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הגדה המערבית
ילד בן 14 נהרג ולפחות 79 פלסטינים 

נפצעו בעימותים

פלסטיני  ילד  ישראליים  כוחות  הרגו  השבוע  במהלך 
ילדים ואישה  ופצעו לפחות 79 פלסטינים, בהם 23 
אחת, בעיקר בעימותים במהלך ההפגנות המתמשכות 
נגד המתקפה הישראלית ברצועת עזה. לא דווח על 

נפגעים בקרב הכוחות הישראליים.

שנפצע  מפציעות   14 בן  ילד  מת  באוגוסט  ב-25 
מתחמושת חיה ב-22 באוגוסט, כשנורה על ידי כוחות 
הישראלית  המתקפה  נגד  הפגנה  במהלך  ישראליים 
שכם(.  )נפת  פוריכ  בית  מחסום  ליד  עזה,  ברצועת 
עם תקרית זו הגיע מספר ההרוגים בגדה המערבית 
מאז תחילת המתקפה בעזה לעשרים, שלושה מהם 
ישראליים  ילדים. במהלך אותה תקרית פצעו כוחות 
שמונה בני אדם נוספים, בהם ארבעה ילדים שנפגעו 

מאש חיה, אחד מהם בן תשע.

בעזה  האירועים  נגד  הפגנות  במהלך  אירעו  השבוע 
נפצעו  שבהם  עימותים  של  תקריות   22 לפחות 
היה  פצועים  של  ביותר  הגבוה  המספר  אדם.  בני 
בנפות חברון )39 פצועים( וירושלים )19(. כמחצית 
מהפצועים השבוע נפגעו מקליעי גומי וקליעי מתכת 
והיתר  חיה  נפגעו מתחמושת  כ-28%  גומי,  מצופים 
נזקקו לטיפול רפואי בשל שאיפת גז מדמיע או מכות 

שהוכו על ידי כוחות ישראליים.

מאז תחילת ההפגנות נגד המתקפה בעזה, ב-7 ביולי, 
ניכרה עלייה בשימוש בתחמושת חיה כאמצעי לפיזור 
זו  2,218 הפצועים שתועדו בתקופה  מבין  הפגנות: 
נפגעו 38% מתחמושת חיה, לעומת 14% במחצית 
בעוד  בנוסף,  ב-2013.  ו-4%   2014 של  הראשונה 
 )345( זו  תקופה  במהלך  שנפצעו  הילדים  במספר 
קודמים,  שבועות  לעומת  משמעותית  עלייה  ניכרה 
ירידה   ,16% על  עומד  הפצועים  כלל  בקרב  שיעורם 
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נמשכו העימותים במהלך הפגנות מחאה נגד המתקפה בעזה: ילד פלסטיני נהרג ו-79 פלסטינים   ●
נפצעו

ישראל הרסה 11 בתים בשטח C, ועקרה בכך 54 פלסטינים מבתיהם  ●
המשבר בעזה: הקישו כאן לדיווחים יומיים ולעדכונים על מקרה החירום בעזה  ●
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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

לעומת הנתון המקביל במחצית הראשונה של 2014 
)29%( ו-2013 )32%(. נתון זה מצביע על מעורבות 
ובעימותים  בהפגנות  מבוגרים  של  יותר  נרחבת 
במהלך מחאות מאז תחילת המתקפה בעזה, לעומת 

תקופות קודמות.

ומעצר  חיפוש  מבצעי  נמשכים 
אינטנסיביים

במהלך השבוע תועדו ברחבי הגדה המערבית בסך 
הכול 96 מבצעי חיפוש ומעצר, לעומת ממוצע 
שבועי של 86 מבצעים כאלה בחמשת החודשים 

http://www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010361
http://www.ochaopt.org/content.aspx?id=1010361
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של  והריגתם  חטיפתם  לפני   ,2014 של  הראשונים 
שלושת הנערים הישראלים ב-12 ביוני, ו-75 בממוצע 
בשבוע ב-2013. בסך הכול, מאז אותו אירוע תועדו 
1,454 מבצעים מסוג זה, וכ-2,100 פלסטינים נעצרו.

בדרום  תועד  חיפוש  מבצעי  של  הגבוה  המספר 
נערכו  הדיווח  תקופת  במהלך  המערבית.  הגדה 
החיפוש  מבצעי  כלל  מבין   26 לחם  ובבית  בחברון 
חיפוש  מבצעי  סך  את  המביא  נתון   ,)96( והמעצר 
במבצע  ל-505.  ביוני   12 מאז  אלה  בנפות  ומעצר 
חיפוש ומעצר אחד בעיר חברון, ב-19 באוגוסט, הכו 
כוחות ישראליים אישה בחודש השישי להריונה, ואחר 
בתחנת  שעות  כשש  במשך  אותה  וחקרו  עצרו  כך 
המשטרה בקריית ארבע. לדברי האישה, נמנע ממנה 
והיא המשיכה לדמם מפציעה ברגלה  טיפול רפואי, 
שהצריכה תפרים. אחיה הוכה באותה תקרית, רגלו 

נשברה והוא נעצר.

על פי מידע שנמסר למשרד האו"ם לתיאום עניינים 
ערכו  ביוני   1 מאז  אחדים,  ממקורות  הומניטריים 
בדרום  בתים  ב-1,414  פשיטות  ישראליים  כוחות 
הגדה המערבית וגרמו נזק לכ-280 בתים; מפעולות 

אלה הושפעו יותר מ-12,050 פלסטינים.

נפגעו  ומתנחלים  פלסטינים 
אבנים  יידוי  של  רבות  בתקריות 

ובקבוקי תבערה

השבוע נרשמו שמונה תקריות של אלימות מתנחלים 
שבהן נפצעו בני אדם או נגרם נזק לרכוש, נתון המביא 
את מספרן המצטבר של תקריות מסוג זה ב-2014 
או  מתנחלים  נפצעו  נוספות  תקריות  בשש  ל-225. 

נגרם נזק לרכושם.

פלסטינים  שלושה  הוכו  הדיווח  תקופת  במהלך 
חברון,  העיר  של   H2 באזור  נפרדות,  בתקריות 
הנתון לשליטת ישראל )נפת חברון(, במח'מס )נפת 
הוכו  ובירושלים המערבית. 63 פלסטינים  ירושלים( 
לעומת   ,2014 תחילת  מאז  מתנחלים  בידי  ונפצעו 

72 ב-2013.

נגרם  שבהן  תקריות  ארבע  תועדו  השבוע  במהלך 
נזק לרכוש – בשתי תקריות בבית לחם ובטול כרם 
נרגמו כלי רכב פלסטיניים באבנים; בכפר דורא אל-

קרע )נפת רמאללה( הושלכו בקבוקי תבערה לעבר 
גן שעשועים, ובמקומות שונים בגן הושחתו מתקנים 
נהרגו  דריסה  ובתקרית  "נקמה";  בכתובות  ורוססו 
כולן  נוספות,  כבשים  חמש  ונפצעו  כבשים  חמש 

רכושו של פלסטיני מקהילת מכחול )נפת טובאס(.

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

399 225
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פלסטינים בשכונת בית חנינא שבירושלים המזרחית 
דיווחו השבוע, ב-20 באוגוסט, על ניסיון חטיפה נוסף 
את  המביא  נתון  ישראלים,  ידי  על  פלסטיני  ילד  של 
מספרם של דיווחים כאלה בירושלים המזרחית לבדה 

לתשעה לפחות מאז 13 ביוני 2014.

בלא  אחרות,  תקריות  על  גם  דווח  השבוע  במהלך 
נפגעים, לרבות איומים מילוליים כלפי עובדי האו"ם 
)נפת  רכב  כלי  לעבר  אבנים  יידוי  ירושלים(,  )נפת 
ליד  ויישור אדמה בבעלות פרטית פלסטינית  יריחו( 
האלה,  המתקפות  באחת  לחם(.  בית  )נפת  כיסאן 
בכוחות  מלווים  מתנחלים  השליכו  באוגוסט,  ב-21 
באזור  פלסטיני  בית  לעבר  הלם  רימוני  ישראליים 
באוגוסט  ב-25  חברון.  של  העתיקה  העיר  של   H2
נכנסה קבוצת מתנחלים, מלווים בכוחות ישראליים, 
לכפר כפל חארס )נפת סלפית(, על פי דיווחים כדי 
לבקר באתר דתי יהודי. במהלך הביקור סגרו כוחות 
תנועת  על  ואסרו  לכפר  הכניסות  את  ישראליים 

פלסטינים באזור. לא דווח על עימותים או על נזק.

הישראליים,  התקשורת  באמצעי  מקורות  לדברי 
ילדים, נפצעו  שבעה ישראלים, בהם תינוק ושלושה 
בשלוש תקריות נפרדות שבהן יידו פלסטינים אבנים 
התינוק  מתנחלים.  של  רכב  וכלי  מתנחלים  לעבר 
ירושלים;  של  העתיקה  בעיר  אבנים  מיידוי  נפצע 
כלי  על  שהושלכו  מאבנים  נפצעו  הילדים  שלושת 
המזרחית(;  )ירושלים  ג'וז  בוואדי  נסעו  שבו  הרכב 
ושלושה בני אדם נוספים נפצעו כשהרכב שבו נסעו 
)נפת  אומר  לבית  הכניסה  ליד   60 בכביש  התהפך 
פלסטינים.  ידי  על  אבנים  יידוי  בעקבות  חברון(, 
נגרם  שבהן  תקריות  ארבע  תועדו  כך  על  בנוסף 
בקבוקי  יידוי  של  תקריות  שלוש  לרבות  לרכוש,  נזק 
תבערה ותקרית אחת של פתיחה בירי, מכיוון מחנה 
הפליטים שועפאט )נפת ירושלים( לעבר ההתנחלות 
פסגת זאב שבירושלים המזרחית; בעקבות תקרית זו 
פתחו כוחות ישראליים בירי בתחמושת חיה, ופצעו 

פלסטיני בן עשרים.

11 בתים נהרסו בשטח C, ועקב כך 
נעקרו מבתיהם 54 פלסטינים

במהלך השבוע הרסו הרשויות הישראליות 11 מבני 
ירושלים,  בנפות  חיים  לבעלי  אחד  ומחסה  מגורים 

רמאללה, שכם וטובאס, הריסות שכולן בוצעו ב-20 
באוגוסט. בסך הכול נעקרו מבתיהם 54 בני אדם, 33 
מהם ילדים, לרבות ארבע משפחות שנעקרו זו הפעם 
השנייה בשנה אחת, וכן ארבע משפחות פליטים. כל 
המבנים היו ממוקמים בשטח C ונהרסו בגין היעדר 
בנייה. עם ההריסות הללו מגיע סך המבנים  היתרי 
שנהרסו בשטח C בשנת 2014 ל-345, לעומת 350 

בתקופה המקבילה ב-2013.

היסטוריים  מבנים  היו  שנהרסו  מהבתים  שלושה 
שכם(.  )נפת  עקרבא  בכפר  שנבנו  שנה  מאה  בני 
לשכן  בכדי  הבתים  את  שיפצה  הכפר  מועצת 
כעת  שנותרו  ילדים,  מהם   12 פלסטינים,   17 בהם 
עקורים. לדברי מועצת הכפר, לא ניתנו צווי הריסה 
להריסה  יתר המבנים שנבחרו  מוקדמת.  הודעה  או 
היו ממוקמים בשתי קהילות בדואיות: מזרח טייבה 
)נפת רמאללה(, אל-בקעה )נפת ירושלים( וכן הכפר 
אל-עקבה )נפת טובאס(. שתי משפחות באל-עקבה, 
הממוקם ב"שטח אש", נעקרו זו הפעם השנייה תוך 

חודשיים.

עניין נוסף שתועד השבוע בשטח C הוא חלוקת צווווי 
הריסה והפסקת עבודה על-ידי הרשויות הישראליות. 
חילקו  ישראליים,  בנייה  היתרי  היעדר  של  בנימוק 
הריסה  צווי  שני  לפחות  השבוע  במהלך  הרשויות 
וחמישה צווי הפסקת עבודה נגד שבעה מבנים בסך 
הצווים  וירושלים.  רמאללה  טובאס,  בנפות  הכול, 
פוגעים במשפחות בנות 22 נפשות בסך הכול, בהן 

11 ילדים. 

כשטח  מוגדרים  המערבית  מהגדה  מ-60%  יותר 
לרבות  נרחבת,  על שליטה  בוו  C, שישראל שומרת 
בתכנון ובאיזור. 70% משטח C נכללים בגבולותיהן 
)הנבדלים  התנחלויות  של  אזוריות  מועצות  של 
והם  ישראל(  ידי  על  שהוכרזו  מוניציפליים  מגבולות 
על  פלסטיניים.  ולפיתוח  לשימוש  לתחום  מחוץ 
 C שטח  של  נוספים  ב-29%  הפלסטינית  הבנייה 
מוטלות הגבלות קשות, ורק כ-1% משטח C תוכנן 

לפיתוח פלסטיני.

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_8_29_english.pdf

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

mailto:lein@un.org
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_8_29_english.pdf

