האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 27 – 21באפריל 2010

התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 27-באפריל:


ב 21-באפריל נהרג אזרח פלסטיני בהפגנה ליד גבול עזה-ישראל .ארבעה פלסטינים נוספים נהרגו
ועוד תשעה נפצעו במהלך עבודתם בתוך מנהרה מתחת לגבול בין עזה למצרים.

הגדה המערבית
פלסטיני אחד נהרג במהלך פשיטה ישראלית בחברון; עלייה משמעותית
במספר מקרי הפציעה של פלסטינים בשל עימותים בירושלים המזרחית
במהלך התקופה אותה מכסה דיווח זה הרגו כוחות ישראליים פלסטיני אחד ופצעו לפחות  49אחרים -
עלייה משמעותית בהשוואה לשבוע הקודם ,שבו נפצעו שישה פלסטינים .כן נפצעו השבוע שניים מאנשי
כוחות הביטחון הישראליים .שישה פלסטינים וחייל ישראלי אחד נהרגו ,ו 587-פלסטינים ו 72-ישראלים
נפצעו בגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית ,מאז תחילת השנה.
ב 26-באפריל פשטה יחידה של משמר הגבול הישראלי ,מלווה בדחפורים ,על הכפר בית עווא )חברון(
והקיפה בית שבו הסתתר פלסטיני שהיה חשוד בהשתייכות לכאורה לחמאס ונחשד בהריגת שוטר ישראלי
לפני ארבע שנים .על פי הדיווחים היו חילופי ירי בין השוטרים לפלסטיני ,שנהרג כשהכוח הישראלי הרס את
הבית .במהלך המבצע הטיל כוח ישראלי עוצר על הכפר וסגר את כל הכניסות אליו .בעקבות ההריגה פרצו
בין התושבים לשוטרים עימותים שבהם נפצעו שישה פלסטינים ,ביניהם שני נערים ואישה.
כמו כן ,השבוע גברה המתיחות בשכונת סילואן שבירושלים המזרחית ,אחרי שב 25-באפריל קיימה קבוצת
מתנחלים צעדה בשכונה ,במחאה על מה שנחשב בעיניהם לבנייה "לא חוקית" של בתים פלסטיניים.
האירוע ,שהתקיים באישור הרשויות הישראליות ,הביא לעימותים בין תושבים פלסטינים לכוחות ישראליים,
שהוצבו במקום מראש לקראת צעדת המתנחלים .במהלך העימותים ירתה המשטרה קליעי מתכת מצופים
גומי ורימוני גז מדמיע על מיידי אבנים פלסטיניים .מקורות פלסטיניים וישראליים מצביעים על פציעתם של
לפחות  29פלסטינים ,מרביתם ילדים ,וכן שני שוטרים ישראליים .במשך היום סגרה המשטרה הישראלית
את שתי הכניסות העיקריות אל תוך סילואן ,ובכך מנעה מתלמידים רבים מלהגיע לבתי-הספר .המתיחות
באזור נותרה גבוהה בשל פעילותם המתמשכת של המתנחלים וסכנת ההריסה המאיימת על כ 90-בתים
פלסטיניים בשכונת אל בוסתן שבסילואן.
אחד-עשר ממקרי הפציעה השבוע התרחשו במהלך הפגנות מחאה נגד הרחבתה של התנחלות חלמיש
)רמאללה( ,נגד הגבלות גישה לאדמות חקלאיות בבית אומר )חברון( ,ובמהלך הפגנות נגד הגדר בכפרים
אל ולג'ה )בית לחם( ,נעלין ובלעין )רמאללה( .בהפגנה האחרונה נפצעו שני פעילים בינלאומיים ופעיל
ישראלי אחד נפצע קשה בראשו .שלושה פלסטינים נוספים ,ביניהם על פי הדיווחים נער בן חמש-עשרה
הלוקה בנפשו ,נפצעו בתקריות במחסום ובמהלך מבצעי חיפוש.
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נמשכות התקריות במעורבות מתנחלים; ארבעה פלסטינים נפצעו
במהלך השבוע רשם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים ) (OCHAתשע תקריות במעורבות ממתנחלים
שהשפיעו על פלסטינים והביאו לפציעות ולנזק לרכוש ,נתון גבוה במעט ממספר התקריות שנרשמו בשבוע
הקודם )שש( .בנוסף היו עוד ארבע תקריות שגרמו נזק לכלי רכב והשפיעו על מתנחלים .מתחילת שנת
 2010ועד עתה רשם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים  83תקריות במעורבות מתנחלים ,שהביאו
לפציעתם של  30אזרחים פלסטינים או לנזק לרכוש בבעלות פלסטינית.
ארבעה פלסטינים ,ביניהם ילד בן  ,11נפצעו בשלוש תקריות נפרדות שבהן הותקפו פיסית על ידי מתנחלים
בשטח העיר חברון הנתון לשליטה ישראלית ) ,(H2ובמהלך עימותים שפרצו ב 27-באפריל בין תושבים
פלסטינים למתנחלים בשכונת אל בוסתן בסילואן.
באחת התקריות החמורות ביותר שבהן נגרם השבוע נזק לרכוש ,הציפו מי שפכים מהתנחלות כפר עציון
)בית לחם( אדמה חקלאית בבעלות חקלאים פלסטינים מן הכפר בית אומר )חברון( ,וגרמו נזק לקרקע
בשטח של  70דונמים .בצפון הגדה המערבית ,עקרו מתנחלים  15שתילי זיתים שהיו נטועים באדמה
פלסטינית בוואדי קנא )סלפית(.
בנוסף על כך ,בתקרית שלא דווחה בשבוע שעבר ,חסם מתנחל חמוש את הגישה בפני אמבולנס פלסטיני
ליד הכפר ראס כרכר )רמאללה( ,כשהאמבולנס היה בדרכו לחלץ נפגעי תאונת דרכים ליד התנחלות נילי.
האמבולנס הצליח לעקוף את הרכב בו נהג המתנחל ודיווח על התקרית לשוטרים ישראליים שנמצאו באתר
התאונה.

מקרה ראשון של הריסה בירושלים המזרחית אחרי הפוגה בת ארבעה
חודשים
השבוע הרסה עיריית ירושלים עמדת שמירה השייך לקמפוס אוניברסיטת אל-קודס ,בשכונת בית חנינא
שבירושלים המזרחית .ההריסה בוצעה בהקשר של סלילת קטע כביש מתוכנן סביב ירושלים – "כביש
הטבעת" המזרחי .עם השלמתו יאפשר כביש זה למתנחלים הנוסעים מהתנחלויות בצפון הגדה המערבית
להגיע ישירות לירושלים המערבית .זו ההריסה הראשונה שביצעו הרשויות הישראליות בירושלים המזרחית
מאז דצמבר  ;2009בתחילת  2010נהרסו שלושה בתים פלסטינים בירושלים המזרחית על ידי פלסטינים,
בעקבות הוצאת צווי הריסה – ההריסה הביאה לעקירתם בכפייה של שבעה פלסטינים.
בשטח  Cלא בוצעו אמנם הריסות ,אבל המנהל האזרחי הישראלי )מנהא"ז( חילק צווי הפסקת עבודה נגד
שבעה מבנים בבעלות פלסטינית בקהילות אום אל ח'יר )חברון( ,ח'רבת טאנא )שכם( ואל ג'פתליכ )יריחו(.
הצווים האחרונים כוללים שני מבני מגורים ,ובגינם מצויים תשעה פלסטינים ,ביניהם שבעה ילדים ,בסכנת
עקירה בכפייה .צווי הפסקת עבודה הם אמצעים מנהליים המקדימים את הוצאתו של צו הריסה .מאז
תחילת  2010הרסו הרשויות הישראליות בשטח  Cסך של  65מבנים בבעלות פלסטינית ,והביאו לעקירתם
בכפייה של  125בני אדם ,ביניהם  47ילדים.
כמו כן ,השבוע הקימו מתנחלים מהתנחלות משכיות אוהל בקהילה הבדואית של ח'רבת עין אל-חלווה,
בצפון בקעת הירדן )טובאס( ,בצמוד לאוהל שהקימה הקהילה עשרה ימים קודם-לכן .על פי הדיווחים מחו
המתנחלים על מה שנחשבת בעיניהם לבנייה פלסטינית "בלתי חוקית" בשטח זה .ב 29-באפריל 2010
הכריז המפקד הצבאי הישראלי על השטח כעל שטח צבאי סגור והורה לשני הצדדים להרוס מייד את
האוהלים שלהם .ארבעה בתי אב ,הכוללים  25ילדים ,ממשיכים לחיות בקהילה זו .התפתחות זו החריפה
את סכנת העקירה בכפייה המאיימת על קהילה זו ועל קהילות אחרות בבקעת הירדן ,הנודדות עם אוהליהן
על פי עונות השנה.
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רצועת עזה
ההגבלות על הגישה ביבשה ובים ממשיכות להשפיע על אזרחים
אף שהשבוע התאפיין ברוגע יחסי ולא נרשמו תקיפות אוויריות ישראליות ,ההגבלות הישראליות על גישה
פלסטינית ביבשה ובים הביאו לפציעתם של ארבעה אזרחים פלסטינים .מאז תחילת  2010נהרגו 6
פלסטינים )ביניהם חמישה אזרחים( ,שלושה חיילים ישראלים ועובד זר אחד ,ו 71-פלסטינים נוספים
)ביניהם  59אזרחים( וארבעה חיילים ישראלים נפצעו בהקשר של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי ברצועת עזה
ובדרום ישראל.
הרשויות הישראליות ממשיכות לאכוף הגבלות על גישה פלסטינית לאזור המכונה "אזור החיץ" ,לאורך
הגבול בין עזה לישראל ,הגבלות המשפיעות בעיקר על הגישה לאדמות חקלאיות .בעקבות ההגבלות
המתמשכות התקיימה ב 24-באפריל הפגנה שבמהלכה פתחו כוחות ישראליים באש על מפגינים
פלסטינים ,אחרי שאלה ניסו להתקרב לגדר הגבול .שלושה מהמפגינים נפצעו מן הירי; כן נפצע פעיל
בינלאומי אחד .את ההפגנות הללו מארגנת ,על בסיס יומי ,קבוצה המייצגת חקלאים ותושבים החיים ליד
הגבול ,במקומות שונים ברחבי רצועת עזה .כמו כן ,השבוע ביצעו טנקים ודחפורים ישראלים שתי חדירות
לעומק מספר מאות מטרים אל תוך שטח רצועת עזה ,ונסוגו אחרי שפילסו ושיטחו אדמות .אחת החדירות
הללו התפתחה לעימות חמוש בין כוחות ישראליים לחמושים פלסטינים; לא דווח על נפגעים.
במהלך השבוע הכריז צה"ל על השטחים הצמודים לגבול בתוך רצועת עזה כעל "שטח לחימה" .ההשלכות
של הצהרה זו עדיין אינן ברורות ,אבל קיים חשש שהתפתחות זו תגביר את רמת הסיכון לחיי פלסטינים
החיים או עובדים בשטחים הללו .ההצהרה באה אחרי שעל פי הדיווחים ,הצבא הישראלי איתר ופוצץ ליד
הגבול שלושה מטעני חבלה מאולתרים.
נמשכת גם אכיפתן של הגבלות הגישה על שטחי דיג המרוחקים מהחוף מרחק העולה על שלושה מיילים
ימיים .בשתי תקריות נפרדות שהתרחשו השבוע ,פתחו כלי שיט של חיל הים הישראלי ביריות "אזהרה" על
סירות דיג פלסטיניות .באחת התקריות נפצע אנושות דייג פלסטיני בן חמש-עשרה ,כשסירתו טבעה בעת
שניסה להימלט מאש חיל הים הישראלי
במהלך השבוע נהרג פלסטיני מאנשי הפלגים החמושים בהתפוצצות של מטען חבלה בתוך בית בשכונת
אל זייתון בעיר עזה ,ופלסטיני נוסף נפצע בהתמוטטות מנהרה שעברה מתחת לגבול עזה עם מצרים .כן
דווח כי השבוע נורה לעבר דרום ישראל טיל מתוצרת מקומית; על פי הדיווחים נפל הטיל בתוך עזה ,בלא
שגרם לפציעות או לנזק לרכוש.

אסיר פלסטיני משוחרר גורש מהגדה המערבית לרצועת עזה
השבוע גירשו הרשויות הישראליות לרצועת עזה פלסטיני שסיים לרצות תשע שנות מאסר .האיש ,המחזיק
בתעודת זהות עזתית ,חי קודם לכליאתו במשך שנים אחדות בגדה המערבית יחד עם אישו ושני ילדיו,
שנשארו בגדה .כרגע הוא שוהה באוהל מחאה ליד מעבר ארז .כמו כן גירשו השבוע הרשויות הישראליות
לרצועת עזה פלסטיני נוסף ,במקורו מעזה ,הנשוי לאישה פלסטינית מבאר שבע שבדרום ישראל .לדברי
ארגון אל-מיזאן לזכויות אדם ,האיש קיבל אישור שהייה בישראל ,אבל האישור לא חודש זה שלוש שנים.
הגירושים הללו ,הנסמכים על חקיקה ישנה יותר ,התרחשו שבוע אחרי כניסתו לתוקף של צו צבאי חדש,
המגדיר את כל מי שנמצא בגדה המערבית בלי היתר כ"מסתנן" ,שניתן לגרשו תוך  72שעות בלא ביקורת
משפטית.

נמשכת כניסה מוגבלת של חומרי בניין לרצועה ) 18-24באפריל(
השבוע נכנסו אל תוך עזה בסך הכול  434מטענים ,ירידה של  38אחוזים בהשוואה למספר המטענים
שנכנסו בשבוע שעבר ) .(697נראה שירידה זו נובעת מהסגר בן היומיים שהוטל על מעבר כרם שלום
במהלך תקופה זו ,בשל חגים ישראליים .מספר המטענים שנכנסו השבוע מהווה רק  15אחוזים מממוצע
המטענים השבועי שנכנסו אל עזה בחמשת החודשים הראשונים של  ,(2,807) 2007לפני השתלטות
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החמאס .בדומה לשבועות קודמים ,גם השבוע היוו מוצרי מזון והיגיינה את מרבית הסחורות המיובאות
) 350מטענים ,או  81אחוזים מסך היבוא(.
במהלך השבוע נכנסו אל עזה בסך הכול  26מטענים של חומרי בניין ,ביניהם  11מטעני עץ ,עשרה מטעני
אלומיניום וחמישה מטעני זכוכית .זהו המספר הגבוה ביותר שנרשם מאז נובמבר  2008של מטענים
המכילים חומרי בניין שכניסתם לעזה הותרה לצרכים מסחריים .בנוסף על כך נכנסו אל עזה  19מטעני
ביגוד ו 12-מטעני הנעלה .כמו כן קיבלה עזה ,בפעם הראשונה מאז מאי  ,2009חמישה מטענים של
צינורות פלסטיק )צינורות  (PVCעבור רשות המים של יישובי חוף עזה .בשבועות הקרובים מצפה רשות
המים של יישובי חוף עזה לקבל  30מטענים של צינורות .PVC
רק מטען אחד של פרחים טריים יצא את עזה דרך מעבר כרם שלום .מאז ה 10-בדצמבר  2009יצאו את
עזה  118מטענים ,ביניהם  85מטעני פרחים טריים )כ 13.5-מיליוני פרחים( ו 33-מטעני תותים )52
טונות(.

הכמויות המיובאות של דלק וגז בישול עדיין אינן מספיקות לצרכי
האוכלוסייה
שוב ירידה ביבוא הדלק התעשייתי להפעלת
תחנת הכוח של עזה; השבוע נכנסו אל תוך עזה
כמיליון ליטרים של דלק תעשייתי ,בהשוואה ל-
 1,8מיליון ליטרים בשבוע הקודם .על פי האומדן,
הכמות שיובאה השבוע לעזה מייצגת  33אחוזים
מן הכמות השבועית הדרושה להפעלתה של
תחנת הכוח של עזה במלוא קיבולתה ) 80מגה-
ואט( .כתוצאה מכך ממשיכה מרבית אוכלוסיית
עזה להתמודד עם הפסקות חשמל יזומות
הנמשכות  8-12שעות ביום.

ממוצע שבועי של מטעני סחורות הנכנסים לעזה
)מטען=משאית עם נגרר אחד(
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ירידה דומה ניכרה השבוע גם ביבוא גז לבישול,
לעומת השבוע הקודם ) 503לעומת  957טונות( .על פי אומדן של התאחדות בעלי תחנות הדלק ,המספקות
גם גז לשימוש ביתי ,כמות זו מייצגת רק  36אחוזים מכמות הגז השבועית הדרושה לצרכי התושבים
) 1,400טונות(.
הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_04_27_english.pdf
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