האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
מה 23-עד ה 29-ביוני 2010
התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 29-ביוני:
 30ביוני :בעקבות אספקתו של משלוח מוגבל של דלק תעשייתי ,ב 30-ביוני ,שבה תחנת הכוח של עזה
לפעול .בארבעת הימים שקדמו לכך הושבתה התחנה כליל בשל מחסור בדלק.

הגדה המערבית
עימותים אלימים בירושלים המזרחית הביאו לפציעתם של לפחות  36בני
אדם
השבוע ,ב 26-וב 27-ביוני ,פרצו עימותים אלימים בין כוחות צבא ישראליים ,מתנחלים ואנשי האבטחה
שלהם לבין התושבים הפלסטיניים של שכונת סילוואן בירושלים המזרחית .בעימותים נפצעו לפחות 36
פלסטינים ,מחציתם ילדים .אמצעי התקשורת הישראליים דיווחו כי גם עשרה שוטרים ומאבטחים שנשכרו
על ידי המתנחלים נפצעו בעימותים .מרבית מקרי הפציעה של פלסטינים נגרמו כתוצאה ממיכלי גז מדמיע
וקליעי מתכת מצופים גומי .נער פלסטיני בן  17איבד את אחת מעיניו .אף שעד ה 28-ביוני נרגע המצב,
המתיחות בשכונה נותרה בעינה .הגורם לעימותים היה ניסיון של מתנחלים לחזור ולהתממקם "בית
הדבש" ,שאותו פינו לפני חודש .למתיחות המקומית תרמו התפתחויות חדשות אחרות באזור; ועדת התכנון
והבינוי המקומית בירושלים אישרה לא מכבר תוכנית עירונית לרובע אל בוסתן בסילוואן ,הכרוכה בהריסה
של עשרות בתים פלסטיניים בשכונה; כמו כן ,מתנחלים איימו לגרש ארבע משפחות ) 35נפשות ,ביניהן 15
ילדים( מבתיהן ,שלטענת המתנחלים שייכים להם.
עוד ארבעה פלסטינים נפצעו השבוע על ידי כוחות ישראליים במהלך הפגנות שונות .במהלך שתי הפגנות
נגד בניית הגדר בכפר בלעין ,ונגד הרחבת התנחלות חלמיש באזור רמאללה ,נפצעו שלושה פלסטינים,
ביניהם ילד בן  .13בהפגנה הראשונה מבין השתיים שצוינו לעיל נשרפו חלקית שלושה דונמים של מטע
זיתים ,בשל מיכלי גז מדמיע שירו הכוחות הישראליים .פלסטיני אחד נפצע בהפגנה נוספת נגד אלימות
מתנחלים בעראק בורין )נפת שכם( .במהלך ההפגנה השבועית במחאה נגד סגירתו המתמשכת של הרחוב
הראשי בעיר העתיקה של חברון לתנועה ממונעת פלסטינית ,תקפו כוחות ישראליים גופנית מספר מפגינים,
אבל לא דווח על מקרי פציעה .באותו אזור המשיכו כוחות ישראליים לסגור את השערים המובילים למספר
כבישים פנימיים ,ואילצו בכך ארבע משפחות לנסוע קילומטר בדרך עוקפת על מנת להגיע לבתיהן.
שלושה פלסטינים נוספים נפצעו השבוע כשהותקפו גופנית במחסומים מדלגים באזור קלקיליה )שניים(
ובעיר העתיקה של חברון )אחד(.
בסך הכול פצעו השבוע כוחות ישראליים לפחות  43פלסטינים ,בהשוואה לשישה שנפצעו בשבוע שעבר.
מאז תחילת שנת  2010נהרגו בגדה המערבית ,בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ,שבעה פלסטינים
ושני אנשי כוחות ביטחון ישראליים ,ונפצעו עוד  737פלסטינים ו 101 -חיילים ושוטרים ישראליים נפצעו.

אלימות מתנחלים
השבוע לא דווח על נפגעים פלסטיניים בהקשר של אלימות מתנחלים ,והמשרד לתיאום עניינים הומניטריים
) (OCHAרשם תקרית אחת שהביאה לנזק לרכוש פלסטיני .זהו השבוע השני ברציפות שבו נרשם מספר
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נמוך של תקיפות מתנחלים ולא נרשמו נפגעים ,בהשוואה לממוצע השבועי ,מאז תחילת  ,20101של שש
תקריות שהביאו לנזק לרכוש או לנפגעים .בשתי הזדמנויות נפרדות במהלך השבוע יידו פלסטינים אבנים
על כלי רכב בעלי לוחיות רישוי ישראליות שנסעו בכבישי הגדה המערבית באזורי רמאללה )כביש (443
וקלקיליה ,וגרמו לפציעתם של שני מתנחלים.
בתקרית הרכוש היו מעורבים מתנחלים שהציתו כחמישה דונמים של אדמות חקלאיות בבעלותו של
פלסטיני מהכפר בורין )נפת שכם(; האש גרמה לנזק מועט בלבד ,מאחר שמכבי האש הפלסטיניים הצליחו
לכבותה.
תקרית נוספת ,שלא הביאה לנפגעים או לנזק ,קרתה כשמתנחלים מהתנחלות בת עין נכנסו לכפר סאפא
)נפת בית לחם( הסמוך להתנחלות ,יידו אבנים והשליכו בקבוקים על בתים ועל כלי רכב פלסטיניים .תקרית
זו התרחשה בהקשר של אסטרטגיית "תג המחיר" ,אחרי שכוחות ישראליים הרסו שני בתים במאחז
ההתנחלות הסמוך ,מצפה ארז.

נמשכה הוצאתם של צווי גירוש והריסה
בירושלים המזרחית הרסה עיריית ירושלים ,יחד עם עובדי החברה להגנת הטבע בישראל ,קירות אבן
וגדרות תיל שהקיפו אדמות חקלאיות פלסטיניות בשכונת אל-עיסוויה ,בגין היעדר היתר .כמו כן נהרסו שתי
מכלאות בעלי-חיים ומבנה שירותים ,וכן גג של חדר נוסף ,שנבנו כולם בשטח זה .ההריסות הסבו נזק ל28-
עצי פרי ועצי זית .באותו אזור חסמו כוחות ישראליים את הכביש המוביל למאות דונמים של אדמות
חקלאיות ושטחי מרעה ,באמצעות שוחה חפורה ומספר תלוליות עפר לאורך הכביש ,שגרמו נזק לרכוש
ומנעו ממשפחות רבות גישה לאדמותיהן .בשבוע שעבר )בתקרית שלא נכללה בדוח הקודם( הרסו הרשויות
הישראליות ,בגין היעדר היתר ,בית פלסטיני היסטורי בחלק של הכפר בית ג'אלא )נפת בית לחם( השוכן
בתוך גבולותיה של עיריית ירושלים כפי שהוגדרו על ידי ישראל .בשנת  2010הרסו הרשויות הישראליות
 13מבנים בירושלים המזרחית ,מתוכם  12לא שימשו למגורים; ארבעה מבנים אחרים ,ביניהם שלושה
בתים ,נהרסו גם הם בידי פלסטינים .באותה תקופה בשנת  2009נהרסו בירושלים המזרחית  42מבנים,
הריסות שהביאו לעקירתם בכפייה של  170בני אדם.
אף שבשטח  Cלא בוצעו הריסות ,הרשויות הישראליות מסרו צווי גירוש נגד אוהלי מגורים ודירים של בעלי-
חיים השייכים לקהילות הבדואיות של עין אל פו ואל פארסיה ,בצפון בקעת הירדן ,בטענה שהם ממוקמים
בשטח צבאי סגור .הצווים משפיעים על  17משפחות ובהן  115נפשות ,ביניהן  32ילדים ,וקובעים שעליהם
לעזוב את האזור תוך  24שעות; עד עתה לא בוצע גירוש .כמו כן הוצאו צווי הריסה והפסקת עבודה נגד 13
מבנים בבעלות פלסטינית הממוקמים בשטח  12 ,Cמהם מאוכלסים ,בכפרים עין אל ביד'א )נפת טובאס(
ואל בורג' )נפת חברון( ,בגין היעדר היתרי בנייה .צו הפסקת עבודה נוסף הוצא נגד כביש חקלאי המצוי
בבנייה בכפר ארטאס )נפת בית לחם( .ב 2010-הרסו הרשויות הישראליות  70מבנים בבעלות פלסטינית
בשטח  Cשל הגדה המערבית ,והביאו בכך לעקירתם בכפייה של  129בני אדם ,לעומת  163מבנים
שנהרסו בתקופה המקבילה בשנת  ,2009ובכך הביאו לעקירתם בכפייה של  319בני אדם.

רצועת עזה
מגוון פריטים חדשים ממשיכים להיכנס אל עזה )ה 20-עד ה 26-ביוני(
בעקבות ההחלטה שקיבלה ממשלת ישראל ב 20-ביוני בנוגע להקלת המצור על עזה ,נכנסו לעזה למעשה
 22מבין  34קטגוריות של פריטים מותרים .מרבית הפריטים החדשים הנם מוצרי צריכה )צעצועים ,שוקולד,
מגבות ,תערים ומשחת גילוח ,ביסקוויטים ,אגוזים ,שימורי פירות וכו'( לצד מספר חומרים חקלאיים.
במהלך השבוע הייתה עלייה בכמות חומרי הבניין למיזמים בפיקוח האו"ם וארגונים בינלאומיים אחרים,
שכניסתם לעזה הותרה .ברם ,התהליכים המנהליים ומאמצי התיאום הנרחבים הדרושים להשגת אישור
לכניסתו של כל מטען המיועד לאחד המיזמים הללו ,המשיכו לגרום לייקור העלויות ולהאטת ההתקדמות.
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כך למשל ,מאז חידושו של מיזם הדיור שמיישמת סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם בחאן יונס ,הורשו
להיכנס לעזה רק  36אחוזים מכמות החומרים הדרושה להשלמתו .במהלך השבוע נמשכה כניסתם של
זכוכית ,אלומיניום ועץ עבור השוק המסחרי.

ממוצע שבועי של מטעני סחורות הנכנסים לעזה
)מטען=משאית עם נגרר אחד(
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בנוסף על כך נכנסו השבוע לעזה שישה כלי רכב המיועדים רשות המים של יישובי חוף עזה .זהו משלוח כלי
הרכב השני שקיבלה רשות המים של יישובי חוף עזה מאז הטלת המצור ,ביוני ) 2007כניסתו של המשלוח
הקודם הותרה בשבוע שעבר(.
בסך הכול ,במספר המטענים שכניסתם לעזה הותרה ניכרה עלייה של שישה אחוזים ,בהשוואה לשבוע
הקודם ) 696לעומת  654מטענים(; עם זאת ,נתון זה מהווה רק רבע מממוצע המטענים השבועי שנכנס
לעזה בחמשת השבועות הראשונים של  2,807) 2007מטענים( ,לפני הטלת המצור .בדומה לשבוע הקודם,
גם השבוע היוו מוצרי מזון והיגיינה את מרבית הסחורות המיובאות ) 456מטענים או  70אחוזים מסך
היבוא(.
האיסור על היצוא מעזה נותר בעינו מאז הטלת המצור )למעט מספר מועט של יוצאים מן הכלל( ,ולא נכלל
באמצעי ההקלה שעליהם הודיעה לאחרונה ממשלת ישראל.

שלושה נהרגו בתקיפות אוויריות
השבוע הרגו כוחות ישראליים שלושה פלסטינים ,ביניהם שני אזרחים ,ופצעו ארבע אזרחים פלסטיניים
נוספים .מאז תחילת  2010נהרגו ברצועת עזה ובדרום ישראל ,בהקשר של הסכסוך הפלסטיני-ישראלי34 ,
פלסטינים )ביניהם  11אזרחים( ,שלושה חיילים ישראליים ונתין זר אחד 128 .פלסטינים נוספים )ביניהם
 11אזרחים( וחמישה חיילים ישראליים נפצעו.
הנפגעים השבוע נהרגו כתוצאה מתקיפות אוויריות .בתקרית אחת ,שהתרחשה ב 25-ביוני ,תקף חיל
האוויר הישראלי מנהרות מתחת לגבול עזה-מצרים ,הרג שני עובדים פלסטיניים ששהו בהן ופצע עובד נוסף
שהיה מחוץ למנהרות .ב 28-ביוני תקף מטוס ישראלי קבוצה של חמושים חברי פלגים פלסטיניים והרג אחד
מהם ,אחרי שעל פי הדיווחים פתחו החמושים באש על כוחות ישראליים שפטרלו לאורך גבול עזה-ישראל.
ב 2010-נהרגו  18פלסטינים ו 81-אחרים נפצעו בתקיפות אוויריות ישראליות.
שלושת מקרי הפציעה הנוספים התרחשו ליד אזורי הגבול ,בהקשר של ההגבלות הישראליות על גישה
פלסטינית .בתקרית אחת נפצע ילד פלסטיני )בן  (16כשכוחות ישראליים פתחו באש על קבוצת פלסטינים
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שאספו גרוטאות מתכת .בתקרית אחרת פתחו כוחות ישראליים באש במהלך הפגנה שארגן "הוועד העממי
נגד אזור החיץ" ,ופצעו שני מפגינים פלסטיניים .הפגנות מסוג זה מתנהלות על בסיס שבועי .בשתי
הזדמנויות לפחות פתחו כוחות ישראליים ביריות אזהרה לעבר חקלאים פלסטיניים שעבדו באזור זה ,ואילצו
אותם לעזוב את אדמתם .כמו כן ,טנקים ודחפורים ישראליים יצאו למספר גיחות לעומק כמה מאות מטרים
בשטח עזה ,ונסוגו לאחר יישור שטח .הגבלות גישה דומות חלות גם על שטחי דיג המרוחקים מרחק העולה
על שלושה מיילים ימיים מן החוף; בהזדמנות אחת השבוע פתחו כלי שיט של חיל הים הישראלי ביריות
"אזהרה" לעבר סירות דיג פלסטיניות; לא דווח על נפגעים.

תקריות במנהרות
בנוסף על ההרוגים שנמנו לעיל ,ב 26-ביוני נפצעו שני עובדי מנהרות פלסטיניים נוספים ,כשאש פרצה
בתוך מנהרה .בנוסף על כך ,שלוש מנהרות נהרסו לכאורה על ידי הרשויות המצריות .ב 2010-נהרגו 32
פלסטינים ו 53-נוספים נפצעו בתקריות במנהרות ,לרבות תקיפות אוויריות ,התמוטטויות ,התחשמלות
והתפוצצות של מיכלי גז; ב 2009-נהרגו בתקריות דומות  65פלסטינים ו 119-נוספים נפצעו .למרות
הסיכונים ,המנהרות מהוות חבל הצלה לאוכלוסיית עזה ,משום שהן מספקות סחורות שלא ניתן להשיג דרך
המעברים הרשמיים ים ישראל ,בשל המצור שהטילה ישראל מאז יוני .2007

מתקפה שנייה על אתרי קייטנות הקיץ של סוכנות הסעד והתעסוקה של
האו"ם
בליל ה 28-ביוני נכנסה קבוצת חמושים רעולי פנים למחנה של קייטנות הקיץ של סוכנות הסעד והתעסוקה
של האו"ם מצפון לדיר אל בלח ,הציתה אותו וגרמה לו נזק כבד .זו המתקפה השנייה נגד קייטנת קיץ של
סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם בפרק זמן של חודש .המחנה שהושפע מן התקיפה הינו אחד מ35-
אתרי חוף שנבנו עבור תוכנית משחקי הקיץ השנתית של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם ,שמטרתה
לספק פעילויות נופש ופעילות חינוכית לעד  250,000ילדים בעזה .זהותם של מבצעי התקיפה נותרה
עלומה .מזכ"ל האומות המאוחדות ,באן קי-מון ,גינה את התקרית וקרא לרשויות המקומיות בעזה להיאבק
בכל הסתה נגד פעילויות האו"ם ,ולהבטיח את ביטחונם של העובדים והתוכניות של האו"ם ,המשרתים את
הפגיעים והחלשים ביותר מבין תושבי עזה.

משבר הדלק מחריף עוד יותר; הפסקות חשמל יזומות ממושכות עד 16
שעות ביום
בין ה 20-ל 26-ביוני סופקו לעזה רק  19אחוזים מסך כמות הדלק הדרושה להפעלת תחנת הכוח של עזה
בתפוקתה המלאה .כתוצאה מכך ,מאז  26ביולי נכפתה על התחנה השבתה מלאה ,אחרי שכילתה את
עתודות הדלק התעשייתי שלה .מאז דצמבר  2009פחתה בהדרגה פעולת התחנה ,בשל המחסור בדלק
תעשייתי ,שבעצמו נבע ממשבר מימון מתמשך .זו התקופה הארוכה ביותר ,מאז תחילת השנה ,שבה
הושבתה כליל תחנת הכוח היחידה בעזה; במרבית הימים בשנת  2010נאלצה התחנה להפעיל טורבינה
אחת בלבד ,בשל מחסור בדלק ,ומשום כך הפיקה רק  30מגה-ואט חשמל .הגירעון בדלק עומד כעת על 60
אחוזים ,כתוצאה מעלייה בביקוש לחשמל ) 280-300מגה-ואט( בשל הטמפרטורות הגבוהות בקיץ והיצע
החשמל הנמוך; סך אספקת החשמל בעזה היום הינו  137מגה-ואט ,לרבות  120מגה-ואט ו 17-מגה-ואט
הנרכשים מישראל וממצרים ,בהתאמה .התפתחות חדשה זו הביאה להפסקות חשמל הנמשכות בין  12ל-
 16שעות ביממה בכל רחבי רצועת עזה.
הפסקות חשמל אלו משפיעות על חיי היומיום בעזה ,כמו גם על אספקת שירותים חיוניים ,ביניהם אספקת
מים ,סילוק שפכים והטיפול בהם ,וכן טיפול רפואי .המוסדות הציבוריים המספקים שירותים אלה נאלצים
להישען במידה רבה על מחוללים )גנראטורים( לגיבוי ועל מתקנים חלופיים אחרים ,שהם פגיעים ביותר
בשל אספקת חלפים לא יציבה .לדברי רשות המים של יישובי חוף עזה ,כתוצאה מאספקת החשמל
המוגבלת ,ל 30-אחוזים מבתי האב בעזה יש כעת גישה למים זורמים במשך ארבע עד שמונה שעות
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בשבוע בלבד ,ו 40-אחוזים מקבלים מים מדי ארבעה ימים בלבד;  30האחוזים הנותרים מקבלים מים פעם
ביומיים .המרכז הפלסטיני לזכויות אדם מדווח כי הפסקות החשמל גורמות מצוקה קשה ל 36,800-תלמידי
תיכון לפחות ,הלומדים כעת לבחינות הסיום שלהם )תווג'יהי(.
על פי ארגון הבריאות העולמי ,כשל החשמל ברצועת עזה עלול לקטוע את אספקתם של שירותי בריאות,
כמו למשל השעייתם של ניתוחים אלקטיביים ועיכוב של הליכים אבחנתיים .יתרה מכך ,אספקת חשמל
המתחדשת ונקטעת לסירוגין עלולה להזיק לציוד רפואי רגיש .כמו כן משפיע המחסור בחשמל על שירותים
תומכים ,כמו מכבסות ,מטבחים ומכשירי חיטוי בבתי חולים.
הנוסח המלא והמחייב הוא הדוח בשפה האנגלית ,לקריאתו פנו לאתר OCHA
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