רצועת עזה נמצאת תחת שליטה
ישראלית מכל עבר :בצפון ,מחסום
ארז הסגור אלא במקרים קיצוניים,
בדרום  -מעבר רפיח ,שישראל
שולטת בו בעקיפין ,במזרח  -גדר
המערכת ,שכל הקרב אליה נורה,
וממערב ,הים ,שאסור לפלסטינים
לשוט בו מעבר לעומק מסוים.
ישראל שולטת גם במערכת המיסוי
ובמרשם האוכלוסין של תושבי
הרצועה .ובכל זאת ,מאז ההתנתקות,
טוענת הממשלה שעזה כבר לא
בשליטתנו ,ואינה תחת אחריותנו.
גם לאחר שפירקנו את ההתנחלויות
והסגנו את הכוחות ,אנו שולטים
בתחומים שהשפעתם על חיי תושבי
הרצועה מכרעת .הממשלה טוענת
שפעולותינו ברצועה חיוניות
לבטחוננו .אין ספק שחובה על
מדינת ישראל לשמור על הביטחון
שלנו .אבל השליטה הזו מחייבת
אותנו להיות אחראים לרווחת
תושבי הרצועה.
כי מאחריות לא מתנתקים.

בצלם  -מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים ,הוקם בשנת
 1989על-ידי אנשי רוח ,משפטנים ,רופאים ,עיתונאים וחברי כנסת.
מטרותיו העיקריות של בצלם הן להיאבק נגד הפרות זכויות האדם
בשטחים ,באמצעות תיעודן והבאתן לידיעת הציבור הרחב וקובעי
המדיניות; להילחם בתופעת ההדחקה וההכחשה הקיימת בחברה
הישראלית; ולתרום ליצירת תרבות של זכויות אדם בישראל.
בצלם ממומן באופן בלעדי מתרומות של קרנות ושל יחידים בארץ
ובעולם .עבודתנו לא היתה מתאפשרת ללא תמיכתם של אנשים
השותפים למחויבות לזכויות האדם.
למידע נוסף או למשלוח תרומה :ת.ד 53132 .ירושלים 91531
בצלם  -מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
רח' התעשיה  8ירושלים ,טל' ,02-6735599 :פקס02-6749111 :

www.btselem.org
עיצוב :דוד טרטקובר ודנה גז

mail@btselem.org

משפחה פלסטינית ליד ביתה שנהרס בפעולת הצבא בבית חאנון .צילום :חליל חמרה ,אי.פי

על אחריותנו

ישראלים ופלסטינים תושבי רצועת
עזה עדיין נתונים בעימות שגובה
מחיר דמים משני הצדדים.
מאז ההתנתקות ,ירו פלסטינים
מהרצועה כ 1500-רקטות קסאם,
שהרגו  2ישראלים ופצעו מאות,
בעיקר תושבי שדרות 4 .אנשי כוחות
הביטחון נהרגו בידי פלסטינים.
ישראל הגיבה בכוח ,שהתגבר מאז
חטיפת החייל גלעד שליט567 .
פלסטינים נהרגו בעזה בידי כוחות
הביטחון ,מתוכם  314שלא השתתפו
בעימות .בנוסף ,חמושים פלסטינים
הורגים זה בזה בעימותים פנימיים.
מאז ההתנתקות ,טוענת הממשלה

חבלן משטרתי נושא רקטת קסאם שנחתה בשכונת מגורים בשדרות .צילום :אמיר כהן ,רויטרס

י

שראלים רבים שואלים
מדוע ממשיכים
פלסטינים לירות עלינו
טילים ,גם אחרי שקיבלו לרשותם
את כל הרצועה.
פלסטינים רבים תוהים מדוע ,אם
ישראל עזבה את הרצועה וסיימה את
הכיבוש בה ,הם עדיין מרגישים את
אחיזתנו בכל יום מימי חייהם.
רבים קיוו שהתנתקות באמת תפריד
בינינו לבין תושבי הרצועה .היו
אפילו הבטחות שהיא תהיה בסיס
לעתיד טוב יותר.
יותר משנה וחצי אחרי אוגוסט ,2005

אין ספק שחובה על ממשלת ישראל לפעול כדי להגן על חיי אזרחיה .אבל עם השליטה באה אחריות
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שעזה כבר אינה באחריותנו .הכיבוש הסתיים ,אומרים.
במקרים מסוימים משווים את רצועת עזה לסוריה
או ללבנון ,מדינות שאין לנו שליטה או אחריות על
המתרחש בהן ועל רווחת תושביהן.
המציאות היא אחרת:
גם לאחר פירוק ההתנחלויות והסגת הכוחות ,אנו שולטים
בתחומים שהשפעתם על החיים בעזה מכרעת .בכל תחום

ותחום הממשלה טוענת שהשליטה ,ופעולותינו
ברצועה חיוניות כדי לשמור על בטחוננו.
אין ספק שחובה על ממשלת ישראל לפעול כדי להגן
על חיי אזרחיה .אבל עם השליטה באה אחריות.
השליטה הזו מחייבת אותנו.
היא מחייבת אותנו להתחשב בזכויותיהם ובצורכיהם של
האזרחים הפלסטינים .היא מחייבת אותנו לצמצם את

הפגיעה באוכלוסייה למינימום.
בעמודים הבאים נציג את היקפה של
השליטה הישראלית בחיי היום-יום
של תושבי רצועת עזה.
כיבוש או לא כיבוש -
לא משנה איך מגדירים את זה:
מאחריות לא מתנתקים.

“

כשילד פלשתינאי
מצייר היום שמים,
הוא לא יצייר אותם
בלי הליקופטר

”

אבי דיכטר ,לשעבר ראש השב"כ31.05.05 .

כולל שידורי טלוויזיה ורדיו ,תלוי
בחסדיו של הצבא .שדה התעופה
הופצץ בתחילת האינתיפאדה.
גם הים חסום בפני התושבים.
לאורך רצועת החוף של עזה אין גדר,
ובכל זאת אסור לשוט בלי אישור של
הצבא .הדיג הוא מקור פרנסה חשוב
לרבבות ומקור מזון חיוני לרבים
עוד יותר .ממשלת ישראל התחייבה
לאפשר אותו .אלא שהדייגים חסרי
אונים :מי שמעז להתרחק מעט
מהחוף צפוי למעצר ולהתעמרות.
כך ,הדגה שלחופי עזה עשירה ,אבל
התושבים שידם משגת נאלצים
לקנות דגים המיובאים מישראל

•

משפחת אל-ג'מל ,מחנה הפליטים ג'באליה ,צילום :בצלם

ה

צבא שולט ברקיע של
רצועת עזה .כלי טיס
צבאיים מטרטרים ללא
הרף בשמים; שנת הילדים רדופת
פחדים בעקבות השימוש בבומים על-
קוליים; כל שדר העובר דרך האוויר,

לחיות במקום שבו מטוסי צה"ל מרעידים את השמים ,והים חסום בפני התושבים
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“

אני מגדלת לבד את שלושת ילדי:
התאומים מוחמד ומרים ,בני החמש,
ואיאד ,בן השלוש .אנחנו גרים בצפון
הרצועה ,ויש הרבה מאוד כלי-טיס בשמים.
המטוסים והמסוקים מבהילים אותם
במיוחד .הם חגים מעלינו כל הזמן .הילדים
מתעוררים מהרעש בלילה ומפחדים מהם
ביום .בכל פעם שמטוס עובר הם רצים אלי ,נצמדים אלי בבכי,
ומרים מרטיבה את המכנסיים מרוב פחד.
פרידה אל-ג'מל ,תושבת מחנה הפליטים ג'באליא

דייג בחוף עזה ,צילום :אחמד ג'דאללה ,רויטרס

השעות הטובות של הדיג הן בין השקיעה
לחצות הלילה ,ואנחנו פשוט יושבים
ומחכים שיתאפשר לנו להיכנס .כל יום
אנחנו מנסים מחדש את מזלנו .פעם יכולנו
להגיע למרחק של  20ק"מ ויותר מהחוף.
היום ,אם אנחנו מתרחקים מהחוף יותר
משני ק"מ ,הצבא מתחיל לירות עלינו
מהספינות שלו ,ואנחנו נאלצים לחזור כמעט עד החוף .לפעמים
אנחנו מוותרים מראש על הדיג.
עומר אל-ברדוויל ,דייג תושב רפיח

”

•

פלסטינים ממתינים לקרוביהם במעבר רפיח .צילום :מוחמד סאלם ,רויטרס

מ

עבר רפיח הוא השער
היחיד של תושבי רצועת
עזה לעולם.
דרכו בלבד הם יכולים להגיע לחו"ל
כדי לקבל טיפול רפואי ,ללמוד
ולבקר קרובי משפחה .דרכו בלבד
יכולים קרובים מחו"ל לבקר ברצועה.
בנובמבר  2005העבירה הממשלה
באופן רשמי את השליטה במעבר
לרשות הפלסטינית ,בשיתוף עם
מצרים ובפיקוח בינלאומי.
למעשה ,השליטה במעבר נותרה בידי
ישראל ,והיא מנצלת אותה להפעלת
לחץ קולקטיבי על תושבי הרצועה.
המשקיפים הזרים ,שנוכחותם היא
תנאי להפעלת המעבר ,מגיעים
לרפיח רק כשישראל מתירה להם.
לאחרונה היא כמעט ואינה מתירה.
הרצועה נמצאת במצור .כשהמעבר
סגור סובלים בראש ובראשונה חולים
שנזקקים לטיפול רפואי מסוג שלא
ניתן לקבל ברצועה .איתם סובלים
גם מאות ולפעמים אלפי עזתים,
שנשארים לכודים בצד המצרי
בתנאים לא תנאים ומחכים שהצבא
ירשה להם לשוב הביתה.
הגדה המערבית ורצועת עזה מוכרות
בכל ההסכמים כיחידה טריטוריאלית
אחת .הקשרים בין תושביהן נושקים
לכל תחומי החיים .מסיבה זו
התחייבה מדינת ישראל ,ששולטת
בכל הדרכים אל הרצועה וממנה,
לאפשר מעבר חופשי ומאובטח בין
שני האזורים .אבל בפועל ,על אף
התחייבותה ,ישראל כפתה נתק בין
הגדה המערבית לרצועה

“

יש לאפשר את
פתיחת המעבר מעת
לעת ,רק לאחר השבת
החייל החטוף והפסקת
הירי מהרצועה

”

צה"ל .24.08.06 .פורסם ב"הארץ" 30.08.06

מדינת-ישראל שולטת בכל הדרכים אל הרצועה וממנה .בלי אישור הצבא — אין יוצא ואין בא .עזה נתונה בטבעת חנק
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“

בסוף  2006החלטתי להשלים את לימודי
לתואר ראשון בגרפיקה ובעיצוב אתרים
באינטרנט .אין לימודי תואר כאלה בעזה
ולכן נרשמתי לאוניברסיטת א-נג'אח
שבשכם .כדי להשיג אישור כניסה לגדה
פניתי לעו"ד ישראלי .עד היום לא קיבלנו
תשובה .הסמסטר הראשון כמעט נגמר,
ואני מפחדת שלא אקבל אישור ואפסיד גם את השני .בגלל אישור
הכניסה לשכם אני מרגישה שהעתיד שלי נהרס.
מנאל אבו טוואחינה ,תושבת דיר אל-בלח

”

“

אחייני איסלאם בן החמש סבל מבצקות
בגולגולת שגרמו לו לכאבים קשים.
בנובמבר  2006ליוויתי אותו למצרים
לטיפול רפואי .הטיפול הסתיים אחרי
עשרה ימים ,אבל כשרצינו לחזור הביתה
המעבר היה סגור ונאלצנו לחכות בדירה
שכורה בקהיר .אחרי שלושה שבועות נגמר
לי הכסף .נסענו לרפיח וחיכינו שם ארבעה ימים רצופים .ישנו
בחניון בצד המצרי של המעבר.
במשך ארבעת הימים האלה סבלנו מהחום ומהלחות ביום ומהקור

בלילה .לא נשאר לי מספיק כסף לאוכל ולשתייה ונאלצתי
ללוות מזרים .בחניון לא היו שירותים ולא ברז מים .השתמשנו
בשירותים של הקפיטריה שליד המעבר ובלילה התכסינו בבגדים
שהבאנו איתנו.
כשהמעבר נפתח לשמונה שעות נדחפנו בין האנשים .היה לנו
מזל .הצלחנו לעבור .המעבר שוב נסגר ואלפי נוסעים נאלצו
לחכות בצד המצרי עוד שישה ימים .כשחזרנו לרצועה לקחתי את
איסלאם ישר לבית החולים.
ראמי אבו סמרה ,עיתונאי ,תושב עזה

”

•

משפחת נימר ,עזה .צילום :בצלם

ג

ם לאחר ההתנתקות ,ועל
אף הטענה שהיא סיימה
לשלוט במתרחש ברצועה,
לישראל עדיין שליטה מוחלטת
במרשם האוכלוסין:
• כמעט כל שינוי במרשם תלוי
באישורה של ישראל.
• ישראל מכריעה מי מקבל תעודת
זהות פלסטינית ,ומי נחשב זר.
• פלסטינים מהרצועה המבקשים
להעביר את מקום מגוריהם לגדה
נתקלים בחומה.
עזתי שעבר לגור ברמאללה ,התחתן
והקים שם בית ,נחשב על-ידי
הרשויות כ"שוהה בלתי-חוקי".
הכתובת בתעודת הזהות שלו תישאר
לעולם "רצועת עזה" .הוא ייאלץ
לחיות בחשש מתמיד .אם ייתפס -
יגורש לעזה ,הרחק מבת זוגו ,מילדיו,
מביתו וממקום עבודתו.
תושבת חו"ל שנישאה לעזתי לא
תורשה להתגורר עימו בקביעות
ברצועה .נשים שקיבלו בעבר רישיון
ביקור זמני תקועות כעת ברצועה.
יציאה לחו"ל ,לביקור משפחתי או
לטיפול רפואי משמעותה עבורן
ניתוק קבוע מהבעל ומהילדים .הן לא
יוכלו לשוב לעזה דרך מעבר רפיח,
משום שהסכם המעברים מונע מכל
מי שאין לו תעודת זהות פלסטינית
להיכנס דרכו.
מרשם האוכלוסין הוא נושא כאוב
ומכריע גורלות .הזכות הבסיסית
לבחור מקום מגורים ולהקים
משפחה תלויה בו .השלכות השליטה
הישראלית במרשם מרחיקות לכת

עזתי שעבר לרמאללה והקים משפחה נחשב ל"שוהה בלתי-חוקי" .אם ייתפס  -יגורש
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וסאם אבו עג'ווה וויסאם נימר נישאו בשנת .1995
לזוג ,המתגורר בעזה ,שלושה ילדים .ויסאם ,שנולדה
במצרים ,אינה בעלת תעודת זהות פלסטינית .אמה
של ויסאם חולה בסרטן .הבקשות שהגיש הזוג לאיחוד
משפחות לא נענו ומאז תחילת האינתיפאדה מסרבת ישראל לחדש
את רישיונות הביקור.
אם תצא ויסאם לבקר את משפחתה במצרים  -לא תוכל לחזור
לבעלה וילדיה ברצועה ,משום שהכניסה במעבר רפיח מותרת רק
לתושבי הרשות .ישראל אינה מאפשרת לקרובי משפחה מצרים
לבקר ברצועה.

“

ויסאם :כשהתחתנתי עם חוסאם ,חשבתי שאראה את
משפחתי בעוד חודש-חודשיים .זה היה לפני שתיים עשרה שנה.
מאז לא ראיתי אותם ,אלא בתמונות .אני מרגישה בודדה ורחוקה
מאוד מהם .כשאני רוצה לשוחח על מה שכואב לי ,אני לא מוצאת
את אמא על ידי .כל פעם שאני מדברת איתה בטלפון אני מרגישה
את המרחק בינינו.

חוסאם :ויסאם לא ראתה את אמה כבר שנים ,מלבד בתמונות.
הילדים הקטנים שלי לא ראו מעולם את סבא וסבתא שלהם.
גם עכשיו כשאמה חולה בסרטן ויסאם לא יכולה לבקר אותה.
כשדיברה עימה בטלפון לוותה השיחה בכאב וייסורים .היא מאוד
חוששת שאמה תלך לעולמה לפני שתספיק לראות אותה .מדי יום
היא מתפללת שאמה לא תמות.
חוסאם אבו עג'ווה וויסאם נימר ,תושבי עזה

”

•

חקלאים פלסטינים משמידים ירקות במחאה על סגירת מעבר קרני .צילום :מוחמד סאלם ,רויטרס

י

שראל שולטת באופן
מוחלט בפעילותו של
מעבר הסחורות קרני.
כל הסחורות המיובאות לעזה וכמעט
כל הסחורות המיוצאות ממנה
עוברות דרכו .אם היה המעבר פועל
כשורה ,יצרנים ברצועת עזה היו
יכולים לקבל חומרי גלם ולהתחייב
על מועדי אספקה ללקוחותיהם.
כשהמעבר סגור (וזה קורה הרבה) או
מתפקד בעצלתיים (וזה קורה אפילו
יותר) כלכלת עזה נחנקת ,מפעלים
מתמוטטים ,מקומות עבודה נעלמים
ולעיתים נוצר מחסור במוצרי יסוד.
השליטה בקרני נותנת לישראל כוח
עצום על חיי תושבי הרצועה ,אולם
היא עשתה ועושה בו שימוש לרעה.
לא פעם ,מנצלת ישראל את שליטתה
במעבר קרני בכדי להפעיל לחץ
קולקטיבי על תושבי עזה ,זאת
בייחוד לאחר חטיפת החייל גלעד
שליט .המעבר הושבת לתקופות
ארוכות בנימוקים ביטחוניים.
במעבר קרני אכן קיימים איומים
ביטחוניים ,וישראל חייבת להתגונן
מפניהם ,אך בפועל הושבת המעבר
ארוכות גם ללא סיכון ביטחוני
מוגדר ,ובלי חלופה שתאפשר
לכלכלת עזה להמשיך לתפקד.
בתקופה האחרונה ,בעקבות לחץ
בינלאומי על הממשלה ,ניכרת מגמת
שיפור בתפקוד המעבר .הדבר מוכיח
כי אפשר להתמודד עם איומים
ביטחוניים מבלי לשתק את כלכלת
הרצועה ,אולם עוד ארוכה הדרך עד
שהמעבר יתפקד כשורה

ישראל שולטת באופן מוחלט במעבר הסחורות .לא פעם היא מנצלת שליטה זאת לרעה ,מה שפוגע קשות בחיי הרצועה
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למרות ההבטחות ,מעבר קרני עדיין מקרטע
• ישראל התחייבה שעד סוף  2006יתפקד המעבר באופן
מלא ויעברו בו  400משאיות לייצוא מדי יום.
• בפועל עברו במעבר בשנת  2006רק  12משאיות לייצוא
בממוצע ליום.
• עד פברואר  2007עברו במעבר  64משאיות לייצוא
בממוצע ליום.

“

אנחנו מגדלים ירקות ומשווקים אותם
ברצועה ובישראל .מאז שנחטף גלעד
שליט הצטמצמה מאוד פעילות מעבר
קרני .גם בעבר המעבר היה פתוח יותר
לייבוא סחורות ישראליות לייצוא סחורות
פלסטיניות ,אבל מאז החטיפה המעבר סגור
לרוב ,והוא ננעל בפתאומיות בגלל התראות
ביטחוניות או מסיבות אחרות.
לא אחת חיכיתי ימים לפתיחת המעבר וסחורה רבה התקלקלה
או נמכרה בסוף לשוק המקומי .בחודש הרמדאן ניסיתי לייצא

מלפפונים במשקל כולל של  12טון .המלפפונים נשארו במעבר
קרני במשך שלושה ימים עד שאיבדו את טריותם ואז נאלצתי
לשווק אותם לגדה .ציפיתי לרווח של  2,000ש"ח אבל בפועל
הפסדתי  8,000ש"ח .הגעתי למצב שאני שונא לשמוע את השם
"מעבר קרני" .המפסידים העיקריים מהמצב הזה הם החקלאים
והסוחרים.
נאהד א–נחאל ,סוחר ,תושב רפיח

”

“

זה כמו בדיאטה -
הפלסטינים ירזו כהוגן,
אך לא ימותו

”

יועץ ראש הממשלה ,דב וייסגלס16.02.06 .

•

פלסטינית מקבלת מזון מסוכנות סיוע בינלאומית ,ח'אן יונס .צילום :איבראהים אבו-מוסטפא ,רויטרס

מ

זה תקופה ארוכה
השירותים שברצועה
שרויים בקריסה .הרשות
הפלסטינית אינה יכולה לשלם
משכורות ,לקנות ציוד ותרופות
או לספק כל סיוע הומניטארי.
מחצית מתקציב הרשות נמצא בידי
ממשלת ישראל .מדובר בהכנסות
מגביית המע"מ והמכס המוטלים
על סחורות שמיועדות לרצועת עזה.
ישראל היא הקובעת את גובה המסים
והיא הגובה אותם.
על פי הסכמים שנחתמו התחייבה
ישראל להעביר מדי חודש את הכסף
לרשות הפלסטינית .מאז בחירת
ממשלת החמאס הכספים אינם
מועברים .רופאים ,מורים ,שוטרים
ופקידים אינם מקבלים משכורות.
הציבור ,שזקוק לשירותיהם ,נענש
גם הוא.
במקרה של קריסת מערכות בעזה
תחול על ישראל החובה לספק
בעצמה שירותי בריאות ,חינוך ורווחה
לתושבים .משמעות אי העברת
כספי המיסים היא החזרת האחריות
הישירה למימוש זכויות האדם של
האוכלוסייה הפלסטינית לידיה
של ישראל

חצי מתקציב הרשות הפלסטינית נמצא בידי ישראל ,המערכות הציבוריות קורסות ,את המחיר משלמים התושבים
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“

מזה שלוש שנים אני עובד כאורטופד בבית חולים
בצפון רצועת עזה .בשנתיים הראשונות השתכרתי  3,800ש"ח
בחודש .המשכורת הספיקה כדי להחזיר  1,600ש"ח בחודש על
הלוואה שלקחתי לתשלום הוצאות החתונה ,ולפרנס את המשפחה
שלי בת חמש הנפשות בכבוד .מאז פברואר  2006המשכורות שלנו
לא משולמות באופן סדיר .עכשיו אנחנו מקבלים פעם בחודשיים
מקדמות של  1,500-1,000ש"ח .החיים שלי השתנו מקצה לקצה.
מאדם שמתפרנס בכבוד הפכתי לנזקק התלוי בנדבות.
באוקטובר נאלצתי לקחת הלוואה נוספת כדי לקנות לילדים בגדים
חמים ואוכל .אנחנו לא קונים כמעט בשר או עוף .אני קורס תחת

סמאח מוחסן ,אחות בבית-החולים א-שיפא ,תושבת מחנה הפליטים ג'באליא,
לא קיבלה את משכורתה המלאה מאז פברואר  ,2006צילום :בצלם

הנטל :אני משלם  500ש"ח בחודש על ההלוואה ובמעט שנשאר
אני צריך לתמרן בין אוכל ,דמי שכירות ,תחבורה לעבודה וצרכים
של הילדים .זה לא יכול להספיק .אני עובד בבית החולים 12
שעות ביממה וזה לא מאפשר לי לחפש עבודה נוספת.
ד"ר ראפאת שחאדה ,רופא בבית החולים בבית–לאהיה,
תושב עזה

”

תחנת החשמל היחידה של הרצועה
הופצצה .העיר הוחשכה והחיים בעזה
שובשו למשך זמן רב.
המשפט ההומניטארי הבינלאומי
מקנה הגנה מיוחדת לאוכלוסייה
אזרחית מפני התקפות.
אסור להתקיף אזרחים במכוון ,גם
כשהמטרה היא להגן על אזרחים
אחרים .אסור לתקוף מטרות צבאיות,
אם ייגרם נזק לא מידתי לאזרחים.
הכללים האלה הם אוניברסאליים
ומדינת ישראל מכירה בהם.
הם חלים גם על הפלסטינים.
מי שמפר אותם נושא באחריות
פלילית אישית על מעשיו

•

מחנה הפליטים ברפיח .צילום :חליל חמרה ,אי.פי

ה

פסקת הכיבוש הקרקעי
לא הביאה להפסקת ירי
הקסאם והצבא המשיך
להגיב בכל הכוח ,מהאוויר ,מהים
ובירי ארטילריה.
עוברי אורח שהיו באזורים הומי אדם
נפגעו מטילים שכוונו נגד חשודים
בטרור .תושבי שכונות צפופות
נהרגו מירי ארטילריה ,שמטבעו אינו
מדויק .אנשים שנמצאו בסמוך לגדר
המערכת נורו למוות ,בהם גם ילדים.
בעימותים שהתפתחו במהלך
פלישות לרצועה נהרגו אזרחים רבים
שלא היה להם שום קשר ללחימה.

מאז ההתנתקות ועד אמצע חודש אפריל 2007
 567פלסטינים נהרגו בידי כוחות הביטחון ברצועת עזה.
 ,314למעלה ממחצית ,בהם  110קטינים ,לא השתתפו כלל
בלחימה בעת שנהרגו 304 .נהרגו מירי טילים ממסוקים.
 35מההרוגים היו יעד להתנקשות 88 .נהרגו מירי טנקים,
 18בני משפחה אחת נהרגו מפגיעת פגזים בביתם.
באותה תקופה נהרגו שני אזרחים ישראלים מפגיעת רקטות
קסאם ומאות נפצעו .ארבעה אנשי כוחות הביטחון הישראלים
נהרגו בהתקפות שמקורן ברצועה.
כ 1500-רקטות קסאם נורו לעבר ישראל מן הרצועה.

 567פלסטינים נהרגו מאז ההתנתקות עד אמצע אפריל  2007בידי כוחות הביטחון .יותר מחצי לא השתתפו כלל בלחימה
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“

אבי עזב את הבית כשהייתי בן שלוש
וגדלתי עם אמא .באוגוסט  ,2006באמצע
הלילה ,הצבא הישראלי נכנס לשכונה שלנו
ברפיח .הם הגיעו עד למרחק של  350מטר
בערך מהבית שלנו ואנחנו ברחנו .ניסינו
להגיע לדודי ,שגר בשכונה אחרת .לא
לקחנו איתנו כלום ,כי חשבנו שנחזור
הביתה .הלכנו לאורך הכביש .בשמים היו מטוסי תצפית.
פתאום הרגשתי טלטלה .התעוררתי בבית החולים אחרי  13ימים.
גיליתי שאין לי רגל ושבגוף שלי תקועים רסיסים .דודי סיפר לי

בית בשדרות שנפגע מנפילת רקטת קסאם ,צילום :אמיר כהן ,רויטרס

שאמא שלי ,שאחי עמאר ,בן  ,16ושאחותי כיפאח ,בת  ,14נהרגו.
הרגשתי שנגמרו לי החיים ,שאין לי כלום .אני לא יכול ללכת
ולא יכול לעשות דבר בעצמי .נשארתי בבית החולים עוד שלושה
שבועות ואחר-כך העבירו אותי לבית חולים אחר .עכשיו אין לי
משפחה .אני בכיסא גלגלים ואני גר אצל הדוד .אני יושב בכניסה
לבית ,מסתכל על הילדים רצים ומשחקים ובוכה .אני מצטער
שנשארתי בחיים.
נאאיל א-נאטור ,13 ,תושב רפיח

”

