האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 20 – 14באפריל 2010

התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 13-באפריל:
•

ה 21-באפריל :הרשויות ישראליות גירשו פלסטיני ,שריצה עונש מאסר של תשע שנים לרצועת עזה
מייד עם שחרורו מן הכלא .קודם לכליאתו חי האיש במשך שנים אחדות בגדה המערבית ,עם אשתו
ושני ילדיו ,שנותרו בגדה .כרגע הוא שוהה באוהל מחאה ליד מעבר ארז.

הגדה המערבית
שישה פלסטינים נפצעו על ידי כוחות ישראליים
כוחות ישראליים פצעו שישה פלסטינים ,שלושה מהם ילדים ,לעומת  19פלסטינים שנפצעו בשבוע שעבר.
שלושה מאנשי הכוחות הישראליים נפצעו גם הם .חמישה פלסטינים נהרגו ,ו 538-פלסטינים ו 70-מאנשי
הכוחות הישראליים נפצעו בגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית ,מאז תחילת השנה.
התקיימו הפגנות במחאה על בניית הגדר )בבית ג'אלא ,נפת בית לחם( ,הגבלות על גישה לאדמות ליד
התנחלויות )בית אומר ,נפת חברון( ,הרחבת התנחלות חלמיש )נפת רמאללה( ולציון יום האסיר הפלסטיני
)נפות חברון ,רמאללה ,ירושלים ויריחו( .במהלך ההפגנות הללו נפצעו ארבעה פלסטינים ,וכן שני פעילים
בינלאומיים וחייל ישראלי .שני הפלסטינים הנותרים נפצעו במהלך מבצעי חיפוש.
כוחות ישראליים ניהלו  100מבצעי חיפוש בתוך עיירות וכפרים פלסטיניים .באחד המבצעים ,שנערך באזור
סילואן בירושלים המזרחית ,ערכו הכוחות הישראליים חיפושים במספר בתים ובמסגד ועצרו שלושה
פלסטינים ,על פי הדיווחים בגין יידוי אבנים .בעקבות המעצרים פרצו עימותים בין התושבים הפלסטינים
לכוחות ישראליים ,שבמהלכם הושלכו אבנים ומיכלי גז מדמיע .לדברי התושבים ,כוחות ישראלים ירו גם
קליעי מתכת מצופים גומי ותחמושת חיה .שני שוטרים ישראלים נפצעו וכן דווח על מספר מקרים של
שאיפת גז מדמיע.
כוחות ישראלים פתחו באש על כלי רכב בעל לוחיות רישוי ישראליות ,שניסה לפרוץ במהירות גבוהה דרך
מחסום אל כפריאת )טול כרם( ,ופצעו את הנהג הישראלי שהבריח שמונה פועלים פלסטינים אל תוך
ישראל; הפועלים נעצרו.

נמשכות התקריות במעורבות מתנחלים
בשש תקריות במעורבות מתנחלים שהשפיעו על פלסטינים נגרם לנזק לרכוש ,ובנוסף היו מספר תקריות
נוספות של הפחדה ,מניעת גישה והסגת גבול .לדברי הצבא הישראלי ,שמונה תקריות נוספות שהביאו
לנזק לרכוש השפיעו על מתנחלים .באף אחת מהתקריות השבוע לא נגרמו פציעות.
בתקריות נפרדות ריססו מתנחלים כתובות בעברית על קירות מסגד ושני בתים והציתו ארבעה כלי רכב
בתוך הכפרים הפלסטיניים ג'נסאפוט וחווארה שבצפון הגדה המערבית .זו התקרית השלישית במעורבות
מתנחלים שיעדה היה מסגד אשר נרשמה מאז ה 11-בדצמבר  .2009בשתי תקריות אחרות גרמו
מתנחלים נזק לקירות בית בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים המזרחית והשמידו חומרי בניין בבית המצוי
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תהליך בנייה בכפר בורין )שכם( .בנוסף עקרו מתנחלים  120שתילי זיתים שזה עתה ניטעו ,על אדמה
פלסטינית השייכת לכפר קריות )שכם(.
בשמונה תקריות ניזוקו כלי רכב ישראליים מיידוי אבנים על ידי פלסטינים בכבישים בגדה המערבית ליד
כפרים פלסטיניים ,בנפות רמאללה ,חברון ,בית לחם וירושלים .בנוסף על כך דווח על תקרית ירי על כלי
רכב ישראלי ליד הכפר עזון )קלקיליקה( ,שבה לא נפגע איש ולא נגרם כל נזק .אחרי התקרית ערכו כוחות
ישראליים מבצע חיפוש בכפר.
עשרה פעילים בינלאומיים שליוו חקלאים פלסטינים באזור שליד התנחלות מעון )חברון( נעצרו על ידי
חיילים ישראלים על שסייעו לחקלאים להגיע לאדמותיהם שליד ההתנחלות .שלושה מן הפעילים
הבינלאומיים הואשמו בתקיפת חיילים ,ושוחררו לאחר-מכן.

חודשו ההריסות בשטח  Cאחרי חודש של הפוגה
בשטח  Cשל הגדה המערבית הרס המנהל האזרחי הישראלי שמונה מבנים בבעלות פלסטינית בגין היעדר
היתרי בנייה ביישובים חארס )סלפית( ,אל ח'ד'ר ובית סאחור )בית לחם( .שניים מן המבנים היו מבני
מגורים ,והריסתם הביאה לעקירתם בכפייה של שבעה בני אדם ,בעוד שהיתר כללו מבנים מסחריים
ויסודות בית .בנוסף על כך חילק המנהל האזרחי הישראלי צווי הפסקת עבודה נגד חמישה מבנים בכפרים
חלחול )חברון( וא-נבי אליאס )קלקיליה( .צווי הפסקת עבודה הם אמצעי מנהלי המקדים את הוצאתו של צו
הריסה.
ההריסות שבוצעו השבוע היו הראשונות שנרשמו בשטח  Cמאז ה 14-במרס  .2010מאז תחילת 2010
הרסו הרשויות הישראליות סך של  65מבנים בבעלות פלסטינית בשטח  ,Cבעוד שבמזרח ירושלים נהרסו
שלושה בתים בידי הפלסטינים עצמם .בתקרית אחת תפסו כוחות ישראליים כלי רכב המשמשים לבניין
ושייכים לפלסטיני מהכפר אמריחה )ג'נין( בגין היעדר היתר להפעלת המחצבה שלו .בתקרית דומה החרימו
כוחות ישראליים חומרי בנייה ממחצבה בבעלות פלסטיני מבית פג'אר )בית לחם(.
כמו כן ,סכנת עקירה בכפייה מרחפת מעל חמש משפחות פלסטיניות ,המונות יחד  40נפשות ,המתגוררות
בשכונת בית צפאפא בירושלים המזרחית ,הואיל והשבוע חלף המועד האחרון לגירוש שעליו הורה בית
המשפט הגבוה לצדק הישראלי בדצמבר  .2009כמו כן דרשה מהם המשטרה הישראלית ,בדרישה שבעל
פה ,לפנות את בתיהם .פסיקת בג"ץ ניתנה בהקשר של סכסוך בעלות על הבתים והקרקע ,בין המשפחות
ומתנחלים ישראלים המתגוררים בהתנחלות קריית ארבע )חברון(.

עדכונים – גדר וגישה
הצבא הישראלי הטיל על הגדה המערבית סגר כללי שנמשך מה 17-עד וכולל ה 20-באפריל  ,2010בשל
יום הזיכרון ויום העצמאות הישראליים .למעט מספר מוגבל של חריגים ,מנע אמצעי זה מבעלי תעודות
זהות של הגדה המערבית המחזיקים בהיתרים תקפים להגיע לירושלים המזרחית ולישראל.
יחידה של מחלקת שירותי הכבאות הפלסטיניים ,שהייתה בדרכה לתקרית אש שהשפיעה על שני מחסנים
בכפר ברטעה א-שרקייה )ג'נין( ,עוכבה ליותר משעה במחסום הגדר הסמוך ברייחן ברטעה ,לפני
שהורשתה לעבור .המשטרה הישראלית חסמה גם את דרכה של יחידת כבאים ישראלית שניסתה להגיע
לאזור ,בשל היעדר הרשאה לפעול בגדה המערבית .לדברי ראש הכפר ,האיחור בהגעת הכבאים החמיר
את נזקי השריפה ,הנאמדים במיליון ) ₪כ 270,000-דולרים ארה"ב( .ברטה א-שרקייה )אוכלוסייה כ-
 4,450נפש( הינו הכפר הגדול ביותר בשטח הסגור שבין הגדר לקו הירוק ,שטח שהוכרז ב 2003-כ"שטח
צבאי סגור"; מאותה עת ואילך מי שאינם תושבי האזור נדרשים להשיג היתרי "מבקרים" ,בעוד ששירותי
החירום נאלצים לערוך "תיאום מראש" עם הצבא הישראלי על מנת להגיע לכפר.
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רצועת עזה
פלסטיני אחד נהרג וארבעה אחרים נפצעו ליד גבול עזה-ישראל
תקריות ספוראדיות לאורך גבול עזה ישראל הביאו למותו של חמוש פלסטיני ולפציעתם של ארבעה אזרחים
פלסטינים .מאז תחילת  2010נהרגו  16פלסטינים )ביניהם  5אזרחים( ,שלושה חיילים ישראלים ועובד זר
אחד ,וכן נפצעו  67פלסטינים )ביניהם  55אזרחים( וארבעה חיילים ישראלים בהקשר של הסכסוך
הפלסטיני-ישראלי ברצועת עזה ובדרום ישראל.
ב 16-באפריל ירו כוחות ישראליים והרגו חמוש פלסטיני ,על פי הדיווחים לאחר שהבחינו בקבוצת חמושים
פלסטינים מנסה להטמין מטען חבלה מאולתר ליד הגבול ,ממזרח לעיר עזה.
כמו כן ,אזרח פלסטיני נפצע ליד גבול עזה ישראל כשכוחות ישראלים פתחו באש לעבר קבוצת פלסטינים
שאספה גרוטאות מתכת מצפון לבית להיא .בתקרית אחרת פתחו כוחות ישראלים באש על הפגנה שאירגן
הוועד העממי נגד "אזור החיץ" ,ופצעו שלושה מפגינים פלסטינים .התקרית התרחשה אחרי שהמפגינים
צעדו לעבר גדר הגבול ,ועל פי הדיווחים יידו אבנים לעבר הכוחות הישראליים .הפגנות כאלה מתנהלות מדי
שבוע נגד האיסור המתמשך על גישה של פלסטינים לאזור שעליו הכריזה ישראל כ"אזור חיץ" ,לאורך גבול
עזה-ישראל .כמו כן ,בשבע הזדמנויות נפרדות חדרו טנקים ודחפורים ישראליים לעומק של כמה מאות
מטרים אל תוך עזה ,ונסוגו אחרי שפילסו ושיטחו אדמה.
פלגים חמושים פלסטיניים ירו מספר מוגבל של טילים מתוצרת מקומית לעבר חלקה הדרומי של ישראל,
לרבות בסיסי צבא ,אף שהירי לא גרם לפגיעות בנפש או לנזק לרכוש .כמו כן ,בתקרית אחת בבית להיא,
מצפון לעיר עזה ,נפצעו קל שני ילדים בני  15ועוברת אורח ,כשנפל תחמושת שבו שיחקו הילדים התפוצץ.

שני גזרי דין מוות הוצאו אל הפועל בעזה
ב 25-באפריל הוציאו להורג רשויות החמאס בעזה שני אסירים שהורשעו בשיתוף פעולה עם ישראל – היו
אלה ההוצאות להורג הראשונות מאז השתלטות החמאס על עזה ביוני  .2007לדברי ארגון אל-מיזאן
לזכויות אדם ,המוצאים להורג נמנו עם קבוצה ובה  17איש שנידונו למוות על ידי בתי המשפט של החמאס
בעזה .המרכז הפלסטיני לזכויות אדם מדווח כי מאז הקמת הרש"פ ,ב ,1994-גזרו בתי המשפט
הפלסטיניים  68עונשי מוות .בין  1994ל 2000-בוצעו  14הוצאות להורג 12 ,מהן בעזה; אחרי  2000לא
בוצעו הוצאות להורג.

תקריות במנהרות ממשיכות לגבות חיי אדם
פלסטיני אחד נהרג ושלושה אחרים נפצעו השבוע בתקריות של קריסת מנהרה ופיצוץ של מיכל גז בתוך
המנהרות העוברות מתחת לגבול בין עזה למצרים .מאז תחילת  2010נהרגו  14פלסטינים ו 22-אחרים
נפצעו בתקריות שונות במנהרות ,כולל תקיפות אוויריות ,התמוטטויות והתחשמלות .בשתי תקריות נפרדות
שקרו השבוע ,איתרה משטרת הגבול המצרית שש מנהרות והרסה אותן; לא דווח על פצועים .גם רשויות
החמאס בעזה הרסו מספר מנהרות ,ששימשו לכאורה להברחת תרופה ממכרת בשם טרמדול ,שהשימוש
בה כתרופה נוגדת דיכאון רווח בקרב צעירי עזה.

המחסור בדלק ובגז בישול נמשך ,למרות העלייה בייבוא
ביבוא הדלק התעשייתי ניכרה עלייה משמעותית :כ 1.8-מיליוני ליטרים של דלק תעשייתי נכנסו השבוע
לעזה ,לעומת  0.7מיליוני ליטרים שבוע קודם לכן .לדברי רשות תחנת הכוח העזתית ,זו עלייה מתוכננת
שנקבעה קודם לסגירת המעברים אל עזה במשך יום הזיכרון ויום העצמאות הישראליים ,ב 19-וב20-
באפריל .על פי האומדן ,הכמויות שיובאו השבוע לעזה מייצגות  57אחוזים מן הכמות השבועית הדרושה
להפעלתה של תחנת הכוח של עזה במלוא קיבולתה ) 80מגה-ואט( .כתוצאה מכך ממשיכה תחנת הכוח
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ממוצע שבועי של מטעני סחורות הנכנסים לעזה
)מטען=משאית עם נגרר אחד(
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של עזה ליצר רק  30מגה-ואט חשמל ,כך שמרבית אוכלוסיית עזה נאלצת להתמודד עם הפסקות חשמל
יזומות הנמשכות  8-12שעות ביום.
בדומה לכך ,גם ביבוא הגז לבישול ניכרה השבוע עלייה בהשוואה לשבוע הקודם ) 957לעומת  700טונות(,
אף שעל פי אומדן של התאחדות בעלי תחנות הדלק ,המספקות גם גז לשימוש ביתי ,כמות זו נמוכה ב32-
אחוזים מכמות הגז השבועית הדרושה לצרכי התושבים ) 1,400טונות(.

משלוחים מוגבלים של פריטים חדשים ממשיכים להיכנס אל עזה )ה 11-עד
ה 17-באפריל(
השבוע נכנסו לעזה בסך הכול  697מטעני סחורות ,עלייה של  44אחוזים בהשוואה למספר המטענים
שנכנסו לעזה בשבוע הקודם ) .(483הנתון שהתקבל השבוע מהווה כרבע מממוצע המטענים השבועי
שנכנס לעזה בחמשת החודשים הראשונים של  ,(2,807) 2007לפני השתלטות החמאס.
השבוע הורשו שלושה מטעני עץ ושני מטעני אלומיניום להיכנס לעזה .זו הפעם הראשונה מאז יוני 2007
ואוקטובר  2008שהותרה כניסתם של אלומיניום ועץ )בהתאמה( לעזה לצרכים מסחריים .לדברי המשרד
לכלכלה לאומית ,בשבועות הקרובים מתוכננים להיכנס לעזה מדי יום שישה מטענים של כל אחד מסוגי
הסחורות .בנוסף ,סך של  50מטעני ביגוד ) (28והנעלה ) (22נכנס לעזה ,וכן נכנסו אליה עשרה מטענים
של גנראטורים חשמליים וכבלי חשמל עבור רשות המים של יישובי חוף עזה ,החברה להפקת חשמל בעזה
וחברת התקשורת הפלסטינית .יבוא הזכוכית נמשך  -מאז ה 29-בדצמבר  2009נכנסו אל עזה 172
מטענים שהכילו כ 112,000-לוחות זכוכית.
רק שני מטעני פרחים טריים ) 164,000פרחים( יצאו את עזה דרך מעבר כרם שלום .מאז ה 10-בדצמבר
 2009יצאו את עזה  117מטענים 84 :מטעני פרחים טריים )כ 13.5-מיליוני פרחים( ו 33-מטעני תותים
) 52טונות(.
הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_04_22_english.pdf
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