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המספר של תקריות במעורבות מתנחלים המביאות לנפגעים פלסטיניים ולנזק לרכוש פלסטיני עלה
ב 2011-ב 32%-בהשוואה ל ,2010-וביותר מ 144%-בהשוואה ל.2009-
ב 2011-הרגו מתנחלים שלושה פלסטינים ,שניים מהם ילדים ,ופצעו  167פלסטינים נוספים .בנוסף
על כך הרגו חיילים ישראלים פלסטיני אחד ,ופצעו  -101נוספים ,במהלך עימותים בין מתנחלים
לפלסטינים.
שמונה מתנחלים נהרגו ו 30-נוספים נפצעו בידי פלסטינים בשנת  ,2011לעומת חמישה מתנחלים
שנהרגו ו 43-שנפצעו באותה תקופה ב.2010-
ב ,2011-השמידו מתנחלים או גרמו נזק לכמעט  10,000עצים בבעלות פלסטינית ,בעיקר עצי זית,
עובדה שפגעה משמעותית במחייתן של מאות משפחות.
ביולי  2011נעקרה בכפייה ,כאיש אחד ,קהילה שלמה בת  127נפשות בשל מתקפות מתנחלים
חוזרות ונשנות – כמה מהמשפחות שנפגעו עקרו לשטחי  Aו.B-
יותר מ 90-אחוזים מהתלונות (שהטיפול בהן נמצא במעקב) בגין אלימות מתנחלים שהגישו
פלסטינים למשטרה הישראלית בשנים האחרונות נסגרו בלא שהוגש כתב אישום.
יותר מ 500,000-אזרחים ישראלים חיים בהתנחלויות שנבנו בגדה המערבית ,כולל ירושלים
המזרחית ,תוך הפרה של המשפט הבינלאומי.
המשרד לתיאום עניינים הומניטריים ( )OCHAזיהה יותר מ 80-קהילות ,שכלל אוכלוסייתן מונה
כמעט  250,000פלסטינים ,הפגיעות לאלימות מתנחלים .מבין אלה 76,000 ,מצויות בסיכון גבוה.

1.1אלימות מתנחלים פוגעת בביטחונם הפיסי
ובמחייתם של פלסטינים החיים תחת הכיבוש
הצבאי הממושך של ישראל .אלימות זו כוללת
תקיפות פיסיות ,הצקה ,השתלטות על וגרימת נזק
לרכוש פרטי ,חסימת הגישה לשטחי מרעה ולאדמות
חקלאיות ,ומתקפות על בעלי חיים ואדמות חקלאיות,
בין היתר.
2.2בשנים האחרונות בוצעו מתקפות רבות על ידי
מתנחלים המתגוררים ב”מאחזי” התנחלות ,יישובי
לווין קטנים שנבנו בלי הרשאה רשמית ,רבים מהם
על אדמה פלסטינית בבעלות פרטית .מאז 2008
ביצעו מתנחלים מתקופת על פלסטינים ורכושם
כאמצעי להרתיע את הרשויות הישראליות מפני פירוק
המאחזים הללו (האסטרטגיה המכונה “תג המחיר”).
3.3הסיבה בשורש תופעת אלימות המתנחלים היא
המדיניות הישראלית בת עשרות השנים המקילה
על אזרחיה ומעודדת אותם להתיישב בתוך השטח
הפלסטיני הכבוש .פעילות זו הביאה להשתלטות
גוברת על אדמה ,משאבים ונתיבי תחבורה פלסטיניים,
ובנוסף יצרה שתי מערכות נפרדות של זכויות וזכויות
יתר ,המפלות לטובה אזרחים ישראלים על חשבון
יותר מ 2.5-מיליוני תושביה הפלסטינים של הגדה
המערבית .מאמצים רשמיים שנעשו לאחרונה
להכשיר בדיעבד השתלטות של מתנחלים על אדמה
פלסטינית בבעלות פרטית מקדמים באופן פעיל
תרבות של אי-ענישה ,התורמת להמשך האלימות.

4.4הרשויות הישראליות נמנעות שוב ושוב מאכיפת
החוק בתגובה על מעשי אלימות של מתנחלים נגד
פלסטינים .לעיתים קרובות כוחות ישראליים אינם
עוצרים מתקפות ,והמעקב לאחר מעשה אינו מספיק
או שהוא מנוהל ברשלנות .האמצעים של השיטה
הנוכחית ,לרבות הדרישה שפלסטינים יגישו תלונות
בתחנות משטרה הממוקמות בתוך התנחלויות,
חותרים באופן פעיל תחת שלטון החוק ,משום שהם
מרתיעים פלסטינים מהגשת תלונות.
5.5סכנת העקירה בכפייה של משפחות פגיעות
וחלשות כתוצאה מאלימות מתנחלים הינה סוגיה
המעוררת חששות גוברים .אלימות מתנחלים יוצרת
לחץ ומצוקה מתמדת בקהילות פלסטיניות מסוימות,
במיוחד כשאלה מיתוספים על קשיים אחרים ,כמו
הגבלות גישה ותנועה והריסות בתים .לעקירה בכפייה
נודעות השלכות גופניות ,חברתיות -כלכליות ורגשיות
חמורות ,הן מיידיות והן ארוכות טווח ,על משפחות
וקהילות פלסטיניות.
6.6מתוקף החוק ההומניטרי הבינלאומי וחוק זכויות
האדם הבינלאומי ,ישראל מחויבת למנוע מתקפות
נגד אזרחים ורכושם ,ולהבטיח שכל תקריות
אלימות מתנחלים ייחקרו באופן יסודי ,חסר פניות
ובלתי תלוי.
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