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 .2010מתוך התערוכה "ילדות תחת מתקפה" אשר הציגה ציורי ילדים מרצועת עזה, 
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 הקדמה

גדלו בצל הסגר נולדו ו כמיליון ילדים. 18-מאוכלוסיית רצועת עזה הם ילדים וילדות בני פחות מ כמחצית
טוריה הפלסטינית. שמטילה ישראל על הרצועה, ורובם מעולם לא יצאו ממנה, אף לא לחלקה השני של הטרי

או להשתתף בסדנאות  ל טיפול בריאותי הולםקרובי משפחה, לקב רבים מילדי עזה לא זוכים לבקר
 ה לעיתים. מ. אפילו האפשרויות לחיות עם )שני( הוריהם חסווהעשרות חינוכיות

, ונשניםשל סבבי לחימה חוזרים שגרה הסגר הישראלי, אלא גם לא רק  של ילדי עזה מעצב נוף ילדותםאת 
סדירה של  אספקה-אי קשה של פלסטיני, הסגירה המתמשכת של מעבר רפיח, ומציאות-הסכסוך הפנים

אלף מילדי וילדות הרצועה  300-גופים בינלאומיים, למעלה משל  הערכות. לפי נקיים לשתיה חשמל ומים
לאורך השנים כתוצאה ממצבי טראומה ופוסט טראומה מתמשכים. סבבי הלחימה  מנזקים נפשייםם סובלי

צועים או יתומים, ועשרות גבו את חייהם של מאות ילדי וילדות רצועת עזה. אלפי ילדים נוספים נותרו פ
 אלפים ללא קורת גג.

באזורי סכסוך בעולם, קטינים וקטינות נחשבים לאוכלוסייה הפגיעה ביותר וזקוקים להגנה מיוחדת. על פי 
המשפט הבינלאומי, עיקרון "טובת הילד" מקבל קדימות ומהווה ערך עליון מול זכויות ואינטרסים אחרים, 

כדי להבטיח עבורם חיים תקינים. ישראל  ,או בהחלטות הנוגעות לקטיניםומשמש עקרון מנחה בפעולות 
אמנם חתומה על האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, אך זכויותיהם של ילדי וילדות עזה נרמסות, מדי יום, 

 תנועה סדירה של אנשים וסחורות אל הרצועה וממנה. ועלמנ חלטותהתחת השפעותיהן ההרסניות של ה
 מה  מהדרכים בהן הדברים קורים.ם כמסמך זה ידגי

 

 

  גיל הקטינות ברצועת עזה והגדה המערבית
שנים. עם זאת, הדין הצבאי מצמצם הגדרה זו ועל  18הדין הישראלי מגדיר קטינים כמי שטרם מלאו להם 

 שנים.  16פיו קטין הוא מי שטרם מלאו להם 

ומעלה כבגירים משליכה באופן מהותי על מעמדם ומביאה לשרשרת של פגיעות  16הגדרתם של בני 
 להגנות זוכים אינם 18-ל 16 שבין בגילאים פלסטינים קטינים כי היא השאר, בין הדבר, משמעותבזכויותיהם. 

ועה, והתוצאה היא . למשל, הם לא זכאים להתלוות להוריהם אל מחוץ לגבולות הרצזכאים הם להן הבסיסיות
 לא אחת קריעת ילדים מהוריהם. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Gaza_Infographic_Heb.pdf
https://www.unicef.org/infobycountry/oPt_82501.html
http://www.gazamentalhealth.org/wp-content/uploads/2015/04/book-childhood_under_fire.pdf
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  השפעת הסגר הישראלי על ילדים ועל התא המשפחתי

 

 משפחות מפוצלות

בין בני משפחות המתגוררות  מפרידותההגבלות שמטילה ישראל על תנועת אנשים אל הרצועה וממנה 
אחיינים, סבים ללדים, דודים ליבית ובישראל, מפצלות בין הורים ברצועת עזה לבין קרוביהם בגדה המער 

נכדים, משבשות כל אפשרות לנהל שגרה סבירה של חיי משפחה, מונעות מילדים וילדות להכיר את קרובי ל
 משפחתם ולהיתמך בהם. 

אלף איש, קרובי משפחה בגדה המערבית, במזרח ירושלים  600-רצועת עזה, מעל ל מתושבילשליש 
אולם הם יכולים לבקש היתרי מעבר דרך שטח ישראל כדי לבקרם רק במקרים חריגים מאד,  ובישראל,

שישראל מגדירה כ"הומניטריים". הקריטריונים לתנועה צרים מדי. אחת לזמן מה, מקבל נכד היתר לפגוש 
, אצל את סבתו הגוססת, אישה תצא לחתונת אחיה. הקריטריונים ממילא אינם כוללים ביקור תנחומים, נגיד

חיים משותפים עם בן/ת הזוג  –אח שחלילה מתה עליו אשתו. הדברים הפשוטים ביותר והמובנים מאליהם 
ההגבלות  .הם לא פעם בלתי מושגים –והילדים ושמירה על קשר רציף עם משפחות המוצא של שני בני הזוג 

יים רק עם אחד מההורים, על תנועת אנשים בין הגדה המערבית לרצועת עזה מובילות לכך שילדים רבים ח
 כי ילד לא יופרד מהוריו, אלא במקרים של הזנחה או התעללות.  קובעתזאת בניגוד לאמנה לזכויות הילד ה

. גם במקרים ה ראשונהשל קרוב משפחה מדרג סיכוי למפגש מתקיים רק במקרה של גסיסה, מוות או חתונה
, או שהיא אינה עונה כללהומניטריים נדירים אלה, ישראל דוחה בקשות מעבר על הסף, ללא נימוק, או ש

ת מעבר רק לאחד מההורים ולחלק מהילדים. סירובים מאשר –מאשרת באופן חלקי בלבד, כלומר 
שרירותיים של ישראל לגבי הצטרפות של קטינים להורים היוצאים מהרצועה מעמידים אימהות ואבות בפני 
מצבים טרגיים ובלתי אפשריים של פרידה כפויה לצורך מימוש הזדמנות נדירה לבקר קרובי משפחה שלא 

  פגשו שנים. 

, נוהלפרסם הצבא  2010בשנת  .יכולה לחרוץ גורלותרישום הכתובת של פלסטיני ברשות האוכלוסין 
 "הומניטריתבתוקף גם היום, הקובע שקשרים בין ילדים להוריהם ובין בני זוג אינם מהווים סיבה "ש

הנוהל הוא נדבך נוסף במדיניות  ם אינם רשומים כתושבי הגדה., אהמצדיקה את איחודם בגדה המערבית
ישראלית מכוונת להעמקת ההפרדה בין הגדה המערבית ורצועת עזה. כך למשל אוסרת ישראל על ילדים 

לעבור להתגורר עם ההורה השני החי בגדה  , ורשומים כתושבי עזה,בעזה שהתייתמו מאימם או אביהם
המערבית, במידה ויש לילד קרובים מדרגה כלשהי בעזה היכולים לטפל בו. לפי תנאי הנוהל, בקשות בני זוג 

 לחיות ביחד, כמו גם בקשות של ילדים לחיות עם הוריהם, תדחנה על הסף וכלל לא תיבחנה.  

מענם של ילדים פלסטינים. כך למשל, אחים להורים  רישוםישנם מקרים רבים של בהם קיימת אי אחידות ב
חלקם בעזה וחלקם שרירותית , נרשמים ברצועהשאחד מהם מענו רשום בגדה המערבית והשני מענו רשום 

גישה  עתר 2017מאי לא אחת, משפחות נאלצות להתפצל בין שני חלקי הטריטוריה הפלסטינית. ב. בגדה
בבקשה להתיר את מעברו של הפעוט יחד עם  ,שנים 3.5-ה בן בשמם של תושבת רצועת עזה ובנה הפעוט

האם וארבעת ילדיה הגדולים )שגם הם קטינים( מרצועת עזה לגדה המערבית. האם ביקשה לממש את 
חמשת ילדיה הקטינים לגדה המערבית בהתבסס על המען הרשום שלה ושל ארבעת ילדיה זכותה לעבור עם 

מאחר להתיר את מעברו של הבן הפעוט יחד עמם,  סירבו, אך המשיבים המערבית בגדה הגדולים
  זה, ובית המשפט אישר את הסירוב.ע עתברצו הרשום מענוש

 

 

http://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/
http://gisha.org/he/publication/7867/
https://www.nevo.co.il/law_html/Law09/amana-1038.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Tightening%20of%20the%20closure%20HEB1.pdf
http://gisha.org/he/press/4344/
http://gisha.org/he/legal/7531/
http://gisha.org/he/legal/10166/
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/cotarhemo/meshivim.pdf
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 משפחות "חצויות"

רובן נשים אזרחיות ישראל שנישאו בברצועת עזה חיות מאות משפחות "חצויות" בין ישראל לרצועה, 
בשטחה  ןנישואיהחיי את מכיוון שישראל אינה מאפשרת להן לקיים  ,לתושבי עזה ונאלצו לעבור לרצועה

 (. 2003)הוראת השעה, 

בני משפחה, חברים ומכרים אשר נותרו לחיות האזרחיות הישראליות במעמד זה  הדברים, למרבית מטבע
, החיים בישראל אינם מורשים לבקרן ברצועת עזה אלא םהמשפחה, ובוודאי לא חברים ומכרי בישראל. בני

משפחתן בכל בנסיבות חריגות. לכאורה, לאזרחיות ישראל זכות קנויה להיכנס למדינתן ולפגוש את קרובי 
. ככל שילדיהן אינם אזרחים ישראלים בעצמם )כלומר, יםפניהן מכשולעת, אך למעשה המדינה מציבה ב

 הינם תושבים פלסטינים בלבד( הם זקוקים להיתרים ממתפ"ש על מנת להיכנס עמן לישראל.

יהם, אלא מאותם קטינים להיכנס לישראל יחד עם אימהות  גורף באופן למנוע לאחרונה, הוחלט במתפ"ש
גה ראשונה. באמצעות מדיניות אם כן מדובר בטעם חריג לביקור כמו הלוויה, חתונה, או ביקור חולה מדר

אף אם הם בגיל ינקות.  ילדיהן, לצד השהות לבין בארץ ביקור בין מתפ"ש מאלץ אימהות לבחור זו 
 את לפגוש ילדיהן של םזכות נשללת וכן בישראל, וקרוביהן משפחותיהן את לראות הזכות מהן נשללת בכך

 .משפחתם

גישה לבית המשפט בדרישה לאפשר לילדים קטינים לאזרחיות ישראליות המתגוררות  עתר 2017ביוני 
בן בן בגיר,  אחת הנשים שבשמן הוגשה עתירה זולברצועת עזה להתלוות אליהן בביקורי משפחות בישראל. 

. האם נאסר עליו לחיות עמה ברצועת עזה והוא אינו רשאי לבקרה שם ,כיוון שהוא בגיר, שחי בישראל. מ18
, שחי 4.5להתיר לבנה הצעיר, בן  זאת משום שמתפ"ש מסרב לא יכולה היתה לפגוש את בנה שבישראל

  מי שישגיח עליו בהיעדרה. ואין עמה ברצועת עזה, להתלוות אליה לביקור בישראל

 הורה לישראל. בנוסף, בית המשפט 4.5של בנה בן  כניסתו את להתיר לבסוף למדינה הורה בית המשפט
לבקשותיהם של ילדים למשפחות "חצויות" להתלוות אליהן  מענה שייתן שנה חצי תוך נוהל לגבש למדינה

 בביקוריהן בישראל.

 

 
 , על משפחות מפוצלות. צילום בעזה: אימאן מוחמד"קרובים | רחוקיםמתוך התערוכה "

 

http://gisha.org/he/legal/9831/
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Entry_of_Israelis/protocol-27106.pdf
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/Entry_of_Israelis/court%20decision-27106.pdf
http://gisha.org/he/legal/9834/
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החתמת קטינים מרצועת עזה על מסמכים משפטיים ללא נוכחות 
  הורה/בגיר

לצאת ולפגוש את אביהם שביקשו גישה ארבעה קטינים המתגוררים עם אמם ברצועת עזה,  ייצגלאחרונה 
את היתר היציאה  קבלפגשו זמן רב. ארבעת הקטינים עברו תלאות בדרכם להחי בשוודיה, אותו לא 

. למחרת קבלת ההיתרים, הגיעו להם ההיתריםהמבוקש, ורק לאחר התערבות משפטית של גישה הונפקו 
 ארבעת הקטינים למעבר ארז.

י בגיר, דרש נציג מנהלת התיאום והקישור )מת"ק( עזה  על אף שמדובר בקטינים שאינם מלווים על יד
. הגדולה מבין לפחות שהילדים יחתמו על מסמך התחייבות שלא יבקשו לשוב לביתם שברצועה במשך שנה

, הדגישה כי מדובר בילדים שאינם יכולים לחתום על המסמך, אך הובהר לה כי חתימתם היא 17הילדים, בת 
בן שש. על פי שבהם בשם שלושת אחיה, הצעיר היא נאלצה לחתום בשמה ו תנאי הכרחי לקבלת ההיתרים.

בוצעה לפיכך  החתמה זוהחוק אין להחתים קטין על טופס בעל משמעות משפטית, ללא הסכמת הוריו. 
 סול.בניגוד לדין ובאופן פ

אין זה המקרה היחיד שבו נציגי המת"ק מחתימים קטינים על טופס ההתחייבות. קטינים אינם כשירים 
 לביתם ולהוריהם שברצועת עזה במשך שנה.להתחייב לדבר מהותי וגורלי כמו אי חזרה 

    

 

 

 עזההשפעת הסגר על טיפולי איכות חיים עבור ילדי וילדות רצועת 

עושה  ,היא מטילה על תושבי רצועת עזהשאיסורים הגורפים הו ,המדיניות הישראלית של הגבלות תנועה
. הםשיפור איכות חיישנועד להפרדה בין חולים הזקוקים לטיפול מציל חיים לבין חולים הנדרשים לטיפול 

וקים לטיפול לשיפור להפרדה זו השלכות הרסניות על אנשים וילדים. ישראל אינה מאפשרת לחולים הזק

 . צילום: גישהמעבר ארז

http://gisha.org/he/legal/9462/
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/minors_letter_matak.pdf
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איכות חיים להגיש בקשה לצאת ולחפש טיפולים מחוץ לגבולות הרצועה. הגבלה זו אינה פוסחת גם על 
 ילדים הנמצאים במצבים בריאותיים רגישים. 

כך למשל, מגבלות התנועה שמטילה ישראל פוגעות גם בסיכוי של פעוטות כבדי שמיעה לקבל טיפול 
תהליך השיקום שלאחריו אינם נחשבים טיפול מציל שתל ושניתוח להתקנת  כיווןמלהם לשמוע.  יאפשרש

  חיים, ישראל אינה מכירה בילדים הזקוקים להם כזכאים להגיש בקשות להיתר יציאה מעזה. 

אמל לשיקום נכים, ומרכז בסמה לאודיולוגיה -קיימות בעזה עמותות כמו אטפלונא לילדים חרשים, אל
תקשורת, המסייעות לילדים בעלי צרכים מיוחדים, ובהם ילדים כבדי שמיעה. חלק ניכר  ולקלינאות

שמיעה אלקטרוני )"שתל שבלול"(. השתל, -מפעילותם כולל תמיכה בפעוטות שעברו ניתוח להשתלת התקן
ההחלמה מהניתוח ש, ורכבשמאפשר לילדים לשמוע לראשונה בחייהם, מושתל מתחת לגולגולת בניתוח מ

 כמה שבועות, ולאחריה מרכיבים מיקרופון זעיר, שפועל כמעבד צלילים דיגיטלי.  נמשכת

 

 

שנועד תרגול תהליך של כחצי שנה בליווי בני משפחה, בלאחר שהשתל נקלט, הילדים נדרשים לעבור, 
רק בגיל צעיר מאד, כך שחלון ההזדמנויות מוגבל, ולכן גם ההליך אפשרי מיומנויות דיבור ושפה. לפתח 

התקן השמיעה מחובר מהרגע שהושלמה התקנתו,  .זמינות הטיפול וליווי מיטבי מהווים תנאי סף להצלחתו
הכרחיים למכשור . ישראל מטילה הגבלות על כניסת חלקי חילוף תחזוקהלמכשיר חיצוני שדורש תכנות ו

  .ארוכים שבועות במשךמחסור משבית מכשירים הקורה שלא אחת ו שתליםוסוללות ל

אחת הדרכים להתמודד עם בחלוף זמן. חסרים ברצועה מומחים שיספקו תמיכה טכנולוגית לשדרוג השתל 
היעדר מומחים, אומרים בארגונים, יכולה להיות הכשרה שיקבלו עובדיהם על ידי אנשי מקצוע בגדה 

 , מומחים מהגדה המערביתנוסףהיתרי יציאה מעזה. בניקה להם ישראל לא מעאבל  .המערבית או בחו"ל
 .להעביר את ההכשרות ברצועה שיאפשרו להםלרצועה היתרי כניסה מישראל מתקשים לקבל 

 . צילום: גישהטיפולים לפעוטות כבדי שמיעה ברצועת עזה
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 אי יכולת מימוש פוטנציאל של נערים ונערות תושבי רצועת עזה 

גם בבני ובבנות נוער מצטיינים. לדוגמה,  ביולי  פוגעיםקריטריונים הצרים לקבלת היתר יציאה מרצועת עזה ה
. המוזיקאים 16מעזה, כנרת וחצוצרן, בני  ם שני צעירים מחונניםון בשגישה לבית המשפט העלי עתר 2017

 נועדה להתקייםהצעירים ביקשו להצטרף לחבריהם לתזמורת הנוער בפלסטינית לסדנה בינלאומית אשר 
בנימוק שאינה עומדת בקריטריונים ליציאה  ,אוטומטית על ידי ישראל ורבהסבירדן. בקשתם להיתר יציאה 

מרצועת עזה. בעתירה נטען כי הסירוב מפלה לרעה ופוגע פגיעה חמורה בזכויותיהם של המוזיקאים לחופש 
ע"ש  הלאומי הפלסטיני הקונסרבטוריון אף שבמהלך הדיון בבג"ץ נשא דברים מר סוהיל חורי, ממנהליתנועה. 

והסביר כי מדובר בצעירים בעלי רמה מוסיקלית בינלאומית, שעמלו קשה ומגיעה להם  ,אדוארד סעיד
לא מצאו השופטים סיבה להתיר את מעבר העותרים לגדה  ,ההזדמנות להתפתח, ומגיעה להם תקווה

. רק לאחר פנייה דחופה לפרקליטות המדינה, ", לטעמם, "פיתוח מוזיקלי אינו תלוי מקוםהמערבית, שכן
 התערבות של חברי כנסת וכתבות בעיתונות אושרה יציאתם של השניים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . צילום: גישה2013, יולי תזמורת הנוער הפלסטיניתוחברות חברי 

http://gisha.org/he-blog/2013/07/11/%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98/
http://gisha.org/he/legal/9928/
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/5911-17/DCO.pdf
http://ncm.birzeit.edu/en
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 סיכום והמלצות
 

בעולם בכלל, ובאזורי סכסוך, בפרט. הסגר הישראלי על הרצועה פוגע  פגיעה במיוחדאוכלוסייה ילדים הם 
בזכויות הילדים מדי יום. מגבלות תנועה מפירות את זכות היסוד לחופש תנועה, מעכבות פיתוח כלכלי, 

 ת משפחות, ומונעות חיים בכבוד מכל תושבי הרצועה, ילדים ומבוגרים כאחד.מפצלו

 

  על ישראל לחדול ממדיניות הבידול, שנוגדת את החוק הבינלאומי, וגורמת סבל מיותר בכך שהיא
 קורעת משפחות ומונעת קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים בין הגדה המערבית ורצועת עזה. 

 
 ה של מומחים מתחום הבריאות, עובדי חברה אזרחית, ובעלי מקצוע שונים על ישראל לאפשר תנוע

 אל הרצועה וממנה כדי לקיים הכשרות ולהתמקצע בתחומים הנחוצים.
 

  ארגון גישה קורא להסרת הסגר הכושל שמטילה ישראל על רצועת עזה, בין היתר בגלל שרק כך
 תיפסק הפגיעה המתמשכת בזכויות של ילדים וטף.

 

 

https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2017.pdf

