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  -השלמת המלאי במחסני החברה  
לאספקת חשמל של עזה על ידי אספקת  

רכיבים חשמליים

-תמיכה בשיקום מערכת אספקת החשמל של עזה

-שיקום רשת החשמל ושיקום החיבור 
למתקני מים והיגיינה ולמתקני בריאות
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מספר המוטבים בפרויקטים של מים ושפכים

שיקום תחנות שאיבה בבית חאנון

קור   הוכן על ידי ניבאל עסאלי, מחלקת מים ומחיה 
ICRC ירושלים

,

תאריך: 20 ינואר 2016

פעילויות המחלקה מדווחות לפי הקטגוריות הבאות:

 מים ושפכים: קטגוריה הכוללת פעילויות שמחלקת המים והמחיה מבצעת בענפי המים והחשמל  בשיתוף  
עם רשות המים הפלסטינית או לשם בניית יכולותיה, ובשיתוף עם שירות המים של עיריות החוף והחברה  

לאספקת חשמל בעזה.

 בריאות: קטגוריה זו כוללת פעילויות ופרויקטים לתמיכה בתשתיות, וכן ציוד לא-רפואי בבתי חולים בעזה 
בשיתוף עם  משרד הבריאות.
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מוכנות לשעת חירום: במהלך 15 החודשים האחרונים, ה-ICRC עבד בצמוד לרשות המים הפלסטינית, שירות המים של עיריות 
החוף, הרשות הפלסטינית לאנרגיה ולמשאבי טבע, החברה לאספקת חשמל בעזה ומשרד הממשל המקומי בעזה - כדי לתמוך 

בפיתוח התוכנית לשעת חירום של ספקי השירותים בעזה, וליישם את צעדי המוכנות לשעת חירום הנחוצים ביותר.

 כליאה: קטגוריה זו כוללת  פעילויות תמיכה שמחלקת המים והמחיה מבצעת במקומות מעצר קבועים 
וזמניים בעזה, בשיתוף עם המינהלת הכללית של משרד הפנים, מינהלת מרכזי השיקום והרפורמות ומטה 

המשטרה הפלסטינית. 

 חשמל: קטגוריה זו מתייחסת לתמיכה בחברת אספקת החשמל בעזה בשיקום יכולת מערכת הפצת 
החשמל של רצועת עזה ובשיקום רשת החשמל על מנת לחבר שוב תשתיות ציבוריות חיוניות.

 מוטבים 

 מענה לדרישות ניקיון (190,000  מוטבים 

מוטבים )

מוטבים

מוטבים

  

אזור 2-  4 ק"מ של קו לחץ 

    שיפור סביבתי בואדי עזה

  אזור 1- מכון זמני לטיהור שפכים   

(שלוש משאבות ביוב) 

  אזור 3- שיקום תחנת השאיבה לביוב של  

נוסייראת  (240,000

75,000)   

ענף החשמל ה  י ת

מוטבים

מוטבים

(קיבולת טיהור של 16,000 מ"ק / יום)   

    

  מוכנות לשעת חירום (1,723 מוטבים) ברצועת עזה כולה

-חלוקה של 3 מליון סרטי מגן

שיקום בתי חולים (321 מוטבים)

לרצועת עזה 

י צפון רצועת ר
עזה 

-פיתוח יכולות מבצעיות 

-תיקון נזקי הלחימה ב- 2014  
הבטחת אספקה מהימנה של אנרגיה (2,257 מוטבים)

-תחזוקת ותיקון גנרטורים 

-אספקת דלק ומוצרים מתכלים

מספר המיטות בבתי חולים של משרד הבריאות 
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שיקום מכון טיהור שפכים של בית לאהייה 
(330,000 מוטבים)

גרעון

נחל עוז- החיבור לאספקת המים של   

חברת מקורות (4000,000  מוטבים 




