האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 25- 19באוגוסט 2009
התפתחויות אחרונות מיום שלישי  25באוגוסט 2009
•

ב  27-באוגוסט נורה ונהרג דייג פלסטיני ואחר נפצע מידי כוחות חיל הים הישראלי שפיטרלו לאורך האזור
הצפוני של קו החוף ברצועת עזה.

הגדה המערבית
פעולות צבאיות המשפיעות על אזרחים
מגמת הירידה במספר הפצועים הפלסטינים שניפגעו כתוצאה מהסכסוך הישראלי-פלסטיני ,שהחלה באפריל ,2009
נמשכה גם השבוע ,למעט תנודות קלות .במהלך השבוע פצעו כוחות ישראלייים  4פלסטינים בגדה המערבית ,ירידה
משמעותית לעומת ממוצע הפציעות השבועי בשנת  ,2009העומד על  21פציעות .פלסטיני אחד נפצע במהלך
עימותים שהתגלעו בין פלסטינים מיידי אבנים מאיד'נה )נפת חברון( לבין כוחות ישראליים שסיירו באזור .שלושת
הפצועים הנוספים ,ביניהם נער בן  ,16נפצעו עימותים עם כוחות הביטחון הישראליים במהלך ההפגנות נגד הגדר
בכפר מעסרה )נפת בית לחם(.
בנוסף להפגנות השבועיות נגד הגדר בנעלין ובבילעין )נפת רמאללה( ,תושבים מבית סוריק ובידו )מחוז ירושלים( יחד
עם פעילי שלום ישראליים וזרים ,הפגינו השבוע מול אחדים מהשערים החקלאיים שבגדר ,במחאה על הגבלות גישה
לאדמות החקלאיות הנמצאות מעברה השני של הגדר .בהפגנה נוספת שנערכה השבוע ,מחו תושבי הכפר עיראק
בורין )נפת שכם( ופעילי שלום זרים על ההתרחבות המתמשכת של התנחלות ברכה .שבעה מפגינים נפגעו משאיפת
גז מדמיע.
הכוחות הישראליים המשיכו גם השבוע לערוך פשיטות חיפוש ומעצרים בערי הגדה המערבית ובכפריה .מספר
פשיטות החיפוש שנערכו השבוע הוכפל ואף מעבר לכך ) (97בהשוואה לשבוע שעבר ) 71 .(46מפשיטות החיפוש
נערכו בצפון הגדה המערבית 15 ,בדרומה ו 11-פשיטות חיפוש נערכו באזור המרכז.
מספר שבועי של מבצעי סריקה ומעצר
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עקירה והרחבת ההתנחלות בירושלים המזרחית
חלק מבני תשע המשפחות שגורשו מבתיהן בשכונת שייח ג'ראח בירושלים המזרחית ב 2-באוגוסט מתגוררים אצל
קרובי משפחה ושכנים ואחרים ממשיכים להתגוררבמאהל על המדרכה מול הבית שממנו גורשו .בגין מעמדן
כמשפחות פליטים מעניקה אונר"א סיוע חרום לכל המשפחות ,ובכלל זה סיוע כספי ,אוהלים וערכות לימוד .במהלך
השבוע ביקרו מספר בכירים של הרש"פ בסעודת רמדאן )איפטאר( שנערכה מול בתי המשפחות המגורשות.
כמו כן ,על פי דיווחי התקשורת הישראלית ,הגישה קבוצת מתנחלים לעיריית ירושלים תוכנית להקמת  104יחידות
דיור בלב השכונה הפלסטינית ראס אל עמוד בירושלים המזרחית .עד לאחרונה ניצב במקום מטה המשטרה של
"מחוז יהודה ושומרון" .על פי התוכנית מתוכנן מעבר להולכי רגל לחבר בין שני חלקי ההתנחלות -זו המתוכננת וזו
הקיימת מצידו השני של הכביש  -מעלה זיתים  -ובכך תיווצר ההתנחלות הגדולה ביותר בתוך שכונה פלסטינית
בירושלים המזרחית .לאישורה ולביצועה של תוכנית זו יהיו ,קרוב לוודאי ,השלכות קשות על חייהם של אלפי
הפלסטינים המתגוררים באזור.
בעיר העתיקה נאלץ השבוע גבר פלסטיני להרוס את ביתו ,לאחר קבלת צו הריסה מעיריית ירושלים בגין היעדר
אישור הבנייה הנדרש .כתוצאה מההריסה נעקרו מביתם שני בני אדם .מאז תחילת השנה נהרסו  43מבנים בבעלות
פלסטינית בירושלים המזרחית עקב היעדר אישורי בנייה.

תקריות הקשורות במתנחלים
במהלך השבוע דווח על  7תקריות הקשורות במתנחלים ישראליים והמשפיעות על פלסטינים )מספר זהה לממוצע
השבועי מאז תחילת  ,(2009בהן נפצע פלסטיני אחד .התקריות כללו פתיחה באש ,הסגת גבול ,תקיפה גופנית
ומניעת גישה .בתקרית נוספת ,באיזור רמאללה ,נרגמו באבנים כלי רכב של מתנחלים .לא דווח על נפגעים.
בתקריות אחרות שהתרחשו השבוע באזור מרכז הגדה המערבית ,תקפו והיכו מתנחלים גבר פלסטיני ליד כפר
ג'בעה )אזור ירושלים(; כמו כן ,פתחו מתנחלים באש לעבר מכונית פלסטינית בקרבת הכפר סילוואד )נפת
רמאללה( .איש לא נפגע; המתיחות באזור  H2בחברון ,בדרום הגדה המערבית ,גאתה השבוע כאשר ב 19-באוגוסט
סגרו כוחות הצבא הישראליים את מערת המכפלה – מסגד אל איברהימי -ומנעו את השמעת קריאות המואזין
לתפילה וזאת על מנת לאפשר למתנחלים לחגוג אירוע דתי; ב 22-באוגוסט הציקו מתנחלים באזור  H2בחברון
לבעלי חנויות פלסטיניים.
היעדר אכיפה נאותה של החוק ע"י הרשויות הישראליות בתקריות אלימות בהן מעורבים מתנחלים מהווה מקור
לדאגה מתמשכת .השבוע דיווחה התקשורת הישראלית כי משטרת ישראל סגרה את תיק חקירת התקרית שאירעה
ב 8-ביוני  2008בדרום הר חברון ,בה הוכו ונפצעו קשה  3בני משפחה פלסטיניים ע"י מתנחלים רעולי פנים .למרות
תיעוד התקרית במצלמת וידאו לא הצליחה המשטרה ,לדברי התקשורת הישראלית ,לזהות אף אחד מהחשודים ותיק
החקירה נסגר.

הושעו ביקורי המשפחות אצל האסירים הפלסטיניים
ב 25-באוגוסט מנע שב"ס את ביקור קרובי האסירים )שהוסדר ע"י הצלב האדום –  ,(ICRCאצל בני משפחותיהם
מהגדה המערבית הכלואים בשני מתקני כליאה בישראל )כלא הדרים וכלא שקמה( .על פי דיווחי התקשורת
הישראלית החלטת שב"ס נועדה למנוע עימותים אפשריים בין המבקרים הפלסטיניים למפגינים הישראליים המוחים
על תנאי החזקתו של החייל גלעד שליט בידי רשויות חמאס בעזה ,ובכלל זה מניעת ביקורים של הצלב האדום
והמשפחה .הביקורים בכלא מגידו התנהלו באותו יום כסדרם .תושבי עזה מנועים מלבקר את קרוביהם המוחזקים
בבתי הכלא הישראליים מאז ראשית המצור שהוטל על רצועת עזה ביוני .2007

הגבלות גישה לירושלים המזרחית בחודש הרמדאן
הרשויות הישראליות הודיעו כי בחודש הרמדאן שהחל השבוע תותר הכניסה לירושלים המזרחית לתפילת יום ששי,
ללא צורך באישור מיוחד ,רק לגברים פלסטיניים מעל גיל  50ולנשים פלסטיניות מעל גיל  ,45המחזיקים בתעודת
זהות של הגדה המערבית ,ובנוסף לבנים ובנות מתחת לגיל  12ו ,16-בהתאמה; גברים נשואים בגילאי  45-50ונשים
נשואות בנות  30-45יכולים להגיש בקשה ובעקבות זאת לקבל אישור כניסה .פלסטינים מהגדה המערבית שאינם
נכללים באחת מן הקבוצות הללו ,וכן כלל תושבי רצועת עזה ,לא יוכלו להיכנס לירושלים המזרחית לתפילות יום ששי.
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רצועת עזה
פעולות צבאיות ברצועת עזה 4 :פלסטינים בלתי חמושים נהרגו
לאחר ארבעה שבועות ללא נפגעים שעברו בשקט יחסי ,נהרגו השבוע  4אזרחים ע"י הכוחות הישראליים ו11-
נוספים נפצעו .חייל ישראלי אחד נפצע בידי פלסטינים .מאז יושמה הפסקת האש ב 18-בינואר  2009נהרגו 38
פלסטינים וישראלי אחד ,ו 87-פלסטינים ו 6-ישראלים נפצעו במסגרת הסכסוך הפלסטיני-ישראלי ברצועת עזה
ובדרום ישראל.
באחת התקריות השבוע נהרג נער פלסטיני בן  16ושני פלסטינים נוספים נורו ונפצעו ע"י הכוחות הישראליים בצפון
רצועת עזה .לפי דיווחי התקשורת הישראלית הנער נורה כאשר נכנס ל"אזור החיץ" ליד גדר הגבול .בתקרית דומה
נורה ונפצע ע"י הכוחות הישראליים חקלאי פלסטיני בן  ,60כאשר עיבד את אדמתו ממזרח לבית חאנון במרחק 700
מטר מגדר הגבול .בחודש מרץ  2009פיזר הצבא הישראלי עלונים המזהירים את התושבים לשמור על מרחק של
 300מ' מהגבול עם ישראל ,אולם חקלאים חוזרים ומדווחים כי נמנעת מהם הגישה גם לאזורים מרוחקים יותר וכי
נורו לעברם יריות אזהרה גם כאשר היו במרחק  1,000מ' מהגבול .הגבלות דומות נאכפות גם על דייגים פלסטיניים,
מהם נמנעת הגישה לאזורי דייג מעבר לטווח  3מיילים ימיים מהחוף .ב 8-תקריות במהלך השבוע ירו ספינות משמר
ישראליות יריות אזהרה לעבר סירות דייג פלסטיניות ואילצו אותן לשוב אל החוף .לא דווח על נפגעים.
כמו כן נהרגו השבוע  3פלסטינים בלתי חמושים ו 7-נוספים נפצעו בתקיפה של חיל האוויר הישראלי על המנהרות
מתחת לגבול עזה-מצרים .מספר מנהרות נהרסו בתקיפה .זו הפעם הראשונה שבה מותקפות המנהרות מן האוויר
מאז ה 2-במאי  .2009בנוסף ,נער פלסטיני בן  17מת השבוע כאשר נפל לתוך אחת המנהרות.
קבוצות פלסטיניות חמושות המשיכו בירי לא סדיר של טילי קסאם ופצצות מרגמה לעבר דרום ישראל ולעבר בסיסי
צבא ישראליים .חייל ישראלי נפצע קל השבוע מנחיתת שתי פצצות מרגמה ליד בסיס צבאי.

עלייה בממוצע הייבוא השבועי אך מספר המשאיות הטעונות עודו נמוך מהצרכים
השבוע ) 16-22באוגוסט( חלה עלייה של  ,25%בהשוואה לשבוע שעבר ,במספר משאיות המטען שנכנסו לרצועת
עזה ) 667לעומת  – (531עדיין פחות מרבע מהממוצע השבועי של המשאיות שנכנסו לרצועת עזה בחמשת
החודשים הראשונים של  ,2007לפני השתלטות חמאס ולפני הטלת המצור על הרצועה .בדומה לשבועות האחרונים
 95%מהמשאיות נשאו מצרכי מזון ומוצרי היגיינה ,ו 5%-הנותרים כללו חומרי גלם לחקלאות ,אספקה רפואית
ומוצרים מתכלים לא למאכל.
ייבוא של סחורות נדרשות אחרות – חומרי בניין )מלט ,מוטות ברזל ,זכוכית ,עץ וכיו"ב( ,חלקי חילוף למערכות המים
והביוב ,חומרים לאריזה ,רכיבים לתעשייה ולאלקטרוניקה ,בעלי-חיים וציוד למחשוב  -עדיין אסור או מוגבל בכמותו.
השבוע לא הותר הייצוא מרצועת עזה .מטען הייצוא האחרון מעזה היה ב 27-באפריל .2009
ממוצע שבועי של משאיות עמוסות סחורה אשר נכנסות לרצועת עזה
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הפסקות תכופות באספקת החשמל ממשיכות לשבש את השירותים הציבוריים בעזה
תחנת הכוח בעזה קיבלה השבוע כ 2.2-מיליון ליטרים של דלק תעשייתי ,כ 70%-מהכמות הנדרשת להפעלת תחנת
הכוח במלוא התפוקה .כתוצאה מן המחסור המשיכה חברת החשמל בעזה בהפסקות היזומות באספקת החשמל,
המשפיעות על פעילותם הסדירה של השירותים הציבוריים ,כולל שאיבת מים וטיפול בשפכים ושירותי הבריאות בבתי
החולים .לפי רשות המים של עזה ההפסקות באספקת החשמל משבשות גם את אספקת המים הזורמים ומגבילים
אותה ל 6-עד  8שעות בלבד ,פעם עד  4פעמים בשבוע ברחבי רצועת עזה.

מחסור בתרופות פוגע בטיפול בחולים כרוניים
ארגון הבריאות העולמי מדווח כי מספר התרופות שאזלו מן המלאי בבית המרקחת המרכזי של משרד הבריאות
בעזה עומד עתה על  .100עלייה זו נובעת מעיכוב ממושך בתהליך מתן האישור להעברת מטען חדש של תרופות
האמור להגיע למשרד הבריאות ברמאללה .מחסור בתרופות גורם לפגיעה בטיפול התרופתי הניתן ,גם לחולים
כרוניים ,ביניהם  400חולים הנזקקים לדיאליזה וחולי סרטן רבים.

הנוסח המחייב הוא המקור בשפה האנגלית ,לקריאתו פנו לאתר :OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilianc_weekly_report_2009_08_25_english.pdf
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