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:הכבוש הפלסטיני השטח הומניטריים

ישראל  ובדרום בעזה האיבה

)15:00 שעה, 2012 בנובמבר 22-ל נכון

 

בשיתוף פעולה עם ארגונים הומניטריים , 
15:00שעה (

 לחמאס ישראל בין מצרי בתיווך שהושגה
 .בנובמבר 22-ה, 21:00 בשעה

, פלסטינים 158 הדיווחים פי על נהרגו בנובמבר
 הן 13- ו יםילד הם מהם 33 שלפחות, אזרחים

, )משרד הבריאות בעזה(פלסטינים נפצעו 

 224-ו נהרגו)  חיילים ושני אזרחים ארבעה
 .אזרחים הגדול רובם,נפצעו

 את במהירות לאמוד פועלים אחרים
 קותחלו במלואם ולחדש, עליהם ולהגיב 
. 

 את במהירות לאמוד פועלים אחרים
 חלוקות במלואם ולחדש, עליהם ולהגיב 
. 

 תמיכה; לפצועים הולם טיפול הבטחת 
 מענה ומתן; ילדים במיוחד, מטראומה לסובלים
 .נהרסו שבתיהן ותהמשפח של

 ובמיוחד, עזה תוך אל המעברים של זמן
 אדם בני של תנועתם להקלת חיונית, 

 

1,600,000 
בני אדם 

מושפעים לרעה 
ברצועת עזה 

 )בקירוב(

1,000,000 
בני אדם 

מושפעים לרעה 
בדרום ישראל 

ובמרכזה 
 )בקירוב(

 21:00נכנסה לתוקף בשעה , לאחר מגעים דיפלומטיים ממושכים

על פי ההסכם יחדלו שני הצדדים  מכל . 
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הומניטריים עניינים לתיאום המשרד  

האיבה מעשי הסלמת  
נכון( מצב דוח  

, כ"המופק על ידי המשרד לתיאום עניינים הומניטריים בשפ
(בנובמבר  22- ל) 15:00שעה (בנובמבר  21-סה את התקופה שבין ה

שהושגה אש הפסקת  •
בשעה לתוקף נכנסה

בנובמבר 14-ה מאז •
אזרחים מהם 103
פלסטינים נפצעו  1,209. נשים

 .רובם אזרחים

ארבעה( ישראלים שישה •
נפצעו נוספים אדם בני

אחרים וארגונים ם"האו •
 המיידיים הצרכים

.שוטפים ושירותים

אחרים וארגונים ם"האו  •
 המיידיים הצרכים

.שוטפים ושירותים

 כוללות הקדימויות •
לסובלים פסיכולוגית

של המחסה לצורכי

זמן לאורך הפתיחה •
, שלום כרם מעבר

 .חיונית ואספקה

158 
 םהרוגים פלסטיני

1269 
פצועים פלסטינים 

 14- מאז ה(
 )רבנובמב

6 
 הרוגים ישראלים

224 
פצועים ישראלים 

 14- מאז ה(
 )בנובמבר

 
בתים שנהרסו או 

ניזוקו קשות 

1, 
בתים שניזוקו 

 קלות בעזה

לאחר מגעים דיפלומטיים ממושכים שהושגה בתיווך מצרי, הפסקת האש בין ישראל לחמאס

. ושמה קץ לשמונה ימים של מעשי איבה מוגברים, 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 
in partnership with national and international actors.  

המופק על ידי המשרד לתיאום עניינים הומניטריים בשפ, דוח מצב הומניטרי זה
סה את התקופה שבין המכ, אחרים ). 

 נקודות עיקריות

298 
בתים שנהרסו או 

ניזוקו קשות 
  בעזה

1,700
בתים שניזוקו 

קלות בעזה

80 
 בישראל בתים

 ניזוקו או שנהרסו
 קשות

 סקירת מצב
הפסקת האש בין ישראל לחמאס

, בנובמבר 22- ה, ביום רביעי
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בכדי , יוחלו  הקלות על מעברי הגבול בין עזה לישראל, ולאחר שהשקט יישמר במשך עשרים וארבע שעות, פעילות צבאית

  .דומה שההסכם מחזיק מעמד, למרות ירי טילים מעזה בשעות שלאחר הפסקת האש. להקל תנועת סחורות ובני אדם

ביניהם , אתרים 50- תקף יותר מ) רביעי/שלישי(כי במשך הלילה ) ל"צה(לפני הפסקת האש הודיע צבא הגנה לישראל 

, על פי הדיווחים. ל שימשו מרכזי פיקוד ומבצעים"השלטענת צ, מנהרות ומבנים, קרקעיים- משגרי טילים תת, חמושים

 14-מאז ה. ביניהם נשים וילדים, בני אדם 20וכן נפצעו , ביניהם חמישה ילדים, בני אדם 16-במהלך תקופת הדיווח נהרגו כ

. קו קשותבתים נהרסו או ניזו 298, על פי ההערכות. אתרים ברחבי רצועת עזה 1,500-ל כי תקף יותר מ"בנובמבר דיווח צה

מרכזי תקשורת , מסגדים, אוניברסיטאות, גשרים, בתי ספר, לרבות מתקני בריאות, גם תשתיות ציבוריות ניזוקו או נהרסו

המבנים שהותקפו  , ל"לדברי צה; משטרה וממשל המקושרים עם חמאס, זאת בנוסף על מבני ביטחון, מתקני ספורט, ומחקר

בנובמבר  21- ל 14- בסך הכול נהרגו בין ה, כי על פי הדיווחים  1יני הגנה מדווחכוח המשימה לעני. שימשו למטרות צבאיות

 1,269משרד הבריאות בעזה מדווח כי . נשים 13- ילדים ו 33ביניהם לפחות , אזרחים 103נתון זה כולל . פלסטינים 158

  .וסבורים כי מרביתם אזרחים, פלסטינים נפצעו

בית אחד . בעיקר אל תוך דרום ישראל, טילים בקירוב 130נורו מעזה ) לתוקף לפני כניסתה של הפסקת האש(ביום רביעי 

 21-ל 14-טילים שנורו מעזה בין ה 1,506ל  על "בסך הכול דיווח צה. בבאר שבע ספג פגיעה ישירה שגרמה לנזק רב

כיפת "יורטו על ידי מערכת טילים שהיו בדרכם לאזורים עירוניים  420-כ. באזורים עירוניים בישראל 58מהם פגעו , בנובמבר

בני אדם  224- ו) ארבעה אזרחים ושני חיילים(במהלך המתקפה נהרגו שישה ישראלים , לדברי משרד החוץ הישראלי". ברזל

ובתי הספר בדרום ישראל , כמה אזרחים ישראלים עדיין עקורים בשל הנזק שנגרם לבתיהם.  רובם הגדול אזרחים, נפצעו

  .תושבים רבים אחרים שנמלטו מן האזור המושפע חוזרים כעת לבתיהם. למרות הפסקת האש, מישינותרו סגורים גם ביום ח

ם "רוב המשפחות שנמלטו מבתיהן בימים האחרונים וביקשו מקלט בבתי ספר של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו, בעזה

ם ובתי הספר הציבוריים "קה של האוהלימודים בבתי ספר של סוכנות הסעד והתעסו. ובבתי ספר אחרים חזרו כעת לבתיהן

 100- מקורות מקומיים מעריכים כי כ. עיריות ברחבי רצועת עזה החלו בפינוי ההריסות. מתוכננים להתחדש ביום שבת

מנהרות אחרות חידשו את פעילותן ויש , ברם. מנהרות מתחת לגבול עזה עם מצרים ניזוקו בתקיפות האוויריות הישראליות

 .המועברות דרכן, חומרי בנייה ומזון, לרבות דלק, תדיווחים על סחורו

  :כוללים אלה. הומניטריים צרכים מספר קיימים עדיין האש הפסקת למרות, זאת עם יחד
 .הנפלים של דחוף ופינוי לסכנה המודעות להגברת פעילויות באמצעות הפצצות מנפלי הסיכון הפחתת •

 .ירפוא לטיפול הזקוקים ולאחרים לפצועים טיפול מתן •

 .בילדים ובמיוחד, במשפחות הפסיכולוגית בפגיעה טיפול •

 .קשות ניזוקו או נהרסו שבתיהן המשפחות של המחסה לצורכי מהיר מענה מתן •

 .שניזוק עזה נחל על הגשר לרבות, חיוניות תשתיות שיקום •

 אלה צרכים מודלא מנת על עובדים האזרחית והחברה האדום הצלב תנועת, ממשלתיים לא ארגונים, ם"או סוכנויות
 ממשקי האחוזים 80- ל חיוניים שירותים ומתן החלוקות את מלא באופן לחדש פועלים הם כן כמו. עליהם ולהגיב במהירות

  .הנוכחית להסלמה קודם הומניטרית תמיכה שקיבלו בעזה הבית
, זאת עם יחד. חיונית הואספק אדם בני תנועת להקל בכדי, זה בשלב במיוחד חיונית עזה רצועת תוך אל המעברים פתיחת

, אחרות וסחורות בניין חומרי, דלק של ויציבה מספקת אספקה להבטיח בכדי, עזה על המוטל המצור את להסיר גם הכרחי

 .קיימא-בת מקומית כלכלה לבניית החיוניים, סחורות של וההעברה היצוא את ותקל ושיקום התאוששות פעילויות שתאפשר

                                                      
 

1
 אדם לזכויות מיזאן אל ארגון, אדם לזכויות הפלסטיני המרכז, אדם זכויות ינילעני העליון הנציב משרד ידי על נאסף המידע 

 .בעזה הבריאות משרד לנתוני בהתייחס, "בצלם"ו
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  :מעברים

גם המחסום המופעל על ידי . כפי שפעל לפני ההסלמה האחרונה) בנובמבר 22-ה(על היום המעבר פ: מעבר ארז

  .רשויות החמאס וחולש על הגישה למעבר מצידו העזתי שב לפעול כרגיל

- ל 125ובמשך היום נכנסו אל עזה בין , בנובמבר 14-המעבר פעל על פי לוח הזמנים שלו מלפני ה: מעבר כרם שלום

  .מטעני סחורות 150

  .אחרים נכנסו אל עזה 350-וכ, בני אדם 570-אתמול יצאו את עזה למצרים כ. המעבר נותר פתוח כרגיל: מעבר רפיח

  ודלק חשמל

 ליטרים 350,000-כ ביניהם, דלק של ליטרים 800,000-מ יותר המנהרות דרך לעזה הדיווחים פי על הועברו חמישי ביום

 המשיכה עזה של הכוח ותחנת מספיקה איננה עדיין זו כמות, זאת עם יחד. עזה של הכוח לתחנת המיועדים סולר של

 אספקת. ביום שעות 8-12 הנמשכות היזומות החשמל בהפסקות והמשיכה, שלה הטורבינות מארבע אחת רק להפעיל

 שעשרות אף. הנורמלית לפעילותן חזרו עזה ברחבי הדלק תחנות רוב. הפרעות בלא נמשכה ומישראל ממצרים החשמל

 המשמשות למנהרות שהנזק כך על מצביעים ראשוניים דיווחים, האוויריות בתקיפות קשות ניזוקו או נהרסו רותמנה

  .מוגבל היה דלק להעברת

  הומניטרית ותגובה הומניטריים צרכים

 הגנה 

 לנפגעים שגרמו תקריות של דלתיעו הנוגע בכל בעבודתו ימשיך הגנה לענייני המשימה כוח 

  .אזרחים מקרב

 על להגנה העבודה קבוצת וחברי, עליונה בקדימות מצויות פסיכולוגית תמיכה תוכניות

. בילדים האחרון הסכסוך של הפסיכולוגית הפגיעה  של אומדן לערוך מתכוננים ילדים

 תמיכה ושירותי לילדים פסיכולוגי טיפול במתן יתמקדו ביותר והפגיעות החלשות לקהילות המיועדות חירום התערבויות

 .להורים

 

  ון מז שאינם ופריטים מחסה

  לבתיהן שנגרם נזק בעקבות נעקרו משפחות 298

 בתקיפות קשות ניזוקו או נהרסו בתים 298 שלפחות כך על מצביעים ראשוניים אומדנים

 עזה בעיר נמצאים הללו הבתים רוב. בנובמבר 21- ל 14-ה יןב אחרות ומתקפות אוויריות

  .קל נזק נגרם בתים 1,000- מ ליותר, כך על בנוסף. עזה בצפון ובאזורים

 בתי 14- ב מקלט שביקשו העקורים מספר הגיע, האש הפסקת של הכרזתה לפני, אתמול

, שמיכות 9,600-כ העקורות למשפחות חילקה הסוכנות. כמעט 12,000-ל ם"האו של והתעסוקה הסעד סוכנות של ספר

 נכון. לבתיהם במהירות לחזור התושבים החלו האש הפסקת בעקבות. היגייניות ערכות 950- ו מזרנים של זהה מספר

  .ם"האו של והתעסוקה הסעד סוכנות של הספר בבתי מקלט מבקשי עקורים נותרו לא, חמישי ביום 15:00 לשעה

33 
 נהרגו פלסטינים ילדים
בנובמבר 14-ה מאז  

289 
משפחות נעקרו 

בעקבות נזק שנגרם 
 לבתיהן
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  במזון סיוע

 

 ביום. האחרונים האיבה ממעשי שהושפעו אחרות ולמשפחות לעקורים מזון חלוקת נמשכת

 משאיות חמש שלום כרם מעבר דרך לעזה להכניס העולמית המזון תוכנית הצליחה חמישי

 של החלוקה למחזור דרושים עדיין  נוספים מטענים 19; מזון של מטריות טונות 180 ובהן

 שימורי של מטריות טונות 6.48 העולמית המזון תוכנית חילקה אתמול. דצמבר-נובמבר

 בבתי זמני באופן ששהו עקורים 10,000-לכ תמרים חטיפי של מטריות טונות 4.2- ו טונה

. ימים שבעה למשך צורכיהם את לכסות שתספיק כמות, עזה בצפון ם"האו של והתעסוקה הסעד סוכנות של ספר

 בני 10,000-ל גם לחודשיים מזון העולמית המזון תוכנית סיפקה, ילדים למען הרעב קרן, ליישום שותפתה באמצעות

  .האלימות מן שנפגעו, יונס בחאן אדם

   

 

  חינוך 

 הרשומים תלמידים 462,000-מ יותר. סגורים עזה ברחבי הספר בתי נותרו חמישי ביום

 המתקפה תחילת מאז. לימוד ימי שישה לפחות הפסידו ותיכוניים יסודיים ספר בבתי

 ספר בתי 47 ביניהם, הכול בסך חינוך מתקני 50- ל כלשהו נזק נגרם, בעזה הישראלית

, בעזה הגבוה והחינוך החינוך משרד בניהול 39 כוללים הספר בתי. ילדים גני ושלושה

 .אחד פרטי ספר ובת, ם"האו של והתעסוקה הסעד סוכנות של ספר בתי שבעה

 

 תלמידים בפני ם"האו של והתעסוקה הסעד וסוכנות בעזה הגבוה והחינוך החינוך משרד יפתחו) בנובמבר 24-ה( בשבת

 ספר בתי 13 היום בדקו ם"האו של המוקשים פינוי סוכנות של צוותים. הפצצה לנפלי סיכון מהווים שאינם ספר בתי

 תל( כבד נזק שספג ספר בית ליד התפוצץ שלא F16 טיל נמצא הביקורים באחד. עזה ערבומ עזה צפון באזורי שנפגעו

, כמקלטים ששימשו ספר בתי 14 של אומדנים מנהל ם"האו של והתעסוקה הסעד סוכנות של התחזוקה סגל). ראבי- א

 .בשבת התלמידים של חזרתם לקראת קלים תיקונים בהם ועושה

  כללי תיאום
 מהירה הערכה לקראת בהכנות הומניטריים עניינים לתיאום המשרד החל, לתוקף האש הפסקת של כניסתה עם

. בנובמבר 30-ל 24-ה בין בעזה המשימה לכוחות המשותפת הקבוצה ידי על שתבוצע, המשימה כוחות כל של ראשונית

 האומדן ממצאי. המקומית האזרחית החברה לרבות, מרכזיים שותפים עם יחד, העיריות ברמת אומדנים תכלול ההערכה

  .המשאבים גיוס את וינחו האחרונה מההסלמה הנובעות ההומניטריות התכנון דרישות להגדרת ישמשו

  מימון
 הליך; ההומניטרית התגובה מימון של במונחים אתגר מהווה האיבה במעשי האחרונה ההסלמה של הספציפי התזמון

 אור לראות עומד והוא גובש כבר 2013 לשנת המשולבת ההפניי הליך ואילו, לפוג עומד 2012 לשנת המשולבת הפנייה

1,085,000 
 במזון יועס מקבלים

 מטופלים מספר(
)שוטף  

50 
 מאז ניזוקו ספר בתי
בנובמבר 14- ה  
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 הפנייה הליך של מהירה סקירה הומניטריים עניינים לתיאום המשרד ניהל, זה במצב לטפל בכדי. הקרוב בשבוע

 מימון שקיבלו או ממומנים אינם וכרגע, הצפויה לתגובה רלבנטיים שהם ספציפיים מיזמים וזיהה, 2012 לשנת המשולבת

 למעשי הנוגעים לצרכים מענה למתן הדרוש למימון קדימות כבעלי תורמות מדינות בפני יוצגו אלה מיזמים. בדבל חלקי

 של סקירה מתאם,  המשימה כוחות עם יחד, הומניטריים עניינים לתיאום המשרד, כך על בנוסף.  האחרונים האיבה

 הגידול בשל, עלויות לתיקון שיזדקקו רלבנטיים םעזתיי מיזמים לזהות בכדי, 2013 לשנת המשולבת הפנייה הליך טיוטת

 .אחרים בפרמטרים או במטופלים הצפוי

 המשולב הפנייה בהליך יחדיו ולעזה המערבית לגדה משותפים ומיזמים בעזה המתמקדים למיזמים מימון, לעכשיו נכון

 המימון מן% 67; המבוקשים ריםהדול מיליוני 277.2 מתוך ב"ארה דולרים מיליוני 186.4 הכול בסך קיבלו 2012 לשנת

, 63% היא המשימה לכוחות הממוצעת המימון רמת, הכול בסך. דולרים מיליוני 90.7 של מחסור המייצג נתון, המבוקש

, %)82(( מזון, %)93( ותמיכה תיאום שירותי: להם הדרוש מהמימון% 50-מ יותר קיבלו משימה כוחות ארבעה כשרק

 56-ל בבקשה פנה, מזון אחרי בגודלו השני המשימה כוח, עבודה-תמורת- מזומן%). 71( והגנה%) 93( ותזונה בריאות

 ולגדה לעזה משותפים ומיזמים בעזה מיזמים עבור המבוקש מהמימון% 35 רק וקיבל הכול בסך דולרים מיליון

 ביותר הנמוך המימון את עבודה- תמורת- למזומן המשימה כוח קיבל, חקלאות לענייני המשימה כוח עם יחד. המערבית

 .2012 לשנת

 קרן. ההומניטרית החירום לקרן פנייה לשקול שותפים ארגונים הומניטריים עניינים לתיאום המשרד עודד כך על בנוסף

 מנת על, ם"או ולסוכנויות ממשלתיים לא לארגונים וחלוקתו מימון של מהירה הקצאה לספק נועדה ההומניטרית החירום

- ב, ולאחריה" יצוקה עופרת" הישראלית הצבאית המתקפה במהלך. חירום במקרי תהומניטריו בפעילויות לתמוך

  .עת באותה עזה ברצועת למיזמים בקירוב דולרים מיליון 4.5 בסך מימון לספק הקרן שימשה, 2008/9

  

 

 

 

 

 כ"לשפ המשולבת הפנייה הליך סקירת
2012 לשנת  

מיליון דולרים 416-בקשות ל  

 
 

)ב"ארה דולרים במיליוני( משימה כוחות פי על מימון  

12

56

21

13

121

10

33

12

41%

31%

93%

49%

83%

93%

71%

45%

חקלאות

עבודה- תמורת-מזומן

שירותי תיאום ותמיכה

חינוך

מזון

בריאות ותזונה

הגנה

מים תברואה והיגיינה

מומן לא נענה כיסוי% 

 
  

מומנו

67%

לא 
נענו

33%
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  רקע על המשבר

ביצע חיל האוויר הישראלי תקיפה אווירית שפגעה והרגה את ראש הזרוע , בקירוב 15:45בשעה , בנובמבר 14- ב
אירוע זה בא בעקבות כמה "). מבצע עמוד ענן("ית הנוכחית והייתה אות הפתיחה למתקפה הצבא, הצבאית של חמאס

שבמהלכם ירו פלגים חמושים פלסטינים בלא הבחנה טילים אל תוך דרום , שבועות של הסלמה לסירוגין באלימות
  .וחיל האוויר הישראלי תקף מטרות שונות בתוך עזה, ישראל

מבצע (" 2009בינואר  18- ל 2008בדצמבר  27- שהתרחשה בין ה, למתקפה הישראלית רחבת ההיקף האחרונה בעזה
המתקפה גרמה לאלפי הרוגים ופצועים ולהרס . נודעה השפעה הורסנית על האוכלוסייה האזרחית, ")עופרת יצוקה

שפגעו , מאז ואילך התרחשו מדי כמה שבועות הסלמות מוגבלות באלימות. תשתיות ומקורות מחיה, נרחב של בתים
  .ראלבאזרחים בעזה ובדרום יש

שאותו , באוויר ובים, את פגיעותה של האוכלוסייה האזרחית של רצועת עזה החריפה החמרתו של המצור ביבשה
המצור  2010למרות מספר הקלות שיושמו מאז אמצע . 2007ביוני , הטילה ישראל לאחר השתלטות החמאס על עזה

 .עדיין בתוקף

 

 
 

  www.ochaopt.org, הומניטריים עניינים לתיאום המשרד באתר בקרו אנא, נוסף למידע
 
For further information, please contact:  
Ramesh Rajasingham, Head of OCHA oPt, rajasingham@un.org, Tel: +972 2 582 9962, Mobile: +972 54 331 1801 
Victoria Metcalfe, Head of Communications Unit, metcalfe@un.org, Tel: +972 2 582 9962, Mobile: +972 (0)54 3311826 
 
For more information, please visit www.ochaopt.org 


