
  

  דכון פעילות

שטחים ב, ישראלפעילויות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ב
  2007 אוגוסט  - שטחי האוטונומיהבהכבושים ו

צלב ה: להלן (האדום הצלב של הבינלאומי האוטונומיה פועל הוועד ובשטחי הכבושים
נבה 'זובעיקר אמנת ,  של המשפט ההומניטרי הבינלאומי הנאמןולהבטחת יישומ

 . סכסוך מזוין וכיבושבעת אזרחים 

  האוכלוסייה האזרחית כלפי 

משיך להתערב אצל הרשויות הישראליות בנושא ההשלכות ההומניטריות הנובעות הומי 
מודאג במיוחד מהבעיות בהן ארגון ה. במיוחד במחוזות חברון וטול כארם,  של גדר ההפרדה

הקרקעות " (אזור קו התפר"תיניים המבקשים להגיע לאדמות שבבעלות פרטית והנמצאות ב
  .והבעיות עימן מתמודדות חלק מהקהילות המבודדות החיות שם, )ההפרדה

  . למישרין ובאופן יעיל2007ה להבטחת ניהולו של מסיק הזיתים 

הרשויות .  בעזה במהלך החודשים האחרוניםר מספר פעולות צבאיותל בדב" פנה לצהומי
במיוחד כיבוד עקרון המידתיות והצורך , בד את המשפט ההומניטרי הבינלאומי כיבוד מלא

חוזר הארגון על האיסור לכפות על אזרחים ביצוע , בנוסף. ת על מנת לחוס על חיי אזרחים
  . מהלך פעולות צבאיות

 למחצה-ל והמינהל האזרחי על הקהילות הפלשתיניות הנוודות" שאוכף צה,ים מינהליים
  .ינלאומיהצלב האדום הבמטעם , בכתב ובעל פה,  היו נשוא פרזנטציות חוזרות ונשנות,רדן

  צר

 באופן סדיר עצורים שהמנדט הצלב האדום הבינלאומימבקר , כבושים ובשטחי האוטונומיה
 הצלב האדום הבינלאומי הבחנות. מנת לעקוב אחר תנאי המעצר שלהם והיחס כלפיהם

  .שויות הממונות באופן חסוי

  מות מעצר ישראליים

בתי , תחנות משטרה, כולל מתקני השהייה,  מקומות מעצר20 -ב צלב האדום הבינלאומי ה
  .בהם נערכים ביקורים מידי שבוע

  חים הפלשתיניים

מנוהלים על תחנות משטרה ומתקני מעצר אחרים ה,  בתי סוהרצלב האדום הבינלאומינציגי ה
  .ורצועת עזה  נין'ג, שכם, יריחו, רמאללה, חברון, ת בבית לחם

  לעצוריםדעות 

זרח ירושלים מ, הגדה המערבית,  למשפחות מעזהאפשרת מצלב האדום הבינלאומיחות של ה
  .מות מעצר ישראלייםרובי משפחה המוחזקים במקו

 . משפחה הנתונים במעצר קרובי6,609וביקרו ,  מקומות מעצר ישראליים27 - מבקרים ל15,91
ופוגעת ,  השעיה זו בעינה עומדת-ונכון לעכשיו ,  ביוני6 -ב מעזההשעו את ביקורי המשפחות 

  .סוהר ישראלייםהמוחזקים בבתי 

 חדשות ות הנושאהודעות 1,288: אדום הינם דרך נוספת לקיום קשרי משפחה בעת מעצר
  . בין עצורים לבין קרוביהם צלב האדום הבינלאומימצעות ה

ם הימצאם ושלומם  מקויידעם לגבי  מאות שיחות טלפון לקרובי משפחה על מנת לקיים מי

  ת הריסת בתים

ילות מזון ופריטים חב, ערכות מטבח, שמיכות,  מזרניםצלב האדום הבינלאומיה סיפק ה
  .הרסו כליל או חלקיתנ משפחות שבתיהם 25 -ל,  הצורךבמידת, אוהלים
ע
  
 
 

 בשטחים, בישראל
 )האדום הבינלאומי

הרביעית בדבר הגנת

  
  הגנה 

  
יחס של כבודקידום 

ינלאהצלב האדום הב
מהתוואי הבלתי חוקי
נתקלים חקלאים פלש
שבין הקו הירוק וגדר 

נמשכות עבודות ההכנ

ינלאהצלב האדום הב
הישראליות נקראו לכ

 זהירומצעיבאלנקוט 
ל ב"ת עבור צהמשימו

 הגבלות וצעד,ולבסוף
המתגוררות בבקעת הי

  
מעקב אחר תנאי מע

בשטחים ה, בישראל 
על , שלו חל עליהם
 לרותוהמלצותיו מוגש

  
ביקורי עצורים במקו

ביקר, וסטאוגבחודש 
סוהר ומתקני חקירה 

  
ביקורי עצורים בשט

ביקרו , בצד הפלשתיני
ידי הרשות הפלשתיני

  
והוביקורי משפחות 

תוכנית ביקורי המשפ
והגולן הכבוש לבקר ק

1נסעו , אוגוסטבחודש 
 הרשויות הישראליות

 עצורים מעזה 900 -בכ

צלב הודעות חילופי 
משפחתיות נמסרו בא

צלב האדום הבינלאוה
 . של קרובים עצורים

  
  סיוע

  
תוכנית סיוע בעקבו

בגדה המערבית ובעז
כולל , חיוניים אחרים



  
  2Hסיוע באזור תוכנית 

משפחות שנפגעו במיוחד  1,730 - חבילות מזון ל3,460 ינלאומיצלב האדום הבחילק ה, )2H(בעיר העתיקה בחברון 
  .פגיעות משפחות 1,173עבור , ג תוספת קמח חיטה למשפחה" ק10 - למעלה מואף, סגרים נוקשיםכתוצאה מ

  
  סיוע חירום

 משפחות נזקקות בגדה המערבית 302 - ל ערכות היגיינה301- ו חבילות מזון604 הצלב האדום הבינלאומי סיפק
  .ובעזה

  
  תוכנית מזומנים תמורת עבודה 

 ימי עבודה בפרויקטים שונים של תשתיות וחקלאות ברחבי הגדה 8,099 הצלב האדום הבינלאומי אף שילם תמורת
  .המערבית וברצועת עזה

  
  בריאות

  
  םתמיכת חירום בבתי חולי

הצלב האדום הבינלאומי מוסיף לתמוך בענף הרפואי בעזה על ידי הובלת מוצרים רפואיים לעזה ואספקת סיוע חיוני 
, ליבהיותו מתווך נייטר. הארגוןהושלמה הערכת צרכי פיסיותרפיה ותותבות על ידי שני נציגים של . לבתי חולים

 על כנו את מעברם של פצועים שיבהמשא ומתן עם כל הצדדים על מנת ל, בנוסף, ינלאומיהצלב האדום הבקיים 
 ביוני 19 - העברות של חולים מעזה בתקופה שבין ה816 לאפשר ארגוןעלה בידי ה, כך. וחולים מעזה דרך מעבר ארז

  . באוגוסט16 -ל
  

  תמיכה שוטפת בבתי חולים

במהלך חודש , ינלאומיהצלב האדום הבסיפק , באמצעות החנויות המרכזיות לציוד רפואי של משרד הבריאות
  .ל אספקה רפואית  ש מטרים מעוקבים167 בתי החולים כלליים של משרד הבריאות 18 -ל, טאוגוס

  
   בתי חוליםמעקב אחר מצב

והצוותים תוך התמקדות ספציפית ביכולת החולה ,  אחר המצב בבתי החולים השוטףמעקבבגדה המערבית המשיך ה
  . זיהוי צרכי חירום ומתן מענה להם, ים במעקבהתמקדו הביקורים בבתי החול, בעזה. חוליםתי בללהגיע הרפואיים 

 
    בישראלארגון מגן דוד אדוםשיתוף פעולה עם ארגון הסהר האדום הפלשתיני ו

ועובדים ומתנדבים של , ערך הסהר האדום הפלשתיני תרגיל הכשרת בתי חולים שדה ניידים בשכם, חודש אוגוסטב
 משרד הבריאות בה היו מעורבים של תגובה מתואמת הדמיהנערכה .  ועזה נעו ברחבי הגדה המערביתהארגון

  . חולים מהקהילה25טופלו במהלך שני ימי התרגיל . פיקוד העורף ושירותי הבריאות הצבאיים, הפלשתיני

אדום חירום של הסהר הרפואת החל הצלב האדום הבינלאומי בסדרת הרצאות טכניות עבור טכנאי , תוכנית הרצהכ
  .כפרמדיקים םכשיר על מנת לשדרגם ולההפלשתיני

פתיחה של חילופי הנוער הבינלאומיים השלישיים של אירוע ה בהצלב האדום הבינלאומי יעקב השתתף ןבזיכרו
, אן'אזרבייג,  מאוגנדה בני נוער30 -משך אליו למעלה מ, שנמשך עשרה ימים, אירוע זה. ארגון מגן דויד אדום

  .שוויץ ותורכיה, רוסיה, פינלנד, הפיליפינים, ישראל, ירדן, דנמרק, גרמניה, גאורגיה, בריטניה, בולגריה, איטליה

  
   ולמשפט ההומניטרי הבינלאומיצלב האדום הבינלאומיקידום המודעות ל

 צלב האדום הבינלאומיה .כל המעורבים בסכסוך מזויןחלה על  כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומיל חריותהא
  . לתפקידו ולפועלו, מניטרי הבינלאומיתומך במאמציהם על ידי קידום מודעות למשפט ההו

 ועקרונות בסיסיים של המשפט הצלב האדום הבינלאומי הרצאות להצגת המשיכה המשלחת בקיום, חודש אוגוסטב
, ה הצבאיתחיילי יחידת מעברי הגדה המערבית של המשטר, ל"למפקדי מחסומים בצהההומניטרי הבינלאומי 

  .מתקן ההשהיה גוש עציון וקציני המינהל האזרחי ,מפקדים בכירים בשירות בתי הסוהר

אותה מארגן הצלב האדום הבינלאומי ואשר , כהכנה לתחרות המשפט ההומניטרי הבינלאומי הארצית בישראל
ההומניטרי במשפט שעסקו שונים סדנאות קורסים וב הסטודנטים המתחרים פוהשתת, 2007תתקיים בדצמבר 

ו על ידי מרצים ממוסדות אקדמיים שונים ואנשי הצלב ניתנאשר ו, מצופה מהם במהלך התחרותוב הבינלאומי
  .האדום הבינלאומי

בסיסיים של המשפט העקרונות ה וצלב האדום הבינלאומי פעילויות הלהצגתנערכו הרצאות , בצד הפלשתיני
 עבור עובדי ארגון הסהר  וכן , וסטודנטיםמועצות כפרים, לתייםממש- ארגונים לאאנשיההומניטרי הבינלאומי עבור 

  .האדום הפלשתיני ומתנדביו בגדה המערבית ובעזה

 


