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מתוך השיחות עלה רעב גדול של המשתתפים לקחת חלק בצמיחה .דייגים ברצועה.

 .1הקדמה

בכל הנוגע לשיווק בגדה ,לכשיינתן ,על הקשיים שניצבים בפניהם,
על הפוטנציאל שטמון בענפים שבהם הם פועלים ועל שאיפותיהם
ותקוותיהם לעתיד .בעיקר להבין אילו נזקים גרמה מדיניות הבידול בין
עזה לגדה לכלכלה הפלסטינית ומה דרוש כדי לתקנם.
מבצע "צוק איתן" טרף את התוכניות והמפגשים יצאו אל הפועל רק
בסתיו שבא בעקבותיו .במסגרת המחקר נערכו חמש קבוצות מיקוד,
בכל אחת נציגים של אחת מתעשיות הרהיטים ,עיבוד המזון ,החקלאות,
הטקסטיל וההיי-טק .כל ענף מהחמישה מייצג מסורות שונות ,ציבורים
שונים של עובדים ,חוויות ואתגרים שונים .משותף לכולם הצורך לצאת
אל מחוץ לגבולות הרצועה כדי לשקם את הסקטור שלהם ,להתפתח,
להשתקם ולצמוח .שבע שנות הנתק עם הגדה פגעו קשות בכלכלה
של עזה ובאפשרויות ההתבססות והצמיחה של יזמים אלה .גם אם
היו מסירים לגמרי את מגבלות התנועה היו סוחרים אלה עומדים בפני
קשיים מהותיים של שווקים שהשתנו ,צרכים שנענו ממקורות אחרים,
מערכות קשרים שדורשות שיקום ופיתוח ומאמצים לרכוש ידע ואמון.
אבל השערים לא נפתחו ללא הגבלה .ההיתרים על השיווק מגבילים
את כמות הסחורה שניתן להעביר לגדה ומוגדרים על פי תנאים שונים
– ביטחוניים ,מקצועיים ופרוצדורליים .לא כל הענפים רשאים לשווק
בגדה ,ולא ניתן היתר שיווק לכל המוצרים בענפים המורשים .הדרך
עדיין ארוכה .מתוך השיחות עלה רעב גדול של המשתתפים לקחת
חלק בצמיחה שתביא למחזורים גדולים ,ובעיקר לאפשרויות תעסוקה,
מערכות קשרים עסקיות ואישיות ,הזדמנות להתפתחות – כל הדברים

לאחר שבע שנים קשות של סגר ,ובעקבות עוד סבב לחימה ,בקיץ
 ,2014שגבה קורבנות רבים והותיר הרס עצום ,דומה שנעשים כעת
ניסיונות מהוססים לשיקום כלכלי של רצועת עזה :אל מול התחייבות
עשרות ממדינות העולם להזרים מיליארדי דולרים למימון השיקום,
קם מנגנון שאמור לאפשר מכירה של חומרי בניין על מנת למלא את
הצרכים ,שרק התעצמו בעקבות הלחימה; ישראל החלה – לראשונה
מזה שבע שנים – להתיר שיווק מוצרים מעזה בגדה והכריזה על הקלות
מינוריות בקריטריונים ליציאת אנשים.
בחלוף החודשים התברר שגם אם כוונות טובות עומדות מאחורי
ההכרזות ,בכל החזיתות לא קורה די :מנגנון האישור והסינון של חומרי
הבניין מטפל רק בבתים פרטיים שניזוקו באורח קל-בינוני; טרם
החלו עבודות שיקום של בנייני מגורים או של תשתיות אזרחיות כמו
מרפאות ובתי ספר ,אספקה וסילוק (והמימון מגיע בטפטוף); השיווק
לגדה עוד מוגבל וקצוב; פתיחת השוק הישראלי בפני תוצרת חקלאית
בשנת השמיטה עשויה לאותת על שינוי ,אך יש עוד דרך לעשות עד
לתנופת מסחר ,שתבטיח סיכוי לשיקום ולפריחה משמעותיים; רוב
המגבלות שהטילה ישראל על תנועת פלסטינים בין עזה לגדה נותרו,
עקרונית ,בעינן.
עוד לפני הלחימה בקיץ וההכרזות אחריה על ההקלות בשיווק ,ביקש
ארגון גישה ליזום מחקר בקרב אנשי מקצוע מובילים ברצועה ,מענפים
שונים של המגזר היצרני ,כדי ללמוד על האפשרויות שעומדות לרשותם
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שהמגבלות החמורות על תנועה חונקות.
בהמשך מפורטות התובנות של המשתתפים לגבי מה שנחוץ להם
כדי למקסם את אפשרויותיהם ולאן יוכלו להגיע כאשר התנאים
האופטימליים יעמדו לרשותם .ישנם תנאים ייחודיים לענפים מסוימים
ולא מעט משותפים .סידרנו את המידע כך שיאפיין גם כל ענף וגם
את הקשיים שראויים לטיפול ומכבידים על כמה מהענפים .הנתונים
שעלו בדיונים אינם מקור לנתונים סטטיסטיים כוללניים .עם זאת,
כבכל מחקר איכותני ,ובשל זיהוי המשתתפים בכל קבוצה כמובילים
בתחומם ,הערכות המשתתפים הן בעלות משקל.
לכל הענפים נחוצה תנועת אנשים .לצורך היכרות עם השוק ,עם
סוחרים מקומיים ,לקשירת קשרים ,להשתלמויות מקצועיות ,להצגת
התוצרת ,להישענות על בני משפחה .ענפי הריהוט ,החקלאות ,עיבוד
המזון וטכנולוגיות התקשורת והמידע מאותגרים בחדירה מחודשת
לשווקי הגדה; הדוברים מענף הטקסטיל מרגישים שיוכלו לחזור
בלא מאמץ; החקלאים חייבים תנאי אחסון טובים יותר במעברים;
כולם תלויים בפתיחה רציפה ואמינה של מעבר הסחורות ,כדי לנהל
מקצועית עסק ולאפשר תכנון ,אחסון והשקעה.
כדי שהמסחר בין האזורים יתקרב לפוטנציאל שלו ,אמרו המשתתפים,
הם זקוקים ליותר מהיתר למעבר סחורות .המגבלות על מעבר אנשים,
למשל ,חוסמות גם יזמים בענף טכנולוגיות המידע והתקשורת (,)ICT
שבניגוד למצופה לא באמת יכולים להסתפק בקשר אינטרנט עם
עמיתים ולקוחות .גם הם חייבים להשתתף במעגלים החברתיים
שבהם מתקבלות החלטות ,יוצרים קשרים אישיים ומנצלים הזדמנויות
עסקיות.
הצרכים לגמרי סבירים ,והאינטרס להיענות להם משותף לכל מי
שמעורב בתכנון עתיד האזור .לפי כל אלה ,השיקום של כלכלת
הרצועה ,ואיתה כלכלת הטריטוריה הפלסטינית הוא ערובה ליציבות
באזור ,ולכן מסד לכל פתרון בר-קיימא.

ארוכי הטווח שנכונים לכלל הענפים היצרניים בעזה.
בפן הכלכלי ,ראוי להזכיר כמה נקודות מובהקות:
• משקלם של יחסים לא-רשמיים •
כתוצאה מהסגר הממושך ומאי-ודאות כלכלית ,בולט המשקל הרב
שניתן ליחסים אישיים במסחר .סוחרי רהיטים בעזה ,למשל ,מציינים כי
בשל הסגירֹות התכופות של מעבר כרם שלום ,הם מעדיפים לעבוד עם
סוחרים שהם כבר מכירים בגדה ,כאלה שיש ביניהם יחסי אמון.
• זהירות יתר הנובעת מניסיון העבר •
האפשרות שההקלות הנוכחיות הפיכות ושישראל תשוב לאכוף את
מגבלות העבר על סחר ,נמצאת כל הזמן מתחת לפני השטח .לדברי
מוג'אהד א-סוסי ,בעלים של מפעל ותצוגת רהיטים ,גם אם יוכל
להשיג רווחים גבוהים יותר בגדה ובישראל ,בכוונתו להקדיש לשוק
ברצועה לפחות  10אחוזים מהמכירות .בעבר העבירו את כל המכירות
אל מחוץ לרצועה ,וכשהוטל הסגר נאלצו ללמוד את השוק המקומי
מחדש" .לא נעשה את הטעות הזו שוב ",מכריז א-סוסי .במילים אחרות,
האסטרטגיה העסקית של חלק מהמפעלים היא התמודדות עם מצב
פוטנציאלי של סגר מחודש.
• מתח רווחים קטן והקשר שלו לתפקיד בקהילה •
נראה שהסוגיה העיקרית שמעסיקה את אנשי העסקים שהשתתפו
בקבוצות ,בכל הענפים ,אינה בהכרח שורת הרווח הנקי .מתח הרווחים
על מוצרים עשוי להיות כה נמוך ,שעלויות הובלה גבוהות יותר עלולות
לבטל כדאיות של שווקים שלמים ,במיוחד כאשר מחיר השוק של
המוצר בגדה (קילו עגבניות ,למשל) ,ממילא קרוב מאוד לעלויות הייצור
שלו בעזה .עסקים רבים לא שואלים את עצמם אם עדיף להשקיע
בפיתוח קו ייצור חדש ,או איך להשקיע בשיווק מוצר קיים ,אלא כיצד
יוכלו להימנע מלפטר עוד עובדים ואיך יוכלו להכניס די תמורה כדי
לכסות את עלויות הייצור וההובלה.
בענף הטקסטיל ,למשל ,דיווחו שבגלל התפוקה הנמוכה ,לא מתקנים
מכונות מקולקלות .מאחר שרוב המכשור מושבת ממילא מאז הסגר,
הפועלים פשוט מדלגים למכונה מתפקדת במפעל .בינתיים ,היכולות
התעשייתיות של הרצועה נפגעות לטווח ארוך.
חברות אחרות היו אולי מוכרות את המכונות ומחפשות כיצד להחליף
תחום ,אולם מהשיחות עולה כי רבים מאנשי העסקים בעזה לא רואים
עצמם רק כיזמים ,אלא כחלק מכלל החברה ,וכמי שנושאים גם
באחריות לספק תעסוקה לעובדים.

 .2מאפיינים ייחודיים לעזה
מחקר זה נועד לבחון את הפוטנציאל הכלכלי שיש לענפים מובילים
ברצועה ,משהותר שיווק לגדה ,ואת החסמים שמקשים על פוטנציאל
זה להתממש .עם זאת ,עולות ממנו גם כמה נקודות אודות ההשפעה
ארוכת הטווח של הסגר על כלכלת הרצועה ,בהן הצורך להכריע בין
סולידריות חברתית להחלטה עסקית טהורה ,ומאפיינים של הנזקים

הענפים המשתתפים במחקר

חקלאות

טקסטיל

ריהוט

עיבוד מזון

ICT

ירקות ,תותים,
פרחים ודגה

בגדי נשים,
ילדים וגברים

חדרי שינה ,סלון ,פינות
אוכל ,שולחנות וכיסאות

קופסאות שימורים,
ממתקים ,חטיפים וגלידות

תוכנה ,חומרה וייעוץ
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רבים מהחקלאים שהוכשרו קיבלו את תעודת  ,Global Gapסטנדרט בינלאומי לאיכות חקלאית .גידולי פרחים ברצועה.

 .3פוטנציאל
בשנים החולפות התמקדנו בתותים ליצוא לחו"ל .אנחנו
מצפים העונה לגדל  500דונם תותים .הגידול התעכב בשל
הלחימה ,זה אומר פחות ייצוא ופחות רווחים .כעת אני חושב
שאפשר למכור לגדה  300טון .כל טון ב 5,000-שקל .זה
אומר כ 1.5 -מיליון שקל

בכל קבוצה השתתפו בין ארבעה לשמונה נציגים של הענף ,שתיארו ,בין
היתר ,כיצד הם רואים את היתרונות ואת הפוטנציאל של החברות שלהם
בכל הקשור למסחר עם הגדה .להלן סיכום הדברים עבור כל ענף.
חקלאות
בקבוצה השתתפו שמונה :מומחה לשיווק חקלאי בשווקים חיצוניים,
חמישה מעמותות וקואופרטיבים חקלאיים ושני סוחרים עצמאיים.
במהלך הסגר :ברצועה מגדלים את מרבית סוגי הירקות ,בהיקפים
שמספיקים לצריכה עצמית (של תושבי הרצועה) .רוב הפירות מיובאים
משווקים חיצוניים ,בעיקר ישראל .מ 2008-ועד  2014יצאו מעזה  2,898טון
פירות וירקות בלבד ,כ 32-טון לחודש ,כמעט בלעדית לשווקים בחו"ל.
לפני הסגר :משתתפי הקבוצה שיווקו בעבר בין  10ל 30-אחוז מהתוצרת
שלהם בגדה .על פי נתוני משרד החקלאות הישראלי ,ערב הסגר מכרו
חקלאים בעזה בממוצע כ 2,000-טון פירות וירקות בחודש לישראל ,לעומת
כ 608-טון בחודש לגדה.
פוטנציאל :המשתתפים העריכו כי בתנאים אופטימליים עזה יכולה לשווק
לגדה כ 200-משאיות של תוצרת חקלאית בחודש ,שמהווים כ 30-אחוז
מכלל התוצרת החקלאית .אחד המשתתפים העריך כי ניתן להרוויח
ממכירת תות שדה בגדה כ 7-מיליון שקל בעונה.
יתרונות :מגוון  -בשל תנאי מזג האוויר והאדמה ,ברצועה ניתן לגדל תוצרת
שקשה לגדל בגדה.

"אחד הסוחרים בגדה ביקש שאני אגדל עבורם גזר .בעיקר גזר אדום ,את
זה הם לא יכולים לגדל בגדה בגלל המאפיינים של האדמה ומזג האוויר .גזר
גם לא מפסידים בו כי הוא מחזיק מעמד בהובלה .זה נדרש בכמויות גדולות
בגדה .בדונם של גזר אפשר לגדל  5-6טון".
כוח עבודה מיומן  -מאז  ,2007חקלאים רבים בעזה עברו הכשרה במימון
חלקי מממשלת הולנד ,כחלק מפרויקט שנועד לחזק את החקלאות
ברצועה ולפתח קשרי מסחר בין עזה לאירופה .רבים מהחקלאים שהוכשרו
קיבלו את תעודת  ,Global Gapסטנדרט בינלאומי לאיכות חקלאית,
והתוצרת שגידלו – בעיקר תותים ,פלפלים ,עגבניות שרי ,תבלינים ופרחים
– נמכרה בחו"ל.
מחירים אטרקטיביים  -עלויות הייצור בעזה נמוכות מהעלויות בישראל,
והמשתתפים בקבוצה מאמינים שגם עם עלויות השינוע הגבוהות מאוד
כרגע ,עדיין יוכלו למכור בגדה סחורה במחיר תחרותי .אחד המשתתפים
העריך כי בעוד שבתחילת העונה יהיה רווחי יותר למכור תותים לשווקים

חקלאות
קשיים :ההגבלות על חופש התנועה; פעילות לא סדירה של המעברים; הליך שינוע מסורבל במעבר כרם שלום ,שעלול
לפגוע בסחורה; עלויות המעבר ,גם בשל הגבלת גובה המשטחים על המשאיות; התחרות עם תוצרת הגדה ותוצרת ישראלית
שנמכרת בגדה; הצורך בלימוד מחודש של שוק הגדה.
יתרונות :יכולת לגדל בעזה תוצרת שלא ניתן לגדל בגדה; כוח עבודה מיומן; מחירים אטרקטיביים.
פוטנציאל :המשתתפים מעריכים שכ 30%-מהתוצרת החקלאית יימכרו בגדה.
3

צילום :גישה

כיום הן עובדות בתפוקה שאינה עולה על  25אחוז מתפוקתן ערב הסגר .מתפרה בעזה.

באירופה ,מכירה לגדה או לישראל ,שעלויות התובלה אליהן נמוכות
באופן משמעותי ,תהיה רווחית יותר מאמצע עד סוף העונה ,כאשר מחירי
התותים מתחילים לרדת.
"בשנים החולפות התמקדנו בתותים ליצוא לחו"ל .אנחנו מצפים העונה
לגדל  500דונם תותים .הגידול התעכב בשל הלחימה ,זה אומר פחות
ייצוא ופחות רווחים .כעת אני חושב שאפשר למכור לגדה  300טון .כל טון
ב 5,000-שקל .זה אומר כ 1.5 -מיליון שקל".
הזדמנות להגדלת מגוון הגידולים  -בעוד שהמשתתפים בקבוצה הביעו
חששות מהצורך ללמוד מחדש את השווקים בגדה ,על ההזדמנויות
והקשיים שבו ,חלקם טענו כי יש כאן הזדמנות .לימוד הצרכים בגדה עשוי
לעודד דרישה לגידולים חדשים ,מה שישפר את יכולת הענף למכור את
מוצריו בשווקים חדשים.

אחד הסוחרים החשובים בחברון ,פגש נציג שלנו ,שהוציא
את הדגמים מהמזוודה והראה לו מה אנחנו יודעים לעשות.
הסוחר מחברון התלהב מאוד .למה? כי הדגם הזה עוד לא
יצא ,גם לא בישראל

להתאושש .המשתתפים העריכו כי שיווק לגדה יכול לסייע להם להגיע
לתפוקה של בין  40ל 50-אחוז מזו שהיתה ערב הסגר ,ויו"ר הענף העריך
כי חברות הטקסטיל בעזה יכולות להוציא כ 30-משאיות בגדים לגדה
בחודש .המשתתפים העריכו שיוכלו למכור בגדה בגדי ילדים ,בגדי נשים,
מכנסי ג'ינס וחליפות לגברים.
יתרונות :איכות מוצר גבוהה  -רבות מחברות הטקסטיל בעזה עבדו
בעבר עם חברות ישראליות .בשנות השמונים והתשעים ביצעו עבור
חברות ישראליות את עבודת התפירה לגזרות ודגמים מוזמנים ,אולם
משנת  2000רוב החברות שנציגיהן השתתפו בדיון החלו גם לייצר גזרות
ודגמים מקוריים .חברות אלו צברו ידע ומומחיות ,שמקנים להן יתרון על
פני חברות בגדה המערבית ומאפשרים להן גם להתחרות עם חברות
מטורקיה ומסין ,שנכנסו לשוק מאז שהעזתים הודרו ממנו.
מחירים אטרקטיביים  -למרות איכות המוצר הגבוהה וכוח העבודה
המיומן ,מחירי הסחורה שמיוצרת בעזה עודם נמוכים ביחס לשווקים
אחרים בעולם ,ואף בישראל ובגדה.

טקסטיל
בקבוצה השתתפו ארבעה בעלי חברות גדולות לייצור בגדים.
במהלך הסגר :בחברות של המשתתפים בקבוצה מספר המועסקים ירד
ב 85-אחוז מאז הוטל הסגר ,ב ,2007-וכיום הן עובדות בתפוקה שאינה עולה
על  25אחוז מתפוקתן ערב הסגר.
לפני הסגר :ב 2005-הוערך מספר העובדים בענף בכ 25-אלף ובשנת
 2000ב 37-אלף.
פוטנציאל מוערך :למרות שבתעשיית הטקסטיל מכרו בעבר בעיקר
לשוק הישראלי ,פתיחת אפשרות השיווק לגדה עדיין עשויה לסייע להם

טקסטיל
קשיים :הגבלות על חופש התנועה; הצורך בלימוד
מחודש של השוק בגדה ופיתוח קשרים עמו.
יתרונות :כוח עבודה מיומן; מוצרים באיכות גבוהה;
מחירים אטרקטיביים; זמן אספקה קצר.
פוטנציאל :שיווק לגדה עשוי להגדיל את התפוקה
ב 40%-עד .50%

מספר עובדים לפני הסגר ב2007-
מספר עובדים באוקטובר 2014
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עדיין מקווים שהאיסור על מכירה בישראל יוסר .חנות רהיטים בעזה.

קרבה גיאוגרפית  -עזה והגדה נמצאות במרחק קילומטרים ספורים זו מזו.
המשתתפים בקבוצה קיוו שלעלויות התובלה הנמוכות יחסית ,יתווסף
יתרון זמן קבלת ההזמנות הקצר ,יחסית לשווקים רחוקים יותר .כבר שמענו
סוחרים בגדה מציינים שמבחינת נגישות ,סין קרובה אליהם יותר מאשר
עזה .כלומר ,כשמדברים על תנועת הסוחרים ,צריך לזכור שנחוצה גם
כניסה של סוחרים מהגדה לרצועה.
לפי אחד המשתתפים[" ,בגדה] קונים פריטים בודדים מישראל .אם אנחנו
נציע להם מחירים יותר נוחים ,הם יהיו 'מיליונרים' .יש סוחרים מהגדה
שלא רוצים לייבא מסין ,שרגילים לקנות מסוריה ,ואנחנו יכולים להוות כעת
אלטרנטיבה ,כי אנחנו קרובים יותר וזה פחות הוצאות להובלה".
עניין רב בגדה  -כמה מהמשתתפים בקבוצה אמרו כי לאחר שסוחרים
בגדה ראו דוגמאות מהסחורה שלהם ,הם הביעו עניין נלהב ברכישתה.
"אחד הסוחרים החשובים בחברון ,פגש נציג שלנו ,שהוציא את הדגמים
מהמזוודה והראה לו מה אנחנו יודעים לעשות .הסוחר מחברון התלהב
מאוד .למה? הדגם הזה עוד לא יצא ,גם לא בישראל .החברה שלנו כבר 15
שנים בשוק .לפני  ,2007כאשר שיווקנו לישראל ,אנחנו עיצבנו את הבגדים,
לא רק תפרנו אותם".

אם נוכל לשווק בישראל או בגדה תיווצר הזדמנות עבודה
לכל המפעלים והחברות בעזה .חברות אחרות יקבלו
הזדמנות לשווק יותר בתוך עזה

במהלך הסגר :ב ,2007-כשהוטל סגר על הרצועה ,ירדה תפוקת החברות
שבבעלות המשתתפים בקבוצה לבין  10ל 30-אחוז משהיתה .מספר
העובדים בחברות אלו ירד בכ 80-אחוז.
לפני הסגר :ב 2005-פעלו בעזה כ 600-מפעלים ובתי מלאכה ,שהעסיקו
למעלה מ 5,500-עובדים .באותה שנה הוערך מחזור המכירות השנתי בענף
ב 55-מיליון דולר .כ 33-אחוז מהמוצרים שווקו לישראל או לשווקים אחרים
דרך ישראל ,וכ 15-אחוז מהמוצרים שווקו בגדה .שאר המוצרים נמכרו
ברצועה .כ 67-אחוז מבעלי בתי המלאכה התמחו ברהיטי בית 21 ,אחוז
בריהוט משרדי ו 12-אחוז במוצרים הקשורים בבנייה (משקופים ,דלתות).
פוטנציאל מוערך :בין המשתתפים שררה הסכמה כי פתיחת הגדה
בפני רהיטים מעזה יכולה לסייע רבות להתאוששות הענף ,אם כי כל
משתתף העריך אחרת את מידת ההשפעה של המהלך .מר מוחסן
א-סרחי העריך כי אם יינתן לו לשווק בגדה ,יוכל לחזור לתפוקה מלאה
ולמכור בגדה שמונה עד עשר משאיות ריהוט מדי חודש .כיום התפוקה
של החברה של א-סרחי היא  15אחוז מכפי שהיתה ערב הסגר ,מכיוון

ריהוט
בקבוצה השתתפו ארבעה בעלי חברות ויו"ר ענף הרהיטים ברצועה.
החברות מייצרות ריהוט לחדרי שינה ,לסלון ,פינות אוכל ,שולחנות וכיסאות.

ריהוט
קשיים :הליך שינוע מסורבל במעבר כרם שלום ,שעלול לפגוע
בסחורה; עלויות המעבר; פעילות לא סדירה של המעברים;
התחרות עם התוצרת שנמכרת בגדה; הצורך בלימוד מחודש
של השוק בגדה.
יתרונות :יותר סוגים של סחורה בהשוואה לתקופה שלפני .2007
פוטנציאל :שיווק לגדה עשוי להגדיל את התפוקה ב 30%-עד
 ,40%ואפילו עד  100%להערכת אחת החברות; כניסת חברות
חדשות לשוק עזה בעקבות התמקדות החברות הקיימות בגדה.
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העריכו שהשמירה על הקשרים תקל עליהם לחזור לשווקי הגדה .מפעל מזון.

שהגדה היתה השוק המרכזי של החברה שלו .שני משתתפים אחרים
ציינו כי השוק העיקרי שלהם בעבר היה הישראלי ,והם עדיין מקווים
שהאיסור על מכירה בישראל יוסר .עם זאת ,המשתתפים אמרו כי שיווק
בגדה יגדיל את התפוקה שלהם פי כמה ,ושיהיה עליהם גם להגדיל את
מספר העובדים בכ 50-אחוז .הם העריכו כי יוכלו לשווק שתיים עד חמש
משאיות בחודש לגדה .המשתתפים העריכו את הפוטנציאל המשותף
שלהם לשיווק בגדה בטווח שבין  15ל 20-משאיות בחודש ,במחזור
מכירות שיכול לנוע בין  1.5ל 2.3-מיליון שקלים.
לפי אחד המשתתפים" ,אם נוכל לשווק בישראל או בגדה תיווצר הזדמנות
עבודה לכל המפעלים והחברות בעזה .חברות אחרות יקבלו הזדמנות
לשווק יותר בתוך עזה".
יתרונות :כוח עבודה מיומן  -המשתתפים בדיון הדגישו שעובדי הענף בעזה
מיומנים יותר מבגדה .אף על פי שבגדה נאלצו למצוא תחליפים לסחורה
מעזה ,הן בעזרת קנייה משווקים חיצוניים (כולל ישראל) והן על-ידי קידום
העבודה בענף ,עדיין לא הגיעו לאיכות הייצור של חברות הרהיטים ברצועה.
מחירים אטרקטיביים  -המשתתפים טענו שסחורה מעזה עדיין זולה יותר
בהשוואה למוצרים משווקים אחרים.
מגוון מוצרים  -כל המשתתפים אמרו שהצורך לשווק רק בעזה במהלך
הסגר אילץ אותם להגדיל את מגוון המוצרים שהם מציעים ללקוח .מי
שהתמחה בעבר ביצירת חדרי שינה בלבד ,מייצר כיום גם פינות אוכל

וסלונים ,כדי שיוכל להתחרות בשוק הקטן של הרצועה .לכן ,היצרנים
בעזה יכולים להציע לסוחרים בגדה מגוון רחב יותר של מוצרים.
עיבוד מזון
ארבעת המשתתפים בקבוצה מחזיקים במפעלים למזון מעובד ,ועוסקים
בייצור קופסאות שימורים (תרכיז עגבניות ,חומוס ,פול ,שעועית ורטבים),
ממתקים ,חטיפים וגלידות.
במהלך הסגר :בעלי החברות שהשתתפו בקבוצה עובדים בתפוקה של בין
 20ל 40-אחוז מיכולתן המלאה ,ומעסיקים כ 550-עובדים בלבד .להערכת
המשתתפים ,השוק ברצועה אינו יכול לקלוט למעלה מ 25-עד  30אחוז
מהתפוקה שהיתה להם ערב הסגר.
לפני הסגר :בשנת  2005היו ברצועה כמאה חברות בענף עיבוד המזון (לא
כולל מאפיות) ,שהעסיקו כ 2,500-עובדים .מדי חודש עברו  155משאיות
סחורה בממוצע דרך מעבר קרני .ערב הסגר ,החברות שהשתתפו בקבוצה
העסיקו יחד כ 1,670-עובדים ,והגדה היתה השוק העיקרי שלהן .שתיים
מהחברות של המשתתפים בקבוצה מכרו ,להערכתם ,כ 90-אחוז מתוצרתן
בגדה .שתי החברות האחרות מכרו בין  50ל 60-אחוז מתוצרתן בגדה.
פוטנציאל מוערך :המשתתפים העריכו כי עם פתיחת שוק הגדה
למוצרים מעזה הם יוכלו למכור עד  60אחוז מתוצרתם בגדה .הם העריכו
שהמכירות בגדה יסייעו להם להגדיל את התפוקה שלהם ל 70-עד

עיבוד מזון
קשיים :ההגבלות על חופש התנועה; הצורך בלימוד מחודש של
השוק בגדה ופיתוח קשרים שם; עלויות המעבר והגבלת גובה
המשטחים על המשאיות; הליך שינוע מסורבל במעבר כרם
שלום שעלול לפגוע בסחורה.
יתרונות :קשרים קיימים עם הגדה שיקלו על החזרה לשוק;
מחירים אטרקטיביים; מוצרים באיכות גבוהה.
פוטנציאל :שיווק לגדה עשוי להגדיל את התפוקה ב 70%-עד
 .90%כ 60%-מהמוצרים יימכרו בגדה.
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העריכו כי הם יוכלו למכור בגדה בין  30ל 40-אחוז מהמוצרים והשירותים שלהם .חברת .Vision Plus

 90אחוז משהיתה ערב הסגר.
יתרונות :קשר עם הגדה  -לכל החברות שנציגיהן השתתפו בדיון יש
סוכנים בגדה .חלק מהחברות שומרות על מחסנים בגדה ועל קשרים
עם סוחרים .הם העריכו שהשמירה על הקשרים תקל עליהם לחזור
לשווקי הגדה .אחד המשתתפים הזכיר שבתקופה שבה החברה שלו
עבדה בגדה ,המכירות שלהם גדלו מדי שנה .להערכתו ,זה סימן שמיתוג
החברה בגדה הצליח ושהיא קלעה לטעם הלקוחות באזור .הוא העריך
את סיכוייו לחזור ולהצליח בגדה ,כטובים.
מחירים אטרקטיביים ואיכות מוצר  -כל המשתתפים העריכו כי למרות
האיכות של מוצריהם ,תהליך הייצור הזול ברצועה משתקף גם בפערי
מחירים ביחס למוצרים בגדה ובישראל.

מפגש בלתי אמצעי בין מומחים מעזה ומהגדה יגרום
לקפיצה בענף טכנולוגיית המידע בפלסטין ויבנה גשרים כדי
להבין את המציאות שבה עובד הענף בכל אחד מהאזורים.
יש יכולות ,מומחים ואנשי מקצוע שונים ,פה ושם .יש כוח
בפגישה של 'מוחות' ,ידע וניסיון בין שני האזורים

ולעובדיהם לצאת לגדה ,הם יוכלו למכור שם בין  30ל 40-אחוז מהמוצרים
והשירותים שלהם .אחד המשתתפים דיווח שהוא מוכר  15אחוז ממוצרי
החברה לשוק בגדה ,אולם אם תהיה אפשרות לצאת לגדה ולפגוש שם
אנשים ,הוא יוכל להכפיל את מכירותיו שם.
מר אשרף יאזורי ,בעל חברת ויז'ין פלוס ,שמעניקה שירותי ייעוץ והכשרות
בתחום ה ,ICT-ואחד המשתתפים בקבוצה ,אמר כי מסחר בין עזה לגדה
יכול לשפר את הענף בשני האזורים:
"מפגש בלתי אמצעי בין מומחים מעזה ומהגדה יגרום לקפיצה בענף
טכנולוגיית המידע בפלסטין ויבנה גשרים כדי להבין את המציאות שבה
עובד הענף בכל אחד מהאזורים .יש יכולות ,מומחים ואנשי מקצוע שונים,
פה ושם .יש כוח בפגישה של 'מוחות' ,ידע וניסיון בין שני האזורים".
יתרונות :מוצרים איכותיים  -המשתתפים העריכו כי למרות הסגר,
החברות ברצועה יכולות לספק מוצר ברמה השווה למוצר של חברות
מתחרות בגדה.
מחירים אטרקטיביים  -מאחר שגם בענף טכנולוגיית המידע בעזה תהליך
הייצור זול יותר מאשר בגדה ,וכוח העבודה יותר זול ,החברות ברצועה
יכולות להציע מחיר נמוך יותר מחברות מקבילות ולהתחרות בהצלחה
בשווקים שם.

טכנולוגיות מידע ותקשורת ()ICT
בקבוצה השתתפו שבעה בעלי חברות בענף טכנולוגיית המידע והתקשורת.
במהלך הסגר :משום שענף טכנולוגיית המידע אינו כבול על ידי מחסומים
ומעברים ,לחברות בתעשייה היתה אפשרות מסוימת לקיים קשרי
עבודה בגדה ,בזכות העובדה שחלק מהעדכונים ,ההתאמות והמכירות
יכולים להתרחש באופן מקוון .חלק מהמשתתפים העריכו שהם מוכרים
כ 15-אחוז מהמוצרים והשירותים שלהם בגדה ,אולם אחרים טענו כי
בשל המגבלות על תנועת אנשים ,החליפו את השווקים בגדה ,בשווקים
באירופה ובמדינות ערביות.
לפני הסגר :למרות שענף טכנולוגיית המידע התפתח בעזה בעיקר בשנים
האחרונות ,כמה מחברות המשתתפים בקבוצה פעלו גם לפני הסגר .חברה
אחת סיפקה מוצרי חומרה לגדה המערבית ,וחברות אחרות עבדו מול
לקוחות גדולים וקטנים בגדה.
פוטנציאל מוערך :המשתתפים בקבוצה העריכו כי אם יתאפשר להם

ICT
קשיים :ההגבלות על חופש התנועה; הצורך בלימוד של השוק בגדה ופיתוח קשרים שם.
פוטנציאל :כ 30%-עד  40%מכלל הייצור/השירותים יימכרו בגדה.
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הקבוצות חזרו תלונות על עלויות שינוע הסחורה הגבוהות.
ענפים שסובלים מקושי זה :חקלאות | ריהוט | מזון מעובד

לצד היתרונות והפוטנציאל ,קיימים קשיים קונקרטיים למימושם ,ובראשם
המגבלות שמפעיל מתאם פעולות הממשלה בשטחים על תנועת אנשים
ועל מעבר סחורות .להלן כמה מהקשיים שפירטו משתתפי הקבוצות.

גובה המשטחים:
אחד התנאים של ישראל להעברת הסחורה בכרם שלום הוא סידורה
על משטחים שגובהם אינו עולה על מטר ,בטענה שהדבר נחוץ לבדיקה
ביטחונית .מאחר שלא ניתן לערום משטחים זה על זה ,מצטמצמת
כמות הסחורות שניתן להעמיס על כל משאית ,מה שמחייב סוחרים
לשלם ,למשל ,על שתי משאיות עבור סחורה שאפשר היה להעמיס על
משאית אחת .לכך מצטרפות עלויות השינוע בכרם שלום ,שגבוהות ביחס
למעברים אחרים ועומדות על כ 1,200-שקל (ר' איור) עבור כל משאית
שיוצאת מהרצועה.
ענפים :חקלאות | מזון מעובד | ריהוט

שינוע סחורה במעברים:
סחורה שעוברת מעזה לגדה צריכה לעבור דרך שני מעברים ישראליים –
כרם שלום ,שבגבול ישראל-עזה ,כדי לצאת מחלק אחד של הטריטוריה
הפלסטינית ,ואחד המעברים שבין ישראל לגדה ,כדי להיכנס לחלק
האחר של הטריטוריה הפלסטינית .נציגי רוב הענפים טענו שתהליך שינוע
הסחורה איטי ,מסורבל ,יקר ומהווה אתגר משמעותי לרווחיות השיווק של
סחורות מחוץ לעזה.
כך ,למשל ,שיטת העבודה במעבר כרם שלום מחייבת פירוק והעמסת
הסחורה שלוש פעמים ,בשטח ללא הצללה ,שבו הסחורה עשויה להיפגע
מתנאי מזג האוויר .המשתתפים בקבוצת המיקוד של החקלאים הדגישו
בעיה זו במיוחד" .היינו מוכרים לגדה גם תרד ",אמר אחד המשתתפים,
"היינו מסדרים אותו על המשטח ואורזים אותו בניילון .היום אומרים לנו
'נסו להוציא רק תוצרת שיכולה להחזיק מעמד בתנאי המעבר וההובלה'.
 80אחוז מגידולי הכרוב והכרובית ,למשל ,נמכרו לגדה .היום קשה לשלוח
את המוצרים האלה למעבר תחת השמש וכל תנאי מזג האוויר .העניין",
לדבריו" ,הוא שיש הרבה מעברים .במעבר כרם שלום השטח פתוח וזה
משפיע על הירקות .קשה להוציא תוצרת כמו זאת היום ,היא לא תחזיק
מעמד בתנאי המעבר ,פירוק והעמסת הסחורה כמה פעמים ,ובעוד
מעבר בגדה שזה קלנדיה או תרקומיא".
המשתתפים מענף הריהוט אמרו שפריקות והעמסות הסחורה
החוזרות בכרם שלום מגדילות את הסיכון לפגיעה בסחורה .אחד
המשתתפים ציין כי שלח סחורה לירדן ,וכל הפריטים נשרטו או נפגעו
במעבר .תלונות דומות אפשר היה לשמוע בענף עיבוד המזון ,שם טענו
המשתתפים כי איכות המוצרים מושפעת מאוד מעיכוב במעבר .בשלוש

פעילות סדירה של המעברים:
המשתתפים התלוננו שוב ושוב על אי-יכולת לצפות את סגירת המעבר או
את תנאי העברת הסחורה .בעיה זו חשובה במיוחד בענף החקלאות ,שבו
הסחורה חייבת להישאר טרייה וכל עיכוב עשוי לפגוע בערכה .החקלאים
במפגש סיפרו כי בחודשים האחרונים סחורה שאמורה היתה לצאת מעזה,
הוחזרה מספר פעמים בשל סגירת המעבר או מכיוון שגורמים במעבר מנעו
את יציאת הסחורה מסיבות אחרות" .רוצים הקלות ברורות ובלתי מותנות",
אמר אחד המשתתפים" .זאת תוצרת חקלאית ,המחירים משתנים.
המחירים שלה בגדה או בירדן ,בישראל או במפרץ יכול פתאום לקפוץ .אני
צריך חופש תנועה מובטח ,כך שאם סוחר מהגדה מתקשר לבקש סחורה,
אוכל לשלוח לו אותה במהירות .אם יערימו קשיים לא נוכל להוציא את
הסחורה המתאימה בזמן שמחירה גבוה".
סוחרי הרהיטים התייחסו אף הם לחוסר הוודאות שיוצרת סגירת
המעברים ,שמקשה עליהם לתכנן לטווח ארוך ומשפיעה על יחסי האמון
בינם לבין לקוחות בגדה" .הבעיה הזו [סגירת המעברים] גרמה למחסור

אתגרים ומגבלות

1m

שינוע סחורה במעברים
הליך שינוע הסחורה איטי ,מסורבל ,יקר
ומהווה אתגר משמעותי לרווחיות השיווק
של סחורות מחוץ לעזה.

גובה המשטחים
הגבלת גובה הסחורה על המשטחים
המוסעים מחייבת סוחרים לשלם על
שתי משאיות עבור סחורה שאפשר היה
להעמיס גם במשאית אחת.

פעילות סדירה של המעברים
פעילות לא סדירה במעברים מונעת תכנון
עבודת הייצור ועלולה לגרום לפגיעה
באיכות הסחורות החקלאיות.

Made in Israel

חדירה מחודשת לשווקי הגדה
הנתק מאז  2007דורש חידוש הקשרים
והאמון בין הסוחרים.

תחרות עם מוצרים מישראל
האיסור על שיווק מוצרים מעזה בגדה ,יצר
בגדה מחסור שהתמלא על ידי סוחרים
ישראלים .לאלה יתרונות ברורים על
המתחרים החדשים-ישנים מעזה.
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מעבר אנשים
ללא מעבר אנשים אין אפשרות ללמוד
את שוק הגדה ,לחדש קשרים ,להשתלם
מקצועית וליזום שיתופי פעולה.

קבוע אצל הסוחרים – הקליינטים שלנו בגדה ,הצטבר מחסור בסחורה
והם נאלצו לרכוש סחורה ממקורות אחרים ",אמר אחד המשתתפים.
ענפים :חקלאות | ריהוט | עיבוד מזון | טקסטיל

ומלפפון ",הוסיף אחד המומחים לשיווק חקלאי" .גויאבות ,למשל ,מכרנו
לגדה ,אבל בחודשים האחרונים יצאו כמויות גדולות לירדן 160 .טון
בחודש שעבר".
בענף עיבוד המזון אמרו המשתתפים כי יידרש להם זמן לשקם את
אמון הקונים במוצרים שלהם .בענף ההיי-טק אמר אחד המשתתפים כי
החברות הגדולות בגדה מתקשות לקחת את השוק העזתי בחשבון גם
בשל אי הוודאות במעברים .החברות בגדה – לדוגמה ,הבנקים וחברת
התקשורת הפלסטינית – לא משתפות את חברות ההיי-טק מעזה
במכרזים שלהן ,בניגוד למצב לפני הטלת הסגר ב.2007-
ענפים :ריהוט | חקלאות | עיבוד מזון | ICT

חדירה מחודשת לגדה:
מאז אמצע  2007מנותקים הסוחרים והתעשיינים בעזה מהשווקים בגדה.
עם השנים ,סוחרים בגדה מצאו אלטרנטיבות ,בין אם באמצעות יבוא
מישראל ושווקים אחרים ובין אם באמצעות תעשייה עצמאית .כמה
מקשרי המסחר שנותקו לא יחודשו עוד ,ויידרשו זמן ומאמץ כדי למסד
קשרי מסחר חדשים וללמוד את השטח .כך בענף הריהוט ,שהתפתח
בשנים האחרונות בגדה ,ועתה יצרני הרהיטים בעזה מתקשים למצוא
את הדרך לחזור אליו .עם זאת ,חלק מהקשר עדיין נשמר" .יש סוחרים
[בגדה] שמחכים בקוצר רוח שנעביר להם שוב  90אחוז מהמוצרים שלנו,
אני בקשר קבוע ומתמיד אתם ",אמר אחד הסוחרים.

התחרות עם ישראל ומדינות נוספות:
החקלאים הביעו חשש מהול באופטימיות לגבי התחרות עם מוצרים
ישראליים .חלק מהחקלאים טענו כי התחרות עם ישראל מקטינה את
הפוטנציאל הגלום בגדה ,אולם קיוו כי מחיר הסחורה הנמוך יקל עליהם
לחדור מחדש לשווקים שם .בנוסף ,את צרכי השוק בגדה שיצרני עזה
לא יכולים היו למלא בשנות הסגר תפסו יצרנים מהמזרח הרחוק ,למשל
בתחום הטקסטיל ,ומטורקיה ,בענף הריהוט.
ענפים :חקלאות | טקסטיל | ריהוט

מאז  2007עד היום אין קשר עם הגדה והדברים השתנו.
לפני  2007השוק בגדה נשען על הרבה מוצרים מעזה ,לאחר
הסגר הם הסתגלו ,או שהתחילו בעצמם לגדל תוצרת חסרה.
אם יתנו לנו לשווק לשם ,אנחנו צריכים לבדוק מחדש את
השווקים הללו

מעבר אנשים:
ברוב קבוצות המיקוד חזר הקושי שביצירה ותחזוק קשרי מסחר ,בהינתן
המגבלות הקשות על מעבר אנשים בין עזה לגדה .אחד המשתתפים
בקבוצת הטקסטיל אמר שאם היה יכול ,היה פותח מפעל בגדה ומביא
לשם פועלים מעזה" :הסגר הביא להם [בגדה] הרבה יותר עבודה בענף.
אך אין להם מספיק כוח אדם בטקסטיל .מישהו מהגדה שאל אותי אם
אפשר להביא להם  10,000עובדים מעזה .אין להם מספיק כוח עבודה
מיומן שיכול לכסות את הצרכים של השוק הישראלי .חברות ישראליות
מצאו אלטרנטיבה ,עם חברות באירביד (ירדן) ,בתורכיה ובסין .לעובדים
בענף בגדה אין את היכולת לספק סחורה באיכות שצורכים בישראל".

גם בענף החקלאות הזכירו את הנתק הארוך מהגדה כאתגר משמעותי.
"מאז  2007עד היום אין קשר עם הגדה והדברים השתנו .לפני  2007השוק
בגדה נשען על הרבה מוצרים מעזה ,לאחר הסגר הם הסתגלו ,או שהתחילו
בעצמם לגדל תוצרת חסרה .אם יתנו לנו לשווק לשם ,אנחנו צריכים
לבדוק מחדש את השווקים הללו ",אמר מר ג'מאל אבו נג'א ,מהעמותה
הקואופרטיבית החקלאית ,שמגדלת ומשווקת ירקות ופרחים לחו"ל.
"יש התפתחות גדולה בגידול ירקות בגדה ובגידולי חממות – כמו פלפלים

טונות של סחורה חקלאית שיצאו מעזה לפני הטלת הסגר ובשנות יישומו
14
12,286
tons

tons

12

tons

שיווק לגדה שיווק לישראל יצוא לחו״ל

10,032

9,756

10

6
סך הכל יצאו מעזה
בשבע השנים האחרונות

 0טונות לישראל  -לעומת  22,318בשנתיים שקדמו לסגר
 574טונות לגדה  -לעומת  6,466בשנתיים שקדמו לסגר
 2,053טונות לחו״ל  -לעומת  12,531בשנתיים שקדמו לסגר
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*ממרץ  2015החל שיווק סחורה גם לישראל
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מקור :נתוני  ,2006-2009משרד החקלאות הישראלי; נתוני  ,2010-2014גישה
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אלפי טונות

8

עם זאת ,במרבית הענפים הדגישו במיוחד את המגבלות על מעבר
סוחרים בין עזה לגדה .בפברואר  2015פרסמה ישראל כי תאפשר ל800-
סוחרים לצאת מדי יום דרך מעבר ארז .בפועל ,נרשמו במהלך החודש
רק כ 350-יציאות סוחרים מדי יום .אחד התנאים לקבלת היתר סוחר היא
הוכחה שהמבקש מייבא לעזה סחורה דרך מעבר כרם שלום ,ומוכר בשווי
של  100אלף שקלים לשנה .חלק מהסוחרים אינם יבואנים ,והם זקוקים
להיתר סוחר כדי לפתח את קשרי המסחר שלהם בגדה וללמוד את צרכי
השוק שם.

"אני רוצה לשים את עצמי בנעליים שלהם ",אמר מר המאם נבאהין ,בעל
חברת 'נפראס'" ,למשל בחברון מסתכלים על ההצעה שלי ואומרים ,מי
זה? מעזה? [ ]...הוא אומר לי ,איזה יופי שאתם שולחים לנו ,מתקשר ואומר
'אתם בעזה בסדר?' .הוא ריחם עלי [ ]...נפשית-פסיכולוגית ,כך הם רואים
אותנו .הם אומרים 'ההצעה מצוינת ,אבל תן לי פרטנר שלך בגדה כדי
שאוכל לעבוד איתו' .מה? גם במדינה שלי אני צריך פרטנר מקומי?".
בענף המזון המעובד הדגישו את הצורך בכניסת אנשים לעזה .לדבריהם,
הם זקוקים למומחים מחו"ל ומהגדה ,ממהנדסים ועד מומחי מזון ,כדי
שיוכלו לשפר את פסי הייצור ואת המוצר הסופי.
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ראשית ,שיפתחו את המעברים ,זה הצעד הראשון .יום
למחרת אני יכול לקחת דוגמאות מהמוצרים שלנו ולנסוע
לגדה לבדוק את השוק .יש לנו עדיין קשרים טובים ,גם
כענף ,עם המקבילים שלנו בגדה ,וגם כחברה פרטית עם
סוחרים משם

 .4השורה התחתונה
על ידי מתן קול לצרכים השונים של גופים יצרניים שאפתניים ובעלי
יכולות ברצועה ,ביקשנו להדגים מקצת ממגוון הצרכים של האוכלוסיה.
קשה לסכם את המשתמע במשפטים בודדים ,אך ברור שבעוד שחלק
ממגבלות התנועה בין עזה לגדה נובעות מסיבות ביטחוניות ,רובן
שרירותיות וכפי שמוכח מדי פעם ,קלות להסרה ודורשות רק רצון טוב.
על ישראל לבחון כיצד ניתן להפחית חלק מעלויות השינוע ,להבטיח
פעילות סדירה של המעברים ,והיכן לאפשר תנועת אנשים סדירה בכמות
ותדירות אפקטיביות .ללא שינויים אלה ,רבים מהם קטנים ואפורים ,לא
ייתכן שיקום כלכלי.
רצועת עזה נמצאת מרחק נסיעה קצרה מהגדה המערבית .המרחק
ביניהן אינו גיאוגרפי ואינו טבעי .משהוכרז בישראל שהמאמץ להפריד בין
חלקי הטריטוריה הפלסטינית אינו משרת צרכים ביטחוניים או מדיניים,
ראוי שייעשה כל מאמץ להסיר את החסמים שמונעים מהכלכלה
הפלסטינית להגשים את אפשרויותיה .כך ראוי וכך נכון ונבון .עד שזה לא
יקרה ,מכל בחינה מעשית ,עבור יצרנים וסוחרים בעזה הגדה המערבית
תישאר רחוקה מסין.

משתתף מתחום הטקסטיל" :ראשית ,שיפתחו את המעברים ,זה
הצעד הראשון .יום למחרת אני יכול לקחת דוגמאות מהמוצרים שלנו
ולנסוע לגדה לבדוק את השוק .יש לנו עדיין קשרים טובים ,גם כענף,
עם המקבילים שלנו בגדה ,וגם כחברה פרטית עם סוחרים משם ".גם
בענף הריהוט הדגישו המשתתפים שעליהם להגיע לגדה כדי למפות
מחדש את השוק ,להבין את הצרכים ולהכיר סוחרים .בטכנולוגיית
המידע המשתתפים הדגישו שמעבר לגדה חשוב לפיתוח יכולת
העובדים ברצועה ,כמו גם לצרכי מסחר .המגבלות על מעבר אנשים,
אמרו משתתפים מתחום טכנולוגיית המידע ,מונעות מהם להגיע
למכרזים של חברות גדולות בגדה ,כמו בנקים וחברות תקשורת ,וליצור
שותפויות עסקיות.

כמה עולה להוציא סחורה מעזה לגדה המערבית?
שויות בעזה
 ₪20לרהובלת הסחורה
₪1,100

החברה
בעזה

מעבר
כרם שלום

₪500
 700לחברה
ה
מ
פ
עי
₪
לה את
למשר
ד הביטחון הישהמעבר
ראלי

סה״כ ₪5,320

התחל כאן

 ₪3,000הובלת הסחורה

יציאה
מהמעבר

מעבר תרקומיא

משאית פלסטינית

משאית סטרילית

משאית ישראלית

אם המשאית קטנה העלויות משתנות ₪2,500 + ₪400 + ₪250 + ₪500 + ₪20 :בהתאם לכל סעיף .סה״כ ₪3,670
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