
אזור G: מבידול לסיפוח
המהלך של ישראל לבידודה של רצועת עזה וכיצד 

הוא משרת את שאיפות הסיפוח שלה בגדה המערבית

בחודש אפריל 2020, בעיצומה של מגפת הקורונה, נחתם בישראל הסכם קואליציוני המאפשר לראש הממשלה 

המכהן לקדם סיפוח של חלקים משטחי הגדה המערבית. האזורים שעליהם מבקשת ישראל "להחיל ריבונות" יהיו 

.C ברובם בשטח שעל פי הסכמי אוסלו מוגדר כאזור

פלסטינים תושבי אזור C, אך גם תושבי האזורים A ו-B בגדה המערבית, ואזור G, כפי שגישה מכנה בהקשר זה את 

רצועת עזה, עומדים בפני עתיד לא ברור, בצל הכוונה הזאת לסיפוח רשמי, מגפה עולמית והמשבר הכלכלי שנוצר 

כתוצאה מהצעדים שננקטו כדי לעצור אותה. אופי השליטה של ישראל בכל אחד מהאזורים, המעמד והיקף הזכויות 

שהיא מאפשרת לפלסטינים המתגוררים בהם, מבטאים מטרה רחבה וארוכת שנים, שהכתיבה את ההתנהלות של 

ישראל  תנועה,  על  מינימום פלסטינים. באמצעות שליטתה  על מקסימום שטח, שבו  לשליטה  ישראל: השאיפה 

במעבר ארז. צילום: גישה
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יוני 2020

https://m.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA35-Likud-BW-200420.pdf
https://gisha.org/50shades-he/
https://gisha.org/50shades-he/


מיישמת אסטרטגיה של "הפרד ומשול". כך היא מחלישה את המוסדות הפלסטיניים שאמורים להיות מסד לקראת 

מדינה ומנהלת בקרת אוכלוסייה, דרך מניעה, עידוד וכפייה של תנועה, כדי להשיג יעדים דמוגרפיים.

הגבלות התנועה שמטילה ישראל בשטח הפלסטיני מוצגות לא פעם כהכרח הנובע מצרכי הביטחון של ישראל, אך 

למעשה הן מקדמות יעד מדיני: מקסימום שטח/מינימום פלסטינים. הדבר עולה בבירור מהמהלך לקידום סיפוח 

חלקים מהגדה המערבית, ומופיע בדברים מפורשים שאומרים גורמי ממשל רשמיים. כמו מפעל ההתנחלויות, שאף 

גורפות,  תנועה  מגבלות  להסברת  שמובאים  הביטחוניים  הטיעונים  גם  ביטחון,  בנימוקי  היתר  בין  הוצדק  הוא 

המפצלות בפועל אוכלוסייה פלסטינית, מאבדים משמעות ותוקף לנוכח המטרה הפוליטית שהם באים לשרת.

נייר עמדה זה בוחן את האופן שבו בידודה הממושך של רצועת עזה משרת את שאיפותיה של ישראל לסיפוח בגדה 

המערבית על חשבון זכויות אדם בסיסיות של פלסטינים החיים תחת שליטתה. התוכנית להפוך לרשמי את סיפוחם 

בפועל של חלקים מהגדה המערבית מעלה צורך דחוף לבחון את ההפרדה המכוונת של הרצועה מהגדה המערבית, 

ואת המנגנונים שמפעילות הרשויות בישראל כדי למנוע 

תנועה של פלסטינים ולהחליש קשרים הדדיים בין שני 

אחת  כיישות  הוכרו  המערבית  והגדה  עזה  האזורים. 

והן חולקות  ובהסכמים קודמים,  בינלאומיות  בהחלטות 

שפה, תרבות וכלכלה משותפות, כמו גם קשרי משפחה 

נראה  שאינו  לסכסוך,  פוליטי  פתרון  בהיעדר  גם  ענפים. 

של  הבסיסיות  האדם  זכויות  על  לשמור  חובה  באופק, 

הפלסטינים, ובכלל זה על חופש התנועה. נייר זה מתמקד 

שהשאיפה  למרות  המערבית,  והגדה  עזה  בין  בקשר 

לפיצול ניכרת גם במדיניות ישראל כלפי פלסטינים בעלי 

אזרחות ישראלית והפזורה הפלסטינית.

נכון לכתיבת נייר עמדה זה, עדיין לא ברור כמה משטח 

הגדה המערבית תבקש ישראל לספח לשטחה או מתי 

תעשה זאת. כל סיפוח חד-צדדי של שטח מהווה הפרה 

היסוד  כללי  את  ומערער  הבינלאומי  החוק  של  בוטה 

המוסכמים על הקהילה הבינלאומית כאמצעי להגנה על 

זכויות האדם ועל עיקרון הריבונות.

תוכנית טראמפ, שרבים רואים בה שיקוף של מטרותיה 

האמיתיות של ממשלת ישראל הנוכחית, משרטטת חזון של קנטונים דמויי בנטוסטן בגדה המערבית, המחוברים על 

ידי גשרים ומנהרות בשליטה ישראלית. כך שאפילו בתוך הגדה המערבית תתקיים לפי התוכנית שליטה ישראלית 

מתמדת, שתפצל אוכלוסיות ותחבל לצמיתות ביכולתם של פלסטינים לבנות ולקיים כלכלה מאוחדת, מוסדות 

פוליטיים וחברתיים, וחיי משפחה – היסודות של כל חברה מתפקדת. מטרת מסמך זה לתאר את האופן שבו אותה 

שליטה ישראלית פעלה, ועודנה פועלת, כדי לבתק את החיבורים בין עזה והגדה המערבית.

בידודה של רצועת עזה ב-13 השנים האחרונות, הלוליינות המשפטית שבה נוקטת ישראל כדי לחמוק מאחריותה 

כלפי תושבי עזה, והרפיון של חלק ניכר מהעולם לנוכח הכליאה הממושכת של אוכלוסייה אזרחית, בנוסף למבצעים 

ונשנים שכוללים לחימה בלב אוכלוסייה צפופה, צריכים לשמש תמרור אזהרה מפני מה שעלול  צבאיים חוזרים 

מהגדה  עזה  להפרדת  האסטרטגיה  של  ביקורתית  בחינה  המערבית.  בגדה  הפלסטיניים  בקנטונים  להתרחש 

המערבית, המכונה מדיניות הבידול, מלווה בעמידה על הזכות לחופש תנועה, בתוך השטח הפלסטיני ומחוצה לו, 

חיונית להגנה על זכויות יסוד שמימושן תלוי ביכולת לנוע, ובכלל זה, הזכות להגדרה עצמית. 
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באמצעות שליטתה על תנועה, ישראל 
מיישמת אסטרטגיה של "הפרד ומשול". 

כך היא מחלישה את המוסדות 
הפלסטיניים שאמורים להיות מסד 

לקראת מדינה ומנהלת בקרת אוכלוסייה, 
 דרך מניעה, עידוד וכפייה של תנועה,

כדי להשיג יעדים דמוגרפיים

התוכנית להפוך לרשמי את סיפוחם 
בפועל של חלקים מהגדה המערבית 

מעלה צורך דחוף לבחון את ההפרדה 
המכוונת של הרצועה מהגדה המערבית, 

ואת המנגנונים שמפעילות הרשויות 
בישראל כדי למנוע תנועה של פלסטינים 
ולהחליש קשרים הדדיים בין שני האזורים

https://www.theguardian.com/world/2019/apr/07/netanyahu-vows-to-annexe-jewish-settlements-in-occupied-west-bank
https://features.gisha.org/%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d/
https://gisha.org/UserFiles/File/publications/a_costly_divide/a_costly_divide_he-web.pdf
https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/


פיצול עזה מהגדה המערבית: מדיניות הבידול

בשלושת העשורים האחרונים, ישראל הקשיחה בהתמדה את הגבלות התנועה בין רצועת עזה והגדה המערבית, 

עד שנוצר מצב שבו נתק בין שני חלקי השטח הפלסטיני הוא הכלל, ומעבר ביניהן הוא בגדר חריג נדיר. פעולותיה 

של ישראל לצמצום משמעותי של תנועת אנשים וסחורות בין עזה לגדה, נסמכות על פרשנות מצמצמת ביותר של 

אחריותה כלפי פלסטינים החיים תחת שליטתה בשטח הפלסטיני הכבוש.

המדיניות הרשמית של ישראל בנושא תנועת פלסטינים בין עזה, הגדה, ישראל וחו"ל, משקפת העדפות מסוימות 

מצד ישראל: צמצום מעבר אנשים וסחורות בין עזה לגדה, העמקת הבידוד הפוליטי והפיזי של עזה, וכשהדבר 

מתאפשר, הקטנת מספר הפלסטינים המתגוררים בגדה המערבית.

ישראל מתייחסת לעיקרון של הפרדת הגדה המערבית ורצועת עזה כ"מדיניות הבידול״. היא מעולם לא פרסמה 

מידע רשמי על מדיניותה זו, על יעדיה הרשמיים או על תהליך קבלת ההחלטות שעומד מאחוריה. עם זאת, המונח 

"מדיניות הבידול" והרעיון לפיו יש לפעול להבדיל בין עזה והגדה המערבית, הופיעו בהצהרות פומביות של מקבלי 

החלטות ישראלים ובהליכים משפטיים. ישראל גורסת כי 

כשלעצמה,   – עילה  מהווה  הבידול  מדיניות  על  שמירה 

וללא קשר למידע ביטחוני ספציפי הקשור לאדם כלשהו 

– לשלילתן של זכויות יסוד מפלסטינים, ובכלל זה חופש 

למדיניות  המתייחסים  ציטוטים  של  )לרשימה  התנועה 

הבידול, ראו נספח(.

של  ניתוח  לראשונה  הציג  גישה  מ-2012,  עמדה  בנייר 

מדיניות הבידול, תוך הבאת ראיות ליישומה וכן הצהרות 

מאחוריה.  המניעים  על  שהעידו  רשמיים  גורמים  של 

ההשלכות  את  בחן  גישה  ב-2015,  שפורסם  בדו"ח 

המערבית,  והגדה  עזה  בין  ההפרדה  של  הכלכליות 

תלויה  בעזה  כלכלית  שהתפתחות  רק  שלא  והראה 

גם  אלא  המערבית,  לגדה  בהרבה  נרחבת  בתנועה 

את  לממש  תוכל  לא  כולה  הפלסטינית  שהכלכלה 

האזורים.  שני  בין  קשר  בהיעדר  בה  הגלום  הפוטנציאל 

בהמשך אותה שנה פרסם גישה ניתוח מקיף של חובותיה 

חלקי  שני  בין  תנועה  לאפשר  ישראל  של  המשפטיות 

הזכות  על  לשמור  חובתה  כולל  הפלסטיני,  השטח 

להגדרה עצמית של העם הפלסטיני.

מדיניות  בבסיס  העומדים  רחבים  "ביטחוניים-מדיניים"  שיקולים  על  להצביע  נוהגים  בישראל  רשמיים  גורמים 

הבידול. המטרה הביטחונית הוגדרה בעבר כ"רצון למנוע העברת ׳תשתיות טרור׳" )גם כהצדקה למגבלות גורפות 

כמו איסור על מעבר סטודנטים בין עזה לגדה המערבית, המוטל מאז שנת 2000(. מעט מאוד נאמר רשמית לגבי 

המניעים המדיניים.

 ,2006 מאז  ובעזה,  ברמאללה  הממשלות  ידי  על  שננקטו  והצעדים  לחמאס,  פתח  בין  הפנים-פלסטיני  הסכסוך 

העמיקו גם הם את ההפרדה בין חלקי השטח הכבוש. ואולם, הפילוג הפנימי המתמשך אינו גורע מהצורך לתבוע 

מישראל דין וחשבון בנוגע למדיניותה ולפיצול של אדמות וקהילות פלסטיניות שנובע ממנה. 
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הסכסוך הפנים-פלסטיני בין פתח 
לחמאס, והצעדים שננקטו על ידי 

הממשלות ברמאללה ובעזה, מאז 2006, 
העמיקו גם הם את ההפרדה בין חלקי 
השטח הכבוש. ואולם, הפילוג הפנימי 

המתמשך אינו גורע מהצורך לתבוע 
מישראל דין וחשבון בנוגע למדיניותה 

ולפיצול של אדמות וקהילות פלסטיניות 
שנובע ממנה

המדיניות הרשמית של ישראל בנושא 
תנועת פלסטינים בין עזה, הגדה, ישראל 

וחו"ל, משקפת העדפות מסוימות מצד 
 ישראל: צמצום מעבר אנשים וסחורות

בין עזה לגדה, העמקת הבידוד הפוליטי 
והפיזי של עזה, וכשהדבר מתאפשר, 

הקטנת מספר הפלסטינים המתגוררים 
בגדה המערבית

https://gisha.org/he/publication/4780/
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1699896
https://gisha.org/he-blog/2014/10/07/%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%92%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94/
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Bidul/bidul_infosheet_he.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/publications/a_costly_divide/a_costly_divide_he-web.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/publications/separating-land-separating-people/separating-land-separating-people-web-he.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/495-12/495-12-state-response-13.8.12.pdf


היסטוריה של הפרדה

האזור שממערב לנהר הירדן חולק לראשונה לאחר מלחמת 1948. רצועת עזה נותרה תחת שלטון מצרי ואילו הגדה 

המערבית סופחה לירדן. פלסטינים שגורשו מאזורים בתוך השטח שהפך לישראל, היו לפליטים והתיישבו בשני 

הגדה  ואת  עזה  רצועת  את  כבשה  כשישראל  מכן,  לאחר  שנים  תשע-עשרה  סמוכות.  ובמדינות  אלה,  אזורים 

המערבית, פלסטינים נוספים נעקרו וגורשו. על אלה שנשארו בעזה ובגדה המערבית הושת שלטון צבאי ישראלי. 

לאחר 1967, ישראל יישמה מדיניות של שילוב כלכלי עם השטח הפלסטיני, מה שאפשר לה ניצול של משאבים, 

כולל כוח עבודה זול, ונתנה לפלסטינים לנוע כמעט ללא הפרעה ברחבי השטח שהיה בעבר פלסטין המנדטורית.

החלה  עצמאית,  פלסטינית  מדינה  להקמת  יותר  מאורגנות  וקריאות  הראשונה  האינתיפאדה  בעקבות  ב-1989, 

ישראל דורשת מהפלסטינים לשאת תעודות מגנטיות כתנאי לתנועה. ב-1991 ביטלה ישראל את ההיתר הכללי 

שאפשר לפלסטינים לנוע באופן חופשי יחסית, והחלה לחייב את התושבים להחזיק בהיתרי תנועה אישיים. מדיניות 

כחלק  מכן,  שלאחר  בשנים  שאת  ביתר  נאכפה  זו 

מצעדים גורפים שננקטו בתגובה לאלימות פוליטית.

במסגרת הסכם קהיר, שנחתם בשנת 1994 בהמשך 

להסכמי אוסלו, הועברו סמכויות שלטוניות ברצועת 

עזה לרשות הפלסטינית; ההתנחלויות הישראליות 

המערבית  הגדה  ישראל.  בשליטת  נותרו  ברצועה 

חולקה לאזורים A, B ו-C, כשלכל אחד מהם מעמד 

מנהלי משלו ומאפיינים ייחודיים לשיטות שהונהגו 

בה כאמצעי שליטה על האוכלוסייה.

בתחילת 1995 ישראל החלה בבניית גדר סביב הרצועה. סעיפים בהסכמי אוסלו ביקשו לשמר את הקשר בין מה 

בין  בטוח"  "מעבר  ונקבע  והגדה,  עזה  אחד,  פלסטיני  של שטח  חלקיו  כשני  להסכם  הצדדים  שני  ידי  על  שהוכר 

האזורים. בפועל, המעבר פעל במשך עשרה חודשים בלבד, מ-1999 ועד לפרוץ האינתיפאדה השנייה. מאז סגרה 

אותו ישראל. בשנת 2000 ישראל הפסיקה גם לאפשר לפלסטינים לשנות את רישום כתובתם במרשם האוכלוסין 

מעזה לגדה המערבית, דבר המתאפשר בקלות הודות לשליטתה הנמשכת של ישראל במרשם האוכלוסין הפלסטיני. 
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ב-1991 ביטלה ישראל את ההיתר הכללי 
שאפשר לפלסטינים לנוע באופן חופשי 

יחסית, והחלה לחייב את התושבים 
להחזיק בהיתרי תנועה אישיים. מדיניות 
זו נאכפה ביתר שאת בשנים שלאחר מכן, 

כחלק מצעדים גורפים שננקטו בתגובה 
לאלימות פוליטית

מצדו הפלסטיני של מעבר ארז. צילום: אסמאא ח'אלידי

https://gisha.org/UserFiles/File/publications/a_costly_divide/a_costly_divide_he-web.pdf
https://gisha.org/publication/1617


ישראל סגרה, ולאחר מכן החריבה, את שדה התעופה של עזה, ובכך קיבעה את תלות תושבי הרצועה הנדרשים 

לצאת לחו"ל במדיניות ההיתרים של ישראל ומצרים, השולטות במעברים ארז ורפיח בהתאמה. באותה שנה גם 

הטילה איסור גורף, המונע מסטודנטים בעזה גישה לאוניברסיטאות בגדה המערבית.

יישום תוכנית ההתנתקות החד-צדדית של ישראל, בשנת 2005, הוביל להגבלות נוספות על תנועת פלסטינים לעזה 

וממנה. ב-2006 הטילה ישראל איסור גורף נוסף, על כניסת פועלים מעזה לעבודה בשטחּה. שנה לאחר השתלטות 

חמאס על הרצועה, ישראל הידקה את ההגבלות על תנועת אנשים וסחורות לכדי סגר מלא על עזה. כניסת סחורות 

כולל איסור על  ייצוא סחורות מחוץ לעזה נאסר לחלוטין,  צומצמה למינימום ההכרחי למניעת משבר הומניטרי; 

שיווק בגדה המערבית; ותנועת אנשים בין עזה לגדה ולישראל, שהייתה מוגבלת עוד קודם לכן, הוגבלה ל"מקרים 

חריגים והומניטריים".

מעבר לצרכיה הביטחוניים, ישראל הצדיקה את מגבלות התנועה שהיא מטילה כתגובה לשלטון החמאס בעזה, 

כמנוף להפעלת לחץ. במהלך השנים פותחה דוקטרינה, המכונה מדיניות הבידול. המונח ״בידול״ טומן בחובו גם 

הפרדה וגם הבחנה בין שני דברים, במקרה זה בין עזה לגדה ובין אוכלוסיותיהן האזרחיות. מדיניות הבידול לא רק 

בין  גם מייצרת הבדל מכוון  כל אזור, אלא  בין תושבי  בין עזה לגדה ומחבלת בקשרים  ניתוק פיזי ממשי  יוצרת 

המציאות הכלכלית-חברתית של פלסטינים בעזה לבין זו של פלסטינים בגדה המערבית. 

שינויים  לעת  ישראל מעת  ערכה   ,2014 בקיץ  איתן  צוק  מבצע  לאחר  ובמיוחד  ב-2007,  הסגר,  את  הידקה  מאז 

מינוריים במדיניותה הרשמית בנוגע לתנועת אנשים וסחורות בין עזה והגדה, והתירה הרחבות מסוימות בהיקף 

התנועה אל עזה וממנה. אולם המדיניות הכוללת מוסיפה להיות מגבילה במכוון. איסורים גורפים המושתים עד 

היום על תנועה בין עזה והגדה מוסיפים לחסום פעילות כלכלית, לא כל שכן פיתוח, מונעים ממשפחות להיפגש 

ולהתאחד, אינם מאפשרים טיפול רפואי הולם ופוגעים בחינוך ובפרנסה. 
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כאות'ר חמו נולדה בגדה המערבית ועברה לחיות בעזה בעקבות נישואיה לתושב 

לגדה עם חמשת  ביקשה לעבור  ב-2017, בשל הידרדרות המצב בעזה,  הרצועה. 

ילדיה, בחיפוש אחר עתיד טוב יותר. ישראל סירבה לאפשר לבנה הקטן, אדם, אז בן 

שלוש וחצי, לצאת מעזה, בנימוק שבניגוד לאמו ולארבעת אחיו הגדולים, כתובתו 

רשומה ברצועה. בפועל, הוצבו בפני האם שתי אפשרויות: לממש את זכותה לשוב 

לגדה בלי בנה, או לוותר על המעבר. לּו הייתה בוחרת להשאירו בעזה, הייתה יכולה 

למקרה  לחתונתו,   – וחריגים"  "הומניטריים  במקרים  רק  לבקרו  מישראל  לבקש 

שחלה מאוד, או שחלילה מת.

גישה ניהל מאבק המשפטי, שנמשך שנתיים, כדי שתוכר זכותה של חמו. ישראל דרשה שהבקשה ליציאתו של אדם 

תוגש על פי נוהל "השתקעות באיו"ש", שתנאיו הדרקוניים חוסמים בפועל מעבר מעזה לגדה של פלסטינים שכתובתם 

רשומה ברצועה. כל ניסיונות המשפחה להגיש את הבקשה כשלו. רק בעקבות עתירה חוזרת של גישה, התערבות של 

חברי כנסת ועבודה ציבורית, ישראל התירה לבסוף, בקיץ 2019, את מעבר המשפחה לגדה.

כאות'ר חמו ובנה הקטן, אדם

ישראל סירבה לבקשת מעבר של פעוט לגדה, עם אמו ואחיו, 
בגלל שכתובתו רשומה בעזה

https://gisha.org/UserFiles/File/publications/separating-land-separating-people/separating-land-separating-people-web-he.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1699896
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Changes_to_status_of_authorization_HE.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7418538
https://gisha.org/he/legal/9464/
https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/settlement/33he.pdf
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.7529935


המדיניות בשטח: צמצום תנועה והעברה בכפייה

ב-53 השנים שחלפו מאז כבשה ישראל את רצועת עזה והגדה המערבית, הצבא הישראלי פיתח מערכת מסועפת 

מדיניות  יישום  על  האחראית  הישראלית  הרשות  פלסטינים.  בתנועת  לשלוט  שמטרתם  וסנקציות  כללים  של 

הממשלה כלפי האזרחים הפלסטינים, כולל עניינים הנוגעים לתנועה, היא יחידה במשרד הביטחון בשם מפקדת 

תיאום פעולות הממשלה בשטחים )מתפ״ש(. נהלים המפורסמים על ידי מתפ״ש מכתיבים מה מותר ומה אסור 

לפלסטינים לעשות ביחס למגוון רחב של עניינים אזרחיים, כולל תנועה של אנשים וסחורות. הצבא מיישם את 

הנהלים האלה כראות עיניו ובהתאם לגחמותיו.

שכינויו  במסמך  המתומצתות  אנשים,  תנועת  בנושא  מתפ״ש  הנחיות  הממשלה,  למדיניות  ובהתאם  שנים,  מזה 

סטטוס ההרשאות, מגבילות תנועה מעזה לגדה המערבית כמעט רק למקרים שישראל מגדירה בצמצום כ"חריגים 

זכאים אפילו  אינם  מיליון תושבי הרצועה  רובם המכריע של שני  פי הקריטריונים הישראליים,  על  הומניטריים". 

לבקש היתר מעבר, כלומר הם מנועים מראש מלצאת את הרצועה דרך מעבר ארז. איסור התנועה אינו מנומק 

ישראל  של  לביטחונה  הנוגעות  קונקרטיות  בסיבות 

ידה(, אלא  נבדקים על  )שכן אנשים אלה אפילו לא 

כמדיניות גורפת )ראו הנספח "כיצד ישראל מיישמת 

להגיש  הזכאים  המעטים  הבידול"(.  מדיניות  את 

אחד  על  עונים  לגדה  עזה  בין  מעבר  להיתר  בקשה 

חולים  סוחרים,  ראשיים:  קריטריונים  משלושה 

שישראל  ומי  ומלוויהם,  רפואי  לטיפול  הזקוקים 

אחרים  והומניטריים״  חריגים  כ"מקרים  מגדירה 

)השתתפות בחתונה או בהלוויה של קרוב משפחה 

מדרגה ראשונה, או ביקור של קרוב משפחה מדרגה 

ראשונה החולה אנושות(.

מוגבלים  לרצועה  להיכנס  שמבקשים  הגדה  תושבי 

"חריגים,  מטעמים  לתנועה  כלל  בדרך  הם  גם 

לכן  ניתנים  היתרים  ישראל.  שקבעה  הומניטריים", 

מדרגה  משפחה  קרובי  של  לחתונה  גם  בעיקר 

זאת,  עם  להלוויה.  או  אנוש  חולה  לביקור  ראשונה, 

הגבלות התנועה בין חלקי השטח הפלסטיני הכבוש 

אינן מיושמות באופן שווה. משטר ההיתרים המסדיר 

את תנועתם של פלסטינים מתוכנן בכיוּוניּות ברורה: מעבר קבע מהגדה המערבית לעזה מותר, בעוד שמעבר מעזה 

לגדה המערבית מוגבל הרבה יותר. הדבר גלוי לעין בבירוקרטיה הישראלית, והמדינה מודה בו. בסעיף מבוא לנוהל 

ישראלי העוסק במתן היתרים לתושבים פלסטינים שעוברים לעזה מהגדה המערבית כתוב:

ב. הנחת היסוד היא שתושב איו"ש רשאי להגיש בקשה להשתקעות קבע ברצ"ע לכל צורך שנתפש כהומניטרי 

)בדר"כ איחוד משפחה(. ככלל, מעבר חד-פעמי לא ניתן למניעה בהיעדר רקע ביטחוני קונקרטי.

לנוהל  )בהתאם  ביותר  חריגים  במקרים  רק  מתאפשרת  באיו"ש  עזה  רצועת  תושבי  והשתקעות  מאחר  ג. 

השתקעות תושבי איו"ש ברצועת עזה(, מתעורר הצורך לאפשר את קיום התא המשפחתי ברצועת עזה.

ביותר,  צרים  בקריטריונים  בעמידה  מותנה  המערבית  לגדה  עזה  מרצועת  מגורים  לצורך  מעבר  אחרות,  במילים 

שלמעשה בלתי אפשרי לעמוד בהם. מנגד, כל שנדרש מתושבי הגדה המערבית כדי לעבור להתגורר בעזה, הוא 
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נהלים המפורסמים על ידי מתפ״ש 
מכתיבים מה מותר ומה אסור 

לפלסטינים לעשות ביחס למגוון רחב של 
עניינים אזרחיים, כולל תנועה של אנשים 

וסחורות. הצבא מיישם את הנהלים 
האלה כראות עיניו ובהתאם לגחמותיו

הגבלות התנועה בין חלקי השטח 
הפלסטיני הכבוש אינן מיושמות באופן 

שווה. משטר ההיתרים המסדיר את 
תנועתם של פלסטינים מתוכנן בכיוּוניּות 

ברורה: מעבר קבע מהגדה המערבית 
לעזה מותר, בעוד שמעבר מעזה לגדה 

המערבית מוגבל הרבה יותר
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לחתום על טופס ויתור, המופיע ב"נוהל ההשתקעות ברצ"ע", שהרשויות בישראל רואות בו ויתור בלתי-הפיך על 

התושבות בגדה ועל הזכות לחזור להתגורר בה בעתיד.

המערבית  הגדה  מתושבי  למנוע  מנסה  ישראל  שבהם  המקרים  במספר  לעלייה  עד  גישה  האחרונות  בשנים 

המתגוררים בעזה לחזור להתגורר בגדה. במקרים מסוימים, כאשר תושב או תושבת הגדה המתגוררים ברצועה 

טרם הוחתמו על טופס ויתור על מעמדם כתושבי הגדה, במסגרת הליך ה"השתקעות" בעזה, ישראל מנסה למנף 

את הצורך שלהם לבקר בנסיבות הומניטריות בגדה כהזדמנות לאלצם לחתום על הוויתור בדרכם חזרה לרצועה. 

לאחר מכן, ישראל משתמשת בהצהרה על ״השתקעות״ )עמ׳ 3(, עליה נדרשו לחתום, כדי למנוע מהם כל אפשרות 

לחזור בעתיד לביתם בגדה.

מרבית האנשים אינם מודעים להשלכות של בחירתם לעבור לרצועה, או לפגיעה שגורמת החתימה על הוויתור, 

שהבולטת בהן היא העובדה שלמעט בנסיבות חריגות, הסיכוי שישראל תרשה להם אי פעם לחזור לגדה, קלוש. 

כמובן, גם לו היו מודעים לכך, בנסיבות הקיימות, אין ולא ניתן להתייחס לחתימתם כאל הסכמה. עמדת גישה היא 

שמקרים מסוג זה עשויים להתפרש כהעברה בכפייה, האסורה על פי סעיף 49 לאמנת ז'נבה הרביעית. הפרשנות 

המקובלת למונחים "העברה בכפייה" ו"גירוש" רחבה, וכוללת איסור על העברת בני אדם ממקומם בניגוד לרצונם, 

אם תוך הפעלת לחץ ישיר או עקיף, או תוך ניצול כוח שלטוני. בהקשר זה, יש לבחון כל "הסכמה" לכאורה להעתקת 

מקום מגורים בקונטקסט המלא שבו ניתנה, תוך מתן תשומת לב לעד כמה רצונו של האדם הנוגע בדבר אכן היה 

חופשי ולמידת פגיעותו בעת מתן מה שמכונה "הסכמה". 

7

ב-2018 עתר גישה בשם בעלי המפעל סראיו אל-ואדיה לייצור 

מיישמת  שישראל  הגורפות  ההגבלות  נגד  וממתקים  חטיפים 

המזון  מענף  סחורה  הוצאת  על   ,2007 ביוני  הסגר,  הידוק  מאז 

המעובד אל מחוץ לעזה. קודם להטלת הסגר, 80 אחוז ממוצרי 

המפעל נמכרו בגדה ובישראל, ומוצרי הענף כולו היוו כ-33 אחוז 

חסימת  בגדה.  מעזה  ששווקו  התעשייתיים  המוצרים  מכלל 

באחד  צמיחה  הכשילה  ובישראל  שבגדה  המרכזיים  השווקים 

לבתי  פרנסה  גם  שמספק  עזה,  בכלכלת  המבטיחים  מהענפים 

עסק רבים נוספים. 

זאת  כי אינה אוסרת על הוצאת הסחורה מהענף, אלא שהקמת מנגנון שיאפשר  ישראל טענה  בתגובתה לעתירה, 

נמצא "בבחינה" אצל משרד הבריאות, ש"טרם נשאה פרי". בנוסף, טענה שלא קיבלה את בקשותיו של בעלי המפעל 

להוצאת מוצריו מעזה. גישה צירף לעתירה הצהרות מטעם מתאם הסחורות הפלסטיני לפיהן ישראל מסרבת לקבל 

את בקשותיו. למרות זאת, בג"ץ המליץ לוואדיה להגיש לישראל בקשה נוספת, ומחק את העתירה.

לאפשר,  החלה   2019 ובשלהי  עזה",  מרצועת  סחורות  ושיווק  "ייצוא  נוהל  את  עדכנה  ישראל  העתירה,  בעקבות 

לראשונה, ייצוא של מוצרי אל-ואדיה לחו"ל. עם זאת, ישראל ממשיכה למנוע את מכירתם בגדה ובישראל בטענה כי 

הקמת המנגנון לפיקוח על הוצאת הסחורה עדיין נבחנת.

מפעל אל-ואדיה לייצור חטיפים וממתקים בעזה

בעקבות הליך משפטי שניהל גישה, ישראל החלה לאפשר, לראשונה מאז 

הכבדת הסגר, ייצוא מזון מעובד מעזה לחו"ל, אך ממשיכה למנוע שיווק בגדה

https://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/procedures/settlement/32.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/Cookie_Crackdown_HE.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Answer_processed_food.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/exportprocedurefromthegazastrip/he/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%AA%20%D7%A2%D7%96%D7%94.pdf
https://gisha.org/he/press/12476/


מבידול לסיפוח

כמעט כל מחקר העוסק בעתיד כלכלת הרצועה מציב כסוגיית מפתח את קיומו של קשר פתוח עם הגדה המערבית, 

לרבות תנועה חופשית של אנשים וסחורות. הבנק העולמי קבע, ומאז גם חזר והדגיש, כי שלמות השטח הפלסטיני 

הכבוש, ובכלל זה תנועה חופשית בין עזה והגדה, היא תנאי הכרחי לקיימות הכלכלה הפלסטינית, וכי סיום בידודה 

הכלכלי של עזה והקלות בהגבלות התנועה שמטילה עליה ישראל הכרחיים לשיפור המצב הכלכלי וההומניטרי 

ברצועה. 

ב-2007, ישראל הסבירה שהסגר הוטל על הרצועה כחלק מלוחמה כלכלית, שנועדה להחליש ולבודד את ארגון 

חמאס. במהלך השנים, לא רק שמדיניות זו נכשלה בעליל בהשגת יעדיה, נראה שגויסה לשם שימור ההפרדה בין 

שני חלקי השטח הפלסטיני בשירותה של מטרה רחבה יותר – פיצול החברה הפלסטינית והחלשת כוחה הפוליטי 

להתארגן לצורך הגדרה עצמית.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הבהיר זאת מפורשות במרץ 2019. בניסיון להדוף ביקורת על החלטת ישראל לאפשר 

הזרמת כספים מקטאר לרצועת עזה, אמר נתניהו: "מי שמתנגד למדינה פלסטינית צריך לתמוך בהעברת הכספים 

הרשות  בין  ההפרדה  ששימור  משום  לעזה, 

ייסודה  את  ימנע  בעזה  וחמאס  בגדה  הפלסטינית 

של מדינה פלסטינית".

הרשויות  בין  בנתק  תדיר  משתמשת  ישראל 

להימנע  כתירוץ  וברמאללה  בעזה  הפלסטיניות 

ממשא ומתן עם הרשות הפלסטינית, דבר שמסייע 

בשימור הסטטוס קוו. לעומת זאת, מאז תום מבצע 

אם  בין  מגעים,  ניהלה  ישראל  ב-2014  איתן  צוק 

ל"הקלות"  בנוגע  חמאס  עם  עקיפים,  או  ישירים 

מזעריות בסגר על עזה, שכמעט שלא תרמו לשיפור 

שלא  ובוודאי  הרצועה,  תושבי  של  החיים  בתנאי 

השפיעו על הבידול בין הרצועה לגדה, שהוא אחד 

ההומניטרי  למשבר  ביותר  המשמעותיים  הגורמים 

המתמשך ברצועה. החתירה לשיפור תנאי החיים ברצועה ולחיזוק עצמאותה, הנשקפת, בין היתר, בהצהרות על 

כוונה לבנות נמל על אי מול עזה, אינה נובעת משיקולים הומניטריים, אלא מכוונה לקבע את ההפרדה. השר ישראל 

כץ, המקדם כבר שנים את רעיון האי, צוטט אומר: "אם נתנתק מהרצועה, נתנתק מחצי מהבעיה הפלסטינית". 

דבריו של כץ מהדהדים דברים דומים שאמר שגריר ארצות הברית בישראל, דיוויד פרידמן, יועצו הקרוב של הנשיא 

טראמפ ומי שנחשב להוגה "תוכנית המאה" של הנשיא האמריקאי. פרידמן אמר כי "לנסיגה מרצועת עזה הייתה 

השפעה חיובית אחת: היא  הוציאה שני מיליון ערבים מהמשוואה הדמוגרפית". פרידמן אמר עוד כי אם לא מכלילים 

את תושבי רצועת עזה בחישובים  הדמוגרפיים, הרי שישראל תוכל לשמור על רוב יהודי גם אם תספח את הגדה 

המערבית ואת אוכלוסייתה.

מבלי לדעת מהם קווי המתאר המדויקים של השטח שיסופח, ומבלי לעסוק בחישובים דמוגרפיים, ברור ששימור 

ההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית משרת את המטרה ארוכת הטווח להפוך את הסיפוח בפועל של אזורים 

בגדה המערבית לרשמי, בין אם הדבר יקרה בתוך חודש, שנה או חמש שנים. המדיניות הישראלית שאפשרה את 

ההליכה בנתיב זה )ובראשה מפעל ההתנחלויות ופיצול השטח הפלסטיני( לא נתקלה בהתנגדות חזקה ומאוחדת. 

בעוד שהקהילה הבינלאומית נותרה איתנה בתמיכתה בפתרון שתי המדינות, לפחות ברמה ההצהרתית, היא לא 
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ב-2007, ישראל הסבירה שהסגר הוטל 
על הרצועה כחלק מלוחמה כלכלית, 

שנועדה להחליש ולבודד את ארגון חמאס. 
במהלך השנים, לא רק שמדיניות זו 
נכשלה בעליל בהשגת יעדיה, נראה 

שגויסה לשם שימור ההפרדה בין שני 
חלקי השטח הפלסטיני בשירותה של 

מטרה רחבה יותר – פיצול החברה 
הפלסטינית והחלשת כוחה הפוליטי 

להתארגן לצורך הגדרה עצמית

https://gisha.org/UserFiles/File/publications/a_costly_divide/a_costly_divide_he-web.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/324951520906690830/pdf/124205-WP-PUBLIC-MAR14-5PM-March-2018-AHLC-Report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/371181468176642242/pdf/404610GZ0Movem1cess0update01PUBLIC1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-Report-final.pdf
https://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/fueloct07/state_response_2_11_07.pdf
https://www.israelhayom.co.il/article/646845
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Netanyahu-Money-to-Hamas-part-of-strategy-to-keep-Palestinians-divided-583082
https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/FAQ/Pages/FAQ_Peace_process_with_Palestinians_Dec_2009.aspx
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/419736
https://www.jpost.com/Annual-Conference/Plans-for-artificial-island-off-Gaza-coast-in-the-works-says-Intel-Minister-Katz-454721?fbclid=IwAR13KmSTJ_nCzzFStudPrepoca7BBIVXWykfiPoU4YsQ0t-_t7dEVeybJy0
http://www.mako.co.il/news-military/israel-q3_2016/Article-5c182da0e8d5751004.htm
https://www.timesofisrael.com/trump-adviser-israel-can-annex-west-bank-and-remain-jewish/
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בשל מדיניות הבידול, שלא מאפשרת תנועה בין חלקי הטריטוריה הפלסטינית, משחקים על גביע פלסטין משוחקים 

בשתי מסגרות נפרדות, ברצועה ובגדה. פעם בשנה נערך גמר גביע פלסטין בין מחזיקות הגביע מעזה ומהגדה, במתכונת 

של שני משחקים, אחד במגרשה הביתי של כל אחת מהיריבות. ב-3 ביולי 2019 הייתה אמורה קבוצת ח'דמאת רפיח, 

מחזיקת גביע עזה, להתמודד במשחק גומלין מול קבוצת בלאטה, שליד שכם, אך ישראל סירבה ל-31 בקשות להיתרי 

יציאה שהגישה הנבחרת מעזה, "מטעמי ביטחון". רק ארבע בקשות אושרו, מתוכן רק אחת עבור שחקן הקבוצה. 

המשחק, במסגרת שמוכרת על ידי פיפ"א, נדחה ל-25 בספטמבר, ובקשות הקבוצה הוגשו מחדש לבחינת ישראל, שלא 

 12 כי  השיבה  ישראל  בירושלים,  המחוזי  המשפט  לבית  עתירה  הקבוצה  בשם  הגיש  שגישה  לאחר  רק  להן.  השיבה 

מהמבקשים אושרו למעבר, בהם חמישה כדורגלנים. יתר חברי הקבוצה סורבו "מטעמי ביטחון". 

ערב הדיון בעתירה, יומיים לפני המועד החלופי, ישראל ביקשה מבית המשפט דחייה של עשרה ימים, בטענה שעליה 

להכין את החומרים שעליהם הסתמכה בסירובה. בית המשפט אמנם דחה את בקשת הדחייה, אך אשרר את ההחלטה 

לסרב לבקשות היציאה של חברי הקבוצה, ובכך סוכלה סופית ההתמודדות. 

קבוצת הכדורגל ח'דמאת רפיח

 ישראל סירבה לאפשר לקבוצת הכדורגל לצאת מעזה לגדה,
דבר שהוביל לביטול המשחק על גביע פלסטין 

נקטה בצעדים, מתואמים או מעשיים, לחסימה של סיפוח רשמי של הגדה, כשם שלא נקטה במהלך 53 השנים 

האחרונות בצעדים למניעת הפרות נרחבות של זכויות אדם, שסללו את הדרך לעבר סיפוח כזה. בכך שאפשרה 

לישראל להשתמש בשליטתה על הפלסטינים כדי לפצל אדמה ועם, ובכך שלא באה עמה חשבון בשל הפרות זכויות 

אדם שביצעה בשטח הכבוש, הקהילה הבינלאומית הפכה את החזון שהיא כביכול מקדמת לבלתי אפשרי. 

https://gisha.org/he/updates/12190/
https://gisha.org/he/updates/12421/
https://gisha.org/he/updates/12439/


סיכום

מדיניות הבידול, בשילוב עם הרחבת מפעל ההתנחלות בגדה המערבית, מרכיבות את האסטרטגיה שבה נוקטת 

מדינת ישראל כדי לפצל את החברה הפלסטינית ולמנוע מהעם הפלסטיני הגדרה עצמית.

עוד בטרם פרסם הממשל האמריקאי את התוכנית "שלום לשגשוג" במזרח התיכון, נקטה ארצות הברית בצעדים 

דרמטיים בשנים האחרונות, שערערו על הלגיטימיות של הרשות הפלסטינית וחיזקו את ידיה של ישראל בדרכה 

להפוך את סיפוחם בפועל של אזורים בגדה 

עצמה,  התוכנית  רשמי.  לסיפוח  המערבית 

מבקשת   ,2020 בינואר  במלואה  שפורסמה 

לקבע, בין היתר, מציאות שבה פיצול, בידוד 

החיים  את  לאפיין  מוסיפים  וניתוק 

הגם  הכבושים.  בשטחים  הפלסטיניים 

רצועת  בין  לקשר  צורך  מזכירה  שהתוכנית 

עזה והגדה המערבית, ומציעה דרכי גישה בין 

הקנטונים הפלסטינים, שיוקמו על פיה בגדה 

השליטה  בהמשך  תומכת  היא  המערבית, 

לנוע  יורשה  מי  ההחלטה  על  הישראלית 

בנתיבי גישה אלה ומתי, ומה ניתן יהיה לשנע 

יבטיח שליטה  בהם. כמו המצב היום, הדבר 

הכלכלה  על  ישראל  של  וקבועה  מוחלטת 

הפלסטינית ועל חיי התושבים. 

משתמשת  ישראל  ושוב,  שוב  שהוכיחה  כפי 

להפעלת  כאמצעי  המתמשכת  בשליטתה 

אסורה,  קולקטיבית  ענישה  כדי  עד  לחץ, 

לבין  הביטחוניים  צרכיה  בין  מאזנת  ואינה 

חובתה לכבד את זכויותיהם של הפלסטינים 

הנתונים לשליטתה ולהגן עליהן.

המדיניות שמשיתה ישראל על תנועת אנשים 

תנועה  לצמצם  נועדה  פלסטיניים  וסחורות 

המערבית.  והגדה  עזה  רצועת  בין  ומגע 

בין  בקשרים  קשות  פוגעת  זו  מדיניות 

ובגדה  בישראל  בעזה,  החיים  פלסטינים 

או  המכוונת  מטרתה  זו  אם  בין  המערבית, 

תוצר נלווה. בכך, ישראל משבשת את המרקם 

יישומה,  שנות  במהלך  הפלסטיני.  החברתי 

מציאות  את  מחדש  עיצבה  הבידול  מדיניות 

בקשרים  פוסקת  הבלתי  הפגיעה  הכיבוש. 

לקידום  ישראל  את  שימשה  האזורים  שבין 

לשתי  הפלסטינית  הכלכלה  של  פיצולה 

יותר(,  לא  )אם  מובחנות  כלכליות  מערכות 

לתת-קבוצות  הפלסטיני  העם  בהפרדת 
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מדיניות הבידול, בשילוב עם הרחבת מפעל 
ההתנחלות בגדה המערבית, מרכיבות את 

האסטרטגיה שבה נוקטת מדינת ישראל כדי 
לפצל את החברה הפלסטינית ולמנוע מהעם 

הפלסטיני הגדרה עצמית

כפי שהוכיחה שוב ושוב, ישראל משתמשת 
בשליטתה המתמשכת כאמצעי להפעלת לחץ, 

עד כדי ענישה קולקטיבית אסורה, ואינה מאזנת 
בין צרכיה הביטחוניים לבין חובתה לכבד את 

זכויותיהם של הפלסטינים הנתונים לשליטתה 
ולהגן עליהן

תוואי המעבר הבטוח
בין רצועת עזה

לגדה המערבית
)2000-1999(

53 km

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Peace_to_Prosperity.pdf
https://gisha.org/he/updates/13057/
https://gisha.org/he/updates/13057/


במערך  שונה  חוקי  מעמד  בעלות  מבודדות, 

השטח  של  ובפיצולו  הישראלי,  האדמיניסטרטיבי 

הפלסטיני לקנטונים מופרדים.

עשורים של הגבלות תנועה שיטתיות קבעו עובדות 

בשטח: מציאות מתמשכת של משפחות מפורקות, 

בעזה.  הומניטרי  ואסון  מרוסקת  פלסטינית  כלכלה 

שינויי  באמצעות  לתקן  אפשר  אי  הזה  הנזק  את 

ישראל  של  הכרה  דרושה  מינוריים.  מדיניות 

באחריותה לדאוג לצרכיהם הבסיסיים של התושבים הפלסטיניים ולהגן על זכויות היסוד שלהם, לרבות זכותם לנוע 

ולשם כך היא רשאית לבדוק את  לו. ישראל מחויבת להגן על אזרחיה  בתוך השטח הפלסטיני הכבוש ומחוצה 

הסחורות והאנשים הנכנסים לתחומה, אך היא נושאת גם בחובות כלפי הפלסטינים הנתונים לשליטתה, ובכלל זה 

תושבי רצועת עזה.  
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לפי דרישת החוק, גישה גאה לציין כי כתוצאה משיתוף פעולה עם מדינות וארגונים בינלאומיים, שתומכים בעשייה שלנו לקידום זכויות אדם, רוב המימון 
לפעילותנו מגיע מ"ישויות מדיניות זרות".

מדיניות זו פוגעת קשות בקשרים בין 
פלסטינים החיים בעזה, בישראל ובגדה 

 המערבית, בין אם זו מטרתה המכוונת
או תוצר נלווה. בכך, ישראל משבשת את 

המרקם החברתי הפלסטיני. במהלך שנות 
יישומה, מדיניות הבידול עיצבה מחדש 

את מציאות הכיבוש



תנועת אנשים 

הניסיון שנצבר בגישה, לצד פעילות משפטית שוטפת ומחקר, מלמדים שתהליך קבלת ההחלטות של ישראל בנוגע למי 

רשאי לנוע בין רצועת עזה והגדה המערבית מוכרע על ידי שני עקרונות בסיסיים, שמשתקפים בבירוקרטיה הנאכפת על 

ידי ישראל בשטח:

עקרון ראשון: צמצום מספר הזכאים לתנועה בין הרצועה והגדה

על פי הנהלים הישראליים, רובם המכריע של שני מיליון תושבי הרצועה אינם זכאים אפילו לבקש היתר מעבר, כלומר 

מנועים מראש מלצאת את הרצועה דרך מעבר ארז. איסור התנועה אינו מנומק בסיבות קונקרטיות הנוגעות לביטחונה של 

ישראל )שכן אנשים אלה אפילו לא נבדקו על ידה(, אלא כעניין של מדיניות גורפת.

דוגמאות ליישום עקרון זה:

 רוב רובם של אנשי המקצוע המבקשים לצאת מן הרצועה לצרכי עבודה אינם עומדים בקריטריונים של 

ישראל. בהיעדר קריטריון עבור יציאה לצרכי עבודה, אינספור בקשות המוגשות על ידי אנשי מקצוע נדחות, 

נכונים,  כללי. הדברים  לאפקט מצנן  היתר מלכתחילה, מה שתורם  לבקש  פונים  אינם  רבים  זאת  ובעקבות 

לדוגמה, לגבי אנשי צוות בארגוני חברה אזרחית הפועלים בשני האזורים. 

ורשאים להגיש בקשה להיתר לבחינת הרשויות,  ישראל  גם למעטים שכן עומדים בקריטריונים שקבעה   

קבלת ההיתר בפועל אינה מובטחת. גישה מסייע תדיר לאנשים שבקשתם נדחתה בטיעון ש"אינם עומדים 

בקריטריונים" ליציאה. 

 פלסטינים רשאים להגיש בקשה להיתר כדי להשתתף בחתונה או בלוויה בחלק השני של השטח הכבוש, 

בתנאי שמדובר בחתונה או בלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. סבים וסבתות, נכדים ונכדות, בני ובנות 

דודים ודודות, וחברים קרובים של המשפחה אינם רשאים לנוע לצרכים אלה.

 גם במקרים המעטים שבהם ניתן היתר לביקור משפחתי, הוא תקף לזמן קצר מאוד, יומיים או שלושה, ומי 

שנשאר מעבר לתקופה המצוינת בהיתר עלול לשאת ב"תוצאות", כלומר מניעת היתר יציאה בעתיד. הרשויות 

בגדה  נותרו  שקרוביהם  כך  על  כעונש  עזה  תושבי  של  יציאה  מונעות  שהן  מלא  בפה  מודות  הישראליות 

המערבית מעבר לתקופה המצוינת בהיתר שקיבלו, בהם רואה ישראל "שוהים בלתי חוקיים" בגדה המערבית. 

בחגים  הקדושים  באתרים  ולבקר  לצאת  הרצועה  מן  נוצרים  לפלסטינים  להתיר  סירבה  ישראל  לדוגמה, 

הנוצריים, מכיוון שקרוביהם האריכו את שהייתם בגדה המערבית מעבר לתוקף ההיתר שניתן להם. 

 הרשויות הישראליות המטפלות בבקשות הומניטריות של פלסטינים לצאת לחלק השני של השטח הכבוש 

"חולה  הקרוב  אם  לקבוע  לעצמן  מרשות  קשה  במחלה  החולה  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  לבקר  כדי 

מספיק" כדי להצדיק את הביקור. לפעמים, הן מגיעות למסקנה כי הקרוב אינו "חולה מספיק".
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כיצד ישראל מיישמת את מדיניות הבידול
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 אינספור בקשות להיתרים אינן מטופלות בזמן או שאינן מטופלות כלל, מה שמצמצם עוד יותר את מספר 

האנשים המקבלים היתר בפועל. למבקשים אין כל דרך לדעת היכן בקשתם עומדת בכל רגע נתון.

 ישראל מטילה באופן שגרתי "מניעות ביטחוניות" על מבקשי היתרים, מבלי להסביר דבר, לא כל שכן להציג 

ראיות, לפונים או לבאי כוחם. האיסור החל על יציאתם של אנשים עליהם הוטלה מניעה ביטחונית אינו תחום 

בזמן, ומניעות כאלה הוטלו גם על אנשים שקיבלו היתרים בעבר, לרבות כאלה שקיבלו היתרים באורח קבע. 

במקרים רבים בהם טיפל גישה, די היה באתגור משפטי כדי שישראל תסיר את המניעה עוד בטרם העניין נידון 

בבית המשפט, מה שמעיד על אופיין השרירותי של המניעות. כמובן שלרוב הפונים אין גישה לייצוג משפטי, 

והמניעות המוטלות עליהם נותרות בעינן.

 עקרון שני: מניעת מעבר מהגדה לרצועה לצורך מגורים, וכפייה על תושבי הגדה המתגוררים בעזה

לוותר על זכותם לשוב לגדה

שליטתה המתמשכת של ישראל במרשם האוכלוסין הפלסטיני מאפשרת לה לקבוע היכן יוכלו פלסטינים לגור, לעבוד או 

להקים משפחה. החלטתה להקפיא שינויי כתובת מרצועת עזה לגדה המערבית בשנת 2000 משמעותה שתושבי עזה אינם 

בגורלם, אפילו בתוך  ניטלה מאינספור פלסטינים היכולת לשלוט  וכך  יכולים, בהגדרה, לעבור להתגורר בגדה המערבית 

השטח הפלסטיני עצמו. ישראל בדרך כלל מאפשרת שינויי כתובת מהגדה לרצועה, אך לא בכיוון ההפוך.

דוגמאות ליישום  עקרון זה:

 במקרים של משפחות שבהן חלק מבני המשפחה תושבי הגדה וחלקם תושבי עזה, ישראל מאפשרת איחוד 

זוגם ברצועת עזה  בני  ורק ברצועת עזה. תושבי הגדה המערבית המעוניינים לעבור לגור עם  משפחות אך 

במקרים  בעתיד.  המערבית  לגדה  לשוב  זכותם  על  בפועל  ויתור  שמשמעותה  הצהרה  על  לחתום  נדרשים 

גם אם מדובר  בגדה,  לביקור  ומבקש לצאת  הוויתור  על  ברצועה טרם חתם  שבהם תושב הגדה המתגורר 

בנסיבות הומניטריות, הוא יידרש לחתום על הוויתור כתנאי ליציאה. 

 על פי הקריטריונים, תושבי )או תושבות( רצועת עזה רשאים להגיש בקשה להיתר יציאה כדי להשתתף 

אלה  שהם  במקרה  להיתר  זכאים  אינם  איך  המערבית,  בגדה  ראשונה  מדרגה  משפחה  קרוב  של  בחתונה 

שמתחתנים עם תושב )או תושבת( הגדה. 

 תושבי רצועת עזה זכאים לנסוע לחו"ל דרך ירדן )דרך מעבר ארז ומעבר אלנבי( לצורך לימודים אקדמיים, 

אך אינם רשאים בשום אופן ללמוד באוניברסיטאות בגדה המערבית. ישראל מאפשרת לתושבי הרצועה לנסוע 

לחו"ל לצורך "שהייה ארוכת טווח" מכל סיבה שהיא, בתנאי שיחתמו על ויתור על זכותם לבקש לשוב לביתם 

ברצועה למשך שישה חודשים לפחות. שהייה ארוכת טווח בישראל או בגדה המערבית אינה בגדר אפשרות.

הרצועה  תושבי  אם  גם  תקפות  המערבית  לגדה  הרצועה  תושבי  כניסת  על  ישראל  שמטילה  ההגבלות   

מתכוונים  להגיע לגדה המערבית מבלי לעבור בישראל, דרך מעבר רפיח ומשם דרך ירדן ומעבר הגבול גשר 

אלנבי.

תנועת סחורות

עם הידוק הסגר על עזה ב-2007, ישראל הטילה איסור כמעט מוחלט על הוצאת סחורות מהרצועה וניתקה אותה משווקיה 

העיקריים, ישראל והגדה המערבית. לקראת סוף שנת 2014, החלה ישראל להקל מעט על האיסור הגורף להוציא סחורות 

מן הרצועה, אך היא מוסיפה להגביל את סוג המוצרים שינתן לשווק בגדה המערבית ובישראל ואת כמותם. ישראל שולטת 

בלעדית על המסחר בין רצועת עזה, הגדה המערבית, ישראל וחו"ל, והיא משתמשת בשליטה זו כדי לכפות את בידודה 

הכלכלי של הרצועה. גורמים רשמיים בישראל מיסגרו גם את ההגבלות על שיווק מוצרים מעזה בישראל כאמצעי לבידול 

בין סוחרים מרצועת עזה לסוחרים מהגדה המערבית, להם מותר לשווק בישראל.
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 בתגובת המדינה בעתירת גישה בפני בית המשפט המחוזי בירושלים, שדרשה להתיר לאם, ילידת הגדה המערבית 

המתגוררת בעזה, ולשתי בנותיה הקטינות, לעבור לחיות בגדה המערבית, מרץ 2019: 

עזה  רצועת  בין  'לבדל'  הביטחוני  הצורך  הוא  התנועות  מדיניות  בבסיס  העומדים  המשמעותיים  הרציונליים  "אחד 

והאזור" )הדגשה במקור(.

"]...[ חזרת התושב לאיו"ש, ייבחנו בהתאם למדיניות החלה באותה העת על תושבי רצועת עזה. יש לציין כי כיום לא 

מתאפשר מעבר קבע לאיו"ש עבור תושב שבחר להשתקע ברצועה ]...[ ככל שמדיניות המעבר בין האזורים עומדת בעינה 

בעניין הבידול, ההצהרה תהא בת תוקף".

ילדיה  ולשלושת  לאם  להתיר  שדרשה  בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית  בפני  גישה  בעתירת  המדינה  בתגובת   

הקטינים, ארבעתם תושבי הגדה המתגוררים בעזה, לעבור לחיות בגדה, נובמבר 2019:

"מתן הסעד המבוקש לעותרת )קבלת העתירה, או מתן אפשרות לעותרת לשוב לאיו"ש(, יש בה כדי לפגוע באופן בסיסי 

במדיניות הבידול וצמצום התנועות בין האזורים, כפי שהותוותה על ידי הממשלה וגורמי הביטחון המוסמכים ]...[ אדם 

אינו יכול להיות בו זמנית תושב מבחינה משפטית של שני מקומות אשר קיימת ביניהם מדיניות של בידול המבוססת על 

טעמים ביטחוניים, ולדרוש שיכירו בו ככזה. כל זאת בפרט בהקשר למדיניות התנועות בין האזורים, שכן יהיה בכך ביטול 

גורף של מדיניות הבידול."

 בתגובת המדינה בעתירת גישה בפני בית המשפט העליון, שדרשה להתיר לתושב עזה לצאת לגדה המערבית, כדי 

לבקר את אביו המתגורר שם וחלה מאוד, דצמבר 2018: 

"נקודת המוצא לענייננו ]...[ היא כי למדינת ישראל סמכות רחבה ושיקול דעת נרחב לקבוע מי ייכנס לתחומה, וכי אין לזר 

כל זכות שבדין להיכנס לשטחה הריבוני של המדינה, גם לצרכי מעבר".

]...[ אחד הרציונליים המשמעותיים  ביותר.  בין מדינת ישראל לרצועת עזה היא מדיניות מצמצמת  "מדיניות התנועות 

העומדים בבסיס מדיניות התנועות הוא הצורך בבידול ביטחוני בין רצועת עזה לבין האזור" ]...[ )הדגשות במקור(. 

"מדיניות התנועות של אנשים מרצועת עזה ואליה – ובתוך כך גם אופייה ה"מבדל" בין רצועת עזה לאזור – נבחנה 

ואושרה על ידי בית המשפט הנכבד פעמים רבות" )הדגשות במקור(.

ארגון סניף  למנכ"ל  למשנה  להתיר  שדרשה  העליון,  המשפט  בית  בפני  גישה  בעתירת  המדינה  בתגובת   

להשתתף  כדי  לגדה  לצאת  בעזה   "The Democracy and Worker's Right Center in Palestine"

בהשתלמות מקצועית, אוגוסט 2018:
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מדיניות הבידול בבית המשפט*

מבחר דוגמאות של השימוש שעושה ישראל במדיניות הבידול כדי לנמק 

שלילה של תנועה בין עזה לגדה המערבית בפני ערכאות שיפוטיות שונות
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"התנועה מרצועת עזה עודה מצומצמת, כאשר אחת מתכליותיה החשובות היא להבטיח שלא תהיה תנועה תכופה, 

בתדירות בלתי מבוקרת, בין רצועת עזה לישראל והאזור".  

"במצב דברים זה, ונוכח המציאות הנוכחית, נראה כי לכל ברור, שלא ניתן לאפשר מעבר חופשי ]...[ בין שטחי עזה לאיו"ש, 

גיבושה של מדיניות מצמצמת בהקשר זה מתיישב עם חובות המשיבים לשמירה על בטחון ישראל האזור. במצב  וכי 

דברים זה, לא מצאנו גם אנחנו כי נפל פגם של חוסר סבירות בעצם גיבושה של מדיניות מצמצמת בהתרת מעבר בין 

שטחי עזה ואיו"ש."

בתגובת המדינה בעתירת גישה בפני בית המשפט העליון, שדרשה להתיר לשלושה מעובדי הארגון הבינלאומי   

להשתתף  כדי  המערבית  לגדה  לצאת  העולם,  ברחבי  ועוני  לחימה  מאזורי  נוער  לבני  המסייע   ,Right to play
בהשתלמות מקצועית, פברואר 2018:  

למקרים  תוגבל  ישראל,  דרך  שלא  האזורים  בין  המעבר  גם  כמו   – לאיו"ש  מעבר  לצורך  רק  ולו   – לישראל  "הכניסה 

הומניטריים חריגים בלבד, בדגש על מקרים רפואיים דחופים )להלן: 'מדיניות הבידול'(" )הדגשה במקור( ]...[ 

"בהתאם למדיניות זו, בהיעדר חובה משפטית, ובשים לב לסכסוך המזוין בין ישראל לארגון חמאס השולט כיום ברצועת 

עזה, מעברם של תושבי רצועת עזה לאיו"ש אינו מתאפשר."

 בתגובת המדינה בעתירת גישה בפני בית המשפט העליון, שדרשה להתיר לשני חברי תזמורת הנוער הפלסטינית 

מעזה, לצאת דרך ישראל לירדן כדי להשתתף בכנס מוזיקה בינלאומי, יולי 2017:

"מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה, ובתוך כך גם מדיניות הבידול, הנוגעת מעבר בין רצועת עזה 

בינם לבין  והאיזון  ]...[ לאור טעמים אלה,  וביטחוניים שונים  ושומרון, נקבעה על בסיס שיקולים מדיניים  יהודה  לאזור 

הצרכים ההומניטריים של התושבים מותרת כאמור כניסתם של תושבי רצועת עזה לאיו"ש, במקרים הומניטריים חריגים 

בלבד ]...[ התנועה מרצועת עזה עודנה מצומצמת, כאשר אחת מתכליותיה החשובות היא להבטיח שלא תהיה תנועה 

תכופה, בתדירות בלתי מבוקרת, בין רצועת עזה, לישראל ואיו"ש."

בתגובת המדינה בעתירת גישה בפני בית המשפט העליון, שדרשה לאפשר לרץ המרתון נאדר מצרי לצאת את   

הרצועה כדי להשתתף במרתון פלסטין ברחובות בית לחם שבגדה המערבית, אפריל 2014:

"מדיניות הבידול נקבעה על בסיס שיקולים מדיניים וביטחוניים שונים, וביניהם: עליית חמאס ברצועת עזה, פעולותיהם 

ישראל,  עבר  אל  רקטות  ירי  באמצעות  ישראל,  מדינת  נגד  עזה  ברצועת  הפועלים  הטרור  ארגוני  של  פוסקות  הבלתי 

פיגועים, וניסיונות אחרים לפגוע באזרחים  ובחיילים; כמו גם בשל פעילותם המתמדת של ארגוני הטרור להקמת שלוחות 

חדשות של תשתיות הטרור מעזה בתחומי איו"ש, ולחיזוק התשתיות הפועליות באיו"ש.

"אחד הרציונלים העומדים בבסיס מדיניות זו הינו החשש הטמון מניצול הזיקות בין תושבי עזה לאיו"ש לצורך קידום 

פעולות טרור, בין במודע, בין בשיטוי ]...[

"מדיניות תנועת אנשים מרצועת עזה ואליה, ובתוך כך הבידול, נבחנה ואושרה על ידי בית המשפט הנכבד פעם אחר 

הקריטריונים  בחינת  דרך  על  ספציפי,  באופן  הן  השתקעות,  נוהל  אישור  דרך  על   – היתר  בין   – כללי  באופן  הן  פעם, 

ההומניטריים השונים שנקבעו במסמך 'מדיניות תנועת אנשים בין מדינת ישראל לרצועת עזה' )נספח ע/12 לעתירה(, 

בכל הנוגע למעבר בין עזה ואיו"ש".

לגדה  לצאת  עזה  תושבות  לארבע  לאפשר  העליון, שדרשה  בית המשפט  בפני  גישה  בעתירת  המדינה  בתגובת   

המערבית ללימודי תואר שני, אוגוסט 2012: 

"עם מאמצים אלו מבקשת ממשלת ישראל להתמודד, בין היתר, באמצעות צמצום התנועות בין רצועת עזה לאיו"ש 

עזה תושבי  לכניסת  הנוגע  בכל  הנוהגת  המדיניות  לעיל,  שהוזכרה  השרים  ועדת  להחלטת  בהתאם  לפיכך,   ולהפך. 

הומניטריים  למקרים  לאיו"ש  לכניסה  המאושרים  המקרים  את  המצמצמת  האזורים,  בין  בידול  מדיניות  הינה  לאיו"ש 

וחריגים בלבד" ]...[
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"כפי שצוין לעיל, לאור עליית שלטון החמאס ברצועת עזה החליט הקבינט המדיני ביטחוני, בין השאר, על הטלת מגבלות 

על תנועת אנשים אל ומרצועת עזה )החלטת קבינט הקבינט המדיני-ביטחוני, ב/34 מיום 19.9.2007( ]...[

"מדיניות זו, אשר נקבעה כאמור על ידי הקבינט המדיני-ביטחוני, הינה חלק ממאבקה של מדינת ישראל בארגון החמאס, 

ארגון טרור אשר שם לעצמו כמטרה את השמדתה של מדינת ישראל. כך, מעבר למטרה הביטחונית הישירה, אשר פורטה 

בידול בין איו"ש, שם קיימת הרשות הפלסטינית, לבין רצועת עזה, אשר נשלטת  זו מיועדת גם לייצר  לעיל, מדיניות 

כאמור על ידי ארגון טרור". 

יריחו תושב  לפלסטיני  לאפשר  שביקשה  הפרט,  להגנת  המוקד  בעתירת  העליון  המשפט  בית  בפסיקת   

לבקר את אחיו, המחלים מהתקף לב בעזה, יוני 2012: 

"מתגובת המשיבים עולה כי המדיניות הנוהגת, הנגזרת מהמצב הביטחוני-מדיני הקיים, היא בידול בין האזורים. בהתאם 

זו  נציין כי מדיניות  זו, רק במקרה חריג שבו מתעורר צורך הומניטרי יתאפשר מעבר מאיו"ש לרצועת עזה.  למדיניות 

צורך  הזו  לעת  לא התעורר  הנוכחי  בה. במקרה  נמצאה הצדקה להתערבות  ולא  זה  בית משפט  על-ידי  בעבר  נבחנה 

כאמור. לא מדובר במחלה מסכנת חיים או כזו המצריכה אשפוז ממושך, כנדרש על-פי המדיניות הנזכרת. משכך, אין יסוד 

להתערבותנו בהחלטה כאמור".

 בתגובת המדינה בעתירת גישה בפני בית המשפט העליון, שדרשה לאפשר לסטודנט פלסטיני הרשום כתושב עזה, 

המעוניין להיכנס לרצועת עזה בכדי להתארס ולהינשא לבחירת לבו, דצמבר 2011: 

"המדיניות הנוהגת כיום בכל הנוגע לכניסת תושבי עזה לאיו"ש הינה מדיניות בידול בין האזורים, המבוססת על טעמים 

ביטחוניים והמצמצמת את המקרים המאושרים לכניסה לאיו"ש למקרים הומניטריים וחריגים בלבד" )הדגשה במקור( 

 ]...[

"הרציונל העומד בבסיס מדיניות זו נשען על טעמים ביטחוניים כלליים הנוגעים לקשרי משפחה, יכולות להעברת מידע 

ואמצעים לגורמים עוינים, וניצול הזיקות בין תושבי שני האזורים".

*ההדגשות בקו נעשו על ידי גישה.
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