
 
 

עזה במספרים

 יציאת סחורות 
 וצעמהממ %30-כ משאיות סחורה בחודש בממוצע, 319יצאו מעזה  2019במחצית הראשונה של 

של משאיות הסחורה  הממוצע החודשי. , לפני הטלת הסגר2007-ביוצאות המשאיות ההחודשי של 

לפני הטלת , 2007-בממוצע החודשי מה 20%-כלכל היעדים עמד על מעזה  2018 בשנתשיצאו 

; 2014מאז נובמבר המערבית מעזה בגדה שונות ישראל מאפשרת שיווק מוגבל של סחורות  הסגר.

 קטן.. יצוא לחו"ל מותר, אולם הביקוש לו 2015מאז מרץ מאוד ומתנהל בישראל מוגבל שיווק ה

 

 שיווק סחורות מעזה לפי יעד
מחצית ב משאיותה אחוז 

2019הראשונה של שנת   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%                                                             
משאיות                                                                                                                              

 הסחורה

 מעזה היוצאות                                                                                                                               

 נה של ומחצית הראשב                                                                                                                     

מספרן ב לעומת 2007- 2019                                                                                                         
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 הבשנה האחרונ מעזה שיצאו סחורה משאיות
 יעד שיווק מספר משאיות לפי

 

 

רוב הסחורה שיוצאת מעזה, חקלאית. 

ירקות ישווקו  ילוישראל מכתיבה א

לחו"ל מתאפשר ייצוא סחורה ומתי. 

בנוסף, ישראל חקלאית בלבד. 

מאפשרת שיווק של טקסטיל וריהוט 

מתאפשר לגדה המערבית. לישראל 

שיווק מוגבל של חצילים ועגבניות, 

בשנת  .מתכתריהוט, טקסטיל ופסולת 

משאיות  11נכנסו לישראל  2018

ריהוט, לאחר שבשנה שעברה לא נכנס 

  .ריהוט כלל

 בגדה לשווק ישראל התירה 2019-ב

 מגבונים כמו ,חדשות סחורות

 .וצעצועים

 

כניסת משאיות לרצועה
אחוז  48-משאיות סחורה בחודש בממוצע, כ 8,140-נכנסו לרצועה כ 2019במחצית הראשונה של 

-נכנסו לרצועה כאז  ,2018 ה שעברה,שנלמספר של ה המספר דומהחומרי בניה. מתוכן נשאו 

 שלום.  כרםך מעבר דלק( דרמכליות משאיות סחורה בחודש בממוצע )לא כולל  8,424

 

 כניסת משאיות סחורה דרך כרם שלום
 לפי רבעוניםמספר משאיות, 
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 משאיות חומרי בניין

 משאיות סחורה



 
 

 

 

 כניסת חומרי בניין

הוקם ש"המנגנון לשיקום עזה", כמעט כל חומרי הבנייה שנכנסים לרצועת עזה מישראל עוברים דרך 

, קבלת ההחלטות מסורבל מנגנוןה. לפי דרישת ישראל)"צוק איתן"(  2014לאחר סבב הלחימה של 

הוסר החצץ מרשימת  2015מאוד. בשלהי  מתעכביםשתלויים בו ופרויקטים רבים  בו אינה שקופה

ים חומרי בניין נכנס. לא דרך המנגנון ,שימושיים" והוא נרכש ונכנס בלי מגבלה-החומרים ה"דו

 אחוז 15-כ 2019במחצית הראשונה של  .שער סלאח אל דיןדרך  ,ממצריםגם  בכמויות קטנות יותר

כפי שניתן לראות בגרף, רוב העלייה בכניסת סחורות לרצועה מצרים. משנכנס לעזה, מגיע מהמלט 

נובעת מכניסת חומרי בניין דרך המנגנון, וכמות הסחורות האחרות שנכנסות כמעט  2014מאז סוף 

 השתנתה. לא

תנועת אנשים דרך מעבר ארז
 43%יציאות, עליה של  12,297היה  2019מחצית הראשונה של שנת ממוצע היציאות החודשי ב

לעומת  44%יציאות, עלייה של  8,607על  הממוצע עמד 2018-ב .2018-לעומת הממוצע החודשי ב

פעמים,  18נסגר מעבר ארז  2019במחצית הראשונה של  .2016לעומת  29%ירידה של  , אך2017

 תיעניש צעדכימים  10-ו ,חירות לכנסתבה פעם אחת ביוםמתוכם לרגל חגים ומועדים יהודים,  8

 שהטילה ישראל.

 

 ממוצע חודשי של יציאות

 

 
 שראל מגבילה יציאת פלסטינים מרצועת עזה דרך מעבר ארז בעיקר לשלוש קבוצות: סוחרים,י

  חולים ומלוויהם ומקרים הומניטריים חריגים.

 של החודשי הממוצע .יוצאים דרך ארזשהקטגוריה הגדולה ביותר של הפלסטינים  אהיסוחרים 

אחוז לעומת  74ה של ייציאות, עלי 8,161עמד על  2019במחצית הראשונה של שנת  סוחרים יציאת

 .יציאות 4,677 על יציאת הסוחריםהממוצע החודשי של  עמד 2018-ב. 2018-הממוצע החודשי ב



 
 

יוצאים הלחו"ל דרך גשר אלנבי, בהם סטודנטים, בדרכם שיוצאים מי נכללים  בקטגוריה "אחרים"

משפחות אסירים , חתונה או במקרה של הלוויות, מחלה קשה ה,לפגוש משפחכדי  ,לגדה או לישראל

 "אחרים" בקטגוריית ליציאות החודשי הממוצע. שיוצאות לבקרם ואח"מים מטעם הרשות הפלסטינית

-באחוז לעומת הממוצע החודשי  16, ירידה של 1,191 על עמד 2019במחצית הראשונה של שנת 

2018.  

 

 עדר מענהיהמניעות ביטחוניות ו

 2,944, דרך מעבר ארז ומלווים חולים של יציאות 17,666 נרשמו 2019במחצית הראשונה של 

 2015מאז סוף . 2018-ב לעומת הממוצע החודשי אחוז 17של יה יזו על .בממוצע בחודש יציאות

היתרי מעבר בארז לאנשים הנכללים של בקשות לאנחנו מתעדים מגמה גוברת ומדאיגה של סירוב 

 , בנימוק של "מניעה ביטחונית". המוכרותבקטגוריות 

הדבר מזיק במיוחד לחולים, שעיכוב עלול לגרום להם לאבד תורים לטיפולים רפואיים קריטיים. 

אחוז לעומת  5, עליה של ישראל ידי על אושרו מהבקשות אחוז 66 רק 2019מחצית הראשונה של ב

 לא והמבקשים, מדי מאוחר שנענו או כלל נענו לא אחוז 27-אחוז מהבקשות סורבו, ו 7. 2018

 . להם שנקבע לתור להגיע הספיקו

 

 היתרי סוחר

ברצועה,  הכלכלה בקטגוריה הגדולה ביותר של היוצאים, סוחרים, שחשובים מאוד להתפתחות

 היתרי סוחר בתוקף. 3,336היו  2019ביולי במספר המחזיקים בהיתרים.  2019-ה ביעלי נרשמה

  .בישראלשיוצאים לעבוד  ,היתרי הסוחר משמשים, לפי הערכות, פועלים רוב

 

 

 

 
                                                

 

                        

  העלייה שיעור

  הסוחרים במספר                                                                                                                

 , המחזיקים בהיתרי תנועה                                                                                                    

2018דצמבר מאז                                                                                                                      

תנועת אנשים דרך מעבר רפיח
 עם חולים, זרים או מצרים דרכונים בעלי עזה תושבי, לרישום בכפוף, לצאת רשאים רפיח מעבר דרך

 מתוקף, שלישית למדינה כניסה באשרת שמחזיקים תושבים או סטודנטים, רפואי לטיפול הפניות

יוצאים ממעבר רפיח לשוב לרצועה ישראל לא מאפשרת ל. בה מתגוררת שמשפחתם או עבודתם

 דרך מעבר ארז.
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 כניסות ממצרים 

 יציאות מעזה  

 עד שנפתח באופן סדיר ,2013סגור רוב הזמן מאז אמצע היה מעבר רפיח שבשליטת מצרים 

 ,מאז .עם תחילת אירועי תהלוכות השיבה והחרפת המצב ההומניטרי ברצועה 2018 במאי יותר

 מזה ביותר הארוך הרצף זה. הכיוונים בשני לתנועה בשבוע ימים חמישה בממוצע פתוח המעבר

הממוצע החודשי ליציאת אנשים מהרצועה דרך עמד  2019במחצית הראשונה של  .שנים כחמש

-ו עזה מרצועת ליציאה ימים 89 פעל רפיח מעבר. 2018אחוז לעומת  8יה של י, על5,502רפיח על 

 .אליה לכניסה ימים 106

 הממוצע. לרצועה הלכניס ימים 203-ו מעזה אנשים ליציאת יום 180 רפיח מעבר פעל 2018-ב

 הממוצע עמדלעזה  ובכניסות, בחודש 5,076 על עמד רפיח מעבר דרך מעזה אנשים ליציאת החודשי

 . 3,087 על החודשי

 

 

 

 ממוצע חודשי של היציאות מרפיח
 

 2013*במחצית הראשונה של 

המעבר היה פתוח כסדרו 

כניסות  40,000-ונרשמו בו כ

ויציאות מדי חודש. הוא נסגר 

במצרים. שינוי השלטון לאחר 

 המספרים כאן מייצגים ממוצע

 לשנה כולה.

לנתונים  נוספים 

ומעודכנים מדי חודש 

על כניסה ויציאה של 

אנשים וסחורות לחצו 

 כאן

https://gisha.org/he/updates/11110/
https://gisha.org/he/updates/11110/
http://gisha.org/he/reports-and-data/graphs/
http://gisha.org/he/reports-and-data/graphs/

