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   הפלסטיניתחברה האזרחית פגיעה ב

  כתוצאה מההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית

 2010 מאי

    

אשר מנסים לקדם שינוי חברתי , במסגרת החברה האזרחית פועלים ארגונים בלתי ממשלתיים

הנחה מקובלת  .הקהילהתוך עידוד תהליכים הצומחים מתוך , השלטוןהשפעה על מערכות באמצעות 

שכן היא , בכלל החברה מגוונת וחזקה מסייעת לחיזוק הדמוקרטיה, רה אזרחית פעילההיא כי חב

 ייצוגן של קהילות שונותמאפשרת את , חברתיים ושלטונייםהפרט בתהליכים מעורבות את  המעצימ

על אחת כמה . ופעולותי עלהשלטון ודורשת ממנו דין וחשבון דרישות מן מעמידה , בתוך החברה

עם שלטון מרכזי מפוצל ומוסדות , ה של חברה אזרחית בחברה נטולת מדינה ריבוניתוכמה חיוני קיומ

  .כפי שהינו מצבה של החברה הפלסטינית, ועם פיצול קהילות בין אזורים שונים, שלטון חלשים

בהן , ארגונים בלתי ממשלתיים הפועלים למען מטרות שונות 1,500-בגדה המערבית קיימים יותר מ

וברצועת , חינוך ושוויון נשים, תרבות, פיתוח, זכויות אדם, צדק חברתי וכלכלי, קידום הדמוקרטיה

.עזה פועלים כאלף ארגונים כאלה
1

איסור התנועה בין רצועת עזה לגדה המערבית שמנהיגה ישראל  

ומקשה עליה , מחזק את פיצול את החברה האזרחית הפלסטינית בין חלקי השטחים 2000מאז שנת 

  .לטובת כלל תושביהם, בכלל השטחים, לקידום כל אותן מטרותלפעול כגוף אחד 

הפלסטיניים פועלים בשני האזורים על מנת להנחיל ערכים ולספק שירותים לכלל חלק מהארגונים 

מטבע . הן בגדה המערבית והן ברצועת עזהוהם מחזיקים לצורך כך סניפים , תושבי השטחים

, לצורך פגישות צוות והנהלה אזוריםהבין שני ע תכופות בארגונים אלה לנוצריכים העובדים , הדברים

הכשרות וכנסים בנושאי , ועריכת סדנאות, תכנון פעולות עתידיות, תיאום אסטרטגיות הפעולה

ההפרדה בין עזה והגדה מקשה על כל אלה שכן היא יוצרת נתק בין הצוות וההנהלה בעזה . העבודה

. גורמת להתרחקות תכני העבודה לכיוונים שוניםמקשה על יצירת חזון משותף ו, לאלה שבגדה

הוידאו , האפשרות היחידה של העובדים בעזה לתקשר עם עמיתיהם בגדה היא באמצעות הטלפון

אמצעי תקשורת אלה . תחליפים בלתי מספקים למפגש בלתי אמצעי פנים אל פנים –והאינטרנט 

סניפי העמותות בעזה סובלים . כופיםמלווים בתסכול וחוסר יעילות נוכח ניתוקי הרשת והחשמל הת

משום שהקשר שלהם עם העולם החיצון מנותק נוכח הסגר הכולל על , ממצוקה קשה במיוחד

קשרי העמותות עם תורמים ועם ארגונים עמיתים מהעולם . הרצועה

שעובדיהם אינם , מתבצעים בסניפי הגדה ופוסחים על סניפי עזה

  . ריםיכולים גם לקבל הכשרה מפי מומחים ז

אשר מפתח , עמותת תאמר היא ארגון חינוכי לא ממשלתי

. אלטרנטיבות והשלמות למערכת החינוך הפורמלית בשטחים

ילדים וצעירים מעזה , במסגרת אחד מהפרוייקטים של העמותה

                                                 
1
חבר , ראר'ומפי עלאם ג, 26.1.2009-מ לעאידה עבד אלבארי מעמותת גישה בראיון, PNGOמנהל , שאווא-ד א'נמסר מפי אמג 

  .2.2.2010-למוחמד עזאיזה מעמותת גישה בשיחת טלפון מ, ברמאללה PNGOוועדת 
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איאם - והארגון מדפיס אותם במגזין שמופץ עם עיתון אל, והגדה כותבים סיפורים ומאיירים אותם

צוות הכתיבה מעזה מנוע מלהגיע לפגישה השבועית של , אז הנתק בין שני האזוריםמ. מדי חודשיים

ההורים והחברה , וכך הילדים, אוסרת ישראל על כניסת העיתון לעזה 2008מאז , בנוסף. המגזין בגדה

.שחצי מתוכנו נכתב בידי ילדים מעזה, בעזה לא יכולים לקרוא את המגזין
2 

  

למעט רשימה מצומצמת של , מהגדה המערבית לרצועת עזה האיסור על העברת רוב הסחורות

הללו תלויים ; פוגעת אף היא בסניפי הארגונים שבעזה, כהגדרת ישראל, "הומניטאריים"מוצרים 

ציוד משרדי וחומרים נוספים אשר חיוניים , מכשירי כתיבה, לחלוטין בסניפי הגדה למשלוח פרסומים

ם לרצועה ממצרים דרך המנהרות אינה עונה על צרכי קניית מוצרים שמוברחי. לעבודת הארגון

ורכישתם דרך , ההיצע שלהם מוגבל, איכותם ירודה, מכיוון שעלות המוצרים הללו גבוהה, הארגונים

בלאו הכי לא ניתן להכניס דרך המנהרות ; ב"המנהרות מנוגדת למדיניות של תורמים מאירופה וארה

  .ספרים ופרסומים שמופקים בגדה

, יוניים לעבודתו של סניף תאמר בעזה אינם יכולים להשלח אליו מהסניף הראשי בגדהחומרים ח

מחשבים ואפילו עלוני מידע שמתארים את , רהיטים, ציוד ספורט, כולל כלי נגינה עבור חדר המוזיקה

  .העמותה

  

. אנחנו מרגישים כי צוות עזה עובד בוואדי מרוחק מאוד מצוות הגדה"

יתן לממש טוב יותר את הפוטנציאל הלימודי של אנחנו רואים שבגדה נ

העמותה כי יש להם אפשרות להשתמש בכל האמצעים החינוכיים של 

אנחנו מחזיקים בשלוש . [...] מהם לילדים בעזה אין אפשרות להנות, הארגון

מעל שנה וחצי לא קיבלנו אף ספר מהספרים שלנו . ספריות ברצועת עזה

ריד את מספר הקוראים בקרב הילדים הדבר מו. [...] שבגדה המערבית

ומשפיע לרעה על רמת החינוך והתרבות של הילדים ברצועת , והקהילה

  " עזה

  )19.10.2009, 2.10.2009, רכזת פרוייקט בעמותת תאמר לחינוך קהילתי, פיירוז חמיד(

  

ם גם עמותות שנזקקות לסחורות הומניטריות לצורך עבודתן ברצועה נפגעות מהגבלות ומעיכובי

היא עמותה רפואית קהילתית ללא ) Medical Relief(החברה הפלסטינית לטיפול רפואי . שגורמת ישראל

עבודת העמותה בעזה תלויה באופן מוחלט . מרפאות בגדה וברצועה 26אשר מפעילה , מטרות רווח

ונים ציוד עזר כמו הליכ, מכשור רפואי, כולל תרופות –באספקת ציוד ממטה הארגון בגדה המערבית 

הקשיים על העברת . למשל בנוגע להתמודדות עם שפעת החזירים, וכיסאות גלגלים וכן עלוני הסברה

במידה ומכשיר רפואי בעזה מתקלקל . הציוד מהגדה פוגעת קשות ביכולת העמותה לתפקד ברצועה

  . יתרק בגדה המערב, או לרכוש עבורו חלקי חילוף, משום שניתן לתקנו, הדבר גורם לשיתוק העבודה

כמו גם בעבודתן של עמותות אחרות אשר , גם האיסור על מעבר אנשים פוגע בעבודת העמותה

במטרה להשלים את מערכת הבריאות הבלתי , פועלות ברחבי השטחים בתחומי הרפואה והשיקום

.מהאוכלוסיה 2.5%-כ, אנשים עם מוגבלויות 35,000ברצועת עזה יש כיום מעל . מספקת בשטחים
3
 

אינם יכולים להתעדכן , ששייכים לעמותות החברה האזרחית, קום בעזה לאנשים כאלהמרכזי השי

הדבר משפיע לרעה על יכולתם להעניק . בשל בידודם, בשיטות הטיפול שמתפתחות תדיר

סניף החברה הפלסטינית לטיפול רפואי בעזה מנסה לשלוח . למטופליהם את הטיפול לו הם זקוקים

או לקבל , ל הכשרה לעבודה על מכשירים רפואיים ממומחים זריםאת עובדיו לגדה על מנת לקב

עובדי העמותה נעדרים את ההכשרה , כתוצאה מכך. אך ללא הצלחה, אישור לכניסת המומחים לעזה

  .המתאימה להפעיל את כל הציוד הנחוץ לעבודתם

                                                 
ללביבה חרש , ברמאללה עיתוןהל "סמנכ, מצרי-הדי אלומפי מ, איאם ברצועת עזה-קשטאוי מסניף אל-נמסר מפי סמי אל 2

 בהתאמה, 28.4.2010-ו 13.12.2009- מעמותת גישה בשיחות טלפון מ

National Society for Rehabilitation ,Statistical Report about Disabilities in Gaza Strip , זמין ב, 2009ספטמבר-www.gnsr.org   
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לא נתנו  2002 ומאז שנת, אז התחילו בעיות. קיבלנו אישורים לנסוע לגדה באופן סדיר 2000עד "

המבט ' מנק, למעט במקרים קשים ודחופים והומניטריים, לנו אישורים

יש . שכל צורך שלנו בנסיעה הוא דחוף באופן עקרוני, תבין. של ישראל

כי אנחנו , לנו צורך מתמיד ויומיומי לתקשורת ונסיעות בין הגדה ועזה

לה עבודתנו לא יכו. עובדים בתחום רפואי שכולל גם מקרי חירום

כי כל עיכוב בעבודתנו יכול לעלות בחיי בני , לסבול עיכובים ודחיות

, מנהל החברה הפלסטינית לטיפול רפואי בעזה, י'עאאד יאג(" אדם

7.9.2009(  

  

, בין היתר בשל ההפרדה שכופה ישראל בין עזה והגדה, בשל הנסיבות הנבדלות שנרקמות בכל אזור

ואילו אלה , ארגוני הגדה פועלים יותר בכיוון של פיתוחכש, נוצרת התרחקות גם במטרות הארגונים

, בצירוף עם הפילוג השילטוני של חמאס ברצועה ופתח בגדה, ההפרדה. שבעזה מתמקדים ברווחה

ופערים , ריחוק תרבותי הולך וגדל ביניהםשמלווה ב, יוצרים נתק בין החברות שבשני האזורים

ועתה , בקרב אוכלוסייה שנהגה להיות חברה אחת, כל אלה. מתרחבים בתפיסות בנושאים חברתיים

  . מתקשה לקיים חיי חברה ותרבות משותפים

, מוסדות תרבות הפועלים ברצועה 48-כארגון גג ל 1999איחוד מרכזי התרבות בעזה פועל מאז 

קיים קושי גדול  2000מאז שנת . זירת התרבות והאמנות בעזה על כל היבטיהומטרתו לפתח את 

ולאמנים מאזור אחד אין אפשרות לבצע , בקיום ארועי תרבות משותפים ליוצרים מעזה ומהגדה

  . קונצטרים והופעות מחול בפני קהל מהאזור השכן, מחזות

  

הדבר . התרבות והאמנות באופן כולל אנו שואפים להוות גוף מאוחד בין הגדה ועזה ולפעול בתחום"

כל זה הביא לידי ירידה ברמת היצירה האמנותית בעזה כי אנו . פשוט לא ניתן בגלל ההפרדה

ישנם הרבה , בנוסף. דבר שמשפיע על התודעה התרבותית של האנשים, מבודדים מהעולם החיצון

דה מנע עד כה מאמנים בידודה של עזה מהג. כישרונות החיים להם בעזה ואשר זקוקים לטיפוח

זו . אלה לפתח את כישרונותיהם ומיומנויותיהם באמצעות שיתוף פעולה עם אמנים אחרים בגדה

דבר שהוא אחד ממטרות הסגר והמצור , אכן מדיניות המנסה לשמר בורות ורדידות תרבותית

סית שבסופו של דבר מיועד להגביל את החשיבה של האנשים בעזה לתחום של שאלת הקיום הבסי

  )25.10.2009, מנהל איחוד מרכזי התרבות בעזה, יסרי דרויש" ?'מה אוכלים היום'והשאלה 
  

ההפרדה בין עזה והגדה מונעת מאמנים פלסטיים להציג את יצירותיהם בפני הקהל הרחב ברחבי 

נמנע מהם לקחת חלק בפתיחת  –ואם הם מצליחים להעביר את יצירותיהם לאזור השני , ארצם

ולערוך סדנאות , לקיים תקשורת בלתי אמצעית עם עולם האמנות שבאזור השכן, הםהתערוכה של

האמנים בעזה סובלים גם מקושי בהכנסת חומרים לרצועה להם הם זקוקים לצורך . אמנות משותפות

  :הוצגו בגדה המערבית ללא נוכחותו, צייר וצלם מעזה, מספר תערוכות של שריף סרחאן. היצירה

                                                                                           

נשלל . גדה המערבית השפעה משמעותית על אמנים בעזהלאיסור על נסיעות ל"

, הגדה אווירנמנע מאיתנו לנשום את , מגע פיזי עם החצי השני של העםמאתנו 

 אניר שהכי מכאיב לי כשהדב[...]. להרגיש שאנחנו מחבקים את אדמתה והריה 

 לנסועהקבועה שנאסר עלי  תשובהה היא, מגיש בקשה לאישור יציאה לגדה

תשובה כזאת הורגת . בגלל שאין עדיפות לנסיעה מסוג זה או כי היא אינה דחופה

 בוערת אשהסגר הוא , כהההסגר הוא הצבע השחור  .כל דבר חי בתוך האמן

מול עדשות המצלמות של ידו כף ת אשם הכיבוש  .האת כל הסובב אותשאוכלת 

    ".של לא כלום, היא של ריק, תמונהמצלם תה אכאשר ו, כל האמנים
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גם שלטון חמאס ברצועה מגביל את תנועת , בנוסף לסגר ולהגבלות התנועה שמטילה ישראל

מנעו גורמי בטחון מרופאת ילדים  2009במאי : התושבים ועובדי החברה האזרחית אל מחוץ לרצועה

ואסרו על , זה מלנסוע לרמאללה דרך מעבר ארז לצורך מבחן של איגוד הרופאים הפלסטינימע

נציגות של האיגוד הכללי של הנשים הפלסטיניות לנסוע לרמאללה בדרכן לאסיפה  84משלחת בת 

מנעו גורמי בטחון ממספר בכירים בתחום הספורט מלנוע לגדה  2009ביולי . הכללית של האיגוד

גוסט אסרו על חברת מועצת הפתח וחברת המזכירות הכללית של האיגוד הכללי של ובאו, המערבית

.מלנסוע לרמאללה, הנשים הפלסטיניות
4

  

מצד הרשות הפלסטינית תיעוד הפרות מספר ארגוני זכויות אדם פועלים בשטחים באמצעות 

סיוע ו תלהביא לקידום עקרונות החוק וזכויות האדם בממשל ובחברה הפלסטיניניסיון , וחמאס

הארגון מפיק . הוועדה העצמאית לזכויות אדם היא ארגון ססטוטורי שפועל למען מטרות אלה. לפרט

הן בגדה המערבית , שנתייים ונושאיים בנושאי זכויות האדם בשטחים הפלסטיניים, דוחות חודשיים

מעמיקים בין ודורשים דיונים , דוחות הוועדה עוסקים בנושאים משפטיים מורכבים. והן ברצועת עזה

הניתוק . אשר קשה מאוד לקיימם בלי אפשרות להפגש פנים אל פנים, חברי הצוות משני האזורים

 :הכפוי בין עזה לגדה פוגע גם בפעילויות נוספות של הארגון

  

ולצורך זה עורכים הרבה , אנו מקיימים פרוייקט להעלאת המודעות הציבורית לזכויות האדם"

מעבירי הסדנאות . רפואה וזכויות אדם, ה על נושאים כגון משטרהסדנאות לציבור בגדה ובעז

ולימוד תחום זכויות , כולל סדנאות להעלות את מיומנותם להנחייה, צריכים לקבל הכשרה מעמיקה

אך העובדים שלנו לא יכולים לנסוע , כל זה מתקיים בגדה כי בעזה אין את המומחים לכך. האדם

וזה משפיע באופן שלילי , גלל זה רמת ההכשרה בעזה לא מתפתחתב. בגלל הסגר, להכשרה כזו בגדה

  " על הגעת המידע על זכויות אדם לחברה האזרחית בעזה

  )16.9.2009, דובר הוועדה העצמאית לזכויות אדם בעזה, חילו- ת אל'בהג(

  

  

אשר אוסרת עליה לבקר במרכזי , הוועדה נתקלת גם בהגבלות על עבודתה גם מצד ממשלת חמאס

ארגנה הוועדה ארגנה סדנה  2009באוקטובר , מעבר לכך. רים והחקירות של כוחות הביטחוןהמעצ

 מנהל, מיל סרחאן'לפי ג, יומיים לאחר מכן; בנושא העינויים במרכזי חקירה של הממשלה בעזה

והודיע כי ישנה החלטה של , נכנס כוח משטרתי למשרדי הארגון בעזה ,בוועדהרצועת עזה פרוייקט 

.ללא מתן נימוק, ים להפסקת העבודה של הוועדהמשרד הפנ
5

לאחר שקמה מחאה בקרב ארגוני  

.הכחיש משרד הפנים כי התקבלה של החלטה כזו, זכויות האדם בעזה
6
   

  

- - -  
  

אלא בחברה , הגבלות התנועה בין רצועת עזה לגדה המערבית אינן פוגעות רק בארגונים ובעובדיהם

דה בין האזורים פוגעת באפשרות של הארגונים הבלתי ההפר. אותה הם מנסים לשרת, כולה

, תורמת לקפיאת החברה האזרחית בעזה על שמריה, ממשלתיים לעשות את מלאכתם לטובת הציבור

  .ומעמיקה את הפערים שבין החברה הפלסטינית בעזה לזו שבגדה
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