האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 11-17בנובמבר 2009
התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 17-בנובמבר:
 18בנובמבר:
• עיריית ירושלים הרסה חמישה מבנים בבעלות פלסטינית בירושלים המזרחית בגין היעדר היתרי בנייה;
נהרסו מבנה לא מאוכלס אחד בעיסאוויה )שהריסתו תשפיע על  14בני אדם ,מחציתם ילדים( ,שלוש
מכלאות לבע"ח ובניין ששימש ארגון לא ממשלתי פלסטיני ,משרד של אירגון נשים ,המספק מגוון שירותים
לנשים ולילדים.
•

שמונה מתוך  30תחנות חלוקת הגז לבישול ,שנסגרו השבוע כתוצאה ממחסור בגז ,הצליחו לפתוח מחדש
את שעריהן למשך מספר שעות לאחר שכ 257 -טונות של גז בישול הועברו לעזה דרך מסוף הדלקים בנחל
עוז.

 19בנובמבר:
• חיל האוויר הישראלי תקף שתי מנהרות בגבול רפיח-מצרים וכן מחנה אימונים צבאי ממערב לחאן יונס,
ופצע ארבעה פלסטינים.
•

צעיר ישראלי דקר ופצע גבר פלסטיני בהתנחלות רמת אשכול שבירושלים המזרחית.

הגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית
פעולות צבאיות המשפיעות על אזרחים
במהלך תקופת הדיווח ,נפצעו  12פלסטינים בידי כוחות הביטחון של ישראל ,עמון כן נפצעו שני חיילים ישראלים;
זאת בהשוואה לממוצע של  16פלסטינים וחייל ישראלי אחד שנפצעו מדי שבוע ,כפי שנרשם מאז תחילת .2009
עשרה מהפלסטינים שנפצעו השבוע ,וכן אחד הפצועים הישראלים ,נפגעו במהלך שתי הפגנות מחאה נגד הגדר;
ארבעה נפצעו בנעלין )נפת רמאללה( ושישה בדיר אל ע'וסון )נפת טולכרם( .ההפגנה השנייה ,שאורגנה במטרה לציין
את יום השנה ה 20 -לנפילתה של חומת ברלין ,הסתיימה במעצרם של שישה פלסטינים )ביניהם שני נערים(
ובנזקים לשער בגדר המשמש לשליטה על גישה של חקלאים פלסטינים לשטחים חקלאיים המבודדים ע"י הגדר.
בנעלין ,ירו כוחות הביטחון תחמושת חיה לעבר המפגינים ושניים מהם נפצעו מפגיעות רסיסים .אלו הם מקרי
הפציעה הראשונים שנגרמו כתוצאה מירי תחמושת חיה מזה מספר חודשים .כמו כן במהלך השבוע ,הטילו כוחות
הביטחון הישראלים עוצר במשך ארבע שעות על הכפר ג'איוס )נפת קלקיליה( ,לאחר שפלסטינים הציתו ,לכאורה,
שער בגדר הממוקם בקרבת הכפר.
הכוחות הישראלים ירו ופצעו גבר פלסטיני תושב הכפר מיסליה )נפת ג'נין( במהלך מרדף שנערך בתחומי הקו הירוק,
באזור ירושלים; האיש נחשד בחדירה לשטח ישראל ללא היתר .עוד במהלך השבוע ,גבר פלסטיני הותקף ע"י אנשי
כוחות הביטחון הישראלים שאיישו מחסום פתע בסמוך לכפר חלחול )נפת חברון(.

הגנה על אזרחים 11-17 ,בנובמבר 2009

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

1

במהלך תקופת הדיווח ,נפצעה חיילת ישראלית לאחר שפלסטינים יידו אבנים לעבר מחסום הממוקם בכניסה למחנה
הפליטים שועפאט.
הכוחות הישראלים ערכו  117מבצעי סריקה בכפרים פלסטינים ,מרביתם באזור צפון הגדה ) 47 ;(90פלסטינים
נעצרו ,וזאת ביחס לממוצע השבועי של  94מבצעי סריקה ו 62 -מעצרים שנרשם מאז תחילת .2009

גוברות ההריסות בירושלים המזרחית
ב 17 -בנובמבר ,הרסה עיריית ירושלים שני בתי מגורים בשכונות בית חנינה וראס אל עמוד שבירושלים המזרחית,
בגין היעדר היתרי בנייה .עקב כך נעקרו ממקום מגוריהן שש משפחות בנות  31נפשות ,כולל  18ילדים .במהלך אחד
ממבצעי ההריסה ,נגרמו נזקים לדירת מגורים נוספת ,בה מתגוררת משפחה בת שמונה נפשות .ב 12 -בנובמבר
חולקו צווי הריסה לשני בתים נוספים בעיר העתיקה של ירושלים ולבעליהם הוענקה ארכה בת עשרה ימים להרוס את
המבנים .צווים אלו מעמידים  16בני אדם ,ביניהם שלושה ילדים ,בסכנת עקירה ממקום מגוריהם.
מאז תחילת  2009נהרסו בירושלים המזרחית  59מבנים בבעלות פלסטינית ו 300 -בני אדם ,ביניהם  149ילדים,
נעקרו כתוצאה מכך ממקום מגוריהם.

צווי גירוש והפסקת עבודה חולקו באזור C
תשעה צווי פינוי חולקו במהלך השבוע ,לראשונה ,כנגד תושבי קהילת רועי צאן השוכנת בסמוך לכפר אל מוג'אהיר
)נפת רמאללה( ,בדרישה שיפנו את בתיהם הממוקמים בתחומיו של שטח צבאי סגור .כעת ,תלויים ועומדים צווי פינוי
כנגד  21מבני מגורים ו 20 -מכלאות לבע"ח ,ומציבים  13משקי בית המונים  98בני אדם ,ביניהם  67ילדים ,בסכנת
עקירה .למרות שהצווים העניקו לתושבים  48שעות לפנות את המבנים המיועדים להריסה ,בשלב מאוחר יותר נאמר
למשפחות שהוענקה להן ארכה של שבוע נוסף.
במהלך השבוע ,הוציא המנהל האזרחי הישראלי צווי הפסקת עבודה )השלב הקודם לצו ההריסה הסופי( כנגד 53
מבנים בבעלות פלסטינית במקומות שונים באזור  Cשל הגדה המערבית .עשרים ושניים ) (22מהמבנים המיועדים
להריסה הינם מאוכלסים והצווים מציבים יותר מ 100 -פלסטינים ,ביניהם  80ילדים ,בסכנת עקירה 31 .המבנים
הנותרים כוללים בתי מגורים לא מאוכלסים )שישה( ,מכלאות לבע"ח )עשר( ,בורות ספיגה )שישה( ,מאגרי מים
)ארבעה( מחסנים )שלושה( ,לול ואת האצטדיון הבינלאומי החדש של אל בירה ,מתקן ספורט שהקמתו מומנה בעיקר
באמצעות קרן הרשויות המקומיות של תכנית הפיתוח של האו"ם ).(UNDP
בסך הכל ,במהלך  2009נהרסו באזור  180 Cמבנים בבעלות פלסטינית; יחד עם זאת ,מאז ה 15 -ביולי ,לא בוצעו
הריסות מבנים נוספות באזור .C

תקריות במעורבות מתנחלים
ברחבי הגדה המערבית דווח השבוע על שבע תקריות הקשורות למתנחלים אשר השפיעו על פלסטינים .שתיים
מהתקריות הסתיימו בפציעתן של אישה פלסטינית ושתי אזרחיות של מדינות זרות .התקריות כללו תקיפה פיזית ,נזק
לרכוש ,מניעת גישה והסגת גבול.
מתנחלים תושבי המאחז מצפה יאיר )נפת חברון( תקפו קבוצת רועים פלסטינים מקהילת ח'ירבת ביר אל עיד,
השוכנת מדרום מזרח לחברון; אישה אחת נפצעה .בין השנים  1999ו ,2000 -נאלצו כ 20 -משפחות השייכות
לקהילה זו לפנות את בתיהן ולעבור להתגורר בבתי קרובים ,בעקבות התקפות חוזרות ונשנות מצד מתנחלים.
בשבוע שעבר ,חזרו התושבים לבתיהם לאחר שהושגה הסכמה בין ארגון זכויות האדם הישראלי "שומרי משפט -
רבנים למען זכויות אדם" והמנהל האזרחי הישראלי ,על רקע עתירה לבית הדין הגבוה לצדק )בג"ץ( .בתקרית
נפרדת ,תקפו מתנחלים תושבי המאחז חוות מעון ופצעו שתי אזרחיות של מדינות זרות מארגון Christian
 ,Peacemakersשליוו משפחה פלסטינית בדרכה לביתה בכפר טובא )נפת חברון( .עקב הטרדה שיטתית ותקיפות
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מצד מתנחלים ,מפגינים חברי הארגון נוכחות באזור מאז  .2005כמו כן במהלך השבוע ,מתנחלים תושבי יצהר עקרו
לפחות  81עצי זית שבבעלות פלסטינים מהכפר בורין )נפת שכם(.
על פי דובר צה"ל ,התרחשו במהלך תקופת הדיווח  16תקריות של יידוי אבנים בידי פלסטינים לעבר כלי רכב בעלי
לוחית זיהוי ישראלית שנסעו בכבישי הגדה המערבית ,וכן תקרית אחת של השלכת בקבוק תבערה לעבר רכב נוסע.
למרות שאף אחת מתקריות אלו הסתיימה בנפגעים ,בחלקם ברובם נגרמו נזקים לכלי הרכב .בעקבות מרבית
התקריות ביצעו הכוחות הישראלים מבצעי סריקה בכפרים הסמוכים; במהלך שניים מהמבצעים ,בכפרים עזון וכפר
חאריס ,הטילו הכוחות הישראלים עוצר במשך שלוש ושש שעות ,בהתאמה .במהלך אחד מהעוצרים שהוטלו ,כוחות
הביטחון הישראלים סגרו את הכניסות אל שני הכפרים; הכניסה לעזון נפתחה מחדש ביום המחרת ,הכניסה לכפר
חאריס נותרה סגורה.
כמו כן במהלך השבוע ,כוחות הביטחון של ישראל הרסו שני בתי מגורים מאוכלסים במאחז הסמוך להתנחלות
נגוהות ,ממערב לכפר בית עאווה )נפת חברון(.

רצועת עזה
נער אחד נהרג; שני פלסטינים נוספים נפצעו
כוחות הביטחון הישראלים המשיכו לאכוף הגבלות גישה לרצועה ברוחב  300מטרים באמצעות פתיחה בירי אזהרה
לעבר בני אדם שהתקרבו לאזור זה או נכנסו לתחומו .בהקשר זה ,ב 13 -בנובמבר ,הרגו הכוחות הישראלים נער בן
 16ופצעו נער נוסף ,בן  ,17לאחר שפתחו באש לעבר קבוצת נערים שעמדו בסמוך לאתר פסולת ברזל באזור ג'והר
אל דיק ,מדרום מזרח לעיר עזה .תקרית זו התרחשה לאחר חמישה שבועות שבמהלכם לא נגרמו פגיעות בנפש
בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעזה .לאחר התקרית ,חדרו הכוחות הישראלים לאזור ועצרו ארבעה צעירים,
ביניהם הנער הפצוע; כולם שוחררו יומיים לאחר מכן ,למעט הפצוע שנותר בבית חולים בישראל .בתקרית נפרדת,
כוחות הביטחון הישראלים פתחו באש לעבר קבוצת חקלאים שעבדו את אדמתם בקרבת אזור החיץ )רצועת קרקע
ברוחב  300מטרים( ופצעו אחד מהם.
בשתי הזדמנויות שונות ,חדרו טנקים ודחפורים ישראלים לעומק של מספר מאות מטרים באזורי הגבול ונסוגו לאחר
שביצעו עבודות יישור קרקע .בנוסף ,הפלגים הפלסטינים המשיכו לשגר טילים ופצצות מרגמה לעבר אזורה הדרומי
של ישראל ,כולל בסיסים צבאיים ,מבלי לגרום לנפגעים או לנזק.
עוד במהלך השבוע ,ב 16 -בנובמבר ,ארבעה פלסטינים נפצעו במהלך תקריות הקשורות למנהרות ,בעת שעבדו
בתוך המנהרות שתחת גבול עזה-מצרים.

צעדי דיכוי בהקשר הסכסוך הפנים – פלסטיני
השלטונות בעזה אסרו על הפלסטינים לציין את יום השנה ה 5 -למותו של הנשיא הפלסטיני המנוח ,יאסר עראפת.
במהלך תקרית שהתרחשה בהקשר זה ,הסתערו כוחות הביטחון של חמאס על משרדי סוכנות הידיעות "רמתאן",
הפועלת בעזה ,לפני קיום מסיבת עיתונאים שנועדה לדווח על האיסור שצוין לעיל.
האירועים ברצועת עזה התרחשו במקביל למבצע מעצרים של פעילי חמאס שנערך בגדה המערבית .לפי המרכז
הפלסטיני לזכויות אדם ) (PCHRבעזה ,במהלך השבועיים הראשונים של חודש נובמבר ,עצרו כוחות הביטחון של
הרש"פ כעשרה פעילי חמאס ,ביניהם סטודנטים ,בעלי מקצועות חופשיים ושני עיתונאים ,אשר אחד מהם שוחרר.

רק שלושה אחוזים מהצריכה השבועית של גז בישול הוכנסו לרצועה
במהלך השבוע ,חלה ירידה בשיעור של כ 88 -אחוזים בכמות הגז לבישול שנכנסה לעזה ,בהשוואה לשבוע שעבר
) 49.5טון לעומת  408טון( .האספקה ענתה של שלושה אחוזים בלבד מהצריכה השבועית של עזה ) 1,750טון( ,כפי
שהוערכה ע"י הרשויות המקומיות .אחת הסיבות לירידה בהיקף האספקה היא שגז הבישול מועבר דרך צינורות
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הדלק שבמעבר כרם שלום ,החסרים את הקיבולת הדרושה להעברת כמות מספקת של גז בישול .מסוף הדלקים
בנחל עוז ,שדרכו ניתן להעביר כמות גדולה יותר של גז בישול ,פעל במשך שלושה ימים בלבד מאז תחילת נובמבר.
לפי דיווח שפורסם בתקשורת הישראלית ,צה"ל מצוי בתהליך של סגירה מלאה של מסוף הדלקים בנחל עוז ,כתוצאה
משיקולים ביטחוניים.
הירידה בהיקף אספקת גז הבישול התרחשה במקביל לעלייה בהיקף צריכתו על ידי אוכלוסיית עזה במהלך עונת
החורף ,אז הוא משמש גם להסקת תנורי חימום .מתכנית המזון העולמית של האו"ם ) (WFPנמסר שנכון ל17 -
בנובמבר 40 ,ממוסדות הסיוע הפועלים בעזה במסגרת התכנית כבר מיצו את מלאי החירום של גז הבישול
שברשותם .משרד הבריאות מסר שאם המחסור ימשך ,ייתכן שחלק מבתי החולים ,כולל בית החולים האירופי ,ייאלצו
להשבית את המטבחים והמכבסות בתוך מספר ימים .לסגירת מכבסות בתי החולים תהיה השפעה משמעותית על
רמת ההיגיינה ,ועקב כך על הסטנדרטים הבריאותיים בבתי החולים .גז בישול משמש גם לחימום לולים; במהלך
נובמבר  ,2008נאלצו מגדלי העופות בעזה להמית יותר מארבע מאות אלף אפרוחים עקב מחסור בגז בישול.
מהתאחדות בעלי תחנות הדלק בעזה נמסר שנכון ל 16 -בנובמבר ,כל  30תחנות חלוקת גז הבישול נסגרו כתוצאה
מהתרוקנות המלאי.

עדכון בנושא הדלקים
במהלך השבוע ,פעלו מעברי נחל
עוז וכרם שלום במשך יום אחד
וארבעה ימים ,בהתאמה .בניגוד
להיקף אספקת גז הבישול,
השבוע חלה עלייה בכמות הדלק
לרצועה,
שנכנס
התעשייתי
בהשוואה לשבוע שעבר )2.9
מיליון ליטר לעומת  1.5מיליון
ליטר(.

ממוצע שבועי של מטענים הנכנסים לעזה
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500
כניסתם של  30,000ליטר דלק ו-
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) ,(UNRWAהותרה דרך מסוף
נחל עוז .הדלק והסולר המצריים,
המועברים דרך המנהרות תחת גבול עזה-מצרים ,נותרו זמינים בשוק החופשי וכמעט  100,000ליטרים של דלק ו-
 100,000ליטרים של סולר הועברו לעזה מדי יום.
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הממוצע השבועי של מטעני סחורות מיובאות נותר נמוך מהצריכה )14 – 08
בנובמבר (2009
במהלך השבוע ,נכנסו לעזה  687מטעני סחורות )מטען = משאית עם נגרר אחד( .נתון זה מייצג עלייה בשיעור של
כ 15 -אחוזים ביחס למספר המטענים שנכנסו לרצועה במהלך השבוע הקודם ) .(597יחד עם זאת ,הנתון שנרשם
השבוע מייצג כ 24 -אחוזים בלבד מהמספר הממוצע של מטענים שנכנסו לעזה מדי שבוע במהלך חמשת החודשים
הראשונים של  ,(2,807) 2007בתקופה שקדמה להשתלטות חמאס.
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בדומה לשבועות הקודמים ,רוב מטעני הייבוא הכילו מוצרי מזון והיגיינה –  654מטענים או  95אחוזים מכלל הייבוא.
יתר חמשת האחוזים כללו כמויות מוגבלות של חומרים חקלאיים ,אספקה רפואית וציוד משרדי .הסחורות שהועברו
השבוע לעזה כללו גם שלושה מטענים של חצץ ,המיועדים עבור מיזם במגזר המים .זו הפעם הראשונה שאספקה
מסוג זה נכנסת לרצועה מאז ה 26 -ביוני .2009
כניסת מצרכים חיוניים אחרים ,כגון חומרי בניין הדרושים לעבודות שיקום )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_17_english.pdf
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