
הגדה המערבית
בעקבות  נרחבים  צבאיים  מבצעים 
החשד לחטיפתם של שלושה צעירים 
מ-73  ויותר  נהרג  אזרח  ישראלים; 

נפצעו בעימותים

נרחבים  צבאיים  מבצעים  מתנהלים  ביוני   13 מאז 
צעירים  שלושה  של  לחטיפתם  החשד  בעקבות 
מדרום   )19 בן  ואחד   16 בני  מהם  )שניים  ישראלים 
מערב לעיר בית לחם )בשטח C(, במטרה המוצהרת 
לאתרם ולשחררם. השלושה היו בדרכם מהישיבה שבה 
הגדה  בדרום  התנחלויות  בשתי  לבתיהם  לומדים  הם 
אך  אחריות,  ארגון  אף  קיבל  לא  עתה  עד  המערבית. 
של  לתא  המעשה  את  מייחסות  הישראליות  הרשויות 

חמאס.

נרחבות,  פשיטות  כה  עד  כללו  הצבאיות  הפעילויות 
יותר  מאוחר  אבל  חברון  בעיר  תחילה  שהתמקדו 
הורחבו לאזורים אחרים. במהלך הפשיטות הללו נערכו 
ובכפרים  בעיר חברון  בעיקר  חיפושים במאות בתים, 
דורא  חלחול,  כאחל,  בית  תפוח,   - אליה   הסמוכים 
ובית אומר; במקרים אחדים דווח על השחתת רהיטים. 
באחד החיפושים בעיר חברון, ב-15 ביוני, פוצצו כוחות 
ישראליים על פי דיווחים את דלת הכניסה לבית ופצעו 
כוחות  הטילו  הללו  המבצעים  במסגרת  ילדים.  שני 
בעיקר  פגעו  ואלה  רבות,  גישה  הגבלות  ישראליים 
בתושבי חברון )ראו פרק להלן(. בסך הכול, עד לסופה 
יותר ממאתיים פלסטינים,  נעצרו  הדיווח  של תקופת 
רובם פעילים ומנהיגים של חמאס והג’יהאד האסלאמי 
)בהם חברים לשעבר במועצה המחוקקת הפלסטינית(.

כוחות  בין  מהמבצעים  כמה  שעוררו  בעימותים 
אחד  אדם  נהרג  פלסטינים  לתושבים  ישראליים 
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16-10 ביוני 2014
נושאים מרכזיים בדוח השבועי

מבצעים צבאיים נרחבים בעקבות החשד לחטיפתם של שלושה צעירים ישראלים; אזרח פלסטיני   ●
נהרג ויותר משבעים נפצעו בעימותים עם כוחות ישראליים.

הגבלות התנועה המוטלות במסגרת המבצעים הצבאיים הנערכים כעת משבשות את הגישה   ●
לשירותים, שווקים ומקומות עבודה, במיוחד בנפת חברון.

ילד פלסטיני נהרג בעזה במסגרת התנקשות באיש ארגון חמוש לכאורה; שבעה אזרחים נפצעו וכ-25   ●
בתים ניזוקו בתקיפות אוויריות.

המעברים בין עזה לישראל נסגרו באופן חלקי עד להודעה חדשה.  ●
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תאום מציל חיים

חצות  בשעת  ביוני,  ב-16  נפצעו.  שלושים  ולפחות 
בערך, במחנה הפליטים אל-ג’לזון )נפת רמאללה(, ירו 
שני  ופצעו   21 בן  בפלסטיני  למוות  ישראליים  כוחות 
בעקבות  עימותים שפרצו  במהלך  נוספים  פלסטינים 
מבצע חיפוש במחנה. עימותים אלימים בהקשר זהה 
בהם  חברון,  נפת  ברחבי  שונים  ביישובים  גם  תועדו 
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העיר חברון, חלחול, דורא ובית אומר, וכן בשכונת אל-
)נפת  קטנה  בכפר  המזרחית,  שבירושלים  עיסאוויה 

ירושלים( ובעיר שכם.

הפגנות  במהלך  השבוע  תועדו  נוספים  עימותים 
לאות סולידריות עם יותר ממאה אסירים שובתי רעב 
המוחזקים במעצר מנהלי ישראלי, וכן במהלך ההפגנות 
התנחלויות.  והרחבת  ההפרדה  גדר  נגד  הסדירות 
בעימותים הללו נפצעו בסך הכול ארבעים פלסטינים, 
רובם )28( נפגעו ב-13 ביוני במתחם אל-אקצא / הר 
הבית בירושלים המזרחית, והיתר בעיר חברון, בבית 
אומר, באל-ערוב וחלחול )נפת חברון(, בבלעין )נפת 
אנשי  שני  קלקיליה(.  )נפת  קדום  ובכפר  רמאללה( 

כוחות ישראליים נפצעו אף הם.

 73 נפצעו  הדיווח  תקופת  במהלך  הכול,  בסך 
באופן  גבוה  נתון  ישראליים,  כוחות  מידי  פלסטינים 
השנה  תחילת  מאז  השבועי  הפצועים  מממוצע  ניכר 
מצופים  מתכת  מקליעי  נפגעו  הפצועים  רוב   .)44(
גומי )24(, רסיסים של רימוני הלם או חלונות מנופצים 
)22(. היתר נפגעו מרימוני הלם )11(, תחמושת חיה 
)3( או תרסיס פלפל )4( או מכל גז מדמיע )2(, או 

טופלו לאחר שהוכו )5( או שאפו גז מדמיע )2(.

הגבלות תנועה משבשות את הגישה 
לשירותים ולמקומות עבודה

מאז 13 ביוני הרשויות הישראליות אוכפות שורה של 
הגבלות תנועה במסגרת המבצעים הצבאיים שתוארו 
לעיל, ואלה שיבשו את גישתם של פלסטינים לשירותים, 
שווקים ומקומות עבודה. עיקר ההגבלות הללו נאכפו 
ברחבי נפת חברון, בדגש על העיר חברון או תושביה 
)יותר מ-680 אלף בני אדם, שהם כ-25% מאוכלוסיית 
הגדה המערבית, על פי אומדן של הלשכה הפלסטינית 

המרכזית לסטטיסטיקה(.

שלוש מהכניסות הראשיות לעיר חברון נחסמו לתנועת 
הנותרות  הדרכים  שלוש  דרך  הגישה  ואילו  רכב,  כלי 
)חלחול, נבי יונס ואל-פחס( מתבצעת דרך מחסומים 
שהוקמו זה עתה, ובהם בודקים  חיילים ישראלים את 
בכלי  חיפושים  ועורכים  במחסום  העוברים  תעודות 
גרם  אף שהדבר  הדיווח(.  לסוף תקופת  )נכון  רכבם 
מניעת  של  מקרים  על  דווח  לא  ממושכים,  לעיכובים 
גישה. מחסומים חדשים חולשים גם על נתיבי תנועה 
נוספים בקרבת העיר חברון, לרבות הכניסות הראשיות 

תקריות שבהן נפצעו פלסטינים או נגרם נזק לרכושם

תקריות שבהן נפצעו מתנחלים או נגרם נזק לרכושם

399 156

50 34
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אל- הפליטים  ולמחנה  ואדנא  דורא  חלחול,  לעיירות 
רישוי  לוחיות  בעלי  רכב  כלי  נדרשים  שבהם  פוואר, 

פלסטיניות לעצור ולהיבדק.

על רובם המכריע של תושבי נפת חברון הוטלו שורה 
חצייה  על  איסור  בהן  נוספות,  תנועה  הגבלות  של 
היחיד  הכביש  על  החולש  א-נאר,  ואדי  מעבר  של 
הפתוח בפני רוב הפלסטינים ומקשר בין מרכז הגדה 
גישה  היתרי  של  תוקפם  ביטול  לדרומה;  המערבית 
לירושלים המזרחית, ישראל ואזורי התנחלות מסוימים; 
ואיסור נסיעה לירדן דרך גשר אלנביי של גברים בין גיל 

עשרים לחמישים.

דווח גם על עיכובים ממושכים, הן של הולכי רגל והן 
המובילים  וא-זעים  קלנדיה  במחסומי  מכוניות,  של 
אל ירושלים המזרחית, וכן על מקרים שבהם הוחרמו 

היתרים של בעלי תעודות זהות של הגדה המערבית.

הכניסה  את  ישראליים  כוחות  חסמו  הקשר  באותו 
תלולית  באמצעות  א-טביב  עזבת  לכפר  הראשיות 
הקיים  השער  סגירת  באמצעות  עזון,  ולכפר  עפר, 
בכניסה לכפר )שני הכפרים נמצאים בנפת קלקיליה(, 
ואילצו בכך יותר מ-9,500 תושבים לנסוע למרחק רב 

בדרכים עוקפות.

מתנחלים ביצעו התקפות תגמול

מתקפות  שכללו  תקריות  של  שורה  תועדה  השבוע 
והפחדה על ידי מתנחלים נגד פלסטינים, רובן לאחר 
הצעירים  שלושת  של  לחטיפתם  החשד  על  ההודעה 
הישראלים. בעשר תקריות מסוג זה נפצעו פלסטינים 
מעט  גבוה  זה  ונתון  פלסטיני,  לרכוש  נזק  נגרם  או 
תחילת  מאז  כאלה  תקריות  של  השבועי  מהממוצע 
השנה )7(. בארבע תקריות שביצעו פלסטינים השבוע 

ניזוק רכוש בבעלות מתנחלים.

ב-16 ביוני התאספו מתנחלים בשני צמתים מרכזיים 
עציון  גוש  בצומת  התנועה  )בכיכר  לחם  בית  בנפת 
ההפגנות  במהלך  אותם.  וחסמו  אל-ח'דר(  ובצומת 
עצרו מתנחלים שני כלי רכב פלסטיניים, תקפו ופצעו 
בארבע  נוספת.  למכונית  נזק  וגרמו  הנהגים,  את 
תקריות נוספות יידו מתנחלים אבנים לעבר כלי רכב 
בעלי לוחיות רישוי פלסטיניות, פצעו שלושה פלסטינים 
נזק  וגרמו  )נפת שכם(  שומרון  קרני  ליד ההתנחלות 

צור  ושכונות  שכם(  )נפת  יצהר  צומת  ליד  למכוניות 
באהר וסילוואן )ירושלים המזרחית(. במהלך התקרית 
ליד קרני שומרון עקרו מתנחלים גידולי בעל פלסטיניים 

שנזרעו על שטח בגודל ארבעה דונמים.

פי  על  מתנחלים  הציתו  נוספות  תקריות  בשלוש 
לרבות  נזק,  לו  וגרמו  פלסטיני  חקלאי  רכוש  דיווחים 
שדה חיטה בגודל עשרה דונמים ליד ההתנחלות גבעת 
בכפר  נפרדות  תקריות  ושתי  ירושלים(;  )נפת  זאב 
חוסאן, שבאחת הוצת חדר חקלאי ובשנייה הועלו באש 
חמישים עצי זית. בתקרית נוספת )שלא נכללה במניין 
התקריות לעיל( בכפר א-נבי סמואל )נפת ירושלים(, 
הממוקם בשטח הסגור שבין גדר ההפרדה לקו הירוק, 
מעובד  לא  אדמה  שטח  בדחפורים  מתנחלים  יישרו 
בגודל שני דונמים, שפלסטינים טוענים לבעלות עליו.

ל-15   10 בין  שהתרחשו  נפרדות  תקריות  בארבע 
ביוני בנפות חברון, רמאללה וירושלים, יידו פלסטינים 
אבנים או השליכו בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב בעלי 
)בא-טור  אחד  ישראלי  פצעו  ישראליות,  רישוי  לוחיות 
מכוניות,  למספר  נזק  וגרמו  המזרחית(  שבירושלים 

לאוטובוס ולרכבת הקלה בירושלים.

ירידה במספר ההריסות

השבוע הרסו הרשויות הישראליות שני מבנים בבעלות 
פלסטינית בשטח C של הגדה המערבית, בגין היעדר 
ידי  על  נהרס  נוסף  ומבנה  ישראליים,  בנייה  היתרי 
ב-16  דווח  ההריסות  שלוש  על  הקשר.  באותו  בעליו 
ביוני בעיירה אל-עזרייה )נפת ירושלים(, והן כללו דוכן 
ירקות שנהרס על ידי בעליו ב-15 ביוני, הריסה שפגעה 
עץ,  ומבנה  מכוניות  שטיפת  ומתקן  אדם,  בני  ב-15 
מהווה  זה  נתון  אדם.  בני  בשמונה  פגעה  שהריסתם 
של  השבועי  הממוצע  לעומת  משמעותית  ירידה 
מבנים שנהרסו ב-2014. השבוע, זה השבוע השלישי 

ברציפות, לא נעקרו בני אדם כתוצאה מהריסות.
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רצועת עזה

ילד נהרג במהלך התנקשות בחמוש 
רקטות  בירי  הסלמה  לכאורה; 

ובתקיפות אוויריות

לכאורה  חבר  הישראלי  האוויר  חיל  תקף  ביוני  ב-11 
בארגון חמוש, שנסע על אופנוע יחד עם ילד בן עשר, 
באזור בית לאהיא. האיש נהרג במקום והילד, שנפצע 
לא  אזרחים  שני  מכן;  לאחר  ימים  שלושה  מת  קשה, 
האחרונה  ההתנקשות  על  הם.  גם  נפצעו  מעורבים 

ברצועת עזה דווח בתחילת מרס.

ארגונים  ירו  השבוע  שאר  ובמשך  זו  תקרית  בעקבות 
ישראל.  דרום  אל  רקטות  חמושים מספר  פלסטיניים 
כמה מהרקטות, שעל פי הדיווחים נורו לעבר אשקלון, 
מבלי  פתוחים  בשטחים  נחתו  והיתר  באוויר,  יורטו 
לגרום לנפגעים או לנזק. אחת הרקטות החטיאה את 
שבה  פגיעה  חנון,  בית  באזור  בבית  ופגעה  מטרתה 

נפצעו שני פלסטינים, בהם ילדה בת 15.

תקיפות  של  שורה  הישראלי  הצבא  ביצע  בתגובה 
ח'אן  ברפיח,  לכאורה  צבאיים  מתקנים  נגד  אוויריות 
שבעה  נפצעו  ובאלה  הרצועה,  ומרכז  עזה  יונס, 
אזרחים, ביניהם ילד בן שלוש, וכן ניזוקו כ-25 מבנים, 
בהם בית ספר, מרפאה של סוכנות הסעד והתעסוקה 

של האו"ם )אונר"א( ומספר חממות.

נסגרו  לישראל  עזה  בין  המעברים 
באופן חלקי

סגרו  פלסטיני,  רקטות  ירי  על  בתגובה  ביוני,  ב-13 
שני  את  חדשה  להודעה  עד  הישראליות  הרשויות 
ארז  הנוסעים  מעבר   – לישראל  עזה  בין  המעברים 
שלום,  כרם  במעבר  שלום.  כרם  הסחורות  ומעבר 
שבשבוע רגיל מועברים בו בממוצע 800 מטענים של 
סחורות יבוא )לא כולל דלק(, הותר רק מעבר של דלק 
צפוי  מחדש  המעבר  ייפתח  לא  אם  ציבורי.  לשימוש 
בימים הקרובים מחסור בפריטי מזון מסוימים )מוצרי 
חלב, פירות ומזון לבעלי חיים(, בגז לבישול ובדלק, אם 
כי חלוקת המזון ההומניטרית אינה צפויה להיפגע, אלא 
יותר משבועיים. פלסטינים  ייסגר המעבר למשך  אם 
בעלי היתרים אינם יכולים לצאת את עזה דרך מעבר 
ארז עד להודעה חדשה, למעט מעבר אנשים במקרים 
ונתינים  הותר מראש,  דחופים שמעברם  הומניטריים 

זרים.

מעבר רפיח

ב-15 ביוני פתחו הרשויות המצריות מחדש את מעבר 
רפיח )שהודיעו כי ייפתח למשך ארבעה ימים(  בכדי 
לאפשר את יציאתם של עולי רגל ונוסעים בעלי קדימות, 
כמעט.  יום   11 למשך  לחלוטין  אותו  שסגרו  לאחר 
במהלך היומיים שבהם היה המעבר פתוח )ב-15 וב-

ביוני( עברו בו כ-1,770 בני אדם בשני הכיוונים.   16
לדברי רשות הגבול והמעברים בעזה, לפחות 10,000 
"נוסעים בעלי קדימות" נרשמו וממתינים לעבור את 
ובעלי  סטודנטים  מטופלים,  בהם  מצרים,  אל  הגבול 
אשרה למדינה שלישית. מאז יולי 2013 נפתח מעבר 
הוגבלה  דרכו  שהגישה  כך  סדיר,  בלתי  באופן  רפיח 
לנוסעים במספר מוגבל של קטגוריות. הדבר החריף 
על  הממושכות  ההגבלות  של  פגיעתן  את  יותר  עוד 
לשליטת  הנתון  ארז,  מעבר  דרך  אדם  בני  תנועת 

ישראל, שהוא נתיב הגישה העיקרי לגדה המערבית.
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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_6_19_english.pdf

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

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע לעזה
מעזה

 השבוע

 השבוע


