
  

   פירוד משפחות
  כתוצאה מההפרדה בין רצועת עזה לגדה המערבית

 2010 מאי

  

 כל –פגישה על כוס קפה עם האחיות , ביקור אצל הסבתא, נסיעה לארוחה משפחתית ביום שישי
הפכו למשאת נפש בלתי ניתנת , אותן פעולות משפחתיות שבמצב רגיל נתפסות כמובנות מאליהן

גם פעולות בסיסיות . בין רצועת עזה והגדה המערביתשמפוצלות ות למימוש עבור משפחות פלסטיני
, להשתתף בטקס כלולות של אחות, כמו לסעוד בן משפחה חולה, וחיוניות לקיום מרקם משפחתי

 הן לעתים בגדר -לבחור כבני זוג את מקום המגורים ואף לקיים חיי משפחה תחת קורת גג אחת 
  .י משפחה ליהנותמהן לא יכולים אותם בנ, פריבילגיות

שמקשה עד מאוד על המעבר בין רצועת עזה , 2000הסיבה לכך היא מדיניות ישראל מאז שנת 
ובראש ובראשונה על יציאתם מעזה של , בעיקר על היציאה מהרצועה לגדה, והגדה המערבית

אשר , מדיניות זו. ועל שהותם של אלה בגדה, פלסטינים שמענם הרשום בתעודת הזהות הינו עזה
הקשיחה מאוד בשנים , אינה רואה בקשרי משפחה סיבה מספקת לאישור מעבר בין האזורים

 במסגרת 2007עם החמרת ההגבלות על התנועה מעזה ואליה שנוקטת ישראל מאז , האחרונות
שכן בין , גברים וילדים בעזה ובגדה, נשיםגובה מחיר אנושי כבד מהיא ; צעדיה נגד שלטון חמאס

  .ענפיםקיימים קשרי משפחה  שני האזוריםתושבי 

אנשים שחיים בגדה שנים : המען הרשום בתעודת הזהות הוא שקובע גורלות של יחידים ומשפחות
אם , יזכו להתייחסות מצד ישראל כאל תושבי עזה, ואפילו כאלה שנולדו בגדה, רבות או רוב חייהם

את יציאתם בחזרה לגדה או תמנע , ישראל תרחיקם לעזה מהגדה, ככאלה. זהו המען הרשום שלהם
שינוי מענם הרשום .  פעולות שגורמות לקריעתם מעל בני משפחתם שבגדה–בעת ביקורם ברצועה 

, מכיוון שישראל, גם אם הם חיים בגדה שנים רבות, של הרשומים כתושבי הרצועה אינו אפשרי
  .מסרבת לעשות זאת מזה קרוב לעשור, אשר שולטת במרשם האוכלוסין של השטחים

ְוַת, שם הוא למד נגרות. 1990חי בקלקיליה מאז ,  יליד עזה,מיר אבו יוסףס הוליד ארבעה , ר'נישא לּכַ
 נעצר סמיר לאחר שנכנס 2008בתחילת . ילדים ופרנס את משפחתו

למרות שהצהיר שמקום מגוריו . לצרכי פרנסתו, לישראל ללא היתר
, לַשם לֵביתווביקש כי יותר לו לחזור ,  שנים הינו בקלקיליה18מזה 

אך ורק משום , גורש סמיר לרצועת עזה, לאשתו ולארבעת ילדיו
 במשך למעלה משנתיים .שבתעודת הזהות שלו רשום מענו בעזה

דבר שגרם לבני המשפחה סבל , היה סמיר מנותק מאשתו ומילדיו
בקשות שהגיש סמיר בעזה לשוב . נפשי רב ומצוקה כלכלית קשה

שאינן עומדות בקריטריונים הנוקשים משום , לביתו ולמשפחתו נדחו
ר והילדים לבקר 'דחתה ישראל אף את בקשתם של כות, מסיבה דומה. שקבעה ישראל למעבר לגדה

 בבקשה לאפשר לסמיר , ץ" הגישה עמותת גישה עתירה לבג2009בסוף דצמבר . אצל סמיר בעזה
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וכעבור , רה לבסוף המדינה בעקבות הגשת העתירה נעת1.לילדיו ולביתו שבקלקיליה, לשוב לאשתו
שב , אחרי יותר משנתיים של פירוד, 2010 במרץ 22-ב. כמה חודשים התירה לסמיר לצאת מעזה

  .סמיר לביתו והתאחד עם אשתו וילדיו

  

אשר הקימו את ביתם בגדה , פלסטינים רבים אחרים ילידי עזה
טים לנוע בתוך הגדה מחשש הם ממע, משום כך. חיים בפחד מתמיד מפני הרחקה לעזה, המערבית

מחשש שלא יוכלו , ונמנעים מביקור הוריהם ברצועה, ל"מוותרים על יציאה לחו, למעצרם במחסומים
 לטולכרם 1996-אשר עבר ב, 34 בן עזהיליד , אחמד עלולכך ארע ל. לשוב לביתם ומשפחתם בגדה

 2001באפריל . ם ראאדוגידל שם איתה את בנ, נישא שם לסמר, מתוקף תפקידו ברשות הפלסטינית
משביקש לשוב לאשתו . אותם לא ראה כארבע שנים, נסע אחמד לעזה לבקר את הוריו ומשפחתו

התראו , בלית ברירה. נתקל בשער סגור ומאז אין באפשרותו לצאת את הרצועה, ולבנו הפעוט בגדה
ולד שנ, ראאד ובאסל, באמצעות ביקורים ברצועה של סמר, בני המשפחה כאחת לשנה בלבד

, לא הותר לסמר ולילדיה לשוב לביתם בגדה, 2007בפברואר שהחל , בביקורם האחרון בעזה. בהמשך
אולם ישראל מוסיפה , 2009הם הצליחו לחזור לביתם באוגוסט , במעורבות גישה. בשל הידוק הסגר

  :לדברי סמר. מאז נמשך פירוד המשפחה. לסרב ליציאתו של אבי המשפחה מעזה

  
ות /פלסטינים, אולם. י זוג שנישאים רשאים לבחור היכן להקים את ביתם בארצםבנ, במצב רגיל

ישראל , לעומת זאת. אינם רשאים לעבור לחיות איתו שם, מעזה שנישאו לבני או בנות זוג מהגדה
ובכך מאפשרת מעבר חד , נוטה להתיר לתושבי הגדה לעבור להתגורר ברצועת עזה עם בני משפחה

, זאת. בד על פלסטינים שרוצים לשמור על שלמות משפחתם לעקור מהגדה לעזהכיווני ויוצרת לחץ כ
 םפרנסת, םבתיהבה מצויים במקרים רבים , שיקשה עליהם מאוד לחזור לגדה המערביתסיכון תוך 

משפחה אף יכולה להחליט לשנות את , במצב רגיל .ת שלהם והחברתיתהמשפחתירשת התמיכה ו
למשפחה . קירבה למשפחת המקור וזיקה למחוזות ילדות, נסהעל פי שיקולי פר, מקום מגוריה

ילידי הגדה אשר מתגוררים בעזה . שמתגוררת בעזה אין כל אפשרות לעבור כמשפחה לחיות בגדה
תוך ניתוק ארוך שנים , לחיות עם בני זוגם בעזה: עומדים משום כך בפני בחירה בלתי אפשרית

חוז הולדתם ליד הוריהם המבוגרים ושאר בני או לחזור לחיות במ, מהוריהם ואחיהם שבגדה
  :שאין באפשרותו לצאת את הרצועה, תוך פרידה מבן הזוג שרשום כתושב עזה, משפחתם המקורית

                                                 
 ).טרם פורסם(המערבית  בגדה הצבא כוחות מפקד' נ יוסף אבו 10433/09 ץ"בג 1

כשרואים שכל , קשה מאוד במיוחד בחגים. אני דמות האב והאם, ל שני בנים לבדקשה לי לגד"
בהזמנות לאסיפת הורים בבית . [...] המשפחות יחד ומרגישים את הצורך שהוא יהיה עמנו כאן

, הספר לבנים נהוג שאב המשפחה הוא זה שמגיע לאסיפה וכאן מי שממלא את מקומו הוא אחי
  ".את מקומו של האב האמיתיאבל אף אחד לא יכול למלא 

 )27.10.2009, סמיר אבו יוסף(

לעקוב , אני משתוקק לגעת בהם. שנתיים עברו ולא ראיתי את ילדיי"
מדי פעם אני . קשה לי מאוד להיות רחוק מהם. [...] לחבקם, אחרי גדילתם

אני מרגיש . מתחמק מלדבר עם ילדיי כי אני לא מסוגל לשמוע את קולם
. [...] הקשה ביותר מבחינתיתקופת החגים היא התקופה  . [...]שאני מתמוטט

. [...] צועק ומתנהג כמו משוגע, ביום החג אני מתבודד לבדי בחדר ובוכה
   "?  לחיות ללא אב-במה פשעו ילדיי שנגזר עליהם עונש כבד כזה 
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בשל . בעת שעבד בגדה המערבית, יליד עזה, מאל'נישאה לג, ילידת קלקיליה, 28 בת ,סחר אבו סעד
: ושם נולדו שלושת ילדיהם,  סחר לעזהעברה, מאל לצאת מעזה לאחר ביקור בה'אי יכולתו של ג

  :את משפחתה שבגדה לא ראתה סחר במשך שנים). 2(וחביב אלרחמאן ) 6(וד 'סג, )8כיום בן (פיראס 

  

 אמי את ולבקר לנסוע באפשרותי כשאין ונוראה איומה היא התחושה"
 חוששת מאוד אני. גבוה דם לחץוב בסכרת החולה, 75-ה בת הזקנה
 לפגוש מתגעגעת מאוד אני, כן כמו. מותה לפני אותה לראות אזכה שלא
  ".  בגדה גרים כולם אשר, אחיותי ושתי אחיי שמונת את

 במעורבות -לאחר ניסיונות ארוכים הצליחו סחר ושלושת הילדים 
והוא , מאל לא הותר המעבר'לג. 2009 לעבור לגדה ביוני -ארגון גישה  

הצלחתה של סחר לשוב ולחיות במקום הולדתה , כך.  בגפונותר בעזה
  :ובצד הוריה כפתה עליה פירוד מבן זוגה

  
 מאוד האחריות. [...] הניתוק עקב קשה נפשי במצב שרויים שנינו"[...] 

 על שלקח זה הוא כי, לדאוג צריכה הייתי לא מאל'ג ליד כשהייתי: גדולה
, מאל'ג לדברי [...]. לבד הנטל בכל נושאת אני היום. ינוכםולח הילדים לגידול האחריות כל את עצמו
 לראות ומתחננים מבקשים הזמן כל הילדים גם. ומהילדים ממני בנתק לחיות להמשיך יכול לא הוא
  ".אליו מתגעגעים מאוד הם, אביהם את
  

א נוכח הסיכון של, ההחלטה לעשות כן קשה, במקרים החריגים בהם ניתן היתר לעבור מעזה לגדה
עברה ,  לאחמד מעזה2003-נישאה ב, 29ילידת שכם בת , בר'מאי ג. ּיותר לעוברים לחזור לרצועה

בשש השנים האחרונות פגשה מאי את אמה רק . להתגורר איתו שם ובעזה נולדו שלושת ילדיהם
הורשתה מאי בסוף אוגוסט , בסיוע גישה. ואת שאר בני משפחתה לא ראתה כלל, למשך שבוע יחיד

לאחר שבילו את החגים . אחיה ואחיותיה בגדה המערבית, בקר עם ילדיה הקטנים את הוריה ל2009
הגישה מאי באמצע אוקטובר בקשה מישראל להתיר לה ולילדיה את , עם בני משפחתם בגדה

, בקשתה לא נענתה. על מנת לשוב לביתם ולאב המשפחה שממתין להם שם, המעבר לרצועת עזה
הילדים ואמם  במשך למעלה מחודשיים היו .ישראל לרשויות ושוב בעניינה שוב פנתה גישה עמותתו

הותר , העמותה שהגישה ץ"בג קדם בעקבות ורק, מנותקים מאב המשפחה ומֵביתם בניגוד לרצונם
אי הוודאות בנוגע לאפשרות החזרה לעזה מרתיעה . 23.12.2009-למאי ולילדים לחזור לביתם ב

  .בעזה מלבקר את בני משפחתם בגדה או לעבור לחיות לצידםפלסטינים רבים המתגוררים 

קל יותר למתגוררים בעזה לבקר הורה או בן משפחה קרוב לאחר שזה נפטר ולהשתתף באבל , לעתים
לא ,  שטופלו אצל גישה,אן יונס' מחאחיות: מאשר ליהנות מביקורים אצל הורה שעודו בחיים, עליו

נעתרה , 2009גוסט ועם מות אביהן בא.  במשך שש שניםראו את אביהן ואת שאר משפחתן שבשכם
  . ישראל תוך יום לבקשתן לנסוע לשכם למספר ימים על מנת להשתתף באבל עליו

האפשרות לצאת מעזה כרוכה בתלאות ובקשיים אפילו במצב קיצוני של נשים שסובלות מהתעללות 
 ילידת ,)שם בדוי(כיפאח : ים בגדהומעוניינות למצוא מפלט וביטחון בחיק הוריהן שגר, מצד בעליהן

, לפי דרישת משפחתו. נישאה לתושב עזה ועברה לחיות איתו ברצועה, הגדה בשנות השלושים לחייה
במשך השנים נחשפה כיפאח . שינתה כיפאח את הכתובת בתעודת הזהות שלה לרצועת עזה

 התגרשו בני 2009ביוני . אשר לא דאג לצרכיה ולצרכי ילדיהם, להתעללות פיזית ונפשית מצד בעלה
כשהיא נטולת כל תמיכה , ובמשך ארבעה חודשים התגוררו כיפאח וילדיה בצפיפות אצל שכנים, הזוג

ץ "ורק בעקבות קדם בג, ישראל סירבה לבקשתה לעבור לגדה. וסובלת מלחץ ומדיכאון כבד, כלכלית
  .2009ובר התאפשר מעברם של כיפאח וילדיה לגדה באוקט, שהגישה בשמה עמותת גישה

עד כי לעתים למתגוררים ברצועה קל יותר להתראות , הגבלות התנועה בין שני האזורים כה חמורות
על אף שתושבי הרצועה מתקשים מאוד גם , זאת. ל מאשר בשטחים"עם בן משפחה תושב הגדה בחו
 ד החלה ללמו,  מעזה28בת , רחאב אבו חשיש: הסגור רוב הזמן, לצאת למצרים דרך מעבר רפיח
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והשניים , תושב הגדה, היא הכירה שם את עלי. 1999-באוניברסיטת ביר זית שבגדה המערבית ב
אותם לא , נסעה רחאב לעזה על מנת לבקר את הוריה, עם סיום לימודיה, 2004-ב. החליטו להנשא
שיאפשר לה , במשך שלוש שנים לא הצליחה רחאב לקבל היתר מעבר לגדה, מאז. ראתה זמן רב

. נשאל על מנת שיוכלו להתאחד ולה" בחוהחליטו בני הזוג להיפגש, בייאושם.  ולהנשא לולשוב לעלי
בני . ועברו לדובאי, נישאו, לשם הצליחה רחאב להגיע דרך מעבר רפיח,  במצרים2007-הם נפגשו ב

. בהמתנה לאפשרות לחזור לגדה המערבית ולהקים שם את ביתם המשותף, הזוג חיו שנתיים בניכר
הושבה ריקם , ישה גישה בשם רחאב להכנס לגדה המערבית מירדן דרך מעבר אלנביבקשה שהג
והם מוסיפים לקוות כי יוכלו לחיות יחד ,  חזרה רחאב לעזה ועלי שב לגדה2009בסוף . בידי ישראל

  .בגדה המערבית

תושבי : מונע את המפגש המשפחתי בגדה, שכרוך בנסיעה מעזה לגדה, לא רק המעבר דרך ישראל
לגדה גם דרך גשר אלנבי על מנת להתאחד כניסה מנועים מ, ל" שהצליחו לצאת את הרצועה לחועזה

נולד בירדן ועבר עם משפחתו לגדה המערבית כשהיה בן , 21 בן ,מוחמד אבו עישה: עם בני משפחתם
על אף , בתעודות הזהות שלהם רשמה ישראל את מוחמד ואת אחיו הבוגרים כתושבי עזה. שמונה

אשר כבר לא מתגוררת בעזה מזה עשרות , מכיוון שכך רשומה אימם, זאת. א התגוררו שםשמעולם ל
שישראל הרחיקה לעזה אחרי , את אחיו אבראהים חמד לעזה לבקרו נכנס מ2007בפברואר . שנים

, במשך למעלה משנתיים חי מוחמד בעזה. לא גר בעזהלמרות שמעולם , שהשתחרר ממעצר מינהלי
כשהתייאש . לאחיו ולאחיותיו שבבית לחם לא נענתה, להוריו, לחזור לביתוובקשתו , בעל כורחו

בתקווה , יצא מוחמד דרך מעבר רפיח למצרים ומשם לירדן,  דרך ישראלמהניסיון לצאת מעזה לגדה
משום שהרשויות ,  שוהה מוחמד בירדן בתנאים קשים2009מאז אפריל . לחזור משם לגדה המערבית
לאפשר לו להכנס לגדה , שהוגשה באמצעות עמותת גישה, ות לבקשתוהישראליות מסרבות להיענ

  :המערבית דרך מעבר אלנבי שבין ירדן לבין הגדה

  

בעזה לא יכולתי . לביקור קצר ולשוב לביתי ולמשפחתי בגדה] בעזה[ כל כוונתי היתה להשאר [...]"
לירדן כדי לנסות ולהכנס לגדה נסעתי  לכן .עברו עלי כגיהינוםשם חצי השנתיים ו, להמשיך לחיות

 ,21היום אני בן .  אך לצערי גם הפעם לא הצלחתי,להורי ודרך גשר אלנבי בתקווה לשוב לביתי
שלוש שנים אני עסוק באיך לשרוד את . בלי קורת גג, בלי פרנסה, בלי מקצוע, בחור בלי עתיד

  ". [...]היום

  

- - -  
  

תושבי הגדה המערבית ורצועת עזה מחזיקים באותה תעודת זהות ומתגוררים באזורים שאמורים 
, אולם.  בינלאומיתלפי הסכמים עליהם חתמה ישראל בחסות, להוות יחידה טריטוריאלית אחת

ובכך , מדיניות הניתוק בין רצועת עזה לגדה המערבית יוצרת חיץ כמעט בלתי עביר בין האזורים
, ואף פוגעת בשלמותן של משפחות גרעיניות, מונעת קשרים שגרתיים עם בני המשפחה המורחבת

 בנוגע למקום היא אינה מאפשרת לתושבים חופש בחירה. מפרידה בני זוג ומרחיקה הורים מילדיהם
ומעמידה אותם בפני בחירות בלתי אפשריות שכרוכות בויתור על שהות לצד בני משפחה , מגוריהם

, בנטייתה להתיר לתושבי הגדה לעבור לרצועת עזה. יקרים וניתוק ממקום לו הם חשים זיקה
מאפשרת ישראל מעבר חד כיווני ויוצרת לחץ כבד על פלסטינים שרוצים לשמור על שלמות 

   . פחתם לעקור מהגדה לעזהמש
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