התפשטות נגיף קורונה בשטח רצועת עזה בצל
המשך טרור הבלונים
)תמונת מצב נכון ל 27-באוגוסט (2020

 27באוגוסט 2020

ע יק ר י ת מ ונת ה מ צ ב
ב 24-באוגוסט  2020אותרו במחנה הפליטים אלמע'זי ,שבמרכז רצועת עזה ,ארבעה חולים בנגיף
קורונה ,כולם בני משפחה אחת .היה זה האירוע הראשון של איתור חולי קורונה בשטח הרצועה מאז תחילת
התחלואה ב 21-במרץ  .12020זמן קצר לאחר מכן אותרו חולים נוספים בכמה מוקדים ברחבי הרצועה .סה"כ
אותרו ברצועה גופא ארבעים חולים פעילים )עדכני ל 27-באוגוסט  .(2020בנוסף לכך ברצועה  37חולים
ששבו לרצועה והושמו במרכזי הבידוד .סה"כ ברצועה  77חולי קורונה פעילים .על הרצועה הוטל עוצר
כללי ואנשי ביטחון התפרסו במרחבים הציבוריים כדי לאכוף אותו .יצוין ,כי עד לאחרונה הצליח ממשל
חמאס לשלוט על התפשטות נגיף קורונה ברצועה באמצעות איתור הנכנסים אליה דרך מעברי רפיח וארז
והכנסתם לבידוד ממושך ,ללא מגע עם האוכלוסייה המקומית .עתה חוששים בכירי מערכת הבריאות מפני
התפשטות התחלואה בשטח הרצועה.

פעילי מנגנוני הביטחון של חמאס פרוסים ברחבי עזה לאכיפת העוצר בעקבות גילוי החולים בתוך הרצועה
)דף הפייסבוק של משרד הפנים הפלסטיני בעזה 27 ,באוגוסט (2020

מאז פרוץ משבר הקורונה נערכו אנשי משרד הבריאות ברצועה לתרחיש החמור בו תאותר הדבקה בשטח
הרצועה מחוץ למרכזי הבידוד ,אנשי משרד הבריאות ואנשי מערכת הממשל של חמאס שבו והתריעו מפני
תרחיש שכזה .התפרצות התחלואה ברצועה גופא והאפשרות הסבירה שיאותרו חולים נוספים מעמידות את
שירותי הרפואה ברצועה בפני אתגר גדול ,לנוכח סיכון אובדן השליטה על התפשטות הנגיף )בשל
צפיפות המגורים ברצועה ,תנאי ההיגיינה הירודים ויכולותיה הדלות של מערכת הבריאות(.
 1שני חולי הקורונה הראשונים אותרו ברצועת עזה ב 21-במרץ  .2020השניים הגיעו לרצועה יומיים קודם לכן מפקיסטאן.
מאז ועד לגילוי ארבעת החולים חולי הקורונה אותרו במעברים )רובם במעבר רפיח ומקצתם במעבר ארז( והושמו במרכזי
בידוד .ע"י כך נמנעה עד לאחרונה התפשטות המחלה לרצועה גופא.
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איתור חולי הקורונה ברצועה התרחש בעיצומם של ימי מתיחות ביטחונית בגבול רצועת עזה .מתיחות
זאת שבמרכזה עומד טרור הבלונים היא ביוזמת חמאס במגמה לחלץ ויתורים מישראל בתחום הכלכלי
וההומניטרי .גם לאחר גילויי התחלואה בתוך הרצועה ,נמשך שיגור בלוני התבערה והנפץ ,למרות העוצר
ולמרות הגעתם של חברי המשלחת הקטארית לרצועה .יתרה מזאת ,בכירי חמאס העבירו מסרים
פומביים לפיהם הם ידרדרו את המצב אם דרישותיהם לא תענינה ובכלל זה אספקה דחופה של ציוד
רפואי )ערכות בדיקה ,מכונות הנשמה ומטושים(.

ה ת ח ל וא ה ב ר צ וע ת ע זה  :ת מ ונת מ צ ב
על פי נתוני משרד הבריאות ברצועה מספר החולים הפעילים עלה בשבוע האחרון באופן משמעותי והוא
מגיע עתה ל 77-בני אדם )עדכני ל 27-באוגוסט  .(2020ארבעים מהחולים הפעילים אותרו בתוך רצועת
עזה 37 .חולים אותרו מקרב השבים לרצועה ונמצאים במרכזי הבידוד .כמו כן דווח על שני נפטרים כבני
שישים ,שסבלו ממחלות רקע .אחד הנפטרים היה פעיל בשורות הזרוע הצבאית של חמאס .סה"כ 2,269
איש שוהים כיום במרכזי הבידוד ברחבי הרצועה )חשבון הטוויטר של משרד הבריאות הפלסטיני בעזה27 ,
באוגוסט  .(2020בכירים במשרד הבריאות ברצועה ציינו כי יש לצפות לגילוי מקרים רבים נוספים בימים
הבאים.

רבאח חסן שעבאן לבד ,פעיל הזרוע הצבאית של חמאס שנפטר מהקורונה
)ערוץ הטלגרם של גדודי אלקסאם 26 ,באוגוסט (2020

מאז איתור החולים בתוך הרצועה ערך משרד הבריאות  1,545בדיקות )אלאקצא 26 ,באוגוסט .(2020
לדברי אשרף אלקדרה ,דובר משרד הבריאות ברצועה ,נלקחו דגימות אקראיות מאזורי מגורים שבהם היו
נדבקים או כאלה שבאו במגע עם חולים וכן ממוסדות רפואיים שונים ברצועה )שהאב 26 ,באוגוסט .(2020
חולי הקורונה הראשונים ברצועה היו אישה ושלושה גברים בני משפחה אחת ,תושבי מחנה הפליטים
אלמע'זי .בימים שלאחר מכן אותרו חולים נוספים בחלקים שונים של הרצועה ביניהם:
שישה מקרים במחנה הפליטים אלמע'זי הקשורים לבני המשפחה שאותרה.
רופא שטיפל בחולי קורונה ונדבק בעצמו.
עובד משרד הפנים שנדבק במהלך עבודתו.
שתי נשים משכונות אלשיח' רצ'ואן ואלתפאח בעיר עזה ,שהיו מטופלות במרכז הרפואי אלשפאא'.
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צעירה בשנות העשרים משכונת אלתפאח בעזה.
שני חולים בבית החולים האינדונזי בצפון הרצועה ,אחד מהם היה בטיפול נמרץ ומונשם .בהמשך
דיווח משרד הבריאות על מותו של החולה שהיה בטיפול נמרץ.

מ צ ב מ ע ר כ ת ה ב ר יא ות ו ה ח ש ש מ פ נ י ה ה מ ש ך
למרות שגורמי בריאות ברצועה התריעו מפני תרחיש של איתור חולים בשטח רצועה וערכו מספר תרגולים כדי
ללמוד להתמודד עם הנושא ,התפשטות הנגיף מעמידה את שירותי הרפואה בפני אתגר גדול .צפיפות
האוכלוסייה ברצועה ,תנאי ההיגיינה הירודים והמשאבים הדלים העומדים לרשות מערכת הבריאות מעמידים
את המערכות השלטוניות של חמאס ברצועת עזה בפני סיכון של אובדן שליטה על התפשטות הנגיף.
אשרף אלקדרה ,דובר משרד הבריאות ,אמר ,כי התרחיש הגרוע ביותר להתפשטות הקורונה נהייה ממשי
אך הוסיף ,כי הם לא הופתעו מהמצב הנוכחי )אלאקצא 25 ,באוגוסט .(2020
משרד הבריאות הודיע ,כי הקצה את בית החולים האירופאי כבית חולים מיוחד לטיפול בחולי הקורונה
)אלאקצא 26 ,באוגוסט  .(2020בית החולים אלשפאא' הודיע על ביטול כל הניתוחים וכי יבוצעו ניתוחים רק
במקרי חירום )פלסטין אליום 26 ,באוגוסט .(2020

חיטוי במחנה הפליטים אלמע'זי ,שבו התגלו חולי הקורונה הראשונים ברצועה
)דף הפייסבוק של העיתונאי אסאמה אלכחלות 25 ,באוגוסט (2020

אונר"א הודיעה על השעיה זמנית של שירותיה ,למעט טיפול רפואי ראשוני בסיסי .היא הוסיפה כי
נערכים סידורים להעברת תרופות מצילות חיים לחולים הסובלים ממחלות שאינן מדבקות .היא ציינה כי כל
בתי הספר נסגרו על פי הנחיות משרד החינוך ,וכי חלוקת סיוע המזון הופסקה באופן זמני ,עד להערכת המצב
ומציאת מנגנון בטוח לחלוקתו .אונר"א קראה לפליטים לשמור על ניקיון המחנות בתקופה זו מכיוון שעובדי
התברואה שלה אינם מסוגלים באופן זמני לבצע את עבודתם )סוכנות אלראי 25 ,באוגוסט .(2020
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חלוקת תרופות ע"י אונר"א לבתי של חולים הסובלים מלחץ דם וסכרת
)דף הפייסבוק של העיתונאי אסאמה אלכחלות 25 ,באוגוסט (2020

אשרף אלקדרה דובר משרד הבריאות ברצועה ציין ,כי הם עדיין אינם יודעים את מקור ההדבקות ואינם
יודעים מדוע קיים יותר ממוקד אחד .לדבריו ,הם פועלים לאתר את המגעים של הנדבקים ואת מקור
ההדבקות )שהאב 26 ,באוגוסט  . (2020לדברי יוסף אבו אלריש ,תת שר הבריאות ברצועה לא ניתן לאתר
בדיוק את המקור ממנו הגיע הנגיף לרצועה .לדבריו השלב הנוכחי הוא השקעת כל המאמצים לבלימת
התפשטות הנגיף וצמצום ההדבקה עד כמה שניתן .הוא ציין שהם מצפים לנדבקים נוספים במהלך הימים
הקרובים וציין ,כי כדי שלא לאבד שליטה צריך שמספר המקרים החדשים ליממה לא יעלה על  280ליום
ועד ל 2,000-מקרים פעילים בסך הכל )אלאקצא 26 ,באוגוסט .(2020
איאד אלבזם דובר משרד הפנים ברצועה ציין ,כי קשה מאד לדבר על חקירה אפידמיולוגית מדויקת מכיוון
שחולי הקורונה אותרו במקומות שונים .פיזור חולי הקורונה ברחבי הרצועה מעיד על תחלואה נרחבת
מחוץ למרכזי הבידוד ועל פוטנציאל הדבקה נרחב )דף הפייסבוק של משרד הפנים בעזה 26 ,באוגוסט
.(2020

צ ע ד י מ נ ע נ ר ח ב י ם ב ע ק ב ו ת ה ת פ ש ט ו ת ה ת ח ל ו א ה ב ת וך
ה ר צ וע ה
מיד עם גילוי החולים בודד כל אזור מחנה הפליטים אלמע'זי וצוותים הגיעו למקום כדי לבצע חקירה
אפידמיולוגית ולבדוק עם מי באו הנדבקים במגע .במקביל הוכרז על סגר כללי ברצועת עזה ל 48-שעות.
עם גילויים של חולים נוספים הודיע תופיק אבו נעים ,תת שר הפנים ברצועה ,על הארכת העוצר בשלוש
יממות נוספות עם אופציה להארכה נוספת .הוא גם ציין שייתכן ומנגנוני הביטחון יאלצו לסגור מתחמי
מגורים או לנעול בתים על דייריהם .העוצר כולל מקומות העבודה ומוסדות החינוך ,נסגרו המסגדים
והשווקים ונאסרו תפילות והתקהלויות .כמו כן הוטל סגר מלא על כל בתי הכלא ותאי המעצר בתחנות
המשטרה והביקורים בהם הופסקו )אתר משרד הפנים ברצועה 24 ,באוגוסט .(2020
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משטרת חמאס אוכפת את העוצר המלא בדיר אלבלח
)חשבון הטוויטר  27 ,PALINFOבאוגוסט (2020

הוועדה העליונה לניהול משבר הקורונה ברצועה הנחתה להעביר חולים שהחלימו במרכזי הבידוד לאחר 14
יום לבתי ספר מקומיים .כמו כן הורתה הוועדה על סגירת בתי חולים בהם אותרו חולי קורונה ועל גיוס מיליון
מסיכות באמצעות מפעלי התפירה שברצועה .משרד החינוך הורה על סגירת בתי הספר בפני תלמידים עד
להודעה חדשה .משרד ההקדשים הורה על סגירת מסגדים .במסגרת צעדי העוצר ברצועה ,מותרת פעילות
מאפיות ,בתי מרקחת ומכליות מים בלבד )מען 27 ,באוגוסט .(2020
אנשי ביטחון ומשטרה התפרסו בכל הרחובות והמרחבים הציבוריים כדי לאכוף את העוצר .איאד
אלבזם ,דובר משרד הפנים והביטחון הלאומי ברצועה קרא לכל התושבים לשתף פעולה עם המשטרה
והמנגנונים הממשלתיים )אתר משרד הפנים ברצועה 24 ,באוגוסט  .(2020בעקבות התנפלות התושבים על
החנויות הודיע דובר משרד הפנים והביטחון ,כי כל המצרכים הבסיסיים זמינים בשוק ,והרשויות המוסמכות
ממשיכות לספק אותם באופן רציף .הוא הדגיש כי הגורמים המוסמכים מוכנים להתמודד עם כל התרחישים
במקרה של התפרצות הנגיף .משרד הכלכלה הלאומית ברצועה פרסם הודעה בה מסר שקיים מלאי הסחורות
והיצע מצרכי מזון וסחורות למשך מספר חודשים וכי הסחורות ומוצרי המזון זמינים בשווקים ובחנויות .ההודעה
גם קראה לאזרחים לא להתנפל על החנויות ולבעלי החנויות והסוחרים ,שלא לאגור סחורה )סוכנות אלראי25 ,
באוגוסט .(2020
מתמונות שהתפרסמו בכלי התקשורת הפלסטינים וברשתות החברתיות ניתן להתרשם ,כי הציבור ברובו
מציית להוראות הסגר .אתר מען דיווח מעזה ,כי שקט בלתי רגיל שורר ברחובות העיר עזה )מען 27 ,באוגוסט
 .(2020חריגה בעוצר נרשמה בעת שנערכה הלוויתם של ארבעה פעילי הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,שנהרגו בסג'אעיה ,ככל הנראה ב"תאונת עבודה".
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הלוויית פעילי הג'האד האסלאמי בשכונת שג'אעיה במזרח העיר עזה בהשתתפות קהל רב למרות התפשטות
התחלואה והעוצר )מען 25 ,באוגוסט (2020

מנגנוני הביטחון מתכוונים לנקוט בצעדים נגד  23תושבים החשודים ,שהפיצו שמועות ברשתות החברתיות
לגבי מצב הקורונה ברצועה )דף הפייסבוק של משרד הפנים 26 ,באוגוסט  .(2020נראה שהדבר עשוי להעיד
שבחמאס מתכוונים להגביר את השליטה על המידע המופץ אודות התפשטות הנגיף ברצועה.

ה מ ש ך ט ר ור ה ב ל ונים  ,גם ל א ח ר ה ת פ ש ט ות ה ת ח ל וא ה ב ש ט ח
ה ר צ וע ה
לפי שעה איתור חולי הקורונה ברצועה לא הביא להפסקת ההידרדרות הביטחונית אותה יזמה חמאס
לפני כשלושה שבועות .גם לאחר הטלת העוצר הכללי ,ולמרות ההנחיות לציבור לשהות בבתים ,נמשך
שיגור בלוני התבערה והנפץ .השיגורים הללו גרמו לכמה עשרות שריפות בשטח ישראל מידי יום ,רובם
בקרבת הרצועה ומקצתם בעומק ישראל .נראה כי ביממה האחרונה התגלו יותר בלוני נפץ בין הבלונים ששוגרו
לישראל.
יחידות שיגור הבלונים השונות פרסמו הודעות לפיהן שיגור הבלונים יימשך:
התארגנות אחפאד אלנאצר )המזוהה עם ועדות ההתנגדות העממית( פרסמה הודעה כדלקמן:
"קורונה ,לא קורונה ,אחפאד אלנאצר ישרפו את העוטף היום" .היא הוסיפה :למרות העוצר עקב
הנדבקים בקורונה ,חוליות אחפאד אלנאצר בשדה המערכה ימשיכו להלום בעוטף עזה בבלוני
התבערה ,כיוון שמגפת הכיבוש והמצור מסוכנות יותר לעמנו מאשר מגפת קורונה )ערוץ הטלגרם של
אחפאד אלנאצר 25 ,באוגוסט .(2020
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תמונות מסרטון המתעד שיגור בלוני תבערה בידי פעילי יחידת ברק של הג'האד האסלאמי והתארגנות "אחפאד
אלנאצר" )דף הפייסבוק "אחפאד אלנאצר" 27 ,באוגוסט (2020

יחידת בני אלקוקא )המזוהה עם תנועת ההתנגדות העממית( הודיעו ,כי ילחמו בשתי חזיתות מול
נגיף קורונה ומול ישראל )דניא אלוטן 25 ,באוגוסט .(2020

תמונה מסרטון המתעד שיגור בלונים בידי פעילי יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס )המזוהה עם חמאס(.
לסרטון נילווה כיתוב כי למרות העוצר ,הם ממשיכים בשיגורים )דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן
יונס 27 ,באוגוסט (2020

ואכן בשטח לא ניכר כי העוצר הכללי שהוטל על הרצועה השפיע על היקף שיגור בלוני הנפץ והתבערה.
בשטח ישראל נמשכו השריפות בסדר גודל של כמה עשרות מידי יום .להלן אירועים בולטים:
ב 27-באוגוסט  :2020שריפה פרצה בקיבוץ גברעם בשטח המועצה האזורית חוף אשקלון .בלון נפץ
נחת בתוך הכפר עזה .חבלן משטרה הגיע למקום ונטרל את המטען )חדשות  27 ,0404באוגוסט
.(2020
ב 26-באוגוסט  :2020פרצה שריפה כתוצאה מבלון ,שנחת סמוך לפסי הרכבת בזמן שרכבת
חלפה במקום )אתר  26 , N12באוגוסט  .(2020בלון תבערה נוסף נחת בבאר שבע .חבלני המשטרה
הוזעקו ונטרלו אותו .אין נפגעים ואין נזק )אתר מבזקים 26 ,באוגוסט .(2020
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מימין :שריפה פרצה סמוך לפסי הרכבת המועצה האזורית שדות נגב ,בזמן שרכבת עברה במקום )חשבון הטוויטר
של אלמוג בוקר 26 ,באוגוסט  .(2020משמאל :שריפה פרצה בעקבות בלון תבערה בשטח המועצה האזורית
אשכול )ביטחון אשכול 26 ,באוגוסט .(2020

בלון התבערה שנחת בבאר שבע
)דוברות המשטרה 26 ,באוגוסט (2020

ב 26-באוגוסט  :2020אותרו גם כמה בלוני נפץ בין השאר התגלו שלושה בלוני נפץ סמוך לאופקים
)אחד מהם התפוצץ באוויר סמוך לצוות החבלנים( .בלון נפץ נחת במפעל קרמיקה בנתיבות.
שוטרים וחבלני המשטרה נטרלו והשמידו את הבלונים )דוברות המשטרה ,חשבון הטוויטר של אסף
פוזיילוב ,חשבון הטוויטר של אלמוג בוקר ,ביטחון שדות נגב 26 ,באוגוסט .(2020

בלון הנפץ שנחת בשטח חקלאי במועצה אזורית מרחבים
)דוברות המשטרה 26 ,באוגוסט(.

215-20

9

מימין :המטען שהתגלה במפעל ליד אופקים .משמאל :תיעוד לאחר פיצוץ המטען באוויר
)חשבון הטוויטר של אסף פוזיילוב 26 ,באוגוסט .(2020

ה ת יווך ה ק ט א ר י
כדי לנסות לייצב את המצב הגיעו מחמד אלעמאדי יו"ר הועדה הקטרית לשיקום רצועת עזה וסגנו
לרצועת עזה .השניים נפגשו עם בכירי חמאס ובהם יחיא אלסנואר ,ראש הלשכה המדינית של חמאס
ברצועה .על פי כלי התקשורת הפלסטינים עמאדי עדכן אותם כי ישראל הסכימה להקל על "המצור" אם
חמאס תתחייב להרגעה )אלערביה ,פלסטים אליום 26 ,באוגוסט .(2020
לדברי "מקורות פלסטינים" ,למרות שאלעמאדי הפקיד את כספי המענק הקטרי בבנק הדואר בעזה,
העבירה לו חמאס מסרים תקיפים עבור ישראל על הצורך לשפר את המצב ההומניטרי ,הכלכלי והבריאותי
ברצועה לנוכח התפשטות נגיף הקורונה .דווח ,כי חמאס הזהירה ,הימים הקרובים יהיו "לוהטים" ,בשל
הלחץ שגורמת מגפת קורונה .חמאס אף איימה כי "ההתנגדות" תעביר את המשבר לתוך ישראל אם
דרישותיה לא ייושמו.
לדרישות הקודמות של חמאס התווספו עתה דרישות לאספקה דחופה של ציוד רפואי ,ערכות בדיקה
לאיתור קורונה ,מטושים ומכונות הנשמה ,שכן ברצועת עזה ישנן רק  120מכונות הנשמה .על פי כתבה
בעיתון אלאח'באר ,נמשך שיגור בלוני התבערה ונפץ מהרצועה לעבר יישובי עוטף עזה גם במהלך הפגישות
שקיימו בכירי חמאס עם אלעמאדי .מקורות פלסטינים דיווחו כי יחידות משגרי הבלונים קיבלו הוראה להגביר
את שיגור כל סוגי הבלונים ולהמשיך את הלחץ על ישראל )אלאח'באר הלבנוני 27 ,באוגוסט .(2020

ה א ש מ ות יש ר א ל
התפשטות הנגיף ברצועה לוותה בהאשמות ישראל באחריות למצב שנוצר ברצועה .בפנותו לתושבי
הרצועה אמר אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס העושה מחוץ לרצועה ,כי עזה מתמודדת
עתה בעת ובעונה אחת עם שלושה אתגרים גדולים "המצור" ,הקורונה והתוקפנות הצבאית הישראלית .הוא
הדגיש כי ישראל היא זו אשר נושאת באחריות מלאה למצב ועליה להסיר את המצור לאלתר ולאפשר
הכנסת כל האמצעים הרפואיים להתמודדות עם הקורונה )שהאב 26 ,באוגוסט .(2020
דובר חמאס ,פוזי ברהום ,פרסם הודעה בה קרא לארגוני זכויות האדם ,לארגונים ההומניטריים,
לקהילה הבינלאומית ולארגון הבריאות העולמי לפעול באופן מידי לסיום "המצור העושק" שמטילה
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ישראל )"הכיבוש הישראלי"( על עזה ,ולספק את כל הצרכים להתמודדות עם הנגיף .כן קרא לרשות
הפלסטינית למלא את תפקידה ולשאת באחריותה המלאה כלפי שני מיליון פלסטינים הנתונים במצור ברצועת
עזה ,במיוחד לאור הסכנה של התפשטות הנגיף בתוך הרצועה )אתר חמאס 25 ,באוגוסט .(2020
הארגונים הפלסטינים פרסמו הודעה בה הובהר ,כי הם מטילים את האחריות לחיי הפלסטינים על
ישראל )"הכיבוש הציוני"( הם ציינו כי לא ישתקו מול ה"מצור העושק הזה" .ואיימו שבמידה והמצור לא יוסר
ולא יוכנסו לרצועה כל הצרכים הרפואיים וצרכי המחיה להתמודדות עם המגיפה ,הם יפעלו נגד ישראל )דניא
אלוטן 27 ,באוגוסט .(2020
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