האומות המאוחדות

המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

דוח שבועי הגנה על אזרחים
ה 24-באוגוסט – ה 6-בספטמבר

נושאים מרכזיים בדוח השבועי
אף שבמהלך התקופה שאותה מכסה הדיווח לא בוצעו הריסות ,ההפוגה בת ששת השבועות בהריסות
בשטח  ,Cלרגל חודש הרמדאן ,הגיעה אל קיצה ב 8-בספטמבר ,כשהרשויות הישראליות הרסו מבנים
פלסטיניים ,ביניהם מבני מגורים ותשתיות מים וחשמל .זאת למרות הדיווחים שהתפרסמו לאחרונה
בעיתונות ,שהצביעו לכאורה על השעיית ההריסות ,בנימוק של אי-שיוויון באכיפת חוקי התכנון על
פלסטינים לעומת מתנחלים .מאז תחילת  2011איבדו בסך הכול  755פלסטינים את בתיהם בנסיבות
אלו ,מספר גבוה יותר מבכל אחת משלוש השנים הקודמות.
ב 5-בספטמבר הרסו הרשויות הישראליות שלושה בתים במאחז ההתנחלות מיגרון ,צעד שגרר מספר
מתקפות תגמול של מתנחלים על יישובים פלסטיניים ,במסגרת אסטרטגיית “תג המחיר” ,שבאחת
מהן הוצתה הקומה הראשונה של מסגד .אחד הגורמים המרכזיים לתופעה של אלימות מתנחלים הינה
היעדר אכיפת חוק מספקת ,הן במונחים של אמצעי מניעה והן בכל האמור באמצעים שמטרתם הבאת
מבצעי העבירות לדין

הגדה המערבית
מתנחלים גובים “מחיר” על הריסות
במאחז התנחלות לא חוקי
בימים שלקראת ,ומייד לאחר הריסתם של שלושה
מבני מגורים ישראליים במאחז ההתנחלות מיגרון
(נפת רמאללה) בידי הרשויות הישראליות ,ב5-
בספטמבר ,ניזוקו או הושמדו יותר מ 120-עצים
ברחבי הגדה המערבית ,ב 17-תקריות של מעשי
ונדליזם שביצעו מתנחלים .בנוסף על כך דווח
על שני מעשי הצתה ,לרבות שריפה של הקומה
הראשונה של מסגד בכפר קוסרה ,והצתת שריפות
בשטחים בקרבת בתים בכפר ג’אלוד ,שניהם בנפת
שכם .מבצעי מעשי הוונדליזם השאירו אחריהם
במסגד השרוף כתובות המצביעות על כך שמעשה
ההצתה היה תקרית “תג מחיר” ,שבוצעה בתגובה
על הריסות במאחז .בנוסף על כך ,באותו יום שבו
בוצעו ההריסות במאחז נפצע פרופסור פלסטיני
בראשו ,בכתפו ובבטנו כשמתנחלים רגמו באבנים
את רכבו בעת שנהג בכביש שכם-רמאללה ,ליד
התנחלויות עופרים ובית אריה.
בנוסף על כך ,יותר ממחצית מקרי הפציעה של

תקריות במעורבות מתנחלים:
תקריות שהביאו לפציעת פלסטינים או לנזק
לרכוש פלסטיני:
ב 2011-לעומת אותה התקופה בשנת :2010
 253לעומת 207
פצועים פלסטינים בשנת  2011לעומת אותה
התקופה ב 123 :2010-לעומת 71
מתנחלים פצועים בשנת  2011לעומת אותה
התקופה ב 21 :2010-לעומת 32

פלסטינים בידי הצבא הישראלי בתקופה שאותה
מכסה הדיווח התרחשו בתקריות שבהן היו מעורבים
מתנחלים .באחת התקריות הללו ,שהתרחשה
ב 26-באוגוסט ,נפצע פלסטיני בן  23מירי אש חיה
במהלך עימות בין פלסטינים למתנחלים ,אחרי
שהמתנחלים השחיתו עצים בכפר קוסרה (נפת
שכם) .בעימות נוסף ,שפרץ ב 2-בספטמבר בכפר
ג’אלוד (נפת שכם) אחרי שמתנחלים ניסו להצית
מספר בתים ,טופלו  15פלסטינים בשל שאיפת גז
מדמיע שירו כוחות ישראלים.
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פעילות צבאית אחרת
מבין המקרים הנותרים של פציעה של פלסטינים
במהלך פעילויות צבאיות ישראליות ,עשרה
התרחשו בעימותים שפרצו בהקשר של הפגנות
נגד הרחבת התנחלויות ,תפיסת אדמות והגבלות
גישה; שלושה מהפצועים היו ילדים (בני 11 ,9
ו )13-שהותקפו גופנית.
במבצע חיפושים ומעצרים שנערך ב 82-באוגוסט
גרמו כוחות ישראליים נזק בארבעה בתים ותקפו
גופנית אדם בן  .53בתקופת הדיווח בת השבועיים
נערכו בגדה המערבית  39מבצעי חיפושים שהביאו
למעצרם של  17פלסטינים.
כן יש לציין כי במהלך תקופה זו הותקפו חמישה
פלסטינים תקיפה גופנית על ידי כוחות ישראלים
במחסומים ,שניים מהם מחסומי פתע .על פי דוח
על גישה בגדה המערבית ,שהמשרד לתיאום עניינים
הומניטריים פרסם השבוע ,מספרם הממוצע של
מחסומי פתע שעל הצבתם מדווח מדי חודש עלה
משמעותית ,מפחות מ 063-בשנים קודמות (יולי
 – 7002יוני  )0102לקרוב ל 005-ב 21-החודשים
האחרונים (יוני  – 0102יולי .)1102

ישראל
הריסה
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ממשיכה

בהנפקת

צווי

נפגעים פלסטינים מידי כוחות
ישראלים:
הרוגים השבוע0 :
הרוגים בשנת  2011לעומת אותה התקופה בשנת
 8 :2010לעומת 8
פצועים בתקופה שאותה מכסה הדיווח10 ;29 :
פצועים בהפגנות
מתוכם ילדים3 :
פצועים ב 2011-לעומת אותה התקופה בשנת
 1,045 :2010לעומת 820

פלסטינית בשפ”כ ,ביניהם  140מבני מגורים ,ובכך
הביאו לעקירתם בכפייה של  755בני אדם ,מהם
 409ילדים .יותר מ 95-אחוזים מן ההריסות הללו
התרחשו בשטח ( Cראו פרק נושאים מרכזיים,
לעיל ,להתפתחויות אחרונות).
בכ 70-אחוזים משטח  Cהבנייה הפלסטינית
אסורה הלכה למעשה ,בשטחים שהוקצו לשימוש
התנחלויות או הצבא הישראלי (כולל שטחים
שנסגרו על ידי הצבא הישראלי לצורכי אימונים).
ב 30-האחוזים הנותרים קיימת שורה של הגבלות
אחרות ,המצמצמות במידה רבה מאוד את
האפשרות להשיג היתר בנייה .למעשה ,בנייה
פלסטינית מותרת בדרך כלל רק בגבולותיה של
תוכנית שקיבלה את אישור המנהא”ז ומכסה פחות
מאחוז אחד משטח  ,Cשרובו כבר בנוי .ובעוד שעל
הבנייה הפלסטינית בשטח  Cהוא מטיל הגבלות
קשות ,עבור התנחלויות יסד המנהא”ז נהגים
מקבילים ,המקלים את הרחבתן ,לרבות אישור
תוכניות מפורטות כמעט לכל ההתנחלויות.

במהלך התקופה שאותה מכסה הדיווח לא נרשמו
הריסות מבנים בשטח  Cאו בירושלים המזרחית.
יחד עם זאת ,במהלך התקופה חילקה ישראל
 17צווי הפסקת עבודה ,השלב הראשון בתהליך
ההריסה ,המשפיע על  17מבנים בשטח  Cשל
נפות קלקיליה וטובס .אם ייושמו ,יפגעו הצווים
הללו ב 53-בני אדם ,ביניהם לפחות  17ילדים.

גישה לירושלים המזרחית לתפילות
יום שישי

ההריסות האחרונות בשפ”כ התרחשו ב 24-ביולי
 2011בשטח  .Cעל פי דיווחים לא מאושרים
באמצעי התקשורת ,המנהל האזרחי הישראלי
(מנהא”ז) יקפיא זמנית את הריסתם של מבנים
בבעלות פלסטינית שנבנו בלא היתר בשטח ,C
על פי הדיווחים מפני שבהתנחלויות לא בוצעה
אכיפה דומה בגין הפרות בנייה .מאז תחילת 2011
הרסו הרשויות הישראליות  387מבנים בבעלות

בשבוע שעבר ניכר שיפור משמעותי בזרימת
תנועת הולכי רגל אל תוך ירושלים המזרחית.
לדברי הרשויות הישראליות ,כ 100,000-מאמינים
פלסטינים מחלקים אחרים של הגדה המערבית
נכנסו לירושלים דרך מחסומים ביום שישי האחרון
של רמדאן (ה 26-באוגוסט) ,כדי להשתתף
בתפילה במסגד אל אקצא .בשבוע שקדם לכך
נכנסו לירושלים המזרחית רק כ 60,000-בני אדם,
מאחר שעקב הסלמת האלימות בדרום ישראל
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וברצועת עזה נאסר על בעלי היתרים רבים להיכנס
לעיר .למרות שיפור זה ,ממרבית האוכלוסייה
הפלסטינית ,כולל  40אחוזים מאוכלוסיית הגדה
המערבית וכל אוכלוסיית עזה ,עדיין נשללה
הכניסה לירושלים המזרחית.

רצועת עזה
נמשכה האלימות ברצועת עזה ובדרום
ישראל –  31הרוגים פלסטינים

נפגעים פלסטינים מידי כוחות
ישראלים

כהאלימות ברצועת עזה ובדרום ישראל נמשכה
במהלך התקופה שאותה מכסה הדיווח ,אף כי
פחתה מאוד לאחר שישראל והפלגים החמושים
הפלסטינים הגיעו להבנה לא רשמית על השבת
הרגיעה (תחדיעה) ב 28-באוגוסט .ברם ,קודם
לכך ,ב 24-וב 25-באוגוסט ,התרחשו הן תקיפות
אוויריות ישראליות אינטנסיביות ברצועת עזה ,והן
ירי אינטנסיבי של טילים ופצצות מרגמה בידי פלגים
חמושים פלסטינים לעבר דרום ישראל ,שפגעו
באזרחים וברכוש אזרחי בשני השטחים.

הרוגים בתקופה בת השבועיים13 :
מביניהם ילדים1 :
הרוגים ב 2011-לעומת אותה התקופה ב:2010-
 79לעומת 44
פצועים השבוע38 :
מתוכם ילדים17 :
פצועים ב 2011-לעומת אותה התקופה ב:2010-
 375לעומת 225

בסך הכול ,במהלך התקופה שאותה מכסה הדיווח
נהרגו  13פלסטינים ,שמונה מהם אזרחים ,אחד
מהם ילד ,ו 38-נוספים נפצעו ,ביניהם כ34-
אזרחים ,וכן נפצע ילד ישראלי אחד .התקיפות
האוויריות הישראליות התמקדו באזורי המנהרות
מדרום לרפיח ,הרגו ארבעה מעובדי המנהרות
ופצעו ארבעה נוספים ,וכן תקפו והרסו מרכז ספורט
בן שלוש קומות מצפון לבית להיא .במתקפות
הללו ניזוקו עשרות בתים סמוכים ,שלוש חנויות
קמעונאיות ,גן ילדים ובית ספר של סוכנות הסעד
והתעסוקה של האו”ם.
בנוסף על כך ,שני טילים שפלגים חמושים
פלסטיניים ירו ב 25-באוגוסט לעבר ישראל גרמו
לפציעתם של תשעה פלסטינים ,שלושה מהם
ילדים .אחד הטילים פגע בנתיב הולכי הרגל במעבר
ארז ופצע שישה בני אדם ,שלושה מהם ילדים .טיל
נוסף החטיא את מטרתו ,נחת על בית פלסטיני
בכפר הבדואי ??? ששמו הוא? ,ופצע שלושה בני
אדם.
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כמו כן ,ב 29-באוגוסט מת ילד פלסטיני בן 13
מפצעים שנפצע ב 21-באוגוסט ,כשמל”ט של חיל
האוויר הישראלי ירה טיל לעבר קבוצת חקלאים
שעיבדה את אדמתם מצפון לבית להיא.

מנהרות מתחת לגבול עזה עם
מצרים
גבנוסף על ארבעת ההרוגים וארבעת הפצועים
בתקיפות שקיים חיל האוויר הישראלי ב24-
באוגוסט נגד מנהרות מתחת לגבול עזה עם מצרים
(ראו דיווח לעיל) ,ב 4-בספטמבר התחשמל למוות
עובד מנהרות פלסטיני אחד בעת שעבד במנהרה.
מאז ה 3-בספטמבר דווח על עלייה בפעילויות
של כוחות ביטחון מצרים נגד מנהרות העוברות
מתחת לגבול .על פי הדיווחים ,כוחות הביטחון
המצרים חסמו או הרסו בין ה 3-ל 6-בספטמבר
אחת-עשרה מנהרות.

תנועה במעבר רפיח
לבמהלך התקופה שאותה מכסה הדיווח יצאו
את עזה למצרים מדי יום  643בני אדם בממוצע
(רובם עולי רגל למכה) ,ו 618-בני אדם נוספים

1הנפגעים הפלסטינים כוללים ילד בן  12שנהרג וחמישה פלסטינים שנפצעו כשטיל שירו פלגים חמושים פלסטינים החטיא את מטרתו.
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נכנסו אליה מדי יום .בקשותיהם של  142בני
אדם בסך הכול להיכנס למצרים נתקלו בסירוב,
מסיבות שלא פורטו .אף שמטופלים ,סטודנטים,
בעלי דרכונים זרים ובעלי אשרות למדינות אחרות
מורשים כרגע להיכנס למצרים ,נכון לעכשיו
נוצר במעבר מעין צוואר בקבוק ,משום שכמעט
 25,000עד  30,000נוסעים נרשמו והם ממתינים
לצאת את עזה בחודשים הקרובים.

תנועת סחורות (מעבר כרם
שלום):
יבוא:
מטענים שנכנסו לעזה השבוע1,114 :
מהם מטענים המכילים מזון59% :
ממוצע מטענים שבועי מאז תחילת 962 :2011
ממוצע מטענים שבועי לפני המצור2,807 :
יצוא:
מטענים שיצאו השבוע( 0 :אפס)
ממוצע מטענים שבועי מאז תחילת 6 :2011
ממוצע מטענים שבועי לפני הטלת המצור240 :

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_09_6_english.pdf

למידע נוסף אנא פנו ליהודית הראל  harel@un.org ,או בטל’ 02-5829962
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