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 مالحظات من هذا األسبوع
 

 :قطاع غزة
 14(م طفلين فلسطينيين من بينه منهم، 12 فلسطينيين و جرح 3قام الجيش اإلسرائيلي بقتل  •

م ت. تم إطالق النار عليهم و إصابتهم بينما آانوا يقتربون من جدار حدود غزة)  عام15و 
إطالق النار عليهم من قبل جنود الجيش اإلسرائيلي الذين آانوا قائمين في نقطة مراقبة في 

 ).غزة(شرق آارني 
 دبابات و جرافتين تابعين للجيش 10مصرعه عندما قامت )  عام22(لقي مشاهد فلسطيني  •

ان خ( آم شرقي منطقة الفخاري و سهمدة و قلع أرض زراعية 2اإلسرائيلي بالتوغل مسافة 
 ).يونس

 . فلسطينيين خالل الصراع بين الفصائل5تم إصابة  •
 نحو إسرائيل، سقطت إثنتين منها في مناطق  قذيفة مدفعية25 صاروخ قسام و 13 تم إطالق •

  قذائف مدفعية نحو جنود من الجيش اإلسرائيلي5باإلضافة إلى ذلك، تم إطالق . فلسطينية
 .في قطاع غزة

 . غارات جوية خالل فترة التقرير3يلية بتنفيذ قامت القوات الجوية اإلسرائ •
نتيجة ( فلسطيني إلى غزة آانوا عالقين على الجهة المصرية من حدود قطاع غزة 30عاد  •

وفقا لمصادر إعالمية إسرائيلية و فلسطينية، عاد ).  حزيران9إلغالق معبر رفح منذ 
 .لمصريةاألشخاص من خالل معبر رفح من خالل موافقة و تعاون السلطات ا

 . تشرين األول احتجاجا على عدم تسديد رواتبهم4موظفو بلدية غزة مضربين منذ  •
 

 :الضفة الغربية
باإلضافة إلى ذلك، توفي فلسطيني من إصابات .  فلسطيني و جنديين إسرائيليين16تم إصابة  •

 . آب في مدينة جنين25تلقاها بتاريخ 
 عدد آبير من العباد المسلمين اداء أرادخالل ليلة القدر اإلسالمية، عندما :  تشرين األول8 •

آانت هناك قيود على إمكانية الدخول إلى , الصالة في المسجد األقصى و الحرم الشريف
 و 40و تم السماح للنساء فوق سن . القدس، شبيها أليام الجمعة األخرى خالل شهر رمضان

 تم إيقاف حرآة سير آافة المرآبات على حاجز قلندية . من الدخول50الرجال فوق سن 
 . و ما بعد13:30العسكري من الساعة 



استمرت إسرائيل في فرض إغالق عام على الضفة الغربية نتيجة لعيد :  تشرين األول3-6 •
و تم منع آافة العمال الفلسطينيين و التجار الحاملين التصاريح السارية . العرش اليهودي
لدخول إلى إسرائيل و القدس من خالل آافة الحواجز العسكرية، آما تم منعهم المفعول من ا

 .من الوصول إلى أماآن عملهم في داخل إسرائيل
 25(قام مستوطنون إسرائيليون بالتهجم جسديا على سائق تاآسي فلسطيني :  تشرين األول4 •

 .بالقرب من النبي الياس في قلقيلية) عام
 عملية 49 حملة تفتيش و اعتقال، و 93اجز عسكري طيار،  ح102  وجودتم التقرير عن •

 .اعتقال


