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המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 03-09במרס 2010

הגדה המערבית
לפחות  72פצועים פלסטינים ,למעלה ממחציתם בעימותים בירושלים
המזרחית
השבוע נרשמה רמת הפציעות הגבוהה ביותר בקרב פלסטינים מאז השבוע הראשון ביולי  :2008לפחות
 72פלסטינים נפצעו בתקריות שונות; למעלה ממחציתם נפגעו במהלך עימותים שהתרחשו בירושלים
המזרחית .עשרים ואחד מאנשי כוחות הביטחון הישראליים נפצעו גם הם במהלך השבוע.
ב 5-במרס נפצעו לפחות  38פלסטינים ,ולדברי אמצעי התקשורת הישראלים 20 ,שוטרים ,בעימותים
שפרצו במתחם מסגד אל-אקסה בעיר העתיקה בירושלים .העימותים התרחשו ברחבת המסגד במהלך
הפגנה שקיימו מתפללים פלסטינים אחרי תפילת יום השישי ,במחאה על החלטתו של הקבינט הישראלי
להוסיף את מסגד אל-אברהימי/מערת המכפלה שבחברון ואת מסגד בילאל/קבר רחל שבבית לחם,
לרשימת "אתרי המורשת הלאומית" הישראליים .במהלך העימותים ירו השוטרים קליעי מתכת מצופים
בגומי ורימוני גז מדמיע ,ואילו המפגינים הפלסטינים יידו אבנים בכוחות הישראליים .על פי הדיווחים
באמצעי התקשורת הישראליים השליכו המפגינים אבנים על רחבת הכותל המערבי שמתחת למתחם
המסגד.
בעקבות העימותים הגבילה המשטרה הישראלית את הכניסה למתחם אל-אקסה לפלסטינים בני יותר מ-
 .50בהמשך התרחבו העימותים לאזורים אחרים בירושלים המזרחית ,לרבות ראס אל עמוד ,עיסווייה,
מחסום קלנדיה ומחנה הפליטים שעפט ,והביאו לפציעתם של עוד שישה פלסטינים ושל שוטר אחד ממשמר
הגבול הישראלי .לפחות  20פלסטינים נעצרו בעת העימותים ולמחרתם .זהו השבוע השני ברציפות שבו
פרצו עימותים בעיר העתיקה של ירושלים ובסביבותיה.
עוד  24פלסטינים ,ביניהם שמונה נערים ,נפצעו במהלך השבוע בהפגנות אחרות שהתקיימו בגדה
המערבית ,בהקשרים שונים ,לרבות ההחלטה שלעיל בנושא אתרי "מורשת לאומית" )שמונה פצועים בעיר
חברון ובכפר בית אמר(; הרחבת התנחלות חלמיש באזור רמאללה ) 11פצועים(; ובניית הגדר )חמישה
פצועים בכפרים בית ג'אלא ונעלין( .ארבעת מקרי הפציעה הנותרים אירעו במהלך עימותים בין פלסטינים
לכוחות ישראליים ,שבהם ניסו הפלסטינים למנוע מקבוצת מתנחלים להיכנס לכפר עיראק בורין )שכם(.
במשך השבוע ניהלו כוחות ישראלים  108מבצעי חיפוש בתוך ערים וכפרים פלסטיניים ,נתון נמוך מעט
מהממוצע השבועי ל ,2010-העומד על  ;117כמו בשבועות קודמים ,גם השבוע התנהלו מרבית המבצעים
בצפון הגדה המערבית ).(71
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תקריות במעורבות מתנחלים
השבוע התעמתו פלסטינים עם מתנחלים בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים המזרחית ,אחרי שילדים
פלסטינים השליכו אבנים על מתנחלים המתגוררים בבית שממנו גורשו פלסטינים .במהלך העימותים נפצע
מתנחל אחד ,הבית וכלי רכב השייך למתנחלים ניזוקו ושלושה פלסטינים נעצרו .באותה שכונה קיימו
 5,000מפגינים – פלסטינים ופעילים ישראלים ובין-לאומיים – הפגנה שבועית נגד התנחלות של ישראלים
באזור זה וגירוש של פלסטינים החיים בו .בנוסף ,במהלך ביקורו בשכונה השבוע הודיע סגן ראש עיריית
ירושלים על כוונתו להקים משרד באחד מבתי ה"מפונים" ,שבו מתגוררים כעת מתנחלים .במהלך השבוע
נרשמו שתי תקריות של יידוי אבנים שהשפיעו על פלסטינים ותקרית אחת שהשפיעה על מתנחלים – באף
אחת מהן לא היו נפגעים .בנוסף ,על פי מקורות פלסטינים ,הרסו מתנחלים צינורות מים והציתו דחפור
בשתי תקריות נפרדות בכפרים דומא ועוריף )שכם(.
אף שההקפאה בת עשרת החודשים על בנייה חדשה למגורים בהתנחלויות הגדה המערבית )למעט
ירושלים המזרחית( ,שעליה הכריז הקבינט הישראלי בשלהי נובמבר  ,2009הינה עדיין בתוקף ,הודיע
משרד הביטחון הישראלי השבוע על חידוש עבודות הבנייה ב 112-יחידות דיור בהתנחלות ביתר עילית,
השוכנת במובלעת גוש עציון שבנפת בית לחם .בנוסף אישרה השבוע הוועדה הישראלית לתכנון אזורי
לאזור ירושלים את בנייתן של  1,600יחידות דיור בהתנחלות רמת שלמה )המכונה גם רכס שעפט(,
הנמצאת בתחומי גבולות ירושלים כמות שהוכרזו על ידי ישראל .על פי דיווחים באמצעי התקשורת
הישראליים ,כ 50,000-יחידות דיור חדשות בשכונות של ירושלים המזרחית הנמצאות מעבר לקו הירוק
מצויות בשלבים שונים של תכנון ואישור.

צווי הריסה בשטח C
בשטח  Cשל הגדה המערבית חילק השבוע המנהל האזרחי הישראלי )מנהא"ז( צווי הריסה והפסקת
עבודה נגד  30מבנים בבעלות פלסטינית ,ש 24-מהם משמשים למגורים ,בגין היעדר היתרי בנייה .הצווים
חולקו בכפרים פסאיל אל וסטה ,אל ג'פתליכ )יריחו( ,בית א-רוש אל-פוקא והקהילה הבדואית של אום אל
ח'יר )שניהם בחברון( .עד עתה הרסו הרשויות הישראליות במהלך שנת  48 2010מבנים בבעלות
פלסטינית ,מהם  24מבני מגורים ,בשטח  Cשל הגדה המערבית.

עדכון גישה
במהלך תקופת הדיווח ,צמצם הצבא הישראלי את נוכחותו במחסום הגדר השולט על הגישה בין עזון
עתמה ,קהילה בת  2,000נפש בנפת קלקיליה ,לבין יתר הגדה המערבית .אף שתשתית המחסום נותרה
על כנה ,הבדיקות מתבצעות כעת רק על לגופו של עניין .קודם לכן נסגר המחסום מדי יום משעה  22:00עד
שעה  ,06:00ולמעשה נעל את הקהילה כולה בשעות הללו ,בעוד שמבקרים ונותני שירותים נדרשו להשיג
היתרים מיוחדים כדי להיכנס לכפר בשעות הפתיחה של המחסום .כתוצאה מכך ,אם יישאר בעינו ,יהווה
שינוי זה שיפור משמעותי בגישה לקהילה זו .בנוסף על הגדר המרכזית מוקף היישוב עזון עתמה בגדר
משנית ,המבודדת תשע משפחות מיתר הכפר; המחסום לאורך גדר משנית זו ,הנסגר בין  22:00ל,05:00-
נותר מאויש באופן מלא.
בנוסף ,כביש המחבר מקבץ של כפרים במערב אזור רמאללה עם העיר רמאללה נסגר השבוע בשל נזקים
שגרמו לו הגשמים הכבדים שירדו באזור שבועיים קודם לכן .כעת נאלצים תושבי הכפרים הללו לנסוע בדרך
עוקפת ארוכה כדי להגיע לעיר רמאללה ,המרכז הכלכלי ומרכז השירותים העיקרי שלהם .כביש זה נסלל
על ידי הרשויות הישראליות ב ,2008-כחלופה לכביש  ,443עורק התנועה הראשי ממזרח למערב באזור
רמאללה ,שבשנת  2002נאסר על כלי רכב פלסטיניים לנסוע בו .בית הדין הגבוה לצדק הישראלי קבע
אמנם לאחרונה כי איסור זה אינו חוקי ברובו ויש להסירו ,אבל יחד עם זאת אישר בג"ץ את המשך האיסור
על גישת פלסטינים לרמאללה דרך קצהו המזרחי של הכביש.
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רצועת עזה
אין הרוגים בעימות ישיר; הגבלות הגישה לאדמה ולים נותרות בתוקפן
בעזה לא נרשמו השבוע הרוגים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,לעומת ממוצע שבועי של שני
הרוגים וארבעה פצועים מאז תחילת .2010
בארבעה מקרים נפרדים במהלך תקופת הדיווח נכנסו טנקים ודחפורים ישראליים לעומק כמה מאות מטרים
במה שמכונה "אזור החיץ" בתוך רצועת עזה ,ונסוגו אחרי שפילסו והשטיחו אדמות .ב 9-במרס ,בעיירה
בית חנון ,קיימה תנועת "היוזמה הפלסטינית" יחד עם פעילים בין-לאומיים ,מחאה שקטה נגד הגבלות
הגישה שהצבא הישראלי אוכף באזור זה" .אזור החיץ" ,שבמקור הוכרז בעקבות "ההתנתקות" הישראלית
בשנת  ,2005הורחב רשמית במאי  2009מ 150-ל 300-מטרים ,אף שהגבלות גישה דווחו במרחק של עד
קילומטר מהגבול.
כוחות ישראלים המשיכו לאכוף הגבלות דומות על גישת פלסטינים לשטחי דיג המצויים במרחק של יותר
משלושה מייל ימיים מהחוף .בהקשר זה ,בשתי תקריות השבוע פתחו כוחות צי ביריות "אזהרה" על סירות
דיג פלסטיניות .באחת התקריות הללו נעצרו שני דייגים וסירותיהם הוחרמו; הדייגים שוחררו בהמשך ,בלי
סירותיהם .בתקרית נפרדת שהתרחשה ב 7-במרס עצרו רשויות הצי המצרי שני דייגים פלסטינים והחרימו
את סירותיהם ,לאחר שהדייגים נכנסו למים הטריטוריאליים של מצרים .שני הדייגים עדיין מוחזקים במעצר.
התאגדות הדיג הפלסטינית מצביעה על כך שמאז תחילת  2010עצרו כוחות הצי המצרי שישה דייגים
והחרימו שלוש סירות; ארבעה מהדייגים העצורים שוחררו בלי שקיבלו את סירותיהם.
סיעות חמושים פלסטינים המשיכו לירות במהלך השבוע מספר מוגבל של טילים מתוצרת מקומית לעבר
חלקה הדרומי של ישראל ,לרבות בסייס צבא ,בלא שנגרמו פגיעות בנפש או נזק לרכוש; על פי הדיווחים
התפוצץ טיל אחד בטרם עת ונחת ברצועת עזה ,אבל לא גרם לחללים או לנזק לרכוש

המנהרות ממשיכות לגבות חיי אדם; שני הרוגים פלסטינים
שני פלסטינים נהרגו בשתי תקריות ,שאין ביניהן קשר ,של קריסת מנהרה והתחשמלות בעבודה בתוך
מנהרות העוברות מתחת לגבול בין עזה למצרים .בנוסף על כך איתרה משטרת הגבול המצרית במהלך
השבוע מנהרה והרסה אותה; לא דווח על פציעות .מאז סוף מתקפת "עופרת יצוקה" הישראלית נהרגו
לפחות  75בני אדם ועוד  139נפצעו בתקריות שונות שבהן היו מעורבות מנהרות.

משבר החשמל נמשך; חמישה ילדים נפצעו בתקרית הקשורה בחשמל
במהלך השבוע חלה ירידה נוספת ביבוא דלק תעשייתי לתחנת החשמל של עזה ,לכדי  1.3מיליון ליטרים
בקירוב ,לעומת ממוצע שבועי של  1.6מיליון ליטרים מאז דצמבר  ,2009ו 2.2-מיליון ליטרים קודם לכן.
תפוקת החשמל של תחנת הדלק של עזה עומדת כעת על  30מגה-ואט ,או כ 38-אחוזים מתפוקתה
המלאה .עקב כך ממשיכה אוכלוסיית עזה לסבול הפסקות חשמל יזומות של  8-12שעות ביום .ההידרדרות
המתמשכת באספקת החשמל מאלצת את האוכלוסייה להסתמך במידה גוברת והולכת על גנראטורים
חשמליים המופעלים בדלק .בהקשר זה ,חמישה ילדים בני אותה משפחה )בגילים שבין  5ל (15-נפצעו
בדרגות שונות של חומרה בהתפוצצות של הגנראטור בביתם שבבית לאהיא ,מצפון לעזה .תקרית דומה,
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שהביאה למותם של שלושה ילדים בני משפחה אחת ולפציעתם של חמישה אחרים מבני אותה משפחה,
התרחשה לפני שבועיים.

נמשכים משלוחי יצוא מוגבלים וכניסת זכוכית
שמונה מטעני פרחים יצאו את עזה דרך מעבר כרם שלום ,וזאת חרף האיסור המתמשך על היצוא .מאז ה-
 10בדצמבר  ,2009אחרי תקופה בת שבעה חודשים בלא ייצוא ,יצאו את עזה  87מטענים ,ביניהם 54
מטענים של פרחים טריים )יותר מ 8-מיליון פרחים( ו 33-מטעני תותים ) 52טונות( .ועד הסיוע החקלאי
הפלסטיני מסר כי במהלך עונה זו )המסתיימת ב 20-במאי  (2010צפוי ייצוא של  30מיליון פרחים טריים.
יבוא הזכוכית התחדש השבוע ,אחרי שפסק בשבועיים האחרונים .מאז ה 29-בדצמבר  2009יובאו בסך
הכול  112מטענים ובהם למעלה מ 70,000-לוחות זכוכית .בנוסף ,הורשו השבוע להיכנס אל עזה שני
מטענים ובהם עמודי עץ וכבלים אלקטרוניים המיועדים לחברת החשמל העזתית.

ממוצע שבועי של מטעני סחורות הנכנסים לעזה
)מטען=משאית עם נגרר אחד(
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המחסור בגז בישול נמשך
השבוע נכנסו לעזה בסך הכול  843טונות של גז לבישול ,כמות המהווה  60אחוזים מכמות הגז השבועית
הדרושה לצרכי התושבים ,על פי אומדן התאחדות בעלי תחנות הדלק .כתוצאה מכך נותרה בעינה תוכנית
הקיצוב לגז ,שהחלה בנובמבר  .2009התאחדות בעלי תחנות הדלק מסרה גם כי כדי להתגבר על המחסור
המתמשך בגז בישול יש להעביר לרצועה לפחות עוד  2,000טונות של גז בישול ,בנוסף להבטחת העברתן
השוטפת של לפחות  200-250טונות גז מדי יום.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_03_11_english.pdf
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