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 מעבר להפסקת אש
 על עזהסגר סיום ה

 

בעקבות   2012בנובמבר  21-הפסקת האש שעליה הוסכם בין ממשלת ישראל והחמאס ב

מהווה הזדמנות חסרת תקדים , ההידרדרות הצבאית שהתרחשה לאחרונה בעזה ובדרום ישראל

במסגרת הבנות . חפים מפשערבים מדי וישראלים ופלסטינים  לימות שהשפיע עללסיום מעגל הא

ולחדול  רצועת עזהל 'פתיחת המעברים'ולתת בעניין הצדדים הסכימו לשאת , הפסקת האש

זו הזדמנות , לפיכך. 'הגבלת תנועתם החופשית של אזרחים ופגיעה מכוונת בתושבי אזורי גבול'מ

שיש לו השלכות הרסניות על חייה ועל , על עזהסגר מיחידה במינה להסיר אחת ולתמיד את ה

 .כמו גם על הפיתוח הפלסטיני, רווחתה של האוכלוסייה האזרחית בעזה

מציג המלצות מעשיות שיאפשרו להגן טוב יותר על אזרחים בשני  םאוקספבעדכון זה ארגון 

, מיליון תושבי עזה 1.6ולסיים אחת לתמיד את הענישה הקולקטיבית כלפי , הצדדים מפני אלימות

לקראת שלום אלו צעדים הכרחיים . יטחוניים של ישראלצרכיה הבבאופן שיביא בחשבון את 

     .ת בת קיימא לצד ישראלמתמשך באזור והקמתה של מדינה פלסטיני
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 הצרכים העכשוויים בעזה
 

 ,הדיג, המעברים...אך כל סוגיות המפתח מבחינתנו, יש הפסקת אש וזה ברור, כן'

 'טרם הובאו למשא מתן[ ליד הגבול]השטחים החקלאיים 

 2012בנובמבר  22עזה  ,לפיתוח MAAN -מנהל סניף עזה של מרכז מען, אבר קדיע'ג

 

ישראל הביאה למותם של  דרוםבברצועת עזה וחלה לאחרונה באלימות שההחרפה 

פלסטינים  120 -למעלה מ. אזרחים פלסטינים וארבעה אזרחים ישראלים 103 לפחות

י תב 136 -בתים ו 2,000 כמעט, בעזה. רובם המכריע אזרחים, ישראלים נפצעו 224 -ו

  1.אוקספםובכללם שני גני ילדים שנתמכים על ידי , ספר ניזוקו

 13שהביא למותם של , רק ארבע שנים לאחר מבצע עופרת יצוקה והתרחש אירועיםה

לתשתית וגרם , אזרחים ברובם, פלסטינים 1,440אזרחים ישראלים ולפחות 

  2.מיליון דולר 891.8מיליון דולר ל  659.3נזק בשיעור של בין הפלסטינית 

 הווהמ 2012בנובמבר  21-ב שסוכמה בין ממשלת ישראל לחמאסהפסקת האש 

הזדמנות חסרת תקדים לסיים את מעגל האלימות הזה ולשפר באופן ניכר את חייהם 

 .של פלסטינים וישראלים

, בעוד הפרטים המדויקים של ההבנות שסוכמו בין החמאס לממשלת ישראל נדונים

 ,בתי ספר ומערכות מים, התושבים בעזה יזדקקו שוב לסיוע בינלאומי כדי לתקן בתים

ישראל לא קראה לסיוע בינלאומי לאזרחיה )סוציאלית -יכה רפואית ופסיכותמלבנוסף 

בן יותר מחמש שנים  סגרה מתווסף להשפעתו ההרסנית של זכל . (או לתיקון תשתית

עה לאחרונה לפני ההידרדרות הצבאית שאירגם . שהטילה ממשלת ישראל על עזה

ות החיות בעזה סבלו מחוסר מהמשפחות הפלסטיני 44%-למעלה מ, בשני הצדדים

מהאוכלוסייה  80% -ו  50%4עמדה על כמעט צעירים האבטלה בקרב   3,בטחון תזונתי

 60%כמעט נסגרו , 2007על עזה בשנת סגר מאז שהוטל ה  5.סיוע הומניטרי קיבלה

  6.מעובדיהם 80%פיטרו  ורבע משאר העסקים, מהעסקים בעזה

של עזה הוצאו אל מחוץ לתחום הגישה מהשטחים החקלאיים  35%-כ, בנוסף לכך

. 'אזור החיץ'-שידוע כ ,בתוך עזה ,בגלל מגבלות שהוטלו על יד ממשלת ישראל באזור

יילים דייגים רשאים לדוג רק בטווח של שלושה מ. אזור החיץ מגביל גם את הגישה לים

האלו למגבלות . ימי המובטחים תחת הסכמי אוסלויל מי 20 -בניגוד ל, ימיים מקו החוף

על , על הכלכלה וכתוצאה מכך, עזה יהייתה השפעה הרסנית על מחייתם של תושב

על בטחונם גם להחלתו הכפויה של אזור החיץ הייתה השפעה חמורה  .עוניהשיעורי 

 . 7נפצעו לפי הדיווחים 213 -אזרחים נהרגו ו 22 ,2011בשנת . רבים של אזרחים

היקפן של הסחורות , סגרלהקלה ב למרות הבטחות שניתנו על ידי ממשלת ישראל

אחוז מן ההיקף  40הנכנסות כיום לעזה דרך מעברים בשליטה ישראלית עומד על 

מכירת סחורות מעזה לשווקים המסורתיים בגדה המערבית . בתקופה שלפני הסגר

תו עומד על בין שניים לשלושה אחוזים מרממעזה והיצוא , ובישראל עודנה אסורה

 . 2007בתקופה שלפני יוני 

הגדה המערבית וישראל עומד על אחוז בהשוואה , היקף התנועה בין רצועת עזה

רשמו השלטונות הישראליים יותר מחצי מיליון כניסות  2000בשנת  ;2000לספטמבר 

עובדה  8. 4,000אך כיום המספר עומד על , מעזה לישראל ולגדה המערבית בכל חודש

, גישה להזדמנויות חינוכיות ולבתי חולים תומונע, משפחות המפריד, מסחר תמונע זו

גדה בין רצועת עזה לההפרדה הטריטוריאלית   9.כמו גם לאתרי תרבות ולאתרי דת
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המערבית גם מפחיתה את הסיכוי להקמתה של מדינה פלסטינית בת קיימא לצד 

 .ישראל

ארגון אוקספם מגנה אלימות נגד אזרחים וקורא להסדר כולל של העימות על בסיס 

, השנים האחרונות 15 -בעזה ב פעלאוקספם . מי ופתרון שתי המדינותבינלאווק ההח

שים ובישראל בהגנה על וסייע לארגוני החברה האזרחית בשטחים הפלסטינים הכבו

, למים, הגברת הנגישות למזוןבשיפור המחייה וב ,העונימימדי  אזרחים ובהפחתת

 10.לחינוך ולטיפול רפואי , לתברואה

 'בורייג-הפליטים אלמחנה 

' בורייג-בארבעת החודשים האחרונים נותרו תושבים רבים במחנה הפליטים אל

תיקון מתקן שם מסנני מים חיוניים שנדרשים ל. סגרללא מי צנרת נקיים בשל ה

 .התפלת המים הסמוך עוכבו בידי השלטונות הישראליים

ינם יודעים מתי מרשות המים של המועצות המקומיות בחופי עזה נמסר כי הם א

תושבים מקומיים . יגיעו המסננים ומתי יוכלו לבצע את התיקונים הדחופים הללו

הדבר יקר למשפחות עניות שממילא . נאלצים לקנות מי שתייה ממוכרים פרטיים

 .מתקיימות אך בדוחק

ר סגברשות המים של המועצות המקומיות בחופי עזה חוששים כי ללא הסרת ה

 530,000בשווי  ,ת העבודה הנרחבת הדרושה לתיקון הנזקהם לא יוכלו לבצע א

 .שנגרם לרשתות המים והביוב במהלך הפעולה הישראלית האחרונה ,דולר

במקום ', בורייג-אחד האתרים שנפגעו במידה הרבה ביותר ממוקם אף הוא באל

 ראקה'מוג-אלשבו פגעה תקיפה ישראלית מהאוויר בגשר שמחבר בין העיירות 

, התקיפה גרמה נזק כבד לצנרת המים הזורמים מתחת לגשר .נוציראת-וא

שתלויים כעת , תושבים שחיים באזור 20,000 -את אספקת המים ל הוניתק

  .באספקת מים במיכלים

 

 סגרישראל וה
לבודד את חמאס ולבלום ירי על עזה היא  רסגישראל הכריזה שמטרת הממשלת 

דיווח  גישהארגון זכויות האדם הישראלי , כמו כן  11.רקטות פלסטיניות אל תוך ישראל

בין גורפת שכזו פרדה ה  12.בין עזה לגדה המערבית' בידולמדיניות 'ר הוא חלק מסגשה

פלסטינים תושבי עזה לפלסטינים תושבי הגדה המערבית טומנת בחובה סכנה שפתרון 

 .בלתי אפשרי למימושלשתי המדינות יהפוך 

( בדימוס)כמו האלוף , מומחים צבאיים ישראלים, האחרונהגם לפני ההסלמה הצבאית 

: מדיניות הצביעו בבירור על הצורך בשינוי, נשיא המועצה לשלום ולבטחון, נתי שרוני

שגורם נזק פוליטי ואינו מסייע , על עזהסגר מעל ישראל להכיר בצורך להסיר את ה"

 13’.לתוך עזה בערעור שלטון החמאס או בהפסקת הברחת הנשק 

ההסלמה של חודש נובמבר בעזה , גרם לאזרחים פלסטיניםסגר נוסף לסבל שהב

גם לפני ההסלמה . הוכיחה שהוא לא הגן כראוי על בני אדם באף צד של הגבול

מאז סיום , (OCHA)ם לתיאום עניינים הומניטריים "משרד האונתוני לפי , האחרונה

בנוסף , וארבעה ישראלים ניםפלסטי 327 נהרגו ,2009בינואר " מבצע עופרת יצוקה"

  14.ישראלים שנפצעו כתוצאה מתקריות אש 29-פלסטינים ו 1,275 -ל

משמעות הסגר על עזה מצד ממשלת ישראל היא שעסקים פלסטיניים נאלצו להשתמש 

ל הסחורות לשוק מכל 47%, נכון לעכשיו. במנהרות שמחברות את עזה למצרים

בנות פתיחת המעברים תוכל לספק חלופות  15. דרך מנהרות אלו האזרחי מגיעות
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חלופות טובות  מותובכך גלו, (נשקוברח גם משדרכן )קיימא ובטוחות יותר למנהרות 

 .יותר לפיקוח על תנועת הסחורות אל עזה וממנה

והדבר , להשתנותיות ממשלת ישראל כלפי עזה מתחילה אינדיקציות לכך שמדינ יש

ילה הבינלאומית להביא סוף כל סוף אל קיצו קהרת תקדים בפני הזדמנות חס עמידמ

 .רסגאת ה

, בפעם הראשונה, ממשלת ישראל הגיעה, במשא ומתן להפסקת האש האחרונה

פתיחת המעברים והקלת התנועה של בני אדם '-דון בוהסכימה ל, להבנה עם חמאס

הגבלת תנועתם החופשית של '-היא הסכימה להימנע מ, כמו כן. 'תוהעברת סחורו

 24הליכי יישום יידונו לאחר . ופגיעה מכוונת בתושבים באזורי הגבול תושבים

 .'שעות מתחילת הפסקת האש

להגיע מעטים ממשלת ישראל כבר מתירה לחקלאים  ,דיווחים בתקשורת ומהשטח, לפי

ומרשה לדייגים פלסטינים להפליג , לשטחים קרובים לגדר הבטחון של ישראל מול עזה

מכך צריך  אך הרבה יותר, לברך על צעדים אלו יש. היםמעט רחוק יותר לעומק 

מפורט  ביטויים שנוסחו בהבנות הפסקת האש לא יקבלו יאם התנאים הכלל. להיעשות

ועמו , המצב בעזה אינו צפוי להשתנות, מעברים תחיפתאפשר וייושמו במלואם כדי ל

 .הסיכון לסבבי אלימות עתידיים

 רסגלסיום ה מחויבות
האיחוד האירופי וממשלות , ם"שכולל את האו, ןתיכוההמזרח ייני לענ' קווארטט'ה

או תנועה ללא  לתנועה בלתי מותניתהצהירו הצהרות רבות שקראו , ב ורוסיה"ארה

על ר סגהנשיא אובמה הצהיר שה. של בני אדם וסחורות אל עזה וממנה מכשולים

פיתוח כלכלי והדגיש את הצורך לבחון מנגנונים חדשים ל', אינו בר קיימא'עזה 

שר החוץ הבריטי הייג הצהיר שהימנעותה של ממשלת ישראל מהסרת  .בעזה

, לממשלת ישראל הזכות והחובה להגן על אזרחיה, אכן. 'טרגדיה'ר היא סגה

יחד , (ICRC)של הצלב האדום  הוועד הבינלאומי, בינלאומי ואולםבגבולות החוק ה

ענישה 'מהווה  מפני שהואר על עזה בלתי חוקי סגכי ה וקבע, ם"עם האו

  16.מדינות צד שלישי מחויבות משפטית בינלאומית על ומטיל', קולקטיבית

ולא מילאו את בפעולה מלים חזקות בטא לא השכילו ל ם"המדינות החברות באו

, (2009משנת ) 1860 ם מספר"ת מועצת הבטחון של האומחויבותיהן לפי החלט

המצב ההומניטרי  ם בינלאומיים לשיפורלתמוך במאמצי'שקוראת למדינות החברות 

את מאמציהן להשגת הסדרים  להגביר'קוראת למדינות החברות ', והכלכלי בעזה

ובכלל זאת מניעת הברחה בלתי , וערבויות בעזה בכדי לקיים שקט והפסקת אש יציבה

ולהבטיח את פתיחתם המחודשת לאורך זמן של נקודות , חוקית של נשק ותחמושת

  Agreement on Movement and Accesss (AMA) ' 17  ס ההסכםהמעבר על בסי

ההסלמה  הלךשוב במ ם ניכרו"רות האוכשלונן של חבתוצאות [. הוספהלעיל ההדגשה ]

 .עם השלכות טראגיות לישראלים ולפלסטינים גם יחד, 2012בנובמבר אלימה ה
 .    

 לפתיחת המעברים מנגנונים
, ישראל לרצועת עזה קיים כבר בהסכמי אוסלו הבסיס להסכם על פתיחת המעברים בין

, בהסכמים. שבהם הוכרז על עזה ועל הגדה המערבית כיחידה טריטוריאלית אחת

לאנשים ולסחורות בין עזה לגדה ' מעבר בטוח'ממשלת ישראל הסכימה לאפשר 

בהסכם  צקנו לפתיחת המעבריםערבויות להסכמים ותוכן נוסף ל .18המערבית

Agreement on Movement and Access (AMA)  שאפשר את , 2005משנת

   19.השארת המעברים פתוחים במשך יותר משנה
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ממשלת ישראל , שלו והפרטים הנוספים בנספח הטכני 2005משנת   AMAתחת הסכם

שלפיהם , הסכימה לעקרונות ולסטנדרטים בנוגע להפעלתם הרצופה של המעברים

ממשלת ישראל גם  20.ישיר וחריג לבטחון, ורמעבר מסוים ייסגר רק אם יהיה איום בר

סחורות ובני אדם יופנו לנקודות , הסכימה שבמקרה של תקרית בטחונית במעבר אחד

בכדי לתמוך . כך שיצומצם השיבוש שייגרם לאזרחים הפלסטינים, מעבר אחרות

שלפי , ב השקיעה מיליוני דולרים בטכנולוגית בטחון מיוחדת"בהסכם ממשלת ארה

לאפשר למשאיות לעבור סריקה בתוך  יכולה והקווארטט USAID, העולמי דעת הבנק

שניות ולנסוע ישירות מעזה לגדה המערבית ללא צורך בבדיקות בטחוניות נוספות או 

 . 21הליכים גוזלי זמן

. שימשו ארבעה מעברים להעברת סחורות מעזה לישראל ולגדה המערבית 2005-ב

סורק בטחוני חדש הותקן לאחרונה במעבר  .רק מעבר כרם שלום נותר פתוח, כיום

כרם , בלבד משאיות ליום 450קיבולת של  עם ,אולם. 22במימון הולנדי, כרם שלום

שהמנהרות ייסגרו או שהכלכלה העזתית תוכל בכדי שלום אינו יכול לספק את הביקוש 

נסגר על , משאיות ליום 750שהייתה לו הקיבולת להעביר , מעבר קרני. 23להתאושש

 .201224ונהרס בתחילת  2011-ממשלת ישראל ב ידי

הטיל על פקחים  -AMAה. יצר מנגנונים לפתיחת מעבר רפיח למצרים AMA-סכם הה

, EU Border Assistance Missions (EUBAM)-שמוכרים גם כ, מהאיחוד האירופי

ם "יעולותם של פקחי האו. להבטיח קיומם של הליכי ביקורת גבולות הולמת במעברים

. ה על ידי צמצום אחריותם לניטור ופיקוח על הרשויות הפלסטיניות במעבר רפיחהוגבל

כשלו בשנים שחלפו  , ממשלת ישראל והרשות הפלסטינית, הצדדים להסכם, כמו כן

בעיקר להשתלטות חמאס על , להתאים את ההסכם למציאות המשתנה על הקרקע

ם לשתף פעולה עם "על מנת להצליח נדרשו פקחי האו. רצועת עזה ושליטתו בה

 .  25השלטון החדש בעזה

וללא צעדים בוני אמון , 26' הסידורים והערבויות ההכרחיים'ברור שללא , בסך הכל

ולכך , הגישה אל עזה וממנה אינה צפויה להשתפר, מעשיים מצד הקהילה הבינלאומית

 לאחר. יהיו השלכות על מצב העוני וזכויות האדם בשטחים הפלסטיניים הכבושים

אסור שהקהילה , בנובמבר 21-רזה על הפסקת האש בין חמאס וממשלת ישראל בההכ

ר על עזה סגיצו את ההבינלאומית תחמיץ את ההזדמנות החשובה הזו להביא אל ק

  .לישראלים ולפלסטינים גם יחד ,סיכויים לשלום ולבטחוןה שפר אתול

  המלצות

הקהילה על , על מנת להבטיח שיפור אמיתי בחייהם של פלסטינים וישראלים

  :ומית לפעול מיידאהבינל

  ולציית , דדים לדבוק בהסכמות ובהתחייבויות הקיימותצללחוץ על כל הכדי

ם "של מועצת הבטחון של האו 1860כשבכלל זאת החלטה , לחוק הבינלאומי

מנגנונים בכך שיכוננו   AMA-עליהם ללמוד מהכשלון ביישום ה(. 2009)

לניטור  נקודות ציון ברורותעם , מתאימים לאכיפה וליישוב מחלוקות

 .ההתקדמות לקראת מימוש על ידי כל הצדדים

  ללחוץ להצבת כח פיקוח בינלאומי בעל משאבים הולמים ובעל מנדט כדי

 .בהתאם לחוק הבינלאומי, המעברים כללפקח ולהבטיח את פתיחת 

 על יסוד התחייבויות ממשלת ישראל וחמאס  , כדי ללחוץ על ממשלת ישראל

מייד  סייםכדי שת ,צת המגבלותהקלת מקבשטח לתקדמות הלהפסקת אש וה

אמצעים  ית של אזור חיץ יבשתי וימי וכדי שתנקוטאת האכיפה הצבא

כחלק מכוח . כאלו שלא יפגעו באזרחים, חלופיים להגן על גבולה עם עזה

האיחוד האירופי או צדדים מוסכמים אחרים יכולים גם , (ראו לעיל)יב ניטור יצ

להתכונן כדי להציע להציב כח פיקוח ימי כדי להקל את הגישה לדייגים ו
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 .לפתיחתו של נמל עתידי בעזה

 כחלק ממאמצים נרחבים יותר לפתוח את כל המעברים ולסייע , כדי להבטיח

ת להיתרים להעברה חופשית עדיפו מתן ,רמול החיים הכלכליים בעזהבני

ובאופן אידאלי גם דרך מסוף מטענים שייבנה , אל עזה וממנה של סחורות

על ההסדר לכלול היתר . דרך נמל ימי (בבוא העת)כן מחדש במעבר קרני ו

. להעברת בטון לעזה דרך ישראל לשימוש אזרחי פלסטיני וכחלופה למנהרות

, חמאס וממשלות מצרים וישראל, (פ"הרש)בתיאום עם הרשות הפלסטינית 

 יםצעד, ואולם. אפשר לדון בנתיבי סחר חלופיים דרך מעבר רפיח משודרג

וע מהצורך בפתיחת כל המעברים לשדרוג מעבר רפיח אינם יכולים לגר

מפני , (כולל מעבר קרני שייבנה מחדש) האחרים על ידי ממשלת ישראל

יתרה   .מצויים בישראל ובגדה המערבית שרוב השווקים לסחורות מעזה

אין לאפשר לצעדים כלשהם לפתיחת מעבר רפיח או לשדרוג מתקניו , מכך

ה המחריף של עזה מהגדה לפלסטיני או להנציח את בידו-לפגוע בפיוס הפנים

 . המערבית

  להציג מחדש מנגנונים ועקרונות שהוצעו כחלק מיישום הסכמי אוסלו והכדי- 

AMA ,ברחבי השטחים תנועתם החופשית של אנשים  כדי להקל על

בין הגדה ובכלל זאת פתיחת מערכת תחבורה  -הפלסטיניים הכבושים

 תחבורה בטוחות של באמצעות פיתוח רשתות, למשל)המערבית לעזה 

מערכות התחבורה יכולות להיות , במידת הצורך. (או אוטובוסים/כבישים ו

, רפואי לטיפול בדרכםיש להקנות עדיפות לחולים . תחת פיקוח צד שלישי

מתן אישורים מצד -אי. למקרי איחוד משפחות ולנסיעות עסקיות, לסטודנטים

ולגיטימיים של שיקולי ממשלת ישראל צריך להיות מוגבל למקרים חריגים 

 . בטחון

  עם כל הגורמים באזורנו כדי להבטיח פיקוח נאות על המנהרות בין מצרים

על מנת לסכל הברחת נשק ולהפעיל לחץ על כל הצדדים להימנע , לעזה

מפני ירי רקטות  ולהגן טוב יותר על אזרחים ישראלים ופלסטינים, מאלימות

 .ומיבהתאם לחוק הבינלא, ותקיפות אוויריות

 כדי לתקן וליישם את הסכם , ובכללם חמאס, דיאלוג עם כל הצדדיםב לפתוח

Agreement on Movement and Access  פתיחת כל  .2005משנת

המעברים למעבר אזרחים וסחורות הכרחית להפחתת העוני ולכיבוד זכויות 

ואין ( אף על פי שהדבר חיוני)חמאס -ולפיכך אין להתנותה בפיוס פתח, האדם

פ לממשלת "התנותה בחידוש משא ומתן רשמי או שיחות שלום בין הרשל

 .ישראל
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