חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 8-2באוקטובר (2013

כוחות ביטחון הישראליים עורכים סריקות בישוב פסגות לאחר שמחבל ,שחדר לישוב פצע ילדה בכתפה
)הלל מאיר סוכנות תצפית 5 ,באוקטובר (2013

עיקרי המסמך

 ב 5-באוקטובר  2013חדר מחבל לישוב פסגות )השוכן סמוך לאלבירה( פגש ילדה כבת תשע
ופצע אותה בכתפה ונמלט .בדרום הארץ שרר שקט ולא אותרו נפילות של רקטות .ביהודה ושומרון
נמשכו אירועים אלימים ,כולל יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון ולעבר
אזרחים ישראליים .על פי דו"ח שירות הביטחון הכללי חלה במהלך חדש ספטמבר עליה בכמות
הפיגועים ,שבוצעו ביהודה ושומרון .
 נמשכת המתיחות בין מצרים לממשל חמאס ברצועת עזה .מסוף רפיח נפתח לפרקים ,בעיקר
עבור היוצאים למכה .נמשכת ההתדרדרות הכלכלית ברצועה בעקבות זאת גורמים בחמאס
פועלים לחידוש והעצמה של נרטיב הסגר על הרצועה באמצעות הפגנות ועצרות.
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המצב בדרום ישראל
ירי רקטות לעבר ישראל
 בשבוע האחרון לא אותרו נפילות רקטות בשטח ישראל.

נפילות רקטות בדרום ישראל מאז תחילת שנת 2012
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סה"כ אותרו מאז תום מבצע "עמוד
ענן" )נובמבר  33 (2012נפילות
רקטות בשטח ישראל ,כולל חמש
רקטות ,שנורו לעבר העיר אילת.

נפילות רקטות בדרום ישראל בחתך שנתי
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מאז תחילת שנת  2013אותרו
בשטח ישראל  33נפילות של
רקטות.
 1נכון ל 8-באוקטובר  .2013נתונים סטטיסטיים אלו אינם כוללים ירי פצצות מרגמה.
2
נתונים אלה אינם כוללים ירי פצצות מרגמה.
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יהודה ושומרון
מחבל חדר לישוב פסגות ופצע ילדה
 ב 5-באוקטובר  2013חדר מחבל לישוב פסגות )השוכן סמוך לאלבירה( .המחבל ,שהגיע מצויד
בנשק פגש ילדה כבת תשע פצע אותה בכתפה ונמלט .הילדה ,שנפצעה באורח קל הזעיקה את אביה
אשר הזעיק את כוחות הביטחון .עם קבלת הדיווח הגיעו לאזור כוחות ביטחון רבים על מנת לתפוס
את המחבל .לאחר שהכוחות וידאו כי הוא לא נמצא בתחומי הישוב הם סרקו את אזור אלבירה
הסמוכה לפסגות )דובר צה"ל 6 ynet ,באוקטובר  .(2013ב 7-באוקטובר  2013דיווחה התקשורת
הפלסטינית כי כוחות הביטחון הישראליים עצרו שני אחים בשנות העשרים לחייהם באלבירה ,שככל
הנראה היו מעורבים בפיגוע בפסגות )הארץ 8 ,באוקטובר .(2013
 כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו אודות עימותים בין הפלסטינים לבין כוחות הביטחון הישראליים
שפעלו באלבירה ועל פציעתם של שני פלסטינים מפגיעה של כדורי גומי )אלאיאם 5 ,באוקטובר
 .(2013נביל שעת' ,נציב היחסים הבינלאומיים בפתח ,אמר כי "הפשיטה" של הכוחות הישראליים
לאלבירה היא ניסיון אגרסיבי להרוס את התהליך השלום ועל ארה"ב לפעול כדי עצור את התקיפות
הללו המהוות דוגמא למה שישראל יכולה לעשות לאחר שתחתום על הסכם )רדיו מוטני 6 ,באוקטובר
.(2013
 בתגובה לניסיון הפיגוע בפסגות ולאירועים קודמים קרא פוזי ברהום ,דובר חמאס ברצועה ,בדף
הפייסבוק שלו להמשך "ההתנגדות" על צורותיה השונות .כך כתב" :יבורכו צעירי יהודה ושומרון
המתקוממים נגד הכיבוש ,יבורך הצלף בחברון ,יבורכו פיגועי דריסת החיילים ,תבורכנה הידיים
הטהורות אשר ביצעו את ירי הצלפים נגד שני ציונים סמוך לראמאללה" )דף הפייסבוק הרשמי של פוזי
ברהום 6 ,באוקטובר .(2013

דף הפייסבוק של פוזי ברהום המברך מבצעי פיגועים וקורא להמשיכם
)דף הפייסבוק הרשמי של פוזי ברהום 6 ,באוקטובר (2013
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מסתור אמצעי לחימה נמצא בחברון
 כוחות ביטחון ישראליים ,שביצעו פעילות בקסבה בחברון ,חשפו בליל  4באוקטובר  2013באחד
הבתים אמצעי לחימה ,שהיו מצויים בגג במקומות נוספים בבית כשהם מוסתרים בתוך כדים .בין
אמצעי הלחימה ,שנמצאו היו שני מטעני צינור ,אקדחים מאולתרים ,אחד מורכב ואחד בתהליכי
הרכבה ,מספר בקבוקי תבערה ותחמושת .נראה ,שהמתגוררים בבית עסקו בסחר באמצעי לחימה
)דובר צה"ל 4 ,באוקטובר  .(2013יוזכר כי ב -ב 22-בספטמבר  2013נהרג חייל צה"ל מירי צלף
פלסטיני לעבר כוח צה"ל ,שעסק בפעילות אבטחה בחברון.

אמצעי הלחימה שנמצאו בבית בחברון מוסתרים בתוך כדים )דובר צה"ל 4 ,באוקטובר .(2013

עליה בהיקף הפיגועים בחודש ספטמבר
 על פי דו"ח שירות הביטחון הכללי חלה במהלך חודש ספטמבר  2013עלייה בכמות הפיגועים,
שבוצעו ביהודה ושומרון .בלטו החודש שני פיגועים ,אחד חטיפה ורצח ,והשני ירי בהם נהרגו שני
חיילי צה"ל .סה"כ בוצעו במהלך החודש  129פיגועים .3מבין הפיגועים  104פיגועים בוצעו ביהודה
ושומרון )לעומת  68בחודש אוגוסט  25 ,(2013בירושלים )מספר דומה לחודש שעבר( .מרבית
הפיגועים היו במתווה של השלכת בקבוקי תבערה ) 117פיגועים( ,מטען )שבעה פיגועים( ,ירי נשק
קל )ארבעה פיגועים() .אתר שירות הביטחון הכללי(.

פעילות אלימה ביהודה ושומרון
 ביהודה ושומרון נמשכו האירועים האלימים הפלסטינים במסגרת מה שמכונה "ההתנגדות
העממית" .במסגרת זאת יודו עשרות רבות של אבנים לעבר כלי רכב ישראליים ,כוחות ביטחון
ואזרחים ישראליים והושלכו בקבוקי תבערה .במקביל ,נמשכו עימותים וחיכוכים אלימים בין פלסטינים
לבין כוחות הביטחון הישראלים במסגרת ההפגנות והמחאות השבועיות.

 3הדו"ח אינו כולל כמה עשרות אירועים של יידוי אבנים.

162-13

5
 להלן אירועים בולטים:


ב 5-באוקטובר  – 2013כלי רכב פלסטיני ניסה לפרוץ מחסום של משמר הגבול סמוך
לסבסטיה )אזור שכם( .שני שוטרי משמר הגבול נפצעו באורח קל ופונו לבית החולים.



ב 1-באוקטובר  2013ידו אבנים לעבר אוטובוס ישראלי ,שהיה בדרכו לכותל המערבי סמוך
לשער הפרחים .לא היו נפגעים .לאוטובוס נגרם נזק )תצפית 1 ,באוקטובר .(2013

מימין :האוטובוס ,שנרגם באבנים סמוך לשער הפרחים במזרח ירושלים )סוכנות תצפית 1 ,באוקטובר .(2013
משמאל :צעירים פלסטינים מתעמתים עם כוחות צה"ל בכפר בורין ) דרומית לשכם( )בוכרא נט 5 ,באוקטובר (2013

התפתחויות ברצועת עזה
המצב הכלכלי ברצועה בעקבות הפעילות המצרית
 במהלך השבוע האחרון נפתח ונסגר מעבר רפיח לסירוגין .רוב העוברים במעבר היו עולי רגל
בדרכם למכה .כך למשל ב 2-באוקטובר  2013עברו במעבר  800עולי רגל במטרה לטוס לסעודיה
לקיים את מצוות החאג' )אלמצרי אליום 2 ,באוקטובר .(2013כמו כן עברו במעבר  22משאיות,
שהובילו חומרי בניה ,תרומת קטר לשיקום הרצועה )אליום אלסאבע 2 ,באוקטובר .(2013
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כרזה ,המביעה את מורת רוחה של חמאס מהפעלת מסוף רפיח ע"י מצרים .בערבית " :בעזה כל החלומות נגמרים
במסוף רפיח ) "...דף הפייסבוק של משרד הפנים בממשל חמאס בעזה 3 ,באוקטובר (2013

 עלאא' אלרפאתי ,שר הכלכלה בממשל חמאס אמר ,כי בשל הפעילות המצרית המצב הכלכלי
ברצועה ממשיך להתדרדר .לדבריו ,ממשל חמאס עושה מאמצים להתמודד עם המציאות החדשה
באמצעות מדיניות של "כלכלת התנגדות" המתבססת על עידוד צריכת מוצרים מקומיים .אולם לדבריו,
מימוש מהלך זה ,דורש זמן רב ובנייה מחדש של המבנה הכלכלי ברצועה )פלסטין אינפו 6 ,באוקטובר
.(2013

נמשכת המתיחות עם מצרים
 מפקד משמר הגבול של מצרים הודיע באופן רשמי על הקמת אזור חיץ ברוחב של  500מ' לאורך
הגבול עם רצועת עזה .הוא גם הורה שכל בית ,שיימצא באזור החיץ ייהרס וכל בית בו תמצא מנהרה
יופצץ בידי הצבא ובעליו ישפטו במשפט צבאי מהיר .במקביל נמשכים מאמצי חיל הים המצרי לאכוף
את הגבול הימי המצרי ולמנוע הסתננות של סירות דיג מהרצועה למרחב הדיג המצרי )פאל פרס4 ,
באוקטובר .(2013
 בעקבות הצהרה של גורמים צבאיים במצרים לפיהן גיבש צבא מצרים "בנק מטרות" לתקיפה
אפשרית ברצועת עזה קרא איהאב אלע'צין ,דובר וראש לשכת ההסברה של ממשל חמאס ,למצרים
להבהיר את עמדתה הרשמית בנושא האיומים הצבאיים על הרצועה )פלסטין אלא'ן 3 ,באוקטובר
 .(2013באסם נעים ,יועצו של אסמאעיל הניה לענייני חוץ ,קרא לשלטונות מצרים לקיים מפגש ישיר
עם חמאס כדי לדון במצב ברצועת עזה .לדבריו איומי מצרים משרתים את ישראל ומזיקים ליחסים
"ההיסטוריים" בין הפלסטינים לבין מצרים )רסאלה.נט 5 ,באוקטובר .(2013
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עצרת למען ירושלים
 חמאס ארגנה בצפון רצועת עזה עצרת למען ירושלים ומסגד אלאקצא תחת הכותרת "לפקודתך
אלאקצא" .בעצרת השתתפו אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס ,בכירי חמאס וארגון הג'האד
האסלאמי בפלסטין אשר קראו להתערבות ערבית ואסלאמית בתגובה לייהוד ירושלים ומסגד
אלאקצא .במהלך העצרת נשא חליל אלח'יה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,נאום מתרברב בכוחה
של חמאס ואמר ,בין היתר ,כי הטילים "שכתשו את תל אביב וירושלים" ישוגרו שוב כדי לשחרר את
מסגד אלאקצא )ערוץ אלאקצא 4 ,באוקטובר .(2013

עצרת חמאס בצפון הרצועה למען ירושלים בהשתתפות ראש ממשל חמאס אסמאעיל הניה )פלסטין אינפו 4 ,באוקטובר
(2013

יחסי חמאס איראן
 מקורות בכירים בתנועת חמאס ציינו ,כי איראן חידשה את התמיכה בחמאס .התמיכה חודשה
לאחר שמחמד נצר ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,ביקר באיראן .יחד עם זאת ציינו ,כי התמיכה
האיראנית לא חזרה לרמתה הקודמת והיא עדיין מוגבלת )אלחיאת 2 ,באוקטובר .(2013

פעילות תודעתית לשבירת "הסגר" על רצועת עזה
 גורמים בחמאס פועלים לחידוש והעצמה של נרטיב הסגר על הרצועה .במסגרת זאת הודיע ח'ליל
אלחיה ,מבכירי הנהגת חמאס ,כי ממשל חמאס אישר קיומו של קמפיין רחב היקף להסרת הסגר
מהרצועה שיכלול ,בין השאר ,הפגנות ותהלוכות ,פעילויות ציבוריות ומאמצים דיפלומטיים )צפא1 ,
באוקטובר .(2013
 במקביל הודיעה קואליציית צעירי האינתיפאדה ,גוף הפעיל לאחרונה ברשתות החברתיות ,על
כוונתה לפעול לשבירת הסגר הימי מעל הרצועה והרחבת מרחב הדיג העומד על שישה מיילים
באמצעות ארגון הפגנה ימית )צפא 1 ,באוקטובר  .(2013במסגרת ההכנות לפעילות זאת נועדה
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משלחת מטעמם עם פעילים זרים השוהים ברצועת עזה .חברי המשלחת מסרו להם פרטים אודות
הפעילות אותה הם מארגנים וביקשו ,כי הפעילים הזרים ייטלו בה חלק .הפעילים הזרים הביעו
תמיכתם והדגישו ,כי ישתתפו בהפגנה הימית )פלסטין אלא'ן 5 ,באוקטובר .(2013

הרשות הפלסטינית
המשא ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית
 בתגובה לדבריה של ציפי לבני ,שרת המשפטים ,בראיון לערוץ  ,10כי המשא ומתן עשוי להמשך
מעבר לתשעת החודשים ,שנקבעו לו הבהירו גורמים פלסטינים ,כי הרשות הפלסטינית לא תסכים
בשום תנאי לחרוג מגבולות תשעת החודשים .על פי התקשורת הפלסטינית ,המצטטת בכיר פלסטיני,
נמסר ,כי צוותי המו"מ מתכוונים להיכנס בקרוב לסבבי משא ומתן אינטנסיביים בקצב של כשתי
פגישות בשבוע .זאת ,במטרה להגיע לפיתרון במהלך תשעת החודשים שהוגדרו למשא ומתן
)אלקדס אלערבי 7 ,באוקטובר .(2013
 נמר חמאד ,יועצו המדיני של אבו מאזן ,הבהיר ,כי שיחות המשא ומתן לא ימשכו מעבר לתשעה
חודשים ,שהוגדרו מראש על ידי ארה"ב והאשים את ישראל בניסיון לטרפד את התהליך באמצעות
תירוצים והצהרות שליליות מצד בכירים )רדיו קול פלסטין 6 ,באוקטובר  .(2013יאסר עבד רבה,
מזכיר הועד הפועל של אש"ף ,אמר כי הפלסטינים לא יסכימו לשום הארכה מעבר לתשעת החודשים
שנקבעו למו"מ .עוד הוסיף ,כי לא יהיה הסכם שלום ללא נסיגה מלאה של ישראל מכל שטחי 1967
ובראשם ירושלים ופיתרון צודק לבעיית הפליטים )קול פלסטין 7 ,באוקטובר .(2013

תגובות לנאום ראש ממשלת ישראל בעצרת האו"ם
 רוב ההתייחסויות של בכירי הרשות הפלסטינית וכלי התקשורת הפלסטינים לנאום ראש ממשלת
ישראל ,בנימין נתניהו ,בעצרת האו"ם לא דנו בדברים שנשא אלא בחלק הזעום יחסית ,שקיבל הנושא
הפלסטיני האו"ם )"שתי דקות בלבד"( בנאומו אשר עסק ברובו בנושא איראן:


נמר חמאד ,יועצו של אבו מאזן אמר ,כי נאום ראש הממשלה היה רחוק מלבטא כנות ורצון

לומר את האמת .לדבריו ,הנאום מוכיח ,שנתניהו רוצה להתחמק מהעניינים העיקריים ולהטיל
את האשמה ואת האחריות על הצד הפלסטיני )אלסביל 2 ,באוטובר .(2013


יאסר עבד רבה ,מזכיר הועד הפועל של אש"ף ,אמר כי לעובדה שנאומו בעצרת נגע בנושא

תהליך השלום במשך שתי דקות בלבד משמעות מדינית המוכיחה את העדיפות שהוא נותן
לתהליך המדיני .לגבי תוכן דבריו אמר ,כי נתניהו הבהיר פעם נוספת שהוא האיש הימני והקיצוני
ביותר בישראל .לדבריו נאומו הקצר היה אידיאולוגי שעיקרו הוא הרצון לזכות בהכרה שהמדינה
היא יהודית ובדרישות ישראל להתרחב )רדיו קול פלסטין 2 ,באוקטובר .(2013
 מנגד ,בישיבה ,שערך הועד הפועל של אש"ף ,ב 2-באוקטובר  2013הביע הועד הערכה לנאום אבו
מאזן בעצרת האו"ם ,שהגדיר לדבריהם את המדיניות הפלסטינית בשלב הבא .לדברי הועד ,העמדה
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הישראלית מציבה מכשולים בפני התקדמות המשא ומתן עמדה זו בוטאה על ידי נתניהו בנאומו על
במת האו"ם בה דרש מהצד הפלסטיני לעשות ויתורים מהותיים בעיקר מהנימוק הביטחוני
שמשמעותם הוצאת חלקים נרחבים משטחי יהודה ,שומרון ,ירושלים ובקעת הירדן )ופא 2 ,באוקטובר
.(2013

פעילות מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בג'נין
 מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית פועלים מזה מספר ימים בעיר ג'נין ובמחנה הפליטים
הסמוך לה במסגרת מבצע צבאי נרחב שנועד לדבריהם "למגר את האנרכיה" )אלקדס אלערבי4 ,
באוקטובר  .(2013במסגרת זו נפרסו בשטח למעלה מ 500-אנשי יחידת המבצעים המיוחדת והגדוד
המיוחד של מנגנוני ביטחון הפנים של הרשות ,המתגברים את כוחות הביטחון בג'נין .במסגרת
הפעילות עצרו הכוחות כמה עשרות חשודים ביניהם פעילים בכירים בארגון הג'האד האסלאמי
בפלסטין )צפא ,פלסטין אלא'ן 5 ,באוקטובר .(2013
 ראמי אלחמדאללה ,ראש הממשלה הפלסטיני ,שערך ביקור בג'נין על מנת לעמוד מקרוב אחר
המבצע ציין ,כי הביקור בג'נין מתקיים בהנחיית אבו מאזן ונועד לתמוך במאמצי המנגנונים להחזיר את
הסדר על כנו )אלקדס 4 ,באוקטובר .(2013
 חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין גינו בחריפות את המבצע בכנותם אותו "מבצע המרמה
וההונאה" .לדבריהם הם עוקבים בדאגה אחר האירועים ואחר "ההונאה התקשורתית" המלווה אותו
הטוענת שהוא נועד נגד האנרכיה ,השחיתות והמושחתים )צפא 5 ,באוקטובר  .(2013טאהר אלנונו,
יועץ התקשורת של אסמאעיל הניה אמר כי "הציונים" והנהגת הרשות פועלים בשיתוף פעולה למען
אותה מטרה ובכך מגבירים את הפילוג הפנים פלסטיני )אתר חמאס 6 ,באוקטובר .(2013

מימין :ביקור ראש הממשלה הפלסטיני ,בג'נין )ערוץ הטלוויזיה של ג'נין 4 ,באוקטובר (2013
משמאל :פעילות מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בג'נין )מען 2 ,באוקטובר (2013
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כינוס ועידת בלעין
 ב 2-באוקטובר  2013נפתחה ועידת בלעין השמינית תחת הסיסמא "חיזוק ,הרחבה ופיתוח של
ההתנגדות העממית בפלסטין" )רדיו קול פלסטין 2 ,באוקטובר  .(2013בוועידה ,שנמשכה שלושה
ימים השתתפו בכירי הרשות הפלסטינית ופתח ביניהם :ראמי חמדאללה ,ראש הממשלה הפלסטיני,
מחמוד אלעאלול וג'מאל מחיסן ,בכירי פתח ,נציגי הארגונים הפלסטינים וכן נציגים זרים כמו קונסול
בריטניה בירושלים )ופא 2 ,באוקטובר .(2013
 הממשלה הפלסטינית ברכה בישיבתה השבועית את הועידה וקראה לשרים ולכל הפלסטינים
להשתתף בה בהמוניהם .הממשלה גם הדגישה את תמיכתה "בהתנגדות העממית בדרכי שלום"4
ואת זכותם של האזרחים להגן על שטחם .לדברי הודעת הממשלה ועידת בלעין השמינית נערכת
כאשר ממשלת ישראל מסלימה את צעדי הדיכוי )ופא 1 ,באוקטובר .(2013
 בהודעת הסיכום של הועידה הוכרז ,כי פעולות "ההתנגדות העממית" יורחבו ויפותחו והושמעה
קריאה להשלים את ההכנות להצטרפות לארגונים בינלאומיים ובמיוחד לבית הדין הפלילי בהאג
ולהרחבת פעילות החרמת ישראל בעולם .המארגנים הודיעו גם ,שהחל משנת  2014תקרא הועידה
במקום ועידת בלעין "ועידת פלסטין הבינלאומית להתנגדות עממית" )ופא 4 ,באוקטובר .(2013
 בין ההחלטות ,שהתקבלו )ופא 4 ,באוקטובר :(2013
 מינוי ועדה מכינה ,שתבדוק הקמת ארגון גג שיאגד תחתיו את כל הגופים עוסקים
ב"ההתנגדות העממית" תחת תוכנית מאבק אפקטיבית אחד.
 הקמת גוף משפטי להגנה על הפעילים במישור המקומי ,האזורי והבינלאומי.
 חשיפת הפעילות הפיננסית של הועדות.
 בראיון שהעניק עבדאללה אבו רחמה ,מתאם ועדות ההתנגדות העממית בבלעין ,אמר כי אחד
מהישגי הועדה הוא ההחלטה לעבור "משלב המחאה לשלב העימות" .המשמעות לדבריו היא שינוי
בתפיסה תוך נקיטה בצעדים יזומים לא שגרתיים ,שיפתיעו את ישראל )אג'יאל 5 ,באוקטובר .(2013

 4על אופייה האלים של "ההתנגדות העממית" ראו מחקר של מרכז המידע מ 5-במאי '": 2013ההתנגדות העממית' הפלסטינית
והאלימות המופעלת במסגרתה".
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מימין  :ראמי חמדאללה ,ראש הממשלה הפלסטיני ,נואם בועידת בלעין )ופא 2 ,באוקטובר  .(2013משמאל  :קונסול
בריטניה בירושלים )מסומן בחץ( בועידת בלעין ,לצידו מימין מצטפא ברע'ות'י ,מושלת מחוז ראמאללה לילא ע'נאם,
גמ'אל מחיסן ,חבר הוועד המרכזי של פתח ,וראש ממשלת הרשות ראמי חמדאללה )ופא 2 ,באוקטובר (2013

פגישת עבאס זכי עם אסד
 עבאס זכי ,חבר הועד המרכזי של פתח ושליחו המיוחד של אבו מאזן ,נועד עם נשיא סוריה בשאר
אלאסד בסוריה .בפגישה הביע עבאס זכי את התמיכה הפלסטינית בסוריה .הנשיא אסד הבהיר ,כי
הנושא הפלסטיני נמצא תמיד בראש סדר העדיפויות של סוריה וכי האירועים בסוריה לא שינו את יחס
העם הסורי לפלסטינים )סוכנות הידיעות הסורית 7 ,באוקטובר  .(2013בעקבות הפגישה נרשמה
תגובה מלגלגת בדף הפייסבוק אגנ'אד של חמאס ביהודה ושומרון האומרת" :מי שאין בו תועלת
לעמו ,לא תהיה לפלסטינים תועלת ממנו" )דף הפייסבוק אגנ'אד 8 ,באוקטובר .(2013

עבאס זכי נפגש בסוריה עם בשאר אלאסד )אלחיאת אלג'דידה 8 ,באוקטובר (2013
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אירועים תודעתיים
פגישת ראשי ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים עם התובעת הראשית
בבית הדין בהאג
 ארגון  ,PCHRואלחק ,שני ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים אנטי-ישראליים ,להם תפקיד מרכזי
במערכה המשפטית הבינלאומית נגד ישראל ,נועדו עם  Fatou B. Bensoudaהתובעת הכללית של
בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג ) .(ICCבפגישה הוצג לתובעת הכללית מסמך ובו חוות דעת
משפטית ,שהוכנה בשיתוף פעולה עם ד"ר  Michael Kearneyמבריטניה .על פי חוות הדעת לאחר
ההכרה ברשות הפלסטינית כמדינה משקיפה באו"ם ,הוסרה הטענה ,שהוצגה על ידי התובע הכללי
לשעבר לפיה לא ניתן להחיל את סמכויות בית הדין על הרשות .לפיכך ,עתה יכולה התובעת הכללית
לפעול על בסיס הצהרה ,שהוגשה על ידי הרשות הפלסטינית בשנת  2009המקבלת את סמכות
השיפוט של  ICCללא צורך בפעולות חדשות מצד הרשות )אתר  3 ,PCHRבאוקטובר .(2013

אונסק"ו קיבלו החלטות
 הועד המנהל של אונסק"ו ,ארגון האו"ם לתרבות ,חינוך ומדע ,שהתכנס ב 4-באוקטובר  ,2013קיבל
ברוב מכריע שש החלטות המגנות את ישראל על "פעילותה נגד התרבות הפלסטינית והמורשת
ההיסטורית שלה" .רוב חברי הועד המנהל הצביעו לטובת ההחלטות וגינו את האלימות הישראלית
כלפי התרבות והמורשת ההיסטורית בירושלים ,חברון ,בית לחם ועזה .המצביעים הביעו את דאגתם
בנוגע להמשך "החפירות הארכיאולוגיות הלא-חוקיות" שעורכת ישראל סביב העיר העתיקה
בירושלים .כמו כן הם מתחו ביקורת קשה על ישראל על כך שלא אפשרה למשלחת מומחים מטעם
הארגון לבקר באתרי מורשת בירושלים ) 4 ,middleeastmonitor.comבאוקטובר .(2013
 בהודעה ,שפרסם משרד החוץ של הרשות הפלסטינית בעקבות ההחלטות הודגשה הצלחתה של
הדיפלומטיה הפלסטינית בנושא )ופא 4 ,באוקטובר  .(2013ריאצ' אלמאלכי ,שר החוץ של הרשות
הפלסטינית ,בירך על הצלחת ההצבעה באונסק"ו והביע תקווה ,שישראל תתחייב להחלטה .לדבריו
באם ישראל לא תתחייב הם ידונו מחדש בקבלת החלטות קשות יותר שידרשו מאונסק"ו לנקוט
בצעדי הענשה נגד ישראל )הערוץ הפלסטיני הממסדי 4 ,באוקטובר .(2013

פסק הלכה פלסטיני להחרמת חברת האבטחה הבינ"ל G4S
 במסגרת הפעילות להחרמת חברות הפועלות בישראל פורסם פסק הלכה אסלאמי בשמו של שיח'
עכרמה צברי ,מופתי ירושלים לשעבר ,הקורא להחרים את חברת האבטחה הבינלאומית G4S
המאבטחת בין היתר את מתקני שירות בתי הסוהר ,המעברים וישובים ביהודה ושומרון .הוא גם קרא
לסעודיה לבטל את החוזה שנחתם עם החברה לאבטחת עולי הרגל במכה )מען 2 ,באוקטובר .(2013
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מימין :שיח' עכרמה צברי ,מופתי ירושלים לשעבר ,קורא פסק הלכה אסלאמי להחרים את חברת  . G4Sמשמאל :לוגו של
החברה )מען 2 ,באוקטובר (2013
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