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פרק שני: הכלכלה הפלסטינית ברצועת עזה — חסמים 
ואפשרויות להפיכתה לעצמאית

אם פונים אל התקשורת במטרה להבין כיצד נראים החיים ברצועת עזה היום, כיצד מתפרנסים תושבי הרצועה 

ומה מצב הכלכלה שלה, מתגלות, בעיקר בשנה האחרונה, שתי תמונות של עזה, המנוגדות זו לזו; האחת 

מתארת את הרצועה ככלא ענק, שתושביו המורעבים וחסרי האונים סובלים ממשבר הומניטארי חמור ואילו 

השניה מציירת את עזה כנהנית מצמיחה כלכלית ומתנופת–בניה לאחר שישראל הסירה מעליה את הסגר. 

האמת, כרגיל, לא נמצאת באף אחת מהגרסאות המוקצנות האלו. בעזה אין אמנם מחסור במזון, אבל קיימת 

בעיית עוני שהוחרפה בשל שנים של סגר והגבלות תנועה. למעלה מ–70% מתושבי הרצועה מקבלים כיום 

סיוע הומניטרי19, ושיעור האבטלה הרשמי נמצא בעלייה ועומד על 2028%.

בפרק זה נשתדל להראות את מה שהוביל למצב זה. נסקור את הנסיבות הפוליטיות, המדיניות והביטחוניות 

שהשפיעו על הכלכלה בשטחים, ובפרט על כלכלתה של רצועת עזה בין 1967 ועד היום, ונציג נתונים שמבטאים 

את השינויים שחלו בה. הסקירה תתפרש על פני חמש תקופות, אותן הגדרנו על פי אירועים שבדרך כלל נחשבים 

כאבני דרך במדיניותה של ישראל בשטחים. ניתוח מקיף ומעמיק של הסוגיה מחייב יריעה רחבה בהרבה מזו 

שמציע פרק אחד בדו"ח הנוכחי. אנו נתמקד כאן בהגבלות התנועה אל הרצועה וממנה, בהשפעותיהן על 

כלכלת הרצועה, ובפוטנציאל הפיתוח הכלכלי הגלום בהסרתן.

טענתנו המרכזית בפרק הזה היא שבמבחן התוצאה, האפשרות לפיתוח כלכלי ארוך טווח נמנעה מתושבי 

רצועת עזה לאורך כל תקופת שלטון ישראל עליהם. בסוף הפרק נציג שורה של המלצות שקיבצנו מגורמים 

מקצועיים לגבי האופן בו יכולה ישראל להסיר את החסמים שעדיין בתוקף על כלכלת עזה, ובכך לפתוח מחדש 

בפני הכוחות היצרניים והיצירתיים ברצועה אופק של שגשוג ורווחה.

)UNRWA( ומסוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים פלסטינים World Food Program–ניתוח והצלבת מידע מ  19
)PCBS( נכון לרבעון השלישי של 2011, מקור: הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה  20



14

מגבלות תנועה בין 1991-2011 מול תמ״ג לנפש בדולרים

1991 ביטול "היתר היציאה הכללי" 
מהשטחים. דרישה מתושבים פלסטינים 

 להצטייד בהיתרים פרטניים על מנת 
להיכנס לישראל.

1993 הסכם אוסלו. הוסכם על הסדרים 
להבטחת חופש תנועה. בפועל: גל פיגועים 

וסגר כללי על השטחים.

1995 הקמת גדר אלקטרונית סביב הרצועה.
 הטלת סגר מוחלט על הרצועה מדי פעם 

)עד 2000(.

 2000 האינתיפאדה השנייה. ביטול כל 
אישורי היציאה הקיימים; הנפקת היתרים 

חדשים רק לעובדים, לסוחרים ולחולים 
שמטופלים בבתי חולים ישראליים; החמרת 

ההגבלות על מעבר סחורות.

2005 יישום "תכנית ההתנתקות" מעזה. 
המשך שליטה על המעברים היבשתיים ועל 

המרחב האווירי והימי.

2001 הפצצת שדה התעופה הבינלאומי 
ברצועה.

2006 ניצחון חמאס בבחירות. החמרת 
המגבלות על מעבר אנשים, לפיהן "אין להתיר 
כניסתם של תושבי רצועת עזה אלא מטעמים 

הומניטריים חריגים ביותר".

יוני 2007 לאחר השתלטות חמאס על 
הרצועה. סגר במסגרת מדיניות של 'לוחמה 
כלכלית', שכולל מגבלות קשות על העברת 

סחורות אל הרצועה וממנה.

דצמבר 2008 עופרת יצוקה. הרס תשתיות 
נרחב ברצועה.

יוני 2010 בעקבות המשט לעזה. הקבינט 
הביטחוני מצהיר על שורת הקלות בסגר.

דצמבר 2011 עדיין מוטלות הגבלות על 
שיווק סחורות בגדה המערבית ובישראל, על 

מעבר אנשים בין עזה לגדה ועל הכנסת חומרי 
בנייה לרצועה.

  תמ"ג )תוצר מקומי גולמי( לנפש עזה   |     תמ"ג לנפש גדה
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)PCBS( מקור: הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה

1967—1991 — יצירת התלות בין כלכלות ישראל והשטחים

כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה ב–1967 עורר בישראל ויכוח אודות המדיניות הכלכלית אותה כדאי 

להנהיג בשטחים. גישתו של שר הביטחון, משה דיין, דגלה באינטראקציה בין שתי הכלכלות, ואילו גישתו של 

שר האוצר, פנחס ספיר, תמכה בהפרדתן. בסופו של דבר ניצחה גישתו של דיין והקשרים בין הכלכלות הלכו 
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והעמיקו. ישראל, באמצעות המנהל האזרחי, אספה מיסים וסיפקה שירותים בסיסיים, אך רמת ההשקעה 

בתשתיות נותרה נמוכה באופן יחסי.

סממן מרכזי של התקופה ההיא היה חופש תנועה של אנשים וכלי רכב בכל תחומי המרחב שהיה תחת שליטת 

ישראל. מציאות זו הביאה עשרות אלפי פלסטינים לעבוד בתחומי הקו הירוק, בעיקר בתחום הבנייה. עם זאת, 

יש להדגיש שחופש המסחר לא היה מוחלט. לחץ מצד סקטורים שונים בישראל, הביא למדיניות של הגנה על 

תוצרת ישראלית מפני תחרות פלסטינית.

להיעדר מגבלות על כוח העבודה היתה השפעה חיובית על המשק הפלסטיני. עובדים פלסטינים חזרו לבתיהם 

מעבודתם בישראל עם כסף מזומן. אבל ההכנסות האלו, מסיבות שונות, הושקעו בעיקר בבניית בתי מגורים. 

לאורך השנים העמיקה התלות של המשק הפלסטיני בישראל והפכה אותו לפגיע מאד מתנודות כלכליות 

בישראל ומהגבלות ביטחוניות ואחרות שהיא הטילה עליו.

1991—2000 — צעדים ראשונים להפרדת הכלכלות

בתחילת שנות ה–90' חל שינוי במדיניות הישראלית ביחס לשטחים. בעקבות האינתיפאדה הראשונה, שפרצה 

ב–1987, החלה ישראל ליישם מגבלות על חופש התנועה של אנשים ועל העברת סחורות. ב–1991 ביטלה 

ישראל את 'היתר היציאה הכללי' והחלה לדרוש מתושבים פלסטינים להצטייד בהיתרים פרטניים על מנת 

לצאת מעזה21. במסגרת הסכמי אוסלו שנחתמו ב–1994 הוחלט על העברה הדרגתית של סמכויות לרשות 

הפלסטינית, כולל סמכויות שנוגעות לקביעת המדיניות הכלכלית בשטחים. בנוסף, הוחלט ששטחים במרחק 

20 מיילים ימיים מחוף עזה יהיו פתוחים לשימוש פלסטיני לצרכי דיג, נופש ופעילות כלכלית22. מאחר שהוסכם 

על ידי שני הצדדים שההחלטה על גבול בין ישראל לרשות תידחה לדיונים על הסכם הקבע, לא ניתן היה לקבוע 

אזורי מכס נפרדים23. לכן נקבע שלשני האזורים תהיה 'מעטפת מכס משותפת', ושישראל תגבה עבור הרשות 

את מסי המכס והמע"מ על הייבוא אל הרשות, שעד אז התווספו לקופת ישראל24. לפי פרופ' אפרים קליימן, 

שהיה חבר בצוות המשא ומתן, ההסכם נחתם מתוך עניין של שני הצדדים בפיתוח כלכלי של השטחים. אך 

באווירה האופטימית הזאת פרץ תוך זמן קצר גל פיגועים, וסגר הוכרז על השטחים. הסגר ברצועת עזה נאכף 

באופן אפקטיבי במיוחד מ–1995, עם הקמת גדר אלקטרונית מסביבה. המעבר נחסם מעת לעת גם לבעלי 

ההיתרים, עם הטלת 'סגר מוחלט' על הרצועה.

הגבלות התנועה ב'עידן אוסלו' עוצבו, אם כן, על ידי שתי מגמות מנוגדות בישראל. מכיוון אחד, שאף התהליך 

המדיני ליצור חלוקה מדינית של המרחב תוך שמירתו פתוח, עד כמה שאפשר, לתנועת כוח עבודה וסחורות. 

מהכיוון השני, הפעיל חוסר היציבות הביטחוני לחץ על מקבלי ההחלטות ועל מערכת הביטחון להשתמש 

יותר ויותר בהגבלות תנועה כאמצעי הגנה, הרתעה וענישה.

2000—2006 — משיח כלכלי לשיח ביטחוני

בשנת 2000, עם כישלון פסגת קמפ-דייויד ופרוץ האינתיפאדה השנייה, נקלע תהליך השלום למבוי סתום 

והשיח המדיני–כלכלי של שנות התשעים פינה את הבמה כולה לשיח ביטחוני. אישורי יציאה קיימים של 

מתוך דו"ח משותף של 'רופאים לזכויות אדם' ו'גישה' 'מעבר רפיח: מי מחזיק במפתחות?', מרץ 2009, ניתן להורדה באתר 'גישה' www.Gisha.org. מעתה   21
יכונה דו"ח מעבר רפיח.

מתוך דו"ח של משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש, 'בין הגדר לסדן', אוגוסט 2010:  22 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_hebrew.pdf. מעתה יכונה דו"ח בין הגדר לסדן.

מתוך ראיון של פרופ' אפרים קליימן עם נציגי ארגון 'גישה', 14.9.2011  23
כספי המסים שגבה המינהל האזרחי והמע"מ על מכירות של פלסטינים לישראלים התווספו לקופת המינהל; כספי המסים שגבתה ישראל על ייבוא דרך נמלי   24

ישראל והמע"מ על מכירות של ישראלים לפלסטינים התווספו לקופת ישראל.
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פלסטינים בוטלו, וחדשים הונפקו רק לעובדים, לסוחרים ולחולים המטופלים בבתי חולים ישראליים25. גם 

ההגבלות על מעבר סחורות לרצועה וממנה הוחמרו.

מגבלות התנועה לא הוטלו רק על המעברים היבשתיים. ב–2001 הפציצה ישראל את שדה התעופה של 

רצועת עזה, שהחל לפעול רק ב–1998, ומאז הוא לא הופעל שוב26. ישראל גם לא אפשרה להגיע לרצועה או 

לצאת ממנה דרך הים27 , ומנעה כל שיט פרט לתנועת סירות דייג במרחק של עד 12 מיילים ימיים מהחוף. 

בנוסף, בשנים 2003—2005 נסגר מזח חאן-יונס לתקופות ארוכות, ובגישה לשטחים אחרים לאורך החוף חלו 

שינויים תכופים28.

מגבלות אלו גבו את מחירן מהפעילות הכלכלית ברצועה. ב–2001 ירד המספר הממוצע של עובדים שיצאו 

לעבוד בישראל ביום לכרבע ממספרם הממוצע לפני האינתיפאדה, מספר המשאיות שנכנסו ויצאו מהרצועה 

ירד לאחר שנת 2000 29 ושיעור האבטלה ברצועה עמד ב–2000 על 3018.7%.

בספטמבר 2005 יישמה ישראל את תכנית ההתנתקות31 מרצועת עזה, אך גם לאחריה המשיכה לשלוט באופן 

בלעדי במרחב האווירי ובמרחב הימי של רצועת עזה ולשלוט באופן בלעדי במעברים בין עזה לגדה המערבית32.

2006—2010 — התפתחות מדיניות הבידול

בבחירות שנערכו ברשות הפלסטינית בינואר 2006 ניצח החמאס ברוב קולות וזכה בראשות הממשלה. בחודשים 

שאחרי ניצחון החמאס הפעילו ארצות הברית והאיחוד האירופי לחץ כבד על הרשות, וקטעו את זרימת התרומות 

הישירות אליה. בנוסף, החריף העימות בין החמאס לישראל. חמאס ירה רקטות על יישובים ישראלים ושבה 

את גלעד שליט, וישראל ערכה ברצועה מבצע צבאי שנמשך חמישה חודשים. בסוף השנה החלו עימותים בין 

החמאס לפתח, ועל רקע זה הוקמה במרץ 2007 ממשלת אחדות לרשות הפלסטינית, ששרדה כ–3 חודשים. 

ביוני באותה השנה השתלט החמאס על מנגנוני השלטון ברצועה. נשיא הרשות, מחמוד עבאס, הכריז על פירוק 

ממשלת האחדות, וחמאס מצידו הגדיר ברצועה ממשלה עצמאית, בלתי–תלויה בשלטון הרשות שנותר בגדה. 

אירועים דרמטיים אלו הביאו לשינוי בשיח ובאסטרטגיה של גורמים בינלאומיים ושל ישראל ביחס לשלטון 

הפלסטיני, שינוי שבא לידי ביטוי בעיקרון הבידול שבין רצועת עזה לגדה המערבית. בבסיס עיקרון זה עומדת 

ההבחנה בין שתי הממשלות הפלסטיניות — זו שבגדה המערבית, שוויתרה על אלימות ופניה למשא ומתן, 

מול זו שברצועת עזה, שסירבה להכיר בישראל ובהסכמים הקודמים אתה, ונותרה מחויבת למאבק מזוין. 

בהתאם, מתבטא עיקרון הבידול באימוץ מדיניות ישראלית שונה כלפי כל הנהגה — המשך מתן סיוע, תיאום 

ביטחוני ופיתוח היחסים המדיניים והכלכליים עם הרשות, והתנערות מכל קשר ישיר עם הממשלה בעזה. בקרב 

דו"ח מעבר רפיח.  25
שדה התעופה נחנך ב—1998. הפעלתו הוגבלה מאד, וב—2001 נעצרה לגמרי. לאחר הפצצתו לא התחדש משא ומתן על הפעלתו המחודשת, בניגוד למה   26

שנקבע בהסכם המעברים.
האיסור הזה תקף מאז כיבוש הרצועה ב—1967. הסכם המעברים שנחתם בסוף 2005 קבע שניתן להתחיל בבניית נמל ימי בעזה וחייב את ישראל להבטיח   27

לגופים שיתרמו לבנייתו שלא תתערב בהפעלתו. ישראל לא סיפקה ערבויות כאלה לתורמים, ובניית הנמל מעולם לא החלה )מתוך דו"ח רפיח, ראו הערות 21 
ו–25 לעיל(.

דו"ח בין הגדר לסדן.  28
ממוצע העובדים היומי בשנת 2001 עמד על 619, לעומת 26,500 בשלושת החודשים שקדמו לאינתיפאדה השנייה בשנת UNSCO( 2000(. מספר המשאיות   29

 Gaza Strip Crossings: Israeli שנכנסו ויצאו בממוצע ביום ירד לאחר שנת 2000 )600—700 משאיות לעומת 450 משאיות לאחר שנת 2000(. )מתוך
Policies in a Broader Perspective, מרכז פרס לשלום, 2011(

.)PCBS( הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה  30
במסגרתה פינתה ישראל את יישובי גוש קטיף והוציאה את כוחותיה הצבאיים מרצועת עזה. מתוך אתר הכנסת:   31

http://www.knesset.gov.il/process/docs/DisengageSharon.htm
.www.Gisha.org 'ראו את נייר העמדה, 'מדד השליטה', זמין להורדה באתר 'גישה  32
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מקבלי ההחלטות בישראל קיבל העיקרון של בידול רצועת עזה מהגדה פרשנות מרחיקת לכת שמשמעותה 

היתה בידוד של רצועת עזה משאר העולם.

כלפי הגדה המערבית התבטא הבידול באימוץ שיח של פיתוח כלכלי. בתחילת 2008 החל בנימין נתניהו, כראש 

האופוזיציה, לדבר על הצורך ב'שלום כלכלי'33 עם הגדה ובפיתוח הכלכלה שלה. הרעיון נדחה על ידי ראש 

הממשלה המכהן, אהוד אולמרט, אך הפך למדיניות הממשלה עם כניסתו של נתניהו לתפקיד ב–2009 34. מדיניות 

הפיתוח כללה בעיקר הסרת מגבלות על התנועה ברחבי הגדה המערבית, צעד שיושם ברובו ביוני 2009 35. 

אבל ל'שלום הכלכלי' היה יותר משליח אחד. ב–2010 טען השר לפיתוח אזורי, סילבן שלום, שזו המדיניות 

ש"תחזיר את התקווה לצעירים ותיתן להם סיבה ללכת בדרך הנכונה, בדרך האנושית וההגיונית"36. בשנה 

שעברה אמר נגיד בנק ישראל שלסחר עם הרשות חשיבות פוליטית רבה ושהכלכלה הפלסטינית רחוקה מאוד 

ממיצוי הפוטנציאל שיכול להיות לה בתנאים של שלום37. גם נציגי מערכת הביטחון הביעו דעה לפיה צמצום 

העוני והאבטלה בקרב הפלסטינים הינו אינטרס ביטחוני ישראלי: "פנייה לאיסלם הקיצוני, הנובעת משיעורי 

אבטלה גבוהים ומעוני, מגדילה את יכולתם של ארגוני הטרור השונים לפעול מתוך האוכלוסיה האזרחית 

ומגדילה את מספר הפרטים הזמינים ונכונים להשתתף בפעילות עוינת"38.

ההצהרות על פיתוח כלכלי של הגדה מומשו באופן חלקי. הכלכלה בגדה אמנם צמחה, ונתניהו מיהר להתגאות 

בכך39, אך לפי מחקר שנערך לאחרונה, הצמיחה היתה קצרת–טווח והתבססה על סיוע חוץ ולא על פעילות 

או השקעות במגזר הפרטי40. כמו כן, כפי שנקבע בהסכמי אוסלו, גובה ישראל מכס עבור הרשות ומעבירה 

אליה את הכספים, אולם בשנים האחרונות עיכבה ישראל מספר פעמים את העברת הכספים לרשות כאמצעי 

לחץ עליה41.

מול עזה, כאמור, ניהלו ישראל והקהילה הבינלאומית מדיניות שונה לגמרי. התורמים הבינלאומיים הסירו 

חלק גדול מתמיכתם לפיתוח הרצועה, ואימצו במקום זאת מדיניות של עזרה הומניטרית שבאה למנוע משבר 

הומניטרי חריף כמו תת-תזונה או מגפות42. להקפאה נוספת של הפיתוח תרמה המדיניות שנקטה ישראל 

ושאותה כינתה 'לוחמה כלכלית'43. מדיניות זו כללה את הורדת רמת המחיה של האוכלוסייה ל'מינימום 

הומניטרי', מתוך כוונה להפעיל בכך לחץ על חמאס44. ביוני 2007, מיד אחרי השתלטות חמאס על עזה, הוטל 

סגר על הרצועה והסכם המעברים שנחתם בשנת 2005 קרס באופן סופי. הסגר כלל, בין היתר, איסור על 

ראו נאום נתניהו בכנס הרצליה, ינואר 2008.  33
ראו חלקים מנאום אולמרט בכנס הבינלאומי השנתי לביטחון לאומי בכתבה של ה– Economist, שכותרתה: אהוד אולמרט: "השקעה כלכלית כתחליף   34
http://www.economist.co.il/?CategoryID=1529&ArticleID=6421 :2008 לתהליך מדיני היא עורבא–פרח ואין בה שום פתרון לסכסוך", דצמבר

ראו כתבה ב'הארץ' 'אחרי הסרת עשרות מחסומים: צה"ל מצמצם פעילות בארבע ערים בגדה', יוני 2009:   35
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1267958

ראו נאום סילבן שלום בכנס הרצליה, 2010.  36
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4118019,00.html :2011 פישר: פגיעה בסחר עם טורקיה – חמורה מבחינתנו', ספטמבר' ,Ynet–ראו כתבה ב  37

בדו"ח של "הוועדה להסדרה ואכיפה של עבודת עובדים פלסטינים בישראל" בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל, ד"ר צבי אקשטיין, שהוגש ביולי 2011   38
האחרון לראש הממשלה. ראו כתבה ב'דה–מרקר', 'צבי אקשטיין: "ענף הבנייה מפגר בהתפתחותו – בגלל העובדים הזרים והפלסטינים"', יוני 2011: 

http://www.themarker.com/realestate/1.654815
http://www.youtube.com/watch?v=QSdXmeoiI0Q&feature=related :2011 ראו נאום נתניהו בקונגרס האמריקני, מאי  39

ראו מחקר של MEMRI מדצמבר 2011:   40
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=107345_memri&act=show2&dbid=articles&dataid=3052

 ;http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3218570,00.html :'מפברואר 2006, 'האו"ם לישראל: העבירו כספים לרשות הפלסטינית ,Ynet–ראו כתבות ב  41
ממאי 2011, 'הלחץ עבד: ישראל משחררת מיליונים לפלסטינים': http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4069127,00.html; ומנובמבר 2011, 'שרים 

.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4142746,00.html :'חוששים: עיכוב כסף לרשות יפגע בישראל
Gaza Strip Crossings: Israeli Policies in a Broader Perspective, מרכז פרס לשלום, 2011. מעתה יכונה דו"ח מרכז פרס לשלום.  42

ראו את דף המידע 'מדריך לסגר על עזה: במילותיה של מדינת ישראל', ספטמבר 2011, באתר 'גישה' www.Gisha.org. מעתה יכונה מדריך לסגר על עזה:   43
במילותיה של מדינת ישראל.

הדרישה הרשמית מחמאס היתה שיקבל את שלושת תנאי הקוורטט, ובנוסף נדרש שחרור של גלעד שליט.  44
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פעילויות דיג במרחק העולה על ששה מיילים ימיים מהחוף שהוטל ביוני 2006 45, מגבלות קשות על העברת 

סחורות אל הרצועה וממנה, ומגבלות על מעבר אנשים, שהוחמרו כבר במרץ 2006, ולפיהן "אין להתיר כניסתם 

של תושבי רצועת עזה ]לישראל או לגדה[ אלא מטעמים הומניטריים חריגים ביותר"46.

הסגר שיתק באופן כמעט מוחלט את המסחר בין עזה לגדה ולישראל. תחתיו אפשרה ישראל הכנסת עשרות 

פריטים בלבד לרצועה, בעיקר עבור צרכים הומניטריים47, כך שמספר המשאיות שנכנסו בממוצע לחודש 

לרצועה ירד ב–95% 48. בנוסף, הוטל איסור כולל על ייצוא מעזה, למעט כמויות זניחות של תוצרת חקלאית 

שיוצאה לאירופה, על אף שכאמור, הגדה וישראל הם השווקים הטבעיים לתוצרת הרצועה49.

כישלון מדיניות הסגר

מדיניות הלוחמה הכלכלית היתה מנוגדת לחוק הבינלאומי, שאוסר הענשה קולקטיבית של אוכלוסייה אזרחית 

כאמצעי לוחמה50. אך מעבר להיותה לא חוקית ולא מוסרית, התבררה מדיניות זו כלא יעילה, בלשון המעטה. 

על פי מרבית הפרשנים והמומחים שהתבטאו בנושא, לא הביא הלחץ על האוכלוסייה לכל הגמשה בעמדות 

החמאס כלפי ישראל, לא מנע את התעצמותו הצבאית, ולא זירז את שחרורו של שליט51. למעשה, קיימת 

הסכמה רחבה שהסגר סייע לארגון לרכז בידיו שליטה ניכרת על הכלכלה, על ייבוא מוצרי יסוד וסחורות, על 

שוק התעסוקה ועל החינוך. תפקיד מרכזי בתהליך זה מילאה 'כלכלת המנהרות', רשת מנהרות שנחפרו בגבול 

עם מצרים, לרוב במימון פרטי ותחת חסות השלטון, דרכן ייבאו סחורות לרצועה52. ממשלת חמאס גבתה 

עבור הייבוא אגרות מכס ומסים שונים.

דו"ח בין הגדר לסדן.  45
דו"ח מעבר רפיח.  46

רשימה של כ–40 פריטים "מאושרים" הורחבה לכ–70 בחצי השני של 2009, ולכדי 108 פריטים בתחילת 2010. ראו רשימה חלקית של מוצרים שהעברתם   47
www.Gisha.org 'לרצועת עזה אסורה או מותרת, מיוני 2010 באתר 'גישה

דו"ח מרכז פרס לשלום.  48
בין 2000 ל–2005 85% מהסחורות לייצוא מהרצועה יועדו לישראל ולגדה המערבית. מקור: הצלבת נתונים מ–PalTrade וממשרד הכלכלה הפלסטיני  49

'מדריך לסגר על עזה: במילותיה של מדינת ישראל'.  50
www.gazagateway.org 'ראו פוסט 'יותר מיינסטרים ממיינסטרים' בבלוג של 'גישה  51

לפי משרד הכלכלה של הרשות הפלסטינית, בחצי הראשון של 2010, מספר המנהרות הפעילות היה מעל 1,300, ומעל 4,300 סוגי מוצרים יובאו דרכן.  52
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מטרת הסגר: “להחליש את חמאס, מבחינה כלכלית”*

 נכון ל-2010-2009 מעל 4,300 סוגי מוצרים 
 יובאו דרך 1,300 מנהרות פעילות 

והיוו 80% מסך הייבוא לרצועה 

 40 
מיליון דולר

סך הכל 500

2006 2010 

150

מאגרות ומהיטלים 50
מקומיים

מ״כלכלת 
המנהרות״

 ;Ministry of National Economy, Gaza Economic Strategy, March 2011 :מקורות
Gaza Strip Crossings: Israeli Policies in a Broader Perspective ,2011 ,מרכז פרס לשלום

מחו״ל 

 300

* עדות הפרקליט הצבאי הראשי בפני ועדת טירקל, אוגוסט, 2010

תקציב חמאס במיליוני דולרים

בעוד שממשלת חמאס גזרה קופונים על ייבוא מהמנהרות, הלך המגזר הפרטי בעזה והצטמק. מספר העסקים 

התעשייתיים הפעילים ירד ב–2008 ב–95% בהשוואה ל–2005, ומספר העובדים התעשייתיים ירד מ–350,000 

ל–2000 53. ביולי 2007 תיאר מנכ"ל התאחדות התעשיינים הפלסטינית, עלי אל חאייק, את המצב במלים הבאות: 

"המצב בו אין אפשרות לייבא חומרי גלם לעזה, משתק את התעשייה הפלסטינית. ישראל לא מענישה את 

הממשלה אלא את העם. אנחנו כמגזר פרטי משלמים את המחיר... יש הרבה אנשים שניזוקו מסגירה זו, איבדו 

את עבודתם, את מקור לחמם"54.

קריסת הסכם הרגיעה — ה"תאהדייה" — בין ישראל לחמאס, הובילה למבצע 'עופרת יצוקה' ברצועה, פעולה 

שנמשכה כחודש, והביאה להרס תשתיות בהיקף רחב55. במרץ 2009 התמנה נתניהו לראש ממשלה, והחל 

ליישם הקלות על ייבוא סחורות לרצועה באמצעות הגדלת מספר סוגי הסחורות המותרות וכמויותיהן56.

דו"ח מרכז פרס לשלום.  53
www.Gisha.org 'ראו דו"ח 'מכירת חיסול: כלכלת עזה נמחקת מהמפה' מיולי 2007, באתר 'גישה  54

www.Gisha.org 'ראו דו"ח 'מתחת לקו האדום: הרס התשתיות ברצועת עזה' מאוגוסט 2009, באתר 'גישה  55
www.Gisha.org 'ראו את דפי הגרפים באתר 'גישה  56
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חוסר היעילות של מדיניות הסגר התבטא גם בפגיעה בתדמית ישראל בעולם. אירועי המשט של מאי 2010 

רק הגבירו פגיעה זו57. מכלול תוצאות המדיניות הביא את נתניהו ומעצבי דעת קהל מרכזיים להודות שהסגר 

האזרחי לא עובד ופוגע ב'סגר הביטחוני'58.

2010 — המעבר לשיח הפיתוח הכלכלי של עזה

ביוני 2010, לאחר המשט לעזה, הודיעה הממשלה על שורת הקלות בסגר59. שיח הלוחמה הכלכלית התחלף 

בשיח של פיתוח, ולאורך השנה פרסמו גורמי צבא וממשל הצהרות בדבר הצורך בהמרצת כלכלת הרצועה 

והמחויבות הישראלית למלאו.

על הצורך והאינטרס הישראלי בפיתוח כלכלת הרצועה

החלטת הקבינט 
מסירה את הסגר 

האזרחי על עזה 
 ומהדקת את 

הסגר הביטחוני
נתניהו בוועדת חוץ 
ובטחון, 21.06.2010

ועדת השרים 
לביטחון אישרה 

היום הקלות נוספות 
שיאפשרו הרחבת 

 יצוא סחורות 
משטח רצועת עזה

החלטת ממשלה, 
 08.12.2010

 דרך אחת להגביר 
את היציבות זה 

להמשיך במדיניות 
שאנחנו נוקטים זה 

שנתיים – לקדם את 
הפיתוח הכלכלי 

והצמיחה הכלכלית 
אצל הפלסטינים. 

זה טוב להם, זה טוב 
לנו. יש פה שורה של 

 צעדים שמקדמים 
את היעד הזה

נתניהו, 04.02.2011

 אני חשבתי... 
 שלא נוכל להשיג 

את הפלת החמאס 
דרך מצור... ולכן 

חשבתי שזה לא יכול 
להצליח ולצערי זה 

גם לא הצליח 
השר דן מרידור, 
'פגוש את העיתונות', 
30.04.2011

להרחיב את היקף 
הפעילות במעברים 

היבשתיים הפעילים 
כיום, על מנת להגדיל 
משמעותית את נפח 

הסחורות שיעברו 
בהם וכדי להרחיב את 

הפעילות הכלכלית 
הודעת ועדת השרים 
לענייני בטחון לאומי, 
20.06.2010

 אנחנו מחויבים 
 ליצור הבדלה 

בין האוכלוסייה 
לגורמי הטרור  

מתפ"ש, 10.04.2011

משט שיצא מטורקיה לעזה נעצר על ידי כוחות הצבא. המבצע התפתח למאבק אלים שבסיומו נהרגו תשעה אזרחים טורקים ונפצעו מספר חיילים. האירוע   57
גרר ביקורת קשה על ישראל מצד מדינות וגורמים רבים בעולם.

ראו הערת שוליים 51  58
http://www.pmo.gov.il/PMO/Archive/Spokesman/2010/06/spokemediniyut170610.htm :2010 ראו הודעה של הקבינט המדיני–ביטחוני מיוני  59
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לפי ההצהרות המוצגות בטבלה מאמינים חברי הממשלה וגורמים בצבא שהפיתוח הכלכלי של הרצועה הוא 

אינטרס ישראלי מובהק. רק בספטמבר האחרון הצהיר שר החוץ, אביגדור ליברמן, שכשהתוצר הלאומי הגולמי 

הפלסטיני יגיע ל-15,000$ לנפש ניתן יהיה להשיג פתרון לסכסוך60. בראיון שנערך לצורך כתיבת הדו"ח, גם 

ד"ר תומר ברודי, מרצה בכיר בפקולטה למשפטים ובמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, טען 

שבהחלט היה קל יותר להגיע להסדר ולייצב אותו לו היתה הכלכלה הפלסטינית מפותחת וצומחת יותר, מכיוון 

שאז היה לציבור הפלסטיני אינטרס חזק יותר בשימור מצב הרווחה. ברודי הוסיף שמעמד כלכלי מאוזן יותר 

בין המשקים הישראלי והפלסטיני היה מצמצם את תחושת התלות הכלכלית הפלסטינית אל מול תפיסת 

ההגמוניה הישראלית.

בחינה של מה שנעשה בפועל, לאור הצהרות חברי הממשלה וגורמי הצבא, מעלה שעד היום בוצעו מספר 

הקלות בסגר. ישראל הסירה את ההגבלות על הכנסת כל סוגי הסחורות, למעט סחורות שהיא מגדירה 

דו-שימושיות וחומרי בנייה61. העברת חומרי בנייה מאושרת רק במקרים בהם החומרים מיועדים לפרויקט 

של ארגון בינלאומי שהרשות הפלסטינית מפקחת עליו. ייצוא התוצרת החקלאית )תותים, פרחים, פלפלים 

ועגבניות שרי( לאירופה בלבד נמשך בכמויות גדולות יותר62, וכיום טוענת ישראל שהיא מאפשרת לייצא 

לאירופה גם טקסטיל ורהיטים. עם זאת, קשה לסוחרי הרצועה לפתח את השווקים האירופאים הרחוקים 

והפחות טבעיים כיעדים לייצוא, ובפועל כמות הייצוא שישראל מאפשרת עומדת על כ–2% בלבד מהכמות 

שישראל התחייבה להתיר לייצוא במסגרת הסכם המעברים ב–2005.

מספר היציאות המאושרות על ידי המתפ"ש )מתאם פעולות הממשלה בשטחים( עבור אנשי עסקים לישראל 

ולגדה עלה ל–70 ביום63. בדו"ח שהוצא לציון שנה להכרזה על ההקלות, התגאה המתפ"ש בקרוב ל–30,000 

האישורים שניתנו מאז יוני 2010, אך מספר זה מתגמד בהשוואה לחצי מיליון יציאות בממוצע של עובדים 

פלסטינים מדי חודש ב–2000 64. בנוסף, האישורים שניתנים כיום מיועדים ל'סוחרים בכירים' בלבד, המוגדרים 

כאלה שיציאתם תתרום לשיפור כלכלת הרצועה. מעט הנשים הסוחרות בעזה, כמו גם סוחרים צעירים 

המבקשים ליצור קשרי מסחר עם ישראל והגדה, לא מקבלים אישור65. נתונים אלה מבטאים התעלמות 

מהתפישה המקובלת, לפיה עסקים קטנים הם סקטור בעל חשיבות קריטית לפיתוח ולקידום הכלכלה.

במהלך העשור סגרה ישראל באופן הדרגתי שלושה מתוך חמשת המעברים בינה לבין הרצועה, שהפכו באותה 

תקופה ליעד של תקיפות מצד ארגונים פלסטינים, ולא החזירה אותם לפעילות עד היום66. בנוסף, מאז 2008, 

גישת הפלסטינים לאורך מרבית חופי עזה מוגבלת לשלושה מיילים ימיים, כשבצפון נאסרה לחלוטין גישת 

פלסטינים לרצועה שרוחבה מייל ימי וחצי לאורך הגבול עם ישראל, ובדרום לרצועה ברוחב מייל ימי אחד 

לאורך הגבול עם מצרים67. כך, כמויות הדגה הממוצעות בשנה בין 2009 ל–2011 הן המצומצמות ביותר מזה 

ראו כתבה ב–National Post מספטמבר 2011:   60
http://fullcomment.nationalpost.com/2011/09/20/avigdor-lieberman-palestinian-statehood-would-set-a-dangerous-precedent/

רשימת סחורות זו כוללת ואף מרחיבה את רשימת הפיקוח של הסדר ואסנאר, מקור המידע המוכר על ידי הקהילה הבינלאומית והמגדיר טובין   61
http://www.wassenaar.org/controllists/index.html :"דו-שימושיים"

בין נובמבר 2010 למאי 2011 יצאו 290 משאיות, בעוד שבמהלך כל שלוש שנות הסגר )יוני 2007 עד יוני 2010( יצאו 255 משאיות מהרצועה.  62
ראו מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה, מפקדת תיאום פעולות הממשלה בשטחים:   63

http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/3/2533.pdf
http://www.mfa.gov.il/NR/rdonlyres/EDD50D8A-E136-4C82-B7FC-9AB3CB463122/0/GazaImplementationCivilPolicy1year2.pdf :ראו כאן  64

ראו הערת שוליים 63.  65
מעבר רפיח נסגר לתנועת סחורות ב–2005 ונותר סגור לסחורות עד היום, מעבר קרני נסגר ברובו ב–2007 )אם כי המסוע בקרני נסגר סופית רק ב–2011(,   66

מעבר סופה נסגר ב–2008, ומסוף הדלקים בנחל עוז נסגר ב–2010. נותר מעבר כרם שלום שממוקם בתוך ישראל, ליד הגבול המשולש עם רצועת עזה.
דו"ח בין הגדר לסדן.  67
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עשור68. למעשה, למרות השיפור המינורי שחל בעקבות ההקלות, עדיין יש פער גדול בין הפעילות הכלכלית 

בשנים אלו לבין זו שנרשמה בשנים שלפני הסגר ובהשוואה למדדים אחרים של הפוטנציאל הכלכלי של 

הרצועה )עליהם נרחיב בהמשך(.

כלכלת הרצועה | כניסה ויציאה של משאיות נושאות סחורה
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מקור: Pal-Trade ורשות שדות התעופה בישראל

 משאיות נכנסות
 משאיות יוצאות

הדרך לפיתוח כלכלת עזה עוד ארוכה. אין לזלזל בהקלות שביצעה ישראל בסגר, אך באותו הזמן יש לזכור 

שהגורמים לצמיחה הכלכלית שנראתה במהלך השנה האחרונה לא יוכלו לבדם להביא לפיתוח ארוך–טווח של 

הכלכלה בעזה. השיפורים שנרשמו הם תוצאה של תרומות בינלאומיות, המשך העברת כספים מהרשות לרצועה 

והרחבת הסקטור הציבורי. יחד עם זאת, ה'מנועים' הדרושים לפיתוח הכלכלה נותרו כמעט דוממים. ביניהם 

ניתן לציין את היכולת לייצא סחורות מהרצועה גם לגדה ולישראל, האפשרות לעובדים ולאנשי עסקים לעבור 

לגדה המערבית ולישראל, האפשרות לסטודנטים מהרצועה ללמוד בגדה, פיתוח מערכת משפטית המעניקה 

וודאות עסקית לסוחרים ולמשקיעים וחינוך ליזמות ולפיתוח טכנולוגי. לטענת ד"ר ברודי, בכל ההקשרים 

הללו, יש לממשלת ישראל ולמגזר העסקי מה לתרום, לא רק מבחינת הסרת מכשולים לפיתוח אלא גם באופן 

חיובי, בנקיטת יוזמות מחודשות. שחרור גלעד שליט מהווה התפתחות שצריכה לסמן נקודת מפנה בפעולות 

הממשלה ביחס לרצועה ולהביא למימוש כוונותיה המוצהרות ליצור תשתית מתאימה לפיתוח כלכלי של עזה.

פוטנציאל הצמיחה של כלכלת הרצועה

קשה להעריך בצורה מדויקת מהו פוטנציאל הצמיחה של כל כלכלה. גורמים רבים משפיעים עליו ולרוב לא ניתן 

לקחת בחשבון את כולם. קושי זה גדל בבואנו לבחון את כלכלת הרצועה, על שלל החסמים הקיימים לפיתוחה 

כיום. על מנת להעריך את הפוטנציאל לפיתוח עזה בחרנו להציג מספר פתרונות. חשוב לציין שבכל הערכה 

מגבלות התנועה אינן החסם היחיד שעומד בפני פיתוח, אבל הן בהחלט נחשבות לאחד המרכזיים שבהם.

ראו את הדו"ח החודשי של משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים בשטח הפלסטיני הכבוש מנובמבר 2011:   68
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_12_15_english.pdf
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הפתרון האינטואיטיבי, ולכן הראשון, הוא בחינת היקף הפעילות הכלכלית בתקופה שלפני הסגר והתייחסות 

אליו כפוטנציאל. ייתכן שהערכה זו מורידה מערך הצמיחה האפשרי, אבל היא אמינה בהיותה מבוססת על 

ניסיון העבר. התרשים המציג את התמ"ג לנפש מול מגבלות התנועה מציג הערכה זו.

פתרון אחר מתייחס לגידול המקביל שאירע בגדה וברצועה בתקופה שלפני הסגר, ולפיו יכול לחול ברצועה 

גידול יחסי הדומה לזה שחל בגדה מאז 2007. התרשימים הבאים מתארים הערכה זו:

 The economic costs of the Israeli occupation for the occupied Palestinian territory,:מקור

.the Palestinian Ministry of National Economy, Sep. 2011
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לפי קרן המטבע הבינלאומית, בין 1968 ל–1987 עמד הגידול בהכנסה לנפש בגדה המערבית וברצועת עזה 

על 4.4% לשנה, ובין 1994 ל–2010 ירד ל–0.6% לשנה. לו היה הגידול נותר במהלך השנים על 4.4%, התמ"ג 

לנפש ב–2010 היה גדול ב–88% 69.

לבסוף, ניתן גם לציין את מידת המוכנות של סקטורים שונים להגברת פעילותם. בסקר שנערך בקרב 188 

חברות יצרניות, טענו 60% מהן שהן מוכנות להתחיל לייצא תוך חודש מקבלת האישור לכך. התעשיינים בעזה 

מעריכים שפתיחת המעברים לייצוא לישראל ולגדה תביא לעליה של 63% במכירות, של 51% בתעסוקה ושל 

39% בהשקעות70.

פוטנציאלמאז יולי 2010יוני 2007—יוני 2010לפני 2007שם המפעל

ייצא אלאמיר תעשיות גלידה  ,85% של  תפוקה 
לגדה 50% מכלל הייצור

 .2007 ביוני  לעבוד  חדל 
 2009 ב- יצר  לי חזר 
מכושר   30% של  בהיקף 

העבודה בו

עובד בתפוקה של כ-30%, 
מבלי יכולת לייצר לגדה

מעריך  המפעל  מנהל 
לכושר  לחזור  שניתן 
לפני  נהוג  שהיה  הייצור 
2007 אם יוסרו המגבלות 

על ייצוא לגדה

95% חברת פלסטין לתרכיזי מיץ לישראל  ייצאה 
ערך  )ששוות  מתוצרתה 

לכ-3,500 טון בשנה(

ביוני  לחלוטין  הושתקה 
לעבוד  חזרה   .2007
עד  של  בהיקף  ב-2008 
5% מרמת הייצור שהיתה 

נהוגה לפני 2007

 30% של  עבודה  היקף 
שהיה  העבודה  מהיקף 

נהוג לפני 2007

מעריך  המפעל  מנהל 
שניתן יהיה לחזור לכושר 
לפני  נהוג  שהיה  הייצור 

2007

לייצור  אלרדיסי  מפעל 
בקבוקי פלסטיק

ייצא לישראל ולגדה 50% 
מתוצרתו

עובד בתפוקה של כ-40% הושתק לחלוטין
בלבד

מעריך  המפעל  מנהל 
ת  ו ל ב ג מ ה ת  ר ס ה ש
תאפשר להגדיל את נפח 
הזדמנות  תהיה  הייצור. 

להוסיף קווי ייצור 

ייצאה לישראל 80% ולגדה חברת עג'ור לרהיטים
20% מתוצרתה

ביוני  לחלוטין  הושתקה 
עם  לעבוד  חזרה   ,2007
חומרי גלם שהוברחו דרך 
המנהרות ב-2009, בהיקף 
לתקופה  ביחס  נמוך 

שלפני 2007 

מעריך כושר ייצור של כ-30% המפעל  בעל 
ת  ו ל ב ג מ ה ת  ר ס ה ש
תאפשר כושר ייצור גבוה 

והוספת קווי ייצור

http://www.imf.org/external/country/WBG/RR/2011/041311.pdf :2011 ראו דו"ח של הקרן מאפריל  69
http://www.paltrade.org/cms/images/enpublications/Tracking%20Changes%20in%20 :2011 לפי דו"ח משותף של הקוורטט ופל-טרייד, מרץ  70

Major%20Industrial%20Sectors%20in%20Gaza.pdf
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פוטנציאל ייצוא | סקטור התעשיה והחקלאות

לפחות

 40 
חברות רהיטים 

 מוכנות לשווק 
את תוצרתן לגדה

 13
 חברות 

מתעשיית המזון
 מוכנות לשווק 

את תוצרתן לגדה

 550
מתפרות 
 מוכנות לשווק 

את תוצרתן לישראל ולגדה

Pal-Trade ;מקורות: האיחוד הכללי של התעשייה הפלסטינית

מתוכן 280 מוכנות לשווק בגדה

2300 טון
389 טון

55 מיליון
11 מיליון

904 טון
6.7 טון

פוטנציאל הייצוא לעונה

עגבניות שרי

ייצוא בעונת 2011-2010

תותים

פרחי 
ציפורן

המלצות

במסגרת כתיבת הדו"ח התייעצנו עם מומחים מתחום הכלכלה והמשפט הבינלאומי וביקשנו מהם להמליץ 

על צעדים למימוש פוטנציאל הפיתוח של הרצועה, להלן הצעותיהם:

אפרים קליימן, פרופ' לכלכלה באוניברסיטה העברית, מצביע על הצורך בפרויקטים של בניה ושל שיקום 

התשתית והנזקים שנגרמו במבצע עופרת יצוקה לשם פיתוח בטווח הקצר. מעבר לכך, הדבר הראשון שממשלות 

יכולות לעשות למען פיתוח הוא, לדבריו, לאפשר לגורמים עסקיים להגיע לשווקים. אם ישראל מעוניינת 

בפיתוח הרצועה, עליה להסיר מגבלות, מאחר שאנשים לא ישקיעו ברצועה אם לא יהיו בטוחים שסחורתם 

תגיע לשוק ותגיע בזמן; שחומרי הגלם יגיעו למפעליהם ושעובדיהם יתייצבו בזמן לעבודתם. הסרת מגבלות 

המונעות השקעות משמעה, בראש ובראשונה, מתן חופש תנועה לאנשים וסחורות אל האזור וממנו.

פרופ' קליימן מזכיר גם את האפשרות לשווק ירקות מעזה בישראל, ומציין שביחס אליה קיימת בעיה בגלל 

הפיקוח הפיטו-סניטרי שנועד למנוע כניסת מזיקים חקלאיים לשטח ישראל, אך שניתן למצוא לה פתרון.



26

המלצות אלו חופפות להמלצות שנכתבו בדו"ח שהוציא השנה )2011( מרכז פרס לשלום71.

ד"ר תומר ברודי, מרצה בכיר בפקולטה למשפטים ובמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, טוען 

שתפיסה של הפרדה כלכלית מוחלטת בין המשק הישראלי לפלסטיני איננה מיטבית ואף איננה ריאלית, מאחר 

שהמשקים שזורים זה בזה בפועל ויש ביניהם גם תאימות מסוימת. לדבריו, ישראל צריכה לפתח רגישות 

לרתיעה הפלסטינית מההגמוניה הכלכלית הישראלית. קבלת הגמוניה כזאת על ידי הפלסטינים עלולה להדגיש 

את התלות שלהם בישראל, תלות ממנה הם מבקשים להימנע. לכן, לדברי ברודי, כדי לקדם שיתוף פעולה 

ישראלי—פלסטיני, לאחר השגת הסדר ואולי אף לפני כן, יש לדאוג לכך שלפלסטינים יהיו התנאים לפיתוח 

כלכלי על מנת שהתלות של המשק שלהם במשק הישראלי תצטמצם, מה שיאפשר שיתוף פעולה. קודם לכך, 

תצטרך ישראל לקבל את תחושת הביטחון שתאפשר לה להעניק את התנאים לכך. ד"ר ברודי מוסיף שכדי 

להשיג אינטגרציה כלכלית טובה יותר בין המשק הישראלי לפלסטיני, יש צורך לפעול להאחדה של הסטנדרטים 

בכל הקשור לבריאות הציבור, איכות הסביבה וכו'. ניתן להשיג האחדה יחסית באמצעות צד שלישי )מדינות 

זרות וארגונים בינלאומיים(. ד"ר ברודי מציין שאחת הדרכים לעידוד שיתופי פעולה ישראליים—פלסטינים 

היא השגת הקלות על מכסי יבוא בשווקים חיצוניים )כמו ארה"ב והאיחוד אירופי( עבור מוצרים שמיוצרים 

במסגרת שיתוף פעולה72.

דו"ח מרכז פרס לשלום.  71
בדומה להסכמי "אזורי תעשיה מוכרים" )QIZ( שנחתמו מול ירדן וארה"ב, ומול מצרים וארה"ב:   72

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/FB0AA59D-BA77-4C8A-ACC1-D3A19663BBBE.htm




