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עוצרמבוא
המלחמהבזמןבשטחיםהאדםזכויותעניינוזהדו"ח

מאזלהשקדמהתקופהמכלהשונהתקופהבמפרץ,

אתלתקוףעיראקאיומיבשטחים.ישראלשלטון
קונוונציונאלי,ובלתיקונוונציונאליבנשקישראל

התמיכהישראל,לעברטיליםמ-30יותרשיגור

שהופנווהקריאותהפלסטיניבציבורהרווחתבעיראק
כל-בישראלבמלחמתהלעיראקלסייעזהלציבור

הןהמדינהרשויותשלמיוחדתהיערכותחייבואלה

אמצעינקיטתזהובכללבשטחיםוהןישראלבשטח

מתאימים.ביטחון

לכבדהמדינהמחובתמפחיתאינומלחמהשלמצבאך

היעדרזהחדשמצבשלפירושוואיןהאדםזכויותאת

מבחנהוהגינות.מוסרחוק,שלמחייבותנורמות
שליסודערכיעלבשמירתההואחברהשלהאמיתי

שהעירכפיומצוקה.משברבשעתדווקאצדק

רועמיםכאשרהעליון,המשפטביתלאחרונה

ותפקידםהחוק,שלטוןשלקולונדםלאהתותחים,

לפרסםלתעד,לחקור,האדםזכויותאירגונישלהקשה
זו.קשהבשעהגםהאדםזכויותמצבעלולהתריע
אדםלזכויותהקשוריםבנושאיםהממשלהמדיניות

בעתלמדיניותהזההלהיותחייבתאינהמלחמהבעת
נוקטיםכאשרלגיטימישהואאמצעיכללאאךרגיעה.

להיותממשיךמלחמה,פרוץעםקצרהלתקופהבו

קיימתחודש.אושבועייםשבוע,חלוףאחרילגיטימי

לביןמובניםביטחוןצרכיביןלאזןמתמדתחובה

התושביםשלהבסיסייםוצרכיהסבריאותםשלומם,

כגוןאמצעיהמדינה.אחראיתרווחתםשעלבשטחים,

ההולכתבתושבים,קשהפגיעההגורםסגר,אועוצר
ללאבולנקוטאיןהימים,שחולפיםככלומחמירה

נראיםהמלחמהשלהרביעיבשבועזמן.הגבלת

המציאות.מחוייבישאינםכאמצעיםוהסגרהעוצר

חלקידו"חהואזהדו"חמידע,בהשגתהבעיותבשל

שעומדיםוהקשייםמהמגבלותמעטרקומפרטבלבד

וההגבלותהסגר,העוצר,בשלהשטחיםתושביבפני

המלחמה.בזמן

שלהתנועהחופשעלכלליתהגבלההיאעוצרהטלת
בתיהם.אתלצאתרשאיםאינםאשרתושבים,

שלבאמצעינרחבשימושנעשההאנתיפאדהבתקופת

התנגשויותלאחר-הרוחות"הרגעת"לשםכוללעוצר

בפעילותחשודיםאחרחיפושלצורךלמונען,כדיאו

התפרעויותולמניעתמעצריםביצועלצורךעויינת,

פיגועים,בביצועחשודיםשלבתיםפיצוץבעת

גבייתמבצעילשםגםבעוצרשימושנעשהלעיתים

רביםבאזוריםהוטלוכוללממושךעוצרמיסים.

עזהברצועההפליטיםמחנותכלהאנתיפאדה.בתקופת

1988בינוארנתוניםהיואיש,מ-300,000למעלה(

היתהקבאטיההעיירהעוצר.תחתשבועייםבמשך

שלרצחלאחריוםמ-40למעלהבמשךעוצרתחת

הוטלב-19881989.בפברוארפעולהבשיתוףחשוד

ובשנתיום)28סה"כ(פעמיםארבעהעיירהעלעוצר

מוטלעזהברצועתיום).19סה"כ(פעמים19905

מאימחודש04:00-20:00(השעותבין(לילהעוצר

.1988
מלחמתפרוץעםהשטחיםעלשהוטלהעוצרזאת,עם

העוצרהואשבועות,ארבעהכהעדושנמשךהמפרץ,
1967.מאזביותרהממושךהכללי

89סעיףהוראות:בשתימעוגנתעוצרלהטלתהסמכות

מס'(המערבית)הגדה(ביטחוןהוראותבדברלצו

שעת(ההגנהלתקנות124ותקנהל"שת-378,1970(
מטילותואינןכוללותהינןאלההוראות1945.חירום)

קובע:הנ"ל89סעיףזמן.הגבלתכל

שטחבתחומיאדם,מכללדרושרשאיצבאימפקד
שעותאותןבמשךביתבתוךישארכיבצו,שיצויין

בצו.שייקבעו
שימושבמפורשמזכירלאהבין-לאומישהחוקלמרות

כיבושלשלטוןמאפשרים1907האגכלליבעוצר,

והביטחוןהסדראתלהבטיח"מתאימיםצעדיםלקחת
הציבוריים".

להשתמשניתןהעליוןבית-המשפטשלהפסיקהלפי

זהבאמצעיושימושמניעתית,למטרהורקאךבעוצר
לצרכינועדהעוצרפסול.הואענישתיותלמטרות

כובשתמעצמהשלסמכותהלצדאךביטחון,
אתולקייםלדאוגחובהקיימתביטחוןלהבטיח

התושבים.רווחת

בגדההקולקטיביתהענישהבצלם,ראההעוצרעלעוד
1990.נובמברעזה,וברצועתהמערבית



עלהממושךהעוצרשלהמצטברותההשלכות
השטחיםתושבישלורווחתםפרנסתםבריאותם,

מדינתידיעלזאתחובהשלמלואהאתבשאלהמעמיד
שללמצוקתםעריםשהםהשלטונותהודעתישראל.
מתיישבתאינהוהסגר,העוצרבשלהשטחיםתושבי

האחרון.בחודששהתנהלומיסים,גבייתפעולותעם
אתלאבטחכדיבצבאמיסיסגובינעזרובדהיישה

ובטול-כרםבג'ניןהעוצר.בתקופתהמיסיםגביית
1991.המסלשנתמסמקדמותלשלםתושביםנתבקשו

בשבועייםבבתיהםלהסתגרהתושביםנדרשובגדה
אחתהצטיידותלשםיציאהלמעטהראשונים,

העוצרהוסרכעזהימים.ארבעהאולשלושה
לצאתהורשונשיםרקאולםלשבוע,אחתלשעתיים
מועטותבעוצרההפסקותמסוימיםבאיזוריםמבתיהן.

מחנההמלחמה.לפניעודהוטלהעוצרובאחריםיותר,
עודהפסקהללאכמעטבעוצרהושםדהיישההפליטים
בנפתשמס,נורהפליטיםומחנה1990דצמברמתחילת

ינואר.מתחילתבעוצרכרם,טול
האזרחלזכויותהאגודהבצלם,(אדםזכויותארגוני

הביטחון,לשרפנוהפרט)לתגנתוהמוקדבישראל
יכולתםככללעשותבבקשהחברי-כנסת,מספראלוכן

הודיעהכנסתחבריפניותבעקבותהעוצר.להסרת
המ-3החלכיגורןשמואלבשטחיםהפעולותמתאם

שלהדרגתיתהסרה"מדיניותלהתבצעתחלבפברואר
יותרארוכותלשעותמוסרהעוצרכלומר,העוצר".

השעותביןכללבדרךבגדה,האזוריםברוב
מלא,בתוקףהעוצרהיהעזהברצועת16:00-08:00.

עדבשבוע,פעמייםאופעםמספרלשעותהוסרוהוא
שלושהבמשךלמלחמה.הרביעיהשבועתחילת
אזורקהעוצר,בשעתלצאתלנשיםרקהותרשבועות
לגברים.גםלראשונההיציאההותרה
ומיוםלמקוםממקוםמשתנותהעוצרהסרתשעות
וכפריסעריםעללתושביםמודיעיםיוםמידיליום.
העוצרמהםיוסרלאולפיכךתקריות"התפתחו"בהם
9.2.91ב'ביוםהודיעולמשלכךהמחרת.ביום

ושכונתאל-חידרדהיישה,ג'אלא,בביתשהעוצר
בשלהמחרתביוםיוסרלאבבית-לחם,אל-דוחה

סדר.הפרות
ההסרהמדיניותהעוצר.נמשךמחודשלמעלהזה

אלהעוצריבואמתיברורולאבהירהאינהההדרגתית
העוצרמוסראכןבגדההאיזוריסשברובלמרותסופו.
שבכלכךבסבב,העוצרמוסרבעזהביום,שעותבל-8

שלישי.יוםבכלרקהעוצרמוסרנקודה

פגר
השטחיםמןהיציאההעוצר,מוסרבהןבשעותגם

הנעיםהיחידיםמיוחד.היתרללאאדםלכלאסורה
הגריםישראלאזרחיהםהצבאלאנשיפרטבחופשיות
כשטחים.

הפלסטיניםעלכלומרלחוד,ישובכלעלגםמוטלסגר
כתוצאההשטחים.בתוךלשניאחדמאגורלעבוראסור
הסמוכהלעירלהגיעכפרמאנשיאחתלאנמנעמכך
יכוליסאינסרביםאנשיםוכדומה.לבנקקניות,לשם
קרוביהם.אתלבקראועבודתםלמקוםלהגיעכךעקב

צוויםשניעל-ידימוסדרתואליהםמהשטחיםהתנועה
בדברצוהוצאלשטחיםצה"לכניסתעםנפרדים:
34(מס'(המערבית)הגדהאיזור(סגוריםשטחים

נאמרבצוסגור.כשטחהגדהעלהמכריזז"כשת-1967,
צוסגורי.כשטחבזהמוכרןהמערביתהגדהשטח"כי

עזה.לגביהוצאדומה
מוסדרתלישראלהשטחיםמןלצאתאנשיםשלזכותם

תושביביןהמבחיניםכללייםהיתריםבאמצעות
פרוץעםהישראלים.ואלההפלסטיניםהשטחים
התושביםיכלושעל-פיוההיתרזמניתבוטלהמלחמה

התןשביםלגביהאיזור.מןלצאתהפלסטינים
מןלצאתרשאיםהםפיועל-היתרהוצאהישראלים
אליהם.ולהיכנסהשטחים
מישראלאחר:בצומוסדרתמישראללשטחיםהכניסה
מיאומיוחדהיתרבעלילהיכנסמורשיםעזהלרצועת
להיכנסחוקיתמניעהאיןלגדהקטיף.לגוששנוסע
כשטחמסויםאוורעלמכריןצבאימפקדכןאםאלא
סגור.צבאי
שלהיתריםלראשונהחודשובפברוארב-10

בישראל.לעבודהלהגיעמהשטחיםפלסטינים
פועליםשלמסוייםלמספראיפשרוהשלטונות
למקומותלהגיעבישראלהעבודהבלשכותהרשומים
עלוהסגרהעוצרלמרותהירוקהקובתוךעבודתם

ידיעלבמפורששנתבקשופועליםרקהשטחים.
לצאתהורשוהמעסיקיםבמכוניותונלקחומעסיקיהם

שהמניעכךעלמעידהזועובדהבישראל.לעבודה
תושביעללהקלהרצוןאינוההיתריםלחידוש

נתאפשרהלאלפרנסתםבישראלשעבודתםהשטחים
למעסיקיםלסייערצוןבעיקראלאהעוצר,מחמת

עבודה.כוחהחסריםהישראלים



הלכלכו1תחייה

בשטחים.הכלכלהחייאתלחלוטיןשיתקהעוצר

הורעשמצבםהפלסטינים,התושביםשלפרנסתם
ולגביקשות,נפגעההאחרונים,בחודשיםממילא
מצטברמיידי,הואהנזקלחלוטין.נגדעהרבים

בישראלהעובדיםפועליםטווח.ארוךגםולעתים
זרעו,שלאחקלאיםעבודתם,מקוםאתלאבדעלולים

שלמה,עונהשליבוליאבדוקטפולאאוקצרולא
חוזיםיאבדובמועדתוצרתסיפקושלאבתי-חרושת

ולקוחות.

כוללהתמונה-תכניותהפידא.
שנגרמוההפסדיםאתמעריכההבאבעמודהטבלה

ובשטחים)בישראלהמועסקים(הפלסטיניםלפועלים
ביןמהעוצר,כתוצאהולעצמאיםהשירותיםלעובדי
1991.בפברוארל-10בינוארה-17

בידישנכתבדו"חעלמסתמכיםזהבפרקהנתונים1.

חוליילה.ממירהכלכלן

עוצרבמשךיומייםנזקיםשלביותרהנמוךהממוצע
בעובדהלהתחשבישדולר.מיליוןב-5.2מוערךזה

הקבוצההכנסותשלהמוסףהערךאתהכללנושלא
הרביעית.

סקטוריאלייםהפסדיםב.
היישעת.1
מהםאיש,כ-30,000מעסיקהבשטחיםהתעשייה
בזמןברצועה.ו-10,000המערביתבגדהכ-20,000

לעבוד.ותרופותמיוןמפעליכל-30אישורניתןהעוצר
העוצרהסרתעםגססגורים.היוהמפעליםשארכל

במספרהמפעליםנתקליםיותרממושכותלתקופות
ומצבהתמוטטה,האשראימערכתחריפות.בעיות
כיעדביותר,קשההמפעליםברובהמזומניםתזרים

העבודה.אתכלללחדשיכלולאמהמפעליםחלק
לאירופהאולישראללירדן,מייצאיםרביםמפעלים

בתקופהלחלוטין.כמעטשפסקיצואישראל),דרך(
כב-95%היצורירדבפברוארל-10בינוארה-17שבין

בשטחיםהכנסותהפסד

1991בפברואר10-בינואר17
--------

נזקיםסה"כישיריםנזקיםחודשיתמשכורתהעובדיםמספרהעובדיםסוג

דולריםבמיליונידולריםבמיליוניבדולריםממוצעת

והרצועההגדהתושבי1(
בישראלהעובדים

וברצועהבגדהפועלים2(

בגדהבשרותיםשכירים3(
וברצועה

וברצועהבגדהעצמאים4(

100,00050041.500*41.500

47,50030011.875**23.750

56,5006002.825"**2.825

100,000

750
62.500

62.500

118.700130.575--304,000סה,כ

זו.עבודהשלוהעונתיהחלקיבאופיבהתחשבהעובדים,ומספרהממוצעהשכרעל-פיחושב*
ערךמייצריםשעובדיםכךעלבהתבססעובדים,במשכורותהישיריםהנזקיםסכוםפעמייםהםכאןהנזקיםסה"כ*"

100%.שלמוסף
לרשויותבנוסףבריאות,ושירותיחינוךמוסדותולמספרמאחר10%,שלבשיעורחושבוזהבסקטורהנזקים***

שכיריהם.ממשכורותחלקשכיסומשירותיהם,הכנסותהיומקומיות,



חקלאית2.
מתפרנסיםחקלאייםופועליםאיכריםכ-40,000
החקלאותנוספיםאלפיםלכמהבשטחים.מחקלאות

היוותהב-1989/90הכנסה.שלמשנימקורהיא
בשטחים.מהתל"גכ-35%החקלאות

הכנתיבולים,באיסוףהעוצרפגעהשדהבענפי
קטיףממושכת),גשמיםעצירתלאחר(וזריעהשטחים
והשקייהריסוסכגוןשוטפיםוטיפוליםהדרים,
בחממות).בייחוד(
לטפלמזון,להשיגהתקשובעלי-החייםמגדלי

למרעה.ולהוציאםנבעלי-החיים
הגשריםסגירתבשלאםקשות,נפגעהחקלאיהיצוא

ירידתבשלואםמלא,כמעטבאופןלישראלוהמעבר
אולרססםאפשרותחוסרבגללהיבוליםאיכות

בשטחיםבצריכההחדההירידהגםבזמן.לאוספם
והבקר.הצאןבמגדליבמיוחדבחקלאים,קשותפגעה

הבקרבשרצריכתירדהלמלחמההרביעיבשבוע
טרייםוירקותב-40%עוףבשרב-80%,והצאן

ב-70%(.

בחקלאים:ופגיעותנזקיםשלדוגמאותלהלן
להגנתהמוקדאלבוטמהחסןפנה31.1.91בתאריך*

כ-10,000המעבדיםבתירכפרתושביבשםהפרט
ענביםכרמיבמקוםמעבדיםהשארביןאדמה.דונם

כגוןירקותשטחיוכןואגסיםזיתמשמש,ומטעי
במשךהורשולאהכפרתושביובצל.צנוןפטרוזיליה

מהםנמנעכמו-כןולמטעים.לשדותלהגיעיום18
ותרנגולות.פרותעזים,בבעלי-חיים:לטפל

-PHRIC-האדםלזכויותהפלסטיניהמידעמרכז*
שהפריטול-כרםבנפתהדרעצידונם9,000עלמוסר
מוערךהנזקיום.12שלמעוצרכתוצאהעליהםנרקב

באיזורהכלליהנזקש"ח.כב-180,000ידםעל
העוצרשלהראשוניםהשבועותבשלושתטול-כרם

ש"ח.מיליוןבב-9מוערך
וביצואההחקלאיתהתוצרתבשיווקהבעיותבשל*

הפסד.במחיריהתוצרתאתהשטחיםחקלאימוכרים
תרנגולותכיעולהלמוקדמיריחושנמסרומעדויות
הריאלי.ממחירןכב-25%נמכרות

שיווקועדראשיושבעארף,אבואל-רחמןעבד*
חוזהנחתםכילבצלםמסרהמערבית,בגדההשמן

שמןטון6,000מכירתעלאיטליהלממשלתהוועדבין
טון1,000לייצאהוועדהצליחהעוצרהטלתעדזית.
לאהנותריםהטון5,000יצואאולםזית,שמן

מעצרים

במפרץהמלחמהפרוץמאזצה"ל,דוברנתוניעל-פי
מתוכםאיש,3,647בשטחיםנעצרוה-12.2.91,ועד

בגדהעזה.כרצועתו-642המערביתבגדהאיש3,005
ביןעוצר.הפרותבעווןאיש1,714נעצרובלבד

ללאמעצר(מינהליבצועצוריםמספרגםהעצורים
מידעבקבלתהכרוכותוהבעיותהסגרבשלמשפט).

שלהמדוייקממפרסמהולדעתקשהמהשטחים,
סריד"רהואביניהםהידועהמינהלים.העצירים
מידעבהעברתשהואשםלפילוסופיהמרצהנוסייבה,
כמונוסייבה,רשמית".עיראקיתל"אישיותביטחוני
מינהלי,במעצרשנעצרואחריםפלסטיניםמנהיגים

כיטענוהביטחוןששלטונותמשוםלדיןהועמדלא
בפעולותיהם.הקשורמידעלחשוףרוציםהםאין

לדיןהועמדועוצרבהפרותשהואשמוהעצוריםמאות
רובםעורכי-דין.נוכחותוללאמהיריםבמשפטים

אחרים,ש"ח.1,500-500שביןבסכומיםונקנסוהודו
עםיצויןבפועל.מאסרלתקופותנידונוהודו,שלא
לשלםיכלולאשנקנסוהמהעצוריםניכרשחלקזאת,
רשמאווימונהעורכת-דיןבמאסר.ונשארוהקנסאת

משוסמאסרימי50ירצועציריםכילבצלםדיווחה
ש"ח,500שלבסכוםקנסלשלםיכוליסשאינם

ש"ח800שלקנסלשלםשנדרשואחריםועצירים
לעומתבעזה,לשלמו.במקוםמאסרימי40רקמרצים
יכולפרעונםאולםיותרגבוהיםהקנסותזאת,

להדחות.
עלהמלחמהתחילתעםהכריזובגדהעורכי-הדין

המהיריםבמשפטיםיופיעושלאבהודיעםשביתה,
שלעיןבמראיתחלקלקחתמוכניםהםשאיןמשום
יכולותאינןטלפוןללאמשפחותהעוצרבשלצדק.
אינםמצידםואלהעורכי-הדין,עםקשרליצור
רובלפיכךבתיקים.לעייןאועדיםלזמןיבולים

נוכחותללאנערכיםבגדההמהיריםהמשפטים
עורכי-דין

התבצע



חינור

כלאתהשלטונותסגרוהמלחמהפרוץלפניעוד
12ועד1990בדצמברמ-31החלבשטחים,בתי-הספר

שזמנההשנהאמצעחופשתלשם1991,בינואר
המינהל,שלהחינוךתוכניתעל-פיבמפתיע.הוקדם

השנהאמצעבחינותהיואמורותבסתיו,שהוכרזה
בינואר,ל-10ה-3ביןהממשלתייםבבתי-הספרלהערך

בינוארב-12להתחילהיתהאמורהוהחופשה
לשםבתי-הספרלסגירתהצובו.ה-26עדולהימשך
וגרםהלימודיםשנתשלהתקיןלמהלךהפריעחופשה

ה"חופשה"צוהתקיימו.שטרםבחינותשללדחייתן

בתי-הספרובכללםהפרטייםבתי-הספרעלגםהוחל
ב-23כברדתיות)מסיבות(לחופשהשיצאוהנוצריים,

בדצמבר.
חודשלאותובו-15בתי-הספרנפתחולינוארב-13
והגניםבתי-הספרכלסגוריםמאזבצו.נסגרו

נסגריםבההרביעיתהלימודיםשנתזוהיבשטחים.
לתקופותצבאייםבצוויםבשטחיםבתי-הספר

ארוכות.
החינוךמערכתלכלסגירהצוויהוצאו1988בפברואר

ובתי-ספרילדיםגניזהובכללהמערבית,בגדה
ומקצועיים.תיכונייםמכינים,יסודיים,

בגדהבבתי-הספרהלימודיםהתקיימולאמאז
בתי-הספרפעלו1988-1987הלימודיםבשנתכסדרם.

הימים210מתוךבלבדימיםכ-147במשךבגדה

לימודימי35התקיימוב-1989-1988התיקניים,
ו-20במכינים26היסודיים,בבתי-הספר

בעל-יסודיים.

הפעולותמתאםלמשרדבצלםשלפנייהבעקבות
כניסתםמותרתכעתכימהמשרדלנונמסרבשטחים,

כאמור,קיימת,עדייןהבעייהזאתעםהשניים.של
נוספים.פלסטיניםאלפיעבור

לימודימיכ-140התקיימו1990-1989הלימודיםבשנת
כולה.במערכת
ימיםבאותםגםמלימודיםהושבתורביםבתי-ספר

סגירהצווימתוקףכלליים,סגירהצוויהיולאבהם
בהםבמקומותבתי-ספרסגירתבעקבותאואיזוריים

הצבא.עםהתנגשויותאומהומותהיו
דברובהדרגה,באיחורהחלההנוכחיתהלימודיםשנת
התיכוניים.בבתי-הספרבמיוחדחמורבאופןשפגע

ימי31המלחמהעדהפסידואלהבתי-ספרתלמידי
החינוךשמערכתבשעהבעזה.ו-40בגדהלימוד

בינואר,ב-27החלבהדרגתיותלתפקדשבהבישראל
בשטחיםהספרבתי-בפברואר,ב-12מלאולתפקוד

סגורים.עדיין

אףסגורותבשטחיםוהמכללותהאוניברסיטאותכל
פברוארמאזסגורותהאוניברסיטאותמןארבעהן.

שבו1990,במארסמחדששנפתחושתיים,ועוד1988
המלחמה.פרוץעםונסגרו

=-:זבד,-נעין:--



הירדןבגשריעבר
פרוץלפנילירדןשיצאופלסטינים,ממאותמונעצה"ל

ממתיניםאישכ-5,000לשטחים.לשובהמלחמה,

נכנסיםרגיליםבימיםכניסה.אישורלקבלתבירדן

המספרירדכעתאוטובוסים.40-30ביןלישראלמירדן

מחלקגםנמנעתוהכניסהבלבד,אחדלאוטובוס
מתאםעוזרתהוכמן,נוריתסגןהאוטובוס.מנוסעי

שהכניסהב-11.2.91לבצלםמסרהבשטחים,הפעולות

ותקשורתדתלאנשירקמותרתהירדןבגשרי
פניותבצלםקיבלזאת,עםהומאנטיריים".הלמקרים

סיבות"למרותהכניסהנמנעהמהםמתושבים
חשאש,סלימאןראייקהבגשר.שהציגוהומאניטריות"

לגשרהגיעהשכם,תושבת98009232(,ת.ז.(50בת
שבעלההמאשרתרפואיתתעודהוהציגהב-5.2.91

בעקבותבשכםאל-איתיהאדבבית-החוליםאושפז

אופשרה.לאלשטחיםכניסתהלב.מחלת
ושנישכם,תושבת918730185(,ת.ז.(כחאווישמי

ב-8.2.91החולה.אימהאתלבקרלירדןיצאוילדיה,

להציגנדרשהוהיאבגשר,חזרהלעבורלהניתןלא

שהיהלרשיוןבנוסףהנפה,ממושלכניסהאישור

אישורלבעלהלתתסירבובשכםבמינהלברשותה.

כזה,

לנונמסרהפעולות,מתאםלמשרדבצלםפנייתבעקבות1.
לבתיהן.לחזוריורשוכחאווישוהגב'חשאשהגב'כי

אלפילגביכאמור,קיימתעדייןהבעייהזאתעם
אחרים.פלסטינים

רפואה
חמורותבעיותנוצרובשטחיםהעוצרהטלתמאז

אנשיתנועתעלההגבלותמןהנובעותהרפואהבתחום

וחולים.רפואה

רפואילטיפולנגישותבעיותא.
קשייםבפניעומדיםטלפוןבביתםשאיןאנשים

לשםמהביתיציאהרפואי.לטיפולבהזדקקםחמורים

במכוניתנסיעהגםכמומסוכנת,אמבולנסהזמנת

אישור.ללאפרטית
עללבצלםנמסרהפלסטיניהרפואיהסיועמאיגוד
כתוצאהחמוריםוסיבוכיםדםאיבודשלמקרים

רפואי.טיפולמהשהיית
במספרמשמעותיתירידהנרשמהבבתי-החולים
כילנונמסרלמשלכךהלידות.ובמספרהמאושפזים

פרוץשמאזבחודשנרשמואל-מקאסדבבית-החולים

רגיל.בחודש500במקוםלידות150המלחמה

גריםאל-מקאסדהחוליםמעובדיכש-75%מכיוון

החוליםבקרבת-ביתלישוןמהםרביםנאלצובגדה,

העוצר.בתקופתלהומחוצהבגדהלנועיכלולאשכן

הרפואיהצוותתנועותעלמיגבלותב.
מלהגיעמנועבשטחיםהרפואימהצוות30%-40%בין

תנועה.היתריאי-קבלתבשלעבודתולמקום

מגבלותנותרועדייןמספרלשעותהעוצרהסרתעםגם
מוסרהעוצרשכןהרפואי,הצוותתנועתעלרבות

רפואהאנשיכךשונים.באיזוריסשונותבשעות
חייביםעדייןמגוריהםלאיזורמחוץהעובדים

מקבלים.כולםלאאותולנפה,מנפהתנועהברישיון

בירושליםאל-מקאסדמבית-חוליםואחיותרופאים
עובדיםאולםלעבודתם,והגיעותנועהאישוריקיבלו

קיבלולאומהנדסיםפקידיםמנקים,עזר,כוחאחרים:
הם460בית-החוליםעובדי700מתוךאישורים.

תנועה.אישוריקיבלולאמהם260השטחים.תושבי

המונעהרפואיהטיפולג.
מגבלותבשללחלוטיןכמעטהופסקהמונעהטיפול
ביקוריםחיסונים,הרות,בנשיםטיפולהעוצר.

בכוחחמורמחסורבשלגסנערכיםלאתקופתיים

רפואי.אדם



אונרוו"א:נתוני

מזוןחלוקת
נערכההאויים)שלוהתעסוקההסעדסוכנות(אונרר"א

חודשיםnwl>wבמשךמזוןטון47,000לאספקת

אספקתעלמבוססתהתכניתחד-פעמי.חירוםבמבצע
וברצועה,בגדהנצרךלכלקלוריות1,000שלמינימום

איש.כל-295,000להגיעכשהכוונה
לאלהמזוןוחבילותלילדיםחלבמחלקתאונרוו"א

המתמשך.מהעוצרבמיוחדשנפגעו

שברצועתאל-מגאזיהפליטיםבמחנההחלההחלוקה

קמחטון2,000חולקוה-4.2.91עדב-29.1.91.עזה
באל-מגאזי,משפחותל-41,445חלבאבקתטוןו-124

יונסח'אןחאנון,ביתאל-בלח,דירנוסיראת,רפית,

ל-31ה-20ביןחולקו,המערביתבגדהוסביבותיהם.

ג'אבר,בעקבתהפליטיםבמחנותמזוןחבילותבינואר,

חולקולכךבנוסףשמס.ונורדהיישהסולטאן,עין
משפחותל-15,732קילוגרם25במשקלקמחשקי

הגדה.ברחביהאחריםהפליטיםבמחנות

משפחהלכלlp>1nwהמזוןכמויותכדוגמא,להלן,

בית-לחם:שבנפתדהיישההפליטיםבמחנה

אבקתק"ג1בורגולןק"ג1אורזןק"ג1קמחןק"ג20

טחון.בשרקופסאות2עגבניותירסקקופסת1חלבן
קיבלולאאונרוו"אשלהרגיליםעובדי-החלוקה

אונרוו"אאנשיאךהעוצר,בשעותלנועאישורים

וזוחלוקה,נקודתבכלמקומייםעובדיםשכרו

במהירות.התנהלה

1141שי,,11לי,ו"1.1%ק%א--1,'ף'-'1,'

3,,,,,11

דהיישההפליטיםמחנהמנהלהועדותו

nn1AIWאונרוו"א,מטעםבית-לחם),נפת(
מבצלם.עידבאסםעל-ידיב-9.2:91

תושבים.7,500במחנה

בעקבות6.12.90בתאריךהמחנהעלהוטלהעוצר

במחנה.סדרהפרות

לשםהעוצרהוסרבהםהימיםרשימתלהלן
במזון:התושביםהצטיידות

העוצרהסרתמשך

09:15-11:15
09:15-11:15
09:30-11:00

העוצרהוסר
סדרהפרותבעקבותהעוצרחודש

06:00-20:00
08:00-10:00
08:30-10:30
12:00-14:00
12:00-14:00
09:00-12:00
12:00-16:00

ל-800חלבאבקתלחלקאונרווייאהחלהב-1.2.91

חלבאבקתשקיותשתיקיבלילדכלבמחנה.ילדים

מלא.חלבאבקתושקיתרזה
ללאאונרוו"אלמרפאתלגשתיכלוהמחנהמןחולים
אמבולנסאותומעבירלאשפוזחולהנזקקואםקושי

לבית-החולים.אונרוו"אשל

השעותביןהמרפאהפועלתהיוםועד7.2.91מתאריך
יולדותבהעברתבקשייםנתקלנולא07:00-22:00.

אונרוו"א.שלבאמבולנסיםלבית-חולים

הביובבורותמיאתהשואבותמהמשאיותאחתלאף

כ-300אצלירשומותולכןתנועהרשיונותניתנולא

לרוקנס.ניתןולאמלאיםשבורותיהןמשפחות
בית-לחםבנפתהפליטיםבמחנותהמרפאותעובדי

לבניהשלימהאונרוו"אמהמינהל.גאזמסיכותקיבלו

משפחותיהם.

פחותממושךהיההעוצרכינמסרצה"לדוברמלשכת

צה"ל:דוברעל-פיהעוצרתאריכילהלן

7.12.90-11.12.90

23.12.90
30.12.90-2.1.91

5.1.91-8.1.91
העוצר.הוסרטרם)12.2.91(היוםעד15.1.91-

התאריך

11.12.90
31.12.90
12.1.91
13.1.91
14.1.91
20.1.91
22.1.91
24.1.91
30.1.91
2.2.91
5.2.91
9.2.91
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לזכויותהאגודהפלג-שריק,תמרעו"ד

עוצר,תחתבעזהמביקורעדות-האזרח
1991בפברואר5-3
אדמכוניות,ללאכבישיםנטוש,איזורהיאבסגרעזה
פהרקאדם.ללארחובותמחסומים.ללאכמעטגם

חונותבבוקר,בית-המשפט,לידצבאי.רכבחולףושם
ובתי-החוליםהמרפאותלידאחדות.מכוניות

וילדים.נשיםלרובמעטים,תושביםממתינים

בתי-המשפט,כרגיל.שהעסקיםנראהתחומיםבכמה

ונפתחו.חזרוהם,אףסגוריםבתחילהשהיו
מעטיםעציריםיותר,קשיםבבתי-הכלאהביקורים

קיוםעלמראשהודעותלדיונים.מובאיםיותר
בולאגםבעיתון,לאגםכלל,נמסרותלאהדיונים

העוצר,מפירישלהמהיריםהמשפטיםנוספוביום.
טעוןעסקותבעשייתנוספותשעותמבליםועורכי-הדין

להגיעיכולותשאינןהמשפהות,התביעה.עם
בתקווהיום,מדילהגיענהגוורבות(לבית-המשפט

הדיונים.יקויימושלאלוחצותלדיון),יובאשהבן
כרגיל.יתנהלהכלהחלטית:קובעותהמשפטרשויות

הםהזה.והסדןהפטישביןנתוניםעורכי-הדין
הלובשתהמוצדקת,ההתמרמרותביןמיטלטלים

אףהמוצדקידיים,מרפהיאוששלמימדיםלפעמים
שעותלקוחותיהם.כלפימחויבותםתחושתוביןהוא,
עםומתןבמשאפנימים,בדיוניםמבליםהםרבות

שעיקרההסזיפית,לעבודתםשביםואחר-כךהרשויות,

לכניסההמתנהבכלא,לפגישההמתנההמתנה:
התובע,עםלשיחההמתנהבית-המשפט,למזכירות
לדיון.המתנה
ישכרגיל.-אומריםישלהתבצע.ממשיכיםמעצרים
שונה:העצוריםשלהאיכותובפרטשהכמותטוענים
שניחשבון,רואה-רוקח,רופא,מהנדסים,שבעה

האחרונים.בשבועייםנעצרוועיתונאיעורכי-דין

בעזהוהכלסגירה,צוהוצאאחדעיתונותמשרדנגד
אתאחתלאמבשרתעתונותמשרדשסגירתיודעים
בעליו.מעצר
במו-עיניראיתיאחריםגוףופגעישבורותידיים

הםכךבפברואר,ב-3מבעליהם.תצהיריםוגביתי
שכונתמעלשעותלשלושהעוצרהוסרהצהירו,
ישבווהצעירים,הזקניםהם,שברפיח.שאבורה
חיפשופנימה,פרצוהגבולמשמרשוטריבבתיהם.

התחיל.זהככהילדים.

שאלתי.אבנים?הושלכוהאם
לנשיםרקבפנים.היינוראינו,לאיודעים,לא-

העוצר.אתמסיריםכאשרלצאתמותר
שמעההיאביתה.פתחלידעמדהאכןאחתאשה

מישהושגורריםוראתהשכניהמביתהעולותצעקות

החוצה.
ואזאיתו,עושיםאתםמהלי)סיפרהכך(שאלתי-

הקשר.במכשירראשיעלהיכההגבולמשמרחייל
לתחבושת.מתחתתפריםחמישהליישעכשיו

שנפגעו,תושביםשלשלמה)לא(רשימהלהלן
לשעהבסמוךהגבול,משמרשוטרימידילדבריהם,

שאבורה:בשכונת3.2.91,ביום14:00
הוכה1937,ילידבלביסי,אשחדהאחמדאיברהים

הנתונההשמאליתידובאמתשברלוונגרםבאלה

נשברה.האלהגםבגבס.עתה
באגרופיםהוכה1966,ילידבלביסיאיברהיםמוחמד

מפחיתעליוהותזמדמיעגאזגופו.פניעלובנשק

גםספגהמעמדבאותופניו.אלהוצמדהשכמעט

באלההוכתהתגריד,ששמהאשתו,גאז.אמלאחותו
שביקרתילאחרימיםשלושהברגליה.בעיטותוקיבלה

כדיחייליםבוביקרותצהירו,אתוגביתיבביתו

מקוםבלביסי.מוחמדשלהראשוןמעצרוזהלעצרו.
המעצר.סיבתגםוכךנודעטרםכליאתו
הסכרתחולהאחיובלביסי,אשחדהאיברהיסמחמוד

ואיבדגופובכלואחר-כךבאשכיוהוכהמוחמד,של

ההכרה.את
מנפיחותסובל12,בןשהין,ג'מאלמוחמדסהר

שמעלהפצעאתמכסהתחבושתשמאל.בברךוכאבים

ובבעיטות.באלהביתובתוךהוכההואהברך.

הואאףהוכהסהר,שלה-70בןסבושהין,מוסאחסן

בזרעותיו.להסתתרברחהילדכאשר
הוכתה1937,ילידתבלביסי,אחמדמחמדוצפיה
מביתה.הרחקלאלמכולת,בדרכהשהיתהשעהבאלות

החולים.לביתוהובלהמכוניתידיעלנאספההיא

עלהמרפק.מעלעדבגבסנתונההשמאליתידהאמת
יאותרושהאחראיםבתקווהתלונה,הגשתיאלהכל

לדין.ויועמדו

שאבורהתושביהוציאוהאחרוניםהשבועותבמהלך
במחנותגםקרהוכדכספו.כלאתמימירב,אתמי

שלמכריערובמהוויםשתושביהםהפליטים,
נשיםעלסיפוריםמתהלכיםהרצועה.אוכלסית
העירעשיריגםתכשיטיהן.אתמכרוואףשמישכנו
עזהשלכלכלתהמידם.היוצאתפרוטהכלשוקלים

מסביריםמהרצועה,יוצארקהכסףמשותקת.

להמשיך.נוכללאכךהסוחרים,



ומיגוןהתראהאמצתי

המשפטמבחינתהמחוייביםהישראלים,השלטונות
בשטחים,האוכלוסיהשלשלומהעללהגןהבין-לאומי

רכשוערבי,ישובבאףאזעקהצופריהתקינולא
כעשיריתעבוררקגאזיםבפנילהתגוננותמסכות

בג"צהחלטתונדרשההפלסטינית,מהאוכלוסייה

מסכותאותןחלוקתאתהביטחוןמערכתעללכפות
היוםועדרבה,באיטיותמתבצעתהחלוקהשנרכשו.
במיוחדחמורהמבוגרים.50,000רקמסכותקיבלו
בישראלהפלסטיניםהכלואיםאלפישלבעייתםהיא

להםחולקוולאבאוהליםשוכניםשרובםובשטחים,
מסכות.
הישוביםברובאזעקהצופרימותקניםזאתלעומת

ערכותקיבלותושביהםוכלבשטחים,היהודים
גאזים.בפניהתגוננות

לפלסטיניםגאזיםבפניהתגוננותערכותא.
לביטחוןהבין-לאומי,המשפטעל-פיאחראית,ישראל

אתרואההבין-לאומיהמשפטבשטחים.התושבים
בתפיסהכנתוניםעזהורצועתהמערביתהגדהאזורי

הבין-לאומיותהאמנותעליהםחלותולכןלוחמתית,

זה.למצבהנוגעות
קובע:1907משנתהאגבכללי43סעיף

לידילמעשההחוקיהשילטוןסמכויותבעבור

כדישביכולתוהאמצעיםבכלהלהינקוטהכובש,
והביטחוןהסדראתולהבטיחכנםעללהחזיר

כיבודתוךאפשרי,שהדברכמהעדהציבוריים
במדינה.הנוהגיםהחוקים

היתר:ביןנאמר,הרביעיתג'נווהבאמנת55בסעיף

מידתבמלואלהבטיחהכובשתהמעצמהעלשומה
והרפואותהמזוןאספקתאתשברשותההאמצעים

אתלמלאעליהשומהבמיוחדלאוכלוסייה,
ברפואותבמזון,שנכבשהשטחשלמחסוריו
השטחשלמקורותיואיןאםדברים,ובשאר
מספיקים.הכבוש

היתר:ביןקובע,אמנהאותהשל56סעיף
ולהבטיחלהקיםהכובשתהמעצמהעלשומה
שיתוףותוךשברשותההאמצעיםמידתבמלוא

אתוהמקומיות...הלאומיותהרשויותעםפעולה
הנכבש.בשטחהציבוריתוההגיינההבריאות

נערכהלאהביטחוןמערכתלעיל,האמורכלחרף
הפלסטיניםלתושביםמגןערכותלחלוקתכיאות

173,000רקברשותההיוהמלחמהוערבבשטחים,

בשטחיםלפלסשינים

משהודיעהאיש.מיליוןכל-1.7המיועדותמסכות

כאלהמסכותלחלקבכוונתהאיןכיהביטחוןמערכת
שערכותולאחרבשטחים,הפלסטיניםלתושבים

ב-12.1.91בצלםפנההיהודים,לתושביםחולקו
שלמיידיתלחלוקהלפעולבדרישההמדינהלפרקליטת

מילאדיפנתהבמקביללפלסטינים.גםמגןערכות

לצדקהגבוההמשפטלביתבית-לחם,תושבתמורכוס,
בראייר.לינדהעורכת-הדיןבאמצעות
הפעולותמתאםסגןמנמק)168/91(לבג"צבתצהיר
לחלקשלאההחלטהאתזך,פרדיתא"לבשטחים,

הפלסטינית:לאוכלוסיההתגוננותערכות

מערכתהעריכהעובדתיים,נתוניםבסיסעל
אינםעזהוחבלשומרוןיהודהאזוריכיהביטחון,
אזוריבגדרואינםעירקייםלטיליםיעדיםמהווים
סיכון.

כיברורהגדהבאזורעיראקייםטיליםנפילתלאחר

מוטעית.היתהזוהערכה
168/91(:בג"צ(העליוןהמשפטביתקבעב-14.1.91
באזור.שיוויוןלנהוגצריךהצבאיהמפקדאכן,
משהגיעלתושבים.תושביםביןלהפלותלואסור

מגןערכותלחלקישכילמסקנההצבאיהמפקד
שיחולקוהראוימןהאזור,שלהיהודייםלתושביו

הערביים.לתושביומגןערכותגם

החלטיצוהעליוןהמשפטביתהוציאזאתלאור

לאמור:
המצויותהמגןערכות173.000מידיחולקוראשית,
בעוטףהמתגורריםלמבוגריםהחירוםבמחסני
כליעשהשנית,הירוקיהקוובקרבתירושלים
מבוגריםשללילדיהםמגןערכותלהשיגמאמץ

רכישתןןעםמידלהםיחולקוהמגןוערכותאלה,
האזור,תושבילכלמגןערכותיחולקושלישית,

ידיעלאלהערכותשלרכישתןעםמידוזאת

מאמץכללעשותהצבאיהמפקדעלהצבאי.המפקד
אלה.מגןערכותהאפשריבהקדםלהשיגאפשרי

חלוקתלזירוזלבג"ציותרמאוחרתפנייהכיאף
לעילשצוטטהבג"צהחלטתנדחתה,בשטחיםהערכות

הדעת.אתמלהניחמאודהרחוקבקצבמתבצעת
עדכיב-29.1.91,לבצלםנמסרצה"לדוברממשרד

גאז.מסכותכ-35,000בשטחיםחולקויוםאותו
חולקויוםאותועדכימקורמאותונמסרב-11.2.91
הימיםב-25אחרות,במליםמסכות.50,000

העליוןהמשפטביתהחלטתממועדשחלפוהראשונים
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מערכתבידיהמצויותמהמסכותכשלישרקחולקו
הביטחוןמערכתנצטוותהבאמורזה.לצורךהביטחון

יידרשוהנוכחיבקצבמיד"."אלהמסכותלחלק
לכלהגאזמסכותחלוקתאתלהשליםבכדיכשנתיים

בשטחים.הפלסטינים

למועדעדהביטחוןמערכתחילקהלאלנוהידועככל
לילדיםאחתערכהאףה)-12.2.91(אלהדבריםכתיבת

לאכלומרמסכות,רקחולקולמבוגריםולתינוקות"

שניתנוכאלהטהורואבקתאטרופיןמזרקיחולקו
לארשי.1לאזרחי

הנליאהבמתקניהתגוננותערכותחלוקתב.
השאר:ביןקובע,הרביעיתג'נווהבאמנת85סעיף

האמצעיםכלאתלנקוטחייבתהעוצרתהמעצמה
ישוכנושמוגניםלהבטיחכדיוהאפשרייםהדרושים
המשמשיםבמחנות(בבניניםהמעצרמראשית

ובריאות,להגיינההאפשר,ככלמלאה,ערובה
האקליםחומרותבפנייעילההגנהומספקים

מלחמה.והשפעות
היתר:ביןנאמר,אמנהאותהשל88בסעיף

האווירמןלהתקפותהנתוניםמעצרמקומותבכל

שיהאמקלטיםיתקינואחרות,מלחמהולסכנות

ההגנהאתלהבטיחכדיובמבנםבמספרם
לטובתשנקטוההגנהאמצעיכלהדרושה...

העצירים.לגביגםנקוטיםיהיוהאוכלוסיה,

ב-2.12.90היולבצלםצה"לדוברשמסרנתוניםפיעל

צה"לשלהכליאהבמתקניפלסטיניםכלואים9,972

מאלהכ-500רקובשטחים.ישראלמדינתתחומיבתוך
עבורכלומרבאוהלים,והשאראבןבמבנימוחזקים

באמצעותהמיגוןאפשרותקיימתלאהמכריערובם
חדרים.אטימת

צה"לדוברשלממשרדולנונמסרלשאלתנובתשובה

שניתניםהמיגוןאמצעיעקרונות"כיב-15.1.91
צה"ללחייליכמוכך],היאהביטחונייםלכלואים

כולאיהם."

המדינהפרקליטותהודעתמנוסחברורזאתעם

239/91(ן237/9119/832;בבג"ציםלעתירותבתשובה(
מגן,ערכותישנןבהםוהמעצרהכליאהבמתקניגםכי

לקבלכרםבטולהפליטיםמחנהאנשיסרבוזומסיבה1.
אז.(מסכות

בשטחיםהמסכותחלוקתשלהאיטיהקצבמשנתבררו2.
בצלםפנהלילדים,מסכותמחולקותלאכיוהעובדה
מיידיתלפעולבתביעהב-30.1.91הביטחוןלשרבמכתב
ולהשלמתה.החלוקהלזרוז

אלאהכלואיםלכלחולקולאהןמגידו,(עופרכגון
מהכלואים.חלקעבורלפחותבמרוכז,מאוחסנות

מצויות..."אלהממתקניםאחדבכלההודעה,בלשון

בו."המוחזקיםהכלואיסעבורמגןערכות

הנראהככלחולקולמשל,ברמאללה,הכליאהבמתקן
לאלהחולקולאאךבתאיםלכלואיםמסכות

באוהלים.המשוכנים
נושאיםהכליאהבמיתקניצה"לחייליכיספקאין

ודוברשלהם,ההתגוננותערכותאתגופםעלנולם
איפוא.דייקלאצה"ל

כוונהאיןכיהמדינהפרקליטותהודיעהלכךבנוסף
שבדרוםהכליאהבמתקניהתגוננותערכותלחלק
משוםזאתעזה,שברצועתובאלהבקציעותהגדה,
טענההעיראקי."האיוםלטווחמחוץ"נמצאיםשהם

ישוביםתושביכיהעובדהלאורמשונהנשמעתזו
אף(למשל,קציעות,למתקןבסמוךהשוכנים

ישמגן.ערכותקיבלואליז,דרומיתרביםקילומטרים

בתנועתםכמובן,מוגבלים,הכלואיםכילזכור
אתהמגבירותעובדותבאוהלים,כאמורושוכנים
לתושביםבהשוואהחשופיםהםלהןהסכנה

חופשיים.
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,

vnwnי4לגיק,תיקי,יק,,ה,,יג4'א,הויגוא"U1p
גאזים,למ%גוננוי,,גיני,"ןל'רץ,,25;00'0,"יקב,'"

nl~wnu;יערווגיהלשלנן~תיי4,,"יילי"הדרק

ואשיקשוייה,שייללילעהה~תמגופףזית,
וייעוגי,ז.ש(פונק',נתחוםונלוויא"לאנשןקיליי,,'

למחולקיתע"ההמלקבלו,העיכובהבהיקות.,
לעינדיאונרוו"א,עובדישלמשפחגתיהםלבני

לא1YYWהעיבוד(יהשיותהבריאותש'ידותי
מהשלטונותאומאונרוו"א(ערכיתקיבלו

לקובסמוךגהיץ"ולאנשיךהישראליים)
הירוק.

הערכות'כלאתתקלקכימדגישהאונרוו"א

,>apnwאחראיתבישראל,יואחה-תאך

כשסחיט.הפלסטיניהשללביטחונם



סיכון
במלחמה,ישראלנתונהזהדו"חכתיבתבשעתגם

ביטחוןאמצעינקיטתשציינו,כפיהמחייב,מצב
מתאימים.

ישראלובתוךהמלחמה,תחילתמאזחודשעבראולם

בשטחים,זאתלעומתסדיר.למסלולשבוהחיים

בתוקף:עדייןהמלחמהפרוץעםשננקטוהצעדים
מוסרזהאםגם-בעוצרנתוניםהתושביםכל*

הפעולותמתאםשונות.לתקופותשוניםבמקומות
אךבהדרגה,מוסרהעוצרכיאמנםהצהירבשטחים

למשוך""מתכוונתהביטחוןשמערכתהרושםמתקבל

חודשים.לאאסשבועות,במשךזאתהדרגתיות
אחדמאיזורמעברומונענמשךהשטחיםעלהסגר*

הפלסטיניםרובוכניסתהשטחיםבתוךלשני
לישראל.מהשטחים

פרנסתם,ממקורותמנותקיםהשטחיםתושבירוב*

אינםבישראלהעובדיםהפועליםשלהמכריערובם
המפעליםרובעבודתם,למקומותלצאתמורשים

ושיווקבוצעולאחיוניותחקלאיותעבודותסגורים,

קשות.שובשהחקלאיתהתוצרת

עבורהילדים,בגןהחל-החינוךמערכת*
ומסוגרת.סגורה-באוניברסיטאותוכלהבבתי-הספר

עדייןבג"צ,החלטתלאחרמחודשלמעלהלכך,בנוסף

צה"לבידישמצויותמהערכותמשלישפחותחולקו

חולקובסך-הכלהשטחים.לתושביחלוקהלשם

גסחמורהבשטחים.מהפלסטיניםכל-3%רקמסכות
הכלואיםאלפישלהמכריעלרובםכיהעובדה

ובהיותםהתגוננות,ערכותחולקולאהפלסטינים
שלההגנהגםמהםנשללתבאוהלים,משוכנים

אטומים.חדרים

להסירהעוצר,להסרתמידלפעולהביטחוןמערכתעל

לאפשרהשטחים,בתוךהתנועהעלההגבלותאת
או(לעבודתםלחזורבישראלהעובדיםלפועלים
מיידיתלדאוגאחר),פרנסהמקורלהם<~pgלחילופין
תושבילכלגאזיםהתקפתכנגדמתאיםלמיגון

החינוךמערכתשלמחדשפתיחתהולאפשרהשטחים

שלמשיכהולאמהירה,בפעולהכאמורזאתכולה.
אתשיאריךדברארוכה,תקופהעל-פניהצעדים
התושבים.שלמצוקתם
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1991,ינוארחודשלסוףועדהאינתיפאדהמתחילת
כוחותמידיפלסטיניםתושבים742בשטחיםנהרגו

מהם:הביטחון.
707-ו"גומי")פלסטיקכדוריבולל(חיהמאשנ]
35וכו')-כוויות,מכות,(חיהמאששאינןפגיעותנ]
מהם168ילדים:נ]

12-45גילעד
16-13-113בגילאים

לאחרקצרזמןנפטרונוספיםבני-אדם85לפחות
מבחינהקשהתינוקות.כ-30מהםמדמיע,לגאזחשיפה
ישירכגורםמדמיעלגאזחשיפהעללהצביערפואית
למוות.ויחיד

אזרחיםמידיהנראה,ככלנהרגו,נוספיםפלסטינים35
פעולה.משתפימידינהרגוו-10ישראלים
ו-11צה"לחיילי13בשטחיםנהרגוזובתקופה

תושביםמידיפעוטות,3מהםישראלים,אזרחים
ששיתףבחשדנרצחאחדישראליאזרחפלסטינים.

בצלם,ןנתונילפיבשטחים,נהרגו1991ינוארבחודש

בגדה8מהםהביטחון,כוחותמיריפלסטינים15
כוחותמיריההרוגיםביןעזה.ברצועתו-7המערבית
13-16בגילאיםו-4בגדה)(12בן1ילדים,5הביטחון

ברצועה).ו-1בגדה)3
1991ינוארבחודשנהרגופרסאסושייטדסוכנותלפי
השלטונות.עםפעולהבשיתוףשנחשדופלסטינים12

ישראליתלמוותנדרסההירוקהקותחומיבתוך

פלסטיניבידילאומניים,ממניעיםהנראהככלאחת,

נורה-הדורס-אחדפלסטיניהשטחים.תושב
ישראלי.אזרחבידיונהרג

שובבשטחיםהביטחוןכוחותמיריההרוגיםמספר
שלהגבוההמספראתבמיוחדלצייןישבינואר.עלה

לפנינהרגומההרוגים13מההרוגים.שליש-הילדים

תחילתה.לאחרו-2הפרסי,במפרץהמלחמהפרוץ

פעולה.
מתחילתבשטחיםנהרגופרסאסושייטדסוכנותלפי

פעולהבשיתוףשנחשדופלסטינים336האינתיפאדה

הישראלים.השלטונותעם

דוברעל-פיזו,בתקופהנהרגוהירוקהקותחומיבתוך
חייליםו-6תיירות3ישראלים,אזרחים26צה"ל,
פלסטינים16לפחותהשטחים.תושביפלסטיניםמידי

נהרגו-1ישראליםאזרחיםמידינהרגומהשטחים
שוטר.מירי

איסוףעלבשטחיםהמתמשךהעוצרשיוצרהקושיבשל1.
סופיים,נתוניםכאלאלהלנתוניםלהתייחסאיןמידע,

ההרכים.שללגילםהנוגעבכלבמיוחד




