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מדיניות ישראל כלפי רצועת עזה בשלוש השנים האחרונות הונחתה, וממשיכה להיות מונחית, על ידי שתי 
קונספציות שונות שגורמות לחוסר עקביות ולסתירות בפעולות מערכת הביטחון ובהתבטאויות של בכיריה.

לפי הקונספציה הראשונה, הגבלת תנועה של אזרחים וצמצום הפעילות הכלכלית ברצועה הם אמצעי לחץ 
לגיטימיים ויעילים על שלטון החמאס ועל ארגונים חמושים אחרים הפעילים ברצועה. זהו ההיגיון שהנחה את 

מדיניות הסגר על עזה בין 2007 ל־2010 והוא ממשיך להיות הבסיס לחלק מההגבלות המוטלות כיום על תנועה 
בין רצועת עזה לגדה המערבית ולישראל, וגם למקרים בהם הגבלות תנועה שונות, כמו צמצום השטח המותר 

.1 לדיג, משמשות כעונש על ירי רקטות מעזה

הקונספציה הנגדית גורסת שלישראל יש אינטרס לסייע ליציבות הכלכלה בעזה, ושלצורך כך עליה להבחין בין 
האזרחים ברצועה לבין שלטון החמאס וארגונים אחרים שמולם היא נלחמת. עדויות לתפיסה הזאת ניתן למצוא 

בשפע בפרסומי מתאם הפעולות בשטחים )מתפ"ש(, בטבלה המצורפת כנספח למסמך זה.

מבחן התוצאה
ייתכן שיהיו מי שיחשבו שהמדיניות הנוכחית היא תוצאה של איזונים הכרחיים ופשרות בלתי נמנעות בין 

שיקולים שונים, ואף סותרים. זה לא המקרה כאן, פשוט מפני שמדובר בשתי תפישות שחותרות זו תחת זו. חוסר 
העקביות והסתירות בין המילים והמעשים ובין שתי הגישות השונות, בצירוף היעדר השקיפות שמונע דיון ציבורי 

מושכל על המדיניות, הביא למצב הנוכחי:

1. ישראל אינה עומדת בחובות שלה על פי המשפט הבינלאומי 
והיא ממשיכה לחסום בפני תושבי עזה הזדמנויות לפיתוח אישי, 

.2 לחיי משפחה תקינים ולקידום החברה בה הם חיים

2. ההגבלות הנמשכות, בעיקר על שיווק סחורות בגדה ובישראל 
ומעבר אנשים בין עזה לגדה, חוסמות את הדרך לשיקום 

התעשייה והחקלאות בעזה, ולכן גם את הסיכויים לפיתוח 
כלכלי יציב וארוך טווח.

3. ישראל ממשיכה לשלם מחיר מדיני עבור המשך מדיניות 
הסגר בזמן שהציפיות שה"בידול" יחליש כלכלית את ארגון 
חמאס או יחליש אותו פוליטית לעומת פתח לא התממשו. 

4. השימוש הנמשך בהגבלות תנועה של אזרחים כמנוף לחץ 
מדיני או קלף מיקוח במו"מ מקשה על ישראל להצדיק הגבלות 

תנועה שניתן לטעון שהן מענה לגיטימי לצורך ביטחוני מובהק.

הרציונל הבלתי־מבחין בין אזרחים לארגונים חמושים – שאינו 
חוקי מנקודת המבט של המשפט הבינלאומי - יושם באופן 

מרחיק לכת על ידי הממשלות הקודמות, וכיום שוררת הסכמה 
 .3 רחבה גם בישראל שהוא נכשל בכל אמת מידה אפשרית
לממשלה יש הזדמנות להיפטר ממנו אחת ולתמיד ולגבש 

מדיניות חדשה. ביכולתה להחליף את המחויבות ל"מינימום 
ההכרחי" של תנועה אזרחית מעזה ואליה בשאיפה מפורשת 

להגיע למקסימום האפשרי שלה.

יש סגר? אין סגר?
צבאי.  אלא  משפטי,  מונח  לא  הוא  סגר 
אם  לבלבל.  עשויה  "מצור"  המילה  גם 
מהים,  לעזה  הגישה  מניעת  על  מדובר 
בתוקף  שנמצא  איסור  על  שמדובר  הרי 
על  מדובר  אם  הפסקה.  ללא  מ־1967 
שזו  הרי  עזה,  כלפי  הכוללת  המדיניות 
כפי  מצור.  של  בהגדרה  כיום  עומדת  לא 
יותר  היום  עזה  שעברה,  בשנה  שפרסמנו 
פתוחה לעולם בכל הנוגע לתנועת אנשים 
גם  פחותה,  ובמידה  סחורות,  ולהכנסת 
עבור יצוא של סחורות. התחום שבו כמעט 
תנועה  על  בהגבלות  הוא  שינויים  חלו  לא 
הוקדש  )שלהן  ולישראל  לגדה  עזה  בין 

הפרסום "מהי מדיניות הבידול?"4(.

גם  להשתמש  ממשיכה  הביטחון  מערכת 
התנועה  נהלי  לתיאור  "סגר"  במונח  היום 
בין רצועת עזה לישראלֿ. השאלה הנשאלת 
שאלת  אינה  כן,  אם  נהלים,  אותם  כלפי 
בעובדה  שמתחשבת  שאלה  אלא  כן/לא, 
מוחלט  לסגר  מוחלט  תנועה  חופש  שבין 
קיים רצף של מצבי ביניים. לכן, הביקורת 
נועדה  רציף  באופן  לקיים  שמתפקידנו 
המדיניות  נמצאת  רחוק  כמה  להעריך 
להגדיר  משכנע  באופן  שאפשר  מנקודה 

כ"מקסימום אפשרי" של תנועה אזרחית.
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עקרון ההבחנה והמקסימום האפשרי
על פי עמדת "גישה" בנוגע לחובותיה של ישראל כלפי תושבי עזה לפי המשפט הבינלאומי, יש לבסס את 

המדיניות החדשה על שני עקרונות מרכזיים:

1. עקרון ההבחנה – יש ליצור הבחנה מוחלטת בין הפעילות הצבאית הנחוצה להתמודדות עם איומים ביטחוניים 
קונקרטיים לבין מדיניות הפעלת המעברים שעליהם ישראל 

שולטת.

2. המקסימום האפשרי – במסגרת שליטתה הבלעדית של 
ישראל על כל תנועת הסחורות הפורמלית לתוך עזה וממנה 

ועל מעבר אנשים בין עזה לגדה ולישראל, עליה לאפשר תנועה 
אזרחית בהיקפים המקסימליים המתאפשרים.

איך אפשר לדעת מתי מתקיים
המקסימום האפשרי?

גם הסכמה על המקסימום האפשרי כעיקרון מנחה לא תחתום 
את הוויכוח על המדיניות במעברים. אפשר להניח שלא תשרור 

בהכרח הסכמה על מה אפשרי ומה לא, בעיקר כאשר המונח 
"אפשרי" מאגד בתוכו ממדים שונים: אפשרי מבחינה לוגיסטית; 

אפשרי מבחינה ביטחונית; אפשרי מבחינת תיאום ושיתוף 
פעולה בין גורמים שונים; אפשרי מבחינת תקנים תברואתיים 

ובטיחותיים; ועוד.

עם זאת, אפשר לדעת בוודאות שאנחנו לא עומדים בנקודת 
המקסימום האפשרי של חופש התנועה של תושבי עזה כל 

עוד ימשיכו להיות מוטלות הגבלות שהקשר בינן לבין צרכים 
ביטחוניים רחוק מלהיות ברור ואף אינו זוכה להסבר נאות מצד 

הרשויות. מציאות זו מתבטאת בשני תחומים מרכזיים: מעבר 
אנשים ומעבר סחורות. 

"אז מה אתם מציעים?"
ובהן  פניות  ל"גישה"  מגיעות  פעם  לא 
השאלה: "אם לא סגירת מעברים, אז איך 
אתם מציעים לממשלת ישראל להגיב על 
ירי רקטות מעזה? אתם מעדיפים תקיפות 

צבאיות?". 

הבינלאומי  היא שהמשפט  התשובה שלנו 
פעולות  של  רחב  טווח  לישראל  מתיר 
איום  כנגד  גם  מדיניות,  וכן  צבאיות 
את  או  המומחיות  את  אין  לנו  הרקטות. 
כיצד  הביטחון  למומחי  לייעץ  הכוונה 
כארגון  לגיטימי.  טווח  אותו  בתוך  לפעול 
זכויות אדם ישראלי, מטרתנו  היא לעמוד 
על כך שצמצום תנועה אזרחית של אנשים 
לטווח הפעולה  יישאר מחוץ  ושל סחורות 
שנשקל על ידי מקבלי ההחלטות בישראל.

את  משקף  האפשרי  המקסימום  עקרון 
מבחינת  מוסמכת,  שישראל  העובדה 
להטיל  ההומניטרי,  הבינלאומי  המשפט 
הן  עוד  כל  תנועה,  חופש  על  הגבלות 
נחוצות לצרכי בטחון קונקרטיים ומשקפות 
איזון בין צרכי הביטחון של מדינת ישראל 
לבין חובותיה כלפי האוכלוסייה האזרחית 
בעזה, הכוללים את כיבוד זכות התושבים 

לחופש תנועה.

פעילות צבאית 
נחוצה מול 

איומים ביטחוניים 
קונקרטיים

עקרון ההבחנה

לאפשר תנועה אזרחית בהיקפים 
המקסימליים המתאפשרים 

בנסיבות הקיימות

המקסימום האפשרי

תנועה חופשית 
במעברים 
שנמצאים 

בשליטת ישראל
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סופהקרניכרם שלום

1. סך הסחורות הנכנסות לרצועת עזה דרך מעברים ישראלים משאיות, באלפים

יוני 2010
שינוי במדיניות ישראל כלפי הרצועה 
לאחר משט המרמרה. בעוד שמספר 

הסחורות הנכנסות לרצועה גדל 
משמעותית, הייצוא נותר זעום

 יוני 2007
 החלת מדיניות
מוצהרת של 

לוחמה כלכלית על 
רצועת עזה

 Sources: Palestinian Crossings Authority - Gaza; United Nations Office for the Coordinator of Humanitarian Affairs (OCHA); Office of the United Nations Special
 Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO); Palestinian Civil Affairs Committee
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רוב מוחלט של הייצוא נעשה 
לאירופה במסגרת פרויקט 

שממומן חלקית על ידי 
ממשלת הולנד

2. סך הסחורות היוצאות מרצועת עזה דרך מעברים ישראלים משאיות, במאות

 יוני 2007
 ישראל אוסרת על

שיווק סחורות מעזה 
לגדה ולישראל

מעבר סחורות
למרות שביוני 2010 הסירה ישראל את מרבית המגבלות על מכירת סחורות ברצועה, והחלה להתיר יצוא 

מעזה לכלל המדינות, שיווק לישראל ולגדה נותר אסור. כך, למשל, מותר להעביר מעזה תותים דרך ישראל 
לשיווק באירופה אך לא בגדה או בישראל )שבהן קיים ביקוש למגוון גדול יותר של גידולים כל עונות השנה(. 
בנוסף לכך, ישראל אוסרת מאז 2007 על הוצאת חבילות דואר מהרצועה, איסור שבין השאר פוגע בפרנסתן 

של נשים מהרצועה שבעבר שיווקו באמצעות הדואר את תוצרתן בגדה ובישראל. כתוצאה ממדיניות זו, 
היצוא מעזה נותר זעום מאז 2007 ועד היום, ודאי בהשוואה לכמויות שיצאו לפני הסגר. 
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Sources: Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS)
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2,093 | הגדה המערבית

1,075 | רצועת עזה

3. תוצר מקומי גולמי לנפש ברצועת עזה ובגדה המערבית בדולרים

*ערכים ראשוניים שיכולים להשתנות

*

מעבר אנשים
מתחילת 2013, מאפשרת ישראל רק ֿכ־4,000 יציאות אנשים בממוצע בחודש דרך מעבר ארז, לעומת כ־500 

אלף יציאות בחודש בשנת 2000. מדיניות זו מתעלמת הן מעיקרון ההבחנה והן מעיקרון המקסימום האפשרי, 
ומצמצמת את המעבר כמעט אך ורק ל"מקרים הומניטריים חריגים". כך, למשל, פלסטינית מהגדה מורשית 

לעבור לעזה כדי לבקר את אמה החולה, אבל לבנה בן ה־6 לא ניתן אישור להצטרף אליה5. צעירים רווקים מעזה 
יכולים להשתתף בחתונה בגדה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, אך אסור להם לצאת לגדה כדי להשתתף 

בתחרות בינלאומית בחסות מיקרוסופט. המדינה טוענת6 כי מעבר אנשים בין עזה לגדה ולישראל מציג אתגרים 
ביטחוניים ולוגיסטיים מורכבים, אולם הגבלות התנועה הגורפות והקריטריונים השרירותיים הקובעים מי רשאי 

ומי לא רשאי לעבור, מבטאים תפיסה של הגבלות תנועה ככלי השפעה מדיני־פוליטי.

תוצאה ישירה של מדיניות זו היא פגיעה בסיכוייה של כלכלת הרצועה להשתקם. המגזר הפרטי ברצועה, שספג 
פגיעה אנושה במהלך שנות הסגר, לא הצליח להתאושש עד היום, והפער בתוצר המקומי הגולמי לנפש של עזה 
בהשוואה לגדה ממשיך לגדול. כך, למרות שצריכה, בנייה ותרומות חיצוניות הגדילו את התוצר המקומי הגולמי 

של עזה, מגזרי התעשייה והחקלאות, שמייצרים תעסוקה רבה, נותרו פעילים פחות באופן משמעותי מכפי שהיו 
בשנים שלפני הסגר.



5

כאמור, איש במערכת הביטחון או בממשלה לא ראה עד כה לנכון להסביר לציבור הישראלי כיצד הגבלות אלה ורבות 
אחרות חיוניות לשמירה על הביטחון, באיזה אופן הן מתיישבות עם ההצהרות הרבות בדבר הרצון הישראלי בפיתוח 
כלכלי של הרצועה, וכיצד הן עומדות בחובות המשפטיות והערכיות שלהן התחייבה ישראל. ארגון גישה קורא לשר 

הביטחון ולממשלה לאמץ מדיניות ברורה ועקבית שתונחה על ידי עיקרון ההבחנה ועיקרון המקסימום האפשרי.
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4. כניסות של פלסטינים מעזה למצרים דרך מעבר רפיח אנשים, באלפים

2007 2008 2009 2010 2011 132012׳

 ממוצע כניסות חודשי
בין דצמבר 2005 ליוני 2006

 יוני 2011
הקלות משמעותיות 

במעבר רפיח 
בעקבות המהפכה 

במצרים

שני הגרפים שלהלן מציגים את תנועת האנשים ברפיח )גרף מס' 4( ובארז )גרף מס' 5( במהלך שש השנים 
האחרונות. כפי שניתן לראות, מספר היוצאים במעבר ארז נותר זעום בהשוואה למספרם בשנת 2000. לעומת 
זאת, תנועת האנשים במעבר רפיח חזרה בהדרגה לרמה בה היתה בתקופה שבה יושם הסכם המעברים. נציין 
כי במהלך חודש יולי 2013 הטילה מצרים שוב הגבלות על התנועה במעבר רפיח, בעקבות ההפגנות ההמוניות 

במדינה וההסלמה בסיני, והתנועה במעבר פחתה לכשליש מהממוצע החודשי במהלך ינואר־יוני, 2013.
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5. כניסות של פלסטינים מעזה לישראל ולגדה המערבית דרך מעבר ארז אנשים, באלפים

2000 2008 2009 2010 2011 132012׳

 יוני 2010
שינוי במדיניות 
ישראל ומצרים 
בעקבות משט 

המרמרה

 יותר מ־500 אלף
ממוצע כניסות 
חודשי, בין יולי 
לספטמבר 2000
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הגבלת תנועה של 
אזרחים ופעילות 
כלכלית כאמצעי 
לחץ על חמושים

- מתאם פעולות הממשלה בשטחים: "בשנת 
2006 הוחלט על התווית מדיניות בידול בין 

איו"ש לרצ"ע, זאת לאור עליית החמאס לשלטון 
ברצ"ע. המדיניות הנהוגה כיום היא צמצום 

המעברים בין האזורים7.

- שר החוץ ליברמן: "הירי הנמשך קובר כל 
אפשרות שאי פעם תהיה רציפות טריטוריאלית 

בין עזה ליהודה ושומרון"8.

- בכירים במשרד הביטחון: "]פתיחת מעברים[ 
עשויה לרסק את אסטרטגיית הבידול בין 

עזה לגדה המערבית ולעורר ביקורת ברשות 
הפלסטינית על אפשרות של צמיחה כלכלית 

ברצועה"9.

 - "קצין בפיקוד דרום אישר לפני זמן קצר
...כי הדרג המדיני הנחה לסגור את מעבר כרם 

שלום למעבר סחורות בתגובה לשיגור רקטת 
הגראד הבוקר"10.

- המשך האיסור הגורף על שיווק סחורות מעזה 
בישראל ובגדה שנמצא בתוקף מאז יוני 112007.

- המשך האיסור הגורף על מעבר מעזה לגדה 
למטרת לימודים אקדמיים שהוטל באוקטובר 

.122000

- סגירת מעברים והחרפת הגבלות תנועת 
נוסעים בתגובה לירי רקטות לעבר ישראל13.

- צמצום אזור הדיג בעקבות ירי רקטות14.

- הגבלות על הכנסת חומרי בניין לרצועה 
מישראל15.

- המדיניות הרשמית המוצהרת ממשיכה 
לאפשר מעבר אנשים מעזה לגדה "רק מטעמים 
הומניטאריים חריגים, בדגש על מקרים רפואיים 

דחופים"16.

הבחנה בין תנועת 
אזרחים ופעילות 

כלכלית לבין 
ארגונים חמושים

- נתניהו: "הסגר האזרחי פגע בסגר הביטחוני"17.

- מתפ"ש האלוף דנגוט: "אנחנו מחויבים ליצור 
הבדלה בין האוכלוסייה לגורמי הטרור"18.

- מתפ"ש: "...מרכיבים אלה מבטאים את המדיניות 
המבדילה בין האוכלוסייה האזרחית לבין ארגון 

הטרור חמאס. לא מדובר רק בפעילות הומניטארית 
ובהעברת חולים כפי שנהוג לחשוב"19.

- מתפ"ש: "אין יותר 'הומניטארי', סיכמו כלל 
הקצינים והמתאמים האזרחיים במנהל התאום 

והקישור בעזה, 'מזמן עברנו ליציבות והתייצבות 
כלכלית ]...['"20.

- גורם ביטחוני: "סגירת המעברים פוגעת 
בפלסטינים, לא בחמאס"21.

- אלוף פיקוד הדרום קורא "לפתוח את מעברי 
הגבול לרצועת עזה ולאפשר העברת סחורות 

ללא הגבלות"22.

- משרד החוץ מדווח בהרחבה על המאמצים 
שהושקעו על מנת להמשיך לקיים את הפעילות 
במעברים בזמן מבצע "עמוד ענן", וזאת "למרות 

ירי הרקטות הנמשך על אוכלוסייה ישראלית 
והתקפות קודמות על המעברים"23.

- הכשרות מקצועיות של המתפ"ש עבור 
חקלאים מעזה24.

- ביטול רוב ההגבלות על הכנסת סחורות לעזה 
בקיץ 252010.

- חידוש המכסה לכניסת סוחרים מעזה לישראל 
ב-2010 והעלאתה בהדרגה עד ל-120 כניסות 

ביום.

- תיאום ישראלי של ייצוא מעזה לאירופה 
ולמדינות באזור.

- חידוש מכירת חצץ מישראל למגזר הפרטי 
בעזה )עד 20 משאיות ביום(.
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