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צילום :אדוארדו סוטרס ח'ליל
מכירת דגים לאור פנס בחוף עזה .הפסקות חשמל שיכולות להימשך עד  12שעות
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תשתיות אנרגיה

מקורwww.goo.gl/iJ9zf3 :
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שליטתה של ישראל על אספקת הדלקים
והחשמל מאפשרת לה להגביל ,לצמצם או
להפסיק את האספקה ,דבר שנעשה בעבר:
ב 2007-החליטה ישראל להפחית את אספקת
החשמל לרצועה ולצמצם את מכירת הדלקים

מצרים
 28מגה־וואט

תחנת כוח
 60מגה־וואט

לעומת הצורך היומי

מקורות אספקת החשמל לרצועת עזה

ישראל
 120מגה־וואט

סה״כ 208 :מגה־וואט

 400מגה־וואט
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2002

2006

2006

2009

2013

2014

הוקמה תחנת
הכוח .פוטנציאל
ייצור מקסימלי,
 140מגה־וואט

שיא הייצור
בפועל
 90מגה־וואט

לאחר נפילת
גלעד שליט בשבי
הופצצה תחנת
הכוח .גם לאחר
שתוקנה ,ייצרה
לכל היותר
 60-80מגה־וואט

האיחוד האירופי
מפסיק לממן
סולר (להפעלת
תחנת הכוח)

צומצמה פעילות
המנהרות
ממצרים ,משם
הגיע סולר
לתחנת הכוח

התחנה שוב
הופצצה

תחנת הכוח היחידה ברצועת עזה

קשה לשמור תרופות בקירור .לים מוזרמים שפכים
בלתי מטוהרים ,ובלי יכולת להפעיל משאבות,
נפגעת גם אספקת המים .בבתים אי-אפשר להפעיל
מכשירים חשמליים ,כמו מקרר או מכונת כביסה

כמה גז בישול נכנס לרצועת עזה בממוצע

2015

2014

 160טון גז ביום

 140טון גז ביום

הצורך היומי עומד על:
 300טון גז ביום
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ציוד דו־שימושי

מכשירי אל־פסק
חיוניים במציאות של הפסקות חשמל תכופות

פאנלים סולריים
יאפשרו אנרגיה זולה וזמינה

מנופים
לתיקון תקלות

סוללות לפאנלים סולריים

5

רחוב חשוך בעיר עזה .ישראל הפציצה תשתיות אנרגיה חיוניות
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תשתיות מים

לפי ארגון הבריאות העולמי ( ,)WHOצריכת מים
מזוהמים וסניטציה לקויה יכולים להוביל לתופעות
ומחלות כשלשול ,כולרה ,דיזנטריה ,טיפוס הבטן,
צהבת נגיפית מסוג  ,Aופוליו .ילדים ופעוטות הם
מי שעשויים לסבול מההשלכות המיידיות של
זיהום מיקרוביולוגי

מקורות מים
 90%מי תהום
 96%מהמים באקוויפר
החוף אינם ראויים
לשתייה או בישול

 4%מי ים
מותפלים

 6%ישראל
מקורhttp://goo.gl/3zMsPH :
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שפכים בואדי עזה ברקע תחנת הכוח .שפכים מזוהמים חודרים למאגרי מי השתיה

מצב המים ברצועת עזה

שאיבת יתר מאקוויפר –  96%כבר אינם ראויים לשימוש
 1/3מהמים הולכים לאיבוד כי הצנרת מיושנת ופגומה
שפכים מוזרמים לים
מים באיכות טובה מוזרמים לאותה הרשת של מי התהום
באיכות הירודה
קושי בשאיבה ,התפלה ואספקה בשל מחסור
בחשמל ובדלקים
8

לגורמים הפועלים בעזה אין מידע ברור ומדויק על
הציוד המותר והאסור – ישנם רכיבים שכניסתם
כלל אינה מאושרת ,אך לא תמיד ניתן לדעת זאת
מראש .כך ,למשל ,קשיים רבים עומדים בדרכם של
חומרים לטיהור מים ,וסוגים של משאבות

מצב המים :צריכה לנפש ב2015-

רצועת עזה

ישראל

 86ליטרים ממוצע ליום

 236ליטרים ממוצע ליום

לפי ארגון הבריאות העולמי קיום בריא דורש מעל
 100ליטרים לנפש ליום
מקורhttp://goo.gl/3zMsPH ; http://goo.gl/edF2Jj ; http://bit.ly/2cy459P :
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מלבד הגורמים הממשלתיים ,חלקים שונים
במערכת אספקת המים מסופקים על ידי גופים
פרטיים – בפרט טיהור המים ,הובלה ומכירה של
מים המתאימים לשתייה .במשך שנים סבל מגזר
התברואה מהזנחה ,בשל ההשקעה הנמוכה בו
והמימון המוגבל
ההשפעות של ישראל על תחום המים ברצועת עזה

שליטה במעברים
איסורים והגבלות קשות על כניסת ציוד וחלקי חילוף

מגבלות על הכנסת ציוד
 70%מהפרויקטים בתחום המים מושפעים מכך

נזקי מלחמה
במהלך מבצע "צוק איתן" ,נהרסו  2מאגרי מים גדולים

מגבלות תנועה
מגבלות על תנועת מומחים ואנשי צוות

מחסור בחשמל ובדלקים (מישראל)
למתקנים של שאיבת מים ,התפלתם ואספקה סדירה

הגבלות על פיתוח כלכלי
מצמצמות משאבים המוקצים לתשתיות מים ולתחזוקתן
10

עבודות לתחזוקת צינורות מים בעזה .שליש מהמים הולך לאיבוד בגלל צנרת פגומה
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תשתיות תקשורת

שליטה הישראלית בתשתיות תקשורת מקיפה
ונרחבת ,והיא מגבילה מאוד הן את יכולת ההנהגה
הפלסטינית לקבוע מדיניות בתחום ,והן את היכולת
להפעיל רשתות תקשורת נדרשות בשטח הרצועה
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עובדות בחברת טכנולוגיית מידע צעירה בעזה

1967

1995

1999

2004

2016

מאז  '67ישראל שלטה
ברשתות הטלפון ברצועה
ואסרה על הפלסטינים
להקים תשתית טלפוניה
עצמאית

ישראל הכירה בזכות
הפלסטינים להקים
ולהפעיל מערכות
ותשתיות תקשורת ,אך
השליטה הישראלית
הגבילה את יכולת
ההנהגה הפלסטינית
לקבוע מדיניות ולהפעיל
רשתות תקשורת

קידומת החיוג
הבינלאומית של הרשות
הפלסטינית נכנסה לתוקף

משרד התקשורת
הפלסטיני ביקש מישראל
להקצות לשטחים
הפלסטינים תדרים
לרשתות דור שלישי

נחתמו הבנות בין ישראל
לרשות הפלסטינית בדבר
הקצאת דור שלישי בגדה
המערבית ,אך לא בעזה
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ניתוח משפטי

לפי הגישה האחרונה ,עזה כבר אינה כבושה ,אבל
ישראל החזיקה את הרצועה תחת כיבוש במשך
תקופה ממושכת ,וגם היום היא מפעילה כלפיה
סמכויות מסוימות .לישראל יש כלפי האוכלוסייה
חובות שנובעות בין השאר ממשך הכיבוש ומידת
שליטתה בעבר

14

15

סירות דייגים בעזה .זיהום הים בשפכים מזיק לתעשיית הדיג

16

17

סיכום

המלצות
 על ישראל לאפשר כניסת כל החומרים הדרושים לצורך שיקום ושיפור התשתיות ברצועה.
 על ישראל לאפשר כניסת הציוד וחלקי החילוף הדרושים לשיקום ולשיפור התשתיות ברצועה .יש להבטיח שבדיקות ביטחוניות
נעשות במהירות וביעילות ,שבקשות להכנסת ציוד נדרש לתשתיות חיוניות זוכות לעדיפות ,ושהמגבלות על כניסת ציוד פומביות
וברורות לכל.
 על ישראל להימנע מהגבלות המונעות צמיחה ופיתוח של הכלכלה ברצועת עזה ,כדי לאפשר לפלסטינים לעמוד במחויבויותיהם
ובעלויות התחזוקה והשיפור של התשתיות ברצועת עזה.
 על ישראל לשתף פעולה עם יוזמות אזוריות להקמת מתקנים שיביאו לאספקה ראויה של אנרגיה ומים לרצועה.
 על ישראל להתחייב כי תימנע מפגיעה במתקנים חיוניים ובתשתיות אזרחיות ברצועה בעתות לחימה.

צילום :אדוארדו סוטרס ח'ליל
רחוב בעזה .שיתוף פעולה בין הגורמים השונים הכרחי לשיפור התשתיות
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