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השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 23 - 17בפברואר 2010

הגדה המערבית
פעולות צבאיות גרמו לפציעת  18פלסטינים ושלושה חיילים ישראלים
במהלך השבוע ,פצעו כוחות הביטחון של ישראל  18פלסטינים בתקריות שונות ברחבי הגדה המערבית ,זאת לעומת
הממוצע השבועי של  13פצועים פלסטינים שנרשם מאז תחילת  .2010בנוסף ,שלושה חיילים ישראלים נפצעו בידי
פלסטינים.
תשעה מבין מקרי הפציעה שנרשמו השבוע נגרמו במהלך הפגנות המחאה נגד הגדר הנערכות מדי שבוע בכפרים
נעלין )שלושה פצועים( ובלעין )שישה פצועים(; במהלך ההפגנה השנייה נפצעו גם ארבעה פעילים בינלאומיים
וישראליים .תשעה מקרי הפציעה הנותרים כללו :ארבעה פלסטינים ,ביניהם נער בן  ,16שנפצעו בידי כוחות הביטחון
הישראליים כאשר אלו התערבו בעימותים שפרצו בין מתנחלים ופלסטינים )נפת שכם(; שני פלסטינים שנפצעו בעת
שניסו להיכנס לשטח ישראל ללא היתר )נפת חברון(; ושלושה פלסטינים שנפצעו לאחר שהכוחות הישראליים פתחו
באש לעבר כלי רכב פלסטיני בנסיבות לא ברורות בסמוך לכפר חוסאן )נפת בית לחם(.
בעיר חברון ,פרצו התנגשויות בין כוחות הביטחון של ישראל לבין מיידי אבנים פלסטינים בעקבות החלטת הקבינט
הישראלי לכלול את מסגד איברהימי )מערת המכפלה( ,השוכן בעיר חברון באזור המצוי בשליטת ישראל )אזור ,(H2
ברשימת "אתרי המורשת הלאומית" של ישראל .כתוצאה מהעימותים ,נפצעו שני חיילים ישראליים ומספר צעירים
פלסטינים נפגעו משאיפת גז מדמיע .בעיר הוכרזה שביתה כללית .בעיר בית לחם התקיימה שביתה בנסיבות דומות,
במחאה על החלטת ישראל לכלול את מסגד בילאל )קבר רחל( באותה רשימה .התנגשויות בין הכוחות הישראליים
והפלסטיניים התרחשו השבוע גם בירושלים העתיקה ,בזמן שהראשונים ליוו משלחת ישראלית שסיירה באזור.
במהלך העימותים נפצע שוטר משמר הגבול.
במהלך השבוע ,ערכו כוחות הביטחון הישראליים  132סריקות חיפוש בכפרים וביישובים פלסטיניים ,מרביתן בצפון
הגדה ) 78סריקות( .נתון זה הינו גבוה באופן משמעותי מהממוצע השבועי שנרשם עד כה במהלך 113) 2010
סריקות( .יש לציין ששלוש מהסריקות נערכו בשכונת סילוואן שבירושלים המזרחית וכללו את מעצרם של  18ילדים
פלסטינים ,חלקם בני  ,13בחשד ליידוי אבנים לעבר מתנחלים ישראליים בשכונה זו; הילדים שוחררו באותו היום
למעצר בית ,למשך שבעה ימים.

הריסות מבנים ועקירת תושבים בשטח  Cובירושלים המזרחית
בשטח  Cשל הגדה המערבית ,הרס המנהל האזרחי הישראלי )מנהא"ז( בית מגורים בכפר א-דייראת )נפת חברון(,
בגין היעדר אישור-בנייה הנדרש על ידי המנהא"ז .הריסת המבנה גרמה לעקירתם של  12בני אדם ,ביניהם שמונה
ילדים ,ממקום מגוריהם .בנוסף ,הרס המנהא"ז חדר אחסון באותו הכפר ומכלאה לבע"ח בכפר ואדי אל חוסיין )נפת
חברון( .כמו כן ,המנהא"ז מסר צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה כנגד  17מבנים בבעלות פלסטינית ,מתוכם חמישה
בתי מגורים ,בכפרים אל ג'יפטליק )נפת יריחו( ,אל ח'אדר )נפת בית לחם( וברטעה א-שרקיה )נפת ג'נין( בגין היעדר
אישורי בנייה.
עד כה הרסו רשויות ישראל בשטח  Cב 47 2010 -מבנים ,כולל  25בתי מגורים ,בגין היעדר אישורי בנייה .הריסות
המבנים גרמו לעקירתם של  121פלסטינים ממקום מגוריהם.
בירושלים המזרחית ,קיימו מאות פלסטינים הפגנת מחאה בשכונת סילוואן כנגד תוכניותיה של עיריית ירושלים
להרוס כ 90-בתי פלסטינים באזור אל בוסתן שבשכונה .תוכניות אלו מציבות יותר מ 1,000 -בני אדם בסכנת עקירה.
מאז שנות השבעים המאוחרות ,הקצתה עיריית ירושלים את אזור אל בוסתן כולו לשטח "פתוח" או "ירוק" בו אסורה
בנייה מכל סוג .רשויות ישראל מתירות כיום בנייה פלסטינית ב 13 -אחוזים בלבד משטחה של ירושלים המזרחית
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ואזור זה כבר בנוי ברובו .ב ,2009 -הרסו רשויות ישראל  80בתי מגורים בירושלים המזרחית בגין היעדר אישורי
בנייה .מאז תחילת  ,2010נהרס בית אחד בגין היעדר אישור בנייה.

תקריות בהן היו מעורבים מתנחלים
במהלך השבוע ,נרשמו תשע תקריות בהן היו מעורבים מתנחלים ,אשר הסתיימו בפציעתם של שני פלסטינים .נתון
זה הינו כמעט זהה לממוצע השבועי )שמונה תקריות( שנרשם מאז תחילת  .2010אחד הפצועים הוא ילד בן שבע
שנפגע מאבנים שיידו מתנחלים באזור ואדי חוסיין של העיר חברון .הפצוע השני הוא גבר שהותקף על ידי מתנחלים
ישראלים שעצרו אותו בזמן שנסע בכביש  ,60בסמוך לאתר שממנו פונתה התנחלות חומש )נפת שכם( .שתיים מבין
התקריות שנרשמו השבוע היו קשורות לנכסים חקלאיים :תפיסתם של כעשרה דונם של קרקע ,השייכים לפי דיווחים
לחקלאים תושבי הכפר סינג'יל )נפת רמאללה( ,וגרימת נזקים ל 38 -עצי זית בסמוך לכפר בורין )נפת שכם( .יתר
התקריות כללו יידוי אבנים לעבר כלי רכב פלסטיניים )שלוש תקריות( ואיומים על תושבים )שתי תקריות(.
במהלך השבוע דווח על  12תקריות של יידוי אבנים )תשע( והשלכת בקבוקי תבערה )שלוש( בידי פלסטינים לעבר
כלי רכב ישראליים באזורי רמאללה ,קלקיליה ,שכם ,בית לחם וחברון .כתוצאה מתקריות אלו נפצעו שלושה מתנחלים
ישראלים ונגרמו נזקים לכלי רכב .בעקבות חלק מהתקריות ,כוחות הביטחון של ישראל הטילו עוצר על הכפרים
הסמוכים.
כמו כן במהלך השבוע ,זרמו מי שופכין לא מעובדים מההתנחלות שערי תקווה אל חצר בית הספר התיכון שבכפר
הסמוך עזון עתמה )נפת קלקיליה( במשך יומיים .כתוצאה מכך ,נבצר מ 300-התלמידים הלומדים בבית הספר
להשתמש בחצר בית ספרם .הזרמת הביוב הופסקה בעקבות התערבות הצבא הישראלי .מאז  ,2003הכפר עזון
עתמה מבודד מיתר חלקי הגדה המערבית על ידי הגדר ,המאלצת את תושביו לעבור דרך מחסום במטרה לזכות
בגישה לשירותים שגרתיים וחיוניים; יתר הפלסטינים נדרשים להיתרי "מבקר" כדי להיכנס לתחומי הכפר.
במסגרת הקפאת הבנייה של יחידות דיור חדשות בהתנחלויות הגדה המערבית )לא כולל ירושלים המזרחית( למשך
עשרה חודשים ,עליה הכריז הקבינט הישראלי בסוף חודש נובמבר  ,2009הרסו רשויות ישראל את יסודותיהם של
ארבעה מבנים בהתנחלות רבבה )נפת סלפית( .זוהי הפעם הראשונה שמתבצעת הריסה של יסודות בטון; עד כה
נהרסו מבנים ניידים בלבד .כמו כן במהלך השבוע ,נכנסו כ 35 -מתנחלים לעיר יריחו במטרה להגיע לבית כנסת
הממוקם בתחומיה ,תוך הפרת האיסור שהטיל הצבא הישראלי על כניסת ישראלים לשטח  .Aהמתנחלים פונו לאחר
מכן על ידי כוחות צבא ומשטרה ישראליים ורובם נעצרו על ידי כוחות הביטחון של ישראל.

רצועת עזה
נמשכת המתיחות לאורך גבול עזה–ישראל; שני בתי מגורים נהרסו ו 13 -בני
אדם נעקרו ממקום מגוריהם
במהלך השבוע ,בעקבות הפעלתו של מטען חבלה מאולתר כנגד כוח צבאי ישראלי שסייר באזור הגבול ,אשר גרם
לפציעתו של חייל אחד ,חדרו טנקים ודחפורים ישראליים לעומק של מספר מאות מטרים מגדר הגבול של רצועת עזה
ויישרו שטח חקלאי הממוקם ממזרח למחנה הפליטים אל מע'אזי .במהלך הפעולה ,הרסו הכוחות הישראליים שני
בתי מגורים אזרחיים ומבנה חקלאי אחד ,וגרמו לעקירתן של שתי משפחות )המונות  13נפשות( ממקום מגוריהן.
בנוסף ,מרכז אל-מיזאן לזכויות האדם מסר שהכוחות הישראליים יישרו קרקע חקלאית מעובדת בשטח של  18דונם,
שכללה כ 520 -עצי זית ופרי הדר ,לפני שנסוגו בחזרה לשטח ישראל .בארבע תקריות נפרדות שנרשמו במהלך
השבוע ,הכוחות הישראליים פתחו בירי "אזהרה" לעבר מלקטי פסולת ברזל בסמוך לגדר הגבול ולעבר סירות דיג
פלסטיניות.
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מאז סיומה של מתקפת "עופרת יצוקה" בינואר  ,2009חלה הידרדרות ביכולת הגישה של חקלאים ודייגים פלסטינים
לשטחים חקלאיים הממוקמים במרחק של עד קילומטר אחד מהגבול ולשטחי דיג הממוקמים במרחק העולה על
שלושה מיילים ימיים מהחוף.
ב 23 -בפברואר ,נפצעו שלושה פלסטינים חמושים במהלך מתקפה ישראלית מן האוויר שנערכה ממזרח לח'אן יונס,
ושניים נוספים נפצעו מפגיעת פגזי מרגמה שירו הכוחות הישראליים ,בזמן שעסקו ,לפי חשד ,בהטמנת מטען חבלה
מאולתר בסמוך לגדר הגבול ,מצפון לבית להיה .מאז תחילת  ,2010הרגו כוחות הביטחון של ישראל תשעה
פלסטינים ,ביניהם ארבעה אזרחים ,בהקשר של הסכסוך הישראלי – פלסטיני .כמו כן ,מאז תחילת  2010נפצעו 18
פלסטינים נוספים ,ביניהם תשעה אזרחים לכל הפחות.
הארגונים הפלסטיניים החמושים המשיכו לשגר טילים מתוצרת מקומית לעבר אזורה הדרומי של ישראל ,כולל
בסיסים צבאיים .לא דווח על נפגעים או על נזק לרכוש; לפי דיווחים ,טיל אחד התפוצץ מוקדם מהמתוכנן ונחת
בתחומי הרצועה ,אך לא גרם לנפגעים או לנזק.
בנוסף ,גבר פלסטיני נהרג במהלך השבוע כתוצאה מהתחשמלות בעת שעבד במנהרה העוברת תחת גבול עזה –
מצרים .למרות שהמנהרות מסכנות את חיי העובדים בהן ,הן מהוות עורק חיים עבור אוכלוסיית עזה ומספקות גישה
לסחורות שאינן זמינות דרך מעבריה הרשמיים של הרצועה .מאז סיומה של מתקפת "עופרת יצוקה" נהרגו לפחות
 74בני אדם ו 134 -אחרים נפצעו בתקריות שונות הקשורות למנהרות.

נמשכות התקריות הביטחוניות הפנימיות ברצועה
במהלך השבוע ,התפוצצו שני מטעני חבלה מאולתרים בסמוך לביתו של ראש ממשלת חמאס ,איסמעיל הנייה,
שבעיר עזה .בנוסף ,כוחות הביטחון הפלסטיניים בעזה פוצצו באופן מבוקר מטען חבלה שלישי ,שהוטמן באותו אזור.
כמו כן ,פלסטיני חמוש אחד נהרג ושלושה אחרים נפצעו במהלך השבוע בתקריות של הפעלת מטעני חבלה
מאולתרים בבסיס אימונים צבאי בעיר עזה.

נמשך המשבר בתחום החשמל ברצועת עזה; שלושה ילדים נהרגו בתקרית
הקשורה לחשמל
במהלך השבוע חלה שוב ירידה בהיקף אספקת הדלק התעשייתי לתחנת הכוח של עזה ,לכ 1.5 -מיליון ליטר ,לעומת
 1.7מיליון ליטר שהתקבלו בשבוע שעבר )ו 2.2 -מיליון ליטר שהתקבלו מדי חודש עד דצמבר  ,2009אז החל
המשבר הנוכחי בתחום המימון( .כתוצאה מכך ,ממשיכה מרבית אוכלוסיית הרצועה לסבול מהפסקות חשמל
מתוכננות במשך  8 – 6שעות ,במהלך  5 – 4ימים בשבוע .ההידרדרות האחרונה שנרשמה בתחום אספקת החשמל
הגבירה את תלות האוכלוסייה במחוללי-חירום )גנראטורים( המופעלים בדלק .בהקשר זה ,השבוע התרחשה תאונה
קשה בעת התפוצצות מחולל חשמל שפעל בתוך בית מגורים בח'אן יונס .בתאונה נהרגו שלושה ילדים )תאומים בני
שמונה וילד בן  (13ונפצעו חמישה בני אדם נוספים ,כולם בני משפחה אחת.

המשלוח האחרון של תות שדה יצא מעזה וכניסת מטעני הזכוכית הופסקה
) 20 – 14בפברואר(
במהלך השבוע ,יצאו מרצועת עזה שבעה מטענים של פרחים )כמיליון גבעולים( דרך מעבר כרם שלום .מאז ה10 -
בדצמבר  ,2009יצאו מעזה  62מטענים )מטען = משאית עם נגרר אחד( ,כולל  36מטענים של פרחים )יותר
מחמישה מיליון גבעולים( ו 33 -מטענים של תות שדה ) 51טון( .התאחדות הועדות הפלסטיניות לסיוע חקלאי
) (PARCמסרה שייצוא התותים האחרון התקיים ב 10 -בפברואר; כל המשלוחים נועדו עבור השוק האירופי .יחד עם
זאת ,לא הותרה יציאתן מהרצועה של כ 250 -טונות של תותים שנועדו עבור הגדה המערבית וגם לא הותר יבוא
סוכר בכמויות שהיו מאפשרות ייצור ריבה מעודפי התותים.
יש לציין שהחל מה 17 -בפברואר ,הופסק ייבוא הזכוכית לרצועת עזה .מאז ה 29 -בדצמבר  ,2009יובאו בסה"כ
 103מטענים שהכילו  66,349לוחות זכוכית .כמו כן ,במהלך השבוע הותרה כניסתם לרצועה של מטען אחד שהכיל
מחשבים המיועדים עבור בתי הספר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם )אונר"א( ושל שני מטענים שהכילו
פריטי ציוד מתחום החשמל המיועדים עבור חברת החשמל של עזה .יחד עם זאת ,כניסת מצרכים חיוניים אחרים,
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כולל חומרי בניין וחלקי חילוף המיועדים עבור מיזמים במגזר המים והתברואה ,ביגוד ,רהיטים וכלי רכב נותרה
מוגבלת ,או נאסרה לחלוטין.

עדכון בנושא גז הבישול ) 20 – 14בפברואר(
במהלך השבוע ,חלה ירידה קלה בכמות גז הבישול שנכנסה לרצועה ,בהשוואה לממוצע השבועי שנרשם מאז תחילת
 658) 2010טון לעומת  594טון( .האספקה שהתקבלה השבוע מייצגת  47אחוזים בלבד מהצריכה השבועית
) 1,400טון( ,כפי שהוערכה על ידי התאחדות בעלי תחנות הדלק ) .(GSOAמהתאחדות  GSOAנמסר גם כי יש
להעביר לעזה  2,000טון גז בישול לכל הפחות ,בנוסף לאספקה רציפה של  250טון ליום לכל הפחות ,כדי להתגבר
על המחסור הקיים .עקב המחסור המתמשך ,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
2807
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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_02_25_english.pdf
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