האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 26-20בינואר 2010
התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 26 -בינואר:
 28בינואר:
• כמעט  500,000ליטר דלק תעשייתי הועברו אל תחנת הכוח של עזה ) .(GPPעם זאת ,מ GPP-נמסר
שכמות זו תספיק בקושי להפעלת טורבינה אחת עד יום ראשון ,אלא אם תתקבל אספקה נוספת.

הגדה המערבית
פעולות צבאיות המשפיעות על אזרחים;  12פלסטינים נפצעו בידי כוחות
הביטחון של ישראל
במהלך השבוע ,פצעו כוחות הביטחון הישראלים  12פלסטינים ברחבי הגדה המערבית בהשוואה לממוצע השבועי
של  17פצועים ,שנרשם ב .2009 -יחד עם מניין הפצועים של השבוע ,מגיע מספר הפלסטינים שנפצעו בתקריות
אלימות בין ישראלים לפלסטינים מאז תחילת  2010ל.53 -
שמונה מבין מקרי הפציעה שנרשמו השבוע נגרמו במהלך הפגנת המחאה כנגד הגדר הנערכת מדי שבוע בכפר נעלין
)שני פצועים( ,הפגנה שהתקיימה בכפר אל טוואני לאחר שכוחות הבטחו ,אליהן נילוו גם מתנחלים ,נכנסו לכפר
)פצוע אחד( והפגנה כנגד הרחבת התנחלות חלמיש שבאזור רמאללה )חמישה פצועים ,ראו בהמשך(; במהלך
התקרית האחרונה נפצעו גם שלושה פעילי שלום בינלאומיים וחייל ישראלי אחד .באירוע נפרד ,אנשי כוחות הביטחון
הישראליים תקפו פיזית וגרמו לפציעתם של ארבעה פלסטינים ,בעת שניסו להיכנס לירושלים המזרחית ללא היתר
הנדרש על ידי ישראל .בשתי תקריות שונות שהתרחשו במחסומים א-זעים וג'בעה )נפת ירושלים( ,עצרו הכוחות
הישראליים שני פלסטינים; שניהם עוכבו לאחר שניסו לכאורה לחצות את המחסום כשברשותם כלי נשק.
בארוע מסויים השליכו פלסטינים מטען צינור לעבר כוחות ישראליים במחסום קלנדיה ,נקודת המעבר הראשית
לכניסת פלסטינים לירושלים המזרחית מכיוון צפון ,המתאפיין בתורים ארוכים ובבדיקות ביטחוניות קפדניות  .למרות
שלא דווח על נפגעים ,הכוחות הישראליים סגרו חלקית את המחסום למשך שמונה שעות כמעט )מ 20:30 -בערב
ועד  05:00בבוקר(.
במהלך השבוע ,ערכו כוחות הביטחון הישראליים  102סריקות חיפוש בכפרים פלסטיניים ,מרביתן בצפון הגדה )68
סריקות( .נתון זה הינו נמוך במעט מהממוצע השבועי שנרשם במהלך  103) 2009סריקות( .מדיווחים שפורסמו
באמצעי התקשורת עולה כי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית )רש"פ( עצרו שישה גברים המשמשים כעוזריו
של דובר המועצה הפלסטינית המחוקקת ,עזיז דוויק.

תקריות בהן היו מעורבים מתנחלים
במהלך השבוע ,התרחשו עשר תקריות בהן היו מעורבים מתנחלים ואשר הסתיימו בפציעתם של חמישה פלסטינים;
בתקריות אלו נפצעו גם שלושה מתנחלים במהלך התנגשויות עם פלסטינים שפרצו לאחר שמתנחלים תקפו קהילה
פלסטינית .במהלך השבוע התרחשו שש תקריות נוספות אשר השפיעו על מתנחלים ,אשר הסתיימו ללא פצועים.
בשכונת שייח ג'ראח שבירושלים המזרחית ,בה גרשו מתנחלים  53תושבים פלסטינים ועברו להתגורר בבתיהם,
תקפו מתנחלים ישראלים חמישה פלסטינים ופצעו שניים מהם .כתוצאה מכך פרצו עימותים בין מתנחלים ופלסטינים,
שבעקבותיהם הגיעו למקום כוחות הביטחון הישראלים ועצרו שני פלסטינים; שניהם שוחררו מאוחר יותר .באותו
אזור ,קיימו יותר מ 400 -פעילים ישראלים ,פלסטינים ובינלאומיים ,הפגנה במחאה על גירושן של משפחות
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פלסטיניות מבתיהן .במהלך ההפגנה ,חסמו כוחות הביטחון הישראלים את כל הדרכים המובילות אל מקום ההפגנה
ועצרו  20פעילים אשר שוחררו לאחר מכן .פעולות מחאה אלו נערכות כעת מדי שבוע.
במהלך השבוע ,התרחשה תקרית שמקורה במדיניות "תג מחיר" ,שבמסגרתה מתנחלים תוקפים פלסטינים בתגובה
לניסיונות לפרק מאחזים; מתנחלים נכנסו לכפר ביתילו )נפת רמאללה( והתעמתו עם התושבים לאחר שרשויות
ישראל הסירו מבנה ששימש כבית כנסת במאחז גבעת מנחם .שני פלסטינים ושלושה מתנחלים נפצעו מפגיעת
אבנים ונגרמו נזקים לבית מגורים פלסטיני אחד ולשני כלי רכב; כוחות הצבא והמשטרה הישראליים פינו את
המתנחלים מהמקום וערכו חקירה של האירוע .בדוח שפורסם בנובמבר  ,2009זיהה משרד  OCHAאת כפר ביתילו
כאחת הקהילות הפלסטיניות הפגיעות לאלימות מצד מתנחלים בהקשר של מדיניות "תג מחיר".
בתקרית נפרדת ,נכנסו מתנחלים תושבי ברכה )נפת שכם( לכפר הסמוך עירק בורין והתעמתו עם התושבים ,כוחות
הביטחון הישראלים הגיעו למקום וירו רימוני גז מדמיע וכדורי מתכת מצופים גומי במטרה לפזר את המתנחלים
והפלסטינים; פלסטיני אחד נזקק לטיפול רפואי כתוצאה משאיפת גז מדמיע .כמו כן ,מתנחלים תושבי חלמיש כרתו
השבוע  20עצי זית שבבעלות חקלאי פלסטיני מהכפר דיר נידהם )נפת רמאללה( .מזה מספר שבועות מתקיימות
באופן קבוע הפגנות מחאה כנגד הרחבת התנחלות חלמיש על אדמות דיר נידהם ,אשר במהלכן פרצו התנגשויות בין
פלסטינים ,מתנחלים וכוחות הצבא הישראלי.
כמו כן ,במהלך השבוע התרחשו ארבע תקריות של יידוי אבנים בידי מתנחלים ישראלים לעבר כלי רכב פלסטיניים
שנסעו בכבישים הסמוכים להתנחלויות באזורי רמאללה ,שכם וחברון; בתקריות אלה לא היו נפגעים ולא נגרם נזק
לכלי הרכב .בנוסף ,התרחשו חמש תקריות שהשפיעו על מתנחלים ישראלים ,במהלכן פלסטינים יידו אבנים והשליכו
בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראליים שנסעו בסמוך לכפרים פלסטיניים באזורי רמאללה וחברון .לא דווח על
נפגעים ,אולם נגרמו נזקים לכלי הרכב .בתקרית נוספת ,פלסטינים יידו אבנים לעבר כלי רכב של שר בממשלת
ישראל ,בדרכו לבקר מתנחלים תושבי ירושלים המזרחית ,לא דווח על נפגעים.
בהמשך למעצרם בשבוע שעבר של מספר מתנחלים ישראלים בחשד להצתה ולגרימת נזק למסגד בכפר יסוף )נפת
סלפית( בדצמבר  ,2009עצרה השבוע משטרת ישראל רב בחשד למעורבות בתקרית; האיש ,וכן חלק מעצורי
השבוע הקודם ,שוחררו מאוחר יותר .היעדר אכיפה הולמת של החוק כנגד מתנחלים ישראלים אלימים ממשיכה
להוות גורם לדאגה; במהלך תקופת הדיווח ,דרש ארגון זכויות האדם הישראלי "יש דין" להגיש כתבי אישום כנגד
ארבעה מתנחלים שתועדו בוידאו ע"י המשטרה בעת שתקפו בדואים בגדה המערבית בקיץ  ,2008אולם תיקיהם
נסגרו מאוחר יותר ללא הגשת כתב אישום.

פגיעה בבית קברות פלסטיני בעוורתה )נפת שכם(
במהלך השבוע ,ארעה פגיעה בבית קברות פלסטיני בכפר עוורתה )נפת שכם( ורוססו כתובות נאצה בעברית,
אנגלית ורוסית בשטח הכפר .התקרית התרחשו בעת שקבוצת מתנחלים ,שאובטחו ע"י כוחות הצבא הישראלי,
ביקרו באתר המשמש לעליה לרגל .הפלסטינים מטילים את האחריות לנזקים על המתנחלים והחיילים הישראלים;
הצבא הישראלי פתח בחקירת האירוע.

נמסרו צווי הריסה חדשים
המנהל האזרחי הישראלי מסר צווי הריסה והפסקת עבודה כנגד  17מבנים בבעלות פלסטינית באזור  Cשל הגדה
המערבית ,בגין היעדר היתרי בנייה הנדרשים על ידי המנהל האזרחי הישראלי :שלושה בביתילו )נפת רמאללה(,

שבעה באל קעבנה )נפת יריחו( ,שניים בקיזון שבעיר חברון ,שלושה בקרזלייה )עקרבה – נפת שכם(
ושניים בבורין )נפת שכם( .בצווים כלולים חמישה בתי מגורים בקרזלייה וקיזון ,המציבים  39בני אדם
בסכנת עקירה ממקום מגוריהם; חמישה מבנים המצויים בשלבי בנייה ,מתוכם שניים מתוכננים לשמש
כמסגד ומרפאה וכן בניין בן שתי קומות בכפר בורין ושלושה בתי מגורים בביתילו ושבעה מבנים באל
קעבנה ,ביניהם חמישה קרוואנים השייכים לבית הספר של הקהילה ,מסגד וחדר שירותים .בשנים 2009
ו ,2010-נהרסו באזור  Cשל הגדה המערבית  226מבנים בבעלות פלסטינית בגין היעדר היתרי בנייה
הנדרשים על ידי המנהל האזרחי .הריסות המבנים גרמו לעקירתם של  431בני אדם ממקום מגוריהם
והשפיעו על  554בני אדם נוספים.
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כמו כן באזור  ,Cהמנהל האזרחי מסר צו פינוי כנגד חמישה אוהלים ושתי מכלאות לבע"ח שבבעלותן של
שלוש משפחות באזור אל פקועה )נפת יריחו( ,בגין מיקומם בתחומי שטח המשמש לאימוני הצבא )"שטח
אש"( .בצו נאמר כי על בני המשפחה לפנות את מקום מגוריהם בתוך  72שעות והדבר מציב  18בני אדם,
ביניהם  11ילדים ,בסכנת עקירה .יותר מ 80 -אחוזים מהריסות המבנים שבוצעו באזור  Cבמהלך 2009
התרחשו באזורים שהוכרזו "שטחי אש" ,אולם תושבים רבים דיווחו שהם מעולם לא ראו אימונים של הצבא
הישראלי בקרבת אזור מגוריהם.

רצועת עזה
שבועיים ברציפות לא נרשמו נפגעים כתוצאה ישירה מהסכסוך
שבועיים ברציפות לא נרשמו ברצועת עזה נפגעים פלסטינים בהקשר של הסכסוך הישראלי – פלסטיני .זאת לאחר
שבמהלך השבועיים הראשונים של  2010חלה עלייה משמעותית במפלס האלימות ,שמהלכה נהרגו תשעה
פלסטינים ונפצעו חמישה נוספים .השבוע דווח על תקרית אחת בלבד של עבודות יישור קרקע בידי הכוחות
הישראלים בתחומי הרצועה ,בקרבת גבול עזה – ישראל ,לעומת ממוצע שבועי של שלוש תקריות מעין אלה שנרשם
במהלך ארבעת השבועות האחרונים .הפלגים הפלסטיניים החמושים המשיכו לשגר טילים מתוצרת מקומית ופצצות
מרגמה לעבר שטחה הדרומי של ישראל ,כולל בסיסים צבאיים ,מבלי לגרום לנפגעים או לנזק לרכוש .לפי דיווחים,
חלק מהטילים נחתו בתחומי הרצועה או התפוצצו מוקדם מהמתוכנן.

עדכון בנושא ההצפות ברצועת עזה 800 :בני אדם הושפעו
במהלך השבוע ,ביצעו ארגוני סיוע הומניטרי הערכות בנוגע להיקף הנזק שנגרם לבתי מגורים ,מקורות פרנסה
ושטחים חקלאיים כתוצאה מהגשמים העזים וההצפות שהתרחשו בעקבותיהם ב 18 -בינואר באזור ואדי עזה  /אל
מור'רקה שבמרכז הרצועה .מספרם הכולל של נפגעי ההצפות מוערך ב 140 -משקי בית או  800בני אדם ,שקיבלו
מאז סיוע בסיסי לשעת חירום הכולל מצרכי מזון ופריטים שאינם מזון מארגונים שונים ,ביניהם הסהר האדום
הפלסטיני ,המשרד לעניינים חברתיים בעזה ,סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם )אונר"א( ,קרן החירום הבינלאומית
של האומות המאוחדות לילדים )יוניצ"ף( ומספר ארגונים לא ממשלתיים מקומיים .ההצפות גרמו למותן של כ500 -
כבשים ומספר עזים ושל מאות תרנגולות בשני לולים גדולים; כמו כן הושמדו כוורות דבורים רבות .בעקבות חשש
לבריאות הציבור ,סולקו מרבית הגוויות של חיות המשק המתות ע"י הרשות המקומית; באזור נמשכות עבודות
תיקונים וניקוי השטח .מספר משפחות ממשיכות להתגורר בבתי קרובים/חברים ,בעת שהן ממתינות שבתיהן
יתייבשו וניתן יהיה לנקות אותם.

תחנת הכוח של עזה חדלה באופן חלקי מפעילות עקב המחסור בדלק –
הפסקות חשמל של עד  12שעות
ב 23 -בינואר ,השביתה תחנת הכוח של עזה את אחת משתי הטורבינות וצמצמה את תפוקת החשמל מ 65 -ל30 -
מגה-וואט ,עקב המחסור בדלק תעשייתי .היקף אספקת הדלק התעשייתי ,המיובא מישראל בלבד ,צומצם מאז
תחילת  2010מ 2.2 -ל 1.5 -מיליון ליטר בשבוע בממוצע.
הפחתת ייצור החשמל השבוע בתחנת הכוח העזתית אילצה את חברת החשמל המקומית ) (GEDCOלהפעיל
הפסקות חשמל יזומות ארוכות ,למשך  12-10שעות ,במהלך  5-4ימים בשבוע בעיר עזה ,בצפון הרצועה ובמרכזה.
באיזור חאן יונס ורפיח יושמו הפסקות חשמל יזומות למשך  8-6שעות ,במהלך  4-3ימים בשבוע .כך נמסר על ידי
חברת החשמל של עזה ) .(GEDCOבנוסף ,כ 40,000 -בני אדם נותרו ללא אספקת חשמל בכלל וזאת כתוצאה
מנזקים שנגרמו לרשת החשמל במהלך מתקפת "עופרת יצוקה" .הנהלת תחנת הכוח מסרה שמלאי הדלק שברשות
התחנה יספיק למשך מספר ימים נוספים אך אם לא תתקבל אספקה נוספת במהלך הימים הקרובים ,פעילות תחנת
הכוח תיפסק לחלוטין.
חברת  GEDCOמסרה שאספקת החשמל הכוללת לרצועת עזה עומדת כיום על כ 167 -מגה-וואט ) 120מגה-וואט
נרכשים מישראל 30 ,מגה-וואט מופקים ע"י תחנת הכוח של עזה ו 17 -מגה-וואט מסופקים ע"י מצרים( .נתון זה
מייצג כ 60 -אחוזים מצריכת החשמל המוערכת של הרצועה ) 280מגה-וואט( בימי צריכת שיא בעיצומו של החורף.
הפסקות החשמל משפיעות באופן ישיר על מזון הנשמר בקירור ,על אספקת המים לבתים ,בעיקר מבנים רבי קומות
וכן על אפשרויות ההסקה והחימום בבתים פרטיים .כמו כן משפיע המחסור בחשמל על הענקת שירותים חיוניים ,כגון
שירותי תברואה כגון סילוק וטיפול בשפכים ומתן טיפולים רפואיים .כתוצאה ממחסור בחשמל נאלצים המוסדות
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להסתמך במידה גוברת
הציבוריים
על מחוללי גיבוי ומכשירים חלופיים נוספים ,שהינם פגיעים לתקלות כתוצאה מהמחסור בחלקי חילוף .ארגון הבריאות
העולמי ) (WHOהזהיר כי המשך הפסקות החשמל לא רק מסכן את חייהם של אלפי חולים ,כי אם גם את תקינות
הציוד הרפואי הפועל בבתי החולים.

נמשך יצוא הפרחים ותותי השדה
למרות האיסור המתמשך על יצוא מרצועת עזה ,הסכימה ישראל להתיר יצוא של ארבעה מטענים )מטען = משאית
עם נגרר אחד( של פרחים ושני מטענים של תותי שדה דרך מעבר כרם שלום במהלך השבוע .מאז ה 10 -בדצמבר
 ,2009יצאו מעזה  39מטענים ,כולל  15מטענים של פרחים ) 1,674,840גבעולים( ו 24 -מטענים של תות שדה )41
טון( .לפני כן ,לא התקיים כל יצוא מתוך הרצועה במשך כשבעה חודשים )מאז ה 27 -באפריל  .(2009משלוחים אלו
יצאו אל הפועל בעקבות התערבות ממשלת הולנד והם מוגבלים לשני סוגים של סחורות .התאחדות הועדות
הפלסטיניות לסיוע חקלאי ) (PARCמסרה ש 300 -טון של תות שדה ו 30 -מיליון פרחים מתוכננים לייצוא במהלך
העונה הנוכחית )עונת התותים תסתיים ב 15 -בפברואר ועונת הפרחים תסתיים ב 20 -במאי .(2010

עדכון בנושא גז הבישול
במהלך השבוע ,חלה עלייה בשיעור של  34אחוזים בכמות גז הבישול שנכנסה לרצועה ,בהשוואה לשבוע הקודם
) 764.5טון לעומת  571טון( 1.יחד עם זאת ,מהתאחדות בעלי תחנות הדלק ) (GSOAנמסר כי יש להעביר לעזה
 2,000טון גז בישול לכל הפחות ,בנוסף לאספקה רציפה של  250טון ליום לכל הפחות ,כדי להתגבר על המחסור
הקיים .מאז נובמבר  ,2009מונהג ברחבי רצועת עזה מנגנון הקצבה של גז בישול ,שבמסגרתו זוכים בתי החולים
והמאפיות לעדיפות בקבלת אספקת גז מתאגיד הדלק הפלסטיני ).(PPC

ממוצע שבועי של מטענים הנכנסים לעזה
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הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_01_28_english.pdf
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כמות גז הבישול שנכנסה במהלך השבוע הקודם ) 16-10בינואר( לרצועה הייתה  571טון .הכמות שצוינה בדוח מהשבוע הקודם הייתה 971
טון וכללה את האספקה שנכנסה לרצועה דרך המעברים כרם שלום ונחל עוז ,כששניהם פעלו ב 19 -בינואר.
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