
שחיקת החוסן

גבוהים,  אבטלה  שיעורי 
למשקי  נמוכה  הכנסה 
)במיוחד  המחיה  יוקר  הבית, 
ושחיקת  במזון(  האמור  בכל 
הביאו  המחיה  מקורות 
ברמות  מתמשכת  לעלייה 
חוסר הביטחון תזונתי בשטח 

הכבוש. הפלסטיני 

 הגנה על אזרחים

ההומניטרי  המשפט  הפרת 
זכויות  ומשפט  הבינלאומי 
חושפת  הבינלאומי  האדם 
חמורים  לסיכונים  פלסטינים 
עליהם  להגן  המחייבים 
של  גבוהות  לרמות  ומביאה 

חמורה. פגיעוּת 

4.95 מיליון
פלסטינים בשטח הפלסטיני 

הכבוש חשופים לסיכונים 
המחייבים הגנה.

כמעט 25,000 
פלסטינים נפצעו )25% 

מהם ילדים(. ב־2018 
)עד סוף אוקטובר( נהרגו 
בשטח הפלסטיני הכבוש 
מידי כוחות ישראליים או 

מתנחלים 262 פלסטינים, 
52 מהם ילדים.

350,000 בני אדם החיים 
ב־67 קהילות בגדה 

המערבית פגיעים לאלימות 
מתנחלים.

52,000 בני אדם, בהם 
26 אלף ילדים, זקוקים 
לתמיכה נפשית ופסיכו־

חברתית נוכח המתיחות 
המתמשכת בעזה.

מיליון בני אדם בשטח   1.7
 34%( הכבוש  הפלסטיני 
סובלים  הבית(  משקי  מכלל 
חמור  תזונתי  ביטחון  מחוסר 
 2013 מאז  בעזה,  ובינוני; 
בני  אלף   200 עוד  הצטרפו 
אדם למעגל הסובלים מחוסר 

ביטחון תזונתי.

שכיחותו של חוסר ביטחון 
)SefSec תזונתי )מקור: סקר

חוסר ביטחון תזונתי ברחבי 
השטח הפלסטיני הכבוש 

גבוה יותר בקרב משקי בית 
של פליטים )45%( לעומת 
מי שאינם פליטים )25%(.

1.9 מיליון בני 
אדם זוהו כזקוקים 

ביותר להגנה.
37.5%

1.9 מיליון בני אדם בעזה 
קיבלו חשמל במשך 6-4 

שעות ביום )ינו׳-אוק׳ 2018(.

ל־10.5% מהפלסטינים בעזה 
גישה למים בטוחים לשתייה 

דרך רשת המים הציבורית.

יותר מ־520,000
תלמידים ברחבי השטח 

הפלסטיני הכבוש מתמודדים 
עם קשיים בגישה לחינוך 

איכותי בסביבה בטוחה 
וידידותית לילדים.

יותר מ־ 96 מהמים המופקים 
מהאקוויפר של עזה אינם 

ראויים לשתייה.

294,000 פלסטינים 
נפגעים ישירות מההגבלות 
שישראל מטילה על משאבי 

מים ותשתית בגדה 
המערבית.

70% מבתי הספר של סוכנות 
הסעד והתעסוקה של האו"ם 
)אונר"א( ו־63% מבתי הספר 

של משרד החינוך בעזה 
פועלים במתכונת של שלוש 

משמרות.

גישה לשירותים חיוניים

על  מוטלות  חמורות  הגבלות 
גישתם של פלסטינים ברחבי 
הכבוש  הפלסטיני  השטח 
לרבות  חיוניים,  לשירותים 
מים, תברואה והיגיינה, טיפול 
ודיור. אנרגיה  חינוך,  רפואי, 

16,500 עקורים פנימיים 
בעזה )אוגוסט 2018(. 

53% זקוקים לסיוע במזומן 
עבור מחסה זמני.

יותר מ־13,000  צווי 
הריסה שטרם בוצעו 

 C תלויים ועומדים בשטח
של הגדה מערבית.

יותר מ־10,000 בני אדם 
חיים ב־63 קהילות בשטח 

C של הגדה המערבית 
המצויות בסכנה מוגברת 
להעברה בכפייה. 62% 

מהם פליטים.

עקירה בכפייה

עדיין  פלסטינים  אלפי 
מעשי  בעקבות  עקורים 
בעזה  שהתחוללו  האיבה 
הכופה  הסביבה  ב־2014. 
בגדה  בפלסטינים  הפוגעת 
בשטח  ובמיוחד  המערבית, 
המזרחית  בירושלים   ,C
ובשטח H2 של העיר חברון, 
אדם  בני  לעקירת  מובילה 
אנשים  וחושפת  מבתיהם 
לסכנה של העברה בכפייה.

סקירת הצרכים ההומניטריים
לשנת 2019

לוח נתונים

בעקבות הידרדרות המצב ההומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש בשנת 2018 זוהו כ־2.5 מיליון בני אדם כמי שיזדקקו 
בשנת 2019 לסיוע הומניטרי ולהגנה. המצור הישראלי רב השנים והפילוג הפלסטיני המדיני מבית צפויים להימשך, 
לצד הפגנות, עימותים ונפגעים. היות שכך, סביר להניח שמערכת הבריאות בעזה תמשיך להתמודד עם עומס גדול 
מכפי יכולתה, לא יהיו מספיק מים נקיים, לא יטוהרו די שפכים, והאבטלה תישאר נרחבת ביותר. בגדה המערבית 
יימשכו הסביבה הכופה – הכוללת מדיניות תכנון מפלה, הגבלות גישה, הרחבת התנחלויות ואלימות מתנחלים – 
ובעקבות זאת ימשיכו פלסטינים בקהילות חלשות בשטח C, בירושלים המזרחית ובחלק של העיר חברון שבשליטת 

ישראל לעמוד בסכנה של העברה בכפייה.

2.5 מיליון בני אדם נזקקים 

עזההגדה המערבית



מטרה אסטרטגית  1

הנתונים  הפלסטינים  של  זכויותיהם 
למצור  הנתונים  אלה  לרבות  לכיבוש, 
ולהגבלות אחרות, יישמרו, יכובדו ויקודמו 
הבינלאומי  ההומניטרי  המשפט  פי  על 
הבינלאומי,  האדם  זכויות  ומשפט 
והצדדים הנושאים באחריות יידרשו יותר 

מעשיהם. על  הדין  את  לתת  ויותר 

למרות הצרכים המעמיקים והולכים, הסיוע המתוכנן לשנת 2019 יתמקד בכ־1.4 מיליון בני אדם, לעומת 1.9 מיליון 
בני אדם ב־2018. צמצום זה נובע ממחסור שיא בלתי צפוי במימון ההומניטרי לשטח הפלסטיני הכבוש, ומצמצום 
מרחב הפעולה ההומניטרי. אי לכך, גורמים הומניטריים נאלצו לצמצם את ההתערבויות המתוכננות שלהם לשנת 
יוצא  זו.  לשנה  הצפוי  למימון  בהתאם  בלבד,  עליונה  קדימות  בעלי  בצרכים  נוקשה  באמצעות התמקדות   ,2019
מכלל זה הוא המימון הנדרש בתחום הבריאות, שגדל השנה נוכח העלייה במספר הנפגעים ב־2018, שבה הוצפה 
מערכת הבריאות בעזה. גישה זו מותירה פלסטינים רבים בלא הסיוע ההומניטרי וההגנה שהם כה זקוקים להם. 
הוא  מיליון   1.4 זאת,  עם  והמימון.  תנאי הפעולה  ישופרו  אם  זה  פער  למלא  ויכולה  מוכנה  הקהילה ההומניטרית 
המספר הגבוה ביותר של בני אדם שניתן לצפות באופן ריאליסטי כי הגורמים ההומניטריים יוכלו להגיש להם סיוע 

הנוכחיות. בנסיבות 

מטרה אסטרטגית 3

חלשים  פלסטינים  של  יכולתם  תחוזק 
מתמשך  משבר  עם  להתמודד  ופגיעים 
ולהתגבר עליו, ובמקביל יקודמו פתרונות 
להפרות ולגורמים אחרים שבשורשם של 

וזעזועים. איומים 

מטרה אסטרטגית  2

של  הבסיסיים  לצורכיהם  מענה  יינתן 
באמצעות  לכיבוש,  הנתונים  פלסטינים 
איכותיים  בסיסיים  שירותים  אספקת 
בהתאם  למשאבים,  הגישה  ושיפור 
לזכויותיהם של בני אדם מוגנים כפי שהן 
מוגדרות במשפט ההומניטרי הבינלאומי.

תוכנית המענה ההומניטרית
לשנת 2019 

לוח נתונים

מימון דרוש )בדולרים(נזקקים אנשים שיקבלו סיוע

תוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019

מיליוןמיליוןמיליון

מיליון דולרמיליון דולרמיליון דולר

 1.4350

5271227

עזה
 270 מיליון דולר

C שטח
 59 מיליון דולר

 ירושלים המזרחית
 10 מיליון דולר

 6 מיליון דולר

שטחי A ו־B (מזון)
 5 מיליון דולר

98 

23 

229

 

350
203

179

 H2/חברון

מיליון דולר  סך המימון הדרוש 
לתוכנית המענה ההומניטרי 

לשנת 2019

מיליון דולר

מיליון 
דולר

מיליון דולר

מיליון דולר
שותפות עם 

ארגונים מקומיים 
לא ממשלתיים

ארגונים 
בינלאומיים לא 

ממשלתיים

ארגונים 
מקומיים לא 

ממשלתיים

סוכנויות האו״ם

מיזמים בסך הכול

מימון דרוש:מימון דרוש:מימון דרוש:

       2.5

* המימון הדרוש על פי אזור גיאוגרפי וסוגי מענה מבוסס על הערכות של ארגונים שותפים.



בקשות למימון לשנת 2019 על פי כוח משימה

* מספר הארגונים השותפים המיוצגים בטבלה זו חופף, מאחר שארגונים עשויים להיות פעילים ביותר מכוח משימה אחד.

מספר מיזמיםמספר הארגונים השותפים*המימון הדרוש (במיליוני דולר)כוח משימה

בקשות למימון לשנת 2019 על פי כוח משימה

41
36

46
25

27
31

289
206

20
15

90
14

27
18

540

20182019

350

40
32

10
19

21
21

15
25

26
19

26
14

19
10

99
88

52
45

30
28

40
33

49
43

23
23

33
23

13
11

240
203

הגנה

מים תברואה והיגיינה

בריאות ותזונה

ביטחון תזונתי

חינוך

מחסה ופריטים שאינם מזון

תיאום

סך הכול

פעולות של כוחות משימה על פי סוג מענה
נוכח מרכזיות ההגנה בתוכנית המענה ההומניטרי לשנת 2019 על כל היבטיה, הפעולות השנה אורגנו על פי מודל הגנה קונספטואלי עולמי 
שהצלב האדום פיתח בשנת 2001, מודל זה, המכונה "בֵיצת הגנה, מחלק לשלוש קבוצות את הפעילויות השונות שארגונים הומניטריים 
וארגוני זכויות האדם לוקחים על עצמם כשהרשויות כשלו למלא את חובותיהם מכוח המשפט הבינלאומי. שלוש קבוצות אלה, שניתן לראות 
בהן שלושה סוגי פעילות, מהווים מסגרת הגנתית שאותה ניתן לדמיין בצורת ביצה, מבנה הנועד להבהיר את טבען הלא־היררכי והתלוי־

)https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/2261 :הדדית של הפעילויות וכן את האפשרות לבצען במקביל )מקור

פעולות בנייה סביבתית3פעולות מתקנות2פעולות נותנות מענה1
62 מיליון דולר05 מיליון דולר472 מיליון דולרכספים מבוקשים

הגנה

ניהול תיקים	·
תמיכה פסיכו־חברתית	·
ייעוץ וייצוג משפטיים	·
פינוי של נפלי מלחמה	·
מבוססת 	· אלימות  של  במקרים  לטיפול  הפניות 

מגדר

הנפש 	· בבריאות  תמיכה  למתן  הכשרה 
ותמיכה פסיכו־חברתית

הכשרת מוכנות למקרי חירום	·
פגישות לחינוך בנושא נפלי מלחמה	·
לסיוע 	· גישה  בנושא  מודעות  העלאת 

משפטי

פסיכו־חברתית 	· ותמיכה  הנפש  בריאות  בתחום  תמיכה 
למבוגרים וצעירים

חיזוק היכולות של בעלי עניין	·
העלאת מודעות בקרב בני אדם בסיכון לאלימות מבוססת 	·

מגדר

מים, תברואה והיגיינה

בית 	· למשקי  והיגיינה  תברואה  מים,  שירותי 
שאינם מחוברים לרשת

התערבויות תפעוליות עבור ספקי שירותים	·
אם 	· בין  אחרים  ולאסונות  להריסות,  מענה  מתן 

מעשי ידי אדם או טבעיים
טיהור מים למשקי בית	·

שירותי מים, תברואה והיגיינה בבתי ספר 	·
ומוסדות מפתח אחרים

שירותי מים, תברואה והיגיינה למי שאינם 	·
מקבלים שירותים מספיקים

טיהור מים במשקי הבית	·
קידום/העלאת מודעות להיגיינה	·
מתקני תברואה )עשיית צרכים בשטחים 	·

פתוחים(

ואספקת 	· תחזוקה  הפעלה,  שירותים,  ספקי  של  יכולת 
חלפים

חיזוק משילות	·
המים, 	· בתחום  ומענה  חירום  למוכנות  תוכניות  פיתוח 

התברואה וההיגיינה
ניהול ידע	·

בריאות ותזונה

נפגעי 	· למטופלים  חיים  מצילות  התערבויות 
טראומה

שירותי בריאות חיוניים לפגיעים ביותר	·

מעקב אחר הפרות ותיעודן	·
אוניברסלית 	· גישה  למען  מדיניות  קידום 

מקיימות־חיים  רפואיות  להתערבויות 
לקבוצות החלשות ביותר

התערבויות 	· מתן  באמצעות  הבריאות  מערכת  חיזוק 
הומניטריות, ובניית מוכנות ועמידות

ביטחון תזונתי

חלוקת מזון או תלושים	·
תשומות חיוניות לייצור מזון ותיקונים של נכסים 	·

חיוניים עבור חקלאים, רועים ודייגים
מקורות אנרגיה מתחדשת	·
תמיכה מבוססת מזומן	·
מענה מידי למזיקים ולמחלות בקרב בעלי חיים, 	·

המסכנות את המחיה והבריאות

ייצור 	· בתחומי  מספיקים  לשירותים  גישה 
המזון, הבטיחות והתזונה

הרשויות 	· של  חירום  מוכנות  יכולות 
המקומיות הרלבנטיות

פגישות העלאת מודעות )הכשרה טכנית 	·
שאינה חקלאית(

פגיעים 	· ודייגים  רועים  חקלאים,  של  מוכנות  יכולות 
וחלשים

בקנה 	· מזון  לייצור  מקיימות  מערכות  של  מחדש  הקמה 
מידה קטן, תוך התמקדות מיוחדת במשקי בית שבראשם 

עומדות נשים
חיוניים 	· חקלאית  תמיכה  שירותי  של  ואיכות  יישוג 

שמטרתם הגברת העמידות
קידום של ייצור מזון מקומי	·
לביטחון 	· המשימה  בכוח  שותפים  ארגונים  בין  תיאום 

תזונתי

חינוך

לילדים 	· הגנתית  ותחבורה  הגנתית  נוכחות 
בשטחים הפגיעים ביותר

פגיעים 	· ומורים  לתלמידים  חירום  חינוך  ציוד 
שאינם מקבלים די שירותים

ספר 	· מבוססת־בית  פסיכו־חברתית  תמיכה 
הפרות  נפגעי  ולתלמידים  ספר  בתי  לעובדי 

הקשורות בחינוך

חלשים 	· לילדים  מתקנת  הוראה  מתן 
ופגיעים בגיל בית הספר

בתר־	· ומענים  מובנות  מוכנות  חבילות 
טראומטיים

תמיכה בתלמידים בעלי מוגבלויות נפגעי 	·
תחבורה  עזר,  מתקני  באמצעות  סכסוך, 
נאותה, חומרי לימוד מותאמים לצרכיהם, 

או התאמות לתשתית בית הספר
שיקום חירום חיוני ובסיסי לבתי ספר, כדי 	·

ספרית  בית  סביבה  לתלמידים  להבטיח 
בטוחה 

דו־	· )לרבות  ותקשורת  מדיניות  קידום  תיעוד,  דיווח, 
באמצעי  ויישוג  ובינלאומיות  מקומיות  רשויות  עם  שיח 

התקשורת( אודות הפרות הקשורות בחינוך

מחסה ופריטים שאינם 
מזון

החיים 	· פגיעים  לעקורים  מידיים  פתרונות 
מארחות/ אצל משפחות  קולקטיביים,  במרכזים 

קרובי משפחה או בדיור שכור תת־תקני
הגנה על בני אדם חלשים ופגיעים מפני אסונות 	·

טבע )תנאי מזג אוויר קשים / הכנה לקיץ / הכנה 
לחורף( או אסונות מעשה ידי אדם

)בעין 	· מחסה  של  ושיקום  תיקון  פעילויות 
ובמזומן(

תפקוד נאות של יסודות מחסה חיוניים	·

אגירת מלאי ופרישתו על ידי סוכנויות	·
שדרוג של מחסי חירום ייעודיים	·
בניית יכולות והעלאת מודעות בקהילה	·

  פעילויות המונעות ועוצרות הפרות או עוולות בתחום ההגנה ו/או מקלות צרכים/פגיעוּת מידיים שיוצרות הפרות בתחום ההגנה.1. 
  פעילויות בקדימות החורגות מעבר למענה מידי כדי לטפל בסוגיות שהזמן לטיפול בהן מוגבל, או כאלו בעלות השלכות מפליגות המצויות שבשורש המצב, לקדם את צורכי העמידות המצויים 2. 

בקדימות עליונה, ופעילויות נוספות המצויות בקדימות/ מוגבלות בזמן התומכות בבני אדם נפגעים או מונעות עוולות או סכנות משניות בתחום ההגנה.
  פעילויות המטפלות בחוסרים קריטיים במערכת או בהקשר, היוצרים צרכים נרחבים. אלה עשויות להיות פעילויות מערכתיות ו/או כאלה הקשורות לטבעו הממושך של המשבר, שאם יטופלו יפחיתו 	. 

את הצורך בפעילויות המענה שתוארו לעיל. אלה יכולות להיות פעילויות התורמות לסביבה, המעודדות רשויות לכבד את מחויבויותיהן ואת זכויותיהם של יחידים; מעודדות שינוי בעמדות, רכיבי 
מדיניות, ערכים, אמונות; מטפלות בסיבות שבשורש הפגיעוּת ההומניטרית )ובלבד שמדובר בפתרון הומניטרי(.



 תרומה לתוכנית
המענה ההומניטרי

השתמשו  בקרו  אנא 
בקישור שלהלן כדי לעיין 

לשטח  ההומניטרית  הצרכים  בסקירת 
המענה  בתוכנית  הכבוש,  הפלסטיני 
לחבור  וכדי  מעקב  ובדיווחי  ההומניטרי 
לארגונים המשתתפים בתוכנית על פני 

השונים: המשימה  כוחות 

https://www.humanitarianresponse.info/en/ 

operations/occupied-palestinian-territory

תרומה באמצעות קרן 
מענה החירום 

)CERF( המרכזית

מספקת  המרכזית  החירום  מענה  קרן 
מימון ראשוני מהיר לפעולות מצילות־חיים 
מיד עם פריצתם של אירועי חירום ועבור 
שהמימון  חיוניות  הומניטריות  פעולות 
עבורן מועט במשברים מתמשכים ברחבי 
המרכזית,  החירום  מענה  קרן  העולם. 
לתיאום  ידי משרד האו״ם  על  המנוהלת 
כסף  מקבלת  הומניטריים,  עניינים 
מתורמים שונים – בעיקר ממשלות, אבל 
גם חברות פרטיות, קרנות, ארגוני צדקה 
יחידה. לקרן  יחד  המשולבות   – ויחידים 

החירום  מענה  קרן  מספקת  כן 
שאינם  למשברים  מימון  ההומניטרית 
העולם.  ברחבי  לב  לתשומת  זוכים 
כשאסון יורד מהכותרות, או אף לא מגיע 
אליהן כלל, קשה הרבה יותר לגייס מימון 
זאת,  לעומת  בו. הצורך בעזרה,  לטיפול 

משמעותי. פחות  איננו 
החירום  מענה  קרן  על  עוד  ללמוד  כדי 
ההומניטרית ואיך לתרום לה, בקרו באתר 

של קרן מענה החירום ההומניטרית:

www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate

תרומה באמצעות 
הקרן ההומניטרית 

המקומית

הפלסטיני  לשטח  ההומניטרית  הקרן 
)מאוגמת(  משותפת  קרן  היא  הכבוש 
מקומיות  מאוגמות  קרנות  מקומית. 
על  המבוססים  הומניטרי  מימון  כלֵי  הן 
ידי מתאם  תורמים מרובים, שהוקמו על 
ומנוהלות  ההומניטרי  החירום  סיוע 
עניינים  לתיאום  האו״ם  משרד  ידי  על 
בהנהגת  המקומית,  ברמה  הומניטריים 
ועדת  ובתמיכת  ההומניטרי  המתאם 
מייעצת  ועדה  כך,  על  בנוסף  הסקירה. 
מדיניות  בנושאי  הנחיה  מספקת 
ואסטרטגיה כלליות בנוגע לכלל התהליך 
ההומניטרית  הקרן  של  והקדימויות 
לשטח הפלסטיני הכבוש. חברי הוועדה 
לשטח  ההומניטרית  לקרן  המייעצת 
התורמים  את  כוללים  הכבוש  הפלסטיני 
מקומיים  ארגונים  של  ונציגים  לקרן 
וסוכנויות  ממשלתיים  לא  ובינלאומיים 

או״ם.
ההומניטרית  הקרן  על  עוד  ללמוד  כדי 
באתר  בקרו  הכבוש,  הפלסטיני  לשטח 

הקרן:
http://www.ochaopt.org/content/opt-
humanitarian-fund 

לסעד  לפנות  יש  לתרום,  כיצד  למידע 
ההומניטרית  הקרן  מנהל  אל־חק,  עבד 

abdel-haq@un.org המשותפת: 

סיוע בעין

האו״ם ממליץ לתורמים לתרום כסף מזומן ולא תרומות בעין, זאת לשם מהירות וגמישות מרביות וכדי להבטיח שחומרי 
כמענה  בעין  תרומות  רק  לתרום  ביכולתכם  אם  להם.  לזקוקים  שיגיעו  הם  יותר  הרבה  בדחיפות  הדרושים  הסיוע 

logik@un.org  :לאסונות ולמקרי חירום, אנא צרו קשר עם

HRP

רישום והכרה בתרומות
התרומות  כל  את  המתעד   ,)FTS( הפיננסי  המעקב  שירות  את  מנהל  הומניטריים  עניינים  לתיאום  האו"ם  משרד 
על  ובנראות  בהכרה  לתורמים  לגמול  היא  תכליתו  ודו־צדדיות(.  רב־צדדיות  בעין,  )מזומן,  המדווחות  ההומניטריות 
תרומתכם  על  דווחו  אנא  הומניטריות.  בתוכניות  פערים  ולחשוף  מימון  של  הכוללת  הכמות  את  להראות  נדיבותם, 
בכתובת המקוון  התרומה  דיווח  בטופס  או   fts@un.org לכתובת  אלקטרוני  בדואר  הפיננסי,  המעקב   לשירות 

.http://fts.unocha.org

כיצד לתרום


