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האומות המאוחדות

המשרד לתאום עניינים הומניטריים OCHA -

תמונת מצב ברצועת עזה מטעם המתאם ההומניטרי
 7בינואר 17:00 ,2009
המבצע הצבאי הישראלי נכנס ליומו ה ,12-והאוכולוסייה האזרחית ברצועת עזה ממשיכה לסבול ולשלם את
מחיר האלימות .כוחות הים ,האוויר והיבשה של ישראל ממשיכים להקיף את האזורים המאוכלסים ,ונפות העיר
עזה וצפון הרצועה מבודדות משאר השטח .התנועה הפנימית בתוך רצועת עזה נותרה מסוכנת .הפסקת אש
על בסיס הומניטרי תואמה בין השעות  ,1300-1600כדי לאפשר לאכולוסייה האזרחית להצטייד במוצרים
בסיסיים ולגשת לשירותים רפואיים.
משבר חמור בהגנה על אזרחים:
ברצועת עזה אין בנמצא כל מרחב מוגן ,אין מקלטים מפצצות והגבולות סגורים ,ולכן זהו אחד העימותים
הנדירים בהם אין לאזרחים לאן להימלט .מקלטי אונר"א הינם מסומנים ,ומיקומם הועבר לצבא אך הם אינם
ממוגנים ואינן מתאימים להגנה מפני הפצצות ,בשמשמם בימים כתיקונם בתי ספר ובנייני משרדים .מתעוררת
דאגה רבה מיוחד לנוכח המספרים ההולכים וגדלים של ילדים הרוגים ופצועים .כמחצית מתושבי הרצועה הנם
ילדים 56 ,אחוזים מהאולוכיסה והם נותרו חשופים במידה מסוכנת ללחימה שסביבם .לפחות  101ילדים נהרגו
עד כה ,כאלף נפצעו ועשרות אלפים ילדים הנם נפגעי חרדה.
הפסקת אש זמנית:
כל מנגנון שמסייע לחלוקת הסיוע הינו מבורך .ואולם ,צרכי האוכלוסייה הינם כה גדולים בנקודת זמן זו ,עד כי
צוותי תוכניות הסיוע ההומניטרי נדרשים לתפקד מסביב לשעון .לתפקודן השוטף של התוכניות ההומניטריות
נדרשים קווי אספקה רציפים ואמינים לתוך רצועת עזה ,המסוגלים לספק את צרכי האוכלוסייה ,וסביבה
שתאפשר לתושבים גישה בטוחה לסיוע ולשירותים ,ובכלל זה גישה חופשית ובטוחה לאמבולנסים הנושאים
פצועים לטיפול ,וגישה לתיקון הנזקים שנגרמו לתשתיות החיוניות .בנוסף לכך ,הפסקות אש הומניטריות חייבות
להתקיים במקביל למאמצים להשגת הפסקה מיידית של פעולות האיבה .כל עוד נמשכות פעולות האיבה,
האזרחים נותרים לא מוגנים ורבים נוספים צפויים להיהרג ולהיפצע.
הגנה על אזרחים
פעולות האיבה נמשכו גם במהלך הלילה ,וכוחות ישראליים תקפו בתי מגורים של תושבים החשודים כחברים
בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי ומנהרות בגבול רפיח .תחנות רדיו מקומיות המשיכו לקרוא להצלת אנשים
שנלכדו ,נפצעו או נהרגו תחת ההריסות ,אך גישת צוותים רפואיים וצוותים של הגנה אזרחית למקומות אלה
הנה מסוכנת.
נוצרים כיסים גדלים והולכים של תושבי עזה הלכודים בבתיהם .בחלק מהאזורים המזרחיים של הרצועה
ובחלקים מסויימים בשכונות הדרומיות של העיר עזה ,ליד המקום בו שכנה ההתנחלות נצרים .תושבי עזה לא
יכולים להימלט למקום מבטחים או להשיג מזון משום שכוחות צה"ל פועלים באזור .יש להם אספקה מוגבלת
לימים ספורים בלבד.
בנוסף להפצת עלונים מעל מספר אזורים בצפון רצועת עזה ובגבול המזרחי בין עזה לרפיח ,צה"ל משדר
מסרים ברדיו המקומי ובתחנות טלוויזיה המקויות ,ומתקשר לתושבים בכל רחבי הרצועה ,ומורה להם לעזוב
את בתיהם ולהתפנות לאזורים העירוניים .התושבים ,אחוזי בהלה ,נמלטים בתוך חילופי האש וההפגזות.
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לפי משרד הבריאות הפלסטיני,מספר ההרוגים נכון לשעה  14:00היום גדל ועומד על  638הרוגים ויותר מ-
 3,085פצועים ,מאז ה 27-בדצמבר .מספר הנפגעים המעודכן ,כתואה מהפגזת בית הספר של אונר"א
בג'באליה ,עומד על  43הרוגים ,וכ 100-פצועים .אונר"א דחתה את טענת ישראל שבית הספר שימש לירי
מרגמות לעבר צה"ל.
חייל צה"ל נהרג הבוקר .חמושים פלסטינים ירו לפחות  11טילים לעבר ישראל לפני השעה .16:00

מחסה
נכון לבוקר זה כ 16-אלף פלסטינים שוהים ב 26-מקלטי חירום .סוכנות אונר"א קיבלה תרומות של מוצרים
שאינם מוצרי מזון ) (NFIמארגונים מקומיים בעזה ,ואולם מוצרים נוספים נחוצים .הסהר האדום הפלסטיני
סיפק לאונר"א  2,500שמיכות 500 ,מזרנים ו 150-ערכות הגיינה ,כדי להשלים את מספר הערכות שנתרמו
בימים האחרונים ל ,500-כמות המספיקה ל 9,000-בהי אדם במשך  10ימים.

חשמל
רוב תושבי עזה ממשיכים לחיות ללא חשמל ,למרות שחלק משכונות העיר עזה )בהם חיים פחות מ 50-אלף
איש( נהנים כעת מאספקת חשמל של  6-3שעות ביום.
ב 5-בינואר הוזרמו לתוך עזה  215אלף ליטר דלק תעשייתי ,והדלק סופק אתמול ,ה 6-בינואר ,לתחנת החשמל
המקומית .ואולם ,המכשור בתחנת הכוח לא הודלק משום שכמות זו אינה מספיקה ותחנת הכוח צריכה לקבל
לפחות  300אלף ליטר כדי להפעיל מחדש את המערכות .כמות זו תאפשר את הפקתם של  25מגה וואט
חשמל למשך יומיים; כמות זו המהווה רבע מצריכת החשמל של העיר עזה בלבד.
חברת החשמל העזתית  GEDCOמאשרת שצוותיה הצליחו לתקן אתמול את אחד מקווי החשמל )המובילים
חשמל מישראל לרצועה( שניזוקו ליד מעבר קרני ,ובכוונתה לתקן ארבעה קווים נוספים ב 7-בינואר .ואולם ,עד
כה לא נעשה שימוש בקו שתוקן משום שיש לתקן גם נזקים נילווים נוספים שטרם תוקנו .נכון ל 7-בינואר,
חמישה מתוך  10קווי מתח ,המוליכים חשמל מישראל לרצועה ,אינם מתפקדים.
למרות שיפורים 'טנים אלה ,מצב אספקת החשמל אינו צפוי להשתפר באורח משמעותי בשל הנזק הנרחב
שספגה רשת החשמל .הערכה ראשונית של חברת החשמל הפלסטנית מצביעה על כך שנחוצים בדחיפות 20
שנאים ,כבלי חשמל באורך  10ק"מ ,ולפחות  100מחברים נמוכי וולטאג' ).(low-voltage disconnectors
החברה מעריכה כי היא תזדקק לשבועות עבודה רבים ולרכיבי חילוף רבים כדי לתקן את הנזק.

בריאות
בתי החולים ממשיכים להשתמש בגנרטורים שנועדו לגיבוי חירום ,זה היום החמישי ברציפות .בתי החולים
מדווחים כעת על מלאי דלק הולך ואוזל .ברשות בית החולים האירופאי של עזה מלאי דלק שיספיק לשבוע,
בבית החולים שיפא מלאי שיספיק לשלושה ימים ,וברשות בית החולים לילדים מלאי שיספיק לפחות משלושה
ימים.
ב 5 -בינואר התקלקל הגנרטור המרכזי ,שאיפשר את תפקודו של ציוד רפואי מציל חיים ,בבית החולים אל-
קודס )של הסהר האדום הפלסטיני( שבעיר עזה .בית החולים משתמש בעת בגנטור קטן מאוד המיועד לגיבוי,
ושמספק חשמל רק למחלקת טיפול נמרץ ולחדר הניתוח.
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משום שבלתי אפשרי לנוע כעת בין חלקי הרצועה השונים ,רבים מחברי הצוות הרפואי והסיעודי לא מסוגלים
להגיע למקום עבודתם .הצלב האדום ניסה לתאם מעבר בטוח של אוטובוס ובו  58חברי צוות רפואי ב5-
בינואר ,אך ניסיון זה כשל נוכח המצב הביטחוני .בית החולים שיפא ,ביה"ח המרכזי המתמחה בשירותים
מיוחדים ,והמחסן המרכזי של משרד הבריאות המקומי המשמש את הרצועה כולה ,ממוקמים שניהם בעיר עזה.
בשל ביתור הרצועה ע"י כוחות צה"ל ,כ 680-אלף תושבי החלק המרכזי של הרצועה ,והחלק הדרומי ,חאן יונס
ורפיח לא יכולים לגשת לבית החולים שיפא ,וקיים קושי בשינוע תרופות וסיוע רפואי בין חלקי הרצועה.

מים ותברואה
בארות מים ומשאבות ביוב רבות עדיין אינן מתפקדות בשל מחסור בחשמל ,מלאי דלק מצומצם לתפעול
הגנראטורים ,ומחסור בחלקי חילוף .עד שתתחדש אספקת החשמל ,יש לבצע חלוקה יומית של הדלק שנועד
לתדלוק הגנראטורים לגיבוי מאחר והמשאבות אינן מסוגלות לאגור מלאי דלק .ב 7-בינואר חילקה רשות המים
עשרת אלפים ליטר דלק מהמאגר שהיה ברשותה ,ו 45-אלף ליטר שנתרמו ע"י אונר"א לפני כמה ימים,
לבארות בעיר עזה; מדובר בכמות דלק שתאפשר את תפקודם במשך יום עד יומיים .ללא חשמל לא ניתן לשאוב
את המים הזמינים למפלסים הגבוהים ולמאגרי המים הנמצאים על גגות הבתים הגבוהים בשל היעדר לחץ.
המחסור במי שתייה והצפות ביוב בשכונות המגורים ,הופכים לסכנה ממשית המרחפת מעל בריאות הציבור.
רוב הציבור תלוי במאגרים הפרטיים שנמצאים בבתים ובמלאי מים מוגבל שמוצע למכירה בשוק ע"י ספקים
עצמאיים .בעיר עזה חלק מהתושבים הולכים כעת ברחובות עם מיכלים ריקים ,ומחפשים אחר מקור מים.
בחלקים רבים בצפון הרצועה הביוב מציף את הרחובות ,במיוחד בבית חאנון ובבית לאהייה.

מזון
לפני המבצע הנוכחי כ 80-אחוזים מאוכלוסיית עזה נשענו על סיוע הומניטרי בינלאומי וכ 60-אחוזים נסמכו על
חלקות מזון בידי סוכנויות הסיוע השונות והאו"ם .האו"ם )אונר"א ו (WFP-מעריך כי לאור המשבר הנוכחי יהיה
צורך להגדיל את חלוקת המזון ב 11-אחוזים לפחות .רק  50אחוזים מקיבולת מחסני המזון של  WFPנמצאים
כרגע בשימוש ,מתוך סך הכל של  3,700טון מעוקב .בנוסף לכך יש להכניס לרצועה  4,000טון מזון150) ,
מטענים( כדי להבטיח את אספקת המזון בתקופה הקרובה.
משום שמקןר מרבית הירקות בחאן יונס ובדרום הרצועה ,ביתור הרצועה יוצר מחסור בירקות בעיר עזה ובצפון
הרצועה ,וגורם להאמרת מחירים.

המעברים
בשל המצב הביטחוני המסוכן וביתור הרצועה 27 ,מתוך  35עובדי מעבר כרם שלום המתגוררים בעיר עזה לא
יכולים להגיע אל המעבר ,והדבר פוגע ביכולת לטפל בהכנסת הסיוע .מעבר כרם שלום ומסוף הדלק בנחל עוז
היו פתוחים היום 50 .מטענים אמורים לעבור היום דרך כרם שלום ,ו 400-אלף ליטר של דלק תעשייתי דרך
מסוף הדלק בנחל עוז.
מעבר רפיח נותר פתוח חלקית להכנסת אספקה רפואית ולפינוי מקרים רפואיים .ב 6-בינואר התאפשרה
כניסתם של שני מטעני ציוד רפואי דרך מעבר רפיח .בנוסף לכך 20 ,מקרים רפואיים פונו ו 10-אנשים נכנסו
לרצועה .שרוול המסוע במעבר קרני ,המשמש לשינוע תבואה ,נותר סגור.

צרכים בעדיפות ראשונה
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הגנה על אזרחים :אזרחים ,ובאופן מיוחד ילדים המהווים כמחצית מ 1.5-מיליון תושבי הרצועה ,נושאים
בתוצאות האלימות .בתור אחד המקומות הצפופים ביותר בעולם ,ברור שאזרחים נוספים צפויים להיהרג ,ונזק
נוסף יגרם לבתים ,בניינים ותשתיות ,במידה והעימות ימשיך .על הצדדים לכבד את הנורמות שקובע החוק
ההומניטרי הבינלאומי ,ובמיוחד את עקרון ההבחנה ועקרון המידתיות.
גישת אמבולנסים וצוותי חילוץ :מספר לא ידוע של הרוגים ,פצועים ולכודים נקברו תחת הריסות המבנים
שנפגעו באזורים בהם נמשכות פעולות האיבה .תחנות הרדיו המקומיות ממשיכות לשדר פניות הקוראות
לחילוץ ,אולם אמבולנסים וכבאיות שניסו לגשת למקומות אלה הותקפו והצוותים חוששים כעת לגשת להריסות.
חשמל :אספקת החשמל נחוצה לתפקודם השוטף של השירותים בתוך רצועת עזה ,ובמיוחד שירותי הבריאות
והביוב .יש לתקן את הנזקים שנגרמו לקווי החשמל ,להביא את השנאים הנחוצים ולאפשר את תיקונם של
חמישה שנאים אחרים .הגנרטורים לגיבוי לא אמורים לתפקד יותר משמונה שעות ביום ,ואינם אמינים לאחר
שימוש ממשוך ורציף.
אספקת דלק :הדלק התעשייתי נחוץ לתדלוק תחנת הכוח בעזה ,הסגורה מאז ה 30-בדצמבר .החלפת
השנאים שנפגעו קשות נחוצה בדחיפות ,וכך גם דרוש לתאם בדחיפות את מעבר הצוותים הטכניים שאמונים
על תיקון הנזקים .על מעבר נחל עוז להישאר פתוח ,שכן הוא המעבר היחיד המסוגל לאפשר הזרמת כמות
הדלק הנחוצה לאתחול תחנת הכוח ולתפקודה השוטף ,ולאגירת מלאי הדלקים השונים הנחוצים ברצועה.
קמח חיטה :יש לספק קמח למאפיות המקומיות ועבור תוכניות הומניטריות לחלוקת מזון לאוכלוסית עזה .שרוול
המסוע במעבר קרני הינו המנגנון היחיד שמסוגל לטפל בהעברת כמות החיטה הנחוצה ברצועה בזמן זה.
מעבר זה נותר סגור.
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