
 

 

 

 

 

 

  הפסקת האש: הזדמנות לנתק בין לחימה לבין תנועה אזרחית

 2102נובמבר 

 

 

 

 מוחמד יוסיף עזאיזה

 

 

הפסקת הפעילויות העוינות שבוצעו במסגרת מבצע "עמוד ענן", הסבה את תשומת הלב להשלכותיה על הסגר על עזה. 

ם, הסכמה לשאת ולתת על הקלות תנאי הפסקת האש, עליהם הסכימו ישראל ורשויות חמאס בעזה, כוללים, אמנ

 במגבלות התנועה המיושמת כיום כלפי הרצועה, אך עדיין נותר לראות מה ישתנה בפועל.     

 

עמדת גישה גורסת שלישראל ולחמאס אין זכות להתמקח על הזכויות הבסיסיות של האוכלוסיה האזרחית בעזה. בזמן 

תנועה גורפות על מעבר אנשים וסחורות נותרו תקפות, והן , הגבלות 2101שכמה אלמנטים של הסגר הוסרו ביוני 

של ישראל, ולכן אינן חוקיות לפי החוק ההומניטרי  כוללות הגבלות שאינן חיוניות לשמירה על האינטרסים הביטחוניים

 הבינלאומי. בזמן שאנו מברכים על הסכם הפסקת האש, במסגרתו הוחלט להקל את ההגבלות על דיג ברצועה ועל גישה

לשטחים חקלאיים ליד אזורי החיץ, אנו גם מזהירים שהקלות אלו והקלות אחרות עליהן אנו מקווים לשמוע, אינן אמורות 

להיות תלויות בתנאים אחרים של הפסקת האש, ובעיקר בהיעדר פעילויות עוינות. ממשלות ישראל השתמשו במגבלות 

וסייה האזרחית במשך זמן רב מדי, ותוך הפרה של החוק על תנועה כאמצעי להפעלת לחץ על שלטון חמאס דרך האוכל

, השימוש במגבלות אלו ערער את הלגיטימיות של לפי מומחים ישראלים לביטחון וגורמים רשמיים בממשלההבינלאומי. 

 להחליש את חמאס.   המוצהרת, דיניות ישראל ופגע במטרתה מ

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.258032567605010.59545.140600726014862&type=3
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לפני למעלה משנתיים, בעקבות אירועי המשט, אמר ראש הממשלה בראיון לערוץ הראשון ש"הסגר האזרחי" על עזה 

שהוא קיבל בירושה מקודמו, החליש את "הסגר הביטחוני", ולכן הוא החליט להסירו. חלק אכן הוסר, אבל חלק 

של תושבי עזה לקיים את שלל קשרי המשפחה, העסקים, החינוך, הבריאות  םוזכותמימוש זה שמגביל את  –משמעותי 

נשאר על כנו כמעט ללא שינוי. המשא ומתן מספק לממשלת ישראל הזדמנות היסטורית להיפטר  –והתרבות עם הגדה 

אפקטיבית יותר ותהנה מלגיטימיות ותר, צודקת ימהגבלות תנועה שאינן חיוניות לביטחון ולעצב מדיניות חדשה שתהיה 

 גבוהה יותר. 

 

על תושבים פלסטיניים  שמטילות הרשויות הישראליותבנייר העמדה הזה, אנו מבקשים לפרט מהן הגבלות תנועה 

 . זכותם לחופש תנועהומה נחוץ כדי להסיר אותן ולכבד את  כיום ברצועת עזה

 

 מידע על הסגר

 משלוש הגבלות עיקריות: הסגר האזרחי על הרצועה מורכב

 

ישראל המדיניות הנוכחית של  עזה לגדה המערבית.ממעבר אנשים  .0

אוסרת על מעבר אנשים בין עזה לגדה המערבית מלבד "במקרים הומניטריים 

בפועל ניתנים היתרים לחולים ולמלוויהם ולסוחרים בכירים  . עם זאת,חריגים"

 0,111-כה המערבית. )גברים( שמבקשים לקנות סחורה מישראל ומהגד

זאת  .מעבר ארזבבכל חודש  נרשמותשל פלסטינים מעזה  לישראל כניסות

 דרך מעבר זה כניסות של פועלים פלסטינים מעזהיותר מחצי מיליון  לעומת

. גורמים רשמיים בישראל אומרים שהגבלה זו היא 2111בחודש ספטמבר 

", שמגבילה מעבר מעזה לגדה, גם במקרים בהם אין מדיניות הבידולחלק מ"

ההגבלות על מעבר מעזה לגדה המערבית תקפות לא רק כלפי מעבר כלפי המבקשים לעבור.  פרטניות טענות ביטחוניות

מערבית גם אם הם נוסעים לשם דרך דרך ישראל: תושבים פלסטיניים, שמענם רשום בעזה, אינם מורשים להיכנס לגדה ה

הגבלה זו מפרידה ילדים מהוריהם, מונעת מסטודנטים להגיע ללימודיהם, חוסמת אפשרויות כלכליות מצרים וירדן. 

 ומעמיקה את הנתק בחברה הפלסטינית.    

 

רות דרך למרות שכמויות קטנות של סחורה לייצוא לחו"ל מועב עזה בגדה המערבית ובישראל.ממכירת סחורות  .2

למכור את סחורתם לשווקים המסורתיים מ חקלאים ותעשיינים מעזה מנועים, במסגרת אותה "מדיניות בידול",נמלי ישראל, 

מכלל  58%-, יותר מ2112ביוני  האיסורשלהם בישראל ובגדה. לפני הטלת 

נמכרו בישראל ובגדה המערבית. למרות שסחורות  שהוצאו מעזההסחורות 

בדיקות  לאחרעוברות דרך שטח ישראל כיום ו"ל שמיוצאות מעזה לח

או בגדה המערבית. כיום היצוא  ישראל למכור אותן בשטח נאסרביטחוניות, 

ממספר המשאיות  2%-כמשאיות בממוצע בחודש,  05מרצועת עזה עומד על 

 . 2112בחודש לפני יוני בממוצע  הוצאוש

 

על הכנסת אוסרת  מערכת הביטחון הישראלית הכנסת חומרי בניין. .3

-חומרי בניין לשימוש המגזר הפרטי ברצועה, בטענה שחומרים אלו הם "דו

, ישראל 2111מאז שנת 

אוסרת על כניסתם של 

סטודנטים תושבי עזה 

לצורך לגדה המערבית 

 לימודי השכלה גבוהה.

 

אזרחיות המהסחורות  02%

בעיקר  –שנכנסות לעזה 

גבילה מחומרי בניין שישראל 

נכנסות דרך  -את כניסתם 

 המנהרות.

 

http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1585
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משאיות  0,611-שימושיים" ועלולים לשמש את חמאס כדי לבנות בונקרים. זאת למרות שבכל חודש עוברות במנהרות כ

הם ארגונים בינלאומיים,  הישראליות. הסובלים העיקריים מההגבלות לתישנושאות חומרי בניין עבור המגזר הפרטי והממש

, והתושבים שאמורים ליהנות מן הדיור, בתי הספר והקליניקות שאת בנייתם חומרים שמגיעים מהמנהרותקונים שאינם 

עבור  משאיות נושאות חומרי בניין 0,011-. דרך מעבר כרם שלום מגיעות מדי חודש בממוצע כמממנים אותם ארגונים

 . ולכן מייקר ומעכב את ביצוע הפרויקטים ך קבלת האישורים לכך הוא ארוך וממושךהליאולם , הארגונים הבינלאומיים

 

הביקוש הרב לחומרי בניין והאיסור על העברתם עבור המגזר הפרטי 

 02%-לפי הערכות, כבמנהרות. מוגברת תלות  יםוהממשלתי בתוך עזה יוצר

שאיות מ 0,011-כ :מהסחורות האזרחיות שנכנסות לעזה מגיעות מהמנהרות

-משאיות בחודש שנכנסות דרך מעבר כרם שלום. כ 0,211-לעומת כ, בחודש

הן חומרי בניין. פרט  מהסחורות האזרחיות שמועברות דרך המנהרות 56%

של  בממוצע משאיות 811-כל במנהרות כל חודש כמות השווהמועברת  להם,

לקטרוני. חטיפים, חלקי חילוף וציוד א מומצרים, כבזול יותר  םמוצרים שמחיר

רוב הדלק שמגיע לעזה מועבר בנוסף למספר המשאיות שצוטט למעלה, 

 דרך המנהרות. בצינורות 

 

כל שינוי בהסדרי הגישה לרצועה צריך לקחת בחשבון את הכמות הגדולה של 

סגרה ישראל שלושה  2112סחורה אזרחית שמועברת דרך המנהרות. מאז 

לרצועה, והשאירה פעיל רק מארבעת המעברים שמיועדים להכנסת סחורות 

למרות שתפוקת המעבר הורחבה במקביל, אין ביכולתו את מעבר כרם שלום. 

למלא את הצרכים שייווצרו במקרה שהמנהרות יסגרו ומעבר רפיח יישאר 

 סגור לתנועת סחורות ודלק. 

 

נאסר , 2115משנת והאוויר. , ישראל מונעת כל גישה לרצועת עזה או יציאה ממנה דרך הים לשלוש ההגבלות האלה בנוסף

מיילים ימיים מהחוף, אולם לאחר הלחימה, ישראל הרחיבה את אזור הדייג לשישה מיילים  0-מעבר ללדוג  דייגים בעזהעל 

 לא קוימה. מעולם מיילים ימיים,  21-ימיים. התחייבות שניתנה בהסכמי אוסלו, לאפשר דייג עד ל

 

בתוך  מטרים לאורך גדר הגבול 011-0811גישה לאזור חיץ ברוחב  מנעהישראל  2118החל משנת  בחזרה אל היבשה.

כנראה שבעקבות הפסקת האש יושמו הקלות בתחום זה, אם כי טרם התברר באילו תנאים ובאיזה היקף תושבי . הרצועה

 מהשטחים החקלאים של הרצועה. 08%עזה יורשו להיכנס לאזור החיץ, שם 

 

  לתנועת אנשים בין רצועת עזה למצרים אך לא לסחורות. , מעבר רפיח פתוח2101החל מיוני 

 

השינויים במדיניות של ישראל ושל מצרים הפכו את רצועת עזה לפתוחה יותר כלפי העולם אבל , 2101לסיכום, מאז שנת 

נותרו כמעט ללא שינוי. מדובר בעיקר באיסור הגורף על שיווק ומישראל ההגבלות שמנתקות אותה מהגדה המערבית 

מדיניות שניהם מוסברים כחלק מ" –וצרת מעזה בישראל ובגדה ובהגבלות נוקשות על מעבר אנשים בין עזה לגדה ת

 ".הבידול

 

בקשתה של פאדוה, בעלת סלון יופי בעיר עזה, 
לצאת לגדה להשתלמות מטעם איגוד הספרים 

סורבה על ידי הצבא, למרות שלא  –הפלסטיני 
 שום טענה בטחונית כנגדה.הופנתה 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Bidul/bidul_infosheet_he.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Bidul/bidul_infosheet_he.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Bidul/bidul_infosheet_he.pdf
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 עדיין ללא שינוי? –בפוקוס: מעבר אנשים בין עזה לגדה 

הישראלית עמדה על כך שההגבלות על מערכת הביטחון , 2101במהלך השנים, וגם במסגרת ההקלות שיושמו בשנת 

 . מעבר אנשים בין עזה לגדה, ובייחוד מעזה לגדה, יישארו על כנן

 

 מצייניםההסברים שניתנים לכך מצד גורמים רשמיים מתמקדים בדרך כלל בהיבטים ביטחוניים של מעבר אנשים. הם 

שתנועת חמאס וארגונים חמושים המבוססים בעזה משקיעים מאמצים לחזק את השפעתם בגדה המערבית ואת יכולותיהם 

שיתוף פעולה לפגוע ביעדים ישראלים משם. הם אומרים שמאז שלישראל אין כוחות צבא על אדמת עזה והיא לא נהנית מ

ביטחוני עם הממשלה ששולטת בה, עליה לייחס לכל תושבי הרצועה רמה מוגברת של סיכון, בדומה ל"נתיניה של מדינת 

 אויב".

 

ההסברים האלה מסייעים אולי להבין את מורכבות המצב, אבל לא את כל 

מקבלת  אישה מעזה למצב בו. קשה לחשוב על סיבה טובה ההגבלות שמוטלות

 נמנעלהיכנס לגדה כדי להשתתף בסדנא מקצועית, וזמן קצר אחר כך אישור 

ממנה לעבור שוב, הפעם כדי להשלים תואר בלימודי מגדר. לא ברור למה 

אחת של תריסר צעירים מקבלת אישור לעבור כדי להשתתף בחתונה  הקבוצ

של  בתחרותשהוזמנו להשתתף אחרים בגדה, בעוד בקשה של תריסר צעירים 

מבלי שהועלתה טענה ביטחונית פרטנית כלשהי בגדה נדחית  חברת מיקרוסופט

 . והדוגמאות עוד רבות.נגדם

  

 בפוקוס: שיווק סחורות מעזה לישראל ולגדה

שם זניח ולכן חידוש האפשרות לשווק לסחורות הללו על אף שרשמית, ישראל מאפשרת ייצוא סחורות מעזה לחו"ל, הביקוש 

דה המערבית הוא המפתח להתאוששותן של התעשייה והחקלאות בעזה. מבחינת הרשויות הרלבנטיות סחורות בישראל ובג

בפועל,  .הסכמי פריסבכפי שהוסכם בישראל, ישראל, הגדה המערבית ורצועת עזה כלולות במעטפת המכס הישראלית 

והתפתחות המסחר במנהרות היקשו על  2112היעדר שיתוף הפעולה הישיר בין אותן רשויות למקבילותיהן בעזה מאז 

  יישום חלק מסעיפי ההסכם העוסקים בתיאום של תקנים ותברואה.

 

קבעו הגורמים המוסמכים לכך  2100ות שעשויות להתעורר, ניתן למצוא פתרונות. כבר בשנת עם זאת, נראה שלבעי

ראש ארגון קרא  ,מאי בחודש .מעזה לגדה המערביתתות שדה לחידוש שיווק  שאינם מתנגדיםמשרד החקלאות הישראלי ב

גם  לחדש את שיווק העגבניות מעזה לישראל, כדי להתמודד עם מחסור שנוצר בשוק הישראלי. שראלבימגדלי הירקות 

, ולקוחות שם הביעו רצון לשוב ולרכוש כשמדובר במוצרים תעשייתיים, עדיין יש ביקוש הן בישראל הן בגדה המערבית

מתוצרת עזה לגדה המערבית עבור  בשנה האחרונה הועברו חטיפי תמרים וריהוט לבתי ספר .סחורות ממפעלים בעזה

. לא ברור מה הסיבה הביטחונית שבגללה יש למנוע מעבר של אותן עולמית והרשות הפלסטינית, בהתאמהתכנית המזון ה

 סחורות גם למגזר הפרטי.

 

שחידוש ערוצי המסחר מעזה לישראל ולגדה יאפשר הברחת נשק ואמצעי לחימה, אפשר לשער שכל הסחורות  הטענהלגבי 

יעברו בדיקות ביטחוניות מקיפות, כפי שעוברות כל הסחורות מעזה שעושות את דרכן כיום לאירופה דרך  מעזהשישווקו 

-כיום ישראל מאפשרת כ

כניסות של תושבים  0,111

פלסטיניים מעזה לישראל 

 0%-כ –ולגדה מדי חודש 

מהיקף התנועה בספטמבר 

2111. 

http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1669
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=239973499410917&set=a.239973456077588.56273.140600726014862&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=239973499410917&set=a.239973456077588.56273.140600726014862&type=3&theater
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1681
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1554
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1554
http://www.gazagateway.org/hebrew/2012/09/12/%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96/
http://www.youtube.com/watch?v=RtkpbHcJbCI
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מימון בכרם שלום, . לאחרונה הותקן במעבר ולעיתים גם דרך הגדה המערבית וגשר אלנבי נמלי הים והאוויר של ישראל

 ה הזאת. סורק חדש ורב עוצמה שמיועד בדיוק למטר ,ממשלת הולנד

 

הרעיון של סחורות מעזה עומדות למכירה בחנויות בישראל עשוי להיראות 

מנותק מהמציאות של חמש השנים האחרונות, בישראל אנשים חלק מהל

. עם זאת, כדאי לזכור שלאורך כל הסלמת האלימות האחרונה ובעיקר מזו של

טינים, שנות הסכסוך המשיכו להתקיים יחסים כלכליים בין ישראלים לפלס

האלימות . כך, בשיא יציבות והנאה הדדיתותמיד היה בהם פוטנציאל לקידום 

האינתיפאדה השנייה, המשיכו לצאת אלפי פלסטינים מהרצועה לעבוד של 

, אחרי ניצחון חמאס בבחירות 2112בישראל מדי יום. בחצי הראשון של 

רהיטים , ואחרי לקיחתו בשבי של גלעד שליט, עדיין שווקו בישראל ירקות

מעזה ושיתופי פעולה עסקיים עם חברות בישראל נמשכו. גם היום, וטקסטיל 

 שכל ישראלי מכיר מהמקרר שלו.ו מוצרים שיימכרו בהכשהאלימות בשיאה, ממשיכות להיכנס משאיות מישראל לעזה עם 

 

לחידוש שיתופי הפעולה הכלכליים ניכר רצון בשיחות עם תעשיינים ישראלים 

דים. עבור החקלאים והתעשיינים בעזה, ישראל היתה ונשארה לטובת שני הצד

ליותר  תאפשרהשוק הקרוב, הגדול, והרווחי ביותר. פתיחת השוק הזה מחדש 

פועלים לפרנס את משפחותיהם בכבוד. מאחר שסל הצריכה הטיפוסי בעזה 

 מורכב בעיקר מתוצרת ישראלית, גם תעשיינים בישראל ירוויחו. 

 

 עמדת ארגון גישה:

ההיסטוריה של השליטה הישראלית ברצועת עזה, והשליטה שנמשכת עד 

, במסגרת דיני כיבוש, מטילות על ישראל חובההיום במעבר אנשים וסחורות, 

ה, להקל על קיומם של חיים תקינים בתוך רצועת עזה, לרבות כלכלה תקינ

התפתחות חינוכית, חברתית ותרבותית וכן כיבוד הזכות לחופש תנועה 

ולאיחוד משפחות. הגבלות תנועה מוצדקות אך ורק אם הן עונות לצרכים 

על ישראל לאזן בין האינטרס הביטחוני לבין  –בטחוניים קונקרטיים, וגם אז 

חובותיה כלפי תושבים פלסטיניים בעזה. חלק ניכר מהגבלות התנועה 

על ישראל לבטלן.  –שמוטלות על רצועת עזה אינן מקיימות תנאים אלה ולפיכך 

אנו מקווים שכל הצדדים ינצלו את המשא ומתן על תנאי הפסקת האש כדי ליצור הסדרים חדשים שייתנו מענה לצרכי בטחון 

קת האש, על ישראל לנתק קונקרטיים תוך כיבוד זכויותיהם של תושבי עזה לחופש תנועה. עם זאת, ללא קשר לגורל הפס

את הזיקה בין לחימה לבין הגבלות על תנועה אזרחית, ולקיים את חובותיה לתושבי עזה המבקשים לנוע ולחיות חיים 

 תקינים.

 

 

-, למעלה מ2112לפני יוני 

מהסחורות שהוצאו  58%

לשיווק מחוץ לרצועת עזה 

נמכרו בישראל ובגדה 

 המערבית.

 

 . מוכרת נעליים מעזהרוצות למכור גם בגדה

http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1443

