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הגדה המערבית
ארבעה ישראלים נהרגו ו-21 נוספים 
במתקפות  פלסטינים  מידי  נפצעו 

שונות

בתקריות  פלסטינים  מידי  נהרגו  השבוע  במהלך 
ישראלים,  שלושה  המערבית,  הגדה  ברחבי  נפרדות 
בהם שוטר, אישה וילד, ו-21 ישראלים נוספים נפצעו, 
שנסעו  רכב  כלי  לעבר  אבנים  יידוי  בתקריות  לרבות 
בכביש. נתון זה מביא את המספר הכולל של הרוגים 
ישראלים מידי פלסטינים בגדה המערבית מאז תחילת 
2014 לתשעה. בתקרית נוספת השבוע, בישראל, נהרג 

חייל ישראלי בידי פלסטיני.

ב-5 בנובמבר נהג פלסטיני ממחנה הפליטים שועפאט, 
תחנת  אל  רכבו  את  לחמאס,  קשור  היה  שלכאורה 
המזרחית  ירושלים  בין  הגבול  בקרבת  הקלה  הרכבת 
למערבית, ולאחר מכן תקף עוברים ושבים במוט ברזל, 
נוספים,  ישראלים   12 ופצע  הגבול  משמר  איש  הרג 
הנהג  בנובמבר.  ב-7  מפצעיו  שמת   17 בן  נער  בהם 
נהרג בידי כוחות ישראליים במהלך התקרית, ובעקבות 
מותו פרצו עימותים חמורים בירושלים המזרחית )ראו 

להלן(.

פלסטיני  הסיע  בנובמבר,  ב-10  דומה,  בתקרית 
מחברון את מכוניתו אל תחנת אוטובוס בכניסה לגוש 
מכן  לאחר  לחם.  בית  שבנפת  עציון  גוש  ההתנחלות 
מכן  לאחר  שמתה  מתנחלת,  דקר  הרכב,  מכלי  ירד 
מפצעיה, ופצע שני מתנחלים נוספים. הפלסטיני נורה 

על ידי מאבטח של ההתנחלות, נפצע ונעצר.

אביב,  בתל  יום,  באותו  יותר  מוקדם  אחרת  בתקרית 
ואזרח  מפצעיו,  מכן  לאחר  ומת  ישראלי  חייל  נדקר 
ישראלי נפצע. החשוד בתקיפה, צעיר פלסטיני בן 18 
ממחנה הפליטים עסכר בנפת שכם, שנכנס לישראל 
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי
ארבעה ישראלים נהרגו במתקפות של פלסטינים בגדה המערבית ובישראל; 328 פלסטינים נפצעו   ●

בירושלים המזרחית.

26 מבנים נהרסו וכ-160 בני אדם נעקרו בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית.  ●
שלושה פלסטינים נפצעו בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת ברצועת עזה.  ●
תחנת הכוח של עזה שבה לפעילות חלקית עם קבלת דלק במימון קטאר.  ●

ישראל התירה את העברתם של שני משלוחי סחורות לגדה המערבית.  ●

1השבוע:
46ב-2014 )נכון להיום(:
201320 )באותה תקופה(:

3,736 4,918

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

מבצעי חיפושים ומעצרים  
שביצעו כוחות ישראליים 

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

השבוע

השבוע

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

www.ochaopt.org 
האומות המאוחדות המשרד לתאום עניינים הומניטריים – OCHA השטח הפלסטיני הכבוש 

ochaopt@un.org +972 )0(2 582 5841 :972+ | פקס )ת.ד. 38712, ירושלים המזרחית 91386 | טל’: 9962 582 2)0

תאום מציל חיים

בלי היתר, נפצע במהלך הניסיונות לעצרו ולאחר מכן 
נלקח לטיפול רפואי בבית חולים.

במהלך  הישראליים,  התקשורת  באמצעי  דיווחים  לפי 
השבוע נפצעו מתנחלים או נגרם נזק לרכוש בלפחות 
יידוי אבנים על ידי פלסטינים לעבר  שבע תקריות של 

הגדה  בכבישי  ישראליים  ואוטובוסים  רכב  כלי 
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המערבית, לרבות ירושלים המזרחית. בתקריות הללו 
ונגרם  שלוש,  בן  ילד  בהם  מתנחלים,  שלושה  נפצעו 
נזק לכלי רכב. בתקרית נוספת, ב-9 בנובמבר, השליכו 
פלסטינים בקבוק תבערה על בית מתנחלים בשכונת 

סילוואן, וגרמו לו נזק קל.

נפצעו  פלסטינים  מ-350  יותר 
ישראליים,  כוחות  עם  בעימותים 

רובם בירושלים המזרחית

המוגברת  המתיחות  נמשכו  השבוע  במהלך 
נפצעו  ירושלים המזרחית, שבהם  ברחבי  והעימותים 
328 פלסטינים, מספר הפצועים הגדול ביותר בשבוע 
עימותים  תועדו  יום  מדי  אוגוסט.  תחילת  מאז  יחיד 
בעת  מרובים  באתרים  לעתים  ישראליים,  כוחות  עם 
הר   / אל-אקצא  במתחם  במיוחד  אחת,  ובעונה 
קלנדיה  במחסום  שועפאט,  הפליטים  במחנה  הבית, 
ובשכונות שועפאט, א-טור ואל-עיסוויה. במקרים רבים 
גז  רימוני  של  מופרזות  כמויות  ישראליים  כוחות  ירו 
בתקרית  בצפיפות.  מאוכלסים  אזורים  בתוך  מדמיע 
 35 בנובמבר,  ב-7  בא-טור  שהתרחשה  כזו,  אחת 
קשה  נפגעו  למסיבה  במקום  שהתכנסו  פלסטינים 
משאיפת גז מדמיע, כשרימוני גז מדמיע שירו כוחות 

ישראליים נחתו בדירה בקומה רביעית.

ב-7  התרחשו  ביותר  והאלימים  הגדולים  העימותים 
בנובמבר ליד מחנה הפליטים שועפאט, לאחר שקודם 
המתקפה  את  שביצע  המחנה,  תושב  נהרג  לכן 
שתוארה לעיל על תחנת הרכבת הקלה. על פי דיווחים 
השליכו  פלסטינים  הישראליים,  התקשורת  באמצעי 
בקבוקי תבערה וחזיזים לעבר כוחות ישראליים, ואילו 
חיילים ישראלים ירו תחמושת חיה, קליעי גומי, מכלי גז 
מדמיע ורימוני הלם לעבר הפלסטינים. רוב הפצועים 
גומי  מקליעי  נפגעו  אדם(  בני  )כשבעים  הפלסטינים 
באיברים שונים בגופם. מחנה הפליטים שועפאט שוכן 
שהוכרז  כפי  ירושלים,  של  המוניציפלי  הגבול  בתוך 
בירושלים  אחרות  קהילות  כמו  אבל  ישראל,  ידי  על 
גדר ההפרדה מן העיר.  גם אותו מפרידה  המזרחית, 
לעברה  בגישה  מפגיעה  התושבים  סובלים  כך  בשל 
שירותים  מהיעדר  ההפרדה,  גדר  של  ה”ירושלמי” 
ופשיעה  חוק  ומהפרות  ביטחוני  מריק  מוניציפליים, 

גוברות.

ישראליים  כוחות  סגרו  יום  באותו  בעקבות התקריות 
את  המחברים  הגישה  מכבישי  כמה  בטון  בגושי 
)אבו טור(, אל- ירושלמיות א-ת’ורי  השכונות המזרח 
בעת  המערבית;  לירושלים  אל-מוכבר  וג’בל  עיסוויה 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

399 282

50 184
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שבועי

ירושלים המזרחית

C  שטח

ירושלים 
המזרחית
C  שטח

ממוצע 
שבועי

תקריות ב-2013 תקריות ב-2014

תקריות ב-2013 תקריות ב-2014

מבנים שנהרסו

בני אדם שנעקרו

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

הריסות ב-2013 הריסות ב-2014

בני אדם שנעקרו ב-2013 בני אדם שנעקרו ב-2014

הריסות ועקירה של פלסטינים

השבוע

השבוע

השבוע

 השבוע

צעיר  נורה  בנובמבר  ב-11  האחרון:  מהרגע  עדכונים 
עימותים  ישראליים במהלך  כוחות  בידי  למוות  פלסטיני 

במחנה הפליטים אל-ערוב, מצפון לחברון.
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את  מונעים  והם  בתוקף  אלה  סגרים  נותרו  הדיווח 
תנועת התושבים.

בשבועות  המזרחית  בירושלים  במתיחות  ההסלמה 
האחרונים נבעה בעיקרה מחששות פלסטיניים מפני 
האפשרות שהסדרי קבע חדשים יוחלו על מתחם אל-
אקצא/הר הבית. חששות אלה קשורים להחמרתן, לא 
מכבר, של ההגבלות על גישת מוסלמים למתחם, בצד 
וישראלים  יותר של קבוצות מתנחלים  כניסה תכופה 
אחרים, לרבות אישי ציבור, אל המתחם. השבוע, ב-9 
בנובמבר, מנעו כוחות ישראליים מנשים מוסלמיות את 
גברים בכך שהנכנסים  כניסת  והתנו  הכניסה למחם 
יפקידו את תעודות הזהות שלהם בידי כוחות ישראליים 
ימים אחרים הוגבלה  ואילו בארבעה  בשערי הכניסה, 
הגישה לגברים בני יותר מחמישים, וביום אחד לגברים 
במתחם  שנערכו  הסיורים  באחד  מ-35.  יותר  בני 

השבוע השתתף שר ישראלי.

בהפגנה אחת מסוג זה, נגד כניסת קבוצות מתנחלים 
וישראלים אחרים למתחם, שהתקיימה קודם למתקפה 
שנזכרה לעיל על תחנת הרכבת הקלה, ב-5 בנובמבר, 
ירו כוחות ישראליים קליעי גומי, מכלי גז מדמיע ורימוני 
הלם לעבר פלסטינים ששהו במתחם וכן בתוך מסגד 
אל-אקצא, פצעו לפחות חמישים פלסטינים וגרמו נזק 

בתוך המסגד.

נפצעו  שבהם  מקרים   11 תועדו  השבוע  במהלך 
בית  חברון,  בנפות  ישראליים  כוחות  מידי  פלסטינים 
לחם, רמאללה ושכם, בהקשר של הפגנות מחאה נגד 
ונגד בניית תשתית הקשורה  האירועים שפורטו לעיל 

לגדר ההפרדה והרחבת התנחלויות.

ילד  נפצע  בנובמבר,  ב-7  השבוע,  נוסף  באירוע 
פלסטיני בן 15 כששיחק בנפל של רימון הלם בכפר 
זו  בידיו.  והרימון התפוצץ  לחם(  בית  )נפת  אל-ג’בע 
התקרית השלישית תוך ארבעה שבועות באזור, שידוע 
הפגנות  של  בהקשר  עימותים  כי  בו  מתרחשים  כי 
ואל- סוריף  הכפרים  בין  הכביש  חסימת  נגד  מחאה 

ג’בע, החסום מאז שנת 2000.

נמשך הצמצום באלימות מתנחלים 

אלימות מתנחלים,  השבוע תועדו ארבע תקריות של 
שבהן  תקריות  של  הכולל  המספר  את  המביא  נתון 
נפצעו פלסטינים או נגרם נזק לרכושם בשנת 2014 

ל-282, לעומת 371 בתקופה המקבילה ב-2013.

ב-6 בנובמבר היכו מתנחלים פלסטיני בן 24 שעבד 
בהתנחלות מעלה אדומים ופצעו אותו; האיש הועבר 

לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.

יידו  שבהן  תקריות  מספר  התרחשו  השבוע  במשך 
מתנחלים אבנים וכן השליכו בקבוקי תבערה על כלי 
רכב פלסטיניים. באחת התקריות הללו, ב-6 בנובמבר, 
)נפת  אל-ג’לזון  הפליטים  מחנה  ליד  פלסטיני  נפצע 
ניזוקו  בנובמבר,  ב-10  אחרת,  ובתקרית  רמאללה( 
ליד  בצומת  פלסטיניים  רכב  כלי  שלושים  לפחות 

ההתנחלות יצהר, בכפר חווארה.

באזורים שונים של הגדה המערבית המשיכו חקלאים 
התנחלויות  שבתוך  לאדמותיהם  להגיע  פלסטינים 
המוקדם”  ה”תיאום  מערכת  במסגרת  בקרבתן,  או 
מסיק  עונת  במשך  הישראליות  הרשויות  שמיישמות 
אחת  בתקרית  ברם,  הפרעות.  בלא  לרוב  הזיתים, 
של  מאבטח  הטריד  בנובמבר  ב-8  שהתרחשה 
בורין,  מהכפר  פלסטינים  חקלאים  יצהר  ההתנחלות 
שמסקו זיתים ליד ההתנחלות, ומנע מחקלאים אחרים 

גישה לאדמתם באזור.

כ-160 בני אדם נעקרו בשל הריסות 
ואימונים צבאיים

הרשויות  החרימו  או  הרסו  הדיווח  תקופת  במהלך 
הישראליות בסך הכול 28 מבנים בירושלים המזרחית 
שתי  על  בנוסף  המערבית,  הגדה  ובשטח  Cשל 
היתרי  היעדר  בגין  כולן  הנכס,  בעלי  הריסות שביצעו 
לעקירתם  הובילו  השבוע  ההריסות  ישראליים.  בנייה 
של כתשעים בני אדם, ופגעו בשישים בני אדם נוספים.

חמישה מהמבנים שנהרסו, בהם שלושה מבני מגורים, 
חיים,  לבעלי  מחסים  ושני  בבנייה,  היה  מהם  שאחד 
שבירושלים  ואל-עיסוויה  א-טור  סילוואן,  בשכונות  היו 
שתי  נאלצו  בנובמבר  ב-8  כך,  על  בנוסף  המזרחית. 
פליטים  של  בית  משק  בהן  פלסטיניות,  משפחות 
)קרוואן  מגורים  מבני  שני  בעצמן  להרוס  רשומים, 
ותוספת בנייה לבית( בבית חנינא, כדי להימנע מעלויות 
נוספות שהיו מושתות עליהן לו היו הרשויות הישראליות 
הורסות את המבנים. לדברי המשפחה שנאלצה להרוס 
הישראלי  הרווחה  לביתה, משרד  הבנייה  את תוספת 
גדול  מרחב  להשיג  למשפחה  יעצו  הרוווחה  ושירותי 
יותר כדי לתת מענה לצורכיהם של שלושה ילדים בעלי 
נכויות קשות, ומאחר שבבית המקורי לא היה המרחב 
לצורכיהם.  מענה  לתת  כדי  התוספת  נבנתה  הדרוש 
לגורמים  הורה  הישראלי  ירושלים  עיריית  שראש  מאז 
בעירייה, ב-28 באוקטובר, לחזק אמצעי “אכיפה” נגד 
פלסטינים בירושלים המזרחית, לרבות הריסות בתים 
בגין בנייה בלי היתר, במטרה להפעיל על האוכלוסייה 
הפלסטינית לחץ לפעול נגד מפגינים צעירים, נהרסו 

בסך הכול בירושלים המזרחית 22 בתים.
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This week

נתון  הירדן,  בבקעת  נהרסו  נוספים  מבנים   17
המביא את סך המבנים שנהרסו מאז תחילת השנה 
בחלק זה של הגדה המערבית ליותר מ-240, לעומת 
של  הגדול  רובם  ב-2013.  המקבילה  בתקופה   316
המבנים, בהם 13 מבני מגורים ושני מבנים חקלאיים, 
הביאה  והריסתם  ברדלה,  בקהילת  ממוקמים  היו 
ילדים.  מחציתם  אדם,  בני  כארבעים  של  לעקירתם 
שני מבנים נוספים, בהם אוהל מגורים ומחסה לבעלי 
באזור  הממוקמת  אל-עקבה,  בקהילת  נהרסו  חיים, 

שהוגדר “שטח אש”.

קהילות,  שתי  נפגעו  הירדן  בבקעת  נוסף  באירוע 
צבאיים  מאימונים  ואבזיכ,  אל-אחמר  ראס  ח’רבת 
אל- ראס  ח’רבת  בקהילת  ישראליים.  כוחות  שניהלו 
 51( זמנית תשע משפחות פלסטיניות  נעקרו  אחמר 
בני אדם, בהם עשרים ילדים( בין 12:00 בצהריים ב-9 

0השבוע:

2,220*ב-2014 )נכון להיום(:

20139 )באותה תקופה(:

83 11,298*

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

ממוצע 
שבועי

פצועים ב-2013פצועים ב-2014

 השבוע

* הנתון כולל פלסטינים שנהרגו במתקפה האחרונה של ישראל בעזה )2,194(

* הנתון כולל פלסטינים שנפצעו במתקפה האחרונה של ישראל בעזה )11,100(

רצועת עזה

ובקהילת  בנובמבר,  ב-10  בבוקר  ל-6:00  בנובמבר 
אבזיכ לא יכלו ילדים להגיע לבתי הספר שלהם בשל 
בנובמבר  ה-4  בליל   22:00 בין  שהתנהלו  אימונים 

ל-6:00 בבוקר ה-6 בנובמבר.

)אוהלי   C בשטח  שנפגעו  הנותרים  המבנים  ארבעת 
אל- אום  הבדואית  בקהילה  והוחרמו  פורקו  מגורים( 

משפחות  ארבע  של  לעקירתן  שגרמו  הריסות   ח’יר, 
אלה,  מבנים  ילדים.  תשעה  בהן  נפשות,   22 בנות 
להריסות  כמענה  הוקמו  תורמים,  ידי  על  שמומנו 
הרשויות  מסרו  בנוסף  באוקטובר.  ב-28  קודמות 
הישראליות צווי הריסה נגד בורות מים ומבני מגורים, 
מבנים מסחריים וחקלאיים בנפות חברון, בית לחם, 
כסיוע  נתרמו  מהמבנים  כמה  וקלקיליה;  ירושלים 

הומניטרי.

בשטחים  נפצעו  פלסטינים  שלושה 
שהגישה אליהם מוגבלת

הסכם הפסקת האש שהושג ב-26 באוגוסט בין ישראל 
לארגונים פלסטיניים חמושים ממשיך להחזיק מעמד 
ברובו. עם זאת, השבוע פצעו כוחות ישראליים שלושה 
אזרחים פלסטינים בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת, 

ביבשה ובים.

לג’בליה  ממזרח  ישראליים  כוחות  ירו  בנובמבר  ב-7 
פלסטינים  קבוצת  עם  יחד  שהתקרב  בפלסטיני 
על  למחות  כדי  ישראל  עם  המערכת  לגדר  אחרים 
הגבלות הגישה, ופצעו אותו. בעשר הזדמנויות נוספות 
ישראליים באש לעבר פלסטינים ששהו  פתחו כוחות 
בשטחים הצמודים לגדר המערכת בעזה ואילצו אותם 

לעזוב, אף שאיש לא נפגע מהירי.

שש  תועדו  בים  מוגבלת  אליהם  שהגישה  בשטחים 
תקריות שבהן פתחו כוחות של חיל הים הישראלי באש 
על דייגים. בתקרית אחת, ב-10 בנובמבר, נפצעו על פי 
דיווחים ממזרח לרפיח שני דייגים פלסטינים ולסירתם 
נגרם נזק כבד, כשכוחות של חיל הים הישראלי פתחו 
באש לעבר סירות דיג פלסטיניות שהפליגו ליד הגבול 

הימי בין עזה למצרים.

הגבלות הגישה על שטחי דיג במרחק של יותר משישה 
במרחק  חקלאיות  אדמות  ועל  מהחוף,  ימיים  מיילים 
לפגוע  ממשיכות  בעזה  המערכת  מגדר  מטר  כ-300 
בענפי הדיג והחקלאות בעזה, המהווים מקור הכנסה 

עיקרי לאלפי דייגים וחקלאים ומשפחותיהם.

פיצוץ של חומרי נפץ ליד בתים של 
בדבר  חששות  מעורר  פתח  פעילי 

התערערות נוספת של המצב בעזה

שהוטמנו  צד  מטעני  חמישה  הופעלו  בנובמבר  ב-7 
בחזיתות בתיהם של כמה פעילי פתח – לא דווח על 
נפגעים.  התפתחויות אלה מעוררות חששות נוספים 
בדבר התערערות המצב בעזה, לאור הקצב האיטי של 
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.ochaopt@un.org ניתן לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף בכתובת

OCHA הנוסח המחייב והמלא הוא המקור בשפה האנגלית; לקריאתו פנו לאתר
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_11_14_english.pdf

לתשומת ליבכם, הנתונים בדוח זה כפופים לשינויים עם קבלת מידע נוסף.

 ממוצע שבועי 
ינו’-יוני 2013

 תנועת אנשים
במעבר רפיח )בשבוע(

השבוע

לעזה
מעזה

ההתאוששות ומאמצי השיקום, הקשיים המתמשכים 
הרשויות  עובדי  של  והשילוב  המשכורות  בתשלום 

בפועל לשעבר, ומזג האוויר חורפי המתקרב.

לפעול  שבה  עזה  של  הכוח  תחנת 
הפסקות  את  מעט  ומצמצמת 

החשמל היזומות

ב-11 בנובמבר סופקו לתחנת הכוח של עזה כ-350 
קטאר,  ממשלת  במימון  שנרכשו  דלק,  ליטר  אלף 
ואפשרו לתחנה לחדש חלקית את פעולתה ולייצר כ-60 
חידוש  עם  המלאה.  מתפוקתה  מחצית  או  מגוואט, 
היזומות  החשמל  הפסקות  צומצמו  התחנה  פעולת 
מאוחר  זאת,  עם  בממוצע.  ביום  שעות  ל-16  מ-18 
יותר באותו יום, בפיצוץ בעברו הפלסטיני של מעבר 
ועקב  סביבו,  ולתשתית  לצינור  נזק  נגרם  שלום  כרם 
כך נעצרו משלוחי הדלק. לא ברור אם מקור הפיצוץ 
מחוברת  שהייתה  במשאית  או  הדלק  בצינור  היה 
לצינור. היקף הנזק ישפיע על ייבוא דלק לעזה למטרות 
הומניטריות ומסחריות, במיוחד לפעולות של סוכנות 
הסעד והתעסוקה של האו”ם )אונר”א( ולחלוקות דלק 

חירום שאונר”א מספקת למתקנים חיוניים.

על  לרעה  להשפיע  ממשיך  והאנרגיה  הדלק  משבר 
האספקה השוטפת של שירותים בסיסיים בעזה, בהם 
ואשפה. בשנים האחרונות סבלה  ביוב  בריאות, מים, 
אספקת השירותים הבסיסיים בעזה משיבושים קשים 
בשל הפסקות  חשמל המגיעות כיום ל-18 שעות ביום. 
לדברי כוחות המשימה לענייני בריאות ומים, תברואה 
הקיימים  החירום  דלק  מאגרי  לעכשיו  נכון  והיגיינה, 
בבתי החולים ועבור מתקני מים מתרוקנים במהירות, 
כך שאם לא יחודשו במהרה ההמשכיות הכוללת של 

השירותים הבסיסיים מצויה בסיכון רב. 

שתי משאיות ובהן סחורות מסחריות 
הורשו לצאת לגדה המערבית

ב-6 בנובמבר 2014 סופקה לגדה המערבית משאית 
ב-10  אחריה,  מלפפונים.  של  טונות   10 ובה  אחת 
בנובמבר,  הגיע משלוח שני ובו 600 ק”ג דגים. אלה 
משלוחי הסחורות המסחריים הראשונים מעזה לגדה 

המערבית מאז הטלת המצור ביוני 2007.

אי- בשל  דיווחים,  פי  על  עוכב,  זו  הקלה  של  יישומה 
בהירות ומחלוקות סביב נוהלי אריזת הסחורות. נראה 
מסוימים  תיקונים  קיבלו  לא  הישראליות  הרשויות  כי 

העברת  את  להפוך  במטרה  הפלסטינים  שהציעו 
מגדלים  כלכלית.  מבחינה  יותר  רווחית  הסחורות 
מוצרים  של  שהעברות  חוששים  מקומיים  ויצואנים 
יהיו מעשיות  חקלאיים, המניבים רווח שולי נמוך, לא 
כמויות  להעביר  יהיה  ניתן  אם  אלא  כלכלית  מבחינה 

גדולות יותר.

תוצרת  מטעני   88 רק  הורשו   2014 תחילת  מאז 
חקלאית נבחרת לצאת את עזה, רובם הגדול לשווקים 
בינלאומיים, לעומת 5,007 מטענים ובהם מגוון רחב 
ולשווקים  לגדה המערבית  יותר של סחורות שנשלחו 
של  הראשונה  במחצית  בישראל,  לרבות  בינלאומיים, 

2007, כשיצוא סחורות מעזה עדיין היה מותר.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_11_14_english.pdf

