
הגדה המערבית
שני נערים פלסטינים נהרגו ולמעלה 
בעימותים  נפצעו  אדם  בני  משישים 

ובהפגנות

המערבית  הגדה  ברחבי  התקיימו  במאי  וב-16  ב-15 
יום השנה ה-66 למה שמכונה  הפגנות מרובות לציון 
בפי הפלסטינים "הנכבה". כמה מההפגנות התפתחו 
ובעימותים  ישראליים,  כוחות  עם  אלימים  לעימותים 
אלה נהרגו שני נערים פלסטינים ונפצעו 64 פלסטינים 

נוספים וחמישה חיילים ישראלים.

ב-15  ונהרגו  חיה  בתחמושת  נורו   ,17 בני  הנערים, 
כלא  ליד  ביתוניא,  במחסום  עימותים  במהלך  במאי, 
אחרים  פלסטינים  עשרים  רמאללה(;  )נפת  עופר 
נפצעו במהלך העימותים. עדויות של עדי ראייה וצילומי 
ובמקום  שבזמן  כך  על  מצביעים  התקרית  של  וידיאו 
המסוימים שבהם התרחש הירי הקטלני לא יודו אבנים 
הצבאית  המשטרה  חמושים.  היו  לא  הקטינים  וכי 
הישראלית פתחה בחקירת המקרה. תקרית זו מביאה 
את סך הרוגים הפלסטינים מידי כוחות ישראליים מאז 
תחילת 2014 ל-11, לעומת שמונה בתקופה המקבילה 

ב-2013.

54 פלסטינים נוספים, 17 מהם ילדים, נפצעו בעימותים 
דומים שהתרחשו במהלך הפגנות שהתקיימו בין היתר 
)נפת  בא-ראם  ירושלים(,  )נפת  קלנדיה  במחסום 
)נפת  באל-ולג’ה   ,)H2 )אזור  חברון  בעיר  ירושלים(, 
שלישים  כשני  חברון(.  )נפת  אומר  ובבית  לחם(  בית 
או  גומי  מצופים  מתכת  מקליעי  נפגעו  הפצועים  מן 
גז  שאיפת  בשל  טופלו  הנותרים  ורוב  גומי,  מקליעי 
מדמיע או נפגעו ממכל גז מדמיע. בסך הכול, מספרם 
ההפגנות  של  בהקשר  הפלסטינים  הפצועים  של 
משמעותית  השנה  נמוך  הנכבה”  ב”יום  והעימותים 
ממספרם בהפגנות לציון אותו אירוע ב-2013 )188( 
בהפגנות  תועדו  לא  קודמות  בשנים   ;)376( ו-2012 

הללו הרוגים.
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי

שני נערים פלסטינים נהרגו ולמעלה משישים נפצעו בעימותים עם כוחות ישראליים ברחבי הגדה   ●
המערבית, בעיקר במהלך הפגנות לציון מה שהפלסטינים מכנים "יום הנכבה".

22 מבנים נהרסו ב-11 יישובים בשטח C, בעיקר בתוך אזור E1 שממזרח לירושלים ובסביבותיו.  ●
למרות הרגיעה היחסית ששררה ברצועת עזה ובדרום ישראל, ארבעה אזרחים פלסטינים נורו ונפצעו   ●

על ידי כוחות ישראליים ליד גדר המערכת, ושניים נוספים נורו ונפצעו על ידי כוחות מצריים בים.
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תאום מציל חיים

נוסף שתועד השבוע, ב-16 במאי, נפצעו 15  באירוע 
פלסטינים, בהם חמישה ילדים, בעימותים עם כוחות 
ומעצרים  חיפושים  מבצע  במהלך  ישראליים  משטרה 

בשכונת אל-עיסאוויה שבירושלים המזרחית.

ירידה בתקריות במעורבות מתנחלים; 
כחמישים עצים ניזוקו

השבוע ניכרה ירידה קלה במספר מתקפות המתנחלים 
שבהם נפצעו פלסטינים או נגרם נזק לרכושם, לעומת 
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תחילת  מאז  שתועדו  תקריות  של  השבועי  הממוצע 
השנה )ארבע לעומת שבע(. במהלך השבוע לא דווח 

על מתקפות פלסטיניות שבהן נפגעו מתנחלים.

בקרבת  התרחשו  השבוע  מהתקריות  שתיים 
באחת   – רמאללה  שבנפת  השחר  כוכב  ההתנחלות 
ובשנייה  )ב-13 במאי(  רועה פלסטיני  ונפצע  הותקף 
חיטה  ועליו  דונמים  שני  בגודל  אדמה  שטח  הוצת 
ששני  אחרי  דווח  נוספת  פציעה  על  במאי(.  )ב-17 
לוחיות  בעלי  רכב  כלי  לעבר  אבנים  יידו  מתנחלים 
רישוי פלסטיניות שנסעו ליד ההתנחלות נחליאל )נפת 
רמאללה(, ב-19 במאי. התקרית השלישית בשבוע זה 
שבנפת  עילית  ביתר  ההתנחלות  בקרבת  התרחשה 
בית לחם, ובה מתנחלים גרמו, על פי הדיווחים, נזק 

ל-48 עצי זית בבעלות פלסטינית.

 E1 אזור  בתוך  ועקירה  הריסות  גל 
שממזרח לירושלים ובסביבותיו

של  שורה  הישראליות  הרשויות  ביצעו  במאי  ב-19 
בגבעות   ,C בשטח  מגורים  אתרי  בשישה  הריסות 
 E1 ההתנחלות  אזור  בתוך  לירושלים,  שממזרח 
נח’יילה,  היו  מכך  שנפגעו  הקהילות  ובסביבותיו. 
כסארה, ח’אן אל-אחמר - מתחוויש, ח’אן אל-אחמר - 
מכב א-סאמן, ג’בל אל-באבא ואל-עיזרייה. בסך הכול 
נהרסו 13 מבנים, בנימוק שנבנו ללא היתרי בנייה, ועקב 
כך נעקרו 37 בני אדם, בהם 23 ילדים, וחמישים בני 
אדם נוספים נפגעו בדרכים אחרות. המבנים שנבחרו 
חיצוני  מטבח  מגורים,  מבני  ארבעה  כללו  להריסה 
אחד, יחידה לאחסון מספוא, אוהל אירוח, שלושה בתי 
ארבעה  חיים.  לבעלי  מבנים  ושלושה  ניידים  שימוש 

מהמבנים הללו ניתנו על ידי תורמים בינלאומיים.

בני אדם(,   2,800( זה, הכולל 18 אתרי מגורים  אזור 
ישראלית  תוכנית  של  ליישומה  קדימות  כבעל  זוהה 
רשמית “להעביר” את רוב הקהילות הבדואיות ברחבי 
שטח C למספר מוגבל של אתרים. רוב השטח הוקצה 
פי  ועל   ,E1 תוכנית  לרבות  התנחלויות,  להרחבת 
התוכניות הוא אמור להיות מוקף על ידי גדר ההפרדה 
האו”ם  מזכ”ל  אדומים.  מעלה  ההתנחלות  סביב 
הביע את חששו מכך שיישומן של תוכניות “העברה” 
של המשפט  והפרה  כפוי  טרנספר  להוות  עלול  אלה 

הבינלאומי.

כוחות  פירקו  במאי,  ב-18  השבוע,  נוסף  באירוע 
במימון  מגורים  אוהלי  שלושה  והחרימו  ישראליים 
תורמים, וכן מערבל בטון, בקהילה הבדואית תל אל-

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 
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ילדים,  ח’שבה שבנפת שכם. 27 בני אדם, בהם 18 
נעקרו עקב כך בפעם השלישית בתוך שלושה שבועות. 
צווי  שעבר.  בשבוע  להריסות  כמענה  ניתנו  האוהלים 
הפסקת עבודה הוצאו נגד שני מבנים באותה קהילה, 
וכן נגד 15 מבני מגורים, ששמונה מהם ניתנו על ידי 
תורם בינלאומי, ושמונה מחסים לבעלי חיים בח’רבת 

ר’וויין אל-פוקא )נפת חברון(.

אדנא  העיירה  של  בחלק  חברון,  בנפת  נוסף  באירוע 
וסילקו  ישראליים  כוחות  הרסו   ,C בשטח  הממוקם 
שישה עמודי חשמל שסיפקו חשמל ל-15 משקי בית, 

בנימוק שהותקנו בלא היתרים. 

הישראליות  הרשויות  הרסו  המזרחית  בירושלים 
בית  אל-מוכבר;  בג’בל  מגורים  בית  מבנים:  ארבעה 
מלאכה לאלומיניום בראס אל-עמוד, חנות בשועפאט 
ומבנה אחסון בבית חנינא. בהריסה הראשונה נעקרה 
משפחה בת שמונה נפשות, בהן חמישה ילדים, ואילו 

רצועת עזה

0השבוע:

11ב-2014 )נכון להיום(:

20133 )באותה תקופה(:
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ההריסות הנותרות פגעו במחייתם של 24 בני אדם. 
 31 המזרחית  בירושלים  נהרסו  השנה  תחילת  מאז 

מבנים וכמאה בני אדם נעקרו.

עצים   600 עקרו  ישראליים  כוחות 
בנפת בית לחם

שטח  בדחפורים  ישראליים  כוחות  יישרו  במאי  ב-19 
בית  )נפת  נחלין  הכפר  ליד  דונמים  כשמונה  בגודל 
לחם(, ועקרו כ-600 עצי שקד בני יותר מעשר שנים. 
פינוי  צו  הישראליות  הרשויות  הוציאו  חודשיים  לפני 
כרכוש  הוגדרה  בנימוק שהאדמה  זו,  אדמה  על  החל 
בדקה   2012 בשנת  מדינה".  "אדמת  או  ממשלתי, 
זו,  הגדרה  הישראלי  האזרחי  המנהל  מטעם  ועדה 
במטרה להקצות אדמה זו לפיתוח התנחלות. משפחה 
פלסטינית טוענת לבעלות על האדמה, ושיקמה אותה 

בשנים האחרונות.

שישה אזרחים פלסטינים נפצעו ליד 
גדר המערכת ובים

על  דיווחים  ללא  בעזה,  היחסית  הרגיעה  למרות 
תקיפות אוויריות ישראליות או ירי רקטות, נורו ונפצעו 
כוחות  ידי  על  פלסטינים  אזרחים  ארבעה  השבוע 
ישראליים בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת בקרבת 
לבעלי  בן 17 שאסף חציר  נער  גדר המערכת בעזה: 
אדם  בני  שני  הגדר;  מן  מטר  כ-600  במרחק  חיים 
פי  על  החוף,  על  שדג  ואדם  בניין;  פסולת  שליקטו 
דיווחים במרחק של יותר מ-300 מטר מהגדר שבצפון 
כוחות  נכנסו  לפחות  אחת  בהזדמנות  עזה.  רצועת 
לשטחים  הרצועה,  לעומק  מטר  כמאתיים  ישראליים 

שגישת פלסטינים אליהם מוגבלת, ויישרו אדמה.

חיל  של  כוחות  השבוע  ניהלו  הזדמנויות  במספר 
פלסטיניות  דיג  סירות  אחר  מרדפים  הישראלי  הים 
או  הימיים,  המיילים  ששת  בן  הדיג  לגבול  שהתקרבו 
לא  לעברן. אמנם,  אזהרה  ביריות  ופתחו  חרגו ממנו, 
נזק, אך שתי סירות הוחרמו  או על  דווח על פצועים 
לזכויות האדם,  לדברי ארגון אל-מזאן  ניזוק.  דיג  וציוד 
חיילים  הורו  במאי  ב-19  שאירעה  אחת  בתקרית 
לעבר  ולשחות  למים  לקפוץ  דייגים  לשני  ישראלים 
ספינת חיל הים, ואז השניים נעצרו וסירתם וציוד הדיג 
שלהם הוחרמו. באירוע נוסף ב-19 במאי ירו כוחות של 
חיל הים המצרי על סירות דיג פלסטיניות, בעת שאלה 

הפליגו על פי דיווחים בקרבת מי מצרים. בתקרית זו 
נפצעו שני דייגים מקליעי גומי.

מעבר רפיח נפתח מחדש לעולי רגל

שבו  מוחלט,  סגר  של  ימים   12 לאחר  במאי,  ב-18 
למשך  רפיח  מעבר  את  ופתחו  המצריות  הרשויות 
שלושה ימים, ואפשרו ל-3,000 בני אדם כמעט, רובם 
בנוסף  הכיוונים.  בשני  הגבול  את  לעבור  רגל,  עולי 
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 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_22_english.pdf

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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע

לעזה
מעזה

רפואי  סיוע  שיירות  שתי  של  כניסתן  הותרה  כך  על 
חומרי  של  מטענים  כ-140  של  והכנסתם  בינלאומי 
קטאר.  במימון  למיזמים  המיועדים  בסיסיים,  בניין 
לדברי רשות הגבול והמעברים בעזה, למרות הפתיחה 
לפחות  אדם  בני   10,000 ימים  לשלושה  המוגבלת 
עדיין רשומים וממתינים לעבור את הגבול אל מצרים, 
אשרות  ובעלי  סטודנטים  רפואיים,  מטופלים  בעיקר 

למדינה שלישית.

 השבוע

 השבוע


