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הגנה על אזרחים
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הגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית
פעולות צבאיות המשפיעות על אזרחים :לא דווח על נפגעים פלסטינים
לראשונה מאז תחילת  ,2009במהלך השבוע לא דווח על נפגעים בקרב הפלסטינים ברחבי הגדה המערבית כתוצאה
מפעולות הצבא וכוחות הביטחון הישראלים .הממוצע השבועי של פצועים פלסטינים בנסיבות אלו ,שנרשם מאז
תחילת השנה ,עומד על  .17במהלך השבוע ,ערכו כוחות הביטחון הישראלים  99סריקות חיפוש בכפרים פלסטיניים,
מרביתן בצפון הגדה ) ,(69זאת לעומת הממוצע השבועי של כ 100 -סריקות שנרשם מאז תחילת השנה.
שלושה מבין מבצעי החיפוש והמעצרים שנערכו במהלך השבוע בוצעו בשעות הלילה בכפרים נעלין ובלעין )נפת
רמאללה( ,בעקבות הפגנות המחאה נגד הגדר המתקיימות בכפרים אלו מדי שבוע .לאחר אחד ממבצעים אלו,
שנערך בכפר נעלין ,פרצו עימותים בין התושבים לבין כוחות הצבא ,אשר הציבו לאחר מכן בכניסה לכפר מחסום
מדלג ,אשר שיבש את תנועת התושבים עד לשעות הבוקר המוקדמות .במהלך החודשים האחרונים חלה עלייה
בתדירות הפשיטות והמעצרים הנערכים בכפרים אלו ,המכוונים כנגד בתיהם של המשתתפים בהפגנות המחאה נגד
הגדר.
מדיווחים שפורסמו באמצעי התקשורת עולה כי כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית )רש"פ( החריפו את
האמצעים הננקטים כנגד אנשי מפתח ופעילים בתנועת חמאס המתגוררים בגדה המערבית; בין התאריכים  21ו22 -
בדצמבר ,עצרו כוחות הביטחון של הרשות הרש"פ  15פלסטינים ברחבי הגדה המערבית ,בחשד להשתייכות לתנועת
חמאס .ב 21 -בדצמבר בעיר חברון ,פתחו כוחות הביטחון של הרש"פ באש לעבר מכונית שהסיעה אדם הקשור
לפלג הפלסטיני "חיזב אל תחריר" ועצרו את האיש לאחר מכן.

נמשכת המתיחות בשייח' ג'ראח
ארבעה פלסטינים ,ביניהם שני ילדים ,וארבעה מתנחלים ישראלים נפצעו במהלך השבוע בשכונת שייח' ג'ראח
שבירושלים המזרחית בשלוש תקריות שונות של יידוי אבנים ועימותים פיזיים בין מתנחלים ותושבי השכונה.
ההתנגשויות פרצו בהקשר של ניסיונות חוזרים ונשנים מצד ארגוני מתנחלים להשתלט על נכסים פלסטיניים נוספים
באזור זה .ב 1 -בדצמבר ,השתלטה קבוצת מתנחלים על אגף לא מאוכלס של בית מגורים פלסטיני ומשפחה
פלסטינית בת ארבע נפשות נאלצה לעזוב את מקום מגוריה ,זאת מכוח צו פינוי רשמי מטעם רשויות ישראל.
בתחילת אוגוסט  ,2009גורשו בכוח  53פלסטינים ממקום מגוריהם בנסיבות דומות.
כמו כן במהלך השבוע ,צעדו יותר מ 200 -פעילים ישראלים ובינלאומיים מירושלים המערבית אל שכונת שייח' ג'ראח
במחאה על גירושם של תושבים פלסטינים מהשכונה .כוחות הביטחון הישראלים ניסו למנוע את קיום ההפגנה ועצרו
 27מהמשתתפים.
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תקריות במעורבות מתנחלים
ברחבי הגדה המערבית דווח על  22תקריות נוספות במעורבות מתנחלים .נתון זה הינו כמעט כפול מהממוצע
השבועי שנרשם מאז תחילת ) 2009שמונה תקריות( .מבין תקריות אלו ,שבע השפיעו על פלסטינים ,והסתיימו
בפציעתו של ילד אחד 15 .התקריות האחרות השפיעו על מתנחלים ישראלים ,והסתיימו בפציעתם של ארבעה
מתנחלים.
באחת התקריות ,ילד פלסטיני בן  8מהעיר חברון נפצע בחלקי גופו השונים לאחר שנפל בזמן שנמלט מפני מתנחלים
תושבי מאחז הסמוך להתנחלות גבעת החרסינה .שתי תקריות אחרות ,שבמהלכן פרצו עימותים בין מתנחלים
ופלסטינים ,התרחשו ,לפי דיווחים ,בהקשר של מחלוקת בנוגע לבעלות על שטח אדמה הסמוכים להתנחלויות שילה
)נפת שכם( ומצפה עשהאל )נפת חברון( ,והסתיימו בפציעתו של מתנחל אחד.
במהלך השבוע נמשכו פעולות המחאה מצד המתנחלים כנגד הקפאת הבנייה ,למשך עשרה חודשים ,של יחידות דיור
חדשות בהתנחלויות הגדה המערבית )לא כולל ירושלים המזרחית( .בהקשר זה ,מתנחלים תושבי קדומים )נפת
קלקיליה( ועלי )נפת שכם( יידו אבנים לעבר כלי רכב פלסטיניים שנסעו בכביש  55ובכביש  ,60מבלי לגרום לנפגעים
או לנזק .בנוסף ,מתנחלים תושבי טלמון ודולב )נפת רמאללה( התעמתו עם נציגי המנהל האזרחי הישראלי בניסיון
למנוע מהם לחלק צווי הקפאת בנייה; לפחות שישה מתנחלים עוכבו בידי משטרת ישראל וקצין ביטחון של אחת
ההתנחלויות פוטר מתפקידו בגין נטילת חלק בפעולות המחאה.
כמו כן ,במהלך השבוע התרחשו  11תקריות נפרדות של יידוי אבנים ותקרית אחת של השלכת בקבוק תבערה בידי
פלסטינים לעבר כלי רכב של מתנחלים שנסעו בכבישי הגדה המערבית;שלושה מתנחלי ם ישראלים נפצעו באורח
קל.

מחסום בית איבה החדש והמאויש בקביעות הפך למחסום "חלקי"
מחסום בית איבה ,המשמש לשליטה בתנועת כלי רכב פלסטיניים לאורך נתיב הגישה הראשי אל העיר שכם מכיוון
מערב ,חדל להיות מאויש דרך קבע בכוחות ישראלים ,בעוד שרוב תשתית המחסום נותרה בשטח .המחסום הוצב
לראשונה בכניסה המערבית של העיר בשנת  .2001צעד זה מקל על גישת הפלסטינים מהעיר שכם אל מערב הגדה
המערבית .
בדרום הגדה ,גישתם של שלושה מורים ו 40 -תלמידים ,תושבי כפרים קטנים באזור מסאפר יאטה )נפת חברון( ,אל
בית ספר אל פח'ייאת החדש שובשה לאחר שכוחות הביטחון הישראלים החרימו את כלי הרכב ששימש להסעתם.

רצועת עזה
לא דווח על נפגעים כתוצאה ישירה מהסכסוך
במהלך תקופת הדיווח ,לא דווח על נפגעים פלסטינים בהקשר של הסכסוך הישראלי – פלסטיני .מאז סיומה של
מתקפת "עופרת יצוקה" ב 18 -בינואר  ,2009נהרגו ברצועת עזה ובאזורה הדרומי של ישראל  89פלסטינים וישראלי
אחד ונפצעו  154פלסטינים ושבעה ישראלים בהקשר של הסכסוך הישראלי – פלסטיני.
בשש תקריות שונות שדווחו במהלך השבוע ,פתחו כוחות חיל הים הישראלי באש לעבר סירות דייג פלסטיניות לאורך
קו החוף של עזה ,ואילצו אותן לשוב אל החוף; לא דווח על נפגעים או על נזקים לסירות .במהלך אחת התקריות,
נכנסה סירה ,שלעברה נורתה אש ,אל תחום המים הטריטוריאליים של מצרים בניסיון להימלט .כוחות חיל הים
המצרי החרימו את הסירה ועצרו שלושה דייגים ,ששוחררו מאוחר יותר באותו יום .כמו כן ,בשלוש הזדמנויות שונות,
חדרו כוחות ישראלים לעומק של מספר מאות מטרים באזור גבול ישראל  -עזה ונסוגו לאחר שביצעו עבודות יישור
קרקע.
פלגים הפלסטינים המשיכו לשגר טילים מתוצרת מקומית לעבר אזורה הדרומי של ישראל ולעבר בסיסים צבאיים,
מבלי לגרום לנפגעים או לנזק .חלק מהטילים נחתו בתחומי רצועת עזה ,כולל טיל אחד ששוגר לכיוון הים ,אשר
התפוצץ מוקדם מהמתוכנן וגרם לפיצוץ רב עוצמה; לא דווח על נפגעים או נזק .אדם החשוד בהשתייכות לתנועת
חמאס נהרג ושניים נוספים נפצעו לאחר שמטען חבלה התפוצץ במרכז הרצועה.
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שלושה פלסטינים נהרגו בהתמוטטות מנהרה
שלושה פלסטינים בני משפחה אחת נהרגו בהתמוטטות מנהרה תחת גבול עזה – מצרים .פלסטיני נוסף נפצע
בתקרית שהתרחשה במנהרה אחרת ,כתוצאה מהתחשמלות .למרות שהמנהרות מעמידות את חיי העובדים בהן
בסכנה משמעותית ,נאלצת אוכלוסיית רצועת עזה להמשיך לעשות שימוש במנהרות ,המתאפיינות בבנייה לקויה,
כנתיב חלופי להעברת סחורות שכניסתן דרך המעברים הרשמיים הינה מוגבלת.

פגיעה בארגוני החברה האזרחית
ב 21 -בדצמבר התפוצץ מטען חבלה בחזית בניין המשמש כמשרדיהם של שני ארגוני חברה אזרחית הפועלים בעיר
עזה )ארגון "אל-ביית" למורשת ולמדעי השריעה והמרכז הלאומי ללימודים ולמחקר( .בפיצוץ נפצע אדם אחד ונגרמו
נזקים לבניין .אף גורם לא נטל אחריות על המתקפה .במהלך השבוע הקודם פרצו אלמונים למשרדיהם של שני
ארגונים מקומיים ושל ארגון בינלאומי לא ממשלתי וגנבו כסף מזומן ומחשבים .תקריות אלו מחריפות את מצבם
הרגיש ממילא של ארגוני החברה האזרחית ,המתמודדים גם עם הפרעות ישירות מצד רשויות חמאס ,הכוללות
החרמה של מטעני ייבוא.

מניין הנפטרים משפעת החזירים ) (H1N1בעזה הגיע ל13 -
במהלך השבוע ,הגיע מניין הנפטרים כתוצאה משפעת החזירים ) (H1N1ל 13 -מאז גילוי הווירוס בעזה ב5 -
בדצמבר .נכון ל 21 -בדצמבר ,אימתו משרד הבריאות של חמאס בעזה וארגון הבריאות העולמי ) 172 (WHOמקרים
נוספים החשודים בהידבקות בווירוס  H1N1ברצועת עזה ,מתוכם אובחנו  40כנשאים של הווירוס ,המקבלים כעת
טיפול ,והחלימו  .132משרד הבריאות בעזה דיווח שלמרות שברשותו  3,600מנות של התרופה "טמיפלו" המשמשת
לטיפול בחולים שנדבקו בווירוס ,הוא עדיין ממתין לקבלת חיסונים כנגד שפעת החזירים ממשרד הבריאות ברמאללה.

נמשכים החששות בנוגע לסטודנטים "הלכודים" בעזה ,העלולים להפסיד את
שנת הלימודים
ב 22 -בדצמבר ,נערכה בעיר עזה הפגנה שנועדה להגביר את המודעות למצבם של סטודנטים שנרשמו ללימודים
באוניברסיטאות בחו"ל ושאין באפשרותם לצאת את תחומי הרצועה .מתוך  668הסטודנטים העזתים שנרשמו
ללימודים באוניברסיטאות בחו"ל ,והממתינים לצאת את הרצועה ,הצליחו  82בלבד לחצות את מעבר רפיח כאשר
הוא נפתח בפעם האחרונה ,ב 10 -בדצמבר .כל הסטודנטים היו רשומים ללימודים באוניברסיטאות הפועלות
במצרים .מאז הטלת המצור על רצועת עזה ביוני  ,2007יכולתם של סטודנטים תושבי עזה להמשיך את לימודיהם
בחו"ל הינה מוגבלת במידה רבה .היציאה דרך תחומי ישראל מותנית בקריטריונים קשיחים ,הכוללים קבלת מלגה
מטעם אוניברסיטה "מוכרת" )אם כי ישראל מעולם לא סיפקה רשימה של אוניברסיטאות מוכרות( וליווי ע"י דיפלומט
מהמדינה שהעניקה את המלגה – ממעבר ארז ,דרך ישראל והגדה המערבית ,עד הגעת הסטודנט למעבר הגבול בין
ישראל וירדן.

עדכון בנושא הדלקים
צינורות הדלק במסוף נחל עוז פעלו במשך יום אחד בלבד מתוך חמישה ימי הפעילות המתוכננים ,בעוד
שצינורות הדלק בכרם שלום פעלו במשך ארבעה ימים .נראה שבכוונת ישראל לסגור בעתיד הקרוב את
מעבר נחל עוז לחלוטין ולהעביר את כל אספקת הדלק דרך מעבר כרם שלום.
במהלך תקופת הדיווח חלה ירידה בשיעור של  41אחוזים בכמות גז בישול שנכנסה לרצועה ,בהשוואה
לשבוע הקודם ) 605טון לעומת  700טון( .לפי הערכת התאחדות בעלי תחנות הדלק ) ,(GSOAייצג היקף
האספקה השבוע כ 43 -אחוזים בלבד מהצריכה השבועית השוטפת .עקב המחסור בגז בישול ,מונהג כעת
ברחבי רצועת עזה מנגנון קיצוב שבמסגרתו זוכים בתי החולים ,המאפיות וספקי שירותים חיוניים אחרים לעדיפות
בקבלת אספקת גז מתאגיד הדלק הפלסטיני ).(PPC
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במהלך השבוע ,נכנסו לרצועה כ 2.2 -מיליון ליטר דלק תעשייתי ,המייצגים כ 70 -אחוזים מהכמות הדרושה
להפעלת תחנת הכוח של עזה ) (GPPבתפוקה מלאה למשך שבוע .מחברת החשמל של עזה )(GEDCO
נמסר שמרבית האוכלוסייה ממשיכה לסבול מהפסקות חשמל יזומות של עד  32שעות בשבוע .יותר מ-
 40,000בני אדם נותרו ללא אספקת חשמל ,משום שטרם תוקנו רשתות החשמל שספגו נזקים במהלך מתקפת
"עופרת יצוקה"  .הדבר נובע מההגבלות על כניסת האספקה הדרושה לתיקון רשתות אלו.

במהלך השבוע לא נכנסו לרצועת עזה דלק וסולר מישראל .דלק וסולר ממצרים ,המועברים דרך המנהרות
שמתחת לגבול עזה-מצרים ,נותרו זמינים בשוק וכמעט  100,00ליטר סולר ו 100,000 -ליטר דלק נכנסו
לרצועה מדי יום.

הממוצע השבועי של מטעני סחורות מיובאות נותר נמוך מהצריכה
במהלך השבוע ,נכנסו לעזה  549.5מטעני סחורות )מטען = משאית עם נגרר אחד( .הנתון שנרשם השבוע הינו יותר
מכפול מהמספר הממוצע של מטענים שנכנסו לרצועה מדי שבוע במהלך דצמבר  215) 2008מטענים( ,בתקופה
שבה המצור הודק באופן משמעותי ,אך הוא מהווה חמישית בלבד 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 –  88אחוזים מכלל הייבוא12 .
האחוזים הנותרים כללו מוצרי צריכה שאינם
מיועדים למאכל ,חומרים חקלאיים ,אספקה
רפואית וציוד משרדי .במהלך השבוע יצא
מעזה מטען אחד של  72,000פרחי ציפורן;
זהו מטען הייצוא השני מתוך הרצועה מאז
ה 27 -באפריל .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 ,פריטי ציוד נוספים מתחום החשמל ,ציוד ) ITטכנולוגיית מידע( וכלי רכב נותרה מוגבלת ,או נאסרה
לחלוטין.
0
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ינ'-מאי ) 2007לפני
השתלטות חמאס(

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2009_12_24_english.pdf
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