
הגדה המערבית
פלסטינים  פצועים  מארבעים  יותר 

בעימותים עם כוחות ישראליים

הגדה  של  שונים  בחלקים  פרצו  השבוע  במהלך 
לכוחות  פלסטינים  בין  רבים  עימותים  המערבית 
ישראליים. בעימותים אלה נפצעו 43 פלסטינים, נתון 
תחילת  מאז  השבועי  הפצועים  לממוצע  זהה  כמעט 
יותר מ-60% מהנפגעים טופלו לאחר ששאפו  השנה. 
גז מדמיע, והיתר נפגעו מקליעי מתכת מצופים גומי או 

שהותקפו גופנית.

כוחות  עם  פלסטינים  התעמתו מתפללים  במאי  ב-6 
למתחם  המוביל  בשער  שהוצבו  ישראליים  משטרה 
המזרחית,  שבירושלים  הבית  הר   / אל-אקצא  מסגד 
לאחר שהגישה למסגד נמנעה מהם. במהלך העימותים 
ירו כוחות ישראליים מכלי גז מדמיע, רימוני הלם וקליעי 
מתכת מצופים גומי כדי לפזר את ההמונים. הכוחות 
בתקרית  ילדים.  מהם  ארבעה  פלסטינים,   15 פצעו 
המזרחית,  בירושלים  התרחשה  היא  שגם  נוספת, 
שיידו  פלסטינים  מידי  ישראלים  שוטרים  שני  נפצעו 
אבנים לעבר כלי הרכב שלהם, בעת שנסעו בו בשכונת 

שייח' ג'ראח.

גדר  נגד  הקבועות  ההפגנות  נמשכו  השבוע  במהלך 
ההפרדה, הרחבת התנחלויות והגבלות הגישה. שתיים 
מהן, בכפר קדום )נפת קלקיליה( ובא-נבי סאלח )נפת 
ישראליים,  כוחות  עם  לעימותים  התפתחו  רמאללה(, 

ובאלה נפצעו שמונה פלסטינים.

במהלך תקופת הדיווח ניהלו כוחות ישראליים בסך הכול 
82 מבצעי חיפושים ומעצרים ברחבי הגדה המערבית 
)נתון גבוה ב-8% מהממוצע מאז תחילת 2014(, ועצרו 
127 פלסטינים )נתון גבוה ב-34% מהממוצע השבועי 
בערים  אלה,  ממבצעים  שניים   .)2014 תחילת  מאז 
עוררו  במאי(,  )ב-11  וסלפית  במאי(  )ב-9  קלקיליה 
נפצעו  שבמהלכם  מקומיים,  תושבים  עם  עימותים 

שמונה פלסטינים, בהם תינוק.

oP
t הגנה על אזרחים

12-6 במאי 2014
נושאים מרכזיים בדוח השבועי

יותר מארבעים פלסטינים נפצעו בעימותים עם כוחות ישראליים, ושלושה פלסטינים נוספים נפצעו   ●
מידי מתנחלים.

יותר מ-5,000 בני אדם, בהם מקרים הומניטריים, ממתינים לצאת את עזה דרך מעבר רפיח, שנותר   ●
סגור.

המחסור בדלק בעזה מעמיק ומאלץ תחנות דלק רבות להיסגר.  ●

0השבוע:
9ב-2014 )נכון להיום(:
20138 )באותה תקופה(:
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הרוגים פלסטינים מידי 
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פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

מבצעי חיפושים ומעצרים  
שביצעו כוחות ישראליים 

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

 השבוע

השבוע

פצועים ב-2013פצועים ב-2014
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תאום מציל חיים

ב-12 במאי ניהלו כוחות ישראליים אימונים צבאיים ליד 
הכפר ג'נבא )נפת חברון( באזור מסאפר יטא, בשטח 
שהוגדר כשטח סגור לצורך אימונים צבאיים )שטח אש 
בגודל  חיטה  זרוע  שטח  ניזוק  התרגיל  במהלך   .)918
כחמישים דונם. ברחבי אזור מסאפר יטא חיים כ-1,200 
הרשויות  הצהירו  ב-2012  קהילות;  ב-14  פלסטינים 
הישראליות על כוונתן "להעביר" תשע מהקהילות הללו 
מן האזור ולהתיר לתושבים גישה מוגבלת בלבד לצורכי 

עיבוד חקלאי ומרעה.
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פלסטינים  שלושה  פצעו  מתנחלים 
וגרמו לנזק לכחמישים עצים

השבוע דווח בסך הכול על שבע מתקפות מתנחלים, 
ובחמש  פלסטינים  שלושה  נפצעו  מהן  שבשתיים 
נגרם נזק לרכוש בבעלות פלסטינית. בשלוש תקריות 
נזק  גרמו פלסטינים  נוספות שאירעו במהלך השבוע 

לרכוש מתנחלים.

בשתי מתקפות המתנחלים שגרמו לפצועים הותקפו 
והוכו שני פלסטינים, בהם נער )בן 15( בשטח העיר 
חברון הנתון לשליטת ישראל )H2(, ב-9 במאי, ורועה 

ליד ההתנחלות ייט”ב )נפת יריחו(, ב-11 במאי.

התקרית שבה נגרם הנזק הרב ביותר לרכוש התרחשה 
כרתו  במהלכה  עין.  בת  ההתנחלות  ליד  במאי  ב-11 
זית  עצי  וחמישה  גפנים  חמישים  כרתו  מתנחלים 
)נפת חברון(.  אומר  בית  השייכים לחקלאים מהכפר 
זו  התנחלות  בקרבת  אדמות  המעבדים  חקלאים 
הביא  והדבר  ואלימות,  להפחדה  קבע  דרך  נחשפים 
מאז  החקלאי.  העיבוד  בשגרת  ופגע  אדמות  לאובדן 
תחילת שנת 2014 תיעד משרד האו”ם לתיאום עניינים 
במעורבות מתנחלים מבת  תקריות  הומניטריים שש 

עין שבהן נפצעו בני אדם או נגרם נזק לרכוש.

התקריות המדווחות האחרות שבהן נגרם נזק לרכוש 
כללו מעשי ונדליזם )ריסוס כתובות גרפיטי( נגד בית 
באזור  ליבול שעורה  נזק  ירושלים;  בעיר העתיקה של 
ח’לת א-נחלה )נפת בית לחם(; ויידוי אבנים לעבר כלי 

רכב בעלי לוחיות רישוי פלסטיניות.

ב-12 במאי לכדה קבוצת תושבים מהכפר בורין )נפת 
שכם( שלושה מתנחלים שנסעו בשני כלי רכב, ואשר 
על פי דיווחים נכנסו לכפר בטעות, ולאחר מכן שרפה 
את אחת המכוניות. המתנחלים הוחזקו למשך פחות 
ולאחר מכן שוחררו  גופנית(,  )בלא שהותקפו  משעה 
)מת”ק(  והקישור  התיאום  ממשרד  קצינים  ידי  על 
כוחות  לידי  אותם  העבירו  ואלה  הפלסטיני,  האזורי 
תקפו  השבוע  עליו  שדווח  נוסף  באירוע  ישראליים. 
כוחות ישראליים ישראלית וישראלי בעת שניסו להיכנס 
/ הר הבית ב-6 במאי, אם  למתחם מסגד אל-אקצא 
כי השניים לא נפצעו, כפי שעולה מדיווחים באמצעי 
תקשורת ישראליים. בנוסף על כך, בשלוש הזדמנויות 
ישראלים  של  רכב  כלי  לעבר  אבנים  פלסטינים  יידו 
בירושלים המזרחית ובנפת רמאללה, וגרמו נזק לשלוש 

מכוניות.

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

399 129

50 24
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11 מבנים נהרסו; 27 בני אדם נעקרו

 11 הכול  בסך  הישראליות  הרשויות  הרסו  השבוע 
אל-ח'שבה  תל  הבדואית  בקהילה  פלסטיניים  מבנים 
המבנים  במאי.  ב-12  שכם(,  )בנפת   C שבשטח 
שנפגעו כללו שבעה מבני מגורים, שחמישה מהם היו 
אוהלים ושניים עדיין היו בבנייה, בור מים אחד ושלושה 
בינלאומי.  תורם  ידי  על  שמומנו  ניידים  שימוש  בתי 
האוהלים, שנתרמו כמענה להריסות בקהילה בשבוע 
שעבר, הוחרמו לאחר מכן. 27 בני אדם בסך הכול, 18 
זו הפעם השנייה בתוך שבועיים.  ילדים, נעקרו  מהם 
ידי  על  שהוכרז  בשטח  בשלמותה  הקהילה ממוקמת 
 2012 מאז  סגור.  צבאי  כשטח  הישראליות  הרשויות 
נהרסו בקהילה 46 מבנים, יותר מ-60% מהם השנה.

מוקדם יותר, ב-5 במאי, הרסו הרשויות הפלסטיניות 
שבעה מבנים, בהם שישה מבני מגורים לא מאוכלסים 

רצועת עזה

0השבוע:

11ב-2014 )נכון להיום(:

20133 )באותה תקופה(:

83 142

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

 השבוע

של  בחלק  בשימוש,  היה  שלא  חיים  לבעלי  ומחסה 
העיר יריחו המצוי בשטח C. על פי דיווחים ההריסה 
בוצעה בגין פלישה לאדמה פרטית מוחכרת. ההריסה 
השפיעה לרעה על חייהם של ארבעים בני אדם, בהם 

26 ילדים.

בנוסף על כך הוציאו הרשויות הישראליות צווי הריסה 
שכם(,  )נפת  קוסרה  בכפר  תמך  וקיר  מים  בור  נגד 
אל- ג’בל  בקהילת  תורמים  במימון  קרוואנים  וצילמו 

באבא )נפת ירושלים(. קהילת ג’בל אל-באבא היא אחת 
מ-18 קהילות )2,800 בני אדם( הממוקמות במזרחה 
ישראלית  “העברה”  שתוכנית  ירושלים,  נפת  של 
מאיימת עליהן. גם על קהילות בדואיות אחרות ברחבי 
שטח C מאיימת סכנת טרנספר בכפייה בשל תוכניות 

דומות.

רגיעה יחסית בפעילויות צבאיות

הרגיעה היחסית שתועדה בשבוע שעבר בכל האמור 
בפעילויות צבאיות נמשכה גם במהלך תקופת הדיווח 
אמנם  ירו  פלסטינים  חמושים  ארגונים  הנוכחית. 
הרקטות  כל  אך  ישראל,  דרום  לעבר  רקטות  מספר 
נחתו בשטחים פתוחים בלי לגרום לנפגעים או לנזק 
לרכוש. במהלך השבוע לא דווח על תקיפות אוויריות 
זאת, בתקרית אחת,  ישראליים. עם  ירי פגזים  על  או 
אנשי  לעבר  באש  ישראליים  כוחות  במאי, פתחו  ב-7 
אל- לדיר  ממזרח  הגדר,  בקרבת  ששהו  חמוש  ארגון 

בלח, ופצעו אחד מהם.

ישראליים  כוחות  המשיכו  התקופה  במהלך  כן,  כמו 
ליד  לשטחים  פלסטינים  גישת  על  הגבלות  לאכוף 
פתיחה  באמצעות  לרבות  עזה,  של  המערכת  גדר 
ביריות אזהרה לעבר אזרחים שהתקרבו לאזור. באחת 
שליקט  אזרח  נפצע  במאי,  ב-11  הללו,  התקריות 
פסולת בניין בקרבת מה שהיה בעבר אזור התעשייה 
בשתי  כך,  על  בנוסף  חנון.  לבית  מצפון-מערב  ארז, 
תקריות נפרדות השבוע עצרו כוחות ישראליים ארבעה 
פלסטינים לא חמושים ממזרח למחנה אל-בוריג', בעת 
ישראל  לשטח  לעבור  הארבעה  ניסו  דיווחים  פי  שעל 
יישרו  ובהזדמנות אחת לפחות  בחיפוש אחר עבודה, 
יונס, בעומק של מאתיים מטר  לח'אן  אדמה ממזרח 

בשטח עזה.

בנוסף על כך, בשלוש הזדמנויות לפחות השבוע ניהלו 
כוחות של חיל הים הישראלי מרדפים ופתחו ביריות 
אזהרה לעבר סירות דיג שהתקרבו לגבול שטח הדיג 
בן ששת המיילים הימיים, או חרגו ממנו. אחד המקרים 
הללו הסתיים בפציעתם של שני דייגים בני 18 ו-19, 
דיג שניסו להימלט מן האזור התנגשו  כששתי סירות 

זו בזו.
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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_15_english.pdf

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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע

לעזה
מעזה

לאחר  להורג  הוצאו  פלסטינים  שני 
שנידונו למוות

ב-7 במאי הצהיר משרד הפנים בעזה כי שני פלסטינים 
אותם  הרשיע  משפט  שבית  לאחר  להורג  הוצאו 
עוינים".  זרים  גורמים  עם  פעולה  ושיתוף  ב"בגידה 
להורג  הוצא  יונס  30 מח'אן  בן  גבר  באחד המקרים, 
בכלא   41 בן  גבר  נתלה  ובשני  יורים,  כיתת  ידי  על 
המרכזי "אל-כתיבה" בעזה. הוצאה להורג לאחר מתן 
גזר דין מוות בוצעה לאחרונה בעזה באוקטובר 2013. 
לפי נתוני המרכז הפלסטיני לזכויות אדם, מאז 2007 
מוות,  דין  גזרי   19 לפועל  בעזה  הממשלה  הוציאה 
עם  פעולה  שיתוף  בגין  לפועל  הוצאו  מהם  שעשרה 
פליליות  עבירות  בגין  הנותרים  ותשעת  זרים  גורמים 
)בעיקר מקרי רצח(. אף אחד מגזרי הדין לא אושרר על 

ידי הנשיא הפלסטיני, כנדרש בחוק הפלסטיני.

ממתינים  אדם  בני  מ-5,000  יותר 
לעבור את הגבול למצרים

מעבר  את  וסגרו  המצריות  הרשויות  שבו  במאי  ב-7 
ימים שבהם היה המעבר פתוח  רפיח, אחרי שלושה 
במתכונת מוגבלת. שלושת הימים הללו אפשרו ל-800 
ולכ-550  עזה  את  לצאת  רגל,  עולי  בעיקר  אדם,  בני 
בני אדם, בהם עולי רגל ונוסעים ש"נתקעו" במצרים, 
והמעברים  הגבול  רשות  נתוני  לפי  עזה.  אל  לחזור 
רשומים  אדם  בני  מ-5,000  יותר  לעכשיו  נכון  בעזה, 
ברשימת ההמתנה לחצות את הגבול למצרים, בהם 

מטופלים, סטודנטים ובעלי אשרות למדינה שלישית.

מחסור גובר בדלק

בשבועות האחרונים החריף בהדרגה המחסור הכרוני 
הדלק  תחנות  בעלי  התאחדות  עזה.  ברצועת  בדלק 
נאלצו  הדלק  תחנת   180 של  רובן  כי  השבוע  דיווחה 
שכילו  אחרי  ביום,  ספורות  שעות  לפעול  או  להיסגר 
את מאגרי הדלק שלהן. את המחסורים הגוברים ניתן 
החגים  לרגל  שלום  כרם  מעבר  של  לסגירתו  לייחס 
והמועדים בישראל )פסח, יום הזיכרון ויום העצמאות(, 
בעזה  הפלסטיניות  הרשויות  בין  תיאום  לסוגיות  וכן 
וברמאללה. מאז סגירתן של המנהרות הבלתי חוקיות, 
היחיד  לערוץ  שלום  כרם  מעבר  הפך   ,2013 ביולי 

לאספקת דלק לעזה.

בשל המחסור במימון הדרוש לרכישת דלק ממשיכה 
מתפוקתה  במחצית  לפעול  עזה  של  הכוח  תחנת 
ולייצר 60 מגה-ואט.  )שתיים מתוך ארבע טורבינות( 
עזה  של  הכוח  תחנת  פועלת   2013 דצמבר  מאז 
תרומה  קטאר,  ממשלת  שתרמה  דלק  באמצעות 
לפעול  מנת  על    .2014 יולי  בתחילת  לאזול  הצפויה 
זקוקה  מגה-ואט  כ-120  ולייצר  תפוקתה  במלוא 
התחנה לכ-16 מיליון ליטר דלק בחודש. לדברי חברת 
החשמל העזתית )GEDCO(, נכון לעכשיו עלה משכן 
ביום,  שעות  ל-12  היזומות  החשמל  הפסקות  של 
בלתי  בשיטות  להסתייע  אדם  בני  נאלצים  כך  ועקב 

בטיחותיות כדי לספק מאור לבתיהם.
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