונפצע  כן השבוע, מתנחל נפגע מאבן  כמו 

המוביל לעיר העתיקה של ירושלים.

השבוע התרחשו שלוש תקריות של פציעת פלסטינים 
גרמו  שבהן  אחרות  תקריות  וארבע  מתנחלים,  מידי 
מתנחלים נזק לרכוש פלסטיני. בשתי תקריות, ב-8 וב-
11 באפריל, יידו מתנחלים אבנים לעבר כלי רכב בעלי 
ביתר  ליד התנחלות  רישוי פלסטיניות שנסעו  לוחיות 
עילית )נפת בית לחם(, פצעו ילד בן חמש וגרמו נזק 
לשני כלי רכב. בנוסף, ב-12 באפריל תקפו מתנחלים 
ו-13(   12 )בנות  ספר  בית  תלמידות  שתי  ופצעו 
א-תוואני  לכפר  לבית הספר מטובא  דרכן  את  שעשו 
ופצעו  תקפו  מתנחלים  כן,  כמו  חברון.  שבנפת 
שלושה פלסטינים בהתנחלות פסגת זאב שבירושלים 
פלסטינים  ילדים  ארבעה  כך,  על  בנוסף  המזרחית. 
שהתערבו  ישראליים,  כוחות  ידי  על  ונפצעו  הותקפו 
אחרי חילופי דברים בין הילדים לבין מתנחלים בשטח 

.)H2( העיר חברון המצוי בשליטת ישראל

מתנחלים  השליכו  באפריל  ב-9  אחת  בתקרית 
נזק  וגרמו  תבערה,  בקבוק  עילית  ביתר  מהתנחלות 
ל-25 עצי זית בבעלות פלסטינית השייכים לכפר נחלין. 
דליפות של מי ביוב מהתנחלויות אפרתה שבנפת בית 
לחם ושילה, שבועת רחל ועלי שבנפת שכם גרמו אף 

הן נזק לעשרות דונמים של אדמה ולמספר עצי זית.

עשרות עקורים בעקבות הריסה של 
מחסים שהוקמו במימון תורמים

מגורים  מבני   15 הישראליות  הרשויות  הרסו  השבוע 
תורמים.  במימון  הוקמו  מהם  ששמונה  ומחיה, 
כתוצאה מכך נעקרו יותר מ-40 בני אדם, כמחציתם 
ילדים, ומחייתם של 34 בני אדם אחרים נפגעה. מבנה 
מחיה נוסף, ששימש לאחסון גרוטאות מתכת, נהרס 
על ידי בעליו בקהילת דיר סאמת )נפת חברון(, אחרי 
שאלה קיבלו צו הריסה. ההריסה השפיעה לרעה על 

ארבע משפחות בנות 26 נפשות בסך הכול.

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

399 97

50 15

תקריות במעורבות מתנחלים*
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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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ב-9 באפריל פירקו הרשויות הישראליות והחרימו מחסי 
הבדואית  בקהילה  תורמים  במימון  שהוקמו  מגורים 
ג'בל אל באבא שבאזור E1 )נפת ירושלים(. כתוצאה 
באותו  ילדים.  עשרה  בהם  אדם,  בני   19 נעקרו  מכך 
סופיים  הריסה  צווי  הישראליות  הרשויות  הוציאו  יום 
ידי תורמים(  על  ניתנו  )שכולם  נגד 18 מבני מגורים 
בקהילה, שקיבלו ב-23 בפברואר צווי הפסקת עבודה 
– עובדה המשפיעה לרעה על עשרות בני אדם. ג’בל 
ממזרח  בדואיות  קהילות  מ-18  אחת  היא  באבא  אל 
בשל  בכפייה  עקירה  בסכנת  המצויות  לירושלים 
הישראליות.  הרשויות  שמקדמות  “העברה”  תוכנית 
לרבות  התנחלויות,  של  להרחבתן  הוקצה  זה  אזור 
יחידות  אלפי  ייבנו  שבמסגרתה   E1 מתוכנית  כחלק 
בנוי  שטח  ליצור  במטרה  בהתנחלויות,  ומסחר  דיור 
רציף בין התנחלות מעלה אדומים לירושלים המזרחית. 
צווי הפסקת עבודה או הריסה קיימים נגד לפחות 200 

רצועת עזה

מהם  שלושה  פלסטינים,  שבעה 
ילדים, נפצעו ברצועת עזה

למרות הרגיעה הכללית ברצועת עזה ובדרום ישראל, 
הגדר.  עברי  משני  תקריות  מספר  על  השבוע  דווח 
לפחות  ישראל  דרום  לעבר  ירו  פלסטינים  חמושים 
על  דיווחים  היו  לא  נזק.  גרמו  לא  ואלה  טילים,  שני 
תקיפות אוויריות ישראליות. בשלוש תקריות, ב-9 וב-
רכב  כלי  לעבר  באש  פלסטינים  פתחו  באפריל,   10
ישראליים שסיירו ליד הגדר המפרידה בין עזה לישראל, 
ישראליים  כוחות  ירו  בתגובה  בלח.  אל  לדיר  ממזרח 

שלושה פגזים לעבר מקור הירי. לא דווח על נפגעים.

מקרי  במספר  יחסית  עלייה  בעזה  נצפתה  השבוע 
ישראלי  ירי  מתקריות  כתוצאה  אזרחים  של  הפציעה 
ביבשה.  מוגבלת  אליהם  שהגישה  השטחים  בקרבת 
נפצעו  ילדים,  מהם  שלושה  פלסטינים,  שבעה 
ב-10  נפרדות.  תקריות  בחמש  חיה  מתחמושת 
באפריל נפצע על פי דיווחים פלסטיני בן 17 כשכוחות 
ישראליים פתחו באש לעבר קבוצת צעירים פלסטינים 
ממזרח  מהגדר,  בקירוב  מטרים   300 במרחק  ששהו 
לג'באליה. כמו כן, באותו יום הפעילו על פי הדיווחים 
תצפית  עמדת  ליד  צד  מטען  פלסטינים  חמושים 
ישראלית על הגדר, מצפון מערב לבית חנון. בתגובה 
התעשייה  אזור  בקרבת  פלסטינים  לעבר  צה"ל  ירה 
ארז לשעבר. כתוצאה מהירי נפצעו שלושה פלסטינים 
מתכת  גרוטאות  בליקוט  שעסקו  ו-26   24  ,19 בני 

0השבוע:

11ב-2014 )נכון להיום(:

20132 )באותה תקופה(:

83 117

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

השבוע

מבנים שהוקמו במימון תורמים באזור ירושלים, בהם 
קרוואנים למגורים, בעלות שעל פי ההערכות היא יותר 

ממיליון ש”ח.

ג’עוואנה  אל  הבדואית  בקהילה  באפריל,  ב-10 
והחרימו  ישראליים  כוחות  פירקו  הירדן,  שבבקעת 
ושני  למגורים  מחסים  שלושה  בהם  אוהלים,  חמישה 
מטבחים, ובכך גרמו לעקירתן של שלוש משפחות בנות 
המבנים  ילדים.  כעשרה  בהן  הכול,  בסך  נפשות   24
זה  הוקמו בתגובה להריסה קודמת, שבוצעה ביישוב 
לפני שבוע. יתר המבנים שנהרסו כללו שני בורות מים 
ששימשו להשקיית שטח אדמה בגודל כשישה דונמים 
ועליו ירקות עונתיים, שני חדרים חקלאיים ושני חדרי 
רחצה, שנהרסו ב-8 באפריל באזור פארש אל האווא 

שבנפת חברון.

ופסולת בניין. ב-11 באפריל התקיימו בשטח שהגישה 
ליד הגדר שתי הפגנות; אלה התפתחו  אליו מוגבלת 
ישראליים,  לכוחות  פלסטינים  אזרחים  בין  לעימותים 
ובמהלכם נפצעו שני נערים )שניהם בני 16(. שבעה 
נוספים, מגישי עזרה ראשונה, קיבלו טיפול  בני אדם 

עדכון מהרגע האחרון: דיווחים מצביעים על כך 
שלושה חמושים פלסטינים  נהרגו  באפריל  שב-16 
ממזרח  צבאי  אימונים  אתר  בתוך  שאירע  בפיצוץ 

לח'אן יונס. כן דווח על מספר פצועים נוספים.
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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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע
לעזה

מעזה

רפואי באחת ההפגנות בשל שאיפת גז מדמיע. אזרח 
בן 20 נפצע אף הוא כשב-13 באפריל פתחו כוחות 
שליקטה  פלסטינים  קבוצת  לעבר  באש  ישראליים 

פסולת בניין באותו אזור.

במהלך השבוע עצרו כוחות ישראליים ארבעה אזרחים 
שניסו לחצות את הגדר אל ישראל. בשתי הזדמנויות 
לפחות נכנסו כוחות ישראליים עם טנקים ודחפורים 
ויישרו  לעומק של כמאתיים מטר אל תוך שטח עזה, 

אדמה. 

בנוסף על כך, בשבע הזדמנויות השבוע פתחו כוחות 
של חיל הים הישראלי ביריות אזהרה לעבר סירות דיג 
המיילים  ששת  בן  הדיג  לגבול  שהתקרבו  פלסטיניות 
על  דווח  לא  חרגו ממנו;  או  אוכפת,  הימיים שישראל 

נפגעים.

ילד בן 10 נפצע מנפל תחמושת

פלסטיני  ילד  הדיווחים  פי  על  נפצע  באפריל  ב-13 
בן 11 מנפל תחמושת שבו שיחק בתוך ביתו בח'אן 
יונס. הילד, שנפצע פציעה בינונית ואצבעותיו נקטעו 
בפיצוץ, פונה לבית חולים סמוך. המספר הכולל של 
ועד  עזה מ-2009  ברצועת  נפלי המלחמה  כל  נפגעי 
ש-19  ילדים,   98 בהם  אזרחים,   164 על  עומד  היום 

מהם נהרגו, בהם 12 ילדים.

במקרים  סגור  נותר  רפיח  מעבר 
הומניטריים

ב-8 באפריל נפתח מעבר רפיח בכדי לאפשר ל-710 
עולי רגל בקירוב לחזור לעזה. בפעם האחרונה נפתח 
לא  מאז  במרס;  ב-31  הומניטריים  למקרים  המעבר 
התירו הרשויות המצריות לאף פלסטיני, לרבות ארבע 
כמקרים  סווגו  לכן  שקודם  נוסעים  של  קטגוריות 

הומניטריים, לעבור את הגבול אל תוך מצרים.

לדברי רשות הגבול והמעברים בעזה, בשל ההגבלות 
והסגירות הממושכות של המעבר, אלפי אנשים, ביניהם 
למדינה  אשרות  ובעלי  סטודנטים  רפואיים,  מקרים 
וממתינים  ובמצרים  בעזה  תקועים  עדיין  שלישית 
לחצות את הגבול. בשל ההגבלות הממושכות שמטילה 
ישראל על התנועה דרך מעבר ארז, נותר מעבר רפיח 
אל  פלסטינים  של  העיקרית  והיציאה  הכניסה  נקודת 

רצועת עזה וממנה.

בעזה  היזומות  החשמל  הפסקות 
גוברות במהלך חג הפסח

ב-11 באפריל נאלצה תחנת הכוח של עזה להשבית 
לפני  שלה,  הפועלות  הטורבינות  משתי  אחת  את 
סגירתו של מעבר כרם שלום לרגל חג הפסח ובציפייה 
למחסור גובר בדלק בתחנה. מאז מסוגלת תחנת הכוח 
להפעיל רק טורבינה אחת מתוך ארבע ומייצרת כ-30 
בנפח  ירידה  נצפתה  האחרונים  בשבועות  מגה-ואט. 
מאז  הכוח;  תחנת  עבור  עזה  לרצועת  הנכנס  הדלק 
תחילת אפריל הועברו לתחנת הכוח מדי יום בממוצע 
מדי  ליטר  אלף  כ-300  לעומת  דלק,  ליטר  אלף   185
נכון   .2014 לסוף מרס   2013 דצמבר  אמצע  בין  יום 
ל-14 באפריל דיווחה תחנת הכוח של עזה כי נותרו לה 
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לתשומת ליבכם, הנתונים בדוח זה כפופים לשינויים עם קבלת מידע נוסף.

עתודות דלק בהיקף של כ-500 אלף ליטר, שיאפשרו 
לה להמשיך לפעול על טורבינה אחת למשך ארבעת 
החשמל  חברת  לדברי  הקרובים.  הימים  חמשת  או 
החשמל  בהפסקות  לגידול   ,)GEDCO( העזתית 
ביום( תהיה  12 שעות  עד  כעת  )הנמשכות  היזומות 
השפעה מוגבלת, בשל הביקוש הנמוך לחשמל בעונה 

זו של השנה.

מעבר  את  הישראליות  הרשויות  סגרו  באפריל  ב-14 
עזה  בין  היחיד  הפועל  הסחורות  מעבר  שלום,  כרם 
יום  מדי  הפסח.  חג  לרגל  באפריל,   15 עד  לישראל, 
נכנסים בממוצע לעזה דרך מעבר הכרם שלום 250 
ואספקה  מזון  דלק,  הכוללות  סחורות  של  מטענים 

רפואית. הפגיעה שלה גורמת סגירתו של מעבר כרם 
שלום מוחרפת בשל העצירה המוחטת בפעילותן של 
המנהרות הבלתי חוקיות בין מצרים לעזה. בנוסף על 
המחסור באספקת דלק לתחנת הכוח של עזה, עלולה 
בגז  למחסור  להוביל  שלום  כרם  מעבר  של  סגירתו 
בישול ובפריטי מזון מסוימים, כגון מוצרי חלב ופירות, 
בין פריטים חיוניים אחרים. צפוי כי גם התנועה דרך 
אנשים  של  ליציאתם  תוגבל  ארז  הנוסעים  מעבר 
וב-15  ב-14  בלבד  דחופים  הומניטריים  במקרים 

באפריל ובמהלך חג הפסח הקרב.
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