האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
מה 16-עד ה 22-ביוני 2010
התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 22-ביוני:
 23ביוני – ה 23-ביוני :מזכ"ל האו"ם הביע את דאגתו העמוקה לנוכח אישורה של תוכנית המצריכה את
הריסתם של יותר מ 20-מבני מגורים בשכונת סילואן שבירושלים המזרחית" .הצעדים המתוכננים מנוגדים
לחוק הבינלאומי ,ולמשאלותיהם של התושבים הפלסטיניים" ,אמר המזכ"ל.

הגדה המערבית
שישה פלסטינים נפצעו על ידי כוחות ישראליים
כוחות ישראליים פצעו שישה פלסטינים בתקריות שונות ברחבי הגדה המערבית .כמו כן נפצע גם חייל
ישראלי .מאז תחילת  2010נהרגו בגדה המערבית ,בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,שבעה
פלסטינים ושני אנשי כוחות ביטחון ישראליים ,ועוד  694פלסטינים ו 91-חיילים ושוטרים ישראליים נפצעו.
במהלך ההפגנות השבועיות נגד בניית הגדר נפצעו חמישה פלסטינים ,ביניהם שלושה ילדים )בני  16 ,14ו-
 (17בכפרים בלעין )נפת רמאללה( ובית ג'אלא )נפת בית לחם( ,וכן נשרפו חלקית כ 30-עצי זית בכפר נעלין
)נפת רמאללה( ,כתוצאה מהתלקחות מיכלי גז מדמיע שירו כוחות ישראליים .כמו כן נפצע השבוע חייל
ישראלי בעימותים שפרצו במהלך הפגנת מחאה נגד הרחבתה של התנחלות חלמיש ,באזור רמאללה.
הפלסטינים הנותרים נפצעו כשהותקפו גופנית במחסום באזור חברון.
השבוע ניהלו כוחות הצבא הישראליים  106מבצעי חיפוש ומעצר בתוך עיירות וכפרים פלסטיניים ,עלייה של
 45אחוזים בקירוב בהשוואה לשבוע הקודם ) ,(73נתון גבוה מעט מהממוצע השבועי של מבצעים מעין אלה
מאז תחילת .(99) 2010

ירידה משמעותית באלימות מתנחלים
בהקשר של אלימות המתנחלים שרר שבוע של שקט יחסי ,שהסתיים בלא נפגעים וכלל רק שלוש תקריות
שבמהלכן נגרם נזק לרכוש פלסטיני .שקט זה בא בעקבות הסלמה שנצפתה מאז תחילת השנה ,תקופה
שבמהלכה נרשמו בממוצע מדי שבוע ,מאז תחילת  ,2010שש תקריות במעורבות מתנחלים שהביאו
לפציעה של פלסטינים או לנזק לרכוש פלסטיני .בשנת  2010נהרג ילד פלסטיני אחד ו 56-פלסטינים ו29-
מתנחלים נפצעו בתקריות במעורבות מתנחלים.
בתקרית אחת הוצתו ,לכאורה על ידי מתנחלים ,כ 150-דונמים של אדמה שעליהם היו נטועים כ 1,000-עצי
זית ,ליד הכפר בית נובא )נפת רמאללה( .מאז תחילת השנה ניזוקו ,בתקריות במעורבות מתנחלים ,מאות
דונמים של אדמות חקלאיות ואלפי נטעי זיתים ועצים אחרים .בתקרית נפרדת ירה מתנחל והרג שתי פרות
שהיו שייכות לרועה פלסטיני מפסאיל אל פוקא )נפת יריחו( ,לכאורה על שרעה את עדריו בשטח שישראל
הכריזה עליו כעל "שמורת טבע" .כמו כן ,מתנחלים מהתנחלות תל רומידא )חברון ,שטח  (H2יידו אבנים על
כלי רכב פלסטיניים שנסעו ליד ההתנחלות ,וגרמו נזק לשתי מכוניות.
כמו כן השבוע ,מקורות ישראליים מדווחים כי בארבע הזדמנויות נפרדות יידו פלסטינים אבנים על כלי רכב
בעלי לוחיות רישוי ישראליות ,שנסעו בכבישי הגדה המערבית באזורי רמאללה ,בית לחם וחברון ,וגרמו נזק
לכמה מהמכוניות.
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ירושלים המזרחית :תוכניות הריסה וגירוש חדשות הוכרזו ,מוסד אחד נסגר,
וארבעה פלסטינים עתידים להיות מגורשים
התפתחויות במהלך השבוע הדגישו עד כמה פגיע מצבם של הפלסטינים החיים בירושלים המזרחית.
השבוע אישרה ועדת התכנון המקומית בירושלים תוכנית פיתוח שהגיש ראש העיר עבור אזור אל בוסתן
בשכונת סילואן )ירושלים המזרחית( .על פי התוכנית ,המחלקת את אזור אל בוסתן לשני חלקים ,לפחות 22
מבנים פלסטיניים בחלק המערבי ייהרסו כדי לפנות מקום לאזורי פנאי ולמבני מסחר ומגורים שונים.
ההריסות המתוכננות הללו ימיטו סכנת עקירה בכפייה על כ 500-בני אדם .לדברי העירייה ,המשפחות
העקורות יקבלו היתרים להרחיב או להוסיף קומה שנייה לבתים פלסטיניים אחרים ,הממוקמים בחלק
המזרחי של אזור אל בוסתן; צווי הריסה שהוצאו בעבר לבתים באותו האיזור יבוטלו על פי התוכנית
המוצעת .תושבי שכונת סילואן התנגדו לתוכנית והגישו בתחילת השנה תוכנית חלופית ,המאפשרת את
פיתוחה של תשתית חדשה ובה-בעת נמנעת מן ההריסות הנרחבות של מבנים קיימים.
כמו כן בסילואן ,קבוצת מתנחלים ישראליים הכריזה על כוונתה לשכור חברת אבטחה פרטית כדי להוציא אל
הפועל צווי גירוש שכבר הונפקו נגד ארבע משפחות פלסטיניות ,הכוללות יחד  40בני אדם החיים לכאורה
על רכוש יהודי ,אלא אם יפנו המשפחות את בתיהן עד ה 4-ביולי.
המשטרה הישראלית הנפיקה צו לסגירת עמותת "אילאף אלקודס" לחינוך בירושלים המזרחית ,על קשריה
לכאורה עם החמאס .אף שתוקפו של הצו הוא חודש ,נאמר בו כי המשטרה שוקלת את הארכתו לשנה.
המוסד מספק תמיכה כספית לתלמידי אוניברסיטה בירושלים המזרחית.
לבסוף ,תקופת ההתראה בת שלושים הימים שניתנה לחבר המועצה המחוקקת הפלסטינית בירושלים
מטעם החמאס ,מחמד אבו טיר ,לצאת את העיר ,הגיעה לקצה .מוקדם יותר בחודש יוני מסרה משטרת
ישראל לאבו טיר ,יחד עם עוד שלושה מחברי המועצה המחוקקת הפלסטינית )שכולם מקושרים לחמאס(,
הודעה על ביטול מעמד תושבות הקבע בירושלים מטעמי "הפרת אמונים" למדינת ישראל ,ומסרה להם כי
משום כך עליהם לעזוב את ירושלים .שלושת חברי המועצה האחרים המושפעים מן הצו הצטוו לעזוב את
ירושלים עד ה 3-ביולי .הגירושים אינם צפויים להתבצע לפני המושב הבא בעניין התיקים הללו בבית
המשפט הגבוה לצדק הישראלי ,שנועד ל 6-בספטמבר.

נמשכה הנפקתם של צווי גירוש והפסקת עבודה בשטח C
הרשויות הישראליות מסרו ב 21-ביוני ארבעה צווי גירוש נגד אוהלים השייכים לקהילות הבדואיות חמסה
ואל-חדידיה שבצפון בקעת הירדן ,בטענה שהן ממוקמות בשטח צבאי סגור .הצווים משפיעים על עשר
משפחות ,לרבות  22ילדים ,וקובעים כי עליהן לעזוב את השטח תוך  24-48שעות; עד עתה לא בוצע
הגירוש .כמו כן הנפיקו הרשויות הישראליות צווי הפסקת עבודה נגד  14מבנים בבעלת פלסטינית בשטח
 ,Cבקהילות ג'נסאפוט )נפת קלקיליה( ,ח'רבתא בני חארת )נפת רמאללה( ,בני נעים וסוסיא )נפת חברון(
ואל חדידיה )נפת טובאס( בגין היעדר היתרי בנייה .בשנת  2010הרסו הרשויות הישראליות בשטח  Cשל
הגדה המערבית  70מבנים בבעלות פלסטינית ,והביאו בכך לעקירתם בכפייה של  129בני אדם ,לעומת
 163מבנים שנהרסו ובכך הביאו לעקירתם בכפייה של  319בני אדם בתקופה המקבילה בשנת .2009
כמו כן בשטח  ,Cהצבא הישראלי עצר את בנייתו של כביש חקלאי הנבנה בשטח  Cבכפר כפר קדום )נפת
קלקיליה( בגין היעדר היתר .מיזם בנייה זה ,הממומן על ידי ארגון בינלאומי ,נועד לסייע לכ 100-חקלאים
פלסטיניים להגיע לאדמותיהם.

עדכון תנועה וגישה
השבוע הקימו כוחות ישראליים מחסום מדלג בכניסה הראשית לכפר עראק בורין )נפת שכם( ,אחרי
שהוציאו צו שבו הוכרז הכפר לכמה שעות לשטח צבאי סגור .הצו ,האוסר את הגישה לכפר על מי שאינם
תושביו ,נועד למנוע את קיומה של הפגנה מתוכננת נגד אלימות מתנחלים .ההפגנה התקיימה חרף אמצעי
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זה ,והובילה לעימותים שהסתיימו בלא נפגעים; ברם ,כ 30-דונמים של אדמה ועליה חיטה עלו באש לאחר
שהוצתו על ידי מיכלי גז מדמיע.
השבוע התקיימו שלוש הפגנות נוספות ,במחאה על הגבלות גישה שונות שהטיל הצבא הישראלי :גישה
לאדמות חקלאיות ליד התנחלות כרמי צור )נפת חברון( ,שימוש של כלי רכב פלסטיניים בכביש המסחרי
הראשי )א-שוהדא'( העובר בשטח של העיר העתייקה של חברון שבשליטת ישראל ) ,(H2ומעבר במחסום
החולש על הכניסה הראשית לרמאללה ממזרח )מחסום בית אל(.
כמו כן השבוע חסם הצבא הישראלי כביש המוביל לאתר הטמנה המשמש את תושבי הכפר ברטעה א-
שרקייה )נפת ג'נין( ,הממוקם בשטח הסגור שבין הגדר לקו הירוק ,והחרים משאית שאיבת מי קולחין.

רצועת עזה
חמישה פלסטינים נפצעו באיזור הגבול עם ישראל
במהלך תקופת הדיווח פצעו כוחות ישראליים חמישה פלסטינים ,ביניהם ארבעה אזרחים .מאז תחילת
 2010נהרגו ברצועת עזה ובדרום ישראל ,בהקשר של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי 31 ,פלסטינים )ביניהם
תשעה אזרחים( ,שלושה חיילים ישראליים ונתין זר אחד 124 .פלסטינים )ביניהם  107אזרחים( וחמישה
חיילים ישראליים נוספים נפצעו.
ההגבלות הישראליות על גישה של פלסטינים לשטחים בקרבת הגבול שבין עזה לישראל המשיכו להביא
לנפגעים .ארבעה פלסטינים ,ביניהם שני נערים בני  15ו ,17-נפצעו בשלוש תקריות נפרדות כשכוחות
ישראליים פתחו באש לעבר קבוצת פלסטינים שאספו גרוטאות מתכת באזור זה .בהזדמנות אחת לפחות
פתחו כוחות ישראליים ביריות אזהרה לעבר חקלאים פלסטיניים שעבדו באזור זה ,ואילצו אותם לעזוב את
אדמותיהם .טנקים ודחפורים ישראליים ביצעו מספר חדירות לעומק כמה מאות מטרים בתוך עזה ,ונסוגו
לאחר יישור השטח .כמו כן ,השבוע תקפו מטוסים של חיל האוויר הישראלי קבוצת חמושים פלסטיניים,
כשאלה הטמינו לכאורה מטען צד ליד גדר הגבול ,ופצעו אחד מהם.
הגבלות גישה דומות תקפות לשטחי דיג המרוחקים יותר משלושה מיילים ימיים מן החוף; השבוע ,בחמש
תקריות נפרדות ,פתחו כלי שיט של חיל הים הישראלי ביריות "אזהרה" על סירות דיג פלסטיניות; לא דווח
על נפגעים.
פלגים חמושים פלסטיניים ירו מספר טילים מתוצרת מקומית לעבר דרום ישראל ,כולל בסיסים צבאיים
הממוקמים על הגבול ,בלא שהירי יגרום לנפגעים או לנזק לרכוש.

המנהרות ממשיכות לגבות חיי אדם
פלסטיני אחד נהרג ב 22-ביוני כתוצאה ממכת חשמל שספג בעודו עובד במנהרה מתחת לגבול בין עזה
לישראל .שני פלסטינים אחרים נפצעו בתקרית אחרת ,בהתמוטטות מנהרה .ב 2010-נהרגו  30פלסטינים
ו 50-אחרים נפצעו בתקריות במנהרות ,לרבות תקיפות אוויריות ,התמוטטויות ,התחשמלות והתפוצצות של
מיכלי גז – בתקופה המקבילה ב 2009-נהרגו במנהרות  21פלסטינים ו 28-אחרים נפצעו .למרות הסיכונים,
המנהרות מהוות חבל הצלה לאוכלוסיית עזה ,משום שהן מספקות סחורות שלא ניתן להשיג דרך המעברים
הרשמיים עם ישראל ,בשל המצור שהטילה ישראל מאז יוני .2007

ישראל מכריזה על הקלת המצור
ב 20-ביוני הודיעה ממשלת ישראל על החלטתה להקל את המצור על עזה .הצעדים עליהם הוכרז בהקשר
זה כוללים ,בין היתר ,התרת יבוא של כל סחורה שאינה נחשבת לפריט צבאי או כזה היכול לשמש גם
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לשימוש צבאי; התרת כניסתם של חומרי בניין למיזמים בפיקוח הרש"פ וארגונים בינלאומיים; הרחבת
תפקודם של המעברים היבשתיים .בשבועות הקרובים ייבחנו יישום האמצעים שעליהם הכריזה ישראל,
והשפעתם ההומניטרית .ההודעה אינה כוללת התייחסות להקלת ההגבלות על היצוא ועל תנועת בני אדם.
הנציב הכללי של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם )אונר"א( חזר על הקריאה להסרה מלאה של המצור,
ולמתן גישה בלא הפרעה לסחורות ולבני האדם באשר הם.
קודם להודעה זו הותרה כניסתם של חומרי מזון חדשים לעזה ,אבל רק בכמויות לשימוש ביתי ולא
תעשייתי ,כלומר לא עבור תעשיית המזון המקומית .בנוסף הותרה השבוע כניסתם לעזה של פריטים
חדשים שאינם מזון ,לרבות ציוד דיג )לא כולל סירות ומנועי סירות( ,רהיטים לילדים וחלפי מכוניות .בסך
הכול ,בין ה 13-ל 19-ביוני גדל היבוא אל תוך עזה ב 14-אחוזים בהשוואה לשבוע הקודם ) 654לעומת
 573מטענים( .יחד עם זאת ,הנתון של השבוע מהווה רק  23אחוזים מכמות הסחורות השבועית הממוצעת
שנכנסה לעזה בחמשת החודשים הראשונים של  2,807) 2007מטענים( ,לפני הטלת המצור .בדומה
לשבועות קודמים ,גם השבוע היוו מוצרי מזון והיגיינה את מרבית הסחורות המיובאות ) 456מטענים ,או 70
אחוזים מסך היבוא(.
השבוע נמשכה כניסתם המוגבלת של חומרי בניין המיועדים לשוק המסחרי ,כולל זכוכית ,אלומיניום ועץ,
לצד חומרים אחרים לשלושה מיזמי בנייה מוגדרים .את אחד המיזמים מבצעת סוכנות הסעד והתעסוקה של
האו"ם ,ובמסגרתו מוקמות בחאן יונס  151יחידות דיור; לצורך מיזם זה הורשו להיכנס לעזה סך של עשר
משאיות חצץ ומשאית אחת של מוטות עץ .החומרים שהתקבלו עד עתה מהווים כ 22-אחוזים מכמויות
חומרי הבנייה הדרושות להשלמת המיזם.
בנוסף ,הרשויות המצריות ממשיכות לפתוח את מעבר הגבול ברפיח לשני הכיוונים .עם זאת ,תנועת
פלסטינים דרך המעבר נותרת מוגבלת למקרים רפואיים ומקרים הומניטריים אחרים ,וכן לסטודנטים
באוניברסיטאות הלומדים בחו"ל ולבעלי דרכונים זרים .השבוע עברו במעבר רפיח  2,045בני אדם ממצרים
אל תוך עזה ,ו 2,094-עברו בו מעזה אל מצרים.

נפתחו קייטנות הקיץ של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם
ב 13-ביוני השיקה סוכנות
הסעד והתעסוקה של האו"ם
את תוכנית קייטנות הקיץ
שלה לשנת  ,2010ממנה
ייהנו עד  250,000ילדים
בעזה .זו השנה הרביעית
מארגנת
שבה
ברציפות
סוכנות הסעד והתעסוקה של

ממוצע שבועי של מטעני סחורות הנכנסים לעזה
)מטען=משאית עם נגרר אחד(
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האו"ם את הקייטנות הללו.
התוכנית מציעה מגוון נרחב
0
של פעילויות ,ביניהן ספורט,
יוני 2010 19-13
יוני09-
ינ'-מאי ) 2007לפני
תיאטרון
אמנויות ואומנויות,
השתלטות חמאס(
ושחייה – שכולן מספקות
לילדי עזה את ההקלה
הפסיכולוגית שהם כה זקוקים לה .כ 1,200-מחנות נופש מאורגנים ,בתקופה בת שמונה שבועות ,באתרים
שונים ברחבי עזה ,לרבות בתי-ספר ,חוף הים ,בתי-חולים ובתי-יתומים.
500
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משבר החשמל נמשך; נמשך המחסור בדלק תעשייתי ובגז בישול
בשל הטמפרטורות הגבוהות בקיץ עלה הביקוש הביתי לחשמל והגדיל עוד יותר את הגירעון בחשמל.
רצועת עזה מקבלת רק  56אחוזים מהביקוש לחשמל )העומד כעת על  300-280מגה-ואט(;  120מגה-ואט
נרכשים מישראל ,כ 30-מגה-ואט מיוצרים על ידי תחנת הכוח של עזה ומצרים מספקת  17מגה-ואט .תחנת
הכוח ממשיכה לפעול ב 38-אחוזים מתפוקתה המלאה ,בשל מחסור בדלק תעשייתי ובחלפים .ביבוא הדלק
הדרוש להפעלת תחנת הכוח ניכרה השבוע ירידה משמעותית של כ 40-אחוזים ,בהשוואה לשבוע שעבר
) 0.74לעומת  1.23מיליוני ליטרים(.
כתוצאה מכך נאלצת מרבית האוכלוסייה להתמודד מדי יום עם הפסקות חשמל יזומות הנמשכות 8-12
שעות ,ומשפיעות באופן קשה ביותר על כל תחומי חיי היומיום .הפסקות חשמל אלו משפיעות על מתן
שירותים חיוניים ,לרבות אספקת מים ,סילוק וטיפול בשפכים ומתן טיפול רפואי; המוסדות הציבוריים
המספקים שירותים אלה נאלצים לסמוך במידה נרחבת על מחוללים )גנראטורים( לגיבוי ועל מתקנים
חלופיים אחרים ,שהם פגיעים מאוד בשל האספקה הלא יציבה של חלפים .כמו כן ,הפסקות החשמל
היזומות גורמות לשיבושים קשים בתפקודם של משקי הבית ,משום שהן מונעות צינון נאות של מזון ,שאיבת
מים ומיזוג אוויר.
יבוא גז הבישול נותר מצומצם והביקוש עולה על ההיצע .בכמויות גז הבישול שנכנסו לעזה השבוע ניכרה
ירידה קלה לעומת השבוע הקודם ) 949לעומת  979טונות( .על פי של אומדן התאחדות בעלי תחנות
הדלק ,המספקים גם גז לשימוש ביתי ,כמות זו מייצגת  68אחוזים מכמות הגז השבועית הממוצעת
הדרושה לצורכי התושבים .כל עוד נמשך המחסור ,נותרת בתוקפה תוכנית הקיצוב לגז בישול ,שהחלה
בנובמבר .2009

הנוסח המלא והמחייב הוא הדוח בשפה האנגלית ,לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_2010_06_25_english.pdf
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