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לתשומת לבכם :בשבוע הבא ,שבו חל חג עיד אל פיטר ,לא יפרסם המשרד לתיאום עניינים הומניטריים דוח שבועי .הדוח הבא יתפרסם שבוע לאחר מכן ,ויכסה פרק זמן בן שבועיים.

נושאים מרכזיים בדוח השבועי
החוק ההומניטרי הבינלאומי אוסר על ירי על אזרחים ומטרות אזרחיות .ההסלמה שאירעה לאחרונה בדרום
ישראל ,ועקב כך בעזה ,גרמה במהלך התקופה שאותה מכסה הדוח להריגתם של שבעה אזרחים ישראלים
וארבעה אזרחים פלסטינים ולפציעתם של עשרות אחרים .בנוסף ,מבנים אזרחיים רבים בתוך עזה ניזוקו
בתקיפות אוויריות ישראליות ,ומספר מבנים בדרום ישראל ניזוקו מירי טילים בידי פלסטינים (ראו דיווח
להלן).

התפתחות אחרונה מאז ה 23-באוגוסט
שמונה פלסטינים ,אחד מהם חקלאי בן  ,62נהרגו ו 33-פלסטינים נוספים (מהם לפחות עשרה ילדים ושש
נשים) נפצעו ,ומבנים אזרחיים ניזוקו בתקיפות אוויריות וירי טנקים ישראליים בין ה 24-ל 25-באוגוסט.
התקיפות האוויריות פגעו בכלי רכב (שהסיעו לכאורה חמושים פלסטינים) ,מועדון ספורט ומנהרות
מתחת לגבול עזה עם מצרים .כמו כן במהלך תקופה זו ,חמושים פלסטינים ירו עשרות טילים ,לרבות טילי
גראד ,לעבר דרום ישראל ,ירי שגרם לפצוע ישראלי אחד.

הגדה המערבית
עשרות פצועים במבצע חיפושים
ומעצרים
הגורם לעימותים שהתחוללו השבוע בין כוחות
ישראלים לפלסטינים בגדה המערבית ,כולל
ירושלים המזרחית ,ומקרי הפציעה הנובעים מהם,
היו בעיקר מבצעי חיפושים ומעצרים והגבלות
גישה .ב 21-באוגוסט ,במהלך פשיטה ישראלית
באזור בתוך אותו חלק של חברון הנתון לשליטה
פלסטינית ) ,(H1פרצו בין תושבים פלסטינים
לכוחות הישראלים עימותים שהביאו לפציעתם של
 45פלסטינים ,כולל כ 13-ילדים ובני נוער (בגילים
שבין חודשיים ל .)17-כל מקרי הפציעה נגרמו
כתוצאה משאיפת גז מדמיע .במהלך המבצע
נעצרו יותר מ 40-פלסטינים ,רובם קשורים לכאורה
לחמאס .התקרית התרחשה בעקבות מתקפות
שהתחוללו בדרום ישראל ב 18-באוגוסט (ראו פרק
עזה) .בסך הכול השבוע ניהלו כוחות ישראלים
יותר מחמישים מבצעי חיפושים ומעצרים בערים
וכפרים בגדה המערבית ,נתון שהוא מעט יותר
ממחצית הממוצע השבועי מאז תחילת השנה,
העומד על  90מבצעים.

נפגעים פלסטינים מידי כוחות
ישראלים:
הרוגים השבוע0 :
הרוגים בשנת  2011לעומת אותה התקופה בשנת
 8 :2010לעומת 8
פצועים השבוע 9 ;67 :פצועים בהפגנות
מתוכם ילדים :כ8-
פצועים ב 2011-לעומת אותה התקופה בשנת
 1,051 :2010לעומת 790

כמו כן נפצעו שבעה פלסטינים באזורים שונים
של העיר העתיקה בירושלים ,בעימותים שפרצו
בין כוחות ישראליים למתפללים פלסטינים שניסו
להגיע לתפילות יום שישי במסגד אל אקצא .בנוסף
על כך נמשכו ההפגנות השבועיות ברחבי הגדה
המערבית ,שהביאו לתשעה מקרי פציעה של
פלסטינים ,שבעה מהם ילדים (בגילים שבין 12
ל .)14-ההפגנות מחו בעיקר נגד הגבלות הגישה
לאדמות חקלאיות ליד התנחלות כרמי צור (נפת
חברון) ,בניית הגדר בכפרים אל מעצרה (נפת בית
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לחם) ובלעין (נפת רמאללה) ,והמשך הסגר על
הכניסה הראשית לכפר כפר קדום (נפת קלקיליה).
בהפגנה האחרונה ניזוקו שמונים וחמישה עצי זית
מגז מדמיע שירו הכוחות הישראלים.

ילד פלסטיני נפצע בידי מתנחלים;
לפחות  60עצי זית פלסטינים
הושחתו
השבוע ,מתנחלים ממאחז ההתנחלות מיגרון
(נפת ירושלים) תקפו פיסית ,במקלות ואלות ,ילד
בדואי פלסטיני בן  12מהכפר ג’בע שרעה כבשים
ילד ההתנחלות ,ופצעו אותו .על פי הדיווחים,
המתנחלים גם גנבו חמש כבשים והרגו שלוש
כבשים נוספות במכות אלות .בעקבות התקרית
עצרו כוחות ישראליים יותר מעשרה מתנחלים.
באירוע נפרד הכו מתנחלים פלסטיני באבן ליד
הכפר סינג’יל (נפת רמאללה) ,ושברו את לסתו.
בשתי תקריות נפרדות שהביאו לנזק לרכוש
פלסטיני השבוע ,עקרו מתנחלים לפחות  60שתילי
זיתים שזה עתה ניטעו ,השייכים לכפר קוסרא (נפת
שכם) ,והציתו שלושה עצים אחרים השייכים לכפר
מח’מס (נפת ירושלים) .מאז תחילת  2011רשם
המשרד לתיאום עניינים הומניטריים  50תקריות
במעורבות מתנחלים שגרמו נזק לכ 5,800-עצים
פלסטיניים.

הגבלות נוספות על הגישה לירושלים
המזרחית לתפילות יום שישי של
חודש הרמדאן
בעקבות המתקפות בדרום ישראל ב 18-באוגוסט,
השיבו הרשויות הישראליות על כנן הגבלות נוספות

תקריות במעורבות מתנחלים:
תקריות שהביאו לפציעת פלסטינים או לנזק
לרכוש פלסטיני:
תקריות ב 2011-לעומת אותה התקופה בשנת
 251 :2010לעומת 179
פצועים פלסטינים בשנת  2011לעומת אותה
התקופה ב 122 :2010-לעומת 68
מתנחלים פצועים בשנת  2011לעומת אותה
התקופה ב 21 :2010-לעומת 31

על הגישה לתפילות במסגד אל אקצא ביום שישי
השלישי של חודש הרמדאן (ה 19-באוגוסט).
ממרבית האוכלוסייה הפלסטינית ,כולל כל
אוכלוסיית עזה ויותר מ 40-אחוזים מאוכלוסיית
הגדה המערבית ,עדיין מנועה הגישה לתפילות
הרמדאן .רק גברים בני למעלה מ 50-ונשים בנות
למעלה מ ,45-המחזיקים תעודות זהות של הגדה
המערבית ,וכן ילדים בני למטה מ ,12-הורשו
לעבור במחסומים ולהיכנס אל ירושלים המזרחית
בלי היתרים ,בעוד שנשים בגילים שבין  35ל45-
היו זכאיות להגיש בקשה להיתרים מיוחדים.
השבוע נאסרה הגישה של גברים בני פחות מ,50-
לרבות בעלי היתרי עבודה (למעט מעט יוצאים מן
הכלל) לתפילות .כמו כן ,גברים מתחת לגיל זה
– כולל בעלי תעודות זהות ישראליות  -לא הורשו
להיכנס לעיר העתיקה .לדברי המת”ק הישראלי,
בסך הכול עברו בארבעת המחסומים המורשים
(קלנדיה ,גילה ,מחנה שעפט וא-זייתון) שלאורך
הגדר  62,225מתפללים ,ירידה לעומת 117,000
מתפללים בשבוע שעבר.

רצועת עזה

2

הרוגים ופצועים רבים בשל ההסלמה
באלימות

נפגעים פלסטינים מידי כוחות
ישראלים

השבוע הסלימו מעשי האיבה ברצועת עזה ובדרום
ישראל ,שפרצו בעקבות הריגתם של שמונה
ישראלים ,מהם שישה אזרחים ,ופציעתם של
כ 30-אחרים בשורה של מתקפות שנערכו ב18-
באוגוסט לאורך גבול ישראל עם מצרים ובדרום
ישראל .לדברי מקורות ישראלים ,לפחות שבעה
מהתוקפים ,לכאורה אנשי ועדות ההתנגדות

הרוגים השבוע14 :
מביניהם ילדים2 :
הרוגים ב 2011-לעומת אותה התקופה ב:2010-
 70לעומת 42
פצועים השבוע59 :
מתוכם ילדים :לפחות 10
פצועים ב 2011-לעומת אותה התקופה ב:2010-
 379לעומת 178

דוח שבועי הגנה על אזרחים

ה 17-עד ה 23-באוגוסט 2011

העממית ,הסתננו אל ישראל מתוך מצרים ונהרגו.
כן נהרגו במהלך המתקפות חמישה שוטרים
מצרים .אף פלג פלסטיני לא קיבל על עצמו
אחריות למתקפות.
בעקבות המתקפות פתחו כוחות ישראלים
בשורה של תקיפות אוויריות ברצועת עזה ,ואילו
פלגים חמושים פלסטינים בתוך עזה הגבירו את
ירי הטילים לעבר דרום ישראל – מעשי האיבה הללו
גרמו למותם של  15פלסטינים וישראלי אחד,
1
ולפציעתם של  59פלסטינים ו 16-ישראלים.
תקיפות אוויריות ישראליות שבוצעו בין ה 18-ל21-
באוגוסט פגעו במספר בתים ,מבנים ממשלתיים,
תחנת משטרה ,בסיסי אימונים צבאיים ,מנהרות
מתחת לגבול עזה עם מצרים ושטחים פתוחים.
כתוצאה מכך נהרגו  13פלסטינים ,מהם שלושה
אזרחים ,בתוכם שני ילדים (בני  2ו .)5-בתקרית
אחת ,ב 18-באוגוסט ,נהרגו חמישה חברים לכאורה
בוועדות ההתנגדות העממית וילד בן שנתיים,
כשתקיפה אווירית פגעה בבית באזור רפיח .כמו
כן ,ב 19-באוגוסט התמקדה תקיפה אווירית
בחבר פלגים חמושים בעיר עזה ,והרגה אותו
יחד עם בנו בן החמש ואחיו .פלסטיני נוסף מת
ב 19-באוגוסט מפצעים שנפצע ב 16-באוגוסט,
כשכוחות ישראלים תקפו קבוצת חמושים בעיר
עזה .בנוסף על כך נפצעו  59פלסטינים 54 ,מהם
אזרחים (שלפחות  10מהם היו ילדים) .מבין
אלה 23 ,נפצעו בתקרית אחת ב 19-באוגוסט,
כשתקיפה אווירית פגעה בבניין ממשלתי בעיר
עזה.
באותה תקופה ירו פלגים חמושים פלסטינים
עשרות טילים ,לרבות טילי גראד ,לעבר דרום
ישראל ,ופגעו במספר בתים ,בבית ספר ריק
ובשטחים פתוחים .ב 20-באוגוסט פגע טיל
גראד בעיר באר שבע ,הרג אזרח ישראלי ופצע 13
אחרים; טיל נוסף פגע בבית בעיירה אופקים ,ופצע
תינוקת וילד בן תשע .טיל גראד נוסף ,שנורה ב19-
באוגוסט ,החטיא את מטרתו ,נחת בתוך רצועת
עזה ממערב לבית לאהיא ,פגע בבית פלסטיני,
הרג ילד בן  12ופצע חמישה פלסטינים נוספים.
.1

בעקבות ההסלמה שחלה לא מכבר חזר משרד
הבריאות הפלסטיני ופנה בקריאה לארגוני בריאות
מקומיים ובינלאומיים לסייע לבתי החולים בעזה
להבטיח אספקה רפואית מספקת .בתי החולים
בעזה ממשיכים לסבול ממחסור באספקה רפואית
– על פי הדיווחים ,כמעט  150תרופות ו 160-סוגים
של ציוד חד-פעמי רפואי הגיעו לרמת מלאי אפס.
אחרי שב 22-הכריזו פלגים פלסטינים על רגיעה,
לא התרחשו תקיפות אוויריות ישראליות נוספות.
יחד עם זאת ,פלגים חמושים פלסטינים ירו לעבר
דרום ישראל מספר טילים ,שלא גרמו לפצועים או
לנזק לרכוש.

השפעת האירועים האחרונים על
רכוש ותשתית בעזה
כרגע מתבצעות הערכות במטרה לאמוד את רמת
הנזק שהתקיפות האוויריות הישראליות ברצועת
עזה גרמו לרכוש פרטי ולתשתיות ציבוריות ברצועת
עזה .עד עתה דווח על נזק למבני מגורים מרובים,
לארבעה מבנים ממשלתיים לפחות ,לשבעה
ארגונים לא ממשלתיים או אגודות מקומיים ,ל11-
חנויות ומרכולים ,לשלושה בתי חרושת ,לשני
מסגדים ,לחברה פרטית ,לבית ספר ולתחנת דלק.
התשתיות שניזוקו כוללות תחנת שאיבת ביוב שזה
עתה נבנתה ליד מחנה הפליטים נוסיראת שבמרכז
עזה ,שהיתה אמורה להתחיל לפעול בחודשים
הקרובים ולשרת יותר מ 130,000-בני אדם.
המשרד הראשי של חברת המים של יישובי חוף
עזה ניזוק אף הוא בתקיפות האוויריות הישראליות.
בנוסף על כך ,בבית הספר אל קסימה ,מצפון
לעזה ,ניזוקו מספר חלונות ,דלתות ומשקופים
כשטיל גראד החטיא את מטרתו בישראל ונחת
לידו .משרד החינוך והחינוך הגבוה בעזה ,שהודיע
כי ישקם את בית הספר לקראת שנת הלימודים
החדשה ,דיווח כי בית הספר נפגע וניזוק לעיתים
קרובות כתוצאה מאלימות הקשורה בסכסוך.

גישה מוגבלת דרך מעבר רפיח
גישתם של פלסטינים דרך מעבר רפיח ,הנתון
לשליטת הרשויות המצריות ,עדיין מוגבלת

1הנפגעים הפלסטינים כוללים ילד בן  12שנהרג וחמישה פלסטינים שנפצעו כשטיל שירו פלגים חמושים פלסטינים החטיא את מטרתו.
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לקטגוריות ספציפיות של נוסעים ,ביניהם
מטופלים ,סטודנטים ,בעלי דרכונים זרים ובעלי
אשרות למדינות אחרות .בשל הגבלות הגישה
המתמשכות ,ממשיכות רשויות הגבול והמעברים
בעזה לדרג בקשות נסיעה על פי קדימות וליישם
מנגנון רישום ,שבמסגרתו נרשמו כמעט 25,000
עד  30,000נוסעים הממתינים לצאת את רצועת
עזה בחודשים הקרובים .במהלך התקופה שאותה
מכסה הדיווח יצאו את עזה למצרים מדי יום 757
בני אדם בממוצע (רובם עולי רגל) ,ו 369-בני
אדם נוספים נכנסו אליה מדי יום .בקשותיהם של
 37בני אדם בסך הכול להיכנס למצרים נתקלו
בסירוב ,מסיבות שלא פורטו.

תנועת סחורות (מעבר כרם
שלום):
יבוא:
מטענים שנכנסו השבוע לעזה1,166 :
מהם מטענים המכילים מזון40% :
ממוצע מטענים שבועי מאז תחילת 949 :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 :

המעברים בין עזה לישראל
למרות ההסלמה לא מכבר ,המעברים הנתונים
לשליטת הרשויות הישראליות פעלו כמתוכנן,
אף שלמשך פחות שעות ביום .כך למשל ,מעבר
כרם שלום נפתח רק באופן חלקי ב 21-וב22-
באוגוסט ,כך שרק כמויות מופחתות של סחורות
יכלו להיכנס לעזה.

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_08_26_english.pdf

למידע נוסף אנא פנו ליהודית הראל  harel@un.org ,או בטל’ 02-5829962
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ה 17-עד ה 23-באוגוסט 2011

