האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 4-10בנובמבר 2009
התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 10-בנובמבר:
•

 12בנובמבר :לפי מועצת הכפר בורין )נפת שכם( ,מתנחלים תושבי יצהר כרתו כ 80 -עצי זית שבבעלות
חקלאי תושב הכפר.

הגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית
מספר הפצועים הפלסטינים נותר נמוך מהממוצע
במהלך תקופת הדיווח ,פצעו כוחות הביטחון הישראליים שמונה פלסטינים ברחבי הגדה המערבית .נתון זה מייצג
ירידה ביחס ל 11 -הפלסטינים שנפצעו בשבוע שעבר וביחס לממוצע השבועי של  18פצועים ,שנרשם מאז תחילת
 .2009במהלך השבוע לא נפצעו ישראלים ,בהשוואה לישראלי אחד שנפצע בשבוע הקודם.
פלסטיני אחד נפצע כאשר כוחות הביטחון הישראלים ירו באוויר במטרה לפזר קבוצת בני נוער שיידו אבנים לעבר
מחסום ישראלי באזור העיר חברון המצוי בשליטת ישראל )אזור  .(H2פציעה נוספת נגרמה כאשר גבר פלסטיני
הותקף ע"י אנשי כוחות הביטחון במחסום פתע בסמוך לעיירה אל-דהריה )נפת חברון( .ששת הפלסטינים האחרים
נפצעו בהתנגשויות עם כוחות הביטחון הישראליים במהלך הפגנות המחאה נגד הגדר ,שנערכות מדי שבוע בנעלין
)נפת רמאללה( ובאל-מעסרה )נפת בית לחם( ,כתוצאה מפגיעת כדורי מתכת מצופים גומי ותקיפה פיזית .הפגנה
נוספת נגד הגדר נערכה השבוע בקרבת מחסום קלנדיה ,שבגדר ,בכניסה הראשית לירושלים המזרחית מכיוון צפון,
ביום השנה ה 20 -לנפילת חומת ברלין .במהלך ההפגנה ,הפילו הפלסטינים מקטע של הגדר ולאחר מכן פרצו
עימותים בין המפגינים והכוחות הישראליים ,שהשתמשו בגז מדמיע לפיזורם; לא דווח על נפגעים .במהלך השבוע,
הסתיימו ללא אלימות שתי הפגנות מחאה שקטות ,שהתקיימו בשכונות שייח ג'ראח וסילוואן שבירושלים המזרחית,
כנגד המדיניות הישראלית של גירוש תושבים מבתיהם והריסת מבנים.
כוחות הביטחון ערכו  138סריקות חיפוש בכפרים פלסטיניים ,מרביתן בצפון הגדה ) ,(100אשר הסתיימו במעצרם
של  63פלסטינים; זאת ביחס לממוצע השבועי של  96סריקות ו 60 -מעצרים שנרשם מאז תחילת .2009

צווי הריסה נוספים חולקו בירושלים המזרחית ובאזור C
במהלך תקופת הדיווח ,הוציאה עיריית ירושלים  17צווי הריסה כנגד מבנים בשכונת סילוואן בגין היעדר אישורי
בנייה .חלק מהבתים שהושפעו מכך ממוקמים באזור אל בוסתן ,אותו הקצתה העירייה כאזור "ירוק" ,שבתחומו
אסורה כל בנייה .במהלך השנים האחרונות הוצאו צווי הריסה כנגד כ 90 -בתים באל בוסתן ,והדבר מציב יותר מ-
 1,000פלסטינים בסכנת עקירה .מאז תחילת  ,2009נהרסו בירושלים המזרחית יותר מ 57 -מבנים בבעלות
פלסטינית ו 269 -בני אדם ,ביניהם  131ילדים ,נעקרו ממקום מגוריהם 28 .מהריסות המבנים בוצעו מאז תחילת
חודש אוקטובר.
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באזור  ,Cהוציא המנהל האזרחי הישראלי צווי הפסקת עבודה )שהינם השלב המקדים להוצאת צווי הריסה( כנגד
ארבעה מבנים באזור אל-דאחיה שבעיר שכם ,בגין היעדר אישורי בנייה .בשלושה מהמבנים מתגוררות ארבע
משפחות המונות  19בני אדם ,מתוכם תשעה ילדים .מאז תחילת  ,2009נהרסו  180מבנים בבעלות פלסטינית
באזור  .Cההריסה האחרונה בוצעה ב 15 -ביולי.
במהלך השבוע ,שלח הארגון הישראלי "שומרי משפט  -רבנים למען זכויות אדם" מכתב למשרד הביטחון הישראלי,
בדרישה לאמץ מספר צעדים דרסטיים לבלימת "הכשל התכנוני" המתמשך באזור  Cשל הגדה המערבית ,אשר אינו
מאפשר לקהילות פלסטיניות להתמודד עם המחסור בתחום הדיור.

תקריות במעורבות מתנחלים
במהלך השבוע ,דווח על  15תקריות בהן היו מעורבים מתנחלים ברחבי הגדה המערבית .בשמונה תקריות נפגעו
פלסטינים ורכושם ובשבע אחרות נפגעו מתנחלים ישראלים .בתקרית אחת לא היו נפגעים .התקריות בהן נפגעו
פלסטינים כללו יידוי אבנים ,נזק לרכוש ,הסגת גבול ,מניעת גישה ואיומים מצד מתנחלים .במהלך יתר התקריות,
פלסטינים יידו אבנים ובקבוקי תבערה לעבר רכבים הנושאים לוחית רישוי ישראלית שנעו בכבישי הגדה המערבית,
וגרמו לפציעתם של ארבעה מתנחלים.
מבין התקריות שנרשמו השבוע ,מתנחלים תושבי אפרתה עקרו כ 70 -גפנים שבבעלות חקלאי פלסטיני תושב הכפר
אל-חאדר )נפת בית לחם( .בארבע תקריות נפרדות ,מתנחלים ישראלים יידו אבנים לעבר פלסטינים שעסקו במסיק
זיתים )נפת בית לחם( ולעבר בתי מגורים של פלסטינים באזור  H2של העיר חברון ,בשכונת שייח ג'ראח שבירושלים
המזרחית ובכפר בורין )נפת שכם(; בכל אחת מהתקריות ,כוחות הביטחון הישראליים הגיעו אל זירת האירוע ופינו
את המתנחלים מהמקום .בנוסף ,מתנחלים תושבי חלמיש )נפת רמאללה( החלו בעבודות יישור קרקע על אדמה
השייכת לכפר דיר ניזאם )נפת רמאללה(; המתנחלים פונו מהמקום ע"י כוחות הביטחון הישראליים.
מתנחלים תושבי בית יאיר מנעו מרועי צאן פלסטינים המתגוררים באזור סמוך ,מבודדים בין הגדר והקו הירוק,
לרעות את צאנם )נפת חברון( .בתקרית נוספת ,מנעו כוחות הביטחון הישראליים מחקלאים פלסטינים תושבי הכפר
יסוף )נפת סלפית( גישה למטעי זיתים )כ 140 -דונמים( בקרבת ההתנחלות תפוח .לדברי ראש מועצת כפר יסוף,
למרות תיאום מראש עם המת"ק הישראלי ,החיילים דרשו מהחקלאים להוכיח בעלות על הקרקע ,ששימשה גם את
המתנחלים כשטח מרעה.
כמו כן במהלך השבוע ,כוחות הביטחון הישראלים הסירו שמונה מבנים במאחזים מעוז אסתר )שלושה( ורמת מגרון
)ארבעה( ,בקרבת ההתנחלויות כוכב השחר וכוכב יעקב השוכנות באזור רמאללה .שני מתנחלים ממאחז כוכב יעקוב
נעצרו בעת שניסו למנוע מהחיילים לפרק את המבנים.

מחסום ג'למה נפתח למעבר כלי רכב של פלסטינים אזרחי ישראל
במהלך השבוע ,בפעם הראשונה מזה שמונה שנים ,החלו רשויות ישראל לאפשר לפלסטינים אזרחי ישראל לעבור
ברכבם דרך מחסום ג'למה ,הממוקם על הקו הירוק בנפת ג'נין .צעד זה יעניק לאזרחי ישראל הפלסטינים גישה לג'נין
בכלי רכבם הפרטיים והדבר יתרום לחיים החברתיים והכלכליים של הנפה כולה .בעבר ,הורשו רק כלי רכב מסחריים
והולכי רגל פלסטינים בעלי היתרים לחצות את המחסום.

רצועת עזה
מזה חמישה שבועות ברציפות ,לא דווח על הרוגים כתוצאה מהסכסוך;
נמשכות הגבלות הגישה ביבשה ובים
במהלך תקופת הדיווח ומזה חמישה שבועות ברציפות ,לא התקבלו דיווחים על הרוגים בקרב הפלסטינים; שני
פלסטינים ,ביניהם דייג אחד ,נפצעו .בנוסף ,מספר הטילים מתוצרת מקומית ופצצות המרגמה ששוגרו ע"י פלגים
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פלסטינים לעבר שטחה הדרומי של ישראל ,כולל בסיסים צבאיים ,נותר נמוך ולא גרם לנפגעים או לנזק בצד
הישראלי .מאז סיום מבצע "עופרת יצוקה" ,נהרגו  51פלסטינים וישראלי אחד ונפצעו  123פלסטינים ושבעה
ישראלים בעזה ובדרום ישראל בתקריות הקשורות לסכסוך.
במהלך השבוע ,המשיכו כוחות הביטחון הישראליים למנוע גישת פלסטינים לאזורי דיג מעבר לטווח של שלושה
מיילים ימיים מהחוף ולרצועה ברוחב  300מטרים לאורך גדר הגבול; האכיפה נעשתה באמצעות ירי אזהרה לעבר
פלסטינים שהתקרבו לאזורים אלו .באחת התקריות ,פתחו ספינות סיור ישראליות באש לעבר סירות דייג פלסטיניות
באזור רפיח ופצעו דייג אחד .בתקרית נוספת ,הפגיזו הכוחות הישראליים אזור הסמוך לגדר הגבול ,בקרבת מעבר
נחל עוז ,וגרמו לפציעתו של גבר פלסטיני .לפי מקורות ישראליים ,האיש נחשד,לכאורה ,בהטמנת מטען חבלה .עוד
במהלך השבוע ,בארבע תקריות שונות ,חדרו כוחות ישראלים מלווים בטנקים ובדחפורים למרחק של מספר מאות
מטרים מגדר הגבול וביצעו פעולות של יישור קרקע .לאחר אחת מתקריות אלו ,שהתרחשה ממזרח לאל מע'אזי,
ערכו כוחות הביטחון סריקות בתוך המבנים שבאזור.

ארגוני סיוע הומניטרי קוראים לפתיחה מיידית של המעברים לפני בוא
החורף
בהודעה לתקשורת שפורסמה ב 9 -בנובמבר ,קרא המתאם ההומניטרי של האו"ם ,בשיתוף עם ההתאחדות
הבינלאומית של סוכנויות פיתוח ) ,(AIDAלפתיחה מיידית של מעברי רצועת עזה לפני תחילת החורף .הגשמים
והקור הצפויים מחריפים את הצורך בחומרי בניין הדרושים לשיקומם של אלפי בתים שנהרסו או ניזוקו במהלך
המתקפה הצבאית הישראלית האחרונה .יתירה מכך ,יש צורך לאפשר בדחיפות כניסת כמות מספקת של דלק
תעשייתי הדרוש להפקת חשמל ,וכן פריטים חיוניים הדרושים לתיקון או להחלפת רשתות המים ,התברואה והחשמל
ברחבי עזה ,בייחוד אלו שספגו נזקים במהלך המתקפה הישראלית.

דוח חדש מטעם האו"ם חושף שכ 60 -אחוזים ממשקי הבית בעזה סובלים
מחוסר ביטחון תזונתי
מהלך השבוע ,פרסמו ארגון המזון והחקלאות ) (FAOותוכנית המזון העולמית ) (WFPממצאים של סקר משותף
שנערך בין אפריל ויוני  2009בנושא מגמות סוציו-אקונומיות וחוסר ביטחון תזונתי 1ברצועת עזה .מן הסקר עולה שכ-
 60אחוזים ממשקי הבית הפלסטינים סובלים מחוסר ביטחון תזונתי 16.2 .אחוזים נוספים נמצאו "פגיעים לחוסר
ביטחון תזונתי" ויתר  23האחוזים הוגדרו "סובלים מחוסר ביטחון תזונתי גבולי" וכבעלי ביטחון תזונתי .הסקר גם
העלה כי ,בניגוד למצב בגדה המערבית ,רמות חוסר הביטחון התזונתי גבוהות יותר בקרב תושבים שאינם פליטים
) 64.2אחוזים( בהשוואה לפליטים ) 58.1אחוזים( ובקרב משקי בית באזורים הכפריים ) 67אחוזים( ,בהשוואה
למשקי בית במחנות הפליטים ) 62אחוזים( ובאזורים העירוניים ) 60אחוזים( .יתירה מכך 68 ,אחוזים ממשקי הבית
שבראשם עומדת אישה סובלים מחוסר ביטחון תזונתי; משקי בית אלו מונים תשעה אחוזים מכלל משקי הבית
ברצועת עזה .לפי הדוח ,חוסר הביטחון התזונתי השורר ברצועת עזה נובע בעיקר מרמות גבוהות של עוני ,ולא מאי-
זמינות של מזון בשווקים.

ירידה משמעותית בכמויות גז הבישול והדלק התעשייתי
במהלך השבוע פעלו צינורות הדלק במעברים נחל עוז וכרם שלום במשך יום אחד ושלושה ימים ,בהתאמה .פתיחתו
המוגבלת של מעבר נחל עוז ,בשילוב עם הקיבולת הנמוכה של הצינורות שהותקנו לאחרונה בכרם שלום ,הובילו
להפחתה משמעותית בכמויות גז הבישול והדלק התעשייתי שנכנסו לעזה במהלך השבוע; הדלק התעשייתי משמש
אך ורק להפעלת תחנת הכוח של עזה .כמויות גז הבישול והדלק התעשייתי ייצגו ירידה בשיעור של  30אחוזים ו20 -
אחוזים ,בהתאמה ,ביחס לשבוע הקודם.

 1חוסר ביטחון תזונתי מתקיים בעת היעדר גישה פיזית וכלכלית לכמות מספקת של מזון בטוח ,מזין ומקובל מבחינה חברתית,
הדרוש לקיום אורח חיים בריא ויצרני.

הגנה על אזרחים 4-10 ,בנובמבר 2009

ת.ד  38172ירושלים ,טל 02 – 582 5853 /9962 :פקסwww.ochaopt.org ochaopt@un.org 02 - 582 5841 :

3

במהלך השבוע ,לא נכנסה כל אספקה של דלק וסולר דרך המעברים הרשמיים ,למעט  179,000ליטרים של סולר
שנועדו לשימוש אונר"א .דלק וסולר ממצרים ,שהועברו דרך המנהרות שמתחת לגבול עזה-מצרים ,נותרו זמינים
בשוק הפתוח וכמעט  100,000ליטר סולר ו 100,000 -ליטר דלק נכנסו לרצועת עזה מדי יום דרך המנהרות.

הממוצע השבועי של מטעני סחורות מיובאות נותר מתחת לרמת הצריכה
) 07-01בנובמבר (2009
במהלך השבוע ,נכנסו לעזה  597מטעני סחורות ,ביניהם  70מטענים ) 12אחוזים( המיועדים עבור ארגוני סיוע
הומניטרי .נתון זה מייצג ירידה בשיעור של כשלושה אחוזים ביחס למספר המטענים )מטען = משאית עם נגרר אחד(
שנכנסו לרצועה במהלך השבוע שעבר ) .(612הנתון שנרשם השבוע מהווה כ 21 -אחוזים מהמספר הממוצע של
מטענים שנכנסו לרצועה מדי שבוע במהלך חמשת החודשים הראשונים של  ,(2,807) 2007בתקופה שקדמה
להשתלטות חמאס.
בדומה לשבועות הקודמים ,מוצרי מזון והיגיינה ייצגו את מרבית הסחורות המיובאות –  548מטענים או  91אחוזים
מכלל הייבוא .תשעת האחוזים הנותרים כללו אספקה מוגבלת של חומרים חקלאיים ,אספקה רפואית וציוד משרדי.
כמו כן יובאו אל הרצועה במהלך השבוע שלושה מטענים של חומרי בנייה )מטען אחד של מלט ושניים של זפת (
שנועדו עבור מיזמים בתחום אספקת המים בעזה ו 36 -מטענים של עגלים )שכללו יותר מ 600 -עגלים( .זוהי הפעם
הראשונה שהורשתה כניסת עגלים לרצועה מאז ה 3 -בספטמבר .2009

ממוצע שבועי של מטענים הנכנסים לעזה
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כניסת מצרכים חיוניים אחרים ,כגון חומרי בניין הדרושים לעבודות השיקום )מלט ,מוטות ברזל ,זכוכית ,עץ ואחרים(,
חלקי חילוף עבור מיזמים במגזר המים והתברואה ,חומרי אריזה ,פריטי ציוד מתחום החשמל והתעשייה ,ציוד IT
)טכנולוגיית מידע( וכלי רכב
נותרה מוגבלת ,או נאסרה לחלוטין .לא הותר כל ייצוא מרצועת עזה במהלך השבוע .מטעני הייצוא האחרונים יצאו
מעזה ב 27 -באפריל .2009
הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2009_11_10_english.pdf
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