
 

קשרי המסחר פגיעה ב  
רצועת עזה לגדה המערבית בין ההפרדהכתוצאה מ  

2010מאי   

 

מוצרי : היו חלק ממערכת כלכלית אחת וחלקו שוק משותףרצועת עזה והגדה המערבית , טרם הסגר
 מכלל הסחורות 20%-מוצרים מהגדה היוו כ: ולהפך, עזה נמכרו בגדה המערביתמזון ותעשייה רבים מ

,שנכנסו לעזה 1 .נמכרו בגדה לפני הסגר,  וכרבע מהסחורות ששווקו מעזה תושבי הגדה רכשו מסוחרי  2
ובתורם שווקו לעזה מוצרים שלא ניתן להפיק , כמו דגים טריים, הרצועה סחורות שלא מצויות אצלם

נהגו לסחור ,  הסוחרים הרשומים בלשכת המסחר בעזה10,000רבע מכלל . כמו אבני בנייה, ברצועה
מערביתעם הגדה ה 3 , אחוז ניכר של הסחורות שהוצעו למכירה בגדה יוצרו בעזה,  בחלק מהענפים

 מהגלידות ומרוטב העגבניות שיוצרו 70%: ומפעלים מסויימים בעזה התפרנסו בעיקר משוק הגדה
.שווקו לגדה המערבית, למשל, בעזה 4  

.

                                                

כולל הקשר , ין האזורים החלה ישראל להטיל הגבלות הולכות ומחמירות על התנועה ב1990-בשנות ה
 2006מסוף . מה שהביא לירידה באחוז הסחורות מרצועת עזה שמשווקות לגדה, המסחרי ביניהם

במסגרת , 2007ומאמצע , חלה ירידה תלולה באפשרות לשווק מוצרים אל מחוץ לגבולות הרצועה
.  שהואאסרה ישראל באופן כמעט מוחלט על ייצוא סחורות מעזה לכל יעד, צעדיה נגד חמאס

בעקבותיהן חלה ,  מגבלות חריפות על כניסת מוצרים לרצועת עזה2007הטילה ישראל ביוני , במקביל
כמות זו עומדת מאז על ; כולל מהגדה המערבית, ירידה תלולה בכמות הסחורות שנכנסות לרצועה

 מכלל נפח הייבוא 3%-אחוז הסחורות שנכנסות לעזה מהגדה צנח ל. כרבע מרמתה לפני הסגר
  6.ממנה מגיעות כיום רוב רובן של הסחורות לעזה,  לטובת ייבוא מישראל5לרצועה

   
 
 מהייצוא 60%-ו, תלבאני מייצרת ביסקוויטים וגלידות-חברת אל"

תלבאני היוו כרבע -הגלידות של אל. שלה היה מגיע לגדה המערבית
אני יכול להשוות את הייצוא מעזה . מכלל הגלידות ששווקו בגדה

 חלק גדול של 2006- ו2005-ב. מערבית לקריסת מגדל חוללגדה ה
עד להתמוטטות השלמה , חלה ירידה בכמות הייצוא[...] המגדל קרס 

מאז אין ייצוא או . 30.5.07-היום האחרון בו ייצאנו היה ב: והסגר
אני עובד רק כדי לשמור על קיומו של . [...] סחר עם הגדה המערבית

  "ללא רווח, תלבאני-מפעל אל

 
1 Paltrade ,Gaza Strip Two Years Through Siege  , זמין ב. 3' בעמ, 2009יולי-www.paltrade.org  

  .11.4.2010-בור מעמותת גישה ב'לאימאן ג, Paltrade, רכז מדיניות סחר, נמסר מפי מוחמד סקייק  2
  ..25.10.2009-מותת גישה בלמוחמד עזאיזה מע, דובר לשכת המסחר ברצועת עזה, תלבאני-מפי מוחמד אל נמסר 3

  .14.10.2009- לשרי בשי מעמותת גישה ב, ל התאחדות התעשיה הפלסטינית"מנכ, נמסר מפי עמר חמד  4
5 Paltrade ,Gaza Strip Two Years Through Siege  , זמין ב. 3' בעמ, 2009יולי-www.paltrade.org  

נחסמה כמעט לחלוטין כשישראל ביטלה את קוד המכס , פרט לסחורות הומניטריות, ל"האפשרות לייבא סחורות לעזה מחו  6
  www.gisha.org-זמין ב, 2007ולי י, "הרס הכלכלה בעזה: מכירת חיסול", ראו גישה. 2007החל מיוני , המשויך לרצועת עזה

1 
 

http://www.paltrade.org/cms/images/enpublications/Special%20Report%20-%20Gaza%202%20years%20thru%20siege.pdf
http://www.paltrade.org/cms/images/enpublications/Special%20Report%20-%20Gaza%202%20years%20thru%20siege.pdf
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications_/Gaza%20Economy%20Erased-heb.doc


).17.10.2009, סוחר גלידה וביסקוויטים, תלבאני- מוחמד אל(  
 

 2007מאז יוני :  גם מגוון המוצרים שמתירה ישראל להכניס לרצועה הצטמק מאוד-לא רק הכמות 
 רבים מהם מהגדה –אוסרת ישראל על כניסת אלפי סוגים של מוצרים שנכנסו קודם לרצועת עזה 

, שמן, רובם מוצרי מזון בסיסי כמו קמח, שרות סוגי מוצרים ומתירה להכניס רק כמה ע-המערבית 
. ומוצרי ניקיון והגיינה, ציוד רפואי בסיסי, ויתרתם תרופות, אורז וסוכר  

לסוחרי עזה ולמשרד , שמשתנה מעת לעת, ישראל מעולם לא מסרה את רשימת הסחורות האסורות
לא , לאחר שרכשו מוצרים בגדה, והסוחרים למדו על בשרם מהן הסחורות הלל; הכלכלה הפלסטיני

הסחורות האסורות כוללות . ונאלצו להשמידם או למכרם בגדה בהפסד, קיבלו אישור להכניסם לעזה
;"מהווים מותרות מובהקים" מוצרי מזון שלפי ישראל –דבש ורימונים , שמן זית, שוקולדבין היתר  7 

למעט עבור בתי (כלי כתיבה , נייר, ריםספ, כסאות גלגלים, מזרונים, נעליים, בגדים, גם צעצועים
לאחר שבקשתה מהרשויות לא . מותרים בכניסהלעתים נדירות  –ועוד ועוד ) א"הספר של אונר

בבקשה לקבל מידע על הליך , 2009הגישה עמותת גישה עתירה לבית המשפט באוקטובר , נענתה
בהתאם לחוק חופש , ותוהעתק מרשימת הסחורות המותרות והאסור, אישור כניסת סחורות לעזה

טרם התקבלה הכרעה . המידע .בעתירה 8

                                                

ל ונמכרו "חלק מהסחורות שעברו בעבר מהגדה המערבית לרצועת עזה יובאו בידי סוחרי הגדה מחו
, כך. נמנעת כניסתן של רבות מהסחורות הללו לעזה, מאז הסגר ההדוק על הרצועה. לתושבי הרצועה

משום , רים בגדה שוהות מזה שלוש שנים בנמל אשדוד משאיות שרכשו תושבי עזה מסוח2,700
ישראל גם אינה נענית לבקשה של לשכת המסחר הפלסטינית . שישראל מסרבת להכניסן לעזה

.שנשלל מהם רכושם, לצורך מכירתן שם ומשלוח הכסף לבעלי המשאיות מעזה, להעבירן לגדה 9 

העדרם היכה . קם נרכשו מהגדהשחל, הסחורות שנאסרת כניסתן לרצועה כוללות גם חומרי גלם
לסוחרי עזה ויצרניה אין , נוכח הסגר ההרמטי על רצועת עזה. אנושות את ענף התעשייה ברצועה

גם מוצרים שמוברחים ממצרים דרך המנהרות אינם . תחליף מתאים למוצרים שהגיעו בעבר מהגדה
דוע ולעתים קרובות הם הם מגיעים ממקור לא י, איכותם ירודה, שכן מחירם גבוה, מסייעים להם

.פגומים  

היו , סוחרים מעזה שהתפרנסו מרכישת מוצרים בגדה המערבית ומכירתם ברצועה, לפני הסגר
מעמיסים על משאיות ונוסעים חזרה , רוכשים, בוחרים סחורה או תוצרת חקלאית, נוסעים לגדה

: ונטול ודאות, יקר,  ארוךולעבור הליך,  הם נאלצים להתמקד במגוון סחורות דל2007מאז יוני . לעזה
ולאחסן , בלי לראות אותה ולבדוק את איכותה, עליהם לרכוש את הסחורה מיצרני הגדה בשלט רחוק

אם האישור . ח בחודש" ש4,000-בעלות של עד כ, אותה במהלך ההמתנה לאישור הכנסתה לעזה
ישראלים לצורך  יהיה עליהם לתאם עם נהגי משאיות פלסטינים ו- לרוב מהיום למחר –יתקבל 

העברת הסחורה עשויה . למעבר כרם שלום ולתוך הרצועה, דרך ישראל, העברת הסחורה מהגדה
ללא העלויות האפשריות הנוספות של , ח למשאית" ש9,000- ימים ועלותה מגיעה ל12לקחת עד 

במקרה של סירוב בקשתו של סוחר להעביר סחורה מהגדה לעזה אחרי .  בסמוך למעברהאחסון
לשווק אותה , הוא ייאלץ לאחסן אותה לזמן ממושך בתקווה לזמנים טובים יותר,  רכש אותהשכבר

או , לנסות למכור אותה לארגון בינלאומי שרשאי להכניסה לרצועה, בגדה במחיר עלות או הפסד
.להשמידה כשפג תוקף המוצרים  

ר חידושי השוק וצרכיו על מנת לעקוב מקרוב אח, נהגו סוחרי עזה להגיע לגדה כמעט יומיום, בעבר
בנסיעותיהם לגדה הם ביצעו עסקאות מסחריות . המשתנים ולבחור בקפידה סחורות טרם קנייתן

. ערכו תשלומים והשתתפו בכנסים ובסדנאות בנושאי מסחר שהתקיימו בגדה, גבו חובות, ושותפויות
   החלה ישראל להנפיק2000בשנת 

 
  ).באנגלית (6.12.2009, " עדכון תקופתי–המצב הכלכלי ברשות הפלסטינית ופעולות הרווחה הישראליות ", עלון משרד החוץ  7
  www.gisha.org -זמין ב, משרד הביטחון'  נגישה 2744/09מ "עת  8
  .13.12.2009-ל איגוד לשכות המסחר הפלסטיני ללביבה חרש מעמותת גישה ב"מנכ, ווברה'מאל ג'נמסר מפי ג  9

  2 

http://gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents%20/petition_171209.pdf


 

 

אשר אפשרו להם להכנס לישראל ולעבור בין , בכיריםאישורים מיוחדים עבור סוחרים פלסטינים 
  סוחרים מעזה החזיקו 270עד , 2007-לפני הסגר ב. זה והגדהע

 

 ישראל מסרבת לרוב לאפשר לנושאי הכרטיסים 2007מאז קיץ . וחלקם סחרו עם הגדה, בכרטיס כזה
אשר מתקשים , הוחדלה להנפיק כרטיסים חדשים לסוחרי עז, מעזה להכנס לישראל או לעבור לגדה

:מאוד מאז להגיע לגדה לצורך עסקיהם 10 

 

 

 

 

, קטיעת רוב המסחר של עזה עם העולם החיצון וגדיעת הייצור ברצועה בהעדר חומרי גלם ושווקים
 לזינוק בשיעורי 11 מעובדיהם90%- מהמפעלים בעזה ולפיטורים של למעלה מ90%הביאו לסגירת 

 מתושבי עזה 80%-ולהפיכת כ, להעמקת העוני, נתיים כעבור ש42%- ל2007- ב32%-האבטלה מ
.לתלויים לקיומם בסיוע הומניטרי מצד ארגונים בינלאומיים 12    

,

ספגו מכה קשה בשל , שהתקיימו מַסחר עם האזור השכן, יצרנים וסוחרים מעזה ומהגדה המערבית
קשרי העבודה שבנו סוחרי . האיסור על יציאת סחורות מהרצועה והמגבלות על כניסת סחורות אליה

החברה בעזה מנועה מלהשתמש : וקשרי המסחר בין האזורים גוועו, עזה והגדה במשך שנים נקטעו
יצרני עזה וחקלאיה איבדו את נתח השוק הנרחב של הגדה ; במוצרים איכותיים שמיוצרים בגדה

ם מוצרים בעיקר רוכשים תושבי הגדה את אות, ובמקום התוצרת שהם נהגו לשווק לגדה, המערבית
משום שעזה מנותקת , הנפגעים הראשיים הם סוחרי עזה וכלכלת הרצועה. מישראל וממדינות אחרות

סוחרי עזה נאלצו לפטר . ולסוחריה אין חלופות ברות קיימא, אלא גם משאר העולם, לא רק מהגדה
ו את לספוג הפסדים ולאבד הכנסה טובה בעזרתה קיימ, להשמיד סחורות, את רוב עובדיהם

  .משפחותיהם וחלמו לבנות את עתידם

                                                 
  .19.1.2010-למוחמד עזאיזה מעמותת גישה ב, הל התאחדות אנשי העסקים בעזהמנ, נמסר מפי עלי חייק  10
11 Paltrade ,Gaza Strip Bi-Monthly Monitoring Report ,זמין ב. 2009נובמבר -אוקטובר-www.paltrade.org  
12 Paltrade ,Gaza Strip Two Years Through Siege ) 1' הערה מס' ר(  ;OCHA ,Locked in: The Humanitarian Impact of Two Years of 

Blockade on the Gaza Strip , זמין ב, 2009אוגוסט-www.ochaopt.org  

 31בן , באדר לשימורים- מבעלי בית חרושת אל, עלאם חמאדה(

  ).1.10.2009, 1.9.2009, נשוי ואב לארבעה ילדים, מעזה

הקיף מספר , הקשר שלנו עם סוחרי הגדה הניף עבודה רבה"
על עקרונות המקצוענות גדול של סוחרים והיה מושתת 

, היום הקשרים שלנו עם סוחרים רבים מנותקים. והאמינות
. [...] מתן היתרי כניסה לגדה-כתוצאה מהעדר העבודה ואי

והחׁשוב בהם , איסור הנסיעה לגדה מנע מאתנו המון דברים
שחצי , הוא מניעת הקשר עם החלק השני של המולדת

  ". מהעבודה היה בנוי עליו

  3 

http://www.paltrade.org/cms/images/enpublications/GAZA%20REPORT%20OCT-%20NOV%20%202009-Final.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_special_focus_hebrew.pdf


ורוב המפעלים ,  דולר ביום200,000-מפסיד מגזר המסחר בעזה כ, כתוצאה מהעדר הסחר עם הגדה
מרבית המפעלים המעטים . מושבתים -בעזה שהיו תלויים בחומרי גלם המיובאים מסוחרי הגדה 

.בשל קטיעת השיווק לגדה, השביתו את רוב קווי הייצור שלהם, שמוסיפים לפעול בעזה 13    

 

- - -  
 

הולכת , לקיים חברה יצרנית ולפתח כלכלה עצמאית,  ברצועת עזההאפשרות להתפרנס בכבוד
וכדברי הבנק , פסחה על רצועת עזה" השלום הכלכלי"בשורת .  עם המשך הסגר על הרצועהומתפוגגת
ופכת בבירור מנתיב מסחר ועזה ה, הגדה המערבית ועזה מנותקות כמעט כליל כעת: "העולמי

 מעבר לפגיעה בחברה ובכלכלה של כל אחד 14פוטנציאלי למרכז מגודר של תרומות הומניטריות
 התפתחותה של כלכלה פלסטיניתמטרפד את ניתוק בין רצועת עזה לגדה המערבית ה, מהאזורים

המטרה : "[...] יתלניתוק הכלכלי בין האזורים נודעת גם משמעות מדינ, להערכת הבנק העולמי. אחת
ניתנת להשגה רק אם עזה והגדה , האסטרטגית של מדינה פלסטינית ברת קיימא מבחינה כלכלית

".המערבית נשמרות כישות כלכלית אחת 15 

."

                                                

 

 
 .25.10.2009-למוחמד עזאיזה מעמותת גישה ב, דובר לשכת המסחר ברצועת עזה, תלבאני-נמסר מפי מוחמד אל  13
 
  

14 World Bank  ,An Analysis of the Economic Restrictions Confronting the West Bank and Gaza  , זמין ב. 2008ספטמבר-
www.wordlbank.org/ps  

15 The World Bank  ,Palestinian Economic Prospects: Gaza Recovery and West Bank Revival Economic Monitoring Report to the Ad Hoc 
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, נשוי ואב לשישה, 53בן , זהסוחר זיתים ויצרן שמן זית מע, עודה עודה(
24.9.2009.( 

רלם אנו צפויים לחורבן גו, אם השנה לא יּותר לנו להביא זיתים מהגדה"
שמכיל מכונות , אני מביט במפעל שלי. [...] של הסוחרים והצרכנים כאחד

מצוידות בטכנולוגיה המתקדמת ביותר שמבטיחה יכולת ייצור , חדישות
ורואה כי תועלת גדולה זו , לצרכן וגם לי, לפועל, גבוהה ומועילה לחקלאי
  . נמצאת בסכנת קריסה

  ).9.10.2009, נשוי ואב לשישה, 45בן , אן יונס'חקלאי וסוחר ירקות ופירות מח, אסטאל-יעקב אל(

היום אני כמובן לא . [...]  טונות של ירקות10-12 נהגתי לייצא מדי יום לגדה המערבית 2000בשנת "
. [...] מהטובות ברצועת עזה, היו לי חמישה דונמים של קרקע שבה גידלתי גויבות. יכול לייצא דבר

הגויבה , היום. כי אפשר היה לייצא לגדה המערבית, א מלךהיו אומרים שמי שיש לו כרם גויבות הו
והיו לי חמישה ' בעל בית'הייתי . אני הרוס מבפנים[...].  היא איבדה את השוק לגמרי -היא הפסד 

היום . כל אלה הרוויחו. בנוסף לחקלאים שהייתי קונה מהם ירקות, עובדים שכל אחד מפרנס משפחה
אין לך .  אתה עובד רק כדי להתקיים– העבודה בעזה הפכה לעלבון .כולם חיים על תרומות וקופונים
   ".סיכוי לבנות משהו לעתיד שלך
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