ה מ ע ר כ ה נגד ה ת פ ש ט ות נגיף ה ק ור ונה
ב ר צ וע ת ע זה
)עדכני ל 26-באפריל (2020

 26באפריל 2020

ע יק ר י ה ה ת פ ת ח ויות
להלן עיקרי ההתפתחויות ברצועת עזה:
על פי דיווחי משרד הבריאות ברצועה מספר הנדבקים בקורונה עלה בשבוע האחרון מ 13-ל .17-שני
פלסטינים חולים אותרו במעבר רפיח והועברו לבידוד .עשרה חולים החלימו ושבעה נמצאים עדיין
בבידוד .עד כה הטיפול של חמאס בהתפשטות הנגיף נמצא )עדיין( תחת שליטה.
קיים חשש של החמאס מהתפשטות הנגיף לתוך הרצועה .הערכת מערכת הבריאות ברצועה היא,
שבמקרה שכזה מספר החולים יגיע ל .20,000-16,000-מטרת צעדי-המנע הננקטים כעת הינה שלא
להגיע לתסריט שכזה.
ממשל חמאס נערך לקראת חודש הרמצ'אן .במסגרת הערכות זאת נסגרו המסגדים ,נאסרו סעודות
המוניות לשבירת הצום וננקטו צעדי בטיחות בקניונים ובמרכזי מסחר .בפועל אותרו התקהלויות
במרכזי המסחר ובחוף הים ,למרות ההנחיות .בכירי ממשל חמאס חשים בימים האחרונים
התרופפות ברמת ההקפדה על צעדי המנע )אי יציאה מהבית ,חבישת מסיכה ,מניעת התקהלויות( והם
שבים ומזהירים את התושבים מפני נקיטת צעדי-המנע חמורים יותר.
דווח כי מערכת הבריאות ברצועה מסוגלת עתה לערוך כ 500-בדיקות ביום לגילוי נגיף הקורונה.
ארגון הבריאות העולמי צופה כי בתקופה הקרובה ניתן יהיה לבצע שלושת אלפים בדיקות מידי יום .עם
זאת קיים מחסור במכשירי הנשמה ,במכשור רפואי ובחומרי מעבדה.
פעילי חמאס ובכירי ממשל חמאס ממשיכים להאשים את ישראל באחריות למצב הרפואי וההומניטרי
הקשה ברצועת עזה .1האשמות אלו מלוות באיומים כלפי ישראל .פורום חמאס ציטט בכיר בחמאס
שהתבטא כי "אם לא יפתרו בעיות הרצועה תחכו לקיץ חם ולפיצוץ שיביא לאי יציבות האזור"
)פורום חמאס 26 ,באפריל .(2020

 1ראו פרסום מרכז המידע מה 23-באפריל " :2020מהי הסיבה האמיתית לחולשתה של מערכת הבריאות ברצועת עזה?".
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מ מ ד י ה ת ח ל וא ה
על פי דיווחי משרד הבריאות ברצועת עזה מספר החולים בשבוע האחרון עלה מ 13-ל .17-דובר המשרד הודיע
במסיבת עיתונאים ,כי שני פלסטינים נוספים ,ששבו לרצועת עזה אותרו כחולים ,והועברו למרכזי ההסגר
)דף הפייסבוק של משרד הבריאות ברצועה 21 ,באפריל  .(2020מספר החולים שהחלימו עומד על עשרה,
שבעה חולים נמצאים עדיין בבית החולים לבידוד במעבר רפיח ומצבם מוגדר כיציב )אלראי 25 ,באפריל
 .(2020שני החולים הראשונים בקורונה ,שיח'ים ששבו מפקיסטאן ,עזבו את מרכז ההסגר במעבר רפיח לאחר
שהחלימו לחלוטין )אלראי 25 ,באפריל .(2020

שני החולים הראשונים בקורונה ברצועת עזה ,שיח'ים ששבו מפקיסטן ,עוזבים את מרכז ההסגר במעבר רפיח
)חשבון הטוויטר של פלסטין אלא'ן 21 ,באפריל (2020

עד ל 23-באפריל נערכו  4,368בדיקות לגילוי נגיף הקורונה )אתר משרד הבריאות העולמי 23 ,באפריל
 .(2020החולים שאותרו הגיעו למעבר רפיח ממצרים וזוהו כחולים מבלי שנכנסו לרצועה .ברצועת עזה גופא,
על פי דיווחי משרד הבריאות שבפיקוח חמאס ,לא אותר אף חולה קורונה .ברצועת עזה מצויים עתה 1,971
אנשים ב 28-מרכזי הסגר )אלראי 25 ,באפריל  .(2020המידע שבידינו מצביע איפא ,כי על פי דיווחי חמאס,
הטיפול בהתפשטות נגיף הקורונה ברצועה נמצא )עדיין( בשליטה אף כי ישנו חשש מפני התפשטות נגיף
הקורונה בתוך הרצועה.
תת-שר הבריאות ברצועה ,ד"ר יוסף אבו אלריש ,אמר במפגש עם אנשי תקשורת כי משרדו צופה שנגיף
הקורונה יחדור לתוך הרצועה למרות כל הצעדים הננקטים .אבו אלריש הוסיף כי התרחיש הקשה ביותר ,שהם
צופים ואליהם נערכים והוא  10-8חולים בקורונה לכל  1000תושבים ,קרי-בין  16אלף חולים עד  20אלף
חולים בתוך הרצועה במשך תקופת המגפה .הוא הוסיף כי הם אינם נמצאים בדרך לתרחיש הזה ,ואסור להגיע
לתרחיש שכזה בשום פנים ואופן .אבו אלריש הוסיף כי תוכניתם היא כי כתוצאה מהצעדים שהם נוקטים מספר
החולים לא יגיע ליותר מאלפיים בעת ובעונה אחת )דניא אלוטן 22 ,באפריל  22 ,PALSAWA ;2020באפריל
.(2020
על רקע זה ממשיכים דוברי ממשל חמאס להזהיר את התושבים מפני שאננות ואי ציות להנחיות .דובר
משרד הפנים איאד אלבזם קרא לתושבים לנהוג באחריות .הוא הוסיף ואמר :אם נחוש שהתושבים רציניים
בנקיטת צעדי המנע ,הדבר ייענה בהקלה בצעדים שהטלנו ,אך אם נחוש ברפיון והזנחה ,ננקוט צעדים
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חמורים יותר )אתר ערוץ  19 ,paltodayבאפריל  .(2020יו"ר לשכת ההסברה הממשלתית ,סלאמה מערוף,
התבטא כי ,בימים האחרונים חלה ירידה ברמת ההקפדה של התושבים על צעדי המנע האישיים ,קרי ,אי
יציאה מהבית וחבישת מסכה )סוכנות אלראי 20 ,באפריל .(2020

אי-הקפדה של צעדי המנע :התקהלויות של פלסטינים בחוף ימה של עזה
)אלקדס 18 ,באפריל (2020

שלטי חוצות ברחבי הרצועה הקוראים לתושבים להקפיד על ההנחיות .על השלט מימין כתוב :לשם שמירה על
בריאות ,חבוש את המסכה שלך .על השלט משמאל כתוב :למען שלומך הישאר בבית )סוכנות אלראי 22 ,באפריל
(2020
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פעילויות הסברה של המשטרה וההגנה האזרחית שכללו חלוקת מסכות ועלוני הסברה
)חשבון הטוויטר של משרד הפנים ברצועה 23 ,באפריל (2020

היכולות הרפואיות :תמונת מצב
ד"ר עבד אלנאצר צבח ,מנהל המשרד ברצועת עזה של ארגון הבריאות העולמי ,מסר כי ניתן עתה לערוך
ברצועה  500בדיקות ביום .ארגון הבריאות העולמי יספק השבוע ובשבוע הבא ערכות בדיקה ,שתאפשרנה
לבצע אלפיים בדיקות ביום .עוד מסר כי ארגון הבריאות העולמי אינו מודאג בכל הנוגע לקצב הבדיקה ,וניתן
להבטיח שהערכות תהיינה תמיד זמינות ברצועה.
ד"ר צבח הוסיף כי רצועת עזה זקוקה עתה למכשור רפואי ולחומרי מעבדה .לדבריו מצויים עתה במעבדה
היחידה ברצועה שני מכשירי ) PCRמכשיר המשמש לאיתור המבנה הגנטי הייחודי של נגיף הקורונה( וארגון
הבריאות העולמי רוכש עתה מכשיר שלישי .אולם יש צורך בעשרה מכשירי ) PCRאלג'זירה.נט 24 ,באפריל
.(2020
בדו"ח היומי של משרד הבריאות ברצועה הוגדר בית החולים האירופי כבית החולים המטפל בחולי הקורונה,
בסיוע של שלושה בתי ספר הצמודים אליו )אתר משרד הבריאות ברצועה 19 ,באפריל  .(2020תת-שר הבריאות,
ד"ר יוסף אבו אלריש ,אמר ,כי הם עובדים יום ולילה כדי להכשיר את בית החולים ,על מנת שהוא יוכל לטפל
באלפיים חולים .הוא הוסיף כי הקיבולת של בית החולים היא  240מיטות ,והם פועלים כדי להגדיל את
הקיבולת שלו לאלפיים מיטות יחד עם בתי הספר שבסביבה ,שבהם יטופלו החולים שמצבם יציב יותר.
לדברי אבו אלריש על פי הסטטיסטיקות הבינלאומיות במקרה של  2000מקרים של חולים 1600 ,יהיו חולים
באורח קל ובינוני ,והם יטופלו בחצרות בתי הספר שנמצאים בסביבת בית החולים 400 .חולים יטופלו בתוך בית
החולים ,מתוכם  100חולים ,שיזדקקו לטיפול נמרץ ומכונות הנשמה .הוא הדגיש כי המדובר בשורת צעדים
מסובכים המחייבים שינוי מוחלט של תשתיות בית החולים ) 22 ,PALSAWAבאפריל .(2020
מנהל המשרד ברצועת עזה של ארגון הבריאות העולמי ,ד"ר עבד אלנאצר צבח ,אמר ,כי הכשרת בית החולים
מתבצעת בעזרת ארגון הבריאות העולמי ,אך עדיין רחוקה הדרך מלהכריז שבית החולים מוכן לקבל חולים
כרגע .זאת בגלל היעדר מכשור וציוד רפואי והצורך בהדרכת הצוותים.
לדברי ד"ר צבח ,הקיבולת של בית החולים יחד עם שלושת בתי הספר הצמודים לו תהיה עבור 1750
חולים ,אם יהיה צורך בכך ,אך יש בעיות באספקת הציוד בשל המחסור העולמי .למשל ,בית החולים זקוק
למעבדת בדיקות ,ולהגדלת מספר מכשירי ההנשמה מ 17-למאה מכשירים .זאת כאשר שלמגזר הרפואי
הממשלתי ,הבלתי ממשלתי והפרטי ברצועה יש  87מכשירים בלבד ושני שליש מהם תפוסים ע"י חולים
רגילים )אלג'זירה.נט 24 ,באפריל  .(2020בראיון נוסף אמר צבח כי ארגון הבריאות העולמי הצליח לרכוש 30
מכשירי הנשמה מתוך המאה שלהם זקוק בית החולים ,והם יגיעו לעזה בקרוב )פלסטין און ליין 24 ,באפריל
.(2020

100-20

5
פעילי חמאס וממשל חמאס ממשיכים בקמפיין ההאשמות כלפי ישראל באחריות למצבה הקשה של
מערכת הבריאות ברצועה .דובר משרד הבריאות ברצועה המשיך לקרוא להסרת המצור הישראלי מעל רצועת
עזה ,ואמר כי ישראל נושאת באחריות להידרדרות המצב הרפואי וההומניטרי ברצועה בעוד מגפת הקורונה
מתפשטת באזור )סוכנות אלראי 20 ,באפריל .(2020

ה יע ר כ ות ל ח וד ש ה ר מ צ 'א ן
במרכז תוכנית ממשל החמאס לגבי חודש הרמצ'אן עומדת מניעת התקהלויות מצד התושבים במקומות
הציבוריים .בכלל זה נכללים מניעת תפילות ,מניעת סעודות המוניות לשבירת הצום ונקיטת אמצעי בטיחות
בקניונים ובמרכזי המסחר .הרשויות המוסמכות תבצענה מעקב אחר אופי מילוי ההנחיות הללו )אלראי23 ,
באפריל .(2020
תת-שר ההקדשים ברצועה הודיע ב 20-באפריל ,בתום מפגש של מועצת חכמי הדת והמופתים ברצועה עם
ועדת החירום הממשלתית ,כי הוחלט להמשיך את סגירת המסגדים גם במהלך חודש רמצ'אן .הוא קרא
לתושבים לקיים את התפילות בבתיהם ולא במסגדים )סוכנות אלראי 20 ,באפריל .(2020
דובר משרד הפנים ,איאד אלבזם ,הודיע ,כי משרד הפנים בחודש הרמצ'אן תהיה הקפדה יתרה על סגירת
חוף הים ,אולמות האירועים והמסעדות .הוא הזהיר מפני אי מילוי ההחלטה לסגור את המסגדים ואמר כי המשרד
לא יאפשר למצוא מקומות חלופיים לתפילה בציבור .לדבריו ,המשטרה תפקח על המקומות שבהם עשויות
להיות התגודדויות כמו השווקים ,המסעדות והמאפיות כדי להפחית את ההתגודדות .כמו כן יתבצע פיקוח על
השווקים כדי למנוע הפקעת מחירים )אתר משרד הפנים ברצועה 22 ,באפריל .(2020

שוטרים מסיירים בשווקים ומכוונים את התנועה
)חשבון הטוויטר של משרד הפנים ברצועה 24 ,באפריל (2020
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שוטרים חוסמים את הכניסה לאחד המסגדים
)חשבון הטוויטר של חסן אצליח 24 ,באפריל (2020

יו"ר לשכת ההסברה הממשלתית ,סלאמה מערוף ,אמר כי מאז תחילת חודש הרמצ'אן נראתה מחויבות
רבה מצד האזרחים למימוש ההחלטות על צעדי המנע מפני נגיף הקורונה .הוא הוסיף כי הסכנה להתפרצות
קורונה ברצועת עזה שרירה וקיימת ומחייבת מניעת רפיון בצעדים הננקטים .לדבריו השאננות בחברה חייבת
להסתיים ,ויש לנהוג באחריות להימנע מלהתגודד בשווקים ובקניונים .הוא איים כי התביעה הכללית תעקוב
אחר כל גילויי השאננות בעזה ויינקטו צעדים תקיפים נגד מי שלא יציית להוראות )סוכנות אלראי25 ,
באפריל  ;2020דניא אלוטן 25 ,באפריל .(2020

התקהלות ודוחק בשוק באלנציראת
)פלסטין אלא'ן 24 ,באפריל (2020

התקהלות בשוק בצפון הרצועה
)חשבון הטוויטר של פלסטין אלא'ן 25 ,באפריל (2020
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צ ע ד ים נוס פ ים ש ל מ מ ש ל ח מ א ס ב מ ס גר ת ה ל ח ימ ה ב ק ור ונה
להלן צעדים נוספים של ממשל חמאס במסגרת הלחימה בנגיף הקורונה:
משרד הכלכלה ומשרדי הממשל הנוספים פועלים לאספקת מוצרי מזון בסיסיים לתקופה של למעלה
משלושה חודשים .זאת ע"י הגדלת המלאי של מוצרי המזון .לשם כך הוסרו המיסים מעל  13מצרכי יסוד
)סוכנות צפא ,המצטטת את מחמד עוצ' ,יו"ר המעקב הממשלתית 22 ,באפריל .(2020
משרד החינוך פרסם הודעה שבה פורטו הנהלים לסיום שנת הלימודים הנוכחית לכיתות א'-י"א
לנוכח משבר הקורונה 80% :מציונו של התלמיד יינתן על פי הישגיו במחצית הראשונה של השנה20% .
ע"פ הישגיו בחודש הראשון של המחצית השניה ,עד  5במרץ .כל התלמידים יועלו כתה למעט התלמידים
שנקבע להם ציון "נכשל" )סוכנות אלראי 23 ,באפריל  .(2020תת-שר החינוך ברצועה ,זיאד ת'אבת,
אמר כי הגיעו להסכמה עם המשרד בראמאללה על כל הפרטים .הוא הוסיף כי ,הושלמה התוכנית
לעריכת בחינות הבגרות במועדן )ה 30-במאי( תוך נקיטת כל צעדי הזהירות וההיגיינה )סוכנות אלראי,
 21באפריל (2020
משרד הבריאות השיק יוזמה לפיה תלמידי הפקולטות למדעי הרפואה שאינם עובדים במשרד
הבריאות ,ותלמידי השנה האחרונה בפקולטות לרפואה ,רפואת שיניים ורוקחות ,יעברו קורסי הכשרה,
שיכשירו אותם לעבודה במוסדות הבריאות .זאת במגמה לחזק את שירותי הבריאות במוסדות השונים
)דף הפייסבוק של משרד הבריאות 19 ,באפריל .(2020

ס יוע ל מ ל ח מ ה ב ק ור ונה ב ר צ וע ת ע זה
יש ר א ל
בתקשורת הישראלית דווח כי שר הבטחון נפתלי בנט הורה להפסיק את בדיקות הקורונה של חשודים כחולי
קורונה מרצועת עזה במעבדה הצה"לית לפענוח בדיקות קורונה ,וזאת לאחר יומיים שבהם בוצעו  100בדיקות.
דובר צה"ל מסר בתגובה" :צה"ל ביצע בדיקות לתושבי רצועת עזה על רקע פער נקודתי ביכולת השלמת תהליך
הבדיקה .כעת בדיקות אלה אינן מבוצעות במעבדה הצה"לית" )אתר מעריב 22 ,באפריל .(2020
תת-שר הבריאות ברצועה ,ד"ר יוסף אבו אלריש ,הגיב על כך באומרו :אנחנו לא שולחים דגימות לבדיקת
קורונה עבור תושבי הרצועה למעבדות של ה"כיבוש" ,כיוון שהנהלים שלו אינם מהימנים והצוותים שלנו עורכים
אותן במחלקות הרלוונטיות ברצועת עזה .ההכרזה של ה"כיבוש" על אי דיוק בבדיקות גורמת לנו לא לסמוך
עליהן ,ולא נסכן את מטופלינו בעניין זה ) 22 ,sanad newsבאפריל .(2020

ס יוע מ מ ש ר ד ה ב ר יא ות ש ל ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
דובר משרד הבריאות ברצועה ,ד"ר אשרף אלקדרה ,מסר ,כי לרצועה הגיע ממשרד הבריאות בראמאללה
משלוח של תרופות ,מוצרים מתכלים רפואיים וציוד מעבדה בשווי  1,250,000דולר .לדבריו ,הגיע ציוד
רפואי ותרופות בשווי  2,250,000דולר מאז תחילת השנה .הללו מהווים רק  5%מהצרכים השנתיים לתרופות,
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מוצרים רפואיים מתכלים וציוד מעבדה של משרד הבריאות בעזה .לדבריו צרכי מערכת הבריאות ברצועה
נאמדים ב 47-מיליון דולר לשנה )דף הפייסבוק של משרד הבריאות ברצועה 21 ,באפריל .(2020

התרופות והציוד הרפואי שהגיעו מראמאללה במעבר כרם שלום .נמסר כי הוכנסו  18משטחי תרופות וציוד רפואי
ממחסני משרד הבריאות ברשות ,וכי זהו המשלוח הראשון שמגיע מראמאללה מאז משבר הקורונה )חשבון
הטוויטר של העיתונאי חסן אצליח 20 ,באפריל (2020

ה צ ל ב ה א ד ום ב ינ ל א ומ י
הצלב האדום הבינלאומי העביר ב 23-באפריל לרצועת עזה ציוד טיפול נמרץ חיוני ,שכולל מכונת הנשמה,
מוניטורים ,דפיברילטורים ,מכשירי יניקה ומשאבות )ציוד מפתח הנדרש לטיפול בחולים הסובלים ממקרים
חמורים של קורונה( .הצלב האדום פועל גם לשיפור התשתיות בבית החולים האירופי בעזה ,שהוגדר כבית
החולים המרכזי לחולי קורונה .הוא מקים בבית החולים מתקן לבקרת זיהום ומשקם את המפעל לטיהור המים
שלו .הוא גם מתכנן לתרום ציוד מגן כדי להבטיח שכל הצוות בבית החולים מוגן .בנוסף ,הארגון תרם מסכות
ומשקפי מגן לאגודת הסהר האדום הפלסטיני ברצועת עזה וביהודה ושומרון )אתר הצלב האדום הבינלאומי23 ,
באפריל .(2020

הסיוע שהגיע מהצלב האדום הבינלאומי למשרד הבריאות ברצועה
)אתר משרד הבריאות ברצועה 23 ,באפריל (2020

א ר ג ון ה ב ר יא ות ה ע ול מ י
ארגון הבריאות העולמי מסר ערכות בדיקה לגילוי קורונה המיועדות ל 480-אנשים ברצועה ,מקורן בסיוע של
גוף או"מי "caoהקרן ההומניטרית לשטח הפלסטיני הכבוש" ) .(oPt HFכמו כן העביר ארגון הבריאות העולמי
לרצועה  2500ליטר של אלכוג'ל ו 1000-בקבוקים של חומרי חיטוי )דף הפייסבוק של נציגות ארגון הבריאות
העולמי בשטחים 24 ,באפריל .(2020
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מנהל המשרד ברצועת עזה של ארגון הבריאות העולמי ,ד"ר עבד אלנאצר צבח ,מוסר את ערכות הבדיקה לצוות
המעבדה המרכזית בעזה )דף הפייסבוק של נציגות ארגון הבריאות העולמי בשטחים 24 ,באפריל (2020

משלוח בקבוקי האלכוג'ל
)דף הפייסבוק של נציגות ארגון הבריאות העולמי בשטחים 20 ,באפריל (2020

מאע"מ
ברצועה חולק סיוע שנתרם ע"י מאע"מ ,בשווי של  .$ 100,000הסיוע "חבילות הגיינה" עבור למרכזי ההסגר
ברצועה" .חבילות ההיגיינה" מכילות חומרי חיטוי ,ציוד הגייני לצרכים אישיים; מקררים ומיחמים )אלעין21 ,
באפריל  ;2020אלרא'י 20 ,באפריל (2020

הסיוע שנתרם בידי מאע"מ
)אלעין 21 ,באפריל (2020

יר ד ן
רשות הצדקה הירדנית ההאשמית שיגרה ב 19-באפריל  2020שיירת סיוע לרצועת עזה ,הכוללת שתי
משאיות עם עשרים טון של קמח ללא גלוטן וחמישה אינקובטורים .הסיוע יימסר לבית החולים שדה של צבא ירדן
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בעזה והוא יחולק לזכאים )אלע'ד 19 ,באפריל  .(2020המשאיות נכנסו לרצועה דרך מעבר בית חאנון )ארז( ב-
 21באפריל )אתר משרד הפנים ברצועה 21 ,באפריל .(2020

ת ור כ יה
יו"ר תנועת חמאס ,אסמאעיל הניה התקשר ב 24-באפריל  2020לנשיא תורכיה ארדואן ובירך אותו לרגל
הרמצ'אן .ארדואן מסר להניה כי הסיוע הרפואי התורכי יגיע לעזה ולגדה השבוע )אתר חמאס 24 ,באפריל
.(2020
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