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מלחמה באוקראינה. עדכון יומי.
10:00,07.03.2022

המשפט ההומניטארי הבינלאומי: הפגזות נמשכותכוחות רוסים ממשיכים להפר את כללימסדרונות הומניטריים.
ב"מסדרונות הירוקים", ציוד ותחמושת מוצבים באזורי מגורים של ערים, במספר ערים קיים משבר הומניטרי בהתנחלויות

8הפינוי:במהלךהופגזוואזרחיםאזרחים,לפינויהמשמשגשרבמכווןתקפורוסיםכוחותקייב,מחוזבאירפין,הכבושים.
אזור,יאסנוחורודקהב-ימים.משלושהיותרכברומיםלחשמלגישהללאהעירילדים.2לפחותכוללנהרגו,אדםבני

קייב, אזרחים נורו במחסום בעת שניסו לעזוב את הכפר. הניסיון השני לפנות אנשים ממריופול סוכל עקב הפגזה
מתמשכת. נכון לעכשיו, קייב מנהלת משא ומתן על פינוי מבוצ'ה והוסטומל, אזור קייב. בוצ'ה, כמו אירפין, היא ללא מים

נורה למוות בזמן שעבד עם מתנדבים כדי לספקהוסטומלומזון, כמו גם ללא אפשרות לצאת מהמקלט. ראש העיר של
מזון לאזרחים.

8עםהופגזוהיוםבמהלךבערב.ראשוןביום20:00בשעהאזורים17ב-הייתהאוויראזעקתהמתקפה.תחתערים
. ההתקפות על חרקובהים השחורהטילים שוגרו מאזורוהבסיס הצבאי בהברישיבקה.בויניצהטילים נמל התעופה

).KIPT(בחרקובוטכנולוגיהפיזיקהשללמדעהלאומיהמרכזעלמרובותרקטותמערכותהפגיזוראשוןביוםנמשכות.
גרעינייםחומריםואחסוןגרעינימתקןהרסגרעיני.דלקשלאלמנטים37מותקניםשבוגרעינימתקןקייםהפעילבאזור

עלולים להוביל לאסון סביבתי רחב היקף. בלילה, כוחות רוסים תקפו את החוף הדרומי - בעבר הודיע   הנשיא זלנסקי כי
רוסיה מתכננת לתקוף את אודסה לאחר שהושגו מפות האויב. הכפר טוזלה, אזור אודסה, הופגז בלילה עקב מיקומן של

BM-30מ-הופגזובמיקולאייבאזרחיםתשתיותבאזור.קריטיותתשתיות Smerch.כדיקריטיתהיאמיקולאייבתקיפת
החייליםכאשרנפצעוורביםאדםבנישנילפחותנהרגובקרמטורסקאוקראינה.דרוםשלNPPה-לעברלהתקדם

הרוסים ירו על בנייני דירות.

מפעלי התעשייה הביטחונית האוקראינית, בהתייחסו למשרדעל התקיפות עלהודיעכלי התקשורת הרוסי, ריה נובוסטי,
ההגנה הרוסי. החדשות על התקיפה פורסמו לאזרחים ולעובדים "להתפנות" מהמפעלים ולהתנגד לשליטת רשויות

אוקראיניות.

העדכנית ביותר של המתקפה הרוסית באוקראינה.המפהבדוק את

הרוסים בחרסון, נובה קחובקה, נובוולקסייבקה וקלנצ'אק, וכןבאזור חרסון התגייסו נגד הכובשיםעצרות נגד הכיבוש.
לרחובות וקראו לרוסים לעזוב את קרים.יצאו טטרים קריםבצ'ונגרתושבי טרויצקי שבאזור לוהנסק.

להפגיז אזורי מגורים של ערים ברוסיה ליד הגבולמידע נוסף נראה כי הרשויות ברוסיה מתכננותפרובוקציות.
האוקראיני. לפי תרחיש זה, תמונות מבוימות יוזרמו לציבור, ויציגו קורבנות מרובים בקרב אזרחים בגלל הצבא

האוקראיני. זה יאפשר להאשים את הצבא האוקראיני בכך להמשיך במתקפה נוספת ולהשיק גיוס מלא בכל רחבי
המדינה. תרחישים דומים יושמו במהלך הפעילות הצבאית באפגניסטן, צ'צ'ניה, אבחזיה. בליפטסי, אזור חרקוב,

הכובשים מכריחים אזרחים לשים פסים לבנים ואדומים על זרועותיהם, ולשים בדים לבנים על הבניינים שלהם. חיילים
רוסים השתמשו בפסי זרוע אדומים ולבנים כדי להזדהות את עצמם.

והזרם הופסק זמנית. אותו תרחיש בוצע בעבר בקייב, בחרסוןמגדל הטלוויזיה בחרקוב נפגע מהטילְּכֵלי ִתְקׁשֹוֶרת.
ובמליטופול. כדי לנטרל שיבושים אפשריים בתקשורת, המשרד לטרנספורמציה דיגיטלית השיק שירות טלוויזיה

הטלוויזיהמערוציהחדשותאחרלעקובכעתיכוליםהלאומיתDiiaבאפליקצייתהמשתמשיםממלכתית.באפליקציה
את העיתונאי השוויצרי, גיליאם בריק, ונטלו את הכסף שלו,ירו לעבר ושדדוהאוקראיניים. ביום ראשון, חיילים רוסים

נורו ונפצעו בעת שניסו להתרחק מהמארב.מסקיי ניוזהקסדה, החומרים המוקלטים והמחברת שלו. כתבים בריטיים

פינוי אזרחים. כך, בתקשורת הרוסית טוענים כי חמושירוסיה מאשימה את הצד האוקראיני במניעתדסאינפורמציה.
אזוב הפילו טור של אזרחים שניסו לעזוב את מריופול לאורך המסדרון, יש הרוגים ופצועים. לדבריהם, הניסיון השני

לפנות את האוכלוסייה ממריופול נכשל עקב מידע מוטעה של השלטונות האוקראיניים על העברת משטר השתיקה. רוסיה
גם משכנעת שהצד האוקראיני דוחה מכל וכל את שיתוף הפעולה בפינוי תושבי חרקוב וסומי. בנוסף, רוסיה טוענת כי

"רדיקלים" באוקראינה מבצעים את הטיהור האתני: "מיליטנטים לוקחים אנשים שאין להם דרכונים אוקראינים לכיוון לא
ידוע".

עלהתקפותלתפקד.יוכלולאכברשחלקם,באוקראינהחוליםבתי34נפגעוהמלחמהתחילתמאזהבריאות.מערכת
ביותרהגדוללילדיםהחוליםבביתפגעששוגרשיוטטילההוראות.6לפיז'נבהאמנתאתמפרותהחוליםבית

באוקראינה "אוהמטדיט". כתוצאה מכך נגרם נזק לחלונות ולדלתות. אנשים לא נפגעו. בנוסף, מונעים הכובשים הסעות
לבית החולים. בינתיים מגיפת קוביד ממשיכה להתפשט, אם כי הבדיקות ואיסוף הנתונים מוגבלים מאוד ולא מדויקים.

מאושפזים.600-700מתוכםיום,מדינרשמיםמקריםאלף6-7

שלושת הצדדים בין האגודה הבינלאומית לאנרגיהעל נכונותו להשתתף בפגישתהודיעפוטיןאבטחת אנרגיה.
אטומית-רוסיה-אוקראינה. הפגישה יכולה להתקיים באינטרנט או בשטח המדינה השלישית.
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יותר ממחצית מהעסקים האוקראינים ממשיכים בפעילות במהלךאיגוד העסקים האירופילפיעסקים בזמן מלחמה.
לתמוךכדינוספים.תשלומיםמשלמים45%ו-במלואןלעובדיםמשכורותלשלםממשיכיםמהעסקים63%מלחמה.

בעובדים, עסקים משלמים משכורות חודש או יותר מקדמה, מחזירים הוצאות רילוקיישן, שוכרים מגורים במערב
אוקראינה או בחו"ל, עושים ביטוח למי שימשיך ללכת לעבודה. עסקים מבוססי אוקראינה מנסים לתמוך באוקראינה

בעתות מלחמה כלכלית, תומכים בעובדים המגינים על המדינה, מספקים סחורות, שירותים, תרופות או אמצעי
הגנה/הגנה.

כל הפעילות ברוסיה, ולכן הכרטיסים שלה לא יעבדו יותרהודיעו על השעייתאמריקן אקספרסאיזולציה התוקף נמשך.
PwCיציאתבעקבותבבלארוס.פעילותםהשעייתעלהודיעההחברהכן,כמוברוסיה.בכספומטיםאובסוחרים

Financialאומרובלארוס,מרוסיהKPMGו- Times.זהרוסיה.שלהמרכזיהבנקעםעסקאותהשעתהקוריאהדרום
Radioרוסית.עלשהוטלוהכספיותמהסנקציותחלק Liberty Corporation (RFE / RL(פעילותה.אתהפסיקה

TikTokפייקים".בנושאהרוסיהחוקעקבברוסיתעבודתהאתהשעתה"Spotifyה-מנויכיהודיעהPremiumזמיןאינו
כבר לא משרתתנטפליקסיותר ברוסיה עקב היציאה של מאסטרקארד וויזה. החברה סגרה את משרדה לפני יומיים.

לקוחות ברוסיה על רקע הפלישה לאוקראינה.

(רחובבעירקירותעללאוקראינהסולידריותאמנותיצירותויצרובריגההתכנסואמנים40מ-יותרהיוםאמנות:
Vesetas.(אוקראינה.עללטיסהאסוראזורלהציגהקוראתגוגנהייםר.סולומוןבמוזיאוןהתקיימהסמליתהופעה

אירועים קרובים:
במרץ.7ומתן,משאשל3סבב●
עללדיןרוסיהאתלהביאכדיבהאגאו"םהשלהבינלאומיהדיןבביתתדברהאוקראיניתהמשלחתבמרץ,7-8ב-●

פשעיה נגד אוקראינה.

סָטִטיסִטיָקה:
.ילדיםלזכויותהציבורתלונותנציבלפיבמלחמת,נפצעו71נהרגו,ילדים38●
.2022בפברואר24מאזנהרסובאוקראינהספרבתי211●
.MinEnrgoאומרהמתמשכת,המלחמהעקבחשמלללאנותרואוקראינים650,000●
.MinJusticeאומרתינוקות,4,311ונולדובאוקראינהנרשמוחדשותמשפחות4,000כמעטהמלחמה,במהלך●
מיותרהמלחמה,מתחילתלאוקראינהחזרואזרחים140,000●
שללהגנההבינלאומיללגיוןלהצטרףבקשההגישולשעבר,בריטייםנחתיםכוללמדינות,52מ-זרים20,000כ-●

אוקראינה.
בבוקר,6ל-נכוןהרוסיהצבאשלהמשוערותהאבדותסך  עלהודיעאוקראינהשלהמזויניםהכוחותשלהכלליהמטה●
APV,290-טנקים,11,000מ-יותר-חיילים:2022במרץ7 - MLRS,117-ארטילריהמערכות,999 - מערכות,50

רמהמל"ט,60-דלקמיכלי,3-קלותסירות,454-רכבכלי,68-מסוקים,46-מטוסים,23-מטוסיםנגדלוחמה
.7-מבצעית-טקטית

כל פעולה חשובה, לא משנה כמה קטנה!
תרמו כדי לעזור לסטודנטים● אוניברסיטת טרטו הקימה קרן מלגות לתמיכה בלימודים של סטודנטים אוקראינים.

.אוקראינים להמשיך בלימודיהם
● פרסם הודעות הקוראות להכנסת אזור אסור לטיסה מעל אוקראינה להפסיק את ההפגזה על אזרחים על ידי רוסיה

.closetheskyב-#השתמשגרעיניות.כוחתחנותכגוןקריטיותתשתיותשלבטיחותןאתולהבטיח
● שתף את הערת התדריך עם התקשורת המקומית ומקבלי ההחלטות שלך.

תודה על התמיכה באוקראינה! סלבה אוקראיני! תהילה לאוקראינה!

עדכון שהוכן על ידי נציגים של ארגונים לא ממשלתיים אוקראינים ומומחים לביטחון אנושי ודמוקרטיה, שנמצאים בערים בכל רחבי
אוקראינה כרגע. ארגונים לא ממשלתיים: מכון למחקר פוליטי ומידע לא ממשלתי, עולם הקהילות, המרכז החינוכי של קייב

Tolerspace, NGO U-Cycleקייב),שלהאופנייםרוכבי(אגודתOpenSpace.Works Cooperative.:מומחיםSofia Oliynyk,
Maryana Zaviyska, Sofia Belaתרבות),מורשת(גושTaras Tymchuk, Uliana Movchanדיסאינפורמציה).(גוש
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