האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
מה 12-עד ה 18-במאי 2010

הגדה המערבית
יריד במספר הפלסטינים שנפצעו על ידי כוחות ישראלים
השבוע נרשמה ירידה משמעותית במספר הפלסטינים שנפצעו בידי כוחות ישראליים; שלושה פלסטינים
נפצעו ,לעומת  24בשבוע שעבר .שישה פלסטינים וחייל ישראלי אחד נהרגו ו 628-פלסטינים ו 74-ישראלים
נפצעו מאז תחילת השנה בגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית ,בהקשר של הסכסוך הפלסטיני-
ישראלי.
שלושה פלסטינים נפצעו בשתי תקריות נפרדות ,כשהותקפו פיסית במחסום בנפת ירושלים )אחד( ובמהלך
הפגנה נגד בניית הגדר בכפר בלעין )שניים( בנפת רמאללה .כמו כן פצעו כוחות ישראליים חמישה פעילים
ישראלים בשתי הפגנות ,האחת נגד גירוש משפחות פלסטיניות על ידי מתנחלים בשכונת שייח' ג'ראח
בירושלים המזרחית ,והשנייה נגד הרחבת התנחלות חלמיש וההגבלות המתמשכות על גישה של פלסטינים
לאדמות השייכות לכפרים הסמוכים ,דיר ניד'אם וא-נאבי סאלח )נפת רמאללה(.בכפרים א-נבי סאלח ובלעין,
הוצתו השבוע  350דונמים של שטחי מרעה וחמישה דונמים של מטעי זיתים ,בהתאמה ,על ידי מיכלי גז
מדמיע שירו כוחות ישראליים במהלך ההפגנות.
כוחות צבא ישראליים ניהלו במהלך השבוע  106מבצעי חיפוש בתוך עיירות וכפרים פלסטינים ,נתון גבוה
מעט מהמספר הממוצע של מבצעים סריקה שבועיים מאז תחילת  .(102) 2010כמו בשבועות קודמים ,גם
השבוע נוהלו מרבית המבצעים הללו בצפון הגדה המערבית ) .(63במהלך אחד המבצעים ערכו כוחות
ישראליים פשיטה על משרד של עיריית חברון בשטח ) (H2בעיר העתיקה הנתון לשליטה ישראלית ,וסגרו
אותו.

נמשכות התקריות במעורבות מתנחלים; פלסטיני אחד נהרג ושישה אחרים
נפצעו
נער פלסטיני בן  15מאל-מזרעה א-שרקייה נורה ונהרג כששוטט בגבעות עם שניים מחבריו .על פי דיווחים
מקומיים נמסר כי אנשים שנסעו במכונית בעלת לוחיות רישוי ישראליות פתחו באש ,אחרי שאבנים הושלכו
על רכבם כשנסעו בכביש  60ליד הכפר .הרשויות הפלסטיניות והישראליות גם יחד חוקרות את התקרית
)נפת רמאללה(.
במהלך השבוע נרשמו עוד שמונה תקריות במעורבות מתנחלים ,שהביאו לפציעתם של פלסטינים או לנזק
לרכוש פלסטיני ,נתון גבוה מעט מהממוצע השבועי של תקריות כאלה שנרשם מאז תחילת השנה )שש(.
כמו כן נרשמו תקריות אחרות של הסגת גבול ,מניעת גישה ]לשטחים חקלאייים[ והפחדה .מאז תחילת
 2010נפצעו  42פלסטינים ו 26-מתנחלים בתקריות במעורבות מתנחלים.
מתנחלים תקפו השבוע פיסית ופצעו שישה פלסטינים ,ביניהם שלושה ילדים בגילים חמש 12 ,ו,16-
בארבע תקריות נפרדות באזור רמאללה ובשכונת שייח' ג'ראח שבירושלים המזרחית .בשייח' ג'ראח פצע
מתנחל אישה במהלך אירועי "יום ירושלים" .כמו כן ,בעקבות אחת התקריות בשכונת שייח' ג'ראח פרצו בין
תושבים פלסטינים למתנחלים עימותים שהביאו לפציעתם של שני מתנחלים .שני מתנחלים אחרים נפצעו
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מרסיסי זכוכית כשפלסטינים פתחו באש על כלי הרכב שלהם ,כשנסעו בכביש  462באזור רמאללה.
בעקבות התקרית הקים הצבא הישראלי מספר מחסומי פתע באזור וניהל מבצעי חיפוש ,ובנוסף אייש את
מחסום עטרה לשעות אחדות ,שבמהלכן דווח על עיכובים ממושכים ועל תורים .לא דווח על מעצרים.
בין התקריות שבהן הוסב נזק לרכוש ניכלל ארוע שבמהלכו מתנחלים חרשו כ 30-דונמים של אדמות
השייכות לכפר ג'אלוד )נפת שכם( ,ועקרו גדרות שהקיפו אדמות חקלאיות פלסטיניות השייכות לכפר א-
תוואני )נפת חברון( .כמו כן ,מתנחלים מהתנחלות יצהר נכנסו לכפר עוריף )נפת שכם( ויידו אבנים על בית-
הספר בכפר; לא דווח על פציעות או נזקים .בנוסף על כך ,מתנחלים רעולי פנים נכנסו בשעת בוקר מוקדמת
לישוב פלסטיני קטן השוכן מאחורי הגדר ,מדרום לחברון ,וגרמו נזק לשלושה כלי רכב.
לפי המדווח באמצעי תקשורת ישראליים ,השבוע התגלו  23מצבות מנותצות בבית העלמין היהודי בהר
הזיתים שבירושלים המזרחית; המשטרה פתחה בחקירה.

גל חדש של צווי הפסקת עבודה בשטח C
אף שזה למעלה מחודש ימים שלא בוצעו הריסות מבנים בשטח  Cשל הגדה המערבית ,המנהל האזרחי
הישראלי )מנהא"ז( ממשיך לחלק צווי הפסקת עבודה ,האמצעי המנהלי המקדים הוצאת צו הריסה ,וכן צווי
הריסה סופיים .במשך השבוע חילק המנהא"ז צווי הפסקת עבודה נגד  41מבנים בבעלת פלסטינית בכפרים
בני נעים )נפת חברון( ,וכן אל בירה ,אל מוע'ייר והקהילה הבדואית אל מסקרה )נפת רמאללה( ,בגין היעדר
היתרי בנייה .בקהילה האחרונה נתנו הרשויות הישראליות לתושבי הקהילה עשר שעות להרוס בעצמם את
המבנים שלהם ,או להסתכן בהריסה ובתפיסת רכושם .מן ה 20-במאי ואילך לא בוצעו הריסות .בסך הכול
ניתנו צווי הפסקת עבודה ל 25-מבנים ,ש 18-מהם מאוכלסים והיתר נמצאים בשלבי בנייה ,לשמונה אוהלי
מגורים ,שבעה מחסות לבעלי-חיים ומפעל אבנים .מאז תחילת  2010הרסו הרשויות הישראליות בשטח C
בסך הכול  65מבנים בבעלות פלסטינית ,והביאו לעקירתם בכפייה של  125בני אדם ,ביניהם  47ילדים ,וכן
הרסו מבנה אחד בירושלים המזרחית; בנוסף נהרסו שלושה בתים בירושלים המזרחית על ידי פלסטינים,
בצעד שהביא לעקירתם בכפייה של שבעה בני אדם.

עדכונים בנושא תנועה וגישה; שלושה כפרים "שוחררו" ממובלעת שנוצרה
על ידי הגדר
ב 12-במאי שם הצבא הישראלי קץ לנוכחותו במחסום ראס עטיה )קלקיליה( .צעד זה בא לאחר שלאחרונה
השלימו הרשויות הישראליות את העתקתו של תוואי הגדר למיקומו החדש סביב התנחלות אלפי מנשה.
התוואי החדש ,שנבנה על פי פסיקתו של בית המשפט הגבוה לצדק הישראלי משנת  ,2005מותיר את
שלושת הכפרים א-דבעה ,ואדי א-רשה וראס א-טירה )סה"כ אוכלוסייה  884נפש( מחוץ לשטח הסגור,
ומשיב להם – אחרי כמעט שבע שנים  -את הגישה הישירה והבלתי אמצעית לגדה המערבית ולמרכזי
השירות שם .עם זאת ,העתקת התוואי עדיין מותירה שני כפרים )ערב א-רמאד'ין אל-ג'נובי וערב אבו פרדה,
המונים סה"כ אוכלוסייה בת  338נפש( יחד עם אדמות חקלאיות יקרות ערך ,מבודדים בשטח הסגור שבין
הגדר לכפר הירוק .כחלק מבניית התוואי החדש של הגדר הקים הצבא הישראלי שער מתכת ,בלי שעות
פעילות מוסדרות; כעת נמנעת מכ 60-תלמידים משתי הקהילות גישה לבתי-הספר שלהם בעיר קלקיליה
ובכפרים הסמוכים ,דרך מה שהיה מחסום ראס עטיה מדרום .משרד התיאום והקישור הישראלי הודיע
לראש מועצת הכפר ערב א-רמאד'ין אל-ג'נובי כי כעת על התלמידים להשתמש במחסום קלקיליה שמצפון,
מה שמאלץ את התלמידים משני הכפרים לנסוע  16קילומטרים בדרך עוקפת מביתם לבית-הספר ובחזרה.
המנהל האזרחי הישראלי מספק לילדי שתי הקהילות הסעות אל בית-הספר וממנו.
כמו כן בצפון הגדה המערבית ,בעקבות שריפה שפרצה ליד הכפר כפר א-דיכ )נפת סלפית( ,נאלצה יחידת
כיבוי האש הפלסטינית לתאם את כניסתה לאזור עם הצבא הישראלי ,הואיל והכניסה הראשית לכפר סגורה
בחסם דרכים .הצבא הישראלי התיר ליחידה להיכנס .ברם ,כ 200-דונמים של אדמות חקלאיות השייכות
לכפר ניזוקו ,לפני שהכבאים הצליחו להגיע לאזור ולכבות את השריפה.
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בירושלים המזרחית נחסמו ב 12-במאי הכבישים המוליכים לעיר העתיקה ,וכן לשכונות סילואן ושייח'
ג'ראח ,בשל צעדות של עשרות אלפי ישראלים לרגל "יום ירושלים" ,יום השנה ה 43-לסיפוחה של ירושלים
המזרחית לישראל .כל משך היום נפרשו בעיר כוחות ביטחון ישראליים רבים.
בנפת ירושלים ,שלושה שערים בגדר החולשים על הגישה לאדמות חקלאיות שבודדו על ידי הגדר נותרו
סגורים במשך יותר מחודש .במהלך הפגנת מחאה שקיימו השבוע חקלאים פלסטינים יחד עם פעילים
בינלאומיים וישראלים מול אחד השערים הללו ,פרצו המפגינים את השער ,ובתגובה ירו עליהם הכוחות
הישראליים גז מדמיע; דווח על כמה מקרים של שאיפת גז מדמיע בקרב המפגינים.

רצועת עזה
נמשכו התקריות לאורך הגבול ,שהביאו להרג של שלושה אזרחים פלסטינים;
דייג אחד נהרג ושלושה נפצעו בידי כוחות של חיל הים המצרי
כוחות ישראלים ירו והרגו אזרח פלסטיני קשיש ופצעו אזרח נוסף ,בשתי תקריות נפרדות ליד גבול עזה-
ישראל .בנוסף על כך נפצע קשה נער בן  16בהתפוצצות נפל תחמושת בעת שעבד יחד עם משפחתו
באדמותיהם ,ליד גדר הגבול 18 .פלסטינים )ביניהם  6אזרחים( ,שלושה חיילים ישראלים ונתין זר אחד
שעבד בישראל נהרגו ,ועוד  72פלסטינים )ביניהם  60אזרחים( וארבעה חיילים ישראלים נפצעו מאז תחילת
 2010ברצועת עזה ובדרום ישראל בהקשר של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי.
ב 14-במאי ירו כוחות ישראליים שהיו מוצבים על הגבול ,ממזרח לג'באליה ,בפלסטיני קשיש שעלה לקברה
של רעייתו בבית קברות הנמצא באזור .לדברי מקורות רפואיים ,סיבת המוות הייתה פצעים שנגרמו על ידי
קליעים רבים וכן פצעי רסיסים .בתקרית נפרדת פתחו כוחות ישראלים באש על קבוצת פלסטינים שאספו
הריסות בניין ליד הגבול ,וגרמו לפציעתו של אחד מהם .כוחות ישראלים המשיכו לאכוף הגבלות גישה
ב"אזור החיץ" באמצעות פתיחה ביריות "אזהרה" לעבר מי שנכנסו לשטח ,והשפיעו בכך על חקלאים
ועובדים ,וכן באמצעות פילוס אדמות באזור .טנקים ודחפורים ישראלים ביצעו השבוע ,בחיפוי של אש כבדה,
מספר חדירות לעומק כמה מאות מטרים אל תוך עזה ,ונסוגו אחרי שפילסו ושיטחו אדמות.
גם כן השבוע ,ב 12-במאי ,פתחו כוחות של חיל הים המצרי באש לעבר סירת דייג פלסטינית שנכנסה למים
טריטוריאליים מצרים ,הרגו דייג פלסטיני ,פצעו שלושה אחרים ,ובנוסף החרימו את הסירה .בארבעת
החודשים האחרונים בוצעו מספר מתקפות דומות נגד דייגים פלסטינים .גם ההגבלות שמטילה ישראל על
גישה של פלסטינים לשטחי דיג המרוחקים יותר משלוש מיילים ימיים מהחוף עדיין נאכפות; בשתי תקריות
לפחות שהתרחשו השבוע פתחו כלי שיט של חיל הים הישראלי ביריות "אזהרה" לעבר סירות דיג
פלסטיניות ואילצו אותן לחזור לחוף .מאז תחילת השנה הביאו ההגבלות הלו לפציעתם של שלושה דייגים
פלסטינים .השבוע נערכו מספר הפגנות ,ביניהן כמה לציון יום השנה ה 62-למה שהפלסטינים מכנים יום
"א-נכבה" )"האסון"( ,ונגד ההגבלות על גישה של פלסטינים ל"אזור החיץ"; לא דווח על פציעות.
במהלך התקופה ירו פלגים פלסטינים חמושים מספר טילים מתוצרת מקומית לעבר דרום ישראל ,לרבות
בסיסי צבא השוכנים על הגבול ,אף שהירי לא הביא לפציעות או לנזק לרכוש .בנוסף על כך איתרו השבוע
כוחות ביטחון מקומיים מטען נפץ מאולתר בעיר עזה ,ופירקו אותו.

גזרי דין מוות הוצאו אל הפועל השבוע בעזה ,בפעם השנייה השנה
ב 18-במאי הוציאו רשויות החמאס בעזה להורג שלושה פלסטינים שהורשעו ברצח .זו הפעם השנייה בשנת
 2010שרשויות החמאס הוציאו נידונים למוות להורג; באמצע אפריל הוצאו להורג שני אסירים שהורשעו
בשיתוף פעולה עם ישראל .לדברי ארגון אל-מיזאן לזכויות אדם ,המוצאים להורג נמנים עם קבוצה של 16
איש שנידונו למוות על ידי בתי המשפט בעזה .המתאם המיוחד מטעם האומות המאוחדות לתהליך השלום
במזרח התיכון גינה את ההוצאות להורג.
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רשויות החמאס הרסו  12בתים; הבית המשוקם הראשון במזרח ג'באליה
נמסר לבעליו
רשויות החמאס בעזה הרסו  12בתים באזור רפיח ,לכאורה מפני שהוקמו באופן בלתי חוקי על קרקע
ממשלתית .ההריסות הביאו לעקירתן בכפייה של שלושים ואחת משפחות ,הכוללות  190נפשות בקירוב.
מרבית המשפחות העקורות ,שלא קיבלו התראה מוקדמת על ההריסות ,הקימו אוהלים על חורבות הבתים
ההרוסים .כ 200-בתים באזור מיועדים להריסה בהקשר דומה.
כמו כן השבוע מסרו רשויות החמאס את הבית המשוקם הראשון במזרח ג'באליה לידי בעליו .הבית נהרס
במתקפת "עופרת יצוקה" של ישראל בעזה .במהלך השבוע הכריז חמאס על תוכניתו לשקם יותר מ1,000-
יחידות דיור .כ 6,000-יחידות דיור בכל רחבי רצועת עזה נהרסו או ספגו נזק כבד במהלך "עופרת יצוקה".
מאז נעצרו מאמצי השיקום רחבי ההיקף ,בשל הגבלות היבוא שהטילה ישראל ,שאסרו על כניסת חומרי
הבנייה הדרושים .עם זאת ,מלט וחומרי בנייה אחרים נכנסים לעזה בכמויות גדלות והולכות דרך המנהרות
שמתחת לגבול עזה-מצרים.

מעבר רפיח נפתח באופן מיוחד; יותר מ 3,500-איש יצאו את עזה
מעבר רפיח ,בגבול עם מצרים ,נפתח באופן יוצא מן הכלל ב 15-במאי ,למשך שישה ימים .זו הפעם
השלישית בלבד שבה נפתח המעבר באופן מתוכנן מאז תחילת  .2010נתונים ראשוניים מצביעים על כך
שבין ה 15-ל 18-במאי יצאו את עזה  3,681פלסטינים ,ו 529-פלסטינים נכנסו אל תוכה .הרשויות המצריות
סירבו להכניס אל מצרים כ 650-איש ,שנרשמו אצל רשויות החמאס בכדי לצאת את עזה.

אירוע בידור התקיים בעזה
לאור ההגבלות המתמשכות על חופש התנועה הפלסטיני ,התקיימו בשבועיים האחרונים משחקי "גביע
העולם" בין קבוצות פלסטיניות שייצגו נבחרות כדורגל מכל רחבי העולם .בתחרויות ,בתמיכת תכנית
הפיתוח של האו"ם וההתאחדות הפלסטינית לכדורגל ,צפו אלפים מתושבי עזה ,והשתתפו בהן  16קבוצות
מרצועת עזה ,שכללו מספר נתינים זרים השוהים ממילא בעזה.

ירידה נוספת ביבוא דלק תעשייתי וגז לבישול; הפסקות החשמל היזומות
נמשכות
ביבוא הדלק התעשייתי להפעלת תחנת הכוח של עזה ניכרה השבוע ירידה נוספת; השבוע נכנסו אל עזה כ-
 0.85מיליוני ליטרים של דלק ,לעומת  1.35מיליוני ליטרים בשבוע שעבר .על פי האומדן ,הנתון של השבוע
מייצג  27אחוזים מכמות הדלק הדרושה להפעלת תחנת הכוח במלוא התפוקה האפשרית .כתוצאה מכך
מתמודדת מרבית האוכלוסייה עם הפסקות חשמל הנמשכות  8עד  12שעות ביום ,ומאלצות אותה להיעזר,
בשעות הארוכות שבהן אינה מקבלת חשמל ,בגנראטורים הפועלים על דלק .הגנראטורים הללו ,המיובאים
בעיקר דרך המנהרות שמתחת לגבול עזה-מצרים ,אינם בטוחים ומסכנים את האוכלוסייה .בהקשר זה,
בשריפה הקשורה בגנראטור שפרצה השבוע בתוך בית נהרגו שניים מבני המשפחה וחמישה אחרים נפצעו.
מאז תחילת השנה נהרגו  31פלסטינים ו 41-אחרים נפצעו בתאונות הקשורות בגנראטורים.
גם בכמויות הגז לבישול המיובאות לעזה ניכרה השבוע ירידה ) 899לעומת  920טונות( .על פי האומדן של
התאחדות בעלי תחנות הדלק ,המספקות גם גז לבישול ביתי ,הכמות שיובאה השבוע מייצגת רק 64
אחוזים מכמות הגז השבועית הדרושה לצרכי התושבים .לאור המחסור המתמשך ,תוכנית הקיצוב לגז
בישול שהחלה בנובמבר  2009נותרת בתוקפה.
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היבוא נותר מתחת לצרכים; נמשכה כניסתם המוגבלת של חומרי בנייה )ה9-
עד ה 5-במאי(
היבוא לעזה דרך מעברי הגבול ירד השבוע בכ 11-אחוזים ,לעומת השבוע שעבר ) 637.5לעומת 713
מטענים( .הנתון של השבוע מהווה כ 23-אחוזים מהממוצע השבועי ) 2,807מטענים( שנכנס לעזה במשך
חמשת החודשים הראשונים של  ,2007לפני השתלטות החמאס .בדומה לשבועות קודמים ,גם השבוע היוו
מוצרי מזון והיגיינה את מרבית הסחורות המיובאות ) 424.5מטענים ,או  67אחוזים מסך היבוא(.

חומרי בניין בכמויות מוגבלות
המשיכו להיכנס לעזה .השבוע נכנסו
לעזה משלוח אחד בן  20טונות של
מלט ) 0,5מטען( ושמונה טונות של
מוטות פלדה ) 0.5מטען( .אספקה זו
מיועדת לשיקומו של בית-החולים
אל-קודס בעיר עזה ,שניזוק קשות
יצוקה".
"עופרת
במתקפת
המשלוחים ,במימון ובתיאום של
ממשלת צרפת ,הם חלק מעוד 50
מטענים הצפויים להיכנס לעזה
בחודשיים הבאים .כמו כן ,בפעם
הראשונה מאז הטלת המצור ,ביוני
 ,2007הורשה מטען אחד של
חלפים למתקנים של חוות עופות להיכנס לעזה .עד תום תקופת הדיווח אותה מכסה הדוח נכנסו לעזה
מספר מטענים של חומרי בנייה עבור מיזם דיור של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם בחאן יונס .נמשך
היבוא של ביגוד ,הנעלה ,עץ ואלומיניום; בסך הכול נכנסו לעזה מאז תחילת אפריל  125מטעני ביגוד89 ,
מטעני הנעלה 15 ,מטעני עץ ו 18-מטעני האלומיניום .גם השבוע ,זה השבוע השלישי ברציפות ,שמטעני
יצוא לא יצאו את עזה.

הנוסח המחייב הוא המקור בשפה האנגלית:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_05_21_english.pdf
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