
  

  דכון פעילות

שטחים ב, ישראלפעילויות הוועד הבינלאומי של הצלב האדום ב
 2007 יליו  - י האוטונומיהשטחבהכבושים ו

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

 . סכסוך מזוין וכיבושבעת אזרחים 

  האוכלוסייה האזרחית כלפי 

של מסיק חלק והחל בדיונים מקדימים עם הרשויות הישראליות להבטחת ניהול יעיל ומי 
הצלב משקל נכבד מעניק .  עבור מרבית החקלאים הפלשתינייםחיוניתים מהווה נכס כלכלי 

וליד התנחלויות או , שת החקלאים לאדמותיהם הנמצאות בין גדר ההפרדה לבין הקו הירוק
ויעקוב אחר מסיק הזיתים , עקב אחר סוגיית הגישה לאדמות במהלך השנה כולההבינלאומי 
  . הישראליות

וכחות התנחלויות ומאחזים ישראליים בגבעות הדרומיות של כות נ הוסיף לעקוב אחר השלמי
בעקבות , ל"על ידי צה, לאורך הכביש הראשי, "החומה הקטנה"ת נודעה בחודש יולי להריסת 

בנושא הגבלות , בכתב ובעל פה,  פנה לרשויות הישראליות הנוגעות בדבראדום הבינלאומי
 שלכגון אלימות ,  אחרות באזורהארגון ממשיך לטפל בבעיות.  זו בחודשים האחרונים

 'ל מבצע" לעקוב אחר הפשיטות מעת לעת וההתקפות מהאוויר שצההצלב האדום הבינלאומי
  .ם לרשויות הישראליות

  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 סוהר , תחנות משטרה, כולל מתקני השהייה,  מקומות מעצר20 -ב לב האדום הבינלאומי
  .ערכים ביקורים מידי שבוע

  חים הפלשתיניים

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

  לעצוריםדעות 

זרח ירושלים ממ, הגדה המערביתמ,  מתירה למשפחות מעזהצלב האדום הבינלאומיחות של ה
  .רובי משפחה המוחזקים במקומות מעצר ישראלייםק

  . קרובי משפחה הנתונים במעצר6,256וביקרו ,  מקומות מעצר ישראליים27 - מבקרים ל15

 900 -ופוגעת בכ,  השעיה זו בעינה עומדת-ונכון לעכשיו ,  ביוני6 -השעו את ביקורי המשפחות ב
  .ים בבתי סוהר ישראליים

 חדשות ות הנושאהודעות 1,486: אדום הינם דרך נוספת לקיום קשרי משפחה בעת מעצר
  . בין עצורים לבין קרוביהם צלב האדום הבינלאומימצעות ה

 מקום הימצאם ושלומם של יידעם לגבי ל ערך מאות שיחות טלפון לקרובי משפחה על מנת מי
ע
  
 

 בשטחים, בישראל
 )האדום הבינלאומי

הרביעית בדבר הגנת

  
  הגנה 

  
יחס של כבודקידום 

ינלאהצלב האדום הב
ענף הזי. 2007 הזיתים

לגיי האדום הבינלאומ
הצלב האדום  .בתוכן

ויציג ממצאיו לרשויות

הצלב האדום הבינלאו
חשיבות מרכזי. חברון

הצלב ה. צ"פסיקת בג
צרה חומההתנועה שי
  .מתנחלים

ממשיכים נציגי , בעזה
ומדווחים על ממצאיה

  
מעקב אחר תנאי מע

 בשטחים ה,בישראל 
על , שלו חל עליהם
 לרותוהמלצותיו מוגש

  
ביקורי עצורים במקו

צביקר ה, יוליבחודש 
ומתקני חקירה בהם נ

  
ביקורי עצורים בשט

ביקרו , בצד הפלשתיני
ידי הרשות הפלשתיני

  
והוביקורי משפחות 

תוכנית ביקורי המשפ
הגולן הכבוש לבקר מו

707,נסעו , ייולבחודש 

 הרשויות הישראליות
זה המוחזקעצורים מע

צלב הודעות חילופי 
משפחתיות נמסרו בא

צלב האדום הבינלאוה
  . קרובים עצורים

  

 



  סיוע

  
  תוכנית סיוע בעקבות הריסת בתים

ילות מזון ופריטים חב, ערכות מטבח, שמיכות,  מזרניםצלב האדום הבינלאומיבגדה המערבית ובעזה סיפק ה
  .יל או חלקית משפחות שאת בתיהם הרסו כל9 -ל,  הצורךבמידת, כולל אוהלים, חיוניים אחרים

  
  2Hתוכנית סיוע באזור 

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

  
  סיוע חירום

 כסאות 20,  ערכות מטבח12,  אוהלים10,  ערכות היגיינה5,  חבילות מזון30 קירוב ב סיפקומיצלב האדום הבינלאה
  .  משפחות נזקקות בגדה המערבית ובעזה47  -ופריטים נוספים ל

  
  (cash for work) מיכה לצורך מחיה ותוכנית מזומנים תמורת עבודהת

 ימי עבודה בפרויקטים שונים של תשתיות וחקלאות ברחבי הגדה 9,439  אף שילם תמורתלב האדום הבינלאומיהצ
  .רצועת עזהבהמערבית ו

 משקי בית לפתח דרכים חדשות ליצירת הכנסות על אף ההגבלות על 29 -תוכניות תמיכה לצורך מחיה איפשרו ל
 ום הבינלאומיצלב האדהסיוע , באופן כללי. התנחלויות או גדר ההפרדה, חופש התנועה שנאכפו באמצעות סגרים

  .ראשי צאן או בקר או חומרים לשיקום סירות, ערכות מקצועיות, חממותאביזרי  כגון פריטיםכולל 

  
  סיוע במים וסביבת מגורים

 עבודות שיקום בשלושה הצלב האדום הבינלאומימבצע , בעקבות נזקים שנגרמו על ידי העימותים הפנימיים בעזה
 וףללקי חי של רשות המכס ויבוא לעזה של ציוד חיוני וחים היתר,ם שוניםבשלבי, השיג הארגון .מתקנים רפואיים

 .למתקני מים ושפכים
 . נפשות בקהילה12,000שמהם נהנים ,  פרויקט פיתוח מערכות אספקת מיםהצלב האדום הבינלאומימנהל , בעזה

הארגון עומד בשלבי ). ש אי24,000מהם נהנים ( ארבעה פרויקטים הצלב האדום הבינלאומי השלים ,בגדה המערבית
והחל בביצוע שלושה פרויקטים נוספים )  איש34,000מהם יהנו ( ארבעה פרויקטים פרסום מכרזים ל הסיום של

  .לפיתוח או שיקום מערכות אספקת מים בתשע קהילות)  איש12,000מהם יהנו (

  
  בריאות

  
  תמיכת חירום בבתי חולים

להשגת מעבר בטוח של פצועים וצוות רפואי לבתי צלב האדום הבינלאומי פעל ה, במהלך הלחימה בחודשים מאי ויוני
בראש סדר העדיפויות הועמדו . חולים בעזה עם זרם הפצועים מהקרבותותמך ביכולת ההתמודדות של בתי , חולים

, מים(הבטחת תפקודן של תשתיות ; חלפים וערכות כלי ניתוח, ציוד כללי, פעמי-אספקת תרופות חירום וציוד חד
עי  פצו212 -שטיפל ב, העברת מוצרים רפואיים לעזה ושליחת צוות ניתוח; )כביסה והיגיינה בסיסית, מזון, חשמל
. צלב האדום הבינלאומיהערכת צרכי פיסיותרפיה ותותבות מתבצעת בימים אלה על ידי שני נציגים של ה. קרבות

משא ונתן עם כל הצדדים על מנת להחזיר על כנו את מעברם של , בנוסף, ארגוןקיים ה, ליטרבהיותו מתווך ניי
 העברות של חולים מעזה 756לאפשר צלב האדום הבינלאומי עלה בידי ה, כך. פצועים וחולים מעזה דרך מעבר ארז

  . לסוף יולי ביוני19 -בתקופה שבין ה

  
  תמיכה שוטפת בבתי חולים

, במהלך חודש יולי, צלב האדום הבינלאומיהסיפק , באמצעות החנויות המרכזיות לציוד רפואי של משרד הבריאות
  .פקה רפואית  מטרים מעוקבים של אס169ות  בתי החולים כלליים של משרד הבריא18 -ל

  
   בתי חוליםמעקב אחר מצב

תוך התמקדות ספציפית ביכולת החולה להגיע , בגדה המערבית המשיך המעקב השוטף אחר המצב בבתי החולים
  . זיהוי צרכי חירום ומתן מענה להם, התמקדו הביקורים בבתי החולים במעקב, בעזה. לטיפול בבית החולים

 
  



   בישראל ארגון מגן דוד אדוםשיתוף פעולה עם ארגון הסהר האדום הפלשתיני ו

הצלב . השלים ארגון מגן דוד אדום קורס הכשרה לאירוע רב נפגעים עבור  נוער מתנדב לשירותי רפואת חירום, ילביו
. הורים וחברים,  בני נוער800 -בהשתתפות כ,  השתתף בטקס הסיום שהתקיים בתיאטרון חוץהאדום הבינלאומי
  . תאונת אוטובוסהדמיית אירוע של התנהלות לאחראורגנה , לאחר הנאומים

מתקדמות שאורגנו על ידי הסהר עמדות רפואיות ל השתתף בראשון מבין שתי הכשרות הצלב האדום הבינלאומי
המיועדות לשכלול המיומנויות של  נותני שירותי העברות ,  באוגוסט3 - ביוני  ל30 -מה, האדום הפלשתיני בבית לחם

. המעורבים בהתנהלות בתקריות מרובות נפגעים, לשתיניחירום רפואיות ומתנדבים אחרים לסהר האדום הפ
שירותי המשטרה ו, המשמר האזרחימתואמת של השתתפות ב, הכשרה זו כללה הדמיית פיצוץ ברחובות בית לחם

  . הצבאייםההרפוא

ביחס , ובמיוחד עם שירותי רפואת החירום של אשקלון, ממשיך להתקיים שיתוף הפעולה ההדוק עם מגן דוד אדום
  .לבתי חולים בישראל) עזה(תיאום העברות חירום של חולים ממעבר ארז ל

על ידי , ההומניטריים" מנהיגי הקהילה"ד אדום להוסיף לתמוך בהכשרה שנותן מגן דו הצלב האדום הבינלאומי
 בהגנה הצלב האדום הבינלאומיבדבר תפקיד ,  ביולי באתר בים המלח15 - וב8 -ארגון הדרכות להצגת הנושא ב

  . לנושא כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומיוההסברהסיוע במצבי סכסוכים מזוינים ובדבר הקידום ו

  

   ולמשפט ההומניטרי הבינלאומיצלב האדום הבינלאומיקידום המודעות ל

 צלב האדום הבינלאומיה .כל המעורבים בסכסוך מזויןחלה על  כיבוד המשפט ההומניטרי הבינלאומיל חריותהא
 לתפקידו ולפועלו של הצלב האדום כןכמו ו, מניטרי הבינלאומימציהם על ידי קידום מודעות למשפט ההותומך במא
  . הבינלאומי

 ועקרונות בסיסיים של המשפט ההומניטרי הבינלאומי הצלב האדום הבינלאומינערכו הרצאות להצגת , ילביו
ל "מפקדי מחסומים בצה,  העברת עצוריםס הממונה על"יחידת נחשון בשב, למפקדים בכירים בשירות בתי הסוהר

  .נין'ל הפועלת בג"ויחידה מבצעית של צה

  . ספרים ופרסומים בנושא המשפט ההומניטרי הבינלאומי נתרמו לספריות של חמישה מוסדות אקדמיים ישראליים

פט בסיסיים של המשהעקרונות ה וצלב האדום הבינלאומי פעילויות הלהצגתנערכו הרצאות , בצד הפלשתיני
 עבור  וכן , וסטודנטיםמועצות כפרים, ממשלתיים-ארגונים לא, מרכזי נשים ביםההומניטרי הבינלאומי עבור חבר

  .עובדי ארגון הסהר האדום הפלשתיני ומתנדביו בגדה המערבית ובעזה


