האומות המאוחדות
המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

הגנה על אזרחים
 18 - 24בנובמבר 2009
התפתחויות אחרונות מיום שלישי ה 24 -בנובמבר:
•

לפי ידיעה שפורסמה בכלי התקשורת ,ב 26 -בנובמבר ,גבר פלסטיני דקר ופצע גבר ונערה ישראלים
בתחומי התנחלות קריית ארבע )נפת חברון( .הדוקר נורה מאוחר יותר ע"י חייל ישראלי ונפצע באורח אנוש.

הגדה המערבית ,כולל ירושלים המזרחית
פעולות צבאיות :רגיעה יחסית במהלך השבוע
במהלך תקופת הדיווח פצעו כוחות הביטחון הישראלים חמישה פלסטינים .נתון זה מייצג ירידה ביחס ל12 -
הפלסטינים שנפצעו בשבוע שעבר וביחס לממוצע השבועי של  16שנרשם מאז תחילת  .2009כל מקרי הפציעה
התרחשו במהלך הפגנות המחאה השבועיות נגד הגדר; שלושה פלסטינים נפצעו מפגיעת תחמושת חיה בכפר נעלין
)נפת רמאללה( ושתי נשים פלסטיניות הותקפו פיזית ונפצעו בידי הכוחות הישראלים בכפר אל-מעסרה )נפת בית
לחם( .זהו השבוע השני ברציפות שבו מתועדות פציעות כתוצאה מפגיעת תחמושת חיה במהלך הפגנות ,לאחר
מספר חודשים של הפוגה .במהלך השבוע ,לא נרשמו מקרי פציעה בקרב ישראלים.
כוחות הביטחון הישראלים ערכו  56סריקות חיפוש ומעצר בכפרים פלסטיניים ,מרביתן בדרום הגדה ) .(31זאת ביחס
לממוצע שבועי של כ 100 -סריקות שנרשם מאז תחילת .2009

נמשכים הריסות המבנים וגירוש התושבים בירושלים המזרחית
ב 18 -בנובמבר ,הרסה עיריית ירושלים שני מבנים ושלוש מכלאות לבע"ח בבעלות פלסטינית בירושלים המזרחית,
בגין היעדר אישורי בנייה .אחד המבנים שנהרסו שימש כמשרדיו של ארגון פלסטיני לא ממשלתי ,אירגון נשים,
המעניק מגוון של שירותים בתחומי החינוך והתעסוקה לנשים ולילדים בשכונת סילוואן; הריסת המבנה השפיעה על
עשרות מוטבים .בנוסף ,נהרסו שלוש מכלאות לבע"ח ,גם הן בסילוואן; הריסתן פגעה בפרנסתה של משפחה
פלסטינית בת  14נפשות .מאז תחילת  2009נהרסו  64מבנים בבעלות פלסטינית בירושלים המזרחית בגין היעדר
אישורי בנייה ,מתוכם  51בתי מגורים; הריסות המבנים גרמו לעקירתם של  300בני אדם ,ביניהם  149ילדים ,ממקום
מגוריהם.
בהודעה לתקשורת שפורסמה השבוע מסרה עיריית ירושלים שהיא מקדמת מספר תוכניות מתאר )כלליות
ומפורטות( המצויות כעת בשלב הבדיקה בוועדות תכנון מקומיות ומחוזיות .אם יאושרו ,תוכניות אלו יאפשרו
לפלסטינים לבנות יותר מ 5,000 -יחידות דיור חדשות באזורים שונים של ירושלים המזרחית .מאז סיפוחה של
ירושלים המזרחית לישראל ,מתקשים תושבי העיר הפלסטינים להשיג אישורי בנייה ורבים מהם נאלצים לבנות באופן
"בלתי חוקי" .לפי הערכות שמרניות ,בתיהם של כ 60,000 -פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית מצויים בסכנת
הריסה בגין בנייה "בלתי חוקית".
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כמו כן בירושלים המזרחית ,משפחה פלסטינית בת ארבע נפשות נאלצה לעזוב את הבית ששכרה בשכונת שייח
ג'ראח ,בעקבות צו גירוש שהוציאו רשויות ישראל .אירוע זה בה בעקבות פסיקת בית דין ישראלי לטובת מתנחלים
ישראלים הטוענים לבעלות על הקרקע שעליה נבנה הבית .קודם לכן ,בתחילת אוגוסט  ,2009נעקרו  53פלסטינים
ממקום מגוריהם ,לאחר שגורשו מבתיהם שבשכונת שייח ג'ראח בנסיבות דומות.
לפי אמצעי התקשורת הפלסטיניים ,צו גירוש נוסף הוגש השבוע כנגד מספר מבנים בבעלות פלסטינית בשכונת
סמירמיס שבירושלים המזרחית ,בעקבות תביעת בעלות דומה מצד מתנחלים ישראלים .שכונה זו ,הממוקמת בקצה
הצפוני של ירושלים ,מבודדת מיתר חלקי העיר ע"י הגדר.

רשויות ישראל ממשיכות להוציא צווי הריסה בגדה המערבית
באזור  Cשל הגדה המערבית ,המנהל האזרחי הישראלי חילק עשרה צווי הריסה והפסקת עבודה כנגד מבנים
בבעלות פלסטינית בכפרים עזון )נפת קלקיליה( ואל עקבה )נפת טובאס( ,בגין היעדר אישורי בנייה .הצווים נוגעים
לבית אחד המצוי בשלבי בנייה בכפר עזון ,אשר הריסתו תשפיע על משפחה בת חמש נפשות ,ביניהן שלושה ילדים,
ולתשעה מבנים בכפר אל עקבה :כביש המקשר את הכפר אל הכביש הראשי ,שלושה בתי מגורים לא מאוכלסים,
מאגר מים ,מחסן ושלושה מבנים חקלאיים .מרבית המבנים בכפר אל עקבה מצויים בסכנת הריסה ,משום שהכפר
שוכן באזור שהוכרז כשטח צבאי סגור .מאז תחילת השנה ,נהרסו  180מבנים בבעלות פלסטינית באזור  Cבגין
היעדר אישורי בנייה .הריסת המבנה האחרונה התרחשה בחודש יולי.

תקריות במעורבות מתנחלים בגדה המערבית
במהלך השבוע דווח על שש תקריות עם מתנחלים ברחבי הגדה המערבית ,שני גברים פלסטינים נפצעו במהלך
שתיים מהן.
ב 19 -בנובמבר ,דקר מתנחל ישראלי גבר פלסטיני שעמד בתחנת אוטובוס בהתנחלות רמת אשכול )ירושלים
המזרחית( ופצע אותו באורח בינוני .התוקף הסגיר עצמו לידי המשטרה מאוחר יותר באותו יום .הפלסטיני השני נפצע
כאשר מתנחלים ישראלים יידו אבנים לעבר כלי רכב פלסטיני שנסע בסמוך להתנחלות יצהר )נפת שכם(; מפגיעת
האבנים נפצע הפלסטיני האמור ונגרם נזק לכלי הרכב .בתקרית אחרת שדווחה במהלך השבוע ,מתנחלים תושבי
מאחז הממוקם בקרבת ההתנחלות מעלה עמוס מנעו מרועי צאן מהכפר קיסאן )נפת בית לחם( גישה לשטחי מרעה
הסמוכים להתנחלות.
היעדר אכיפה מספקת של החוק על מתנחלים ישראלים אלימים ממשיך להוות גורם לדאגה .ארגון זכויות האדם
הישראלי "יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם" דיווח השבוע שהרוב מבין  69תיקי החקירה של תקריות שכללו
מעשי ונדליזם מצד מתנחלים כנגד מטעים ועצים בבעלות פלסטינית ,אחריהם עוקב הארגון מאז  ,2005נסגרו מחוסר
ראיות או בגין עילה של "עבריין לא נודע" )על"ן(; אף לא אחת מהחקירות הובילה להגשת כתב אישום.
לפי דובר צה"ל ,במהלך תקופת הדיווח התרחשו שמונה תקריות של יידוי אבנים בידי פלסטינים לעבר כלי רכב בעלי
לוחית זיהוי ישראלית שנסעו בכבישי הגדה המערבית ,בשתיים מהן נפצעו קל שני ישראלים .כמו כן ,דווח על שלוש
תקריות נוספות של השלכת בקבוקי תבערה .בעקבות חלק מהתקריות ,ערכו כוחות הביטחון הישראלים מבצעי
סריקות ו חיפושים בכפרים הסמוכים.

רצועת עזה
עלייה במספר תקיפות חיל האוויר הישראלי ובמספר הפצועים כתוצאה מהן
במהלך תקופת הדיווח פצעו הכוחות הישראלים חמישה אזרחים פלסטינים ברצועת עזה ,כולם במהלך תקיפות מן
האוויר.
בשתי תקריות נפרדות שהתרחשו ב 22 -בנובמבר ,חיל האוויר הישראלי תקף שני מפעלי מתכת ,האחד מדרום
מזרח לג'באליה והאחר בעיר עזה .במהלך אחת התקיפות נפצעו ארבעה אזרחים פלסטינים.
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אזרח נוסף נפצע כאשר המטוסים הישראלים תקפו מנהרות תחת גבול עזה-מצרים .למרות שמאז סיומה של מתקפת
"עופרת יצוקה" ,המנהרות היוו לעתים קרובות יעד לתקיפות מן האוויר ,זוהי הפעם השנייה בלבד שחיל האוויר
הישראלי מבצע תקיפה באזור אורבני.
בנוסף ,שני פעילים חמושים נהרגו במהלך השבוע בהתפוצצות של נפל תחמושת ממזרח לעיר עזה .מצה"ל נמסר
ששני הפלסטינים עסקו בהטמנת מטען חבלה בצד הכביש .כמו כן ,גבר אחד נהרג ואחר נפצע כתוצאה מהתמוטטות
מנהרה.
לפי דיווחים שונים שפורסמו באמצעי התקשורת ,ב 21 -בנובמבר הכריזו מספר פלגים פלסטיניים חמושים על
הפסקה חד צדדית של ירי רקטות ופגזי מרגמה לעבר אזורה הדרומי של ישראל; יחד עם זאת ,חלק מהפלגים
הכחישו את ההסכם ביום המחרת.
במהלך תקופת הדיווח ,המשיכו הכוחות הישראלים למנוע גישה לשטחים הסמוכים לגבול עזה-ישראל ולשטחי דיג
הממוקמים במרחק העולה על שלושה מיילים ימיים מהחוף ,באמצעות ירי אזהרה לעבר תושבים שהתקרבו לאזורים
אלו או נכנסו לתחומם .בשתי תקריות נפרדות במהלך תקופת הדיווח ,פתחו כוחות חיל הים הישראלי באש לעבר
סירות דיג ואילצו אותן לשוב אל החוף .כמו כן ,בארבעה תקריות שונות ,חדרו כוחות ישראלים לעומק של מספר
מאות מטרים מגדר הגבול ונסוגו לאחר שביצעו פעולות של יישור קרקע .באחת התקריות ,הכוחות הישראלים עצרו
לזמן קצר  12פלסטינים שאספו פסולת ברזל באזור הסמוך לגבול )בית להיה( ושחררו אותם לפני שנסוגו מהאזור.

 750סטודנטים עלולים להחמיץ את שנת הלימודים האקדמית
לפי הוועדה המייצגת את הסטודנטים תושבי עזה ,ישנם כעת כ 750 -סטודנטים ,שמרביתם התקבלו לאחרונה
ללימודים ,הממתינים לצאת את רצועת עזה במטרה להשתתף בלימודים בחו"ל ,שאליהם נרשמו .אם הם לא יורשו
לצאת את הרצועה במהלך השבועות הקרובים ,סטודנטים אלו יחמיצו את שנת הלימודים האקדמית.
יכולתם של סטודנטים תושבי עזה להמשיך את לימודיהם בחו"ל הוגבלה במידה רבה לאחר הטלת המצור ביוני
 .2007יציאת הסטודנטים דרך ישראל כפופה לקריטריונים נוקשים והם מתחרים במאות מקרים הומניטריים אחרים
על האישור לצאת את תחומי הרצועה .בין הקריטריונים :על הסטודנט לזכות במלגה מטעם אוניברסיטה "מוכרת"
)למרות שרשויות ישראל לא פרסמו מעולם רשימה של מוסדות מוכרים( ודיפלומט מהמדינה שהעניקה את המלגה
נדרש ללוות את הסטודנט ממעבר ארז ,דרך ישראל והגדה המערבית ,עד למעבר הגבול בין ישראל וירדן.
מעבר רפיח ,הסגור באופן רשמי מאז יוני  ,2007פועל במתכונת לא סדירה וסטודנטים המעוניינים לצאת דרכו
נדרשים לעבור תהליך רישום ממושך האורך ברוב המקרים כ 20 -יום .היציאה דרך המעבר כרוכה גם במנגנון תורים
מורכב ,המגביל את מספר הסטודנטים שרשאים לצאת את הרצועה .בפעם האחרונה שמעבר רפיח נפתח למעבר
תושבים ) 3 – 1בנובמבר( ,למשל ,לא הצליחו רוב הסטודנטים ,שכבר ישבו באוטובוסים ,לצאת דרך המעבר משום
שרשויות מצרים סגרו או תו לפני שהאוטובוסים שהובילו את הסטודנטים הגיעו לראש התור .הוועדה ציינה שחלק
מהסטודנטים ניסו לחצות את מעבר רפיח עד שש פעמים לפני שהדבר עלה בידם.

למרות העלייה בהיקף ייבוא גז הבישול ,המחסור נמשך
במהלך השבוע היה היקף אספקת גז הבישול שנכנסה לעזה גדול פי שישה ביחס לשבוע הקודם ) 298טון לעומת
 49.5טון( .אף על פי כן ,כמות זו ייצגה  17אחוזים בלבד מהצריכה השבועית ,כפי שהוערכה ע"י התאחדות בעלי
תחנות הדלק ) .(GSOAבנוסף ,היקף האספקה שהועברה השבוע הוא אחד מהנמוכים שנכנסו לרצועה מאז סיום
מתקפת "עופרת יצוקה" בינואר  .2009השפעתו של הגידול שחל השבוע בהיקף האספקה הינה מזערית :רק שמונה
מבין  30תחנות חלוקת גז הבישול שנאלצו לסגור את שעריהן במהלך השבוע השני של חודש נובמבר ,כתוצאה
מהמחסור בגז בישול ,הצליחו לפעול במתכונת חלקית למשך מספר שעות ,בימים שבהם התקבלו משלוחי הגז; בתי
החולים ,כולל בית החולים האירופי ,ממשיכים להשתמש במלאי חירום להפעלת מתקני הכביסה והמטבחים שלהם;
מנגנוני ההתמודדות של התושבים ממשיכים להישחק.
למרות המחסור בגז בישול ,לא דווח בשלב זה על מאפיות שנאלצו לסגור את שעריהן .בעקבות המחסור ששרר
בשנה שעברה ,מאפיות רבות החלו להשתמש בדלקים מסוגים אחרים לצורך גיבוי :רק  22מתוך  50המאפיות
הפועלות ברחבי עזה מסתמכות על גז בישול ומשתמשות כעת במלאי גז הבישול שברשותן.
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יתר  28המאפיות משתמשות בסולר ובחשמל .ב 23 -באוקטובר ,קרא ארגון  Oxfam Internationalלישראל לאפשר
את כניסת הכמות הדרושה של גז בישול מדי יום ,והזהיר כי משקי הבית ,המאפיות ובתי החולים של עזה יישארו ללא
גז בישול במהלך החג המוסלמי העומד בפתח ,חג הקורבן.

עדכון בנושא הדלקים
במהלך השבוע ,פעלו צינורות הדלק בנחל עוז ובכרם שלום במשך יום אחד וארבעה ימים ,בהתאמה .כמו כן ,חלה
ירידה בשיעור של  31אחוזים בהיקף הייבוא של דלק תעשייתי הדרוש להפעלת תחנת הכוח של עזה ,בהשוואה
לשבוע הקודם ) 2מיליון ליטר לעומת  2.9מיליון ליטר( .במהלך השבוע לא נכנסה לעזה אספקה של דלק וסולר
למטרות מסחר; הותרה כניסתם של  40,500ליטר דלק ו 400,450 -ליטר סולר בלבד ,שנועדו עבור אונר"א .דלק
וסולר ממצרים ,המועברים דרך המנהרות שתחת גבול עזה-מצרים ,נותרו זמינים בשוק ,וכמעט  100,000ליטר סולר
ו 100,000 -ליטר דלק הועברו לעזה מדי יום.

הממוצע השבועי של מטעני סחורות מיובאות נותר נמוך מהצריכה )21 - 15
בנובמבר(
במהלך השבוע ,נכנסו לעזה  580מטעני סחורות )מטען = משאית עם נגרר אחד( ,המייצגים ירידה בשיעור של כ16 -
אחוזים ביחס לכמות המטענים שנכנסו בשבוע הקודם ) .(687הנתון 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 –  545מטענים או  94אחוזים
מכלל הייבוא .יתר שישה האחוזים כללו כמויות מוגבלות של חומרי בניין וחקלאות ואספקה רפואית.
חומרי הבניין שנכנסו השבוע לרצועה כללו חצץ )ארבעה מטענים( המיועד לסלילת דרך בין אגני חמצון ,במסגרת
העבודות על מפעל הטיפול במי שופכין בבית להיה .זוהי הפעם השנייה במהלך השבועיים האחרונים שמותרת כניסת
חצץ לעזה .בנוסף ,נכנסו לעזה  97מטעני עגלים ) 2,889עגלים( – זוהי כמות העגלים הגדולה ביותר שנכנסה
לרצועה בשבוע אחד מאז יוני  .2008יחד עם זאת ,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 ) ITטכנולוגיית 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

ממוצע שבועי של מטענים הנכנסים לעזה
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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_24_english.pdf
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