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הקדמה

לעיתים תכופות מדי, עזה נבחנת מבחוץ רק כאזור סכסוך בעל צרכים הומניטריים ולא כביתם של שני מיליון בני אדם, הזכאים 
לחיים בכבוד ובביטחון, לזכויות אדם ולפיתוח בר קיימא. בספטמבר האחרון קיים ארגון גישה את פורום מדיניות בנושא עזה 
השני, שבו התכנסו 115 בעלי עניין, ישראלים, פלסטינים ובינלאומיים, כדי לדון במצב ברצועת עזה ולנסח המלצות למדיניות 
עבור הגורמים שלהם השפעה על חיי הפלסטינים המתגוררים בעזה. דו״ח זה מזקק את הניתוחים והמסקנות שעלו בפורום 
לגבי פתרונות ארוכי טווח עבור הרצועה, על אף הקיפאון הפוליטי המאפיין את הצדדים, בתקווה שקובעי המדיניות יעשו 

בהם שימוש.

ניתן לצפות כאן. במושב הראשון נבחנה רצועת  וירטואלית, בשני מושבים, שבהם  בשל מגיפת הקורונה, הפורום התקיים 
עזה מנקודת מבט פוליטית רחבה, על רקע סיפוחה דה-פקטו של הגדה המערבית והאפשרות של סיפוח דה-יורה, וכן על 
סגר  של  עשורים  של  ההרסנית  ההשפעה  נותחה  השני  במושב  הפרסי.  במפרץ  למדינות  ישראל  בין  היחסים  נרמול  רקע 
וסכסוך על כלכלת הרצועה והמצב ההומניטרי בה. הפגיעוּת המתמשכת של האוכלוסיה עוד הוחרפה בעקבות הגבלות תנועה 
נוספות שהטילה ישראל בשל המגיפה ומגבלות תנועה פנימיות שהטילו רשויות החמאס כדי לעצור את ההתפשטות ברצועה, 
ובעקבות הפסקת התיאום בין ישראל והרשות הפלסטינית. שני המושבים התמקדו באיתור השינויים הדרושים במדיניות 

ובזירה הפוליטית כדי להגן על זכויות האדם ורווחת התושבים ברצועה. 

כדי לעודד שיח כן, הבטחנו למשתתפי הפורום שהערותיהם יובאו בדו״ח זה בעילום שם. בחלק מן המקרים ההמלצות נערכו 
לשם בהירות. בהצעות העיקריות: 

קידום תנועה רבה יותר ואפשרויות גישה רחבות יותר אל הרצועה וממנה דרך ישראל ומצרים. הדבר הכרחי כדי 	 
לאפשר פעילות כלכלית, כדי להיאבק בניתוק בין הרצועה והגדה המערבית וכדי לתמוך בפיוס פוליטי פנים-פלסטיני.

תמיכה בפיוס פוליטי פנים פלסטיני ובבחירות כלליות.	 
תמיכה ביצירת מקומות עבודה במגזר הפרטי ובשימור מקומות עבודה במגזר הציבורי מתוך הכרה שהמשכורות 	 

האלה חיוניות לפעילות כלכלית. 
הוא 	  סיוע  בלבד.  טווח  הומניטריים קצרי  ברצועה במקום התמקדות במענים  לפיתוח  טווח  מימון פרויקטים ארוכי 

בבחינת פלסטר, לא תרופה. 

ולא  פתרונות  למציאת  הזמן  את  ״הקדישו 
לדיבורים על מדוע לא ניתן לעשות זאת. זה תמיד 

נראה בלתי אפשרי עד שזה נעשה״. 
התיכון  במזרח  השלום  לתהליך  האו״ם  מטעם  המיוחד  המתאם  סגן 

והמתאם ההומניטרי, ג׳יימי מקגולדריק.

https://gisha.org/publication/11548
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כוונותיה לספח רשמית חלקים מהגדה המערבית, מה שהוביל להחלטת  נתניהו הצהירה על  יותר בשנה, ממשלת  מוקדם 
מהקהילה  כמה  ניערה  זו  התפתחות  ישראל.  עם  והאזרחי  הביטחוני  התיאום  את  במחאה  לעצור  הפלסטינית  הרשות 
הבינלאומית מתוך הרפיון שאפיין את המדיניות לגבי הסכסוך, ולהכיר בפער שבין מטרות ישראל לבין אלה שלהם. האיחוד 
האירופי והאו״ם, ובעבר גם ממשלת ארה״ב, השקיעו הון דיפלומטי ופיננסי משמעותי בקידום רעיון שתי המדינות, אך בעוד 
ממשלות ישראל לדורותיהן קבעו עובדות בשטח שרק החריפו את הסכסוך, לרבות בידולה של רצועת עזה מהגדה המערבית, 
הקהילה הבינלאומית הלכה והעמיקה את הקשרים עם ישראל והתנגדה לעתים להפרות זכויות האדם שזו מבצעת וברמה 

הצהרתית בלבד.

כמה  הפרק.  מעל  בחשאי  ירד  דה-יורה  סיפוח  באוגוסט,  וישראל  האמיריות  איחוד  בין  הנורמליזציה  הסכם  חתימת  עם 
שעלול  ברגע  דווקא  לרווחה  קולקטיבית  תנשום  הבינלאומית  שהקהילה  סכנה  עתה  קיימת  כי  העירו  בפורום  משתתפים 
להתברר כקריטי. הנורמליזציה עלולה להסיר את מעט העכבות שעוד נותרו במדיניות ישראל כלפי הפלסטינים ולאפשר 
לה להאיץ את תהליך הסיפוח בפועל בגדה ולהדק את הסגר על עזה. התערבות בינלאומית – ולא רק הצהרות – חיונית כדי 
ובתוך כך, הקרע בהנהגה הפלסטינית  זכויות הפלסטינים בשטח כולו.  לעמוד על כך שישראל תישא באחריותה להגן על 
נותר עמוק, על אף מחוות פיוס שנצפו באחרונה. הקרע הפנים-פלסטיני פוגע בשירותים לתושבים ומונע פיתוח אסטרטגיה 

פוליטת בהירה ומגובשת. אלה ההמלצות שעלו מן המושב הראשון:

ממשלת ישראל
יש להסיר את ההגבלות על תנועת פלסטינים, שהוטלו על ידי ישראל )ומצרים(. הגבלות התנועה פוגעות במיליוני 	 

תושבים, חונקות את הכלכלה הפלסטינית ומקבעות את הפילוג בין פתח וחמאס, ובכך מונעות פתרון מדיני לסכסוך. 
יש לאפשר לארגוני החברה האזרחית תנועה חופשית, במיוחד בין עזה והגדה, כדי שיוכלו להיפגש עם שותפים, עם 	 

גופי ממשלה ועם עמיתים.  
יש לקדם פתרון לסכסוך, במקום לתחזק אותו. בעולם הולכת וגוברת המודעות לתנאי האפרטהייד שישראל מייצרת. 	 

על ישראל לבחור בין דמוקרטיה לבין שליטה דמוגרפית מלאה. 

רשויות הפלסטיניות )חמאס, הרשות הפלסטינית(
על המנהיגים הפלסטינים לקדם פיוס ובחירות כלליות. בחירות הן הדרך העדיפה ליצירת הנהגה שמייצגת את העם 	 

הפלסטיני ונהנית מלגיטימציה רחבה. הדבר הכרחי למציאת פתרון צודק לסכסוך. 
על הרשות הפלסטינית לטפל בהידרדרות הדמוקרטיה באמצעות החייאת מוסדות. 	 
על שתי הרשויות הפלסטיניות להמנע מדיכוי קבוצות אופוזיציה, לרבות באמצעות שימוש בכח מופרז.	 

 בידוד וסיפוח:
רצועת עזה בהקשר האזורי
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קהילה הבינלאומית
יש לנקוט בגישה מבוססת זכויות, בהובלה אפשרית של האיחוד האירופי. קיימת תפישה על פיה שיח על זכויות 	 

והפרתן מסיח את הדעת מהמתרחש בחזית הפוליטית, אלא שזכויות הן אבני היסוד של פתרון בר-קיימא לסכסוך.
ומהמשפט 	  האדם  לזכויות  הבינלאומי  מהחוק  הנובעות  להתחייבויות  בהתאם  ולהגיב  אחרויותיות  לדרוש  יש 

ההומניטרי הבינלאומי. סיפוחה בפועל של הגדה המערבית ובידולה של רצועת עזה ממנה מפרות את החוק הבינלאומי 
ובאופן נרחב ובוטה את זכויות האדם של הפלסטינים. 

ללא 	  אברהם״.  ״הסכמי  בעקבות  לחיים  לחזור  שעלולה  טראמפ,  של  לשגשוג״  ״משלום  בתוכנית  אמון  לתת  אין 
זו עלולה להיתפש כנקודת ההתחלה לחזרה למשא  יותר מצד האיחוד האירופי ואחרים, תוכנית  התערבות פעלתנית 

ומתן, בין אם טראמפ ייבחר שוב ובין אם לא.
אין לתגמל את ישראל על ה״הישג״ הטמון בנורמליזציה של היחסים עם איחוד האמירויות ובחריין. פתיחה של 	 

יחסים דיפלומטיים בין מדינות היא דבר חיובי, אך המדינות החתומות לא היו נתונות במלחמה. 
אין להעמיק קשרים עם ישראל מבלי להציב תנאים. במקרה של האיחוד האירופי, יש להתנות את החייאת תוכנית 	 

״מדיניות השכנות״ או את חידוש המפגשים רמי-הדרג הקבועים עם ישראל )״מועצת האסוציאציה״( בנסיגה של ישראל 
ממגמות שליליות, לרבות הפרות של זכויות האדם.  

וכן 	  מטילה,  שהיא  התנועה  הגבלות  שמאחורי  והכלכליים  הפוליטיים  למניעים  בנוגע  ישראל  את  לאתגר  יש 
לשאול לגבי טענותיה הנחרצות בנושאי ביטחון. הגבלות תנועה מתמשכות אינן תורמות לביטחון; מערכת הביטחון 

הישראלית מכירה בכך, במיוחד בכל הנוגע לסגר על עזה. 
יש לשקול מחדש את מדיניות ההימנעות ממגעים עם חמאס. הימנעות ממגע מקבעת, ואף מסייעת להעמיק, את 	 

ההפרדה בין עזה והגדה. המדיניות גם מאיצה שחיקה בדמוקרטיה ברצועה ובגדה, ומכבידה על התקדמות לקראת פיוס 
ובחירות כלליות. 

ההחלטה להחרים את תוצאות הבחירות הפלסטיניות שנערכו ב-2006 היתה טעות אסטרטגית. על רקע הדיונים בין 	 
פתח וחמאס על קיום בחירות, על הקהילה הבינלאומית להתכונן לתמיכה בבחירות כאלה ולהכרה בתוצאותיהן.

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.9109465
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/home/010_070810_eu_focus_enp_final_he.pdf


gisha.org 5.

רבים מהדוברים בפורום ציינו את המצוקה הסוציו-אקונומית בעזה ואת הקשיים החמורים שאיתם מתמודדים תושביה. שנים 
של סגר פגעו בתשתיות ובשירותים בסיסיים, כמו גם בכלכלה, פגיעה שהוחרפה עוד יותר בסבבי הלחימה החוזרים ונשנים, 

שגם גרמו לאלפי הרוגים ופצועים ולהרס רב. מגיפת הקורונה מצאה, אם כך, את הרצועה במצב שברירי.

גם אפקט חרב הפיפיות של הסיוע הבינלאומי נידון בפורום. מצד אחד, סיוע בינלאומי מונע קריסה מוחלטת של הרצועה, אך 
בה בעת, יצר תלות ותרם למיתון הלחץ הפוליטי לסיים את הסכסוך. כיום, השטח הפלסטיני מתמודד עם רמת סיוע כלכלי 
ועל רקע מגיפת הקורונה. לעזה  נמוכה באופן חסר תקדים, במיוחד בעקבות החלטת ארה״ב לעצור את המימון  בינלאומי 

דרושים פתרונות בני-קיימא, ולא רק תזרים מזדמן של מזומנים. 

משתתפי הפורום גם ניתחו את משמעות החלטת הרשות הפלסטינית להשעות את התיאום עם ישראל. מספר דוברים ציינו 
כי ישראל, בהיותה הכוח הכובש, היא הנושאת הראשית באחריות לשלום הפלסטינים החיים ברצועה וליכולתם לנוע, וכי 
החלטת הרשות הפלסטינית לא יכולה לשמש תירוץ להתנערות מאחריותה על המצב המדורדר ברצועה. בראשית ספטמבר, 
חולים, בעוד אחרים, בהם בעלי צרכים הומניטריים  זמני, שמאפשר תנועה של  הגיעו הצדדים להסכמה על מנגנון חלופי 

בהולים, עדיין מנועים מלנוע. 

ממשלת ישראל
יש להרחיב את הקריטריונים ליציאה מרצועת עזה בזמן המגיפה ולאחריה. גישה לחולים בלבד אינה מספקת. 	 
יש להגדיל באופן משמעותי את מספר היתרי העבודה בישראל הניתנים לתושבי הרצועה. לפני המגיפה, אלפים 	 

מתושבי עזה נכנסו לעבוד בישראל, שבה יכלו למצוא עבודה בשכר גבוה מהמשולם ברצועה. 
על 	  המוגדרים  גלם  חומרי  של  לרצועה  הכנסה  ועל  לרצועה  מחוץ  סחורות  שיווק  על  ההגבלות  את  להסיר  יש 

ישראל כ״דו שימושיים״. יש לאפשר שיווק של סחורות מתוצרת עזה בגדה ובישראל וייצוא שלהן לחו״ל.
יש להימנע מענישה קולקטיבית של תושבי הרצועה. הסגר בכללותו הוא פעולת ענישה, אך בנוסף אליו ישראל 	 

נוהגת לעתים קרובות להחריף את הענישה בתגובה לפעולות שעליהן אין לכלל התושבים שליטה )למשל, ירי רקטות(. 
צעדים כמו סגירה מוחלטת של המעבר לאנשים, הטלת איסור על הכנסת סחורות, לרבות דלק, ומגבלות שרירותיות על 
אזור הדיג, מדגימים כיצד מגבלות התנועה ככלל משמשות בידי ישראל כאמצעי ליצירת לחץ ואינן משרתות בהכרח 

צורך ביטחוני לגיטימי.

 סגר כפול:
היפוך המשבר הכלכלי 

וההומניטרי בעזה
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רשויות הפלסטיניות ולגורמים פלסטינים אחרים
על הרשות הפלסטינית לשוב ולקחת את כספי המיסים שגובה ישראל עבורה, אותם הפסיקה לקחת בתגובה לאיום 	 

בסיפוח רשמי. לרשות הרשות דרכים יעילות יותר להתנגד לסיפוח. כספי המיסים מהווים כ-65 אחוז מהכנסות הרשות, 
ובלעדיהם אינה יכולה לשלם משכורות מלאות לעובדיה, כולל אלה שברצועה. המשכורות המשולמות במגזר הציבורי, 
הן על ידי הרשות והן על ידי חמאס, מניעות את הכלכלה ומאפשרות לתושבים לשלם עבור שירותים חיוניים. כספים 

מקטאר סייעו אמנם לסגירת מעט מן הפערים, אך הדבר תרם רק לדחיית הקריסה ולא למניעתה. 
יש למצוא דרכים יצירתיות לתמוך במגזר הפרטי, ולייצר הזדמנויות עבור צעירים. האוכלוסייה הפלסטינית מורכבת 	 

ברובה מצעירים, אך חסמים רבים עומדים בפניהם בבואם לבסס עצמם מקצועית וכלכלית. עליהם לאתר סביבה תומכת 
לרעיונותיהם ולשאיפותיהם ולחפש פתרונות לצרכים הקהילתיים.

קהילה הבינלאומית
יש לעבור מסיוע הומניטרי קצר-טווח וניהול משברים ליוזמות פיתוח בר קיימא, כדי לאפשר לתושבי עזה חיים 	 

בכבוד, ללא תלות בגורם חיצוני. 
יש לחזק את המגזר הפרטי ברצועה. הכלכלה הפלסטינית תלויה במגזר הציבורי. נקודת תורפה זו נחשפה בעקבות 	 

הקפאון התורן בנוגע לכספי המיסים. יש לשוב ולהתמקד ביוזמות במגזר הפרטי דוגמת אזור תעשייה גדול, בצפונה או 
בדרומה של הרצועה. 

הקרוב 	  בטווח  לאוכלוסייה  שירותים  לספק  לסוכנות  לאפשר  כדי  באונר״א  הכלכלית  התמיכה  את  להמשיך  יש 
ולפרויקטים ארוכי טווח של תשתיות כמו מים, טיהור שפכים ופיתוח אנרגיה סולארית. 

יש לפתח תוכנית מגירה קצרת טווח למקרה של קריסה מוחלטת של הרשות הפלסטינית. האו״ם, ועידת המדינות 	 
התורמות, או גוף אחר, ייאלצו להתערב כדי לאפשר את המשך פעילותו של המגזר הציבורי בעזה. 

והרשות הפלסטינית בטווח הארוך, כפי שעוצבו 	  בין ישראל  יש לבצע הערכה מחודשת של היחסים הכלכליים 
בהסכם פריז, וזאת כדי לאפשר לרשות הפלסטינית לגבות בעצמה מיסים ומכסים. הדבר יצריך מוכנות פוליטית מצד 

ישראל.
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דיפלומטים מהמדינות:

קנדהיפןגרמניהאירלנד
שוודיהמקסיקודנמרקאנגליה
שוויץפינלנדהאיחוד האירופיארה”ב
צרפתהולנדבלגיה

 נציגי הארגונים:
ACRI J Street

AECID J Link 

AHP Aid and Hope Program for Cancer Patient Care Konrad Adenauer Stiftung Ramallah 

AIDA MATTIN Group 

ALLMEP Mitvim

Broederlijk Delen New Israel Fund 

Brookings Norwegian Refugee Council 

B’Tselem Office of the Quartet 

Carnegie Endowment for International Peace Other Voice 

Carter Center Palestine-Israel Journal 

Catholic Relief Services Pal-Think for Strategic Studies

Center for Strategic and International Studies PHRI

Christian Aid Portland Trust

CIDSE Queen Mary University of London

Columbia University Trocaire

DROSOS FOUNDATION University of Edinburgh

Economic Cooperation Foundation UNDP

ECHO UNOCHA

The Elders UNOPS (Access Unit)

FMEP UNRWA

Geo-Political Advisory Services UNSCO

Geneva Initiative  Washington Institute

Global Affairs Canada Washington Physicians for Social Responsibility

Hebrew University Yachad UK

Human Rights Watch Other Palestinian private sector and civil society actors

רשימת המשתתפים:

*לפי דרישת החוק, גישה גאה לציין כי בתוצאה משיתוף פעולה עם מדינות וארגונים בינלאומיים, שתומכים בעשייה שלנו לקידום זכויות 
אדם, רוב המימון לפעילותנו מגיע מ״ישויות מדיניות זרות״.
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