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 אל והשטחים הכבושיםרשי
 :רדים תחת מצורשו

 עההתנולות בגהרים וגסהעת פשה
  הזכות לעבודעל

 
  מאופיינת בהחמרת המשבר ייתה ה2003 לחודש מאי 2002קופה שבין חודש יוני תה"
 ההגבלות . ה מאודכלי והחברתי בשטחים הכבושים וייצובו ברמה נמוכלכה
 ורות על תנועת בני אדם וטובין בתוך השטחים הכבושים ובינם לבין ישראל הביאו מחה
 תקדים בפעילות -וצמצום חסר, ההכנסה והתעסוקה, ידה דרמטית ברמת הצריכהריל
 ."כליתלכה

  20031י אמ, (ILO)בינלאומי ה הדובעל משרד ה"ח של מנכ"וד -
 
חוז יחסית לרמתה א 38-ב  נסה הלאומית הגולמית הריאליתמקה ההכטצה, 2002סוף שנת  דע"

 )דולר אמריקאי(יארד לימ$ 5.2-יעו לגה נסה הלאומית הגולמיתכהההפסדי , ככלל.... 1999בשנת 
 ". רהסג ידית למשבר הכלכלי הפלסטיני הואימה יבה סה... יפאדהתינא חודשי 27חר אל

 : משבר הכלכלי הפלסטינירים והגס, אדהתיפאינ –רים ושבעה חודשים שע" - 
 . 2003מאי , הבנק העולמי, "כהרעה 

 
יע טנק והם ג מאז, פותחים את עסקיהם שהםכ שםנין משו'שים אינם יכולים לעבוד כהלכה בגנא"

מחר : "הצבא הישראלי מודיע. העוצר החמיר את המצב? איך הם יכולים לעבוד. חייבים לסגור
מה יש לנו . בא ומודיע על עוצר וטנקים סוגרים את העירהצבא , אבל למחרת, "נין תהיה פתוחה'ג

 ."כלום? יושכעכאן 
 

נין שהאישור שלו לעבוד בישראל נשלל בתחילת 'ך בגתר, 34, וואהב-סל עבד אליאפ - 
 הצליח למצוא עבודה 2001ובשנת , םויל) 60$-כ ( 300₪- כתהייהר הכנסתו בעב. האדנתיפיאה

 . א"בתכנית ליצירת מקומות עבודה של אונר, ליום) 10$-כ( ₪ 50בשכר של ,  ימים10-רק ל
 

  
   אובמ
 
לשלום  הביאה  לירידה  ניכרת  באלימות  ובמעשי "  מפת  הדרכים"קת  האש  שהושגה  במסגרת  יוזמת  ספה

למרות  שהרוב  המוחלט  של .  הישראלית  והפלסטיניתייה  וגה  מבורכת  בקרב  האוכלוס  להפוהביאה,  ההרג
שחרורם ,  ר  צבאייםצעמקני  תמוכלא  ישראליים    יבתב  ריח  וב  רגחורי  סוהעצירים  הפלסטינים  נשארו  מא

 . רורים נוספיםחשל ווהקת הלעמ,  משפטושל כמה עצירים אשר הוחזקו ללא אישום א
 
את  הסגרים  והגבלות  התנועה  אשר  שיתקו ,  "מפת  הדרכים"ישום  ימ  קלחכ,  ל  תבטלראהתקוות  שיש,  םלוא

ל  רק  חלק "הסיר  צה,  2003וסט  גואלת  יחתעד  .  לא  התגשמו,  את  החיים  והכלכלה  בשטחים  הכבושים
 .דרכים-סומיומח מחסומים 300-תר מוי וךתמ, ומי הביקורתסחממארבעת 

 
  שנים  עד קחיי,  ה  חופשית  בשטחים  הכבושיםועם  יוסרו  מיידית  ותותר  תנשוליאם  כל  המכ  ףא

-ר  למעשה  נהרסה  עלשא,  ם  ותבנה  מחדש  את  הכלכלהאלייית  תחזור  לחיים  נורמניטהפלסייה  שהאוכלוס
ת יטמרהדיה  ליע  התא    פיהלע  טווח  יידרשו  כדי  להפוך-השקעות  ומאמצים  ארוכי.  ידי  שנים  של  מצור

ש פוחיהיו  אפשריים  רק  אם  ישראל  תחזיר  את  ו  מאמצים  אל.  ותנור  בשנים  האחהלטמות  העוני  והאבבר
 . שיםובכועה בשטחים הנתה
 
-  פלסטינים  בתוך  השטחים  הכבושים  הגיעו  לרמות  חסרותידי  ישראל  על  תנועת-לות  אשר  הוטלו  עלבגה

ועה  אלא  גם  זכויות  אדם נתהש  פוחא  רק  לכתוצאה  מכך  נשללו  מהפלסטינים  .  תקדים  בשנים  האחרונים
 . פחותיהםשמ נסתולפרנסתם רפלזכותם לעבוד , מיוחד ב–בסיסיות אחרות 
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חילת  הכיבוש  הישראלי  בגדה  המערבית טינים  היו  נתונים  לרמות  שונות  של  הגבלות  על  תנועתם  מאז  תסלפ
חסרת  תקדים  בשלוש  השנים   הגבלות  כאלו  התעצמו  בעשור  האחרון  והגיעו  לרמה.  1967ורצועת  עזה  בשנת  

ההגבלות ,  זאמ.  2000ודש  ספטמבר  חב,  "2אקצה-אלאדת  תיפאינ"  וא  נתיפאדהיאהמאז  חידוש  ,  האחרונות
בתוך ה  סור  על  תנועיא("  תריםכ"ורים  גס  פתיכוא  וקידאמצעים  החדשים  שאומצו  לההו  ולכותהו  ברותוגה
 . ל הכלכלה הפלסטיניתש טהביאו להרס כמעט מוחל, והטלת עוצר) או בין אזורים/ו
 
ישה  הכרחית  לקיומה  של  כלכלה רהנו  ד,  יטוריהרט  חות  בתוך  גבולותפל,  ורותחסוש  התנועה  לאנשים  פוח

ות נש  36  בותקעב  רקע  תלות  שנוצרה  פתח  ולבסס  עצמו  עלתבמיוחד  לשוק  חדש  המנסה  לה,  מתפקדת
, לעיתים  קרובות,    מוגבליםםיש  מיליון  פלסטינים  החיים  בשטחים  הכבו3.5כמעט  ,  ות  זאתרמל.  שכיבו

כמה .  לתחום  עירם  או  כפרם  בשל  סגרים  הנאכפים  באמצעות  מחסומים  ומכשולים  של  הצבא  הישראלי
 במהלכו,  מה  שלמהמי  ךשמלובות  תחת  עוצר    מושמים  לעיתים  קרםכפרים  נותקו  לחלוטין  ואזורים  עירוניי

על  פלסטינים  נאסר .  ות  ממושכותתקופיתים  במשך  ך  לעשמנה  זכעוצר  .    ותיבסור  לאף  אחד  לעזוב  את  א
 . לנהוג בדרכים ראשיות המקשרות חלק אחד של הגדה המערבית לחלק אחר

 
, לומטרים  לוקחת  שעותיעה  של  כמה  קיסנ,  יר  הדבר  אפשרשאכו,  עה  במכונית  לעיתים  אינה  אפשריתיסנ
  עושים  שימוש םהבזורים  הסובבים  התנחלויות  ישראליות  וכבישים  אמ  מנעיהלכדי  ,  פים  ארוכיםקעמ  ךות
 נחלויותתה  של  ה,ים  האחרונותבשנ,  ןעם  התרחבות.  טיניםלס  פעלסיעה  נם  ליורהאס,  ראלייםשי  חליםנתמ
רבו האזורים תה,  השטחים  הכבושיםלאורך  ")  כבישים  עוקפים("שראליות  והתרחבות  כבישי  המתנחלים  יה

מוגבלת ,  ניםפרים  פלסטיכל  קומות  בהם  ההתנחלויות  קרובות  מאודמב  .עה  על  פלסטיניםונתלם  האסורי
אזורים ,  בחלקים  של  רצועת  עזה.  מות  אחריםוקמ  רשאהתנועה  לתוך  ומחוצה  לכפרים  אלו  אפילו  יותר  מ

 אזורים  אלו.  זו  כאזורים  צבאיים  סגוריםהוכר,  ות  ישראליותיבהם  גרים  פלסטינים  כשמסביבם  התנחלו
תים  קרובות  נאסר  עליהם  לעזוב  או יעלאשר  ,  ורק  לתושבים  המתגוררים  שם,  גישים  רק  בזמנים  נתוניםנ

 . לחזור לבתיהם במשך ימים או שבועות
 
מנת  לאכוף   לע.  ןוכות  סיולטנ  עות  אלו  גם  אינןנסי,  ךכמץ  והעלות  הכרוכים  ב  המא,ספת  הזמןותלסף  ונב

, וני  הלםמיר  וא    מדמיע  זג  ונימיר,  הי  ח  אש,ך  שגרהכדר,  לים  ישראלים  יורים  חיי,  או  עוצר  שהוטלסגר
, כגון  יציאה  לעבודה  או  לבית  הספר,  לות  רגילותפעו.  רים  אנשים  ומחרימים  רכבים  ומסמכיםצווע  יםכמ

לסכנות ,    וזקניםצעירים,  ים  וגבריםשת  נוחושפ,  תתפות  בלוויה  או  חתונההש,  ןלקיחת  התינוק  לקבלת  חיסו
 .וניות ביותריחלאנשים רבים מגבילים את פעילויותיהם מחוץ לבית , לפיכך. כאלו

 
רתם  החקלאית צותלסטינים  מלהגיע  למקומות  העבודה  שלהם  ולהפיץ  את  פמ  יםענור  מועוצ  םגריס

גור ו  לסצלא  חקלאיים  נםלים  ומשקי  מפע.ומרכולתם  לשווקים  הפנימיים  והחיצוניים  וגרמו  למחסור  קשה
 זינקה,  כתוצאה  מכך.  ויות  התובלה  שגדלו  ואבדן  שווקי  היצואעלובשל  ,  שעריהם  בשל  ההפסדים  שנגרמו

עם  הירידה .  הפלסטינית  חיה  כיום  מתחת  לקו  העוניייה  ותר  ממחצית  האוכלוסיו  50%-ר  מתויבטלה  לאה
נעו  מילדים ר  מועוצים  רגס.  ותרתזונה  ומחלות  אח-התעצמו  תת,  החדה  ברמת  החיים  בשטחים  הכבושים

תוך  הפרה  של  זכותם  לחינוך  וחתירה  תחת ,  תותיהם  למשך  תקופות  ארוכותכיוצעירים  פלסטינים  מלהגיע  ל
 . סיכוייהם המקצועיים העתידיים

 
מה ו  לרת  שהגיעומיסטי  אינטרנשיונל  תיעד  בדוחות  רבים  את  התדרדרות  מצב  זכויות  האדם  והאלנמא

 2,100-ותר  מי,  בשלוש  השנים  האחרונות.  ה  המערבית  ועזהכיבוש  הישראלי  בגדהת  ונש  36-חסרת  תקדים  ב
קבוצות  פלסטיניות .  םיילד  380-כם  הב,  יםבושהכ  ידי  הצבא  הישראלי  בשטחים-הרגו  עלנ  םטיניסלפ

, עשרות  אלפי  אנשים  נפצעו.  דיםלי  100-מ    למעלה  םהב,  רובם  אזרחים,  ראליםשי  800  -חמושות  הרגו  כ  
,   ומאות  בתי  מלאכהים  בתים  פלסטיני3,000-ישראלי  הרס  יותר  מהצבא  ה.  ם  לצמיתותכינ  וכפהרבים  

באמצעות "  יושרו"חים  נרחבים  של  קרקע  מעובדת  שט.  הזעום  ציבוריים  בגדה  המערבית  ינבלים  ומעפמ
  .ורמיסת חממותסים טרקטורים תוך עקירת עצי זית ומטעי פרד

 
 
 
שים  אך  הסיבה  העיקרית  למיתון לסטינית  בשטחים  הכבופה  לכלהכב  ם  תרמו  לפגיעהאמנ,  ולאות  רפה
  .היא ההגבלות החמורות על תנועת פלסטינים בשלוש השנים האחרונות, י החמור ולעליה באבטלהכלכלה
 
ראל  יש  את  הזכות  והחובה  להגן  על  אנשים  מפיגועים  חוזרים  ונשנים  והתקפות  אחרות  מצד  קבוצות שיל

בהתאם  למשפט ,  לםוא.  חהטשלת  גישה  ידי  הגבל-כולל  על,  פלסטיניות  חמושות  מהשטחים  הכבושים
, חובה  להבטיח  חופש  תנועהה  םעל  ישראל  ג,  ינלאומי  ומשפט  זכויות  האדם  הבינלאומיבה  טארינימוהה

                                                 
אירוע שהביא לתחילת , 2000בו נהרגו פלסטינים בחודש ספטמבר , ה בירושליםצקא-שם מסגד אל-ינתיפאדה נקראת עלאה 2

 . ההתקוממות
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המשפט  הבינלאומי .  ככל  שאפשר  לאוכלוסיה  בשטחים  הכבושיםאלי  רח  חיים  נורמואותה  ואנרמת  חיים  
 . וסיה כבושה אוכללם עילקטיביקום יגם אוסר על כוח כובש להטיל עונש

 
. 3גדה  המערבית  ורצועת  עזהב  םטיניסל  פלשודה  בעלבלות  התנועה  על  זכותם  הגח  זה  מנתח  את  השפעת  "וד
ח  מפרט  את  ממצאי  המחקר  של  אמנסטי  אינטרנשיונל  ומתאר  מקרים  מייצגים  באזורים  שונים  של "ודה

כן ו,  נרחב  וממושך,  רףופן  גואב  רוצע  ו"ריםתכ",  םית  סגרלט  היכח  טוען  "הדו.  הגדה  המערבית  ועזה
קים  של  שמירה  על ומילות  להיות  מתורצות  תמיד  בנ  יכואינן,  הגבלות  נוספות  על  תנועה  המוטלים  כיום

וצות  פלסטיניות בק  ידי-לעולות  אלו  מהוות  ענישה  קולקטיבית  כתגמול  על  התקפות  שבוצעו  עפ.  ןיטחוהב
  .יום-יוםחמושות וגורמות לאפליה קשה של האוכלוסייה הפלסטינית בחיי ה

 
את  ההגבלות  על  התנועה  המהוות ר  לת  ישראל  להסישממדוחק  אמנסטי  אינטרנשיונל  ב,  ר  המלצותיותוי  ןיב
. ם  ככל  האפשר  לתושבי  השטחים  הכבושיםאליימאמץ  לאפשר  חיים  נורמל  כ  בוטקלנת  ולקטיביוק  השינע

 בושיםכה  הם  בשטחיםהוא  קורא  לפינוי  מתנחלים  ישראלים  מהגדה  המערבית  ורצועת  עזה  מהטעם  שמגורי
ן  וחירות  התנועה  של יטחות  הבגנ  המשפט  הבינלאומי  ומהטעם  שהאמצעים  שננקטו  לשם  התם  אימפר

לות  על  חירות  התנועה  של בגה.  סטיניםלפ  דגנכמתנחלים  ישראליים  גורמים  להפרות  זכויות  אדם  חמורות  
 תיות  מידןות  והלפמאם  אינן    ורק,  ם  בטחוני  ספציפיויא  לשבפלסטינים  וטובין  צריכות  להיות  מוטלות  רק  

הדרושה  לשמירה  על  רמת  חיים  הולמת  או  להיות ה  אסור  להן  להפריע  לחירות  התנוע.  פעתן  ובמשכןשהב
 . כולל זכותם לעבוד, בעלות השפעה שלילית על זכויות היסוד של הפלסטינים

 
 
 קר של אמנסטי אינטרנשיונלחמה
 
-ים  לעיתים  קרובות  כדי  לבצע  מחקרשובבשטחים  הכגים  של  אמנסטי  אינטרנשיונל  ביקרו  בישראל  ויצנ

חות  והצהרות  "הארגון  פרסם  דו.  ם  הרשויות  הישראליות  והפלסטיניות  עשדה  ולדון  בטענותיו  של  הארגון
קבוצות ,  על  אספקטים  שונים  של  מצב  זכויות  האדם  ועל  הפרות  מצד  כוחות  צבא  בטחון  ישראליים

  .4פלסטיניות חמושות ומצד הרשות הפלסטינית
 
ים יקל,  2002דשים  אוקטובר  ונובמבר  וחב,  ות  חוזרות  ונשנות  מצד  נציגי  אמנסטי  אינטרנשיונלשקב

נהלים  המתייחסים   ול  ולקבל  תגובתם  ומידע  לגבי  מדיניות"ממשלה  ונציגים  של  צה  מפגשים  עם  פקידי
 .  לא נענו, להגבלות על תנועה בשטחים הכבושים

 
ואלו ,  ישראלים  ואחרים  שחיו  או  עבדו  בשטחים  הכבושים,  יםיחו  לראיין  פלסטינ  הצליגיםצנה  תא  זםע

ל  תנועתם  או  שהיו  עדים  להפרות  זכויות  אדם  או ע  תלות  אחרומהגבצר  ומהעו,  יםרגסשחייהם  הושפעו  מה
, ניטארימוהויות  אדם  ועובדי  סיוע  כז  ל  ארגוני  ש  םעובדי,  ביניהם  היו  אנשי  רפואה.  נתונים  להפרות  כאלו

שכירים  ועצמאיים  בערים  וכפרים ,  אנשי  עסקים,  מנהיגי  קהילה,  ודים  מקצועייםילי  איגעפ,  ונאיםעית
 . יילים ישראלייםחמשל ומ יפקיד, וכן דיפלומטים, שונים

 
ר  של בעמיעת  נמואיומים  ,  יונל  עדים  לעיתים  קרובות  להטרדותנשהיו  נציגי  אמנסטי  אינטר,  לך  השניםהמב

הם  עצמם  חוו  יחס  דומה  ועיכובים .  חיילים  ישראלייםמצד  ,  פלסטינים  במחסומים  בגדה  המערבית  ועזה
ולעיתים  חוו  איומים  וירי ,  גר  ועוצרסת  של  ימושנגרמו  מהטלה  פתא,  בין  ערים  וכפרים,  ממושכים  בנסיעה

 . מצד חיילים
 
כולל ,  עשה  אמנסטי  אינטרנשיונל  שימוש  במידע  מארגונים  וסוכנויות  בינלאומיים,  ח  זה"דות  יבתכב

ארגון  העבודה  הבינלאומי  והאיחוד ,  קרן  המטבע  הבינלאומית,  הבנק  העולמי,  םהצלב  האדו,  ם"האו
 . ממשלתיים-ממשלתיים ולא, ליים ופלסטינייםאת ישרודסכמו גם ארגונים ומו, האירופי

 
 
  עקר
 

                                                 
 הפלסטינים החיים לע הן, הבר השפעה ייתהת שגם להן הלמרו, שונות מאוד, קיקה והמדיניות המופעלים במזרח ירושליםחה 3

 ללת התייחסות למזרחכוההתייחסות לגדה המערבית אינה , ח זה"למטרות דו. אלו שמהם נמנעת גישה לעיר ל עןהבעיר ו
 . ושליםרי
-ת ושפות אחרות בעברי, ערבית, ות ומסמכים פומביים אחרים זמינים באנגליתיתונהודעות לע, טרנשיונלנטי איסנמחות א"וד 4

www.amnesty.org) עם קישורים לאתרים בשפות אחרות, נגליתאב .( 
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ידי  חבר -לסטינה  תחת  המנדט  שניתן  לה  עלפב)  UK(י  מלחמות  העולם  שלטה  הממלכה  המאוחדת  שתן  בי
ם  הצביע  על "  כאשר  האו1947וש  על  שליטה  בפלסטינה  התעצם  סביב  חודש  נובמבר  סכסוך  חמ.  הלאומים

  הסתיים  המנדט  של  הממלכה 1948  במאי  14-ב.  ודית  נפרדותהחלוקת  פלסטינה  למדינה  ערבית  ומדינה  י
 . חדת והוכרז על הקמת מדינת ישראלאוהמ

 
 .ה  מלחמה  בינן  לבין  ישראלו  צבאות  ערב  לשטח  המדינה  שניתנה  ליהודים  והתפתחשלפבות  החלוקה  קעב
ים של מנדט קשני חל.  והרחיבה דה פקטו את גבולותיה מעבר לאלו שהוצעו בתכנית החלוקה, צחהאל נרשי

. והחלק  המזרחי  הצמוד  לנהר  הירדן,  ידי  מצרים-שנוהלה  על,  רצועת  עזה:  פלסטינה  נשארו  מחוץ  לישראל
 .5"ה המערביתהגד" ונהיה מוכר כ1950ידי ירדן בשנת -חלק זה סופח על

 
דה הג  הסתיימה  בכיבוש  ישראלי  של  1967סוריה  וירדן  בחודש  יוני  ,  מצרים  ןייחות  צבאית  בין  ישראל  לבמת

צדדית  חלק  מהגדה  המערבית  כולל  העיר -ישראל  סיפחה  חד.  מזרח  ירושלים  ורצועת  עזה,  המערבית
. זה  ידוע  כמזרח  ירושליםשטח  ;  ידי  עיריית  ירושלים-העתיקה  בירושלים  וכללה  אותו  בשטח  המנוהל  על

 . הוחזר לאחר מכן למצרים, שגם הוא סופח, חצי האי סיני. 1980ראל בשנת שידי י-רמת הגולן סופחה על
 
  חזתה  תקופת 1993הצהרת  עקרונות  שנחתמה  בשנת  .  1991פ  החלו  בשנת  "ות  שלום  בין  ישראל  ואשחיש

ם  יעביר  חלק  מהפונקציות  לרשות ביניים  של  חמש  שנים  בה  הממשל  הצבאי  הישראלי  בשטחים  הכבושי
יבוש  הצבאי הכמשא  ומתן  על  הסדר  קבוע  וסיום  .  קים  של  הגדה  המערבית  ועזהלבח,  תרחבפלסטינית  נ

: הדיונים  בכמה  נושאים  נדחו  עד  המשא  ומתן  על  הסדר  הקבע.    1999הישראלי  היה  אמור  להסתיים  בשנת  
 ). 1948 לעזוב את אדמתם מאז שנת פלסטינים שאולצו(ולות ופליטים בג, ההתנחלויות, ירושלים

 
את  רשת  האזורים ר  הגדי,  1995משנת  )  2הסכם  אוסלו  (הגדה  המערבית  ורצועת  עזה    ר  זמני  לגבידסה

והפונקציות ,  בשטחים  הכבושים  לגביהם  תהיה  סמכות  שיפוט  לרשות  הפלסטינית  בתקופת  הביניים
2000וכחית בחודש ספטמבר נה  נתיפאדהיאההשיחות  נפסקו  לאחר  תחילת  .  הניהוליות  שיהיו  בידי  רשות  זו

 . 
 
  ונשארה  נתונה 2כם  אוסלו  הסהוצאה  מחוץ  לתחולת  )  1967ידי  ישראל  בשנת  -שסופחה  על(לים  שח  ירורזמ

ונושאים "  תושבים  קבועים"הפלסטינים  תושבי  מזרח  העיר  הם  בעלי  מעמד  של  .  למשפט  הפנימי  הישראלי
 ושאיםנ  השבי  אזורים  אחרים  בגדה  המערבית  ורצועת  עזפלסטינים  תו.  תעודות  זהות  ישראליות  כחולות
 .  א אישורלל, רה עליהם אסוהגישה לעיר; תעודות זהות פלסטיניות כחולות

 
 

 יו של כוח כובשבותימחו
 
  האפשר   ככלנעותמיה  ךותליטתו  שבשח  טשהאם  למשפט  הבינלאומי  נדרש  כוח  כובש  לנהל  את  תהב

ות  הבסיסיות יוכהגנה  על  הז,  באותה  עת,  א  מבטיחוהשך  ותו,    הקייםבסדרכת  שינויים  מרחיקי  לכת  מערי
  הכלל  הבינלאומי  לגבי  כיבוש  צבאי  הוא  שהכיבוש  הוא לש  יסוסבבעיון  רה.    6של  התושבים  בשטח  הכבוש

וש  לחיות  חיים בכח  טשואחת  ממטרותיו  המרכזיות  היא  לאפשר  לתושבים  של  ,  לתקופה  מוגבלת,  זמני
 . ל האפשרככ" מאלייםרונ"
 

 :בש כוללותוכח וכיו של בותימחו
 ). נבה הרביעית' לאמנת ג27סעיף (שה בכל עת בווכלוסיה הכאל אנימוה יחס ןתמ -
 ). נבה הרביעית' לאמנת ג55סעיף (חת אספקת מזון וציוד רפואי לאוכלוסיה הכבושה טבה -

                                                 
 .  וויתרה ירדן על תביעותיה לגבי הגדה המערבית1988נת שב 5
 : קורות לחובה תחת המשפט ההומניטארי הבינלאומי החל על כיבוש צבאי מצויים במה 6

והתקנות הנספחות לה ביחס לדיני ונוהגי ) אמנת האג(ביחס לדיני ונוהגי מלחמה ביבשה ) הרביעית(ת האג נמא -
 ;1907 לאוקטובר 18מיום ) תקנות האג(המלחמה ביבשה 

 ; 1949 באוגוסט 12מיום ) ה הרביעיתנב'אמנת ג(חמה למי מירחים בת  אזנגה ר בדבנבה הרביעית 'ת גנמא -
 והמתייחס להגנה על קרבנות 1949 באוגוסט 12נבה מיום 'של אמנות ג) 1977משנת ( לפרוטוקול הנוסף 75ף יעס -

 ). Iפרוטוקול (סכסוכים בינלאומיים חמושים 
 . הגיני המשפט הבינלאומי המללכ -
 . טים נוספים ראו הפרק על זכויות אדם בינלאומיות ומשפט הומניטארירפל -
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, שרותי  בריאות  והיגיינה  ציבוריים  באזור  הכבוש,  ואייםפר  ותיםרישחתם  ותחזוקם  של  טבה -
נבה '  לאמנת  ג56סעיף  (הבטחה  שצוותים  רפואיים  מכל  הקטגוריות  יוכלו  למלא  את  חובותיהם  ו

 ).הרביעית
 ).נבה הרביעית' לאמנת ג59סעיף (שר מתן סיוע לאוכלוסיה הכבושה פאל -

 
 61סעיף    (59-  ו56,  55  יפיםים  אינו  פוטר  את  הכוח  הכובש  מאחריותו  לפי  סערחאמים  רוגידי  -לעתן  ינהוע  סי

 ). נבה הרביעית'גלאמנת 
 
 :רסאנהכוח הכובש  לע

נבה '  לאמנת  ג33סעיף  (הכבושה  ייה  ש  בענישה  קולקטיבית  או  הפחדה  של  האוכלוסמוות  שישעל -
 ). הרביעית

או  להעביר ,  שבים  של  הטריטוריה  הכבושה  לטריטוריה  שלו  או  למקום  אחרות  חוכבביר  עהל -
נבה '  לאמנת  ג49סעיף  (כבש  וריה  אותה  טלתוך  הטרי  ולזרחית  שאה  וכלוסייהאהמחלקים  
 ). הרביעית

על  מנת ,  וט  באמצעים  שמטרתם  יצירת  אבטלה  או  הגבלת  הזדמנויות  תעסוקה  בשטח  הכבושקנל -
 ).נבה הרביעית' לאמנת ג52סעיף (ובש כה חוכהוד עבור בעללגרום לאוכלוסיה הכבושה 

  לאמנת 53סעיף    (אלא  אם  הדבר  נחוץ  לחלוטין  למבצעים  צבאיים,  וס  רכוש  פרטי  או  ציבורירהל -
 ). נבה הרביעית'ג

כלפי ,  י  בלבדינהלובש  הוא  במעמד  מכה  חהכו.  רכוש  פרטי  או  ציבורי  או  משאבים  טבעייםם  ריחהל -
 ). נות האגקת, 55 התקנ (.רכוש זה

 
 
 לות על תנועהבגה
 
 ת  ברמות  שונות  עלוהטילה  ישראל  הגבל,    השנים  האחרונות15-ובמיוחד  ב,  ך  למעלה  משלושה  עשוריםשמב

הגבלות .  בלות  אלו  לרמה  חסרת  תקדיםגה  ירהמחהובשלוש  השנים  האחרונות  ,  תנועתם  של  פלסטינים
ויות כז  טפשמל  ישראל  בהתאם  לבותיה  שימחונמצאות  בסתירה  ל,  כפי  שהוטלו  בשנים  האחרונות,  כאלו

 גדנכ  ועה  ולא  להפלותנתהש  פוח  על  ןגההם  עליה  ללפי,  ינלאומיבה  מניטאריוהההאדם  הבינלאומי  והמשפט  
 . ונשים קולקטיביים עכלוסיה בשטח כבוש או להטיל עליהוא
 
 ות לחירות תנועהכזה
 
לנוע  ולבחור  את  מקום  מגוריו  באופן ,  בתוך  שטח  זה,    הנמצא  כחוק  בתוך  שטחה  של  מדינה  זכותואדם"

  ).ICCPR (ותידינמה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומנא ל1.12 יףעס(". חופשי
 
  הזכות  לחירות  התנועה  של תא  יותבקעידי  ישראל  בשטחים  הכבושים  מפרים  ב-שננקטו  עלעי  בטחון  צמא

כבר .  נה  שישראל  היא  צד  להמא  ,ה  הבינלאומית  בדבר  זכויות  אזרחיות  ומדיניותנמאהמוגנת  ב,  פלסטינים
וף  מומחים   ג–ם  "דם  של  האוא  תוכחית  הביעה  הועדה  לזכויונה  נתיפאדהיאהלפני  התפרצות  ,  1998בשנת  

ה  לגבי  ההשלכות  החמורות  של  הגבלות  על  תנועה   דאג–ידי  המדינות  -ום  האמנה  עלשיימפקח  על  ה
 : בשטחים הכבושים

 
 
ות לבגהועדה  מציינת  בצער  את  הה,  נועהת  לן  שהביאו  להגבלות  עיטחווד  הועדה  מכירה  בבעיות  הבעב"

רצועת  עזה ,  ח  ירושלים  הנוסעים  בין  מזרםהמשפיעות  בעיקר  על  פלסטיני,  הנמשכות  המוטלות  על  תנועה
מצב זה , לדעת הועדה.  להן השלכות חמורות המשפיעות על כמעט כל תחומי החייםשרוא, והגדה המערבית

הועדה  דוחקת  בישראל ,  ס  לאנשים  באזורים  אלוחיב].  לאמנה  [12תחולת  סעיף  ל  םמעלה  נושאים  הנתוני
 . (CCPR/C/79/Add 93, para 22) ...."12שהיא מוגנת בסעיף  יפכ, עה תנופשוחללכבד את הזכות 

 
ועדות ימ,  נות  בחוקגועולות  להיות  מוטלות  רק  אם  הן  מכי  ת  לעבודוכזועה  והנתהפש  וחלהזכות  ל  לות  עבגה

קה  צבאית  ישראלית יקח.  ורק  במידה  בה  הן  נחוצות,  כגון  הגנה  על  הסדר  הציבורי,  להשגת  מטרה  לגיטימית
, "ריםוסג"כ    ביותר  להכריז  על  אזורים  צבאייםנרחבדעת  ים  צבאיים  שיקול  דוחקיקת  חירום  נותנות  למפק

 . גביל את השימוש בדרכים ולהטיל עוצרהל
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חייב ,  3פסקה  ,  12  הגבלות  המותרות  תחת  סעיף  לש  עלתןפה:  "ם"רי  הוועדה  לזכויות  אדם  של  האובדל
  של העקרונות  הבסיסיים  םעהתאמה  תוך  ך  שמירה  על  זכויות  אחרות  המובטחות  באמנה  וות  עשותיהל

, 2-  ו1פסקאות  ,  12רורה  של  האמנה  אם  הזכויות  המוגנות  בסעיף    בתהיה  זו  הפרה,  כך.  הפליה-שוויון  ואי
מוצא ,  דעה  פוליטית  או  אחרת,  דת,  שפה,  מין,  צבע,  כגון  על  בסיס  גזע,  ידי  יצירת  הבחנה  מכל  סוג-יוגבלו  על

 . 7"הושמד אחר כלעמו א ,חוסיי ,קניין, לאומי או חברתי
 
ם  שהם  מוטלות  על  כל משו,  הנרחבות  על  תנועתם  של  פלסטינים  אינן  פרופורציוניות  והן  מפלותבלות  גהה

ם  ישראליים  החיים  באופן  בלתי  חוקי ילחמתנ  לעואינן  מוטלות  ,  היותם  פלסטיניםבשל  ,  הפלסטינים
ות  טוענות  שאמצעים  אלו  מוטלים  תמיד  לשם  הגנה  על לילמרות  שהרשויות  הישרא.  בשטחים  הכבושים

ציפיים  לגביהם  יש פס  יםשנאההגבלות  המוטלות  בתוך  השטחים  הכבושים  אינן  מופנות  כלפי  ,  ליםישרא
ובעלות ,  הן  בלתי  חוקיות  מן  וככאלוושיההגבלות  הנן  רחבות  וחסרות  הבחנה  בי.  חשד  שהם  מהווים  איום

  . ליוני פלסטינים שלא ביצעו כל פשעמיהשפעה שלילית חמורה על חייהם של 
 
  קולקטיביתשהינעור על סיא
 

 ".י תגמול כלפי מוגנים ורכושם אסוריםשעמ....ריםוסא.... ייםצובנשים קיוע".... 
 ). נבה הרביעית'אמנת ג, 33יף עס (
 
פות תקיתים  קרובות  לאחר  פיגועים  והעל  ,רים  מהודקים  באופן  שגרתיגסור  צועל  טומ,  חים  הכבושיםטשב

. ל  או  באזורים  אחרים  של  השטחים  הכבושיםחמושות  בתוך  ישרא  תוטיניסלפידי  קבוצות  -אחרות  על
ל  המיועדים  להפחיד  ולהעניש  את  הקהילה ותגמ  אמצעים  אלו  מהווים  ענישה  קולקטיבית  ונראים  כמעשי

  תאר 2003בחודש  יוני  .  ראות  לדעת  הקהל  הישראלית  שהצבא  מגיב  להתקפותהכמו  גם  ל,  הפלסטינית  כולה
 .8" מה שאפשר לאפיין רק כענישה קולקטיביתרב לשלוש שנים שלמות שלקתמ"א את המצב כ"אונר

 
עוד .  ת  ובתקנות  האגביעינבה  הר'הלות  כזו  מפירה  את  האיסור  על  ענישה  קולקטיבית  הכלולה  באמנת  גנתה

, נבה  הרביעית'הביע  הצלב  האדום  דאגה  מכך  שהסגרים  מהווים  הפרה  של  אמנת  ג,  2001  פברואר  דשבחו
הגבלות .  ואיים  וחינוךפר  ותיםריש,  ית  והפרעה  להספקת  מזוןידי  הטלת  ענישה  קולקטיב-על]  הפרה[כולל  

 .  דרמטי מאזןעצמו באופתה עההתנוכאלו על 
 
 מניטאריוההלמים  לתקופות  ארוכות  מנוגדת  למשפט    שעת  הצלב  האדום  המדיניות  של  בידוד  כפריםדל"
על  אזרחים ינלאומי  המגינים  בה  מניטאריוההבמיוחד  ביחד  לאותם  אספקטים  של  המשפט  ,  ינלאומיבה

בר  חופשי  של  סיוע עמ  (55עיף  ס  תקים  מביאים  לעיתים  קרובות  להפרודהסגרים  ,  ואכן.  בתקופת  כיבוש
תנועה  של  תובלת   (56סעיף  ,  )ילדים  וחינוך  (50סעיף  ,  )ולקטיבית  קאיסור  על  ענישה  (33סעיף  ,  )רפואי  ומזון

של  אמנת )  בור  אנשים  שהואשמו  בעבירהגישה  לעורכי  דין  ע  (72וסעיף  )  ציוד  רפואי  ושרותי  בריאות  הציבור
הצלב  האדום  מדגיש ,  גות  בטחון  לגיטימיותאבעוד  אנו  מקבלים  שלמדינת  ישראל  ד.  נבה  הרביעית'ג

 ניטארימוהט  הפשממים  את  האותשאמצעים  הננקטים  כדי  להתמודד  עם  דאגות  אלו  חייבים  להיות  
. םיימאלרונמהירה  לחיים  אזרחיים  אמצעי  בטחון  אלו  חייבים  לאפשר  חזרה  ,  יתרה  מזאת.  ינלאומיבה

ישראל ",  ב  האדוםלצה"  על  השטחים  הכבושים  החלה,  נבה  הרביעית'המשמעות  של  אמנת  ג,  בעיקרה,  זוהי
2001 בפברואר 26, שלו"  תכנית  הסיוע  לסגר"ב  האדום  מתחיל  את  לצה :טונומייםאו/והשטחים  הכבושים

.  
 
 
 ליהפה ור עלסיא
 

, ללא כל הפלייה לרעה המבוססת, מוגנים שברשותו מתוך תשומת לב שווהא בעל הסכסוך נוהג בכל ההי"...
 ). נבה הרביעית'נת גמא 27יף עס(.". דת או השקפה מדינית, ל נימוקי גזעע, דבמיוח

 
, ידי  ישראל  כנגד  פלסטינים  אינן  עולות  בקנה  אחד  עם  כללי  זכויות  אדם  בסיסיים-בלות  המוטלות  עלגהה

טלת  עוצר  בשטחים הו  לות  על  תנועה  כגון  האיסור  על  שימוש  בכבישיםהגב.  עקרון  השוויון  דחבמיו
רי  הרשויות דבהאמצעים  הננקטים  ל.  לא  על  מתנחלים  ישראליים,    פלסטינים  בלבדלת  עומוטל,  יםכבושה

                                                 
 . 18קה ספ, (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9) 1999 בנובמבר 2 מיום 27הערה כללית , עדה לזכויות אדםוה 7
 . 2003 ביוני 6, )2003דצמבר -יולי (6' יה דחופה מסנפ, (UNRWA)א "נרוא 8
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כחותם  בשטחים שנו,  9  מתנחלים  ישראלים380,000-הישראליות  לשם  הגנה  על  בטחון  וחירות  התנועה  של  כ
געים  בחירות  התנועה  של  כשלושה  וחצי  מיליון ופ,  10נבה  הרביעית'  לאמנת  ג49ף  יעהכבושים  מפירה  את  ס

ל  העוצר  על טוה,  אלים  תקפו  פלסטינים  או  את  רכושםשרים  נחליתם  מהגם  במקרים  ב.  פלסטינים
ד  הגבלות  כאלו  לא  הוטלו  על  המתנחלים בעו,  ימיםוסמ  שנשללה  מהם  הגישה  לאזורים  ואם    הפלסטיני

 . הישראליים
 
יחס  מבחין  כלפי  בני  אדם  מצד  מדינה  מותר  רק  כאשר  הדבר ,    למשפט  זכויות  האדם  הבינלאומיאםתהב

ההגבלות  על  תנועת  פלסטינים .  כגון  הגנה  על  הסדר  הציבורי,  מטרות  לגיטימיותלונועד  ,  בייטקאוביי,  סביר
  האמנה פי-אינן  פרופורציוניות  ומהוות  הפליה  האסורה  על,  המוטלות  בשטחים  הכבושים  אינן  סבירות

 חברתיות  ותרבותיות,  האמנה  בדבר  זכויות  כלכליות,  תוניידמיות  חברתיות  ווכזר  בדבהבינלאומית  
 . י ההפליה הגזעיתגוסור כל עיבומית לאאמנה הבינלהו
 
 
 ריהסטו הי- הבלות על התנועגהה
 

 פוח תלותיט: 1967-1993
 
.   הפלסטינית  בכלכלה  הישראליתטיפחו  השלטונות  הישראליים  את  התלות  של  הכלכלה,  ך  שנים  רבותשמב

לישראל  ולרצועת  עזה ,  ופן  חופשי  למזרח  ירושליםאב  ועסנלמרבית  הפלסטינים  בגדה  המערבית  הורשו  
רוב  הפלסטינים  שחיו .  ביתרעמקד  הצבאי  בגדה  המפידי  ה-  על1972  אישור  יציאה  כללי  שניתן  בשנת  תחת

מכיוון  שלא  יכלו  לפתח  כלכלה .  רושליםברצועת  עזה  גם  הורשו  לנוע  באופן  חופשי  לישראל  ולמזרח  י
וך  סיכון   ת–ל  "ה  בחודור  בין  עבוחבלסטינים  לעיתים  קרובות  לפהצו  לאנ,  עצמאית  תחת  הכיבוש  הישראלי

 יבלוק,  בישראל.  ו  להסתמך  על  שוק  העבודה  הישראלי  א–ים  כבושושבי  השטחים  התכ  וד  מעמדםביא
 . שתכרו יותר מאשר בשטחים הכבושיםאבל עדיין ה, הפלסטינים שכר נמוך מעובדים ישראלים

 
בי שותשו  רד  נ1989בשנת  .  תושד  חתולהביאה  להגב,  1993-  ל1987בין  השנים  ,  אשונהרה  נתיפאדהיאה

לפני  מלחמת ,  1991בשנת  .  לשם  כניסה  לישראל,  הניתן  לחידוש  כל  שנה,  רצועת  עזה  להשיג  כרטיס  מגנטי
  מפלסטינים  להשיג  אישורים  אישיים  לכניסה יטלה  ישראל  את  אישור  היציאה  הכללי  ודרשהב,  רץהמפ

ומים  לאורך  הקו  הירוק סשראליים  מחיה  ןיטחוהציבו  כוחות  הב,  1993בחודש  מרץ  .  לישראל  ולירושלים
דבר  זה  הפריע  מאוד .  לו  לפקח  על  הכניסה  למזרח  ירושליםהחו,  המפריד  בין  הגדה  המערבית  וישראל

  המחברת  בין צפון ודרום הגדה המערבית עוברת דרך ר  והדרך  הראשיתחאמלפעילות  הכלכלית  הפלסטינית  
 . מזרח ירושלים

 
במשך  שבע .  גרתי  את  הפלסטינים  לתחום  בתיהםשופן  ה  באילבגהת  עוצר  על  ידי  הצבא  הישראלי  לטה

במהלך .  1995ש  של  הצבא  הישראלי  בשנת  חדמ-ות  עזה  נתונה  לעוצר  לילה  עד  התפרשותוע  רצייתהה,  שנים
ל  גם  הטיל  עוצר  לעיתים "צה.  במשך  תקופות  ארוכות,  המלשה  ממי  למשך  מלחמת  המפרץ  הוטל  עוצר

 . םיקרובות כאשר ביצע חיפושים ומעצר
 
 

 ות תהליך השלוםנש: 1993-2000
 
 רחא  החל  המינהל  הצבאי  הישראלי  להעביר  פונקציות  אזרחיות  שונות  לרשות  הפלסטינית  1994ת  נשב

ועברו  לרשות  הפלסטינית  והגדיר  את הש  קציותנופה  את  2  הגדיר  הסכם  אוסלו  1995שנת  ב.  ההקמת
  השיפוט  של  הרשות  הפלסטינית ליהם  חלע  "זוריםא"להגדה  המערבית  ורצועת  עזה    לשהחלוקה  המורכבת  

  כל  האספקטים  של לע  האולטימטיביתו  תפקטיביאה  ת  השליטה  אישראל  שמרה  בידה,  אולם.  באופן  זמני
הפיקוח  על  מעבר  הגבול  גם .  לאומייםהבינל  הגבווי  וק    השטחים  והן  לאורךךותהן  ב,  תנועת  הפלסטינים

 . ם הכבושים ומחוצה להםיהשטח תוךלרות וחסאפשר לישראל לפקח על היבוא והיצוא של 
 
 ה המערביתדגה
 

                                                 
ם ייחהשאר .  בגדה המערבית198,000- חיים ברצועת עזה וכ5,000-6,000-מתוכם כ. 380,000ספר הכולל של מתנחלים הוא מה 9

 . ת במזרח ירושליםובהתנחלוי
 . שלו לתוך הטריטוריות שכבשייה ביר את האוכלוסנבה הרביעית אוסר על כוח כובש להע' לאמנת ג49יף עס 10
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הרשות  הפלסטינית  אחראית ייתה  ה,  Aבאזור  .    יצר  שלושה  אזורים  בגדה  המערבית2ם  אוסלו  כסה
באזור .  ן  החיצונייטחוישראל  אחראית  לב  ו–בריאות  וחינוך  ,  משל  ל–ן  הפנים  ולעניינים  האזרחיים  יטחולב
B  ,יתה אל  הירשיי  דיבבעוד  ,  נים  האזרחיים  והסדר  הציבורייינהרשות  הפלסטינית  אחראית  לעייתה  ה

 . ןיטחו ישראל אחראית הן לעניינים האזרחיים והן לביתההי, Cבאזור . ןלביטחוהאחריות הכוללת 
 
 ,יתברמ.  מחנות  פליטים  וכפרים,  שכללו  את  רוב  הערים  הפלסטיניות  העיקריות  ךכמו    תוחAלות  אזור  ובג
כמה  כפרים ,  נחלויות  ישראליותתהת  א  ללכ  Cור  זא.  Bו  באזורי  יפרים  הפלסטיניים  הקטנים  יותר  הכה

  שנת דע.  שים  הראשייםיבכה  ל  כתאשה  למע,  ללכ  ,ןכ.  אזורים  בלתי  מיושבים  ואדמה  מעובדת,  ייםינפלסט
    אחוז  מכלל 21.8-  אחוז  ו18.2ר  כיסו  שא,  B-ו  A  אחוז  מהפלסטינים  בגדה  המערבית  גרו  באזורי  97.6,  2000
אחוז   2.4  קראך  ,    אחוז  מהשטח60כלל  ,  ית  מלאהלארר  היה  תחת  שליטה  יששא,  Cזור  א.  בהתאמה,  השטח

ד וע  התייההיא  לא  ,  ד  ישראל  שמרה  על  שליטה  ישירה  על  רוב  השטחשבעו,  כך.  לסטיניתפה  וכלוסייהאהמ
 . רש לספק לאוכלוסיה כבושהש נדוח כובכש ותיםרישצריכה לספק 

 
. Cדות  שסביבן  התנחלויות  ישראליות  וכבישים  הנמצאים  באזור  דובצלו  למובלעות  מופ  B-ו  Aרי  וזא
שליטת  ישראל ,  יכךפל.  Cארו  בתחום  אזור  שנ  B-ו  A  המקשרות  בין  ערים  וכפרים  באזורי  ותכים  ראשירד

נים שב.  B-ו  A  לפקח  על  אספקטים  רבים  של  חייהם  של  הפלסטינים  החיים  באזורי  פשרת  להאמ  Cבאזור  
די  לבנות כ  םטיניסלפהפקיעה  ישראל  שטחי  אדמה  נרחבים  מ,  1993  ת  בשנתונשלאחר  חתימת  הסכם  העקרו

 ייהנשלאחת  ,  טחים  הכבושיםשה  ביחרבל  כבישים  עוקפים  המחברים  את  ההתנחלויות  הישראליות    שרשת
, רך  כלל  אופן  זמני  לתקופות  קצובותדב,  "ך  צבאיצור  "ו  בנימוק  שלקעפהות  אלפי  דונמים  עשרו.  ישראללו

. תיותנחלוהו"  םיוקפע  םשיכבי"כגון  ,  ה  בהם  שימוש  להקמת  מבנים  קבועיםשת  נעובואבל  לעיתים  קר
מ  של  כבישים  עוקפים  נסללו  על "  ק350-העריך  המכון  למחקר  יישומי  בירושלים  שכ,  2002בחודש  מאי  

האיצה  ישראל  את  קצב ,  באותה  תקופת  זמן.  כאלו"  זמניים"  שהוחרמה  על  ידי  צהל  באמצעות  צווים  אדמה
 240,000-מספר  המתנחלים  הישראלים  עלה  מ.  דיםקת    חסרבצקחלויות  בשטחים  הכבושים  לנתהבניית  ה

 . 2000 עד סוף שנת 380,000- ל1993בשנת 
 
 וןרבח
 
ואשר  חילק  את ,  1997ן  ישראל  לרשות  הפלסטינית  בשנת  שנחתם  בי,  ר  חברון  נוהלה  תחת  הסכם  נפרדיעה

ישראל  התירה  לישראלים  להקים ,    המערביתהיגוד  לערים  אחרות  בגדנב.  H-2-ו  H-1:  יםרוזהעיר  לשני  א
. מקום  הקדוש  הן  למוסלמים  והן  ליהודים,  ליד  מערת  המכפלה,  ב  העירבלארבע  מובלעות  התנחלויות  

שות  הפלסטינית  אמורה  להיות  אחראית רה  תהייה,    פלסטינים100,000-אוכלס  ביותר  ממה,  H-1ור  זאב
לל  את  מערת וכ  H-2אזור  .  ם  אחרות  בגדה  המערביתי  בערהיהכפי  ש,  נים  ולעניינים  האזרחייםפה  טחוןיבל

האזור .    מתנחלים  ישראלים500-  פלסטינים  וכ30,000-מאוכלס  בכ,  ות  התנחלותלעהמכפלה  וארבע  מוב
 . ינשאר תחת שליטת הצבא הישראל

 
 עת עזהוצר
 
 םניפן  הוטחיבל  חילק  את  רצועת  עזה  לאזורים  בהם  הרשות  הפלסטינית  תהיה  אחראית  2ם  אוסלו  כסה

כבישים  עוקפים  ואזורים ,  לויותנחהת  ה–ת  שליטה  ישראלית  חת  שארווישואזורים  ,  ולעניינים  האזרחיים
 . ליד הגבול בין רצועת עזה ומצרים, בהם יש מתקנים צבאיים

 
, המאוכלסים  בצפיפות,  רים  אלואזו.  ת  השיפוט  של  הרשות  הפלסטיניתחת    מרצועת  עזה  היוחוזא  60-כ

המחברים  את ,  ידי  כבישים  עוקפים  ממערב  למזרח-ויות  ישראליות  ועללנחתה  17ידי  -הופרדו  על
גדר  מערכת  חשמלית  נמתחה  לאורך  הצד  המזרחי  של  רצועת  עזה  בצמוד .  תנחלויות  זו  לזו  ולישראלהה

הגדה  המערבית  יכלו  להתחמק מ  םטיניסלפבעוד  ,  כך.  מאושרת-נעה  למעשה  כל  יציאה  בלתיומ,  לישראל
ותחבורה   םיתנועת  פלסטינ.    יכלו  לעשות  כךאל  צועת  עזהרמ  טיניםפלס,  יוןשירא  לל  לתוך  ישראל  לעבוד

ך  זמן  רב שמב  נתונה  לעיתים  קרובות  לעיכובים  יתההי    לבותטצהרך  כמה  נקודות  ואלרות  וחסמסחרית  של  
 . שראלית או בשל סגריה טחוניתיבהבשל הביקורת 

 
 
 יםלמצרדן וריל, עה לתוך ישראלונת
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בית ערורים  אינדיבידואלים  לשם  כניסה  לישראל  או  לשם  נסיעה  בין  הגדה  המשיאטה  לפיה  נדרשים  ישה
-  ו1994בין  השנים  .  נשארה  במקומה  במשך  כל  תקופה  זו,  ורצועת  עזה  בדרכים  שאינן  דרכי  מעבר  בטוח

  מניעה ךות,  קופות  ממושכותתל  יללכתים  קרובות  והטילה  סגר  יעלהאישורים    תאהקפיאה  ישראל  ,  1997
, ם  הפנימייםריבסג  ומכ.    לישראל  ולמזרח  ירושליםיכנסה  המערבית  ומרצועת  עזה  מלהד  מהגםינסטילפמ

חודשים ב. טלו לאחר פיגועי התאבדות פלסטיניים או התגברות המתח בשטחים הכבושיםוה סגרים  כלליים
ת  פיגועי  התאבדות  בישראל    סדרלאמיסאהיהאד  'כים  של  החמאס  והגמותעו  ציב,  1996פברואר  ומרץ  

  חברי  כוחות 37לל  כו,  םי  פלסטינ65,  1996מבר  ואוקטובר  טפסבחודשים  .    אזרחים  ישראלים59גו  רהו
  הכבושים   הפגנות  בשטחיםמהלךשראליים  נהרגו  ביה  טחוןיבה  חברי  כוחות  16-לסטינים  ופה  טחוןיבה

(ם  בשטחים  הכבושים    "פי  דיווח  משרד  המתאם  המיוחד  של  האו  על  .כותלה  תבמחאה  על  פתיחת  מנהר
UNSCO(  ,82  11  אחוז31.9ינו  יה  ,1996  אבדו  בשל  סגר  מקיף  בשנת  םיי  ימי  עבודה  פוטנציאל277וך  תמ .

 . רים הדוקים תורגמו מיידית לאבטלה ועוני מוגבריםגס
 
ש פוח).  ימים24.5רק (הדוקים ה הירידה בסגרים םע, צב השתפרמה 2000ת נש ויתס דע  1998ילת  שנת  חתמ
 10-ירדה  האבטלה  ל,  2000עד  שנת  .  רם  עיקרי  בהתאוששות  הכלכלה  הפלסטיניתה  גועה  משופר  היונת

מידת ,  בודה  בשכר  בישראל  ובהתנחלויותעב  ימתוסמלמרות  שהפלסטינים  נשארו  תלויים  במידה  .  אחוז
 לעוט  לשלישראל  המשיכה  ,  לםוא.  12חתוגלת  להתפסמ  תהייהכלכלה  הפלסטינית  התלות  ירדה  ככל  שה

ומהגדה ,  מעבר  הגבול  בין  רצועת  עזה  ומצרים,  שר  אלנביגו  חי  רפר  מעבךרדורות  חסותנועת  אנשים  
ים מלצרים  הפלסטיניים  עמדו  לעיתים  קרובות  בפני  עיכובים  בגבולות  ובנוהמו,  ןהמערבית  לירד

 . לעליה בעלות והקטנת יכולתם להתחרות בשווקים חיצונייםדבר שהביא , הישראליים
 
 
 ים פנימייםרגס
 
לאחר ,  היה  שבתקופת  שנות  תהליך  השלום,  ינלאומיבה  ורשימבקרב  החברה  הישראלית  וב,  שם  הנפוץורה

וץ  לרוב  האזורים  הפלסטיניים  המאוכלסים חמ  ל  הצבא  הישראליש  דשחמיסה  רפל  וביאהש  ההסכמים
או "  אוטונומיה"הפלסטינים  ניהלו  את  חייהם  במצב  של  ,  קמת  הרשות  הפלסטיניתבשטחים  הכבושים  וה

 . לא זה היה המצב, אך". עצמי-שלטון"
 

סוכל  במהלך  התקופה ,  כפי  שהוא  מבוטא  בהסכמי  אוסלו,  מוש  עקרון  השלמות  הטריטוריאליתימ"
 C-ו  A  ,Bקראים    האזורים  המת  ביןרותחוסדם  והגבלות  ישראליות  על  תנועת  בני  א  ידי-הנדונה  על

ובין ,  בין  הגדה  המערבית  ורצועת  עזה,  בין  ירושלים  ושאר  הגדה  המערבית,  דה  המערביתגב
י מיהנמל  ה  יולא  הושג  הסכם  לגב,  הסדרי  מעבר  בטוח  לא  הוקמו.  השטחים  הכבושים  ושאר  העולם

, 1993  למרץ  30-וקף  מאז  הת  בהיתיהש,  המדיניות  הישראלית  של  סגר  כללי.  התעופה  בעזה-למנו
ישנם  מחסומים  ישראליים  קבועים .  ני  אדםבו  רותוחס  מטילה  הגבלות  מפורשות  על  ניידות

דה  מובחנים  בהם   עבורכת  של  אישוריעמו,  כולל  דרכי  תעבורה  מרכזיות,  תוטיניסלפבדרכים  
וכל ,  יםמאמינים  דתי,  סטודנטים,  צוותים  רפואיים  וחולים,  אנשי  עסקים,  םיבדם  עויביוחמ

חבורה תה  סה  לירושלים  מונעות  גישה  לעורקינכהגבלות  על  .  ל  פלסטיניםהקטגוריות  האחרות  ש
סגר .  עלותם  גבוההש  םדבר  המצריך  עיקופים  ארוכי,    המערביתהדג  הלש  הראשי  מצפון  לדרום

 353יפים  תקופתיים  שבעטיים  נשללה  לחלוטין  התנועה  במשך  קם  מירגידי  ס-לע  כללי  זה  הוחרף
ע  פיגוע   בוצכאשר,  1997  במרץ  21-מאז  ה.  1997  ואמצע  יוני  1993  למרץ  30-ן  היב  דארייםנלקימים  

 24ך  שמללו  סגרים  מקיפים  כאלו  טוה,  ונהרגו  שלוש  נשים,  מאסחה  ידי-לעככל  הנראה  ,  בתל  אביב
בין  אזורי (ורה  התנועה  אפילו  בתוך  הגדה  המערבית  סא  תההיי,  בימים  בהם  היה  סגר  פנימי.  ימים

A  ו-B  (י  אדם  ובנרותוחסהגבלות  ישראליות  על  תנועת  .  1996ת  נשבמים  ימתים  מי  27  שך  מב 
מים  עיכובים  ומתווספות רגנתוצאה  מכך  כו,  ויקטים  לפרם  וחומרי  גלם"טלות  גם  על  פקידי  אוומ

רצועת  עזה  וקיימת  הפרעה  רצינית  לעבודת  הסוכנויות ו  תדה  המערביגב  יקטיםורפעלויות  לפיתוח  
 .199713יוני , ם"ל האו"כזמ. "תוניטארימוהה
 

ועצרו  את  תנועת ,  בגדה  המערבית"  נימייםים  פרגס  "נה  בשםוכשה  מקרים  הטיל  הצבא  הישראלי  מה  מכב
אלו  נערכו  בדרך  כלל יים  סגרים  פנימ.  לעיתים  שבועות,  שך  ימיםמב  C-ו  A  ,Bכל  הפלסטינים  בין  אזורי  

                                                 
 . 21לה בט, IV .4, 1997 הכלכלה הפלסטינית לע UNSCOח "דו' ר 11
 56.4-בהשוואה ל, ישראל ובאזורים בשליטת ישראל ב אחוז מהעבודות החדשות שנוצרו עבור פלסטינים היו34.6, 1999נת שב 12

 .1998אחוז בשנת 
Ref: A/ES-10/6, S/1997/494. 1997 ביוני 26ום ימ, ES-10/2אם להחלטת האסיפה הכללית ם הוגש בהת"ל האו"ח מזכ"וד 13
פעולות : 5' יום מס-פריט סדר. 52-השנה ה, ןויטחבה מועצת; מועצת הביטחון. 10' מושב חירום מיוחד מס, סיפה הכלליתאה. 

 ). 22פסקה (בושים ושאר השטחים הפלסטינים הכ, ישראליות בלתי חוקיות במזרח ירושלים הכבושה
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מוש קפות  פלסטיניות  על  ישראלים  בתוך  ישראל  או  בתקופות  של  מתח  שנגרמו  עקב  השיהתכתגובה  ל
 םי  אחוז  מהפלסטינ60מיוחד  עבור  ב,  וסקפנ  רמאלייםונהים  יחה.  ד  הצבא  הישראליצמ  חוכבפרז  ומה

. 14םו  י21נמשך  ,  1996בחודש  מרץ  ,  ר  הפנימי  המקיף  הראשוןגהס.  יאוא  בעיקרו  חקלהש,  Bהחיים  באזור  
  הוטלו 1998שנת  ב.  י  הגדה  המערבית  או  בחלקהבחר  ימים  של  סגר  פנימי    בכל  27כ  "הסלו  טוה,  1997נת  שב
  . ימי סגר40כ  "הס
 
צור  את על   יכולה,  מערבית  ה  אחוז  מהגדה40-למרות  נסיגתה  מכ,  ים  הפנימיים  מראים  כיצד  ישראלגרסה

ישים בכבצעות  שליטתה  באזורים  ו  באמע  פגיעה  אנושה  בכלכלה  הפלסטיניתוגפ  ולםייהחיים  הפלסטינ
 רירד  לאח,  לעומת  זאת,  השימוש  בעוצר.  אורהלכ-ב  המובלעות  הפלסטיניות  האוטונומיותיבסהראשיים  

הקמת  הרשות  הפלסטינית  וישראל  הסיגה  בהדרגה  את  צבאה  מרוב  האזורים  המאוכלסים  של  השטחים 
 .  חברוןלש H-2ל הטיל עוצר לעיתים קרובות על פלסטינים החיים באזור "צה, אולם. הכבושים

 
 הדים  רואים  את  הגדה  המערבית  ועזה  כיחשני  הצדדי"פלסטינית  -אם  להכרזת  העקרונות  הישראליתתהב
התקוות  שהמצב  החדש  לאחר ,  לםוא.  15"ששלמותה  תשמר  במהלך  תקופת  הביניים,  טוריאלית  אחתיטר

לא  התירה  את   לאישר.  לא  התממשו,  ההסכם  יקל  על  הפלסטינים  לפחות  לנסוע  בין  עזה  והגדה  המערבית
פלסטיני  לגבי -הכלולה  בהסכם  הישראלי,  תבין  רצועת  עזה  והגדה  המערבי"  מעבר  הבטוח"פתיחת  כביש  ה

 ידי-לע"  מעבר  הבטוח"מוש  בהשי.  199916חודש  אוקטובר    דע  ו1994  במאי  5-  הןיב,  רצועת  עזה  ויריחו
שלעיתים  קרובות ,  ידי  הרשויות  הישראליות-רשאה  עלהו  חונייםטיבשורים  איסטינים  נותר  תלוי  במתן  לפ

" מעבר  הבטוח"  נסגר  ה2000  באוקטובר  6-ב".    הבטוחמעבר"סרבו  לתת  אישור  לכך  ולעיתים  סגרו  את  ה
, צועהרה ה מעולם לא עזבו אתזעביים חה יוןילמ ה1.3ך ותמ םינסטילפהב ור, 2000עד שנת . ולא נפתח מאז

 . ר" קמ348 רק לואזור שגוד
 
 :קרש-ר פלגת תמאמרה עורכת הדין הישראלי, 1994כנס בחודש ספטמבר יה ברבדב
 

ומי חת  ן  להם  את  הכוחות  הנחוצים  להפעיליא  אך...  מי  אחריות  רבים  תחויבלוק  םיסטינלפה
קוד תפושולטת  בחייהם  של  תושבי  עזה  ,  שמחד-סותפרתההלמרות  ,  נראה  שישראל.  אחריות  אלו

 1,000-אך  עדיין  למעלה  מ,  הרשות  הפלסטינית  נטלה  אחריות  על  החינוך...  ברה  שלהםחה
ת  אישור לב  קםשל  ל"המערבית  תלויים  בצהסטודנטים  הרוצים  ללמוד  באוניברסיטאות  בגדה  

עובדים  מעזה  אינם  יכולים   ךא,  תיהכלכלה  בעזה  היא  באחריות  הרשות  הפלסטינ....  יציאה
 היותצרת  חקלאית  המיוצרת  בעזה  אינה  יכולה  לתו,  מות  העבודה  שלהם  בישראלוקמלהחזיק  ב

ים  הרלבנטיים אלא  אם  האישור',  מיוצאת  ומומחים  אינם  מורשים  לבקר  את  רצועת  עזה  וכו
 . 17"ידי הרשויות הישראליות-ניתנים על

  
 : כי" בצלם"הל הפיתוח  בנמ, ציין אהרון בק, תו כנסואב
 

 ת את האישורים תל רוב וסירטיםרוקיובעיכובים , ינו תהליך מתמשך של הטרדהאר" 
 נו  מאמינים  שבאמצעים  אלו  של  הטרדה או,  חוניותטיבות  ביסכשבדרך  כלל  ניתנו  לכך  ,  ולאה

  . 18"סחיטה וכפיה, יים ככלים לאיוםלארן הישיטחוחות הבוכ משים משת
 
 בלות הנוכחיותגהה
 
 נתיפאדהיאלגבלות  על  תנועת  הפלסטינים  בשטחים  הכבושים  היא  ברובה  תגובה  הב  ות  שההחרפהרמל
  הפלסטינים לש  הם  חייו  ההגבלות  כבר  בעלות  משמעות  בקביעת  איכותיה  ני  פריצתה  פעוד  ל  ,וכחיתנה
שעלו  בעקבות ,  קוות  לשיפור  בחיי  היומיום  והציפיות  לעתידתה  דןבואגבלות  תרמו  להה.  לתםכלכתוח  ופי

עבר  לגבולות  מחנות  הפליטים   מהפלסטינים  מצאו  שהחירות  החדשה  שלהם  אינה  יוצאת.  תהליך  השלום

                                                 
 . בני אדם59בהם נהרגו , יהאד האיסלמי'בעקבות ארבעה פיגועי התאבדות של החמאס והגא גר בסה 14
 . 1993 בספטמבר 13-ידי שני הצדדים ב-ביניים עצמי שנחתם על-הרת העקרונות לגבי הסדרי ממשלצבה IVיף עס 15
נסיגת לגע ונבהפרוטוקול (יני לגבי רצועת עזה ואזור יריחו פלסט-נכללה בהסכם הישראלי" מעבר הבטוח"וראה להקמת ההה 16

ההוראה נקבעה מחדש ופורטה . 1994 במאי 5-ם בקהיר בדיידי שני הצד-שנחתם על) כוחות צבא ישראליים והסדרי בטחון
י הצדדים שנחתם על ידי שנ, פלסטיני לגבי הגדה המערבית ורצועת עזה-של הסכם הביניים הישראלי) מעבר בטוח (10בסעיף 

 . 1995 בספטמבר 28-ב) ב"ארה(בוושינגטון הבירה 
 Pax Christi International זכויות אדם בינלאומיות ונערך על ידי תכיפאל ידי המרכז-מר שהוגש בכנס שאורגן עלאמ 17
קופת המקרה של השטחים הפלסטינים הכבושים בת: אכיפת זכויות אדם בינלאומיות. 1994 בספטמבר 17-18-רושלים ביב

 . 17' עמ, )1996ושלים רי, CHRE ( המעבר
 . 52' בעמ, םש 18
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, ובבבעוד  חיילים  ישראלים  הרחיבו  וחיזקו  את  שליטתם  באזור  הס,  ותדדבומדי  והמובלעות  המ-הצפופים
  . משאביםבו
 
 
 
 וק הסגרים בגדה המערביתדיה
 
ל  לגבי  סגרים "  מדיניות  צהתא  ,בנימין  בן  אליעזר,  ראלי  דאז  הישטחוןיבההסביר  שר  ,  2002אוקטובר  ב  3-ב

כולל ,  נחיות  של  המפקד  הצבאי  הן  להקפיא  את  כל  התנועה  בכבישי  הגדה  המערביתהה":  פנימיים  בכנסת
  ".ןיטחופרטיות ואחרים בהתאם לצרכי הבמכוניות , אוטובוסים, מוניות

 
ן פואהמזוהות  ב,  ית  נועדו  למכוניות  ישראליותבהכבישים  העיקריים  בגדה  המער,  רי  הצבא  הישראליבדל

וי היזידי  לוחיות  -לע  יםהוזהמ,  םיירכבים  פלסטינ.  ורכבים  צבאיים,  תובוהצוי  היזבולט  באמצעות  לוחיות  
נים  האחרונות  נציגי  אמנסטי  אינטרנשיונל  כמעט  ולא  ראו שב.  בישים  אלוכב  אסורים  בנסיעה,  ירוקות

טינים  נראו  לעיתים סלפ.  מלבד  כמה  מוניות,  קות  בכבישים  הראשייםוריוי  היזמכוניות  הנושאות  לוחיות  
 .ש שניםולשדבר שהיה מראה נדיר לפני , ובות כשהם נוהגים בעגלות רתומות לחמורים או אתונותקר

 
הבסיס .  תיבלבקש  אישורים  לנסוע  ברכבים  פרטיים  בין  ערי  הגדה  המערטינים  רשאים  סלפ:  וריםשיא
ם  והפרוצדורות  להגשת ירו  להם  מותר  לקבל  אישהאדםגוריות  של  בני  טקה,  טה  חדשה  זוישלקי  וחה
סטינים  נדרשו  להשיג  אישורים  כאלו  ולמרות  כמה  בקשות  מצד לפשחודשים  לאחר  .  אינם  ברורים,  קשההב

UNSCO  ואלת  האישורים  בקלק  של  כללים  תעהלא  העבירו  השלטונות  הישראליים  ין  ידע,  יפלומטיםדו 
הודיע  בעל  פה  לאגודה ,  ביתרעמש  למפקד  הצבאי  בגדה  ה"סגן  היועמ,  קרמןועמית  צ.  תבכב,  פרוצדורות

ל "פקיד  אחר  של  צה.  ל  רשאים  לקבל  אישורים"לזכויות  האזרח  בישראל  שרופאים  ועובדי  ארגונים  בינ
עובדי  המנהל  האזרחי  ועובדים  של  ארגונים ,  מורים,  רופאים,    האזרח  שסוחריםהודיע  לאגודה  לזכויות

 . ם לקבל אישורירשא, בינלאומיים
 
או ,  ו  אחרים  סורבו  ללא  הסברליאו,  יכובים  מרובים  ע  אישורים  לאחריבלוו  קלא    פלסטינים  מקבוצותהמכ

ם  תקפים  רק הו,    חודש  ימיםלש    לתקופות  קצובותקר  ך  כללרדבורים  ניתנים  איש.  "נייםיטחוב"מטעמים  
אשר  מוטל כ).  ב  בבוקר  עד  שבע  בערשמחמ,  לוח  בימיבדרך  כלל  (מות  לנסיעה  בימים  מסוימים  ובשעות  מסוי

פן ואבלים  ישראלים  ייחעים  נומרים  חא  קריםמב.  תמש  באישוריםהש  ניתן  לאל  ו  סגר  כלליא/ועוצר  
ם  התערבו  לעיתים  קרובות  במקרים  בהם גוני  זכויות  אדם  ישראליירא  .אי  האישורשונ  רבעשרירותי  את  מ

 בעליאף  כי  היו  ,  כגון  מזון  ומים,  שאים  מצרכים  חיונייםונהחיילים  ישראלים  סרבו  לתת  מעבר  לנהגים  
יטה של  ,רך  זודב,  רבים  חוששים  להגיש  בקשה  לאישור  מחשש  למתן  תוקףם  טיניפלס.  ףקת  יוןשיר

ריהם בדלם  שושמיש  בקשות  גהלהם  מסרבים  ,  בנוסף.  שרירותית  אותה  הם  רואים  כבלתי  חוקית  לחלוטין
". משתפי  פעולה"דיעין  הישראלי  כאמצעי  לגיוס  ור  נעשה  שימוש  בשיטת  האישורים  על  ידי  הצבא  והמבעב

רחק ממ  תוהזאותן  ניתן  ל  (תוטיניסלפם  חוששים  לנסוע  משום  שמכיוון  שלמכוניות  ריחלק  ממחזיקי  האישו
בלי , רחקממ יילים  רשאים  לירות  במכוניותחו  ישים  הראשייםאסור  לנסוע  בכב)  בשל  לוחית  הזיהוי  הירוקה

 . סיעה בכבישים אלו או לאנלהתקרב ולבדוק האם יש להם אישור 
 

ות ארלנוהג  בכבישים  אלו  ורואה  טנק  במרחק  אני  תוהה  אם  אצליח  להגיע  הביתה    ינ  פעם  שאלכ"
 יעזור לי או אל ורשיאה, הרגאבל אם חיילים יירו בי וא, וקף לחודשתב יש לי אישור. את ילדיי שוב

  חשוד  שגרם  להם  לחשוב והם  תמיד  יכולים  לומר  שהייתי  טרוריסט  או  שעשיתי  משה.  למשפחתי
לכן  אני  מנסה ?    ויתנצלו  מה  זה  יעזור  אם  אני  מתאה  אם  הם  יודו  שעשו  שגיםגו.  שהיוויתי  סכנה

נובמבר ,  סטי  אינטרנשיונללנציגי  אמנ,  רך  דין  לענייני  זכויות  אדםוע  ("נסוע  ככל  שאפשרלמ  מנעיהל
2002.( 

 
. ילו  במקרי  חירום  ואפכה  ברגלילהך  רוצאפילו  ל,  ות  לאישורים  נדחות  לעיתים  קרובות  ללא  הסברשקב

אם פעולות הממשלה בשטחים תמ קשר עם" רופאים לזכויות אדם" הישראלי ון הארג יצר2003בחודש יולי 
 –רחק  שבעה  קילומטרים    מ–ר  הקרובה  שכם  יעלליה  דואסעד  חארוף  לנסוע  מביתו  בכפר  יר  לותיש  ובקש

ור תעלן  רק  לאחר  שהארגון  פנה  לתקשורת  ואיים  תההיתר  ני.    בבית  החולים5-ר  את  בנו  בן  ה  לבקדיכ
 .19צ"לבג

 
סה כנישה  פרים  סובביםכמ    ראו  נציגי  אמנסטי  אינטרנשיונל  פלסטינים2003לך  ביקור  בחודש  מאי  המב
 .כם ובמחסום בכניסה לקלקיליהשל יסהבכנ, יהם במחסום חוורהה עלרסאנ

                                                 
 . 2003 ביולי 17, "רופאים לזכויות אדם"כון דע, "?יכון בטחוני לישראל ס–מאודליה לשכם ר בעמה: "'ר 19
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מש שמה  נציגים  של  אמנסטי  אינטרנשיונל  מחברון  לירושלים  דרך  הכביש  ינשו  עסנ,  2002נובמבר  ב  2-ב

לקחה  שלוש  ורבע  שעות ,  שיארה  דקות  בכביש  20-30ורה  לקחת  מא  יתהיהש,  יעהסנה.  רכבים  פלסטינים
לעבור ,  תאצסם  לרכבים  היה  על  הנוסעים  לה  הכביש  נחבבכל  נקודה  .  לפת  רכבים  חמש  פעמיםחה  ונדרשה

אורך  הנסיעה .    לאוטובוס  או  מונית  אחרים  בצד  השנייכנסן  ולהוטביות    קובוףקעלר  או  עפברגל  תלולית  
 אל]  וסעיםנה[מאחר  ובאותו  יום  ,  נבע  רק  מהעיקופים  הכפויים  סביב  כבישים  סגורים  ואזורים  אסורים

,   לעבור  במחסומיםידכסעים  נבדקים  וצריכים  לחכות  כאשר  הנו.  ךנבדקו  במחסומי  הצבא  לאורך  הדר
 . רב יותרןמזה לוקחת אפילו יעהנס

 
, ים  הראשיות  וכפרים  רבים  בגדה  המערביתרעהא  הישראלי  שולט  בתנועה  לתוך  בצה:  ומים  פיזייםסחמ

 תידי  חסימת  דרכים  אחרו-ידי  הקמת  מחסומים  בכבישים  ראשיים  ומשניים  ועל-לע,  והיציאה  מהם
  הצבא  בחפירת  תעלות  עמוקות  על חלה,  יוחדמב,  ה  האחרונהנשב.  ןוטבביות  וקוכשולים  מעפר  באמצעות  מ

גשם  ובוץ  ממלאים  את  התעלות ,  במשך  חודשי  החורף.  מנת  למנוע  מפלסטינים  לפתוח  דרכים  סגורות
הביוב  לתוך  החפירות  כדי  להכשיל  את   את  תים  יעלמפנה    ףאא  הצב.  והופכים  את  שוליהן  לחלקלקים

כפרים  הסמוכים  להתנחלויות  ישראליות  או  לכבישים  בהם .  ף  של  הולכי  הרגל  הזריזים  ביותרהמעבר  א
יות בוק,  ק  מהכפרים  כותרו  לחלוטין  באמצעות  סוללות  עפרחל.  םנוסעים  מתנחלים  נותקו  יותר  מאחרי

נושאים הולנסים  ומיכליות  במאאפילו  ,  ל  גישה  באמצעות  רכביםש  תתוך  מניעה  מוחלט,  ן  ותעלותוטב
ד  תלוליות במורריאים  לא  קל  לטפס  במעלה  וובעירים  צף  לא.  אינו  קל  לגגם  המעבר  בר.  קת  מים  חיוניתאספ

עבור  אלו  הנושאים  פריטים  כבדים  או  מסורבלים  וכן  עבור .  העפר  תוך  נשיאת  סלי  קניות  וילדים  קטנים
 . המטלה היא פשוט בלתי אפשרית, זקנים ונכים

 
 יני  לבית  המשפט  בבקשהטסלסהר  האדום  הפהו"  זכויות  אדםפאים  לור",  םינוהארג  עתרו  2000ת  נשב
שלה  הישראלית  הכחישה  שכפרים  כלשהם  נחסמו ממה.    על  הקמת  מכשולי  דרכים  כאלורסוהא  וציא  צולה

כפי  שנטען ,  אם,  ה  מזאתרתי"  :צ  קבע  כי"בג.  צ  דחה  את  העתירה"לחלוטין  באמצעות  מכשולים  פיזיים  ובג
,   למדיניותודבניג,  ת  מחסומי  דרכיםועצהוא  באמת  מבודד  לחלוטין  באמרפי  שגיאו  גיש  תא,  ידי  העותר-על

והם  לקחו  על ,  ואפילו  בקשו  מהעותר  להודיע  להם  על  כך  במהלך  הדיונים,  המשיבים  מעוניינים  לדעת  זאת
בית  המשפט  מאמין  שזוהי  אכן  הדרך  הנכונה  שהעותר  צריך ...  עצמם  להבהיר  ולטפל  במקרה  כפי  שנחוץ

ולאפשר ,  תלונות  ספציפיות  לגבי  מקרים  ספציפיים  בהן  הפרוצדורות  אינן  נשמרותלהגיש  :  בה  לנקוט
 . 20"למשיבים להבהיר ולעבד תלונות כאלו

 
 
דיק  באזור  שכם -פרים  בורקין  ואלכהשכך    לעתלונה  "  רופאים  לזכויות  אדם"הגיש  ארגון  ,  רה  אחרקמב

 רשץ  עויתשובת  .  ן  הגבוה  לצדק  ממשלת  ישראל  בפני  בית  הדילש  ייבותהחתהסותר  את    הנחסמו  באופן
ק יד-אמנם  דרך  הגישה  לכפרים  בורקין  וא  יכנו  אצמ  ":ייתהא  ה"כתב  לרלמב    חיים  ישראלי  רמ  ןיטחוהב

  נעשו אל  ה  אלהתנועלות  בגהזאת  יודגש  כי    םע...  י  הכפריםנ  ששביןוכך  גם  הדרך  הסלולה  ,  חסומה
שבים  להשתמש  בדרך  העפר  המחברת  את יעץ  לתוהוא    "ניים  מובהקיםיטחומים  בעטמ  אלא,  רות  לבירשב

שה יג  תהייהשלרוב  תושבי  האזור  לא  "  רופאים  לזכויות  אדם"מצא  ארגון  ,  לאחר  חקירה.  בורקין  וסלפיט
 . ר זופע  הדרך היחידה בה היה ניתן להשתמש בדרךושהי, לרכבים בעלי הנעה קדמית

 
ם  דרכים  אלו    לעיתים סוחר  וזוחאבל  הצבא  הישראלי  ,  טינים  דרכים  מאולתרותסלפו  חתפ,  ה  כפריםמכב

מלבד  אולי ,  שמישות-תילב  כותפוהידי  הצבא  -בעונות  הגשומות  אפילו  אותן  דרכים  שלא  נחסמו  על.  קרובות
 . אינם זמינים למרבית הפלסטינים ש–מית דק ים בעלי הנעהבכרי יד-על
 
 
 לות מרוחקות שנותקויהק
חת     נפתרפאהמה.    ספר  ומרפאהתי  בשי,  ית  לחם  נפשות  במחוז  ב800קהילה  מרוחקת  של  ,  עבה'ג-לאר  פכב

הגבול (עבה  קרוב  לקו  התפר  'ג-לא.  יםרגסבממוצע  רק  פעם  בחודש  משום  שנמנע  מהרופא  להגיע  לכפר  בשל  
הכפר  סגור .  ן  גוש  עציון  וישראליב  367  והנו  הכפר  הפלסטיני  היחיד  בכביש)  רביתעבין  ישראל  והגדה  המ

מאז  חודש  אפריל .  נחלת  גבעות  וביתר  עילית,  בת  עין:  תנחלויותבאמצעות  מחסום  צבאי  ועל  ידי  שלוש  ה
רות  שזו  הדרך מל  ,  גים  המתנחליםהונבו  ,  367הוג  במכוניות  בכביש  נל  בי  הכפרשותל  על  "אסר  צה,  2001

הנותנת  גישה ,  ך  מדרום  לצוריףדרה.  וע  מזרחה  לבית  לחם  לנסדבר  זה  מונע  מהם  .  אשית  אל  מחוץ  לכפררה
מערב  אל  עבר -ן  צפוןוויבילה  בכומה,  י  קילומטריםנש  ו  דרך  עפר  באורךחתפבי  הכפר  שות.  חסומה,  לחברון

, השימוש בדרך זואת ושבים תהממונעים החיילים ,  לעתתעמ. ת גישה לבית לחםקפסדרך זו מ. הכפר נהלין
 .  כןםג

                                                 
   . בעניין מניעת חופש תנועה בגדה המערבית' חאושר הביטחון '  רופאים לזכויות אדם נ9242/2000צ "גב 20
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רת  שטף יצעלעיתים  תוך    ,  כי  הרגל  נעשה  לעיתים  קרובות  לאטול  בדיקת  המכוניות  או  הבצק,  סומיםחמב

נוצרות  התקהלויות ,  לפעמים.  ברסהל  כ  אלל,  וק  תעודות  זהותלבדף  אבים  רסמילים  יחהים  תעל,  התנועה
ימי נפ  הטלת  סגר.  כדי  לפזר  אותם,    מדמיעזג  וני  הלם  אומירבמחסומים  והחיילים  יורים  באוויר  או  זורקים  

  ואינדיבידואלי נרחב  דעת  העובדה  שהחיילים  נהנים  משיקול.  ת  בדרך  שרירותיתפונעשית  לעיתים  תכו
חותרת  תחת  טענת  הרשויות  הישראליות  שסגר  פנימי  הוא  מערכת ,  לאסור  על  תנועת  פלסטינים  וא  ריתלה
 . חון בלבדטהמבוססת על צרכי ב,  פיקוחלש ונאליתיצר
 
 םיירותירם שריגס
חייל .  למה  סגור'סום  ג  שמחנין'  נציגים  של  אמנסטי  אינטרנשיונל  שנסעו  לגינשו  אצמ,  2002אוגוסט  ב  2-ב

טור  ארוך  של  רכבים  ממתינים  נוצר  במהלך  השעה .  איים  לירות  באחד  הנציגים  ששאל  מתי  המחסום  ייפתח
להודות  םיואמרו  להם  שהם  צריכ,  אבל  לא  למונית  שלהם,  החיילים  התירו  לשני  נציגים  לעבור.  שלאחר  מכן

אף רכב אחר לא נבדק או אף קיבל . כך  שיוכלו  לקבל טרמפ לעיר  םמנוסף  הורשה  לעבור  עד  ך  שרכב  אחכ  לע
 . אישור להתקרב למחסום

במונית  משותפת ,  ושליםרילן  מצפו,  נין  מקלנדיה'  נציג  של  אמנסטי  אינטרנשיונל  לגעסנבאוקטובר    12-ב
, ם  דרומה  מהתנחלות  יפיתסובמח.  יש  בקעת  הירדןבכ,  90'  רך  עוקפת  כדי  להגיע  לכביש  מסה  בדע  נסאשר

הנהג .  זור  על  עקבותיוחל  עים  וללא  הסבר  הורה  לנהג  המוניתסונות  של  כל  הבדק  חייל  את  תעודות  הזה
ל  ליד  התנחלות  מעלה  אפריים  שאל  חיל  כל "במחסום  של  צה.  508'  סמ  שכבי,  ש  מקביליבכניסה  להגיע  ל

 . יר לו להמשיך בדרכותהו, ת הרכבא קבד, נוסע היכן הוא גר
בר  לשכם  לחוקר עמ  שה  לתתקבבום  צבאי  נייד  הלו  נציגי  הארגון  משא  ומתן  במחסינ  אוקטוברב  25-ב

המחסום  הוצב  על  הכביש  המקשר  את  הכפר .  יר  מזה  זמן  מהעל  כנסיהלזכויות  אדם  פלסטיני  שלא  הותר  לו  
תמר  ואלון יא,  ההתנחלויות  הסמוכותמ  םביש  עוקף  בו  נעשה  שימוש  על  ידי  מתנחליכליד  ,  בית  פוריק  לשכם

עשרות  פלסטינים  חיכו  בשמש  לעיתים .  רשה  לאף  אחד  אחר  לעבוראבל  לא  ה,  החייל  התיר  לו  לעבור.  מורה
יים  לירות  בכמה  אנשים  שהתקדמו  כמה  צעדים או    את  נשקוךרדבהזדמנות  אחת  החייל  .  עד  שלוש  שעות

ש מחכ.  וקות  בזרועותיהםינושתי  נשים  עם  ת,  נשיםא  ישנתמכה  על  ידי  שנ,  נהקז  השיאניהם  היו  יב.  קדימה
דבר  המצביע  על  כך  שלא  קיבל  כל  הנחיות (שר  עם  מישהו  ברדיו  או  בטלפון  ללא  שהתק,  דקות  לאחר  מכן

 תוך  השארת  הכביש,  ש  והרכב  נסע  לדרכו  בפתאומיות"רה  לנגמזחביל  יחהס  ננכ,  )םלהסיר  את  המחסו
 . תועפתוח למעבר הפלסטינים שחיכו שם במשך ש

-שהיה  במרחק  של  כ,  ית  החוליםני  נציגים  של  אמנסטי  אינטרנשיונל  בחברון  בדרכם  לביו  שנובמבר  הב  2-ב
כאשר  הנציגים .  כאשר  קבוצה  של  חיילים  ישראלים  סגרה  לפתע  את  הכביש  להולכי  רגל,    מטרים  מהם500

ש  ולאורכה  הלכו יבכצביע  חייל  על  דרך  עפר  שנמשכה  במקביל  להשאלו  כיצד  יוכלו  להגיע  לבית  החולים  
לא ".  עשו  כמוהם"החייל  אמר  .  וכיםכשהם  מתכופפים  לעבור  מתחת  לענפי  העצים  הנמ,  שיםאנמספר  

 . נוחות בשביל שבצד הדרך-גירת הכביש בעוד ניתן לאנשים לעבור באיסל חוניתטיבנראתה כל סיבה 
 
 םע.    את  המחסוםףוקות  לעסנללים  וכיאנשים  ,  ים  להולכי  רגלחנם  נפתיא  ישיםואמר  מחסומים  שאכ

, לים  רביםיימהעשויות  להגיע  עד    ,  ת  יותרכים  עוקפות  אלו  ארוכורד  וכפה,  הגבלות  על  התנועה  ההחרפת
כון  שהם  יופנו  חזרה יסהקופים  אלו  טמון  גם    יעבאך  .  לים  מעל  או  סביב  גבעות  תלולותיבשרך  ואללעיתים  

  קשים  או  בלתי לועיקופים  כא,  קרים  הטובים  ביותרמ  באף.  או  אף  יהוו  מטרה  לירי,  טרדווי,  על  עקבותיהם
 .  או אלו הנושאים חבילות כבדות או ילדים קטניםזקנים, אפשריים עבור אנשים חולים

 
מנע  הצבא  הישראלי  ממשאיות ,  2002מאז  חודש  אפריל  .  יתה  יותר  ויותר  מסובכתיהנרות  וחסעת  ונת
, בית  לחם,  ןרוב  ח–ה  לשמונה  אזורים  קלוהגדה  המערבית  ח.  ן  הערים  בגדה  המערביתיוע  בסנליניות  טסלפ

רות וחסלכל  אחד  מאזורים  אלו  יועדה  צומת  מסחרית  בה  .  נין'כרם  וגטול  ,  קלקיליה,  שכם,  רמאללה,  יריחו
למשאית  בצד  האחר  של ,  ממשאית  בצד  אחד  של  המחסום,  תחת  פיקוחם  של  חיילים  ישראליים,  בריםעומ

תים  על  הנהגים  להמתין ילע,  שר  המחסומים  פתוחיםאכ".  גב-אל-גב"פרוצדורה  זו  ידועה  כשיטת  .  םוהמחס
ר חאמ,    בלה  ובעלותהותה  ןמז  ךשמיה  דרמטית  בלע  צעים  אלו  חלהת  אמטיקנצאה  מותכ.  במשך  שעות

. םורה  בכל  מחסוחסהם  פריקה  וטעינה  של  של,  שים  נוספיםנאב    ןכו,  תמש  בכמה  רכבים  ונהגיםשהלך  ירצו
במיוחד  תוצרת ,  מים  לטובין  רביםרוגושך  ממהן  ההמתנה  מזוורות  חסבהטיפול  החוזר  ונשנה  ,  בנוסף

 . נזקיהל וא רקביהל, חקלאית
 
 רצועת לטה
ת  עוצר  למשך  יממה חת  C-ו  Bזורים  אב  יםבר  ריםפכ    שם  הצבא  הישראלי,  וש  השנים  האחרונותלשב

העיר  היחידה ,  בחברון.    עוצר  ממושךתח  תםשרון  וערים  אחרות  בגדה  המערבית    בחבH-2ואת  אזור  ,  שלמה
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. םית רק על התושבים הפלסטינולח הגבלות כאלו, נחלים ישראלים חיים בתוך העירמתבגדה המערבית בה 
 . 21אים לעזוב את בתיהם ללא הגבלהשר H-2חמש מאות המתנחלים הישראליים באזור 

, ול  כרם  ט–דש  את  השליטה  בשש  הערים  הגדולות  בגדה  המערבית  חמס  פתר  שהצבא  הישראלי  חאל
ך  יממה  שלמה ל  עוצר  למשטוה - 2002בחודשים  מרץ  ואפריל  ,  רמאללה  ובית  לחם,  שכם,  נין'ג,  קלקיליה
רה  תנועה  מחוץ סאנגבלו  לתחום  בתיהם  ווה  תושבים.    מסוימים  למשך  שבועותםיר  ובמקםימבמשך  י
ו סינ  הלאגם  אם  ,  מבולנסיםאו  ותיםשיר-עט  לחלוטין  את  תפקודם  של  מספקימכ  הצבא  הפסיק.  לבתים

טינים  לרכוש שעות  כדי  לאפשר  לפלס  הוסר  העוצר  למשך  כמה,  מזמן  לזמן.  לתאם  פעולות  מראש  עם  הצבא
 .  ימים רצופים40ת עוצר במשך חת תהייהבית לחם . ונייםיח מצרכים

 
, נין'ג,  ול  כרםטב  והשאיר  נוכחות  קבועה,  2002וני  י  שבחוד,  חברוןבו  יטה  מחדש  בערים  אלולשס  פתל  "הצ

ל  נמצא  בערים "  צהרכאש.  ברון  ובבית  לחםחב  H-1לקיליה  ואזור  קב  רוגיןלסי-שכם  ורמאללה  ונוכחות
לדברי  משרד  מתאם  העניינים .  שך  יממה  שלמהלמובות  מטיל  משטר  עוצר  רק  הוא  לעיתים,  רכזיותהמ
 900,000-  כ–  הגדה  המערבית  לש  כלוסייהואהצית    כמחתהייה,  2002ביולי    9-ב,  (OCHA)  םיניטארימוהה
 250,000-יותר  מ,  2003יוני    בתחילת  חודש.    מקומות  שונים71-תחת  עוצר  ב,    מיליון  פלסטינים2.2וך  תמ

 .  לערך150,000ולי המספר היה   יחילת חודשתבופלסטינים היו תחת עוצר 
 
הפוגה ,  אולם.  שך  כמה  שעות  במהלך  היוםמב    זמנים  כדי  לאפשר  תנועה  אזרחיתחולל  מציג  "צה,  רך  כללבד

,   עוצר  יותר  מאשר  כל  עיר  אחרת  תחתתהייהשכם  .  כזו  מבוטלת  לעיתים  קרובות  ללא  הודעה  מראש
ת חת  תהייהמלבד  חודש  אחד  שבו  ,  2002  ביוני  21-ה  חודשים  לאחר  השימחת  עוצר  מלא  במשך  חונשארה  ת

 . לילה בלבד-עוצר
 
 
 גר ברצועת עזהסה פתרחה
 
' כביש מס(דין -א-כביש  החוף  וכביש  סלאח,  י  הכבישים  הראשיים  החוצים  את  רצועת  עזה  מצפון  לדרוםנשב
ש ז  חודאמ  .ים  ישראלייםלחנ  מת5,000-עתם  של  כונת  מיליון  פלסטינים  ב1.2ויה  תנועתם  של  לת,  )4

 צעותמאבלוטין  או  חלקית  חל  ם  אלו  ליד  התנחלויות  ישראליותישיני  כבשמ  רים  קטעיםוגס,  2000אוקטובר  
טפת  ורק וש  בלח  עד  הגבול  המצרי  סגור  לתנועה-הנמשך  מדרום  לדיר  אל,  כביש  החוף.  בא  הישראליצה
ר וגס,  ןפובצ.  ם  לעשות  בו  שימושילכוי  מאוואסי-ר  של  אלתוך  השטח  הצבאי  הסגובינים  החיים  פלסטה
, ים  סגר  קבועיק,  ן  שתי  נקודות  אלויב.    ש  החוף    למעבר  פלסטינים  ליד  התחלויות  דוגית  ואלי  סינייבכ

 .נחלות נצריםתה רוזאיש סגור לעיתים קרובות בבכהובנוסף על כך 
 
, נועה  פלסטיניתתל    דרום  נסגר  לחלוטיןך  ההתנחלות  הישראלית  כפררד  דין  העובר-א-ע  בכביש  סאלחטקה

שני  מחסומי  צבא  קבועים .  חלאבידי  נסיעה  דרך  העיר  דיר  אל  -וף  את  כפר  דרום  עלה  לעקתת  עהנדרש
תנחלים  ישראלים  גישה  בלתי  מוגבלת מל  נותנים,    גוש  קטיףתמצוו  ופיםסיכבצומת  ,  דין-א-לחאס  בכביש

ועה  פלסטינית  וישראלית נת.  ב  ולישראל  במזרחרעמתנחלויות  גוש  קטיף  בה,  ם  בצפוןורדלהתנחלות  כפר  
אבל  בצד  הפלסטיני  מותר  רק  לטור  מכוניות ,  מופרדת  בקטע  הכביש  בין  שני  הצמתים  באמצעות  בלוקי  בטון

. במיוחד  בשעות  העומס,  לעיתים  של  כמה  שעות,  דבר  הגורם  לעיכובים  תכופים,  אחד  לעבור  ברגע  נתון
זמנים  אחרים וב,  צי  שעה  בבוקר  ושוב  לחצי  שעה  אחרי  הצהרייםל  את  המחסומים  רק  לח"לעיתים  פתח  צה

רכבים  ונוסעים  פלסטיניים  נתקעו  בין  שני  המחסומים .  לעיתים  לכמה  ימים,  חסומים  לחלוטיןמה  רוגסנ
גדה ב  םשלא  כמו  המחסומי.  כשאינם  מסוגלים  אפילו  לצאת  ממכוניותיהם  שמא  יירו,  למשך  שעות
י נש ימום שלנימ ותחכונהצבא הישראלי דרש . תקרב  למחסומים  ברגל  להוליר  לחצות  או  אפואס,  המערבית
 גיוןההי(נהג  בלבד    ובבכל  מכונית  ועלול  לירות  ברכב  המנסה  לעבור  אם  )  חר  מכן  שלושהאל  (אנשים

ף אש,  גים  בודדים  חייבים  לקחת  עמם  נוסעיםהנ.  )הוא  שמחבלים  מתאבדים  נוהגים  לפעול  לבד"  בטחוני"ה
 . כונית לצד השני של המחסוםבמשניים לילד שיסע עמם  וא לתת שקל וא, מחסוםם צריכים לחצות את הה
 
 
 
 דים בין מחסומיםוכל

                                                 
ל "לאחר הכיבוש מחדש של צה.  ימים103 חלקי באזור זה למשך רועוצ]  ימים79שך מל H-2 היה עוצר מלא באזור 2002 נתשב 21

בחודשיים הראשונים של .  ימים35 ימים ועוצר חלקי למשך 15הוטל עוצר מלא באזור זה למשך , 2002ובמבר נב H-1ר זואת א
 10צר מלא למשך וטל עוה H-1בעוד באזור ,  ימים24 ועוצר חלקי למשך  ימים36שך מל H-2היה עוצר מלא באזור , 2003שנת 

 .  ימים31 ימים ועוצר חלקי למשך 22שך מל H-1ביוני הוטל עוצר מלא באזור . יםמי 46ימים ועוצר חלקי למשך 
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מוצע  שש  שעות  ליום  בשל  העיכובים מב  אני  מבזבז,  אל  העבודה  ובחזרה,  םיר  קילומט30  מנת  לנסוע  לע"
צתה  את  דרך חש,  ,ו  המתנחליםעסנך  בה  רד  תהייה,  לפני  בניית  הגשר.  מטחין  ואבו  הולי-במחסומי  אל

אין  שום  סיבה  לעכב את התנועה .  אני  לא  רואה  כל  מתנחלים  בכביש,  תחעתה  כשהגשר  נפ.  דין  כאן-א-סאלח
רוב  הזמן ,  כל  היום.  הסיבה  היחידה  לכך  היא  להקשות  על  חייהם  של  פלסטינים.  בין  צפון  ודרום  רצועת  עזה
 "? האם היא סגורה?האם היא פתוחה: "נומואנו שואלים את עצ, מחשבותינו הן על הדרך

המחסום  הראשון  נפתח .    בבוקר  ללכת  לעבודה6זבתי  את  ביתי  בשעה  ע,  2002  אחד  בחודש  אוקטובר  יום"
בהתחלה  חשבתי  שהחיילים .  הבנתי  שהמחסום  השני  סגור  והייתי  תקוע,  לאחר  שעברתי  דרכו.  בשבע  בבוקר

היו  חיילים  שהסתובבו .  נית  חייל  לא  התקרב  למכוףרצו  לבדוק  את  המכוניות  אבל  במשך  שלוש  שעות  א
הם  היו  מתחילים ,  כאשר  החיילים  ראו  אדם  יוצא  ממכונית.  יפים  שנסעו  הלוך  ושוב'וכן  טנקים  וג,  באזור

שני  רכבים  לפני  היה  אוטובוס  מלא .  היה  חם  מאוד.  לירות  מרכב  משוריין  ולהורות  לאדם  לחזור  למכונית
 . ילדים בגילאי שש עד שמונה

 וביקשנו  ממנ.  םילייחד  החא  ניותינו  והלכו  לדבר  עםוכמרבים  מאיתנו  יצאו  מעה  עשר  בבוקר  לערך  בש"
  בבוקר  לערך  החיילים 11עה  שב.  וניותינוכמלחזרנו  !"  תשתקו"הוא  צעק  .  תת  לילדים  לצאת  מהאוטובוסל

. לצד הכביש עים לצאת ולעמודסהנומם היו מסתכלים פנימה ומבקשים ה. ותני המכול כתאהתחילו לבדוק 
דות  הזהות  של  הנוסעים  והורו  להם  לחזור עויילים  בדקו  את  תחה.  םהיתורו  להרים  את  חולצולגברים  ה

והביא , רכב  משוריין חזר.  ו  מים  עבור  הילדיםקשנז  ביא,  הצהריים  דעך  רעבהבדיקות  נמשכו  .  למכוניותיהם
תעודות ב  והם  בדקו  מחדש  את  והיינו  צריכים  לצאת  ש.  כ  באו  ובדקו  כל  מכונית"ני  שב  קצי.חביות  מים
. שני  אנשים  נעצרו  ואולצו  לשבת  בשמש  החמה  על  החול.  יפ'בגר  כמה  אנשים  נלקחו  לתחקו.  הזיהוי  שלנו

החיילים .  חסום  אבו  הולי  וביקשו  מזוןמל  אנשים  רבים  צעדו.  חר  הצהרייםא  3  ךהתהליך  נמשך  עד  בער
 לחייל  באו  ושא.  חסוםלילדים  לעבור  דרך  המווז  ודרשנו  שיותר  לנשים  זל  בנוריסאבל  אנו  .  הביאו  מזון

, אבל רק לעזה, אני ארשה לכם לנסוע"הוא אמר . נו לו שאנו רוצים ללכת הביתהמרא. ותנו מה אנו רוציםא
אבל  אז  המשרד .  כבים  לכיוון  עזהרל    אחר  הצהריים4הם  פתחו  את  הכביש  בערך  בשעה  ".  לא  לחאן  יונס

חמש  וחצי  אחר ב  ךדרך  לחאן  יוניס  בערהם  פתחו  את  ה.  יוניס  שלי  כבר  היה  סגור  ורציתי  לחזור  לחאן
 .חזרתי הביתהו, הצהריים

עובד  ציבור  החי  בחאן  יוניס  ונוסע  לעבודה  באגף  הדיג  במשרד  החקלאות  של ,  43בן  ,  ן  אבו  חטבאסח
הוא  אינו  יכול  לחזור  הביתה ,  אם  המחסומים  סגורים.  ששה  ימים  בשבוע,  הרשות  הפלסטינית  בעיר  עזה
 .העז עובדיו מדרום רצועת רובידי אגף הדיג ע- עלונאלץ לישון בדירה שנשכרה

 
 םוד  למכוניות  של  מתנחלים  ישראלים  או  לרכביעב,  עוכבה  תנועה  פלסטינית  באופן  שגרתי,  2002שנת    דע
במעקף  ממזרח ,  דין  בין  התנחלויות  גוש  קטיף  וישראל-לח  אאס  באיים  ניתנת  עדיפות  בחציית  כבישצ

-א-ל  דרך  סלאחמע)  עילי(  הישראלי  גשר  אבצ  פתח  ה2002ביב  שנת  בא.  נסיעה  לפלסטיניםבסור  אה,  למערב
ר ומ  אהזה  יה,  אוריהיתב.  מתנחלים  וחיילים  הנוסעים  בין  ההתנחלות  וישראל  לשדי  בלבדין  לשימוש  

נמשך ,  אך  למעשה,  )  העילי  ולא  דרך  הצומתרשגו  דרך  העסנמאחר  ומתנחלים  (להביא  לסוף  הסגר  בצומת  
 . וצומת והעיכובים נמשכבהסגר 

 
דין  מדרום  לעיר -א-נצרים  על  כביש  סאלח/מת  שוהדהוצ  תהייה,  ש  השנים  האחרונותולשן  במזה  רוב  במשך

מרכזיים  ודרומיים  של ,  יתים  קרובות  חלקים  צפונייםעל  קתינהצבא  .  עזה  חסומה  על  ידי  הצבא  הישראלי
. צרים  וגוש  קטיףנ  תנחלויותהד  ילדין  -א-לחאס  ידי  סגירת  כביש  החוף  וכביש-ה  עלזמ  רצועת  עזה  זה

 התנחלויות גוש יןבע שבקט היה גם כן חסום") דרך המערבית"דוע כיה(יוניס ן אחו חיפרהכביש בין ,  םורבד
 . קטיף ומורג

 
ועה צרהום  רדבר  וגלם  יברו  ליכ  –ב  לרוחמ  "  ק10  עד  3-ך  ולאורמ  "  ק50  –עת  עזה  וצר  שטחה  הקטן  של  לשב

פה רחהעם  ה.  רך  הרצועה  לקחה  לא  יותר  מאשר  חצי  שעהמאחר  ונסיעה  לאו,    ההפךוא,  ולעבוד  בצפונה
נאלצו  רבים  לעבור  לגור  קרוב  יותר  למקומות  עבודתם  כדי ,  וש  השנים  האחרונותלשבבהגבלות  על  התנועה  

ש  חסום  או  מחסום יבכד  הלא  נכון  של  צב  תקעיהלעיכובים  הממושכים  במחסומים  ומהסיכון  המ  מנעיהל
אינם ,  אחרים.    במקומות  שונים  ברצועהםידבוע  כאשר  בני  משפחהנו  אפשרי  יא  תרון  זהפ,  לםוא  .סגור

 . יכולים להרשות לעצמם לעבור דירה
 
החל  הצבא  הישראלי  להתיר  מעבר ,  רשות  הפלסטיניתהו  חר  הסכם  בין  ממשלת  ישראלאל,  2003ודש  יוני  בח

 . בלתי מוגבל של פלסטינים בשלושת הצמתים המוזכרים לעיל
 
 
 
 
 ברצועת עזהיים סגורים  צבאיםחטש
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מיסד  הצבא  הישראלי ,  לות  אחרות  על  תנועת  פלסטינים  ברצועת  עזההגבו  סגרים,  סף  על  האמור  לעילונב
-ל  א–שלושת  אזורים  אלו  .  את  המצור  על  שלוש  קהילות  פלסטיניות  החיות  ליד  התנחלויות  ישראליות

י אבצ  חטשוכרזו    ה–כפר  דרום  וחממותיה    סאייפה  והאזור  בין  ההתנחלות  העיקרית  של-אל,  מאוואסי
לתושבים  ניתן .  גים  נדיריםירחים  רקממלבד  ,  ילות  אלו  נגישות  רק  לפלסטינים  החיים  שםהק.  22סגור

וב זעלעיתים  הצבא  מונע  מכל  התושבים  ל  ךא,  צאת  מהאזורים  רק  ברגל  ורק  בין  זמנים  ספציפייםלו  כנסיהל
חיקות  את  התושבים רמ,  ם  אלו  אזוריוךקות  בתהמעיות  הגבלה.  או  לחזור  לאזורים  במשך  ימים  שלמים

 . ל עוצר משעות הערב עד השחרטו מםגובדרך כלל , מההתנחלויות הישראליות הסמוכות
 
 חירי המוצרים המקומיים מתמוטטיםמ, םלים נרקביובי
בתחום ,  מאוואסי-  דונמים  של  אדמה  בצפון  אל50הוא  בעל  .    ילדים9-נשוי  ואב  ל,  46  ןב  ,אחא-ד  אליעס

התנובה .  ים  ותמריםזופת,  לימונים,  ירקות,  הוא  מגדל  גויאבות  כיבול  עיקרי.  חאן  יוניסהשיפוט  של  עיריית  
א  היה  גורף  רווח  של וה  נתיפאדהיאהלפני  .  מאוואסי-ל  על  הכנסת  דשן  לאל"ז  שאסר  צהאמ  מאדמתו  ירדה

 . 1,000$רוויח ה 2002בשנת . 15,000$
  עתה  כמעט  בלתי  אפשרי  לשלוח  את  התוצרת .לירדן  ולגדה  המערבית,  אבות  היו  מיוצאות  מעזה  לישראליוג

מצד   שוהמחירים  התמוטטו  בגלל  שהשוק  בעזה  מוצף  בגויאבות  בעת  בה  הביק.  אפילו  לגדה  המערבית
  קילו 15פסה  של  וק,  אדהפנתייאהלפני  .  בשל  אבדן  מקומות  העבודה  שלהם  ואבדן  הכנסה,  המקומיים  קטן

לעיתים  קרובות  התוצרת ).  2.5-3$-כ(  ₪  12-15-ז  לירד  מאר  המחי).  10-12$-כ(  ₪  50-60גויאבות  הניבה  
כרת  רק מנ,  יהירט  דועשאינה  ,  התוצרת.  שך  יומיים  או  שלושהמב  הפוסבהמתנה  לחציית  מחסום  ,  מעוכבת

א וה.  וקשמאחא  לכסות  את  ההוצאות  השוטפות  של  -ד  אליעסצריך  ,  ילבקמב.  לקופסה)  0.20$-כ(  ₪  1-ב
 .  לתפעול משאבות מים לאדמתו,ת שלוריההוצאה העיק, לדלק$ 600משלם 

וק שב  מכריהלהם  נקטפו  כדי  .  ימה  גדולה  של  תמרים  רקוביםרע  תהייהאחא  -זית  ביתו  של  סעיד  אלבח
 .הפוסאך הוא לא היה יכול להובילם אל מעבר למחסום , ן יוניסאחב
 
 ץוחמת  רווחסהמחירי  ,  קיםשל  התוצרת  המקומית  מתמוטטים  בשל  העדר  גישה  לשוו  ד  המחיריםועב

ידי  הצבא  הישראלי  ולכן  לא  היה -בכפר  שבו  כל  דרכי  הגישה  נחסמו  על,  למשל.  עולים  באופן  חד,  לאזורים
 . 23בעיר הקרובה שכם ₪ 70-בהשוואה ל,  115₪ג קמח עולה "ק 50 לששק , נגיש באמצעות רכב

 
 
 ח בכורזפומוש מיש
 
ן  הישראליים  עשו  לעיתים חויטחות  הבוכ  ישנא.איבצח  וכצעות  מאבת  סגרים  ועוצר  נעשית  ונאכפת  לטה

כשהם  הורגים  או  פוצעים  עשרות  פלסטינים  שהיו  לא ,  לני  כדי  לאכוף  הגבלותטק  חוכבקרובות  שימוש  
הסירו  מכשולים ,  חצו  תעלות,  חיילים  פתחו  באש  על  פלסטינים  שעקפו  מחסומים.  חמושים  ולא  היוו  איום

 םע    את  תנועתם  מראשיאמויתונאים  אשר  תעו  ריהייעעובדי  ,  הם  אף  ירו  על  צוות  אמבולנס.  והפרו  עוצר
רובות  כדורים  חיים קחיילים  גם  ירו  לעיתים  .  כמה  פלסטינים  נורו  משום  שלא  עצרו  במחסומים.  ל"צה

 . קהלים אשר התאספו במהלך עוצר או במחסומיםר כדי לפז, ז מדמיעגו וני הלםמיר, וכדורי גומי
 
 
 
 גה לשם אכיפת עוצר וסגרירה
במהלך , נהג בעיריית שכם, קוריני-רחמן אל- אלדבעיהאד 'ות בג למול ישראליייח הרי, 2002אוגוסט ב 20-ב

ר כדי  להבטיח  שהרכב  שלו  יוכל  לנוע  בעת  העוצ,  ל  מראש"צה  םע]    עבודתותא[  יאמהעיריית  שכם  ת.  עוצר
ומנת  כרכב  של  עירית  שכם  והיה  לה  מנוף סמ  תהייהאית  שמה.  למטרות  של  עריכת  תיקונים  ברשת  החשמל

רבעה  חיילים  ישראליים  שערך  חיפוש  באמבולנס  פלסטיני  סימן אמ  אחד,  ברחוב  פאיסל.  ולט  ואור  מהבהבב
ימה דק  ועסנו  להחייל  סימן  שעלי.  הוא  נסע  לאחור  כשני  מטרים.    לחזור  על  עקבותיויקורינ-יהאד  אל'לג

ייל  כיוון  את חה,  על  פי  הדיווח.    באיטיות  קדימהברכבקוריני  נהג  -יהאד  אל'ג.  ת  באווירחא  יהיריוירה  
 כדור  אחד  פגע  בראשי  של.  פעמיים  הרמן  עם  ידו  הימנית  שעל  הרכב  להתקדם  ואז  ייס,  נישקו  אל  המשאית

 . קוריני-יהאד אל'ג
סטו  מתחום  ההתנהגות  הסבירה   אל"חיילים  ת  שהבאיה  הצרקליטה  הפהסיק,  "בצלם"תב  לארגון  כמב

תוח  בחקירה  לגבי פל  בהריס  היא".  לבנטייםהמצופה  בפעילות  של  כוחות  צבאיים  באזור  ובנסיבות  הר
שטוח  חדר  דרך  החלון   לול  יחסיתסמב"הכדור  שנורה  שו"    בקצה  שיפוע  מתוןדמע"המקרה  בטענה  שהרכב  

 ". וכנראה גרם למות הנהג, הקדמי
 

                                                 
 .סאייפה-מאוואסי ואל-ם של אלרינספח לדיון במק' ר 22
 . 2003פריל אב OCHA ,15מסמך של ,  שכםעצמות וסלים ומחוז, יר אל חטבדהכפרים של "' ר 23
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ונית על דרך עפר מב תהייההיא .  ברמאללה95 תב השיא,  ירה חייל למוות בפטמה עובייד2002 ברדצמב 3-ב

וקהל  פלסטינים  נאסף ,  הכביש  אסור  לנסיעה  לפלסטינים.  הללמצפון  לרמא,  ומת  סורדה  וצומת  איושבין  צ
וונה   לכילייח  הרי,  כשהמונית  התקדמה  אל  עבר  הכביש.  גל  כדי  להגיע  ליעדיהםרכדי  לחצות  את  האזור  ב

  שקר   ימים  בגין  אמירת30:  ר  דיון  משמעתיחאל  ימי  מחבוש  65-הוא  נדון  לאחר  מכן  ל.  מספר  פעמים
, העונש  שהוטל  בגין  הפרת  נוהלי  הפתיחה  באש  בוטל.  יחה  באשתפהי  להומים  בשל  הפרת  ני  35-וירה  קחב

ום  נגד  החייל  בגין ישכתב  הא.    מנת  שניתן  יהיה  להעמידו  לדין  בגין  גרימת  מוות  ברשלנותלע  ,לאחר  מכן
  .2003עבירה זו הוגש בחודש אפריל 

 
נות  מפני  העמדה יסח  לאכוף  הגבלות  תנועה  נהנים  בדרך  כלל  מלים  ישראלים  ההורגים  או  פוצעים  כדיייח

פלסטינים  שאינם ,  לעומת  זאת.  קבלים  עונשים  קלים  מאוד  בלבד  מ–כול  היותר    ל–ונש  או  עמ  לדין  או  
צבאי   וצעמדים  לדין  בבית  משפט  צבאי  בהתאם  לומ  עלולים  להיות,  תנועהת  מצייתים  להוראות  המגבילו

 .24או לשלם קנס, ל עד חמש שניםקופות שתל יכלאהלו 378' מס
 
ין  הפרת גב[הגבול  הוציאו  לפועל  עונשים  מיידיים    חיילים  ישראליים  ושוטרי  משמר,  רים  רביםקמב

קרים  אחרים  החרימו  מפתחות  של  רכבים  או  תעודות  זהות  של מבו,  קפו  מפיריםתוו  כההם  ]:  ההוראות
 .ים בדרך אחרתבכרו בשפגעאו שירו בגלגלי הרכבים או , נהגים

 
 פת סגרכיא בטחוןיבהטליות של כוחות ורב
אחוז   70-כ,  נתיפאדהיאהלפני  .  קרוב  לקו  הירוק,  מדרום  לירושלים,  ר  הוא  כפר  במחוז  בית  לחםיתב
בשלוש  השנים  האחרונות  לא .  ובדת  של  הכפר  עבדה  בישראל  או  בהתנחלויות  הסמוכותעה  וסייהכלואהמ

שנם  מספר  עסקים  קטנים  בכפר  אך  אין  מקורות י.  לשראיל  כנסיהלהשיגו  רוב  הפלסטינים  אישורים  
 . אלטרנטיביים לתעסוקה בסביבה

  נהג  לעבוד  כחשמלאי  בתעשיית ואה.  וי  עם  ילד  אחד  ותומך  באמושנ  הוא.  גר  בבתיר,  ד  פאהד  אווניהלאח
-100-כ( ₪ 500-700משכורתו הממוצעת כעת היא רק . לחודש) 830$-כ(  ₪ 4,000-והרוויח  כ,  הבניה  בישראל

צע באמ. "למצוא עבודה ידכ ,  א היתר עבודהלל, ושלים או לישראל לירכנסיהללתו וכייה בולת אוהי, )150$
הייתי  בדרכי  חזרה  במונית  מדגם  פורד  בערך  בארבע  וחצי  אחר  הצהריים  עם  אחי ,  2002חודש  אוגוסט  

המונית  ברחוב יפ  של  משמר  הגבול  עצר  את  'ג.  רושליםיב  יתמויבאותו  יום  הצלחנו  למצוא  עבודה  .  וידיד
ברגע  שראו  את  תעודות .    הזהות  שלנותטרה  בקשה  לראות  את  תעודושמה.  ושליםריבבאזור  עין  יאלו  ]  עוקף

ערכו ,  ו  אותנו  על  הקרקעליפהם  ה.  ו  אותנו  אל  מחוץ  למוניתכשמהם  ,  נוהזהות  הפלסטיניות  הירוקות  של
.   דקות45ם  ידינו  באוויר  במשך  בערך  ע  דומעלר  מכן  אילצו  אותנו  חאל.  חיפוש  עלינו  והתחילו  להכות  אותנו

היו  גם  תשעה  שוטרים  של .  ד  הדרךצב      ,ידי  משמר  הגבול-זקו  עלחוהעה  פלסטינים  ששת  היו,  הכל  ךס
 . משמר הגבול

ררו  אותו  והפילו  אותו  על ג  םשני  שוטרי.  משום  שעמד  שם  הרבה  זמן,  ש  ללכתקיבעת  האנשים  שתמ  דחא
תושב  אחר ,  אבר'שוטר  אחד  קרא  בשם  ג.  ה  למעלה  ולחזור  למקומוד  הדרך  ואז  הורו  לו  ללכת  חזרצב  מדרון
איפה  בדיוק  זה "השוטר  שאל  "  כן"אבר  אמר  'ג"  ?לו  כואבש  שאתה  זה  שהרא"השוטר  שאל  אותו  .  ריתשל  ב
אז ".  זה  יחלים  מהר"ו  ואמר  לו  לש  16M-השוטר  הכה  אותו  באוזן  עם  ה.  אבר  הצביע  על  אזנו'וג"  ?כואב

ארבעה  שוטרים  חיכו .  ד  הדרךצב  וןרדמד  מאתנו  והורה  לנו  ללכת  במורד  החאוהשוטר  קרא  לכל  אחד  
לאחר .  תי  באלותואו  כהעת  השוטרים  ברא.  כשהמתנתי  לתורי  שמעתי  את  אלו  מלפני  מוכים.  בתחתית

הם  הכריחו  אותנו  לעמוד  בשתי  שורות ,  השוטרים  לקחו  אותנו  לאזור  מרוחק  במעלה  הגבעה,  כשעה  וחצי
ז או". אני לא אוהב איך שהוא נראה"הצביע על כל אחד מאתנו אחד אחר השני ואמר  ןיהקצ. והקיפו אותנו

זו  הפעם  האחרונה  שאתם  נכנסים "ו  הקצין  אמר  לנ.  באלות,  השוטרים  היו  מכים  את  מי  שנבחר  בכל  גופו
כשעברו  על  פני ".  נהרוג  אתכם,  בפעם  הבאה.    עכשיוםכתאנחנו  נשחרר  א.  ור  לכם  לחזורסא.  לישראל
. ש  הגבעהאאבר  נשאר  בר'לבסוף  רק  ג.  הם  הפילו  כל  אחד  מאתנו  על  הקרקע  והכו  אותנו  שוב  ,םיהשוטר

הם  אמרו  לי .  ישראל  בטלפון  הנייד  שלית  קראתי  למשטר.  צפינו  מהתחתית  כשתשעת  השוטרים  היכו  אותו
א הו,  לאחר  מכן.  אבר  במשך  חצי  שעה'שוטרי  משמר  הגבול  היכו  את  ג.  אף  אחד  לא  בא.  שהם  ישלחו  ניידת

 . " ונשאנו אותוואז הלכנ, שוטרי משמר הגבול אמרו לנו לקחת אותו. לא היה יכול ללכת כהלכה
 
 
,   להעמיד  פלסטינים  במקום  אחד  במשך  שעותאוה,  ים  חיילים  במחסומים  שימוש  תכוףשוע  וב,  ץופש  ננוע

 ".כלוב"מעין ,  מקרים הכנסת גברים לתא מתכתהמבכו, ני השמש או הגשםפמ הנגהללא 
 
עה  עשר שב,  אההתר"  Machsom Watch"  קבלה  קבוצת  הנשים  הישראלית  2003  ביולי  14-ם  שני  הויב

 1.2שבסיסו  הוא  בגודל  (וחזק  בתא  מתכת    מערוב-ודה  ממחנה  הפליטים  אל'אסר  אבו  גנש    כךלע,  בבוקר

                                                 
 ". נלאומי ובימי לאוטמשפ "קפרב'  ר24
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 םירחא  אדם  ינבושכשלושים  ,  בבוקר  ששה  עשהמאז  )  בין  חברון  לבית  לחם(במחסום  גוש  עציון  )  ר"מ
לאחר  שהארגון  יצר  קשר  עם  המנהל  האזרחי .  וחזקים  אף  הם  באותו  מחסום  מאז  חמש  וחצי  בבוקרמ

היינו ,  אחרים  הורשו  לעזוב  בשעה  אחת  וחציוה  בצהרים  12-שוחרר  העציר  לבסוף  מהתא  בערך  ב,  הישראלי
ו תוא  ביחד  ב  בתאי  פלסטינים  נוספים  נש  הוחזקו,  בשבוע  שלפני  כן.  עות  בשמש  ובחוםש  7  דלאחר  ע
 .  שעות7למשך ) 17בן ( שעות והאחר 4אחד במשך , מחסום

 
 
 "פרדההה וםמחס/המוח/רדג"
 
שבדרך  כלל (גדר  /ל  עבודה  על  בניית  חומה  שהודיעה  ממשלת  ישראל  על  התחלה  מיידית,  2002ני  ו  בי14-ב

 מה  שנודע(לאורך  תוואי  הגדה  המערבית  ומצפון  ומדרום  לירושלים  ")  גדר  ההפרדה"מתייחסים  אליה  כ
א  כחוק לש  כנסיהל  היא  למנוע  מפלסטינים  הז  יקטורפהמטרה  המוצהרת  של  ").  מעטפת  ירושלים"בשם  

ה  אינו  נבנה  על ז  םמחסו,  אולם.  והתקפות  אחרותת  כדי  למנוע  פיגועי  התאבדו,  מהגדה  המערבית  לישראל
, ערביתרובו  נבנה  על  אדמה  פלסטינית  בתוך  הגדה  המ.  הקו  הירוק  המפריד  בין  ישראל  לגדה  המערבית

  התנחלויות  ישראליות 10-ככדי  לכלול  ,  בכמה  אזורים  עד  ששה  או  שבעה  קילומטרים  מזרח  לקו  הירוק
בצפון  הגדה  המערבית  במחוזות )    קילומטרים150-כ(  הבניה  שלהשלב  הראשון  .  הקרובות  ביותר  לקו  הירוק

ש דוחורה  להסתיים  במא  יתהיהו  2002החלה  בקיץ  ,  וסביב  חלקים  של  ירושלים,  טול  כרם  וקלקיליה,  נין'ג
ון  מזרח  בכמה  מקומות  כך ויכוי  והוא  הורחק  לנה  שישענאי  הגדר  בתוו.  אך  היא  עדיין  נמשכת,  2003י  לוי
 ].  שראלי לבתחום השליטה ש[ התנחלויות ישראליות ייכללו דועש
 
לוי ת(לבד  גדר  או  חומה    מ–    מטרים  ברוחבו  והוא  כולל  100  עד  30-מ  באורכו  ו"  ק400-סום  הוא  כחמה

, דרות  התראה  חשמליותג,  יםבכר  מניעת  מעבר  םשלכולל  תעלות  עמוקות  ,  ערך  של  מכשולים  מ–)  באזור
 . כבים משורייניםלרתאמים ומהלולים  ומסוריס יליבש י טשטושכרד
 
 
 11,500-  כלשח  טשב,  אית  ברובהלקחורים  נרחבים  של  אדמה  פלסטינית  ו  אזנהרס,    לבנות  את  המחסוםידכ
איים  פלסטיניים   חקליםחטשהמחסום  מנתק  כמה  כפרים  פלסטינים  ו,  וסףנב.  25)ר"  קמ11.5(ונמים  ד

 .שביהםות אדמות שבבעלותהמ, ם אחריםייומפריד כפרים וערים פלסטינ, גדה המערביתהר מיתנרחבים 
 
 
 
 
 שת אדמת כפריפת
דונמים  אדמה   600-ש,    נפשות9,500-נין  בו  כ'כפר  במחוז  ג,  ל  לבעלי  אדמות  בכאפין"  הודיע  צה2002ת  נשב

החלו ,  2002בחודש  ספטמבר  .  את  גדר  ההפרדה  י  לבנותדכ  חוניים  ביטיםמעטיופקעו  למשך  חמש  שנים  מ
 . כשהם עוקרים את רוב עצי הזית לפני שבעליהם הצליחו לקצור את היבול, טרקטורים לפנות את האדמה

טייסיר ,    העירשאר  .מה  חקלאית  פורהדא  תהייהנותרה  רק  אדמה  חשופה  במקום  בו  ,  דש  לאחר  מכןחו
יפר  לנציגי  אמנסטי  אינטרנשיונל  שבאזור  כאפין  נועדה  הגדר  להיות  ממוקמת  שלושה ס,  ההאראש

 60%  הוויםמה  ,  דונמים6,000.  קילומטרים  בתוך  הגדה  המערבית  ולהקיף  את  הכפר  משלושה  צדדים
 .  זית על אדמה זוישנם אלפי עצי. יהיו בסופו של דבר בצד השני של הגדר, אדמה החקלאית של הכפרהמ
איבדו  עתה  את  מקומות  העבודה ,  בוד  בישראלעל  ו  נהגרשא,  אפיןכב  ובדתעה  וכלוסייהאהמוז  ח  א90  -כ

 . יטית עבור תושבים רביםרק יתהיהנול הזיתים יבההכנסה מ. שלהם
 
 15-כ.    פלסטינים  בערים  והכפרים  הסמוכים200,000-ר  השלכות  כלכליות  וחברתיות  חמורות  ליותר  מדגל
ועשרות  בתים ,  טול  כרם  וקלקיליה  ,נין'באזור  ג,    פלסטינים12,000-ם  כיררבהם  מתגו,  פרים  פלסטיניםכ

רובן ,  אחרותיות    קהילות  פלסטינ19-כ.  עים  בין  הגדר  והקו  הירוקקות,  בשכונות  הצפוניות  של  בית  לחם
 .26מצעות הגדראב מופרדות מאדמתן, ל כרם וקלקיליהוט ,נין'באזור ג

 
ם  משאבי  מים  טובים  יותר ע,  אדמה  היא  בין  האדמות  הפוריות  ביותר  בגדה  המערביתורים  אלו  הזאב

 –  מהווה  את  מקור  ההכנסה  העיקרי  עבור  הפלסטינים  לומאשר  במקומות  אחרים  והחקלאות  באזורים  א
אחוז  האדמה  בה  נעשה  שימוש .  מיוחד  מאחר  שאלו  שנהגו  לעבוד  בישראל  אינם  יכולים  לעשות  זאת  יותרב

                                                 
 . שם, םש 25
 . שם, םש 26
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וריות  של  האדמה  גבוהה  יותר   והפ,צע  באזורים  אחרים  של  הגדה  המערביתוממאיות  כפול  מהלמטרות  חקל
 . ימאשר במקומות אחרים באופן משמעות

 
ורים  אלו  חייבים  לחצות  את  הגדר  במחסומים  שנקבעו  מראש  כדי  להגיע  לשאר זאבשבים  הפלסטינים  ותה
כור  את  תוצרתם  החקלאית  וכדי  להגיע למ,  לטפל  בשדותיהם,  ה  המערבית  או  כדי  ללכת  לעבודהדגהי  קלח

  כניסה שםשאינם  תושבים  יידרש  לקבל  היתר  מיוחד  ל  יממ.  למרכזי  חינוך  ובריאות  בערים  הקרובות
 .  לאזורים אלו

 
 דת  מעבר  אחת  דרכהוקנ  םע,  יהדדצה  מכל  מוחמוקפת  ,    פלסטינים40,000-מ  רתבה  יו,  ר  קלקיליהיעה
-נחלויות  הישראליות  הנמצאות  מצפוןתהה  לע  הנגהם  ה  לשעדונ  ת  העירפקה.  ירעל  יכנסהלושר  לצאת  פא

 .מזרח-מזרח ומדרום
 
במחסום  בכניסה  לעיר  הם  היו  עדים .  ביקרו  נציגי  אמנסטי  אינטרנשיונל  בקלקיליה,  2003מאי  ב  8-ב
וע מראש בק ד מועלא נראה שנקבע, כרגיל במחסומים. להם לא ניתן מעבר, טינים שאינם תושבי העירסלפל

  לנציגים  שהמחסום  פתוח  בדרך  כלל ויילים  הישראליים  ששמרו  במחסום  אמרחה.  יחתו  וסגירתולשעות  פת
הנציגים שאלו מה יקרה . תו  יום  הוא  ייסגר  בחמש וחצי אחר הצהרייםאו  בערב  אבל  שב7.30  או  7עד  השעה  

ב חייל  השי.  כשהם  מצפים  שהמחסום  יהיה  פתוח,  לתושבי  העיר  שיצאו  מהעיר  ויחזרו  לאחר  חמש  וחצי
רוב  האנשים  יודעים  שצריך  לחזור  מוקדם  בכל שוץ  עד  הבוקר  שלמחרת  והוסיף  חב  שאריהלשהם  ייאלצו  

 . םמקרה כדי להיות בטוחי
 
כגון (ורים  אחרים  של  השטחים  הכבושים  שנותקו  מסביבותיהם    באזמיםייקה,  יםמודסדרים  הב  סיוןינה

תפקוד  של  המחסומים הו,  )ספחנב  ם  אלוהדיון  במקרי'    ר–סאייפה  ברצועת  עזה  -מאוואסי  ואל-אזורי  אל
הפלסטינים ר  ובע    י  אפשרי  תלבהנו  דבר  ,  ף  לכאורהא,  ימאלרונרה  על  אורח  חיים  ימשמראה  ש,  ככלל

 . צרו סביב הגדרונשבלעות ומהכגון , החיים במובלעות אלו או בעלי אדמות שם
 
יבה  ממשלת שה,  רעוןיפו  סור  כפר,  ראס-ובה  לעתירה  לבית  הדין  הגבוה  לצדק  כנגד  הפקעת  אדמות  באלגתב

 ת  אבדעליע  להסדר  עם  בעלי  האדמות  שיאפשר  להם  לחצות  את  הגדר  כך  שיוכלו  גהל"ישראל  שהיא  תכננה  
קבלו י  רצ  השיבו  הרשויות  שבעלי  אדמות  ממערב  לגד"קרה  אחר  התלוי  ועומד  בפני  בגמב.  "אדמתם

-א  הישראלי  הודיע  ל    הצב27".םשערים  חקלאיי"ם  גישה  לאדמתם  דרך  הל  שיאפשרו"  אישורים  מיוחדים"
UNSCO  לרכבים  חקלאיים  וטובין  חקלאיים,  לבני  אדם:  יםנושגים  וסמרים  חקלאיים  עש  קמווי  כי ,

, וק  המטען  והעמסתו  מחדש  בין  שני  רכביםריפרשת  הדו,  גב-אל-ועברו  דרך  שערים  באמצעות  שיטת  הגביש
 . אחד בכל צד של השער

 
ויות  ישראליות  בצד ל  התנח13  שתשאיר  ךכ,  מנה  כבר  הושלמומ  םיששני  חלק,  ית  החומהנבנב  ירושלים  יבס

 .  הגדה המערבית שאריבפנ, ושליםירכולל מזרח , הישראלי ותסגור את העיר לחלוטין
 
וצווי "  מטרות  צבאיות"מה  הפלסטינית  שעליה  מוקמת  החומה  הוחרמה  על  ידי  הרשויות  הישראליות  לדאה

במהלך  העשורים .    ניתנים  לחידוש  ללא  הגבלת  זמןךא,  2005ת  נשעד  סוף  "  נייםמז",  ללככ,  נםההפקעה  ה
כולל ,  יין  מבנים  קבועים  לבנעל  ידי  ישראל  "  זמנית"ה  פלסטינית  שנתפשה  מדאשה  מישהאחרונים  

צ "בתשובתם  לעתירה  העומדת  בפני  בג.  עולם  לא  הוחזרה  לבעליהמו,  התנחלויות  וכבישים  עבור  המתנחלים
לשם  הקמת  מבנים   י  הפקעה  זמניים  שימשו  ועשויים  לשמשווצשהכירו  הרשויות  הישראליות  בכך  

 .28קבועים
 
ה נממוהפלסטינים  שרכושם  מושפע  ,  תת  מידע  מוקדם  לגבי  תוואי  הגדר  לויות  הישראליות  מסרבותשרה
בר   ד–  תחילת  עבודות  הבניה    םעדים  על  כך  רק  כאשר  הם  מקבלים  את  צווי  ההפקעה  לאדמתם  או  מול

ד  של  הגדר  בכמה  אזורים  שונה  לאחר  מכן  כדי עהמיקום  המיו.  ת  צווי  ההפקעהי  מסירנפלה  שענשלעיתים  
ינויים  נוספים שו,  29]חום  השליטה  של  ישראלתב  [ראליות  ואדמה  פלסטיניתישלכלול  עוד  התנחלויות  

 . תעכית בפועל שענורים בהם העבודה  באז להתבצעםייעשו
 
ה  נוספת  של רדס,  זרחה  לגדר  העיקריתה  מקומות  ממכבאמורה  להבנות  ,  סף  על  בניית  הגדר  כעתונב

, שניים  אלו  ייצרו  מובלעות  נוספותמ  םליושכמ".  מחסום  חודר"והידועים  כ,  מים  לתעלותודהמחסומים  

                                                 
 . שם, םש 27
 . שם, םש 28
שונה התוואי ואדמה נוספת , זור טול כרם לאחר שאדמה פלסטינית יורשה באמצעות טרקטורים ועצים נעקרו לבניית הגדראב 29

 . מה הנוכחיודר במיקבאורך דומה כדי לבנות את הג הסנהר
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 לש  סתםנרפה  והשפעה  על  ועך  הגבלת  תנות,  נייהשהמבודדו  עוד  יותר  קהילות  בגדה  המערבית  אחת  יש
 . עשרות אלפי פלסטינים אחרים

 
 
 "מי בטחוןמטע"
 
ל  טוענת  שההגבלות  המוטלות  על  ידה  על  תנועת  פלסטינים  בשטחים  הכבושים  מוצדקות  מטעמי ארשי

מספר ,  אולם.  כדי  להגן  על  ישראלים  מפיגועי  התאבדות  והתקפות  אחרות  מצד  פלסטינים  חמושים,  בטחון
ות צובק.  קפות  אלו  המשיך  לעלות  בשלוש  השנים  האחרונותתהבוהפלסטינים  ם  הקרבנות  הישראלי

-יותר  מ.    חיילים230-וכ,  דיםלי  100-כולל  יותר  מ,  זרחים  ישראלים  א750-מר  ות  חמושות  הרגו  יותפלסטיני
 .  חיילים נהרגו בשטחים הכבושים166- אזרחים ו190-שראל וי חיילים נהרגו בתוך 70-רחים וכזא 350

 
והרשויות ,  חוקי  ולא  מקובל  יתידי  קבוצות  פלסטיניות  חמושות  הוא  בל-כוון  של  אזרחים  עלהמג  רהה

. ות  זכאיות  ואף  חייבות  לנקוט  באמצעים  הנחוצים  לשם  הגנה  על  ישראלים  מפני  התקפות  כאלוילאהישר
 .כל  הפלסטינים  לא  הביאו  לקץ  ההתקפות  לע  אבחנה  אללטלות  ומהות  פירההגבלות  המקיפות  והח,  אולם

שאלה  לגבי דבר  המעלה  ,  ל  תנועת  הפלסטינים  הוגברוות  עההתקפות  התעצמו  וההגבל,  הפוך  הואנ
הילות ק  תהאפקטיביות  של  הגבלות  בלתי  מבחינות  המתייחסות  לכל  פלסטיני  כאיום  בטחוני  ומענישו

 . די יחידיםי-שלמות בגין פשעים שבוצעו על
 
לבית ,  לבית  הספר,  ציאה  לעבודה  י–  תוימאלרונבלות  הנרחבות  והבלתי  מבחינות  הופכות  פעילויות  גהה

קוף על  ןתינאף  אם  .  יקרות  ומסוכנות  פוטנציאלית,  מעייפות  ל–ים  ביקור  משפחתי  או  אצל  חבר,  החולים
ך  ומעייף  כזה  או וראוף  ע  עיקצבאדם  חולה  לא  יוכל  או  לא  ירצה  ל,  םימחסומי  דרכים  צבאיים  או  הסגר

 . רק כדי להגיע למרפאה, להסתכן בירי
 
 
 פת הסגריםיקע
  לפיגוע  באוניברסיטה  העברית הוטל  סגר  מקיף  על  רוב  הגדה  המערבית  בתגובה,  2002אוגוסט  ב  1-ב

  של  אמנסטי םיג  שני  נצי2002  באוגוסט  4-ב.    יםרח  א80-כ  יעתצפלבירושלים  שגרמה  למות  שבעה  בני  אדם  ו
במחסום  חוורה  מחוץ  לשכם  מנעו  חיילים  ישראליים  בפניהם  את .  אינטרנשיונל  נסעו  מירושלים  לשכם

  הנציגים  הצליחו  בכל  זאת  להגיע  לשכם .תחת  עוצר  מלא,  כמו  שאר  האזור,  ייתההכניסה  לעיר  אשר  ה
צר  נאכפו  באופן  קפדני  והיה  סיכון ועהמאחר  והסגר  ו.  מ  מעבר  להרים  ממערב  לעיר"  ק10בצעדה  של  

פלסטיני  למעשה   ףא,    באזורנענקים  של  הצבא  הישראלי  ועמדות  תצפית  בהרים  הסמוכים  יירו  על  מי  שטש
היה ,  וך  ולקחת  את  הסיכונים  הכרוכיםראהקוף  יעהמי  שהיה  מוכן  לבצע  את  ,  םלוא.  לא  השתמש  בדרך  זו

 . גיע ליעדוהל ישממבעל סיכוי 
למרות  עוצר  וסגר ,  נין'  לגיכנסרנשיונל  להטליחו  ארבעה  נציגים  של  אמנסטי  אינצה  2002נובמבר  ב  1-ב

 28-ב,  כמה  ימים  קודם  לכן.  ך  סביב  מחסום  הצבאוראוף  קיעעל  ידי  ביצוע  ,  רקפדניים  שהוטלו  על  העי
 יכנסהתירו  חיילים  ישראלים  בסופו  של  דבר  לשני  נציגים  של  אמנסטי  אינטרנשיונל  לה,  2002ובר  באוקט

לעומת .  צר  שהוטל    נאכף  בצורה  די  קפדניתועהרות  שמלו,  תאיר  זתהללאחר  שקודם  לכן  סרבו  ,    כרםלוטל
סור  על יאלו  החיילים  הסבר  נתנלא  ,  כרגיל.    לא  הוטל  עוצרםש,    לקלקיליהיכנסתר  להם  לה  הואל,  זאת

  מאחר  ואין דחוימב,  ךכל  ניות  נראות  לעיןיטחולא  היו  כל  סיבות  ב.  לאחר  מכן,  הכניסה  או  התרת  הכניסה
כל  ידיעות  על  מעורבות  של  פעילי  זכויות  אדם  בינלאומיים  בהתקפות  או  פעולה  אחרת  המהווה  סכנה 

 . נית לאחריםיטחוב
 
  לישראל  ולבצע  פיגועי  התאבדות יכנסלהלות  תנועה  עשויות  להיות  נחוצות  כדי  למנוע  ממפגעים  בגה

 לא, לםוא .ות שונה ממקרה למקרהיהללמרות שהערכת מידת ההגבלות הנחוצות עשויה , והתקפות  אחרות
  כדי  למנוע  מפגעים  מכניסה צהניתן  לומר  שמניעת  או  הגבלת  תנועת  פלסטינים  בין  רמאללה  ושכם  נחו

 .ע התקפה בירושלים או תל אביבצבללישראל כדי 
 
נות  אלו  ומוטלות  באופן  שגרתי  או  מהודקות  לאחר  התקפות עטבצות  רותם  הטלות  סגר  ועוצר  מלוא

יתים  קרובות  לאחר עת  לו  של  הרשות  הפלסטינית  הבאם  ההפצצות  על  מבניומכ.  ת  בתוך  ישראלוינפלסטי
 ות  אמצעיוהלר  נועדות    עוצותלטהרים  וגסשה  ארנתים  קרובות  יעל,    תקיפות  אחרותאופיגועי  התאבדות  

 ם  בתוך  ישראל  והן  כנגד  מתנחלים  או  חיילים  בשטחיןה(ענישה  או  תגמול  על  התקפות  מצד  פלסטינים  
ה  בבירור ארנדבר  זה  .  שראלית  שהצבא  נוקט  בפעולהיה  הלק  על  מנת  להראות  לדעת  הןכו,  )כבושיםה

ל א,  צות  את  הגדר  החשמלית  המקיפהחל  ,ו  פעם  אחתלו  שם  הפלסטינים  לא  הצליחו,  ת  עזהצוערבבמיוחד  
. ת  עזהעוצאחד  מאלו  שביצעו  התקפות  בתוך  ישראל  בשנים  האחרונות  הגיע  מר  ףאידוע  כי    אל.  ך  ישראלות
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ים  של נבמך  כלל      בדרףקותבא  הישראלי  צה,  ה  פלסטינית  בתוך  ישראלפמיד  לאחר  כל  התק,  למרות  זאת
הופגזו  מספר ם  ברובתקנים  ש  מ–הנמל  או  תחנת  משטרה  ,  ון  שדה  התעופהגכ  שות  הפלסטינית  בעזההר

 . פעמים בעבר
 
ת  על  מנת  להרחיק  פלסטינים ופכוב  המקרים  ההגבלות  על  תנועת  פלסטינים  בתוך  השטחים  הכבושים  נאבר

רים  ממוקמים סגומים  וההמחס.  מההתנחלויות  הישראליות  ומהכבישים  בהם  עושים  שימוש  המתנחלים
 ). אליותפרק על התנחלויות ישר' ר(ברובם ליד התנחלויות וכבישי מתנחלים 

 
 
 פעה על זכותם של הפלסטינים לעבודשהה
 
ן  סטטיסטיקת  התעסוקה של ארגון העבודה הבינלאומי ותנור  האבטלה  הוא  הגבוה  ביותר  שפורסם  בשעיש"

(ILO)  והים בג  ינות  מעטות  בלבד  רשמו  שעורי  אבטלהדמ;  2000-2002בהתייחס  לתקופה  שבין  ,  2002נת  שב
 ."30צבי סכסוךמב ןהשכ, יחסית, יותר

 
נועתו  שהוטלו  באופן ת  להחמורות  עת  פעת  ההגבלושהמ  פטור  היהפלסטיני  החי  בשטחים  הכבושים  לא    ףא

זכות לרמת הו ות לעבודכזהההשפעה  על  .  במיוחד  בשלוש  השנים  האחרונות,  ידי  הצבא  הישראלי-לע  מתגבר
אשר  הפרות  זכויות אך  פחות  מתועדת  מ,  תרוי  סנית  ונרחבתרה  תהייה,  פול  רפואייטונוך  יחל,  חיים  נאותה

ישראל  הרסה  רכוש  פלסטיני  בשווי  מיליוני .  רכוש  ומעצרים  והריסת  בתים,  אדם  אחרות  כגון  הריגות
הנזק ,  לםוא.  31מה  חקלאית  ועקירת  עציםדא"  ורייש",    עסקובתילים  עפמ,  ידי  הריסת  בתים-דולרים  על
 .ה יותרוה אפילו גביה,  ההגבלותן שלויה לעילג תוחפשהיא תוצאה ,  אבדן הכנסהןיגשנגרם ב

 
סגרת  ההגבלות  שהוטלו מב,  תשעים  הך  שנותשמבתחה  בקושי  פתהיחסית  -כלה  הפלסטינית  החדשהלכה
בשלוש השנים . כםותב ןכו, השטחים הכבושים ומחוצה להם לאורות חסוידי  ישראל  על  תנועת  בני אדם -על

ר אש,  ןלות  על  התנועה  ומשכבגהה  לשרקוני  דה  ל  ההיקףשב  וטיןלחלסה  כמעט  רהנכלכלה  זו  ,  האחרונות
 . 32להכלכוב הנזק ל רקטור הפרטי ספג אתסה. בא הישראליצה ידי-לו עלטוה
 
  אחוז  בשנת 30-  וליותר  מ2002  אחוז  בשנת  40-  ליותר  מ2000  אחוז  בשנת  10-טלה  עלתה  באופן  חד  מכבאה

  אחוז 60-כהבנק  העולמי  מעריך  ש.  לעליה  חדה  בעוני,  בתורו,  דן  הכנסה  מעבודה  הביאבא.  200333
 30-ליום  ושצריכת  המזון  האמיתית  לנפש  ירדה  בכ$  2לסטינית  חיה  מתחת  לקו  העוני  של  פה  וכלוסייהאהמ
ת  החיים  בקרב  הפלסטינים  בשטחים מרידה  הדרמטית  בריה.  34ותנורוש  השנים  האחלשבך  רעלוז  חא

ות  לטיפול  רפואי לים  אך  יש  להם  פחות  נגישוח  כיםפוהיותר  אנשים  .  התזונה-הכבושים  הביאה  לעליה  בתת
 .נאות

יברסיטה האונילדים  ונערים  מגיל  הגן  עד  ,  וב  האזוריםרב.    השפעה  שלילית  על  החינוךות  הייתהבלגהל
הצבא  הישראלי  סגר  כמה .  2002נה  האקדמית  שהחלה  בחודש  ספטמבר  שב  עוריהםישמהחסירו  כמחצית  

לית  ארוכת  טווח  על  ההתפתחות ינוך  תביא  להשפעה  שליחל  שותיגנדה  כזו  בירי.  ןטיאוניברסיטאות  לחלו
 .35טינילספ הערונהוייהם לעתיד של ילדים וכי סלעהמקצועית ו

 
לו  ממאות  אלפי  פלסטינים ן  שלה.  עההתנו  לבוהים  הם  תוצאה  ישירה  של  ההגבלות  עג  יורי  אבטלה  ועונעיש

 שראל  הפרה  את  התחיבויותיהי.  םמם  ומשפחותיהצעת  א  סלפרנכבוד  ו  בנציאל  שלהם  לעבודטופאת  ה
ות כזה,  עהונתפש  וחלבטיח  את  הזכות  הל,  ניטארימוהט  הפשמבהתאם  למשפט  זכויות  האדם  הבינלאומי  ול

 . רמת חיים נאותהל תזכוהו לעבוד
 

                                                 
 של כנס 91-ושב המל (ILO)ל משרד העבודה הבינלאומי "ח של מנכ"דו, "ב העובדים בשטחים הערביים הכבושיםצמ "30

  .2003, העבודה הבינלאומי
 ,תיפאדהניאשתי שנות "' ר.2002 אוגוסט שמיליון עד סוף חוד$ 728-סוך הגיע לכסהנזק פיסי כתוצאה מ, פי הבנק העולמי-לע 31
רים והמשבר הכלכלי גס, תיפאדהנאי –עשרים ושבעה חודשים "ו, 2003מרץ , "הערכה: רים והמשבר הכלכלי הפלסטיניגס

 . 2003מאי , "הערכה, הפלסטיני
 ). חות לעיל"כל שלושת הדו(שם , םש 32
 . אים כל סיבה לחפש עבודהוים כוללים עובדים שהתייאשו ואינם רנותהנ. םש 33
 . שם, םש 34
, הצו המקורי. 2003 בינואר 14-בצו צבאי ב דין נסגרו- הפלסטינית בעין חייר אלתינסיטת חברון והמכללה הפוליטכניברוא 35

, הנציג המיוחד של יוניצף,  אמר פייר פופארד2002בחודש אוקטובר .  מאז לששה חודשים נוספיםדשחו, שהיה תקף לשבועיים
 .עוצר בתי ספר נסגרו כתוצאה מסגרים והטלות 580שלפחות 
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צלב הו  UNRWAארגונים  בינלאומיים  כולל  .    אחד  אינו  רעב  ללחם  ברצועת  עזה  והגדה  המערביתףא"
 .36תאם הפעולות בשטחיםמ,  אלוף שמעון ארבלןגס " האדום פועלים בהרחבה בשטחים

 
  הכלכלה  הפלסטינית  ותנאי לע    תורומ  חתולכשה  ו  בחובםנמטר  העוצים  והסגרדים  ישראלים  הודו  שיקפ

 UNRWAכגון  ,  בינלאומיים  םיניטארימוהים  ונ  ארגלע  ה  ידהכמסישראל  ,  אולם.  טיניםהפלסהחיים  של  
למרות .  נית  בשטחים  הכבושיםלסטיפה  וכלוסייהאהמ  אחוז  ניכר  לש  מםויקלשם  הבטחת  ,  צלב  האדוםהו

 ניטארימוהוע  יס  ,ר  על  כןתי.  37הצבא  הישראלי  הפריע  לעיתים  קרובות  לעבודתם  של  ארגוני  סיוע,  זאת
ט פשמאם  לבהת,  הלהבטיח  את  זכותם  של  הפלסטינים  לעבודה  ה  אינם  פוטרים  את  ישראל  מחובתדקצו

מך  יותר  ויותר  על  סיוע  כדי  למלא  את מאחר  ופלסטינים  נאלצו  להסת.  מםצע  סנרפכך  שיוכלו  ל,  הבינלאומי
חו פיטו  במרקם  החברה  ועגפתחושות  אלו    .ת  של  חוסר  אונים  וניכורוחושתתחו    התפ,צרכיהם  הבסיסיים

תרמה  לרדיקליזציה  הגוברת ,  רה  ברובהיעצא  יהשבקהילה  ,  ידייםעתהעדר  סיכויים  .  ות  טינהשגר
 . ולאלימות

 
כמה .  זכות  לרמת  חיים  נאותההו  ות  לעבודכזהשללה  מהם  סטי  אינטרנשיונל  ראיין  עשרות  אנשים  שננמא

כלוסיה  כפרית ואב,  תן  של  נשים  לעבודבזכו,  וקהסעתב  סקיםועהדגשים  בקטעים  להלן  ומ  וריהםמתיא
, אזורים  שונים  בשטחים  הכבושים  לעמאות  מחקר  גודוים  והמים    אחרוריםאית.  הונתז-י  ותתנועוב
 . ח זה"פח לדוסנבתנות ינה
 
 
 ות לעבודכזה
 
 –תיות  בשטחים  הכבושים  החברתרבותיות  ו,  עת  ההגבלות  על  תנועת  פלסטינים  על  הזכויות  הכלכליותפשה
חברתיות  ותרבותיות  של ,  יות  כלכליותלזכו  הועדה  דצמווה  נושא  לדאגה  מתמידה  המ  –  ות  לעבודכזהולל  כ

, תתיות  ותרבותיוחבר,  דבר  זכויות  כלכליותם  ב"ם  הבוחן  את  יישום  אמנת  האו"זהו  גוף  של  האו(ם  "האו
ידי -טלו  עלוהשות  לוועדה  היה  קיים  גם  לפני  החרפת  ההגבה  צדמ  דאגה  זו).  ידי  המדינות  החברות-לע

הביעה  הועדה ,  1998ח  המקדמי  של  ישראל  משנת  "והדבמסקנותיה  לגבי  .  ישראל  בשלוש  השנים  האחרונות
 : עה להגשמת זכויות אלוהפרי, ניות לגבי סגריםידמכולל ה, כך שהדגש על שיקולי בטחון לעדאגה 

 
... לסטיניתפה  כלוסייהואה  לם  עישלכות  החמורות  של  סגרהה  עדה  מציינת  בדאגה  רבה  אתוה"

  ופרנסה הסננשללת  מהם  הכ,  בודתם  עעובדים  מהשטחים  הכבושים  מנועים  מלהגיע  למקומות
יעים משפ,  קבות  הסגריםעב  םיפרהמוח,  עוני  והעדר  מזון.  המנא  בוההנאה  מזכויותיהם  המנויות

 .38"כלוסייהואהבקרב , תזונה-ותר לתתיב הפגיעים, נשים בהריון וקשישים, במיוחד על ילדים
 

לאמנה  הבינלאומית  בדבר )  2(1המוכרת  בסעיף  ,  דה  דחקה  בישראל  לכבד  את  הזכות  להגדרה  עצמיתעוה
בכל דרך , יישלל מאדם אמצעי הקיום אשר ברשותולא    "ה  יפלאשר  ,  חברתיות  ותרבותיות,  זכויות  כלכליות

מנתק  גישה  לשווקים  חיצוניים ,  ת  תנועתם  של  בני  אדם  וטוביןא  מגביל  רגס:  "דה  קבעה  כיעוה".  שהיא
  .39" הנובעת מתעסוקה ופרנסהסהולהכנ

 
תיות החבר,  הפרות  חמורות  נמשכות  של  הזכויות  הכלכליות"ת  מבצע  את  ישראל  כמי  שיארהדה  גם  תעוה
 ו  על  ידי  המדינה  כדי  להגבילצמועים  החמורים  שאצמאמוש  בישבבמיוחד  ,  ותיות  בשטחים  הכבושיםהתרבו
טיפול ,  מים,  זוןמל  חים  הכבושים  ומחוצה  להם  וקטיעת  הנגישות  טשהבתוך  ת  ועת  אזרחים  בין  נקודונת

 .40"חינוך ועבודה, רפואי
 
להיות  מאוד  מודאגת  מתנאי  החיים  הנקלים  של   הכדה  ממשיעוה"קבעה  הועדה  ש,  2003דש  מאי  וחב

, םיאמצעים  הנלווים  של  סגרוהתוצאה  מהכיבוש  המתמשך    כ–שהם  ,  ם  בשטחים  הכבושיםהפלסטיני
יות הזכוובלים  מפגיעה  בהנאתם  מ  ס–סומי  דרכים  ונקודות  ביקורת  חמ,  ופות  ממושכותקתללת  עוצר  טה

                                                 
  2002 באוקטובר 13-איון לרדיו ישראל ברב 36
גונים המספקים סיוע הומניטארי לאוכלוסיה הפלסטינית בשטחים הכבושים התלוננות פעמים רבות על הגבלות התנועה רא 37

, ח של קתרין ברטיני"לדוגמא את הדו' ר. אשר עיכבו את פעילויותיהם והפחיתו מיכולתם לבצע את מטלותיהם באופן יעיל
ההצהרה של עובדי ' ר, כמו כן. 70-81פסקאות , 2002ט ס באוגו11-19, ם"ל האו"אישית של מזכה תהשליחה ההומניטארי

 2002 בדצמבר 3-מ) ם בינלאומיים הפועלים בשטחים הפלסטינים הכבושים"הצהרה המיוחסת לעובדי או(ם "סוכנות האו
 . ונים בינלאומיים ומקומיים נוספיםגואר  (WHO) הבינלאומי ידי ארגון הבריאות- על2003 במרץ 15-וההצהרה שניתנה ב

38 E/C.12/1/Add.27 ,31.8.01מיום , 18קה ספ . 
39 E/C.12/1/Add.27 ,39קה ספ . 
40 E/C.12/1/Add.69 ,13קה ספ . 
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טיפול ,  מים,  אדמה,  בודהעל  שותיגניוחד  המב  ,ותיות  המקודשות  באמנההתרבתיות  והחבר,  ליותהכלכ
  .41"וך ומזוןחינ, רפואי

 
בטיח  את  זכותם  של הל  ייבותהחתהאינן  תואמות  את  ,  ישראל  על  תנועה  ידי-לות  המוטלות  עלההגב

מקומות  העבודה  שלהם ל  עפי  אנשים  להגילאממנעו  ,  במיוחד,  ים  והטלות  עוצררגס.  הפלסטינים  לתעסוקה
ה  אלא  לעבוד רירין  ב  אחר  ולפלסטיניםאמ,  פעה  גם  היאשוהודה  בעהאיכות  .    ורצועת  עזהתיברעבגדה  המ

 . ופן משמעותיאב רות שקוצצווכש לעבוד במוא בעבודות מזדמנות 
 
 הנשל האמ) 2(6סעיף . טחים הכבושיםשב ות לעבודכזהאל לא עמדה בהתחייבותה להבטיח את רשי

... לנקוט בצעדים כדי"רתיות ותרבותיות דורש ספציפית מישראל בח, הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות
 יבטיחו רשאם יתנאבהתעסוקה המלאה והיצרנית ... תאו] הודלעב[לא של הזכות מה ושהמימ את יגלהש

תנועה בין  םיוצאה מהאמצעים המגבילתכ. "ליחידים את ההנאה מחירויות היסוד המדיניות והכלכליות
  . שהיא האנטיתזה לתעסוקה מלאה ויצרנית, ובתוך השטחים הכבושים נוצרה אבטלה

 
  לאחר  שישראל  ביטלה  אישורי  עבודה  לעובדים 2000בטלים  בחודש  אוקטובר  ומ  כופה  י  פלסטיניםפלא

יניים  לאפשר  יצירתם  של צר  יונותסינאל  רשיעשתה    אל,  מאז.  ח  ירושליםבמזרפלסטינים  בישראל  ו
הגבלות  שהטילה  על  תנועה  בשטחים  הכבושים  הקטינו  באופן ה,  נהפוך  הוא.  ות  עבודה  אלטרנטיבייםמוקמ

ן יבמז  קטן  וח  אקר.  דמנויות  התעסוקה  הקיימות  ומנעה  יצירתם  של  מקומות  חדשיםהזדרמטי  את  
. ל"וביקור  קרובים  או  נסיעה  לח,  טיפול  רפואי,  ם  עבודהשל,  שראליל  כנסיהלשורים  יא  הפלסטינים  מקבל

הם   ו–פעמים  רק  ליום  אחד  או  לכמה  שעות    ל–והם  מוגבלים  בזמן  ,  וקשה  מאוד  להשיג  אישורים  אל,  אולם
 . תים קרובות מבוטלים ללא הודעה מראשעיל
 
 
 ות לרמת חיים נאותהכזה
 
 . "תזונה כרונית-תתם מיובלסה בי אבת ויש מספר, כות למזון בשטחים הכבושים הופרה באורח חמורזה"
 .200342 ביולי 15, אן זיגלר'ז, ם לעניין הזכות למזון"ר מיוחד מטעם האוקוח
 
תה  של  ישראל  לנקוט  בצעדים  כדי  להבטיח  את  הזכות  לרמת  חיים בוחיות  בסתירה  לוצמלות  על  תנועה  בגה

חלק   ,כתוצאה  מכך.  ת  תחת  פרנסתםורתד  וחוובעהן  מפריעות  ליכולתם  של  הפלסטינים  ל.  נאותה
ון  בכמות  ובאיכות  שתספק  את  צרכי מזאו  ,  טינים  אינם  יכולים  להשיג  מים  נקיים  ובכמות  נאותהסלפמה

 . התזונה שלהם
 
לקנות  מזון  באשראי  ולבסוף  לצמצם  את ,  לשאול    מקרובים  וחברים,  ו  למכור  רכושחות  רבות  נאלצפשמ

לך  המשבר  הכלכלי  הנמשך המבו  קמנגנוני  התמודדות  כאלו  נשח.  ל  מזוןלוכ,  צריכת  המוצרים  החיוניים
 . תזונה-טוי בתתיב סור המחריף בא לידיחמהפחות שמ לך וגובר שלוה מספרבו, והמחריף

 
 
  משפילוא אנימוה בלתי שנו או עסחיור על סיא
 
יטתי  של  סגרים  והטלות  עוצר  בשטחים  הכבושים  הוא  בעל  אופי  והיקף שה  הגונהל  שנגרם  עקב  בסה

במיוחד  בשל ,  בלתי  אנושי  או  משפיל,  ס  או  עונש  אכזריחי  הג  זהונבשניתן  לראות  ,  חמורים  עד  כדי  כך
 .ובההפליה הכרוכה 

ש ונם  כנגד  עינויים  ויחס  או  ע"  המפקחת  על  יישום  אמנת  האו,  עינויים  נגדם"הביעה  ועדת  האו,  2001ת  נשב
יבות סנ  ב,יניותה  של  ישראל  לגבי  סגרים  עלולהך  שמדכמגה  אד,  רחא  בלתי  אנושי  או  משפיל,  זריאכ
א יה.  43בלתי  אנושי  או  משפיל,  אכזריונש  האוסר  על  יחס  או  ע,  16תירה  לסעיף  סב  מוד  על,  ימותוסמ

גדל ,  בת  הדבריםיתכמאז  ,  לםוא.  1644זו  כאשר  היא  סותרת  את  סעיף  המליצה  שישראל  תמנע  ממדיניות  כ
 בלות  עלגההכאשר  ,  ידי  ישראל  בשטחים  הכבושים  באופן  משמעותי-ף  הסגרים  המוטלים  עלקיה
  . עיר-בית או מעצר-רצעמדרגה צורה של הב כותפוהטינים סלהפ

 

                                                 
41 E/C.12/1/Add.90 ,2003 במאי 23מיום , 19קה ספ . 
 . 2003ולי  בי15, נבה'ג, ם על סיוע לעם הפלסטיני"ינר של האומס 42
43 CAT/C/XXVII/ Concl.5 ,6קה ספ)i .( 
 ). g (7פסקה , םש 44
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 להטבא
 
 . 45בשליטת הרשות הפלסטיניתסטינים באזורים שלפ 516,000ו עבד, נתיפאדהיאהי פריצת נפל
בהתנחלויות  ובאזורי  תעשיה ,  ראלשיבו  לעבוד  גהנסטינים  מרצועת  עזה  והגדה  המערבית  לפ  11,000  -כ

רמת ,  2000יש  האחרון  של  שנת  לשב.  טלה  בהדרגהבאהה  דרי,  1998ז  שנת  אמ.  46שבשליטת  ישראלים
 .47עת עזה אחוז ברצו15.5-וז בגדה המערבית וחא 7.5: וזחא 10 תהיי ההאבטלה

 
סגר .  מקומות  עבודתם  את    הפלסטינים  העובדים  בישראל  ובהתנחלויותבורדו  ביא,  2000דש  אוקטובר  וחב

מחסומי  בדיקה  ישראלים  בדרכים  לישראל  ולהתנחלויות .  ה  בוטלווד  היתרי  העב  וכלמקיף  הוכרז  בישראל
וקה  בישראל  עלה  במחצית שיעור  התעס.  מנעו  או  סיכלו  עובדים  מלנסות  להגיע  לעבודה  באופן  בלתי  חוקי

ר  הצליחו  לחזור  לעבודה  בישראל  עשו  זאת  ללא שרות  שרוב  העובדים  הפלסטינים  אמל,  2001הראשונה  של  
  והטלות 2002ש  של  הצבא  הישראלי  ברוב  ערי  הגדה  המערבית  בתחילת  שנת  דחמיסה  רפהעם  .  היתרים

 .48שיך מאז להתנדנד והמר המועסקיםפסמ שוב רדי, ךעוצר מממוש
 
ירד ,    הכבושיםם  המשכורות  גבוהות  בהרבה  מאשר  בשטחיהב  ,דה  בישראלהעבוות  אבדן  מקומות  בקעב

ים רגס.  עסקים  פלסטיניים  עמדו  בפני  בעיות  חמורות.  ים  בשטחים  הכבושיםרותשיוורות  חסלהביקוש  
ירים  עלו חמהור  וסחמוצאה  מכך  נוצר  וכת,  מייםלוגלה  של  חומרים  לתובר  הפריעו  ליצוא  וצועוהטלות  

הובלת  התוצרת  בין  הגדה  המערבית ,  וא  תוצרתםציבם  חמורים    יישדים  בפני  קמועעסקים  .    הדחורה  בצ
ל יטלטכלה  מתקלקל  כאשר  הוא  מתמ  -מזון.  המקומייםם  ואפילו  הובלתם  למרחקים  קצרים  לשווקי,  ועזה

וא  משווק או  שה,  וצאה  מכם  הוא  לא  ניתן  לשיווקתכו,  ולבג  ריבעמלעיתים  קרובות  ומעוכב  במחסומים  או  ב
 . במחיר נמוך

 
 
 חצבות ומפעליםמ ל ערגס
, נתיפאדהיאהי  נפל.  בעה  ילדיםשו  ה  אישבעל  מפעל  לאבן  בשכם  ומפרנס  אוה,  56  ןב,  י'גבר  אחמד  קבמוע
החמרים .  כירה  בשוק  בגדה  המערבית  ובישראלמל,  ישה  עובדים  שייצרו  אבנים  לבניהמח  סיק  המפעלעה
טר  את  העובדים  לאחר פלועל  פמהי  נאלץ  לסגור  את  'גבעומר  קב.    ממחצבות  אבן  ליד  שכם  באולמייםוגה

ת  החומר להוב.  נתיפאדהיאה  לתוך  שכם  בתחילת  תופי  חסם  את  הדרכים  הראשיות  והעוקלשהצבא  הישרא
בן  במחוז  שכם  נאלצו אל    המחצבות  והמפעלים85כל  .  יתרשפאבן  המסותתת  נהייתה  בלתי  אהו  למיוגה

וכל  למצוא  את  הכסף  כדי  לשלם י  ארגע  כל  הכנסה  ואינו  בטוח  אם  הוי  אין  כ'לעומר  קבבג.  לסגור  שעריהם
 .ר הלימוד של בנו באוניברסיטהכעבור ש

 
רות וחסות  שתי  משאיות  כדי  להעביר  חפלרשת  ודה"  גב-אל-גב"שיטת  הל  במיוחד  בש,  לה  נסקוהתוביות  ולע
נה  מחדש  של הטעיוקה  הפרי,  בנוסף  על  התוספת  בעלות  בשל  שימוש  במשאיות  נוספות.  ד  אחד  לשניעימ
במיוחד  אם  התוצרת  היא ,  חות  זמן  והנהגים  נאלצים  לעיתים  קרובות  לשכור  עוזרים  נוספיםקולורות  חסה

משאית  אחת  אינה  יכולה  עוד  לעשות  מספר .  הליך  זהה  בתוקזינורות  חסה,  בותרולעיתים  ק.  כבדת  משקל
 . במהלך נסיעה אחת, שליחויות לערים וכפרים שונים

 
ם  אלו  כולם יגורמ.  בשל  העדר  בטחון  עסקי,  צוניותיח  יו  מעט  מאוד  השקעות  פנימיות  אוה,  וח  הארוךוטב

  פלסטינים 418,000סקו  עוה,  2002י  של  שנת  נשהון  בערב.  מיוקמעובדים  בשוק  השה  להביאו  לירידה  בדרי
רידה  היא  ברובה יה.  נתיפאדהיאהי  נפלית  לתקופה  אשר    סחי  100,000ירידה  של  ,  מיתוקמבכלכלה  ה

קטור  של  הכלכלה סה  ,ות  העבודה  שאבדו  היו  בסקטור  הפרטימוקב  מור.  ה  מהסגרים  והטלות  העוצרתוצא
 . פיתוחוםשל, ה מצד משקיעים פרטייםקעכולל הש, מצים מיוחדיםאמ הפלסטינית בו נדרשו

 

                                                 
 . 2000ליש האחרון של שנת של, (PCBS)ה של הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה דובפי סקר כוח ע-לע 45
 24,370. ורי תעשיה איש היו בעלי היתרים לעבוד בהתנחלויות ובאז15,000ש היו בעלי היתרי עבודה בישראל וכמעט יא 40,000 46

 מהגדה המערבית היו בעלי היתרים תקפים אך ההערכה ים עובד16,500רק . עובדים מרצועת עזה היו בעלי היתרים תקפים
 .  עובדים בלתי חוקיים נהגו לעבוד באופן בלתי חוקי בישראל60,000-ד כעש תהייה
וכוללים את תושבי ,  הפלסטינית לסטטיסטיקהורי התעסוקה מבוססים על סקרי כוח התעסוקה של הלשכה המרכזיתעש 47

 . אלא אם נאמר אחרת, מזרח ירושלים
 תושבי 2,000-ל הגדה המערבית וש בני אדם עם תעודות זהות 43,000-כ, הקפי הלשכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטי-לע 48

ה המערבית היו כמעט כולם עובדים אלו מהגד. 2001רי תעשיה ברבעון השלישי של שנת זובהתנחלויות ובא, עזה עבדו בישראל
 2001ל בסוף שנת "ידי צה-עם ההחמרה בהגבלות התנועה על. אשר ניצלו את ההקלה בסגרים כדי לחזור לעבודה, חוקיים-לא

ברבעון השני של . ירד שוב, מספר העובדים בישראל להם תעודות זהות של הגדה המערבית, 2002נה של שנת וובמחצית הראש
 . 15,000-ירד מספרם ל, ל כבש מחדש ערים פלסטיניות מרכזיות והטיל עוצר מוחלט" צה כאשר2002שנת 
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מאז .  דבר  היוצר  לחצים  על  שוק  העבודה,  חים  הכבושים  קיים  אחד  משעורי  הילודה  הגבוהים  בעולםטשב
טלה  בקרב באה.  155,000-ביותר  מ)  15מעל  גיל  (  התעסוקה  לבגי  כלוסייהואהה  גדל,  נתיפאדהיאהתחילת  

  ארגון  העבודה לש  ינקתשעור  האבטלה  ה,  2000ברבעון  הרביעי  של  שנת  .  ותימשמער  עלתה  באופן  עונה
אחר ל.  אחוז  בגדה  המערבית  22.2-ו,  וז  בעזה  אח35.5:      אחוז28.3-ה  באופן  חד  ללע  (ILO)הבינלאומי  

גידול  דרמטי  היה  ברבעון  השני .  החלה  האבטלה  לעלות  שוב,  2001ירידה  קלה  במחצית  הראשונה  של  שנת  
,   אחוז36.9-ודה  בגדה  המערבית  אבדו  ושעור  האבטלה  עלה  לעב  מקומות  17,000כאשר  ,  2002של  שנת  

דרום  ומרכז ,  הטלת  עוצר  מלא  והגבלות  חמורות  על  תנועה  בין  צפון,  בעיקר  בשל  החדירות  הישראליות
  אחוז 49.9-גון  העבודה  הבינלאומי  הגיע  לרא  לפי  ינהתק  עורישה,  2002י  של  נשהברבעון  .  רצועת  עזה

 . אחוז בגדה המערבית 35.8-ו) 20-24גילאי (ברצועת עזה 
 
ור  ההשתתפות עש.  49עבודה  משום  שאבדו  תקווה  למצוא  עבודהוח  הרבים  עזבו  את  כ"  מתוסכלים"דים  בוע
  ברבעון  השלישי 43.5-נפל  מ)  יל  התעסוקהגב  כלוסייהואהעבודה  מבטא  אחוז  מתוך    הוחכ(עבודה  וח  הבכ

ן ובשהלוקחים  בח,  תאמיםושיעורי  אבטלה  מ.  2002י  של  שנת  נשה  אחוז  ברבעון  36.9-  ל2000של  שנת  
כאשר  שיעור  זה ,  2001י  של  שיל  אחוז  ברבעון  הש35.3  שלמראים  שיעור  אבטלה  כולל  "  םיעובדים  מתוסכל"

 . 2002 הרבעון השני של שנת בסוף אחוז 50- קרוב לדע עלה
 
ור  האבטלה  בהתאם ע  שנע,  2002  הגדה  המערבית  בחודש  מרץ  יר  עתאא  הישראלי  בצה  מחדש  שבכ  זאמ

ופקו  על  ידי שה  2002טלה  לרבעון  השני  של  שנת  באהורי  עישרכות  עהשן  עט  UNSCO.  להיקף  העוצר
אזורים   ל  עקרמכיוון  שהן  מבוססות  ,  ן  שמרניותנה  (PCBS)הלשכה  המרכזית  הפלסטינית  לסטטיסטיקה  

ריך עה  UNSCO.  50רכזית  הפלסטינית  לסטטיסטיקהמה  בדי  השטח  של  הלשכהועלשות    נגיתהייהבהם  
 63.3  ידכ  דע  ימותוסמלה  בתקופות  ע  םור  האבטלה  המתואעיש,  )לא  כולל  מזרח  ירושלים(שבגדה  המערבית  

 . 2002וז ברבעון השני של שנת חא
 
שים  אשר נא  .מות  השכררב  תעסוקה  וירידה  ניכרת-יה  גדולה  בתתלע  תהייה,  להטבאב  ייהלעה  סף  עלונב

עבור עובדי . וצר והסגרעגיע למקומות העבודה שלהם בשל ההל לא הצליחו לעיתים קרובות, המשיכו לעבוד
מוגבר ון  יכסו,  כורת  היומיתשמהאי  הופעה  לעבודה  פרושה  אבדן  ,  כפיים  המקבלים  משכורת  על  בסיס  יומי

 . שמקומם ייתפס על ידי אחרים
 
 וריעש  שמת  סבירות  להנחה  ייקל  ארגון  העבודה  הבינלאומי    את  דאגתו  מכך  ש"הביע  מזכ,  2002ת  נשב
משפחות  מרוששות  מחפשות  כל  דרך  להוסיף  על "ל  שככ  יפאדהתניאהלך  המבודת  ילדים  עלה  בע

  שיעור  הבנים  העוסקים הלענראה  ש.  דע  על  עבודת  ילדים  בשטחים  הכבושים  אינו  זמיןמי".  הכנסותיהן
יוחד  ליד  נקודות  בדיקה  עמוסות מב,  נתיפאדהיאהי  נפלסית  לתקופה  שחי,  זה  ובגדה  המערביתעב,  כלותורב

  . ומחסומי דרכים
 
 ים רוכליםדלי
-כ(  ₪  20-הוא  השתכר  כ,  2002אוקטובר  ש  בחוד.  גר  בכפר  בית  חנון  במחוז  חברון,  14בן  ,  י  מוחמד  יוסףזמר
. הורשו  לנהוג  שם  אל  עבור  פלסטינים  ש60רך  כביש  ואלרות  וחסבנשיאת  ,    במחסום  בית  חנוןליום)  4$

 דאביו  איב.  דים  שלווריים  כדי  לכסות  את  הוצאות  הלימהצה  עבד  שלוש  פעמים  אחר  אוה,  בשבוע  הקודם
ביל  אבן והלחר  שסגר  מנע  מהמחצבה  אל,  פאדהתיניאה  בתחילת  ריעת  מקום  עבודתו  כנהג  במחצבה  בסא

 . מחוץ לאזוראל 
מוכר  גרביים  משעות ,  הוא  עובד  בבית  חנון.  במחוז  חברון,  גר  בכפר  באני  נעים,  12בן  ,  יהאד  עיסה'מד  גחומ

ה  לפני נשכ  לעבוד  לחההוא  .  ליום)  2-3$-כ(  ₪  19-15-יח  כודמות  עד  ארבע  אחר  הצהריים  ומרוקומהבוקר  ה
אביו  איבד  את  מקום .  הכנסת  המשפחהעבודתו  תורמת  ל.  והפסיק  ללכת  לבית  הספר  2002ר  חודש  אוקטוב
 . נתיפאדהיאהכפיים בישראל בתחילת -עבודתו כפועל

 
 

                                                 
בגיל העבודה  אנשים": מתוסכלים"שבון עובדים חב נו לוקחיא (ILO)ור האבטלה התקני של ארגון העבודה הבינלאומי עש 49

  .לים תחת הגדרות התקןבטולכן אינם נספרים כמו, שאינם מחפשים עבודה באופן פעיל
50 UNSCO יש להבהיר את הערכות הלשכה המרכזית , 2002ה קרה לשוק העבודה ברבעון השני של שנת מ להבין ידכ: "עבק

אך שעליו יכלו להשיב רק ,  בתי אב7,559מספר זה הושג מסקר שבחר , ראשית. הפלסטינית לסטטיסטיקה לגבי שעורי האבטלה
, תוצאות סקר זה. 85%ם בדרך כלל עולים על ישעורי תשובה ממוצע;  אחוז60של  הבשיעור תשו, היינו.  מתוך בתי אב אלו4,508
בימים , שכה המרכזית הפלסטינית לסטטיסטיקה גישהלל תהייהות עבור אותם אזורים לגביהם קפצריכות להיקרא כת, לפיכך

, אות רק בכמה מקומותמציה תיך להיות מובן כמשקף ארצ ILO-שעור האבטלה של ה, לפיכך. בהם אזורים אלו היו נגישים
 ". ות זמן יחסית נוחותופבאזורים הפעילים כלכלית במהלך תק, במונחים יותר בסיסיים, ו א–זמן הבחלק מ

UNSCO ,"ם לגבי הגדה המערבית ורצועת עזה מראים התדרדרות מהירה המביאה "ונים כלכליים חדשים של האותנ
 . 2002 באוגוסט 29, "לקטסטרופה אנושית
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 תן של נשים לעבודהוכז
 
 חוכבשיעור  השתתפותן  ,  היסטורית.  טיניותסלות  על  תנועה  הביאו  להשפעה  מיוחדת  על  נשים  פלבגה
מגמה  זו .  25ים  מעל  גיל    אחוז  מקרב  הנש15.8-עור  זה  עלה  ליש  נתיפאדהיאהאך  לפני  ,  בודה  היה  נמוךעה

 . חוז א10.4- לתתפותן של נשיםשה דהרי 2002 ועד סוף, התהפכה מאז
 
נשים  עובדות  כאלו  אינן .  פול  בבני  המשפחהיטלריות  חאהך  כלל    בדררתאשנם  העובדות  מחוץ  לבית  יש  נלע

ובחזרה סעות  ארוכים  ומסוכנים  אל  העבודה  מב,  ואנרגיהן    זמלש  צםעתמיכולות  להרשות  לעצמן  אבדן  
כגון  הכנת ,  יש  להן  מטלות  נוספות.  רצועים  ורגס,  מחסומי  הדרכים,  ל  נקודות  הבדיקהשב  הנגרם,  הנממ

בשל  אי  יכולתן  לחזור  הביתה  לטפל  בילדיהם   אמהות  עובדות  חשות  גם  חרדה  נוספת.  אוכל  וטיפול  בילדים
 . וצר בלתי צפוי עבשל נקודת בדיקה סגורה או

 
 ודהיכולת להגיע הביתה מהעב יא
יש  לה  תעודת  זהות  ירושלמית .  מה  היא  רופאה  הגרה  ברמאללה  בגדה  המערבית  עם  בעלה  ושני  ילדיהםיטפ

תר  איחוד יה  להעבלת  הישראליות  לא  נתנו  והרשוי.  ם  יכולים  לגור  בירושליםאינם  הולכן  ,  אבל  לבעלה  אין
טימה  סלאמה  עובדת פ.  לים  למרות  בקשות  חוזרות  ונשנות  במשך  שניםושר  בירוגלכלו  וישמשפחות  כדי  

היא  עוזבת  את  ביתה  בשעות  אחר  הצהריים ,  בשנתיים  האחרונות.  במשמרת  לילה  בבית  חולים  בירושלים
וכל  לעבור  בתורים תש  אדווכדי  ל)    אחר  הצהרייםשים  קרובות  עד  שתיים  וחצי  או  שלותיעל(המוקדמות  

כאשר  לא .  לתחילת  העבודהדיה  כדי  שתוכל  להגיע  לירושלים  בזמן  נלקום  סמחבהארוכים  של  פלסטינים  
 ,לעיתים  קרובות.    ידידיםםע  ישארהלוהיא  חייבת  לחזור  לירושלים  ,  ניתן  להגיע  הביתה  בשל  סגר  או  עוצר

, ם  עבור  חדר  במלוןלשלצת  לאנוהיא  ,  ו  לעבודה  ולא  ניתן  להשיגםאחבריה  יצ,    שהיא  חוזרת  לירושליםדע
 . תוך שהיא דואגת כל הזמן לילדיה שברמאללה

  שנים  אך  עד  עתה  לא  הצליחה  להשיג  היתר  איחוד 10נשואה  מזה  ,  היא  תושבת  ירושלים  םג,  דיהנא
לפני .  גדה  המערביתבלכן  לזוג  אין  ברירה  אלא  לגור  .  משפחות  על  מנת  שבעלה  יוכל  לגור  אתה  בירושלים

ומים סחמותר  להתמודד  עם  העיכובים  הארוכים  ב  ישנתיים  היא  עזבה  את  עבודתה  בירושלים  כי  לא  יכלה
ולעיתים  קרובות  לא  הצליחה  להגיע  לעבודה  או  לא  יכלה  לחזור ,  יום  בדרכה  לעבודה  ובחזרה  ממנה  לכ

 . הביתה בשל הטלת סגר
 
בדרך  כלל  מוטלת  עליהן  האחריות .  אבטלה  ועוני  לששלכות  החמורות  ביותר  ההמיניות  סובלות  טסלם  פישנ

הגידול .  הראשוני  לטיפול  במשפחהיות  המקור  הל  ומצופה  מהן,  תיהן  מהכנסה  מועטהוחפלהאכיל  את  מש
 םישהכללי  באבטלה  הקטין  את  סיכוייהן  לתעסוקה  ובו  בזמן  הגידול  באבטלת  גברים  העלה  את  הלחץ  על  נ

, בחברה  שבה  גברים  באופן  מסורתי  הינם  המפרנסים.  למצוא  עבודה,  תישאינן  עובדות  בדרך  כלל  מחוץ  לב
נשים  רבות  יותר  נאלצו  לעבוד ,  בודות  מיומנותעובדות  בדרך  כלל  בע,  נשים  העובדות  מחוץ  לביתה  ושב

כפי  שמציין .  דבר  זה  הגביר  את  המתחים  בתוך  המשפחה.  בעבודות  כפיים  או  עבודות  זמינות  בשכר  נמוך
 : י לסיוע משפטי ויעוץנמרכז הנשים הפלסטי

ב ומצי,  משפחתיים-רער  את  יציבות  היחסים  הביןע  מררצוני  של  תפקידי  המגד-י  והלאמואפוך  הפתיהה"
ך ות,  ימות  כדי  לחזק  את  שליטתם  במשפחהלאבצים  להשתמש  לאנגברים  רבים  .  נשים  במצב  מסוכן

 ". סר כוחותסכול בשל תחושות חוסר אונים וחו הושות אי בטחון לגבי מעמדם במשפחחת
 
, יציבות  חברתית-סכסוכים  אלימים  ואי  בדות  פלסטיניים  רבים  ציינו  שכפי  שקורה  לעיתים  קרובותסומ

מת רב  ייהלעהדבר  המשקף  את  ,  גמת  עליהמב  את  נמצפחתןשמ  כנגד  נשים  פלסטיניות  בקרבמות  האלי
 . האלימות מחוץ לבית

 
ישאות  לגבר  מחוץ  לקהילה  הביתית נה  םיש  נ.פחותיהן  כמקור  לתמיכה  רגשיתלמשת  וקקזנ  ,  יוחדמב,  םישנ

, פן  גוברואבת  ודדצמן  מבורבות  מהן  מצאו  ע.  בעלן  לשור  בכפרו  או  בעירו  לגשלהן  עוברות  לעיתים  קרובות  
 . שפחות המקור שלהןממ ושי הכרוכים בנסיעה ניתקו אותןקהול שהעלות ככ
 
 מלנסוע לעבודה הוענמ
 היא.  וגם  עוזרת  לאחיה  המובטל  ולמשפחתו,    ואחותההמאסת  נרפאחראית  ל,  42בת  ,  מאסרי  םרפה  אכאוו

 1,600והשתכרה  משכורת  חודשית  של  ,  רי  ניקוי  לביתמוחהמייצר  ,    שנים  במפעל  סוחטיאן22ה  במשך  עבד
 הטלות  עוצר  למשך  יממה  שלמה  גרמו,  מאז.  2002ם  בחודש  אפריל    לשכל  פלש"לפני  שצה)  330$-כ(₪  
עתה  היא  מקבלת  משכורת  על  בסיס  יומי .  פילה  במחזור  העסקים  ולנודה  במפעלבעהפות  של  ותכות  פסקהל

ר  יש  עוצר  באחד  מחלקי שאכ.  של  העוצרורת  של  יום  עבודה  אם  היא  מחסירה  יום  עבודה  בשכומאבדת  מ
ה חצליה,  מזלהל.  יחרזמ  הקלחלק  המערבי  של  העיר  מביתה  בחב  היא  אינה  יכולה  להגיע  למפעל,  העיר

עה  פוטרו  מאז בש,  נתיפאדהיאהאשר  עבדו  לפני  ,    עובדות6-ים  גברים  וד  עוב4מתוך  כל  .  להחזיק  במשרתה
 . 2002ש אפריל ודח



29 הזכות לעבוד: אל והשטחים הכבושיםרשי

 איהולכן  ,  אשונהרה  נתיפאדהיאבידי  חיילים  -לאחר  שנורתה  על,  השמאליתאפה  מאסרי  יש  נכות  ברגלה  וול
גם  כאשר .  לעיתים  קרובות  אין  לה  ברירה  אלא  ללכת  חלק  מהדרך  לעבודה,  םלוא.  מתקשה  בהליכה

פתחו ,  2002אוקטובר    ב7-ב.  ל  ברגל"ות  מחסומים  של  צהצחלכן  שתאלץ  תיי,  בורה  הציבורית  פועלתחהת
שר  היא  ועובדים  אחרים  ניסו  לחצות  את  המחסום  ליד  בניין אכ  וני  הלםמירקו  חיילים  ישראלים  באש  וזר

 .מינהל המחוז
 
 
 לוסיות כפריות כוא
 
רוב  תושבי  הגדה .  דה  המערבית  נפגעו  במיוחד  בשל  אבדן  מקומות  העבודה  בישראלגב  רים  כפרייםוזא

ככל  שקטן  מספר .  ליםרובם  מובט,  עתה.  מיומנים  מהכפרים-המערבית  העובדים  בישראל  היו  עובדים  לא
ישנן  פחות  הזדמנויות ,  והנגישות  לרוב  המשרות  בערים  היא  קשה,  המשרות  הזמינות  בכלכלה  הפלסטינית

קופות  של תב  באזורים  כפריים  פונות  לחקלאות  תוחפמש,  באופן  מסורתי.  להשתכר  באזורים  הכפריים
לק  מהמקרים  הפעילות   הן  ובחףא  ותנטקל  הכנסות  מחקלאות  בא,  מקותטמצ  אבטלה  גוברת  והכנסות

 . נעשית בהפסד
 
אוויר  והעונות  אינם  ממתינים  לתום מזג  ה.  51  בעיותיהם  של  החקלאים  נגרמות  בשל  ההגבלות  על  תנועהבור

אם  היא  מצויה  בתוך  שטח  צבאי  סגור .  לחקלאים  אין  גישה  סדירה  לאדמתם,  באזורים  רבים.  העוצר  והסגר
. תנחלים  או  הצבאמידי  -התקפה  עלמ  ואו  שהם  יחששאליה    תשיתכן  שייאסר  עליהם  לג,  ליד  התנחלות

נזק  או  שהתנובה  תקטן יי,  לאיבוד  ךלהיבול  י  שמפתח  במהלך  השנה  עלולה  להביא  לכך-ן  גישה  בזמניאבד
 . באופן דרסטי

 
בשל  עלויות ,  לו  באופן  חד  ע–ון  לחיות  זמורי  הדברה  מוח,  גון  דשנים  כ–אות  על  תשומות  חקלאיות  צוה

חלק  ממוצרים  אלו  אינם  זמינים  עוד  או  שחקלאים   .קים  על  הלקוחותפסה  מגלגלים  ןתוא  תולהתובלה  הגד
כמה  כפרים  אינם  מחוברים  לרשת  המים  וחקלאים  חייבים  לקנות .  מם  לקנותםעצאינם  יכולים  להרשות  ל

-על,    אחוז80-  בממוצע  בהלע]  יםמה[ר  יחמ.  בקר  שלהם  ולשם  השקיית  האדמהה  רעבו,  מים  לשימוש  אישי
ניתן  להבטיח  אספקה  סדירה   אל.  לל  עלויות  התובלה  הגדלותגב,  (OXFAM)"  ספאםקוא"רגון  ני  א  נתופי

אנשים  פשוט  אינם  יכולים  להרשות  לעצמם  לקנות  כמויות  נאותות .  ל"ידי  צה-לע"  תריםומכ"כאשר  כפרים  
ון כג,  ינרצחקלאים  מכרו  רכוש  י.  שלא  לדבר  על  מים  עבור  הבקר,  של  מים  ראויים  לשתיה  לשימושם  האישי

דבר  זה .  המיידיים  שלהם,  וקים  לכסף  כדי  לספק  את  הצרכים  הבסיסייםקכי  הם  ז,  בקר  ואפילו  אדמה
 .  את סיכוייהם לטווח הארוך גם כאשר התנאים הכלכליים ישתפרוכןמס

 
ל ובגברי  עמבסגרים  תכופים  .    ם  יכולים  חקלאים  להשיג  עבור  תוצרתםתואירים  חמהו  דרי,  רים  רביםקמב

חקלאים  רבים  מוכרים  את  תוצרתם .  ל"בישראל  ובחו  שטחים  הכבושים  להגיע  לשווקיםאים  בלקחמנעו  מ
 ףסכלאנשים  מעטים  יש  ,  אולם.  בגלל  העוצר  והסגר  הפנימי  בתוך  השטחים  הכבושים,  רק  באופן  מקומי

לעיתים  קרובות  התוצאה  היא  שוק  מוצף  והתמוטטות .  רישה  המקומית  היא  קטנהדהולשם  עריכת  קניות  
 . באזור אחר, ורסועליית מחירים בשל מח, ר אחד באזוםירמחי

 
ל  הסגרים  הקשו  לעיתים  קרובות  על  החקלאים בא,  דחיתים  היה  עתיר  במיוזה  ףיטק  2002בשנת  ,  גמאודל

ניית קל  יקטיםורפהקימו    םיניטארי  הומארגונים  וסוכנויות.  או  אף  מנעו  זאת  לגמרי,  לשווק  את  תוצרתם
 הם ףא ו נפגעולא  יקטיםורפ,  לםוא.  יםשוב  אחרים  של  השטחים  הכריםזוא  בוקתולחו  םיאשמן  זית  מהחקל

 .52בשל הסגרים וההגבלות על התנועה
 
 ושובשויי פרישה שכיס
  דינרים 65,000-ביפה  סאי-  באלהמד  דונמים  של  א25קנה  ,  64בן  ,  חול-רחמן  מוחמד  אל-יל  עבד  אלמ'ג

יחד ,  י  להשקיעדכ  UNRWA-ישה  מומי  הפרלשתמש  בחלקו  בתשההוא  .  1987בשנת  )  92,260$-כ(ירדניים  
לשם  בניית )  56,780$-כ(  דינרים  ירדניים  40,000-הם  הוציאו  כ.  ברצועת  עזהיפה  סאי-באדמתו  באל,  עם  בניו
העצים .  ינותט  לימון  וקלמניצ  עלש  דונמים  10טעו  נ  ם  ה1995בשנת  .  הכנת  הקרקע  ונטיעת  עצים,  בית  קטן

ל  בעיות שב)  4,260-5,680$-כ(ינרים  ירדניים    ד3,000-4000  במקום  הרווח  המצופה  של  2001הפסידו  בשנת  
) 25$-כ  (₪  120ל  ש  על  מנת  להמשיך  להשקות  את  העצים  היה  צורך  בתשלום.  ריםיחמתובלה  והתמוטטות  ה

  אינו ןשדם  צומחים  לאט  כי  יצעה.  נתיפאדהיאהז  תחילת  אמ  ה  אחוזאמב  הלעשמחירו  ,  ליום    עבור  דיזל
 .ידי טרקטורים-לע" רשותי"תו  חי בפחד מתמיד שאדמאוה. זמין

                                                 
,  "Forgotten villages: Struggling to survive under closure in the West Bank ", קספאם אינטרנשיונלגון אורא 51
 . 2002טמבר פס
 . 2003ביוני . 13 מיום 24' ח חירום מס"וד, )WFP" (תכנית המזון העולמית"דוגמא ל' ר 52
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  בעיר  עזה רוגרו  לב  עאך,  הפסאיי-נהגו  לגור  עמו  באל,  מהיר,  16-חול  ובתו  בת  ה-מיל  אבו'ו  של  גתשא
 . ימה תוכל להגיע לבית הספר באופן סדיררש  כדי לוודא2002בתחילת 

 
 
 תזונה-י ותתנוע
 
אין  מערכת .    להכנסת  המשפחהעבודה  בשכר  היא  המקור  העיקרי,  ר  הרוב  המכריע  של  הפלסטיניםובע

לת  תמיכה בק  מש  לשםתשההאמצעי  היחיד  בו  יכול  אדם  מובטל  ל.  קצבאות  אבטלה  בשטחים  הכבושים
ך  כלל  ניתן  רק  לפליטים רדב  אשר  (UNRWA-והסיוע  המוגבל  הזמין  מ,  הוא  רשתות  המשפחה  או  הקהילה

מערכת  התמיכה .  דקה  צארגוניו  םיניטארימוהוארגונים  ,  משרד  הרווחה  ברשות  הפלסטינית,  )פלסטינים
גדל   ךכ,  ככל  שהאבטלה  גוברת.    לחץ  חמורתחת  תעכיה  וצמ,  שבאופן  מסורתי  היא  חזקה,  פחתיתשמה
 . ר האנשים שנהיים תלויים בכל שכירפסמ
 
 ת בסיועולת
תו דו  דתא  םג  ומפרנס,    נשוי  ואב  לארבעה  ילדיםאוה.  עיה  בעיר  עזהא'גגר  בש,  36בן  ,  נאסרהמ  ר  מנצודבע

, עשיית  הבניהתב    א  עבד  בישראלוה,  נתיפאדהיאהלפני  .  חד  מובטל  והאחר  לומד  א–ו    אחיינ  שתאה  והחול
 יתריאת  ה  הלהוא  לא  עבד  מאז  הטילה  ישראל  סגר  כללי  וביט).  30-40$-כ(  ₪  150-200והשתכר  ,  כפועל  יום

 היתריםהוא  שמע  שישראל  מגדילה  את  מספר  ה,  2002בחודש  אוגוסט  .  העבודה  של  פלסטינים  בישראל
. הצעד  הראשון  להשגת  היתר,  בור  עובדים  מרצועת  עזה  והלך  למחסום  ארז  כדי  לבקש  כרטיס  מגנטי  חדשע

 . ללא הסבר, ב לתת לו כרטיסרס טחוןיבהקצין 
היה  מסוגל  למצוא  כל  עבודה   הוא  לא.  לא  נותר  עוד  כסף,  עתה.  יותונחי  עבד  מנסארה  על  חסכו,  ילהחתב

עבור חשבונות מים ) 1,460$-כ( ₪ 7,000-כר הדירה וחייב יותר מ ששלם אתהוא לא יכול ל.  בתעשיית  הבניה
הוא  ומשפחתו  שורדים  באמצעות  חלוקת  מזון  המאורגנת  לעיתים  על  ידי  הפדרציה .  וחשמל  שלא  שולמו

ג  קמח "  ק25הם  זכאים  לקבל  שק  של  ,    שלושהוכל  חודשיים  א.  ל  איגודים  מקצועייםש  תלילכהסטינית  לפה
 . יקרי שלו הוא במציאת כסף לקניית תרופות עבור דודתו החולההעהקושי . ממשרד הרווחה

 
רמת .  ושים  הכבידה  הדרמטית  בתעסוקה  וברמת  ההכנסה  היא  הסיבה  העיקרית  לגידול  בעוני  בשטחיםריה

ה  על יח  וכלוסייהאהמוז  חא  33.    יוםל$  2.1-כ  אחים  הכבושים  היטשלידי  הבנק  העולמי  -י  שנקבעה  עלהעונ
 וכלוסייהאהמ  אחוז  60-הבנק  העולמי  מעריך  כעת  שכ.  2001  אחוז  בשנת  46-ו  2000ת  זה  בשנפחות  מסכום  

 . יה מתחת לקו העוני ח– רצועת עזה לש ימיםוסמ אחוז באזורים 70-ותר מ י–לסטינית פה
 
 דה בהכנסותירי
  ₪  250  הרוויח  אוה,  נתיפאדהיאהלפני  .  הגר  בעיר  חברון,    ילדים8-י  ואב  לונש,  ד  פאחורי  הוא  נהג  מוניתואד
הוא  מוגבל  לתחום  חברון  ולהסעת  נוסעים ,  כשהכבישים  סגורים,  עתה.  רמאללה-ליום  בקו  חברון)  50$-כ(

. ליום)  20$-כ(  ₪  100ח  רק  יווהוא  מר.  מרחק  של  רק  חמישה  או  ששה  קילומטרים,  בין  חברון  ובית  חנון
בדרכים  משובשות ה  נסיע.  ך  על  הוצאות  שכירת  המונית  ושליש  להוצאות  תקורהלוהום  זה  כסמשליש  

) 100-200$-כ(  ₪  500-1,000הוצאות  התיקונים  שלו  היו  בדרך  כלל  .  ומשניות  העלתה  את  עלויות  התחזוקה
₪   30משפחת  פאחורי  נותרת  עם  .  יקוניםת  לע)  520$-כ(  ₪  2,500  הוא  הוציא  2002בחודש  ספטמבר  .  לחודש

 . לדים לבית הספרהיוח את סכום הזהה לסכום העולה לשל, ליום לשם קיומה) 6.25$-כ(
 
 תויש  ראי,  עשהמל.  53"אף  אחד  אינו  רעב  ללחם  ברצועת  עזה  והגדה  המערבית"דים  ישראלים  טענו  שיקפ

תזונה  קיצונית  וכרונית -רב  הפלסטינים  הם  גורם  עיקרי  לתתקב  לכות  שההכנסות  המצטמצמותוהוגוברות  
ממצאים  של ,  נלאומייב  ניטארימוהן  גורא,  CAREפרסם  ,  2002בחודש  אוקטובר  .  בקרב  ילדים  צעירים

 םיגבוה םיאשר הצביע על שיעור, 2002גוסט ואוהערכה תזונתית שנערכה בשטחים הכבושים בחודשים יולי 
ות  סדירות מגמר  מנטר  שא,  CAREידי  -שנערך  עלאב  -  בתיסקר.  54חטוו-טווח  וארוכת-תזונה  קצרת-של  תת

                                                 
 . 36' הערת שוליים מס' ר, אלוף שמשון ארבל-ןגס 53
 מהילדים בגדה המערבית סבלו 4.3-ילדים ברצועת עזה ומה. 13.3,  חודשים59- ו6בין הגילאים , שנסקרו ילדים 936רב קב 54

הטווח שקדמה -תזונה חמורה או התדלדלות  המשקפת תזונה בלתי נאותה בתקופה קצרת-תת: תזונה גלובלית חמורה-מתת
עזה ת  אחוז מהילדים ברצוע17.5-ההערכה גילתה ש).  אחוז2.3יעור יהיה שה, תימאלרונבאוכלוסיה בה התזונה (לעריכת הסקר 

המצביעה על , תזונה כרונית או עצירת הגדילה-תת: תזונה גלובלית כרונית- אחוז מהילדים בגדה המערבית סובלים תת7.9-ו
 .  חווט-תזונה ארוכת-דבר המצביע על תת, עבר בצמיחה-כשלון
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בשל  העדר  כסף  והטלות ,    האוכל  שהם  צורכיםצצים  בכמותמקמצביע  על  כך  שבתי  אב  ,  בהבטחת  מזון
 .55עוצר

 
א  עבד  כמנקה  במשך וה,  נתיפאדהיאהלפני  .  גר  בבית  חנון  ליד  העיר  חברון,  28בן  ,  ד  חוסיין  מטורע'ר

העובד כרוכל ,  נוסףחלאחרונה התחתן והוא וא. יתר עבודהה ו  היה לאל.  שנתיים  בבית  ספר  ציבורי  ישראלי
 .אשר עובדים, 14משפחה היחידים מתוך הם בני ה, גרביים בבית לחם

לאחר  שכספו  אזל .  פחתושמ  סין  מטור  בחסכונותיו  כדי  לפרנס  את  וח  עד'ך  חודשים  רבים  השתמש  רשמב
אשר  הפלסטינים ,  60'  ידי  כביש  מס-הכפר  נחצה  על.  הוא  קנה  עגלה  הנישאת  ביד  והחל  לעבוד  בבית  חנון

המקשרת  בין  העיר  חברון ,  ת  חנוןביו  בנהיגה  בצומת  הם  אינם  יכולים  אפילו  לחצות.  אסורים  בשימוש  בו
פלסטינים  חייבים  לצאת ,  כדי  לעבור  בין  כפרים  אלו  וחברון.  שויוך-סעיר  ואל,  בית  חנון:  לכפרים  במזרח

, תוצרת.    לצד  השנישולחצות  ברגל  את  הכבי,  של  בית  חנון  דחממוניות  או  ממכוניותיהם  הפרטיות  בצד  א
 . מריצות ועגלות הנישאות ביד,  לחמוריםותרך בעגלות הרתוממובלת לאורך הד, מכל הסוגים

4-10בין ( ₪ 20-50הוא  משתכר  .  עד  מטור  את  עגלתו  כל  היום  מצד  אחד  של  הכביש  לצידו  השני'  דוחף  רהתע
 . דהוב עולאין , ות את הכבישצהעיר חברון או מונע מפלסטינים מלח לעל מטיל עוצר "כאשר צה. ליום) $
 
 
 
 ות אדם בשטחים הכבושיםויאליות והפרות זכחלויות ישרנתה
 
 ן  והרחבתןתמקפן  פעיל  את  הואבנות  ושהלות  ישראל  שמממו  דיק,    כיבוש  הגדה  המערבית  ורצועת  עזהזאמ
פעולות .  מענקים  ותמריצים,  כולל  באמצעות  מתן  הטבות  כלכליות,    התנחלויות  ישראליות  באזורים  אלולש

  כוח  כובש  להעביר  את  בני  הלאום  שלו לע  סראוה,  נבה  הרביעית'  אמנת  גלש  49אלו  מצויות  בסתירה  לסעיף  
, פעם  אחר  פעם,  קיותוח-יכבלת,    לגינויוכזהקמת  ההתנחלויות  והרחבתן  הנמשכת  .  לטריטוריה  הכבושה

 .  רבותתידי מדינו-כמו גם על, ם אחרים" אויפום וג" האולש טחוןיבהידי מועצת -על
 
  התנחלויות  מוכרות 123-תנחלים  ו  מ5,000-6,000-בהן  גרים  כ,  זה  התנחלויות  ישראליות  ברצועת  ע17ן  נשי

בלתי ,  ישנו  גם  מספר  משתנה  של  התנחלויות  קטנות.    מתנחלים198,000-ן  כהב  ,דה  המערביתגב  רשמית
חיילים ,  יות  הישראליותוידי  הרש-לע  וכריםמ  םו  אינלא  זיםחשמא  רותמל.  "זיםחאמ"הנקראות  ,  מוכרות

  הצבא  הישראלי  לפרק  כמה לש  יונותסינאו  יבה,  2002שנת  ב.  ליהם  סביב  השעוןישראלים  נשלחים  לשמור  ע
שחלקם  חזרו  למקום  זמן  קצר  לאחר  שפונו  משם ,    החיילים  לבין  המתנחליםןיבותים  מלעי  זים  אלוחאממ
 . ידי הצבא-על
 
  ערים הן,  16,000-עם  אוכלוסיה  של  כ,  כגון  אריאל,  אחרות.    תושבים100-ה  מההתנחלויות  יש  פחות  ממכב

אחרות  כבתי  ספר  דתיים .  רשמיים-אלזים  חאמרבות  מההתנחלויות  התחילו  כ.  מבוססות  ובעלות  משאבים
 . ואחרות היו בראשיתן בסיסים צבאיים אשר ניתנו למתנחלים

 
ברשת  רחבה  של  כבישים  שנבנו   ומחוברות,  גדה  המערבית  ורצועת  עזהכל  הבי  חרבחלויות  אלו  נפוצות  נתה

התנחלויות  ישראליות  וכבישי .  צפון  לדרום  וממזרח  למערבמ,    השטחים  הכבושיםהחוצים  את,  לאחרונה
ומונעים  מפלסטינים  לנסוע  רחוק ,  מתנחלים  מקיפים  את  כל  הערים  הפלסטיניות  הראשיות  וכפרים  רבים

 .  יםלגים מתנחהונללא מעבר קרוב להתנחלות ישראלית או לכביש בו 
 
ן  הקהילות  הפלסטיניות  באזורים ת  ביטוריאליירטפות  יצרההתנחלויות  הבטיח  שלא  תהיה    לשומן  קימ

עם , ל שמונה כפרים  ושני מחנות פליטיםולכה, האזור  הבנוי  של שכם,  למשל.  שונים  של  השטחים  הכבושים
כפרים .  ישראלים  6,000-  התנחלויות  בהן  חיים  כ8-קף  בומ,    פלסטינים184,00-אוכלוסיה  כוללת  של  כ
  של העלישידי  אדמה  -יכותם  מנותקת  עלמסש,  ם  איים  העזון  וחבלה,  ולתכפר  ט,  פלסטיניים  כגון  בידיה

 . ה לאחר הסכמי אוסלונבנרשא, םורדוון יכלראליות וכביש מתנחלים חדש שי חלויותנתהמספר גדול של 
 
עימותים  בין  המתנחלים .  ערבית  ועזה  היו  מזה  זמן  רב  נקודות  מתחמה  חלויות  ישראליות  בגדהנתה

יתים  קרובות  הן  בגלל  שהפלסטינים  מתנגדים  להקמת עלעו  ראיים  המקומיים  הישראליים  והפלסטינ
ההתנחלויות  הישראליות  על  אדמתם  והן  משום  שמתנחלים  ישראלים  התקיפו  לעיתים  קרובות  תושבים 

חלויות  והתשתית ההתנל  שההתפרשות  המהירה  .  אותם  מעל  אדמתם  קוכדי  לדח,  פלסטינים  ואת  רכושם
 . הביא להכפלתן של נקודות מתח אלו, בעשור האחרון, ןיהשים המקשרים בינבמיוחד הכבי, הקשורה להן

                                                 
 ,נו את צריכת המזון למשך יותר מיום במהלך השבועיים שקדמו לסקר אמרו שהם הקטי55.5,  בתי אב שנסקרו2,240וך תמ 55
 -ברצועת עזה . ותנהעדר כסף ועוצר היו הסיבות העיקריות שני, בגדה המערבית.  ועוףםדגי, יוחד מזון יקר יותר כגון בשרמב

 . העדר כסף
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ותיהם  של  הפלסטינים  שתהליך  השלום  יוביל  להקמת  מדינה  פלסטינית וקתפצו  נתהלך  שנות  התשעים  המב

ם  שלהם ימבמשו  תשההתנחלויות  שנבנו  על  אדמתם  ו,  נחלויות  וצמיחתןתההקבות  הרחבת  עב,  עצמאית
  באופן קר  אוריהיתב,  ם  גדל  יותר  ויותר  ככל  שאדמתם  הופקעהניסכולם  של  הפלסטית.  ובמשאבים  אחרים

לשם  בניית  רשת  כבישים  עוקפים  סביב  כפרים  פלסטיניים  ולשם  חיבור ,  "בטחון"ולצרכי  "  זמני"
 . לארההתנחלויות זו לזו וליש

 
סבו  של  מישהו -בעוקר  את  עצי  הזית  שס,  התקף  לחמש  שנים"  זמני"ה  עבא  הישראלי  מגיע  עם  צו  הפקצה"

ל יבשמיישר  עם  טרקטורים  את  האדמה  ובמקומו  בונה  כביש  אספלט  ב,    שנים100-שתל  לפני  יותר  מ
ואמנם  הכבישים  שנבנו  על  אדמה ?  מין  שיש  בזה  משהו  זמניהאלר  מי  אמו.  ההתנחלויות  הסמוכות

 ". עדיין שם ,לפני עשרים שנה" זמנית"שהופקעה 
 ת בתיםהועד הישראלי נגד הריס,  האלפרף'ג
 
מאז .    במתיחות  כך  התגברו  ההתקפות  הפלסטיניות  על  מתנחלים  ישראלים  בשטחים  הכבושיםיההעלי  םע

, יטידי  קבוצות  פלסטיניות  חמושות  באופן  דרמ-פות  על  מתנחלים  עלקתהברו    התגנתיפאדהיאהתחילת  
התקפות .  רים  אזרחים  ישראלים  ולפציעת  רבים  אח190-יא  להרג  כבשה,  בעיקר  ירי  תוך  נסיעה  בכבישים

ידי  מתנחלים  ישראלים -ה  פלסטינים  נהרגו  עלמ  כ.שם  התגברו  גם  הןוכרי  מתנחלים  על  פלסטינים  ויד-על
יוו  סכנה הלא    ידי  חיילים  ליד  התנחלויות  או  כבישי  מתנחלים  במקרים  בהם-ועשרות  אחרים  נהרגו  על

 . לחייהם של ישראלים
 
 שפוח  תוך  מיקסום,  מתנחלים  וית  בין  פלסטיניםא  הישראלי  הכפיל  את  האמצעים  למניעת  קרבה  פיסבצה
למרות  שרק  אחוז  קטן  מהפלסטינים  נטלו .  עתם  של  פלסטיניםונתש  פוחנועה  של  מתנחלים  על  חשבון  תה

כדי  להבטיח  את .  טיני  נתפש  כתוקף  פוטנציאליסלפכל  ,  חלק  בהתקפות  כנגד  מתנחלים  ישראלים  או  חיילים
 3-יותר  מ,  הישראלי  באופן  הולך  וגוברא  הגביל  הצב,  אלים  מתנחלים  ישר380,000-ועה  של  כנתהש  פוח

 . כפר או עיר,  מעצר ביתלש יםוסממיליון פלסטינים לסוג 
 
ות  ירי התקפלאחר  סדרה  של  ,  2002  הממשלה  אריאל  שרון  תאר  את  המדיניות  הישראלית  בחודש  יוני  שאר

הם  הבעיה ם  הכבישי,  עגרכ:  "וח  על  דבריו  למפקדי  צבא  בגדה  המערביתוידאל  רשל  יוק.  מתוך  מכוניות
. אסור  לתת  לפלסטינים  להרגיש  שהם  יכולים  להשתמש  בכבישים  האלו  בבטחה...  יקריתעה  טחוניתיבה

 . "צביםמ לסופי ש-עמוד בפני מגוון איןלו עגר עליהם לדעת שניתן להפתיע אותם בכל
 
 
 יה כנגד פלסטיניםלפה
 
, וב  לזכותו  של  כל  אדםרעלה  גזעית  בכל  צורותיה  וילפ  לאמנה  מתחייבות  לאסור  ולבער  אדצ  ינות  שהןמד"
... ר  בהנאה  מן  הזכויותקיעב,  וויון  בפני  החוקשל,  א  לאומי  או  אתניצומאו  ,  צבע,  עזגר  לשאבהבחנה    אלב

נה  הבינלאומית  בדבר מאה  ".  הזכות  לחופש  התנועה  והמגורים  בתוך  גבול  המדינה....  במיוחד....  המדיניות
  ]. 5 יףסע[ית עזגאפליה  לשות  הצורלל כשן ביעור

  
הם  מוטלים  על .  גבלות  תנועה  בתוך  השטחים  הכבושים  הם  אמצעים  מפלים  ביסודםהם  וריגס,  ת  עוצרלטה
תים  קרובות  על  פלסטינים יעלוהם  מוטלים  ,  ולא  על  מתנחלים  ישראלים,  לסטינית  בלבדפה  כלוסייהואה

כשהם ,  תיםמוישראלים  יזמו  עיגם  במקרים  בהם  המתנחלים  ה.  לרווחתם  של  המתנחלים  הישראלים
עוצר  או  הגבלות  אחרות ,    כמעט  תמיד  סגרליטהצבא  הישראלי  ה,  משחיתים  רכושם  ואתוקפים  פלסטינים  

 . הז חוהוצאתם משט, ידי הכרזה על שטח צבאי סגור-כולל על, על הפלסטינים
 
ם  ליד  אדמות במיוחד  בכפרי,  תנחלים  מגבילה  אף  היא  את  תנועתםמם  של  הפלסטינים  מאלימות  הששח

שראלים  לתת יה  טחוןיבה  כוחות  לש  שלונםיכמדבר  זה  נובע  .  ברוןחב  H-2שבשליטת  המתנחלים  או  באזור  
   שלהעיחקירה  ותב.  תגובה  נחרצת  להפרות  זכויות  האדם  מצד  מתנחלים  ישראלים  כנגד  פלסטינים

 כשהם,    המתנחליםימותים  עםעמ  מנעיהלרוב  הפלסטינים  מנסים  .  דומא  חראים  להפרות  אלו  הן  נדירותאה
בשלוש  השנים  האחרונות .  לגבי  פגיעות  בפלסטינים,  ודעים  לכך  שהמתנחלים  נהנים  מחסינות  בדרך  כללמ

פלסטינים .  םילאידי  מתנחלים  ישר  לע  הנראה  לככ,  לפחות  שני  פלסטינים  נהרגו  כאשר  עבדו  באדמתם
פעולות ו  אם  הי,  ל  ביבולםאפילו  לשם  טיפו,  תםמדאלויות  נמנעים  מלגשת  אל    חכפרים  ליד  התנב  םהחיי

 . כגון ירי על פלסטינים או ירי באוויר, הפחדה באזור מצד מתנחלים
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יבול  הזיתים   תאטוף  קלמאים  פלסטינים  בכפרים  רבים  לקחעו  נמנ,  2000דשים  אוקטובר  ונובמבר  וחב
 צבמ  הוראל,למרות  שהיבול  הרב  הצפוי  היה  חשוב  במיוחד,  תנחליםמ  דחששו  מהתקפות  מצש  םמשו
) UNRWA(ם  לסיוע  ועבודה  לפליטים  פלסטינים  במזרח  הקרוב  "סוכנות  האו,  2002בשנת  .  לכלי  הקשההכ
 113-ב  פי  זיתיםטוקתיעדו  מקרי  אלימות  והפחדה  כנגד  ,  ארגון  זכויות  אדם  מקומי,  ועד  להגנת  האדמההו

 . כפרים בגדה המערבית
 
 
 
 פות מצד מתנחלים ישראלים על קוטפי זיתים פלסטיניםקתה
  על שאב,  מההתנחלות  הסמוכה  איתמר  האככל  הנר,  חלים  ישראליםנתמ  ותחפ  2002אוקטובר  ב  6-ב

ופצעו ,  22בן  ,  רגו  את  האני  באני  מאנייההו,  כאשר  קטפו  את  זיתיהם,  במחוז  שכם,  חקלאים  מהכפר  ערקבה
 .אבר'את פאהדי פאדיל באני ג

 
  בשל 2002טובר  וקת  בתיהם  בחודש  אנטשו  א,  כפר  קטן  ליד  ערקבה,  ל  אוכלוסיית  יאנוןכ,  בני  אדם  150-כ

ילי  שלום עפ  כמה  משפחות  חזרו  לכפר  מאוחר  יותר  באותו  חודש  תחת  הגנה  של  .  התקפות  מצד  מתנחלים
 . ישראליים ובינלאומיים

 
טינים  אשר  קטפו סים  מההתנחלויות  הסמוכות  חקלאים  פללארחלים  ישנתמו  פקת  2002אוקטובר  ב  21-ב

חקלאים  פלסטינים ).  בין  ירושלים  לשכם,  60'  לצד  כביש  מס(ערבית  זיתים  בכפר  תורמוס  איה  בגדה  המ
סיפרו  לנציגי  אמנסטי  אינטרנשיונל  שקבוצת  מתנחלים  ישראלים  באה  לשדותיהם  ואיימה  לירות  בהם  אם 

הם  או  ישרפו  את  עצי  הזית ימחשש  שהמתנחלים  יגנבו  את  זית,  זובעל  בורס  כאשר  הפלסטינים.  לא  יעזבו
 26-ום  ב  במקגי  אמנסטי  אינטרנשיונליצנרו  קיבר  שכא.  שבע  ממכוניותיהםשרפו  המתנחלים  ,  שלהם

כאשר  סיימו  הנציגים  לראיין  את  החקלאים .  ין  שםידע  שבע  המכוניות  השרופות  ויה,  2002באוקטובר  
ל  וחייל "כן  הגיע  סיור  של  צהמונית  בסמוך  וזמן  קצר  לאחר  כמבלים  ארשי  םיחלנתמו  עסנ,  הפלסטינים

 . וב את המקוםעזי אינטרנשיונל לביקש מנציגי אמנסט
 
כריז  על  מטעי  הזיתים הל  תהייהתגובת  הצבא  והמשטרה  לאלימות  והפחדה  מצד  מתנחלים  ,  ה  מקריםמכב

מקום  להגן  עליהם  ולאפשר  להם ב,  ותוך  אילוץ  הפלסטינים  לעזוב  אזורים  אל,  כאזורים  צבאיים  סגורים
 . לקצור את הזיתים

 
 
 
 ת מצד מתנחליםקת פלסטינים כתגובה לתקיפוחרה
טפו קו  ,כפר  במחוז  שכם,  מות  של  כפר  יאסוףדאליע  גהלחלים  מתפוח  נתמו  לחה,  2002פטמבר  סב  29-  בלחה

פלסטיניים   םיפטוקלעבר    םיהם  זרקו  אבנ,  אוקטוברב  1-ב.  מוד  עוביידחמ  זיתים  באדמה  השייכת  למוחמד
וותה תלאשר  ה"  ינלאומיתבה  לידאריותוסהתנועת  "פעילת  שלום  בריטית  עם  ,  רי  זלט'  אנגתא  וכהו

למרות  תלונות  שהוגשו .  לפלסטינים  לשדה  שלהם  כדי  להגן  עליהם  מהאלימות  של  המתנחלים  הישראלים
  לפתוח  חקירה וא  ערבות  מצידם  כדי  להפסיק  את  האלימותתה  תהי  היאל,  ל  ולמשטרה  הישראלית"לצה

  מלווים  בפעילי  שלום כשהם,  חזרו  הפלסטינים  לקטוף  זיתים,  באוקטובר  3-ב.  התקיפה  לערצינית  
כאשר קבוצה , קבוצה של חיילים ישראלים ושוטרים עמדו על גבעה ליד ההתנחלות. ישראלים ובינלאומיים

 בקשתל  הכתגוב.  סטיניםלפההגיעה  לאזור  והחלה  לנוע  לכיוון  ,  כמה  מהם  חמושים  ברובים,  של  מתנחלים
גיע  מפקד   האז.  משיכו  בקטיףלקה  אחרת  של  האדמה  והחל  ו  הקוטפיםרבע,  ת  האדמהאבא  לעזוב  צה

 . והורה להם לעזוב מיד, י סגוראבצח טשכשהאזור הוכרז  םיהודיע לקוטפ, שראלייה המחוז של הצבא
 
יא צוה,    בני  אדם14בו  נהרגו  ,  ר  פיגוע  התאבדות  של  פלסטינים  בישראלחאל  2002אוקטובר  ב  21-ב

ההחלטה .  ,ערביתהמה  דגהבי  חרבנים  ידי  פלסטי-  קטיפת  זיתים  עללע    באופן  מוחלטסראוו  הצ  ל"הרמטכ
ל  ביטל  את  הצו  ביום "צה,  צ"לבגההחלטה    לעור  תעלגררה  מחאה  נרחבת  מארגוני  זכויות  אדם  ואיומים  

; אל  שהאיסור  היה  תגובה  להתקפהרשיל  הודיע  בתחילה  לאגודה  לזכויות  האזרח  ב"נציג  של  צה.  שלמחרת
ות  מצד התקפטינים  מלסקוטפי  הזיתים  הפל  לא  היה  מסוגל  להגן  על  "ר  יותר  הוא  הסביר  שצהחמאו

 . מתנחלים
 
יו  רק לא  כנסיהלאשר  פלסטינים  יכולים  ,  י  סגוראבצח  טשכל  הכריז  על  האזור  סביב  כמה  התנחלויות  "הצ

 .  הישראליותתידי הרשויו-לעחוקיים -יתלבל חשביםנש זיםחאמאזורים אלו הוקמו גם סביב . עם היתר
 
 ר אבודיצק
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  דונמים  ליד  התנחלות 12הוא  בעל  .  חקלאי  מהכפר  בית  עומר  במחוז  חברון,  33  בן  ,מד  יונס  סולבייביחומ
 מהדאהלחול  מעבדים  את  חו  מבית  עומר  םיי  צור  נמצאת  על  ראש  גבעה  והחקלאמרכ.  כרמי  צור

נים  ליד  גדר  המערכת  של אטינים  חמושים  באש  על  קרווסלפו  חתפ,  2002ביוני    8-ב.  דרונותיהמב
ל  על  האדמה  למרגלות "הכריז  צה,  בעקבות  ההתקפה.  אזרחים  ישראליםוהרגו  שלושה  ,  ההתנחלות

ארבעה .    דונמים  של  אדמתם1,000-כל  השיגחקלאים  מבית  עומר  לא  קבלו  .  ההתנחלות  כאזור  צבאי  סגור
ד  סוליבי  יכול  לעבד  שבעה מלא  היה  מוח,  הלך  הסגרמב.    דונמים600ל  ע  רר  הסגסוה,  שבועות  לאחר  מכן

השזיפים  הבשילו  ונרקבו .  עצי  השזיף  שלו  ולשיחי  הגפן,  עגבניותי    שיח1,000-ת  לכדונמים  מאדמתו  או  לגש
בעלות ,  הוא  איבד  את  כל  שלושת  היבולים.  הענבים  התקלקלו  בגלל  שלא  היה  יכול  לרסס  אותם,  על  העצים
 ). 7,300$-כ (₪ 35,000 למשוערת ש

 
 ר הגנהדעה
 
ישראל  נכשלה  באופן ,  ולםא.  ים  מפני  אלימותשראל  חובה  להגן  על  הפלסטינים  החיים  בשטחים  הכבושלי

עד  כדי  כך  שכמה  אזורים  ליד ,  עקבי  בנקיטת  פעולה  להפסיק  את  ההתקפות  והאיומים  מצד  מתנחלים
 . עבור פלסטינים" אסורים לכניסה"ורים זא וכפההתנחלויות 

 
ל  שהדבר ככ,  יחטבהו,  םקשל  "-וש    בכהח  טשב  ככל  האפשר  םיילאמרונ  כובש  נדרש  לשמור  על  חיים  חוכ

ח  זה  מראה  כיצד  הגבלות  על "דו).  43סעיף  ,  נות  האגקת"  (יבוריצה  יטחוןבהות  הסדר  הציבורי  א,  ניתן
יוו  את  הגורם הו  יםניט  של  פלסםיימאלרונה  כמעט  שיתקו  את  החיים  הזע  תנועה  בגדה  המערבית  ורצועת
 . האבטלה הגואה והעוני הנרחב, רוהראשי במיתון הכלכלי החמ

 
  ככל  האפשר  עבור םיימאלרונשראלי  לספק  את  התנאים  לחיים  ה  היממשל  הולת  שלכיה-ו  איהמוכנות  א-יא
  מתנחלים  ישראליים  בשטחים לש  מצאותםיהלירות  שי  לסטינית  תחת  כיבושה  קשורהפה  כלוסייהואה

ידי  ישראל  לתוך  השטחים  הכבושים  ומאמציה -העברתם  של  מתנחלים  על,  ודםקמ  יןוצשכפי  .  הכבושים
ר סואנבה  '  של  אמנת  ג49סעיף  .  הם  בלתי  חוקיים,    השטחים  הכבושיםלש  וגראפימדהב  לשנות  את  ההרכ

ממשלות  ישראל  במשך  השנים  הפרו .  בש  להעביר  את  בני  הלאום  שלו  לתוך  שטח  כבושוכח  וכלחלוטין  על  
יוני  דולרים לימתוך  נתינת  נגישות  ל,  בושיםכ  השטחים  הירודו  הקמת  התנחלויות  בכל  אזדועאיסור  זה  ו

 . סיביים של בניית תשתיות וסלילת כבישיםאמ ויקטיםרפומס -ציתמרי, כה כספיתבתמי
 
יה הצורך ה ןוק הרשמי להדיצה ש–ח זה "עת ההגבלות על תנועה על חייהם של פלסטינים שתועדה בדופשה
 יוןסינ.  םיימאלרונם  הכבושים  לחיות  חיים  יהפלסטינית  בשטחייה  נעת  מהאוכלוסומ,  יםלחנן  על  מתגהל
אינו ,    של  תקנות  האג  על  כנו43ף  יעסיבורי  הנדרש  לפי  צה  יטחוןבהו  הציבורי  דרמלמד  שהחזרת  הסבר  עה

 ןוגכ,  על  פלסטינים  תו  ההגבלות  על  תנועה  המוטל  רוב.    עוד  קיימות  ההתנחלויות  הישראליותלכ  אפשרי
  להתקרב והאיסור  על  פלסטינים  להשתמש  בכבישים  או,  ת  עזהע  אזורים  צבאיים  סגורים  ברצולש  הכרזתם
. לסטינית  לבוא  במגע  עם  המתנחלים  הישראליםפה  וכלוסייהאהמטלות  כדי  למנוע  ומ,  ימיםוסם  מלאזורי

לקטיבית וק  כולל  ענישה,  לסטינית    נתונה  להפרות  זכויות  אדם  חמורותפה  וכלוסייהאהשוצאה  היא  תה
 . והפליה

 
 

 לאומיהבינמי והלאוט המשפ
 
את  התחייבותן  בהתאם  למשפט  זכויות  האדם  הבינלאומי הפרו  הרשויות  הישראליות  ,  כה  ולמעשהלהל

. בד  ולהגן  על  זכויות  התושבים  הפלסטיניים  בגדה  המערבית  וברצועת  עזהכל,  ניטארימוהוהמשפט  ה
חים טש  בורותחסומבחינות  שהוטלו  על  ידי  ישראל  על  תנועת  בני  אדם  -בלות  רחבות  ההיקף  והבלתיגהה

כויות  כלכליות זו  ות  לעבודכזהה  את  יראלא  גם  מפ,  עהונתפש  וחלהכבושים  לא  רק  מפירה  את  הזכות  
 . וחברתיות אחרות של הפלסטינים בשטחים הכבושים

 
 אליהישרי באצהחוק ה

 
 378'  צו  צבאי  מס.  1967שם  בשנת  וביז  כאמ  עת  עזהוצרבית  ורעמ  ההדגה  לעאל  החילה  את  דיני  הצבא  רשי

ועתם של פלסטינים החיים תנלות חמורות על   נותן  לצבא  הישראלי  שיקול  דעת  מלא  להטיל  הגב1970משנת  
ל  לקחת  בחשבון  את  שלומם "צווים  אלו  אינם  דורשים  מצה.  צו  דומה  תקף  ברצועת  עזה.  בגדה  המערבית

 . וצרכיהם של התושבים לפני הטלת מגבלות כאלו
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 הוא עדת הצווים מהווה עבירה פלילית שהעונש בגינה רפה, 378'  לצו הצבאי מס90 עד 88 לסעיפים םהתאב
,   מקנה  למפקד  צבאי או לאדם הפועל תחת סמכותו הכללית או הספציפית88ף  יעס.  מאסר  וקנסת  ש  שנומח
בעלי ,  כביםר  ת  לקבוע  את  הדרכים  לנסיעוא  ימותוסמלהגביל  או  לווסת  את  השימוש  בדרכים  ,  סוראלח  וכ

תיהם בב  שאר  להייםוסמרות  לכל  המצויים  באזור    להוד  צבאיקפמי  אשר,  89תחת  סעיף  .  חיות  ובני  אדם
ולדרוש  מאנשים "  רוגס  חטש"כ  יםוסמ  מאפשר  למפקד  צבאי  להכריז  על  אזור  90יף  עס.  ימותוסמבשעות  

 . להשיג היתר בכתב לשם כניסה ויציאה ממנו
 
 
 

 לאומיהבינ האדםלאומי ומשפט זכויות ינב הניטאריההומט המשפ
 
משפט :    בגדה  המערבית  ורצועת  עזה  מערכות  משפטיות  משלימות  חלות  על  התנהלותה  של  ישראליתש

 . ינלאומיבה ניטארימוהזכויות האדם הבינלאומי והמשפט ה
 
 ןיבהחשובה  מ.  ט  זכויות  האדם  הבינלאומי  הרלבנטי  כולל  אמנות  זכויות  אדם  אותן  אישררה  ישראלפשמ
ומית והאמנה  הבינלא,  חברתיות  ותרבותיות,  ות  אלו  היא  האמנה  הבינלאומית  בדבר  זכויות  כלכליותנמא

ח  זה  הן  האמנה "ות  נוספות  הרלבנטיות  לנושאים  שהועלו  בדואמנ.  ניותידמ  אזרחיות  וותבדבר  זכוי
ה  כנגד אפלים  בדבר  ביעור  כל  צורות  ה"אמנת  האו,  יתעזגאפליה    לשות  הצורהבינלאומית  בדבר  ביעור  כל  

 .  הילדתם בדבר זכויו"ואמנת האו, נשים
 
 
 חברתיות ותרבותיות, תויות כלכליוכז רבדבנה הבינלאומית מאה
 
1991ידי  ישראל  בשנת  -אשר  אושררה  על,  חברתיות  ותרבותיות,  ויות  כלכליותכז  נה  הבינלאומית  בדברמאה
, ות  לעבודכזהלל  וכ,  ימותוסממחייבת  את  המדינות  החתומות  להבטיח  את  הגשמתן  של  זכויות  יסוד  ,  
, תן  של  זכויות  אחרותשמא  כלי  בהגיה  ודות  לעבכזה.  והזכות  לתנאי  חיים  נאותים,  ת  וחינוךוכות  לבריאזה

, מה  אנושיתההגשעבודה  היא  גם  אספקט  מובנה  של  הכבוד  האנושי  ו.  כגון  הזכות  לתנאי  חיים  הולמים
 תחברתיו,  נלאומית  בדבר  זכויות  כלכליותיבה  כזכות  נפרדת  באמנה  יכללוצורך  אנושי  בסיסי  הראוי  לה

רות  שהן  יצרניות  או  מניבות אחאית  ופעילויות  תעסוקה  עצמ,    כוללת  תעסוקה  בשכרהיא.  ותרבותיות
 . בין אם בתשלום כספי או בעין, הכנסה

 
 : לפיה, )6סעיף  (תויחברתיות ותרבות, בטחת באמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליותומ ות לעבודכזה
 
רות יג  אפששהלוללת  את  זכותו  של  כל  אדם  הכ,  הדינות  שהן  צד  לאמנה  זו  מכירות  בזכות  לעבודמה.  1"

והן  ינקטו  צעדים  מתאימים  כדי ,  באורח  חופשי,  או  יקבלנה,  תו  בעבודה  אשר  יבחר  בהיילהשתכר  למח
 ".  להבטיח זכות זו

 
  של  הזכות  האמורה  יכללו אלמוט  מדינה  שהיא  צד  לאמנה  זו  כדי  להשיג  את  מימושה  הקנתעדים  שצה.  2

, חות  כלכליתפת  כדי  להבטיח  התקווי  פעולה  וטכניקות  שיש  בהם,  טכניות  ומקצועיות  הדרכה  והכשרה
חברתית  ותרבותית  מתמדת  ותעסוקה  מלאה  ויצרנית  בתנאים  אשר  יבטיחו  ליחידים  את  ההנאה  מחירויות 

 ". היסוד המדיניות והכלכליות
 
 ). 7יף עס" (וזה של אמנה יבהתאם להוראות, חותיהםלמשפם וצמעל, ם נאותויק" אדם הזכות ללכל
 
החובה .  להגן  ולהגשים,  בדה  לכהחוב:    המדינות  שהן  צד  לאמנהה  עלגי  חובילה  שלושה  סוטמ  ות  לעבודכזה

החובה  להגן .  לכבד  דורשת  מהמדינות  לא  לנקוט  באמצעים  או  לאכוף  מכשולים  המונעים  נגישות  לעבודה
גישות ת  הנטים  א  מפרשללויממשלתיים  ופרטים  לא  -סדות  לאומשטיחו  בישעים  צמאטת  יקנדורשת  
 . עול באופן יזום כדי לחזק את נגישותם של פרטים לעבודהלפורשת מהמדינות החובה להגשים ד. לעבודה

 
חברתיות  ותרבותיות  דורשת  שכל  מדינה  שהיא  צד  לאמנה ,  נה  הבינלאומית  בדבר  זכויות  כלכליותמאה
את  השימוש  המלא ,  בשלבים,    הבטחןלמע...  ...  רות  העומדים  לרשותהוקמ  מירב  הדע  ...וט  בצעדיםקנת"

לנקוט  באמצעים  כדי  להשיג   שי).  2יף  עס(..."    האמצעים  המתאימיםכלכרו  באמנה  זו  בבזכויות  שהו
חברתיות  ותרבותיות  מפרשת  את  הסעיף ,  הועדה  על  זכויות  כלכליות).  6יף  עס"  (וקה  מלאה  ויצרניתסעת"

עבודה  לכל  אלו  הזמינים  לה  והמחפשים "כדורש  מהמדינות  לאמץ  מדיניות  ואמצעים  המיועדים  להבטחת  
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כלכלית  ופיסית ,  דורשת  את  יצירתה  של  סביבה  חברתית...  ונהגה  ות  לעבודכזה:  "ברי  הוועדהדל.  56"אותה
 ".שלהם ובאופן התואם את כבודם- האדם הזדמנות הוגנת ושווה לשגשג בזכות מאמציהםנישבה לכל ב

 
  הגשמה חברתיות  ותרבותיות  צופה  שהמדינות  יוכלו  להבטיח,  נה  הבינלאומית  בדבר  זכויות  כלכליותמאה

דה  על  זכויות עוה,  םלוא).  2סעיף  (ולאורך  זמן  ,  ת  באמנה  רק  בהדרגהומלאה  של  כל  זכויות  האדם  המעוגנ
ירות  וביעילות  ככל  האפשר  לעבר המבול  עפל"  המדינות  לעש,  חברתיות  ותרבותיות  הבהירה,  ליותכלכ

היות  מוצדקים  לחלוטין עים  רטרוגרסיביים  מכוונים  ידרשו  שיקול  דעת  זהיר  ועליהם  לצמא"י  כו"  מטרה  זו
 .57"ת המעוגנות באמנה ובהקשר של השימוש המלא במירב המשאבים הזמיניםוביחס לכלל הזכוי

 
רו  בזכותו יכי  "חברתיות  ותרבותיות  דורש  כי  המדינות,    לאמנה  הבינלאומית  בדבר  זכויות  כלכליות11ף  יעס

יד ממת  ורשיפול  תיםואניור  דו  יםושבלמ,  וןזמ  ותברל,  כל  אדם  לרמת  חיים  נאותה  עבורו  ועבור  משפחתו
כולל ,  פרעה  לנגישות  למשאבים  הנחוצים  לשם  הגשמת  זכות  זוהמ  מנעיהלהמדינות  על  ".  בתנאי  קיומו

 .58ההמאפשרות לבני אדם לשמור על רמת חיים נאות, פעילויות המניבות הכנסה
 
 
 (ICCPR) בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות תימאונה הבינלמאה
 
 .59"היא תנאי הכרחי להתפתחות החופשית של האדםרות התנועה יח"
 
 . בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות תי של האמנה הבינלאומ12ועה מעוגנת בסעיף נתהש פוח
 
 טחוןיבהלהגן  על  ,  בין  היתר,    נסיבות  יוצאות  מהכלל  רשאיות  מדינות  להטיל  מגבלות  על  זכות  זו  כדיתחת
ת  מעוגנות  בחוק  ולא  לפגוע  בזכויות ויהבל  על  ההגבלות  לא,  אומי  או  הזכויות  והחירויות  של  אחריםלה

 : 60לדברי הועדה לזכויות אדם. ת המוכרות באמנהואחר
 
. ו  להתחלף  לל    א-  בין  הנורמה  והחריג,  ס  בין  הזכות  וההגבלהחיה;  מו  במהות  הזכותגפיר  שההגבלות  אסו"

ק יל  להם  להענאו  יקיםודמחייבים  לנקוט  בקריטריונים  ,    הגבלותלש  פתןיכאהחוקים  המסמיכים  את  
 . ו שבידם האחריות להוציאם לפועללאלרסן -שיקול דעת חסר

 
. רות  אלוטמ  עליהן  גם  להיות  נחוצות  כדי  להגן  על;  ן  די  בכך  שההגבלות  משמשות  למטרות  מותרותיא"..."  

למים  לשם  השגת וה  יהם  להיותלע;  ופורציונאליותרפהקרון  על  צעים  מגבילים  חייבים  לענות  עלמא
צאה תום  להיות  הכלי  הכי  פחות  חודרני  מבין  אלו  אשר  עשויים  להשיג  את  היהם  חייב;  ידם  ההגנתיתפק

 ".ינטרס המוגןאל פורציונייםורפועליהם להיות ; הרצויה
 
ישום  ההגבלות  בכל  מקרה  פרטי  חייב  להיות  מבוסס  על  בסיס  משפטי  ברור  ולענות  על  מבחן  הנחיצות י"

מאדם  לנסוע  בתוך  תחום   ענהיה  נמ...  למשל,  אלו  לא  יתקיימו  אםאים  נת.  ציונאליותרופורפהודרישת  
 ". א היתר ספציפילל יםוסמ
 
  את 7יף  עסבה  נומ,  ללת  את  הזכות  לחופש  תנועהו  הכתניוידמנה  הבינלאומית  לזכויות  אזרחיות  ומאה

ייבת המדינה  שהיא  צד  לאמנה  ח,  "משפיל  ואשי  ונאבלתי  ,  יחס  או  עונש  אכזרי"הזכות  שלא  להיות  נתון  ל
דעה  פוליטית ,  דת,  שון  ל,מין,  צבע,  כגון  מטעמי  גזע,  ללא  הפליה  מכל  סוג  שהוא"זכות  זו    "לכבד  ולהבטיח"

 ). 1סעיף ". (ייחוס או כל מעמד אחר, רכוש, מוצא לאומי או חברתי, או אחרת
  

רות ת  את  הזכויות  הנזכורפידי  ישראל  על  תנועת  פלסטינים  בשטחים  הכבושים  מ-גבלות  המוטלות  עלהה
אחר  והן  מוטלות מ,  ההגבלות  הן  מפלות.  מנה  הבינלאומית  לזכויות  אזרחיות  ופוליטיותאלעיל  המעוגנות  ב

ום  שהן  מוטלות  על  כל  הפלסטינים  ולא שמ,  פורציונאליותורפהן  אינן  .  ם  פלסטיניםהש  םושמעל  פלסטינים  
  של הבלת  אוכלוסייתגה.  יתחונטיבכמי  שמהווה  סכנה  ,  ופן  לגיטימיאב,  חשביהלעל  אדם  ספציפי  אשר  עשוי  

                                                 
 לאמנה 17- ו16מנה להגיש לפי סעיפים חות שעל המדינות שהן צד לא"ת מעודכנות בנוגע לצורה ולתוכן הדויוחיות כללנה 56

 . E/C.12/1991/1חברתיות ותרבותיות , הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות
 . 9פסקה , 3' הערה כללית מס, חברתיות ותרבותיות, עדה על זכויות כלכליותוה 57
 .(E/C.12/1999/5) 12' הערה כללית מס, חברתיות ותרבותיות, עדה על זכויות כלכליותוה 58
 . (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9) 1999 בנובמבר 2,  של הועדה לזכויות האדם27' רה כללית מסעה 59
 . 16- ו15, 14, 13, 11פסקאות , םש 60
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ידי  כמה  פרטים  מהאזור -צעה  עלבועיר  שלמה  לבתיהם  במשך  ימים  או  אף  שבועות  כתגובה  להתקפה  ש
 . מהווה סוג של ענישה קולקטיבית

 
לעיתים  קרובות  קשה    או  בלתי  אפשרי  לדעת ,  אולם.  הגבלות  מותרות  חייבות  להיות  מעוגנות  בחוק,  סףונב

ההגבלות  גם  מוטלות .  יונים  להשגת  היתר  מעברראו  הקריט,  ר  או  עוצרנות  לפיהן  מוטל  סגקתהמהן  
והם ,  ה  כי  חיילים  בתפקיד  הם  בעלי  שיקול  דעת  אבסולוטיארנר  וחאמ,  לעיתים  קרובות  באופן  שרירותי
 . עקבי-מיישמים את האמצעים באופן לא

 
 

 לאומיינב הניטאריההומט המשפ
 
בש  ביחסו  כלפי  אזרחים  בטריטוריות וכח  וכותו  של  התנהל  ךרלשים  על  דוחהלים  החשובים  ביותר  לכה

, ים  אלו  נחשבים  למשפט  בינלאומי  מנהגיללכ.  נבה  הרביעית  ובתקנות  האג'קבועים  באמנת  ג,  כבושות
 . המחייב את כל המדינות

 
ר  חילול וסיא,  סעיף  זה  מכונן  את  עקרון  כבוד  האדם.  נבה  הרביעית'  הוא  אבן  הפינה  של  אמנת  ג27יף  סע
 : הוא קובע כי. הפליה- וזכותם של בני האדם לאית זכויותיה הבסיסיווא יותיווכז
 
לאמונתם , לזכויותיהם המשפחתיות, לכבודם, בכל הנסיבות ליחס של דרך ארץ לגופםם נים זכאיגומ"

י שעמוהם יוגנו במיוחד מפני כל , היחס אליהם יהא תמיד אנושי. לנימוסיהם ולמנהגיהם, ולפולחנם
בלא לפגוע בהוראות הנוגעות למצב ... ות וסקרנות הרבים נומפני עלבו,  אלימותאלימות או איומי

, יהא בעל הסכסוך נוהג בכל המוגנים שברשותו מתוך תשומת לב שווה, גילם ומינם של מוגנים, םבריאות
 ".  דת או השקפה  מדינית, על נימוקי גזע, במיוחד, ללא כל הפליה לרעה המבוססת

 
 : נבה קובעת כי'י לגבי אמנות גמ הצלב האדום הבינלאושנות המוסמכת שלרפה
 
אם ,  או  אפילו  מדוכאת  זמנית,  ויה  בהחלט  להיות  מוגבלתשע  יבואהאום    לרות  התנועה  של  אזרחים  בנייח"

 אך  אין  זה,  כלולה  בין  הזכויות  האבסולוטיות  המעוגנות  באמנה,  לכן,  זכות  זו  אינה.  הנסיבות  דורשות  זאת
התקנות  הנוגעות  לכיבוש  ואלו  הנוגעות :  נהפוך  הוא.  גילרכות  זו  באופן  כללי  וות  זלהשע  התבונה    ןמ

מבוססות  על  הרעיון  של  השארת  חירות  התנועה ,  רים  בטריטוריה  של  המדינה  הכובשת  בסכסוך  זלאזרחים
 ". באופן כללי, של אזרחים על כנה

 
 : בשוכח ל כוו ש גם מכיר בזכות27ף יעס
 
 ".קוח ובטחון ביחס לבני אדם מוגנים כפי שהדבר נחוץ כתוצאה ממלחמהקוט באמצעים כאלו לשם פינל"
 
 : ב האדום קובעת כיצלפרשנות ה, לםאו
 
  כנה  באופן לע  ארשיתמבוססות  על  הרעיון  לפיו  חירות  אישית  של  אזרחים  ...  נות  הנוגעות  לכיבושקת"

דם את  הבסיסיות  של  בני  ה  ישפיעו  על  הזכויואל  מיםשויהדבר  החיוני  הוא  שאמצעי  ההגבלה  המ....  כללי
 ".זכויות אלו חייבות להיות מכובדות גם כאשר אמצעי ההגבלה הם מוצדקים, כפי שראינו. הנדונים
ת לאמנ    33סעיף  .  קנות  האג  אוסרים  על  ענישה  קולקטיביתתל  50  נבה  הרביעית  ותקנה'  לאמנת  ג33  סעיף

 : נבה הרביעית קובע כי'ג
 
בוציים  וכן  כל  אמצעי  הפחדה  או יק  שיםנוע.    עבר  אותה  בעצמויענש  על  עבירה  שלאי  א  מוגן  לשום"

 ".  אסורים, אימתנות
 
 ללי  לפיו  על  כוח  כובש  לעשות  כל  מאמץ  לשמר  את  החייםכה  קרוןיעה  לתקנות  האג  מכונן  את  43  ףעיס
  : ל שהדבר אפשריככ, ריטוריה הכבושהטבם יימאלרהנו

 
לנקוט  בכל  האמצעים  שבכוחו   עליו,  ידיו  של  הכובשל,  למעשה,  מי  עברהיטיגלה  חוכהשר  הסמכות  של  אכ"

תוך  כיבוד  החוקים  המצויים ,  יבוריצה  יטחוןבהואת  הסדר  הציבורי  ,  ככל  האפשר,  להחזיר  ולהבטיח
 ".אלא אם הדבר אינו אפשרי לחלוטין, בתוקף במדינה
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 המשפט הבינלאומי לשלתו וחת
 
ט  זכויות  האדם  הבינלאומי  והמשפט פשמאם  לתהבת  דין  וחשבון  על  חובותיה  תל  יבתוחמאל  רשי
יבת וחמהיא  מכחישה  שהיא  ,  אולם.  ין  יחסה  כלפי  הפלסטינים  החיים  בשטחים  הכבושיםגב,  ניטארימוהה
חברתיות ,  כולל  האמנה  הבינלאומית  בדבר  זכויות  כלכליות,  ם"שם  את  אמנות  זכויות  האדם  של  האוייל

 .61םמשני טעמי, )ירושליםמלבד מזרח (ערבית מה ברצועת עזה והגדה, ותרבותיות
 
 ליישם  אמנות  אלו  באזורים  שאינם  תשט  הבינלאומי  היא  אינה  נדרפשמאם  לתשבה  אל  טוענתרשי,  יתשאר
יך  לחול  בשטחים רצי  ראניטמוההיא  נוקטת  בעמדה  לפיה  המשפט  ה.  ק  מהטריטוריה  הריבונית  שלהלח

א  שהאמנה הושפט  זכויות  האדם  עקרון  יסוד  במ,  אולם.  זכויות  האדם  הבינלאומי  הכבושים  אך  לא  משפט
תקפות  בכל ,  חברתיות  ותרבותיות  ואמנות  זכויות  אדם  אחרות,  הבינלאומית  בדבר  זכויות  כלכליות

לשאלת  הריבונות  שלהן   רשללא  ק,  האזורים  שבהן  המדינות  שהן  צד  לאמנות  הן  בעלות  שליטה  בפועל
 . באזורים אלו

 
  להבטחת  יישום  האמנה  בדבר מית  במישור  הבינלאוטוענת  ישראל  כי  אינה  יכולה  להיות  אחראי,  וסףבנ

חברתיות  ותרבותיות  באזורים  אלו  בגלל  שרוב  הסמכויות  והאחריות  האזרחיות  הועברו ,  זכויות  כלכליות
ירה ש  האחראית  היאיה"ישראל  טוענת  כי  הרשות  הפלסטינית  .  תחת  הסכמי  אוסלו,  לרשות  הפלסטינית

 62".בנוגע לעניינים אלו, בית ורצועת עזהערלסטינית בגדה המפה כלוסייהואהועליה לתת את הדין בפני כל 
 
, אולם.  קף  בשטחים  הכבושיםת  הימי  אוסלו  חוזים  שהרשות  הפלסטינית  תפעיל  כוחות  ואחריות  רחבכסה

מי וחתוחות  וכוף  הפעולה  של  ישראל  כדי  להוציא  לפועל  תישהרשות  הפלסטינית  תלויה  באופן  ברור  ב
כמו ,  ועושה  זאת  בפועל,  תוך  השטחים  הכבושים  בקח  על  תנועת  פלסטיניםישראל  יכולה  לפ.  יות  אלורחא

ך  השנה  האחרונה  אף להמב.  אבים  חיוניים  רבים  כגון  אדמה  ומיםשמלפלסטינים    לשגם  פיקוח  על  גישתם  
 תחום השיפוט של הרשות תתח, על פי הסכם אוסלו, רים וכפרים שהםעב כוחותיה תאאל מחדש רשיה סרפ

 ביחרבאין  ספק  שישראל  ממשיכה  להפעיל  שליטה  אפקטיבית  .  יים  רוב  הפלסטיניםהפלסטינית  ובהם  ח
 .  הבינלאומיםהאד ט זכויותשפמ לייבויותיה בהתאםחתהטחים הכבושים ולכן היא אחראית ליישום שה
 
 : נבה הרביעית מדגיש כי'נת גמאל 47סעיף , ב מכלוש חךא
 
בגלל  כל ,  האמנה  הזאת  מפנים  ואופן  את  ההנאותלא  יישללו  מהם  בשום  ,  הנמצאים  בשטח  נכבש  ניםמוג"

ולא  בגלל  כל  הסכם  שנעשה  בין ,  במוסדותיו  או  בממשלתו  של  השטח  הנכבש,  עקב  הכיבוש,  שינוי  שהונהג
 –ולו  או  מקצתו    כ–  סיפוחו  של  השטח  הנכבש  ללגולא  ב,  רשויות  השטחים  הנכבשים  ובין  המעצמה  הכובשת

 ".  ל ידי אותה מעצמהע
 
שים  לא  התקבלה  על  ידי ובכם  בשטחים  ה"ויות  האדם  של  האוזכחולת  אמנות  ת  יאל  לגבתה  של  ישרדמע

עת בוק,  חברתיות  ותרבותיות,  יות  כלכליותלזכוהועדה  ,  לדוגמא.    יישום  אמנותלע  ם  האחראים"גופי  האו
דה היא בדעה שחובותיה של המדינה תחת עוה: "יכ, 2000ח המקדמי של ישראל לשנת "קנותיה על הדוסמב

  מישראל  לספק יקשהעדה  בוה  63."עלופבריות  והאוכלוסיות  תחת  שליטתה  טונה  מתייחסות  לכל  הטריהאמ
  להשלים ידכ"שים  ובכהחברתיות  והתרבותיות  בשטחים  ה,  לה  מידע  נוסף  על  מימוש  הזכויות  הכלכליות

עדה  בחנה ו  ה  64".ות  הדיווח  שלהלחובידי  כך  להבטיח  ציות  מלא  -דינה  ועלמח  המקדמי  של  ה"את  הדו
  חזרה  על  עמדתה  לפיה  האמנה  הבינלאומית  בדבר  זכויות 2001מחדש  נושא  זה  בשנתיים  האחרונות  ובשנת  

קיימת ,  בעת  סכסוך  חמוש  ףא"א  קבעה  כי  יה  .חברתיות  ותרבותיות  חלה  בשטחים  הכבושים,  כלכליות
נדרטים     כחלק  מהסט-תרבותיות    וחברתיות,  זכויות  כלכליות...  ובה  לכבד  זכויות  אדם  בסיסיות  וכןח
 .65" גנות במשפט הבינלאומי המנהגי וכן במשפט הבינלאומימעוה –כויות אדם זל נימאלייםימה
 
כי  המשטר  המשפטי ,  ם  האחראים  על  יישום  אמנות  זכויות  האדם"ות  טענתה  של  ישראל  בפני  גופי  האורמל

ת  הטענה בל  אקל  בהריסישראל  ,  בדלב  ניטארימוהושים  הוא  המשפט  הכבההולם  שיש  להחילו  בשטחים  ה

                                                 
61 E/1998/5/Add.14 ,ו2-5קאות ספ -E/1990/6/Add.32 ,5-8קאות ספ . 
ידי המדינות שהן צד לאמנה -המוגש עלע נוסף דימ :חברתיות ותרבותיות, שום האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליותיי "62

; 2001 באפריל 20, ישראל, נספח, חברתיות ופוליטיות, ידי הועדה לזכויות כלכליות-חותיהם על"בעקבות דיון בדו
E/1989/5/Add.14,  14 3פסקה , 2001אי מב . 

63 E/C.12/1/Add.27 8קה ספ . 
 . 32פסקה , םש 64
65 E/C.12/1/Add.69 ,12קה ספ . 
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, דה יורה, אף כי הכירה בתקפות, כך.  פות  בשטחים  הכבושיםקת,  ניטארימוהכי  נורמות  רבות  של  המשפט  ה
נבה  הרביעית 'ת  הטענה  בדבר  תחולת  אמנת  גאהיא  דחתה  בעקביות  ,  אג  בשטחים  הכבושיםה  תשל  תקנו

בהן  לא "  תוטארינימוההוראות  ",  דה  פקטו,  ישראל  טוענת  שהיא  מיישמת.  העזבגדה  המערבית  ורצועת  
על  פי  המשפט ,  שות  זאתעל  יבתוחמאך  בו  זמנית  טוענת  שאינה  ,  נבה  הרביעית'המעוגנות  באמנת  ג,  נקבה

 . לאומיניבה
 
. נבה  הרביעית  אינה  חלה  בגדה  המערבית  ורצועת  עזה'ה  כי  אמנת  גתישראל  ניצבת  לבדה  בטענ,  םלוא

נבה  הרביעית  חלה 'ת  גנמאעל  דעתם  כי  דים  מועינלאומית  בכללה  בה  הילייהקהוהצלב  האדום  ,  ם"האו
 . י האמנהאנתאם לתהבבמלואה בשטחים הכבושים ושהפלסטינים הם אוכלוסיה מוגנת 

 
 
 
 נלאומייב וחלפיק וברסי

 
ם אשר הוקמו "תף  פעולה  עם  מנגנוני  זכויות  האדם  של האושל  פותוכת  לעיתים  ירבוויות  הישראליות  סשרה

ם "ואה  בותיצ  נלשתף  פעולה  עם  השליח  המיוחד    של  ובריסכולל  ,  חכדי  לפקח  על  נוהגי  זכויות  האדם  בשט
ד חם  המיו"ח  האוילשו,  1967ידי  ישראל    מאז  -לע  חים  שנכבשוטשבלזכויות  האדם  על  המצב  זכויות  האדם  

, ם  לזכויות  אדם"ציבות  האועם  נ  נשלחה  לישראל  משלחת  מט200נת  שב  .  ות  לדיור  הולםכזהלעניין  
נשלחה  משלחת ,  במקביל.  מרי  רובינסון,  ם  לזכויות  אדם"נה  דאז  של  האובראשותה  של  הנציבה  העליו

שתי   .ם"  האולש  טחוןיבהם  וקבלה  את  ברכת  מועצת  "ל  האו"ידי  מזכ-אשר  הוקמה  על,  ם"חקירה  של  האו
 .ןרקירה אלא לפרב תהייהולא , אלרליש כנסיהלהמשלחות לא הורשו 

  
בישראל ,  ת  פיקוח  עם  מרכיב  זכויות  אדם  חזקסטי  אינטרנשיונל  קרא  פעמים  רבות  לקיום  נוכחונמא

 אך,  ינלאומיבהמישור  הן  בקומי  ומה  ה  תמיכה  משמעותית  הן  במישורלביקריאה  זו  ק.  ובשטחים  הכבושים
בא  הישראלי  את הצרונה  הגביר  חאל,  בנוסף.    סרבו  בעקשנות  לקבל  נוכחות  פיקוח  כזותוילאהרשויות  הישר

ילויותיהם  כוללות  ניטור  הגבלות עפ  שראו,  ים  בשטחים  הכבושיםלי  שלום  הנוכחיעפפעולתו  המכוונת  כנגד  
נשים  רגילים  להסתובב  בשטחים  הכבושים אלועל  תנועת  פלסטינים  וסיוע  לצוותים  רפואיים  פלסטיניים  

  66.ולחצות מחסומים של הצבא הישראלי
 
 
 צותלמה
 
 שלת ישראלממל

 
 .ללא אפליה, הכבושיםהאדם החיים בשטחים  ד ולהגן על זכויות האדם של כל בניבכל •

 
 עה תנושפוח

ם  קץ  למשטר  העוצרים  והסגרים  הפנימיים  כפי  שהוא  מוטל  כיום  בגדה  המערבית  ורצועת ישל •
 . עזה

כתרים  והגבלות  אחרות  על  תנועה  המהווים ,  סגרים,  טלת  עוצרהמ  בותיסנל  הכב  מנעיהל •
 ;ענישה קולקטיבית

קשורות  לאיום   ןהר  שאכו,    לחלוטיןטיח  שהגבלות  על  תנועה  יוטלו  רק  כאשר  הדבר  חיוניבהל •
 שהיג  לכסגירת  .  תן  ומשכןשפעבה  פורציונאליותורפוהן  ,  נן  מפלותיא,  בטחוני  ספציפי

ופן  חסר  הבחנה ה  באאשר  משפיע,  במיוחד  לתקופות  ממושכות,  מצעות  רכבים  לעיר  או  כפראב
  .  בותורה בכל הנסיסאהולקטיבית קמהווה ענישה , על כל הפלסטינים באזורים הנדונים

הפרדה  או  מבנים  קבועים  אחרים  בתוך  הגדה  המערבית  ועזה ת  חומו/ניית  גדרותבמ  מנעיהל •
אשר  מהווים  או  גורמים  להגבלות  קבועות  על  הזכות  לחירות  תנועה  של  פלסטינים  בתוך 

 ; או הפקעה של רכושםתיתהשטחים הכבושים או בהריסה שרירו
יבורי  עבור צה  יטחוןבהויבורי  תה  להחזיר  ולהבטיח  את  הסדר  הצלות  כל  שביכושעל •

 ;טינים החיים בגדה המערבית ורצועת עזהלסהפ
                                                 

 לידאריותוסהדיווחים של תנועת ' נפצעו או הוטרדו פעילי שלום בינלאומיים ר, ם נהרגוהב ועיםריא לגבי רטיםפל 66
 . http://www.palsolidarity.org-מינים בזה, )ISM(ינלאומית בה
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ו  בקנה  אחד דמעחסות  להגבלות  על  תנועה  כך  שימתיי  ה378'  ן  את  הוראות  צו  צבאי  מסקתל •
 ;נדרטים הבינלאומיים לזכות לחירות התנועהטסהעם  

, גבלות  על  תנועהלהטלה  והסרה  של  ה,  וקחם  ביעוגנמה,  ים  ברורים  ותחת  שקיפותלהנן  לכונ •
 . ולערעור עליהן

 
 

 ות לעבודכזה
מצעות  עבודה  אותה  הוא  בוחר  או  מקבל אב  ס  את  עצמונרפטיח  את  הזכות  של  כל  אדם  לבהל •

 . פשיוחהמרצונו 
יה  לשקול  מתן  היתרים  למספר  גדול  יותר  של לע,  ות  לעבודכזהשך  לחובתה  להגשים  את  מהב •

 ;בתוך ישראללעבוד , פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה
 
 
 ח בכורזהמפולשימוש  ץק

ק שנ  חוכבשימוש  מכוון  .  נשקבו  חוכבד  את  הסטנדרטים  לזכויות  אדם  החולשים  על  השימוש  בכל •
שר  אמצעים  פחות וכא,  םייח  הגנה  על  םשלכאשר  הדבר  בלתי  נמנע  לחלוטין    קרר  תומקטלני  

 ;קיצוניים אינם מספיקים
 ;ות על תנועהחרגבלות אהו יפת עוצרלני לשם אכטק חוכבוש מישסיק מיד את הפהל •
ה  יימנעו  משימוש  ביחס  או עונעורבים  באכיפת  הגבלות  על  תמה  טחוןיבהטיח  שחברי  כוחות  בהל •

 . ל הנסיבותכב משפיל ואשי ונאבלתי , זריכא עונש
 
 לחסינות מעונש ץק

ידי -לת  אדם  שבוצעו  עויולחקור  לתבוע  ולהעניש  הפרות  זכ,  וט  בפעולה  אפקטיבית  כדי  למנועקנל •
שראליים  לספק  הגנה יה  טחוןיבהצריכים  כוחות  ,  למטרה  זו.  ים  כנגד  פלסטיניםלארמתנחלים  יש

כל  אזרח  ישראלי  אשר  מסכן  באופן  בלתי  חוקי .  ני  תקיפות  מצד  מתנחלים  ישראליםפמ  סטיניםלפל
ירות  לדין  במשפט  הוגן  ולקבל  עונש  בהתאם החייב  להיות  מובא  במ,  ייהם  של  פלסטיניםח  תא

 ;באופן ההולם את חומרת העבירה, םטים הבינלאומיידרלסטנ
בי  כל  הקובלנות  על  הפרות  של  זכויות  אדם גל  פניות-תרסחשקיפה  ו,  יסודית,  ום  חקירה  מלאהזיל •

ולפרסם  בציבור  את ,  ח  זה"לל  תלונות  המתועדות  בדווכ,  ניטארימוהבינלאומיות  ומשפט  
 ;אותצהתו

רות  זכויות  אדם  בינלאומיות  הפרות  של  המשפט יא  לדין  את  אלו  שלגביהם  נטען  כי  בצעו  הפבהל •
 ; ליכים העומדים בסטנדרטים בינלאומיים למשפט הוגןהב ניטארימוהה

טיח  פיצוי  ושיפוי  מהירים  והולמים  לקרבנות  הפרות  זכויות  אדם  בינלאומיות  ומשפט בהל •
 . נלאומייב ניטארימוה

 
 בינלאומי ופיקוח בינלאומי  טפשמ

ם  העוסקים  באמנות "חות  לגופי  האו"הכבושים  בכל  הדום    בשטחיול  מידע  מפורט  על  המצבלכל •
 . זכויות אדם

, ניותידמם  בדבר  זכויות  אזרחיות  ו"אשון  של  אמנת  האורה  פציונאליואהרר  את  הפרוטוקול  שאל •
ם  בדבר  ביעור  כל  צורות  האפליה  כנגד  נשים  ולתת "אשון  לאמנת  האורה  פציונאליואהפרוטוקול  הו

כך  שתלונות  אישיות  בדבר  הפרות  תחת  אמנות ,  ל  האמנה  נגד  עינויים  ש22הצהרה  בהתאם  לסעיף  
 . ם הרלבנטיים"ידי גופי האו-לע שמעיהלאלו יוכלו 

ר  יוכלו שא,    ידע  נרחב  בזכויות  אדםםהל,  נלאומיים  בשטחים  הכבושיםיב  ל  נוכחות  של  פקחיםבקל •
 . ן מוגבר לישראלים ולפלסטיניםולספק בטח

 
 
  ת ההתנחלויותלאש
 
ינלאומי בה  ניטארימוהל  אזרחים  ישראלים  בשטחים  הכבושים  היא  הפרה  של  המשפט  ה  שותנחלתהה
ההתנחלויות  הביאו  להפרות  רבות  מספור ,  ר  על  כןתי    67.י  הקהילה  הבינלאומיתדי-ה  לגינויים  רבים  עלתכזו

                                                 
 התנחלויות הישראליות תחתההחוקיות של -מחדש לעיתים קרובות את אי רשם אי"האו. 49סעיף , נבה הרביעית'נת גמא 67

חסות האיחוד האירופי על ההתנחלויות הישראליות בשטחים הערביים הכבושים  באשר התקבלה, החלטה. המשפט הבינלאומי
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. םכולל  הטלת  הגבלות  מחמירות  ושרירותיות  על  תנועת  פלסטינים  בתוך  השטחים  הכבושי,  של  זכויות  אדם
 :נטרנשיונל קוראיא אמנסטי, לפיכך

 
  להן הרוסיק  באופן  מיידי  את  הבניה  וההרחבה  של  ההתנחלויות  הישראליות  והתשתית  הקשפהל •

ינלאומי  ורק  יביא  להגבלות בה  ניטארימוהר  את  המשפט  הפמ  מאחר  והדבר,  בשטחים  הכבושים
 ;שרירותיות נוספות על הפלסטינים והפרות זכויות אדם נוספות

באופן  כזה ,  אמצעים  לפינוי  אזרחים  ישראלים  החיים  בהתנחלויות  בשטחים  הכבושיםוט  בקנל •
. במיוחד  זכותם  לחופש  תנועה  ולרמת  חיים  נאותה,  שיבטיח  כיבוד  זכויות  האדם  של  הפלסטינים
 . כולל פיצוי הולם, אמצעים כאלו יכללו גם כבוד לזכויות המפונים

 
 
 בינלאומיתהיה יילהקל

 
. האמנה"  להבטיח  כיבודולכבד  "נבה  הרביעית  '  לאמנת  ג1ף  יעסם  לבהתא,  ומית  חובהבינלאהיה  יהקהיל  לע

פלסטיניים ,  טרנשיונל  וארגוני  זכויות  אדם    בינלאומייםינידי  אמנסטי  א-למרות  המידע  אשר  סופק  על
כולל  הפרות  חמורות  תחת ,  המתעדים  באופן  ברור  הפרות  של  האמנה,  םיניטארימוהוישראליים  וארגונים  

 . עה וענישהתרהללא , רות אלו להתקייםפה ממשיכות, 147סעיף 
 

 :בינלאומיתהיה יסטי אינטרנשיונל קורא לקהילנמא
ט  זכויות  האדם  הבינלאומי  והמשפט פשמאם  לתהבל  תעמוד  בחובותיה  ראטיח  שישבהל •

 ;נבה הרביעית'בש תחת אמנת גוכ חוככבמיוחד חובותיה , ינלאומיבה ניטארימוהה
 ;הסכמים זמניים וכל הסכם סופי,  יהיו במרכז כל משא ומתןטיח שזכויות אדםבהל •
 ;יא לדין כל חשוד בפשעי מלחמה או פשעים נגד האנושות אשר יהיו במסגרת שיפוטהבהל •
 חונםטיבם  של,    טוב  בזכויות  אדםעדיבעלת  ,  ים  נוכחות  פיקוח  בינלאומית  בשטחים  הכבושיםקהל •

 .  הישראלים והפלסטיניםלש
 
 
 החמושות תוטיניסלפוצות הבקל
 
 : סטי אינטרנשיונל חוזר שוב על קריאתו לקבוצות הפלסטיניות החמושותנמא

בין  אם  בתוך  ישראל ,    מיידית  למדיניות  ההריגה  והפגיעה  המכוונת  באזרחים  ישראליםץק  םישל •
 ;או בשטחים הכבושים

 
 
 ות הפלסטיניתשרל
 

וצות  פלסטיניות  חמושות  על ידי  קב-וט  באמצעים  קונקרטיים  דחופים  כדי  למנוע  התקפות  עלקנל •
 ;בתוך ישראל ובשטחים הכבושים, אזרחים ישראלים

ור  באופן  יסודי  התקפות  כאלו  ולהבטיח  שהאחראים  יובאו  לדין  בהליכים  משפטיים  העומדים קחל •
 . בסטנדרטים הבינלאומיים למשפט הוגן

 
 
 נחקרוש םירקממאות לגוד: חפסנ
 
 רצועת עזה, מאוואסי-לא
 
הנמשכת ,  רך  הים  התיכוןואלמ  "  ק16רצועת  אדמה  בת  ,  מאוואסי-ינים  חיים  באל  פלסט9,000ות  חפל
מאוואסי  היא -צפון  אל.  ייגיםדו  איםלקח  התושבים  הם  רוב.  ל  המצריובגה  דעבאלח  -  אללדירום  רדמ

                                                                                                                                                         
2003ידי הנציבות לזכויות אדם בשנת -אומצה על, חוקיותן ותומכת בפירוקן בסופו של דבר-המאשרת מחדש את אי, ]כך במקור[
 . (E/CN.4/2003/L.18)). ריקאית ושני נמנעיםמול התנגדות אמ,  ההחלטהד בע50(ברוב קולות , 
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מ "  שלושה  קקר.  חיפרוהחלק  הדרומי  בתחום  השיפוט  של  עיריית  ,  בתחום  השיפוט  של  עיריית  חאן  יוניס
, יחפר  מאוואסי-מ  מפרידים  בין  אל"וחמישה  ק,  מהעיר  חאן  יוניס,  מאוואסי  חאן  יוניס-אלמפרידים  בין  

, כדי  להגיע  לבתי  הספר,  ולשאר  רצועת  עזה,  מאוואסי  צריכים  לנסוע  לשתי  ערים  אלו-ל  אשביות.  חיפריר  על
לתיים יהק  ושרותים  תפאורתי  מ  ש–מאוואסי  ישנם  מעט  שירותים  -באל.  שרותי  הרפואה  והשווקים

כמה  מהמורים  החיים   ו–מאוואסי  חאן  יוניס  -  תיכון  באלס"שני  בתי  ספר  יסודיים  ובי,  ים  מאודיסיסב
ום שמ  נתיפאדהיאהחר  פרוץ  אל  ך  השירותים  הוקםרעמרוב  .  אליו  לעבודה  עיר  אינם  יכולים  להגזומחוץ  לא

 . חיפשהתושבים לא יכלו להגיע לחאן יוניס ור
 
  ערים שהן,  חיפרום  אליו  יכלו  אנשים  לברוח  מחאן  יוניס  ומאוואסי  מק-ה  אליה,  נתיפאדהיאהי  נפל

ותי רש.  ועיםריא  ואולמות  הפקבתי  ,  הים  במסעדותיד  ל  רגעיהלאנשים  היו  באים  .  יפותפצבהמאוכלסות  
 . פנאי היו מקור מתפתח להכנסה עבור התושבים

 
. שפנ  5,300  -כ  סיה  שלבהן  אוכלו,  התנחלויות  גוש  קטיף:    התנחלויות  ישראליות  קטנות  במאוואסי12ן  נשי

 תהייהשות  הפלסטינית  רה.  Bחלק  מהאזור  בו  חיו  רוב  הפלסטינים  הוכרז  כאזור  ,  ם  אוסלוכסהאם  לבהת
 . טחוןיבלוישראל נשארה אחראית , עניינים האזרחיים ולסדר הציבורי עבור הפלסטיניםל תראיחא
 
מצפון ,  וףחה  כביש:  מאוואסי-אל  כבישים  המובילים  להשלושבוע  סנלטינים  סלפו  יכל,  נתיפאדהיאהי  נפל

 יש  המוביל  מזרחה  וכבפהוסבל  "כביש  המוביל  מזרחה  לחאן  יוניס  דרך  מחסום  של  צה,  אלחב-לדיר  אל
-החוצה  את  מרכז  אל,  יש  ראשי  בן  שני  מסלוליםבכ  ]גם[ו  ישנ.  סולטן-ל  בתל  אל"ך  מחסום  צהרדח  ירפל

 הוא  נועד  לשימושם  הבלעדי.  ביש  זהכב  גוהנעל  פלסטינים  נאסר  ל.    ים  בישראלדעימאוואסי  ובו  שלטים  ל
 . של מתנחלים ושל הצבא הישראלי

 
אשר ,    תנועתםלע  ותפיר  להגבלות  חמורות  ומחםינמאוואסי  נתו-בי  אלושו  תיה,  נתיפאדהיאה  פרוץ  זאמ

ומנע  ממי ,  מאוואסי-ל  את  אל"סגר  צה,  2000דש  נובמבר  וחב.  שבים  ולחורבנם  הכלכליותההביאו  לבידוד  
חודש  ינואר בש  חרלא.  ור  בשעות  האקר  חיפרשבים  יכלו  לנסוע  לחאן  יוניס  וות.  יכנסהלמבים  שאינם  תוש

 קר.  ונתן  מספר  לכל  אחד  מהם,  ל  את  כל  התושבים"  צהרשם,  רוני  צלח,  ישראלל    נהרג  מתנח2001
-כמה  תושבים  ששהו  מחוץ  לאל.  זוראל  כנסיהלפלסטינים  עם  מספר  זה  בתעודות  הזהות  שלהם  יכול  

ילדים  מתחת  לגיל .  ותה  תקופה  הצליחו  להשיג  מספר  רק  לאחר  מאמצים  של  ארגוני  זכויות  אדםמאווסי  בא
 .  עם הורה אשר ילדו היה רשום בתעודת הזהות שלו או שלהקר כנסיהל יכלו 16
 
, 2002  במאי  12-מאוואסי  ב-ניסן  דולינגר  על  ידי  תושב  פלסטיני  של  אל,  בות  הריגתו  של  מתנחל  ישראליקעב

. ל  לתושבים  כרטיסי  זיהוי  מגנטיים  חדשים"  צהק  במאי  חיל19-ב.  ל  את  הסגר  על  האזור"  צהחיזק  ומיסד
גם  אם  יש  בידם  את ,  לנוע  לתוך  האזור  והחוצה  ממנו  םיסר  לפעמאנ  יםוסמל  גיעל  גברים  מתחת  ל
כל  מי  שעוזב  את .  מאוואסי  סגור  לעיתים  קרובות  לתקופות  ממושכות-מחסום  אל.  המסמכים  הנכונים

כאשר  נציג  של  אמנסטי .  ים  אף  שבועותתלעי,  זור  הביתה  במשך  ימיםחל  עהינמתכן  בהאזור  מס
תושבים .    באוקטובר6-חסום  היה  סגור  מאז  המה,  2002    באוקטובר20-אסי  בוומא-אינטרנשיונל  ביקר  באל

 20-ב.  אן  יוניס  בעת  סגירת  המחסום  לא  היו  יכולים  לחזור  הביתה  במשך  שבועייםחו  חיפראשר  היו  ב
 . לחזור, ולנשים 50-ל לשני גברים בני למעלה מ"ר התיר צהבאוקטוב

 
מאוואסי  וחאן -חסום  בין  אלמל    אחר  הצהריים  שני  נציגים  של  אמנסטי  הגיעו2אוקטובר  בשעה  ב  30-ב

מאוואסי כדי ללכת לקניות -אשר עזבו את בתיהם באל, רובם נשים, עשרות  אנשים.  יוניס  ומצאו  אותו  סגור
צו  לחכות  ארבעה  ימים  לפני  שיכלו לאנם  קחל.  לא  היו  יכולים  לחזור  לבתיהם,  יוניסאו  לטיפול  רפואי  בחאן  

, לא  יכלו  כל  הממתינים  לעבור,  מים  שקדמו  לכךיב  ים  מסוסום  היה  פתוח  לזמןמחכי  האף  .  יהםתבלור  זחל
בו  כדי  לשאול  את  החיילים רקתנסטי  המא  גייצנ.  מאוואסי  נטושים  במחסום-ובכל  יום  נותרו  תושבים  מאל

. רת  בשעה  שמונהחמלם  אמר  שהמחסום  ייפתח  בבוקר  ילייחאחד  ה.  דוע  המחסום  סגור  ומתי  ייפתחמ
צעק  החייל  אל  הנציגים  להתרחק  או ,  יפתח  המחסום  באותו  יוםי  אע  לודמת  עדלתעקשו    הלאחר  שהנציגים

 . שיירה בהם
 
מופעלת  שיטת ,  ר  המחסום  פתוחשאכ.  ולחזור  עמם,    מאל  מאוואסי  עם  רכביהםתאצהתושבים  נאסר  ל  לע
 יתשאר  לקיר  נמוך  ממבעמרות  וח  סםיסטינים  מעבירלפ.  רותוחסריקה  של  פעמסה  וה  םלש"  גב-אל-גב"ה
ניתן ,  מיום  ראשון  בבוקר  עד  יום  ששי  בצהרים.  וץ  לאזורחמ  אל  משאית  המגיעה,  יסאומאו-גיעה  מאלמה
וד  וברזל  לתוך  האזור יצ  סינכניתן  לה,  ביום  ששי  אחר  הצהרים.  מאוואסי-מאלרת  חקלאית  צותא  יצולה

מאוואסי -רק  עשר  משאיות  מאל,  במקרה  הטוב.  וןזמ  סהכניתן  לני,  תבשבתו).  אבן  ומלט  אסורים(
 דוע,  עמסים  על  גבי  משאיותומהות  הפירות  וקריבים  הקרנלעיתים  קרובות  .  רקות  כל  יוםפנ  מועמסות  או

 . תהתוצרת החקלאית נרקב, אם המחסום סגור. י שהם מגיעים לראש התורנפל
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ל "הצ.  ורזאהישנם  ארבעה  מחסומים  קבועים  בתוך  .  מאוואסי-ו  פיקוח  הדוק  על  תנועה  בתוך  אלנשי
לאחר .  ר  ליממה  שלמה  עוצל  "הצל  יטמ,  לעיתים.  גבול  גם  עורכים  בדיקות  פתע  לעיתים  קרובות  הומשמר

  נדרשים הם,  בתקופות  אחרות.  ת  עוצר  במשך  שבעה  ימיםחת    התושביםויה,  2002  במאי  12-ההתקפה  ב
כך  הקשה  עוד  יותר וב,  רלאיות  החוצות  את  האזוחקהם  בות  מהדרכירל  סגר  "צה.    בלילהםהילהשאר  בבת

 . תם ולהוביל את תוצרתםמדא החקלאים לעבד את על
 
  היתר לעבוד בישראלןיא
ד הוא  נהג  לעבו,  ני  האינתיפדהפל.  חיפרמאוואסי  -הוא  גר  באל.  נשוי  עם  ארבעה  ילדים,  30בן  ,  ה  זורובטאש

את  מקום יבד  לאחר  שא.  ליום)  27-31$-כ(  ₪  130-150הוא  השתכר  בין  .  בחברת  בניה  בישראל  כשרברב
, 2000בחודש  דצמבר  .  בתקווה  שיוכל  לחזור  לעבודה  בישראל,  וא  נשאר  בביתו  במשך  חודשיים  ה,עבודתו

א  לא  היה  יכול הו).  4$-כ(  ₪    20  קר  תהייהמשכורתו  היומית  .  מאוואסי-הוא  החל  לעבוד  כפועל  חקלאי  באל
 . ס קבועיאפילו למצוא עבודה על בס

מאוואסי -זוב  את  אלעל  היה  עליו.    בישראלדההוא  הצליח  להשיג  שוב  אישור  עבו,  2002דש  ספטמבר  וחב
חת אב  חיפרהוא  עזב  את  .  מאחר  ועל  גברים  בגילו  נאסר  לעזוב  את  המקום  באותה  תקופה,  באופן  לא  חוקי

סום ארז בזמן כדי לעבור חהולי ולהגיע למ-מחטין  ואבו-מחסומים  באלוחצי  בבוקר  כדי  שיוכל  לחצות  את  ה
ו  הולי  משום בא  הוא  נאלץ  לישון  במחסום,  תול  ליהשובמשך  של.  רבבע  9:30-  ל9ן  יב    חילרפר  זחהוא  .  דרכו

ל ייחכאשר  ,  יק  לעבוד  רק  במשך  שבועפסהא  וה.  חיפרשהמחסום  היה  סגור  והוא  לא  היה  יכול  להגיע  ל
הוא  חזר  לעבוד  בעבודה  חקלאית ,  עתה.  ת  האישור  שלו  במחסום  ארז  ללא  הסברישראלי  החרים  א

 . מזדמנת
 
 
 רצועת עזה, הפסאיי-לא
 

,   דונמים  ליד  הים  התיכון  בקצה  הצפוני  של  רצועת  עזה4,000אייפה  משתרע  על  פני  ס-לטן  של  אקההשטח  
, תנחלויות  ישראליותתרע  בין  שתי  השמח  טשה.  מדרום  לשטח  ההפקר  המפריד  בין  רצועת  עזה  לישראל

, סיני  בדרוםי  ואל,  הפסאיי-לאמפקעה  והשבנתה  על  אדמה  נש  ,  נפש60-לוסיה  של  ככבה  או,  דוגית  מדרום
-  בדרך  החוף  כדי  להגיע  לאלםיעו  פלסטינים  נוסיה,  נתיפאדהיאהני  פל.  68  נפש330-סיה  של  כולכבה  או
. מכיוון  מזרחיפה  סאי-ללאגישות  דרך  משנית  נתנה  נ.  וישראלים  היו  נוסעים  בה  לעבר  דוגית,  הפסאיי

בכל  הנוגע  לעניינים ,  ם  השיפוט  של  הרשות  הפלסטינית  לתחוהפסאיי-ניתנה  אל,  אם  להסכמי  אוסלותהב
 . טחוןיבהראית על חא תה הייוישראל, אזרחיים

 
 
 
עצי   ם  גוב  מגדלים  םיאלקח.  ובהטה  הידוע  בגויאבות  שלו  ובאיכות  המים,  הוא  אזור  חקלאי  הפסאיי-לא

האזור .  יעו  במערכות  השקיה  וחממות  כדי  להגדיל  את  התוצרתקש  הםהו,  אבוקדו  וירקות,  ישים  משמ,הדר
 180-ו  באזור  כיח  נתיפאדהיאהלפני  .  מרפאות  או  חשמל  מרכזי,  אין  בתי  ספר:  יסייםסב  ותיםרישנעדר  
 מתם  אוי  לעבד  את  אדדכ  ן  שוטףפואפלסטינים  אחרים  נכנסו  לאזור  בו,  כשרובם  התפרנסו  מחקלאות,  איש
 . םירעבוד באדמתם של אחל
 
כולל  עשרות  בארות  על ,  ל  מאות  דונמים  של  אדמה  חקלאית"ס  צהרה,  נתיפאדהיאה  תחילת  זאמ

-על.  לחלוטין"  יושרה"אדמה  הצמודה  להתנחלויות  דוגית  ואלי  סיני  .  ועשרות  בתים  וחממות,  משאבותיהם
ל "צה.  יםקיימעדיין  ,  המקורייםם  הדונמי  4,000  דונמים  מתוך  600רק  ,  חול-מוסה  אל,  פי  מנהיג  קהילתי

חום תל  כנסיהלואסר  עליהם  ,    ומחוצה  לוהפיסאי-לאך  ותלתנועת  פלסטינים    לעהטיל  הגבלות  מחריפות  
  בתיהם תא  צאת  ם  מלעוצר  מונע  מתושבי.  תכנים  ביריסמ  הם,    הם  עושים  כןםא.  חטש  מטרים  סביב  ה150

 .בין שעות השקיעה ועד השחר
 
הכביש נועד כעת . הפיסאי-לאפלסטינים בכביש החוף ל תער על נסיוסאל ל"החל צה, 2000דש אוקטובר וחב
 שימוש  בדרך  המשנית  עד  חודש  יוני  ושע  הפסאיי-תושבי  אל.  ל"ראלים  ושל  צהשי  מושם  הבלעדי  שלישל

 ה נהרגו שני חיילי צהל וחייל נוסףבש פת חמאס ליד דוגיתקחר התאל, ל סגר דרך זו גם כן"שר צהאכ, 2002
לה  עתה לכנכך  שחלק  מהדרך  המשנית  ,  לכיוון  צפון'    מ700יב  דוגית  עוד  בס    הגדרתא  ל  הרחיק"צה  .נפצע

.   מטרים  כשעליהם  גדר  תיל2.5במתרסים  עם  שקי  חול  בגובה    הפל  הקיף  את  סאיי"צה.  בתחום  ההתנחלות
ניסה הכקח  על  כדי  לפ,  מערבית  לדוגית-  מטרים  צפון50ה  הוקמה  יצחנקודת  ו  הכניסות  לאזור  נחסמו  לכ

                                                 
 . 2002, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים. 31.12.2001, אוכלוסייתם ומספרם: שום אזוריםיר 68
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  לעזוב  את וא  כנס  להי,ובדים  שחיו  מחוץ  לשטחעו  לל  בעלי  אדמותוכ,  נע  מפלסטיניםמ  ל"צה.  והיציאה
 . בזמנים מוגבלים רק טחשהמצאת לו כנסיה להפסאיי-ן לתושבי אלתינ, זאמ. 200169 ביולי 8- עד החטשה
 
-דעו  6:30-  הפתיחה  במעבר  מ  שעותויה,  2002באוקטובר    17-ב  קר  אמנסטי  אינטרנשיונל  בשטח  יב  רשאכ

לעיתים  המעבר .  ל"של  צה  ש"כחותו  של  נגמונ    שניתן  לראות  לפייפכ,  ר  הצהריםחא  4ד    וע2  -מוקר  ובב  8:30
  באוקטובר 2-אליים  ברשי  נוער  ינ  בשני  חצרות  אלי  סיני  לולאחר  שהחמאס  תקף  את  התנח.  לא  נפתח  כלל

תושבים  וכמה  בעלי  אדמות  שהיה  להם ,  טיניםרק  פלס.    ימים11למשך  יפה  סאי-ל  את  אל"סגר  צה,  2002
 . עזובלו כנסיהלהורשו , מספר מיוחד בתעודות הזהות שלהם

 
. 2001שטח  בחודש  יולי  מהיותיהם  והטרקטורים  שלהם  נוכ  גם  הורה  לכל  התושבים  להרחיק  את  מל"הצ
מזון ,  לקד,  תושבים  נאלצו  להוביל  אספקה  ותוצרת  חקלאיתהו,  חטש  היה  רכב  יחיד  באל  שך  זמן  רבמב

ל  להתיר "הסכים  צה,  לאחר  חודשים  רבים.  או  ביד,  באמצעות  עגלות  רתומות  לחמורים,  ואספקה  נוספת
 . כאשר המעבר היה פתוח, יפהסאי-צאת מאללו כנסיהללטרקטור אחד 

 
  אדמה  נרחב חטשעת  קפ  על  ה,רון  אלמוגוד  וףלאה,  קד  הצבאי  של  המחוז  הצפוניפ  המרהוה,  2002מאי  ב  1-ב
ה  ייעשה מדא  הבשטח.    במאי28-צ  ב"ידי  בג-ושר  עלא  צוה.  חונייםטיבמים  עטמ  שנים  שמח  פה  שלוקתל

. ל  הסמוך"צהני  לדוגית  ומוצב  יס  -מאלי,    צבאי  עם  גדר  מחושמלת  משני  הצדדיםששימוש  לשם  סלילת  כבי
דבר  זה  יותיר  את .  יחד  עם  ההתנחלויות  והמוצב  הצבאי,  יהיו  בתוך  הגדר  הפסאיי-רוב  האדמות  של  אל

הם ,  עהונתפש  וחלכדי  לממש  את  זכותם  .  מנותקים  ללא  הגבלת  זמן  משאר  רצועת  עזהיפה  סאי-ושבי  אלת
 . העבודה כבר החלה. ל"ם בצהייהיו תלוי

 
ן הלרוב  המשפחות  .  תושבים  70  קרור  ז  באונותר,  2002וקטובר    אבחודש.  סניתרה  תהייהעת  הסגר  פשה
, אם  לא  כולם,  רובם.  ם  של  הילדים  לבית  הספר  ובחזרה  הגעתתא  אדוודים  עזבו  את  האזור  כי  לא  יכלו  ללי

 יבדוחלק  א.  בר  רווחית  מאודעב  תהייהור  בו  חקלאות  זאבת  וזא,    הפסדיםךותממשיכים  בעבודה  חקלאית  
אלו  המטפחים  את  האדמה  שנותרה  אינם .    נהרסהוא  מהרחולאחר  שה,  מנה  מתם  או  חלקמדאאת  כל  

בלת   בהווהם  נתקלים  בבעיות,    על  כניסת  רכבים  פלסטינייםבשל  האיסוריים  יכולים  להשיג  חומרים  חיונ
לעיתים  פשוט  בלתי .  בים  לפני  שהם  מגיעים  לשוקקפירות  וירקות  נר,  אם  המעבר  סגור.  תוצרתם  החוצה

במשך  השעות ,  טור  ונגרר  בודד  וכמה  עגלות  הרתומות  לחמורקרטאפשרי  להוביל  את  כל  התוצרת  לשוק  עם  
  .   השטח פתוח לתנועהםהב
 
 וד אדמה תוך הפסדיםביע
מים  של  אדמה  בשני נדו  60-כ  הוא  בעל.  הפסאיי-בנו  וכלתו  באל,    עם  אשתויח,  55בן  ,  חול-ה  מחמוד  אלסומ

-כ(  דינרים  ירדניים  20,000-  ו15,000ן  יב  תהייה  מהנסתם  מהאדכה  נתיפאדהיאהלפני  .  ניםוש  מקומות
  דונמים  ליד 40על  חלקה  בת  .  ם  לעבוד  באדמהיום  מחוץ  לאזור  היו  באי-  עובדי20לפחות  ).  21,300-28,400$
" יישר",  2002בחודש  פברואר  .  קדווגויאבות  ואב,  קלמנטינות,  ממשיכה  המשפחה  לגדל  לימונים,  ביתם
י  תמר  וירקות צע  סיני  שבה  נטעה  המשפחה-התנחלות  אלי  דיל  םיונמ  ד20ת  ב    דונמים  מתוך  חלקה14ל  "צה

 תהייהאבל  ,    הדונמים  הנותרים6-דל  תפוחי  אדמה  בהמשפחה  המשיכה  לג.  יכת  דגיםרב  תהייהובה  
 . ל"בגלל צה, ם כןגשהם יאבדו את היבול הזה , 2002ודש אוקטובר חב, דאגתומ
  הם םא  אף.  ת  יורדת  והמחיר  יורדוכיהא,  הלובה  להינתממאם  תוצרתם  .  פחה  אינה  מרוויחה  עודשמה

לגדה  המערבית ,  ילה  ביצוא  לישראלירים  התמוטטו  עם  הנפחמה  שירה,  יכולים  להביא  את  התוצרת  לשוק
, )4.25$בערך  (  דינרים  ירדניים  3ג  של  קלמנטינות  הניבה  "ק  14  קופסה  בת,  2002בחודש  אוקטובר  .  ולירדן

,   דינרים  ירדניים2יבה  נה  פסת  גויאבותוק.  נתיפאדהיאהני  פל)  14.20$-כ(  דינרים  ירדניים  10-בהשוואה  ל
 . )11.35$-כ( דינרים ירדניים 8-בהשוואה ל

. ל  את  המשפחה  לעזוב  את  בתיהם  באמצע  הלילה  בשל  טענות  בדבר  חדירה  לאזור"ת  לעת  הכריח  צהמע
 חיכושם  ,  ת  למחסוםלכהגיע  טנק  לביתם  והמשפחה  קבלה  הוראה  ל,  2002  באוקטובר  12ה  של  לבמהלך  הלי

 . תיים לפני שהורשו לחזור לבתיהםעש
 
 
 רצועת עזה, גיד
 
-ים  בדיר  אלבמזח  בעיר  עזה  ולמנכשבסיסם  ב,  מים  ברצועת  עזהושריגים  י  ד2,543  ויה,  2001ילת  שנת  חתב

, ידי  פלסטינים  לתחום  קטן  יחסית-הגביל  הסכם  אוסלו  את  הדיג  על,  1994ז  אמ.  חיפרחאן  יוניס  ו,  באלאח
  חיל לש  ריםויסידי  -האזור  מפוטרל  על.    מיילים  ימיים  מחוף  רצועת  עזה20משך  עד  נה,  Lהידוע  כתחום  

 . הים
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היה  איסור ,  שך  רוב  תקופה  זומב.  נתיפאדהיאהיה  סגור  לחלוטין  או  חלקית  בפני  דייגים  מאז  תחילת    הםיה

אסר נ,  2002  י  במא12-מה.  מאוואסי  חאן  יוניס  בדרום  רצועת  עזה-לאו  חיפרמאוואסי  -ים  של  אלמעל  דיג  ב
באלאח  ועזה  לעשות -  ביולי  נאסר  על  דייגים  מדיר  אל1-וג  באזוריהם  ומהדל  חיפרעל  דייגים  מחאן  יוניס  ו

במים ,  יליםי  מ6-לאחר  שבאופן  רגיל  היה  מוגבל  ל,    מיילים12הותר  דיג    עד  ,  במשך  רוב  תקופה  זו.  כן
, נאסר  הדיג  בכלל,  2001מרץ  ב  16-הפברואר  ו  ב15-כגון  בין  ה,  לעיתים.  שממערב  לחוף  המרכזי  והצפוני

 . לאורך כל רצועת עזה
 
 כנסיהלמאוואסי  ונאסר  עליהם  -ים  מהם  חיים  מחוץ  לאלבר.  חיפרייגים  רשומים  בחאן  יוניס  וד  1,000-כ
, מחנה  הפליטים  בחאן  יוניסב  הגרים,    מהםקחל.  2002  יטל  בחודש  מאוהשזור  לחלוטין  מאז  הסגר  אל

הם  רוצים  לקחת  בחזרה  ציוד  בעל  ערך ,  וגדל  ות  שנאסר  עליהםשלמרנטרנשיונל  אימנסטי  אל  רוסיפ
  מנועים 20ל  לפחות  "  החרים  צה2002  בינואר  9-ב.  נועים  ורשתותון  מגכ,  מאוואסי-לא  שאוחסן  באזור

וואסי אמבמשים  את  הדייגים  שמהניינים  בל,  פי  הדיווח  לע,  רץפ  בפברואר  18-בו,  חיפרגים  ביידהשייכים  ל
3,330-כ(  ₪  16,000העלות  הממוצעת  של  החלפת  מנועים  כאלו  היא  בערך  .  ועים  מנ10ד  חאן  יוניס  ושבר  עו

$ .( 
 
 
דייגים  סיפרו  לנציג .  ידי  חיל  הים-  עלםצרעמוי  דייגים  פלדות  כגברו  ההטרתה,  נתיפאדהיאהת    תחילזאמ

עשרות  דייגים .  וצמה  ענשיונל  שחיל  הים  ירה  באוויר  וריסס  את  סירותיהם  בסילוני  מים  רביראמנסטי  אינט
רו  שהם רבים  אמ.  ובכמה  מקרים  דווח  על  יחס  בלתי  הולם  כלפיהם,  נעצרו  והואשמו  בדיג  באזור  אסור

, תה  השייכת  לרשות  הפלסטיניריסי  בגלכ  לגבי  הפעילות  של  משטרת  הים  הפלסטינית  ו"  ידי  השבלע  נחקרו
הרשות   תווף  מידע  על  פעילויאסניע  האמיתי  לפחות  לחלק  ממעצרים  אלו  היה  למהשכך    לעז  מרמ  הרבד

 . הפלסטינית ברצועת עזה
 
 
 

  בלתי הולםסחיים נעצרו והיו נתונים לדייג
, היסי  לדוג  בים  יחד  עם  אחיו-יצא  מוחמד  מוראד  אל,  2002  בספטמבר  2-בוקר  המוקדמות  של  הות  העשב

בן ,  שנטאף-  אלילאיל  חאלמ'גד  עם  חיו,  20-היסי  בן  ה-  ואחמד  מוראד  אל25-היסי  בן  ה-סאמה  מחמוד  אל
ו הם  הי,  בערך  בשעה  ארבע  ורבע  אחר  הצהריים.  שעבדו  כצוות,  18בן  ,  שנטאף-  ומוחמד  מוסטפה  אל52

ספינת  סיור  של  חיל  הים  התקרבה .  ה  מותריה  באזור  בו  הדיג,  ילומטרים  מהחוףק  ה  ארבעוא  בערך  שלושה
. הפלסטינים  צייתו.  םיהההיתרים  שלהם  והורו  להם  להעלות  את  רשתות  תא  נדרשו  להציג  םה.  הםיאל

 כשניל  בה  למרחק  שרעמהם  הובלו  .    בעקבות  סירת  חיל  היםטושות  הפלסטיני  לוצלר  מאנ,  לאחר  כשעה
 מאחר  ופחד  שהוא  יובל  לאזור  אסור  ויואשם,  היסי  את  סירתו-עצר  מוחמד  אל,  בנקודה  זו.  קילומטרים

 עוצמה-ם  רבימ  יססה  אותה  בזרנוקרו  נוקי  מים  לעבר  הסירהרזבסירת  הסיור  ירתה  .  בדיג  בלתי  חוקי
 .  שבירת חלונות בקבינהךותשך כשעה מב
 ו  מאחוריישידכהוא  נקשר  באזיקים  ,  םש.    ספינת  הסיורהיסי  הורו  להתפשט  ולשחות  לעבר-חמד  אלומל
שחזרה  לנמל ,  סיורה  תריסלהם    ףאחברים  אחרים  בצוות  הסירה  הובאו  .  יניו  כוסו  והוא  אולץ  לכרועע,  וובג

בערך  בשעה  אחת  ורבע ,  לאחר  שנבדקו  רפואית  בנמל.  וררת  את  הסירה  הפלסטינית  גאהישכ,  אשדוד
עדיין ,  עו  במשך  שעה  עד  שעה  וחצי  באוטובוססוההם  .  םי  נקשרו  באזיקהםידייהם  שוב  וניערו  שקנ,  בבוקר

 . להם קר מאודוהיה, רק בגופיה ותחתונים
היסי  בכך  שהיה -מוחמד  אל  תאוקר    חהאשים,  כחות  שני  שוטריםונב.  הם  נחקרו,  ר  שהגיעו  לבנייןחאל

. תהוא  ציי.  ריתכתובה  בעב,  ובקש  ממנו  לחתום  על  הצהרה,  האשמה  אותה  הוא  הכחיש,  באזור  אסור
בושים  רק לעדיין  ,  הם  הגיעו  לשם  בערך  בשש  אחר  הצהריים.  משת  הגברים  נלקחו  אז  למרכז  המעצר  ארזח

  המשפט  בגין  דיג  באזור תיב  בןידהובאו  לם  ה,    בספטמבר10-ב.  ונבדקו  רפואית  שוב,  בתחתונים  וגופיה
 . ם שוחררוהו  נה חזרה בה מכתב האישוםידמאבל  ה, אסור

רשות  הפלסטינית  החזיקה  בסירה  עוד הו,  ר  מכןחאל  ימים  16הסירה  שלהם    תאשראלי  החזיר    הים  היליח
את  ההכנסה  שלו ד  היסי  איב-ומוחמד  אל,  נעלם)  830$-כ(  ₪  4,000-ציוד  בשווי  של  כ.  הר  ימים  לפני  שחרו9

 . בגין כל יום בו לא היה יכול לצאת לדיג בים
 
 כיםסומכגון  ,  זה  ובעסקים  התלויים  בהע  תת  הדיג  ברצועפגעו  באורך  קשה  בתעשיי  םיים  שהוטלו  על  הרגס
ונות ט  1,950-ל,  1999נת  שב,  מיליון$  11השווים  כמעט    נותוט  3,650-סך  השלל  ירד  מ.  וחרים  סיטונאייםסו

  לחלוטין  את  מקור יבדואן  יוניס  אחו  חיפריגים  ביד.    200170נת  שב,  מיליון$  6-השווים  רק  קצת  יותר  מ
משום  שהם  תופשים ,  פסדהב  דיםבועו  אבלאח  והעיר  עזה  אינם  עובדים  -  בדיר  אללק  מהדייגיםחו,  סתםנרפ

                                                 
 . הרשות הפלסטינית, משרד החקלאות, גף הדיגתונים הם של אנה 70
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הם  סבלו  גם  הפסדים  ישירים  מנזק  או  החרמה  של  רכושם .  בו  מותר  להם  לדוגהצר  מעט  מאוד  שלל  באזור  
 . ת הוחרמווריל ואבדן הכנסה במהלך תקופות המעצר או כאשר ס"ידי צה-על
 
 עסקים כושלים, סה אבודהנכה
ה  שלושםע דחי. אמו ואחיו המובטל, שני ילדיו, ותשאנס את רפמגר  בעיר  עזה ו,  34בן  ,    חאלד  באכראםשיה

ספטמבר ,  מאי,  בחודשים  אפריל,  שמן  כגון  סרדינים  וטונה  בעונות  הרווחיות  ביותר-א  דג  דגיהו,  שותפים
  הוא 2000וקטובר  בא).  2000$בערך  (  ₪  10,000-  השנתי  שלהם  היה  כחורוה,  נתיפאדהיאהלפני  .  ואוקטובר

) 420$-כ  (  2,000₪  הוא  הרוויח  רק  2001ובשנת  ,  ל  הטיל  סגר  מלא  על  הים"  שצהםלא  הרוויח  כל  כסף  משו
-כ(  ₪  2,000-2,000-  הוא  הרוויח  כ2002במהלך  העונה  הראשונה  של  שנת  .  ל  הסגרים  החלקייםשב,  כל  עונה

420-625$ .( 
מו צמצ,  לבגלל  הירידה  בשל.  כל  עונה)  200$-כ(  ₪  1,000-  חבר  צוות  היה  משתכר  כלכ,  נתיפאדהיאהי  נפל
הסירה  לא  יצאה  בעונה .    האחרונותותבשלוש  העונ)  125$-כ(  ₪  600-תפים  את  משכורות  הצוות  לושה
 . ר שהצוות עזב כדי לחפש עבודה יותר משתלמתחאמ, גידל 2002 שנת לש ייהנשה
ור ציימוטט  שוק  תה,  נתיפאדהיאהבתחילת  .  בו  ייצר  ומכר  בגדים,  יה  גם  עסק  בעזהה  רישאם  באקלה

ם  שפלסטינים  רבים  איבדו  את  מקורות  ההכנסה  שלהם  ועברו  לקנות  בגדים  זולים ושממקומי  ההביגוד  
 . ר הכנסהוקמ] וםיכ[הוא וויתר על עבודה זו ואין לו . יותר המיובאים מסין

 
 

 הגדה המערבית, סעיר
 

חצית מכ,  נתיפאדהיאהלפני  .    תושבים14,500-ם  כמזרחית  לעיר  חברון  ובו  גרי-  הוא  כפר  הנמצא  צפוןסעיר
דו ביאגדה  המערבית  על  הכללי    הבשל  הסגר.  ובדת  הועסקה  בישראל  ובהתנחלויותעה  וכלוסייהאהמ
 . רובם לא הצליחו למצוא עבודה חלופית בגדה המערבית. מקומות העבודה שלהם את שה כולםעמל
 
ת וסגור  באמצע,  םחל    את  סעיר  לחברון  וביתהמקשר,  356כביש  .  ריעל  סגר  את  שתי  היציאות  מס"הצ

-בכיוון  דרום,  ת  חנוןיבבא  צמנר  אחמזרחית  לסעיר  בכיוון  בית  לחם  וה-ןופצא  צמנד  חא  :מחסומי  דרכים
, דצמות  לחנליד  הת,  גם  ברגל,  כל  תנועה.  חלים  ישראליםנתמגים  הונכביש  בו  ,  60בצומת  עם  כביש  ,  מערב

לעיתים  קרובות   ל  או  מתנחלים  יורים"חיילי  צה.    מסוכנתהיא,    מזרח  לסעיר356מצאת  לצד  כביש  נה
 . באוויר או לכיוון פלסטינים באזור

 
מצא  מצפון נה,  369לאורך  חלקים  של  כביש  ,  שעומקה  בין  מטר  לשני  מטרים,  עלה  עמוקה  תל  גם  חפר"צה
ביש  מערב כב    כדי  לנסוע369  לחצות  את  כביש  ולחלסטינים  הפ  םנהגי.    ונגיש  באמצעות  דרך  חקלאיתריעלס
 .  נוסעים גם מתנחלים ישראלים369בכביש . לחם על מנת להגיע לבית, שאמעה-אל

 
ל בא,  נתיפאדהיאהולה  לעזור  לתושבי  סעיר  בתקופת  כי  תהייההכנסה  מחקלאות  ,  רתר  האבטלה  הגובואל
בולים  העיקריים  אותם  מגדלים  על  אדמות  הכפר יה.  רידו  באופן  דרמטי  את  הכנסות  החקלאיםוה  יםרגס
 אחוז מהאדמות החקלאיות של סעיר נמצאות בצד השני של המחסום 90, אולם. שזיפים וזיתים, ם ענביםה

להגיע  לשדותיהם  רק לים  חקלאים  יכו,  עתה.  356כאשר  הגישה  לשם  היא  דרך  כביש  ,  מזרח-בכיוון  צפון
 . ברגל או ברכיבה על חמור או אתון

 
 וץ בהכנסות החקלאיםציק
 2,000-ובבעלותו  יותר  מ,  הוא  בעל  האדמות  הגדול  ביותר  בסעיר,  64  בן  ,נאבי  שלשדה-ד  עבד  אלמחא

ואדי  סעיר  שבצד  השני  של וב,  ריע  דונמים  מאדמות  ס800-ל  שבכונישנרהוא  סיפר  לאמנסטי  אינט.  דונמים
  הוא  וחקלאים  אחרים 2002בשנת  .  נהשל    טונות1,700-יבים  כ  המנ,יםפיזנטועים  ש,  מזרחי-המחסום  הצפון

ט  בלתי  נגישים  כאשר  הבשילו  ביוני  ויולי  מאחר עכמ  ויפים  היזשכיוון  שה,  את  כל  שזיפיהםאיבדו  כמעט  
מחיר .  ילו  לערים  הסמוכות  בית  לחם  וחברוןפא,    השזיפיםלש  של  הקשיים  בהובלתםבו,  והכביש  היה  סגור
-1.25-כ(  ₪  6-7הביא  ,  ריעהסוג  השכיח  ביותר  בס,  וזהר-הטנס  לוגרם  של  שזיפייק.  סרקהשזיפים  גם  הוא  

החקלאים  איבדו  את  השווקים ,  בשל  הסגר).  0.20$-כ(  ₪  1  רק  2002  תל  בשנבא,  נתיפאדהיאהלפני  )  1.46$
 נתיפאדהיאהחיר  לפני  מה.  שוק  הענבים  גם  הוא  קרס.  ביתרעמברצועת  עזה  וברוב  הגדה  ה,  ם  בישראללהש
 ). 0.20$-כ (₪ 1- לדרי המחיר 2002בעוד בעונת , )0.60-70$-כ (ילוגרםקל₪  3-3.5-ה כיה
דנו ביא:  "הוא  אמר.  2002ש  אוקטובר  דוחעד  לוימיתים  הזה  אלאדה  היה  מודאג  מאוד  לגבי  קטיףש  מדחא

  מפני וניצריכים  לפחות  לפתוח  את  הדרכים  ולהגן  על)  ל"צה(הם  .  אבדנו  את  הענבים.  את  השזיפים
-בצד  הצפון,  עצי  זית  דונמים  נטועים  1,300ד    ע1,200-כב".  תים  שלנויזה  תא  המתנחלים  כך  שנוכל  לקטוף

 .דצמ יד התנחלותל, מזרחי של המחסום
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נת שב,  נתיפאדהיאהלפני  .  שנתיים  האחרונות  בזור  העסקי  של  אחמד  שאלאדה  קוצץ  באופן  דרמטיחמה
השזיפים ,  מכירות  הענבים,  יגוד  לכךבנ.  וממכירת  תוצרת)  25,000$-כ(  ₪  120,000-הוא  הרוויח  כ,  2000

 . 2002בשנת ) 3,120$-כ( ₪ 15,000- ו2001בשנת ) 8,340$-כ( ₪ 40,000והמשמשים הביאו רק 
 
 נהכסביה וצמסתם של רועים נרפ
המשפחה .    ילדים7בהם  ,    נפשות13פחה  בת  שמ  נשוי  עם  שני  ילדים  ומפרנס,  21  ןב,  דהאלייר  יוסף  שהוז

מים  של   דונ1,000המשפחה  המורחבת  היא  בעלת  .  יזיםע  150  ההמונ,  תלויה  לחלוטין  בהכנסה  מהעדר  שלה
  המשפחה  יכולה התע.  זים  וכבשים  בשטח  זהיע  1,000  רעו,  נתיפאדהיאהני  פלד  צמליד  התנחלות  ,  אדמה
ל  אפילו  מונע  מהם  ללכת  על  הכביש  והם "לעיתים  צה.  356ל  חסימת  כביש  שב  ע  לאדמתה  רק  בקושיגילה

ם ג,  םורים  בכיוונל  י"לים  וחיילי  צהחנתהמ.  ותוך  הסתכנות,  נחלותתהלקרוב  ,  נאלצים  לטפס  דרך  ההרים
ר   דונמים  רחוקים  יות100כם  המשפחה  המורחבת  רועה  עתה  את  עדריה  על  לו,  כאשר  הם  על  אדמתם

 . מההתנחלות
, זוהייר  שלאדה  ומשפחתו יכולים לקנות חציר.  לעיתים  רחוקות  בגלל  הסגר  קרין  להאכלת  העיזים  זמין  בוס

. ריעשהסוחרים  אינם  יכולים  להובילו  לסד  זמין  בגלל  ימתאפילו  חציר  אינו  ,  הסדר  מהודק  רשאבל  כא
 .המשפחה נאלצת להוביל את החציר לאדמה באמצעות חמורים

-8,515-כ(  דינרים  ירדניים  6,000-7,000ה  הרוויחה    דאלפחתו  המיידית  של  זוהייר  ששמ,  אדהיפנתיאהני  לפ
המשפחה ).  5,680-6,390$-כ(ינרים  ירדניים    ד4,000-4,500-  לנסות  ההכודריעתה  .  לשנה  מהעיזים)  9,935$

 2002בתחילת  שנת  .    לשם  מכירתםריע  הקשיים  בתובלת  מוצרי  החלב  לסלשב,  יםזהפסיקה  לחלוב  את  העי
-80ויין היה וש נתיפאדהיאהבעוד לפני , )70-78$-כ( דינרים ירדניים 50-55הם יכלו למכור עיזים רק במחיר 

   רבים  אינם  יכולים  להרשות  לעצמם  לקנותיםשאנשמאחר  ,  הביקוש  ירד).  113-125$-כ(דניים  רי    דינרים90
 .בשר באופן סדיר

 
 
 
 הגדה המערבית, וןרבח
 
, העיר  היא  מרכז  מסחרי.    תושבים140,000-ובה  כ,  ת  ביותר  בגדה  המערביתלסון  היא  העיר  המאוכרבח

בחברון .  רובה  ביותר  מכל  מחוז  בגדה  המערביתמה  כלוסייהואהבו  ,  המשרת  את  הכפרים  במחוז  חברון
 ייצור נעליים ועבודות מתכת, אבנים סיתות, במיוחד לביגוד, עשייתי משמעותיבסיס ת

 
ם ירג  םהמ  500-כ,  מערבית  בה  חיים  מתנחלים  ישראלים  בתוך  העיר  הון  היא  העיר  היחידה  בגדהרבח

אברהם  אבינו ,  בית  רומנו,  ית  הדסה  ב–  בארבע  מובלעות  התנחלות  בתוך  ובצמוד  לעיר  העתיקה  של  חברון
, סינה  וקרית  ארבערחהגבעת  :  תנחלויות  בקצה  העירה  מתנחלים  חיים  בשתי  7,000-כ,  בנוסף.  הותל  רומייד

, ל  שוטרי  משמר  הגבול  ומשטרת  ישראל"קיימת  נוכחות  גדולה  של  חיילי  צה.  אופן  קבוע  בסים  לעירנכוהם  נ
ח  העירוני אחוז  מהשט  80-כמשראלים  יה  טחוןיבהגו  כוחות  נסו,  1997בשנת  .  בעיר  כדי  להגן  על  המתנחלים

 שליטהה  תהם  שמרו  בידיהם  א,  אולם.  עבירו  את  השליטה  לרשות  הפלסטיניתהו  H-1-הידוע  כ,  של  חברון
מערת ,  ארבע  מובלעות  ההתנחלות,  לל  את  העיר  העתיקההכו,  H-2,  ל  החלק  הנותר  של  העירע

מרכז ה,  ופן  מסורתיאב,  תהייההעיר  העתיקה  .  של  העיר  היאיברהים  ואזור  התעשי-הראם  אל/המכפלה
טה  בעיר ילשה  תאונטל  ,  2002  ביוני  25ם    ביוH-1בש  מחדש  את  כל  "צה.  המסחרי  והתרבותי  של  חברון

 16-ב.  שייך  והרא  אבו  סנינה-  נשאר  בהרא  אלךא  H-1באוקטובר  הוא  נסוג  מחלק  משטח    25-ב.  כולה
 . זאמ H-1ונשאר בשליטה אזור , הלואת חברון כ שדל מח"תפש צה, בנובמבר

 
זור  פלסטיני אב  טחוןיבהמתנחלים  וכוחות  הבמתח  לעיתים  קרובות  בשל  נוכחות  קהילת  ון  נמצאת  רבח

שראליים יה  טחוןיבהכוחות  ,  םלוא.    הצדדים  קורים  לעיתים  קרובותןיבועימותים  ,  המאוכלס  בצפיפות
הם  כמעט  אף  פעם  לא .  מצד  מתנחלים  תוידי  פלסטינים  ולהתקפ-מגיבים  באופן  שונה  להתקפות  על

. עליהם  ועל  רכושם,    מתנחלים  בעיר  העתיקהדלהגן  על  פלסטינים  מההתקפות  התכופות  מצמתערבים  כדי  
ופלסטינים  מסתכנים ,  להתקפות  על  מתנחלים,  גזםומ  חוכבעיתים  קרובות    ל,הם  מגיבים,  לעומת  זאת

 . ובגין תקיפות כאל, בהעמדה לדין בפני בתי דין צבאיים
 
מה  על לוצר  למשך  יממה  שע  יל  באופן  שגרת"יל  צהטה,  נתיפאדהיאהמאז  תחילת  ,  ודםקמ  יןוצש  יפכ

 העוצר לעיתים כדי לאפשר להם לאגור אתכאשר  הוא מסיר ,  יתים  במשך  שבועותעל,  H-2פלסטינים  באזור  
בעוד  הישראלים  יכולים  לנוע ,  לסטיניתפה  כלוסייהואההטלות  עוצר  כאלו  נעשות  רק  על  ,  אולם.  מצרכים

מו שוה,  2002בחודש  ספטמבר  .  י  לאפשר  למתנחלים  לחגוג  חג  דתילעיתים  העוצר  מוטל  כד.  באופן  חופשי
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ואף ,  אלפי  ישראלים  הלכו  ברחובות  העיר  העתיקה.  ותוכ  שעות  בעת  חג  הס24-ים  מחברון  תחת  עוצר  לקלח
 . ורים בבתיהםגר סאשיהלבעוד הפלסטינים נאלצו , השתתפו בקונצרט מוסיקה תחת כיפת השמיים

 
מאז  תחילת .  טינים  בתוך  העיר  העתיקה  אינה  מיושמת  על  מתנחליםלות  חמורות  על  תנועת  פלסבגה
ן  אם  לשימוש  אישי  או יב,  ורותחס  הל  כתא.  זורא  לסכניהלסר  על  רכבים  פלסטינים  אנ,  נתיפאדהיאה

אפילו אסר    פלסטינים  נלע  .ה  הנדחפת  בידלגעעות  צמא  בוא  לשאת  פנימה  והחוצה  ביד    שי,  לשימוש  מסחרי
שלושת  ההתנחלויות  הסמוכות שום  שמ,  אלא  אם  הם  תושבי  המקום,  העתיקהבעיר    תוללכת  בכמה  רחוב

הוא  הדרך  העיקרית  המחברת  בין ,  שוהדא-אל'  רח,  אחד  מהרחובות.  ל"ידי  צה-הוכרזו  אזור  צבאי  סגור  על
 . החלק המזרחי והמערבי של חברון

 
תקפו ,  2001  במרץ  10-ב.  ל"בעיר  העתיקה  נסגרו  במשך  חודשים  בהוראת  צה  תו  חנויות  פלסטיני200-תר  מיו

. ו  נורהינלאחר  שישראלי  בהתנחלות  אברהם  אב,  שם  בשוק  הישןוכ  רתאפלסטינים  ו  מתנחלים  ישראלים
שהיה  בתחילה ,  צו  זה.  וחסם  את  רוב  האזור  עם  גדר  תיל,    חנויות70-ל  על  סגירת  יותר  מ"הורה  צה,  למחרת

 . נשאר בתוקף עד היום, םיתקף לשבועי
 
רכוש  בעיר  העתיקה  באזורים   תלט  עלשהלו  ממתנחלים  ענמשראליים  לא  יה  טחוןיבהכוחות  ,  ללככ

 .מתנחלים ישראלים הפכו חנויות בשוק הישן לדירות, למשל. הסגורים לפלסטינים
 
 23-ב  וחר  שפלסטיני  חמוש  ירה  והרג  ישראלי  ופצע  את  שלושת  בניו  ליד  התנחלות  אברהם  אבינלא

הצו .  הסמוך  לאבן-  החנויות  בשוק  אל35וח  את  תפליים  ל  על  סוחרים  פלסטינ"ר  צהסא,  2002בספטמבר  
 . נשאר בתוקף עד היום

 
לא ,  באוקטובר  24-ב.  2002  בחברון  בכמה  הזדמנויות  בחודש  אוקטובר  רוגי  אמנסטי  אינטרנשיונל  בקיצנ

תיקה  ורוב  החנויות  ובתי עה  וך  העירתבו  כלפלסטינים  מעטים  התהרק  ,  אולם.  ת  עוצרחת  H-2היה  אזור  
, המצור  ההדוק  שהוטל  על  העיר  חברון:  וליםשכמכלכלת  חברון  סבלה  משילוב  של  .  ו  סגוריםיה  המלאכה

מצבה  של  העיר .    הפלסטיניםלש  ור  בכסףסחהמו,  ות  עוצר  הטלהסגרת;    הסמוכיםיםכפרהמ  המנתק  אותה
ם חלק  מהרחובות  הראשיים  בה  ורוב  השווקי;  ימהנפס  ניכהלרכבים  אינם  יכולים  :  העתיקה  גרוע  עוד  יותר

פלסטינים  רבים .  אופן  תכוף  ונמשכות  לעיתים  במשך  ימיםבהטלות  עוצר  נעשות  ;  סגורים,  החשובים
משום  שהם  חוששים  מאלימות ,  או  לפחות  לאזורים  הסמוכים  להתנחלויות,  ע  לעיר  העתיקהגינמנעים  מלה
 . המתנחלים

 
 התפוקה יורדת, יות היצור גואותולע
פצים  דקורטיביים חיצר  ימ,  H-2-  חברון  בלש  שייהעתהבאזור  נאדה  -אל  לעבעל  מפ,  ובה'רחמן  ג-  אלדבע

ת ורמפעל  בשתי  משמהעבד  ,  נתיפאדהיאהלפני  .  אלשרמצינורות  מתכת  המיוצרים  בי,  כגון  מעקים,  ממתכת
והשאר ,    אחוז  מהתוצרת  נועדה  לשוק  במחוז  חברון50  עד  40-כ.  בדיםוע  25-והעסיק  כ,    שעות  ליום8בנות  

 .רבית ולייצוא לירדןלאזורים אחרים בגדה המע
-ל  10ובה  מעריך  שהרווחים  ירדו  בין  'רחמן  ג-  ועבד  אל2000  חד  מאז  חודש  אוקטובר  ןפוקה  ירדה  באופהת
ובדרך  כלל ,  שלושה  מהם  בני  משפחה,    עובדים4  העסיק  המפעל  כבר  רק  2002בחודש  אוקטובר  .  וז  אח20
בגלל .    היה  המפעל  יכול  לתפקדאל,  H-2כאשר  הוטלו  עוצרים  על  .    עבודה  אחת  ליוםתרמ  משקר  תהייה

רה יכממהייצור  נועד  לז    אחו80,  זורים  אחרים  של  הגדה  המערביתאל,  ץ  לחברוןוח  מלאה  תובלהקשיים  ב
 .ולעיתים נדירות לצפון הגדה המערבית, הזמנות אחרות הן בדרך כלל למחוז בית לחם. ז חברון בלבדוחמב
לחברון   ם  הבאת  צינורות  מתכת  במשאיות  מתל  אביבצאות  גרירה  לשוה.  וקסניות  התובלה  של  המפעל  ולע

משאית  עם  לוחית  זהות ,  2001סוף  שנת  ד  ע).  330-375$-כ(  ₪  1,600-1,800-ל)  125$-כ(  ₪  600-עלו  מכ
  למשאית םירשם  הם  היו  מועב,  בילה  את  הצינורות  למחסום  טרקומיה  ליד  הקו  הירוקומ  תהייהישראלית  

על  יבוא  צינורות   ל"  צהרסאחר  יותר  ואמ.  שם  הובלה  לחברוןל,  הנושאת  לוחית  זהות  פלסטינית  ירוקה
ת  זהות  ישראלית  לעקוף  את  המחסומים חיעתה  חייבת  משאית  הנושאת  לו.  מתכת  דרך  מחסום  זה

 ךרד  ומשםתוך  נסיעה  בדרך  עקיפה  מתל  אביב  לבאר  שבע  ,  כדי  להביא  את  הטובין  לחברוןיים  הישראל
 . דרום הגדה המערבית

 
 
 תהגדה המערבי, םכש
 
היא  הלב  הכלכלי  של  צפון .  120,000-עם  אוכלוסיה  של  כ,  ערביתמודלה  בגדה  הגב  ייהנשה  היא  העיר  םכש

קלקיליה ,  טול  כרם,  באסוט,  יטפלסזות  וחמכמו  גם  את  ,  ומשרתת  את  הכפרים  הסמוכים,  מערבית  ההגדה
מייצרים  מגוון  רחב ובה  מפעלים  ה,  ר  בערים  פלסטיניות  אחרותשאמר  תויבשכם  בסיס  תעשייתי  חזק  .  נין'וג
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בעיר  גם  מספר  גדול  של  אומנים  העוסקים  בפעילויות  כגון  סיתות .  וצרי  מזון  וביגודמבמיוחד  ,  של  מוצרים
 . אבנים ויצור שטיחים

 
שמנעו  תנועה  בין ,  לה  כלכלת  העיר  ממספר  גובר  והולך  של  סגרים  פנימייםבס,  נתיפאדהיאהז  תחילת  מא

היא  גם  המרכז .  העיר  תלויים  בשרותי  הרפואה  והחינוך  שבההכפרים  הסובבים  את  .  הערים  והכפרים
. יפטליק  ובעמק  הירדן'עבור  חקלאים  העובדים  בגד  במיוח,  רביתעמהלשיווק  תוצרת  חקלאית  בצפון  הגדה  

הופצו  בכל  רחבי  הגדה  המערבית ,  כגון  חלב  וסבון  משמן  זית,  צרים  ממפעלים  בשכםומ,  נתיפאדהיאהלפני  
 .ורצועת עזה

 
כמו  גם  כפרים ,  ל  תפש  שש  ערים  פלסטיניות"צה  כאשר,  2002  במרץ  29-לה  בכלכתה  על  החינ  נוספת  הכמ

  באפריל 4-שכם  נפלשה  בלילה  של  ה.  י  התאבדות  בהן  נהרגו  אזרחים  ישראליםועחר  סדרת  פיגאל  ,רבים
ל  ופלסטינים  חמושים "לחימה  בין  צה.    באפריל22-ל  ב"והעיר  כולה  הושמה  תחת  עוצר  עד  נסיגת  צה

 . שכמה מהם היו אזרחים ולא לוחמים, סטיניםל פ80ו תמ, במהלך הפלישה.  בעיר העתיקההדקמהת
 
צת קבו"שנערך  על  ידי  ,  ל"הערכה  של  הנזק  הפיזי  והמבני  בעקבות  פעולות  צה.  ותתיס  מבנים  ותשל  הר"הצ

זור  שנפגע  יותר אה  תהייהעה  למסקנה  ששכם  הגי"  תמיכה  לתורמים  של  וועדת  התיאום  לסיוע  מקומי
, טירפהליון  נגרמו  לסקטור  ימ$  28  -ר  מתוינזקים  ב.  מיליון$  113-כשעלות  התיקונים  הוערכה  ב,  חריםמא

 התושבים לבתיהם תא ילו  הטלות עוצר ממושכות ותכופותבגהבמהלך  תקופה  זו  .  רדים  וחנויותמשבעיקר  ל
ללא ,  כמה  שעותך  שמל,  צר  היה  מוסר  באופן  לא  סדירועה.  ומנעו  את  רוב  הפעילות  הכלכלית,  במשך  ימים

שמעותי   מ  אפילו  יותרהיהסגר  הפנימי  הו  ת  העוצר  ובגיןולטדן  ההכנסה  בגין  הבא.  לוח  זמנים  צפוי  מראש
 .ס הפיזירההיעה הכספית בגין גפהמאשר 

 
כשהוא  מטיל  עוצר  לכל  היממה  במהלך ,    ביוני6-  ונשאר  עד  ה2002  במאי  31-  בםכש  מחדש  את  שבכל  "הצ

ר  עוצר  למשך  כל טשמל  הטיל  "הצ.    ונשאר  באזור  מאז2002  ביוני  21-  ב,הוא  פלש  שוב.  כל  תקופה  זו
  עוצר  לילה לש  יחד  עם  משטר,  טובר  במזרח  שכםקוא  ב11-המו,    במערב  שכםרבו  באוקט7-חל  מהה,  ההיממ
הוטל  עוצר  בשכם ,  פי  הסהר  האדום  הפלסטיני-על.  שך  כל  היממהמל  שוב  עוצר  לוט  האז,    בנובמבר3-עד  ה

 .  שעות497והוסר רק למשך , 2002 בנובמבר 20- ביוני וה21- השביןמן  אחוז מהז90במשך 
 
גם ,  חיילים  לעיתים  פתחו  באש  על  אזרחים  פלסטינים.  ל  את  העוצר  בקפדנות"הצ  אכף,  ך  רוב  הזמןשמב

במיוחד  לאחר  תחילת  שנת ,  העוצר  נקטע  יותר  ויותר,  עם  חלוף  הזמן,  לםוא.    71כאשר  לא  היוו  כל  סכנה
  כנגד  העוצר  וצעדו  למחסום סו  נשים  ותלמידים  התרי100-יותר  מ,  למשל,  2002  בספטמבר  15-ב.  לימודיםה

 .ל בתוך העיר כדי למחות על סגירת בתי הספר בשכם"של צה
 
כאשר .  ית  את  צפון  ומערב  העירזיפל  "ק  צהליח,  2002בתחילת  ספטמבר  .  ל  גם  הגביל  תנועה  בתוך  שכם"הצ

. ירהע  מלחצות  את  םינמנע  טנק  מרכבים  פלסטי,    בספטמבר29-ר  בר  בעיקיביונל  שנציג  של  אמנסטי  אינטרנ
ל  להסיר  את "  צהגהנ,  לאחר  שחילק  את  העיר.  הוחלף  הטנק  בגדות  עפר  גבוהים  ובול  עץ,    באוקטובר5-עד  ה

, לק  המערבי  כולל  את  הרובע  המסחרי  העיקריחה.    העירלש    או  האחרהז  בחלק,  העוצר  באופן  לא  סדיר
.   התעשייתיורכולל  את  האז  יחהחלק  המזר.  בית  החולים  הממשלתי  רפידיהאח  ו'נג-טת  אליאוניברס

, הם  לא  בהכרח  יכלו  ללכת  לעבודה,  פלסטינים  רבים  מצאו  שגם  אם  העוצר  הוסר  באזורם,  כתוצאה  מכך
 .לבקר רופא או ללכת לבית ספר או אוניברסיטה

 
הן  בישראל  ובגדה ,  שראליםת  על  אזרחים  יועוצר  הכרחי  כדי  למנוע  התקפהש  ים  רבותמעפאל  טענה  רשי

ל  האחראי  לפלוגת  חיל  הרגלים  בשכם  רמז "סגן  אלוף  בצה,    באוקטובר2-  בוןראיון  לעיתב,  םאול.  המערבית
תפקידי  הוא ...  יסבלו  עד  שיבינו]  תושבי  שכם  [םה:  "כי  ההגבלות  היו  גם  צורה  של  ענישה  קולקטיבית

 הם  חזרו  אחורה.  זהו  המחיר...  ם  עלוביםים  כאן  היחה  "רא  גם  אמוה".  להפסיק  את  פיגועי  ההתאבדות
 ". שנה20-תר מוי
 
 יכולת להגיע לטיפול רפואי חיוני יא
הוא .  ומ  אתא  םג  נסרפמו,  הוא  נשוי  ואב  לארבעה  ילדים.  הוא  שרברב  עצמאי,  29בן  ,  ל  האני  אשוריבנ

-420-כ(ודש  לח  ₪  2,000-3000א  נהג  להשתכר  וה,  נתיפאדהיאהלפני  .  מרכיב  צנרת  בבניינים  חדשים  בשכם
ל  המיתון לגב.  לחודש)  40-50$-כ(  ₪  200-250  החודשים  האחרונים  הוא  השתכר  רק  18-אבל  ב,  )625$

 .הוא אינו משתכר כלום,  מהחודשיםקלחב. קיימת האטה בבניה בשכם, הכלכלי והמחסור בחומרי בניה
 יבלההיא  ק.  ד  סבלה  מסרטן  השרשא,  סוהאד  אשור,  ה  עליו  למצוא  כסף  לקנות  תרופות  עבור  אשתוהי

לה וכיו    אשתתהייהלא  ,  2002ל  תפש  את  שכם  באפריל  "צהאבל  לאחר  ש,  תוכולל  טיפול  בהקרנ,  טיפול

                                                 
 . למעלה' ר, קוריני-יהאד אל'הריגתו של ג, שלמל 71
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 22-ל  נסוג  משכם  ב"גם  לאחר  שצה.  רצוע  והטלות  הרגסלקבל  טיפול  כלשהו  במשך  חודשיים  בגלל  ה
סוהאד .  שבועותנין  במשך  'ו  בגתל  להגיע  לבית  החולים  בשכם  מבי  יכופא  המומחהורההיה    אל,  באפריל

 .  ביולי9-אשור מתה ב
 יתרבהגדה המע, יןנ'ג
 
 43,000לוסייתה  כואה  נומ,  יחד  עם  מחנה  הפליטים  הסמוך.  ין  היא  העיר  הצפונית  ביותר  בגדה  המערביתנ'ג
 ינלפ.  ים  כלכליים  וחברתיים  רבים  עם  ישראליםרשקשבים  ותלהיו  ,  שראליל  תהברקלל  גב  .שפנ
 ורזזה  שבכל  אמ  האחוז  גבו,  לארשנין  וטובאס  עבדו  בי'ם  במחוזות  גיבשהתו  אחוז  מ30עט  מכ,  נתיפאדהיאה
כמעט  כולם  איבדו  את ,  2002ל  לערי  הגדה  המערבית  בחודש  מרץ  "עד  פלישת  צה.  ר  בגדה  המערביתאח
עיר לסוף שבוע מאות פלסטינים וישראלים היו נוהגים לבוא  לכ] ,ני כןפל[. ראלשיבמות העבודה שלהם וקמ

 והם, Aטחי של כנסיהלישראלים  על ק  וחהר  סואה  תע.  םש  ם  מנצלים  את  המחירים  הנמוכיםכשה,  לקניות
 .הפסיקו לבוא

 
  ושם 2002  באפריל  3-ל  תפש  את  העיר  ב"נין  התדרדר  עוד  יותר  כאשר  צה'המצב  הכלכלי  בג,    בשכםומכ

, ים  לאחר  מכןלתוך  העיר  בחודש  ל"לאחר  מספר  חדירות  של  צה.    באפריל18-אותה  תחת  עוצר  עד  נסיגתו  ב
פי  הסהר -על.    ת  עוצרחת  תהייההעיר  ,  במשך  רוב  הזמן.  זמאונשאר  שם  ,  ילו  בי25-נין  ב'ל  לג"חזר  צה

. וז  מהזמןחא  70-תחת  עוצר  במשך  כ  ןינ'ג  תהייה,  2002  בנובמבר  22-  ביולי  וה25-בין  ה,  האדום  הפלסטיני
.   באוקטובר12-ב,  נין'כפר  במחוז  ג,  להטובר  ובדיר  ראזאק  באו8-נין  ב'נציג  אמנסטי  אינטרנשיונל  ביקר  בג

ל  היה  מודיע  שעוצר  יוסר "צה,  יתיםעל.  ל  ביחס  ללוח  הזמנים  של  העוצרובלו  על  הבננ  אנשים  התלוהמכ
תושבים .  ל  השאיר  את  העוצר  על  כנו"אבל  למחרת  היו  מגלים  שצה,  אנשים  היו  מתחילים  להתכונן.  למחרת

הם .  ל"הכחות  של  צונ  תהייהבבו  באזורים  בהם  לא  ל  והסתו"ה  צלשת  הודעורבים  התחילו  להתעלם  מה
ל  ולגבי  האזורים "ל  מידע  ממשרדי  המוניות  המקומיים  לגבי  מיקומם  של  טנקים  של  צה  עהסתמכו

 .האסורים בכניסה
 
 עה מסוכנת לעסק מצטמצםיסנ
יו הוא  חי  עם  אשתו  וילד.  נין'הוא  מכונאי  שבבעלותו  מוסך  יחד  עם  אחיו  בג,  33בן  ,  ראר'ף  חאלד  גראט

אבל  עברו  דירה  בשנת ,  ו  לגור  בדירה  מעל  המוסךהגהם  נ.  נין'גל  חמ  מזר"  ק9כפר  הנמצא  בערך  ,  בהשימיה
 .מעת הליקופטר או טנק של הצבא הישראליוש תהייה בגלל שלבתם הבכורה היו התקפי חרדה כאשר 2002

 תהייהה  קצרה  זו  נעתה  נסיע.  דקות  15  עד  10קחת  ול  תהייהנין  'יעה  מהשימיה  לגסנ,  נתיפאדהיאהי  נפל
תים  אני  חייב  לעבור  דרך  גבעות  ולנסוע יעל:  "הוא  סיפר.  או  יותרה    לקחת  עד  שעהולויכ,  וכנת  ומפחידהסמ

  אחיו םא.  "היום  היה  טנק  בכביש  כך  שנאלצנו  לקחת  אחת  מדרכים  אלו.  נין'בדרכי  עפר  כדי  להגיע  לג
אני  לא  בא  משום  שהחיילים  יורים ,    כזהבמקרה,  זא"מוסך  הנין  להזהיר  אותו  מיריות  ליד  'מטלפן  אליו  מג

 . "וניותכמב
$  125ִ-כ(₪    600-כ  סק  היה  מרוויחעה,  נתיפאדהיאהי  נפל.  "  מתאר  את  המצב  הנוכחי  של  העסק  שלואוה
. לאחר  הוצאות,  ליום)  8.30$-כ(  ₪  40-אנו  בדרך  כלל  לא  מרוויחים  יותר  מ,  אם  יש  לנו  עבודה,  כיום.  וםיל

ניותיהם  משום כורוב  האנשים  מכרו  את  מ.  עכשיו  אין  אף  אחד.  ושה  עובדיםנהגנו  להעסיק  של  אחי  ואני
 כנסיהלאנשים  אינם  משתמשים  במכוניותיהם  הרבה  משום  שזה  כל  כך  קשה  ,  בכל  מקרה.  שאין  להם  כסף

. "ידי  טנקים  ישראליים-הרבה  ממה  שנשאר  מהעסק  שלנו  כולל  תיקון  מכוניות  שנורו  על.  נין'צאת  מגלו
שניהם  היו  חורים   באשר,  טרקטורו  תהם  עבדו  על  מכוני,    אינטרנשיונל  במוסךשר  ביקר  אמנסטיכא

 . מכדורים
 
 ורת שקוצצה במחציתכשמ
באגף  פיקוח  על ,  יש  לו  עבודה  טובה.  אב  לתינוק  ומצפה  לילד  נוסף,  הוא  נשוי.  נין'ראר  גר  בג'ן  גאסח

תחנות  דלק  בכל  רחבי  הגדה נין  של  מיזם  פלסטיני  גדול  שהוא  הבעלים  והמנהל  של  'האשראי  בנציגות  בג
רה  לשלם בחהה  לחה,  2002בחודש  אפריל  ).  585$-כ  (₪  2,800  תהייהו  החודשית  בעבר  תרומשכ.  המערבית

המחזור .  נין  פוטרו'ם  במשרד  בגובדי  הע40ושניים  מתוך  .  במקום  חודשי,  לעובדיה  משכורת  על  בסיס  יומי
נע  מעובדים  להגיע מנ  ת  העוצרולט  הצב  הכלכלי  ובגללמהעסקי  של  החברה  קטן  באופן  דרסטי  בשל  ה

  ולקח  הבית  פחות 2002  ימים  בחודש  ספטמבר  12-סן  היה  יכול  להגיע  לעבודה  רק  ב  ח.באופן  סדיר  הדלעבו
 . תימאלרונממחצית ממשכורתו החודשית ה

 
 ור על נסיעה בכבישים הראשייםסיא
שם  הוא  עובד  כשומר ,  נין'מ  מג"ק  5ר  הנמצא  בערך  פכ,  הלאזגר  בדיר  ר,  34בן  ,  סיין  חאלדיוח  ליד  אחמדאוו
. עתה  היא  יכולה  לקחת  שעות.    דקות10-  ל5עבודה  לקחה  בין    להיעסנה,  יפאדהינתאהלפני  .  לעפמה  בליל

אשר  נותקו  מהעיר ,  נין'ים  ממזרח  לגרפכנה  ומשדיר  רזאלה  היא  אחד  מ.  לעיתים  הוא  לא  מגיע  כלל
כך  שמתנחלים  לא  יצטרכו  לנסוע ,  ישראליות  שתי  התנחלויות  שהמשמ,  באמצעות  כביש  עוקף  מצפון  לדרום

 .  כביש זהלע ועסנלעל פלסטינים נאסר כעת . דרך קהילות פלסטיניות כדי להגיע לישראל
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ליד  חאלד  עוזב  את  הבית  בשעה  אחת  וחצי  אחר  הצהריים  כדי  לנסות  להגיע  בזמן  למשמרתו  המתחילה אוו
ן ינ'גל  כנסיהל  בלתי  אפשרי  היהאז  ,  2002יל  בועות  בחודש  אפרשחוץ  משלושה  .  בארבע  וחצי  אחר  הצהריים

אבל , הנסיעה לוקחת שעה, במקרה הטוב. הוא ניסה לחזור להגיע לעבודה כל יום, ל"ה של צהלישפ בעקבות
. נין'מ  כדי  לנסות  להגיע  לג"  ק45-  באוקטובר  היו  כל  כך  הרבה  מחסומים  שהוא  נאלץ  לבצע  עיקוף  של  כ10-ב

 .בצד השני של העיר, ה בכפר בורקיןץ לבלות את הליללהוא נא, לבסוף
-כ(  ₪  2עור  השתתפותו  בהוצאות  הנסיעה  במונית  היה  יש,  נתיפאדהיאהלפני  .  סקו  נ  הנסיעה  שלותויועל

תלוי  במרחק  ובמספר  המוניות ,  )2-2.5$-כ(  ₪  10-25עתה  הנסיעה  הלוך  וחזור  עולה  .  לכל  כיוון,  )0.40$
ירד  לרבע   רומעוכבת  לעיתים  קרובות  בגלל  שהיצ)  250$-כ(  ₪  1,200משכורתו  החודשית  של  .  שעליו  לקחת

 .וישנן בעיות תזרים מזומנים, לתו של המפעלכומי
הסמסטר  שהיה  אמור  להסתיים .  נין'קודס  הפתוחה  בג-ניברסיטת  אלואבי  לומד  עבודה  סוציאלית  דלח

  .ת העוצרולט עדיין לא הושלם עד אוקטובר בגלל הסגרים וה2002ביולי 
   


