
הגדה המערבית

נהרגו  פלסטינים  אזרחים  שני 
במחסומים ישראליים

בשתי תקריות נפרדות ב-7 בנובמבר, ירו אנשי כוחות 
אזרחים  בשני  צבאיים  מחסומים  שאיישו  ישראלים 
והרגו אותם. תקרית אחת,  שגרמה למותו של אדם 
בן 28, התרחשה במחסום זעתרא, מדרום לעיר שכם, 
התנועה  עורק  לאורך  פלסטינים  תנועת  על  החולש 
באמצעי  מקורות  לדברי  לדרום.  מצפון  הראשי 
שפתח  לאחר  נורה  האיש  הישראליים,  התקשורת 
מוצבים  שהיו  חיילים  לעבר  זיקוקים  מאקדח  באש 
במחסום. התקרית השנייה, שהסתימה בהריגתו של 
אדם בן 23, התרחשה במחסום ואדי נאר, החולש על 
לדרומה.  הגדה המערבית  צפון  בין  גישת פלסטינים 
שיצא  אחרי  נורה  האיש  כי  טענו  ישראלים  כוחות 
משמר  מאנשי  אחד  את  לדקור  וניסה  ממכוניתו 
שהיה  האיש,  של  אחיו  המחסום;  את  שאיישו  הגבול 
עד לתקרית, מכחיש זאת וטוען שהאיש נורה כשפתח 
את דלת המכונית, אחרי שכוחות ישראלים עצרו את 
המכונית במחסום. אף שבשנים האחרונות חל שיפור 
משמעותי בקישוריות בין הערים המרכזיות והכפרים 
בגדה המערבית, נותרו המחסומים מוקדי חיכוך בין 
האוכלוסייה האזרחית לכוחות ישראליים. נכון לעכשיו 
קיימים ברחבי הגדה המערבית 61 מחסומים צבאיים 
המאוישים באופן קבוע, לרבות 36 הממוקמים לאורך 
הגדר, 11 בעיר חברון ו-14 בדרכים מרכזיות במקומות 
אחרים. ההרוגים השבוע מביאים את סך הפלסטינים 
 2013 תחילת  מאז  ישראלים  כוחות  ידי  על  שנהרגו 

ל-19, לעומת 4 בתקופה המקבילה ב-2012.
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דוח שבועי 5-11 בנובמבר 2013 
נושאים מרכזיים בדוח השבועי

שני אזרחים פלסטינים נהרגו ו-66 אחרים נפצעו בידי חיילים ישראלים בגדה המערבית.  ●
נמשכות ההריסות בירושלים המזרחית: 22 בני אדם נעקרו או הושפעו לרעה באופנים אחרים.  ●

המחסור בדלק ובחשמל ברצועת עזה גורם לשיבושים חמורים במתן שירותים בסיסיים, לרבות   ●
בריאות, מים ותברואה; הפסקות החשמל היזומות התארכו לכדי 16 שעות ביום.
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תאום מציל חיים

שני  כמעט  פלסטינים,  אזרחים   )66( ושישה  שישים 
בעימותים  נפצעו השבוע   )38( ילדים  שלישים מהם 
הגדה המערבית.  ברחבי  ישראלים  כוחות  עם  שונים 
התרחשו  הללו  הפציעה  ממקרי  ממחצית  יותר 
בנובמבר,  ב-11  ישראלים  כוחות  עם  בעימותים 

במהלך הפגנות לציון יום השנה התשיעי למות 
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הנשיא הפלסטיני המנוח יאסר ערפאת. בנוסף, 13 
בעיירה  נפצעו השבוע  ילדים,  אזרחים, שבעה מהם 
כוחות  עם  בעימותים  ירושלים(  )נפת  דיס  אבו 
ישראלים, שפרצו במהלך מבצעים צבאיים ישראליים 
פלסטינים  שישה  בנובמבר.  וב-10  ב-8  בעיירה 
נוספים נפצעו בעימותים במהלך ההפגנה השבועית 
נגד סגירתה של  בכפר כפר קדום )נפת קלקיליה(, 
על  התנחלויות  והרחבת  לכפר  הראשית  הכניסה 

אדמת הכפר.

תקריות במעורבות מתנחלים
הומניטריים  עניינים  לתיאום  המשרד  רשם  השבוע 
שבע תקריות במעורבות מתנחלים שגרמו לנפגעים 
או לנזק לרכוש. חמש מהתקריות השפיעו לרעה על 

פלסטינים ושתיים השפיעו לרעה על מתנחלים.

ב-5  חברון:  באזור  התרחשו  השבוע  התקריות  רוב 
בנובמבר, בעיר העתיקה של חברון )H2(, השתלטו 
את  מחדש  לבנות  והחלו  נטוש  בית  על  מתנחלים 
פי  על  ישראלים,  כוחות  של  הגנה  תחת  קירותיו, 
הדיווחים בכדי להפוך אותו להתנחלות. אחרי שבעלי 
ישראל,  במשטרת  תלונה  הגישו  הפלסטינים  הבית 
ליד  ג’לג’ל,  אל  באזור  המקום.  מן  המתנחלים  פונו 
רכב  כלי  שני  מתנחלים  הציתו  נעים,  לבני  הכניסה 
פלסטיניים ב-7 בנובמבר וריססו סיסמאות על קירות 
בית באזור; שתי משפחות פלסטיניות הושפעו לרעה.

שטח  מתנחלים  יישרו  שכם  בנפת  השבוע,  כן  כמו 
חיטה  לגידול  ששימש  דונמים,  כ-25  בגודל  אדמה 
מהאזור;  חקלאים   15 לפחות  של  בבעלותם  והינו 
ורגמו באבנים חקלאי  ערכו פשיטה על הכפר ג’מע 
אוטובוס  באבנים  רגמו  וכן  אדמתו;  את  שעיבד 
פלסטיני שהסיע עובדים בכפר ביתא, וגרמו לו לנזק.

ב-9 בנובמבר התגלו 100 עצי זית עקורים בכפר ג’ית 
גלעד.  ליד מאחז ההתנחלות חוות  )נפת קלקיליה(, 
החקלאי שהושפע לרעה ומשפחתו בת 15 הנפשות 
כבר סבלו בעבר מתקפות מתנחלים תכופות. מאז 
תחילתה של עונת המסיק, ב-15 באוקטובר, השחיתו 
זית,  עצי   1,000 לפחות  הדיווחים  פי  על  מתנחלים 
שניזוקו  עצים  של  הכולל  המספר  את  המביא  נתון 

מאז תחילת 2013 ל-9,500.

השבוע התרחשו שתי תקריות של יידוי אבנים על ידי 
נפצע  באחת  ישראליים;  רכב  כלי  לעבר  פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 
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מתנחל באזור א-טור שבירושלים המזרחית; ובתקרית 
הנוספת נגרם נזק לאוטובוס שנסע ליד חלחול )נפת 

חברון(.

22 בני אדם נעקרו או הושפעו לרעה 
בעצמם  לבצע  שנאלצו  מהריסות 

בירושלים המזרחית
פלסטיניות  משפחות  שתי  החלו  בנובמבר  ב-11 
להרוס  המזרחית  שבירושלים  חנינא  בית  משכונת 
בעצמן קרוואנים מאבץ שבהם התגוררו. המשפחות 
התגוררו בקרוואנים מאז  שבתי הקבע שלהם, בבית 
ידי הרשויות  דירות, נהרסו ב-5 בפברואר 2013 על 
הישראליות בגין היעדר היתר בנייה ישראלי. למחרת 
בני   14 ההריסה.  את  הישראליות  הרשויות  השלימו 
השנייה  הפעם  זו  נעקרו  ילדים,  מהם  שישה  אדם, 
בנובמבר  ב-9  לכך,  בדומה  מכך.  כתוצאה  השנה 
הרסה משפחה פלסטינית נוספת, המתגוררת בעיר 
העתיקה של ירושלים, שני חדרים שהוסיפה לביתה 
לפני 18 שנים, בניסיון לתת מענה לצרכים הגדלים 
ילדים,  מהם   6 אדם,  בני  שמונה  המשפחה.  של 
בעקבות  התרחשו  ההריסות  שתי  לרעה.  הושפעו 

רצועת עזה

ברצועת  היחסית  הרגיעה  חודשה 
עזה

השבוע היה המצב בעזה רגוע יחסית לעומת שבועות 
חמושים  פלגים  הדיווחים  פי  שעל  אף  קודמים. 
ישראל,  דרום  לעבר  טילים  מספר  ירו  פלסטינים 
התפוצצו כל הטילים באתר השיגור או שהחטיאו את 
יעדם ונחתו ברצועת עזה, מבלי לגרום לנפגעים או 
אוויריות  תקיפות  על  דיווחים  היו  לא  כן  כמו  לנזק. 

ישראליות בעזה.

גישת  על  הגבלות  לאכוף  המשיכו  ישראלים  כוחות 
ישראל  בין  המפרידה  הגדר  ליד  לאזורים  פלסטינים 
כוחות  פתחו  הזדמנויות  בכמה  עזה.  לרצועת 
פלסטינים  חקלאים  לעבר  אזהרה  ביריות  ישראלים 
לישראל,  עזה  בין  הגדר  ליד  אדמותיהם  את  שעיבדו 
ואילצו אותם לעזוב את השטח. לא דווח על נפגעים. 
כמו כן, באותו הקשר, בשתי הזדמנויות לפחות נכנסו 
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קבלת צווי הריסה מהרשויות הישראליות, ונעשו על 
מנת להימנע מהריסה בידי כוחות ישראלים ומהטלת 
קנסות נוספים. מאז תחילת השנה הרסו פלסטינים 
בעצמם לפחות 19 מבנים; ביניהם 13 מבני מגורים 
שנהרסו בנסיבות אלה, 12 מהם בירושלים המזרחית.

זאת,  עם   .C בשטח  הריסות  על  דווח  לא  השבוע 
צווי  תשעה  לפחות  הנפיקו  הישראליות  הרשויות 
מגורים  מבני  ארבעה  נגד  עבודה  והפסקת  הריסה 
 ,C בשטח  מבנים  וחמישה  המזרחית;  בירושלים 
בבית  לימוד  כיתת  המשמש  קרוואן  נגד  צו  לרבות 
שהריסתו  ירושלים(,  )נפת  סמואל  א-נבי  הספר 

תשפיע לרעה על עשרה תלמידים לפחות.

ארבעה  זמני  באופן  נעקרו  בנובמבר,  ב-7  השבוע, 
משפחות בדואיות המתגוררות ליד דיר אל קלט )נפת 
יריחו(, על מנת לפנות את השטח לתרגילי אימונים 
ילדים,   20 ביניהם  אדם,  בני   31 ישראליים;  צבאיים 

הושפעו לרעה מכך.
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טנקים ודחפורים ישראליים לעומק של כ-200 מטרים 
בשטח עזה, ויישרו אדמה. 

בדומה לכך, בארבע הזדמנויות השבוע פתחו כוחות 
של חיל הים הישראלי ביריות אזהרה לעבר סירות דיג 
לגבול ששת המיילים הימיים  פלסטיניות שהתקרבו 
או חרגו ממנו; לא דווח על נפגעים. באחת התקריות 
שני  ישראלים  כוחות  עצרו  בנובמבר,  ב-10  הללו, 
לאהיא,  לבית  ממערב  סירתם,  את  והחרימו  דייגים 
בעת שעל פי הדיווחים הפליגו הדייגים ליד המסדרון 
לישראל,  עזה  בין  הימיים  המיילים   1.5 בן  הימי 

שהכניסה אליו אסורה.

תחנת הכוח של עזה עדיין מושבתת
שלא  כמעט  ברציפות,  השלישי  השבוע  זה  השבוע, 
יובא לעזה דלק מצרי כלשהו דרך מנהרות ההברחה 
בין  מצרים.  עם  עזה  לגבול  שמתת  חוקיות  הבלתי 
ה-3 ל-9 בנובמבר הועברו אל תוך עזה בסך הכול בין 
מיליון  לעומת  דלק,  של  ליטרים  ל-20,000   10,000
לפני   ,2013 ביוני  יום  מדי  שנכנסו  בקירוב  ליטרים 
אי- נגד  האמצעים  את  הידקו  המצריות  שהרשויות 
הביטחון והפעילות הבלתי חוקית המתמשכים בסיני.

של  הכוח  תחנת  בנובמבר,  ה-1  מאז  שקרה  כמות 
יוני  לפני  דלק.  היעדר  בשל  מושבתת  נותרה  עזה 
יותר  יום  מדי  עזה  של  הכוח  תחנת  קיבלה   2013
ויכלה  דלק מצרי מסובסד,  ליטרים של  מ-400,000 
לשמור על עתודות דלק של עד 8 מיליון ליטרים. עקב 
החשמל  הפסקות  התארכו  התחנה,  של  סגירתה 
ברחבי רצועת עזה מ-12 ל-16 שעות ביום. על מנת 
מגה-ואט  כ-120  ולייצר  תפוקתה  במלוא  לפעול 
זקוקה תחנת הכוח של עזה ל-500,000 ליטרים דלק 

ביום לפחות.

בלתי  חשמל  אספקת  עם  יחד  בדלק,  המחסור 
בסיסיים,  שירותים  מתן  לשבש  ממשיכים  מהימנה, 
ותחבורה.  בריאות  תברואה,  מים,  אספקת  לרבות 
משרד הבריאות בעזה הזהיר כי כתוצאה מהפסקות 
על  שיבושים  סכנת  מאיימת  בדלק  ומחסור  חשמל 
ניתוח,  חדרי  דיאליזה,  כמו  מומחים  רפואת  שירותי 
בנק דם, יחידות טיפול נמרץ, מעבדות ואינקובטורים 
לתינוקות.)לסקירה כללית של השפעתו השלילית של 
משבר האנרגיה על מתן שירותי מים ותברואה, ראו 

דוח הגנה על אזרחים מן השבוע שעבר(.

כמעט  נפסקה  המנהרות  דרך  סחורות  העברת  גם 
מטענים  מ-200  יותר  לעומת  השבוע,  לחלוטין 

שנכנסו מי יום בחודש יוני שעבר.

מצד שני, הסגירה החוזרת של מעבר רפיח מאז סוף 
החודש יוני 2013 תרמה לירידה בהיקף סיוע אספקה   

מועברים  שהיו  בינלאומיים,  גורמים  ידי  על  נתרמה 
בעבר דרך מעבר רפיח.

חומרי  העברת  על  האיסור  נמשך 
בניין

העצירה המוחלטת של העברת חומרי בניין בסיסיים 
דרך  עזה  אל  וחצץ(  פלדה  מוטות  מלט,  )בעיקר 
ישראל, הן עבור ארגונים בינלאומיים והן עבור המגזר 
הפרטי, נמשכה זה השבוע החמישי ברציפות. אמצעי 
זה הוטל ב-13 באוקטובר, שבוע לאחר הגילוי, על פי 
הדיווחים, של מנהרה תת-קרקעית באורך 1.8 ק”מ 
שהובילה מדרום רצועת עזה אל תוך ישראל. על פי 
הדיווחים, גם דרך מנהרות ההברחה לא נכנסו השבוע 
כל חומרי בניין שהם. הכמויות המוגבלות ביותר של 
במחיר  המקומי  בשוק  נמכרות  זמינים  בניין  חומרי 
יוני 2013, במיוחד מלט וחצץ.  ויותר ממחירי  כפול 
מנהרות ההברחה הבלתי חוקיות מתחת לגבול עזה-

העיקריות  הכניסה  כנקודות  בעבר  שימשו  מצרים 
של חומרי בניין לעזה, בשל ההגבלות על ייבואם דרך 
 2013 יוני  בשלהי  ישראל.  עם  הרשמיים  המעברים 
נכנסו לעזה מדי יום דרך המנהרות כ-7,500 טונות 

של חומרי בניין.

והתעסוקה  הסעד  סוכנות  נאלצה  שעבר  בשבוע 
של האו”ם, הסוכנות המיישמת הגדולה ביותר  של 
האו”ם ברצועת עזה, להשעות 19 מתוך 20 פעילויות 
 1,295 של  בנייה  לרבות  שלה,  הבנייה המתמשכות 
יחידות דיור, 22 בתי ספר, מרכז בריאות אחד, גשר 
ועשרה מיזמים חיוניים של מים ותברואה. בנוסף על 
העיכוב במתן תגובה לצורכי תשתית דחופים, הובילו 
של  הזמניים  לפיטוריהם  האחרונות  ההתפתחויות 
עשרות אלפי עובדים, עובדה המחריפה את הלחצים 

הקיימים מלכתחילה על המחיה בעזה.

מעבר רפיח – עדכון
למצרים  עזה  רצועת  בין  רפיח  מעבר  של  פעילותו 
נותרה בלתי ניתנת לצפייה. ב-8 בנובמבר, מסיבות 
שעדיין אינן ברורות, סגרו הרשויות המצריות מחדש 
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 תנועת סחורות
)מעבר כרם שלום(

יבוא

יצוא

מעבר כרם שלום

מעבר רפיח

מעבר ארז

רצועת עזה

השבוע

השבוע

ממוצע שבועי 
2013

ממוצע שבועי 
2012

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_2013_11_15_english.pdf

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

את מעבר רפיח עד להודעה חדשה. בפעם האחרונה 
היה המעבר פתוח ב-6 וב-7 בנובמבר, למעבר של 
וסטודנטים.  מטופלים  לרבות  הומניטריים,  מקרים 
122 נוסעים בקירוב הורשו לעבור את הגבול למצרים, 
וכ-57 נוסעים אחרים נכנסו לעזה. מספרים אלה עדיין 
נמוכים בהרבה מהממוצע היומי של 1,860 נוסעים 
שעברו במעבר בשני הכיוונים ביוני, לפני האמצעים 
חששות  בשל  המצריות  הרשויות  שהטילו  החמורים 
ביטחוניים בסיני. מאז תחילת יולי, כשהיה פתוח פעל 
תשע  לעומת  ביום,  שעות  לשש  ארבע  בין  המעבר 
שעות )שבעה ימים בשבוע( לפני תחילת יולי. בשל 
ההגבלות הממושכות שמטילה ישראל על תנועה דרך 
מעבר ארז נותר מעבר רפיח נקודת הכניסה והיציאה 

העיקרית של פלסטינים אל רצעת עזה וממנה.

mailto:lein@un.org
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2013_11_15_english.pdf

