האומות המאוחדות

___________

המשרד לתאום עניינים הומניטריים OCHA -

דף נתונים על המצב ההומניטרי ברצועת עזה
אפריל 2008
ההגבלות שהטילה ישראל על אספקת דלק לרצועת עזה התרחבו בחודש אפריל ,כאשר ישראל
הפסיקה את אספקת הסולר ,הדלק וגז לבישול .סוכנות אונר"א נאלצה להשעות חלוקת קצובות
מזון ל 650,00-מוטבים במשך ארבעה ימים בשל המחסור בדלק .לפני סוף החודש הוכנסו
לרצועה כמויות מוגבלות של גז בישול וסולר תעשייתי.
מחירי השוק של מוצרים שונים עלו באופן ניכר במהלך חודש אפריל .מחיר העגבניות ,לדוגמא
עלה ב.156% -
ב 9-באפריל  2008תקפו חמושים פלסטינים את מסוף הדלק בנחל עוז והרגו שני עובדים .גם
מעבר הסחורות בכרם שלום הותקף ב 18-באפריל.
פשיטות צבאיות ישראליות לתוך הרצועה התרחשו כמעט מדי יום במהלך חודש אפריל ובמהלכן
נהרגו  21ילדים – המקרה הבולט ביותר היה הריגתם של אם וארבעת ילדיה )מויסר מועתק(
בבית חאנון ב 28 -באפריל .במהלך פשיטות אלה עצר צה"ל  181פלסטינים תושבי הרצועה.
חמושים פלסטינים המשיכו לשגר רקטות ופצצות מרגמה לעבר שטח ישראל.

נתונים לחודש אפריל
שיגור רקטוטות ופצמר"ים על ידי פלסטינים ופעילות צבאית ישראלית ברצועה
סריקות שביצע צה"ל
149
רקטות פלסטיניות
לעבר שטח ישראל

174

פצמ"רים לעבר חיילי 443
צה"ל ברצועה
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ביצוע מעצרים
ועיכובים לחקירה
התקפות אוויר
ישראליות

149
174
443
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נפגעים ישראלים ופלסטינים
נפגעים כתותאה ישירה מהסכסוך
ילדים
פצועים הרוגים נשים
הרוגות הרוגים
1
21
1
70
פלסטינים 155
)עזה(
3
2
0
0
4
ישראלים 20
)עזה(
4
0
0
2
ישראלים 3
)ישראל(

נפגעים אחרים ) כולל מעימות פנימי(
ילדים
פצועים הרוגים נשים
הרוגות הרוגים
3
0
6
31

מזון )אירגון המזון העולמי ואונר"א(
•

•

•

•

•

בשל מחסור בדלק אונר"א נאלצה להשעות את חלוקת קצובות המזון ל650,000-
מוטבים בין  29 – 25באפריל .המחסור בדלק המשיך לאיים על חלוקת המזון השוטפת,
כולל ל 110,000-ילדים המקבלים ארוחות בבתי ספר שבהנהלת אונר"א .הסבה לכך
היא שלקבלנים המבצעים את חלוקת המזון אין די דלק בכדי לשנע את אספקת המזון
מהמעברים למחסנים ,לנקודות האריזה והחלוקה ולבתי הספר.
מחירי השוק :מחיר ק"ג אורז מתוצרת מצרית עלה ב 14% -בהשוואה הלחודש הקודם
)מ 3.5-ש"ח לק"ג ל 4 -ש"ח לק"ג ( בשל הגבלות היצוא שהטילה ממשלת מצרים עקב
משבר המזון העולמי .מחיר העגבניות עדיין גבוה מאד 3.2 ,ש"ח לק"ג בהשוואה ל-
 1.25ש"ח לק"ג לפני חודש ,והדבר מבטא עליית שיא של  .156%מחיר הקמח נשאר
יציב במהלך החודש ועומד על  130ש"ח לשק קמח במשקל  50ק"ג.
יותר מ 70%-מהבארות החקלאיים ברצועה נסמכים על מחוללים )גנרטורים( לייצור
חשמל להפעלת המשאבות ,ולצורך הפעלתם הם זקוקים לסולר .כתוצאה מהמחסור
בדלק חקלאים רבים חדלו להשקות את שדותיהם .חלק מהחקלאים אספו יבולי בוסר
ויבולים אחרים התייבשו.
אירגון המזון העולמי ) ( WFPערך סקר על השפעת המחסור בדלק על תפקודם של 16
מוסדות המעניקים טיפול וסיוע לחולים ולמוגבלים .ל 11-מתוך  16המוסדות לא היה גז
לבישול או שהמלאי שעמד לרשותם הספיק לשבוע ימים או פחות .ארבע מוסדות חדלו
לספק ארוחות חמות למוטבים .בין  50ל 100-אחוזים מהאמבולנסים המשרתים חמישה
בתי חולים היו מקורקעים בשל מחסור בדלק .ארבע מוסדות לטיפול יום לא יכלו להמשיך
להסיע את המטופלים מבתיהם למקום מתן השירות.
שלושים ושבעה ) (37בתי ספר של אונר"א ,בהם קיים מפעל הזנה לתלמידים ,נאלצו
לשנות את אופן ההזנה בשל מחסור בגז בישול.

 1כולל לפחות  21ילדים
 2חיילי צה"ל שניפצעו ברצועה
 4 3חיילי צה"ל
 4שני עובדים בנחל עוז
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•

בשנת  2004סוכנות אונר"א הוציאה על סיוע במזון  8דולר אמריקאי לנפש בהשוואה ל-
 20דולר כיום.

בריאות ) אירגון הבריאות העולמי(
•

•
•

כתוצאה מהמחסור בדלק נאלצו שלושה בתי חולים מרכזיים ברצועה )בתיה"ח נאסר
ויוסף נג'אר שבדרום הרצועה וביה"ח ע"ש חללי אל אקצא שבמרכז הרצועה( להשעות
כליל את כל הניתוחים שהיו אמורים לבצע בשבועיים האחרונים של חודש אפריל.
בשבוע האחרון של חודש אפריל צימצמו בתי החולים שיפא' ונאסר את כמות הכביסה
שעשו ב.50%-
בסוף חודש אפריל היו מאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ ,יחידות קרדיאולוגיה וטיפול
נמרץ לתינוקות בבתי החולים הממשלתיים ברצועה  162חולים .סה"כ  412חולים
מקבלים טיפולי דיאליזה ברחבי הרצועה .בעת מחסור בחשמל ובדלק למחוללים,
האמורים לספק אנרגיה חליפית בעת הפסקות חשמל – חולים אלה לא יכולים לקבל
טיפול.

מים ותברואה
•
•
•
•
•
•

•

•

על פי חברת המים העזתית )  ( CMWUל 30% -מתושבי הרצועה יש גישה למים
זורמים במשך  8 – 4שעות ,אחת לשבוע.
ברשות חברת המים העזתית )  (CMWUאין דלק להפעלת משאבות הביוב ומשאבות מי
השתיה לבתים .החברה לא קבלה משלוחי דלק במהלך חודש אפריל.
מדי יום מוזרמים למימי הים התיכון כ 80-מיליון שפכים לא מטוהרים או מטוהרים
חלקית .השפכים מוזרמים לים באיזור רפיח ,ואדי עזה )לייד ההתנחלות נצרים לשעבר(,
איזור הנמל בעיר עזה וכן באיזור מחנה החוף.
בזמן הפסקות חשמל השפכים מוזרמים לאגנים שבקרבת הבתים ותהליך זה מותיר
בכל עת כמות גדולה של שפכים עומדים באיזורים המאוכלסים בצפיפות.
ב 30-באוגוסט הוצפה תחנת השאיבה של מי השפכים באיזור עסכולה ,שבשכונת זייתון
בעיר עזה ,והביוב הציף מטעים ובתים סמוכים.
המחסור בדלק השפיע על יכולת שאיבת המים ב 15-בארות הנסמכות על מחוללים
לייצור חשמל לצורך הפעלת המשאבות .המשאבות של בארות אלה לא מתפקדות
ממחצית אפריל ,בשל מחסור בדלק להפעלת המחוללים והדבר הביא לצימצום אספקת
מי השתייה לאוכלוסיה של  150,000נפש בעיר עזה ובמרכז הרצועה.
בחודש אפריל קבלה חברת המים של רצועת עזה ) ( CMWUאת המשלוח הראשון של
חלקי חילוף ,הדרושים לתפעול מערכותיה ,מאז יוני  .2007המשלוח כלל שלוש משאבות
למי שפכים ,ארבעה מחוללים ניידים ,שתי משאבות של טורבינות ,ווסת שאיבה כן
ערכות בקרה למערכות מוטוריות ולמים.
חברת המים של עזה טרם קיבלה חומצת כלור ) ( HCLהדרושה להפעלת המתקן
להתפלת מים מליחים הפועל במרכז הרצועה ,מתקן זה משרת כ 100,000-נפשות.
בשל המחסור בחומצת כלור ,חברת המים העזתית נאלצת להמיר טון חומצה לחודש
בחומצת לימון ,הגורמת נזק מצטבר למסנני המשאבות.
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•

•

המערך העירוני של איסוף האשפה משותק בשל המחסור בדלק .האשפה המוצקה
ברחבי הרצועה נאספה בחודש האחרון באמצעות עגלות רתומות לבעלי חיים .האשפה
שנאספה נערמה בתחנות איסוף ואולם לעיתים קרובות לא התאפשר לשנע את האשפה
שנערמה לאתרי הטמנה בשל המחוסר בדלק.
אירגון  UNICEFהעניק  60זוגות אופניים לעובדי חברת המים העזתית על מנת לסייע
לניודם ,וזאת עקב שיתוקה של מערכת התחבורה ציבורית והמחסור בדלק לרכבי
השירות של החברה.

מצב פסיכו-סוציאלי
•

הפלישה למחנה אל –בוריג'ב 11 -באפריל  :2008הסמפטומים העיקריים שזוהו אצל
פונים שקיבלו טיפול מידי צוות מומחים מטעם המכון הפלסטיני לדמוקרטיה וישוב
סכסוכים :חרדות )  (40%הפרעות התנהגות )  ( 26%הפרעות פסיכו-סוציאליות )(50%
והפרעות דיבור ).( 10%

צוותי מומחים מטעם המכון הפלסטיני לדמוקרטיה וישוב סכסוכים ביצעו את ההתערבויות
הבאות:
• ערכו ביקורי בית אצל  254משפחות שניפגעו.
•  215ילדים השתתפו בטיפול קבוצתי.
•  50ילדים קיבלו טיפול פרטני במוקד ייעוץ זמני שהוקם במחנה אל בורייג'.

לקריאת הדו"ח בשפה האנגלית פנו לכתובת:
http://www.ochaopt.org/documents/Gaza_Interagency_Factsheet_2008_April.pdf

לקריאת דוחות נוספים על המצב ההומניטרי בשטח הפלסטיני הכבוש פנו לאתר אוצ'ה:
www.ochaopt.org
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