האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
מה 5-עד ה 11-במאי 2010

התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 11-במאי:
ה 12-במאי :כוחות של חיל הים המצרי פתחו במרדף אחרי סירות דיג פלסטיניות מול חוף רפיח ,ולכאורה
נגחו סירה אחת .כתוצאה מכך נהרג דייג פלסטיני אחד ושלושה אחרים נפצעו.
ה 12-במאי :הצבא הישראלי הפסיק את נוכחותו במחסום הגדר בראס עטיה )קלקיליה( ,אחרי שהשלים
את העתקת תוואי המחסום סביב התנחלות אלפי מנשה .התוואי החדש של הגדר מאפשר לחלץ שלושה
כפרים )שאוכלוסייתם מונה יותר מ 800-נפש( מן השטח הסגור שבין הגדר והקו הירוק ,אבל מותיר חלק
מאדמותיהם בתוך מובלעת הגדר .שתי קהילות נותרו עדיין מבודדות בין הגדר לקו הירוק.

הגדה המערבית
כוחות ישראליים פצעו  24פלסטיניים בשטחי הגדה המערבית ,לרבות
ירושלים המזרחית
כוחות ישראליים פצעו  24פלסטינים במהלך התקופה אותה מכסה דוח זה ,נתון גבוה בצורה משמעותית ממספר
הפלסטינים שנפצעו בשבוע הקודם ) .(14כן נפצע גם חייל ישראלי .שישה פלסטינים וחייל ישראלי אחד נהרגו ,ו625-
פלסטינים ו 74-ישראלים נפצעו מאז תחילת השנה בגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית ,בהקשר של הסכסוך
הפלסטיני-ישראלי.
שנים-עשר ממקרי הפציעה השבוע קרו במהלך הפגנות ,שהתקיימו במחאה על תפיסת אדמות ואלימות של מתנחלים
בכפר עיראק בורין שבנפת שכם )שמונה( ,הרחבת התנחלות חלמיש באזור רמאללה )אחד( ונגד הקמת הגדר
בכפרים הפלסטיניים אל ולג'ה שבנפת בית לחם )שניים( ובלעין שבנפת רמאללה )אחד( .בכפר האחרון ,נשרפו
חלקית  40עצי זית בדליקה שפרצה כשחיילים ישראלים ירו מיכלי גז מדמיע במהלך ההפגנה; כן נעצרו שישה
פלסטינים ושני פעילים ישראלים .שתי הפגנות נוספות התקיימו באזור חברון ,במחאה נגד הגבלות הגישה לאדמה
ליד התנחלות כרמי צור )סמוך לכפר בית אומר( ונגד הסגר המוטל מאז שנת  2000על רחוב א-שוהדא – הרחוב
הראשי המוביל למסגד אל אברהימי )מערת המכפלה( באותו שטח של העיר חברון הנתון לשליטה ישראלית );(H2
לא דווח על נפגעים.
 12הפלסטינים הנותרים נפצעו במהלך מבצעי חיפוש של צה"ל .תשעה מהם נפצעו בעימותים שפרצו בין פלסטינים
לכוחות ישראליים במהלך מבצע חיפוש בשכונת סילואן שבירושלים המזרחית .במהלך השבוע ניהלו כוחות ישראליים
 137מבצעי חיפוש בתוך עיירות וכפרים פלסטיניים ,נתון גבוה משמעותית מן הממוצע השבועי של מבצעי חיפוש מאז
תחילת  .(100) 2010כמו בשבועות קודמים ,גם השבוע נערכו מרבית המבצעים הללו בצפון הגדה המערבית ).(71
לדברי מקורות ישראליים ,חיילי ישראלי אחד נפצע כשכוחות ישראליים ניסו למנוע מפלסטינים ליידות אבנים לעבר
מתנחלים ליד הכפר אל מזרעה א-שרקייה )רמאללה(.

תקריות במעורבות מתנחלים
במהלך השבוע רשם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים ) (OCHAחמש תקריות במעורבות מתנחלים ,שהביאו
לפציעתם של פלסטינים או לנזק לרכוש פלסטיני ,לעומת תשע תקריות כאלו שנרשמו בשבוע הקודם; כן דווחו תקריות
אחרות של הסגת גבול ,מניעת גישה לאדמות והפחדה .ב 2010-רשם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים 142
תקריות שהביאו לפציעתם של פלסטינים ולנזק לרכוש פלסטיני.
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מתנחלים פצעו חמישה פלסטינים ,ביניהם שלושה ילדים בגילים חמש ,תשע ו ,12-בשתי תקריות נפרדות של יידוי
אבנים ותקיפה גופנית .בין התקריות שהסבו נזק לרכוש השבוע הייתה דליקה שהצית מתנחל בשלושה דונמים של
אדמה השייכת לכפר עזבת א-טביב )קלקיליה( ,ואשר לדברי ראש מועצת הכפר השחיתה שבעה עצי זית ו 13-שתילי
זיתים.
בנוסף על כך ,שפכים מהתנחלות ביתר עילית המשיכו לזרום ,זה השבוע השני ברציפות ,על קרקע חקלאית
בבעלותם של פלסטינים מהכפר נחלין )נפת בית לחם( ,וגרמו נזק לרכוש חקלאי ,לכאורה משום שקיבולתו של מפעל
הטיפול בשפכים הרלבנטי אינה מספקת לטפל בכמויות מי השופכין שמייצרת ההתנחלות.
כמו כן השבוע ,כוחות ישראליים אילצו זוג פלסטיני קשיש לעזוב את מטע הזיתים שלהם ליד התנחלות קדומים )נפת
קלקיליה( ,שבתוכו עבדו .מטע הזיתים משתרע על כ 35-דונמים של אדמות ומשמש מקור מחיה למשפחה בת אחת-
עשרה נפשות .בתקרית נפרדת בהקשר של אסטרטגיית "תג המחיר" ,סגרה קבוצת מתנחלים את כביש  ,60בנפת
רמאללה ,למשך שעה אחת ,ככל הנראה במחאה על הריסת שני מבנים בהתנחלות חשמונאים.
המתיחות בשכונת סילואן שבירושלים המזרחית נותרה בעינה במהלך השבוע ,כשקבוצת חברי כנסת ישראליים מן
הימין ביקרה בליווי כבד של כוחות ביטחון בהתנחלות בית יונתן .,בעת הביקור פרצו בין תושבים פלסטינים לכוחות
ישראליים עימותים ,שבמהלכם נורו רימוני גז מדמיע והלם ,והושלכו אבנים; לא דווח על פציעות ,אבל פלסטיני אחד
נעצר .בנוסף על כך ,מתנחלים מהתנחלות אברהם אבינו בשטח של העיר חברון הנתון לשליטת ישראל ) (H2התיזו
מים על פלסטינים שהפגינו נגד הסגר המתמשך על רחוב א-שוהדא )ר' הסעיף העוסק בנפגעים פלסטינים ,לעיל(.
בשלוש תקריות שהשפיעו על מתנחלים ,השליכו פלסטינים בקבוק תבערה ואבנים על כלי רכב בעלי לוחיות רישוי
ישראליות שנסעו ליד הכפרים עזון ,א-נבי אליאס ועזבת א-טביב שבנפת קלקיליה .בשתיים מן התקריות הללו נפצעו
נוסעים ישראלים ודווח על נזק לכלי רכב אחד .כן יידו פלסטינים אבנים לעבר קבוצה של כ 700-מתפללים יהודים,
מלווים בכוחות צבא ישראליים ,שניכנסו לקבר יוסף בעיר שכם; לא דווח על פצועים.

עדכון בנושא צווי הריסה בשטח C
זה השבוע הרביעי ברציפות שבו לא בוצעו הריסות מבנים בשטח  Cשל הגדה המערבית ,המנהל האזרחי הישראלי
)מנהא"ז( ממשיך בחלוקת צווי הפסקת עבודה ,האמצעי המנהלי הקודם להוצאת צו הריסה .במהלך השבוע חילק
המנהא"ז צווי הפסקת עבודה נגד  21מבנים בבעלות פלסטינית בקהילות בני נעים )נפת חברון( וסינג'יל )נפת
רמאללה( ,בגין היעדר היתר בנייה .המבנים כוללים  18בתים ,ש 14-מהם מאוכלסים והנותרים עדיין בבנייה .מאז
תחילת  2010הרסו הרשויות הישראליות בסך הכול  65מבנים בבעלות פלסטינית בשטח  ,Cובכך הביאו לעקירתם
בכפייה של  125נפשות ,ביניהם  47ילדים ,ומבנה אחד בירושלים המזרחית; בנוסף ,שלושה מבנים בירושלים
המזרחית נהרסו על ידי הפלסטינים עצמם ,בצעד שהביא לעקירתם בכפייה של שבעה בני אדם.

תקרית במחסום מנעה גישה זמנית לבקעת הירדן
מחסום אל חמרה ,החולש על הגישה מטובאס לבקעת הירדן בצפון הגדה המערבית ,נסגר על ידי הצבא הישראלי
למשך שלוש שעות ,מ 9-בבוקר עד  12בצהריים ,בעת מעצרם של שלושה פלסטינים ,ביניהם שני נערים בני ,17
שנשאו לכאורה מטעני צינור .דווח על תורים ארוכים ועיכובים משני עברי המחסום .מחסום
זה הוא אחד מארבעה מחסומי קבע מאוישים של צה"ל ,החולשים על כל התנועה אל בקעת הירדן וממנה מצפון
ליריחו ,שלשלושה מתוכם מותרת הגישה לפלסטינים .למעט אנשים הרשומים בתעודת הזהות שלהם כתושבי בקעת
הירדן )כולל יריחו( ,לפלסטינים עדיין אסור לחצות את המחסומים הללו בכלי רכבם הפרטיים ,אלא אם השיגו היתר
מיוחד.
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רצועת עזה
השבוא לא נרשמו נפגעים כתוצאה ישירה מהסכסוך; ההגבלות הישראליות
ביבשה ובים נמשכות
ברצועת עזה נותר המצב רגוע יחסית ,בלא דיווחים על נפגעים כתוצאה מהסכסוך .לאחר רגיעה בת שבועיים חידש
חיל האוויר הישראלי את התקיפות האוויריות על מנהרות מתחת לגבול עזה עם מצרים ואולם ,לא דווח על נפגעים.
מאז תחילת  2010נהרגו  17פלסטינים )ביניהם שישה אזרחים( ,שלושה חיילים ישראלים ונתין זר אחד ועוד 71
פלסטינים )ביניהם  59אזרחים( וארבעה חיילים ישראלים נפצעו בהקשר של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי ברצועת עזה
ובדרום ישראל.
נמשכות ההגבלות הישראליות על גישה פלסטינית לאדמות שבתוך "אזור החיץ" שלאורך גבול עזה-ישראל .באזורים
הצמודים לגבול התקיימו במהלך השבוע מספר הפגנות במחאה על הגבלות הגישה הללו ,בלא נפגעים 1.בארבע
הזדמנויות נפרדות ביצעו טנקים ודחפורים ישראליים חדירות למרחק כמה מאות מטרים בשטח עזה ,בחיפוי של אש
כבדה ,ונסוגו אחרי שפילסו ושיטחו אדמות.
כמו כן ,נמשכת אכיפתן של הגבלות הגישה על שטחים המרוחקים יותר משלושה מיילים ימיים מן החוף; בתקרית
אחת השבוע פתחו כלי שיט של חיל הים הישראלי ביריות "אזהרה" לעבר סירות דיג פלסטיניות ,ואילצו אותן לחזור
לחוף .כתוצאה מהגבלות הגישה בים ,נמשכת הירידה בכמויות שלל הדיג בעזה ,ומשפיעה בכך על מחייתם של
למעלה מ 3,000-דייגים ובני משפחותיהם .על פי נתונים שפורסמו לאחרונה על ידי תוכנית המזון העולמית ,ברביע
הראשון של  2010ניכרה ירידה בשלל הדיג; כך למשל ,במרס  2010הייתה הירידה כדי שליש ) 59.1טונות(,
בהשוואה לנתון המקביל למרס  88.8) 2009טונות( .כן צפוי שההגבלות על הדיג ישפיעו על היקף שלל הסרדינים
בעונה הנוכחית ,הנמשכת ממרס עד יוני ומניבה כמעט  70אחוזים משלל הדיג השנתי.
פלגים פלסטיניים חמושים ירו מספר טילים מתוצרת מקומית לעבר דרום ישראל ,לרבות בסיסי צבא השוכנים על
הגבול ,אף שהירי לא הביא לפציעות או לנזק לרכוש.

היבוא נותר מוגבל לסוגי סחורות מסוימים; אין יצוא מתוך עזה ) 2-8במאי(
השבוע נכנס אל עזה דרך מעברי הגבול עם ישראל סך של  713מטענים ,עלייה של  14אחוזים בהשוואה
למספר המטענים שכניסתם הותרה בשבוע שעבר ) .(625הנתון של השבוע מהווה כרבע מהממוצע
השבועי ) 2,807מטענים( שנכנסו לעזה בחמשת החודשים הראשונים של  ,2007לפני השתלטות החמאס.
בדומה לשבועות קודמים ,גם השבוע היוו מוצרי מזון והיגיינה את מרבית הסחורות המיובאות )490.5
מטענים ,או  69אחוזים מסך היבוא(.
השבוע נכנסו לעזה  15מטענים של צינורות פלסטיק המשמשים את רשות המים הפלסטינית ,וכן  15מטעני
עץ ,עשרה מטעני אלומיניום ושלושה מטעני זכוכית .כן נמשך יבוא הביגוד וההנעלה; מאז תחילת אפריל
נכנסו אל עזה בסך הכול  125מטעני ביגוד ו 89-מטעני הנעלה .כניסתן של סחורות חיוניות חשובות אחרות
נותרת מוגבלת לכמויות מוגבלות ,או אסורה כליל .זה השבוע השני ברציפות ששום מטעני יצוא לא יצאו את
גבולות עזה.
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לתשומת ליבכם ,בדוח של השבוע שעבר צוין בטעות כי פעיל בינלאומי אחד נפצע בהפגנה נגד הגבלות הגישה ב"אזור החיץ".

הגנה על אזרחים11–5 ,במאי 2010
ת.ד  38172ירושלים ,טל 02 – 582 5853 /9962 :פקסwww.ochaopt.org ochaopt@un.org 02 - 582 5841 :

3

ממוצע שבועי של מטעני סחורות הנכנסים לעזה
)מטען=משאית עם נגרר אחד(
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יבוא הדלק וגז הבישול נותר מתחת לצורכי האוכלוסייה
ביבוא הדלק התעשייתי להפעלתה של תחנת הכוח של עזה ניכרה ירידה קלה; השבוע נכנסו לעזה כ 1.35-מיליוני
ליטרים של דלק ,לעומת  1.46מיליוני ליטרים בשבוע שעבר .על פי האומדן ,הנתון של השבוע מייצג רק  43אחוזים
מכמות הדלק הדרושה להפעלת תחנת הכוח של עזה במלוא התפוקה האפשרית .כתוצאה מכך ממשיכה מרבית
אוכלוסיית עזה להתמודד עם הפסקות חשמל יזומות הנמשכות  8-12שעות ביום .בשל המחסור בחשמל נעזרים
משקי בית רבים בעזה בגנראטורים המופעלים בדלק ,ומסכנים את האוכלוסייה .לדברי משרד הבריאות בעזה,
בארבעת החודשים הראשונים של  2010נהרגו  29בני אדם ו 37-אחרים נפצעו בתקריות הקשורות בגנראטורים,
לרבות התפוצצויות של גנראטורים ,הרעלות פחמן חד-חמצני ושריפות.
השבוע נכנסה לעזה כמעט אותה כמות של גז בישול ,בהשוואה לשבוע שעבר ) 920טונות לעומת  925טונות( .על פי
אומדן של התאחדות בעלי תחנות הדלק ,המספקות גם גז לשימוש ביתי ,כמות גז הבישול שיובאה השבוע נמוכה ב-
 66אחוזים מכמות הגז השבועית הדרושה לצרכי התושבים ) 1,400טונות( .לאור המחסור המתמשך בגז בישול,
נמשכת גם תוכנית הקיצוב המיושמת מאז נובמבר  .2009התאחדות בעלי תחנות הדלק מוסרת כי עם התחממות
מזג האוויר ניכרה ירידה בביקוש לגז בישול; מעריכים כי בקיץ הביקוש היומי לגז בישול עומד על  200טונות ,לעומת
 350טונות בחורף.

הנוסח המחייב הוא המקור בשפה האנגלית:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_05_13_english.pdf
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