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הגדה המערבית
פלסטינים  ו-24  נהרג  פלסטיני 
נוספים נפצעו מידי כוחות ישראליים

בעימותים שהתפתחו בעקבות מבצעי חיפוש ומעצר 
שנערכו במהלך השבוע נהרג פלסטיני ונפצעו 13 מבין 
24 הפלסטינים שנפגעו השבוע מידי כוחות ישראליים. 
בפליט  למוות  ישראליים  כוחות  ירו  בפברואר  ב-24 
במבצע  שפרצו  עימותים  במהלך   ,19 בן  פלסטיני 
חיפוש ומעצר במחנה הפליטים א-דהיישה )נפת בית 
העימותים  במהלך  ביתו  גג  על  עמד  הצעיר  לחם(. 
ואפשר שעסק ביידוי אבנים. באותה תקרית נפצע גם 

חייל ישראלי.

ביותר  הגדול  במספר  אדם  בני  נפצעו  שבה  בתקרית 
השבוע, שהתרחשה ב-22 בפברואר במחנה הפליטים 
עאידה )נפת בית לחם(, נפגעו 11 פלסטינים, בהם ילד 
וארבעה מבוגרים שנפגעו מירי תחמושת חיה, וחמישה 
פלסטינים, בהם אישה הרה, שנפגעו ממכות. בני אדם 
נוספים נפצעו במהלך מבצעי חיפוש ומעצר בענבתא 
)נפת טול כרם( ב-19 בפברואר, ובזבובה )נפת ג’נין( 
ב-22 בפברואר, שבהם נפגעו שלושה ילדים פלסטינים 
גז  משאיפת  מבוגרים  ארבעה  וכן  ו-13   12  ,10 בני 

מדמיע חמורה.

השבוע  במהלך  ישראליים  כוחות  ניהלו  הכול  בסך 
בקירוב  זהה  נתון  ומעצר,  חיפוש  מבצעי  תשעים 
לשתי  בדומה   .2015 תחילת  מאז  השבועי  לממוצע 
תקופות הדיווח הקודמות, גם השבוע התנהלו מרבית 
המבצעים האלה בנפת ירושלים. במהלך השבוע נעצרו 
מספר  את  המביא  נתון  פלסטינים,   102 הכול  בסך 
לפי  ל-899.  השנה  תחילת  מאז  שנעצרו  הפלסטינים 
בשנת  )שב”ס(,  הישראלי  הסוהר  בתי  שירות  נתוני 
2014 הוחזקו בבתי כלא ישראליים מסיבות ביטחוניות 

oP
t הגנה על אזרחים

23-17 בפברואר 2015
נושאים מרכזיים בדוח השבועי

הגדה המערבית
כוחות ישראליים הרגו פלסטיני ופצעו 24 פלסטינים נוספים.  ●

רשויות ישראליות הרסו מבנה בירושלים המזרחית והחרימו חומרי בניין שיועדו למיזם במימון תורמים.  ●
רצועת עזה

כוחות ישראליים פצעו פלסטיני בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת.  ●
אזורים גדולים הוצפו במרכז רצועת עזה.  ●

שלושה ילדים נפצעו מנפלי מלחמה.  ●
מעבר רפיח בין עזה למצרים נותר סגור; המעבר לא נפתח מאז 22 ינואר 2015.  ●

1השבוע:
2ב-2015 )נכון להיום(:
20142 )באותה תקופה(:

5,868 216

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

בגין  עצורים  היו  נוספים  ו-1,115  פלסטינים,   5,528
שהות בלתי חוקית בישראל.

ילד,  בהם  השבוע,  מהנפגעים  שישה  של  פציעתם 
תועדה במהלך ההפגנה השבועית נגד הסגר הממושך 
ב-22  קלקיליה(.  )נפת  קדום  כפר  לכפר  הכניסה  על 
בפברואר נפצע ילד נוסף ברגלו מתחמושת חיה, בעת 
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עימותים שבהם השליכו פלסטינים אבנים על חיילים 
ישראליים בכניסה למחנה הפליטים אל-ג’לזון.

מתקפות  חמש  תועדו  השבוע 
מתנחלים

השבוע תועדו חמש מתקפות מתנחלים שבהם נפצעו 
את  המביא  נתון  לרכושם,  נזק  נגרם  או  פלסטינים 
תחילת  מאז  כאלה  מתקפות  של  השבועי  הממוצע 
2015 לארבע, לעומת ממוצע שבועי של שש מתקפות 

במהלך שנת 2014.

אחת  בהן  חברון,  בנפת  התרחשו  מהתקריות  ארבע 
בן  ילד  מתנחלים  קבוצת  היכתה  שבה  חברון  בעיר 
כוחות  עצרו  זו  תקרית  לאחר  יום  ברזל.  במוט  עשר 
ישראליים את הילד לשעות אחדות, לכאורה בגין יידוי 
בחברון  נוספת  בתקרית  ישראלי.  על חייל  אבנים 
רועה  סוסיא  מההתנחלות  מתנחלים  קבוצת  היכתה 
בן 55 מקוואוויס בעת שרעה את צאנו ליד ההתנחלות. 
עצי  מארבעים  יותר  מתנחלים  כרתו  קהילה  באותה 
זית השייכים לחקלאים מהכפר יטא. בתקרית נוספת 
במסגרת  שניתנו  זיתים  נטעי   550 מתנחלים  עקרו 
נפגעו  מיזם במימון תורמים בכפר סעיר. בסך הכול 

25 משפחות.

מכל  על  מחיר”  “תג  כתובת  רוססו  בפברואר  ב-19 
אל-קיבלייה  בעסירה  תורמים  במימון  שהוצב  מים 
כי  לציין  יש  חלקית.  ניזוק  ועמוד חשמל  )נפת שכם( 
השנה.  בינואר  אחת  פעם  נעקר  כבר  החשמל  עמוד 
תקפה  בפברואר,  ב-17  שכם(,  )נפת  ג’אלוד  בכפר 
קבוצת מתנחלים פלסטיני בצינור מתכת ליד המאחז 
אש קודש. מאחז זה הוא אחד משישה מאחזים ממזרח 
תוך  התשעים  בשנות  שהוקמו  שילה,  להתנחלות 
הפרה של המשפט הבינלאומי והחוק הישראלי כאחד. 
לאלימות  מקור  מהווים  אלה  ממאחזים  מתנחלים 
כפרים  בתשעה  פלסטינים  של  שיטתיות  והטרדה 

סביבם, ופוגעים במחייתם ובביטחונם הפיסי.

במהלך  ישראליים,  תקשורת  באמצעי  דיווחים  פי  על 
נגד  פלסטינים  של  מתקפות  שלוש  אירעו  השבוע 
ב-22  התרחשה  ביותר  החמורה  התקרית  ישראלים. 
בפברואר ליד העיר העתיקה של ירושלים, כשפלסטיני 
דקר ישראלי ופצע אותו קל. בשתי המתקפות האחרות 
בפברואר  ב-18   – לרכוש  נזק  דיווחים  פי  על  נגרם 
הושלך בקבוק תבערה על מתחם מתנחלים בשכונת 
בפברואר  וב-20  המזרחית,  בירושלים  ג’ראח  שייח’ 
הושלכו אבנים על כלי רכב ישראלי ליד מחנה הפליטים 
אל-ערוב. בשלוש תקריות נפרדות )שלא נכללו במניין 
צבע  בקבוקי  פלסטינים  השליכו  לעיל(,  התקריות 
ואבנים על תחנת הרכבת הקלה באזור שועפאט של 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 
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הריסות ב-2014 הריסות ב-2015
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הריסות ועקירה של פלסטינים

השבוע

השבוע

השבוע

השבוע
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כוחות  קדמי.  לחלון  נזק  וגרמו  המזרחית,  ירושלים 
לא  אך  ומעצר  סריקה/חיפוש  מבצעי  ניהלו  ישראליים 

דווח על מעצרים.

בירושלים  נהרס  אחד  מבנה 
למיזם  חומרים  הוחרמו  המזרחית; 

C מים בשטח

בירושלים  א-טור  בשכונת  הדיווח,  תקופת  במהלך 
שנבנה  תמך  קיר  ישראליות  רשויות  הרסו  המזרחית, 
ב-2012 על אדמה בבעלות פרטית, בגין היעדר היתר 
פלסטינים.  בחמישה  שפגעה  הריסה  ישראלי,  בנייה 
נתון זה מביא את סך המבנים שנהרסו ברחבי הגדה 
 131 לעומת  ל-90,   2015 תחילת  מאז  המערבית 

בתקופה המקבילה בשנת 2014.

ישראליות  רשויות  החרימו  השבוע  נוספת  בתקרית 
חומרי בניין למיזם במימון תורמים שבו משוקמת באר 
אל-ח’שבה  תל  לקהילת  שתייה  מי  לספק  בכדי  מים 
)נפת שכם, קהילה המכונה גם א-טוואייל(. הקהילה, 
 ,C הממוקמת בשטח צבאי סגור או “שטח אש” בשטח

אינה מחוברת לרשת מים ותושביה נאלצו להסתמך על 
איסוף מי גשמים או על קניית מים ממכליות. במהלך 
שנת 2014 הרסו רשויות ישראליות 41 מבנים בקהילה, 
בהם 16 שהוקמו במימון תורמים. כתוצאה מההריסות 
נעקרו יותר ממאה בני אדם. המבנים במימון תורמים 
בקהילה  שהותקנה  חשמל   רשת  גם  כללו  שנהרסו 
ופורקה, וקטע כביש במרחק כ-2 קילומטרים ששירת 

את הקהילה ואשר ניזוק.

שני  ברורות  לא  מסיבות  הוחרמו  נוספת  בתקרית 
כלי רכב ציבוריים, טרקטור ומכבש השייכים לעיריית 
)נפת חברון(, בעת שפינו אשפה באתר בשטח יטא 

 C ממזרח ליטא. שני כלי הרכב המוחרמים מוחזקים 
בבסיס צבאי בהתנחלות גוש עציון.

עקרו  טובאס(,  )נפת  תייסיר  בכפר  בפברואר,  ב-17 
לגדר  נזק  וגרמו  זיתים  נטעי   300 ישראליים  כוחות 
המקיפה אותם, בנימוק של פעילות בלתי חוקית באזור 
“שטח  או  סגור  צבאי  כשטח  ישראל  ידי  על  שהוגדר 

אש”. העקירות פגעו במשפחה בת חמש נפשות.

פלסטיני  פצעו  ישראליים  כוחות 
מוגבלת  אליהם  שהגישה  בשטחים 

ביבשה

תוך  אל  באש  ישראליים  כוחות  פתחו  שבהן  תקריות 
ובים  ביבשה  מוגבלת  אליהם  שהגישה  השטחים 
נמשכו על בסיס יומי, ובמהלך השבוע דווח על לפחות 
ב-23  אדם.  נפגע  מהן  שבאחת  כאלה,  תקריות   15
גדר  לאורך  המוצבים  ישראליים  כוחות  בפברואר, 
ירו בפלסטיני  המערכת עם עזה מצפון לבית לאהיא 

שהתקרב לגדר, פצעו ולאחר מכן עצרו אותו.

הגבלות הגישה שמטילה ישראל ביבשה ובים ממשיכות 
הדיג  בענפי  וכן  פלסטינים  של  בביטחונם  לפגוע 
והחקלאות, שהנם מקורות המחיה העיקריים של אלפי 

חקלאים ודייגים ומשפחותיהם.

שלושה  ישראליים  כוחות  עצרו  השבוע  במהלך 
אל-בוריג’,  הפליטים  למחנה  מצפון-מזרח  פלסטינים 
לשטח  להסתנן  ניסו  שהשלושה  בעת  דיווחים  פי  על 

ישראל.

בתקרית אחת ב-23 בפברואר ירו כוחות ישראליים שני 
פגזים לשטח ממזרח למחנה הפליטים אל-מר’אזי, אך 

לא דווח על נפגעים.

רצועת עזה

0השבוע:

0ב-2015 )נכון להיום(:

20155 )באותה תקופה(:

10,758* 7

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

OCHA הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2015_02_27_english.pdf

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

 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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע לעזה
מעזה

 השבוע

 השבוע

שטחים נרחבים הוצפו כשנחל עלה 
על גדותיו במרכז רצועת עזה

עלה  המוקדמות,  הבוקר  בשעות  בפברואר,  ב-22 
והציף  הרצועת,  במרכז  הזורם  עזה,  נחל  גדותיו  על 
גדותיו. לעד 35 מבני מגורים  שטחים נרחבים בשתי 
בשכונת אל-מור’רקה )רובם בתים בבעלות בדואים( 
נגרם נזק כלשהו, בעיקר לרהיטים ולמטלטלים אחרים, 
ראויים  בלתי  זמנית  שנעשו  בתים  עשרה  לרבות 
למגורים. כמאה בני אדם פונו מבתיהם ושוכנו במרכז 
הקולקטיבי הסמוך של סוכנת הסעד והתעסוקה של 
אל- השיקום  ובמרכז  באל-בוריג’  )אונר”א(  האו”ם 
ופא. שטחים חקלאיים בקרבת הנחל הוצפו גם הם, 
בעלי  נספו  וכן  ולעצים,  לגידולים  נזק  נגרם  כך  ועקב 
זמנית. נחל עזה עולה  חיים. כבישים ראשיים נחסמו 
על גדותיו כמעט מדי שנה, והפגיעה של הצפות אלה 

משתנה משנה לשנה.

לטענת בעלי תפקידים פלסטינים, ההצפה התרחשה 
בשל פתיחת סכר בעברו הישראלי של הנחל. על פי 
הרשויות  הכחישו  התקשורת  באמצעי  שונים  דיווחים 
ל”שיטפון  התקרית  את  וייחסו  זו  טענה  הישראליות 

פתאומי”.

נפלי  מפיצוץ  נפצעו  ילדים  שלושה 
מלחמה

ב-17 בפברואר נפצעו שלושה ילדים פלסטינים בגילים 
שבין שנתיים ל-13, שניים מהם אחים, מהתפוצצות של 
נפל מלחמה בתוך ביתם בשכונת א-תוואם, ממערב 
נהרגו   2014 באוגוסט  האש  הפסקת  מאז  לג’באליה. 
פלסטינים  ו-39  פלסטינים,  עשרה  דומות  בנסיבות 

נוספים , בהם 14 ילדים, נפצעו.

נפלי  כ-7,000  לפינוי מוקשים,  סוכנות האו”ם  לדברי 
כאשר  עזה,  ברחבי  אזורים  לזהם  ממשיכים  מלחמה 
הם  מהם  להיפגע  ביותר  הגבוה  בסיכון  שמצויים  מי 
הריסות,  בפינוי  עובדים  הומניטריים,  עובדים  ילדים, 
מלקטי גרוטאות, פועלי בניין, עקורים פנימיים השבים 
מתגוררים  ו/או  העובדים  וחקלאים  שניזוקו  לבתיהם 

בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת.

נותר  למצרים  עזה  בין  רפיח  מעבר 
סגור

מעבר רפיח בין עזה למצרים נותר סגור במשך תקופת 
פלסטינים  אלף   30 הערכות,  פי  על  כולה.  הדיווח 

ממתינים לעבור את הגבול אל מצרים, בהם מטופלים 
וסטודנטים. מתוך מספר זה, 17 אלף בני אדם רשומים 
במשרד הפנים הפלסטיני בעזה, לשם קבלת קדימות 

לנסיעה.

הכיוונים  בשני  רפיח  מעבר  נפתח  האחרונה  בפעם 
הומניטרית  שיירה  עבור  לרבות  בינואר,  ל-22   20 בין 
 2014 שנת  בכל  ומזון.  רפואית  אספקה  שהביאה 
היה מעבר רפיח פתוח 158 ימים, ואפשר מעבר של 
97,690 בני אדם בשני הכיוונים, לעומת שנת 2013, 
שבה היה המעבר פתוח 262 ימים ואפשר את מעברם 

של 302,240 פלסטינים בשני הכיוונים.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2015_02_27_english.pdf

