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המצב ההומניטארי בגדה המערבית וברצועת עזה התדרדר במהירות במהלך שנת  .2006התדרדרות זאת
הנה תוצאה של המשבר הפיננסי הפוקד את הרשות הפלסטינית )רש"פ( מאז שהמועצה המחוקקת הפלסטינית
)ממ"פ( בחרה בממשלת החמאס וכתוצאה מהחמרת הגבלות הבטחון והתנועה אותן מטילה ממשלת ישראל.
התדרדרות המצב ההומניטארי בשטחים הכבושים הניעה את סוכנויות האו"ם והארגונים הלא ממשלתיים
הפועלים בשטחי הרש"פ להפיק יחדיו דו"ח מעקב הומניטארי חודשי המנטר את השינויים החלים מדי חודש
בחודשו במדדים הומניטאריים מרכזיים בתחומים הבאים :בריאות ,הגנה על אזרחים ועל ילדים ותמיכה
פסיכולוגית ,בטחון במזון ,חקלאות ,מים ותברואה ,יצירת מקומות עבודה וסיוע כספי במזומנים.
דו"ח זה נסמך על שילוב של מדדים הומניטאריים כמותיים ומדידים ועל תצפיות שדה בדוקות ומאוששות .שתי
שיטות אלה של איסוף נתונים יכולות לספק תמונות מצב שונות ומשלימות :בעוד שהמדדים ההומניטאריים
עשויים לאתר שינויים בטווח הארוך ולחשוף מגמות המסתמנות מחודש לחודש ,הרי שתצפיות השדה חושפות
באורח מיידי סימנים מוקדמים ואותות של מתח העשויים להוות אינדיקציה מוקדמת ביחס לשינויים עתידיים.
בתוקף אמנת ג'נבה הרביעית מוטלת על ישראל ,שהיא בחזקת הכוח הכובש ,האחריות לרווחתה של
האוכלוסיה הפלסטינית .המדינות התורמות והרשות הפלסטינית נטלו על עצמן בשנים האחרונות הלכה למעשה
אחריות זאת .בתוקף ההסכמים הכלכליים )פרוטוקול פריז משנת  (1994עליהם חתומה ישראל יחד עם הרשות
הפלסטינית )רש"פ( מחויבת ישראל להעביר לרש"פ את כספי המע"ם והמכס אותם היא גובה עבור הרשות.
סכומים אלה הגיעו בשנת  2005לכ 60-מיליון דולר בממוצע לחודש או לכדי  50%מהתקציב החודשי של
הרש"פ .ממשלת ישראל מעכבת את העברתם של כספים אלה מאז הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית
שנערכו בינואר  .2006פרוטוקול פריז אושר מחדש כמחייב את הצדדים בהסכם המעברים והגישה ) ( AMA
שנחתם ב 15-בנובמבר בין ממשלת ישראל לרש"פ.
סוכנויות האו"ם והארגונים הלא-ממשלתיים המשתתפים בהפקת דו"ח זה הם :הקרן לילדים של האו"ם
)  ,( UNICEFתוכנית הפיתוח של האו"ם )  ,( UNDPהאירגון לחינוך ,מדע ותרבות מטעם האו"ם ) UNESCO
(
הקרן לפיתוח החקלאות מטעם האו"ם )  ,( FAOהמשרד לתאום ענינים הומניטריים של האו"ם )  ,( OCHAקרן
האוכלוסיה של האו"ם )  ,( UNFPAסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטיניים ) ,( UNRWA
המתאם המיוחד מטעם האו"ם לתהליך השלום במזה"ת ) ) OXFAM ,( UNSCOבריטניה ( ,הקבוצה
ההידרולוגית הפלסטינית )  ,( PHGתוכנית המזון העולמית של האו"ם )  ( WFPואירגון הבריאות העולמי של
האו"ם) .( WHO
__________________________________________________________________________

ניתוח תמונת המצב
יש צורך במיקוד תשומת הלב במתרחש בשטח הפלסטיני הכבוש )שפ"כ( .מאז ה 28-ביוני
מקיים צה"ל ברצועת עזה מבצע צבאי המכונה על ידו "גשמי קיץ" ,מבצע שהחל לאחר
התקפה של חמושים פלסטיניים על מוצב צבאי ליד כרם שלום .במהלך ההתקפה נהרגו שני
חיילי צה"ל ושני חמושים פלסטיניים ונפצעו ארבעה חיילי צה"ל נוספים .חייל צה"ל אחד נלקח
בשבי על ידי החמושים הפלסטיניים והוא עדיין מוחזק על ידם.
המבצע הצבאי האחרון גרם להתדרדרות חמורה במצב ההומניטארי ברצועת עזה .על פי
הערכה ראשונית של ) UNDPסוכנות הפיתוח של האו"ם ( נאמדים הנזקים שגרמו
ההתפקות הישראליות ,הפגזות הארטילריה וההרעשות האוויריות בכ 15.5-מיליון דולר.
סכום זה איננו כולל את הנזקים שנגרמו לתחנת הכוח העזתית ושעלותם נאמדת ב 15-מיליון
דולר נוספים.
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המצב ההומניטארי בגדה המערבית התדרדר אף הוא במהלך חודש יולי וזאת בשל
התגברות מעשי האלימות בין פלסטינים וישראלים והידוק הסגר סביב הגדה.
סיכום המדדים ההומניטאריים
•

מאה שמונים ושנים ) (182פלסטינים נהרגו במהלך חודש יולי .מרבית מקרי המוות
נרשמו ברצועת עזה ) (164וניגרמו על ידי פעילות צבאית ישראלית .מספר זה זהה
כמעט לסך הכל ההרוגים הפלסטינים במחצית השנה הראשונה של .2006

•

בחודש יולי נהרגו שלושה ישראלים ,כולל שני חיילים ,מספר נפגעים הזהה לזה
שנרשם בחודש יוני.

•

מספר מקרי המוות בקרב הפלסטינים ברצועת עזה כתוצאה ממאבקים פנים
פלסטיניים נותר גבוה גם בחודש יולי .שמונה עשר ) (18בני אדם נהרגו ו 56-ניפצעו.

•

בחודש יולי נהרגו ארבעים ) (40ילדים פלסטינים .שלושים ושישה ) (36ילדים נהרגו
כתוצאה מהעימות עם ישראל ושלושה ילדים נוספים נהרגו במהלך מאבקים פנים
פלסטיניים .יותר מ 90%-ממקרי המוות ארעו ברצועת עזה .על פי דיווח האירגון
הבינלאומי להגנת הילד – סניף פלסטין – )  ( DCI – PSזהו מספר הילדים ההרוגים
השני בגובהו מאז תחילת האינתיפאדה.

•

מספר התקפות האוויר )הפצצות וירי טילים( שנערכו מעל רצועת עזה כמעט והוכפל
בהשוואה לחודש יוני ) 221לעומת  122בהתאמה( .כמו כן נמשכו הפגזות ארטילריה
אינטנסיביות ומדי יום ביומו נורו אל תוך הרצועה  200 – 250פגזים בממוצע.
שלושים ושישה ) (36בתים ומבנים פלסטיניים נהרסו על ידי הצבא במהלך הפשיטות
הקרקעיות ,התקפות האוויר וההפגזות .הפלסטינים שיגרו  282טילים מתוצרת
מקומית )קסאמים( לשטח ישראל בהשוואה ל 275-טילים בחודש יוני.

•

במבצע הצבאי הנוכחי הרס צה"ל  3,666דונם אדמה חקלאית.

•

מספר הילדים הפלסטינים העצורים בישראל המשיך לרדת ובחודש יולי עמד על 359
לעומת  335בחודש הקודם.

•

בחודש יולי פחת מספר משאיות המטען המובילות סחורות יבוא לתוך הרצועה לכדי
מחצית )ממוצע יומי של  85משאיות לעומת  179משאיות ליום בחודש יוני( .למרות
זאת הנפח הכולל של מוצרי מזון בסיסיים שיובאו לתוך הרצועה ,על ידי תוכנית המזון
העולמית )  ( WFPועל ידי אונר"א ,עלה בחודש יולי לעומת יוני .ואולם ,אף משאית
יצוא לא עזבה את הרצועה בחודש יולי.

•

מחירי המזון ברצועת עזה אינם יציביים והדבר המקשה על תכנון התקציב
המשפחתי .בחודש יולי עלו מחירי הקמח בממוצע ב 10%-לעומת חודש יוני.

•

לא הותרה כניסת עובדים וסוחרים פלסטיניים מהרצועה לישראל מאז  12במרץ
 .2006נאסר על עובדים וסוחרים פלסטינים ,תושבי הגדה המערבית הנושאים
רשיונות כניסה תקפים להיכנס לישראל ולירושלים המזרחית במשך  7ימי סגר
שהוטלו על הגדה המערבית בחודש יולי.

•

מספר המכשולים הפיזיים המשמבשים את התנועה הפלסטינית ברחבי הגדה
המערבית עלה מ 526-בחודש יוני ל 540-בחודש יולי.

2

•

אירגונים הומניטאריים דיווחו בחודש יולי על עליה במספר תקריות הגישה )עיכוב או
איסור מעבר במחסומים קבועים ובמחסומי פתע( בגדה המערבית בהשוואה לחודש
יוני ) 65תקריות ביולי לעומת  50ביוני(.

•

ממשיך המחסור בחלק ניכר מהתרופות הבסיסיות והחיוניות בגדה המערבית )(24%
וברצועת עזה ).(17%

•

ברצועת עזה נרשמו שעורים גבוהים של נשים בהריון הסובלות מאנמיה – .43.1%
רמות גבוהות של אנמיה נרשמו ברצועה מזה זמן והתופעה עלולה להיות תוצאה של
תזונה בלתי מספקת ,תחלואה מוגברת והעדר טיפול ראוי.

•

נרשמה עליה ניכרת בשכיחות מחלת השלשול בקרב אוכלוסיית הפליטים ברצועה
בהשוואה לאותו חודש אשתקד .הדבר מהווה אינדיקציה להתדרדרות איכות מי
השתיה .הפצצת תחנת הכוח העזתית בחודש יוני הותירה את אוכלוסיית הרצועה עם
אספקה של כ 2 – 3-שעות מיים ביממה .ההפגזות הישראליות סמוך למתקן טיהור
השפכים הגדול בבית-לאהיה הסבו נזק לשולי החול של בורות הספיגה ומנעו מצוותי
שירות להגיע למקום ולהעריך את הנזק .חברת המיים של רשות החופים העזתית
)  ( CMWUפנתה לקהילייה הבנלאומית בבקשה לקבל סיוע לצורך התמודדות עם
סכנת ההצפה ממאגר השפכים הגדול העלול לעלות על גדותיו.

•

 70%מכלל משקי הבית בשטחי הרש"פ – הגדה המערבית ורצועת עזה  -חיים
מתחת לקו העוני .העוני בקרב עובדי הרשות העמיק בקצב מהיר יותר )עליה של 9%
בשיעורי העוני בין יולי  2005ואפריל  ( 2006מאשר בקרב כלל האוכלוסיה.

•

ברבעון השני של  2006ירדו שיעורי האבטלה במעט ועומדים כעת על - 28.6%
ירידה של  - 2.5%כתוצאה משיפור מסויים בשוק העבודה בגדה המערבית.

•

בחודש יולי החל משרד הרווחה הפלסטיני לחלק קצבאות )ע"ח קצבאות חודש מרץ
 (2006ל 40,289 -מקרי סעד קשים בגדה המערבית וברצועת עזה .משפחות אלה
קבלו מענקים הנעים בין 100ש"ח ל 600-ש"ח ) ( $120 - $20למשפחה ,בהתאם
לגודל המשפחה .ואולם ,משפחות אלה טרם קבלו את יתרת קצבאות המגיעות להם
עבור ארבעה חודשים.

תצפיות מהשטח

1

מתן שירותים  /יכולות של ספקי השירותים
העדרות מהעבודה ושיבוש המהלך התקין של העבודה
• מרבית צוותי בתי החולים ממשיכים להגיע לעבודה ואולם ,המכשולים הפיזיים
והחסימות הרבות בכבישי הגדה מקשים על עובדי בתי החולים רפידיה ואל-וטני
בשכם להגיע למקום עבודתם .למרות זאת ,בית החולים ברמאללה היה היחיד
שדיווח על איחור בהגעת העובדים הגרים מחוץ לעיר למקום עבודתם.
•

בשלושה בתי חולים ברצועת עזה )שיפא' ,ביה"ח האירופי ובי"ח כמאל עדוואן(
ובמרפאות ראשוניות ברחבי הגדה המערבית ורצועת עזה – הצוות לוקח יותר ויותר
חופשות רגילות וחופשות מאונס .שעות העבודה במרפאות הראשוניות צומצמו ב-
 50%מהנפות בשל העובדה שהעובדים נזקקים להסעה המסופקת על ידי משרד
הבריאות.
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•

הרשויות הישראליות סגרו בחודש יולי שלושה אירגוני צדקה  2בנפות שכם וחברון.
כמו כן ,נערכו חיפושים בכ 17-אירגוני צדקה נוספים בגדה המערבית.

•

בחודש יולי נרשמו שש תקריות בהן היו מעורבים חיילי צה"ל .בעת עריכת חיפושים
בכלי רכב ,החיילים מנעו מצוותי בתי חולים ,מרפאות או אמבולנסים להגיש סיוע
למטופלים .באחת התקריות ,חיילי צה"ל ניכנסו לבית חולים המתמחה ברפואה
מקצועית ואילצו את הצוות לבטל או לדחות שלושה ניתוחים או התערבויות כירורגיות
למשך כשלוש שעות תוך שהדבר מסכן חולים קשים.

בריאות
• רמת התחזוקה של הציוד הרפואי בבתי החולים בגדה המערבית וברצועת עזה לוקה
בחסר וניכר מחסור בציוד מתכלה ובתרופות .על מנת להתמודד עם המחסור ,נוקטים
בבתי החולים בשיטה של "קיצוב כפוי" .במחצית השניה של חודש יוני צומצמו חלק
משירותי בתי החולים כגון שירותי האיבחון בשמונה בתי חולים ממשלתיים ,מערך
הניתוחים בשבעה בתי חולים ושירותי מרפאות החוץ של חמישה בתי חולים.
תשלום משכורות וקצבאות
• ממשיכה מגמת הירידה בזמינות התרופות ובמרבית בתי החולים חסרים לפחות
עשרה פריטים או יותר .בבית החולים של בית-ג'לא )בית לחם( נרשם מחסור ב42-
פריטים .בבתי החולים המרכזיים בעיר עזה ,בחאן יונס וברפיח )רצועת עזה( מלאי
התרופות נמצא תקין.
•

ב 17-בתי החולים בהם נערך סקר על ידי אירגון הבריאות העולמי )  ( WHOנמצא כי
בתי חולים אלה צימצמו את קשת השירותים הניתנים על ידם ,כולל שירותי איבחון,
ניתוחים אלקטיביים ושירותים של מרפאות חוץ כתוצאה ממחסור בציוד מתכלה
ובחומרי מעבדה .במרפאות ראשוניות בשתי נפות ברצועת עזה התקלקל מלאי
החיסונים כתוצאה מהעדר קירור רציף עקב אספקת החשמל החלקית .שירותי
החיסון לאוכלוסיה באיזורים אלה סופקו בעזרת מלאי חיסונים שאוחסן במרפאות
סמוכות )בהן פעלו גנרטורים( והובלו למקום ביום מתן החיסונים בעזרת מיכלי קירור
מיוחדים.

•

תחזוקה תקינה של הציוד הרפואי ממשיכה להוות בעיה במרבית בתי החולים
וכתוצאה מכך חלק מהציוד איננוו תקין .למשל ,חברת התחזוקה סרבה לתת שירות
ליחידת האינקובטורים בבית החולים אל-מוח'תאסב שבאיזור  H 2בחברון עקב אי
יכולתו של בית החולים לממן את התיקונים ועקב כך חל שיבוש בתפקוד היחידה .עם
זאת נמסר כי חלק מהציוד הרפואי בארבעה בתי חולים בגדה המערבית ,שנמצא לא
תקין בתחילת חודש יולי ,תוקן במהלך החודש.

•

חידוש ביטוח הבריאות המיוחד שסופק בתקופת האינתיפאדה על ידי משרד הרווחה
הפלסטיני למקרי סעד קשים איננו כעת בהישג ידם של רבים מההזקקים .בסוף
חודש יוני פג תוקפה של תוכנית הביטוח הישנה ודמי הביטוח החדש התיקרו.
המרפאות הניידות של אונר"א הופכות בהדרגה לשירות הבריאות היחיד הנמצא
בהישג ידם של תושבים רבים באיזורים מרוחקים.

•

יותר ויותר אנשים מסתמכים על מרפאות אונר"א לאספקת תרופות בסיסיות אותן אין
יכולה עוד אוכלוסיית הפליטים לרכוש בעצמה .יותר תושבים פונים למרפאות אלה על
מנת לקבל תחליפים זולים יותר לתרופות מרשם יקרות הנרשמות על ידי רופאים
פרטיים.
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•

במהלך חודש יולי נרשמה עליה משמעותית במספר הלידות שבוצעו בניתוח קיסרי
בבית החולים שיפא' שבעזה .עליה מתונה יותר נרשמה בבתי החולים ליולדות בחאן
יונס )בי"ח נאסר( וכן בבתי חולים בגדה המערבית .משמעות הדבר היא כי מחלקות
היולדות נתונות בעומס מוגבר ,דבר המשפיע על איכות הטיפול הניתן ליולדות.
שירותי מיילדות ברמה נמוכה יותר עלולים להגביר את שיעורי התחלואה והתמותה
בקרב היולדות והתינוקות גם יחד.

תשלום משכורות וקצבאות
•

תשלום מינימום של  1,200ש"ח) ($260שולם ב 22-ביולי  3לכל עובדי הרש"פ.
משמעות הדבר היא שעובדי רשות שמשכורתם נמוכה מ 1,500-ש"ח ) ($330קבלו
סכום שווה ערך לשכר של חודשיים עבודה מאז מרץ  .2006עובדים בעלי משכורת
הנעה בין  2,500 – 1,500ש"ח ) ( $330 - $550קבלו משכורת של חודש אחד
ועובדים בעלי משכורת העולה על  2,500ש"ח לחודש קבלו רק משכורת של חצי
חודש.

•

עובדי אונר"א דיוחו כי בימים שלאחר תשלום המשכורות בחודש יולי התקבל
במסגרת תוכנית האשראי הזעיר של הסוכנות ,החזר הלוואות בשיעור כמעט כפול
מזה שנרשם בשבוע שלפניו.

•

חברי הצוות הרפואי של הסהר האדום הפלסטיני )  ( PRCSממשיכים לקבל את
משכורותיהם כרגיל הודות לתרומות מטעם הצלב האדום הבינלאומי ) ( ICRC
ומדינות תורמות.

דלק מים וחשמל
• כבר חלף יותר מחודש מאז הרס חיל האוויר הישראלי את תחנת הכוח העזתית
בהתפת אוויר בשעות המוקדמות של ה 28-ביוני .מאותו יום סובלים כל משקי הבית
הפלסטיניים משיבושים חמורים של אורחות החיים כתוצאה מאספקת חשמל ומים
מצומצמת ובלתי סדירה .משקי הבית הפלסטיניים מקבלים מדי יום  8-6שעות
חשמל ותושבי האיזורים העירוניים מקבלים רק  2 – 3שעות של אספקת מים
ביממה .אין די באספקת המים המצומצמת בכדי לספק את צורכי ההיגיינה והקיום
הבסיסיים ביותר של משקי הבית ברצועת עזה.
•

הפצצת תחנת הכוח בעזה גרמה לשיבושים באספקת שירותים בסיים ביותר
לאוכלוסיה וזאת בתחום שירותי הבריאות ,אספקת המים ושירותי התברואה נשענים
על אספקה שוטפת של זרם חשמל .כיום נשענים שירותים אלה על גנראטורים
לשעת חירום במטרה להבטיח את זרם החשמל .למשל ,כל בתי החולים ברצועה
נשענים על גנראטורים על מנת להבטיח קירור מתמיד של תרופות חיוניות כגון
חיסונים ואוכל למאושפזים .בסוף חודש יולי היה ברשות בתי החולים מלאי דלק
לשבועיים שלושה .המחסור בדלק ממשיך להוות בעיה עבור המרפאות הראשוניות
ברחבי הרצועה.

•

מאז ה 20-ביולי החלה חברת המים של רשות החופים בעזה )  ( CMWUלקבל דלק
באמצעות המנגנון הבינלאומי הזמני )  .( TIMבמסגרת מנגנון זה הושג הסדר
המבטיח אספקת  920,000ליטר דלק לחודש ,למשך ששת החודשים הקרובים,
עבור מפעל המים וטיהור השפכים.

•

בתי חולים באיזור חברון ,כגון בית החולים אבו חסן אל-קאסם שביאטה ,דיווחו על
מחסור במים כתוצאה מאי יכולתו של בית החולים לשלם את חשבון המים לעיריה.
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•

חינוך
•

נהגים פלסטיניים שנישכרו על ידי אירגון בינלאומי על מנת להוביל מים לאיזורים מוכי
בצורת בדרום הר חברון הותקפו פיזית ומילולית לפחות ארבע פעמים על ידי חיילי
צה"ל במחסום בית עווא ועוכבו במקום  12פעמים .אירועים אלה גרמו לעיכוב
באספקת המים לקהילות באיזור.
תלמידים וסטודנטים רבים אינם יכולים עוד לשלם את דמי הרישום למוסדות החינוך
) 50ש"ח או  ( $11לשנת הלימודים  2007 – 2006והדבר מעורר קשיים בהכנות
לפתיחת שנת הלימודים.

•

משרד החינוך הפלסטיני לא קיים השנה מחנות קיץ ברצועת עזה עקב מחסור
במקורות מימון.

•

המורים בבתי הספר ובגני הילדים של הרש"פ מאיימים בשביתה עקב אי תשלום
סדיר של משכורותיהם מאז חודש מרץ .2006

המצב הסוציו-כלכלי
• מספר הפניות לקבלת קצבאות סעד ממשרד הרווחה הפלסטיני ממשיך לעלות
ואנשים המוגדרים כמקרי סעד קשים אינם מקבלים עוד אשראי מבעלי חנויות.
•

בתקופה שבין ינואר ויוני  2006כמעט והוכפל מספר התושבים באיזור  H 2בחברון
המבקשים לקבל ארוחות חינם מאירגון הצדקה של הוואקף.

•

הממונים על השירותים במחנות הפליטים מטעם אונר"א מדווחים כי עובדי אונר"א
הפלסטינים מושיטים עזרה כלכלית לבני משפחה המועסקים על ידי הרשות
הפלסטינית ואינם מקבלים את שכרם.

•

עלות דמי הנסיעה לעבודה ממשיכה להוות את אחת הבעיות הקשות ביותר של
העובדים במערכת הבריאות .כמו כן ,עלות ההסעה לבית הספר מהווה את אחד
הקריטריונים שעל פיהם מחלטים הורים לאיזה בי"ס לרשום את ילדיהם.

•

בדואים המתגוררים באיזור סלפית אינם יכולים עוד למכור את תוצרתם החקלאית
משום שמרבית הלקוחות הפוטנציאליים באיזור הנם עובדי רש"פ .לעובדים אלה אין
די כסף כדי לקנות מוצרי בשר וחלב מהבדואים באיזור.

•

בעלי בתים מתלוננים שדייריהם לא משלמים את שכר הדירה החודשי בזמן ובמיוחד
אם הם עובדי רשות.

•

הבצורת ממשיכה להשפיע על תושבי דרום הר חברון ועל בדואים המתגוררים
בסביבות ירושלים .מקורות המחיה הבלעדיים של קהילות אלה הנם חקלאות
ובמקנה הדורשים מעט מים שאין בנמצא.

•

מתרבים הדיווחים על דחיית חתונות גם במקרים בהם לחתן יש מקום עבודה קבוע.
הצורך לתמוך בבני המשפחה הקרובה והמורחבת מניעה גברים לדחות את המועד
להקמת משפחה משל עצמם .על פי דיווח של אונר"א מספר החתונות במחנה
הפליטים אל-פארה ירד ב 30%-לעומת אותה תקופה אשתקד.
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מנגנוני התמודדות
•

התושבים העניים ברצועת עזה ) 79%ממשקי הבית חיים מתחת לקו העוני (
ממשיכים להיות מושפעים במיוחד מהתוצאות הקשות של הפצצת תחנת הכוח
העזתית .אנשים אלה מצמצמים את הוצאות משק הבית על ידי בחירת מוצרי
מזון זולים יותר ואף צימצום כמויות המזון הנצרכות.

•

בשל המחסור בחשמל ובגז לבישול והעלות היקרה מאד של הפעלת גנראטורים,
משפחות עניות שולחות את ילדיהן הקטנים לאסוף קרטונים משומשים וגזירי עץ
לצורך הבערת אש לבישול .בצפון הגדה המערבית הפכו ליקוט שאריות מתכת,
פלסטיק ונייר אלומיניום למקור הכנסה עיקרי לגברים ולילדים .נירשמה עליה
ניכרת בהיקף עיסוק זה בחודשיים האחרונים.

•

בנוסף לעליה במספר מבקשי העבודה בתוכניות לתעסוקת חירום של אונר"א,
נרשמה גם עליה במספר המבקשים להתקבל לעבודות זמניות המוצעות על ידי
אונר"א באמצעות הועדות המקומיות במחנות .עבודות אלה ניתנות לפרק זמן
מוגבל של שבועיים בלבד ולאחרונה גם עובדי הרש"פ החלו לפנות לקבלת
תעסוקה מעין זאת.

גישה ותנועה
•

מסוף הנוסעים ברפיח הממוקם על גבולה של הרצועה עם מצרים ,סגור למעבר
שגרתי כבר מה 25-ביוני .המעבר ניפתח ליומים בחודש יולי ) 18ו 19-ביולי( על
מנת לאפשר את כניסתם של  5,178נוסעים ש'ניתקעו' בצד המצרי של המעבר.

•

מחירו של טון בטון ברצועת עזה כמעט והוכפל )עלה מ  330-ש"ח –  $73לטון
ל 650-ש"ח בקרוב שווה ערך  ( $144וזאת בשל סגירת המעברים המסחריים
העיקריים – קרני וסופה.

•

דייגים עזתיים מנועים מלצאת לדיג בחופי עזה מאז ה 25-ביוני .משמעות הדבר
היא שנוצר מחסור בדגים טריים בשווקי עזה ומקורות המחיה של  33,000בני
אדם שפרנסתם בסקטור הדיג נמצאים בסכנת כלייה.

•

גישה של אמבולנסים לירושלים ממשיכה להיות בעייתית .עיריית אל עזארייה
מדווחת כי  90% - 80%מהאמבולנסים המקומיים לא הורשו לעבור במחסום
אל-זעים.

•

במחנה פליטים לייד יריחו נרשמו שני מקרים בהם נשים הכורעות ללדת עוכבו
בדרכן לירושלים .במקרה אחר ,נאסר על אישה בדרכה לבית החולים לעבור
במחסום אל-זעים והאשה ונאלצה לעשות עיקוף גדול ולעבור במחסום שייח'
סאעד בדרכה לבית החולים אל-מקאסד בירושלים .האישה שעוכבה במשך
מספר שעות ,אולצה להחליף כלי רכב ולבסוף ללכת חלק מהדרך ברגל עד בית
החולים .התינוק נולד עם בעיות בריאות קשות ונשאר בבית החולים לצורך מעקב
והסתכלות.

•

תנועת הפלסטינים ברחבי הגדה המערבית ,לרבות לבעלי אזרחות כפולה
)פלסטינים בעלי אזרחות נוספת ודרכון זר( הפכה קשה יותר .למשל ,סורבה
בקשתם של  40מדריכי תיירים לקבל אישור כניסה מהגדה המערבית לירושלים.
כמו כן ,רק פלסטינים אשר בתעודות הזהות שלהם רשומה כתובת מגורים
בבקעת הירדן מורשים להיכנס לבקעה.
7

•

קהילות המתגוררות בסמוך לגדר מושפעות מהקמתה .למשל ,רק תושבי נועמאן
)ליד בית לחם( מורשים להיכנס ולצאת מהכפר עם הצגת תעודת זהות .שוטרי
משמר הגבול ,המוצבים במחסום )'שער כביש' ( המוליך אל הכפר ,מקשים על
הגשת שירותים עירוניים כגון איסוף אשפה.

את טבלאות הנתונים המפורטות בכל סעיף ניתן למצוא בנוסח האנגלי המלא באתר OCHA

www.ochaopt.org

הערות:
 1התצפיות מהשטח לוקטו על ידי חברי הצוות של  OCHAהפועלים ביחידות השדה מעובדי סוכנויות האו"ם
האחרות ומעובדי האירגונים הלא ממשלתיים הפועלים בשטחים .אירגון הבריאות העולמי )  ( WHOמפרסם
ידיעון דו-חודשי תחת הכותרת "בקרת מדדי בריאות" ובו הוא נותן תמונת מצב עדכנית על מצב הבריאות
ומדדי הבריאות בשטחים הכבושים .הדו"ח מכיל נתונים כמותיים ,מדדים שונים ותצפיות מהשטח.
 2הרשויות הישראליות חושדות באירגוני צדקה איסלאמיים שהם מהווים צינור מימון לשל הזרוע הצבאית של
אירגון החמאס והג'יהאד ואירגונים אחרים .אירגון הצדקה הדתי בעיר שכם הגיש סעד ל 850-יתומים ול157-
אלמנות .ועדות הזכאת בשכם הגישו סיוע במזומנים לכ 3000-משפחות עניות ול 2800-יתומים וסטודנטים.
באותו זמן נסגרה גם מחלבת אל-סאפה שהעסיקה כ 70-עובדים בתעשיית מוצרי החלב .המחלבה היתה
ממוקמת בבנין ועדות הזכאת והפיקוח עליה נעשה על ידי ועדות אלה" .האגודה האיסלאמית לאפוטרופסות על
יתומים" בעיר חברון הגישה סיוע כספי ל 250-משפחות 350 ,יתומים ו 50-אלמנות.
 3התשלום בוצע באמצעות המערכת הבנקאית .הבנק הערבי השתתף גם הוא בהעברת המשכורות לראשונה
מאז חודש מרץ .לפני כן תשלומים לעובדי הרשות בוצעו באמצעות סניפי הדואר משום שחלק מהבנקים
הפלסטיניים סרבו להעביר כספים לעובדי הרשות הפלסטינית.
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