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  2016מאי -2014יולי  ,עדויות על פציעות מכדורי ספוג בירושלים המזרחית
  

  תיאור הפציעה  מועד האירוע ומיקום  שם  

  2.7.14  ע.א..ח .1

  שועפאט

  . ונזקק לניתוחנשברה לו הברך. נפגע ברגלו מכדור ספוג

  2.7.14  מ.ט .2

  שועפאט

שברים בלסת צלמת עיתונות אשר נפגעה בפניה מכדור ספוג ונגרמו לה 

  .וחתכים בפנים

  4.7.14  ס.ע.י.ת .3

  שועפאט

איבד את הראייה . אושפז ועבר מספר ניתוחים בעיניו. נפגע בעינו מכדור ספוג

  ).וזאת בנוסף להיותו עיוור בעינו השניה( שנפגעה בעין

  24.7.14  )14בן (ש .מ.א.א .4

  העיר העתיקה, באב חוטה

שבר נגרם לו . אושפז ונזקק לניתוח ולתפרים בפניו. נפגע בעינו מכדור ספוג

  .בארובת העין ודימום מוחי

  1.8.14  מ.מ.מ .5

  עיסאוויה

נזקק . שבר בלסת וחתכים עמוקים בפניונגרם לו . נפגע בפניו מכדור ספוג

  . לניתוח

  1.8.14  )14בת (ח .מ.מ.ע .6

  עיסאוויה

נזקקה . נפגעה בפניה מכדור ספוג בעת שעמדה בחלון ביתה שבקומה השנייה

  .  יה שלה נפגעילתפרים בפנים וכושר הרא

  31.8.14  )16בן (ס .ע.מ .7

  וז'ואדי ג

  .  נפגע בראשו מכדור ספוג ומת כעבור כמה ימים

  

  15.10.14  א.'ג.מ.מ .8

  דין- סמטת עלא א– העיר העתיקה

  . קרע בטחולאושפזה עם . נפגעה בגבה מכדור ספוג

  7.11.14  ק.ס.ע .9

  דין- סמטת עלא א– העיר העתיקה

  . וגובס בבית החוליםשבר את ידו. נפגע בידו מכדור ספוג

  

  13.11.14  )11בן (מ .ע.ס.ס .10

  עיסאוויה

איבד . עבר מספר ניתוחים, שברים בפניםנגרמו לו . נפגע בפניו מכדור ספוג

  .אחת וגם בשנייה נפגע כושר הראיה שלו את הראיה בעין

  . י הביטוח הלאומי" ע100%הוכר כנכה 
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  3.12.14  )18בן (ע .מ.ע .11

  פ שועפאט.מ

  .איבד את עינו .נורה בפניו

  3.12.14  ס .א.'ג .12

  פ שועפאט .מ

נזקק להשתלת . שבר בעצם העין ושברים בפה ובחניכיים. נפגע בעינו

  . ראייתו נפגעה מאד. פלטינות בפניו

  3.12.14  ח.א.א .13

  פ שועפאט.מ

  . שברים בגולגולת. נפגע בפניו

  24.12.14  )6בן (ע .'ג.מ .14

  עיסאוויה

  . ואיבד את הראיה בעינונותח . שברים וחתכיםנפגע בפניו ונגרמו לו 

  20.1.15  ק.א.ע .15

  עיסאוויה

  .  בלתי הפיךנזק מוחינגרם לו . נפגע בראשו בזמן שישב בפתח ביתו

  24.1.15  ס .א.ס .16

  עיסאוויה

   .שברים וחתכים בפניםנגרמו לו . ואיבד את הראיה בעינונפגע בפניו 

  31.3.15  )13בן (' ג.י.ז .17

  פ שועפאט.מ

  .איבד את העין. נורה בפניו

  ט .ס .18

  )תושב שטחים(

15.4.15  

  עיסאוויה

  .איבד את עינו. נפגע בפניו

   21.5.15  )10בן (ע .ס.י .19

  פ שועפאט.מ

  . איבד את עינו.  בעצמות הפנים ובאףשברים מרובים. נפגע בפניו

  ד.נ .20

  

12.7.15  

  שועפאט. פ.מ

  .שברים מרובים ואיבד את עינו. נפגע בפניו

  14.9.15  )67בן (ד .ד.'ג .21

  העיר העתיקה

פצע פתוח ושטפי ,  בחזה ובבטןשטפי דם. נפגע בבטנו ובפניו מכדורי ספוג

  . מעל העיןדם

  15.9.15  )14בת (מ .י.א .22

  עיסאוויה

  . שברנפגעה בעצם החזה ונגרם לה 

  .ושטף דם במוח שבר בגולגולת. נפגע בראשו מכדור ספוג  19.9.15  )15בן (ע .ד.מ .23
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  עיסאוויה

  29.9.15  )5בן (ר .ר.ע .24

  עיסאוויה

  . שטף דם. מפשעהנפגע מכדור ספוג ב

  2.10.15  ח.י .25

  עיסאוויה

  . איבד את עינו. נפגע בעינו מכדור ספוג

  3.10.15  )18בן (ב .י.מ .26

  אבו טור

  . שברים בעצמות הפנים ונגרמו לו איבד את עינו השמאלית, נפגע בפניו

  21.10.15  ע.פ.ל .27

  עיסאוויה

 ונגרמו לו איבד את עינו. נפגע בפניו כשעמד במרפסת ביתו בקומה השניה

  . שברים בעצמות הפנים

  17.10.15  )18בן (ס .ע .28

  עיסאוויה

  . איבד את עינוונפגע בפניו 

  1.11.15  ח.א.מ .29

  עיסאוויה

והוא  חתכיםנגרמו לו ולאשתו . נפגע בפניו מכדור ספוג שפגע בו דרך החלון

  . נזקק לתפרים

  2.12.15  )16בן (א .מ.ח .30

  פ שועפאט.מ

  . שברים בפנים ונגרמו לו איבד את עינו. נפגע בפניו

  6.1.16  )12בן (ח .ת.א .31

  עיסאוויה

  . ונזק מוחי בלתי הפיךנגרמו לו שברים במוח . נפגע בראשו מכדור ספוג

  17.1.16  ב.א.נ .32

  עיסאוויה

  .קרע בכבד נגרם לו. נורה בבטנו

  2.4.16  )13בן (מ .א.ח .33

  ראס אל עמוד

  .חתך עמוק וחבלה בראשנגרם לו , נפגע בראשו


