האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
מה 9-עד ה15-ביוני 2010
התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה15-ביוני:
16ביוני – הקבינט הביטחוני-מדיני קיבל החלטה לבצע 'התאמה' במדיניות ישראל אל מול רצועת עזה;
במסגרת שינוי זה תותר הכנסתם לרצועה של יותר מוצרי צריכה כמו גם חומרים הדרושים למיזמים
אזרחיים שיבוצעו תחת פיקוח בינלאומי .טרם הוחלט על הצעדים הנוספים הדרושים ליישום המדיניות
החדשה .ההחלטה קובעת גם כי "ישראל מצפה מהקהילה הבינלאומית לפעול לשחרורו המיידי של גלעד
שליט".

הגדה המערבית
פלסטיני אחד נהרג ו 13-נוספים נפצעו בידי כוחות ישראליים
כוחות ישראליים ירו למוות בגבר פלסטיני ופצעו  13בני אדם נוספים במהלך השבוע בתקריות שונות בגדה
המערבית ובירושלים הממזרחית; שוטר ישראלי אחד נהרג בידי פלסטיני וששה חיילים ושוטרים ישראלים
נפצעו .מתחילת  2010נהרגו בגדה המערבית ,בהקשר הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,שבעה פלסטינים ושני
אנשי כוחות ביטחון ישראליים ,בהשוואה ל 14-פלסטינים ושוטר וחיל ישראליים שנהרגו בתקופה המקבילה
אשתקד .לעונת זאת ,חלה עלייה משמעותית במספר הפצועים :בשנת  2010נפצעו  688פלסטינים ו90-
חיילים ושוטרים ישראליים ,בהשוואה לפציעתם של  588פלסטינים ו 10-ישראלים בתקופה המקבילה
אשתקד.
ב 11 -ביוני ירו כוחות משטרה ישראליים למוות בגבר פלסטיני בן  39בשכונת ואדי-ג'וז בירושלים המזרחית.
על פי דובר צה"ל הגבר הפלסטיני נורה כשניסה להימלט מהמקום ברגל .על פי דיווחים בתקשורת ,הגבר
ניסה להימלט לאחר שהוא פצע באורח קל שני שוטרים ,אותם ניסה לדרוס ,לכאורה ,ברכבו .כתוצאה מהירי
נפצעו שלושה עוברי אורח פלסטיניים ,ביניהם ילדה בת  .13בעיקבות היירי פרצו התנגשויות בין תושבים
פלסטינים והכוחות הישראליים בשכונת ואדי ג'וז ,והתפשטו גם לשכונת עיסאוויה הסמוכה והביאו לפציעתו
של פלסטיני נוסף .על פי דיווחים בתקשורת הישראלית ,מאוחר יותר באותו יום נפצעה אשה ישראלית
כאשר אבנים יודו לעבר רכבה בעת שנסעה דרך שכונה פלסטינית.
גם כן במהלך השבוע ,קצין משטרה ישראלי נהרג באזור חברון ושלושה נוספים נפצעו כתוצאה מירי של
פלסטינים לעבר הרכב בו נסעו השוטרים בכביש מס'  60ליד מחנה הפליטים אל-פוואר .לאחר מעשה ההרג
הטילו כוחוות הביטחון הישראליים עוצר בן ארבע שעות על שני כפרים סמוכים )ואדי א-שג'נה ואדי אל
חפאייר( והציבו מחסומי-פתע )"מחסומים מדלגים"( באזורים הסממוכים למקום התקרית.
שלושה פלסטינים ופעיל בינלאומי אחד נפצעו השבוע במהלך ההפגנה השבועית שהתקיימה במחאה על
בניית הגדר סמוך לכפרים נעלין ובלעין )נפת רמאללה( ,כמו גם נגד הטלת הגבלות גישה לאדמות חקלאיות
הממוקמות בסמוך להתנחלות כרמי צור )נפת חברון(.
חייל ישראלי נוסף נפצע בהפגנה אחרת כנגד הרחבת התנחלות חלמיש באזור רמאללה .על מנת למנוע
מפלסטינים ומפעילים בינלאומיים לקיים הפגנה מתוכננת נגד אלימות מתנחלים בכפר עירק בורין )נפת
שכם( ,הכוחות הישראליים הכריזו על הכפר כשטח צבאי סגור; על פי הדיווחים ,כוחות ישראליים פתחו בירי
גז מדמיע לעבר המפגינים וכתוצאה ממנו טופלה אשה פלסטינית קשישה טופלה בשל שאיפת גז .חמשת
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הפצועים הפלסטיניים הנותרים ,בכללם שני ילדים ,נפגעו בתקריות שונות בחברון ,טולכרם) ,באדמות הכפר
פרעון ,שבין הגדר והקו הירוק( ובמהלך הריסת דוכני ירקות בבקעת הירדן )ראו דיווח נפרד בהמשך(.
הכוחות ישראליים בצעו  73מבצעי חיפוש בתוככי כפרים ועיירות פלסטיניים ,פחות מהממוצע השבועי
מתחילת שנת  .(100) 2010במהלך אחד המבצעים הללו ,במחנה הפליטים בג'נין ,החרימו הכוחות
הישראליים את תעודות הזהות של חמישה פלסטינים; התעודות טרם הושבו לבעליהן.

השבוע נרשמה ירידה במספר התקיפות מצד מתנחלים
במהלך השבוע תעדה אוצ'ה שלוש תקיפות שבוצעו על ידי מתנחלים ושהביאו לפציעה של פלסטטינים או
לגרימת נזק לרכושם ,וזאת בהשוואה ל 12-תקיפות מעין אלה שנרשמו בשבוע שעבר .למרות הירידה
בשבוע האחרון ,הרי שמספר התקיפות מסוג זה שנרשמו השנה גבוה יותר מכפליים בהשוואה לתקופה
המקבילה אשתקד –  135תקיפות לעומת  64תקיפות אשתקד .ב 2010-נהרג ילד פלסטיני אחד ונפצעו 56
פלסטיניים ו 29 -מתנחלים בהקשר של תקריות במעורבות מתנחלים.
מתנחלים חמושים מהתנחלות איתמר נכנסו לכפר עקרבה הסמוך )נפת שכם( שם תקפו פיזית ופצעו גבר
פלסטיני .בתקרית נפרדת ,יחידים רעולי פנים שנראו יוצאים ממאחז חוות מעון ,פשטו על הכפר הסמוך א-
טוואני שבדרום הר חברון ויידו אבנים לעבר בית של פלסטינים .כתוצאה מכך נותצו שמשות הבית אך לא
דווח על נפגעים .בתקרית אחרת ,מתנחלים מחוות גלעד )נפת קלקיליה( נכנסו לכפר הסמוך אימתין והעלו
באש רכב פלסטיני.
בסביבות  400פלסטינים ,יחד עם פעילים ישראלים ובינלאומיים קיימו הפגנה שבועית בשכונת שייח' ג'ראח
בירושלים המזרחית במחאה על גירוש משפחות פלסטיניות מבתיהן על ידי מתנחלים.

הרשויות הישראליות הרסו תשעה מבנים בבעלות פלסטינית; צו הריסה הוצא
לבית ספר בשטח C
בהמשך להפוגה בת תשעה שבועות בהריסת מבנים ,הרשויות הישראליות הרסו תשעה מבנים שאינם
למגורים ,בשטח  Cובירושלים המזרחית ,בשל היעדר אישורי בנייה .ב 2010 -הרסו הרשויות הישראליות
 70מבנים בבעלות פלסטינית בשטח  ,Cתוך עקירתם בכפייה של  129בני אדם ,ועוד חמישה מבנים
בירושלים המזרחית; שלושה מבנים נוספים נהרסו בירושלים המזרחית בידי בעליהם במטרה למנוע צעדי
ענישה נוספים ,לרבות קנסות .בתקופה המקבילה אשתקד נהרסוו  133מבנים בשטח  Cו 36-נוספים
בירושלים המזרחית ,מה שהביא לעקירתם בכפייה של  299ו 151-בני אדם ,בהתאמה.
באחת התקריות הרסו באי כוח הרשויות הישראליות חמישה דוכני ירקות ,שהיו ממוקמים לצד כביש  90ליד
הכפר מרג' נאג'ה )נפת יריחו( ,ואף החרימו סחורות .גם כן בשטח  ,Cהרשויות הישראליות חילקו צווי
הפסקת עבודה ל 26-מבנים בבעלות פלסטינית ,כולל  22בתים )אחד בשלבי בנייה( בכפרים מג'דל בני
פאדל )נפת שכם( א-נבי סאלח )נפת רמאללה( ואום סלמונה ) נפת בית לחם(.
שני צווי הריסה נוספים הוצאו כנגד בית ספר אל-כעבנה לייד הכפר אל-נווימה )נפת יריחו( ,המעניק חינוך
יסודי לכ 60-ילדים .ישנם לפחות  26בתי ספר בשטח  ,Cשקיבלו צווי הריסה או הפסקת עבודה ,או
שהרחבתם נמנעת בשל היעדר היתרי בנייה מהמנהל האזרחי .בקשה מטעם הקהילה ההומניטרית,
המבקשת לבצע מיזמים לשיפוצם של מתקנים אלה ,ואשר הוגשה לרשויות הישראליות לפני ארבעה
חודשים ,טרם נענתה.
עיריית ירושלים הרסה מוסך בשכונת א-טורי שבירושלים המזרחית בשל היעדר היתר בנייה וקנסה עת
בעליו .בנוסף ,העירייה הרסה גם שלוש מכלאות לבעלי חיים ,החרימה מספר חיות משק ומכלאה אחת.
חיות המשק שהוחזקו במכלאות אלה היוו את מקור המחייה של משפחה בת שמונה נפשות.
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עדכון בנושא תנועה וגישה
בעקבות תקרית הירי ,שבה נהרג קצין משטרה ישראלי )ראה לעיל( כוחות הצבא החזירו לקדמותו חסם
דרכים בכניסה למקום משכנה של קהילת ואדי חפאייר ,לצד כביש  60באזור חברון .מכשול זה הוסר בשבוע
שעבר במסגרת חבילת הקלות התנועה עליהן הכריזו הרשויות הישראליות ב 24 -במאי .לא נרשמו הסרות
נוספות של מכשולים במהלך השבוע.
הרשוית הישראליות סגרו במהלך השבוע את המחסומים החולשים על הכניסה הדרומית לעיר שכם
)חווארה( ועל הכניסה הצפונית לרמאללה )עטרה( .מחסומים אלה נסגרו בעיקבות התראות בטחוניות
למשך למעלה משעה והדבר הביא להיווצרות תורים ארוכים ועיכובים ממושכים של העוברים ושבים
הפלסטינים .כמו כן בבוקר יום ששי האחרון ,נערכו כוחות הביטחון הישראליים מסביב ובתוך העיר העתיקה
בירושלים המזרחית ,הקימו מחסומים ניידים )מחסומי פתע( ומנעו מפלסטינים שמתחת לגיל  40את הגישה
לתפילות יום הששי במסגד אל אקסא.
פלסטינים ,פעילים בינלאומיים וישראלים קיימו השבוע הפגנה לייד מחסום בית-אל ,החולש על הכניסה
הראשית מצד מזרח לרמאללה ,בדרישה לפתוח מחסום זה לתנועה פלסטינית .פעולות המחאה התפתחו
להתנגשויות עם חיילים ישראלים; לא נרשמו נפגעים .האיסור המוטל על מעבר פלסטינים במחסום זה,
למעט אמבולנסים ויחידים נושאי תעודות אח"ם )'אישיות חשובה מאד' (VIP-הגביל את התנועה בכביש
ראשי ,המחבר את העיר רמאללה לכביש  ,60לשימושם הבלבדי של מתנחלים וכוחות הצבא ,תוך אילוצם
של עשרות אלפי פלסטינים ,המבקשים להגיע לרמאללה ,לנוע בדרכים עוקפות וארוכות.

רצועת עזה
ירידה במספר הנפגעים הפלסטינים ,התקריות לאורך הגבול נמשכות
הכוחות הישראלים פצעו שלושה פלסטינים השבוע ,זאת בהשוואה לשלושה הרוגים ושלושה פצועים בשבוע
שעבר .מאז תחילת  2010נהרגו  31פלסטינים )כולל תשעה אזרחים( ,שלושה חיילים ישראלים ונתין זר
אחד בהקשר של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני ברצועת עזה ובדרום ישראל .עוד  119פלסטינים )כולל
 103אזרחים( וחמישה חיילים ישראלים –נפצעו.
התקריות לאורך גבול ישראל-עזה נמשכות ומשפיעות על חיי האזרחים ומחייתם .בשתי תקריות נפרדות
פתחו כוחות ישראליים באש לעבר קבוצה של פלסטינים שאספה פסולת מתכת ליד הגבול ופצעו שלושה
מהם .בנוסף ,על פי דיווח של מקורות מקומיים ,כוחות ישראליים ירו בשלושה אירועים נפרדים השבוע יריות
אזהרה לעבר נשים שעבדו בחקלאות ופעילים בינלאומיים ,בעת שקצרו חיטה מזרחה לחאן יונס ,בסמיכות
לגבול עם ישראל .כתוצאה מכך ,נותרו מאחור כמויות משמעותיות של חיטה שלא נקצרה ,דבר המגביר את
הפגיעה המתמשכת באמצעי המחיה הדלים .טנקים ודחפורים ישראליים חדרו לעומק של כמה מאות
מטרים לתוך רצועת עזה ונסוגו לאחר ישור השטח .תקריות אלה אירעו על רקע הגבלות ישראליות
מתמשכות המוטלות על גישת פלסטינים לאזורים הממוקמים עד קילומטר מגדר הגבול ,המהווים בערך
 18%משטח רצועת עזה .הגבלות גישה חלות גם על שטחי דייג הנמצאים מעל שלושה מיילים ימיים מן
החוף .ספינות חיל הים הישראלי פתחו ביריות "אזהרה" לעבר סירות דייג פלסטיניות בשני מקרים השבוע.
לא דווח על נפגעים.
פלגים פלסטינים חמושים ירו מספר טילים מתוצרת מקומית לעבר דרום ישראל וכן לעבר בסיסים צבאיים
הנמצאים על הגבול ,דבר שהסתיים ללא נפגעים או נזק לרכוש.

שני פלסטינים נהרגו באירועים הקשורים למנהרות
שני פלסטינים מתו בשני אירועים נפרדים הקשורים למנהרות .נער בן  17נהרג כתוצאה מהלם חשמלי
ואחר מת מחנק כאשר עבד בתוך המנהרות שמתחת לגבול עזה-מצרים 29 .פלסטינים נהרגו ב 2010-ועוד
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 48נפצעו באירועים הקשורים למנהרות כולל הפצצות אוויריות ,התמוטטות מנהרה ,התחשמלות
והתפוצצות בלוני גז .למרות הסיכונים מהוות המנהרות מקור מחיה עבור האוכלוסיה בעזה ומספקות
סחורות שאין אפשרות להעביר דרך המעברים הרשמיים עם ישראל ,בשל המצור הישראלי שהוטל מיוני
.2007

מעבר רפיח מתיר מעבר מדי יום לכמה מאות אנשים
השלטונות המצרים ממשיכים לפתוח את מעבר הגבול ברפייח מדי יום לשני הכיוונים .מאז נפתח לזמן לא
מוגדר ב 2-ביוני  ,2010עוברים בו ,על בסיס יומי ,בממוצע  416פלסטינים לתוך מצרים ו 270-אחרים
נכנסים לעזה .,המעבר ממשיך להיות מוגבל למקרים רפואיים או הומניטריים ,כמו גם לסטודנטים או
למחזיקי דרכונים זרים .כתוצאה מכך ,למרות הגידול במספר האנשים העוברים ברפיח בהשוואה לשבועות
הקודמים ,מספרים אלה הם עדיין הרבה מתחת לממוצע היומי שעמד על  650איש שעברו לכל כיוון
בחמשת החודשים הראשונים של  ,.2006קודם לסגירתו החלקית של המעבר.

המצור נכנס לשנתו הרביעית ,נמשכת כניסה מוגבלת של מוצרים חדשים )6-
 13ביוני(
המצור הישראלי על עזה ,שנכנס לשנתו הרביעית השבוע ,ממשיך לנגוס באמצעי המחייה ומונע שיקום של
בתים ותשתיות .בהודעה שהוצאה לעיתונות לרגל האירוע ,הכריזה הועדה הבינלאומית של הצלב האדום כי
המצור מהווה עונש קולקטיבי העומד בסתירה להתחייבויותיה של ישראל על פי חוקים הומניטריים
בינלאומיים ויש לו השפעה מצמיתה על  1.5מיליון בני אדם החיים בעזה .מאז תחילת  ,2010מותר להכניס
מספר פריטים חדשים לרצועת עזה ,בעיקר מזון ,מוצרי הגיינה וחומרי בינין ,אולם מוצרים אלה מצומצמים
מבחינת כמות ומבחר.

ממוצע שבועי של מטעני סחורות הנכנסים לעזה
)מטען=משאית עם נגרר אחד(

2807

3000
2500
2000
1500
548

573

יוני09-

יוני 2010 6 - 13

1000
500
0

ינ'-מאי ) 2007לפני
השתלטות חמאס(

השבוע אפשרו השלטונות הישראליים הכנסתם של שני מוצרים חדשים לעזה :קטשופ )תכולת מטען של
שתי משאיות( ןחוטי תפירה )שתי משאיות( .באופן כללי גדל היבוא לעזה ב 17%-כמעט בהשוואה לשבוע
הקודם )תכולה של  573משאיות לעומת  .( 488למרות זאת ,נתוני שבוע זה מהווים רק  20%מהכמות
הממוצעת של סחורות שנכנסה לעזה בחמשת החודשים הראשונים של  2,807) 2007משאיות( ,קודם
שהוטל הסגר .בדומה לשבועות קודמים  ,רוב הסחורה המיובאת כללה מוצרי מזון והגיינה ) 475משאיות או
 83%מכלל המוצרים המיובאים( .ההגבלות על יצוא נמשכות ולא היה יצוא מעזה בשבוע זה.
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כניסתם של חומרי בניין לשוק המסחרי ,כולל זכוכית אלומיניום ועץ נמשכה השבוע ,ביחד עם חומרים
נוספים שנועדו לשני מיזמים ספציפיים .אחד המיזמים מנוהל ע"י אונר"א ,מקדם את בנייתן של  151יחידות
דיור בחאן יונס .כמו כן התאפשרה כניסה לעזה לשמונה משאיות חצץ ושתיים שנשאו בטון ויועדו לצורך
מיזם זה .החומרים שהתקבלו עד כה מהווים רק  20%בערך מן הכמות הנחוצה להשלמתו.
הציוד ההומניטרי שהובא ע"י המשט לעזה ,אשר נעצר בידי הכוחות הישראלים ב 31-במאי ,נותר באחזקת
ישראל .עם זאת ,השליח המיוחד של האו"ם לעיניני השטחים הפלסטינים הכבושים ,מר רוברט סרי ,הודיע
כי ממשלת ישראל ותורמי הציוד הסכימו להעביר את כל המטען לאו"ם ,מתוך הבנה שזהו תפקידו הבלעדי
של האו"ם לנתבו לצרכים הומניטריים ראויים בעזה .משלוח הסחורות צפוי להתחיל בשבוע הבא.

שיבושים באספקת דלק תעשייתי וגז לבישול נמשכים
משלוחים של דלק תעשייתי הנחוץ לצורך הפעלת תחנת הכוח בעזה תוגברו מעט בהשוואה לשבוע האחרון
) 1.2לעומת  1.05מיליון ליטרים( .כמות זאת ,מכל מקום ,מהווה בערך מחצית מכמות הדלק השבועית
שהוכנסה לעזה בנובמבר  ,2009לפני שהתחיל משבר המימון הנוכחי .בשל השיבושים באספקת הדלק,
התחנה ממשיכה לפעול רק ב 38%-ממלוא עוצמתה .כתוצאה מכך ,רוב האוכלוסיה ממשיכה לסבול
מניתוקי זרם במשך  8-12שעות כל יום .הבעייה מחמירה עוד יותר בשל העדר חומרים הדרושים לתיקון
ציוד חיוני בשל ההגבלות המוטלות על יבוא חומרים אלה ע"י השלטונות הישראלים .מאז יוני  2007נמנעה
כניסתם של כ 97-פריטים החיוניים לתחזוקה של תחנת הכוח.
בדומה לכך ,יבוא גז בישול עלה ב 31%-השבוע ) 979לעומת  750טון( ,המהווים  70%מן התצרוכת
השבועית הממוצעת ,כפי שהוערך ע" י אגוד הבעלים של תחנות הגז המקומיות .כשהשיבושים נמשכים,
נמשכת גם תכנית ההקצבה של גז לבישול  ,כפי שהיתה נהוגה מאז נובמבר .2009
הנוסח המלא והמחייב הוא הדוח בשפה האנגלית ,לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_06_18_english.pdf
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