
הגדה המערבית
פלסטיני נהרג מידי כוחות ישראליים; 
ששאף  לאחר  מת  נוסף  פלסטינים 
גז מדמיע; עשרות נפצעו בעימותים 

מרובים עם כוחות ישראליים.

למוות  ישראליים  כוחות  ירו  ביוני  ב-2  בחצות  כמעט 
סלפית,  שבנפת  זעתרא  במחסום   31 בן  בפלסטיני 
המערבית.  הגדה  למרכז  שכם  בין  הראשי  הכביש  על 
אמצעי תקשורת ישראליים ציטטו את דברי דובר הצבא 
באש  שפתח  לאחר  האיש  נורה  פיהם  שעל  הישראלי, 
מקורות  לדברי  המחסום;  את  שאיישו  החיילים  לעבר 
פלסטיניים האיש, סוחר מקומי בכפר חווארה הסמוך, 
ירה  ולא  לקבל  אמור  שהיה  לסחורות  במקום  המתין 
הפלסטינים  סך  את  מביא  זה  הרוג  החיילים.  לעבר 

שנהרגו השנה בידי כוחות ישראליים ל-11.

פלסטיני נוסף, בן 64, מת השבוע )הוא אינו כלול בסך 
חולים  בבית  שאושפז  אחרי  יומיים  שלעיל(  ההרוגים 
גז מדמיע ששאף  סובל מפגיעת  כשהוא  במאי,  ב-25 
במהלך עימות בין פלסטינים לכוחות ישראליים בעיירה 
אבו דיס )נפת ירושלים(. לדברי מקורות רפואיים לאיש 

הייתה היסטוריה של מחלת ריאות כרונית. 

במהלך השבוע ניכרה עלייה בולטת במספר הפלסטינים 
שנפצעו בעימותים עם כוחות ישראליים ברחבי הגדה 
לעומת  אדם,  בני   84 נפצעו  הכול  בסך  המערבית. 
ממוצע שבועי של 44 פצועים ב-2014. רוב הפצועים 
נפגעו מקליעי מתכת מצופים גומי )22( או טופלו עקב 
שאיפת גז מדמיע )29( שירו כוחות ישראליים במהלך 

העימותים.

כ-40% ממקרי הפציעה של פלסטינים )32 בסך הכול( 
של  שונים  בחלקים  בעימותים  במאי  ב-28  התרחשו 
 / אל-אקצא  מתחם  לרבות  בירושלים,  העתיקה  העיר 
הר הבית. העימותים פרצו בעיקר בעקבות צעדות של 
ירושלים",  "יום  לציון  העתיקה,  בעיר  ישראלים  מאות 
שהיו מלוות גם בניסיונות של קבוצות ישראלים להיכנס 
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי

פלסטיני נהרג בידי כוחות ישראליים בנפת סלפית.  ●
עשרות נפצעו בעימותים מרובים ברחבי הגדה המערבית, רבים מהם בירושלים המזרחית.  ●

אחרי חמישה שבועות של רגיעה יחסית נערכו שתי תקיפות אוויריות ישראליות נגד אתרי אימונים   ●
צבאיים בעזה, על פי הדיווחים בתגובה על ירי רקטות על ידי ארגונים חמושים פלסטיניים, שבו לא 

היו נפגעים.

1השבוע:
11ב-2014 )נכון להיום(:
20138 )באותה תקופה(:

3,736 972

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראליים

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראליים

פצועים פלסטינים מידי 
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

ושבעה  ישראלים  שוטרים  ארבעה  המסגד.  למתחם 
באבנים  רגמו  כשפלסטינים  נפצעו  ישראלים  אזרחים 
סלאח  ברחוב  שעבר  בעת  נסעו  שבו  האוטובוס  את 

א-דין.

לאות  בהפגנות  נפצעו  הכול  בסך  פלסטינים   31
מחצית  כמעט  רעב.  שובתי  אסירים  עם  סולידריות 
מהפצועים נפגעו בהפגנות בעיר טול כרם )15( ויתרם 
בעיר העתיקה של ירושלים ובעיר העתיקה של חברון, 
חברון(  )נפת  אל-פוואר  הפליטים  למחנה  ובכניסות 

ולכפר תוקוע )נפת בית לחם(.
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נפגעו  השבוע  מהפצועים  חמישה  הדיווחים,  פי  על 
סריקה/חיפוש  מבצעי  במהלך  שהתרחשו  בעימותים 
טובאס,  בעיר  רמאללה(,  )נפת  באל-מור'ייר  ומעצר 
בדיר אסתיא )נפת סלפית(, בענזה )נפת ג'נין( ובעיר 
ג'נין. מאז תחילת השנה נערכו 1,890 מבצעי סריקה/
חיפוש ומעצר, רובם בצפון הגדה המערבית, ו-81 בני 

אדם נפצעו בהם.

בהפגנות שבועיות נפצעו ארבעה פלסטינים נוספים, 
נגד גדר ההפרדה,  בהם שניים בכפר בלעין בהפגנה 
ונגד הרחבתן של ההתנחלות חלמיש בנפת רמאללה 
וההתנחלות קדומים בנפת קלקיליה. שישה פלסטינים 
כוחות  בין  שפרצו  עימותים  במהלך  נפצעו  נוספים 
חברון(,  )נפת  אומר  בית  הכפר  לתושבי  ישראליים 
התנגשו  פלסטינית  ומכונית  ישראלי  שג'יפ  לאחר 
בקרבת הכפר; כן נפצע אחד מנוסעי המכונית, נער 

פלסטיני בן 15.

מהם  שלושה  פלסטינים,  ארבעה 
במעורבות  באלימות  נפצעו  ילדים, 

מתנחלים

נפצעו   מתנחלים  שביצעו  תקריות  שבע  של  בסך 
לממוצע  זהה  נתון  לרכושם,  נזק  ונגרם  פלסטינים 

התקריות השבועי שתועד מאז תחילת השנה )7(.

בנפת  התרחשו  השבוע  שאירעו  התקריות  מן  חמש 
נזק  נגרם  ובאחרות  אדם  נפצע  מהן  באחת   – שכם 
רועה שרעה את  לרכוש. ב-29 במאי רגמו מתנחלים 
לא  אך  ברכה,  ההתנחלות  ליד  שלו  הכבשים  עדר 
פצעו אותו. התקרית עוררה עימותים בין המתנחלים 
לתושבי הכפר הסמוך, בורין, שבעקבותיהם התערבו 
ירו רימוני גז מדמיע ופצעו  בנעשה כוחות ישראליים, 
פלסטיני אחר. ארבע התקריות האחרות כללו: כריתה 
של 25 עצי זית ושקד ליד ההתנחלות עלי )נפת שכם( 
אש  מאחז  ליד  אדמה  על  כבשים  רעיית  במאי;  ב-26 
קודש )נפת שכם( וגרימת נזק לשטח בגודל 45 דונם 
ועליו יבולי חיטה, ב-27 במאי; יידוי אבנים וגרימת נזק 
לכלי רכב שנסע ליד ההתנחלויות ברכה-יצהר, ב-28 
הוקם  עתה  שזה  חשמל  לעמוד  נזק  וגרימת  במאי; 
בכפר בורין, ב-29 במאי. הכפר בורין הוא אחד משישה 
מתנחלים  לאלימות  שוטף  באופן  הנחשפים  כפרים 

מההתנחלויות יצהר וברכה.

פלסטינים  ילדים  שלושה  נפצעו  התקריות  ביתר 
ב-28  ירושלים  של  העתיקה  בעיר  והוכו  שהותקפו 

במאי, ובעיר העתיקה של חברון ב-1 ביוני.

תקריות שבהן נפצעו פלסטינים או נגרם נזק לרכושם

תקריות שבהן נפצעו מתנחלים או נגרם נזק לרכושם

399 137

50 25

תקריות במעורבות מתנחלים*
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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

הריסת מבנים ועקירת פלסטינים

 השבוע

 השבוע

 השבוע

 השבוע
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בעקבות  נפגעו  אדם  בני  כ-100 
הריסתם של 14 מבנים

מבני   14 הישראליות  הרשויות  הרסו  השבוע  במהלך 
מחיה בבעלות פלסטינית )תשעה בשטח C וחמישה 
היעדר  בגין  אבן,  גדרות  ושתי  המזרחית(  בירושלים 
גרמו  לא  השבוע  ההריסות  ישראליים.  בנייה  היתרי 

אמנם לעקירה, אך פגעו בכ-100 בני אדם.

מחסה  היה   C בשטח  להריסה  שנבחרו  המבנים  בין 
לבעלי חיים בשטח של 1,000 מ”ר בכפר ראס טירה 
שבנפת קלקיליה )שנהרס ב-29 במאי(, אשר הריסתו 
פגעה בשש משפחות המונות 30 בני אדם. ב-2 ביוני 
נהרסו בכפר חזמא שבנפת ירושלים חמישה מוסכים 
)ארבעה בשטח C ואחד בירושלים המזרחית(, הריסות 
אשר פגעו במחייתם של 27 בני אדם, 13 מהם ילדים. 
הרשויות  אטמו  ביוני,  ב-2  בחזמא,  נוסף  באירוע 
הישראליות שלוש חנויות והחרימו את הסחורות שבהן 
הדיווחים  פי  על  כך.  עקב  נפגעו  משפחות  שלוש   –
בלא  הוקמו  שהחנויות  משום  התקרית  התרחשה 

היתרי בנייה ובעליהן אינם משלמים מסים.

רצועת עזה

0השבוע:

11ב-2014 )נכון להיום(:

20133 )באותה תקופה(:

83 154

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

 השבוע

שתי  ישראליים  כוחות  הרסו   C בשטח  נוסף  באירוע 
גדרות אבן שהקיפו אדמה חקלאית בכפר קוסרה )נפת 
ואדי  ביישוב  חקלאיים  חדרים  ושני  ביוני;  ב-1  שכם( 
שפגעה  הריסה  ביוני,  ב-2  לחם,  בית  שבנפת  רחאל 

ב-26 בני אדם, 11 מהם ילדים.

המזרחית  בירושלים  שנהרסו  הנותרים  המבנים 
האחת  לבתים,  בנייה  תוספות  שתי  כללו  ביוני  ב-2 
א-טור,  בשכונת  לאלומיניום  מלאכה  בית  ששימשה 
והשנייה ששימשה מחסן בשכונת ראס אל-עמוד; ושני 
מבנים לבעלי חיים בסילואן. כ-15 בני אדם נפגעו בשל 

ההריסות.

ב-28 במאי עקרו כוחות ישראליים באופן זמני שמונה 
משפחות שמנו 62 בני אדם, 27 מהם ילדים, מבתיהן 
שביישוב חמסה אל-בקעיה. המשפחות נעקרו לשעות 
צבאיים  לאימונים  השטח  את  לפנות  בכדי  אחדות 
ישראליים. היישוב ממוקם בשטח צבאי סגור, או “שטח 
בשטחים  ישראליים.  צבאיים  לאימונים  שהוגדר  אש”, 
גדול  )שטח  כ-18% מהגדה המערבית  אלה, המהווים 
מן האדמה שהוקצתה לשטחA ( ממוקמות 38 קהילות 

רועים קטנות שבהן מתגוררים כ-6,200 בני אדם.

פגעו  ישראליות  אוויריות  תקיפות 
דייגים  שני  צבאיים;  אימונים  באתרי 

נפצעו

אחרי יותר מחמישה שבועות בלא דיווחים על תקיפות 
ביוני חיל האוויר  ביצע ב-2  ישראליות בעזה,  אוויריות 
על  הדיווחים בתגובה  פי  על  הישראלי שתי תקיפות, 
רקטות שירו ארגונים חמושים פלסטינים לעבר דרום 
ישראל. התקיפות האוויריות פגעו בשני אתרי אימונים 
צבאיים בח'אן יונס ובשכונת א-זייתון בעיר עזה, אך לא 
גרמו לפצועים; עם זאת, דווח על נזק לחממה בח'אן 
מעזה  שנורתה  אחת  רקטה  הדיווחים,  פי  על  יונס. 
אחרת  ורקטה  ישראל,  בדרום  פתוח  בשדה  נחתה 
נחתה בתוך עזה, מבלי לגרום לפצועים או לנזק לרכוש.

כוחות ישראליים המשיכו לאכוף את ההגבלות על גישת 
ישראל  בין  המפרידה  הגדר  ליד  לשטחים  פלסטינים 
הזדמנויות  בחמש  דיג.  שטחי  על  וכן  עזה,  לרצועת 
ביריות  הישראלי  הים  חיל  של  כוחות  פתחו  לפחות 
אזהרה לעבר סירות דיג פלסטיניות שהתקרבו לגבול 
הדיג בן ששת המיילים הימיים, או חרגו ממנו. כתוצאה 
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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

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_6_06_english.pdf

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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע
לעזה
מעזה

מירי זה נפצעו שני דייגים בשתי תקריות )ב-27 וב-30 
להם  לאחר שהורו  נעצרו  נוספים  דייגים  ו-15  במאי( 
לקפוץ לים ולשחות לעבר הספינות הישראליות. רוב 

הדייגים שנעצרו שוחררו למחרת.

בלא  תקריות,  מספר  התרחשו  המערכת  גדר  ליד 
נפגעים או נזק לרכוש. בנוסף על כך, בשלוש הזדמנויות 
לעומק  ישראליים  ודחפורים  טנקים  נכנסו  לפחות 

כ-100 מטר בשטח עזה ונסוגו אחרי שיישרו אדמה.

למעבר  מחדש  נפתח  רפיח  מעבר 
עולי רגל

ביוני פתחו הרשויות המצריות מחדש את  ל-3  בין 1 
ואפשרו  שבועיים,  במשך  סגור  שהיה  רפיח,  מעבר 
בשני  בו  לעבור  רגל,  עולי  בעיקר  אדם,  בני  ל-2,500 
הכיוונים. לדברי רשות הגבול והמעברים בעזה, למרות 
לפחות  פתוח  המעבר  היה  שבהם  הימים  שלושת 
לעבור  וממתינים  רשומים  עדיין  אדם  בני   10,000
רפואיים,  מטופלים  בעיקר  מצרים,  אל  הגבול  את 

סטודנטים ובעלי אשרות למדינה שלישית.

תכופות,  לעיתים  רפיח  מעבר  נסגר   2013 יולי  מאז 
אדם  בני  של  מוגבל  למספר  הוגבלה  דרכו  והגישה 
במקרים הומניטריים. סגירתו של מעבר רפיח מחריפה 
על  רב  זמן  זה  המוטלות  ההגבלות  של  פגיעתן  את 

גישת פלסטינים דרך מעבר ארז עם ישראל.

נמשך המחסור בחשמל בעזה

בדלק,  מחסור  ממנו  וכתוצאה  במימון,  מחסור  בשל 
במחצית  לפעול  עזה  של  הכוח  תחנת  ממשיכה 
מקיבולתה )שתיים מתוך ארבע טורבינות( ולייצר 60 
מגה-ואט, לעומת ביקושי שיא של עד 350 מגה-ואט. 
על מנת לפעול בקיבולתה המלאה ולייצר כ-120 מגה-
ליטר  מיליון  לכ-16  חודש  מדי  התחנה  זקוקה  ואט, 
מאז  לעזה  שהוכנסו  ליטר  מיליון  כ-7.6  לעומת  דלק, 
נכון  העזתית,  החשמל  חברת  לדברי   .2014 תחילת 
לעכשיו התארך משכן של הפסקות החשמל היזומות 

 השבוע

 השבוע

תושבים  נאלצים  מכך  וכתוצאה  ביום,  שעות  ל-12 
את  להאיר  בכדי  בטיחותיים  לא  באמצעים  להיעזר 
בתיהם. המחסור בחשמל ממשיך לשבש את האספקה 
ומים.  בריאות  השוטפת של שירותים בסיסיים, בהם 
מאז ינואר 2014  הצטמצמה בהדרגה אספקת הדלק 
סביב  מחלוקות  בשל  בעיקר  עזה,  של  הכוח  לתחנת 
שיתוף הפעולה בין עזה לרמאללה. כתוצאה מכך, מדי 
פעם בפעם הפסקות החשמל היזומות ברחבי עזה הן 

ממושכות יותר.


