
הגדה המערבית
עם  בעימותים  פצועים  עשרות 
חיפושים  במבצעי  ישראליים  כוחות 

ומעצרים ובהפגנות שבועיות

 11 פלסטינים,   42 נפצעו  הדיווח  תקופת  במהלך 
מהם ילדים, מידי כוחות ישראליים בעימותים מרובים 
ירושלים  לרבות  המערבית,  הגדה  ברחבי  שהתרחשו 
מתכת  בקליעי   18 נורו  הפצועים  מבין  המזרחית. 
מצופים גומי, 14 טופלו בשל שאיפת גז מדמיע, שישה 

הותקפו והוכו ושלושה נורו בתחמושת חיה.

16 פלסטינים בסך הכול נפצעו בעימותים עם כוחות 
בערים  ומעצרים  חיפושים  מבצעי  במהלך  ישראליים 
שכם וסלפית, הכפרים עסירה אל קיבלייה )נפת שכם( 
)ירושלים  סילוואן  ושכונת  ירושלים(,  )נפת  דיס  ואבו 
 76 הכול  בסך  בוצעו  השבוע  במהלך  המזרחית(. 
מבצעי חיפושים ומעצרים, נתון נמוך מעט מן הממוצע 

השבועי מאז תחילת השנה )91(.

נגד  שבועיות  בהפגנות  נפצעו  פלסטינים   12 בנוסף, 
קלקיליה(  )נפת  קדומים  ההתנחלויות  של  הרחבתן 
)גם  בלעין  ונגד הגדר בכפר  )נפת רמאללה(  וחלמיש 

הוא בנפת רמאללה(.

שישה פלסטינים אחרים נפצעו ב-4 במאי בעימותים 
באחת  פתע  במחסום  שהוצבו  ישראליים  כוחות  עם 
הכניסות לשכונת אל עיסאוויה שבירושלים המזרחית. 
באופן  זה  במקום  מחסומים  מציבה  ישראל  משטרת 
שוטף, והדבר משבש את גישתם של בני אדם לשירותים 

ולמקומות עבודה.

מידי  ניזוקו  זית  עצי  מ-180  יותר 
מתנחלים

השבוע תועדו ארבע מתקפות מתנחלים, שבכולן נגרם 
נזק לרכוש פלסטיני, בלא דיווחים על מקרי פציעה של 
פלסטינים. מצד שני, אישה וילד ישראלים נפצעו בשתי 
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי

לפחות 180 עצים בבעלות פלסטינית הושחתו על ידי מתנחלים.  ●
23 מבנים בבעלות פלסטינית נהרסו באזור C ובירושלים המזרחית בשל היעדר היתרים; כ-30 בני   ●

אדם נעקרו מבתיהם, בהם 18 ילדים.
מעבר רפיח בין עזה למצרים נפתח מחדש ליומיים, למקרים מוגבלים; אלפים רשומים ברשימות   ●

המתנה ליציאה מעזה.

0השבוע:
9ב-2014 )נכון להיום(:
20138 )באותה תקופה(:

3,736 759

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

תקריות נפרדות מידי פלסטינים, שרגמו באבנים את 
בנפת  בכבישים  הישראלים  נסעו  שבהם  הרכב  כלי 

רמאללה.

פלסטינים  על  לרעה  שהשפיעו  מהתקריות  שלוש 
זית ושתילי  כללו את השחתתם של לפחות 185 עצי 
ליד  שנעקרו  זית  שתילי  שמונים  לפחות  בהם  זית, 
ההתנחלות קדומים )נפת קלקיליה(; 54 עצים שנעקרו 
עצים  ו-46  לחם(;  בית  )נפת  עין  בת  התנחלות  ליד 

שנכרתו ליד ההתנחלות טלמון )נפת רמאללה(. 
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מאז תחילת השנה השחיתו מתנחלים יותר מ-6,700 
עצים, לעומת כמעט 3,500 עצים בתקופה המקבילה 

בשנת 2013.

בתקרית הנוספת שבה נגרם נזק לרכוש הושלכו אבנים 
לעבר כלי רכב פלסטיניים בעת שנסעו ליד ההתנחלות 
קריית ארבע בחברון. בנוסף, מתנחלים מהמאחז חוות 
בהיקף  אדמה  שטח  בדחפורים  יישרו  שבחברון  גל 
הייתה  מטרתם  כי  ודווח  דונמים,  מחמישה  יותר  של 

להרחיב את המאחז.

באזור  נהרסו  מבנים  מעשרים  יותר 
C ובירושלים המזרחית

השבוע הרסו הרשויות הישראליות 21 מבנים בבעלות 
בירושלים  אחרים  מבנים  ושני   C באזור  פלסטינית 
אדם,  בני   39 של  לעקירתם  הביא  והדבר  המזרחית, 
23 מהם ילדים, ופגע בעשרים בני אדם נוספים. רוב 
ההריסות באזור C בוצעו בקהילה הבדואית ח’רבת תל 
אל ח’שבה )נפת שכם( ב-30 באפריל. יעדי ההריסות 
היו שלושה מבני מגורים, ארבע מחסים לבעלי חיים, 
ושבעה מבנים  מים, המסגד של הקהילה  בורות  שני 
אחרים ששימשו כבתי שימוש ומטבחים. הדבר הביא 
לעקירתם של 27 בני אדם בסך הכול, 18 מהם ילדים. 

שניים מהמבנים ניתנו על ידי תורם בינלאומי.

ג’והר  אל  ג’בל  בשכונת  נהרסו  מים  ובור  נוסף  בית 
ובהריסות  שבעיר העתיקה של חברון ב-30 באפריל, 
לרבות  נפשות,  שמונה  בת  משפחה  נעקרה  אלה 
חמישה ילדים. באותו יום נהרסו באזור C, ליד מחנה 
שנבנו  בתים  שני  חברון,  שבנפת  ערוב  אל  הפליטים 
לא מכבר, ובהריסות אלה נפגעו עשרה בני אדם, בהם 

שישה ילדים.

במסגרת שתי ההריסות בירושלים המזרחית, ששתיהן 
עניין  מגורים,  קרוואן  נהרסו  באפריל,  ב-29  בוצעו 
בנוי  וחדר  אדם,  בני  ארבעה  של  לעקירתם  שהביא 
בין  שפרצו  בעימותים  בא-טור.  אבץ  גג  ובעל  לבנים 
דיירי הקרוואן לכוחות ישראליים נפצעו שני פלסטינים.

לבית  בנוגע  הריסה,  צווי  מספר  השבוע  הוצאו  כן 
לחם.  בבית  חיים  לבעלי  ומחסה  מים  ולבור  בחברון 
הרשויות  הוציאו  דווח(  שלא  )באירוע  שעבר  בשבוע 
הישראליות צווי הפסקת עבודות והריסה נגד חמישה 
בינלאומיים  תורמים  במימון  שהוקמו  מגורים  מבני 
ירושלים(  )נפת  צפון  נבאלא  ביר  הבדואית  בקהילה 
ונגד חמישה מבנים אחרים בפסאיל אל פוקא )בקעת 

הירדן(.

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

399 120

50 20
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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

הריסות ועקירה של פלסטינים

 השבוע

 השבוע

 השבוע

 השבוע
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רגיעה יחסית בעזה ובדרום ישראל

תקופת  לעומת  יחסית  רגיעה  בעזה  שררה  השבוע 
הדיווח הקודמת. פלגים חמושים פלסטינים ירו מספר 
רקטות מעזה לעבר דרום ישראל, אם כי ירי זה לא גרם 
לנפגעים או לנזק. לא היו דיווחים על תקיפות אוויריות 

ישראליות.

לעבר  ישראליים  כוחות  מידי  ירי  תקריות  נמשכו 
מוגבלת  אליו  שהגישה  לשטח  המגיעים  פלסטינים 
לאורך גדר המערכת בין עזה לישראל. ב-30 באפריל 
נפצע אזרח פלסטיני בן 18 כשכוחות ישראליים פתחו 
בניין  פסולת  שליקטו  פלסטינים  קבוצת  לעבר  באש 
ארז, מצפון  אזור התעשייה  בקרבת מה שהיה בעבר 
כוחות  עצרו  במאי  ב-4  בנוסף,  חנון.  לבית  מערב 
ישראליים פלסטיני בעת שהאיש ניסה, על פי דיווחים, 
לחצות את הגדר אל תוך ישראל בחיפוש אחר עבודה, 
כן, בארבע  בוריג'. כמו  ממזרח למחנה הפליטים אל 
הזדמנויות לפחות השבוע פתחו כוחות של חיל הים 
פלסטיניות  דיג  סירות  לעבר  אזהרה  בירי  הישראלי 
או  הימיים,  המיילים  ששת  בן  הדיג  לגבול  שהתקרבו 

חרגו ממנו; לא דווח על נפגעים.

למקרים  מחדש  נפתח  רפיח  מעבר 
הומניטריים

ב-29 וב-30 באפריל פתחו הרשויות המצריות מחדש 
של  ויציאה  לכניסה  הכיוונים,  בשני  רפיח,  מעבר  את 
סטודנטים,  מטופלים,  לרבות  הומניטריים,  מקרים 
שלישית.  למדינה  אשרות  ובעלי  זרים  דרכונים  בעלי 
יצאו  ויותר מ-1,600  נכנסו אל עזה,  כ-350 בני אדם 
האחרונה  בפעם  אחרות.  ולמדינות  למצרים  אותה 
נפתח המעבר עבור מקרים הומניטריים בין 29 ל-31 
במרס 2014; עד לפתיחתו מחדש ב-29 באפריל לא 
מי  לרבות  פלסטיני,  לאף  המצריות  הרשויות  התירו 
להיכנס  ההומניטריות,  הקטגוריות  בארבע  שסווגו 
ל-6   4 בין  פתוח  המעבר  היה  כן  כמו  מצרים.  אל 
רגל  עולי  של  וכניסה  יציאה  לצורך  במיוחד  במאי, 
המעבר.  של  המצרי  בעברו  שנתקעו  פלסטינים  ושל 
בני   808 עזה  את  יצאו  הללו  הימים  שלושת  במהלך 
אדם בקירוב, לצורך עלייה לרגל, ו-554 בני אדם, רובם 
עולי רגל, נכנסו אליה. לדברי רשות הגבול והמעברים 
בעזה, למרות הפתיחה המוגבלת בת היומיים, לפחות 
5,000 בני אדם רשומים לעבור את הגבול אל מצרים, 
אשרות  ובעלי  סטודנטים  רפואיים,  מטופלים  בעיקר 

רצועת עזה

0השבוע:

11ב-2014 )נכון להיום(:

20133 )באותה תקופה(:

83 138

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

 השבוע

להירשם  בתור  המתינו  עדיין  רבים  שלישית.  למדינה 
בעת שמשרד הרישום נסגר.

החג  לרגל  נסגר  שלום  כרם  מעבר 
בישראל; נמשכות הפסקות החשמל 

היזומות

ב-5 וב-6 במאי סגרו הרשויות הישראליות את מעבר 
עזה  בין  היחיד  הפועל  סחורות  מעבר  שלום,  כרם 
לעזה  נכנסות  בממוצע  בישראל.  החג  לרגל  לישראל, 
יום, דרך מעבר כרם שלום, סחורות בהיקף של  מדי 
רפואית.  ואספקה  מזון  דלק,  לרבות  כ-250 מטענים, 
שלום  כרם  של  סגירתו  של  השלילית  ההשפעה  את 
המנהרות  בפעילות  המוחלטת  ההפסקה  מחריפה 
לכן  קודם  לעזה, ששימשו  בין מצרים  חוקיות  הבלתי 
להברחת חומרי בניין עבור המגזר הפרטי ודלק מצרי 
מסובסד. בנוסף על המחסור באספקת הדלק לתחנת 
גורמת  הכוח של עזה, סגירתו של מעבר כרם שלום 
פריטי  ובמספר  בישול  בגז  למחסור  קרובות  לעתים 
מזון, כגון מוצרי חלב ופירות ומצרכים חיוניים אחרים.

בתחנת הכוח של עזה ממשיכות לפעול שתיים מתוך 
ארבע הטורבינות שלה, והיא מייצרת כ-60 מגה-ואט. 
בשבועות האחרונים נצפתה ירידה בכמות הדלק עבור 
כרם שלום,  דרך מעבר  עזה  אל  הנכנס  הכוח  תחנת 
בשל סגירת המעבר לרגל החג/ בישראל; מאז תחילת 
יום כ-349  אפריל סופקו לתחנת הכוח של עזה מדי 
ליטר  אלף   510 לעומת  )בממוצע(,  דלק  ליטר  אלף 
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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_5_08_english.pdf

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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע לעזה
מעזה

של  השנייה  במחצית  יום  מדי  לה  שסופקו  בקירוב 
דלק  לממן  החלה  קטאר  כשממשלת   ,2013 דצמבר 
מקשיים  בעיקר  נובעת  זו  ירידה  הכוח.  תחנת  עבור 
הפלסטינית  הרשות  ידי  על  הדלק  ברכישת  מנהליים 
מקטאר  התרומה  את  שקיבלה  )שהיא  ברמאללה 
ומספקת את הדלק לעזה(, יחד עם סגירתו של מעבר 
כרם שלום לרגל חגים בישראל. על מנת לפעול במלוא 
קיבולתה ולייצר כ-120 מגה-ואט, זקוקה תחנת הכוח 
לדברי  לפחות.  ביום  דלק  ליטר  אלף  ל-600  עזה  של 
חברת החשמל של עזה, נכון לעכשיו עלה משכן של 
והדבר  ביום,  שעות  ל-12  היזומות  הפסקות החשמל 
מאלץ את התושבים להסתייע בשיטות לא בטיחותיות 
כדי להאיר את בתיהם. לדברי מרכז אל מזאן לזכויות 
האדם, מאז 2012 נהרגו בבתיהם, בתאונות הקשורות 
אחת,  ואישה  ילדים   16 בהם  אדם,  בני   18 בחשמל, 

ו-11 בני אדם נוספים, בהם תשעה ילדים, נפצעו.
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