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 2008באפריל  17, ד� מידע

 היווצרותו והשלכותיו :ברצועת עזהמשבר הדלק 

 אליה% באמצעות בדלק שמועבר תלויי% באופ$ מוחלט עזהרצועת תושבי 

  • ישראל אינה מאפשרת לה% לקבל דלק מכל מקור אחר� מסו� נחל עוז

 קיצצה  כשישראל �שישה חודשי% כהחל לפני  המשבר הדלק ברצוע

 .המסו� סגירת בעקבותהוחר� ו, רצועההמועברות לדלק בכמויות ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 .14.4.2008, צפו$ רצועת עזה, עגלה רתומה לחמור על רקע תחנת דלק ריקה בבית להיה

 Human Rights Watch: צילו%

 בלות על העברת הדלקי� לרצועת עזהההג

ת * גבולותיה של רצועמסו� נחל עוז שבי$ ישראל ורצועת עזה מהווה את הנקודה היחידה לאור

 באוקטובר �28מאז ה. העברה של דלקי% ישראל מאפשרתדרכה  � יבשהבאויר וב ,י%ב � עזה

 . י% המועברות באמצעות המסו�ת הדלקיומטילה ישראל הגבלות חמורות על כמו, 2007

�350,000לעומת , בלבד ליטרי% בנזי$ לשבוע �75,400כ עזה לרכושמאפשרת ישראל לתושבי , כיו%

ישראל מאפשרת לתושבי עזה , כמו כ$. �81%קיצו, של כ �  שרכשו ערב הטלת ההגבלות400,000

עד  מיליו$ ליטרי% שרכשו תושבי עזה 1.4לעומת כמות של ,  ליטרי% סולר לשבוע�800,000לרכוש כ

 מיליו$ ליטר 2.2ישראל מאפשרת לתחנת הכוח בעזה לקבל . �43% קיצו, של כ� לפני חצי שנה

 מיליו$ ליטר 3.5.�התחנה זקוקה ל. וואט� מגה55 המאפשרי% תפוקה של ,ייתי לשבועסולר תעש

 .וואט� מגה�80כ� שלה הנוכחיייצור כדי לממש את פוטנציאל ה,של סולר תעשייתי לשבוע 
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העברה חודשית

לאחר הקיצוץ

ביקוש חודשי

ממוצע

סולר תעשייתי  סולרבנזין

ההגבלות על רכישת הסולר מחריפות את המחסור בחשמל שקיי% ברצועה מאז שישראל הפציצה 

וואט בתקופות � מגה240הביקוש לחשמל בעזה הוא עד : 2006וני את תחנת השנאי% של עזה בי

ואילו , וואט� מגה�17כמספקת מצרי% , וואט� מגה�120כמות של כמוכרת לרצועה ישראל . השיא

� מגה�192בס* הכל מסופקי% לרצועה כ .טאוו� מגה�55 כ,אמור כ,תחנת הכוח של עזה מייצרת

 ,המחסור מתבטא בהפסקות חשמל. ופות השיא בתק לעומת הביקוש�20%מחסור של כ � וואט

 .פויות להתאר* בחודשי הקי,וצ, שעות בממוצע מדי יו% �4�6ככעת אשר נמשכות 

, ממומנת על ידי האיחוד האירופי עלותו �לעזה הסולר התעשייתי את " תורמת"שראל אינה י

 . בעזהשאנשיו א� מפקחי% על הובלתו הישירה של הסולר ממסו� נחל עוז לתחנת הכוח 

אל ישר הפסיקה, בו נהרגו שני אזרחי% ישראלי%הפיגוע במסו� נחל עוז  לאחר,  באפריל�9ב

סולר , בנזי$,  לרבות גז בישול�כל סוגי הדלק לעזה של  ה העברומנעה,  פעילות המסו�אתלשבוע 

  .וואט� מגה�40 ל15.4.2008 �בכתוצאה מכ* הופחת ייצור החשמל . סולר תעשייתיו

  חברות הדלקשביתת בעלי

 כלפי ת מחאה המכוונתשביתב איגוד בעלי תחנות הדלק ברצועת עזה  פתח7.4.2008החל מיו% 

שהטילה ישראל ההגבלות החמורות  בדרישה לבטל את ,ממשלת ישראל והקהילייה הבינלאומית

הביא המחסור החמור בדלק לשיתוק% ,  עוד לפני השביתה.המועברות לרצועהכמויות הדלק על 

 השביתה אינה .ושל חלק ניכר מכלי התחבורה הציבורית, ית כלי הרכב הפרטיי% בעזהשל מרב

נחל עוז מסו�  ישירות מ, כאמור,אשר מועבר, משפיעה על אספקת הסולר התעשייתי לתחנת הכוח

, גז הבישולמתייחסת להשביתה אינה , כ$כמו  . בפיקוח% של נציגי האיחוד האירופי,לתחנת הכוח

 . נה מגבילה את רכישתושישראל איכיוו$ 

התרחש הפיגוע במסו� נחל עוז והעברת% של כל סוגי הדלק , יומיי% לאחר ההכרזה על השביתה

 ביו% ,כאמור, חודשההסולר התעשייתי וגז הבישול העברת  .ידי ישראל�לרצועת עזה הופסקה על

י הדלק שאר סוגרת% של לא תחודש בשלב זה העבהצהיר שמשרד הביטחו$ אול%  ,16.4.2008

 .לרצועה
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  על המערכות האזרחיותהשלכותיו של משבר הדלק

השביתה שנפתחה כתגובה אליה$ , בעקבות ההגבלות החמורות על העברת הדלק שמטילה ישראל

 בדלקחרי� מחסור התפתח ברצועה , וסגירתו הנמשכת של מסו� נחל עוז למעבר בנזי$ וסולר

 . ברצועת עזה� הציבורית והפרטית � בורהא לשיתוק כמעט מוחלט של מער* התחובסולר המבי

מספר כרוכות בהמתנה ממושכת ובהחלפה של , האפשרויות לנסוע בתו* הרצועה מוגבלות מאוד

 הנסיעה מחיריית ב דרמטהתושבי הרצועה מספרי� על עליי. ועלות$ יקרה מאוד, כלי רכב

 התחבורה  בה� במקרי�� בימי� הקודמי� למשברהמחיר  מ2�10 פי �ציבורית החבורה בת

 באמצעות עגלות הרתומות לחמורי% או מתאפשרתחלק ניכר מהתנועה ברצועה . הציבורית פועלת

 תושבי% בעזה דיווחו על ריח .כגו$ גז בישול במקו% דלק ,כלי רכב המונעי% באמצעי% מאולתרי%

 של מכוניות  המאולתרתבעקבות הנעת$, חרי� של גז בישול השורר במקומות רבי% ברצועה

 .כרו* בסכנות בטיחותיותהדבר , באמצעות גז

 מ$ הרכבי% המשמשי% �20%בשל המחסור בדלק הושבתו כ, פי דיווחי ארגו$ הבריאות העולמי�על

, בחלק מבתי החולי%הארגו$ ג% מדווח כי . % של משרד הבריאות הפלסטיני בעזהאת בתי החולי

 טיפולי�לי� המגיעי� ל במספר החו�75%ירידה של כלקשיי הניידות ברצועה הובילו 

איחורי% והיעדרויות רבי% של נרשמו בכל בתי החולי% ו, )אינ% מצריכי% אשפוזש (אמבולטוריי�

 של מחסני %בגנרטוריכי לא נותר כלל דלק ג% הארגו$ מדווח  .אנשי סגל רפואי מעבודת%

 ועל �המשמשי% להפעלת מערכת הקירור במקרה של הפסקת חשמל , התרופות המרכזיי% בעזה

 .כ$ הכרחיי% למניעת קלקול התרופות

ת יילצור* הפעלת משאבות המי% המשמשות להשק. המחסור בדלק א� פוגע בגידולי% החקלאיי%

 למכירה ברצועת י%קות המוצעכמויות היר. אשר מחירו כעת גבוה במיוחד, הגידולי% דרוש סולר

 .%חדה במחיריוחלה עלייה , אינ$ עונות על הביקושעזה 

עקב שעורי היעדרויות גבוהי% , 16.4.2008 מיו% סגרו את שעריה"האוניברסיטאות ברצועת עזה 

בבתי הספר . שאינ% יכולי% להגיע לאוניברסיטאות, העובדי% והסטודנטי%, של הסגל האקדמי

אול% בבתי , א מצליחי% מרבית התלמידי% להגיע ללימודיה%"ספר של אונרהממשלתיי% ובבתי ה

חלק ניכר לכ$ ו, הספר הפרטיי% תלויי% התלמידי% במער* של הסעות לצור* ההגעה ללימודי%

 .מה% הושבתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .14.4.2008, צעירי% בעזה מאלתרי% הנעה של מכונית פרטית באמצעות גז בישול במקו% דלק

 Human Rights Watch: צילו%
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 סיכו�

הדלק ברצועת עזה הוא תוצר של ההגבלות החמורות שמטילה ישראל על העברת דלקי% משבר 

אמצעי מרכזי במדיניות הענישה  תמהווגבלות אלו ה .2007לתחומי הרצועה מאז אוקטובר 

משפט פי כללי ה�ורה על מדיניות האס�הקולקטיבית בה נוקטת ישראל כלפי תושבי רצועת עזה 

ופוגעת באופ$ , רכות האזרחיות השבריריות ברצועת עזהמדיניות זו מפוררת את המע. הבינלאומי

 . בלא שהיא תורמת לביטחונ% של תושבי ישראל,הרצועהחמור בזכויותיה% של תושבי 

ובאופ" מלא את  מחדש להפעיל  לממשלת ישראל"גישה"קוראת עמותת , לאור האמור לעיל

  מגבלות�לות על העברת דלקי� לרצועת עזה גבלות המוטהיק את הלהפס ו,מסו$ נחל עוז

 .יבית פסולה כנגד אוכלוסייה אזרחיתולקט ענישה קתמהווה

 :שאלות ותשובות

מדוע תושבי עזה אינ� ? מדוע ישראל צריכה לאפשר לתושבי עזה לקבל דלק דר& המעברי� ע� ישראל

 ?מקבלי� דלק ממקו� אחר

 ואינה מאפשרת לתושבי עזה לקבל �באוויר וביבשה ,  בי%�ל רצועת עזה  ישראל שולטת בגבולותיה ש�

ישראל מונעת הקמת נמל י% ונמל . אלא דר* המעברי% היבשתיי% בי$ עזה לישראל, לרבות דלק, סחורות

שבי$ עזה והתנגדותה לפתיחתו של מעבר רפיח , תעופה אשר היו מאפשרי% לתושבי עזה לקבל סחורות

ג% כאשר מעבר רפיח היה .  9.6.2007מאז יו% הנמשכת , של המעברתו יקרי לסגירהיא גור% עלמצרי% 

ישראל אסרה על הכנסת טובי$ דרכו והתעקשה שסחורות ייכנסו לעזה רק דר* המעברי% בי$ עזה , פתוח

 , אחררמשו% שישראל אינה מאפשרת לתושבי עזה לרכוש דלק מכל מקו. שבשליטה ישראלית, לישראל

 היא מחויבת לאפשר לה% לקבל את הדלק דר* ,ה חובות לתושבי עזה מכוח דיני הכיבושומשו% שהיא חב

 .המעברי% איתה

 ?מי משל� עבור הדלק שמועבר דר& נחל עוז

, עבור הבנזי$המתקבלי%  את התשלומי% יתישראלה" דור אלו$"חברת מעבירה להרשות הפלסטינית  �

האיחוד האירופי משל% . חל עוז באמצעות מסו� נזההחברה לרצועת עמעבירה  אות%, הסולר וגז הבישול

 .אשר משמש א* ורק לייצור חשמל בתחנת הכוח של עזה, עבור הסולר התעשייתי

 ?חברות הדלק בעזהשובתות מדוע 

ות הדלק בעזה שובת במחאה נגד הקיצוצי% החמורי% בכמויות הדלק שישראל איגוד בעלי תחנ �

 ,סג$ ראש הארגו$, חזנדארלפי מחמוד .  בסולר�43% בבנזי$ ושל כ�81% קיצו, של כ�מאפשרת לה% לרכוש 

 וכ$ לגרו% לכ* ,ההגבלות על אספקת הדלק לעזה כנגד בפני ישראל להביע מחאהמטרת השביתה היא 

 .ה הבינלאומית והרשות הפלסטינית ברמאללה יגבירו את לחציה% על ישראל לעשות כ*יישהקהיל

 ?ור בדלק בעזההא� שביתת חברות הדלק גרמה למחס

 שישראל החלה להגביל את כמויות הדלק שהיא מאפשרת לאחר, 2007 המחסור התחיל באוקטובר. לא �

 שביתת מחלקי הדלק מונעת את חלוקת הכמויות המצומצמות שישראל מאפשרת .לתושבי עזה לרכוש

 .ה ברצועחמור בדלקהמחסור חלוקה של כמויות אלו לא תפתור את האבל ג% , להעביר לעזה

בו נהרגו שני אזרחי� ,  הדלק כתגובה לפיגוע במסו$ נחל עוזה של למנוע העבררשאיתהא� ישראל 

 ?�9.4.2008 ביו� ישראלי

מעשה חמור , 9.4.2008גו$ הפיגוע ביו% כלמדינת ישראל הזכות והחובה להג$ על אזרחיה מפני התקפות  �

 שהמשפט הבינלאומי אוסר על פגיעה פיכ, אול%. שמנוגד למשפט הבינלאומי בהיותו מכוו$ נגד אזרחי%

 מיליו$ אזרחי% 1.5כ* הוא אוסר על הענשת , מכוונת באזרחי% העובדי% במסו� הדלקי% של נחל עוז

אבל אסור לה ,  עצמ%חמושי%הנגד כמדינת ישראל רשאית לנהל מאבק . תושבי עזה כתגובה לפיגוע זה

 . אזרחי% על פעולותיה% שלא ה% ביצעולהעניש


