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הגדה המערבית
פלסטיני נהרג במבצע צבאי; פצועים 

רבים בעימותים עקב ההרג 
במהלך מבצע צבאי שהתקיים ב-27 בפברואר בעיירה 
ישראלים את  כוחות  הפגיזו  רמאללה(,  )נפת  זית  ביר 
ביתו של פלסטיני בן 24 שסירב להיכנע, והרגו אותו. 
לא דווח על חילופי אש. מקורות צבאיים אמרו לאמצעי 
מתקפה  לבצע  תכנן  האיש  כי  הישראליים  התקשורת 
נגד ישראלים. שישה פלסטינים תושבי הכפר, ביניהם 
במהלך  שפרצו  בעימותים  נפצעו  ילדים,  ארבעה 
המבצע, ושניים נוספים נעצרו. לבית המופגז נגרם נזק 
כבד. ביום המחרת עוררה התקרית עימותים נרחבים 
בנפת רמאללה בין כוחות ישראלים לפלסטינים מיידי 
מהם  תשעה  פלסטינים,   16 נפצעו  שבהם  אבנים, 
ילדים; 11 מן הפצועים נפגעו מתחמושת חיה והיתר 

מקליעי מתכת מצופים גומי.

ערכו  בפברואר,  ב-25  השבוע,  במהלך  יותר  מוקדם 
כוחות ישראלים פשיטה על חצרותיו של מתחם מסגד 
קבוצת  עם  התעמתו  המזרחית,  בירושלים  אקצא  אל 
באמצעי  מקורות  לדברי  מהם.   12 ופצעו  פלסטינים 
הלילה  את  בילו  הפלסטינים  המקומיים,  התקשורת 
הרשויות  כוונת  על  במחאה  המתחם  בתוך  הקודם 
הישראליות להעביר את ניהול האתר ארכיאולוגי הצמוד 

למתחם לידי עמותת מתנחלים.

ישראלים  כוחות  מידי  נפצעו  נוספים  פלסטינים   16
במהלך עימותים שונים באזורים אחרים ברחבי הגדה 
המערבית, ביניהם ארבעה בכפר בלעין )נפת רמאללה( 
במהלך ההפגנה השבועית נגד בניית הגדר על אדמות 
הכפר,  וחמישה בנפת שכם במהלך מבצעי חיפושים 
ומעצרים, ובמהלך עימותים שפרצו כשקבוצת ישראלים 
מנת  על  שכם  לעיר  נכנסה  ישראלים  בכוחות  מלווה 

להתפלל בקבר יוסף, בין היתר.

ישראלים  כוחות  ערכו  השבוע  מרובות  בהזדמנויות 
פשיטות על שני בתי ספר תיכוניים בכפרים יעבד )נפת 

oP
t הגנה על אזרחים

25 בפברואר עד ה-3 במרס 2014 
נושאים מרכזיים בדוח השבועי

כוחות ישראלים הורגים גבר בגדה המערבית ואישה ליד הגדר ברצועת עזה, ופוצעים 54 אזרחים   ●
נוספים ברחבי השפ"כ.

ארבע משפחות פלסטיניות הורסות בעצמן את בתיהן בירושלים המזרחית לאחר שקיבלו צווי   ●
הריסה.

שוב מאיימת סכנת השבתה על תחנת הכוח של עזה, שעתודות הדלק שלה עלולות לאזול בקרוב.  ●

1השבוע:
3ב-2014 )נכון להיום(:
20134 )באותה תקופה(:

3,736 292

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

מבצעי חיפושים ומעצרים  
שביצעו כוחות ישראליים 

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

השבוע

השבוע

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

מדמיע  גז  רימוני  וירו  שכם(,  )נפת  וא-סאוויה  ג'נין( 
ורימוני הלם סביב מתחמיהם של בתי הספר ובתוכם. 
מורים  תקיפת  לכיתות,  לפרוץ  ניסיון  כללו  הפשיטות 
ומעצר של תלמיד מבית הספר בא-סאוויה. התקריות 
אבנים  השליכו  שתלמידים  אחרי  לכאורה,  התרחשו, 
ישראליים.  צבאיים  ג'יפים  לעבר  תבערה  בקבוקי  או 
בשבוע שעבר נרשמו בבית הספר התיכון בכפר בורין 

)נפת שכם( לפחות שלוש פשיטות דומות,שגרמו 
לפציעתם של תלמיד ומורה.
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חקלאים  ארבעה  פצעו  מתנחלים 
ורועים פלסטינים

במהלך השבוע התרחשו מספר תקריות של מתקפות 
שתיים  פלסטינים;  ורועים  חקלאים  נגד  מתנחלים 
מהן גרמו לפציעתם של ארבעה פלסטינים. התקרית 
כשקבוצת  בפברואר,  ב-28  התרחשה  הראשונה 
הדיווחים  פי  שעל  וחמושים,  פנים  רעולי  מתנחלים 
והכו  פיסית  תקפו  יצהר,  התנחלות  מכיוון  הגיעו 
את  שעיבדו  פלסטינים  חקלאים  שני  ברזל  בצינורות 
אדמתם ליד הכפר חווארה )נפת שכם(. למחרת רגמו 
מתנחלים מאותה התנחלות פלסטיני בן 41 ואת בנו 
בן ה-6 והכו אותם במקלות, בעת שהשניים רעו את 

עדריהם בכפר עינבוס.

ב-2 במרס נמצאו 155 שתילי זיתים השייכים לחקלאי 
פלסטיני מהכפר כפר קדום )נפת קלקיליה( עקורים 
מהתנחלות  מתנחלים  ידי  על  לכאורה  כרותים,  או 

קדומים הסמוכה.

בכפר סילוואד )נפת רמאללה(, ב-28 בפברואר, הציתו 
וריססו כתובות  לא מאוכלס  בית פלסטיני  מתנחלים 

אנטי-ערביות על קיר בסביבה.

כמו כן השבוע, מתנחלים יישרו בדחפור חלקת אדמה 
פלסטינית  משפחה  של  הפרטית  בבעלותה  המצויה 
ההתנחלות  מאחז  ליד  שכם(,  )נפת  ג'אלוד  מהכפר 
שבועת רחל. גישתה של המשפחה אל החלקה נשללה 
ממנה מאז הקמת המאחז, ב-1991. מקורות מקומיים 
על  המאחז  להרחבת  מיועד  האדמה  שיישור  מסרו 

אדמה פרטית פלסטינית.

אדמת  על  התנחלות  מאחזי  של  וההרחבה  ההקמה 
הכפר ג'אלוד פלשו לחלק משמעותי מאדמות הכפר 
המצויות בשטח C. בשנים האחרונות היו ההשתלטות 
השיטה  עיבודה  מכן  ולאחר  פלסטינית  אדמה  על 
ההתנחלות  מאחזי  ששת  של  להרחבתם  העיקרית 
שיטתיות  והפחדות  מתקפות  מכך,  יתרה  במקום. 
לצמצום  גרמו  הללו  המאחזים  תושבי  שמבצעים 
הדרגתי גם בגישתם של חקלאים פלסטינים לאדמות 

שמתנחלים טרם הפקיעו אותן או השתלטו עליהן.

לדברי מקורות באמצעי התקשורת הישראליים, ב-26 
בפברואר נפצעו שלושה מתנחלים כתוצאה מבקבוק 
תבערה שהשליכו פלסטינים לעבר אוטובוס שבו נסעו 
וביתא )נפת  המתנחלים, בכביש בין הכפרים עוסרין 
שכם(. למחרת ניהלו כוחות ישראלים מבצעי חיפושים 
התקריות,  באחת  הנ”ל.  בכפרים  מרובים  ומעצרים 
המבצע  במשך  שפרצו  עימותים  במהלך  בעיסרין, 
אותו,  ופצעו   24 בן  פלסטיני  ישראלים  כוחות  תקפו 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 
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ועצרו 17 פלסטינים, ביניהם שני נערים בני 16.  נער 
נוסף, בן 17, נעצר אף הוא.

ארבע משפחות פלסטיניות הורסות 
בירושלים  בתיהן  את  בעצמן 

המזרחית
ידיהן  במו  פלסטיניות  משפחות  ארבע  הרסו  השבוע 
את בתיהן, או מבנים שהוסיפו להם, באזורים שונים 
בית  מוכאבר,  אל  ג'בל  )שעפט,  המזרחית  בירושלים 
מהרשויות  הריסה  צווי  שקיבלו  אחרי  וא-טור(,  חנינא 
הישראליות בנימוק שהמבנים הוקמו בלא היתרי בנייה. 
כתוצאה מכך נעקרו 13 בני אדם בסך הכול, ביניהם 
נוספים, ביניהם  ו-19 בני אדם  ילדים,  לפחות שבעה 

עשרה ילדים, הושפעו לרעה.

במיוחד  רווחת,  נעשתה  העצמית  ההריסה  תופעת 
בקרב פלסטינים בירושלים המזרחית, כאמצעי להימנע 
הישראליות  שהרשויות  הגבוהים  הקנסות  מתשלום 
בנוסף  כן,  עושים  היו  אלמלא  עליהם  משיתות  היו 
מבנים   16 נהרסו   2013 במהלך  הבית.  הריסת  על 
פלסטיניים בירושלים המזרחית בידי בעליהם. השגת 

רצועת עזה
גידול במספר תקריות הירי בשטחים 
אישה  מוגבלת:  אליהם  שהגישה 

אחת נהרגה
במהלך השבוע נמשכה המתיחות שנרשמה מאז אמצע 
מוגבלת,  אליהם  שהגישה  בשטחים   2013 דצמבר 
לאורך הגדר המפרידה בין ישראל לרצועת עזה. ב-28 
בת  נפש  חולת  ופצעו  ישראלים  כוחות  ירו  בפברואר 
57, שהתקרבה אל הגדר באזור חוזעא, ממזרח לחאן 
האישה  אדם,  לזכויות  מיזאן  אל  ארגון  לדברי  יונס. 
שצוותי  מאחר  אחדות,  שעות  כעבור  למוות  דיממה 
ממזרח  יום,  אותו  בהמשך  לאתרה.  התקשו  ההצלה 
לג'באליה, ירו כוחות ישראלים ופצעו אזרח בן 19 שעל 
פי הדיווחים נכנס לשטח שהכניסה אליו מוגבלת כדי 
ללקט חצץ. במספר הזדמנויות אחרות במהלך השבוע 
בתחמושת  אזהרה"  ב"יריות  ישראלים  כוחות  פתחו 
חיה לעבר בני אדם אחרים ששהו בשטחים שהגישה 
אליהם מוגבלת, לרבות חקלאים ומלקטי חצץ, ואילצו 
לפציעתם.  לגרום  מבלי  השטח  את  לעזוב  אותם 
בתקרית אחת עצרו כוחות ישראלים שלושה אזרחים 
שניסו להיכנס לשטח ישראל, על פי הדיווחים בחיפוש 

אחר עבודה, לאחר שירו לעברם יריות אזהרה.

בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת לאורך הגדר נהרגו 
ארבעה  ישראלים  כוחות  ידי  על  השנה  תחילת  מאז 

3השבוע:

8ב-2014 )נכון להיום(:

20132 )באותה תקופה(:
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השבוע

לפלסטינים  אפשרית  בלתי  כמעט  היא  בנייה  היתרי 
בצד  מספיק  בלתי  תכנון  בשל  המזרחית,  בירושלים 

הקצאה נרחבת של אדמה להתנחלויות. 

הישראליות  הרשויות  חילקו  השבוע,  במהלך  כן  כמו 
ברחבי שטח C, בנפות שכם, ג’נין, ירושלים וטובאס, 
חדשים  עבודה  והפסקת  הריסה  צווי  עשרה  לפחות 
נגד מבני מגורים ומחיה פלסטיניים שנבנו בלא היתרי 

בנייה שמנפיקה ישראל.

ארבעים וארבע )44( משפחות פלסטיניות )260 בני 
אדם, 130 מהם ילדים( משלוש קהילות רועים בבקעת 
הירדן, בנפת טובאס, פונו בכוח או רותקו לבתיהן, על 
ישראליים  צבאיים  לאימונים  השטח  את  לפנות  מנת 
בפברואר.  וב-27  ב-27  מגוריהן,  בקרבת  שבוצעו 
במהלך האימונים ירה הצבא הישראלי תחמושת חיה 
פאניקה  זרעו  הדיווחים  פי  שעל  בטנקים,  והשתמש 
בקרב התושבים, ובמיוחד בקרב ילדים. קהילה רביעית 
שהושפעה לרעה באזור )הכפר אל עקבה( דיווחה כי 
במהלך האימונים גרמו כוחות ישראלים נזק לשדותיה 

המעובדים.

בהם  נוספים,  אזרחים  ו-56  אחד,  ילד  בהם  אזרחים, 
שבעה ילדים, נפצעו. השבוע הביע ארגון זכויות האדם 
המצביעות  לראיות  ביחס  חששות  "בצלם"  הישראלי 
על שימוש בכללי פתיחה באש  אשר "מתירים שימוש 
לאנשי  חיים  סכנת  נשקפת  לא  כאשר  גם  חיה  באש 

כוחות הביטחון".
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 תנועת סחורות
)מעבר כרם שלום(
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רצועת עזה
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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_3_7_english.pdf

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

בדומה לכך, בארבע הזדמנויות לפחות פתחו כוחות 
של חיל הים הישראלי באש לעבר סירות דיג פלסטיניות 
שהתקרבו לגבול הדיג בן ששת מיילים הימיים שאוכפת 
ישראל או חרגו ממנו, ואילצו אותן לחזור לחוף; לא דווח 

על נפגעים או על נזק.

ואישה  ילד  נפצעו  במרס  ב-3  השבוע,  כן  כמו 
אנשי  נגד  ישראליות  אווירית  בתקיפה  פלסטינים 
שבמהלכה  חנון,  לבית  ממזרח  פלסטיני,  חמוש  פלג 
החמוש.  לפלג  בהשתייכות  החשודים  שני  נהרגו 
לדברי הצבא, הקבוצה עמדה לשגר טיל לעבר ישראל. 
במהלך השבוע  נורו לעבר דרום ישראל מספר טילים, 
מבלי  בעזה,  ונחתו  מטרתם  את  החטיאו  שמרביתם 

לגרום לנפגעים או לנזק.

מעבר רפיח – עדכון
במהלך  נפתח  למצרים  עזה  רצועת  בין  רפיח  מעבר 
בפברואר,  ב-25  החל  רצופים,  ליומיים  השבוע 
בעיקר  אדם,  בני   1,072 של  כניסתם  את  ואפשר 
הורשו  השבוע  זאת,  לעומת  ממכה.  ששבו  רגל  עולי 
מן  יוצא  באופן  למצרים,  לצאת  אדם  בני  רק חמישה 
 10 רפיח  מעבר  פעל  פברואר  חודש  במהלך  הכלל. 
ימים בלבד, ששבעה מהם הוקדשו למעבר עולי רגל. 
בפעם האחרונה נפתח המעבר לנוסעים רגילים ב-6 
בפברואר. כ-6,000 בני אדם רשומים וממתינים לנסוע 

למצרים וליעדים אחרים.

לפני יולי 2013, בשל ההגבלות הממושכות שמטילה 
ישראל על התנועה דרך מעבר ארז, תפקד מעבר רפיח 
פלסטינים  של  העיקרית  והיציאה  הכניסה  כנקודת 
עברו   2013 של  הראשונה  במחצית  וממנה;  עזה  אל 
במעבר רפיח מדי יום, בשני הכיוונים, 1,860 בני אדם 

בממוצע.

בסכנת  שוב  עזה  של  הכוח  תחנת 
השבתה

דרך  מישראל,  יובאו  במרס  ל-2  בפברואר  ה-25  בין 
מעבר כרם שלום, כ-1.7 מיליון ליטרים של דלק במימון 
זה  נתון  עזה.  של  הכוח  עבור תחנת  ממשלת קטאר 
מהווה רק 40 אחוזים מהכמויות הדרושות להפעלתה 

של תחנת הכוח במלוא תפוקתה במשך שבוע )4.2 
של  האנרגיה   רשות  הערכות  פי  על  ליטרים(.  מיליון 
עזה יתרוקנו עתודות הדלק בין ה-10 ל-12 במרס, בלא 
שצפוי להן מימון עתידי חלופי. צופים כי אם תושבת 
יגדל משכן הממוצע של הפסקות  תחנת הכוח שוב, 
החשמל היזומות )שנכון לעכשיו הינו 12 שעות(  לעד 

16 שעות ביום.

לפני יולי 2013 הועברו מדי יום לתחנת הכוח של עזה, 
רצועת  לגבול  מתחת  חוקיות  הבלתי  המנהרות  דרך 
עזה עם מצרים, כ-400,000 ליטרים של סולר, ולרשות 
משמונה  יותר  של  בהיקף  עתודות  עמדו  התחנה 
יצר  המנהרות  של  הגדול  רובן  הרס  ליטרים.  מיליוני 
מחסור חמור בדלק העומד לרשות תחנת הכוח בעזה, 
את  והגדילה  התפעולית  תפוקתה  את  שצמצמה 
הפסקות החשמל היזומות לעד 18 שעות ביום. צעדים 
בריאות,  לרבות  בסיסיים,  שירותים  במתן  פגעו  אלה 

מים ותברואה, בין היתר.


