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הגדה המערבית
כוחות ישראליים פצעו 32 פלסטינים 
ירושלים  לרבות  המערבית,  בגדה 

המזרחית

בהם  פלסטינים,   32 ישראליים  כוחות  פצעו  השבוע 
ברחבי  שונים  בעימותים  נשים,  ושתי  ילדים  שמונה 
הגדה המערבית, נתון נמוך בהרבה מהממוצע השבועי 

של 113 פצועים בשנת 2014.

עימותים  במהלך  נפגעו  השבוע  מהפצועים  תשעה 
ההפרדה  גדר  נגד  נפרדות,  הפגנות  בשתי  שפרצו 
של  הממושך  הסגר  ונגד  רמאללה(  )נפת  בבלעין 
הכניסה לכפר כפר קדום )נפת קלקיליה(. באירוע נוסף 
כוחות  ידי  על  גומי  בקליע  שנורה  עשר,  בן  ילד  נפצע 
של  בהקשר  שהתרחשו  עימותים  במהלך  ישראליים 
בשכונת  פתע  מחסום  הקמת  נגד  פלסטינית  הפגנה 

א-טור שבירושלים המזרחית.

השבוע  במהלך  ישראליים  כוחות  ניהלו  הכול  בסך 
שבועי  ממוצע  לעומת  ומעצר,  חיפוש  מבצעי   128
מבין  בארבעה   .2014 בשנת  כאלה  מבצעים   75 של 
המבצעים האלה פרצו עימותים שבהם נפצעו שמונה 
חיה  מתחמושת  שנפגע   16 בן  נער  בהם  אדם,  בני 
ילד בן 12  ירושלים(,  )נפת  במחנה הפליטים קלנדיה 
שנפצע מרסיסי רימון הלם בשכונת א-טור שבירושלים 
המזרחית, ואדם שנפצע בפניו מפגיעת קליע גומי שירו 

כוחות ישראליים, גם הוא בא-טור.

של  בהקשר  שפרצו  ביותר  הגדולים  העימותים  באחד 
בינואר  ב-21  התרחש  אשר  ומעצר,  חיפוש  מבצע 
במחנות הפליטים עסכר ובלאטה )נפת שכם(, נפצעו 
חמישה פלסטינים, בהם ילדה בת 11 ואישה, שנזקקו 
ישראליים.  כוחות  ידי  על  שהוכו  לאחר  רפואי  לטיפול 
במהלך מבצע זה ומבצע חיפוש אחר ,שנערך למחרת 
בכפר בורין )נפת סלפית(, דווח על נזק שנגרם לבית, 

בצד האשמות בגניבת כסף וחפצים אישיים.
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נושאים מרכזיים בדוח השבועי

כוחות ישראליים פצעו 32 פלסטינים בגדה המערבית, לרבות ירושלים המזרחית.  ●
45 מבנים נהרסו בשטחC  ובירושלים המזרחית בגין היעדר היתרי בנייה ישראליים.  ●

ארבעה אזרחים נפצעו מידי כוחות ישראליים בשטחים שהגישה אליהם מוגבלת בעזה.  ●
נכשל ניסיון של עקור להצית את עצמו בעזה.  ●

מעבר רפיח נפתח באופן חריג בשני הכיוונים למשך שלושה ימים.  ●

0השבוע:
0ב-2015 )נכון להיום(:
20141 )באותה תקופה(:

5,868 85

הרוגים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

פצועים פלסטינים מידי 
כוחות ישראלים

מבצעי חיפושים ומעצרים  
שביצעו כוחות ישראליים 

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

השבוע

השבוע

פצועים ב-2014פצועים ב-2015

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

בתקרית נוספת שהתרחשה ב-23 בינואר בסוסיא )נפת 
חמישה  ישראליים  כוחות  דיווחים  פי  על  הכו  חברון(, 
פלסטינים, בהם אישה, ועצרו ארבעה בני אדם נוספים 
שבהם  מילוליים  עימותים  לפיזור  התערבות  במהלך 
היו מעורבים מתנחלים, חקלאים פלסטינים ופעילים. 
העימותים פרצו כשמתנחלים מההתנחלות סוסיא באו 
למנוע את קיומו של אירוע נטיעת עצים שארגנו פעילים 
מקומיים ובינלאומיים לאות סולידריות עם חקלאים, על 

אדמה בבעלות פרטית ליד ההתנחלות.
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מבין הפצועים הנותרים נפגעו שמונה בשש תקריות 
נפרדות של יידוי אבנים על כוחות ישראליים בבית אומר 
הפליטים  במחנה  ביתוניא;  ובמחסום  חברון(  )נפת 
)נפת  ובענאתא  רמאללה(  )נפת  ובסילואד  אל-ג’לזון 

ירושלים(.

הוציאו  השבוע  במהלך  נפרדות  הזדמנויות  בשלוש 
חמש  של  כניסתן  על  שאסרו  צווים  ישראליים  כוחות 
נשים פלסטיניות למתחם אל-אקצא / הר הבית לפרקי 
זמן שנעו בין 15 ל-60 יום, בעקבות מחאות מילוליות 

נגד כניסת מתנחלים אל המתחם.

בקצב  נמשכות  מנחלים  מתקפות 
שאינו נופל מהממוצע לשנת 2014; 
התנחלות  מועצת  שהוציאה  בצו 

נדרשים פלסטינים לשלם ארנונה

נגד  מתנחלים  מתקפות  שלוש  תועדו  השבוע 
הממוצע  פלסטינים.  נפצעו  שבכולן  פלסטינים, 
השבועי של מתקפות כאלה על פלסטינים מאז תחילת 

השנה היה שש, בדומה לממוצע לשנת 2014.

חיה  ירה מתנחל בפלסטיני בתחמושת  בינואר  ב-24 
ליד  אדמתו  את  עיבד  שהנפגע  בעת  אותו,  ופצע 
הקימו  שם  לחם(,  בית  )נפת  א-נחלה  ח’רבת  הכפר 
מתנחלים מאחז ליד התנחלות חקלאית. ביולי 2014 
פתחו מתנחלים כביש המחבר את האזור להתנחלות 
רשמית  הרשאה  או  היתר  לכך  שהשיגו  בלי  אפרתה, 

מהרשויות הישראליות.

ב-22 בינואר הוציאה מועצת ההתנחלות קריית ארבע 
)נפת חברון( חשבון שבו נתבעה משפחה פלסטינית 
הקימו  ב-2003  ש”ח.   88,200 בסך  ארנונה  לשלם 
מתנחלים בית כנסת על חלק מהאדמה שבה מדובר, 
על  זו  השתלטות  על  האיש  קובל  ואילך  עת  ומאותה 
המועצה,  לדברי  ישראליים.  משפט  בבתי  אדמתו 
בבית  האיש  שהעלה  לטענה  בתגובה  הוצא  החשבון 
היא  ארבע  קריית  האדמה.  בעלי  הוא  כי  המשפט 
שהוקמו  ומאחזים  התנחלויות  מ-250  מיותר  אחת 
בגדה המערבית תוך הפרה של המשפט הבינלאומי, 

ובמקרה של המאחזים גם של החוק הישראלי. 

ב-24 בינואר חטפו מתנחלים ליד הצומת בין הכבישים 
והכו  חברון(  )נפת  סעיר  מהכפר  פלסטיני  ו-35   60
אותו. על פי דיווחים, האיש חיכה על כביש 60 כשכלי 
רכב עצר לידו ומתנחל התיז בפניו חומר כימי שגרם 
ולדברי  והוכה,  האיש  נחטף  מכן  לאחר  להתעלף.  לו 
עדי ראייה השאירו אותו מתנחלים על כביש 60, משם 

הועבר לבית חולים.

סילת  ליד  פלסטיני  מתנחלים  תקפו  בינואר  ב-25 
א-דהר )נפת ג’נין(. לדברי האיש שברו מתנחלים את 
החלון האחורי בכלי הרכב שלו, ניסו לדקור אותו ופצעו 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של פלסטינים 

תקריות שהביאו לפציעה או לנזק לרכוש של מתנחלים 

333 19

229 13
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שבועי

תקריות ב-2014 תקריות ב-2015

תקריות ב-2014 תקריות ב-2015

מבנים שנהרסו

בני אדם שנעקרו

ממוצע 
שבועי

ממוצע 
שבועי

הריסות ב-2014 הריסות ב-2015

בני אדם שנעקרו ב-2014 בני אדם שנעקרו ב-2015

הריסות ועקירה של פלסטינים

השבוע

השבוע

השבוע

השבוע

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_factsheet_december_2012_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_factsheet_december_2012_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_factsheet_december_2012_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_settlements_factsheet_december_2012_english.pdf
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פלסטינים  הגיעו  כשלמקום  נמלטו  אבל  בידו,  אותו 
אחרים.

בתקרית “פגע וברח” )שלא נכללה במניין הנפגעים( 
דרס כלי רכב של מתנחלים ילד בן חמש בכביש הראשי 
ליד הכפר שופה )נפת טול כרם(. זו התקרית הראשונה 
 23 תועדו   2014 שנת  בכל   .2015 בשנת  זה  מסוג 
הרוגים,  שני  וכן  ילדים,  17 מהם  פצועים פלסטינים, 

בתקריות הקשורות בתעבורה.

על פי דיווחים באמצעי התקשורת הישראליים, במהלך 
השבוע התרחשו ארבע תקריות שבהן יידו פלסטינים 
אבנים לעבר כלי רכב ישראליים. בתקריות אלה ניזוקו 
אישה  בהם  מתנחלים,  שלושה  ונפצעו  רכב  כלי  שני 
הכפר  ליד   60 בכביש  זכוכית  מרסיסי  שנפגעו  וילדה 
סנג’יל ב-23 בינואר, ומתנחל שנפצע ליד בית חנינא 

)ירושלים המזרחית( ב-24 בינואר.

גל הריסות ועקירה בגדה המערבית

ישראליות  רשויות  הרסו  הדיווח  תקופת  במהלך 
וארבעה   C בשטח  פלסטינית  בבעלות  מבנים   41
בנייה  היתרי  היעדר  בגין  המזרחית,  בירושלים  מבנים 
ישראליים. בהריסות נעקרו בסך הכול 81 פלסטינים. 
נתון זה מייצג עלייה חדה לעומת ממוצע שבועי של 12 
שנת  במהלך  שנעקרו  אדם  בני  ו-23  שנהרסו  מבנים 
2014. בנוסף על כך נמסרו 45 צווי הפסקת עבודה 

ושני צווי הריסה.

בגין  ישראליות  רשויות  הרסו  המזרחית  בירושלים 
בהם  מבנים,  ארבעה  ישראליים  בנייה  היתרי  היעדר 
שלושה מבני מגורים לא מאוכלסים, שאחד מהם הוא 
אל-מוכבר,  ג’בל  אל-עיסווייה,  בשכונות  דירות,  בניין 
מהם   21 פלסטינים,   38 אל-עמוד.  וראס  שועפאט 

פליטים, נפגעו מכך.

מבנים,  תשעה  הכול  בסך  נהרסו  השבוע  במהלך 
חמישה מהם מבני מגורים, בקהילות הבדואיות ראס 
יריחו(,  )נפת  אל-קלט  ודיר  רמאללה(  )נפת  א-תין 
הריסות שבהן נעקרו בסך הכול 28 פלסטינים, בהם 
ילדים. כל חמשת המבנים שנהרסו  ו-16  17 פליטים 

בדיר אל-קלט נבנו במימון תורמים.

הרסו  ביריחו  בינואר  ב19  שהתרחש  נוסף  באירוע 
מבני  חמישה  בהם  מבנים,   19 ישראליות  רשויות 
חיים  לבעלי  מבנים  ו-11  מטבחים  שלושה  מגורים, 
לפלסטינים  השייכים  כבשים(  אלף  הוחזקו  )שבהם 
שבעה  אל-עג’ג’.  אבו  באל-ג’פתליכ  קרזלייה  מאזור 
מבין המבנים הוקמו במימון תורמים. 29 בני אדם בסך 
הכול, בהם 14 ילדים, נעקרו בהריסות. באירוע נוסף, 
והוחרם קרוואן השייך למשפחה  נהרס  בינואר,  ב-22 

מאל-ג’פתליכ אל-מוספח.

בהן  בינואר,  ב-20  בחברון  התרחשו  מההריסות  שש 
הריסה של בור מים לשימוש ביתי וחקלאי ליד חלחול, 
)נפת  בא-רפאעיה  בתים,  שני  בהם  מבנים,  וארבעה 

חברון(.

ב-22 בינואר נהרסו שישה מבנים, בהם שלושה מבני 
הריסות שבהן  ירושלים(,  )נפת  בבית אכסא  מגורים, 
בני   14( רשומים  נעקרו שלוש משפחות של פליטים 

אדם, בהם שמונה ילדים(.

צווי  השבוע  במהלך  ישראליות  רשויות  חילקו  כן 
 :C הפסקת עבודה נגד 45 מבנים בסך הכול בשטח
גינה ציבורית שהוקמה במימון תורמים מדרום ליטא 
)נפת חברון(; 32 מבנים בקהילת ח’רבת א-דיר )נפת 
טובאס( ו-12 בתים בכפר ח’רבתא בני חארת )נפת 

רמאללה(.

אבו  אל-ג’פתליכ  קהילות,  שתי  נפגעו  הירדן  בבקעת 
אל-עג’ג’ ואבזיק, בשל אימונים צבאיים שניהלו השבוע 
אל-עג’ג’  אבו  אל-ג’פתליכ  בקהילת  ישראלים.  כוחות 
בין  פלסטינים(   29( משפחות  חמש  זמנית  נעקרו 
6:00 בבוקר ה-26 בינואר ל-2:00 בצהרי ה-27 בינואר. 
באבזיכ, לאחר מתן צו בעל פה, גורשו 17 משפחות 
ו-1:00  בבוקר   8:00 השעות  בין  פלסטינים(   135(
בינואר. קהילת אבזיכ,  בין 26 ל-20  יום  בצהריים כל 
הממוקמת בשטח שעליו הכריזה ישראל שטח אימונים 
צבאי, המכונה גם “שטח אש”, ואשר חיות בה שלושים 
עם  להתמודד  נאלצה  פלסטינים(   176( משפחות 
ונשנות עקב אימונים צבאיים  עקירות זמניות חוזרות 

באזור.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdfhttp:/www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdfhttp:/www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_fact_sheet_5_3_2014_en_.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_english.pdf
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_firing_zone_factsheet_august_2012_english.pdf
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* הנתון כולל פלסטינים שנפצעו במתקפה האחרונה של ישראל בעזה )10,500(

רצועת עזה
כוחות  מידי  נפצעו  אזרחים  ארבעה 
ישראליים בשטחים שהגישה אליהם 

מוגבלת

תוך  אל  באש  ישראליים  כוחות  פתחו  שבהן  תקריות 
השטחים שהגישה אליהם מוגבלת ביבשה ובים נמשכו 
יומי, ובמהלך השבוע  דווח על לפחות 29  על בסיס 
ב-23  שהתרחשה  אחת,  בתקרית  כאלה.  תקריות 
גדר  לאורך  ישראליים המוצבים  כוחות  בינואר, פתחו 
המערכת בעזה, ממזרח לג’באליה, באש לעבר קבוצת 
ב-13  אחד.  אזרח  ופצעו  פלסטינים,  אבנים  מיידי 
הישראלי  הים  חיל  של  כוחות  פתחו  לפחות  תקריות 
באש על סירות דיג פלסטיניות, שעל פי דיווחים הפליגו 
בתוך גבול שטח הדיג בן ששת המיילים הימיים שעליו 
הכריזה ישראל, ואילצו אותן לשוב לחוף. בשתי תקריות 
נפרדות, ב-21 וב-26 בינואר, פתח חיל הים הישראלי 
באש על סירות פלסטיניות ממערב לבית לאהיא ופצע 
שנפצע  דייג  על  בנוסף  חיה,  בתחמושת  דייגים  שני 
כשנפל מתוך סירתו. שלושה דייגים אחרים ושני ילדים, 
בני 13 ו-16, נעצרו ב-26 בינואר כשחיל הים הישראלי 
ירה יריות אזהרה לעבר סירת הדיג הפלסטינית שלהם 
לזכויות  אל-מיזאן  ארגון  לדברי  לאהיא.  לבית  ממערב 
כל  את  אילצו  הישראלי  הים  חיל  של  כוחות  אדם, 
ולשחות  לים  לקפוץ  בגדיהם,  את  לפשוט  החמישה 
לעבר סירת חיל הים הישראלית, שם נעצרו. סירתם 

של החמישה טובעה.

ארבעה  ישראליים  כוחות  עצרו  השבוע  במהלך 
אל  להסתנן  שניסו  בעת  דיווחים  פי  על  פלסטינים, 
ישראל דרך גדר המערכת. בתקרית אחת שהתרחשה 
ב-23 בינואר פתחו כוחות של חיל הים המצרי באש 
על סירה פלסטינית שעל פי דיווחים הסתננה אל תוך 
המים הטריטוריאליים של מצרים, פצעו פלסטיני אחד 

ועצרו אדם נוסף. סירתם של השניים הוחרמה.

לאורך  לאדמה  הגישה  על  ישראל  שמטילה  הגבלות 
גדר המערכת בעזה ולשטחי דיג לאורך החוף פוגעות 
אלה  הגבלות  פלסטינים.  של  ובמחייתם  בביטחונם 
מונעות גישה לשטחים חקלאיים ולשטחי דיג, ואכיפתן 

מציבה אזרחים בסכנה פיסית חמורה.

נכשל ניסיון של עקור פלסטיני להצית 
אי-יכולתו  על  במחאה  עצמו  את 
לבנות מחדש את ביתו: סוכנות הסעד 
)אונר”א(  האו”ם  של  והתעסוקה 

מזהירה כי “השקט” בסכנה

עקור פנימי בן 50 ניסה להצית את עצמו ב-25 בינואר 
בתוך מרכז קולקטיבי של אונר”א בח’אן יונס, במחאה 

אי-יכולתו לבנות מחדש  ועל  על תנאי החיים הקשים 
את ביתו, שנהרס במעשי האיבה ביולי-אוגוסט 2014. 
התערבו  פלסטיניים  ומשטרה  אזרחית  הגנה  כוחות 
כ-12,000  הוא אחד מתוך  הניסיון. האיש  וסיכלו את 
עקורים השוהים במרכזים קולקטיביים בניהול אונר”א  
 ,2014 ביולי-אוגוסט  האיבה  מעשי  מאז  עזה  ברחבי 
יותר מ-100 אלף בתים בידי  ניזוקו  שבהם נהרסו או 

כוחות ישראליים.

אונר”א  התריעה   2015 בינואר  ה-27  מן  בהצהרה 
הדולר  מיליון  מ-720  דולר  מיליון   135 שרק  כך  על 
דירה  שכר  וסבסוד  תיקונים  לצורך  לגיס  שביקשה 
התקבלו, וכי כל המימון שהתקבל כבר נוצל עד תום. 
לחוסר  כי  הוסיף  טרנר,  רוברט  בעזה,  אונר”א  מנהל 
היכולת להמשיך בתוכנית יהיו “... השלכות חמורות על 
והקהילה  נואשים  הקהילות שנפגעו בעזה. התושבים 
המינימום  את  אפילו  לספק  יכולה  אינה  הבינלאומית 
לדאוג  וחומר  קל   – בחורף  מתוקן  בית  למשל  כמו   –
להסרת המצור, לגישה לשווקים ולחופש תנועה. עוד 
קודם לכן כבר אמרנו כי השקט לא יחזיק מעמד, וכעת 

השקט מצוי בסכנה.”

תחנת הכוח של עזה נאלצה לכבות 
טורבינה אחת

לכבות  עזה  של  הכוח  תחנת  נאלצה  בינואר  ב-21 
בשל  שלה  הפועלות  הטורבינות  משלוש  אחת  את 
מחסור בדלק, בצעד שצמצם את רמת הייצור מ-80 
היומיות  היזומות  החשמל  הפסקות  מגוואט.  לכ-60 

http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/lack-funds-forces-unrwa-suspend-cash-assistance-repairs-damaged-and
http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/lack-funds-forces-unrwa-suspend-cash-assistance-repairs-damaged-and
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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
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2014_01_30_english.pdf

לתשומת ליבכם, הנתונים בדוח זה כפופים לשינויים עם קבלת מידע נוסף.
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ברחבי רצועת עזה שבו והתארכו לעד 18 שעות ביום. 
האספקה  את  לשבש  ממשיכות  החשמל  הפסקות 
השוטפת של שירותים בסיסיים, ומאלצות את ספקי 
השירותים להסתייע בגנרטורים לשעת חירום הפועלים 
גם הם על דלק. בין 19 ל-26 בינואר חולקו בחלוקת 
חירום כ-145 אלף ליטר דלק לכ-12 מתקנים בסיסיים 

המצויים בקדימות, לרבות בתי חולים.

כדי להפעיל את שלוש הטורבינות זקוקה תחנת הכוח 
ליותר מ-450 אלף ליטר דלק ביום. בנוסף על המחסור 
מחסור  עם  עזה  של  הכוח  תחנת  מתמודדת  בדלק 
בקיבולת אחסון דלק, המוגבלת לפחות מ-1.5 מיליון 
ידי  על  נהרסו  יולי-אוגוסט  בחודשים  בסכסוך  ליטר. 
ישראל שני מכלי דלק גדולים, שקיבולת כל אחד מהם 

עשרה מיליון ליטר. 

מעבר רפיח נפתח באופן חריג בשני 
הכיוונים למשך שלושה ימים

בין 20 ל-22 בינואר נפתח מעבר רפיח בין עזה למצרים 
באופן חריג בשני הכיוונים, לרבות כדי לאפשר מעבר 
ומזון.  רפואית  אספקה  ובה  הומניטרית  שיירה  של 
בני אדם  כ-1,507  בעזה,  הגבול  לדברי מנהל מעברי 
ו-1,265  וסטודנטים,  יצאו את עזה, בעיקר מטופלים 
בני אדם בסך הכול חזרו אל תוכה, בהם 45 פלסטינים 
שנכנסו  משום  שנעצרו  לאחר  מהכלא  ששוחררו 
לאירופה  ניסו להיכנס  או  למצרים באופן בלתי חוקי, 
באופן בלתי חוקי דרך מצרים, בדרך הים. בנוסף על 
כך, 114 בני אדם לא הורשו להיכנס למצרים מסיבות 

לא ידועות.

 13 ובה  הומניטרית  שיירה  הורשתה  בינואר  ב-21 
מטענים )175 טונה( של אספקה רפואית ומזון מאיחוד 

האמירויות הערביות להיכנס לעזה דרך מעבר רפיח.

ב-24  החלה  רפיח  מעבר  של  האחרונה  הסגירה 
שבה  בסיני  מתקפה  בעקבות   ,2014 באוקטובר 
המעבר  נפתח  מאז  מצרים.  חיילים  שלושים  נהרגו 
 26 בין  עזה  תוך  אל  לנסיעה  וחלקי  חריג  באופן  רק 
בין  הכיוונים  בשני  ולנסיעה  בדצמבר,  ל-1  בנובמבר 
21 ל-23 בדצמבר. לדברי מנהל מעברי הגבול בעזה, 
בעיקר  אדם,  בני  כ-1,516  עזה  את  יצאו  זו  בתקופה 

הכול  בסך  אדם  בני  ו-4,078  וסטודנטים,  מטופלים 
אדם, בהם מטופלים  בני  אלף  כ-17  תוכה.  אל  חזרו 
רפואיים, רשומים לצאת את עזה, בנוסף על כ-37 אלף 
בני אדם שעל פי הערכות רוצים לצאת את עזה, בין 
היתר לצורך עלייה לרגל לערב הסעודית. במשך שנת 
2014 היה מעבר רפיח סגור במשך 207 ימים, או 57% 
מהשנה. סגירה זו החריפה את פגיעתה של ההגבלה 
אדם  בני  תנועת  על  רב  זמן  זה  המוטלת  הישראלית 
במעבר ארז עם ישראל. רובם הגדול של הפלסטינים 
בעזה עדיין אינם יכולים לעבור הן דרך מעבר רפיח והן 

דרך מעבר ארז.
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