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מעגל החיים והמוות של האזור יצר הרגל: בתום כל 

פרץ אלימות מסיבי, מחילה ישראל הקלות מסוימות בסגר 

על עזה; מסירים חסם, משנים נוהל, כך מזכירים שוב 

שהשליטה הישראלית על הגורמים המשמעותיים ביותר 

בחיי תושבי הרצועה באה גם לשרת תפישה של מדיניות. 

מהותה של אותה תפישה, גם אם לא כולה, מתבטאת 

בצירוף "מדיניות הבידול" – שורה של החלטות שמטרתן 

למסד נתק בין שני החלקים המרכזיים של הטריטוריה 

הפלסטינית: רצועת עזה והגדה המערבית. 

"מדיניות הבידול" נתונה לפרשנות, בעיקר מכיוון 

שמעולם לא התפרסמה באופן מסודר ואינה תוצאה 

של דיון שניתן לו פומבי. הנימוקים לה נעו בין אינטרסים 

ביטחוניים )של ישראל( לבין מטרות מדיניות )של ישראל(. 

שינויים מינוריים שנערכו במהלך הזמן היו הפיכים, 

ובוטלו כצעד ענישתי כאשר מצא לנכון משרד הביטחון 

הישראלי.2 המהות לא השתנתה, והיא למנוע תנועה 

הדדית בין עזה לגדה. בשבע השנים הראשונות לסגר, רבות 

מההחלטות שקיבלה מערכת הביטחון לגבי הסגר על עזה 

ניזונו מתפישת "מדיניות הבידול".

מאז הפסקת האש, שעליה הוסכם ב־26 באוגוסט 2014, 

השיח שוב השתנה. צמרת הביטחון הישראלית ומיישמי 

מדיניותה משתפים פעולה עם התגייסות בינלאומית 

רחבה, עם מנגנוני התיאום של האו"ם ועם ממשלת 

ההסכמה הפלסטינית, וכולם מדברים על הצורך בשיקום 

רצועת עזה, ובהתוויית אופק כלכלי עבור תושביה.3 ישנה 

הסכמה גורפת בדבר הצורך לייצר הזדמנויות מסחריות, 

תעסוקתיות ומקצועיות, בדבר הצורך בבנייה מחדש של 

ההריסות, בהדבקת החסכים בתשתיות )אספקת החשמל 

חלקית מאוד כבר שנים, המים הזורמים ברובם אינם ראויים 

לשתייה(, ובהקטנת הדרישה בשוק הדירות. לשם כך הודיעה 

ישראל, לראשונה מאז הטלת הסגר, ביוני 2007, שתאפשר 

שיווק סחורה מעזה בגדה. בנוסף, הוקם מנגנון שאמור 

לאפשר הכנסה סדירה של חומרי בניין, דרך מעבר הסחורות 

היחיד לרצועה, כרם שלום.

על פניה, זוהי תפנית דרמטית. מזה זמן ששיח כלכלי 

נחשב לאופציה פרגמטית בעבור המבקשים להביא יציבות 

לאזור, וכעת מושמעת רטוריקה, שמצביעה, לכאורה, 

על אימוץ הגישה הפרגמטית זו. עם זאת, כחצי שנה 

מאז הסכם הפסקת האש, השפעת השינויים בשטח 

עדיין מינורית. כנראה שמוקדם לחרוץ אם אכן מדובר 

בנסיגה ישראלית מתפישת הסגר, עד כדי ביטול הנתק בין 

עזה לגדה, אם אנחנו בפתחו של שינוי מהותי במערכת 

האיסורים שחנקה את הכלכלה הפלסטינית, במיוחד את 

זאת של רצועת עזה, או שזאת רק גירסה מעט מרוככת של 

אותו הסגר. זה בהחלט זמן נכון לבסס את הטענה כי תושבי 

עבודה על הנייר הזה החלה באביב 2014. הכוונה היתה לאסוף נתונים עדכניים מהמגזר העסקי ברצועת עזה, ה

לעבדם ולנתחם, כדי להבין את המשמעות הכלכלית שיש למגבלות התנועה בין עזה לגדה המערבית, וכדי 

להבהיר מהו הפוטנציאל שאינו ממומש בגלל מדיניות הבידול הישראלית,1 החוצצת בין חלקי הטריטוריה 

הפלסטינית. לשם מטרה זאת יצרנו - בעזרת איש השטח של ״גישה״ ברצועה, ראשי ארגונים מקצועיים בה ואנשי עסקים 

שפועלים בה - מערך של נסקרים, שמייצגים ענפים יצרניים בעזה, אליהם עמדנו לשלוח נציגים מצוידים בשאלונים מקיפים. 

ואז פרצה האלימות הקשה של יולי־אוגוסט וטרפה את הקלפים. למחירים המבהילים בחיי ילדים, נשים וגברים, נוספו בעזה 

פגיעה בתשתיות הרעועות והבלתי מספקות ממילא, נזקים כבדים לבתי מגורים והרס למאות מפעלים, בתי עסק, בתי 

מלאכה ומחסנים, על תכולתם. הכלכלה המדוכאת של עזה ספגה סדרת מהלומות מכאיבות, ומילוי טפסים לגבי פוטנציאל 

עסקי הידרדר בצדק במורד סולם העדיפויות של מי שמצאו עצמם מייחלים רק לנזקים ברכוש.

1. הקדמה

צמרת הביטחון הישראלית ומיישמי 
מדיניותה משתפים פעולה עם התגייסות 

בינלאומית רחבה, וכולם מדברים על 
הצורך בשיקום רצועת עזה ובהתוויית 

אופק כלכלי עבור תושביה



השטח הפלסטיני זקוקים לנגישות שוטפת ובלתי אמצעית 

בין שני חלקי השטח בעזה ובגדה כתנאי לכך שיוכלו 

לקיים מרקם חיים שכולל קשרי משפחה וחברה, כלכלה 

ותרבות ובפרט את הטענה כי עזה לא יכולה לקיים כלכלה 

מתפקדת בלי חיבור לגדה.

דווקא בגלל שברקע הדברים נעשים צעדים מהוססים 

ראשונים של חיבור עסקי בין עזה לגדה, נראה שחשיבות 

העמודים הבאים עולה. בנייר זה אנו מבקשים להראות 

לא רק את הפוטנציאל של החיבור הזה לאישוש הכלכלה 

הפלסטינית, אלא גם להוכיח את חיוניותה להיתכנות של 

התאוששות כזאת. או בנוסח אחר: אין לכלכלה הפלסטינית 

תקומה של ממש ללא החיבור בין חלקיה הטריטוריאליים 

העיקריים, כך שכל השיח בדבר שיקום אינו ריאלי ללא 

החיבור הזה. מדיניות הבידול לא יכולה לבטל את העובדות 

- לשליש מתושבי עזה קרובי משפחה בגדה המערבית 

ובישראל; קשרי התרבות, השפה והשוק מבוססים זה שנים 

רבות; ההכרה העולמית, כמו גם הסכמים בינלאומיים, 

מגדירים את עזה והגדה יחדיו כטריטוריה הפלסטינית.

נייר עמדה הזה מיועד גם למי שחותר להשגת פתרון 

מדיני לסכסוך שמעיב על המזרח התיכון מזה עשרות שנים. 

מסקנותיו של הנייר נותנות כלים למי שבא במגע עם מקבלי 

ההחלטות, כדי להראות איך ניתן לשלב באופן יצרני את 

קידום זכויות האדם של התושבים הפלסטינים עם הנחת 

יסודות להסדר מדיני בעתיד.

בעידן הזה, שבו התחייבו עשרות ממדינות העולם לסייע 

לתושבי רצועת עזה לקום ממהלומת האלימות של קיץ 

2014 ולשקם באמת את מרקם החיים בה, לא רק להשיבו 

למצבו העגום ערב הלחימה, לפן הכלכלי, שבו מתמקד 

הדיון כאן, חשיבות עליונה. על גבי האפשרות לפיתוח כלכלי, 

תבוא רווחה ותקווה. עם חופש תנועה, ייפתחו אפשרויות של 

השכלה, הזדמנויות עסקיות, פריחה טכנולוגית ותכנון בר־

קיימא. אלה צרכים שאינם רק של התושבים הפלסטיניים. 

מוסכם גם על משקיפים בינלאומיים וגם על הצמרת 

המדינית והביטחונית בישראל, שאלה אלמנטים מחויבי־

מציאות אם שואפים באמת ליציבות באזור זה של העולם.

לאחר סקירה היסטורית קצרה, שתניח יסוד לדיון ברצועת 

עזה, נבהיר את המצב הנוכחי, נעמוד על התנאים הדרושים 

כעת לשיקום ולפיתוח עזה ונציע ניתוח, שיאפשר להבין 

את הכלכלה הייחודית לטריטוריה הפלסטינית עם אפיונים 

לסקטורים שונים בה. אחר־כך נראה מודל, שדרכו אפשר 

לאמוד את מה שנחוץ לכלכלה כמו זאת לפרוח, מתוכו יהיה 

ברור מדוע החיבור בין הרצועה לגדה הוא תנאי יסוד לקיומה 

של כלכלה בסדר גודל כזה. 

בארבעת הפרקים הבאים נבחן כמה מהסקטורים שנפגעו 

באופן חמור ביותר מהפרדת רצועת עזה מהגדה המערבית. 

בשל היעדר נתונים כמותיים, מכילה הסקירה הזאת הערכה 

איכותנית של הנקודות החשובות ביותר.

במקביל לסגירת עמודים אלה אנחנו מעבדים נתונים 

של מחקר שטח, שיהווה המשך והשלמה של הנייר הזה, 

ובו סקירה עמוקה של הענפים הבולטים באגף היצרני 

של כלכלת עזה. קבוצות המיקוד שריכזנו שם, בסיוע גופי 

מחקר מקומיים ברצועה, יאפשרו לנו לאמוד פרטנית את 

הצרכים הייחודיים לכל ענף ואת הפוטנציאל שלו, במידה 

שיוסרו בפניו מגבלות התנועה שעדיין ניצבות בין רצועת 

עזה לגדה המערבית.

בהמשך נציג מודל שמאפשר הערכה גסה של הנזק 

שנגרם בשל קטיעת הכלכלה הפלסטינית, בהתבסס 

על חישוב משווה. המודל מתבסס על תיאוריה כלכלית 

שמרנית, שמתמקדת בכלכלות בימי שלום. הוא אינו מביא 

בחשבון פנים חברתיים רבים של מדיניות הבידול, ובשל כך 

מספק רק הערכה חלקית של הנזק שנגרם על ידי גדיעת 

הקשרים בין עזה לגדה.
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עם הכיבוש, התעוררה בישראל שאלה עקרונית לגבי 

 המדיניות הכלכלית הראויה בשטחים הכבושים.

שר הביטחון דאז, משה דיין, דגל בשילוב הכלכלות, בעוד 

שר האוצר, פנחס ספיר, האמין בהפרדה. גישתו של דיין 

ניצחה. הקשרים בין הכלכלות הלכו והעמיקו.6 ישראל, 

באמצעות המנהל האזרחי, אספה מיסים וסיפקה שירותים 

בסיסיים, אך רמת ההשקעה בתשתיות נותרה נמוכה.

השנים הראשונות של הכיבוש התאפיינו בתנועה 

חופשית בתחומי המרחב שתחת שליטת ישראל. עשרות 

אלפי פלסטינים יצאו לעבוד בתחומי הקו הירוק, בעיקר 

בענף הבנייה. עם זאת, חופש המסחר לא היה מוחלט. 

לחץ מצד סקטורים בישראל הביא למדיניות של הגנה על 
תוצרת ישראלית מפני תחרות פלסטינית.7

להיעדר המגבלות על כוח העבודה היתה השפעה 

חיובית על המשק הפלסטיני, בעיקר כי עובדים פלסטינים 

חזרו מעבודתם בישראל עם כסף מזומן. ההכנסות האלה, 

מסיבות שונות, הושקעו בעיקר בבניית בתי מגורים. לאורך 

השנים העמיקה התלות של המשק הפלסטיני בישראל 

והפכה אותו רגיש לתנודות הכלכליות בישראל ולהגבלות 

שישראל הטילה עליו.

בעקבות האינתיפאדה הראשונה, שפרצה ב־1987, 

החלה ישראל להטיל מגבלות על חופש התנועה של 

פלסטינים וסחורותיהם. ב־1991 ביטלה את "היתר היציאה 

הכללי" והחלה לדרוש מפלסטינים תושבי הרצועה 

היתרים פרטניים כדי לצאת מעזה,8 מה שהגביל מאוד 

את המעבר בין עזה לגדה. במסגרת הסכמי אוסלו, 

שנחתמו ב־1994, הוחלט על העברה הדרגתית של 

סמכויות לרשות הפלסטינית, כולל כאלה שנוגעות 

לקביעת המדיניות הכלכלית בשטחים. בנוסף, הוכרז 

שמרחב ימי במרחק 20 מיילים ימיים מחוף עזה יהיה 

פתוח לדיג, נופש ופעילות כלכלית. מאחר שהוסכם על 

ידי שני הצדדים שההחלטה על גבול בין ישראל לרשות 

תידחה לדיונים על הסכם הקבע. נקבע שלשני האזורים 

תמשיך להיות מעטפת מכס משותפת, ושישראל תגבה 

עבור הרשות את מסי המכס והמע"מ על ייבוא אל 

הרשות, שעד אז התווספו לקופת ישראל. לפי פרופ' 

אפרים קליימן, חבר בצוות המו"מ, ההסכם נחתם מתוך 

עניין של שני הצדדים בפיתוח כלכלי של השטחים. 

באווירה החיובית הזאת פרץ תוך זמן קצר גל פיגועים, 

וסגר הוכרז על השטחים. הסגר ברצועת עזה נאכף באופן 

אפקטיבי במיוחד מ־1995, עם הקפתה בגדר חשמלית. 

מדיניות שמטרתה להפריד בין רצועת עזה לגדה המערבית לא נולדה בשנות האלפיים. רוב תושבי רצועת עזה ה

מוגדרים כפליטים, בני משפחות שעד 1948־1951 חיו בשטחים שנמצאים בתוך הגבול הבינלאומי של ישראל. קרוב 

למיליון ורבע מתוך כ־1.8 מיליון תושבי הרצועה רשומים בסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין 

)UNRWA(.4 על פי תוכנית החלוקה של האו"ם מ־1947, רצועת עזה נכללה בתחומי המדינה הערבית, אך בהסכמי שביתת 

הנשק מ־1949 הושמה תחת ממשל צבאי מצרי. לבד מכמה חודשים ב־1956, נותרה הרצועה תחת ריבונות מצרית עד יוני 
1967, עת נכבשה בידי ישראל. השטחים הכבושים הושמו תחת ממשל צבאי, שב־1981 הוחלף במנהל אזרחי.5

2. התחלה

הסגר ברצועת עזה נאכף באופן 
אפקטיבי במיוחד מ־1995, עם הקפתה 

בגדר חשמלית. המעבר נחסם מעת לעת 
גם לבעלי ההיתרים, עם הטלת "סגר 

מוחלט" על הרצועה

2000 1994 1987 1967 1949 1947

עזה נכללת בתחומי 
המדינה הערבית 
בתוכנית החלוקה 

של האו"ם

ישראל כובשת את 
עזה במהלך מלחמת 

ששת הימים

הרצועה תחת 
ממשל צבאי 

מצרי ע״פ הסכמי 
שביתת הנשק

כישלון קמפ־דיוויד; 
האינתיפאדה 

השנייה

הסכמי אוסלו האינתיפאדה 
הראשונה
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כניסות של פלסטינים מעזה לישראל ולגדה המערבית דרך מעבר ארז אנשים, באלפים

2007 20112009 2013 20142008 20122010

המעבר נחסם מעת לעת גם לבעלי ההיתרים, עם הטלת 

"סגר מוחלט" על הרצועה. המדיניות לפיה כולם יכולים 

לנוע למעט חריגים הוחלפה במדיניות שבה אין חופש 

תנועה אלא לחריגים.

הגבלות התנועה של "עידן אוסלו" עוצבו על ידי שתי 

מגמות מנוגדות בישראל: מצד אחד, שאף התהליך 

המדיני ליצור חלוקה מדינית של המרחב תוך שמירתו 

פתוח, עד כמה שאפשר, לתנועת כוח עבודה וסחורות; 

מצד שני, בעקבות חוסר היציבות הביטחוני, הוטלו יותר 

ויותר הגבלות על חופש התנועה של פלסטינים ושל 

תושבי עזה בפרט כאמצעי הגנה, הרתעה וענישה.

בשנת 2000, עם כישלון פסגת קמפ־דיוויד ופרוץ 

האינתיפאדה השנייה, נקלע תהליך השלום למבוי סתום 

 והשיח המדיני־כלכלי של שנות ה־90 פינה את הבמה

לשיח ביטחוני. אישורי יציאה של פלסטינים בוטלו, 

חדשים הונפקו רק לעובדים, לסוחרים ולחולים 

שמטופלים בבתי חולים ישראליים. הוחמרו גם ההגבלות 

על מעבר סחורות לרצועה וממנה.

מגבלות תנועה הוטלו לא רק על המעברים היבשתיים. 

ב־2001 הפציצה ישראל את שדה התעופה ערפאת, היחיד 

ברצועת עזה, שהחל לפעול רק ב־1998, נסגר ב־2000 

ומאז לא הופעל שוב. ישראל גם לא אפשרה מעולם 

תנועה אל או מתוך הרצועה דרך הים, ומנעה כל שיט 

פרט לתנועת סירות דיג, שהוגבלו למרחק של עד 12 מייל 

ימי מהחוף. ב־2001 ירד המספר הממוצע של עובדים 

שיצאו לעבוד בישראל ביום לכרבע ממספרם טרם 

האינתיפאדה; כמות המשאיות שנכנסו ויצאו מהרצועה 
ירדה משמעותית לאחר שנת 9.2000

מקור: הוועדה הפלסטינית לעניינים אזרחים

צילום: קארל שמברי

כמה ממובטלי ענף הבנייה רכשו אופנועי משא כמוצא לפרנסה

4

לשם השוואה: בשנת 2000, עד פרוץ 
 האינתיפאדה השניה באוקטובר,

נרשמו למעלה מחצי מיליון כניסות 
פועלים מדי חודש



בבחירות שנערכו ברשות הפלסטינית בינואר 2006 ניצח 

חמאס ברוב קולות. ההסלמה הנוספת ביחסי עזה־ישראל, 

שהחלה עם יישום תוכנית ההתנתקות, עוד הוחמרה משגבר 

ירי רקטות על יישובים ישראליים )שהחל עוד ב־2001( ונשבה 

החייל גלעד שליט. ישראל יזמה ברצועה מבצע צבאי, 

שנמשך חמישה חודשים. בסוף השנה החלו עימותים בין 

חמאס לפתח, ועל רקע זה הוקמה, במרץ 2007, ממשלת 

אחדות פלסטינית, ששרדה כשלושה חודשים.

ביוני 2007 השתלט חמאס בכוח על מנגנוני השלטון 

ברצועה. נשיא הרשות, מחמוד עבאס, הכריז על פירוק 

ממשלת האחדות, וחמאס הודיע על הקמת ממשלה 

עצמאית ברצועה. אירועים אלה אפשרו שינוי באינטנסיביות 

שבה יישמה ישראל, עם תמיכה בינלאומית לא מבוטלת, 

את הבידול בין רצועת עזה לגדה המערבית. בבסיס עיקרון 

זה עומדת ההבחנה בין שתי הממשלות הפלסטיניות – זו 

שבגדה המערבית, שוויתרה על אלימות ופניה למשא ומתן, 

מול זו שברצועת עזה, שמסרבת להכיר בישראל ובהסכמים 

איתה, ומחויבת למאבק מזוין.

בישראל קיבל עיקרון בידול הרצועה מהגדה פרשנות 

מרחיקת לכת, כשמגבלות התנועה שהוטלו ממילא על תושבי 

הרצועה, במיוחד מאז האינתיפאדה השנייה, הוכבדו במטרה 

לבודד את עזה משאר העולם. כלפי הגדה המערבית התבטא 

הבידול באימוץ שיח של פיתוח כלכלי. בתחילת 2008 החל 

בנימין נתניהו, אז ראש האופוזיציה, לדבר על הצורך ב"שלום 

כלכלי" עם הגדה ובפיתוחה הכלכלי. נתניהו נכנס לתפקיד 

ראש הממשלה ב־2009, הכלכלה בגדה אמנם צמחה, ונתניהו 

מיהר להתנאות בכך, אך מחקרים הראו שהצמיחה היתה 

קצרת־טווח ושהיתה יותר תיקון זמני בעקבות סיוע החוץ 

המסיבי בעקבות נזקי מבצע "עופרת יצוקה" מאשר תוצאה 
של פעילות כלכלית או השקעות במגזר הפרטי.11

מול עזה, כאמור, ניהלו ישראל והקהילה הבינלאומית 

מדיניות שונה לגמרי. התורמים הבינלאומיים הסירו חלק 

גדול מתמיכתם בפיתוח הרצועה ואימצו מדיניות של עזרה 

הומניטרית בלבד. ביוני 2007, מיד אחרי השתלטות חמאס 

על עזה, הידקה ישראל את הסגר על הרצועה, והסכם 

המעברים – שנחתם בשנת 2005 והותיר בידי ישראל שליטה 

מהותית במעבר רפיח – קרס סופית.12הסגר כלל, בין היתר, 

איסור על פעילויות דיג במרחק העולה על בין שלשה לשישה 

מיילים ימיים מהחוף )מגבלה שהוטלה החל משנת 2000 

ומשתנה מעת לעת(, הגבלות חמורות שהוטלו על העברת 

סחורות אל הרצועה וממנה, ומגבלות על מעבר אנשים, 

שהוחמרו עוד במרץ 2006, כשלפיהן "אין להתיר כניסתם 

של תושבי רצועת עזה )לישראל או לגדה( אלא מטעמים 

הומניטריים חריגים ביותר".

הסגר שיתק כמעט כליל את המסחר בין עזה לגדה 

ספטמבר 2005 יישמה ישראל את תוכנית ההתנתקות החד־צדדית מרצועת עזה, אך גם לאחר פירוק ב

התנחלויות גוש קטיף שברצועה ועזיבת הצבא, ישראל המשיכה לשלוט באופן בלעדי במרחב האווירי של 

רצועת עזה ובמרחב הימי מחופיה ולשלוט באופן בלעדי במעברים בין עזה לגדה המערבית, כמו גם במרשם 

 האוכלוסין, מערכת המיסוי, המרחב האלקטרומגנטי )מערכת טלפוניה סלולריות, שידורים, חיבור לרשת האינטרנט(,
10 רוב אספקת החשמל ועוד.

3. ההתנתקות

הסגר שיתק כמעט כליל את המסחר בין 
עזה לגדה ולישראל, שיחד היוו 85 אחוזים 

משוק הסחורות היוצאות מהרצועה. ישראל 
אפשרה רק הכנסת עשרות פריטים לרצועה, 

בעיקר לצרכים הומניטריים

2012

מבצע "עמוד ענן"

2014

מבצע "צוק איתן"

2006

מבצע "גשמי קיץ"

2008

מבצע "חורף חם"

2008־2009

מבצע "עופרת יצוקה"`

5



ולישראל, שיחד היוו 85 אחוזים משוק הסחורות היוצאות 

מהרצועה.13 ישראל אפשרה רק הכנסת עשרות פריטים 

לרצועה, בעיקר לצרכים הומניטריים, כך שמספר 

המשאיות שנכנסו בממוצע לחודש לרצועה ירד במחצית 

השנה השנייה של 2007 ב־95 אחוזים, לעומת הממוצע 

במחצית הראשונה של השנה. 90 אחוזים מבתי המלאכה 

ברצועה נסגרו. בנוסף, הוטל איסור כולל על יציאת 

סחורות מעזה, למעט כמויות זניחות של תוצרת חקלאית 

שיוצאה לאירופה, על אף שכאמור, הגדה וישראל הם 

השווקים הטבעיים לתוצרת הרצועה.

הנתק המלאכותי בין שני החלקים המסיביים של 

הטריטוריה הפלסטינית ביתר חברה וכלכלה והוליד תעשייה 

משגשגת של מנהרות לאורך גבול עזה־מצרים, מערכת 

סחר־מכר שרק השתכללה עם שינוי המדיניות של ישראל 

ב־2010, שהרשתה הכנסת רוב הסחורות לרצועה. התחרות 

מישראל הורידה את מחירי הסחורות שנכנסו דרך המנהרות 

וסיפקו חומרי גלם ומוצרים קמעונאיים במחירים סבירים 

לתושבי עזה, לצד הכנסה יפה ממסים לממשלת חמאס, 

שהסדירה את התנועה במנהרות.

בנוסף לכישלון במטרות הסגר להשתמש באמצעים 

כלכליים להשגת יעדים מדיניים, הוא כשל גם כמנגנון 

ביטחוני. ישראל יצאה מאז תום האינתיפאדה השנייה, 

ב־2004, למבצעים צבאיים נרחבים ב־2006 )מבצע "גשמי 

קיץ"(, 2008 )מבצע "חורף חם"(, 2008־2009 )מבצע "עופרת 

יצוקה"(, 2012 )מבצע "עמוד ענן"( ו־2014 )מבצע "צוק איתן"(. 

כל אחד מהמבצעים גבה מהאוכלוסייה האזרחית של עזה 

קורבנות רבים בנפש וגרם נזקים כבדים לתשתיות אנרגיה 

ומים/שפכים, לצד מהלומות לחיי המסחר, התעשייה, לפגיעה 

מסיבית ברבבות יחידות דיור ולאלפי מבנים ולתשתיות 

תחבורה, חינוך ובריאות. אם הביאו המבצעים לשיפור 

בביטחון של תושבי ישראל, קשה להבחין בכך. ירי חסר 

אבחנה על מטרות אזרחיות בישראל מטעם ארגונים שונים 

היה לשגרה רווחת, הצבא נדרש להשקיע משאבים ניכרים 

בשיטור, ניטור, תגובה ותקיפה, אך "שקט", בעיקר לא לתושבי 

הישובים במרחק לא גדול מגבול עזה, לא הושג.

צילום: אימאן מוחמד

משאיות אל ומתוך מעבר כרם שלום, השער היחיד לסחורות
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סחורה יוצאת, גם אם למדינה שלישית, חייבת לעבור 

דרך ישראל ולעזוב דרך נמל אשדוד, שדה התעופה ע"ש 

בן־גוריון או מעבר אלנבי )לירדן(. עלויות השינוע הכפול – 

פלסטיני עד השטח הסטרילי במעבר כרם שלום וממנו, 

וישראלי מעבר לו – לצד הצורך, לא פעם, באחסון נוסף, 

וכמובן, המרחק והעלויות הנובעות ממנו, פוגמים מאוד 

ברווחיות הייצוא מעזה, ולכן רוב הסחורה שיצאה מעזה 

במהלך שנות הסגר היתה במסגרת פרויקטים מסובסדים 

)הייצוא ממילא כמעט שאינו רנטבילי בשל ביקוש נמוך 

לסחורה ספורדית ועלויות ההטסה הגבוהות(, שמטרתם 

המוצהרת היתה תמיכה בכלכלה המדוכאת. 

פלסטינים כמעט שאינם יכולים לעשות את הדרך 

הקצרה בין שני חלקי הטריטוריה הפלסטינית. למעט 

מקרים הומניטריים חריגים )רובם חולים קשים ומלוויהם(, 

קומץ סוחרים "בכירים" וקבוצה מצומצמת של ספורטאים 

בנבחרות הלאומיות. נכון לכתיבת הדברים, פלסטינים מן 

השורה שמבקשים ללמוד, להשתלם מקצועית או לקשור 

עסקים, לא רשאים לנוע בין הגדה לעזה, בוודאי לא מי 

שמבקשים להשתקע, לציין אירועים משפחתיים שאינם ֶאֶבל 

או נישואים, מי שמעוניינים לנסוע למטרות תיירות או לשם 

כל שאיפה אנושית אחרת, שאמורה להיות זכות יסוד של כל 

אדם. בעקבות שיחות סביב הסכם הפסקת האש, בשלהי 

קיץ 2014, הכריזה ישראל על כמה הקלות בקריטריונים 

למעבר )גילאי ילדים נלווים, הרחבת הגדרת קרבה מדרגה 

ראשונה גם לסבא וסבתא ועוד(, אך העקרונות המגבילים 

את תנועת רוב הפלסטינים, נותרו בעינם.

בזמן שנכתבים הדברים מתחילה, לראשונה מאז הטלת 

הסגר ב־2007, תנועה מהוססת של סחורות מעזה לגדה 

ונותנת אולי תקווה לשוק העבודה, שעוד טרם הלחימה 

ההרסנית של קיץ 2014 ידע שיעור אבטלה של כ־45 אחוזים 

סגר הישראלי לא מאפשר שער ימי או אווירי, לא לצורך כניסה לרצועת עזה ולא ליציאה ממנה, ומכאן התלות ה

המוחלטת בשלושת המעברים היבשתיים שנותרו )לאחר סגירת המעברים נחל עוז, קרני וסופה( – השניים לישראל 

)כרם שלום וארז( ומעבר רפיח למצרים. שינוי השלטון במצרים, בקיץ 2013, הוביל גם למבצעים יעילים מאוד 

של הצבא שלה במטרה לחסל את פעילות המנהרות בין סיני לרצועה, והביא גם להגבלות תנועה ניכרות במעבר רפיח.14 
15 ממילא כרם שלום הוא מעבר הסחורות היחיד שמחבר את הרצועה לשאר העולם.

4. המצב הנוכחי

אינם רשאים לצאת: כל השארקרובי משפחה הרשאים לצאת: הורים, אחים, בני זוג, סבים

יציאה מרצועת עזה לחתונות ולוויות בישראל ובגדה המערבית
יציאה מרצועת עזה אינה אפשרית, אלא במקרים חריגים*. אחד מהם: יציאת קרוב משפחה מדרגה ראשונה וילדיו** לחתונה או לוויה

*כיום מתועדפת יציאת חולים ופצועים מ"צוק איתן", כך שגם מי שרשאי לצאת לא תמיד מקבל אישור יציאה.  **הנוהל מאפשר גם את יציאתם של ילדים נלווים עד גיל שש. עם זאת, 
בסטטוס הרשאות בסגר הותרה יציאתם של ילדים עד גיל 15. עדיין לא ברור מה ההוראה התקפה.
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)בין צעירים עד גיל 29, שיעור האבטלה עמד על 63 אחוזים(. 

טרם הסגר יצאו, כאמור, 85 אחוזים מכלל הסחורה שעזבה 
16  את עזה אל השווקים של ישראל והגדה המערבית.

אם עד הסגר )בשנת 2007( יצאו מעזה בממוצע  מדי חודש 

1,064 משאיות עמוסות סחורה, הרי שהממוצע החודשי 

במהלך רוב 2014 עמד על פחות מעשר משאיות – כלומר, 

פחות מאחוז בודד מנפח התנועה בעבר. כפי שהראה דו"ח 

הבנק העולמי מאוקטובר 2013, שעסק בעתיד הכלכלה 

הפלסטינית, מגבלות על חופש תנועה, לצד חוסר יציבות 

פוליטית, הם הגורמים הראשיים לכך שהכלכלה הפלסטינית 

מקורקעת.17 לכן יותר מ־70 אחוזים מהאוכלוסייה בעזה 

נזקקו לסיוע הומניטרי ו־57 אחוזים ממנה סבלו מחוסר 

ביטחון תזונתי עוד ערב הלחימה של יולי־אוגוסט 2014.

שבע שנים אסרה ישראל שיווק סחורות מעזה בגדה 

המערבית. יחד עם ישראל, הפלסטינים בגדה המערבית 

הם השוק הטבעי והנגיש ביותר למגזר היצרני של רצועת 

עזה, מרחק קצר של נסיעת משאית. בעת כתיבת הדברים 

לא ברור גורל השיווק בישראל וגם לא סדר הגודל וההיקף 

של השיווק שיתאפשר בגדה. קשה גם להשתחרר מהרושם 

שהתפישה הישראלית עדיין מדברת על "הקלות" ו"מחוות", 

פעולות קטנות־היקף והפיכות,18 ולא שינוי המדיניות הנחוץ, 

זה שלכאורה משתמע מהכרזות בדבר הצורך האנושי 

והיתרון הפוליטי שבהתגייסות לשיקום הכלכלה הפלסטינית.

מעגל האבטלה התופח בתוך כוח העבודה הלא־גדול 

ברצועה מקטין עוד את כוח הקנייה של האוכלוסייה, 

מנמיך עוד יותר את חלקה בסיוע להחזקת ענפים בכלכלה 

ומגדיל את הלחצים הפנימיים. בעבר סיפקה עזה עבודה 

כדאית ומקצועית לענף הטקסטיל הישראלי )ר' פרק 6(; 

פועלים מעזה נטלו חלק בחקלאות בישראל. במסגרת 

החשיבה החדשה, תוצאה לכאורה של הבנה במערכת 

הביטחון הישראלית שתפישת הסגר לא הניבה את 

התוצאות הרצויות לישראל, גם לא לטווח קצר, מדברים 

כעת על הְסדרה של יציאת פועלים לעבודת יום בשדות 

בשטחי ישראל שסמוכים לרצועה. יתכן גם שבהמשך 

תתאפשר יציאת עובדים עם שהות ארוכה יותר, אך 

כרגע מדברים על אלפים בודדים במקרה הטוב. מעברים 

פתוחים יאפשרו שוב גם לחברות ישראליות להשתמש 

בידיים עובדות ומיומנות שנמצאות בעזה.

פן נוסף שמחליש את הכלכלה הפלסטינית הוא הסרבול 

הלוגיסטי שנכפה על שינוע סחורה על פני כמה עשרות 

הקילומטרים שמפרידים בין שני חלקי הטריטוריה, מה 

שלמעשה דוחף סוחרים מעזה לרכוש סחורה מחברות 

ישראליות, שיכולות להציע סחורה במחירים זולים יותר 

קשה להשתחרר מהרושם שהתפישה 
הישראלית עדיין מדברת על "הקלות" 

ו"מחוות", פעולות קטנות־היקף והפיכות, 
ולא שינוי המדיניות הנחוץ, זה שלכאורה 
משתמע מהכרזות בדבר הצורך האנושי 
והיתרון הפוליטי שבהתגייסות לשיקום 

הכלכלה הפלסטינית

להגיש בקשה 
לוועדה האזרחית 

הפלסטינית 1
הוועדה האזרחית מעבירה 

את הבקשה למוקד 
2ההומניטרי הישראלי

במוקד ההומניטרי 
הישראלי פותחים 

פנייה ומחכים לתשובה 
מכמה גורמים

אם הכל בסדר, 3
היתרים עוברים לקצין 
תורן בלשכת הקישור 

במעבר ארז
5

הבקשה אושרה? אתם 
יכולים לנסוע לחתונה 

של אחיכם, שגר רק כמה 
עשרות קילומטרים מכם

6
אירוע 

משפחתי

במקרה הצורך 
גורמי ביטחון 

4עוברים על הבקשה

מה צריך לעשות כדי לצאת מעזה לאירוע משפחתי
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מחברות בגדה, בין היתר משום שתהליך השינוע מישראל 

הוא יותר פשוט, זול ומהיר. מחזור העסקאות של הרצועה עם 

חברות ישראליות, כולל דלקים, מים וחשמל, הגיע ב־2012 

ל־1.3 מיליארד שקל. במרכולים של עזה מוכרים פירות, 

ירקות, מוצרי ניקוי ומזון תעשייתי תוצרת ישראל בתמורה 

לשקלים חדשים, שהם ההלך החוקי גם בשטחים הפלסטינים.

ב־10 בנובמבר 2014 יצאה אחת המשאיות הראשונות 

שנהנתה מהאפשרות החדשה–ישנה לשווק סחורה מעזה 

בגדה עמוסה ב־670 קילוגרם של דגים ופירות ים.19 ענף 

הדיג – מטבע מיקומה של עזה, מסורתי ובעל עבר עשיר – 

סבל לאורך שנות הסגר לא רק מאובדן השווקים בישראל 

ובגדה )במחצית הראשונה של 2007, קודם להטלת הסגר, 

יצאו מעזה בממוצע חודשי כ־24 טון דגים, טריים וקפואים, 

לישראל ולחו"ל(, אלא גם ממגבלות קשות על שטחי 

דיג, מכיוון שהמרחק המותר לשיט נע במהלך השנים 

האחרונות בין שלושה לשישה מיילים ימיים מהחוף, דבר 

שהוריד את נפח הדגה שנתפסה ב־2012, למשל, לפחות 

מחצי )47 אחוזים( ממה שנתפס ב־1999. על פי דו"ח של 

המשרד לתיאום עניינים הומניטריים של האו"ם,20 דיג 

היתר בשטח המצומצם הביא להידלדלות בשטחי הרבייה 

של הדגים ומכאן להצטמקות הכמות וכך גם הצטמק 

הענף, שפרנס כ־10,000 דייגים בשנת 2000, לכ־3,000 

דייגים ב־2011. 

דוגמה אחרונה היא ענף הבנייה. סגירת המנהרות בין 

סיני לרצועה, יחד עם ההגבלות על הכנסת חומרי בניין 

דרך מעבר כרם שלום, הביאו לקריסת ענף ששגשג גם 

תחת הסגר. באמצע 2013, כך לשכת הסטטיסטיקה 

הפלסטינית, עבדו בענף הבנייה 24,200 איש. לפני 

הלחימה בקיץ 2014 הועסקו בו 6,800 איש בלבד. כלומר, 

למעלה מ־17 אלף איש איבדו את עבודתם בתוך פחות 

משנה. לאלה אפשר להוסיף מעגל נוסף של סוחרים, 

סיטונאים וקמעונאים, שפרנסתם קופחה משמעותית 

כתוצאה מהקריסה הזאת. חלק מחומרי הבניין שיכולים 

 היו להיכנס לעזה מיוצרים בגדה )אבן לציפוי, למשל(,

כך שהנזק לכלל הכלכלה הפלסטינית, גדול עוד יותר.

התוצאה של כל אלה היא גם קריסה של התמ"ג )תוצר 

מקומי גולמי( לנפש ברצועת עזה. בעוד שבגדה המערבית 

ניכרת צמיחה איטית בתמ"ג, מ־1,494.2 דולר בשנת 1994 

ל־2,251.3 בשנת 2010, צמיחה של 50.6 אחוזים, התמ"ג 

לנפש ברצועה הצטמק באותן 18 שנים מ־1,346.8 דולר 
ל־1,159 דולר, צמיחה שלילית של 14 אחוזים.21

סגירת המנהרות בין סיני לרצועה, יחד 
עם ההגבלות הישראליות, הביאו לקריסת 

ענף ששגשג גם תחת הסגר. באמצע 
2013 עבדו בענף הבנייה 24,200 איש. 
לפני הלחימה בקיץ 2014 –6,800 בלבד
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חומרת המצב הביאה להתגייסות רב־לאומית. בכינוס של 

כ־50 מדינות – בהן ארצות הברית, עשר מדינות מהאיחוד 

האירופי, סעודיה, איחוד האמירויות, ירדן, בחריין, כוויית, 

קטאר ועומאן – שנערך באוקטובר 2014 בקהיר, התחייבו 

נציגי המדינות לתרום למעלה מ־5 מיליארד דולר לשיקום 

הרצועה. גם הרמטכ"ל הישראלי, הצהיר שישראל מחויבת 

לשיקום,23 בעוד שר החוץ של ישראל, אביגדור ליברמן, 

הבהיר: "אי־אפשר לשקם את עזה בלי השתתפות ישראלית 

24 כלומר, שיקום הרצועה  ובלי שיתוף פעולה ישראלי".

ימשיך תמיד להיות תלוי באישורים ישראליים, למשל בשביל 

הכנסת חומרי בניין.  

ברצועה קיים צורך בבנייה של יותר ממאה אלף יחידות 

דיור. המספר הזה כולל את הנזקים הטריים מקיץ 2014, 

כ־5,000 יחידות שנהרסו במבצעים קודמים וטרם נבנו 

להן חלופות, ולפחות 75 אלף יחידות דיור שדרושות זה 

מכבר, כתוצאה מפערים בין קצב צמיחת האוכלוסייה 

לקצב הבנייה. הצרכים האלה נוספים למה שנחוץ לשם 

הקמתם מחדש של מפעלים ובתי חולים, מרפאות, 

מתקנים לטיפול במי שפכים, תחנות התפלה ומבני ציבור. 

כדי להעביר חומרי בניין בכמויות כאלה נדרש הליך תיאום 

יעיל וקל־תנועה מזה שהוקם בשיתוף פעולה של ישראל, 

הרשות הפלסטינית והאו"ם, מנגנון מסורבל שמבטיח 

שנים של מחסור. הצרכים המידיים בבנייה יכולים לפרנס 

גם מחצבות בבעלות פלסטינית בגדה )ב־2009 הרצועה 

היוותה רק 3 אחוזים משוק חומרי הבניין שמיוצרים 

בב הלחימה הכבד של יולי־אוגוסט 2014 גרם להרס עצום ברצועה וגם משך תשומת לב בינלאומית. ס

למשך הקיץ, התקשורת העולמית דיווחה באופן אינטנסיבי מזירת הלחימה, תיעדה את האסון האנושי 

ואת ממדי הנזק לתשתיות ולמבנים. קרוב ל־1,500 הרוגים אזרחיים, שליש מהם ילדים, למעלה מ־11 אלף 

פצועים )3,374 מהם ילדים(. הנזקים, שהשפיעו על כל תושבי הרצועה, הותירו למעלה מ־100 אלף איש חסרי קורת 

גג; 20 אלף יחידות דיור נהרסו או נפגעו באופן קשה מאוד, תחנת הכוח נפגעה וגם מאגרי הדלק שלה, למערכות 

מים וביוב נגרם נזק ניכר, כמו גם ל־174 בתי ספר ול־67 מרפאות ובתי חולים. 360 מפעלים, בתי מלאכה ועסקים 

נפגעו, 126 מהם נהרסו כליל.22 בחבל ארץ שבו המים הזורמים ממילא אינם ראויים לשתייה ושקצבת החשמל 

הרציף לא נמשכת יותר משמונה שעות בזמנים הטובים ביותר, אלה חדשות רעות במיוחד.

5. מעבר לשיקום

10
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הנזקים הטריים מקיץ 2014, כ־5,000 יחידות 
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חלופות, ולפחות 75 אלף יחידות דיור
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בגדה,25 אפס אחוז משוק האבן והשיש – מהמוצרים 

הבולטים בערך השוק שלהם, המיוצרים בגדה(, לצד בעלי 

מקצוע ומומחים, שיוכלו לנוע בין האזורים ויסייעו לאושש 

שווקים ותעשיות היקפיות. 

בעיקר חובה להפנים ששיקום הרצועה לא יכול לבוא 

בנפרד מהחיבור שלה לשטחים הפלסטיניים שבגדה, 

ששיקום אינו רק השבת מספר המבנים לזה שהיה טרם 

סבב הלחימה האחרון, או זה שקדם לו. כדי שתושבי 

הרצועה יוכלו להתקיים בכבוד, הם צריכים נגישות 

לאפשרויות. אי אפשר להגזים בהדגשת חיוניות הצורך 

בהקמה מחדש של התעשיות שניזוקו, כמו גם מעבדות 

ומשרדים לענפי הטכנולוגיה העילית – ענף בנסיקה, שכבר 

כעת מהווה מנוע צמיחה עוצמתי בכלכלה הפלסטינית – 

שרק מחכים להזדמנות להתפתח ולפרוח מעבר לגבולות 

הבלתי חדירים של הרצועה. 

לקשרי המשפחה ותקינותם חשיבות מהותית לאפשרות 

של פרטים בחברה להתפתח. תמיכה מעשית ומורלית, 

יזמות, חיפוי במילוי משימות משפחתיות ומקצועיות, 

מאפשרים יכולות להשכיל, להשתפר מקצועית, לנוע 

ביתר חופשיות, למשל לשם יצירת קשרים עסקיים. סקר 

עצמאי שהזמין ארגון גישה ב־2013 הראה שלכרבע מתושבי 

רצועת עזה יש קרובי משפחה בגדה המערבית.26 פתיחת 

המעברים לאנשים, לא רק שתשחרר מועקות נפשיות 

מובנות, תוצאה של הְסגר רב־שנים והצרת האופק, אלא 

גם תגמיש את האפשרויות של החלק היצרני בחברה 

הפלסטינית ותפתח אופציות, שכרגע כלל אינן נכללות 

בחישוב הפוטנציאל הגדול של החברה הכל־כך צעירה 

שחיה היום ברצועת עזה. 

חובה להפנים ששיקום הרצועה לא יכול לבוא בנפרד מהחיבור שלה לשטחים הפלסטיניים 
 שבגדה, ששיקום אינו רק השבת מספר המבנים לזה שהיה טרם סבב הלחימה האחרון,

או זה שקדם לו. כדי שתושבי הרצועה יוכלו להתקיים בכבוד, הם צריכים נגישות לאפשרויות

צילום: אימאן מוחמד

אתר בנייה בעיר עזה, בתקופת המנהרות שהזרימו חומרי בניין מסיני
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הדיון כאן הוא בהערכה איכותנית מכלילה, שכן אין 

באפשרותנו לערוך כעת הערכה כמותית, אבל אילו ניתן היה 

לערוך בדיקה כזאת, היא הייתה יכולה לשמש בסיס לחישוב 

מצרפי של הנזק שנגרם על ידי הבידול )ר' מסגרת ״האתגר 

המתודולוגי״(. לגבי הערכת הפוטנציאל של התאוששות 

הענפים, קשה הדבר בהרבה, שכן שבע שנים של ניתוק לא 

עברו על העולם שמחוץ לעזה בלא שינוי. צרכים של השוק 

בגדה ובישראל נענו ממקורות אחרים והרגלים השתנו. אי 

אפשר יהיה להפשיר את המציאות שקפאה לפני שבע שנים 

ולצפות להתנהגות זהה של ייצור, שיווק וצריכה.

כל אחד מן הענפים שמופיעים בהמשך לא רק מציע ערך 

מוסף לתמ"ג ותורם לרמת החיים, אלא גם יוצר תעסוקה. 

נושא התעסוקה חשוב במיוחד ברצועת עזה בשל האוכלוסייה 

הצעירה שלה, ובשל כוח העבודה הגדול מאוד ביחס 

לאוכלוסייה בה. מחקר המשך שלנו אמור להניב פירוט של 

האתגרים ייחודיים לכל ענף.

ענף החקלאות. על פי נתוני מרכז הסחר הפלסטיני 

פלטרייד )PalTrade(, פלסטינים בשטחים מעדיפים מזון 

שמיוצר מקומית, בדגש על ירקות, פירות טריים ומיובשים, 

וקטניות. פלטרייד מעריכים שיש פוטנציאל גבוה לצריכה 

פנימית של עגבניות מגידולי בעל ולעשבי תיבול. 27 החיבור 

המחודש, המהוסס עדיין, בין המגדלים בעזה לשווקים בגדה 

ישנה בוודאי את התמונה, אך מוקדם עדיין להעריך כיצד.

הקצבת מים חשובה מאוד למגזר החקלאי. מדיניות 

משולבת לשטחים, שתקבע הקצבת מים במגמה למקסם 

את ייצור המזון לצריכה מקומית – וכך גם תסייע להוריד 

תלות במזון מיובא וגם להשיג יבול מיטבי שמיועד ליצוא – 

קריטית לאור מצוקת המים. עם זאת, פילוג השטחים חוסם 

יישום של מדיניות מים משותפת, ומונע חלוקה של מים בין 

חלקי הטריטוריה.28 ענף החקלאות בעזה יכול להרוויח גם 

ממחקר ופיתוח )מו"פ( משותף עם הגדה המערבית. כרגע, 

תחנת המו"פ לחקלאות היחידה בשטח הפלסטיני ממוקמת 
בגדה המערבית.29

ענף החינוך. צפיפות האוכלוסין הגבוהה בשטחים, במיוחד 

בעזה, הופכת את החינוך לנכס חשוב. כדי לספק די תעסוקה 

לאוכלוסיית עזה, עסקים חייבים להתפתח באופן מאוזן, על 

ידי ִמקסום ערך מוסף לכל עובד, הישענות על עבודה מיומנת, 

על טכנולוגיה, על שרשרות אספקה ארוכות יותר, ועל השקעות 

גדולות של הון לכל עובד. פיתוח כלכלי אופקי, שבו מספר גדול 

של עובדים בלתי מיומנים מועסקים בעבודות דומות ועם ערך 

מוסף נמוך לכל עובד, לא ייצור את התעסוקה ארוכת הטווח 

שרצועת עזה זקוקה לה. אך עסקים מפותחים מאוד זקוקים 

לכוח עבודה מאומן ומשכיל מאוד. האוכלוסייה הצעירה של 

רצועת עזה מצביעה גם היא על החשיבות של מגזר זה, שכן 

שיעור גדול של האוכלוסייה לומד בבתי הספר, בהשוואה 

לאזורים שבהם פירמידת הגילים צרה יותר. מגזר החינוך מגוון 

מטבעו, ודורש מומחים בתחומים שונים. כרגע, סטודנטים 

מעזה מנועים מללמוד נושאים שזמינים ללמידה רק בגדה 

המערבית, כמו ריפוי בעיסוק, זכויות אדם, ומגדר. 

הבידוד של עזה גורם לכך שישנה אחידות רבה מדי 

בהכשרה ובחינוך, מה שמגביר את הסיכון לכלכלה כאשר 

כישורים מסוימים מתקשים להדביק את ההתקדמות 

א כל הענפים הכלכליים בעזה הושפעו בצורה שווה על ידי בידודה מהגדה. אף שענפים מסוימים ברצועה עצמאיים ל

יותר, או מתמקדים ביצוא או יבוא ממדינות אחרות, ענפים אחרים פיתחו קשרי עבודה קרובים עם עסקים בגדה 

המערבית, שאותם הם מנועים מליישם בשל הסגר. הסקירה הענפית הזאת מיועדת להדגיש, באמצעות דוגמאות, 

כיצד ההפרדה בין שני שטחי  הכלכלה הפלסטינית מעכבת את הצמיחה, משבשת את הפוטנציאל וגורמת נזק ישיר ועקיף 

לעסקים הפלסטיניים. המוקד כאן הוא הניתוק בין רצועת עזה והגדה המערבית, אף כי הבידוד של הכלכלה הפלסטינית 

מושפע מגורמים רבים אחרים.

6. סקירה ענפית

ללא היכולת של מנהלי תעשיית המידע 
לנהל פגישות עסקים ולהציג את משרדיהם 
למשקיעים פוטנציאליים מהגדה המערבית, 

ההתפתחות המגזר בעזה נשארת פגומה
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הטכנולוגית, או כאשר הזדמנויות כלכליות לא ניתנות 

למימוש, בשל היעדר אנשי מקצוע עם הכשרה מתאימה. 

ענף החינוך נשלט ברובו על־ידי מוסדות ציבור, ובמקרה של 

רצועת עזה על ידי ארגוני סיוע בינלאומיים )בראש ובראשונה, 

אונר"א(. על כן, בדרך כלל הוא איננו נמדד באותם הכלים 

שבהם נמדדים עסקים פרטיים )במונחי רווח, ערך מוסף וכו'(. 

עם זאת, אין להתעלם מהתועלת הישירה והעקיפה שמספק 

ענף זה בכל הארצות, וייחודית לכלכלת עזה )שם, 104־108(. 

ענף האנרגיה הפלסטיני תלוי מאוד באספקה מישראל. 

לאחר עשורים שבהם הפקת החשמל המקומית הוזנחה, 

בחלק מהזמן גם כתוצאה מהחלטות ישראליות )תחנת 

הכוח הופצצה ב־2006(, הפלסטינים תלויים מאוד בישראל 

30 בה בעת, עתודות הגז הטבעי בים  לאספקת חשמל.

שמול רצועת עזה נותרות בלתי מנוצלות. גם אם עתודות 

אלו יפותחו בסופו של דבר, הפלסטינים יצטרכו למצוא שוק 

לגז הטבעי. מאחר שישראל גילתה גם היא גז טבעי וכבר 

נמצאת בתהליך של מציאת שווקים לו, הפלסטינים יוותרו 

עם פוטנציאל יצוא קטן יותר ומחירים נמוכים יותר, למרות 

העובדה שהגז הטבעי נמצא במים הטריטוריאליים של עזה 

לפני שנמצא מול חופי ישראל.31 עם זאת, הדרישה לאנרגיה 

בגדה המערבית עשויה לפתור בעיה זו על ידי ניצול הגז 

הטבעי לאספקת חשמל לשוק המקומי, ובכך לפתור את 
בעיית תלות האנרגיה ובו זמנית להבטיח שוק לגז הטבעי.32

ענף עיבוד המזון. מפעלים לעיבוד מזון רוכשים תוצרים 

חקלאיים באיכות נמוכה ומשתמשים בהם לייצור. בענף 

מוצרי מזון מעובדים יש הטבה כפולה, משום שהוא מעלה 

את הכנסות האיכרים המקומיים ובו זמנית מוריד את עלויות 

הייצור של המפעלים, כי הוא מתבסס על תוצרת מקומית. 

בענף זה, היתרון של בסיס חקלאי רחב, שיכול להגביר הן 

את הגיוון והן את כמות התוצר )ובהתאם, כמות של תוצר 

באיכות נמוכה(, מדגים את חשיבות הקשר בין שני חלקי 

33 ענף עיבוד המזון בעזה גם מתחרה  השטח הפלסטיני.

במפעלי עיבוד מזון פלסטיניים בגדה המערבית, מה שמקטין 

את פוטנציאל הצמיחה שלו, גם אם הגבלות התנועה יוסרו. 

כלומר, גם רווחת הציבור ויוקר המחיה מושפעים לרעה 

מירידה בתחרות כתוצאה מהגבלות התנועה.34 יש הסכמה 

בקרב כלכלנים שתחרות היא בדרך כלל גורם רצוי ברוב 

הענפים. במקרה של ענף עיבוד המזון, שבירת הכלכלה 

הפלסטינית על פי קווים גיאוגרפיים הזיקה במיוחד לתחרות.

ענף הריהוט. אחד מסימני ההיכר של התעשייה בעזה. 

מדיניות משולבת לשטחים, שתקבע 
הקצבת מים במגמה למקסם את ייצור 
המזון לצריכה מקומית, קריטית לאור 

מצוקת המים

צילום: אימאן מוחמד

חממת שתילים בשיפולי העיר עזה. תבלינים ופרחים הם ענפי ייצוא מסובסדים
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הוא מספק תעסוקה ראויה לאלפי עובדים מיומנים. תעשיית 

הריהוט יוצרת מוצרים ליצוא, אבל בשל עלויות ההובלה 

הגבוהות, השוק העיקרי שלה היה במיוחד הגדה המערבית 

וישראל. בשנת 2005 היו 600 בתי מלאכה העוסקים 

בתעשיית הרהיטים, שהעסיקו למעלה מ־5,500 עובדים. ערך 

המכירה השנתי הגיע ל־55 מיליון דולר באותה שנה. כ־33 

אחוזים מהרהיטים שיוצרו בעזה נמכרו בישראל, או יוצאו 

לחו"ל דרך ישראל, וכ־15 אחוזים שווקו לגדה המערבית. מדי 

חודש יצאו בממוצע כ־170 משאיות של רהיטים ממעבר 

קרני. רוב בתי העסק התמחו בייצור רהיטים לבית וחלקם 

ברהיטים למשרדים. בשנים שלפני הסגר, ממוצע השיווק 

לגדה ולישראל עמד על כ־40 אחוזים מהייצור הכללי של 

רהיטים בעזה, והשאר נמכר בשוק המקומי.35 

ענף תעשיית המידע. טכנולוגיית המידע והתקשורת 

היא ענף גלובלי שצומח במהירות. יש בו חשיבות גדולה 

לכלכלה בימינו יותר מאי פעם. ענף זה נשען בכבדות 

על ההשכלה והכישורים של עובדיו. עסקים בגדה כבר 

מפתחים שירותים וטכנולוגיות שניתנים לייצוא. מח"ע 

)מיקור חוץ עסקי( הוא מרכיב מרכזי במגזר תעשיית המידע 

36 גישה של תושבי עזה לגדה המערבית תאפשר  הצומח.

לפלסטינים מעזה להשתלב בסקטור הזה, שכבר צומח, 

ולהבטיח בכך הזדמנויות תעסוקה מניבות. ענף תעשיית 

המידע ברצועת עזה מפותח פחות, אך באמצעות גישה 

לעובדים מהגדה המערבית, ניתן יהיה להאיץ את הצמיחה 

שלו. ענף תעשיית המידע נחשב לתלוי פחות בתנועת 

סחורות ואנשים, בשל ניידות המידע. עם זאת, ללא היכולת 

של מנהלי תעשיית המידע לנהל פגישות עסקים, להציג 

את משרדיהם למשקיעים פוטנציאליים מהגדה המערבית 

ולשלוח את עובדיהם לצבור אימונים וניסיון בענף תעשיית 

המידע של הגדה המערבית, ההתפתחות הענף בעזה 

נשארת פגומה.37 משקיעים פוטנציאליים יהיו מודעים 

להגבלות הללו, ומאחר שענף תעשיית המידע זקוק 

להשקעות גדולות, היכולת שלו למשוך השקעות מושפעת 

לרעה ממדיניות הבידול. 

ענף הטקסטיל בעזה הוא בעל חשיבות היסטורית גדולה. 

עד להידוק הסגר על עזה בשנת 2007, ענף זה העסיק 25 

אלף עובדים, ורוב העובדים בו היו נשים. מראיונות עם יצרני 

טקסטיל בעזה עולה כי בגדה יש דרישה גבוהה למוצרי 

טקסטיל המיוצרים בעזה. בעקבות ההקשחה של הסגר, 

נתח השוק בגדה המערבית של מוצרי טקסטיל ובדים 

מתוצרת עזה קרס. בשל התחרות הגוברת מיצרנים במזרח 

אסיה, השוק בגדה הפך לחשוב יותר ויותר ליצרנים העזתים, 

משום שצרכנים בגדה המערבית צפויים יותר להעריך את 

ערכי המותג של מפעלים ברצועת עזה )שם, 55-60(.

רשימת הענפים שנסקרה כאן איננה מלאה. בעוד 

שהדיון כאן עסק במספר דוגמאות, שבהן ניתן להדגים את 

ההשפעה הכלכלית של ניתוק עזה מהגדה, סביר שמדיניות 

הבידול השפיעה לרעה גם על ענפים אחרים של הכלכלה.
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האתגר המתודולוגי
מספר דו"חות שפורסמו לאורך השנים בחנו את הדרכים 

השונות שבהן השפיע לרעה הכיבוש על הכלכלה 

הפלסטינית. אולי הידוע שבהם הוא הדו"ח של הרשות 

 Applied Research Instituteהפלסטינית וה־

 Jerusalem - "The Economic Costs of the Israeli
 Occupation for the Occupied Palestinian

Territory", שהתמקד במספר מקרי מבחן בגדה 
המערבית.38

מטרתנו כאן להעריך את אחד מהפנים של הכיבוש שלא 

נותחו בדו"ח של הרש"פ ו־ARIJ, קרי, ההשפעה של 

ההגבלות הקשות על התנועה בין עזה לגדה, שישראל אוכפת 

כחלק מ"מדיניות הבידול", והניתוק הנובע מכך בין שני חלקים 

אלו של השטחים הפלסטיניים. 

מובן שגורמים נוספים משפיעים על הכלכלה הפלסטינית. 

הסגר שישראל אוכפת על עזה גורר הגבלות נוספות על 

התנועה, שמנתקות אותה לא רק מן הגדה המערבית – 

ובכך מציבות את הרצועה במצב שקרוב לבידוד כלכלי. 

גורם משבש מרכזי אחר הוא ההרס שנגרם בסבבי 

הלחימה. ניתן להשתמש בשתי מתודולוגיות כדי להעריך 

את הנזק שנגרם ספציפית על ידי ההגבלות, שנאכפות 

כחלק ממדיניות הבידול.

הראשונה היא מדידה מצרפית, שבה המודד עורך רשימה 

של כל ההשלכות הכלכליות השליליות שגרמה מדיניות 

הבידול, מחשב כל אחת מהן ומחבר את המספרים. שיטה 

שכזו מגיעה לעתים קרובות להערכת־חסר של ההשפעות 

השליליות, משום שקשה לערוך רשימה מלאה, ולהעריך את 

מלוא התוצאות המצרפיות והשפעות הרוחב של השילוב בין 

הסוגים השונים של השפעות שליליות. 

המתודולוגיה השנייה היא השוואתית. החוקר מוצא מקרה בן־

השוואה, שבו הגורם לנזק לא התקיים, ומשווה את ההבדלים 

בין המקרה, שמשמש כקבוצת מבחן, לבין מושא המחקר. 

המתודולוגיה ההשוואתית רגישה לעיוותים בשל העובדה שאין 

שני מקרי מבחן שאכן זהים זה לזה אלא בפרט מבחין אחד. 

למשל, השוואה של רצועת עזה עם הגדה המערבית עשויה 

להתעלם מהעובדה שהגדה נמצאת גם היא תחת כיבוש צבאי 

ושנמנע ממנה לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלה. כל פן 

מבדיל נוסף עשוי לגרום עיוות בהשוואה.  

במקרה של רצועת עזה, מתודולוגיית המדידה המצרפית 

תדרוש קיבוץ רשימה של כל הצורות של ערך כלכלי שנשלל 

או נפגע מההגבלות על תנועה בין רצועת עזה והגדה 

המערבית. ככל שהבידוד הזה נמשך זמן רב יותר, הופכים 

הפריטים הללו לסמויים מן העין. ככל שסוחרים, יצרנים וספקי 

שירותים ברצועת עזה ובגדה המערבית ממשיכים לפעול 

ללא גישה לשאר השטחים הפלסטיניים הכבושים, וממשיכים 

לפתח את מאמציהם למצוא מקומות אחרים לנהל בהם 

עסקים, הם מבלים פחות ופחות זמן בתכנון עסקים בשטח 

המוגבל, והופכים לפחות מודעים לאפשרויות המבוזבזות. 

המתודולוגיה של המדידה המצרפית, אם כן, היא כלי מוגבל 

למדידת נזק שנגרם לאורך תקופות זמן ארוכות.

יישום המתודולוגיה ההשוואתית בעזה ידרוש מאיתנו 

למצוא מקרה בן־השוואה של אזור מאוכלס בצפיפות 

שהגישה אליו וממנו הוגבלה, כזה שעדיין ישמור על 

קשר עם אזור סמוך, בעל מאפיינים תרבותיים, כלכליים 

וחברתיים דומים. כלומר, מקרה המחקר צריך להיות 

מובלעת דמויית חצי אי, עם יציאה אחת לעבר שטח 

ידידותי בזמן ששאר הכיוונים חסומים על ידי כוח עוין. 

דוגמה אחת תהיה מזרח ברלין תחת המצור הסובייטי, 

שהצליחה לשמור על קשר עם מערב גרמניה באמצעות 

שיירות אוויריות. אך המצור שם נמשך רק 11 חודשים.

סיבוך נוסף של הבעיה המתודולוגית הוא הקושי להשיג 

מידע מדויק ועדכני על רצועת עזה. איסוף המידע 

הסטטיסטי על חבל ארץ דורש משאבים וצוות מיומן של 

מודדים, שיכול לנוע בחופשיות ולבוא במגע עם האוכלוסיה. 

בהיות רצועת עזה תחת סגר ובשל הלחימה שמתנהלת 

בה תכופות, דרישות אלו אינן ישימות כפי שהן במקומות 

אחרים.39 בשל הלחימה ביולי־אוגוסט 2014, השגת מידע 

ראשוני קשה כעת יותר. רבים מאנשי העסקים ומי שבדרך 

כלל היו נסקרים עבור נייר זה הפכו לעקורים, או שאיבדו 

את רכושם )ובו בתי העסק הנידונים(, או שנפגעו בדרך זו 

או אחרת. בשל נסיבות מיוחדות אלה, נייר זה מתבסס על 

מחקרים ומאמרים שנערכו קודם לכן, במטרה להשיג רמה 

עמוקה יותר של ניתוח של מידע שכבר מוכר.
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גם אילו היה השטח הפלסטיני יחידה טריטוריאלית 

מאוחדת, עם גישה חופשית בין חלקי האזור, הוא היה 

יחידה כלכלית קטנה במונחי שטח, אוכלוסייה ותמ"ג. שטח 

 40 קטן הוא חסרון כלכלי, שיוצר תלות גדולה יותר בסחר.

ישנן ארצות קטנות, כגון סינגפור ועומאן, שהגיעו לרמות 

גבוהות של פיתוח כלכלי חרף גודלן, ושמותיהן של ארצות 

אלה מוזכר לרוב כאשר מדברים על הפוטנציאל של 

הכלכלה הפלסטינית. עם זאת, בכל הדיונים הללו הכלכלה 

הפלסטינית מתוארת ככלכלה המאוחדת של הגדה 

המערבית ורצועת עזה, לא כשתי מערכות כלכלה נפרדות. 

ההפרדה הכפויה של הגדה המערבית מרצועת עזה 

מחריפה את הבעיה של קוטנו של השטח.41 נקודת מבט זו 

מציבה את הניתוק של רצועת עזה כחלק מההקשר הרחב 

יותר של קיטוע הכלכלה הפלסטינית. בעוד שעזה משמשת 

כדוגמה הקרובה והברורה ביותר של הנזק שנגרם באמצעות 

הקיטוע, כל חלקי הטריטוריה הפלסטינית סובלים מהיעדר 

התנועה החופשית שבין החלקים השונים. 

קיים דיון בספרות הכלכלית על היתרונות הכלכליים של 

 42 מדינות גדולות יותר בהשוואה למדינות קטנות יותר.

התיאוריה הכלכלית פיתחה את המונח "יתרון הגודל" כדי 

להסביר כיצד מדינות גדולות )במונחי אוכלוסייה, שטח 

ונפח כלכלי( נהנות משיעור צמיחה גבוה יותר בטווח הארוך. 

הסיבות לכך הן )1( יתרון לגודל ביצור טובין ציבוריים )מערכת 

חינוך אחת, מערכת בריאות, מערכת תחבורה, מערכת 

אנרגיה – כולן כלל־ארציות – יעילות יותר משירותים מקומיים 

מבודדים(, )2( ביטחון יחסי מפני עימותים צבאיים, )3( היכולת 

להפנים השפעות חיצוניות,43 רב־אזוריות, על־ידי אספקת 

טובין ציבוריים )למשל, על ידי התוויית מדיניות שמתמודדת 

עם תעשיה באזור אחד, שיוצרת זיהום באזור אחר(; )4( 

המדינה הגדולה יותר יכולה לספק ביטוח כלכלי לאזורים 

שונים, וסיוע במקרה של אסון טבע או משבר מקומי אחר; 

)5( היכולת לבנות מערכת חלוקה חברתית גדולה יותר, 

שתגביל את חוסר השוויון החברתי, ועל־ידי כך תעודד אזרחים 

להישאר בארצם, במקום להגר מסיבות כלכליות; ו-)6( היתרון 

של שוק גדול יותר, שמעודד גיוון ותחרות, מגביל מונופולים 

ומוודא שיש שפע של כישורים ומשאבים נדרשים.

מתוך שש הסיבות הללו, כולן פרט ל-)2( רלוונטיות 

לטריטוריה הפלסטינית. למשל: )1( ניתן לחסוך במשאבים 

על ידי מתן היתר לבתי חולים ואוניברסיטאות להתמחויות, 

ובכך למנוע כפל שירותים בגדה המערבית וברצועת עזה; 

)3( מדיניות הקצאת מים לכלל הטריטוריה תהיה יעילה 

יותר מאשר כמה סוגים של מדיניות, כל אחת לאזור אחר; 

 סקירה הענפית לעיל מציגה גישה איכותנית לחישוב המצרפי של ההשלכות השליליות של מדיניות הבידול.ה

מאחר שאין אזור שניתן להשוות אליו את התנאים הייחודיים שבבידוד הרצועה ובקיטוע הטריטוריה הפלסטינית, 

ניישם את הגישה ההשוואתית )ר' הפרק "נושאים מתודולוגיים"( בהתבסס על מודל כלכלי מופשט, שנבנה בעזרת 

ניתוח מידע על יתרון לגודל.

7. יתרון לגודל

שטח קטן הוא חסרון כלכלי שיוצר תלות 
גדולה יותר בסחר. ההפרדה הכפויה של 
הגדה המערבית מרצועת עזה מחריפה 

את הבעיה של קוטנו של השטח

סיבות עיקריות ליתרון כלכלי של מדינה בעלת שטח גדול יותר - המקרה של עזה

גודל ביצור טובין 1
ציבוריים: מערכת 

חינוך אחת, למשל 
במקום שירותים 

מקומיים מבודדים

היכולת להפנים 2
השפעות חיצוניות, 

 רב־אזוריות,
על־ידי אספקת 

טובין ציבוריים

ביטוח כלכלי 3
לאזורים שונים, 

וסיוע במקרה 
של אסון טבע או 

משבר מקומי

היכולת לבנות 4
חלוקה חברתית 
גדולה, שתגביל 

חוסר שוויון חברתי

שוק גדול יותר, 5
שמעודד גיוון 

ותחרות
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)4( ערובה כנגד אסונות בלתי צפויים תשפר את התמריץ 

להשקעות. ערובה לסיוע לעסקים בזמן שטפון, למשל, 

תועיל לעסקים בחלקים שונים של הטריטוריה, אבל 

הסיכוי שכולם יוצפו בו זמנית נמוך; )5( פערים ברמת 

המחיה בין אזורים שונים של הטריטוריה מהווים איום רציני 

על המרקם החברתי בחברה הפלסטינית, שסע שניתן 

להקל עליו באמצעות מערכת רווחה חברתית; ו-)6( הפרק 

הקודם פירט כיצד מגזרים שונים של הכלכלה הפלסטינית 

בנויים לפעולה בין הגבולות האזוריים וכיצד סחר בין־אזורי 

יכול לשפר כל אחד מן המגזרים הללו.

מדינה גדולה )הן במונחי שטח הן במונחי אוכלוסייה( 

מרוויחה מן העובדה שאחוז גדול יותר של אינטראקציה 

 עסקית מתרחש בתוך המדינה, במקום בין מדינות.

מדינה גדולה יותר נוטה להכיל מגוון רחב יותר של משאבי 

טבע, אזורים גיאוגרפיים וכישורי כוח עבודה. ההנחה היא 

שלכל עסקה בין מדינות )כגון יצוא, יבוא, המרת מטבע, 

השקעה, פתרון סכסוכים משפטיים וכו'( יש עלות־עסקה 

נוספת בהשוואה לעסקאות כאלה בפנים המדינה, גם אם 

מדובר במרחקים גדולים. עסקאות פנימיות משתמשות 

במטבע המקומי, בחוק המקומי, ומבלי לשלם עבור מכס 

והוצאות נוספות. יתרונות אלה נשארים בתוקפם בין אם 

משווים עסקאות ארוכות טווח בתוך מדינה גדולה או בין 

מדינות מרוחקות, או עסקאות בטווח קצר בתוך מדינה 

או בין מדינות סמוכות. הכלכלן פרופ' פול קרוגמן טוען 

ששכרם של עובדים בארצות קטנות יותר צפוי להיות נמוך 

יותר, כדי לפצות על החסרונות של קוטנה של ארצם.44 

המקרה של רצועת עזה והגדה המערבית הוא דוגמה 

מובהקת ליתרון אפשרי זה. לרצועת עזה גישה למשאבי 

טבע שונים )דגה, גז טבעי, חול לבניה( מאשר אלה של 

הגדה המערבית )אבן ושיש, אדמה פורייה בבקעת הירדן, 

עצי זית וכו'(. ישנם גם הבדלים ברמת האימון של כוח 

העבודה.45 בצירוף עם המרחק הקצר שבין שני חלקי 

האזור, ניתן להגיע למסקנה שסחר בין עסקים ברצועת 

עזה ובגדה המערבית יהיה מרכיב טבעי וחשוב של 

הכלכלה הפלסטינית. מסקנה זו מתחזקת עוד יותר, כאשר 

מביאים בחשבון את ההיסטוריה והתרבות המשותפת 

של שני חלקי האזור, והעובדה שבשני חלקי הטריטוריה 

מדברים את אותה השפה.
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ההשפעות של בידול זה רבות ובלתי נמנעות. בהיותה קטנה 

יותר בגודלה, ומושפעת באופן קשה יותר על ידי מדיניות 

הבידול, אוכלוסיית רצועת עזה סובלת את עיקר חומרת הנזק 

של השפעות שליליות אלה. לבידול היתה השפעה מיידית 

על ההכנסה, התעסוקה, ההשקעה ורמת החיים בשני חלקי 

האזור. מפעלים אינם מסוגלים להשיג חומרי גלם שמוגדרים 

על ידי ישראל כ"דו־שימושיים", ומאבדים גישה לשוק מרכזי. 

מגזרים שלמים מוקטנים לכדי שבריר מהגודל הפוטנציאלי 

שלהם. העדר גישה למוסדות חינוך מגביל את היכולת לרכוש 

מיומנויות ומאט את קצב הפיתוח הטכנולוגי של התעשייה 

)במיוחד של תעשיית המידע(. 

מעבר לנזק קצר־הטווח שנגרם על ידי הבידול, ההשלכות 

ארוכות־הטווח של הנתק הרסניות לשני חלקי האזור, ובמיוחד 

לרצועת עזה. העלייה באבטלה גורמת נזק חברתי, שמועבר 

הלאה אל הדורות הבאים. העדר אפשרויות חינוך משמעו 

שצעירים בעזה נעדרים את הסיכוי ללמוד תחומי מחקר 

שבהם הם עשויים להצטיין. אפילו אם שני חלקי האזור 

יחוברו מחדש, צעירים אלו כבר יהיו בעמדת נחיתות ויצטרכו 

להשקיע זמן ומאמץ כדי לגשר על הפערים שכבר נוצרו.

אף שקשה לכמת במדויק את הנזקים שספגה הכלכלה 

הפלסטינית בשל מדיניות הבידול, ברור מעל לכל ספק 

שההפסדים נרחבים, ושהכלכלה העזתית נפגעה קשה 

במיוחד. בנוסף להשלכות השליליות המידיות, למדיניות 

הבידול השפעה חונקת – ככל שהיא נמשכת, כך תקעקע 

את הסיכויים של הכלכלה העזתית להתאושש, לצמוח, 

להתפתח. בהתאם לכך, ולאור מחויבותה של ישראל לעשות 

ככל הניתן כדי לאפשר חיים נורמליים בשטחים הפלסטיניים 

ולאפשר לתושביהם לחיות בכבוד, היא חייבת לפעול כדי 

לצמצם את ההשפעות המזיקות של מדיניותה ולמנוע נזק 

בלתי הכרחי נוסף. במיוחד עליה לבטל לחלוטין את מדיניות 

הבידול. במקום להגביל את התנועה בין עזה לגדה המערבית 

לרמת המינימום ההכרחי, חובה עליה לאפשר את התנועה 

המקסימלית האפשרית, בכפוף רק להגבלות הכרחיות לצרכי 

ביטחון ושעומדות בדרישות המידתיות.47  

עשרות ממדינות העולם, הארגונים הבינלאומיים 

המרכזיים, ממשלת ההסכמה הפלסטינית והצמרת 

המדינית והצבאית של ישראל, מכירים כולם בצורך הדחוף 

לסייע לפלסטינים תושבי רצועת עזה להשתקם. עמדנו 

כאן על משמעות השיקום במונחים של פוטנציאל כלכלי 

ומתוכם הבנו שאי אפשר יהיה להתחיל לעזור מבלי לפתוח 

צירי תנועה בין חלקי הטריטוריה הפלסטינית.

כמעט כל סקירה של הכלכלה של רצועת עזה, סוגיית הקשר הפתוח בין הגדה המערבית )בכלל זה ב

התנועה החופשית של סחורות ואנשים( היא נקודה מרכזית. הבנק העולמי מצא שהשלמות של הטריטוריה 

הפלסטינית, בכלל זה תנועה חופשית בין רצועת עזה והגדה המערבית, היא תנאי הכרחי לקיימות של 

הכלכלה הפלסטינית ככלל.46 ועם זאת, המציאות של הסגר שהטילה ישראל על רצועת עזה היא של בידול ובידוד, 

שבה כל מגע בין עזה ובין הגדה המערבית מוגבל באופן חריף.

8. מסקנה

העלייה באבטלה גורמת נזק חברתי, 
שמועבר הלאה אל הדורות הבאים. העדר 
אפשרויות חינוך משמעו שצעירים בעזה 
נעדרים את הסיכוי ללמוד תחומי מחקר 

שבהם הם עשויים להצטיין. אפילו אם שני 
חלקי האזור יחוברו מחדש, צעירים אלו 

כבר יהיו בעמדת נחיתות
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