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 שלום רב,
 

 
 אינטרס ישראלי ופלסטיני –גבלות התנועה על תושבי רצועת עזה ההנדון: הסרת 

 

 
 ארגון זכויות אדם ישראלי –מרכז לשמירה על הזכות לנוע"  –אני פונה אליך בשם "גישה 

אנו מבקשים לברך על הדברים לחופש תנועה.  רצועת עזה תושביכותם של תרכז בעיקר בזשמ
החשובים שנשאת בפני תלמידי המועצה האזורית אשכול, כי "קרבה השעה שבה תקרוס התשתית 
העזתית ותותיר אחריה אזרחים רבים במצוקתם, ללא תנאים סניטריים, עם חשיפה לזיהום, מי 

אחוזי אבטלה,  46-דרדר: למעלה מיתהום ומגפות". אכן, המצב ההומניטרי ברצועת עזה הולך ומ
, כמו גם בכיתות לימוד שתייה מחסור חמור במיתשתיות קורסות, הפסקות חשמל ממושכות, 

 ובהזדמנויות כלכליות. 
 

שני מיליון תושבי רצועת עזה, נשים, גברים וילדים, כלי משחק במאבקי כוח  משמשיםזמן רב מדי 
בעזה,  רשויותלכך ה ותתוך רמיסת הצרכים והזכויות הבסיסיים שלהם. אחראיפוליטיים, 

מגבילה באופן חמור תנועת אנשים במעבר ארז וכן את , הבמיוחד ישראלוברמאללה ובקהיר, 
 מעבר הסחורות אל הרצועה.

מתוקף שליטתה הניכרת בהיבטים כה רבים של החיים ברצועת עזה, המשפט הבינלאומי מטיל על 
הרצועה, כולל הימנעות מהגבלות תנועה על ישראל חובה לפעול כדי לאפשר חיים תקינים לתושבי 

האוכלוסייה האזרחית ועל סחורות שאינן צבאיות. לצד חובה זו, עומדת לישראל הסמכות 
להחליט היכן וכיצד יעברו הסחורות והאנשים, וגם לקבוע הסדרי ביטחון סבירים ומידתיים כדי 

אל לאפשר תנועה חופשית של למנוע העברת אמצעי לחימה ופעילות צבאית אחרת. לפיכך, על ישר
אנשים וסחורות, כך שייתכנו ברצועת עזה שגשוג כלכלי, הזדמנויות לפיתוח אישי ולחיי משפחה 

 כל זאת בכפוף לבדיקות ביטחוניות פרטניות. –תקינים 

התבטאו בכירים במערכת הביטחון ופוליטיקאים ישראלים  2014עם תום הלחימה הקשה של קיץ 
אינטרס ביטחוני של ישראל. המגבלות על תנועת אנשים כ בין היתרעזה,  בנוגע לצורך בשיקום

וסחורות אינם מאפשרים שיקום אמיתי. לא פיזי. לא כלכלי. לא אנושי. מתושבי עזה נמנעות 
במידה רבה הזדמנויות לרכוש השכלה או הכשרה מקצועית מחוץ לגבולות הרצועה, לסחור, 

עם  –הדבר משאיר את הכלכלה ברצועה במצב הישרדותי  ובוודאי לטייל או לבקר קרובי משפחה.
 מעט אפשרות ליזמות ולשגשוג.

ילדות עם  :האוכלוסייה בעזה צעירה, משכילה ובעלת פוטנציאל בהזדמנות זו גם חשוב לציין כי
חלומות גדולים, ילדים ברוכי כישרונות, מנהלות מפעלים, רופאות, מהנדסות, אמנים, מורים, 

יקאים לעתיד. כל הפוטנציאל הזה יכול להתממש לטובת החברה הפלסטינית ספורטאיות ומוז
ולטובת תושבות ותושבי האזור כולו. אין צדק ואין תבונה בהצבת חיץ בין אנשים צעירים 

 שנות כיבוש ועשר שנות סגר, אין רגע נכון יותר מעכשיו לשנות זאת.  50לחלומותיהם. אחרי 
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ל לשינוי משמעותי שישפיע על חיי היומיום לא רק של תושבי טומנת בחובה פוטנציא 2018שנת 
 :זאת ניתן להשיג, בין היתר, על ידיעזה, אלא גם על חייהם של תושבי עוטף עזה והנגב המערבי. 

 
כיום, רק שני מעברים משמשים לתנועת  הסרת מגבלות התנועה על תושבי רצועת עזה. .1

ומאז קיץ  –. כאשר מעבר רפיח סגור אנשים מעזה ואליה: רפיח למצרים וארז לישראל
מעבר ארז, שבשליטת ישראל, הוא השער הבלעדי שדרכו ניתן  –הוא סגור רוב הזמן  2013

, שם לצאת מעזה או להיכנס אליה. הוא גם הדרך הקצרה ביותר אל הגדה המערבית
, 2015. מאז סוף שנת המשפחות והשווקים הטבעיים, מוסדות הלימוד וההתרפאות

, צעדים חדשים עוד 2017נסיגה חמורה במספר העוברים במעבר ארז. במהלך  מתקיימת
החריפו את הגבלות התנועה והובילו לכך שהשנה החולפת הייתה הגרועה מבחינת חופש 

. לישראל אחריות לאפשר תנועה סדירה של אנשים וסחורות בין 2014התנועה מאז שנת 
ינוך אחת, מערכת בריאות אחת, עזה לגדה, שעדיין חולקות כלכלה אחת, מערכת ח

 ואינספור קשרים משפחתיים, תרבותיים, עסקיים וחברתיים.
המצב הקשה של התשתיות האזרחיות ברצועת עזה מוזכר שיקום מצב התשתיות בעזה.  .2

תדיר כמקור לדאגה אצל הגופים רבים בישראל, בשטח הפלסטיני ובקהילה הבינלאומית. 
ם הדרושים לצורך שיקום ושיפור התשתיות על ישראל לאפשר כניסת כל החומרי

 פריטיםברצועה, ולהבטיח שבדיקות ביטחוניות יעשו במהירות וביעילות על מנת שה
השונים יכנסו לרצועה במהירות ובכמות מספקת. אסור לשכוח כי ישראל היא הגורם 

 כנית בנייה ברצועה, כמו גם את רשימת הסוחרים, המפיצים והקבלנים.והמאשר כל ת
 2007עד  .וישראל הסרת ההגבלות על שיווק מוצרים בין רצועת עזה והגדה המערבית .3

-ישראל והגדה המערבית היו השווקים העיקריים של סחורה מרצועת עזה, ונמכרו בהן כ
אחוז מהסחורות שיצאו מהרצועה. כיום, מוצרים מעטים ובכמות מוגבלת, נכללים  85

גדה המערבית. על ישראל להתיר שיווק שישראל מתירה לשווק מהרצועה ל הברשימ
מלא, של כל המוצרים וללא הגבלה כמותית, כיוון שסגירת השווקים הטבעיים מהווה את 
אחד הגורמים המרכזיים לשיתוק הכלכלי ברצועה, לקריסת עסקים רבים ולאבטלה 

 הגבוהה, שהובילו בתורם לתלות המשמעותית של תושבי הרצועה בסיוע הומניטרי.
מעבר כרם שלום הינו מעבר הסחורות היחיד עבר סחורות בצפון רצועת עזה. פתיחת מ .4

ברצועת עזה. הוא ממוקם בנקודת ההשקה הדרומית ביותר בין ישראל לרצועה והגישה 
, כביש צר ומפותל, דבר שמעלה את עלויות השינוע של 232המרכזית אליו היא דרך כביש 

ורות בצפון הרצועה יתרום הן לכלכלה סחורה המובלת אל עזה וממנה. פתיחת מעבר סח
 בעזה והן לכלכלה בישראל, וגם יפחית את סכנת התאונות בכבישים המובילים אליו.

 
 

, לסגר על רצועת עזה, שנמשך כבר מעל לעשור, השלכות נרחבות וקשות על חיי שני מיליון לסיכום
הכלכלה, רומסות את  תושבי הרצועה. ההגבלות הגורפות והשרירותיות על תנועתם עוצרות את

חייבת להיות השנה שבה  2018 ממילא נכשל בהשגת מטרותיו. התקווה וחייבות להיפסק מיד.
שאיפותיה ותפריד בין צרכיה הביטחוניים ישראל תשנה מהותית את מדיניותה כלפי הרצועה, 

ינים תכיר באחריותה כלפי חיי היומיום התקהמדיניות לבין זכויות האדם של תושבי הרצועה, ו
 זכותה לחופש תנועה.בשל האוכלוסייה האזרחית ו

 
 
 
 

 בברכה,       
        

 נעה גלילי, ארגון גישה.
 


