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האומות המאוחדות

המשרד לתאום עניינים הומניטריים OCHA -

תמונת מצב ברצועת עזה מטעם המתאם ההומניטרי
 5בינואר  ,2009נכון לשעה 17:00
המבצע הצבאי הישראלי נכנס ליומו העשירי והאוכלוסייה בעזה משלמת את מחיר האלימות .הכוחות הקרקעיים
הישראליים פרוסים כעת מסביב לריכוזי אוכלוסייה גדולים בצפון רצועת עזה )העיר עזה ,בית חאנון ,בית לאהיא ומחנה
הפליטים ג'באליה ( ,מזרח רצועת עזה ,בין נפת עזה לבין מרכז הרצועה ובדרום מזרח רפיח.
עזה מבותרת כעת לשני חלקים והתנועה הפנימית בתוך הרצועה מסוכנת ביותר .הצוות ההומניטרי מתקשה יותר ויותר
לחלק סיוע או להגיע לנפגעים .ליותר ממיליון עזתים עדיין אין חשמל או מים ואלפי אנשים ברחו מבתיהם בחפשם אחר
מקום מקלט .בנוסף להרס תשתיות חיוניות ,כגון תשתיות חשמל ,מים וביוב ,תקשורת וכבישים ,בתי החולים אינם
מסוגלים להעניק טיפול נמרץ ראוי למספר הגבוה של הנפגעים.

אלימות
מספר הנפגעים מתחילת המבצע הקרקעי ב 3-בינואר ,עלה לכ 94-הרוגים פלסטיניים ורבים נוספים נפצעו .רבים מן
ההרוגים האחרונים הם נשים וילדים ומשפחות שלמות נהרגו .הבוקר ,הרג פגז ישראלי שבעה בני משפחה פלסטינית
)חמישה ילדים והוריהם( בביתם במחנה הפליטים אל-שאטי.
מהבוקר ועד לשעה  ,15:00נהרגו  25פלסטינים .המבנה המרכזי של 'איחוד ועדות הבריאות' ]ספק שירותי בריאות[ בעיר
עזה ספג פגיעה אשר גרמה לנזק לשלוש מרפאות ניידות ולכלי רכב .ב 4-בינואר פגע פגז בשוק הירקות המרכזי של העיר
עזה וגרם למותם של חמישה אנשים ול 40-פצועים .חובש של  ,UHWCארגון מקומי מיסודו של  ,OXFAMנהרג ,כאשר
פגז ישראלי פגע באמבולנס שניסה לפנות פצוע באיזור בית לאהיא; באותו אירוע חובש נוסף איבד את כף רגלו וגם הנהג
נפצע .
על פי נתונים של משרד הבריאות הפלסטיני ) ,(MOHנכון לשעה  ,15:00מאז ה 27-בדצמבר נספרו  534הרוגים ו-
 2470פצועים .עם זאת ,הסכנה הנשקפת לצוותים הרפואיים והקושי בחילוץ פצועים מתוך בניינים שקרסו מקשים על פינוי
הנפגעים ועל הערכת מספרם.
חייל ישראלי נהרג ביום ראשון .בסך הכול ,קרוב ל 60-חיילי צה"ל נפצעו בעזה מאז יום שבת ,בהם ארבעה שמצבם
מוסיף להיות קשה .חמושים פלסטינים ירו לפחות  45טילים ביום ראשון ופצעו שלושה ישראלים.

דלק /חשמל
 75%מאספקת החשמל בעזה נותקה .מאז החל המבצע הקרקעי ,בכל נפות עזה ובמרבית צפון עזה ומרכז הרצועה אין
חשמל וברפיח אספקת החשמל מוגבלת .הכשל באספקת החשמל הנו תוצאה של התקפות שהסבו נזק ל 6-מתוך  10קווי
מתח גבוה המובילים חשמל מישראל לרצועה ולאחד או שני קווי מתח ממצרים .רצועת עזה מקבלת כעת רק  25%מכלל
צריכת החשמל היומית הדרושה .
טכנאים פלסטינים מתקשים להגיע לקווי המתח שניזוקו בשל התקיפה הצבאית .על אף הקושי הרב בתנועה ,הצליח צוות
של הצלב האדום ללוות טכנאים פלסטינים לתיקון קווי אספקת החשמל שנפגעו ,קווים המספקים חשמל מישראל לחלקה
הצפוני של עזה.
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בריאות
בתי החולים מתאמצים לתפקד תחת הפסקות חשמל שנמשכות  24שעות ביממה .מחוללי גיבוי ממשיכים לספק חשמל
בבתי החולים ואספקת הדלק עבור המחוללים לא יציבה ולא מובטחת .בשל מחסור בדלק ,הופסקה היום פעולת
הגנרטורים בתחנות האמבולנס של משרד הבריאות הפלסטיני ,במחסני החיסונים ,במעבדות ובמחסנים הכלליים .זאת,
עד אשר אונר”א העביר דלק למשרד הבריאות הפלסטיני .אונר”א והצלב האדום עובדים על העברת אספקה נוספת של
דלק כפתרון לטווח הקצר.
חולים שמצבם יציב משוחררים ברגע שמצבם מאפשר זאת ,כדי לפנות מקום בבתי החולים .למרות זאת ,סובלות היחידות
לטיפול נמרץ בכל רצועת עזה מעומס יתר וכל המיטות ביחידות הטיפול הנמרץ תפוסות .קיים צורך דחוף בפינוי חולים
מחוץ לרצועת עזה.
למרות שתורמים וארגונים שונים סיפקו כמות גדולה של תרופות ,הארגונים ההומניטריים מקבלים כעת בקשות דחופות
למשככי כאבים חזקים ,לשקי גופות ולסדינים ,כדי לכרוך בהם את המתים .כמו כן ,קיים צורך דחוף במנתחים מתחומי
הניורולוגיה  ,כלי דם ,אורתופדיה וכירורגים המתמחים בניתוחי לב פתוח.
הנזקים הנלווים שנגרמו לבתי חולים אינם מתוקנים; חלונות שבורים ,למשל ,לא תוקנו בשל מחסור בזכוכית .חמישה
מרכזים רפואיים של אונר”א סגורים כעת בשל קרבתם לפעילות האלימה המתרחשת בסביבת מקום.
צוות אמבולנס של הסהר האדום העזתי אינו מצליח להגיב לפניות רבות בשל הפעילות הצבאית .מצהרי היום ה 3-בינואר
ועד לצהרי ה 4-בינואר ,שירותי הרפואה של הסהר האדום טיפלו ב 176-פצועים ו 36-הרוגים .נושא בטיחותם של
אמבולנסים והצוותים הרפואיים מעורר דאגה.

מחסה
התקבלו דיווחים לפיהם ,עם התקדמות הפעולה הקרקעית ,מספר גדול של אנשים מאיזורי הגבול עוקרים מבתיהם
לעומקה של עזה .סוכנות אונר”א פתחה  11מקלטים עבור עקורים אלו 5,000 .בני אדם שוהים בהם כעת ,אך המספרים
עולים במהירות .אונר”א חילקה לנזקקים ציוד שאינו מזון )בהם מזרנים ושמיכות( ,על אף שהמלאי אוזל במהירות .אונר”א
תהיה זקוקה יותר ויותר לציוד לחלוקה כגון ערכות הגיינה .סוכנות אונר”א החלה לחלק גם חבילות מזון הכוללות לחם,
שעועית ובשר.

מים ותברואה
מערכת המים והביוב בעזה נמצאת על סף קריסה בשל מחסור בחשמל ובדלק .רשות המים של עזה ) (CMWUמתריעה
כי  48מתוך  130בארותיה של עזה אינן עובדות ,בשל מחסור בחשמל ,נזק שנגרם לצינורות ו/או מאגרי דלק מתכלים
בהם תלויים הגנרטורים )מלאי הדלק שנותרו מספיקים רק ליומיים-שלושה הבאים( .לפחות  45בארות מים נוספות
פועלות באופן חלקי וייסגרו בתוך ימים ללא אספקה נוספת של דלק וחשמל .למעלה מ 530,000-בני אדם )כ400,000-
בעזה וצפון עזה 100,000 ,ברפיח ו 30,000-במרכז הרצועה( מנותקים לחלוטין ממים זורמים והשאר מקבלים מים
במקוטע ,מדי כמה ימים.
רשות המים של עזה מתקשה לתקן את הנזקים למערכות בשל סיבות ביטחוניות .עם זאת ,אילו מערכת החשמל היתה
מתפקדת ,רשות המים המקומית היתה יכולה להזרים מים לאנשים אלה ממקורות אחרים.
מצב הביוב רעוע ביותר ויוצר סכנות חמורות בדמות התפשטות מחלות המועברות דרך מים .הביוב עולה על גדותיו וזורם
לתוך בית לאהיא ,לעבר אדמות חקלאיות ולים ,לאחר שחמש מתוך  37תחנות שאיבת מי הביוב של עזה נסגרו בשל
מחסור בחשמל 32 .התחנות הנותרות פועלות רק באופן חלקי וייסגרו בעוד שלושה-ארבעה ימים אלא אם יקבלו אספקת
סולר .הבעיה המסוכנת ביותר היא מפעל טיהור מי השופכין בבית לאהיא .בנוסף לסכנות של תקיפות ליד אגן המאגר,
רמת הביוב באגן עולה בכ 1.5-עד  2סנטימטר בכל יום בשל מחסור בחשמל או דלק המשמשים לשאיבת מי הביוב מהאגן
המרכזי ללגונות .צפויה עליה של  15-20סנטימטר ברמת המים בתוך שבוע ,רמה הקרובה להצפה.

מזון
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חלוקת המזון מוסיפה להיות קשה בשל המצב הביטחוני הבלתי יציב .לאיגוד בעלי המאפיות  70טונות של גז בישול
המאוחסן בתחנות גז ליד הגבול ובכביש המזרחי .גישה לגז זה ,האפשרית רק באישור הרשויות הישראליות ,תאפשר
להם להגדיל את מספר המאפיות הפועלות.

חופש תנועת הסיוע ההומניטרי
תנועת צוותי הסיוע ההומניטרי ברצועת עזה קשה בשל המצב המסוכן בשטח .הצלב האדום ,בתיאום עם הרשויות
הישראליות ,מסייע בתיאום המעבר הבטוח של מספר אמבולנסים ,יחידת כבאים וצוותים טכנים של חברת החשמל בעזה
) (GEDCOושל רשות המים המקומית ,על מנת להבטיח שלא יופגזו בעודם מסייעים לנזקקים או בעת תיקון נזקים.

מעברים
כרם שלום ,צינורות הדלק במסוף נחל עוז ומעבר ארז פתוחים היום 60 .משאיות עמוסות באספקה הומניטרית צפויות
להיכנס דרך כרם שלום .כמעט  215,000ליטרים של דלק תעשייתי לצד  47טונות של גז בישול נשאבו מישראל לעזה ,אך
לא נאספו בשל המצב הביטחוני השורר בשטח 100,000 .ליטרים של סולר הוכנסו לרצועה עבור אונר”א .מעבר ארז
פתוח באופן חלקי למספר מוגבל של פינויים רפואיים ולבעלי אזרחות זרה.
מעבר רפיח פתוח אף הוא היום 4 :משאיות עמוסות אספקה רפואית צפויות להגיע ו 17-מקרים רפואיים מתוכננים להיות
מפונים .מומחים רפואיים מתנדבים )רופאים ,מנתחים ואחרים( ממדינות שונות ממתינים בצידו המצרי של מעבר רפיח
להיכנס לעזה ולסייע בטיפול בפצועים הפלסטינים.

צרכים בעדיפות עליונה
דלק :יש צורך בדלק תעשייתי על מנת להפעיל את תחנת הכוח העזתית שנסגרה ב 30-בדצמבר .כמו כן ,יש צורך דחוף
בהחלפת  10השנאים שניזוקו לחלוטין ובתיאום מעבר בטוח לצוותים טכניים שיאפשר להם לתקן נזקים אחרים .מסוף
נחל עוז חייב להישאר פתוח ,משום שהוא המעבר היחיד שדרכו ניתן להעביר כמויות דלק המספיקות כדי לאתחל מחדש
ולתחזק פעילותה השוטפת של תחנת הכוח העזתית ולחדש את המלאי של סוגים אחרים של דלק שיש בהם צורך
ברצועה.
גרעיני חיטה :חיוניים לאספקת קמח למאפיות מקומיות ולחלוקה הומניטרית של מזון לאוכלוסיית עזה .שרוול המסוע
שבמעבר קרני הוא האמצעי היחיד דרכו ניתן להעביר כמות גדולה של גרעיני חיטה הדרושה ברצועה בזמן הזה .מעבר
זה מוסיף להיות סגור.
כסף מזומן טרם נכנס לרצועת עזה ויש בו צורך דחוף ,בין השאר ,גם בשביל תוכנית חלוקת הכסף של אונר”א עבור כ-
 94,000מוטבים נזקקים ,לאנשים המשתתפים בתוכנית "כסף עבור עבודה" ,למשכורות לעובדים ולתשלומים לספקי
שירותים שונים.
התנועה הפנימית בעזה :התנועה בתוך הרצועה מוגבלת ביותר .קיים צורך חיוני להבטיח שחולים ואמבולנסים יוכלו
להגיע לבתי החולים ,שלסוכנויות תהיה גישה למחסנים כדי לבצע חלוקת סיוע ושצוותים יוכלו לנוע כדי לתקן נזקים
שנגרמו לשירותים ציבוריים .גם למאפיות צורך בגישה לגז המאוחסן בתחנות גז לאורך אזור הגבול.
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