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  המצב ההומניטרי ברצועת עזהדף נתונים על 
  

  )FAO(ם " האושלמזון וחקלאות ם ל"האו קרן
  )UNICEF(ם למען ילדים "קרן האו
  )OCHA( ם"יינים הומניטריים של האוהמשרד לתיאום ענ

  )UNRWA(ם "של האולפליטים סוכנות הסעד והתעסוקה 
  )WFP( ם"של האותוכנית המזון העולמית 
  )WHO( ם"של האוארגון הבריאות העולמי 
  
   2007דצמבר 

  
  הרקע
ה  הייתה סגיר2007 ביוני 15 להשתלטות החמאס על רצועת עזה בתאריך ישראלתגובת 
 והגבלה  וליבוא יומרי גלם לתעשייה ת הרצועה למעבר סחורות לייצואגבולושל  מלאה

 תיאום יעיל בין העדרבשילוב עם ,  בידוד זה של רצועת עזה.מוצרי צריכהחמורה על ייבוא 
תרופות , גרם למחסור במזון, הרשות הפלסטינית ברמאללה לבין רשויות החמאס בעזה

  גלםחומרי, מים ותברואה חיונייםמתקני  ,ציוד רפואי עבור  חלקי חילוף,מצרכי סיועו
חומרי גלם עבור המסחר והתעשייה ברצועת כן המיועדים לפרויקטים של סיוע הומניטרי ו

מתאר את המצב , ם" הומניטרית של האומטעם סוכנויותהמובא דף הנתונים . עזה
  .12007ההומניטרי ברצועת עזה נכון לחודש דצמבר 

  
   )UNRWA/OCHA(על אזרחים הגנה 

  פצצות מרגמה342- טילי קסאם ו155שוגרו לעבר ישראל , 2007במהלך חודש דצמבר  •
 21: ל"מספר הפשיטות שביצע צה •
  מעצרים126-ומבצעי סריקה  7: ל"והמעצרים שביצע צהסריקה המבצעי מספר  •
  

    )לרבות אלימות פנימית(אחר   כתוצאה מעימות ישיר עם ישראל
ילדים  הרוגים פצועים 

 הרוגים
שים נ

 הרוגות
ילדים  הרוגים פצועים 

 הרוגים
נשים 
 הרוגות

  -  2  15  121  1  -  58  82 פלסטינים
  -  -  -  -  -  -  -  10  ישראלים

   
  )WHO( בריאות

  
לקבלת אישור לחצות את מעבר ארז לשם קבלת בבקשה  החולים שפנו 1,041מבין  •

יהם של נדחו בקשות, במהלך חודש דצמברבישראל או בגדה המערבית טיפול רפואי 
 .2)20.7% (216 ועוכבה יציאתם של  פונים)15% (156

_______________________________________________________________________  
  OCHA –ם "רי של האואהמשרד לתאום הומניט

  org.un@ochaopt     org.ochaopt.www 02 – 582 5853/ 9962: טל,  ירושלים38172ד .ת



 
 החולים בעלי האישורים שניסו לחצות 602מבין ,  קצין התיאום הפלסטיני שללפי דיווח •

לאחר תחקורם בידי חולים  שישה סורבה כניסתם של, את מעבר ארז במהלך דצמבר
 .3רשויות ישראל

יע  חולים במהלך דצמבר לפני שעלה בידם להג7נפטרו , עקב תהליך ההפניה המורכב •
 .מחוץ לרצועת עזהשאליהם פנו והנמצאים אל המוסדות הרפואיים 

 416 מתוך MoH :(105(זמינות הציוד הרפואי במתקני משרד הבריאות הפלסטיני  •
לא ) 34%( פריטי הציוד הרפואי החיוני 596 מתוך 203-ו) 25.2%(התרופות החיוניות 

. סור במשאבים כספיים עקב המח,במהלך חודש דצמבר) ' אפסזמינות'( 4היו זמינים
ילדים ותרופות בבאנטיביוטיקה לטיפול קו ראשון תרופות  6תרופות אלו כוללות 
 . חולים135-אונקולוגיות הדרושות ל

אין בידי היות ואזלו ) EDL(תרופות מסוימות שאינן נכללות ברשימת התרופות החיוניות  •
MoH רכזי בהרדמה כלליתחומר בעל תפקיד מ, ביניהן פנקורוניום( תקציב לרכישתן ,

    .)Glyvicוהתרופה האונקולוגית דינופרוסטון המשמש לזירוז לידה 
אינם , ולמתקנים חיוניים אחרים חלקי חילוף שונים המיועדים לציוד רפואי 1,000-כ •

 אל תוך רצועת עזה עקב םבשוק המקומי ואין אפשרות לייבאלא  וMoHמצויים במלאי 
עבור מערכות המים בין אלו ניתן למנות חלקי חילוף  .גבלות הנוכחיות על הייבואהה

, לרבות ציוד מעבדה(רפואי ודיאגנוסטי -ביוציוד , מערכות מיזוג אוויר וחימום, והביוב
, חלקים המיועדים למחשביםכן ו, )5אלקטרוגרם ורנטגן, החייאהציוד , צגים, דיאליזה

 .אחריםאלקטרוניים מדפסות ומכשירים 
  

   )WFP/UNRWA/FAO(מזון 
  
במהלך התקופה שבין .  מאוכלוסיית עזה80%-ם סיוע במצרכי מזון ל"כיום מספק האו •

סת מוצרי מזון שהותרה כנילמרות :  נרשם מחסור במצרכי מזון2007 בדצמבר 30-3
יתן נ,  סיוע המחולק למוטבים בלבד,ם"סיוע הומניטרי מטעם האוחיוניים במסגרת ה

נקודות מכירה המשווקים בבסיסיים  מזון בלבד מהביקוש למוצרי 43.5%-מענה ל
למוטבים ם "במצרכי מזון שמספק האוההומניטרי הסיוע , זאת ועוד .שוק החופשיב

 קצובות של אותו חלק באוכלוסיה המקבלעל חלק מהצרכים הקלוריים רק עונה בלבד 
על ידי סוחרים ושיווקים בנקודות מכירה לכלל האוכלוסיה ייבוא מצרכי מזון , אי לכך; מזון

 .תזונה ובעיות בריאותיות אחרות-למניעת תת, במכלול אספקת המזוןחיוני  מהווה  נדבך
יריעות , כגון ניילון(עקב הסגר המתמשך והמחסור בחומרי גלם לחקלאות הנובע ממנו  •

ות רשתי גלם להכנת חומר, ות השקיהרשת, חומרי דישון, חומרי הדברה ,פלסטיק
לא תתחיל ) מרס-פברואר(עונת הירקות הבאה , )השקיה וחלקי חילוף לציוד דיג

 .כמתוכנן
, 2007 במהלך התקופה שבין יוני ודצמבר 36.6%-ייבוא המוצרים החקלאיים פחת ב •

 89.6%-ייצוא המוצרים החקלאיים פחת ב. 2006בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 
 .2006בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת  ,2007ני ודצמבר במהלך התקופה שבין יו

לעומת ,  טונות של תותים מרצועת עזה109 ייצוא הותר 2007במהלך חודש דצמבר  •
  .2005 טונות בדצמבר 1,030- ו2006 טונות בדצמבר 672

 דונמים 275 רבים בשטח כולל של שטחים חקלאיים נהרסו במהלך חודש דצמבר  •
 .ל באזורים המזרחיים של רצועת עזה"ית שערך צהכתוצאה מפעילות קרקע

  
  )UNICEF( מים ותברואה

  
, רשות המים של ישובי חוף עזה(קיבלה חברת המים של עזה , 2007 דצמבר במהלך •

CMWU (50%  הנדרשת הדלק מכמות)המהווים עליה ביחס ל, ) ליטרים70,000-
 .שקיבלה בחודש נובמברמהכמות הנדרשת  18.6%



לקי חילוף ובמוצרים הדרושים לתחזוקה שוטפת של רשתות המים קיים מחסור בח •
ביניהם פרויקטים במימון הבנק ,  של פיתוחמאז אמצע יוני הוקפאו פרויקטים. בעזה

והציוד הדרושים כגון חומרי הגלם היכולת לייבא את -איעקב , UNICEF-העולמי ו
 .יםינאמכ-רוטמשאבות מים וחלקי חילוף אלק, שסתומים, צינורות

שלוש הבארות לאפשר מ נואילציוד שמפעיל את הבארות המחסור בחלקי החילוף  •
 בני אדם גישה למים זורמים 140,000-לר אפשומ, במלוא התפוקהשבעיר עזה לפעול 

    . שעות ביום בלבד6-4במשך 
): יונס-ןאחבבית להיה שבצפון רצועת עזה וב(ים לטיפול במי שופכין מצב הפרויקט •

למעט במפעל , עקב מחסור בחומרי גלםהפרויקטים הוקפאו  2008בתחילת ינואר 
תחנת בשניים מאגני הסינון ובשבו מתקדמת העבודה  ,בבית להיהבמי שופכין הטיפול 

אחד מקווי הובלת  העבודה על .השאיבה הודות לכניסתם של חלק מהחומרים הדרושים
סת החומרים יכנל ל"צהאישור קבלת ועל יתר אגני הסינון מצויה בהקפאה עד להשפכים 
 . רצועת עזהלביצוע העבודות לתוך הדרושים 

 מרכבי עיריית 40%  קיים צורך דחוף להחליף,גבלות על ייבוא ציוד וחלקי חילוףעקב הה •
 .מכולות 600-עזה ו

  
  סיכום

  
בדוחות אנא עיינו , לקבלת סקירה מקפת אודות המצב ההומניטרי ברצועת עזה .1

  .ם קודמיםחודשי ב OCHAשפורסמו על ידי 
-14משך ההמתנה הרגיל לקבלת מענה בדבר בקשה לקבלת אישור מעבר רפואי הוא  .2

.  שבהם לא התקבל אישור ימים14מקרה רפואי נחשב למעוכב לאחר תום .  ימים10
חידוש תיק או החלפת , יותביטחונסיבות : ביניהן, עיכובים מתרחשים ממגוון סיבות

 .המלווה
 ואת מספר תעודת הזהות שלהם במשרד קצין התיאום לרשום את שמםהחולים נדרשים  .3

לא כל החולים . הפלסטיני במעבר ארז לפני כניסתם לחלקו הישראלי של המעבר
 . נדחתהגישתם דרך מעבר ארזשרושמים מחדש את שמם בצד הפלסטיני לאחר 

) EDL(שכמות התרופות הנכללות ברשימת התרופות החיוניות  פירושה 'זמינות אפס' .4
 . אחד או פחותלמשך חודשמספיקה 

 פועל ואחד ו אינMoHמכשיר הרנטגן היחיד במתקנים למתן שירותי רפואה דחופה של  .5
של אזור המרכזי בשמשני מכשירי הרנטגן במתקנים למתן שירותי רפואה דחופה 

 .אינו פועלהרצועה 
  
      

    :OCHAח זה פנו לאתר  "לנוסח האנגלי של דו
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