تقرير شهر كانون األول (2015 )12
الرقم
1
2
3

موقع االعتداء

موضوع االعتداء

تاريخ االعتداء

المعتدى عليه

المعتدي

2015/12/1

الطفلة ديانا اسماعيل الرجبي

جيش اإلحتالل تل ارميدة

اعتقال

2015/12/1

ثالثة شبان

جيش االحتالل تل ارميدة

إطالق النار نحوهم
إصابتهم

الطفل براء خالد المدهون

جيش االحتالل تل ارميدة

اعتقال

2015/12/2

4

5

2015/12/2

مجموعة من المواطنين

جيش االحتالل السهلة

مجموع الطالب

جيش االحتالل حارة جابر

6

عرقلة مرور
تفتيش الطالب جسديا
بشكل مهين
*إطالق قنابل مسيلة
للدموع ووقنابل الغاز
والصوت
*التسبب بحاالت إغماء

2015/12/3
2015/12/3

مجموعة من المواطنين والطالب

جيش اإلحتالل السهلة

مجموع المواطنين

جيش االحتالل السهلة

عرقلة مرور المصلين

جيهان عيسى خضر طقاطقة

جيش االحتالل الحرم

اعتقال

9

بيت المواطن أحمد التميمي

جيش االحتالل خلة حاضور

اقتحام وتفتيش

2015/12/6

10

بيت المواطن عماد جابر

جيش االحتالل واد الغروس

اقتحام وتفتيش

2015/12/6

بيت عبدالشكور األطرش

جيش االحتالل طلعة ابوحديد

اقتحام البيت وتحويلة
لثكنة عسكرية

2015/12/6

7
8

11
12

الشاب ايهاب مسودي

جيش االحتالل السهلة

13
المستوطنين

حارة الساليمة و حارة جابر

مجموعة من المواطنين

مجموعة من المواطنين

جيش
اإلحتالل+
المستوطنين

الحرم وساحاته

14

اإلستشهاد بسبب اطالق
النار المباشر
اإلعتداء باأليدي على
المواطنين وإلقاء
الحجارة عليهم

2015/12/4
2015/12/5

2015/12/7

2015/12/7

2015/12/7
ازعاج و ضوضاء

15

مجموعة من المواطنين

جيش االحتالل السهلة

عرقلة مرور و احتجاز

2015/12/7

16

مجموعة من المواطنين والطالب

جيش االحتالل حارة جابر

عرقلة مرور و احتجاز

2015/12/7

17
المواطنين و ممتلكاتهم
18
مجموعة من المواطنين
19

جيش االحتالل السهلة

*إطالق قنابل مسيلة
للدموع وقنابل الغاز
والصوت

تل ارمدة /قرب بيت
جيش االحتالل
ابوعيشة

إقامة حاجز ثابت وبوابة

2015/12/7

مهاجمة المواطنين
وبيوتهم بالحجارة

2015/12/8
2015/12/8
2015/12/8

المواطنين و ممتلكاتهم

المستوطنين

20

طالب المدارس

جيش االحتالل حاجز الرجبي /ابوالريش

عرقلة مرور و احتجاز

21

بيوت المواطنين

جيش االحتالل حارة الساليمة وجابر

مداهمة

22
المواطنين و ممتلكاتهم
23
الشاب عبدالرحمن يسري مسودي
24

بيوت المواطنين

جيش
اإلحتالل+
المستوطنين
جيش
اإلحتالل+
المستوطنين

حارة الساليمة

الحريقة/واد الحصين

شارع الشهداء

جيش االحتالل شارع الشهداء

25

بيوت المواطنين

المستوطنين

حارة جابر

2015/12/7

القاء حجارة +مضايقات
و عرقلة مرور وشتائم
اإلستشهاد بسبب اطالق
النار المباشر
مداهمة

2015/12/8
2015/12/9

2015/12/9

مهاجمة البيوت بالحجارة 2015/12/9

26

بيوت المواطنين

جيش االحتالل شارع الشاللة

مداهمة

2015/12/9

27

بيت المواطن عماد أبوشمسية

جيش اإلحتالل تل ارميدة

مداهمة وتفتيش

2015/12/9

28

مجموعة من المواطنين

جيش االحتالل السهلة

محمد جميل الهشلمون

جيش االحتالل السهلة

عرقلة مرور
*احتجاز
*اعتداء بالضرب

2015/12/9

29

2015/12/9

30

31

2015/12/9

الطفل خالد الرجبي

المستوطنين

طالب مدرسة الحاج زياد جابر

جيش االحتالل حارة جابر /أمام المدرسة

32
طالب مدرسة قرطبة

السهلة

جيش
شارع الشهداء
اإلحتالل+
المستوطنين
جيش االحتالل السهلة

33

مجموعة من المواطنين

34

المواطنين و ممتلكاتهم

35

بيت المواطن محمود أبوحية

36

مجموعة من المواطنين

المستوطنين

37

محمد عبدالرزاق و الهيموني

جيش اإلحتالل حاجز تل ارميدة

جيش االحتالل السهلة
جيش اإلحتالل شارع الشاللة
الحريقة

اعتداء بالضرب
*احتجاز
*تفتيش الطالب
اعتداء على الطالب و
المعلمات وتعطيل الدوام

2015/12/9
2015/12/10
2015/12/10

احتجاز وعرقلة مرور
*إطالق قنابل مسيلة
للدموع ووقنابل الغاز
والصوت
مداهمة

2015/12/10

مضايقات وشتائم

2015/12/10

احتجاز

2015/12/11

2015/12/10

38
39
40

المواطنين و ممتلكاتهم

المستوطنين

أحمد فايز أبوحتة

جيش اإلحتالل الحريقة /واد الحصين

مجموعة من المواطنين

المستوطنين

حارة جابر

مدخل حارة الساليمة

41
مجموعة من المواطنين
42
مجموعة من المواطنين
43

بيت المواطن عماد أبوشمسية

44

بيت المواطن ياسر أبو مرخية
رائد جهاد أبوارميلة

45

جيش االحتالل السهلة
حاجز
جيش االحتالل أبوالريش/السهلة/حاجز
الرحبي
جيش االحتالل تل ارميدة
جيش االحتالل تل الرميدة
بالقرب من الحرم اإلبراهمي
جيش االحتالل
الشريف

46
47
48
49
50
51
52

لمى منذر حافظ البكري

جيش االحتالل واد الغروس

*طالب المدارس
*مجموعة من المواطنين

جيش االحتالل السهلة
شارع الشهداء

مدرسة قرطبة األساسية

المستوطنين

*الطفل عرفات نادر الرجبي
*الطفل محمد عامر برقان

جيش االحتالل مدخل حارة الساليمة

مدرسة زياد جابر

جيش اإلحتالل حارة جابر

مجموعة من المواطنين

جيش اإلحتالل حارة الساليمة و جابر

شارع الشهداء

جيش اإلحتالل شارع الشهداء

طالب المدارس

جيش االحتالل السهلة

أراضي المواطنين

جيش االحتالل تل الرميدة

الشاب بشار عمرو

جيش االحتالل حاجز أبوالريش

مجموعة من المواطنين

جيش االحتالل حاجز أبو الريش

طالب مدارس و مواطنين

جيش اإلحتالل حارة جابر

مدخل منطقة الحريقة

جيش االحتالل الحريقة

53
54
55
56
57
58
59

مجموعة من المواطنين

المستوطنين

الحريقة

مهاجمة البيوت بالحجارة
اعتقال
تجمع استفزازي تخللته
ألفاظ بذيئة
*إطالق قنابل مسيلة
للدموع ووقنابل الغاز
والصوت
احتجاز وعرقلة مرور

2015/12/11
2015/12/12
2015/12/12
2015/12/12

2015/12/12

مداهمة البيت

2015/12/12

مداهمة البيت

2015/12/13

اعتقال
*إطالق النار والتسبب
بإصابة
* اعتقال
*إطالق قنابل مسيلة
للدموع ووقنابل الغاز
والصوت
*عرقلة مرور
*اطالق الفاظ بذيئة
*اعتقال
*اعتداء بالضرب
عرقلة مرور المعلمين
وتفتيشهم
احتجاز وتفتيش
توسيع الشارع باتجاه
باب الزاوية
إطالق قنابل مسيلة
للدموع ووقنابل الغاز
والصوت
*وضع أسالك شائكة
*عرقلة مرور المواطنين
*ضرب
*اعتقال
*احتجاز
*عرقلة مرور
*تفتيش جسدي مهين
*عرقلة مرور
*إغالق شارع بالمكعبات
اإلسمنتية
*شتائم وألفاظ بذيئة

2015/12/13
2015/12/13
2015/12/13
2015/12/13
2015/12/14
2015/12/14
2015/12/14
2015/12/14
2015/12/14
2015/12/15
2015/12/15
2015/12/15
2015/12/15
2015/12/15
2015/12/15

60

مجموعة من المواطنين

المستوطنين

واد الغروس

*تهديد المواطنين
بواسطة سكين

2015/12/15

61
حمدان شعابنة

جيش اإلحتالل حاجز أبوالريش

المدرسة اإلبراهيمية

جيش االحتالل

63

مجموعة من المواطنين وطالب
المدارس

جيش االحتالل السهلة

64

مجموعة من المواطنين

المستوطنين

65

مدرسة زياد جابر

جيش االحتالل حارة جابر

66

المواطنين وممتلكاتهم

67

المواطنين وممتلكاتهم

68

مجموعة من المواطنين

69

عمر شاكر اسعيد

70

مجموعة من المواطنين

71

مجموعة من النساء

62

2015/12/15

السهلة

مدخل حارة الساليمة

مدخل شارع الشهداء /باب
جيش اإلحتالل
الزاوية
حاجز أبوالريش /طلعة
جيش االحتالل
أبوحديد /السهلة
جيش االحتالل الحرم اإلبراهيمي /السهلة

*احتجاز
*محاصرة ومحاولة
اقتحام المدرسة
*إطالق قنابل مسيلة
للدموع وقنابل الغاز
والصوت
تجمهر وسط الشارع
وعرقلة مرور المواطنين
*اقتحام المدرسة
*تهديد باعتقال المعلمين
إطالق قنابل مسيلة
للدموع وقنابل الغاز
والصوت
إطالق الرصاص الحي و
المطاطي وإطالق قنابل
مسيلة للدموع وقنابل
الغاز والصوت
عرقلة مرور المواطنين
ومنعه من أداء صالة
الجمعة

جيش االحتالل مدخل شارع الشهداء

*اصابة بالرصاص الحي

جيش اإلحتالل حاجز أبوالريش

*احتجاز
*اعتداء بالضرب

جيش اإلحتالل حارة جابر

2015/12/15
2015/12/15
2015/12/16

2015/12/16

2015/12/17
2015/12/17

2015/12/18
2015/12/18
2015/12/18
2015/12/19

تفتيش جسدي مهين
72
مجموعة من المواطنين

المستوطنين

مدخل حارة الساليمة

73

عبلة عبد الواحد العدم

74

ريتاج ابو داوود
المواطنين وممتلكاتهم

جيش اإلحتالل الحرم اإلبراهيمي
مدخل شارع الشهداء/باب
جيش االحتالل الزاوية
حاجز ابو الريش/طلعة ابو
حديد

76

مجموع المواطنين

جيش االحتالل جنوب الحرم اإلبراهيمي

جيش اإلحتالل شارع الشهداء

75

*تجمهر استفزازي
*التلفظ بعبارات بذيئة
*عرقلة مرور المواطنين
*إطالق النار والتسبب
بإصابة
* اعتقال
اعتقال
*إطالق النار والرصاص
الحي و المطاطي وإطالق
قنابل مسيلة للدموع
وقنابل الغاز والصوت
*اصابة عدد من الشبان
*عرقلة مرور

2015/12/19
2015/12/20

2015/12/20
2015/12/20

2015/12/20

77

ساحات الحرم اإلبراهيمي

78
الطواقم الصحفية

(حاجز ابو الريش،حاجز
الرجبي ،حاجز الفرن)
ساحات وحدائق الحرم
جيش االحتالل
االبراهيمي
قرب الحرم اإلبراهيمي
جيش االحتالل
الشريف

79
مدخل حارة الساليمة

مجموعة من المواطنين

المستوطنين

80

موظفي المحكمة الشرعية

جيش االحتالل السهلة

81

خالد زياد الفاخوري

جيش االحتالل السهلة

الشارع العام

جيش االحتالل السهلة

82
83
مجموع المواطنين
84
85

عبير ابو رجب
المواطنين وممتلكاتهم

السهلة /جنوب الحرم
اإلبراهيمي
جيش االحتالل
(حاجز ابو الريش،حاجز
الرجبي ،حاجز الفرن)
جيش اإلحتالل حاجز ابو الريش /السهلة
جيش االحتالل حاجز ابو الريش/طلعة ابو
حديد

86
مجموع المواطنين
87

الشارع العام

جنوب الحرم اإلبراهيمي
(حاجز ابو الريش،حاجز
جيش االحتالل
الرجبي ،حاجز الفرن)
المستوطنين

مدخل شارع الشهداء ،
اضافة عراقيل وتحصينات

88
الشارع العام/طريق مدرسة قرطبة

جيش االحتالل تل الرميدة/مدرسة قرطبة

89

الطفل خالد عز الرجبي

جيش االحتالل السهلة

90

دالل نافز القيمري

جيش اإلحتالل حاجز ابو الريش /السهلة

الشارع العام

جيش االحتالل السهلة

المواطنين وممتلكاتهم

جيش االحتالل السهلة

91
92

*احتجاز
اجراء تدريبات عسكرية
منع طاقم تلفزيون
فلسطين من التصوير
قرب الحرم اإلبراهيمي
*تجمهر استفزازي
*التلفظ بعبارات بذيئة
*عرقلة مرور المواطنين
* تفتيش جسدي مهين
اعتقال
ترسيم خطوط على
الشارع إللزام المواطنين
بالتوقف عندها للتفتيش

2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20

2015/12/20
2015/12/20
2015/12/21
2015/12/21

*عرقلة مرور
*احتجاز
اعتقال
إطالق النار والرصاص
الحي و المطاطي وإطالق
قنابل مسيلة للدموع
وقنابل الغاز والصوت

2015/12/22
2015/12/22

*عرقلة مرور
*احتجاز

2015/12/22

*اضافة عراقيل لبوابة
شارع الشهداء

2015/12/22

*اضافة عراقيل
ومسارب للتضييق على
المواطنين وتالميذ
مدرسة قرطبة
اعتقال
اعتقال
*اضافة عراقيل وعمل
حاجز عسكري ثابت
*إطالق الرصاص
المطاطي قنابل مسيلة
للدموع وقنابل الغاز
والصوت

2015/12/22
2015/12/23
2015/12/23
2015/12/23
2015/12/24

93
مجموع المواطنين
94

الطفل نور شاكر األطرش

95

الشارع العام

96
مجموع المواطنين

السهلة /جنوب الحرم
اإلبراهيمي
جيش االحتالل
(حاجز ابو الريش،حاجز
الرجبي ،حاجز الفرن)

*عرقلة مرور على
*احتجاز

2015/12/24

جيش االحتالل السهلة

اعتقال

2015/12/25

*تعدي استيطاني وإقامة
غرفة متنقلة .
* تجمهر وسط الشارع
وعرقلة مرور المواطنين

2015/12/25

*عرقلة مرور المصلين
*احتجاز

2015/12/25

* تجمهر المستوطنين
وسط الشارع وعرقلة
مرور المواطنين
*االبقاء على الغرفة
المتنقلة في الشارع العام
.

2015/12/26

اعتقال

2015/12/27

اعتقال
*إطالق قنابل مسيلة
للدموع وقنابل الغاز
والصوت
تفتيش جسدي وعرقلة
مرور واحتجاز مواطنين
*إطالق قنابل مسيلة
للدموع وقنابل الغاز
والصوت

2015/12/27

المستوطنين

مدخل حارة الساليمة قرب
حاجز الفرن

السهلة /جنوب الحرم
جيش االحتالل اإلبراهيمي

97

الشارع العام

98

مها شحدة شتات

جيش اإلحتالل بوابة الحرم اإلبراهيمي

99

امارات الزماعرة
مجموعة من المواطنين وطالب
المدارس

جيش اإلحتالل بوابة الحرم اإلبراهيمي
جيش االحتالل السهلة

مجموع المواطنين

جيش االحتالل الحريقة/وادي الحصين

102

مجموعة من المواطنين وطالب
المدارس

جيش االحتالل السهلة

103

*الطفل نبيل نادر الرجبي
*الطفل فرحات نادر الرجبي
*الطفل معتصم رائد ابو رميلة
الطفلة دانا رائد أبو رميلة
مجموعة من المواطنين وطالب
المدارس

جيش االحتالل السهلة

معلمين وطالب

جيش االحتالل حارة جابر

100
101

104
105

المستوطنين

مدخل حارة الساليمة قرب
حاجز الفرن .

107

2015/12/27
2015/12/28

المستوطنين

مدخل حارة الساليمة

اعتداء بالضرب

2015/12/28

المستوطنين

مدخل حارة الساليمة

اعتداء بالضرب

2015/12/28

106
الشارع العام

2015/12/27

المستوطنين

مدخل حارة الساليمة قرب
حاجز الفرن .

*إطالق قنابل مسيلة
2015/12/29
للدموع وقنابل الغاز
والصوت
تفتيش جسدي وعرقلة
مرور معلمين وطالب من 2015/12/29
مدرسة زياد جابر
* تجمهر المستوطنين
وسط الشارع وعرقلة
2015/12/29
مرور المواطنين
.

108

المواطنين و ممتلكاتهم

جيش اإلحتالل ابو الريش/طلعة أبو حديد

109

معلمين وطالب

جيش االحتالل حارة جابر

110

الشارع العام

المستوطنين

مدخل حارة الساليمة قرب
حاجز الفرن .

إطالق الرصاص المطاطي
وقنابل الغاز
تفتيش جسدي وعرقلة
مرور معلمين وطالب من
مدرسة زياد جابر

2015/12/29
2015/12/30

* تجمهر المستوطنين
وسط الشارع وعرقلة
مرور المواطنين
.

2015/12/30

111

الطفل ايمن جابر

جيش االحتالل حارة جابر

اعتداء جسدي

2015/12/30

112

الطفل اسالم محمد ابو قويدر

اعتقال  +اعتداء جسدي

2015/12/30

113
متضامنين اجانب

جيش االحتالل السهلة
مدخل حارة الساليمة قرب
حاجز الفرن .
المستوطنين

اعتداء جسدي

2015/12/31

مدخل حارة الساليمة قرب
حاجز الفرن .

اعتداء جسدي

2015/12/31

منع رفع اآلذان

12-1
إلى2015/12/31

114
115

رائد ابو رميلة

المستوطنين

الحرم االبراهيمي

جيش االحتالل الحرم االبراهيمي

