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מבוא
כבר יותר מרבע מאה שישראל מגבילה את התנועה בין עזה לגדה 

המערבית. ההגבלות המחמירות והולכות נומקו תחילה כחלק ממערך של 

שיקולים ביטחוניים, אך מבט מ-2016 מאפשר לומר שרבות מהמגבלות 

הן תוצאה של תפישה מצמצמת של מחויבות ישראל כלפי 1.8 מיליון 

התושבים הפלסטיניים החיים ברצועה, יותר מאשר יישום מחויבות 

ביטחונית כלפי תושבי ישראל. המדיניות שמטרתה הפרדה בין תושבי עזה 

לתושבי הגדה גובה מחירים כבדים מהחברה הפלסטינית ומזיקה לטווח 

מיידי וארוך. לעומת זאת, הרווחים שישראל אמורה לקצור ממדיניות זאת 

אינם נראים לעין.

למרות שהיא נוטלת לעצמה סמכויות מהותיות של שליטה – על הגבולות 

הימיים, היבשתיים והאוויריים, על רישום המען, על התכנון התשתיתי, על 

המרחב האלקטרומגנטי ועוד – מדיניות ישראל לא מראה הבנה שהשליטה 

הזאת מולידה אחריות כלפי ההתנהלות התקינה של היומיום האזרחי 

ברצועה. ישראל ממשטרת ומגבילה את הסחורה שתושבי הרצועה יכולים 

לשווק מחוצה לה; מגבילה, ממיינת ואוסרת סחורה נכנסת לרצועה, ולא 

פחות מאלה, מונעת תנועה של אנשים אל ומתוך הרצועה, אלא בעיקר 

במקרים הומניטריים חריגים.

אנשי עסקים ומי שנזקקים לטיפול רפואי שאינו בנמצא ברצועה מהווים רוב 

מוחץ של המורשים לצאת לזמן מוגבל מעזה. אלפי בני משפחות מפוצלות 

בין עזה לגדה אינם יכולים להיפגש; תושבי עזה לא מורשים לצאת ללמוד 

בגדה, או כדי ליצור בה בשיתוף עם עמיתים בעלי עניין משותף שם, או כדי 

לרקום קשרי עבודה יציבים, או להשתלם מקצועית, או לשם התפתחות 

אישית. השינויים המינוריים שראינו בקטגוריות למעבר אנשים פסחו על 

פעילי ארגוני החברה האזרחית, שפעילותם קריטית להתקנת החיים 

בטריטוריה הפלסטינית.

ארגוני החברה האזרחית פועלים לשינוי המצב החברתי ולמען איחוד 

העם הפלסטיני המפוצל. ישראל, הם מרגישים, לא רואה את החשיבות 

ההומניטרית של עבודתם ומסרבת להתאים את תנאי הזכאות לתנועה כך 

שיכללו את עובדי הארגונים. אישורי היציאה שניתנים לחולים ולסוחרים 

עונים רק על חלק קטן מכלל מי שצריכים לנוע אל ומתוך רצועת עזה. 

ועדיין, ציינו פעילים בארגונים עמם דיברנו, קל יותר לקבל היתר ליציאה 

מעזה לגדה מאשר בכיוון ההפוך. כמעט ואין כניסה של אנשי ארגוני חברה 

אזרחית מהגדה המערבית לרצועת עזה.

למדיניות הבידול השלכות רבות על חיי תושבי הרצועה; לא מכבר הראינו 

איך הכלכלה הפלסטינית נפגעת ממנה – בעיקר בעזה, אבל לא רק בה – 

וגם את הקרעים שהיא גורמת למרקם האנושי, למשפחות שמפוצלות בין 

חלקי הטריטוריה הפלסטינית. בדפים הבאים נביא נתונים, התרשמויות, 

ציטוטים וניתוח בעקבות סדרה של מפגשים קבוצתיים וראיונות עם עובדים 

ומנהלים בארגוני חברה אזרחית ברצועת עזה. הקריטריונים למעבר הם, גם 

עבורם, מכשול עצום. 

המחקר מבוסס על מפגשים עם נציגים של 32 גופים מחמישה סקטורים: 

ארגוני נשים; ארגוני תרבות; ארגוני זכויות אדם; ארגונים הומניטריים 

שמעניקים שירותים רפואיים ונפשיים, במיוחד לבעלי צרכים מיוחדים; וארגוני 

פיתוח. הם דיברו על הקשיים המקצועיים והאישיים שמגבלות התנועה 

מביאות עמן, ובעיקר על המחירים הכבדים של הפיצול בחברה הפלסטינית, 

ההפרדה בין עזה לגדה ועל הפוטנציאל הלא ממומש של מיומנויותיהם.

תפקיד החברה האזרחית במצבי עימות ובהיעדר ממסד שלטוני מבוסס 

חשוב עוד יותר. במקום שבו צרכיה הבסיסיים של האוכלוסייה לא מוצאים 

פתרון ממסדי, החברה האזרחית מגויסת לסייע. מגבלות התנועה לא רק 

שפוגעות בזכויות האדם של תושבי הרצועה אלא גם במרקם החברתי 

וביציבות החברה הפלסטינית כולה. הן מפגירות אוכלוסיות ובסופו של דבר 

גם מנציחות את הסכסוך.

הנתק בין עזה לגדה מרחיק בין קרעי החברה, מעצב צרכים שונים – 

תרבותיים, חברתיים, מקצועיים – שמקשים עוד יותר על פעולת הארגונים. 

הצורך להיפגש, לצורך העשרה ולימוד, לחילופי מידע ולבניית סולידריות, 

מובן וברור. המחירים של היעדר הנגישות למכשּור חדש ולמומחיּות, מול 

החלופות הדלות של תקשורת מתּווכת, ניכרים לעין. כל אלה לא מעיבים 

על המחויבות העמוקה של נציגי עשרות הארגונים שפגשנו, אך בהחלט 

מערימים בדרכם אתגרים שאינם מחויבי מציאות. לא ברור איזה אינטרס 

אמורות לשרת מגבלות התנועה; ברורים, עם זאת, הנזקים שהן גורמות.

בדפים הבאים נפרס תיעוד של המחירים שמשלמים פלסטינים על 

הבידול בין עזה לגזה, לצד מידע על העבודה המרשימה שעושה החברה 

האזרחית הפלסטינית ושל הפוטנציאל העצום שלה. אלפי אנשים מגויסים 

מדי יום למאמץ ההתמודדות עם האתגר לשפר את איכות החיים בחברה 

מעוטת אפשרויות. מטרתנו בהפקת המחקר הזה היא לשוב ולחזק 

את הקריאה לאפשר תנועה חופשית מתוך הבנת עקרונות זכויות-יסוד 

אוניברסליות; חופש תנועה שיוביל, כפי שיעידו הדברים הבאים, לרווחת 

כלל תושבי האזור.

ארגוני החברה האזרחית פועלים לשינוי המצב החברתי 
ולמען איחוד העם הפלסטיני המפוצל. ישראל, הם 
מרגישים, לא רואה את החשיבות ההומניטרית של 

עבודתם ומסרבת להתאים את תנאי הזכאות לתנועה כך 
שיכללו את עובדי הארגונים

צילום: אדוארדו סוטרס חליל
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ארגוני נשים

פועלים לקידום זכויות נשים, והגנה עליהן, ומספקים שירותים לנשים בתחומים שונים: רווחה, תעסוקה, בריאות, פיתוח מקצועי 

וייצוג משפטי. ארגונים אלה פועלים להגברת השתתפות נשים בחיים הציבוריים ומקדמים שינוי מדיניות ושינויים בחוק הפלסטיני 

בתחומים דיני אישות ושוויון מגדרי. בקבוצת המיקוד שנערכה השתתפו שישה מהארגונים המובילים ברצועה. בנוסף, נערך ראיון 

עומק עם פעילה פמיניסטית ברצועת עזה, שמנהלת את אחד מארגוני החברה האזרחית. 

ארגונים הומניטריים

מספקים שירותי בריאות, בריאות נפש ורווחה לכלל אוכלוסיית עזה. ארגונים אלה מפעילים מרכזים רפואיים, מגישים שירותי 

רפואה מונעת ומקיימים קמפיינים הסברתיים. חלק מהארגונים מתמקדים בשירותים לבעלי צרכים מיוחדים, כולל סיוע בהשגת 

ציוד נדרש, השתלבות בשוק העבודה, וקידום ספורט וחינוך מיוחד לאוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים. בקבוצת המיקוד השתתפו 

שמונה ארגונים מהתחום.

ארגוני תרבות ואמנות

פועלים לקידום, הכשרה ותמיכה באמנים ואנשי רוח ולעידוד האמנות והתרבות הפלסטינית ברצועת עזה. כחלק מפעילותם, 

מפיקים אירועי תרבות ואמנות ומקיימים סדנאות בתחומים שונים. הארגונים גם פועלים לחיזוק הקשרים בין אמנים פלסטינים 

לבין אמנים זרים, מגייסים כספים להפקות אמנות שונות, ועובדים מול הרשויות השונות על מנת לבנות תוכניות ארוכות טווח 

לטיפוח האמנות. נערכה קבוצת מיקוד שבה השתתפו שישה ארגונים, כמו כן בוצע ראיון עומק עם פעיל בארגון נוסף מהתחום.

ארגוני פיתוח 

עוסקים בהנחלת כישורים מקצועיים לקבוצות אוכלוסייה שונות ברצועה, מסייעים בשילובן בשוק העבודה ותומכים בעסקים 

קטנים. הארגונים מקיימים סדנאות הכשרה מקצועית, מאמנים מועמדים לראיונות עבודה ומספקים הלוואות ליזמים. ארגונים 

אלה מתמקדים בדרך כלל בנשים ובצעירים, שתי אוכלוסיות שסובלות מאחוזי אבטלה גבוהים ברצועת עזה. בקבוצת המיקוד 

השתתפו שבעה ארגונים, ונערך גם ראיון עומק עם עובדת בארגון נוסף מהתחום.

ארגוני זכויות אדם

ארגונים אלה מתעדים ומאתגרים הפרות זכויות אדם על ידי ישראל, למשל מקרי הרג בלתי חוקיים לכאורה ומגבלות על חופש 

תנועה. לצד קמפיינים לקידום זכויות אדם ועבודה ציבורית נוספת, ארגונים אלה גם עוסקים בהפרות של השלטונות הפלסטיניים, 

כולל, למשל, עינויים והפרת הזכות להתאגד. הם נאבקים משפטית ומדווחים לגופים שונים של האו"ם, האיחוד האירופי וארגונים 

בינלאומיים נוספים. נערכו ראיונות עומק עם נציגים של שני ארגוני זכויות אדם פלסטיניים ידועים מהרצועה.

הסקטורים שנסקרו

מתודולוגיה ואפיון  
מחקר זה מבוסס על קבוצות מיקוד וראיונות עומק עם נציגים של ארגוני חברה אזרחית ברצועת עזה. במחקר השתתפו שלושים ושניים ארגונים, 

אותם חילקנו לחמישה סקטורים: ארגוני נשים; ארגוני תרבות; ארגוני זכויות אדם; ארגונים הומניטריים שמעניקים שירותים רפואיים ונפשיים, במיוחד 

לבעלי צרכים מיוחדים; וארגוני פיתוח. זאת החלוקה המקובלת ברשת ארגוני החברה האזרחית בעזה. ערכנו קבוצות מיקוד לארבעה מהסקטורים 

־אאלה. הדיון בכל אחת מקבוצות המיקוד נמשך כשלוש שעות והתייחס להשפעה של מרכיבים שונים של הסגר ושל מדיניות הבידול על עבודת הארגו

נים. בנוסף, נערכו ראיונות עומק עם נציגים מארגונים בתחומי האמנות והתרבות, הפיתוח וארגוני הנשים, ועם נציגים משני ארגונים מובילים בתחום 

זכויות האדם ברצועת עזה – סקטור שעבורו לא קיימנו קבוצת מיקוד בשל מיעוט הארגונים וקשיים לוגיסטיים. 

־עעזרנו בחוקר ומנחה הקבוצות איאד אלכרונז, מומחה בעל ידע רב בתחום ארגוני החברה האזרחית ברצועת עזה. את הדיונים הקלטנו ותמללנו במ

לואם, ועל בסיס תמלולים אלו נכתב הדו"ח הזה.
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חברה אזרחית בבידוד חברתי
ההגבלות הקשות על התנועה בין עזה לגדה המערבית פגעו משמעותית 

בעבודת ארגוני החברה האזרחית ברצועה. עובדי הארגונים לא מצליחים 

לצאת לכנסים או לסדנאות לפיתוח יכולות מקצועיות, בגדה או בחו"ל, 

הכשרות שהכרחיות לפיתוח הארגוני ולשיפור השירות שמעניקים 

הארגונים לקהלי היעד שלהם. מארגונים בתחום הבריאות נמנעו 

הדרכות הכרחיות בהפעלת ציוד חדש; ארגונים העוסקים בזכויות 

אדם וארגונים פמיניסטיים נעדרו מקורסים הכרחיים מול מנגנונים 

בינלאומיים. הקושי של נציגי הארגונים לצאת הביא גם לתת-ייצוג של 

צורכי הקהלים שלהם ושל נקודת המבט שלהם. ההגבלות שמטילה 

ישראל מחמירות יותר כלפי צעירים, מה שעוד מעכב פיתוח דור המשך 

שיוביל את הארגונים. ארגוני נשים במיוחד ציינו כי צעירי וצעירות 

התנועה הפמיניסטית ברצועת עזה אינם מכירים פעילות ופעילים 

מהגדה המערבית.

ד"ר חוסאם נונו, מנהל יחסי ציבור וגיוס משאבים בארגון "תוכנית עזה 

לבריאות הנפש", אומר: "לפני שנת 2000 היו מגיעים אלינו אנשי מקצוע 

ויועצים מישראל ומהגדה המערבית להעברת השתלמויות בנושאים 

שקשורים לעבודה שלנו. כיום זה לא קורה. אנחנו מנסים לפצות על 

כך על ידי כלי תקשורת כמו טלפון ותוכנת סקייפ, אך האפקטיביות 

מוגבלת מאוד".

ד"ר גסאן זקוט, רופא ומנהל המרפאות ב"עמותה הפלסטינית לסיוע 

 רפואי": "צוות הארגון נהג לצאת מדי שבוע לפגישות עבודה ולישיבות

תכנון אסטרטגי עם הסניף שבגדה המערבית. כיום המנהלים הבכירים 

נפגשים פעמיים בשנה ויתר התקשורת נעשית דרך סקייפ. לארגון יש 

מכללה בגדה, שבה מלמדים בריאות קהילתית, וסטודנטים מעזה היו 

יוצאים ללמוד בה. כבר תקופה ארוכה שהאפשרות הזו לא קיימת ואין 

בינתיים תוכנית חלופית בעזה". 

הארגונים בעזה מנסים למצוא חלופות. רבים משתדלים לפתח יכולות 

באמצעות למידה עצמית ברשת. בנוסף, משקיעים בעובדים שמצליחים 

לצאת כדי לעבור הכשרות בחוץ, שיעבירו לצוות שלא הצליח לצאת את 

הכלים שרכשו. לא פתרון מספק, אך, בנסיבות הקשות האלה, זהו הרע 

במיעוטו.

רים פרינה מנכ"לית "עמותת עאישה להגנת האישה והילד": "באחת 

מההשתלמויות לקחו חלק אנשי הארגון הבינלאומי שמממן את 

הפרויקט שלנו, במקום נציגות הצוות שלנו. אחר-כך ניסו להעביר לנו 

את התכנים ואת הכלים שלמדו. כמובן שיש הבדל עצום בין השתתפות 

פיזית בהשתלמות, בין התנסות בשטח ולמידה ישירה, לבין למידה 

דרך מתווך. הן לא רכשו את מלוא הכלים, והניסיון שלהן יישאר מוגבל 

ומפותח חלקית".

שיתוף פעולה עזה-גדה תחת מדיניות הבידול 
משתתפי המחקר מעידים כי מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, בשנת 

2000, הוגבלה מאוד יכולתם להגיע לישיבות עבודה עם חברי סניפים, 

או עם עמיתים ושותפים בגדה; גם לא מאפשרים להם לארח אותם 

ברצועה. אחרי השתלטות תנועת חמאס על הרצועה, ב-2007, אסרה 

ישראל על תושבי הרצועה לצאת ממנה אלא במקרים הומניטריים 

חריגים. קשרים ועבודה משותפת בין הארגונים נפגעו אנושות, ובמקרים 

רבים נגדעו. כמובן שפגיעה זו קשה במיוחד עבור ארגונים שלהם סניפים 

בשני חלקי הטריטוריה הפלסטינית ושמקיימים פרויקטים משותפים. 

לדוגמה, לארגון "הוועדה לענייני נשים" מרכז ברמאללה וסניף בעזה. 

רוב הפרויקטים של ארגון זה מיושמים גם בגדה וגם בעזה, ורק חלק 

קטן ייחודי לאחד האזורים. עבודת הסנגור וההכשרות משותפת. מאז 

הטלת הסגר, הקשר בין המרכז לסניף מנוהל בעיקר באמצעות שיחות 

וידיאו, מה שמקשה ומגביל. בארגון עובדים על הדו"חות במשותף 

בעזרת דואר אלקטרוני, מבלי להיפגש ובלי יכולת לדון בעבודה פנים 

מול פנים. כתוצאה מכך, אנשי הצוות אינם מכירים את כל חברי הוועד, 

וממילא האפקטיביות נפגעה.

מדיניות הבידול, אומר מוחמד שריף, אחראי על פרויקטים לפיתוח 

חברתי בארגון "מען - המרכז לפיתוח", הולידה פערים כלכליים 

וחברתיים בין עזה לגדה. "המשאבים שונים, מצב האנשים שונה, דרכי 

ההתמודדות שלהם שונות, המציאות שונה בשני החלקים”. 
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חסן שעבאן זיאדה עובד בפרויקט מאז 1991. הוא בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה 
מאוניבסיטת אל-נג'אח בשכם וב-2002 השלים לימודי תעודה בבריאות הנפש. חרף 

מגבלות התנועה, הצליח לצאת לירדן ולגרמניה להכשרה מקצועית בתחום. 

"הצורך בשירותי בריאות נפש ברצועה עצום," מספר חסן זיאדה ומוסיף כי הבעיה 
הופכת כרונית, "בגלל שהמציאות החברתית והכלכלית מידרדרת כתוצאה מהמאבק 

הממושך והמלחמות." 

אחת הסיבות העיקריות, לדבריו, היא "מציאות של מלחמה מדי שנתיים", שיוצרת 
טראומות חדשות על גבי הישנות. "העובדים בתחום בריאות הנפש הם חלק 

מהחברה", אומר חסן זיאדה, "והם עוברים את מה שעוברים השאר, חיים את אותן 
טראומות ואת אותן חוויות. זה מחייב תשומת לב רבה, שירותי תמיכה נפשית ומעקב 

של מומחים אחר העובדים, כדי לאפשר להם להמשיך לתת שירותי טיפול נפשי 
לאחרים. זה אחד השירותים שאנחנו מספקים בארגון. לכן יש חשיבות רבה ליציאת 

צוותי הטיפול הנפשי מעזה לקבלת שירותי תמיכה והכשרה בחוץ, וגם חשיבות 
לכניסת מומחים חיצוניים לעזה." 

זיאדה מדבר מניסיון. ב-2014 הופצץ ביתו. "נהרגו אמא שלי, שלושה מאחי, גיסתי 
והאחיין שלי," הוא מספר. "תחושת האובדן היתה קשה מאוד, וגם אני נזקקתי לשירותי 

הדרכה ולתמיכה מקצועית."



בעמותת "אטפלונא", המסייעת לחירשים, ניסו לעבוד עם עמותת "בית 

לחם אל-ערבייה" שבגדה, על פרויקט משותף במימון גרמני להכשרת 

מדריכים לעבודה עם בעלי צרכים מיוחדים במטרה לשלבם בשוק 

העבודה. בשלבי התכנון ניסו אנשי אטפלונא לצאת לגדה כדי להיפגש 

עם השותפים מבית לחם, ומשלא הצליחו, אנשי העמותה מהגדה ניסו 

להיכנס לעזה, וגם לא אושרו על ידי ישראל. לכן הוחלט להקפיא את 

העבודה על הפרויקט בעזה ולהגשימו רק בגדה המערבית. רק כעבור 

זמן החלה עבודה גם בעזה, אך העבודה מתנהלת בנפרד. 

נציג העמותה להצלת עתיד הצעירים: "היה לנו פרויקט שמומן על ידי 

קרן האוכלוסייה של האו"ם, בנושא מודעות והסברה רפואית בבתי 

הספר. התורם רצה לקיים את הפרויקט ברמה של כל השטח הפלסטיני, 

עזה והגדה. בגלל הבידול נאלצנו לבצע את הפרויקט בנפרד. לא יכולנו 

לתכנן את הפרויקט יחד, לא להתייעץ באופן אפקטיבי. אנחנו יכולים 

להתגבר על הפילוג הפוליטי אם נוכל לנוע ולהתייעץ ולתכנן יחד”.

למרות הסגר והאתגרים, התנועה הפמיניסטית הפלסטינית בעזה 

ובגדה, למשל, מוסיפה להתנהל יחד, להוציא דו"חות, להריץ קמפיינים 

ולערוך כנסים. גם ארגוני זכויות אדם פלסטיניים, שהקימו רשת שעובדת 

בגדה ובעזה, ומטרתה, בין היתר, להזכיר שעזה והגדה הן שני חלקים 

של אותה טריטוריה. פעילות הארגונים מופנית לכלל הציבור הפלסטיני, 

למרות הקשיים וההפרדה.

מעבר רפיח – חלופה לא מספקת, שנעלמה
מהשיחות בקבוצות עלה כי בתקופה שבה פעל מעבר רפיח, בארגונים 

היו מוכנים להמיר את זמן הנסיעה הקצר בין עזה לגדה בנסיעות 

מפרכות ויקרות לירדן או מצרים כדי להיפגש. אלא שגם האופציה הזו 

נשללה מהם עם הסגירה הכמעט מוחלטת של רפיח.

במיוחד נפגעת עבודת ארגונים שפעילותם מכוונת לכלל החברה 

הפלסטינית ומנסים להביא לשינוי בחקיקה, בנושא שוויון לנשים למשל, 

או שמבקשים להגיש דו"חות לוועדות או"ם על מצב זכויות האדם 

בטריטוריה הפלסטינית.

חלק מהארגונים מקיימים פרויקטים שמחייבים נוכחות של עובדים 

וחברים בגדה או בחו"ל. מוחמד עווד אל ערבי, יו"ר הנהלת מועדון 

הספורט "סלאם" לבעלי צרכים מיוחדים: "למרות שאנחנו חלק 

מהוועדה האולימפית הפלסטינית לספורט לבעלי צרכים מיוחדים, 

מזה שלוש שנים לא הצלחנו לצאת לתחרויות – מאז שנסגר רפיח. 

ישראל לא מרשה. אנחנו אמורים לייצג את פלסטין בתחרויות אזוריות, 

בינלאומיות ואולימפיות, אך לא מצליחים לצאת. בתחרות האחרונה 

הנבחרת הפלסטינית הייתה מורכבת משחקנים מהגדה בלבד". 

מוחמד זיארה יו"ר הדירקטוריון של "מרכז אלכראמה לתרבות ולפיתוח": 

"להקת האמנויות העממיות שלנו הוזמנה להופיע בגדה, אבל מתוך 

12 חברי להקה רק שניים מהנגנים קיבלו אישורים. קיווינו להשתתף 

בפסטיבל זמר לצעירים בני 12 עד 18 בלבנון, אך לא הירשו לנו לצאת. 

שלחנו ילדים פלסטינים מהגדה ומהקהילה הפלסטינית במצרים. שנה 

לאחר מכן, אפילו מהגדה לא הורשו לצאת ילדים, ורק ילדים ממצרים 

השתתפו בשם פלסטין". 

שותפויות עם שחקני חיזוק
מפגשים עם גופים מממנים, כמו גם יכולתם של תורמים לעקוב מקרוב 

אחר ביצוע הפרויקטים שאותם הם מממנים, הם תנאים בסיסיים לבניית 

אמון ולהגדלת הסיכוי שימשיכו לתמוך בפעילות החברה האזרחית 

בעתיד. מגבלות התנועה הביאו לירידה בנפח התרומות לארגונים 

ברצועה. הקושי לגייס תרומות גרם לארגונים לוותר על פרויקטים שיזמו 

לעתים ולהסכים לאחרים, שהתאימו למי שניאות לממן.

נעים כבאג'ה, מנכ"ל עמותת "אטפלונא" לילדים חירשים: "תורם 

המעניק לעמותה מיליון דולר בשנה לא ימשיך לתמוך בפעילות שלנו 

אם כבר עשר שנים לא הצלחנו לפגוש אותו והוא לא הצליח להגיע 

לראות את העבודה שלנו בשטח". 

בלעדי לעזה
התנאים המיוחדים לתושבי עזה – הסגר המתמשך, סבבי האלימות 

הקשים, הקטלניים וההרסניים והמשברים האנושיים שהם מביאים – 

מצריכים גם מומחיות בהתמודדות עם מצבי משבר קיצוניים, בתיעוד 

וניתוח של הפרות זכויות אדם. אבל ארגוני זכויות אדם מהרצועה אינם 

יכולים להעניק את שירותיהם לתושבי הגדה; אין באפשרותם לייצג 
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"חופש תנועה כמעט שלא קיים עבורנו, תושבי רצועת עזה," אומר קאדום. "המצב 
ברצועה כל כך קשה, שהוא גורם לאנשים לוותר." קאדום בעל תואר ראשון בחינוך 

גופני מאוניברסיטת צנעא שבתימן וחייו המקצועיים נסובים סביב ספורט. 

בין 2009 ל-2011 יצא עם נבחרת האתלטיקה הפלסטינית לקחת חלק באליפות 
בינלאומית בתוניס. הוא יצא דרך רפיח גם כדי להשתתף באליפות כדורגל ללקויי 

ראייה במצרים. באמצע 2013 החלה מצרים להגביל את התנועה במעבר, ומאז לא 
מצליח קאדום לצאת. כך איבד מלגה בתחום השיקום הרפואי, שבה זכה מטעם 

אוניברסיטת לייפציג בגרמניה. "החלום שלי," הוא אומר, "הוא תואר בחינוך גופני עם 
התמחות באתלטיקה ובספורט לבעלי צרכים מיוחדים." הוא היה רוצה לראות נציגות 

גדולה בהרבה של פלסטינים מהרצועה באליפויות בינלאומיות. 

"בעלי צרכים מיוחדים בשבילי הם בית ספר לכוח רצון. כאשר שחקן לקוי ראייה, 
למשל, מכוון את הכדור, הוא מהווה דוגמה להגעה למטרה למרות המכשולים 

והמחסומים. אני למדתי ולומד מהם המון. הם מלמדים אותי תקווה, אהבה, ונתינה. 
הם מקור לכוח רצון."



לקוחות מהגדה או להופיע בבתי משפט בישראל ולכן הם נאלצו לוותר 

על סוגיות משפטיות ראויות שקורות בגדה. 

"לולא הסגר, היינו יכולים ליזום עשרות אירועים, קמפיינים מוצלחים. 

יכולנו להעניק ייעוץ וסיוע משפטי לתושבי הגדה המערבית," אומר ח'ליל 

שאהין, מנהל מחלקת זכויות כלכליות וחברתיות ב"מרכז הפלסטיני 

לזכויות אדם". "הסגר הוא הסיבה שהעבודה שלנו מצומצמת לעזה. 

חלק מארגוני זכויות האדם הפלסטיניים עובדים רק בעזה או רק בגדה, 

זאת הפנמה של מציאות שמדיניות ישראל יצרה".

מרכז "אלמיזאן״ לזכויות אדם מנסה כבר חודשים להעביר לעובדיו 

קורס בכתיבת דו"חות. הם מחכים למנחה זר, שאמור להעביר את 

ההכשרה, אך מכיוון שהוא לא מצליח לקבל אישור להיכנס לרצועה 

קיים חשש שייאלצו לוותר על הפרויקט כולו. בארגון מספרים גם שהם 

מנסים להוציא אל הפועל פרויקט שעוסק בזכויות עובדים ובקרנות 

הפנסיה והגמל של תושבי עזה שעבדו בישראל, אך אין באפשרותם 

להוציא גם אותו אל הפועל. ניסיונות הארגון לטפל בסוגיות שקשורות 

בתפקודה של הרשות הפלסטינית גם הם נעצרו בגלל הקושי לצאת 

לגדה. "הסגר מנע מארגון כמונו להתפתח באופן טבעי וראוי," אומר 

סמיר זקוט, מנהל מחלקת מחקר מ"אלמיזאן".

נתון שקשה למדוד, אך נוכחותו ברורה, הוא האפקט המצנן שיש 

למגבלות התנועה. אחרי שנים של איסור ולנוכח מנגנון ההיתרים 

המתיש, נוצרת מציאות מדכאת שלתוכה גדלו רוב תושבי הרצועה. 

התקרה הנמוכה הזאת מקטינה ציפיות, מגמדת תקוות, חונקת אמונה 

ביכולת לשנות, ליזום, ליצור. על רקע זה, הפעילות הרבה שבכל זאת 

ניכרת מהמפגשים עם הפעילים האלה, היא כמעט נס.

רוב המשתתפים במפגשים ובראיונות הראו חוסר התמצאות בנהלי 

הרשויות הישראליות ובקריטריונים ליציאת אנשים מרצועת עזה 

לגדה המערבית או לחו"ל. בדרך כלל בקשות מוגשות דרך ארגונים 

בינלאומיים, בהנחה שהסיכויים לתשובה חיובית טובים יותר. אלא שלא 

כל בקשה אפשר להגיש דרך ארגון בינלאומי ובקשה דרך גוף מתווך 

מקשה על מעקב אחר התקדמותה. 

מוחמד זיארה, יו"ר הדירקטוריון של "מרכז אלכראמה לתרבות 

ולפיתוח": "אתה מגיש בקשה להיתר יציאה ואתה לא יודע מדוע סורבה 

או שאתה לא מקבל תשובה כלל, ואף אחד לא טורח לעדכן אותך מה 

קורה עם הבקשה עד שעובר המועד הרצוי. זה מתסכל מאוד ומשפיע 

לרעה על המוטיבציה". 

מפגשים אלקטרוניים כפתרון חלקי
 התקשורת בין הארגונים מעזה ומהגדה המערבית נעשית בטלפון,

בשיחות וידיאו טלפוניות או בתוכנות מחשב כ"סקייפ" ובדואר 

אלקטרוני; אך קשר כזה אינו מספק. אספקת החשמל המקרטעת 

בעזה ומגבלות טכנולוגיות שוללות ישיבות עבודה מעמיקות, הדרושות 

לתכנונים מורכבים וארוכי טווח. 

חאזם בלעושה, מייסד וחבר ועד ב"מכון הפלסטיני לתקשורת ופיתוח": 

"סקייפ זה עניין מעייף מאוד. אתה יכול להתרכז במשך שבע דקות. 

שיחות כאלה גם עובדות אם מדברים אחד על אחד, אבל תאר לך שיש 

חמישה אנשים בעזה מול חמישה בגדה ומנהלים דיון ער". זינב ע'ונימי, 

מנהלת "המרכז למחקרים ולייעוץ משפטי לאשה": "גם כשניסינו לקיים 

פגישות וידיאו היינו נתקלות בקשיים ובבעיות. קרה שהגענו למשרד של 

איגוד ארגוני החברה האזרחית הפלסטינית בעזה, נתקלנו שם בתקלות 

בתקשורת, ועברנו למשרדים של ארגונים אחרים או למשרדי המממנים. 

זה משבש עבודה."

הבמאי ח'ליל אל מוזיין, מנהל ארגון "לאמא פילם להפקה קולנועית", 

מסביר שסקייפ לא מתאים לכל מטרה: "אי אפשר ללמוד הפעלת 

מצלמה, למשל, דרך סקייפ. צריך להחזיק אותה, להכיר אותה, לעבוד 

איתה ולהדגים פיזית איך היא באמת פועלת". 

בתחומי האמנויות בוודאי שפתרונות תקשורת טכנולוגיים אינם יכולים 

להוות חלופה. מספרים שם על השתתפות בתחרויות פלסטיניות 

לאומיות בשירה, בנגינה, קולנוע ועוד, דרך שיחות וידיאו. "בגדה 

המערבית יש במות, תיאטרון, ומגיעים לשם אמנים מהעולם הערבי, 

נפגשים עם אנשים מהתחום. אמנים, במאים ומפיקים מהגדה יכולים 

לצאת ולהיפגש עם אמנים גדולים מהעולם", אמר אחד המשתתפים. 

"לנו אין אפשרות לפגוש אמנים ערבים, וכמובן שהיינו רוצים שזמרים 

יכנסו ויופיעו פה. יש עבודות שהיינו רוצים להוציא לגדה, להופיע שם 

וגם בעולם".

הנייה כריזם

תפקיד: בשש השנים האחרונות משמשת כעורכת דין במרכז למחקר וייעוץ משפטי 
לאישה ברצועת עזה

גיל: 31
מצב משפחתי: נשואה + 2

הנייה כריזם, בעלת תואר ראשון במשפטים, נחשבת לאחת מעורכות הדין הבכירות 
במרכז, שמעניק סיוע וייצוג משפטי במקרים של אלימות נגד נשים, זכויות ירושה, 

גירושין ומעמד אישי.

כריזם העניקה ייצוג משפטי לעשרות נשים, אך מעולם לא יצאה מהרצועה ולא זכתה 
להכשרה מחוץ לעזה. עד היום לא מצאה סיבה להגיש בקשה לקבלת היתר יציאה, 

שכן הקריטריונים הישראליים כל כך מחמירים ושרירותיים, לדבריה, שמלכתחילה לא 
עמדה בהם. בקרוב תוגש בקשת יציאה לגדה בשמה, לביקור ולהכשרה במקלט לנשים 
פלסטיניות, כחלק מפרויקט משותף של המרכז, האו"ם וממשלת יפן. היא היתה רוצה 

לצאת וללמוד כיצד להקים מסגרת דומה עבור נשים פלסטיניות ברצועה.

"אני מאמינה בתנועה הפמיניסטית ברצועת עזה ובגדה המערבית ובכוח שלה," 
אומרת כריזם. "הן לא הרימו ידיים ולא התייאשו, למרות כל המכשולים והאתגרים." 

כריזם מספרת על השאיפות שלה להתפתחות מקצועית וליציבות ברצועה. חשוב לה 
במיוחד להמשיך לפעול למען הפסקת האלימות ופשעים נגד נשים. "השגת ביטחון 

עבור נשים היא שלב ראשון ליצירת חברה לא אלימה," היא אומרת.
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הזדמנויות מוחמצות
נציגי ארגונים העלו בשיחות תלונות על כך שלא פעם אינם מצליחים 

להוציא אל הפועל פרויקטים שתכננו, כי אין באפשרותם לצאת כדי 

להיפגש עם מומחים או עם ארגונים-שותפים מהגדה או מהעולם, זאת 

בנוסף לקושי בכניסת מומחים ושותפים לרצועה. בארגונים שונים ציינו 

גם כי החשיבה שלהם תמיד תלויה בתנאים שהסגר מציב, שהתוכניות 

והחלומות מוגבלים, כי ידוע שממילא אין סיכוי ליישום מלא, ולכן התכנון 

וסוג הפרויקטים אינם משקפים את שאיפותיהם ואת מלוא יכולותיהם. 

"המחשבות של כולנו כלואות בין גבולות," אמרה ענדליב עדואן, 

פמיניסטית, אקטיביסטית ומנהלת "הארגון לתקשורת חברתית". 

איבראהים נג'אר מנהל הקונסרבטוריון הלאומי למוזיקה על שם אדוארד 

סעיד בעזה: "ביטלנו לימוד של כלי נגינה כי אין מורים מומחים בעזה ולא 

הצלחנו להכניס מורים מבחוץ. היתה מורה שחזרה לרוסיה, ניסינו להכניס 

מורים חדשים במקומה, מהגדה או מבחוץ, והיו שהיו מוכנים ללמד 

בהתנדבות, אבל לא הצלחנו להכניס אותם ונאלצנו לבשר לתלמידים 

שלא נוכל להמשיך".

חנין וישאח, מנהלת יחסי ציבור ב"איחוד ועדות מקצועות הבריאות בעזה": 

"היה לנו פרויקט משותף עם בית החולים 'אלמוטלע' בגדה, ובמשך שלוש 

שנים לא הצלחנו להתגבר על הקשיים שליוו אותנו בשל מגבלות התנועה. 

לבסוף החלטנו שזו תהיה השנה האחרונה של הפרויקט."

ההקלות המסוימות על תנועה, שפורסמו לאחר מבצע "צוק איתן", 

מסבירים האנשים שפגשנו, אינן חלות עליהם. חולים וסוחרים, שמהווים 

את רוב מי שרשאים להיתרים, הם רק חלק קטן ממי שצריכים לנוע אל 

ומתוך רצועת עזה. ובנוסף, ציינו, קל יותר לקבל היתר ליציאה מעזה 

לגדה מאשר היתר בכיוון ההפוך. כמעט ואין כניסה של אנשי ארגוני חברה 

 אזרחית מהגדה המערבית לרצועת עזה.

ח'ליל שאהין מנהל מחלקת זכויות כלכליות וחברתית מה"מרכז הפלסטיני 

לזכויות אדם": "גם לעובדי ארגוני זכויות אדם ולארגוני חברה אזרחית 

צריך להנפיק היתרים ארוכי טווח, כמו לסוחרים. במסגרת העבודה אנחנו 

נדרשים לצאת באופן קבוע לפגישות חשובות בגדה, ולעבודה שלנו 

השלכות משמעותיות על החברה כאן ועל התקדמותה. הקריטריונים 

הישראליים אינם מקובלים עלינו והנהלים אינם הוגנים. זה עניין בירוקרטי 

מתיש וצורך זמן."

סדרי עדיפויות משתנים
המגבלות שמטילה ישראל על כניסה ויציאה של סחורות, בנוסף למגבלות 

על תנועת אנשים ולסבבי הלחימה החוזרים, גרמו לשינויים חברתיים 

וכלכליים שהשפיעו גם על עבודת הארגונים. מהעדויות עולה כי המצב 

הכלכלי, ההרס העצום ותנאי החיים הקשים, גרמו לשינויים בסדר 

העדיפויות של התושבים ברצועה. 

ענדליב עדואן, מנהלת "הארגון לתקשורת חברתית": "החברה בעזה 

סובלת ממלחמות ומסגר של שנים ארוכות, שהפכו אותה לתלוית סיוע 

הומניטרי. דאגות האנשים היומיומיות הן להביא הביתה שמן, מים, גז. 

איך אפשר לדבר בתנאים כאלה על זכויות מסוג אחר, על זכותה של 

אם פרודה לקבל את המשמרת על ילדיה, על הזכות להיפגש עם ילדיה 

שנמצאים עם אביהם בגדה המערבית?

"לאחר הפסקת האש של 2014, ארגוני נשים נדרשו לחלק תלושי סיוע 

הומניטרי לתושבים, ועסקו בחלוקות של מוצרי יסוד. זאת לא עבודה 

לארגוני נשים, שמטרתם לקדם זכויות נשים, להילחם באלימות נגד נשים 

ולהפעיל לחץ על הארגונים הבינלאומיים לפעול מול ישראל להסיר את 

הסגר ואת ההגבלות על חופש התנועה, שפוגעות בעיקר בנשים מעזה 

ובצעירים."

מונא אל-עלמי, מנהלת מחוז עזה בארגון "פאתן - הארגון הפלסטיני 

לפיתוח והלוואות": "תחילה עבדנו רק עם נשים. המטרה היתה לממן 

פרויקטים ועסקים של נשים, רצינו לעודד נשים לצאת מהבית ולהשתלב 

בחיי החברה ובשוק העבודה. כיום המצב השתנה. האבטלה גבוהה והמצב 

הכלכלי קשה. אין הזדמנויות עבודה, כי עזה סגורה ורבים מהגברים 

מובטלים ולכן הנשים חזרו לשבת בבית והגברים פונים אלינו ומקבלים 

מימון כדי לעבוד." 

סמיר זקוט מנהל מחלקת מחקר במרכז "אלמיזאן": "סדרי העדיפויות של 

ארגוני זכויות אדם השתנו: אנחנו עדים לפגיעה בזכויות ובמימוש החירויות 

של האזרח הפלסטיני, הן מצד ישראל והן מצד השלטונות הפלסטיניים, 

בעזה ובגדה, ואנחנו מוצאים את עצמו שוב עובדים נגד מעצרים 

שרירותיים ונגד אלימות מופרזת כלפי אסירים."

רבים מהמשתתפים מבחינים שהחברה בעזה הופכת סגורה ואדוקה יותר, 

אולי שוביניסטית יותר, כצפוי, הם אומרים, מחברה שמשתתפיה אינם 

נחשפים לדעות שונות ולאורח חיים אלטרנטיבי, שלצעיריה אין בחירה 

בין השקפות עולם שונות. הצעירים יהיו פתוחים וליברלים יותר כשעזה 

תהיה פתוחה, אמרו רבים, וכשאפשר יהיה לצאת או לחיות חיים תקינים. 
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ג'מילה אל-טוויל

תפקיד: בעלת חנות לשמלות כלה בעזה
גיל: 53

מצב משפחתי: נשואה + 10

מאז 1995 סוחרת אל-טוויל בבגדים שהיא יוצרת וגם במזון שהיא מכינה. היא מכרה 
ברצועה, בגדה, בירושלים ובמצרים. עד 2006 נהגה לצאת מדי חודש דרך מעבר 

רפיח כדי לשווק במצרים. מאז לא הצליחה לצאת מהרצועה והפסיקה לעבוד וליצור. 
ב-2010 קיבלה הלוואות ומלגות מארגון פאתן – הארגון הפלסטיני לפיתוח והלוואות, 

שבעזרתן פתחה את חנות שמלות הכלה שלה.

"המצב הכלכלי ברצועה קשה מאוד," אומרת אל-טוויל. "בשבועיים האחרונים לא 
נכנס ולו לקוח אחד." היא מייחלת ליותר חופש תנועה, כדי שתוכל שוב לשווק בגדה 

או במצרים. "אם זה יתממש, זה יהיה כמובן יותר רווחי. וכך גם אוכל לעבוד בשוק 
המקומי, בעזה. אני חולמת שהמצב יתייצב ברצועה ושאנשים יוכלו לחיות בכבוד".



עובדי הארגונים מודים כי בחלק מפעילויותיהם נכנעו לקודים החברתיים 

המקובלים ברצועה כיום כשהפרידו בין גברים לנשים, בין בנים לבנות, 

בהקרנות סרטים או בסדנאות. 

חיים אישיים וחיים מקצועיים 
למגבלות התנועה גם השלכות נוספות על החיים האישיים והמקצועיים. 

ארגונים הומניטריים וארגוני נשים ציינו כי מטפלים מתקשים, מקצועית 

ונפשית, לטפל בציבור הנזקקים להם זמן קצר לאחר שהם עצמם נדרשים 

לעבד אובדן אישי ובעקבות תקופה שבה סכנה ממשית ארבה לחייהם. אין 

ביכולתם לצאת כדי להתאוורר ולקבל תמיכה מקצועית ונפשית מבחוץ. 

כמעט בכל הארגונים שהשתתפו - בין אם בקבוצות מיקוד ובין אם בראיונות 

העומק - ציינו כי האנשים המוסמכים להענקת טיפולים מקצועיים בעזה 

זקוקים בעצמם לטיפול בעקבות סבב הלחימה האחרון. 

מהקונסרבטוריון הלאומי למוזיקה על שם אדוארד סעיד בעזה העלו 

סוגיה אחרת, מורכבת יותר: ההתמודדות עם סירוב לבקשות כשמדובר 

באוכלוסייה של ילדים. "קשה להגיד לילד שהבקשה שהוגשה בשמו עוד 

לא נענתה או שסורבה," התוודה אחד העובדים. "כשהיינו מגישים בקשות 

בשם הילדים, הם היו שואלים ללא הפסקה אם כבר התקבלו תשובות, 

מקווים שיאושרו, כמובן, מחכים לרגע שבו ייצאו. וכשבקשות לא מתקבלות, 

או שלא נענות עד הרגע האחרון, הדבר מעורר בלבול, לחץ ומצב נפשי לא 

פשוט אצל הילדים, וגם אצל האחראים עליהם והמורים. כמובן שגם עובדים 

מחמיצים הזדמנויות לרכישת ניסיון. פעמים רבות נתקלנו בבקשות שהוגשו 

בשמם של 14 מדריכים ומורים ורק שישה מהם אושרו. איך אפשר לתפקד 

במצב כזה?"

משום שעזה סגורה ומסוגרה, כשכמעט שאין הזדמנויות עבודה, בוודאי שלא 

לצעירים, סובלים גם ארגוני חברה אזרחית. קשה מאוד לעובד שמשקיע 

בטיפוח כישרונותיו ויכולותיו למצוא תפקיד בכיר ומאתגר; עובדים נשארים 

שנים באותו ארגון, לא פעם באותו תפקיד, זאת להבדיל ממקביליהם 

מהגדה, שמספר הארגונים בה גדול יותר, וששוק העבודה בארגוני 

החברה האזרחית בה מציע להם פריסה רחבה יותר של הזדמנויות לשינוי 

ולהתקדמות.

לעובדי ארגוני החברה האזרחית ברצועת עזה שפגשנו יש יכולות והתמחויות 

מרשימות. צוותי ארגוני זכויות אדם פלסטיניים הם בעלי ניסיון ויכולות 

בתחקירי שטח, בתיעוד הפרות זכויות אדם ובטיפול בתיקים משפטיים. עזה 

מולידה יצירתיות שונה מאשר מקומות אחרים, ובירושלים ובגדה מודעים לכך. 

הפילוג הפנים-הפלסטיני
הפילוג הפוליטי הפלסטיני, וקיומן של ממשלות חופפות ברצועת עזה 

ובגדה המערבית היקשו מאוד על עבודתם של הארגונים ובמיוחד על 

הארגונים שמבקשים להוביל שינויי חקיקה ומהלכים חברתיים עמוקים. רבים 

מהארגונים הסבירו שהסגר הצליח לחזק ולהשריש את הפילוג הפנים-

פלסטיני אף יותר. הסגר מונע מהמוסדות הפלסטיניים למלא את תפקידיהם 

כישות אחת, ומכריח כל אחד לפעול רק באזורו: המועצה המחוקקת בעזה 

אינה אותו מוסד כבגדה, החוקים אחרים והתקנות שונות. למשל, ארגונים 

שניסו להוביל חקיקה שתבטיח ביטוח רפואי לנכים נשלחו מממשלה אחת 

לשנייה. ניסיונותיהם של ארגוני נשים להוביל שינויים בחוקים הנוגעים לזכויות 

ירושה לנשים, זכויות נשים בעת גירושים וקבלת משמורת לא נושאים, לכן, 

פרי. מצב שבו אחד מההורים נמצא בגדה והשני נמצא ברצועת עזה מערים 

קשיים נוספים. 

ענדליב עדואן ציינה כי ארגוני הנשים הצליחו יותר בעבודתם המשותפת 

כשיכלו לצאת מהרצועה כדי להיפגש ולדון בענייני עבודה. על אף שגם 

אז ניכר הפילוג, הן הרגישו שהן מצליחות לחולל שינוי - ומעבר לכך - שהן 

עובדות יחד.

רבים מהדוברים זיהו קושי נוסף, ייחודי לארגונים הפועלים ברצועה: רתיעה 

של תורמים מלממן פרויקטים בעזה מחשש שמימון זה ייטיב עם שלטון 

חמאס. מסיבה זו, רבים מהארגונים הבינלאומיים נוהגים להוציא אל הפועל 

פרויקטים בעזה בעצמם במקום לעבוד דרך ארגונים מקומיים. 

משתתפים רבים הדגישו כי הגבלות התנועה והבידול בין עזה לגדה גרמו 

לשסעים עמוקים בין שתי האוכלוסיות, הפחיתו את תחושת האחדות ואף 

הולידו סטריאוטיפיזציה הדדית. לתחושתם אלה עוד הקטינו את הסיכוי 

לסיום הפילוג ולאיחוד אמיתי בין עזה לגדה. 

בנוסף, בארגונים מספרים כי הפילוג אילץ אותם לבצע עבודה נוספת 

ולהשקיע משאבים נוספים. עצם הפילוג יצר סוגיות חדשות שהארגונים 

נדרשו לטפל בהן. פעילות הארגונים בצל הפילוג נעשית בסביבה לא נוחה 

ומעורערת – קורה ששינויי נהלים פתאומיים באחד מחלקי הטריטוריה 

הפלסטינית יחייבו רק צד אחד בשותפות, וייאלצו את כל ההתנהלות 

להתארגן מחדש בהתאם לאילוצים.

7

איסמאעיל דאווד

תפקיד: מורה לנגינה בעּוד בקונסרבטוריון הלאומי על שם אדוארד סעיד בעזה
גיל: 36

מצב משפחתי: נשוי + ילד

"יכולנו, דרך מוזיקה, לאחד ילדים פלסטינים מכל מקום ולשיר שיר אחד ונגינה ערבית 
אחת." אומר דאווד, שמחזיק בתואר שני במוזיקה מהמרכז האקדמי למוזיקה בתוניס. 

"תמיד מעניין לחוש את המוזיקה הפועמת בלבם של הילדים."

דאווד הצליח לצאת מהרצועה פעמיים במסגרת עבודתו. בקיץ 2013 היה אחד 
המורים שליוו את תלמידי הקונסרבטוריון מעזה לקייטנת המוזיקה שהתקיימה בגדה. 

בפעם השנייה יצא להכשרה בניהול מקהלות שהתקיימה בפסטיבל "הים והחירות" 
בגדה. הוא ניצח על מקהלת "סנונו" )סנוניות, בערבית(, ובה ילדים פלסטינים מעזה, 

מהגדה, ממזרח ירושלים ומחו"ל, שערכו חזרות ושרו יחד באמצעות שיחת ועידה. 

"אני מחכה ליום שבו עזה, הגדה וירושלים יתאחדו, שבו פלסטיני יוכל לצאת מדרום 
עד צפון ללא מגבלות ותנאים, ושאנשים בפלסטין ייפטרו מהכיבוש, מעוולות המצור, 
המלחמה וההרס," אמר לגישה. דאווד מקווה גם להשלים את לימודי הדוקטורט שלו 

במוזיקה בשנתיים הקרובות. 



סיכום
דו"ח זה מתמקד בפגיעה המשמעותית בעבודת ארגוני החברה האזרחית 

ברצועת עזה בעקבות הטלת הסגר ומדיניות הבידול שחוצצת בין 

עזה לגדה. הוא גם מצביע על היקף העבודה שעושים הארגונים; הם 

חובקים מגוון רחב מאוד של תחומים: מאבחונים רפואיים וגילוי מחלות, 

דרך העלאת מודעות לבעלי צרכים מיוחדים ומתן שירותים חינוכיים 

ותעסוקתיים עבורם, ועד לעבודה בהעצמת נשים וייצוגן משפטית, תמיכה 

ביזמים צעירים והוראת מוזיקה וטיפוח כישרונות אמנותיים.

מדיניות הבידול שמשיתה ישראל מקשה מאוד על עבודת הארגונים 

לתאם פעילות שתתמודד עם סוגיות מורכבות שבפניהן ניצבת החברה 

הפלסטינית. ארגונים התקשו לשלוח עובדים להשתלמויות ולקורסים 

לשכלול היכולות המקצועיות שלהם וללמידת חידושים טכנולוגיים. ארגונים 

נאבקים לשווא כדי לקחת חלק בתחרויות ובכינוסים בגדה או בחו"ל, 

מה שמשפיע על המוטיבציה של ספורטאים ואמנים ומגביל את יכולתם 

להתפתח ולהגשים את שאיפותיהם. הגבלות התנועה, כמו גם ההגבלות על 

כניסת זרים לרצועה, מקשות על גיוס כספים ועל יצירת קשרים ארוכי טווח 

שעשויים להבטיח פעילות עקבית ומתוכננת. 

מעבר להשפעות ישירות אלה, נציגי הארגונים מעידים כי מדיניות הבידול 

והסגר הביאו לשינויים חברתיים מרחיקי לכת, ולשינויים בסדרי העדיפויות 

של תושבים ברצועה, שהשפיעו מאוד על עבודתם. המחסור המתמיד 

בחשמל ובמי שתייה, רמת האבטלה הגבוהה ושירותי הבריאות הירודים 

דחקו לשוליים נושאים חשובים כמו שוויון מגדרי, אמנות וטיפוח ערכים של 

זכויות אדם – נושאים שבלב עבודת הארגונים. 

מהשיחות בקבוצות המיקוד עולה כי לפגיעה בעבודתם של הארגונים, 

וכתוצאה מכך גם לפגיעה בנושאים שהם מקדמים, יש משמעות נוספת, 

והיא כרסום הכבלים שמחברים את החברה הפלסטינית, החיה ברצועת 

עזה ובגדה המערבית, מה שיוצר קרעים בתרבות המשותפת וביכולת 

למצוא תשובות לאתגרים נוכחיים ועתידיים. ארגוני חברה אזרחית חייבים 

לפעול במלוא יכולותיהם כדי לקרב קיום עצמאי של חברה בריאה, 

יצרנית, חומלת, שמסוגלת לטפל בכל צרכי משתתפיה, כפי שמגיע לכלל 

בני האדם. 

המלצות
• על ישראל לוותר על "מדיניות הבידול". ללא פתרונות מיידיים לסכסוך 

ולפיצול הפנים-פלסטיני, תנועה של פלסטינים בין עזה לגדה המערבית, 

בכפוף לבדיקות ביטחוניות פרטניות, היא הסיכוי היחיד לשיקומן של הכלכלה, 

החברה והפוליטיקה הפלסטינית ומפתח לעתיד יציב יותר לאזור כולו.

• על ישראל להכיר בצרכיהם הלגיטימיים של ארגוני החברה האזרחית, 

ולאפשר לנציגיהם לצאת לחו"ל ולנוע בין שטחי הטריטוריה הפלסטינית. 

גישה, כארגון ישראלי, אינו פועל ישירות מול הרשויות הפלסטיניות, אולם 

הוא ער להשפעותיו המתמשכות של הפיצול הפוליטי הפנים-פלסטיני על 

הפרגמנטציה של הטריטוריה הפלסטינית. כפי שתואר בדו"ח, מדיניות 

הבידול הישראלית והפיצול הפוליטי הפלסטיני פגעו שניהם ביכולתם של 

ארגוני חברה אזרחית להגשים את מלוא הפוטנציאל שלהם ולסייע לתושבי 

הגדה והרצועה כאחד.

המחסור המתמיד בחשמל ובמי שתייה, רמת האבטלה 
הגבוהה ושירותי הבריאות הירודים דחקו לשוליים 

נושאים שבלב עבודת הארגונים: שוויון מגדרי, אמנות 
וטיפוח ערכים של זכויות אדם
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צילום: ח'ליל אלמזין

מאי 2015, פסטיבל "כראמה" לסרטים בנושא זכויות אדם בשכונת שג'עייה
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Human rights organizations مؤسسات حقوق إنسان ארגוני זכויות אדם

31 Al Mezan Center for Human Rights مركز امليزان لحقوق اإلنسان מרכז אלמיזאן לזכויות אדם

32 Palestinian Centre for Human Rights املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان המרכז הפלסטיני לזכויות אדם

Humanitarian organizations* مؤسسات إنسانية* ארגונים הומניטריים

23 Disabilities Representative Persons Network – Gaza Strip شبكة األجسام املمثلة لإلعاقة - قطاع غزة רשת נציגי הארגונים לבעלי צרכים מיוחדים - רצועת עזה

24 Society of Physically Handicapped People - Gaza Strip جمعية املعاقني حركيًا- قطاع غزة העמותה לבעלי מוגבלויות תנועה – רצועת עזה

25 Gaza Community Mental Health Program برنامج غزة للصحة النفسية תוכנית עזה לבריאות הנפש

26 Atfaluna Society for Deaf Children جمعية أطفالنا للصم עמותת אטפלונא לילדים חירשים

27 Peace Sport Club for Persons with Disability نادي السالم الريايض لألشخاص ذوي اإلعاقة מועדון הספורט סלאם לבעלי צרכים מיוחדים

28 Beloved Palestine Foundation مؤسسة فلسطني الحبيبة  ארגון פלסטין אלחביבה

29 Palestinian Medical Relief Society جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية העמותה הפלסטינית לסיוע רפואי

30 El-Wafa Charitable Society جمعية الوفاء الخريية עמותת אל-וופא לצדקה

Development organizations مؤسسات تنموية ארגוני פיתוח

15 Tamer Institute for Community Education مؤسسة تامر للتعليم املجتمعي ארגון תאמר לחינוך קהילתי

16 Save Youth Future Society جمعية انقاذ املستقبل الشبايب העמותה להצלת עתיד הצעירים

17 The Small Enterprise Center (SEC) جمعية مركز املؤسسات الصغرية המרכז למיזמים קטנים

18 United Palestine Appeal - UPA النداء الفلسطيني املّوحد הקול הפלסטיני המאוחד

19 Ma`an Development Center مركز العمل التنموي مًعا מען - המרכז לפיתוח

20 Palestine Education for Employment املؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف פלסטינייה - השכלה למען העסקה

21 The Palestinian Institute for Communication and Development املعهد الفلسطيني لإلتصال والتنمية המכון הפלסטיני לתקשורת ופיתוח

22 Palestinian for Credit and Development - Faten الفلسطينية اقراض والتنمية - قاتن פאתן - הארגון הפלסטיני לפיתוח  והלוואות

Cultural and art organizations مؤسسات ثقافية وفنية ארגוני תרבות ואמנות

8 The Center for Contemporary Art محرتف شبابيك للفن املعارص מרכז שבאביכ לאמנות עכשווית

9 General Union of Cultural Center اإلتحاد العام للمراكز الثقافية האיחוד הכללי של ארגוני התרבות

10 General Union for Palestinian Writers االتحاد العام الكتاب واالدباء الفلسطينيني האיחוד הכללי של הסופרים הפלסטינים

11 Alkarama Center for Culture Development هيئة مجمع كرامة للثقافة والتنمية מרכז אלכראמה לתרבות ולפיתוח

12 Lama Film for Cinema Production الما فيلم لإلنتاج السيناميئ לאמא פילם להפקה קולנועית

13 The Edward Said National Conservatory of Music معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى הקונסרבטוריון הלאומי על שם אדוארד סעיד

14 Gaza Center Association for Culture and Arts جمعية مركز غزة للثقافة والفنون עמותת מרכז עזה לתרבות ואמנות

Women's organizations مؤسسات نسائية ארגוני נשים

1 Center for Women's Legal Research and Consulting – Gaza – CWLRC مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة-قطاع غزة המרכז למחקר וייעוץ משפטי לאישה - עזה

2 The Society of Women Graduates in Gaza Strip جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة איגוד הנשים האקדמאיות ברצועת עזה

3 Union of Health Work Committees اتحاد لجان العمل الصحي איחוד ועדות מקצועות הבריאות

4 Women's Affairs Center - Gaza مركز شؤون املرأة - غزة המרכז לענייני נשים - עזה

5 Aisha Association for Woman and Child Protection جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل עמותת עאישה להגנת האישה והילד

6 Women's Affairs Technical Committee طاقم شؤون املرأة- قطاع غزة הוועדה לענייני נשים

7 Community Media Center - Gaza مركز اإلعالم املجتمعي-غزة הארגון לתקשורת חברתית - עזה

List of the organizations which participated in the research قامئة املؤسسات املشاركة يف البحثרשימת הארגונים שהשתתפו במחקר

*Provide medical and psychological services (particularly for those with special needs) *مؤسسات تقدم خدمات طبية ونفسية )بشكل خاص لذوي احتياجات خاصة(
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