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הגדה המערבית
שלושים  פצעו  ישראליים  כוחות 

פלסטינים ברחבי הגדה המערבית

שלושים  ישראליים  כוחות  פצעו  השבוע  במהלך 
פלסטינים, בהם תשעה ילדים, בעימותים שונים ברחבי 
הגדה המערבית. שישה מבין הפצועים, ארבעה מהם 
ילדים, נפגעו מתחמושת חיה. התקרית שבה היה מספר 
הנפגעים הגדול ביותר )16( התרחשה ב-13 בפברואר 
בין  עימותים  במהלך  ירושלים,  שבנפת  באל-עיזרייה 

כוחות ישראליים לבין מיידי אבנים פלסטינים.

שניים  השבוע,  מהנפגעים  חמישה  של  פציעותיהם 
מהם ילדים, תועדו במהלך הפגנות בנפת קלקיליה נגד 
סגירת הכניסה הראשית המזרחית לכפר עזון, ובמהלך 
הכניסה  של  הממושכת  הסגירה  נגד  שבועית  הפגנה 

לכפר קדום.

בשני עימותים במחנה הפליטים עאידה )נפת בית לחם( 
נפצעו שישה בני אדם נוספים, בהם קבלן בן שלושים 
)אונר”א(,  לפליטים  והתעסוקה  הסעד  סוכנות  של 
שנפגע מקליע גומי בחזהו בעת שעבד במשרד סמוך 
שעסקו  לילדים  ישראליים  כוחות  בין  העימות  לזירת 
ביידוי אבנים. במהלך שנת 2014 נצפתה עלייה במספר 
העימותים מסוג זה במחנה הפליטים עאידה, ובהקשר 

זה נהרג אדם אחד ונפצעו 163.

ישראליים במהלך השבוע 74  ניהלו כוחות  בסך הכול 
 87 של  שבועי  ממוצע  לעומת  ומעצר,  חיפוש  מבצעי 
 84 של  שבועי  וממוצע   ,2014 בשנת  כאלה  מבצעים 
הדיווח  מבצעים מאז תחילת 2015. בדומה לתקופת 
הקודמת, גם השבוע התנהלו כשליש ממבצעים אלה 
בנפת ירושלים, ושניים מהם הובילו לעימותים שבהם 

נפצעו שלושה בני אדם.

oP
t הגנה על אזרחים

16-10 בפברואר 2015
נושאים מרכזיים בדוח השבועי

כוחות ישראליים פצעו שלושים פלסטינים ברחבי הגדה המערבית.  ●
שליש מהמעצרים של פלסטינים בוצעו בנפת ירושלים.  ●

רשויות ישראליות הרסו חמישה מבנים בשטח C ובירושלים המזרחית והוציאו צווי פינוי הנוגעים   ●
לאדמות בשטח של כ-650 דונם.

עזה משעה זמנית יבוא פירות מישראל.  ●
מעבר רפיח בין עזה למצרים לא נפתח באופן יוצא מן הכלל מאז 22 בינואר 2015.  ●

0השבוע:
1ב-2015 )נכון להיום(:
20142 )באותה תקופה(:

5,868 192

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

מבצעי חיפושים ומעצרים  
שביצעו כוחות ישראליים 

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

השבוע

השבוע

פצועים ב-2014פצועים ב-2015

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

השבוע לא תועדו מתקפות מתנחלים

השבוע, זו הפעם הראשונה מאז שנת 2005, לא תועדו 
נגרמו  שבהם  פלסטינים  נגד  מתנחלים  מתקפות 
הממוצע  את  המביא  נתון  ברכוש,  או  בגוף  פגיעות 
השבועי של מתקפות כאלה מאז תחילת 2015 לארבע, 

לעומת ממוצע שבועי של שש בשנת 2014.



דוח שבועי הגנה על אזרחים2
16-10 בפברואר 2015

6 

85 

4 

5 

7 

2014 

2015 

This week 

4 

0 

0 

19 

17 

0 

2014 

2015 

This week 

East Jerusalem 

Area C 

2 

1 

1 

9 

12 

3 

2014 

2015 

This week 

East Jerusalem 

Area C 

6 

4 

0 

2014 

2015 

This week 

0 

117 

208 
969 

97 

493 

על פי דיווחים באמצעי תקשורת ישראליים, במהלך השבוע 
אירעו שבע מתקפות של פלסטינים שבהן הושלכו בקבוקי 
בירושלים  ישראליים  ובתים  רכב  כלי  על  ואבנים  תבערה 
בכל  לחם;  ובית  חברון  רמאללה,  ובנפות  המזרחית 
המתקפות נגרם נזק לרכוש. בשתי תקריות נפרדות )שלא 
בקבוקי  לעיל( השליכו פלסטינים  במניין התקריות  נכללו 
ואבנים על תחנת הרכבת הקלה בשכונת שועפאט  צבע 
שבירושלים המזרחית, וגרמו נזק לחלון קדמי של הרכבת. 
על  דווח  לא  אבל  חיפוש  מבצעי  ניהלו  ישראליים  כוחות 

מעצרים.

ארבעה מבנים נהרסו בנפת ירושלים

ארבעה  ישראליות  רשויות  הרסו  הדיווח  תקופת  במהלך 
בנייה  היתרי  היעדר  בגין  פלסטינית  בבעלות  מבנים 
ישראליים, הריסות שפגעו ב-25 פלסטינים. נתון זה מביא 
את סך המבנים שנהרסו מאז תחילת 2015 ל-89, לעומת 
נמסרו  כך  על  בנוסף  ב-2014.  המקבילה  בתקופה   119

לפחות צו הפסקת עבודה אחד ושני צווי גירוש.

לא  בית  ישראליות  רשויות  הרסו  המזרחית  בירושלים 
בבעלות  אדמה  על  ב-2014  שנבנה  בסילוואן,  מאוכלס 
פלסטינים,  אלף   55 שוכנים  סילוואן  בשכונת  פרטית. 
בשל  ירושלים.  של  העתיקה  לעיר  בצמוד  ממוקמת  והיא 
יעד  ושוב  שוב  השכונה  היוותה  האסטרטגית  חשיבותה 
עמותות  של  לפעילות  וכן  ישראלית,  התנחלות  לפעילות 

מתנחלים בתמיכת הממשלה.

ירושלים, הרסו  נוסף השבוע, בשטח C של נפת  באירוע 
רשויות ישראליות מבנה מסחרי ואורווה השייכים לקהילה 
הבדואית א-טור, וכן מבנה דו-קומתי בקהילת אל-ח’ליילה, 
שבו היו ארבע חנויות ודירת מגורים בלתי מאוכלסת אחת. 
כתוצאה מההריסה נפגעה משפחת פליטים רשומים בת 
 15 ילדים. שתי הקהילות, בצד  ארבע מהן  נפשות,  שבע 
גדר  של  ה”ירושלמי”  בעברה  ממוקמות  נוספות,  קהילות 
ההפרדה, המפרידה אותן פיסית מיתר הגדה המערבית. 
הגדה  של  זהות  בתעודת  המחזיקים  תושבים  מאותם 
לאזורי  הגישה  נשללה  פלסטינים(  )כ-1,500  המערבית 
ירושלים המזרחית הסובבים את הקהילה, לצורכי עבודה, 
שווקים או שירותים. התנועה בין בתיהם לבין יתר הגדה 
מיוחדים  ישראליים  היתרים  בהשגת  מותנית  המערבית 
תיאום  לרשימת  שמם  בהוספת  או  התפר”,  ל”מרחב 

במחסום הקרוב למקום מגוריהם.

רשויות  מסרו   C בשטח  השבוע  שהתרחש  נוסף  באירוע 
בשטח  מעובדת  לאדמה  הנוגעים  גירוש  צווי  ישראליות 
של 650 דונם בכפר א-שויוח’, צווים הפוגעים בכעשרים 
אדמה  השמונים  בשנות  הוכרזה  האדמה  משפחות. 
ציבורית )המכונה גם “אדמת מדינה”( והוכללה בגבולות 
ההתנחלות קרית ארבע. בכפר תיאסיר )נפת טובאס( ניתן 
אם  זית;  עצי   300 של  לסילוקם  הקורא  דומה  צו  השבוע 

ייושם, יפגע הצו במשפחה בת שבע נפשות.

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

333 26

229 33
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ממוצע 
שבועי

ירושלים 
המזרחית

C  שטח

ירושלים 
המזרחית

C  שטח

ממוצע 
שבועי

תקריות ב-2014 תקריות ב-2015

תקריות ב-2014 תקריות ב-2015

מבנים שנהרסו

בני אדם שנעקרו

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

הריסות ב-2014 הריסות ב-2015

בני אדם שנעקרו ב-2014 בני אדם שנעקרו ב-2015

הריסות ועקירה של פלסטינים

השבוע

השבוע

השבוע

השבוע

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_04_29_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_04_29_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_04_29_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_04_29_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_04_29_english.pdf
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ישראליות  אזהרה”  “יריות  נמשכו 
בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת

תוך  אל  באש  ישראליים  כוחות  פתחו  שבהן  תקריות 
השטחים שהגישה אליהם מוגבלת ביבשה ובים נמשכו 
 17 לפחות  על  דווח  השבוע  ובמהלך  יומי,  בסיס  על 
תקריות כאלה שבאף אחת מהן לא היו נפגעים. בשתי 
הישראלי  הים  חיל  של  כוחות  פתחו  לפחות  תקריות 
באש על סירות דיג פלסטיניות, שעל פי דיווחים הפליגו 
בתוך גבול שטח הדיג בן ששת המיילים הימיים שעליו 

הכריזה ישראל, ואילצו אותן לשוב לחוף. 

הגבלות הגישה שמטילה ישראל ביבשה ובים ממשיכות 
לפגוע בביטחונם של פלסטינים ובמגזר החקלאי בעזה, 
חקלאים  אלפי  עבור  להכנסה  העיקרי  המקור  שהוא 

ודייגים ומשפחותיהם.

בשריפה  נספה  פלסטיני  תינוק 
שפרצה במרכז קולקטיבי של אונר”א

משרד הבריאות הודיע על מותו של תינוק בן ארבעה 
של  הקולקטיבי  במרכז  שפרצה  בשריפה  חודשים 
אונר”א לעקורים פנימיים בבית חנון. הוריו של התינוק 
נפצעו. חקירה ראשונית מצביעה על כך שהאש פרצה 
אלף  יותר מ-100  לעכשיו,  נכון  בשל תקלה בחשמל. 
עקורים פלסטינים מתגוררים בתנאים קשים במרכזים 
כי  ושוב  שוב  ציינה  אונר”א  אונר”א.  של  קולקטיביים 
החוסים  העקורים  של  והביטחון  הבטיחות  לסוגיית 
במרכזים הקולקטיביים שלה נודעת חשיבות ראשונה 
בטיחות  אימוני  הסוכנות  קיימה  לאחרונה  במעלה. 
בשריפה, לרבות לסגל המרכז הקולקטיבי בבית חנון, 
במרכזים  החשמל  רשתות  של  בדיקה  לבצע  והחלה 
הקולקטיביים כדי לקדם סביבה בטוחה במרכזים אלה.

יבוא של פירות  עזה השעתה זמנית 
מישראל

ב-16 בפברואר הודיע שר החקלאות בעזה על ההשעיה 
עזה,  אל  וייבואם  מישראל  פירות  רכישת  של  הזמנית 
את  הפסיקה  שישראל  לאחר  בפברואר,  מ-18  החל 

העברתם של תותי שדה מעזה לגדה המערבית.

ב-1 בפברואר השעו רשויות הישראליות את ההעברה 
המערבית.  לגדה  מעזה  שדה  תותי  של  המסחרית 
הישראליות  הרשויות  אסרו  בינואר,  ב-6  לכן,  קודם 
העברה של תותי שדה מעזה בטענה שהתותים נמצאו 
בשווקים ישראליים, בלא הרשאה. סוחרים פלסטינים 
בעזה הכחישו טענה זו. מאוחר יותר הסכימו הרשויות 
הישראליות להתיר מעבר של משאית אחת של תותי 

הסדר  המערבית;  לגדה  יום  מדי  טונות(   7-6( שדה 
דבר.  של  בסופו  לו  הסכימו  הפלסטיניות  שהרשויות 
ברווחיות  משמעותית  יפגע  הנוכחי  המצב  כי  צופים 
גידול התותים בעזה, במיוחד לאור העובדה  של ענף 

שעונת הייצוא לשווקים באירופה עומדת להסתיים.

באופן  ישראל  אסרה   2007 ביוני  המצור  הטלת  מאז 
לגדה  מעזה  סחורות  יציאת  על  מוחלט  כמעט 
המערבית ולישראל, שהיו השווקים העיקריים לתוצרת 
ההבנות  של  בהקשר   ,2014 בנובמבר  ב-6  העזתית. 
שהושגו במסגרת הסכם הפסקת האש, התירה ישראל 
מוגבלת  חקלאית  תוצרת  של  המשלוחים  חידוש  את 

מעזה לגדה המערבית.

נותר  למצרים  עזה  בין  רפיח  מעבר 
סגור

במשך  סגור  נותר  למצרים  עזה  בין  רפיח  מעבר 
אלף   30 הערכות,  פי  על  כולה.  הדיווח  תקופת 
מצרים,  אל  הגבול  את  לעבור  ממתינים  פלסטינים 
 17 זה,  מספר  מתוך  וסטודנטים.  מטופלים  ביניהם 
הפלסטיני  הפנים  במשרד  רשומים  אדם  בני  אלף 
בעזה, לשם קבלת קדימות לנסיעה במקרה שהמעבר 
בין עזה  ייפתח. בפעם האחרונה נפתח מעבר רפיח 
 20 בין  הכיוונים  בשני  הכלל  מן  יוצא  באופן  למצרים 
ל-22 בינואר, לרבות עבור שיירה הומניטרית שהביאה 

אספקה רפואית ומזון.

רצועת עזה

0השבוע:

0ב-2015 )נכון להיום(:

20155 )באותה תקופה(:

10,763* 6

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2014פצועים ב-2015

 השבוע

* הנתון כולל פלסטינים שנפצעו במתקפה האחרונה של ישראל בעזה )11,100(
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Exports (# of truckloads)

 2,807 
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Imports (# of truckloads)

1,220

4296

1,507
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This week 

Weekly average Jan-Jun 2013

Out of Gaza

Into Gaza

Closed

.ochaopt@un.org ניתן לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף בכתובת

OCHA הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2015_02_20_english.pdf

לתשומת ליבכם, הנתונים בדוח זה כפופים לשינויים עם קבלת מידע נוסף.
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ימים,   158 פתוח  רפיח  מעבר  היה   2014 שנת  בכל 
ואפשר את המעבר של 97,690 בני אדם בשני הכיוונים. 
בשנת 2013 היה המעבר פתוח 262 ימים ואפשר את 

מעברם של 302,240 פלסטינים בשני הכיוונים.

נותרת  ישראל  ארז עם  דרך מעבר  היציאה מעזה  גם 
ב-17  הפלסטינים.  של  הגדול  רובם  על  אסורה 
בפברואר הודיעו הרשויות הישראליות על הקלה נוספת 
בהגבלות הנוגעות לפעולת המעבר. על פי הודעה זו 
כוללת ההקלה הגדלת מספר הסוחרים מ-400 ל-800 
עבור  של היתרים  החודשית  המכסה  הגדלת  ביום, 
החקלאי  הייצוא  והרחבת  ל-5,000  מ-3,000  סוחרים 

והתעשייתי מעזה, כגון מוצרי טקסטיל וריהוט. 
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