האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 28באפריל 4-במאי 2010

הגדה המערבית
 14פלסטינים נפצעו ברחבי הגדה המערבית
כוחות ישראליים פצעו  14פלסטינים במהלך התקופה אותה מכסה דוח זה ,לעומת  49מקרי פציעה של
פלסטינים ,לכל הפחות ,בתקופה הקודמת .מאז תחילת השנה נהרגו שישה פלסטינים וחייל ישראלי אחד,
ו 601-פלסטינים ו 73-ישראלים נפצעו בגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית.
עשרה פלסטינים נפצעו השבוע כשהותקפו פיסית בתקריות נפרדות במחסומים ישראליים באזורי ירושלים
ויריחו )שלושה( ,בשער של הגדר באזור קלקיליה )אחד( ,ליד התנחלות בקעות באזור טובאס )אחד(
ובמהלך הפגנה נגד תפיסת אדמות באזור סלפית )חמישה( .ארבעת הפלסטינים הנותרים ,ביניהם ילד בן
עשר ,נפצעו מקליעי מתכת מצופים גומי וממיכלי גז בשתי הפגנות שבועיות נפרדות ,נגד בניית הגדר בבית
ג'אלא )בית לחם( ונגד הרחבת התנחלות חלמיש באזור רמאללה; בהפגנה האחרונה שלעיל נפצע איש
משמר הגבול הישראלי.
כוחות ישראלים ניהלו השבוע  93מבצעי חיפוש בעיירות ובכפרים פלסטיניים ,נתון נמוך מעט מממוצע
המבצעים השבועי מאז תחילת  .(101) 2010כמו בשבועות קודמים ,גם השבוע התנהלו מרבית מבצעי
החיפוש בחלקה הצפוני של הגדה המערבית ).(49

תקריות במעורבות מתנחלים
במהלך השבוע רשם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים ) (OCHAתשע תקריות במעורבות מתנחלים,
שהביאו לפציעתם של פלסטינים או לנזק לרכוש פלסטיני ,לצד תקריות אחרות של הפחדה הצקה ,מספר
זהה למספר התקריות בשבוע הקודם .ב 2010-רשם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים  92תקריות
כאלה .במהלך שבוע זה לא דווח על תקריות שהשפיעו על מתנחלים.
אחת התקריות השבוע הביאה לפציעה :ילד בן שש שהותקף פיסית על ידי מתנחל בעת שרעה את הצאן
שלו בשטח מבודד ליד הגדר ,ליד התנחלות שני )חברון(.
באחת התקריות החמורות ביותר של גרימת נזק לרכוש השבוע הייתה מעורבת קבוצת מתנחלים
מהתנחלות יצהר ,שנכנסו לכפר חווארה )שכם( והשחיתו את הגינה העירונית; בתקרית ניזוקו התאורה
בגינה ,רמקולים וצעצועים לגינה וכן מספר עצי זית בקרבת הגינה .בנוסף השליכו התוקפים אבנים על בית
סמוך וניפצו את חלונותיו .הצבא הישראלי הגיע לאתר התקרית רק אחרי שהמתנחלים עזבו את המקום.
תקרית זו התרחשה בהקשר של אסטרטגיית "תג המחיר" ,שבמסגרתה תוקפים מתנחלים פלסטינים ואת
רכושם כנקמה על אמצעים שאימצו הרשויות הישראליות; מוקדם יותר באותו יום פשטו שוטרים ישראלים
על התנחלות יצהר ,ועל פי הדיווחים עצרו  11מתנחלים.
בדרום הגדה המערבית ,כרתו מתנחלים מהתנחלות כרמי צור  20עצי שקדים השייכים לפלסטיני מבית
אמר )חברון( ,ואילו מתנחלים מהתנחלות ביתר עלית הזרימו שפכים לשני דונמים של אדמה השייכת
לפלסטינים מהכפר נחלין )בית לחם( .התקרית האחרונה היא השנייה מסוגה באזור בשבועיים האחרונים:
שבוע קודם לכן זיהמו שפכים מהתנחלות כפר עציון  70דונמים של קרקע חקלאית בבעלת חקלאים
פלסטינים מהכפר בית אומר.
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ב 1-במאי הגיעו אלפי מתנחלים ופעילי ימין ישראלים לשכונת שייח' ג'ראח שבירושלים המזרחית ,לחגוג
את ל"ג בעומר ,ונותרו במקום עד למחרת ,מלווים בנוכחות כבדה של כוחות ישראלים .מוקדם יותר במשך
השבוע ערכו כ 500-פלסטינים ,פעילים בינלאומיים ופעילים ישראלים הפגנה שבועית בשכונה ,במחאה נגד
גירושם של פלסטינים על ידי מתנחלים; לא דווח על מעצרים או עימותים.
כמו כן השבוע ,שני פלסטינים מירושלים המזרחית הותקפו תקיפה גופנית ונפצעו קשה על ידי קבוצת
ישראלים בשכונת מאה שערים החרדית שבירושלים המערבית ,כשעשו את דרכם הביתה )תקרית זו אינה
כלולה בסך התקריות(.

הצתת מסגד
אש שפרצה בשעות הבוקר המוקדמות של ה 4-במאי במסגד בכפר א-לובן א-שרקייה )שכם( גרמה נזק
לריהוט והשמידה עותקים של הקוראן .מכבי אש משכם ומסלפית הוזעקו למקום וכיבו את הדליקה .על פי
אמצעי התקשורת הישראלים ,חקירה שביצעו רשויות שירותי הכבאות וההצלה הצביעה על סבירות גבוהה
לכך שזו הייתה הצתה מכוונת .יחד עם זאת ,כרגע אין ראיות ברורות לזהות מבצעי ההצתה .ראש מועצת
הכפר מאמין כי מתנחלים הם שהציתו את המסגד ,כחלק מאסטרטגיית "תג המחיר"; יום קודם לכן הרס
המנהל האזרחי הישראלי חמישה מבנים שהיו בתהליך בנייה בהתנחלות שבי שומרון )שכם( .בנוסף על כך,
בצה"ל הזהירו לאחרונה מפני כוונות מתנחלים לחלל מסגדים בתגובה על פינוי מאחזים .זהו מעשה
הוונדליזם השלישי כלפי מסגדים ,מאז ה 11-בדצמבר  ,2009המדווח בחלקה הצפוני של הגדה המערבית.

עדכונים  -צווי הריסה בשטח C
השבוע לא בוצעו הריסות בשטח  Cשל הגדה המערבית .יחד עם זאת ,המנהל האזרחי הישראלי מסר צווי
הריסה והפסקת עבודה נגד חמישה מבנים בבעלות פלסטינית ,בגין היעדר היתרי בנייה .המבנים כוללים
מרכז בריאות בכפר פרוש בית דג'ן )שכם( ,בית-ספר בקבטייה )ג'נין( ושלושה מבנים אחרים בעיירה אדנא
)חברון( .מאז תחילת  2010הרסו הרשויות הישראליות בסך הכול  65מבנים בבעלות פלסטינית בשטח ,C
והביאו בכך לעקירתם בכפייה של  125בני אדם ,ביניהם  47ילדים ,ומבנה אחד בירושלים המזרחית;
בנוסף ,שלושה בתים בירושלים המזרחית נהרסו על ידי פלסטינים ,הריסה שהביאה לעקירתם בכפייה של
שבעה בני אדם.

נחסמו שני כבישים באזור שכם
הצבא הישראלי חסם את הגישה לשני כבישים נפרדים בנפת שכם ,המחברים כפרים פלסטיניים עם כביש
 ,60עורק התנועה המרכזי מצפון לדרום בגדה המערבית .באחד המקרים ,המכשול שהוקם )תל עפר(
חוסם את הכניסה לכביש שנסלל לא מכבר ,המחבר שכונה בכפר ביתא לכביש  .60במקרה השני חיזק
הצבא הישראלי תל עפר ישן ששוטח בהדרגה .מחסום אחרון זה חוסם דרך עפר המחברת את הכפרים
קריות ,תלפית וג'אלוד )שאוכלוסייתם מונה כ 6,000-נפש( לכביש  .60כתוצאה מכך נאלצים תושבי הכפרים
הללו לנסוע  22קילומטרים בדרך עוקפת על מנת להגיע לכביש הראשי .הצבא הישראלי הצדיק סגר זה
בטענה שדרך העפר ממוקמת בשטח  Cונסללה במקור בלא היתר.
בתקרית נפרדת השבוע עיכב הצבא הישראלי למשך שעתיים עובדים של חברת חשמל במחסום "מדלג"
שהוקם באופן פתאומי בכניסה לכפר בנפת ג'נין )זבובה( ,מסיבות לא ברורות .העיכוב הישהה את הטיפול
בבעיית חשמל ,ובכך גרם להאפלה בשישה כפרים באזור .במהלך התקופה אותה מכסה הדיווח הקימו
הכוחות הישראליים  75מחסומים מדלגים בכל רחבי הגדה המערבית ,נתון שהוא נמוך מן הממוצע השבועי
מאז תחילת  ,2010שהינו .92
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רצועת עזה
פלסטיני אחד נהרג בהפגנה ליד אזור הגבול
כוחות ישראליים ירו והרגו אזרח פלסטיני בן  ,19ופצעו נתין זר אחד ,במהלך הפגנה נגד ההגבלות על
גישה של פלסטינים לשטח "אזור החיץ" שלאורך הגבול עם ישראל .מאז תחילת  2010נהרגו  17פלסטינים
)ביניהם  6אזרחים( ,שלושה חיילים ישראלים ונתין זר אחד ,וארבעה חיילים ישראלים נפצעו ברצועת עזה
ובדרום ישראל בהקשר של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי.
הגבלות הגישה המתמשכות לאזור הגבול ברצועת עזה הביאו להפגנות לא אלימות בכל רחבי רצועת עזה.
את ההפגנות הללו מארגנת באופן יומי קבוצה המייצגת חקלאים ועזתים אחרים המתגוררים באזורים
הסמוכים לגבול .הפגיעה הקטלנית השבוע התרחשה כשכוחות ישראלים המוצבים בגבול באזור רפיח
פתחו באש חיה על המפגינים ,שהתקרבו לגדר הגבול .כמו כן ליד הגבול השבוע ,טנקים ודחפורים
ישראליים יצאו בשלוש פעמים נפרדות לחדירות לעומק כמה מאות מטרים בתוך עזה ,ונסוגו אחרי שפילסו
ושיטחו אדמות.
הגבלות הגישה נאכפות גם מעבר לשלושה מיילים ימיים מהחוף; בשתי תקריות נפרדות שהתרחשו השבוע
פתחו כוחות של חיל הים הישראלי בירי "אזהרה" לעבר סירות דיג פלסטיניות ,ואילצו אותן לחזור לחוף; לא
דווח על נפגעים או על נזק לסירות.
פלגים חמושים פלסטיניים ירו מספר מוגבל של טילים מתוצרת מקומית לעבר דרום ישראל ,לרבות בסיסי
צבא ,אף שהירי לא גרם לנפגעים או לנזק לרכוש .בתקרית אחת ,פגז מרגמה שנורה ממחנה אימונים צבאי
פלסטיני נחת בבית ממערב לחאן יונס ,הרג אחד מבני המשפחה ופצע שלושה אחרים.

ארבעה נהרגו בתקריות במנהרות
בתקרית אחת שהתרחשה השבוע נהרגו ארבעה פלסטינים ותשעה אחרים נפצעו מחנק בעקבות שאיפת
גז ,בעת שעבדו במנהרה מתחת לגבול בין עזה למצרים .בתקרית נפרדת מת פלסטיני בהתמוטטות
מנהרה .מאז תחילת  2010נהרגו  19פלסטינים ו 34-אחרים נפצעו בתקריות שונות במנהרות ,ביניהן
תקיפות אוויריות ,התמוטטויות והתחשמלויות.

היבוא נותר מתחת לצרכי האוכלוסייה ) 25-31באפריל(
עלייה בת  31אחוזים ביבוא השבוע – בסך הכול נכנסו אל עזה  635מטעני סחורות ,לעומת  434מטענים
בשבוע שעבר .הנתון השבוע מהווה כ 22-אחוזים מן הממוצע השבועי של  2,807מטענים שנכנסו לעזה
בחמשת השבועות הראשונים של  ,2007לפני השתלטות החמאס .בדומה לשבועות קודמים ,גם הפעם היוו
מזון ומוצרי היגיינה את מרבית הסחורות המיובאות ) 456מטענים ,או  74אחוזים מכלל היבוא(.
גם השבוע נמשכה כניסתם המוגבלת של פריטים שהותרו לייבוא אל עזה ,ביניהם סך של  11מטעני
צינורות פלסטיק )צינורות  ,(PVCשני מטענים של כבלי חשמל עבור רשות המים של יישובי חוף עזה
והחברה להפצת חשמל בעזה ,וארבעה מטעני זכוכית .בנוסף ,מאז תחילת אפריל הורשתה כניסתם לעזה
של  87מטעני ביגוד 72 ,מטעני הנעלה ,תשעה מטעני אלומיניום ו 14-מטעני עץ .יחד עם זאת ,כניסתן של
סחורות חיוניות מרכזיות אחרות ,ביניהן חומרי בנייה לשיקום כמו מלט ,מוטות פלדה וצבעים ,רהיטים,
בעלי-חיים ,ציוד לטכנולוגיית מידע וכלי רכב ,נותרה מוגבלת בכמויות או שהיא עדיין אסורה.

הגנה על אזרחים 28 ,באפריל –  4במאי 2010

ת.ד  38172ירושלים ,טל 02 – 582 5853 /9962 :פקסwww.ochaopt.org ochaopt@un.org 02 - 582 5841 :

ממוצע שבועי של מטעני סחורות הנכנסים לעזה
)מטען=משאית עם נגרר אחד(
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השבוע חילקה סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם למעלה מ 2,000-מחשבים נישאים ,שקודם לכן התירו
הרשויות ישראליות את כניסתם .המחשבים ,שרכישתם מומנה על ידי הארגון שלא למטרות רווח "מחשב
נישא אחד לכל ילד" ,חולקו לילדים באזור רפיח כחלק ממיזם שמטרתו לחלק עד  2012מחשבים נישאים
לילדים בכל רחבי רצועת עזה.

מטעני יצוא לא יצאו את עזה; הסתיימה עונת הפרחים הטריים
עם הגיעה של עונת הפרחים הטריים לסופה ,לא יצאו השבוע מטעני יצוא את עזה .העונה הסתיימה השנה
מוקדם מהצפוי ,בעיקר בשל המחירים הנמוכים שהשיגו פרחים טריים בשוק העולמי .בין ה 10-בדצמבר
 2009ל 18-באפריל  2010יצאו את עזה בסך הכול  11מטעני יצוא ,ביניהם  85מטעני פרחים טריים )כ-
 13.8מיליוני פרחים( ו 33-מטעני תותים ) 52טונות( .קודם לכך לא יוצא דבר מעזה במשך שבעה חודשים
)מאז ה 27-באפריל .(2009

למרות העלייה ביבוא דלק תעשייתי וגז בישול ,המחסור נמשך
השבוע הייתה עלייה של  39אחוזים ביבוא דלק תעשייתי ,לעומת השבוע שעבר ) 1.46לעומת  1.05מיליוני
ליטרים( ,יחד עם זאת ,על פי האומדן ,הכמות שיובאה השבוע לעזה מייצגת רק  46אחוזים מן הכמות
השבועית הדרושה להפעלתה של תחנת הכוח של עזה במלוא קיבולתה .כתוצאה מכך ממשיכה מרבית
אוכלוסיית עזה להתמודד עם הפסקות חשמל יזומות הנמשכות  8-12שעות ביום.
בדומה לכך ,בתקופת הדיווח נכנסו לעזה גם כמויות גדולות יותר של גז לבישול ) 925טונות לעומת 503
טונות בתקופת הדיווח הקודמת( .ואולם על פי אומדן של התאחדות בעלי תחנות הדלק ,המספקות גם גז
לשימוש ביתי ,כמות זו מייצגת רק  66אחוזים מכמות הגז השבועית הדרושה לצרכי התושבים .אף
שהאיסור על כניסתם של דלק וסולר תעשייתיים במעבר הגבול הרשמי אל תוך עזה עדיין בתוקף ,השבוע
הועברו אל תוך עזה כ 45,000-ליטרים של דלק ו 294,000-ליטרים סולר עבור סוכנות הסעד והתעסוקה
של האו"ם .כ 100,000-ליטרים של סולר ו 100,000-ליטרים של דלק ממשיכים להיכנס לעזה מדי יום דרך
המנהרות העוברות מתחת לגבול עזה עם מצרים.
הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_05_06_english.pdf
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