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 רקע עובדתי

בעקבות ירי רקטות אזרחית תנועה על , החל משרד הביטחון להורות על הטלת הגבלות 3102בפברואר,  32-מאז ה

הוטלו על תנועת אנשים במעבר נסגר מעבר כרם שלום לתנועת סחורות והגבלות נוספות  בנסיבות האלה,מעזה לישראל. 

 :בתאריכים הבאים ארז

 

 32 במרץ 2-בפברואר עד ה 

 30 במרץ  32-במרץ עד ה 

 8 באפריל  00-באפריל עד ה 

 38  באפריל 21-הבאפריל 
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 35%של צמצום  – ימים 42במתכונת הרגילה רק  רצועת עזה לישראלבין פעלו המעברים בחודשים פברואר, מרץ ואפריל 

 המתוכנן:בזמן הפעילות 

 88 סה"כ ימים 

 - 35 ימי שישי ושבת 

 - 2  חגים 

  75 סה"כ ימי פעילות מתוכננים 

 - 02 ימי הגבלות ע"י ישראל 

 - 0 ימי הגבלות ע"י חמאס 

 34 סה"כ ימי פעילות רגילה 

 

 :המחולק לשבועות כך זה נראה על לוח שנה

 

 

 

מעותית בנפח , חלה ירידה משצמצום ימי הפעילותכתוצאה מ

תקופות התנועה במעברים בתקופה הזאת בהשוואה ל

רלוונטיות אחרות. כפי שניתן לראות בגרפים בצד העמוד, כמות 

הסחורות שהוכנסה לעזה בשלושת החודשים האחרונים נמוכה 

מהכמות שהוכנסה בשלושת החודשים שקדמו להם.  02.5%-ב

לעומת העונה  22.5%בהוצאת סחורות חלה ירידה של 

 המקבילה אשתקד.

מערכת הודיעה  מרץב 30-במקביל לסגירת המעברים, ב

ט המותר לאורך חופיה של עזה הביטחון על צמצום טווח השי

  מששה מיילים ימיים לשלושה עד להודעה חדשה.

של בין  דווח בתקשורת הישראלית על יריבתקופה המדוברת 

 חיל האוויר הישראלי ביצע .מעזה לישראל רקטות 35-ל 08

 יועדו כנגדתקיפות ברצועת עזה, שלפי גרסת הצבא  שלוש

 ,. הן הביאו להריגתו של אדם אחדיעדים בעלי אופי צבאי

 שישראל תיארה כמעורב בירי רקטות. 
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היו גם מקרים שבהם לא הוטלו הגבלות תנועה נוספות בעקבות ירי רקטות )על פי דיווחים  האחרוניםחודשים ב

במאי(. אם כן,  3-באפריל וה 30באפריל,  08באפריל,  2ו לאחר ירי רקטות בתאריכים: בתקשורת, המעברים לא נסגר

מדובר עדיין במדיניות שאינה אוטומטית ועקבית לחלוטין. דווקא בשל כך קיים צורך לעורר דיון רציני במידת החוקיות שלה 

ר האזרחי בשלוש השנים האחרונות ובהשלכות שלה על אזרחים משני צדי הגדר. ללא דיון כזה, המגמה של הקלת הסג

 עלולה להתהפך.

 התבטאויות רלוונטיות מצד מערכת הביטחון הישראלית

בימים הראשונים בהם נסגרו המעברים צוטטו גורמים במערכת הביטחון כשהם אומרים באופן מפורש שהגבלות התנועה 

 .לירי הרקטות "ובהבתגהוטלו "

" לא מפורטים. לא ניתן הסבר לקשר בין חששות ביטחונייםבמקרים מאוחרים יותר הוסברה סגירת כרם שלום כתגובה ל"

 .מותרט האו להקטנת טווח השי אותם חששות לצמצום התנועה במעבר ארז

 הסתייגותלצמצם את התנועה במעברים, הביעו כמה גורמים בכירים בתוכו  נחיית הדרג המדיניבעוד שהצבא מילא את ה

ולאפשר לפתוח את מעברי הגבול לרצועת עזה  ,טל רוסו ,אלוף פיקוד הדרום היוצא קראבפברואר  31-מהמדיניות. ב

 . העברת סחורות ללא הגבלות

"שלא להשתמש במעברי הגבול כאמצעי לחץ על החמאס, משום שהם לא  ,מים במערכת הביטחוןרגו קראובאפריל  4-ב

והתסכול של תושבי הרצועה ולא של  משמשים להברחת אמצעי לחימה. לכן, סגירתם רק מעצימה את תחושת הבידוד

 בכירי ארגוני הטרור, שנהנים מהברחות שמקורן במנהרות מתחת לציר פילדלפי".

"ההחלטה הזו  :אמרלסגירת המעברים  שבהתייחסות ,גורם בכיר במערכת הביטחוןבאפריל צוטט בתקשורת  01-ב

 .געת ברחוב הפלסטיני ולא בחמאס. ישראל משיגה אפקט הפוך ולא אפקטיבי"פו

 שוב הצהיר , שבמסגרתו הואמתאם פעולות הממשלה בשטחיםבו נוקט בשנים האחרונות ש הצהרות אלה ממשיכות קו

החלטת  הדבר תואם גם את .ה האזרחית ברצועה לבין ארגונים חמושיםישישראל מחויבת להבדיל בין האוכלוסי ושוב

 , להסיר את "הסגר האזרחי" מעל הרצועה. 3101ביוני,  0-בטחוני מה-הקבינט המדיני

 

 השפעת המדיניות 

 מעבר סחורות. 1

כאשר מעבר כרם  סגירת מעבר כרם שלום לתנועת סחורות מנעה את מעט הייצוא שאמור היה לעבור מהרצועה לאירופה.

של נענע שנרקבו טונות  3.5איבד  יצואן תבלינים מהרצועה ,לדוגמה מרץב 2 -עד ה בפברואר 72-שלום היה סגור בין ה

 . בנוסף לכך, נהרסו מאה אלף פרחים שיועדו ליצוא במהלך תקופה זו. שהוא היה אמור לייצא נותטו 2מתוך 

מנטה, מרווה,  – טונות של עשבי תיבול 2נאלצו להשמיד  חקלאים פלסטינים ,באפריל 8-כרם שלום ב בעקבות סגירת

טונות של  2 ,כמו כן. הגדולות מצרכי השווקים המקומיים שגודלו במיוחד עבור יצוא לאירופה בכמויות –בזיליקום ולענה 

 החקלאים. עבורוגרמו להפסדים אלף פרחים שהיו מיועדים לייצוא באותו שבוע, נשארו בעזה  031 -עגבניות שרי ו

במרץ "להימנע  4-לממשלה ב קראסגירת המעברים פגעה גם בחקלאים ישראלים. מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, אילן אשל, 

שענפי הבננות  אמר אשלבאפריל  21-בככל שניתן מלערב את נושאי החקלאות והמזון בעימותים שפורצים בין הצדדים". 

http://news.walla.co.il/?w=/22/2620220
https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/321195935260614656
http://news.walla.co.il/?w=/9/2617927
http://news.walla.co.il/?w=%2F2689%2F2630391
http://news.walla.co.il/?w=%2F%2F2631897
http://www.cogat.idf.il/901-9481-he/Cogat.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4055033,00.html
http://www.cogat.idf.il/901-9542-he/Cogat.aspx
http://www.cogat.idf.il/901-9542-he/Cogat.aspx
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1208030
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1208030
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1208030
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=585505
http://israel.agrisupportonline.com/news/csv/csvread.pl?show=3678&mytemplate=tp2#.UWPiKKI9EtV
http://www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4512&itemID=6352
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כי "אם לא יהיה שינוי מיידי חלק מהמגדלים לא ישרדו את והשסק בישראל עשויים לקרוס בשל סגירת מעבר כרם שלום, ו

השנה הקשה ויתמוטטו מבחינה כלכלית". אשל הזהיר כי גם סגירת המעבר פוגעת באורח קשה גם במגדלי התפוחים 

בשיחה עם "גישה" העריך אשל שכל יום נוסף בו נסגר כרם שלום מסב לחקלאים ישראלים נזק כולל שנע בין והאגסים. 

 ₪.אלף  211-ל 211

–כי "עלות הובלת טריילר פירות מישראל לרצועה כ סיפר במכתב ל"הארץ"אבשלום הרצוג, חקלאי המשווק לרצועה, 

לצים לעשות זאת פעמים שקל למשאית. החזרה וקירור של אוטו כזה משלשים את עלות ההובלה ולעתים אנו נא 2,511

 מספר בשל אותו נוהל. בשלב זה הפרי מאבד מאיכותו, ולפעמים אף נרקב ויש צורך להשמידו". 

שסגירת כרם שלום גורמת  ,במזרח התיכון של האו"ם תהומניטריפעילות המתאם ה, וליאר ג'יימס אמרבאפריל  01-ב

דלדול המלאי של מצרכים חיוניים, כולל מצרי מזון בסיסיים וגז בישול, ופגיעה במחייתם וזכויותיהם של משפחות חלשות ל"

  רבות בעזה".

 גז בישול. 2

עלי תחנות הגז ברצועה מעריכים כי הביקוש לגז בישול בעזה עומד ממחסור מתמשך בגז בישול. ב יםהרצועה סובלתושבי 

טון בממוצע בשבוע. הצינור שדרכו מועבר גז לרצועה  835טון בשבוע, בעוד שבפועל מוכנסים מישראל רק  0,251על 

אחר  02:11-בבוקר ומסתיימת ב 8:11-, שבו העברת הגז מתחילה בשיגרתיטון לשעה. במצב  33-מסוגל להעביר כ

תבקשה להאריך את שעות העבודה הטון ביום. לדברי מקורות פלסטינים, ישראל  021-הצהריים, ניתן להכניס לרצועה כ

תם מקורות, מהצד הישראלי גם סירבו לאשר לפי אובמעבר כדי להכניס כמות גדולה יותר של גז, אולם לא נענתה לבקשה. 

 .  הקמת מאגר גז בצד הפלסטיני של המעבר

 .בגז בישול את המחסור הקבוע והחריפ בחודשים האחרוניםמעבר כרם שלום  ספות שלהסגירות הנו

 מעבר אנשים. 4

המעבר . אך הוגבלה ,, התנועה במעבר ארז לא הופסקה כליללאחר ירי הרקטות מעבר כרם שלום נסגר לחלוטיןשבעוד 

מת זאת, נאסר על מעבר לצורך ביקורי מספר מצומצם של מקרים הומניטריים. לעולזרים ולישראלים, ללחולים,  התאפשר

חלה ירידה  3102מאז פברואר בראש המסמך,  גרףה כפי שממחיש, השתלמויות ולימודים. משפחות, ניחום אבלים

, נדחתה יציאתו הכך, לדוגמממספרן בינואר.  44%-במספר הכניסות של סוחרים מעזה לישראל. מספרן באפריל קטן ב

באפריל. ג'בר אמור  38-עזה ולקוח של "גישה", שאמורה היתה להתקיים ביום ראשון, ה לישראל של ג'בר, סוחר מרצועת

 .  ארכה עשרה חודשיםשהעבודה להשגתו  ,היתר יציאה כשבידוהיה לצאת לישראל לסדרת פגישות עסקים, 

 

 ”גישה“עמדת 

 . עם זאת, ירי שכזהה אזרחית הוא פשע מלחמה ומנוגד לחוק הבינלאומייחסר אבחנה לעבר ריכוזי אוכלוסיאו  מכווןירי 

 על פילמשפט הבינלאומי,  יםמנוגד ם, שגם האינו יכול להצדיק נקיטת צעדי ענישה נגד האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה

, כאן ,כאןראו בנושא בחודשים האחרונים ) שלוש פעמיםטחון . ארגון גישה פנה לשר הביאותו עקרון של הגנה על אזרחים

, עו"ד שרי ”גישה“תושבי הרצועה. מנכ"ל  כלפילנקוט ענישה קולקטיבית (, וקרא לו להימנע מטרם התקבלה תשובה .וכאן

 ".מעריב"ו" הארץ" שפורסמו בעיתונים ,בשי, כתבה שני טורי דעה בנושא

http://www.haaretz.co.il/opinions/letters/1.1993317
http://unispal.un.org/unispal.nsf/47d4e277b48d9d3685256ddc00612265/e8cc731ec848fdf385257b490055982e?OpenDocument
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1962
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1854
http://www.gisha.org/item.asp?lang_id=he&p_id=1891
http://www.gisha.org/UserFiles/File/letters/11.4.2013-bar-reminder.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/letters/11.4.2013-bar-reminder.pdf
http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.1989455
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/450/371.html?hp=1&cat=479
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 –בים, באוויר וביבשה  –"גישה" היא ששליטתה של ישראל על רובן המכריע של דרכי הגישה לרצועה וממנה  תעמד

של סחורות ומעבר סדיר של אנשים מטילה עליה אחריות לקיומם של חיים תקינים עבור תושבי עזה, לרבות כניסה ויציאה 

שאינן הכרחיות באופן ישיר לביטחון,  – . הטלת הגבלות על תנועהכיחידה טריטוריאלית אחתמוכרות , שבין עזה לגדה

ווה הפרה של חובותיה מה – שאינן מבחינות בין אזרחים למעורבים בלחימה ושפוגעות בחיים האזרחיים באופן לא מידתי

 עזה לפי המשפט הבינלאומי. של ישראל כלפי תושבי

שעונה על הצורך בתגובה על ירי  ,עבור מקבלי ההחלטות בישראל יש הרואים בהגבלות על תנועה אזרחית אמצעי סביר

מבלי להסתכן בהכרח בהסלמה צבאית ובגרימת אבדות בנפש. מהסיבה הזאת הפעלת לחץ על האוכלוסייה רקטות 

רבים דרך פעולה אטרקטיבית בטווח שבין הבלגה לתקיפה צבאית. זאת למרות האזרחית מהווה לעיתים קרובות ובמקרים 

 שהיא נכשלת במבחן החוקיות וגם, כמו שמציינים גורמי הביטחון שצוטטו כאן, במבחן התועלת.

 הגבלה של .המשפט הבינלאומי מתיר לישראל טווח רחב של פעולות חוקיות, צבאיות או מדיניות, גם כנגד איום הרקטות

 טווח זה.מחוץ להן  כאמצעי ענישה, סחורותמניעה ממושכת של מעבר ם וזרחיא תעתנו


