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לתשומת ליבכם ,בשבוע הבא לא יפרסם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים ) (OCHAאת דו"ח ההגנה על אזרחים,
בשל חג הפסחא .הדוח שלאחריו יכסה תקופה בת שבועיים.

הגדה המערבית
המתיחות בירושלים המזרחית פחתה;  11פלסטינים נפצעו
בעקבות מספר שבועות של הפגנות ועימותים קשים בעיר העתיקה בירושלים ובסביבותיה ,חלה השבוע רגיעה
במצב ,ועימה ירידה משמעותית במספר הפצועים .בסך הכול פצעו הכוחות הישראלים עשרה פלסטינים ,לעומת 57
פצועים בשבוע שעבר .בנוסף נפצע גם ילד בן  14בעקבות פיצוץ של נפל תחמושת שהכוחות הישראלים הותירו
אחריהם בכפר דיר ניד'אם )רמאללה(.
מקרי הפציעה השבוע כללו שני תלמידים פלסטינים בני  14ו ,15-שנפצעו אחרי שהותקפו פיסית בעיר העתיקה
בירושלים בעת שניסו להגיע לבית-ספרם שבמתחם מסגד אל-אקסה )ר' סעיף גישה להלן( .פלסטיני נוסף נפצע
כשהותקף פיסית במחסום קלנדיה )ירושלים( .שבעת הפלסטינים הנותרים נפצעו בהקשרים הבאים :אחד בעת
עימותים בין כוחות ישראלים לבין תושבי הכפר עראק בורין )שכם(; שניים בהפגנה השבועית נגד הרחבת התנחלות
חלמיש )רמאללה(; אחד במהלך הפגנת מחאה במחסום גילה )בית לחם( לרגל יום א' של הדקלים; ושלושה במהלך
הפגנה לרגל יום האדמה בכפר בדרס )רמאללה( .הפגנות דומות התרחשו בחלקים אחרים של הגדה המערבית ,בלא
שדווח על פצועים.
במהלך התקופה אותה מכסה הדוח ניהלו כוחות ישראליים  45מבצעי חיפוש בעיירות ובכפרים פלסטינים ,נתון נמוך
במידה משמעותית מן הממוצע השבועי לשנת  ,2010העומד על  .108כבשבועות הקודמים ,גם השבוע התנהלו
מרבית המבצעים בחלקה הצפוני של הגדה המערבית ).(23

צה"ל משנה את הוראות הפתיחה באש בגדה המערבית
אמצעי התקשורת הישראלים מדווחים על כך שהמטה הכללי של צה"ל ערך לאחרונה שינויים קלים בהוראות
הפתיחה באש בגדה המערבית ,והחיל הנחיות מגבילות יותר לפתיחה באש במקרים של יידוי אבנים והשלכת בקבוקי
תבערה על ידי פלסטינים .על פי ההוראות החדשות ,חיילים אינם מורשים לפתוח באש ,באוויר או בכל צורה אחרת,
במצבים שבהם פלסטינים מיידים עליהם אבנים .פתיחה באש מותרת רק במקרה שבו מושלך בקבוק תבערה על
מכונית אזרחית .בנוסף על כך ,כעת זקוקים חיילים לאישור של מפקדים בכירים יותר לפני פתיחה בירי באוויר.

נמשכות תקריות במעורבות מתנחלים; ארבעה פלסטינים נפצעו
במהלך השבוע אירעו חמש תקריות במעורבות מתנחלים שהשפיעו על פלסטינים והביאו לפציעתם של ארבעה
פלסטינים .שני בני אדם נפצעו כשקבוצת מתנחלים מהתנחלות שילה רגמה באבנים כלי רכב פלסטיניים שנעו בכביש
 60ליד הכפר אל-מע'יר )רמאללה( .שני בני אדם נוספים ,ביניהם ילד בן  ,13נפצעו בשתי תקריות נפרדות כאשר
הותקפו פיסית על ידי מתנחלים ליד התנחלות תקוע ,ובתוך השטח בעיר חברון הנתון לשליטה ישראלית ).(H2
בנוסף על כך ,במהלך השבוע תקפו מתנחלים בית פלסטיני )שבו מתגוררים תשעה בני אדם ,שבעה מביניהם ילדים(
בשכונת ראס אל עמוד שבירושלים המזרחית ,וגרמו נזק לכניסה הראשית לבית .המשטרה הישראלית הגיעה לזירת
התקרית אחרי שהמתנחלים כבר עזבו את המקום .מאז תחילת  2010נפצעו בגדה המערבית  22פלסטינים כתוצאה
מאלימות במעורבות מתנחלים.
במהלך השבוע התרחשו שלוש תקריות נוספות במעורבות פלסטינים ,שיידו אבנים ובקבוקי תבערה על כלי רכב בעלי
לוחיות רישוי ישראליות שנסעו בכבישים ליד כפרים באזור רמאללה; לא דווח על נפגעים ,אבל דווח על נזק לאחד
מכלי הרכב .בעקבות שתיים מן התקריות ערכו כוחות ישראלים מבצעי חיפוש בכפרים פלסטינים סמוכים.
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עדכון הריסות וצווי הריסה
בשטח  Cשל הגדה המערבית חילק המנהל האזרחי הישראלי )מנהא"ז( צווי הפסקת עבודה נגד שלושה מבני מגורים
בקהילת ח'רבת סמרה שבבקעת הירדן ,בגין היעדר היתרי בנייה .כתוצאה מכך מצויות שלוש משפחות ,המונות 19
נפשות ,מהן  12ילדים ,בסכנת עקירה בכפייה .המשפחות יכולות לערער על הצו עד ה 15-באפריל .בנוסף על כך,
במהלך התקופה שאותה כיסה הדוח הקודם חילקו הרשויות העירוניות בירושלים צווי הריסה מנהליים נגד שני מבנים
מאוכלסים באל-ולג'ה )בית לחם( ,בגין היעדר היתר בנייה .הצווים משפיעים על שתי משפחות ,המונות  15נפשות.
מאז תחילת  2010הרסו הרשויות הישראליות בסך הכול  57מבנים בבעלות פלסטינית בשטח  ,Cועוד שלושה בתים
נהרסו בידי הפלסטינים בירושלים המזרחית.
בשל חג הפסח הטילו הרשויות הישראליות על הגדה המערבית סגר כללי למשך שמונה ימים ,מן ה 29-במרס עד ל-
 6באפריל  .2010במהלך סגר כללי ,אפילו בעלי תעודות זהות של הגדה המערבית המחזיקים בהיתרים תקפים
מנועים מכניסה לירושלים המזרחית ולישראל ,למעט עובדים של ארגונים בין-לאומיים ,וכן מקרים הומניטריים.
ב 29-במרס הגבילו כוחות ישראלים את הכניסה למתחם מסגד אל-אקסה )ירושלים( אך ורק לפלסטינים בעלי תעודת
זהות ירושלמית שגילם עולה על  .50כתוצאה מכך נמנע מיותר מ 600-תלמידים פלסטינים להגיע לשלושה בתי-ספר
השוכנים בתחומי המתחם .לדברי מנהלו של אחד מבתי-הספר ,בשל הגבלות הגישה לעיר העתיקה ולמתחם אל-
אקסה ,הפסידו תלמידים בסך הכול  14ימי לימוד מאז תחילת שנת הלימודים הנוכחית.
כמו כן ,במהלך השבוע סגרו הרשויות הישראליות למשך שלושה ימים את מחסום גילה )בית לחם( ,נקודת הכניסה
העיקרית שדרכה יכולים פלסטינים מדרום הגדה המערבית להיכנס אל ירושלים המזרחית .הסגר הוטל בעקבות
המחאה במחסום ביום א' של הדקלים .בשל הסגר נמנע מאוטובוסי תיירים להגיע לעיר בית לחם ,ומקרים רפואיים
פלסטינים לא הורשו להיכנס לירושלים המזרחית מבעד למחסום.
השבוע חשף צה"ל הסדרים חדשים שיאפשרו לכלי רכב פלסטיניים להשתמש באותו קטע של כביש  443העובר
בגדה המערבית בנפת רמאללה; כלי הרכב יוכלו לעלות לכביש ולרדת ממנו ,אחרי בידוק ,ליד בית סירא ובית ע'ור
אל-פוקא )רמאללה( .בנוסף יוכלו כלי רכב לרדת מכביש  443באזור ח'רבת אל מסבאח וא-טירה )רמאללה( ,וכן ייבנה
מעבר ליד מחנה וכלא עופר .לצורך בניית המחסום וגדר לאורך הכביש נתפס שטח אדמה בגודל  173.2דונמים
מהעיירות ביתוניא וא-טירה .התפתחויות אלו באות בעקבות פסיקה של בג"ץ הישראלי מדצמבר  ,2009שמצאה כי
האיסור שהטיל הצבא הישראלי על שימוש של פלסטינים באותו קטע של כביש  443העובר בגדה המערבית )ואשר
אורכו  25קילומטרים( אינו חוקי.

רצועת עזה
מתיחות לאורך הגבול; שני פלסטינים ושני חיילים ישראליים נהרגו
עימותים חמושים ובעקבותיהם תקיפות אוויריות ישראליות באזור שלאורך גבול עזה-ישראל הביאו להריגתם של שני
פלסטינים ,אחד מהם אזרח ,ושני אנשי הכוחות הישראלים .בנוסף על כך נפצעו גם  13פלסטינים ושלושה מאנשי
הכוחות הישראלים .עד עתה נהרגו במהלך שנת  2010ברצועת עזה  12פלסטינים ושלושה חיילים ישראלים )כולל
חייל אחד שנהרג מאש הכוח הישראלי בחלקה הדרומי של ישראל( ,ו 59-פלסטינים וארבעה חיילים ישראלים נפצעו.
ב 26-במרס התעמתו קבוצות חמושים פלסטינים עם כוחות ישראלים ממזרח לחאן יונס ,אחרי שהאחרונים הבחינו
בקבוצת חמושים המנסה להטמין מטען נפץ ליד הגבול .כתוצאה מכך נהרגו חמוש פלסטיני אחד ושניים מאנשי
הכוחות הישראלים ,ושלושה חיילים ישראלים נוספים נפצעו .בנוסף על כך ,במהלך העימותים נאלצו מספר משפחות
פלסטיניות המתגוררות באזור לעזוב באופן זמני את בתיהן ,מחשש להסלמה נוספת במצב; המשפחות חזרו לבתיהן
כבר באותו יום ,לאחר שהכוחות הישראלים נסוגו מהשטח .בהמשך אותו יום פתח חיל האוויר הישראלי בתקיפות
אוויריות באותו שטח ,אשר הביאו להריגתו של אזרח פלסטיני אחד ולפציעתם של שישה פלסטינים נוספים ,ביניהם
ילד בן .13
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מוקדם יותר באותו שבוע ,ב 24-במרס ,התמקדו תקיפות אוויריות ישראליות בקבוצת חמושים פלסטינים בצפון עזה;
אף שלא דווח על נפגעים ,שלושה בתים ומאגר מים ניזוקו חלקית .פלגים פלסטינים ירו מספר טילים מתוצרת
מקומית לעבר חלקה הדרומי של ישראל ,לרבות בסיסי צבא – הירי במהלך השבוע לא הביא לפגיעות בנפש או לנזק
לרכוש .על פי הדיווחים ,טיל אחד התפוצץ בטרם עת וטיל נוסף נחת בתחומי עזה ,ליד גדר הגבול.

הגבלות הגישה הישראליות ביבשה ובים נמשכות;  7פלסטינים נפצעו ו20-
נעצרו בידי הכוחות הישראליים
במהלך השבוע נפצעו שני פלסטינים ,אחד מהם נער בן  15שנפגע קשה ,כשאספו פסולת בניין באזור "החיץ" ,לאורך
הגבול בין עזה לישראל .ארבעה אחרים נפצעו כשכוחות ישראלים פתחו באש לעבר מפגינים בשלושה מקומות
נפרדים ליד הגבול ,באירועים לרגל יום האדמה )ה 30-במרס( .בנוסף ,בחמש הזדמנויות השבוע ביצעו טנקים
ודחפורים ישראלים חדירות לעומק כמה מאות מטרים לשטח עזה ,ונסוגו אחרי שפילסו ושיטחו אדמה .במהלך אחת
התקריות הללו ,ב 24-במרס ,עצרו כוחות ישראלים  20פלסטינים ,ביניהם ארבעה ילדים ,שאספו פסולת בניין באזור;
 15שוחררו עוד באותו יום אחרי חקירה ,ואילו חמשת האחרים עדיין מוחזקים במעצר .בתקרית אחרת ,ב 27-במרס,
נהרס כליל בית לא מיושב בדרום עזה במהלך חדירה ישראלית אל שטח גבול ממזרח לחאן יונס.
חקלאים פלסטינים מסרו שבמשפחות כפריות מסוימות ,ליקוט פסולת בניין הופך במידה גדלה והולכת למקור
ההכנסה היחיד ,בשל המשך ההגבלות על הגישה לאדמות חקלאיות ליד הגבול .הפסולת נמכרת לבתי-חרושת
ללבנים ,הממחזרים אותה ומשתמשים בה לבנייה ,בשל המחסור בחומרי בנייה שלו גורם המצור הישראלי.
כמו כן נמשכת אכיפתן של הגבלות גישה דומות על שטחי דיג המרוחקים מהחוף מרחק העולה על שלושה מיילים
ימיים; השבוע ,בשלוש תקריות נפרדות ,פתחו ספינות חיל הים הישראלי ביריות אזהרה על סירות דיג פלסטיניות.
באחת התקריות נפצע דיג פלסטיני אנושות וסירתו ספגה נזק קשה.

נמשכות התקריות במנהרות
השבוע ,בשתי תקריות נפרדות ,איתרו הרשויות המצריות שבע מנהרות מתחת לגבול עזה-מצרים והרסו אותן; לא
דווח על פציעות .ב 30-במרס עצרה משטרת הגבולות המצרית  12פלסטינים שעבדו בתוך המנהרות בעברו המצרי
של הגבול .מאז תחילת  2010נהרגו  12פלסטינים ו 21-נוספים נפצעו בתקריות במעורבות מנהרות ,לרבות תקיפות
אוויריות ,קריסת מנהרות והתחשמלות.

המחסור בדלק ובגז בישול נמשך ,חרף העלייה ביבוא ) 21-27במרס(
השבוע ניכרה עלייה קלה ביבוא דלק תעשייתי לעומת השבוע שעבר ) 1.45לעומת  1.04מיליון ליטרים .יחד עם זאת,
כמות זו מייצגת רק  46אחוזים מכמות הדלק השבועית המשוערת הדרושה להפעלת תחנת הכוח במלוא תפוקתה.
כתוצאה מהמחסור בדלק ,המשיכה תחנת הכוח לפעות ב 38-אחוזים מקיבולתה המלאה ,מצב שבגינו סבלה מרבית
אוכלוסיית עזה הפסקות חשמל יזומות שנמשכו  8-12שעות ביום; עומסי יתר נרחבים על רשת החשמל גורמים
לעיתים תכופות להפסקות חשמל נוספות .גם ביבוא גז הבישול ניכרה השבוע עלייה בשיעור של  15אחוזים ,לעומת
השבוע הקודם ) 966טונות לעומת  840טונות בשבוע שעבר( .על פי אומדן התאחדות בעלי תחנות הדלק ,המספקות
גם גז בישול לשימוש ביתי ,כמות זו מהווה רק  69אחוזים מכמות הגז השבועית הדרושה לצרכי התושבים )1,400
טונות(.

פריטי יבוא חדשים נכנסים לעזה; היצוא המוגבל נמשך ) 21-27במרס(
השבוע נכנסו אל עזה בסך הכול  612מטעני סחורות ,כ 22-אחוזים מן הממוצע השבועי שנכנס אל עזה בחמשת
החודשים הראשונים של שנת  ,2007לפני השתלטות החמאס .מרבית הסחורות המיובאות ) 90אחוזים( הינן מזון
ומוצרי היגיינה.
השבוע קיבלה סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם משלוח של  25טונות צמנט )חצי מטען( דרך מעבר כרם שלום,
לצורך בנייתה  /שדרוגה של תחנת שאיבה של האו"ם בדרום עזה .ברם ,הצמנט המיובא מייצג רק שיעור קטן מחומרי
הבנייה הדרושים להשלמתם של מספר מיזמים אחרים של האו"ם ,התלויים ועומדים בשל המחסור בחומרי בניין.
גם יבוא הזכוכית נמשך במהלך השבוע; מאז ה 29-בדצמבר  2009יובאו אל עזה סך של  42מטענים ובהם למעלה
מ 90,000-לוחות זכוכית .בנוסף ,השבוע יוצאו מעזה ,דרך מעבר כרם שלום ,שישה מטעני פרחים טריים .מאז ה10-
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בדצמבר  2009יצאו את עזה  110מטענים ,ביניהם  77מטעני פרחים טריים )יותר מ 12-מיליון פרחים( ו 22-מטעני
תותים ) 52טונות(.

ממוצע שבועי של מטעני סחורות שניכנסות לרצועה
)מטען=משאית+נגרר אחד(
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מרס 2010 21 - 27

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_04_01_english.pdf
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