האומות המאוחדות

המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA
השטח הפלסטיני הכבוש

דוח שבועי הגנה על אזרחים
ה 21-עד ה 27-בספטמבר

נושאים מרכזיים בדוח השבועי
השבוע נותרה בעינה הרמה הגבוהה של אלימות מתנחלים והתקריות הקשורות בה ,והביאה
להריגתם של שני פלסטינים ,אחד מהם ילד ,ושל שני ישראלים ,אחד מהם תינוק ,בגדה המערבית.
מתנחלים פגעו ביותר מ 900-עצים בבעלות פלסטינית ,נזק שהביא את סך העצים הניזוקים
השנה לכדי .7,500
חמישה עובדים נהרגו השבוע ,ושבעה אחרים נפצעו ,בעת עבודתם במנהרה העוברת מתחת
לגבול עזה עם מצרים .במסגרת המצור הישראלי המתמשך ממשיכים תושבי עזה להסתמך
במידה נרחבת על סחורות המועברות אל תוך רצועת עזה דרך המנהרות.

הגדה המערבית
הרוג אחד בעימות בין כוחות ישראלים
לפלסטינים
השבוע ,ב 23-בספטמבר ,ירו כוחות ישראליים
למוות בפלסטיני בן  37ופצעו לפחות  18אחרים
בכפר קוסרה (נפת שכם) .התקרית התרחשה
כשכוחות ישראלים ,שניסו לעצור עימותים בין
פלסטינים למתנחלים ,התעמתו גם עם תושבי
הכפר (ראו הפרק הבא בדוח זה) .התקרית באה
בעקבות עימותים שפרצו בכפר כבר בשבוע שעבר
בין מתנחלים לפלסטינים ,והביאו לירי ולפציעה של
פלסטיני ולדקירת מתנחל.
כמו כן ,השבוע ארגנו פלסטינים מספר הפגנות
במחסום קלנדיה ובאבו דיס (נפת ירושלים) ,כביטוי
תמיכה בבקשתו של הארגון לשחרור פלסטין
לקבלה לחברות באו”ם .ההפגנות התפתחו
לעימותים בין כוחות ישראלים לפלסטינים ,והביאו
לפציעתם של  16מפגינים ,ביניהם שלושה בני
נוער (בגילים  15ו ,)17-שאחד מהם התעוור בעין
אחת .עשרים וחמישה ( )25פלסטינים נוספים
ושני פעילים בינלאומיים וישראלים נפצעו בהפגנות
השבועיות נגד הרחבת התנחלות חלמיש בנפת
רמאללה .מספר עימותים בין כוחות ישראלים
לפלסטינים התרחשו גם במהלך מבצעי חיפושים
ומעצרים ברחבי הגדה המערבית ,אבל אלה לא

נפגעים פלסטינים מידי כוחות
ישראלים
הרוגים השבוע1 :
הרוגים ב 2011-לעומת אותה התקופה ב:2010-
 9לעומת 10
פצועים השבוע 42 ;62 :בהפגנות
מהם ילדים6 :
פצועים ב 2011-לעומת אותה התקופה ב:2010-
 1,160לעומת 925

גרמו לנפגעים .בסך הכול ניהלו השבוע כוחות
ישראלים כ 60-מבצעי חיפושים ומעצרים בערי
הגדה המערבית ובכפריה ,נתון נמוך בהרבה
מהממוצע השבועי למבצעים מסוג זה מאז תחילת
השנה ( .)90בנוסף ,השבוע נפצעו גבר פלסטיני
ובתו בת ה 17-כשהאיש איבד שליטה במכוניתו
במהלך מרדף על ידי כוחות ישראלים ,לאחר שעל
פי הדיווחים לא עצר במחסום פתע בנפת בית
לחם.

מתיחות רבה לאחר שתקריות במעורבות
מתנחלים מביאות למותו של ילד פלסטיני
ושל שני מתנחלים ,מהם תינוק ,וכן לנזק
ליותר מ 900-עצים
ב 27-בספטמבר מת ילד פלסטיני בן שמונה,
תושב שכונת אל בקעה בעיר חברון ,מפצעים
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שנפצע ב 23-בספטמבר ,אחרי שנדרס על ידי כלי
רכב של מתנחלים .בעקבות התקרית פרצו בין
תושבי אל בקעה למתנחלים מהתנחלות גבעת
חרסינה הסמוכה עימותים ,שבמהלכם התערבה
משטרת ישראל ועצרה שני פלסטינים .מאז
תחילת השנה נהרגו שני פלסטינים ,אחד מהם
ילד ,ו 19-אחרים ,מהם  14ילדים ,נפצעו אחרי
שנפגעו מכלי רכב של מתנחלים .כמו כן בנפת
חברון ,ב 23-בספטמבר מתו מתנחל ובנו התינוק
בן  18החודשים בתאונה שהתרחשה בעת שאבי
התינוק נהג בכביש .לדברי משטרת ישראל נהרגו
השניים כשהנהג איבד שליטה ברכבו אחרי שנפגע
מאבנים שיידו פלסטינים.
כמו כן ,השבוע ,בשלוש תקריות נפרדות
שהתרחשו בנפות בית לחם ושכם ,נפצע פלסטיני
כשמתנחלים רגמו את מכוניתו באבנים ,ושני
פלסטינים אחרים נפצעו כשהותקפו גופנית על ידי
מתנחלים .כמו כן ,בנפת חברון נפצעה מתנחלת
שמכוניתה נרגמה על ידי פלסטינים.
במהלך התקופה שאותה מכסה הדיווח רשם
המשרד לתיאום עניינים הומניטריים ()OCHA
 14מתקפות מתנחלים שגרמו נזק כבד לרכוש
בבעלות פלסטינית .נתון זה גבוה במידה ניכרת
מהממוצע השבועי של מתקפות מסוג זה מאז
תחילת השנה ( .)6מתנחלים כרתו ,עקרו או הציתו
יותר מ 900-עצים בנפות שכם ,רמאללה וחברון.
יותר ממחצית מהעצים שהושחתו ניזוקו בשתי
תקריות נפרדות בכפר קוסרה (נפת שכם) .מאז
תחילת השנה השחיתו מתנחלים יותר מ7,500-
עצים השייכים לפלסטינים .כן רגמו מתנחלים
באבנים כלי רכב בנפות שכם ,חברון ,בית לחם
רמאללה ,וגרמו נזק לעשרה מהם .כמו כן דווח

רצועת עזה
נמשכת הרגיעה ברצועת עזה ובדרום ישראל – זה
השבוע השני ברציפות שלא התקבלו כל דיווחים
על נפגעים .ברם ,פלגים חמושים פלסטינים
ירו מספר טילים מתוצרת מקומית לעבר דרום
ישראל ,וכוחות ישראלים פתחו באש על פלסטינים
ששהו בקרבת הגדר המפרידה בין ישראל לרצועת
עזה ,ירי שלא גרם לנפגעים או לנזק לרכוש.
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תקריות במעורבות מתנחלים:
תקריות שהביאו לפציעת פלסטינים או לנזק לרכוש
פלסטיני:
תקריות ב 2011-לעומת אותה התקופה בשנת
 326 :2010לעומת 202
פצועים השבוע3 :
פצועים פלסטינים בשנת  2011לעומת אותה
התקופה ב 139 :2010-לעומת 74
מתנחלים שנפצעו בשנת  2011לעומת אותה
התקופה ב 28 :2010-לעומת 39

על תקריות רבות של מניעת גישה והפחדה בידי
מתנחלים ,אף שאלה לא גרמו לנפגעים.

נמשכות ההריסות
השבוע ,זו הפעם הראשונה מזה שבועיים ,לא ביצעו
הרשויות הישראליות הריסות .יחד עם זאת ,תושב
פלסטיני של שכונת סילואן שבירושלים המזרחית
הרס בעצמו תוספת חדר שנבנתה בביתו ,לאחר
שקיבל מן הרשויות הישראליות אזהרה שתבעה
ממנו לעשות זאת משום שהחדר נבנה בלא היתר
בנייה שמנפיקה ישראל ,בצירוף קנס בסך 15,000
 .₪לא דווח על עקירה בכפייה .כמו כן ,השבוע
החרימו הרשויות הישראליות טרקטור ומיכל מים
בכפר עין אל חילווה (נפת יריחו).

מבנים בבעלות פלסטינית
שנהרסו
מבנים שנהרסו השבוע1 :
מהם מבני מגורים1:
מבנים שנהרסו בשנת  2011לעומת אותה
התקופה בשנת  409 :2010לעומת .290
בני אדם שנעקרו בכפייה ב 2011-לעומת אותה
התקופה ב 804 :2010-לעומת 374

ההגבלות שמטילה ישראל על גישת פלסטינים
לשטחים ביבשה (במרחק של עד  1,500מהגדר)
ובים (במרחק של יותר משלושה מיילים ימיים
מהחוף) ממשיכות לשבש את חייהם של אלפי
פלסטינים ולפגוע במחייתם .בשתי תקריות
נפרדות לפחות פתחו כוחות ישראליים ביריות
אזהרה לעבר חקלאים שעבדו בקרבת הגדר ,ואף
דוח שבועי הגנה על אזרחים
ה 14-עד ה 20-בספטמבר

שלא גרמו לנפגעים אילצו את החקלאים לנטוש
את אדמתם .בנוסף ,טנקים ודחפורים ישראלים
חדרו לעומק של  350מטרים בתוך עזה ונסוגו
לאחר שיישרו אדמה .כמו כן ,בהזדמנות אחת פתח
חיל הים הישראלי ביריות אזהרה לעבר סירות דיג
פלסטיניות ,ואילץ אותן לחזור לחוף.

המנהרות ממשיכות לגבות חיים;
חמישה הרוגים ושבעה פצועים
בשתי תקריות נפרדות שהתרחשו השבוע (ב-
 24וב 27-בספטמבר) נהרגו חמישה פלסטינים
ושבעה נוספים נפצעו בעת שעבדו בתוך מנהרות
מתחת לגבול עזה עם מצרים .הנפגעים כללו
שני עובדים שנהרגו ושבעה נוספים שנפצעו
כשמיכל גז התפוצץ בתוך מנהרה ,ושני עובדים
נוספים שנהרגו בהתמוטטות של מנהרה ,אחרי
שכוחות מצריים הזרימו ,לכאורה ,מי ביוב אל תוך
המנהרה .מאז יישום האמצעים הישראליים להקלת
המצור ,ביוני  ,2010ניכרה אמנם ירידה בפעילות
המנהרות ,ועל פי הדיווחים נסגרו מנהרות רבות
על ידי כוחות מצרים .ואף על פי כן ,פעילות זו
ממשיכה להוות מקור עיקרי לחומרי הבניין,
שייבואם דרך המעברים הרשמיים עם ישראל עדיין
אסור ,וכן לדלק ,שמחירו במצרים זול ממחירו
בישראל .מאז תחילת  2011נהרגו  30פלסטינים
ו 51-נוספים נפצעו בתקריות במנהרות ,לרבות
תקיפות אוויריות ,התמוטטויות והתחשמלות.

עליה בתנועה דרך מעבר רפיח
במהלך התקופה שאותה מכסה הדיווח יצאו את
עזה דרך מעבר רפיח ,הנתון לשליטת מצרים,
כ 4,080-בני אדם ,ו 2,620-בני אדם נכנסו אל
עזה .נתון זה מהווה עלייה לעומת מספר בני
האדם שנכנסו אל מצרים בשבועות האחרונים;

נפגעים פלסטינים מידי כוחות
ישראלים
הרוגים השבוע0 :
מהם ילדים0 :
הרוגים ב 2011-לעומת אותה התקופה ב:2010-
 85לעומת 53
פצועים השבוע0 :
מתוכם ילדים0 :
פצועים ב 2011-לעומת אותה התקופה ב:2010-
 417לעומת 194

יחד עם זאת ,הוא עדיין נמוך ממספר היוצאים מדי
שבוע בחמשת החודשים הראשונים של ,2006
לפני סגירתו החלקית של המעבר ,כשמדי יום
עברו בו בממוצע  650בני אדם בכל כיוון .כמו כן,
בקשותיהם של  194בני אדם בסך הכול להיכנס
למצרים נדחו השבוע ,מסיבות שלא פורטו .למרות
העלייה הכללית במספר בני האדם היוצאים את
עזה דרך רפיח ,הרי שבשל הפיגור שנוצר קודם
לפתיחתו מחדש של המעבר ,אלפי נוסעים עדיין
רשומים אצל רשויות הגבול והמעברים בעזה
וממתינים לצאת את עזה בחודשים הקרובים.

תנועת סחורות (מעבר כרם
שלום):
יבוא:
מטענים שנכנסו השבוע1,099 :
מטענים המכילים מזון53% :
ממוצע מטענים שבועי מאז תחילת 938 :2011
ממוצע מטענים שבועי לפני המצור2,807 :
יצוא:
מטענים שיצאו השבוע( 0 :אפס)
ממוצע שבועי מאז תחילת 6 :2011

הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר OCHA
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_09_30_english.pdf

למידע נוסף אנא פנו ליהודית הראל  harel@un.org ,או בטל’ 02-5829962
דוח שבועי הגנה על אזרחים
ה 14-עד ה 20-בספטמבר
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