
פרק חמישי

"צעירים ללא מחר": הדור הצעיר 
הפלסטיני ברצועת עזה

רוב הצעירים מעוניינים לברוח מהמציאות באמצעות סמים. 
לנו  ייקראו  אם  אפילו  דבר.  נשנה  לא  הרצון.  את  איבדנו 

ונצא בהמון של חצי מיליון איש - לא נצליח לשנות דבר.1

מוחמד אל־תלולי, צעיר מרצועת עזה 

בני  עם  משותפים  מאפיינים  חולק  עזה  ברצועת  הצעיר  הדור 

אך  ירושלים,  ובמזרח  המערבית  בגדה  לו  המקבילה  הקבוצה 

הפוליטיות,  מהנסיבות  הנגזרים  ייחודיים  היבטים  גם  זאת  לצד 

פוליטית  היברידיות  נתון.  הוא  שבהן  והכלכליות  החברתיות 

ותרבותית, התרסה כלפי מקורות הסמכות מבית, תחושת ריקנות 

עם  מוגבלת  היכרות  לצד  בערפל,  לוט  וקולקטיבי  אישי  ועתיד 

יציב  חיים  מסלול  לפתח  הקושי  לנוכח  עמוק  תסכול  ישראל, 

צעירי  את  הן  מאפיינים  אלה  כל   - כרונית  לאבטלה  והיקלעות 

הגדה המערבית והן את אלה ברצועת עזה. ואולם כלל התופעות 

מוצאות ביטוי עז יותר בקרב הדור הצעיר העזתי, וזאת כאמור 

נוכח המציאות הטעונה שבה הוא חי. 

חיים   ,2007 ביוני  עזה  רצועת  על  השתלטה  שהחמאס  מאז 

תושבי האזור, ובכללם בני הדור הצעיר, במעין חוסר נורמליות 

מתמשך. תחת משטר החמאס - אחד המאחזים השלטוניים הבודדים 

אכרם עאטאללה, "אל־שבאב פי קטאע ע'זה: אזמאת מרכבה ומסתקבל   .1
אל־מציר   - אל־פלסטיני  אל־שבאב  )עורך(,  הלאל  בג'מיל  דבאבי״, 
אל־וטני ומתטלבאת אל־תע'ייר )ראמאללה: אל־ארד, 2016(, עמ 61.
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של תנועת האחים המוסלמים במזרח־התיכון - נתונים הצעירים 

הזה  באזור  הצעיר  הדור  עמוק.  וחברתי־תרבותי  פוליטי  בדיכוי 

אינטנסיבית של התנועה המקודמת דרך  חשוף לאינדוקטרינציה 

והממסד  התקשורת  החינוך,  מערכות  ובראשם  סוכנים,  מגוון 

כלפי  ההערצה  את  להעצים  תעמולה  אותה  של  תכליתה  הדתי. 

החמאס, לעודד את ההתגייסות לשורותיה ולהנחיל את תפיסתה 

בנוגע לצורך במאבק ובהקרבה עד להכרעתה המלאה של ישראל 

ולכינון מדינה פלסטינית במקומה - "מהים עד לנהר". 

בעומק  צרובות  הנצחי  העימות  ותחושת  החירום  אווירת 

תודעתם של תושבי רצועת עזה בעשור וחצי האחרונים. ארבע 

בשנים  יצוקה"  "עופרת  )המבצעים  היקף  רחבות  מערכות 

2009-2008, "עמוד ענן" ב־2012, "צוק איתן" ב־2014 ו"שומר 

החומות" ב־2021(, לצד עשרות סבבי לחימה, גבו את חייהם של 

אלפי פלסטינים, זרעו הרס רב וקיבעו את המאבק בלב ההוויה 

רגיעה  באזור תקופות של  מדי פעם מתבססות  גם אם  העזתית, 

יחסית. ההיברידיות המאפיינת את חיי הצעירים בגדה המערבית - 

בין השלטון הפלסטיני לזה הישראלי - נושאת מאפיינים ייחודיים 

ההתנתקות  מאז  הזה  באזור  נוכחת  אינה  ישראל  עזה.  ברצועת 

ב־2005, אך השפעתה ניכרת כל העת באמצעים עקיפים: תקיפות 

ברצועת  הטרור  פלגי  של  לפיגועים  בתגובה  )לרוב  אוויריות 

החמאס  מאז  האזור  על  המושתות  אזרחיות  הגבלות  לצד  עזה(, 

חי אפוא במרחב שעליו החמאס  עליו. הציבור העזתי  השתלטה 

מצוי  הוא  כי  לחוש  העת  כל  מונחה  אך  מוחלט,  באופן  חולשת 

במאבק מתמשך נגד כיבוש.

הכלכליים  התנאים  נוכח  מועצמת  הנורמליות  חוסר  תחושת 

החמאס  עליית  בעקבות  כאמור,  באזור.  הקשים  והחברתיים 

ואליה.  עזה  מרצועת  התנועה  יכולת  את  הצרה  ישראל  לשלטון 

על  מצרים  שהטילה  קשות  הגבלות  בעקבות  התעצמה  הבעיה 
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התנועה דרך מעבר רפיח, לפחות עד סוף 2017, אז החל שיפור 

מסוים בפעילות המעבר. לקשיי התנועה התלוו הגבלות כלכליות 

בשיעור  חד  לזינוק  ותרמו  העזתי  המשק  מצוקת  את  שהעמיקו 

האבטלה - בפרט בקרב בני הדור הצעיר - וכן לצמצום דרמטי 

ביכולת הייצור, בכוח הקנייה ובפעילות המסחרית באזור. 

מעין  של  למצב  עזה  רצועת  את  הביאה  האזרחית  המצוקה 

מתושבי  )כמחצית  איש  ממיליון  למעלה  קולקטיבית":  "קבצנות 

הסעד  )סוכנות  אונר"א  שמספקת  מזון  סלי  צורכים  האזור( 

 UNRWA: United Nations Relief and האו"ם:  של  והתעסוקה 

 ,)Works Agency for Palestine Refugess in the Near East
הסוכנות.  של  והרווחה  החינוך  הבריאות,  בשירותי  ומסתייעים 

ביטוי אחר למציאות הקשה מצוי במצב המידרדר של התשתיות 

הבריאות  המים,  החשמל,  ובראשן  עזה,  ברצועת  האזרחיות 

 8 של  אספקה  על  נסמכים  האזור  תושבי  מרבית  והחינוך: 

וחוזר חלילה  8 שעות הפסקה  ולאחר מכן  שעות חשמל ביממה 

סיוע  בעקבות  בעיקר  מסוים,  שיפור  ניכר  האחרונות  )בשנתיים 

 96% עזה(;  ברצועת  הכוח  לתחנת  המוזרם  דלק  לרכישת  קטרי 

ממי הברזים באזור אינם ראויים לשתייה; ויש מחסור בכ־400 

בתי ספר, ב־800 מיטות, באלף רופאים ורופאות ובאלפיים אחים 

ואחיות בבתי החולים.2 

על  לשלילה  הוא  אף  מקרין  הפלסטינית  במערכת  הפיצול 

המציאות האזרחית ברצועת עזה. על רקע יריבותה החריפה עם 

ג'ורדנו,  וג'וליה  פישבך  ר.  ג'ורדן  עפרון,  שירה  הזה:  בהקשר  ראו   .2
"משבר המים והתברואה בעזה והשפעתו על בריאות הציבור״, בענת 
משבר רצועת עזה: מענה  קורץ, בנדטה ברטי ואודי דקל )עורכים(, 
לאתגר )תל־אביב: המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2018(, עמ' 87-73; 
2020 המופיע באתר האינטרנט  מה־1 במאי   OCHA וכן: דוח ארגון 

.www.ochaopt.org :של הארגון
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הגבלות  האחרונות  בשנים  הפלסטינית  הרשות  מטילה  החמאס, 

צריכת  במימון  במיוחד  עזה,  לרצועת  האזרחי  הסיוע  על  קשות 

המשכורות  בתשלום  וכן  הבריאות,  ושירותי  המים  החשמל, 

לפקידי המגזר הציבורי. הדבר יוצר ניכור ועוינות בקרב הציבור 

בנוגע  עניין  בחוסר  שמואשם  בראמאללה  השלטון  כלפי  העזתי 

לגורלם של תושבי רצועת עזה.3 

בדומה לכלל בני הדור הצעיר הפלסטיני, גם אלה שברצועת 

עזה נתונים בהיברידיות תרבותית - בין המודרנה והמסורת. ואולם 

הביטוי לכך שונה מזה שקיים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים. 

יש אומנם אימוץ נהגי צריכה ובידור מודרניים והתרסה מסוימת 

יחסית.  נגד מקורות הסמכות החברתיים, אולם היקפם מצומצם 

זאת הן בשל קוד ההתנהגות הנוקשה שאוכף השלטון האסלאמי, 

העזתי.  הציבור  את  המאפיינת  הבסיסית  השמרנות  בשל  והן 

וא־פוליטיות  דה־אידאולוגיזציה  ביטויים של  כי  נראה  כך,  עקב 

יותר ברצועת  מוגבלים  או סממנים של שחרור חברתי־תרבותי 

עזה. גם חוסר ההיכרות של הצעירים העזתים עם ישראל עמוק 

בין  משילוב  נובע  הדבר  המערבית.  בגדה  אלה  של  מזה  יותר 

אישית  היכרות  שמונע  מצב   - מהרצועה  היציאה  על  ההגבלות 

ונועדה  עם ישראלים - לבין האינדוקטרינציה שמקדמת החמאס 

כאמור ליצור דמוניזיציה של ישראל ושל היהודים בתודעת הדור 

הצעיר.

כלל הקשיים המאפיינים את בני הדור הצעיר בגדה המערבית 

מתבטאים בחריפות יתר ברצועת עזה, בפרט בכל הקשור לתחום 

התעסוקה. ב־2017 שיעור האבטלה הכללי במערכת הפלסטינית 

עמד על 26.8%: 18.2% בגדה המערבית ו־41.5% ברצועת עזה. 

אל־סלטה  תפרדהא  אלתי  אל־עקובאת  "את'ר  הזה:  בהקשר  ראו   .3
באוגוסט   28  ,www.masarat.ps ע'זה״,  קטאע  עלא  אל־פלסטיניה 

 .2018
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בקרב בני הדור הצעיר היה שיעור האבטלה חריף הרבה יותר, 

במיוחד ברצועת עזה: בין הגילאים 19-15 הוא עמד על 59.1%, 

בין הגילאים 24-20 על 63.2%, ובין הגילאים 29-25 על 53%. 

נסק  עזה  ברצועת  הכללי  האבטלה  שיעור   2021-2020 בשנים 

ובקרב  הנשים(,  בקרב  ו־63.6%  הגברים  בקרב   27%( ל־47% 

הצעירים לכ־70%. זהו הגורל הממתין לרוב הסטודנטים ברצועת 

עזה, שמספרם גדל במשך הזמן, וזאת ביחס הפוך למצאי מקומות 

המסיימים  מהצעירים   80% כמעט  ועוד,  זאת  באזור.  התעסוקה 

וזאת בהשוואה  את התארים האקדמיים ברצועת עזה מובטלים, 
לכ־35% מבני אותה הקבוצה בגדה המערבית.4

תופעות  במגוון  משתקפת  עזה  ברצועת  הצעירים  מצוקת 

יחסית.  גבוה  התאבדויות  שיעור  ובראשן  שליליות,  חברתיות 

מהם   3 התאבדות,  ניסיונות   226 עזה  ברצועת  אירעו  ב־2010 

מוות;  מקרי  ושני  ניסיונות,   297  - ב־2011  במוות;  הסתיימו 

 596  - ב־2013  מוות;  מקרי  ו־12  ניסיונות   449  - ב־2012 

איתן",  "צוק  ב־2015, לאחר מבצע  מוות;  ו־15 מקרי  ניסיונות 

ו־9 מקרי  ניסיונות התאבדות,   624  - הזה  זינוק בהקשר  נרשם 

ב־2019  ל־20,  המוות  מקרי  מספר  עלה  כבר  ב־2018  מוות.5 

ל־21, וב־2020 - בהשפעת משבר הקורונה - קפץ המספר ל־30. 

בגדה המערבית לעומת זאת נרשם צמצום בשיעור ההתאבדויות: 

 ,2021 אל־סנוי,  אל־חצאא'י  פלסטין  כתאב  אל־מיזאן;  מרכז  דוח   .4
עמ׳ 59. 

תחקיר של אתר החדשות ראמאללה מקס, 23 באפריל 2016. להרחבה   .5
בנושא הזה ראו רב שיח שנערך במסגרת התוכנית מן ע'זה ששודרה 
בטלוויזיה הפלסטינית )16 במרס 2018(, ובמסגרתה הצביעו מומחים 
כגון הפסיכיאטר פדל אבו הין והכלכלן ראא'ד חלס, על שיעורם הגבוה 
של  הדומיננטיות  ועל  עזה  ברצועת  המתאבדים  בקרב  הצעירים  של 
להקים  והקושי  האבטלה  העוני,  במיוחד  בהחלטתם,  הכלכלי  המניע 

 .)Youtube תאים משפחתיים )רב השיח מצוי בערוץ
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 ,18 32 מקרי התאבדות, ב־2015 -  ב־2014 אירעו באזור הזה 

וב־2020 )על רקע משבר הקורונה( - 22 )18 מהם גברים; 54% 

ממבצעי ההתאבדויות היו בני 35-18(.6 

חברתיות  בתופעות  מגולמת  עזה  ברצועת  הצעירים  מצוקת 

לסיוע  הפניות  ריבוי  הזנות;  התרחבות  ובהן:  נוספות  שליליות 

)בשעה  דיכאון  היקלעות למצבי  בתחום בריאות הנפש בעקבות 

מענה  לתת  עזה  ברצועת  הנפש  בריאות  שירותי  של  שהיכולת 

להקים  קושי  למדי(;7  מוגבלת  הזה  בתחום  התושבים  למצוקות 

העידו  )ב־2015  הקיומיים  לצורכיהם  ולדאוג  משפחתיים  תאים 

חתנים(;  למצוא  מתקשות  הן  כי  עזתיות  רווקות  אלף   125

)ב־2016  הגירושין  בהיקף  גידול  הקבצנות;  תופעת  התרחבות 

החלו 3,200 זוגות בהליך גירושין בבתי הדין ההלכתיים ברצועת 

עמד מספר  וב־2021  כן,  ל־2,700 בשנה שלפני  בהשוואה  עזה 

באותה  שנישאו  זוגות   20,728 לעומת   3,448 על  הגירושין 

הערכות  )לפי  צעירים  בקרב  סמים  בצריכת  עלייה  השנה(;8 

שונות, ישנם כיום ברצועת עזה בין 250-150 אלף צרכנים של 

אעלא  ואל־רג'אל  אל־מדן  עלא  תתפוק  אל־קרא  "אל־אנתחאר...   .6
"אנח'פאד   ;2016 במרס   6  ,www.maanews.net אל־נסאא'״,  מן 
 ,www.palpolice.ps ,אל־אנתחאר במחאפטאת אל־דפה בנסבת 27%״

6 במאי 2021.
 ,www.24fm.ps פלסטין״,  פי  אל־אנתחאר  חאלאת  "ארתפאע   .7
אל־אנתחאר״,  חול  ע'זה  פי  מתג'דד  "ג'דל   ;2019 באפריל   20
מחקר  הזה  בהקשר  ראו   .2020 ביולי   8  ,www.alaraby.co.uk
דחק  מהפרעת  סובלים  עזה  רצועת  מילדי   50%-30% כי  עלה  שממנו 
 David Jones Marshall, “Save (us from) the פוסט־טראומתית:ו
 Children: Trauma, Palestinian Childhood and the Production
 of Governable Subjects”, Children’s Geographies, Vol. 12,
No. 3 (2014), pp. 281-296.

כתאב פלסטין אל־אחצאא'י אל־סנוי, 2021, עמ' 40, 44.   .8
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 9;)35 לגיל  מתחת  כמחציתם  טרמדול,  הממכר  הכאבים  משכך 

וכן שאיפה של חלק גדול מצעירי רצועת עזה לעזוב את מקום 

הולדתם לזמן ממושך או לעד )מסקר דעת קהל שנערך ב־2015 

עלה כי 44% מבני 29-15 ברצועת עזה הביעו רצון להגר מהאזור 
בלי לשוב אליו(.10

דוגמאות למצוקה ולייאוש הרווחים ברצועת עזה ניתן למצוא 

להימלט  האחרונות  בשנים  המנסים  הצעירים  של  בסיפוריהם 

לשטח ישראל ונתפסים בידי כוחות צה"ל בעת חציית גדר הגבול. 

סוף  לקראת  הם  דומה:  רקע  חולקים  הצעירים  מאותם  רבים 

נמנה עם מגזר הפליטים  גדול מהם  העשור השני לחייהם, חלק 

ונפלט ממערכות החינוך בגיל צעיר, וכמעט כולם  ברצועת עזה 

מדווחים על דלות כלכלית ועל קשר רופף עם הוריהם. כל אלה 

גם במחיר הסיכון  "חיים אחרים",  ולאתר  לנסות  מניעים אותם 

הם  כי  העידו  מהצעירים  רבים  הגבול.  גדר  בחציית  המגולם 

בארוחות  המלווה  שהות  בישראל -  כלואים  להיות  מעדיפים 

אף  ואולי  משפחותיהם  שמקבלות  חודשית  בקצבה  קבועות, 
באפשרות לרכוש השכלה - על־פני העדר האופק ברצועת עזה.11

זמן"  "פצצת  בגדר  אפוא  הוא  עזה  ברצועת  הצעיר  הדור 

על  והן  ישראל  על  הן  לשלילה  להשפיע  עלולה  שהתפרצותה 

"תיעוד   -  N12 בחדשות  חמו  אוהד  של  כתבתו  הזה  בהקשר  ראו   .9
את  ומאשימים   - לסמים  מכורים  בעזה  אלפים  עשרות  מבפנים: 

ישראל״ - 21 באוגוסט 2021. 
שבהם  החודשים  בארבעת   .122-120 עמ'  אל־שבאב,  הג'רת  חלס,   .10
נפתח מעבר רפיח באופן רציף בין סוף 2018 לראשית 2019 עזבו 36 
 ,Ynet :אלף פלסטינים את רצועת עזה, מהם שבו לאזור רק 17 אלף

13 בינואר 2019.
 William Booth and Hazem Balousha, “Trapped between :ראו  .11
 Israel and Hamas, Gaza’s Wasted Generation is Going
 Nowhere”, The Washington Post, 6 August 2017.
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עזה,  ברצועת  החמאס  מנהיג  אל־סנואר,  יחיא  מבחינת  החמאס. 

המגולמים  הסיכונים  אשר  חריף,  אתגר  הם  העזתיים  הצעירים 

הרשות  ישראל,  של  מכיוונם  הניצבים  מאלה  נופלים  אינם  בו 

מענה  להעניק  יכולת  אין  לחמאס  הסלפי.  הזרם  או  הפלסטינית 

ולו חלקי למצוקות או לכמיהות של צעירי רצועת עזה. החשש 

המרכזי המקנן בתנועה הוא מהתפרצות ספונטנית בהנהגת הדור 

אל־תחריר בקהיר - אשר עלולה  כיכר  הצעיר - לפי הדגם של 

שעה,  לפי  באזור.  הקיים  הסדר  לערעור  קצר  זמן  תוך  להביא 

הפחד הציבורי מתגובת החמאס מצליח למנוע התפרצות שכזאת, 

ואולם עידן "האביב הערבי" הוכיח כבר כי תרחישים מעין אלה 

עלולים להתפתח במהירות וללא סימנים מוקדמים. 

של  כוחני  דיכוי  לצד   - לנסות  החמאס  עלולה  כזה  במקרה 

ישראל  הזעם הציבורי לעבר  גם להסיט את   - המחאה העממית 

במצבים  נקטה  שבו  דפוס  נגדה,  צבאי  מהלך  ייזום  באמצעות 

הרשות  נגד  אלים  עימות  ניהלה  כאשר  במיוחד  בעבר,  דומים 

הפלסטינית והפתח. הדבר מחדד את ההבנה ולפיה מצוקת הדור 

הצעיר ברצועת עזה, המהווה חלק מהמצוקה הרחבה של הציבור 

באזור הזה, אינה רק בעיה פלסטינית פנימית אלא אתגר שעלול 

לגלוש במהירות גם לעבר ישראל. 

בשנים  ישראל  את  הביאה  הסבוכה  האסטרטגית  המציאות 

היקף שנועדו לשפר את המצב  האחרונות לקדם מהלכים רחבי 

הרצון  בין  חריפה  דילמה  ניצבת  ברקע  עזה.  ברצועת  האזרחי 

ייצוב  ולפיה  המחלחלת  ההכרה  לבין  ביטחונית,  רגיעה  להבטיח 

לבסס  לתנועה  ומסייע  החמאס  לידי  משחק  האזרחית  המציאות 

לוויתורים  נדרשת  שהיא  מבלי  וזאת  זמן,  לאורך  שלטונה  את 

והנעדרים,  השבויים  לסוגיית  הנוגע  בכל  במיוחד  משמעותיים, 

להמשך התעצמותה הצבאית או לקידום פיגועים בגדה המערבית. 
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ששלטון  בכך  הכרה  מתוך  הזאת  במדיניות  בחרה  ישראל 

החמאס אינו בר חלוף בטווח הקרוב: אין לו חלופה בדמות החזרת 

שגם  וכמובן  עזה,  ברצועת  הפלסטינית  הרשות  של  השליטה 

ברירת  זוהי  באזור.  ולשלוט  לשוב  מעוניינת  לא  עצמה  ישראל 

מחדל אשר ביסודה ניצבת המתנה לתרחיש שבו עשוי אולי לחול 

שינוי חיובי מבחינת ישראל, במיוחד בדמות מחאה בהנהגת הדור 

ואולם  החמאס.  שלטון  להפלת  אף  או  לערעור  שתגרום  הצעיר 

זמן רב,  צפוי להתרחש בעוד  יתממש,  הזה, אם בכלל  התרחיש 

ואין כלל ודאות שיביא לשינוי חיובי מבחינת ישראל, אלא דווקא 

לכאוס ולהחרפת האיומים מכיוונה של רצועת עזה.




