האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 19-13בנובמבר 2010
התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 19-בינואר:
באירוע שהתקיים בעזה ב 20 -בינואר ,הדגישו המתאם ההומניטרי מטעם האו"ם ,מר מקס גיילארד,
וההתאחדות הבינלאומית של סוכנויות פיתוח ) (AIDAאת ההשלכות שיש למצור על עזה על שירותי הבריאות
המסופקים לאוכלוסייה וקראו לפתיחה מיידית של מעברי הגבול לרצועה.

הגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית
פעולות צבאיות המשפיעות על אזרחים; כוחות הביטחון הישראלים פצעו 15
פלסטינים
במהלך השבוע ,פצעו כוחות הביטחון הישראלים  15פלסטינים ברחבי הגדה המערבית ,זאת לעומת  21פצועים
במהלך השבוע הקודם .נתון זה הינו נמוך במעט מהממוצע השבועי של  17פצועים בקרב הפלסטינים ,שנרשם
במהלך .2009
שמונה מבין מקרי הפציעה שנרשמו השבוע ,ביניהם פציעתם של שני נערים ,התרחשו במהלך הפגנות המחאה כנגד
הגדר הנערכות מדי שבוע בכפר בלעין )ארבעה פצועים( והפגנת מחאה כנגד הרחבת התנחלות חלמיש שבאזור
רמאללה )ארבעה פצועים( .שלושה פלסטינים נוספים נפצעו לאחר שנורו ע"י הכוחות הישראלים בשתי תקריות
נפרדות ,הכוללות עימות שהתרחש במחנה הפליטים אל ג'לזון )נפת רמאללה( בין מיידי אבנים פלסטיניים וכוחות
ישראליים ותקרית בה היו מעורבים חקלאים ופעילים בינלאומיים שעסקו בנטיעת עצים בואדי אל ריש )נפת חברון(,
שהינו אזור שהוכרז בעבר כאזור סגור ע"י הצבא הישראלי .ארבעת הפלסטינים הנותרים נפצעו לאחר שהותקפו
פיזית ע"י אנשי כוחות הביטחון הישראלים במהלך פשיטה על מחנה הפליטים אל ערוב שבנפת חברון )פצוע אחד(,
בעת ניסיון להיכנס לתחומי ישראל ללא היתר )פצוע אחד( ובזמן שעיבדו שטח חקלאי הסמוך להתנחלות ביתר עילית
שבנפת בית לחם )שני פצועים(.
כוחות הביטחון הישראלים ערכו  100סריקות חיפוש בכפרים פלסטיניים ,מרביתן בצפון הגדה ) 66סריקות( .נתון זה
הינו נמוך במעט מהממוצע השבועי שנרשם במהלך  103) 2009סריקות( .כמו כן ,במהלך מבצע מעצרים שנערך
השבוע בעיר חברון ,פרצו התנגשויות בין כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית )רש"פ( ובני משפחתו של אדם
החשוד בהשתייכות לזרוע הצבאית של חמאס )גדודי עיז א-דין אל קסאם( ,התקרית כללה חילופי אש כבדים; כוחות
הרש"פ עצרו חמישה מבני המשפחה ,לא כולל החשוד עצמו.

תקריות במעורבות מתנחלים
במהלך השבוע ,התרחשו שבע תקריות במעורבות מתנחלים שהשפיעו על פלסטינים ,אשר הסתיימו בפציעתו של
פלסטיני אחד ,ו 11 -תקריות נוספות שהשפיעו על מתנחלים ישראלים ,אשר הסתיימו בפציעתם של חמישה
מתנחלים.
בשכונת שייח ג'ראח שבירושלים המזרחית ,נפצעה נערה פלסטינית בת  16לאחר שהותקפה פיזית ע"י מתנחלת .ב-
 15בינואר ,צעדו פלסטינים ופעילי שלום ישראלים ובינלאומיים לעבר שכונת שייח ג'ראח במחאה כנגד ההשתלטות
של מתנחלים ישראלים על בתי מגורים פלסטיניים בשכונה .משטרת ישראל הכריזה כי מדובר במחאה בלתי חוקית
והורתה למשתתפים לעזוב את האזור .לאחר שרובם סירבו להישמע להוראה ,עצרה המשטרה  17מפגינים
ישראלים ,ביניהם מנהלי האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון "שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם" .העצורים
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הוחזקו במעצר במשך  36שעות ,עד שצו בית משפט הורה על שחרורם ללא תנאים מגבילים ,לאחר שהוכח כי לא
הייתה כל הצדקה משפטית לביצוע המעצרים.
במהלך שלוש מהתקריות שנרשמו השבוע נגרמו נזקים לרכוש פלסטיני :מתנחלים ישראלים תושבי המאחז חוות
מעון עקרו  30עצי זית שבבעלות משפחה פלסטינית מהכפר טוואני )נפת חברון(; מתנחלים תושבי הר אדר יידו
אבנים לעבר בית מגורים פלסטיני בכפר קטאנה )נפת ירושלים( וניפצו את חלונותיו; ושלושה כלי רכב וטרקטור
שבבעלות פלסטינים תושבי אימתין )נפת קלקיליה( ניזוקו חלקית כתוצאה מאש שהציתו ,לכאורה ,מתנחלים
ישראלים.
במהלך השבוע ,עצרו כוחות הביטחון של ישראל שישה מתנחלים תושבי יצהר )נפת שכם( .לפי דיווחי התקשורת
הישראלית ,השישה חשודים בהצתה ובגרימת נזקים למסגד הכפר יסוף )נפת סלפית( ב 1 -בדצמבר ,2009
במסגרת מדיניות "תג המחיר" עליה הכריזו המתנחלים בתגובה להקפאה החלקית של בנייה בהתנחלויות ,אותה
אוכפות רשויות ישראל מאז נובמבר  .2009כמו כן דווח על מעצרו של סטודנט ישראלי בישיבה הפועלת בירושלים,
בהקשר של אותה תקרית.
 11התקריות שהשפיעו על מתנחלים ישראלים כללו יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה בידי פלסטינים לעבר כלי
רכב ישראליים שנסעו בכבישי הגדה המערבית בסמוך לכפרים פלסטיניים באזורי רמאללה ,קלקיליה וחברון .חמש
מבין התקריות הסתיימו בפציעתם של חמישה ישראלים ,ביניהם תינוקת ,והיתר בנזקים לכלי הרכב; בעקבות חלק
מהתקריות ,ערכו כוחות הביטחון הישראליים סריקות חיפוש בכפרים.

הריסת מבנה באזור C
ב 19 -בינואר ,הרס המנהל האזרחי הישראלי חלק מבית מגורים )חמישה חדרים וגדר( בכפר ג'בעה )נפת ירושלים(
בגין היעדר היתר בנייה .הריסת המבנה השפיעה על משפחה פלסטינית בת עשר נפשות ,ביניהן חמישה ילדים,
המתגוררת כעת בחלקו של המבנה שלא נהרס )שני חדרים( .ב 2009 -וב ,2010 -הרסו הרשויות הישראליות 226
מבנים בבעלות פלסטינית באזור  ,Cוהדבר גרם לעקירתם של  431תושבים ממקום מגוריהם והשפיע על  554בני
אדם נוספים.
כמו כן באזור  ,Cהמנהל האזרחי מסר צווי פינוי כנגד שבעה אוהלים שבבעלות שלוש משפחות מהכפר אל ג'יפטליק
)נפת יריחו( ,בגין מיקומם בתוך שטח צבאי סגור; ארבעה מהאוהלים שימשו למגורים ושלושה כמחסות לבע"ח .על פי
האמור בצווים ,המשפחות נדרשות לפנות את אוהליהן בתוך  24שעות .הדבר מציב  29פלסטינים ,ביניהם  23ילדים,
בסכנת עקירה.

נפתח מחדש כביש שנאסר בעבר לשימוש פלסטינים
במהלך תקופת הדיווח ,החל הצבא הישראלי להתיר לכלי רכב פלסטיניים גישה לקטע מכביש  ,3265בצפון נפת
חברון ,שהיה סגור בפניהם בעבר .כביש זה נסגר לפני כשבע שנים והותר לשימושם הבלעדי של מתנחלים ישראליים
הנוסעים מדי יום בין המאחז נגוהות וישראל .סגירת הכביש אילצה כ 25,000 -בני אדם ,המתגוררים ב 12 -כפרים
פלסטיניים השוכנים לאורך הכביש ,לבצע עיקוף ארוך כדי להגיע אל מרכזי שירותים הפועלים בערים חברון ודורא.
פתיחתו של הכביש השבוע באה בעקבות פסיקת בית הדין הישראלי הגבוה לצדק )בג"צ( באוקטובר  ,2009לפיה
האיסור על שימוש הפלסטינים בכביש הינו מנוגד לחוק.

רצועת עזה
 500בני אדם במרכז הרצועה הושפעו מהצפות שנגרמו כתוצאה מהגשמים
בעקבות הגשמים הכבדים שירדו ב 17-וב 18-בינואר ,ארעו הצפות במרכז הרצועה בערב ה 18-בינואר .כתוצאה
מכך 88 ,משפחות )כ 500-בני אדם( ,בעיקר באזור אל מור'רקה ,נאלצו להתפנות מבתיהן באופן זמני ולבלות את
הלילה בבתי קרובים או חברים ,בעת שהמתינו לנסיגת המים .רובם המכריע של משקי הבית שהושפעו מההצפות
הינם פליטים רשומים ,ביניהם משפחות בדואיות רבות המתגוררות לאורך גדותיו של ואדי עזה.
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באזורי ההצפות ,נפצעו מספר בני אדם באורח בינוני ופונו לקבלת טיפול רפואי .בחלק מהאזורים ,הגיע גובה המים
שחדרו לבתי מגורים לגובה של  70-50ס"מ ונגרמו נזקים לרכוש הכולל מזרנים ,כלי מיטה ומצרכי מזון .כבשים,
בעיקר בבעלות בדואים ,תרנגולות וחיות משק רבות אחרות טבעו .בנוסף ,נגרמו נזקים לשטחים חקלאיים אשר הפכו
לביצות .בימים אלו מתבצעת הערכה מדויקת של היקף הנזקים שנגרמו לבתי מגורים ,לשטחים חקלאיים ולרכוש.
בתגובה להצפות ,ביצעו משרד הרווחה הפלסטיני בעזה ,הסהר האדום הפלסטיני ) (PRCSוסוכנות הסעד
והתעסוקה של האו"ם )אונר"א( חלוקה של פריטים שכללו שמיכות ,מזרנים ,מצרכי מזון ,ביגוד ,חלב לתינוקות,
ערכות היגיינה ,ערכות מטבח וסיוע בכסף מזומן למשפחות המושפעות .אספקת מי השתייה ומנגנוני החלוקה לא
הושפעו מההצפות .כמו כן ,הרשויות המקומיות החלו בפינוי כבישים ודרכים במטרה להבטיח גישה לאזורים הפגועים
ורשות המים של יישובי חוף עזה ) (CMWUפרסה שלוש משאבות ניידות והחלה בשאיבת המים מתוך הבתים
שהוצפו.
הודות להתערבות המהירה מצד הרשויות המקומיות וארגוני הסיוע ההומניטריים ,סופק מענה לרוב הצרכים המיידיים
של המשפחות שניפגעו מההצפות ומצבן מוגדר כעת יציב .יחד עם זאת ,צפויות בטווח הארוך השלכות שליליות על
חלק מהמשפחות שאיבדו רכוש ,חיות משק ומקורות הכנסה.

לא נרשמו נפגעים כתוצאה ישירה מהסכסוך; נמשכות הגבלות הגישה
לשטחי הדיג
במהלך תקופת הדיווח ,לא נרשמו נפגעים פלסטיניים בהקשר של הסכסוך הישראלי – פלסטיני ,זאת לעומת שבעה
פלסטינים שנהרגו ושלושה שנפצעו בשבוע הקודם .מאז סיומה של מתקפת "עופרת יצוקה" הישראלית ב 18 -בינואר
 ,2009נהרגו  84פלסטינים וישראלי אחד ונפצעו  160פלסטינים ושבעה ישראלים ברצועת עזה ובאזורה הדרומי של
ישראלי בהקשר של הסכסוך הישראלי – פלסטיני.
במהלך השבוע ,המשיכו הכוחות הישראלים לאכוף את הגבלות הגישה לשטחי דיג הממוקמים במרחק העולה על
שלושה מיילים ימיים מהחוף ,אשר הוטלו בינואר  .2009בהקשר זה ,פתחו כוחות חיל הים הישראלי בירי אזהרה
לעבר סירות דיג פלסטיניות בחמש הזדמנויות שונות .באחת מתקריות אלו ,שהתרחשה ממערב לרפיח ,עצרו הכוחות
הישראליים שבעה דייגים והחרימו את סירותיהם; כוחות הביטחון הישראלים שחררו שישה מהדייגים אך המשיכו
להחזיק בשלוש הסירות .התאחדות הדייגים של עזה מסרה שצמצום השטח הימי הנגיש לדייגים הפלסטיניים הינו
הגורם העיקרי לירידה החדה בהיקף יבול הדגה ,מ 3,117 -טון ל 1,850 -טון ב.2009 -
כמו כן ,בשלוש הזדמנויות שונות במהלך תקופת הדיווח ,חדרו כוחות ישראלים לעומק של מספר מאות מטרים מגדר
הגבול וביצעו עבודות יישור קרקע.
במהלך השבוע המשיכו הפלגים הפלסטיניים החמושים לשגר טילים מתוצרת מקומית לעבר אזורה הדרומי של
ישראל ,כולל בסיסים צבאיים ,מבלי לגרום לנפגעים או לנזק לרכוש .לפי דיווחים ,חלק מהטילים נחתו בתחומי
הרצועה או התפוצצו מוקדם מהמתוכנן ,אך לא גרמו לנפגעים או לנזק.

שבעה פלסטינים נפצעו בתקרית הקשורה למנהרות
ב 16 -בינואר ,נכוו שבעה פלסטינים כתוצאה מדליקה שפרצה באחת מהמנהרות העוברות תחת גבול עזה – מצרים.
מאז סיומה של מתקפת "עופרת יצוקה" הישראלית ,נהרגו לפחות  70בני אדם ונפצעו  130אחרים בתקריות שונות
הקשורות למנהרות .אוכלוסיית עזה מסתמכת במידה רבה על המנהרות המאפשרות גישה לסחורות שאינן זמינות
בכל דרך אחרת עקב המצור הישראלי .דיווחים שהתפרסמו לאחרונה באמצעי התקשורת בנוגע לעבודות שמבצעת
מצרים לאורך גדר הגבול עם עזה ,המיועדות להשבית את פעילות המנהרות ,מעלים חששות בנוגע לירידה אפשרית
בהיקף אספקת הסחורות לרצועה.

הגנה על אזרחים 19-13 ,בינואר 2010

ת.ד  38172ירושלים ,טל 02 – 582 5853 /9962 :פקסwww.ochaopt.org ochaopt@un.org 02 - 582 5841 :

3

היקף יבוא הסחורות לרצועת עזה דרך המעברים נותר נמוך מהצריכה
) 16 – 10בינואר (2010
במהלך השבוע נכנסו לעזה  534מטעני סחורות )מטען = משאית עם נגרר אחד( .נתון זה מייצג עלייה בשיעור של
 28אחוזים בהשוואה למספר המטענים שיובאו במהלך השבוע הקודם ) .(418הנתון שנרשם השבוע מייצג 19
אחוזים בלבד ממספרם הממוצע של המטענים שנכנסו לרצועה מדי שבוע במהלך חמשת החודשים הראשונים של
 2,807) 2007מטענים( ,בתקופה שקדמה להשתלטות חמאס.
בדומה לשבועות הקודמים ,מוצרי מזון והיגיינה ייצגו את מרבית הסחורות המיובאות –  455מטענים או  85אחוזים
מכלל הייבוא 15 .האחוזים הנותרים כללו מספר מוגבל של מטעני חומרים חקלאיים ,אספקה רפואית ,מוצרי צריכה
שאינם מיועדים למאכל ,מכשירי חשמל וזכוכית.
עד כה ,התקבלו בעזה  35מטענים של זכוכית ,לאחר שישראל ביטלה את האיסור על יבוא זכוכית ב 29 -בדצמבר;
איסור זה היה בתוקף מאז הטלת המצור ביוני  .2007כניסת מצרכים חיוניים אחרים ,כגון חומרים הדרושים לעבודות
השיקום כולל מלט ,חלקי חילוף עבור מיזמים במגזר המים והתברואה ,פריטי ציוד מתחום החשמל ,ציוד IT
)טכנולוגיית מידע( וכלי רכב נותרה מוגבלת ,או נאסרה לחלוטין.
במהלך תקופת הדיווח יצא מהרצועה מספר מוגבל של משלוחים שהכילו פרחי ציפורן ותותי שדה :בסה"כ ,הותרה
יציאתם מעזה של  18מטענים שהכילו  498,000פרחי ציפורן ו 27 -טון תותים .בין ה 10 -בדצמבר וה 16 -בינואר
 ,2010יוצאו מעזה  11מטענים של פרחים ו 22 -מטענים של תותי שדה .הועדות הפלסטיניות לסיוע חקלאי
) (PARCמסרו ש 300 -טון של תותי שדה ו 30 -מיליון פרחים מתוכננים לייצוא במהלך העונה הנוכחית )עונת
התותים תסתיים ב 15 -בפברואר ועונת הפרחים תסתיים ב 20 -במאי .(2010

ממוצע שבועי של מטענים הנכנסים לעזה
2807

3000
2500
2000
1500

534

1000
418

500
0

ינו' 2010 16 - 10

ינו' 2010 09 - 03

ינ'  -מאי ) 2007לפני השת'
חמאס(

עדכון בנושא הדלקים; עליה ביבוא גז בישול
במהלך תקופת הדיווח ,פעלו צינורות הדלק במעבר כרם שלום במשך ארבעה ימים וצינורות הדלק בנחל עוז ,הסגור
רשמית מאז תחילת השנה ,פעלו במתכונת חריגה במשך יום אחד .כמות גז בישול שנכנסה לרצועה במהלך השבוע
הייתה יותר מכפולה מהכמות שנרשמה בשבוע הקודם ) 914טון לעומת  424טון( .יחד עם זאת ,מהתאחדות בעלי
תחנות הדלק ) (GSOAנמסר שעזה זקוקה לאספקה רציפה של  2,000טון גז בישול מדי שבוע ) 259טון ליום לכל
החות( כדי להתגבר על המחסור המתמשך .מאז נובמבר  ,2009מונהג ברחבי רצועת עזה מנגנון קיצוב של גז
בישול ,שבמסגרתו זוכים בתי החולים והמאפיות לעדיפות בקבלת אספקת גז מתאגיד הדלק הפלסטיני ).(PPC
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במהלך השבוע ,נכנסו לרצועה כ 2.2 -מיליון ליטר דלק תעשייתי ,המייצגים כ 68 -אחוזים מהכמות הדרושה להפעלת
תחנת הכוח של עזה ) (GPPבתפוקה מלאה למשך שבוע .מחברת החשמל של עזה ) (GEDCOנמסר שמרבית
האוכלוסייה ממשיכה לסבול מהפסקות חשמל מתוכננות במשך עד  32שעות בשבוע.
במהלך השבוע לא נכנסו לרצועת עזה דלק וסולר לשימוש מסחרי דרך מעבר כרם שלום .דרך מסוף נחל עוז ,הסגור
באופן רשמי ,הועברו במהלך השבוע  40,000ליטר דלק עבור סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם )אונר"א( .דלק
וסולר ממצרים ,המועברים דרך המנהרות שמתחת לגבול עזה – מצרים ,נותרו זמינים בשוק וכמעט  100,00ליטר
סולר ו 100,000 -ליטר דלק נכנסו אל עזה מדי יום.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2010_01_21_english.pdf
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