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בעוד שבאוגוסט חלה ירידה של כ־15,000 במספר היציאות דרך רפיח ביחס לממוצע 
החודשי במחצית הראשונה של 2013, ישראל הגדילה את מספר יציאות הפלסטינים דרך 

ארז באלף בלבד. חלה ירידה גם בכניסת סחורות בכרם שלום לעומת יולי. תמונת מצב.

אוגוסט 2013: תנועת אנשים 
וסחורות לרצועת עזה בעקבות 
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1( קטגוריה זו כוללת, בין היתר: ביקורי משפחות, השתתפות בכנסים ופגישות עבודה. 2( כולל מלווים. 3( אחרי שנכנסו במרץ 38,011 ליטרים של דיזל באופן חד־פעמי. 4( אחרי חמישה חודשים בהם לא נכנס בנזין 
דרך ישראל. 5( עלייה של 41% ביולי לעומת ממוצע חודשי של ינואר עד יוני, זאת בעקבות הארכת שעות העבודה בכרם שלום להכנסת גז בישול. 6( עלייה של 17% באוגוסט לעומת ממוצע חודשי של ינואר עד 

יוני. 7( ירידה של מחצית האחוז באוגוסט לעומת הממוצע החודשי במחצית הראשונה של השנה. 
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מקורות: רשות המעברים הפלסטינית, OCHA ,UNSCO, משרד הכלכלה הפלסטיני בעזה
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ממוצע חודשי של כניסות ויציאות דרך מעבר רפיח
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העלייה במספר כניסות 
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ממוצע חודשי של כניסות של פלסטינים לישראל דרך מעבר ארז
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