
עיצוב סוכנות

2021ריכוז אירועי דצמבר 
ח מתבסס על יומן האירועים של הצלה ללא גבולות וכל נתון בגרפים להלן מגובה אצלנו בתיעוד תאריך שעה ומיקום בזמן אמת "הדו



ע  ואלימות  "נפצעו באירועי פח47ד נרצח ועוד "הידימנטמןיהודה 

12/2021של ערבים לעבר יהודים במהלך חודש 

מאות פיגועים יומיים על צירי הנסיעה שהסתיימו בנס ללא פגיעות בנפש  

נהגים סינוור5, הצתות5, צבעבקבוקי 20יידוי , צמיגים בוערים45, תבערהבקבוקי 64יידוי , אבניםיידויי 311דווח על לפחות 

.דקירהפיגועי 5, דריסה1, יריפיגועי 5, מטענים בצירים2,  בלייזר

נפגעים מיידוי 25,  פצוע קל בפיגוע ירי בגבול הרצועה1,נפצעו2בפיגוע ירי ד נרצח"הידימנטמןיהודה )

דריסת שוטרים , קל עד בינוני בפיגועי דקירה 4, קל מאלימות במהלך שוד רכב 4, בינוני מדריסה 1, אבנים

(נפגעים מאלימות כללית של ערבים לעבר יהודים 7, קל עד בינוני 3שמוגדרת פלילית 
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יהודה

אבניםידוימקרי 3: בקעת הירדן 
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נפגעי ידוי אבנים נפגעי פיגועי ירי
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נפגעי פיגועי דקירה נפגעי אלימות

.  נפצעו קל מזריקת אבנים שכוון ליהודים' פלס2, חרדה 5,אזרחים קל16, חייל1: ש"באיונפגעים מאבנים 22

קל 1: פיגוע ירי בגבול הרצועה .  פצועים קל2, ד  "הרוג הי1: ש"באיופיגועי ירי 5

בינוני  1פצוע : פיגועי דריסה 2

חרדה 1פצועים  קל 3:מקרים של שוד רכב4

בינוני  1: פיגועי דקירה 3: ירושלים, קל1: י אסיר בטחוני "פיגוע דקירה ע1, פצוע קל1: ש"באיופיגוע דקירה 1: פיגועי דקירה 5
קל  1, 

סיכול פיגועי דקירה 

.ערבים עם סכינים9נתפסו : חדירה מהרצועה , במרכז הארץ1ש"באיופיגועי דקירה 3סוכלו 

:במרכז הארץ 2, ש"באיונפגעים מאלימות של ערבים 5

נפצע קל מחבלות רכבם הושחת  1פים"שוי "חסידי ברסלב שנכנסו בשוגג עם רכבם לרמאללה חולצו ע2ערבים תקפו 04/12/21

.והועלה באש

.א לעבר הכוחות"ללולים של מעון ונפצע קל בהמשך התפתח ז' רועה צאן יהודי הותקף מז04/12/21

בדואים ואנרכיסטים תקפו רועי צאן יהודים מהחווה של קוקו שירדו לשטחי מרעה באזור  חמרה פצוע קל חתכים ביד 24/12/21

.וברגל פונה לחווה באלון מורה חבר לאמבולנס

.ערבים הגיעו עם אלות תקפו ויידו אבנים לעבר רועים מחוות עשהאל סמוך למשכיות פצוע קל בראשו טופל במקום25/12/21

י פועלים ערבים שהיכו אותם עם כלי עבודה מנהל עבודה  "מסגרים יהודים ע2באתר בניה ברעננה הותקפו קשות 06/12/21
.חמוש עצר את המשך התקיפה

נפגעים



ע בירושלים"אירועי פח

נפגעים    7ירושלים 

בתי יהודים בירושלים הותקפו בעשרות בקבוקי תבערה רכבים ואוטובוסים נרגמו באבנים אירועי תקיפה אלימה ופיגועי  

.דקירה

.  נפגע חרדה1, אזרח נפצע קל 1, שוטר נפצע קל 1: יידוי אבנים וחפצים 

קל 2: תקיפת יהודים 

דריסה ונהיגה פרועה שמוגדרים כאירועים פלילים למרות שמכוונים לפגיעה בכוחות ברחבי הארץ, ירי 

.ירי ללא נפגעים1

כשאחד מהם  20בשנות ה 3א זרקא במהלך פעילות יזומה של הבלשים הכוחות עצרו סר'בגירי לעבר שוטרים 07/12/21

.קרלוק"תמברשותו נמצא 



פירוט אירועים

שוטר נפצע קל: ש"באיודריסה פלילי 

הכוח לראמדיןערבי שנהג ברכב גנוב הגיע סמוך למעבר מיתר לא נענה לכוח סטה לעברם ניגח מספר רכבים ונמלט רגלית -ניסיון דריסה על רקע פלילי 12/12/21

ביצע ירי לעבר גלגלי הרכב  

השוטר פונה לבית חולים מאירלקלקליהשוטר נפצע קל כשנהג ערבי פרץ מחסום בכיכר צופים ונמלט : דריסה פלילי 13/12/21

.שוטרים נפצעו קל ובינוני2: דריסה פלילי בשאר חלקי הארץ

אחד נהרג 2קל הכוח השיב בירי לעבר הרכב ופגע ב 1קל עד בינוני 1לוחמים שנפצעו 2ב באום אל פאחם רכב דרס "במהלך פעילות של מג-דריסה פלילי 03/12/21

.ברכב אותר אקדח.  אחד נפצע קל ונעצר

ש"באיוי ערבים "תאונות קטלניות שנגרמו ע

.קל4, בינוני עד קשה 2, אנוש : נפגעים ערבים 7בהר חברון אשתמועצפונית לצומת 02/12/21

נוסעי הרכב הערבים נהרגו  וברכבם  2צפונית לצומת עבוד 446במקום אסור גרמו לתאונה קטלנית בכביש ופירססוערבים שנהגו ברכב שהורד מהכביש  03/12/21

.ההורים פצועים קשה מאד. נהרגו הילדים הללי וטוב ראי והעובר מלאכימברוכיןשל משפחת מעודד 

:נסיעה פרועה 

וניסה להימלט מהמשטרה התנגש בעמוד חשמל בכניסה לאריאל הרכב התלקח והוא ניסה להימלט רגלית  ( מאזור מסובים)ערבי מהכפר עין שנהג ברכב גנוב 20/12/21

.ונתפס



בקעת הירדן וירושלים  , ןושומר, ביהודהמאות מתנדבי הצלה ללא גבולות הפזורים 
.שעות24ממשיכים לשמור על כשירות מבצעית והענקת סיוע רפואי ראשוני 

www.Hatzalah.org.il

לטלגרםלעדכונים בזמן אמת הצטרפו 
https://t.me/hatzhalhyosh

http://www.hatzalah.org.il/
https://t.me/hatzhalhyosh

