האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

דוח שבועיח בנושא הגנה על אזרחים
ה 4-עד ה 10-במאי 1010
התפתחויות אחרונות מאז ה 10-במאי:
ה 11-במאי :כ 22-מטעני חצץ נכנסו בפעם הראשונה אל עזה דרך המתקן החלופי במעבר כרם
שלום ,שנועד להחליף את רצועת המסוע במעבר קרני.

הגדה המערבית
כוחות ישראליים פצעו  35פלסטינים
 35פלסטינים נפצעו בהפגנות ובעימותים עם כוחות ישראליים .מאז תחילת  2011נהרגו חמישה פלסטינים
בידי כוחות ישראליים בגדה המערבית ,ו 462-נוספים נפצעו ,לעומת שישה הרוגים ו 624-פצועים באותה
תקופה בשנת  .2010מאז תחילת שנת  2011נפצעו בסך הכול  18מאנשי הכוחות הישראליים.
ב 6-וב 7-במאי פרצו בין תושביה הפלסטינים של שכונת סילואן שבירושלים המזרחית לבין כוחות ישראליים
עימותים שהביאו לפציעתם של עשרה פלסטינים ,מהם שלושה פרמדיקים ושלושה בני נוער )בני  15 ,15ו-
 .(17בשנת  2011נפצעו בסילואן  177פלסטינים ,נתון המהווה  38אחוזים מכלל הפצועים הפלסטינים
ברחבי הגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית .הסיבות למתיחות הגוברת בסילואן הינן נוכחות מתנחלים
והמאבטחים החמושים שלהם באזור ,וכן התוכנית הישראלית להרוס עשרות בתים כדי לפנות מקום
למתחם תיירותי.
חמישה-עשר פלסטינים אחרים נפצעו בהפגנות שבועיות נגד אלימות מתנחלים ,כולל בכפר עיראק בורין
שבנפת שכם ) 9פצועים(; וכן בהפגנות נגד מניעת גישה לאדמה ליד התנחלות כרמי צור בנפת חברון )4
פצועים( ,ונגד בניית הגדר והרחבת התנחלות חלמיש בנפת רמאללה ) 2פצועים( .בהפגנה האחרונה ,בית
פלסטיני הוצת וניזוק חלקית ממיכל גז מדמיע שירו כוחות ישראלים .
עשרה פלסטינים נוספים נפצעו בעימותים עם כוחות ישראליים במחסום ,במהלך הריסתם של מספר מבנים
בנפת חברון )ראו דיווח להלן( ,ובמהלך פשיטות צבאיות על כפרים .בסך הכול ניהלו השבוע כוחות ישראלים
כ 98-מבצעי חיפושים ומעצרים ברחבי הגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית ,נתון גבוה מעט מהממוצע
השבועי למבצעים כאלה מאז תחילתה של שנת .2011

נמשכת אלימות במעורבות מתנחלים
במהלך התקופה שאותה מכסה הדיווח רשם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים ) (OCHAשש תקריות
במעורבות מתנחלים שהביאו לפציעתם של שלושה פלסטינים וגרמו נזק לרכוש פלסטיני .כן דווחו השבוע
מספר תקריות נוספות של מניעת גישה והפחדה על ידי מתנחלים .כמו כן נפצע השבוע מתנחל
כשפלסטינים ידו אבנים על מכוניתו בשכונת סילואן שבירושלים המזרחית.
מתנחלים תקפו פיסית ופצעו רועה פלסטיני שרעה את עדר הכבשים שלו ליד הכפר קוסרה )נפת שכם(,
והרגו את אחת הכבשים .בתקרית נפרדת יידו מתנחלים אבנים על ילדים בשכונת שייח' גראח שבירושלים
המזרחית ,ופצעו אחד מהם )בן  .(15ילד נוסף )בן  (8נלקח לבית חולים אחרי שמתנחלים תקפו אותו פיסית
ליד ביתו ,בשטח העיר העתיקה של חברון הנתון לשליטה ישראלית ).(H2
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כמו כן השבוע ,על פי הדיווחים עקרו מתנחלים מהתנחלות ביתר עילית  200עצי זית וגפנים והרסו גדר
ושתי טראסות השייכות לכפר חוסאן )נפת בית לחם( .בשתי תקריות נוספות בנפת רמאללה עקרו מתנחלים
מספר עצי זית ונטעי לימון וגרמו נזק לשני צינורות מים השייכים לכפרים סלוואד ודורא אל קרע.

ההריסות התחדשו
אחרי הפוגה בת שלושה שבועות הרסו הרשויות הישראליות  13מבנים בבעלות פלסטינית בקהילה
הבדואית סוסיא )נפת חברון( בשטח  Cשל הגדה המערבית ,בגין היעדר היתרי בנייה ,ובכך הביאו לעקירתן
בכפייה של  11משפחות המונות  73נפשות ,מהן  46ילדים .המבנים כללו חדרים בנויים מאבץ ואוהלים
ששימשו כולם למגורים .אוהל מגורים נוסף ומחסה לבעלי חיים נהרסו על ידי בעליהם בכפר אום סלמונה
)נפת בית לחם( ,אחרי קבלת צו הריסה .מאז תחילת  2011נהרסו בירושלים המזרחית ובשטח 207 C
מבנים בבעלות פלסטינית ,הריסות שהביאו לעקירתם של  433בני אדם .נתון זה מהווה עלייה חדה לעומת
התקופה המקבילה ב 70) 2010-הריסות ו 142-בני אדם שנעקרו בכפייה(.
כמו כן הוציאו הרשויות הישראליות צווי הפסקת עבודה נגד מבני מגורים השייכים ל 50-משפחות בדואיות
המתגוררות ליד הכפר אל עזריה )נפת ירושלים( ,כמו גם צו הפסקת עבודה נגד קו חשמל המספק חשמל
לשבעה בתים בכפר ג'אלוד )נפת שכם( .כן עקרו כוחות ישראליים עשרות נטעים השייכים לפלסטינים בכפר
א-נבי סמואל ,השוכן בשטח הסגור שבין הגדר לקו הירוק )נפת ירושלים( ,לאחר שלפני חודש הוציאו צו
לעקירתם.

רצועת עזה
שבוע רגוע בעזה
השבוע היה הרגוע ביותר מאז תחילת השנה :לא דווח על כל עימותים מזוינים ,תקיפות אוויריות ישראליות
או ירי טילים בידי פלגים חמושים פלסטיניים ,וכן על כל מקרי מוות או פציעה ,ברצועת עזה ובדרום ישראל
גם יחד .מאז תחילת  2011נהרגו  47פלסטינים )מהם  18אזרחים( ושני ישראלים )אחד מהם אזרח(
בהקשר של האלימות הישראלית-פלסטינית ברצועת עזה ובדרום ישראל ,ו 176-פלסטינים )מהם 148
אזרחים( ותשעה ישראלים )מהם חמישה אזרחים( נפצעו .המספר הכולל של נפגעים )הרוגים ופצועים
משני הצדדים( כפול ויותר מהנתון לתקופה המקבילה ב.2010-
בשתי הזדמנויות נפרדות ארגנו פלסטינים ,יחד עם פעילים בינלאומיים ,פעילות קציר חיטה באזור חוזעה
והפגנה באזור בית חנון ,במחאה נגד ההגבלות המתמשכות שמטילה ישראל על הגישה לשטחים ליד הגדר
המפרידה בין ישראל לרצועת עזה )למעשה שטחים במרחק של עד  1,500מטרים מהגדר( .כשהתקרבו
לגדר פתחו כוחות ישראליים ב"יריות אזהרה" ואילצו אותם לסגת.

המעברים בין עזה לישראל
השבוע )ה 1-עד ה 7-במאי( נכנסו לעזה בסך הכול  1,139מטענים ,נתון גבוה בכ 30-אחוזים מהממוצע
השבועי של מטענים שנכנסו לעזה מאז תחילת השנה ) .(882יחד עם זאת ,הנתון השבוע מייצג רק 41
אחוזים מממוצע המטענים השבועי –  2,807מטענים – שנכנס לעזה בחמשת החודשים הראשונים של
 ,2007קודם להטלת המצור .רוב הסחורות הנכנסות לעזה הן עדיין מוצרי צריכה ,כשפריטי מזון מהווים 54
אחוזים מכלל היבוא .לפני הטלת המצור היו פריטי מזון פחות מ 20-אחוזים מכלל היבוא.
השבוע ,זה השבוע השלישי ברציפות ,לא נכנס לעזה חצץ המיועד למיזמים בינלאומיים שישראל אישרה.
זאת כתוצאה מסגירתו מחדש )לאחרונה( של מעבר סופה ,ומפני שהמתקן החלופי במעבר כרם שלום,
שנועד להחליף את רצועת המסוע במעבר קרני ,שנסגר במרס  ,2011עדיין אינו מוכן .סוכנות הסעד
והתעסוקה של האו"ם מסרה כי על פי ההערכות ,בשבועות הקרובים תזדקק ל 69,000-טונות מטריות של
חצץ למיזמי הבנייה המאושרים שלה .אף שישראל אישרה את כניסת יתר החומרים מן המשט שהוקצו
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למיזמי בנייה של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם ,לדברי הסוכנות ,המשלוח האחרון של בטון נפגם ולא
היה כשיר לשימוש בשל האחסון הממושך שנדרש בתהליך הארוך של השגת האישורים לכניסתו.
היצוא מעזה נותר מוגבל מאוד – רק משלוחים של גידולים חקלאיים המיועדים לאזורים מחוץ לישראל
ולשפ"כ הורשו לצאת את עזה .השבו הורשו שני מטעני פרחים טריים ) 128,000פרחים( לצאת את עזה.
מאז תחילתה של עונת היצוא הנוכחית ,בשלהי נובמבר  ,2010הורשו בסך הכול לצאת את עזה 289
מטענים ,ש 98-אחוזים מהם הכילו תותים ופרחים טריים .לפני הטלת המצור ,בששת החודשים הראשונים
של  ,2007יצאו את עזה בממוצע מדי חודש יותר מ 960-מטענים של מוצרי טקסטיל ,ריהוט ותוצרת
חקלאית.
נמשך המחסור בגז בישול .השבוע נכנסו לעזה  495טונות של גז לבישול ,נתון המייצג  41אחוזים מכמות
הגז השבועית הדרושה לצורכי התושבים  1,200 -טונות .לדברי התאחדות בעלי תחנות הדלק ,המספקים
גם גז לבישול ,פחות מ 10-מתוך  28התחנות לממכר גז לבישול פועלות באופן חלקי בשל המחסור בגז
בישול ,ותוכנית הקיצוב עדיין בתוקף.
מספר המטענים המיובאים
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מעבר רפיח
מעבר רפיח ,המצוי בשליטת הרשויות המצריות ,ממשיך לפעול באופן חלקי .בתקופה שאותה מכסה הדיווח
הורשו כ 2,198-פלסטינים להיכנס לעזה ויותר מ 1,341-אחרים יצאו אותה דרך מעבר רפיח .בקשותיהם
של  267בני אדם נוספים להיכנס למצרים נענו בסירוב .בשל הגבלות הגישה העדכניות וזמני הפעולה
המוגבלים של המעבר ,ממשיכות רשויות הגבול והמעברים בעזה ליישם מנגנון רישום ,שמטרתו להקל את
הנסיעה למצרים של מי שרשומים כמקרים דחופים והומניטריים בלבד ,ביניהם מטופלים ,סטודנטים ובעלי
דרכונים זרים .עד עתה נרשמו כמעט  3,000בני אדם המתוכננים לנסוע.

אדם הוצא להורג על ידי הרשויות בעזה
הרשויות בעזה הוציאו להורג ב 4-במאי פלסטיני שהורשע בשיתוף פעולה עם ישראל .ב 19-באפריל 2011
אישר בית המשפט הגבוה הצבאי את הוצאתו להורג של האיש ,שנידון למוות ב 29-באוקטובר  .2009זו
ההוצאה להורג הראשונה שבוצעה בעזה מאז תחילת  ,2011ובכך מגיע סך ההוצאות להורג מאז
השתלטות החמאס על רצועת עזה ב 2007-לשש .שלושה מבין המוצאים להורג הורשעו ב 2009-בשיתוף
פעולה עם ישראל ושלושה אחרים הורשעו ברצח ב 2005 ,1996-ו 2009-בהתאמה.
הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_05_12_english.pdf
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