
הגדה המערבית
עם  בעימותים  פצועים  ממאה  יותר 
בירושלים  בעיקר  ישראליים,  כוחות 

המזרחית ובחברון

בתקופת הדיווח בת השבועיים תועדו, בהקשרים שונים 
ברחבי הגדה המערבית, עשרות עימותים אלימים בין 
נפצעו  אלה  בעימותים  ישראליים.  לכוחות  פלסטינים 
זה  נתון  אמנם,  ילדים.   24 ובהם  פלסטינים   110
השבועי  הפציעה  מקרי  ממוצע  לעומת  עלייה  מייצג 
משמעותית  נמוך  עדיין  הוא  אך   ,2014 תחילת  מאז 
מהממוצע השבועי לשנת 2013. מבין הפצועים בפרק 
גז מדמיע, 41 נפגעו  זה, 45 טופלו בשל שאיפת  זמן 
מקליעי מתכת מצופים גומי וחמישה נפגעו מתחמושת 
הם  אף  נפצעו  ישראלים  ושוטרים  חיילים  שישה  חיה. 

במהלך העימותים.

המספר הגבוה ביותר של מקרי פציעה במשך התקופה 
המזרחית  בירושלים  עימותים  במהלך  התרחש   )40(
וסביבה, בקשר לכניסתם של קבוצות יהודים ישראלים 
אל מתחם מסגד אל אקצא / הר הבית. רוב הקבוצות 
או  במתחם  ישראלית  שליטה  לקידום  פועלות  הללו 
בנייה מחדש של בית המקדש היהודי במקום; בחודשים 
ביקוריהם  בתכיפות  ניכרת  עלייה  ניכרה  האחרונים 
במקום, הנערכים כמעט מדי יום. העימותים החמורים 
ביותר תועדו במהלך ביקור כזה ב-20 באפריל, וניסיון 
מרובות  הפגנות  באפריל.  ב-16  למתחם  להיכנס 
לעימותים  התפתחו  שחלקן  זו,  תופעה  נגד  נוספות 
הדיווח  תקופת  במהלך  תועדו  ישראליים,  כוחות  עם 
בעיירות  וכן  המזרחית,  ירושלים  של  אחרים  באזורים 
פי  על  מכך,  יתרה  עזריה.  ואל  דיס  אבו  כמו  סמוכות 
הדיווחים נעצרו 36 פלסטינים בהקשר של העימותים 

הללו. 

היה העיר חברון,  אלימים  לאירועים  נוסף  אתר מרכזי 
רובם  ילדים.   13 בהם  פלסטינים,   27 נפצעו  שבה 
א-זאוויה  באב  באזור  באפריל,  וב-17  ב-16  נפצעו 
יום  לציון  הפגנות  במהלך  שפרצו  בעימותים  בעיר, 
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי

כמעט 130 אזרחים פלסטינים נפצעו מידי כוחות ישראליים בשטח הפלסטיני הכבוש, בעיקר במהלך   ●
עימותים בירושלים המזרחית ובעיר חברון ובמהלך תקיפות אוויריות ברצועת עזה.

סכנה קרובה של טרנספר כפוי מאיימת על משפחות בדואיות בקהילה אחת בין ירושלים ליריחו.  ●
המעבר בין עזה לישראל נסגר לעשרה ימים לרגל חג הפסח ובתגובה לירי רקטות פלסטיני.  ●

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

3,736 717

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

מבצעי חיפושים ומעצרים  
שביצעו כוחות ישראליים 

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

 ממוצע דו 
שבועי

 ממוצע דו 
שבועי

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

השנה להריגתו של מנהיג מדיני פלסטיני )אבו ג'יהאד( 
ב-1988 ויום האסיר הפלסטיני. בשני עימותים נוספים 
הממוקמים  פלסטיניים  ספר  בתי  בתוך  שהתרחשו 
 )H2( ישראל  לשליטת  הנתון  חברון  העיר  בחלק 
ובקרבתם נפצעו שני ילדים והשתבשו הלימודים; על פי 
דיווחים, העימותים פרצו לאחר שתלמידים יידו אבנים 

לעבר מתנחלים וכוחות ישראליים.

ברחבי הגדה המערבית תועדו הפגנות נוספות שכללו 
לא  ובמרביתן  ישראליים,  כוחות  עם  עימותים 
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שנערכה  מביניהן,  אחת  הפגנה  ברם,  פצועים.  היו 
הסתיימה  שכם(,  )נפת  קריות  בכפר  באפריל  ב-18 
לטיפול  נזקקו  ואלה  פלסטינים,   16 של  בפציעתם 
בשל שאיפת גז מדמיע. ההפגנה נערכה במחאה נגד 
תוכנית מתאר חדשה שפרסמו הרשויות הישראליות, 
גדול בקרבת הכפר להתנחלות שילה,  המקצה שטח 

לפיתוח אתר תיירות.

כוחות  ניהלו  השבועיים  בת  הדיווח  תקופת  במהלך 
ומעצרים  ישראליים בסך הכול 158 מבצעי חיפושים 
שישה  לפחות  פלסטיניים.  ובעירות  בכפרים 
מהמבצעים הללו עוררו עימותים אלימים עם תושבים 
מקומיים, ובעקבותיהם נפצעו אנשים, לרבות תשעה 
בני אדם בעוורתא )נפת שכם(, חמישה באידנא )נפת 
ואחד  רמאללה(  )נפת  ניד’אם  בדיר  אחד  חברון(, 

במחנה הפליטים אל פרעה )נפת טובאס(.

עלייה במתקפות מתנחלים

בסך  תועדו  השבועיים  בת  הדיווח  תקופת  במהלך 
הכול 18 מתקפות שבצעו מתנחלים נגד פלסטינים. 
זוהי עלייה לעומת ממוצע שבועי של חמש מתקפות 
שמונה  נפצעו  אלה  בתקריות  השנה.  תחילת  מאז 
ושתילי  עצי  למאות  היתר  בין  נזק  ונגרם  פלסטינים 
חמישה  פצעו  פלסטינים  אחרות  תקריות  בשתי  זית. 

מתנחלים וישראלים אחרים.

אבנים.  מיידוי  נפגעו  התקופה  במהלך  הפצועים  רוב 
ב-18 באפריל נפצעו חמישה פלסטינים, בהם ילד בן 
שנה וקשישה, כשמתנחלים יידו אבנים לעבר כלי רכב 
התנחלות  ליד  שנסעו  פלסטיניות  רישוי  לוחיות  בעלי 
עמנואל שבנפת סלפית. בשתי תקרית נוספות, ב-16 
מכוניות  באבנים  מתנחלים  רגמו  באפריל,  וב-20 
המזרחית,  ובירושלים  לחם  בית  בנפת  פלסטיניות 
דומות  תקריות  בשתי  רכב.  כלי  לחמישה  נזק  וגרמו 
פלסטינים תקפו כלי רכב ישראליים שנסעו ליד הכפר 
תוקוע )נפת בית לחם( ובהתנחלות הגבעה הצרפתית 

)ירושלים המזרחית( ופצעו חמישה ישראלים.

ידי  על  ונפצעו  הותקפו  אחרים  פלסטינים  שלושה 
מתנחלים, בהם תלמידה בת שמונה שהייתה בדרכה 
חזרה מבית הספר בכפר א-תוואני שבנפת חברון; ושני 
גברים, האחד ליד צומת זעתרא שבנפת סלפית והשני 
בשטח העיר חברון שבשליטת ישראל )H2(. בתקרית 
פלסטינים  בין  עימותים  פרצו  באפריל,  ב-22  אחרת, 
א-שרקייה  א-לובן  לכפר  שהגיעו  ישראליים  לכוחות 
)נפת שכם( אחרי שמתנחלים ניסו להיכנס אל הכפר. 
בן  פלסטיני  ישראליים  כוחות  אזקו  התקרית  במהלך 

17, תקפו ופצעו אותו.

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

399 116

50 17

תקריות במעורבות מתנחלים*

ם
ליי

רא
ש

ת י
חו

כו
די 

מי
ם 

עי
פג

 נ
יא

וצ
ה

*ל

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

 ממוצע דו 
שבועי

 ממוצע דו 
שבועי

 ממוצע דו 
שבועי

 ממוצע דו 
שבועי
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שבמהלך  כך  על  מצביעים  פלסטיניים  דיווחים 
עצים  ל-340  לפחות  נזק  מתנחלים  גרמו  התקופה 
מקומות.  בחמישה  פלסטינית,  בבעלות  ושתילים 
בתקרית הנרחבת ביותר נפגעו 220 עצי זית, שהתגלו 
מרבית  ואילו  שכם(,  )נפת  חווארה  בכפר  מושחתים 
העצים הנותרים ניזוקו בראס כרכר שבנפת רמאללה 
)80 עצי זית( ובקראות בני חסאן שבנפת סלפית )כ-

30 עצים(.

כפוי  טרנספר  של  קרובה  סכנה 
בדואיות  משפחות  על  מאיימת 
של  הוצאתם  נמשכת  פלסטיניות; 

צווי פינוי והריסה

פינוי  צווי  הישראליות  הרשויות  מסרו  באפריל  ב-28 
 18 נפשות,   29 בנות  פלסטיניות,  משפחות  לשלוש 
)נפת  בחר  אל  סטח  הבדואית  בקהילה  ילדים,  מהן 
יריחו(. משפחות נוספות באותה קהילה עלולות להית 
פינוי  צו  גם  נמסר  שלקהילה  מאחר  דומה,  בסיכון 
רביעי, שאינו מכיל שמות. הצווים הוצאו בנימוק שעל 
כ"שטח  שהוגדר  בשטח  שוכנת  הקהילה  דיווחים  פי 
צבאי סגור". לדברי התושבים, קהילת סטח אל בחר 
שוכנת במקומה הנוכחי מאז תחילת שנות השבעים. 
היא כוללת 12 משקי בית ובהם 68 בני אדם, 39 מהם 
בהקשר  מתרחשות  האחרונות  ההתפתחויות  ילדים. 
הקהילות  רוב  את  "להעביר"  ישראלית  תוכנית  של 
הבדואיות ברחבי שטח C של הגדה המערבית למספר 
מוגבל של אתרים. תוכנית זו תחול על קהילה זו, יחד 

רצועת עזה

אזרחי  ורכוש  נפצעו  אזרחים   13
תקיפות  של  חדש  בסבב  נהרס 

אוויריות ישראליות

בין 21 ל-23 באפריל תועד סבב חדש של ירי רקטות 
אוויריות  ותקיפות  פלגים חמושים פלסטיניים  ידי  על 
אזרחים   13 נפצעו  האוויריות  בתקיפות  ישראליות. 
פלסטינים, בהם חמישה ילדים, ונגרם נזק משמעותי 

לרכוש פלסטיני.

אף שלא תועדו נפגעים ישראלים או נזק לרכוש ישראלי 
ישראל, מספר  דרום  לעבר  ירו  מרקטות שפלסטינים 
רקטות התפוצצו באתר השיגור או החטיאו את מטרתן 
אזרח  של  לפציעתו  גרמה  מהן  אחת  בעזה;  ונחתו 

פלסטיני בעיר עזה ולנזק לבית.

0השבוע:

11ב-2014 )נכון להיום(:

20132 )באותה תקופה(:

83 137

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

עם 18 קהילות נוספות )2,800 בני אדם( הממוקמות 
להרחבת  שהוקצה  בשטח  ירושלים,  נפת  במזרח 
להיות  מתוכנן  וכן   ,E1 תוכנית  לרבות  התנחלויות, 

מוקף על ידי הגדר סביב ההתנחלות מעלה אדומים.

ארבעה  נהרסו  השבועיים  בת  הדיווח  תקופת  במשך 
מבנים בבעלות פלסטינית, ב-28 באפריל, וזהו צמצום 
שתועד  השבועי  ההריסות  ממוצע  לעומת  משמעותי 
לא  הללו  מההריסות  אחת  אף   .2014 תחילת  מאז 
תחילת  מאז  שבועי,  ממוצע  לעומת  לעקירה,  גרמה 
כללו חדר  בני אדם שנעקרו. המבנים  2014, של 28 
חקלאי וגדר שנבנו על אדמה פלסטינית בשטח C של 
הכפר ראפאת )נפת ירושלים( ונהרסו על ידי המנהל 
לבית  בנייה  כתוספת  שנבנו  מרפסות  ושתי  האזרחי; 
מוכבר  אל  בג’בל  עצמה  המשפחה  ידי  על  ונהרסו 
ההריסות  מן  נפגעו  הכול  בסך  המזרחית(.  )ירושלים 

17 בני אדם, שישה מהם ילדים.

פה  בעל  הישראליות  הרשויות  הודיעו  באפריל  ב-23 
המבנים  את  להרוס  שעליהם  בית  משקי  לשלושה 
הירדן(;  )בקעת  בקעייה  אל  חומסה  בקהילת  שלהם 
וצילמו אוהלים בקהילת ג’בל אל באבא )נפת ירושלים(; 
עד לסוף תקופת הדיווח לא בוצעו הריסות באף אחד 
עבודה  הפסקת  צווי  נמסרו  בנוסף,  היישובים.  משני 
לבית מגורים אחד ולמחסה אחד לבעלי חיים בקהילת 
ח’רבת אל פח’ית שבדרום נפת חברון, בשטח צבאי 

סגור לאימונים צבאיים )שטח אש 918(.

 ממוצע דו 
שבועי
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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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע

לעזה
מעזה

שלושה  הישראלי  האוויר  חיל  תקף  באפריל  ב-21 
בדיר  א-נוסייראת,  הפליטים  במחנה  נפרדים  אתרים 
נפגע  הראשונה  במתקפה  יונס.  ובח'אן  בלח  אל 
 18 נהרגו  חיים,  בעלי  הוחזקו  כליל אסם שבו  ונהרס 
כבשים, 10 תרנגולות, 10 ארנבים ופרה וכן נגרם נזק 
לאסם סמוך ולחלונותיהם של חמישה בתים. תקיפה 
אווירית נוספת, שבוצעה ב-23 באפריל באחד האזורים 
אנשים  שני  אל  כוונה  לאהיא,  בבית  ביותר  הצפופים 
חמושים  פלסטיניים  לפלגים  בהשתייכות  שנחשדו 
ונסעו על אופנוע. השניים נפצעו בתקיפה, יחד עם 13 
ושבעה  בתים  ניזוקו עשרה  כן  לא מעורבים;  אזרחים 

מחסנים.

פלגים  תקפו  התקופה  במהלך  הזדמנויות  בכמה 
חמושים פלסטינים כלי רכב צבאיים ישראליים שסיירו 
לאורך הגדר או יישרו אדמה בתוך עזה. איש לא נפגע 

בתקיפות אלו.

בנוסף, במהלך תקופת הדיווח בת השבועיים נפצעו 
ישראליים אל  כוחות  ארבעה אזרחים פלסטינים מירי 
שטחים שהגישה אליהם מוגבלת לאורך הגדר בין עזה 
שלושה  עסקו  שנורו  בעת  דיווחים,  פי  על  לישראל. 
ופסולת  מתכת  גרוטאות  בליקוט  הללו  מהאזרחים 
ארז,  התעשייה  אזור  בעבר  שהיה  מה  בקרבת  בנייה 
נגד  הפגנה  במהלך  נורה  נוסף  ואדם  עזה,  בצפון 
כוחות  עם  לעימותים  שהתפתחה  גישה,  הגבלות 
ידי  על  נעצרו  פלסטינים  צעירים  שלושה  ישראליים. 
כוחות ישראליים בעת שעל פי דיווחים ניסו לחצות את 

הגדר אל תוך שטח ישראל בחיפוש אחר עבודה.

תקופת  במהלך  לפחות  הזדמנויות  ב-19  לבסוף, 
הדיווח ירו כוחות של חיל הים הישראלי יריות אזהרה 
שטח  לגבול  שהתקרבו  פלסטיניות  דיג  סירות  לעבר 
או  אוכפת,  שישראל  הימיים  המיילים  ששת  בן  הדיג 
חרגו ממנו. אף שלא דווח על נפגעים, שלוש סירות דיג 
וציוד דיג ניזוקו. לדברי ארגון אל מזאן לזכויות האדם, 
דיווחים  פי  על  הורו  באפריל,  ב-24  אחת,  בהזדמנות 
ולשחות  למים  לקפוץ  דייגים  לשני  ישראלים  חיילים 
לעבר סירת חיל הים, ואחר כך עצרו אותם והחרימו 
שוחררו  הדייגים  שלהם;  הדיג  ציוד  ואת  סירתם  את 

אמנם בו ביום, אך הסירה והציוד לא הוחזרו.

מעבר רפיח נותר סגור בפני מקרים 
הומניטריים

במהלך תקופת הדיווח נותר מעבר רפיח שבין רצעת 
עזה למצרים סגור בפני מקרים מיוחדים )המכונים גם 
במרס.  ה-31  מאז  שהיה  כשם  הומניטריים(,  מקרים 

בין 20 ל-23 באפריל נפתח המעבר באופן חריג כדי 
לאפשר ל-1,671 עולי רגל לחזור לעזה ול-893 עולי רגל 

אחרים לצאת אותה.

במשך  פתוח  רפיח  מעבר  היה   2014 תחילת  מאז 
מאחת  לרבות  נוסעים,  יציאת  לצורך  בלבד  ימים   11
מארבע קטגוריות: מקרים רפואיים, סטודנטים, בעלי 
אשרות למדינה שלישית ונתינים זרים. באפריל הורשו 
רגל למכה(  עולי  )בעיקר  בני אדם  בסך הכול 4,500 
לעבור במעבר בשני הכיוונים, לעומת 56 אלף בני אדם 

בקירוב ביוני 2013, לפני הצמצום בפעילות המעבר.

המעברים עם ישראל נסגרו לרגל חג 
הפסח ובתגובה לירי רקטות

במשך תקופת הדיווח היה מעבר כרם שלום בין עזה 
לישראל סגור כליל במשך שבעה ימים, לרגל חג הפסח 
וסופי השבוע, ובמשך שלושה ימים )22-24 באפריל( 

 ממוצע 
דו שבועי

 ממוצע דו 
שבועי
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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_4_17_english.pdf

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

אלה  במהלך  ברם,  פלסטיני.  רקטות  לירי  בתגובה 
דלק,  הכנסת  הישראליות  הרשויות  התירו  האחרונים 
וכן 49 מטעני סחורות נוספים. גם הפעלתו של מעבר 
מרבית  במהלך  למינימום  צומצמה  ארז  הנוסעים 
תקופת הדיווח, ואפשרה רק את יציאתם של מקרים 
הומניטריים דחופים ואת שיבתם של פלסטינים לעזה. 
מ-27 באפריל חזר המעבר לפעול במתכונתו הרגילה.

כרם שלום הוא מעבר הסחורות הפעיל היחיד ברצועת 
עזה מלבד מעבר רפיח, המשמש רק להכנסת כמויות 
מוגבלות של חומרי בניין למיזמים ספציפיים. בממוצע 
יום דרך מעבר כרם שלום כ-250  נכנסים לעזה מדי 
רפואית.  ואספקה  מזון  דלק,  בהן  סחורות,  מטעני 
בעקבות עצירת ההברחה של סחורות דרך המנהרות 
גברה   ,2013 ביולי  למצרים,  עזה  בין  חוקיות  הבלתי 
בתפקודו  עזה  אוכלוסיית  של  תלותה  דרמטי  באורח 
של מעבר זה; אלא שהמספר הממוצע של המטענים 
המעבר  לסגירת  לפיכך,  השתנה.  לא  דרכו  הנכנסים 
תקופת  במהלך  שקרה  כפי  ברציפות,  ימים  למספר 
על  בנוסף  חמורה.  שלילית  השפעה  נודעה  הדיווח, 
המחסור בדלק ובחשמל, החריפה סגירתו של מעבר 
כרם שלום את המחסור בגז בישול ובכמה פריטי מזון, 

כגון מוצרי חלב ופירות.

נמשך המחסור בחשמל

ב-15 באפריל חידשה תחנת הכוח של עזה את פעולת 
השבתה  ימי  ארבעה  אחרי  שלה,  השנייה  הטורבינה 
מוחלטת. ב-11 באפריל נאלצה תחנת הכוח של עזה 
שלה,  הפועלות  הטורבינות  משתי  אחת  את  לסגור 
לקראת סגירתו של מעבר כרם שלום לרגל חג הפסח 
והצמצום שהיה צפוי בעקבותיה באספקת הדלק. נכון 
לעכשיו פועלות בתחנת הכוח של עזה שתיים מתוך 
מגה-ואט. משכן  כ-60  בה  ומיוצרים  טורבינות  ארבע 
של הפסקות החשמל היזומות נותר עד 12 שעות ביום.

הדלק  נפח  פחת  האחרונים  בשבועיים  הכול,  בסך 
במימון קטאר שהגיע לתחנת הכוח של עזה דרך מעבר 
כרם שלום. מאז תחילת אפריל הועברו לתחנת הכוח 
של עזה מדי יום בממוצע 332 אלף ליטר דלק, לעומת 
510 אלף ליטר בממוצע שהועברו מדי יום מאז אמצע 
דצמבר 2013. ירידה זו נובעת בעיקר מקשיים מנהליים 
ברמאללה  הפלסטינית  הרשות  ידי  על  דלק  ברכישת 
)הרשות קיבלה את התרומה מקטאר והיא שמספקת 
את הדלק לעזה(, בצירוף עם סגירתו של מעבר כרם 

שלום לרגל חג הפסח.

עדכון מהרגע האחרון: ב-29 וב-30 באפריל פתחו 
הרשויות המצריות את מעבר רפיח לכניסה ויציאה 
ואשרות  דרכונים  ובעלי  סטודנטים  מטופלים,  של 

זרים, ושבו וסגרו את המעבר ב-1 במאי.


