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הגדה המערבית
כוחות  עם  בעימותים  פצועים  עשרות 

ישראלים
כוחות  עם  בעימותים  השבוע  נפצעו  פלסטינים  עשרות 
ישראלים. עם זאת, מספר הפצועים השבוע )30( נמוך 
מרס  תחילת  מאז  שנרשם  השבועי  מהממוצע  בהרבה 
)128 פצועים(. עשרה פלסטינים נפצעו במהלך עימותים 
ביתוניא  במחסום  במרס  ב-21  ישראלים  כוחות  עם 
בנפת  א-ראם  בכפר  במרס   וב-22  רמאללה  שבנפת 
ירושלים. העימותים התרחשו במהלך הפגנות סולידריות 
עם אסירים פלסטינים שובתי רעב בבתי כלא ישראליים. 
כמו כן, ארבעה פלסטינים נפצעו במהלך עימותים שונים 
עם כוחות ישראלים בשטח 2H הנתון בשליטה ישראלית 
בעיר העתיקה של חברון, ב-20, 21 ו-22 במרס. שניים 
מהנפגעים נפצעו בהפגנת מחאה נגד סגירת כביש 60 , 
בקטע שליד התנחלות בית חגי, לתנועה פלסטינית מאז 

שנת 2000.

פתע  מחסום  ישראלים  כוחות  הקימו  במרס  ב-18 
בכניסה לכפר ג’בע שבנפת ג’נין, צעד שהוביל לעימותים 
גז  טופלו בשל שאיפת  פלסטינים  פלסטינים. שישה  עם 
מדמיע. בנוסף, השבוע נפצעו שני פלסטינים מתחמושת 
)נפת  בענתא  ישראלים  כוחות  עם  בעימותים  חיה 
גומי  קליעי  מפגיעת  נפצעו  נוספים  ושניים  ירושלים(, 

בכניסה לעבוד )נפת רמאללה(.

הכפר  ליד  תחמושת  מנפל  פלסטיני  נפצע  במרס  ב-23 
עוורתא שבנפת שכם.

oP
t הגנה על אזרחים

19-25 מרס 2013 
נושאים מרכזיים

ברצועת עזה הגבירו  הרשויות הישראליות הגבלות על הגישה לשטחי דיג וסגרו את מעבר כרם שלום   ●
בתגובה לירי טילים מרצועת עזה על ידי אירגונים פלסטיניים חמושים לעבר דרום ישראל. ההגבלות במעבר 

ארז הוגברו כגם כן.

בגדה המערבית נפצעו שבעה פלסטינים וכ-340 עצים הושחתו בתקריות הקשורות לאלימות מתנחלים.  ●

זה השבוע השלישי ברציפות שהרשויות הישראליות לא ביצעו כל הריסות..  ●

0השבוע:
7ב-2013 )נכון להיום(:
20122 )באותה תקופה(:

3,301 1,345

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

מבצעי חיפושים ומעצרים  
שביצעו כוחות ישראליים 

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

השבוע

השבוע

פצועים ב-2012פצועים ב-2013

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
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נגד  מתנחלים  במעורבות  בתקריות  עלייה 
פלסטינים

מתנחלים  במעורבות  תקריות  עשר  תועדו  השבוע 
בבעלות  ומכוניות  ועצים  פלסטינים  שבעה  נפצעו  בהן 
פלסטינית ניזוקו. נתון זה גבוה יותר מהמוצע השבועי עד 

כה )שבע( מתחילת 2013 

מתנחלים  התעמתו  במרס,  ב-22  אחת,  בתקרית 
הסמוך  הכפר  בפאתי  פלסטינים  עם  טלמון  מהתנחלות 
הגיעו  כאשר  רמאללה.  שבנפת  קיבליה  אל  מזרעה  אל 
לעבר   אבנים  הפלסטינים  יידו  ישראלים,  כוחות  למקום 
הישראלי  הצבא  ירה  ובתגובה  והחיילים,  המתנחלים 
שני  מדמיע.  גז  ורימוני  גומי  מצופים  מתכת  קליעי 
נפגע  ואחד  מדמיע  גז  משאיפת  קשה  נפגעו  פלסטינים 
כ-70  נפצעו   2013 תחילת  מאז  גומי.  מקליע  בראשו 
פלסטינים במהלך עימותים עם כוחות ישראלים, שפרצו 

כתוצאה מהתנגשויות בין מתנחלים לפלסטינים.

ב-20 במרס  נפצע   9 בן  פלסטיני  ילד  כן השבוע,  כמו 
מבקבוק זכוכית שהשליכו עליו מתנחלים בעיר העתיקה 
של ירושלים. בנוסף, מתנחלים תקםו גופנית ופצעו שני 
רועים פלסטינים ב- 18 במרס ליד התנחלות אבני חפץ 
)נפת טול כרם( וחקלאי אחד ב-21 במרס ליד התנחלות 

יצהר )נפת שכם(. 

בשלוש תקריות נגרם למאות עצים נזק מידי מתנחלים, 
ביניהם: 300 נטעי זיתים השייכים לכפר חוסאן שבנפת 
בית לחם )20 במרס(; 27 עצי זית וחמישה שיחי גפנים 
השייכים לכפר בית אומר שבנפת חברון )17 במרס(; 
ו-12 נטעי זיתים השייכים לכפר בורין בנפת שכם )20 
במרס(. בשלוש תקריות נפרדות רגמו מתנחלים באבנים 
ליד  שנסעו  פלסטיניות  רישוי  לוחיות  בעלי  רכב  כלי 
התנחלות קרני שומרון )נפת קלקיליה( ב-18 במרס, ליד 
התנחלות יצהר )נפת שכם( ב-20 במרס, וליד התנחלות 
בית אל )נפת רמאללה( ב-22 במרס, וגרמו נזק ל-22 
גדר  ישראלים  כוחות  הקימו  השבוע  כן,  כמו  מכוניות. 
לאורך חלק מכביש 5, ליד הכפרים כפל חארס וחארס 
שבנפת סלפית, בעקבות תקריות השלכת אבנים לעבר 
דווחה  הישראלית  העיתונות  זה,  בהקשר  מתנחלים. 
אודות מעצרם של חמישה צעירים תושבי הכפר חארס 
אשר על פי הדיווח הודו באחריותם לתקרית ידוי האבנים 
ב- 14 במרס, תקרית שבמהלכה נפצעה באורח אנוש 

פעוטה ישראלית. 

בתקרית שהשפיעה לרעה על פלסטינים, זו הפעם השנייה 
השנה שמי שפכים שדלפו מהתנחלות ביתר עילית הציפו 
כ-150 דונמים של אדמה חקלאית השייכים לכפר ואדי 

פוכין )נפת בית לחם(.

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

מבנים שנהרסו

בני אדם שנעקרו

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 
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הריסות ב-2012 הריסות ב-2013

בני אדם שנעקרו 
ב-2012
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ב-2013

הריסות ועקירה של 
פלסטינים
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רצועת עזה

כי הצבא  דיווחו השבוע  אמצעי התקשורת הישראליים 
במאחזי  מבנים  שישה  פינו  ישראל  ומשטרת  הישראלי 
להתנחלות  מדרום  מגרון,  ורמת  ציון  עוז  ההתנחלות 
במקום  הדיווחים,  פי  על  רמאללה.  שבנפת  אל  בית 
פרצו עימותים בין החיילים הישראלים למתנחלים; שני 

מתנחלים נעצרו.

מאהל פורק; זה השבוע השלישי ברציפות 
שלא בוצעו הריסות

ב-20 במרס הקימו פלסטינים כפר אוהלים שנקרא בשם 
ירושלים(, במחאה  ליד אל עזרייה )נפת  יונס”  “אחפד 
נגד מדיניות ההתנחלות הישראלית ב-E1 בפרט ובגדה 
לפעילים  מסרו  הישראליות  הרשויות  בכלל.  המערבית 
האוהלים,  את  ולפרק  האזור  את  לפנות  בכתב  פקודה 
בנימוק שהם שוהים בשטח שזה עתה הוכרז כשטח צבאי 
סגור. ב-24 במרס פירקו כוחות ישראלים את האוהלים, 
ועצרו 50 מהם. ארבעה מבין  בכוח את הפעילים  פינו 
העצורים נותרו במעצר ומאוחר יותר שוחררו בערבות. 
זהו מאהל המחאה הרביעי מסוגו שהוקם על ידי פעילים 
תחילת  מאז  ישראלים  כוחות  ידי  על  ופורק  פלסטינים 

.2013

זה השבוע השלישי ברציפות שהרשויות הישראליות לא 
עם  פלסטינית.  בבעלות  מבנים  של  הריסות  כל  ביצעו 
זאת, הרשויות הישראליות הוציאו צווי הפסקת עבודה 
נגד שישה מבנים השייכים לקהילה הבדואית דיר סמית,  
ליד התנחלות נחל נגוהות, נגד מבנה מגורים נוסף שנבנה 
במימון של קרן החירום ההומניטרית של האו”ם  בכפר 
בבנייה  המצוי  בית  ונגד  חברון(,  בנפת  )שניהם  עדנא 

בכפר עזון עתמה )נפת קלקיליה(. 

מרחב הדיג צומצם לשלושה מיילים ימיים 
בעקבות ירי טילים

אף שהסכם הפסקת האש מן ה-21 בנובמבר 2012 בין 
חמוש  פלג  ירה  השבוע  מעמד,  מחזיק  לחמאס  ישראל 
שבדרום  שדרות  העיר  לעבר  טילים  חמישה  פלסטיני 
טיל  אבל  נפגעים  על  דווח  לא  במרס.  ב-21  ישראל, 
על  לרכוש.  נזק  וגרם  מגורים  בית  פגע בחצר של  אחד 
עצרה  עזה  משטרת  התקשורת,  באמצעי  הדיווחים  פי 
מספר חברים  של פלג פלסטיני חמוש שקיבלו אחריות 
לירי הטילים. ואולם, בתגובה לירי הטילים מעזה הגבילו 
מיילים  לשלושה  הדיג  תחום  את  הישראליות  הרשויות 
ימיים  מיילים  לשישה  הורחב  זה  תחום  מהחוף:  ימיים 

כחלק מהסכם הפסקת האש.

זה השבוע השני ברציפות שלא נרשמו נפגעים פלסטינים 
כוחות  מסרו  השבוע  אולם  ישראלים.  כוחות  מידי 
גופתו של פלסטיני בן 24 מעזה, שנורה  ישראלים את 
הגדר.  של  הישראלי  מעברה  בנובמבר   26 ב-  למוות 
נורה לאחר שחצה את הגבול אל שטח ישראל,  האיש 
פרץ אל תוך בית בישוב שדה נחמיה בדרומה של ישראל, 
ותקף אישה שהיתה לבד בבית עם שלושת ילדיה. נתון 
זה מביא את סך מקרי המוות של פלסטינים בעימותים 
עם כוחות ישראלים מאז תחילת הפסקת האש לחמישה; 

110 פלסטינים נוספים נפצעו, כולם בקרבת הגדר.

כמו כן, בלפחות שני מקרים במהלך השבוע )ב-23 וב-
באש  הישראלי  הים  חיל  של  כוחות  פתחו  במרס(   24
לעבר סירות דיג פלסטיניות, שעל פי הדיווחים הפליגו 
הימי  הגבול  לאורך  הימיים  המיילים   1.5 לגבול  קרוב 
הצפוני עם ישראל. על פי הרשויות הישראליות, כוחות 
ישראליים פתחו באש לעבר ספינות הדיג כאשר רק הם 
חצו את קו הגבול הימי בין ישראל ורצועת עזה, שנקבע 

בהסכמי אוסלו. 

0השבוע:
2ב-2013 )נכון להיום(:
201228 )באותה תקופה(:
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הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

השבוע

פצועים ב-2012פצועים ב-2013
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הקשורה  בתקרית  נפצעו  ילדים  שישה 
בנפלי תחמושת

שישה ילדים )בני 6 עד 10( נפצעו בתקרית שהתרחשה 
התפוצץ  שיחקו  שבו  תחמושת  כשנפל  במרס  ב-22 
 2013 ינואר  מאז  לרפיח.  ממזרח  א-סלאם,  ברובע 
תחמושת.  בנפלי  הקשורות  בתקריות  ילדים  שני  נהרגו 
נפצעו.  ילדים,   16 ביניהם  פלסטינים,   17 בנוסף,  
יחד   )UNMAS( האו”ם  של  המוקשים  פינוי  סוכנות 
עם שותפים ממשיכה במאמציה להגביר את המודעות 

לנפלי תחמושת בעזה.

סגר הוטל על המעברים בעקבות ירי הטילים
חמושים  של  קבוצות  ידי  על  טילים  ירי  על  בתגובה 
 21 ב-  ישראל  של  דרומה  לעבר  מעזה  פלסטינים 
במרס, סגרו הרשויות הישראליות את מעבר כרם שלום 
לסחורות. הגבלות הוטלו גם על מעבר נוסעים במחסום 
ארז ורק למקרים הומניטריים בעלי היתרים תקפים הותר 
לעבור. שני המעברים נותרו סגורים בסוף תקופת הדיווח, 
החופפת לחג הפסח. לפני סגירתו של מעבר כרם שלום, 
ה-19  בין  עזה  לרצועת  נכנסו  בצהריים,  במרס  ב-21 
 38 של  ירידה  סחורות,  מטעני   675 רק  במרס  ל-21 
אחוזים לעומת ממוצע המטענים השבועי  שעבר במעבר 
כרם שלום מאז תחילת 2013. לפני הטלת המצור, ביוני 

2007, נכנסו לעזה מדי שבוע 2807 מטענים

התפתחות אחרונה:
נכון ל-28 במרס מעברי כרם שלום וארז נפתחו מחדש, 

בכפוף להגבלות שהיו תקפות לפני ה- 21 במרס. 

למידע נוסף אנא פנו ליהודית הראל , harel@un.org או בטל’ 02-5829962

OCHA הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר
http://www.ochaopt.org/documents/ochaopt_weekly_breifing_notes_2013_03_25_hebrew.pdf

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

 תנועת סחורות
)מעבר כרם שלום(

יבוא

יצוא

מעבר כרם שלום

מעבר רפיח

מעבר ארז

רצועת עזה

השבוע

השבוע

ממוצע שבועי 
2012

ממוצע שבועי 
2012

ממוצע שבועי ינו’-מאי 
2007 לפני המצור

ממוצע שבועי ינו’-מאי 
2007 לפני המצור

אדם נידון למוות

ב-24 במרס דן בית דין צבאי בעזה אדם בן 24 למוות 
בתלייה, לכאורה בשל שיתוף פעולה עם מה שבית הדין 
כינה “גורמים עוינים”. לדברי המרכז הפלסטיני לזכויות 
ניתנו  ב-1994  הפלסטינית  הרשות  הקמת  מאז  אדם, 
132 גזרי דין מוות, ביניהם 106 גזרי דין שניתנו בעזה 
ניתנו  אלה  מוות  דין  מגזרי   46 המערבית;  בגדה  ו-26 
רצועת  על  החמאס  השתלטות  בעקבות   ,2007 מאז 
ביניהם 25  יושמו 27,  הללו  דין המוות  גזר  מבין  עזה. 
הפלסטיני  הנשיאותי  האשרור  בלא   14( עזה  ברצועת 

הדרוש( ושניים בגדה המערבית.


