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  עדויות על פציעות מכדורי ספוג בירושלים המזרחית

  
  )2015יולי : מעודכן(

  

  תיאור הפציעה  מועד האירוע ומיקום  שם  

  2.7.14  .ע .ח  1

  שועפאט

 ונזקק נשברה לו הברך. נפגע ברגלו מכדור ספוג

  .לניתוח

  2.7.14  .מ .ט  2

  שועפאט

צלמת עיתונות אשר נפגעה בפניה מכדור ספוג ונגרמו 

  .שברים בלסת וחתכים בפניםלה 

  4.7.14  .ס .ת  3

  שועפאט

אושפז ועבר מספר ניתוחים . נפגע בעינו מכדור ספוג

וזאת בנוסף ( שנפגעה איבד את הראייה בעין. בעיניו

  ).להיותו עיוור בעינו השניה

  24.7.14  )14בן  (.ש .א  4

העיר , באב חוטה

  העתיקה

אושפז ונזקק לניתוח . נפגע בעינו מכדור ספוג

שבר בארובת העין ודימום נגרם לו . ולתפרים בפניו

  .מוחי

  1.8.14  .מ .מ  5

  עיסאוויה

שבר בלסת וחתכים נגרם לו . נפגע בפניו מכדור ספוג

  . נזקק לניתוח. עמוקים בפניו

  1.8.14  )14בת  (.ח .ע  6

  עיסאוויה

נפגעה בפניה מכדור ספוג בעת שעמדה בחלון ביתה 

לתפרים בפנים וכושר נזקקה . שבקומה השנייה

  .  הראיה שלה נפגע

מוחמד עבד אל מגיד   7

  )16בן (סונקרוט 

31.8.14  

  וז'ואדי ג

  .  נפגע בראשו מכדור ספוג ומת כעבור כמה ימים

  

  15.10.14  .א .מ  8

 סמטת – העיר העתיקה

  דין- עלא א

  . קרע בטחולאושפזה עם . נפגעה בגבה מכדור ספוג

  7.11.14  .ק .ע  9

 סמטת – העיר העתיקה

  דין- עלא א

 וגובס בבית שבר את ידו. נפגע בידו מכדור ספוג

  .החולים

  

  13.11.14  )11בן  (.מ .ס  10

  עיסאוויה

עבר , שברים בפניםנגרמו לו . נפגע בפניו מכדור ספוג

 אחת וגם איבד את הראיה בעין. מספר ניתוחים

  .בשניה נפגע כושר הראיה שלו

  3.12.14  )18בן  (.ע .ע  11

  פ שועפאט.מ

  . איבד את עינו.נורה בפניו

  3.12.14   .ס 'ג  12

  פ שועפאט .מ

שבר בעצם העין ושברים בפה . נפגע בעינו

ראייתו . נזקק להשתלת פלטינות בפניו. ובחניכיים

  . נפגעה מאד

  24.12.14  )6בן  (.ע .מ  13

  עיסאוויה

ואיבד נותח . שברים וחתכיםנפגע בפניו ונגרמו לו 

  . את הראיה בעינו
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  24.1.15   .ס .ס  14

  עיסאוויה

  נגרמו לו . ואיבד את הראיה בעינונפגע בפניו 

   שברים וחתכים בפנים

  

  31.3.15  )13בן  (.'ג .ז  15

  פ שועפאט.מ

  .איבד את העין. נורה בפניו

   .ט .ס  16

  )תושב שטחים(

15.4.15  

  עיסאוויה

  .איבד את עינו. נפגע בפניו

   21.5.15  )10בן  (.ע .י  17

  פ שועפאט.מ

.  בעצמות הפנים ובאףשברים מרובים. נפגע בפניו

  . איבד את עינו

  .ד .נ  18

  

12.7.15  

  שועפאט. פ.מ

  . איבד את עינו ושברים בפנים. נפגע בפניו


