 22ביולי 2014

מבצע "צוק איתן" – עדכון מספר 10
) 22ביולי (1200

המשך פעילות צה"ל ברצועת עזה )דובר צה"ל 21 ,ביולי (2014

כללי
.1

במוקדים שונים ברצועת עזה ,בדגש על שכונת שג'אעיה ,נמשכת הלחימה בין צה"ל לבין חמאס

ושאר ארגוני המחבלים .צה"ל ממשיך בחשיפת ופיצוץ של מנהרות טרור ,חלקן מנהרות חודרות לשטח
ישראל )עד כה נחשפו כ 45-פירי מנהרות ו 16-14-מנהרות ,שנחשפו בשלמותן( .ארגוני המחבלים
נוקטים בטקטיקות של ירי נ"ט ,הטמנת מטעני חבלה וירי פצצות מרגמה במגמה לגרום למירב האבידות
לכוחות צה"ל ולבסס מיתוס של ניצחון.
.2

במקביל עושה חמאס מאמץ להשיג הישגים באמצעות החדרת חוליות לשטח ישראל על מנת לבצע

פיגועי הרג/חטיפה .בלטה במסגרת זאת חדירה של קבוצה גדולה של מחבלים לבושה מדי צה"ל
באמצעות מנהרה באזור נירעם )בוקר ה 21-ביולי  (2014החוליה נתקלה בכוח צה"ל .במהלך
ההיתקלות נהרגו ארבעה קציני וחיילי צה"ל ומנגד חוסלו לפחות תשעה מחבלים).נראה ,כי שניים מהם
הצליחו לשוב לרצועה(.
.3

בקהיר נמשכת פעלתנות להשגת הפסקת אש על בסיס היוזמה המצרית .למצרים הגיעו מזכיר

המדינה האמריקאי ג'והן קרי ומזכ"ל האו"מ באן קי מון ,המעניקים גיבוי דיפלומטי ליוזמה המצרית.
חמאס עדיין אינה מוכנה להפסקת אש מיידית ובלתי מותנית והיא נצמדת לדרישות היסוד שלה,
שבמרכזן פתיחת מעבר רפיח ושחרור עצורים שבידי ישראל )משוחררי עסקת שליט ופעילי חמאס,
שנעצרו במהלך מבצע "שובו אחים"(.
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הפעילות הקרקעית
פעילות צה"ל
.4

במהלך היממה האחרונה נמשכה הפעילות הקרקעית של כוחות צה"ל ברצועת עזה .מאז תחילת

המערכה הקרקעית ,על פי דיווח דובר צה"ל ,נכון לבוקר ה 21-ביולי  ,2014נהרגו למעלה ממאה
מחבלים .כמו כן נתפסו מחבלים רבים ,שהובאו לחקירה )ראו בהמשך(.

הלחימה בשג'אעיה
.5

במהלך היממה האחרונה התמקדה הלחימה הקרקעית באזור שג'אעיה ,לב מערך הטרור ברצועת

עזה .פעילות צה"ל באזור ,לאיתור תשתיות טרור ומחבלים נעשית תוך עימותים בלתי פוסקים עם פעילי
ארגוני הטרור הערוכים במקום.

פעילות נגד המנהרות
.6

במהלך פעילותו חשף צה"ל ,עד כה ,כ 45-פירי מנהרות טרור ו 16-14-מנהרות ברחבי

הרצועה ,חלקם מוקמו בתוך בתים ומסגדים .1במהלך היממה האחרונה הצליחו כוחות צה"ל לסכל
פגיעה של מחבלים ,שעשו שימוש בתוואי המנהרות כדי תקוף את כוחות צה"ל )דובר צה"ל 22 ,ביולי
: (2014
א .ב 21-ביולי  2014בשעות הערב הגיחו שני מחבלים ממנהרה באזור אלעטטרה .כוח צה"ל
פגע בהם .עשרה מחבלים הגיחו מפירי מנהרות במסגד .כוח צה"ל ירה לעברם והרגם.
מחבלים נוספים ,שהגיחו מפיר מנהרה שמוקמה בבית נהרגו אף הם.
ב .ב 21-ביולי  2014בשעות אחר הצהרים חשף כוח צה"ל שני פירי מנהרות באזור שג'אעיה,
אשר נועדו לביצוע פיגוע בשטח ישראל .במהלך האירוע התנהלו חילופי אש עם מחבלים ,שניים
מהם נהרגו.
ג .ב 21-ביולי  – 2014הגיחו שלושה מחבלים מתוך מנהרה באזור רפיח .אחד המחבלים נהרג.

 1על השימושים הצבאיים ,שעושים ארגוני הטרור במסגדים ראו לקט מידע מה 14-ביולי ":2014שימוש במסגדים
לצרכים צבאיים ע"י חמאס וארגוני טרור אחרים :המקרה של מסגד אלפארוק".
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מימין :פיר מנהרה )דובר צה"ל 21 ,ביולי  .(2014משמאל :פיצוץ מנהרה על ידי צה"ל
לצפייה בסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=zn2Vee_N8SM

.7

פלוגות ירושלים ,הזרוע הצבאית של הג'אהד האסלאמי ,פרסמו הודעה ב 21-ביולי  2014לפיה

שיגרו טיל סאגר לעבר כוחות צה"ל .לדברי ההודעה שוגר הטיל לעבר כוח צה"ל במחנה הפליטים
אלבוריג' ולעבר כוח צה"ל במזרח ג'באליא .לטענתם ,בשני המקרים הייתה פגיעה בכוח )סראיא
אלקדוס 21 ,ביולי .(2014

כרזה המתעדת את ירי הסאגר )אתר הארגון  21ביולי (2014
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אירוע חדירת המחבלים לשטח ישראל )השלמה(
.8

באירוע חדירת המחבלים באמצעות מנהרה באזור נירעם ב 21-ביולי  ,2014נהרגו ארבעה קצינים

וחיילים ,מאש שנפתחה עליהם מצד המחבלים .מחקירת האירוע עולה ,כי המחבלים לבשו מדי צה"ל
דבר ,אשר הקשה מאד על זיהויים .המפקדים בשטח סברו ,כי הם חיילי צה"ל .רק כאשר הוברר שהם
נושאים רובי קלצ'ניקוב הבינו בצה"ל ,כי אלה מחבלים .ככל הנראה התכוונו המחבלים לבצע פיגוע בישוב
אחד או יותר באזור ואולי אף לחטוף אזרחים .בסריקות ,שנערכו לאחר האירוע נמצאו תשע גופות של
מחבלים )הארץ 22 ,ביולי  .(2014שניים מהם הצליחו לשוב לרצועה.
.9

בהתייחסו לאירוע אמר מפקד פיקוד הדרום ,אלוף סמי תורג'מן ,כי יום לפני יציאת החוליה תקף

צה"ל את אזור המנהרה בבית חאנון .לדבריו לאחר התקיפה החליטה חמאס ,ככל הנראה ,לממש את
הפיגוע לפני הריסת המנהרה .לדבריו ,דפוס הפעולה של כניסה לרצועת עזה והשמדת תשתיות
המנהרות ,מטריד את חמאס שכן היא השקיעה רבות בבנייתן )דובר צה"ל 21 ,ביולי .(2014
 .10הזרוע הצבאית של חמאס קיבלה אחריות לניסיון הפיגוע .לדברי ההודעה ביצעה את הפיגוע
"יחידת עילית" ,שכללה  12לוחמים ,אשר נחלקו לשתי קבוצות .בהודעה נטען ,ששני לוחמים שבו
בשלום לאחר קרב קשה עם כוחות צה"ל )אתר הזרוע הצבאית 21 ,ביולי .(2014

פעילות צה"ל
נמשכות תקיפות יעדי טרור ברצועה
 .1במקביל לפעילות הקרקעית המשיכו כלי טיס של חיל האוויר לבצע תקיפות מהאוויר נגד יעדי
טרור .סה"כ הותקפו מתחילת המבצע מעל ל 2,887 -יעדי טרור ברחבי רצועת עזה .מאז תחילת
השלב הקרקעי הותקפו מהאוויר למעלה מ 1,032-מטרות )דובר צה"ל 22 ,ביולי .(2014
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תיעוד תקיפות בתים ע"י פלסטינים

סרטון ,שהועלה ליוטיוב ב 21-ביולי  2014מתעד תקיפה של בית בן שמונה קומות השייך למשפחת דע'מש בעזה
)משפחה שכמה מבניה הינם פעילי טרור ( .מתיעוד התקיפה עולה שיושבי הבית יצאו ממנו לפני הפיצוץ ואף היה מי
שהספיק לתעד זאת .הערה :המסומן בעיגול אדום הוא הטיל שנורה אל הבית )יוטיוב 21 ,ביולי (2014

סרטון שהועלה ליוטיוב המתעד תקיפה של בית משפחת אלמשהראוי משכונת שיח' רצ'ואן בעיר עזה ב 21-ביולי .2014
מהסרט עולה שבני המשפחה יצאו מהבית לפני הפיצוץ ואף היה מי שהספיק לתעד זאת .בעיגול אדום הטיל שנורה
לעבר הבית )ע'זה אלאן 22 ,ביולי .2014
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אבדות לצה"ל
 .2במהלך המבצע נהרגו  27חיילי צה"ל .כמו כן דווח על חייל אחד ,נעדר ,סמל אורון שאול ,שהיה
בנגמ"ש בשג'אעיה .להלן שמות החיילים ,ששמם הותר לפרסום )דובר צה"ל  22ביולי :(2014
א .סגן אלוף דולב קידר ז"ל – בן  ,38ממודיעין .מפקד גדוד גפן .נהרג בתקרית ניסיון חדירת
המחבלים לניר עם.
ב .סמל ראשון טל יפרח ז"ל – בן  ,21מראשון לציון .לוחם בחטיבת גולני .נהרג בהיתקלות
ברצועת עזה.
ג .סמל ראשון יובל דגן ז"ל – בן  ,22מכפר סבא .לוחם בחטיבת גולני .נהרג בהיתקלות
ברצועת עזה.
ד .סמל נדב גולדמכר ז"ל – בן  ,23מבאר שבע .לוחם בבה"ד  ,1נהרג בתקרית ניסיון חדירת
המחבלים לניר עם.
ה .רב סמל בכיר ביניסיאן קסהון ז"ל  -בן  ,39מנתיבות .נהרג בתקרית ניסיון חדירת המחבלים
לניר עם.
ו.

סג"מ יובל הימן ז"ל – בן  ,21מאפרת .לוחם בבה"ד  1נהרג בתקרית ניסיון חדירת

המחבלים לניר עם.
ז .סמל ראשון ג'ורדן בן סימון ז"ל – בן  22מאשקלון  .לוחם בחטיבת גולני .נהרג בעת
היתקלות.
ח .רב סמל עודד בן סירא ז"ל – בן  , 22מניר עציון .לוחם בחטיבת הנח"ל.
ט .סמל מקס שטיינברג ז"ל – בן  24בבאר שבע ,לוחם בחטיבת גולני  .נהרג מפגיעה בנגמ"ש
בשג'אעיה ביום הראשון לפעילות הקרקעית.
י.

סמל ראשון שחר תעשה ז"ל  -בן  ,20מפרדסיה .לוחם בחטיבת גולני ,נהרג מפגיעה

בנגמ"ש בשג'אעיה ביום הראשון ללחימה הקרקעית.
יא .סמל ראשון דניאל פומרנץ ז"ל – בן  , 20מכפר אז"ר .לוחם בחטיבת גולני ,נהרג מפגיעה
בנגמ"ש בשג'אעיה ביום הראשון ללחימה הקרקעית.
יב .סמל שון מונדשיין ז"ל – בן  ,19מתל אביב .לוחם בחטיבת גולני ,נהרג מפגיעה בנגמ"ש
בשג'אעיה ביום הראשון ללחימה הקרקעית.
יג .סמל בן אואנונו ז"ל – בן  19מאשדוד .לוחם בחטיבת גולני ,נהרג מפגיעה בנגמ"ש
בשג'אעיה ביום הראשון ללחימה הקרקעית.
יד .סמל ראשון אורן נח ז"ל – בן  ,22מהושעיה .לוחם בחטיבת גולני ,נהרג מפגיעה בנגמ"ש
בשג'אעיה ביום הראשון ללחימה הקרקעית.
טו .רב סמל ראשון אוהד שמש ז"ל – בן  27מבית אלעזרי .נהרג בעת פעילות מבצעית ברצועת
עזה.
 .3כמה עשרות חיילי צה"ל נפצעו בפעולה הקרקעית ,מתוכם כמה פצועים באורח קשה .הם פונו
לבתי חולים במרכז הארץ.

122-14

7

ירי הרקטות לשטחה של ישראל
 .4גם לאחר תחילת השלב הקרקעי של מבצע "צוק איתן" ,נמשך ירי הרקטות ופצצות המרגמה
האינטנסיבי לעבר ישראל .סה"כ אותרו במהלך ימי המבצע נפילות של כ 1,770-רקטות בשטח
ישראל .כיפת ברזל יירטה במהלך כל ימי המבצע כ 400-רקטות .מאז תחילת המבצע הקרקעי אותרו
מעל ל 460-נפילות רקטות בשטח ישראל .במהלך  21ביולי  2014אותרו נפילות של  115רקטות
בשטח ישראל .רוב הירי כוון לישובי עוטף עזה אולם כמה מטחים שוגרו גם לעבר מרכז ישראל.
 .5להלן אירועים מרכזיים:
א .בבוקר  22ביולי  – 2014שוגר מטח רקטות לאזור השפלה וגוש דן .כיפת ברזל יירטה לפחות
רקטה אחת .ביהוד נפלה רקטה בלב אזור מגורים וגרמה לנזק כבד .לא היו נפגעים .מעט לפני
כן ,במטח כבד ,ששוגר לעבר אשדוד יורטו שבע רקטות ע"י מערכת כיפת ברזל .אחת הרקטות
התפוצצה בעיר בסמך לבית ספר .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .לפנות בוקר שוגרו מטחים לעבר
העיר באר שבע.

מימין :בית שנפגע ביהוד )דף הפייסבוק של משטרת ישראל  22ביולי  .(2014משמאל :רקטה שנפלה סמוך לבית קברות
)דף הפייסבוק של משטרת ישראל  21ביולי (2014

ב .ב 21-ביולי  – 2014בשעות הערב שוגר מטח לאזור פתח תקווה וישובים נוספים במרכז
הארץ .רקטה אחת התפוצצה בשטח פתוח ,סמוך לראש העין .כעבור שעה נורה מטח לעבר באר
שבע .שבע רקטות התפוצצו בעיר .כמו כן שוגרו מטחים לעבר אשדוד וגן יבנה .שתי רקטות
התפוצצו בתוך העיר אשדוד .לא היו נפגעים.
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ג .ב 21-ביולי  2014בשעות הבוקר – התפוצצה רקטה באשקלון .נגרם נזק לבית ולכלי רכב.
קודם לכן רקטה ,שלא יורטה והכילה ראש נפץ במשקל של  30ק"ג ,חדרה לדירה בה שהו אב
ושלושת ילדיו .הרקטה לא התפוצצה וחבלים פינו אותה.

נפילות רקטת מרצועת עזה בחתך ימים במהלך מבצע "צוק איתן"
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 .6הזרוע הצבאית של חמאס ושל הג'האד האסלאמי בפלסטין ממשיכות לקחת אחריות על רוב אירועי
הירי לעבר שטח ישראל ולעבר כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

שימוש במתקנים אזרחיים על ידי חמאס ושאר ארגוני הטרור
שימוש בבתי ספר ברצועת עזה
 .7במהלך פעילות צה"ל ברצועת עזה ב 21-ביולי  2014זיהה כוח צה"ל בבית ספר חקלאי בבית
חאנון שלושה משגרי רקטות גראד ,שמוקמו בחצר בית הספר .בחלק מהמשגרים נמצאו רקטות
מוכנות לשיגור )דובר צה"ל 21 ,ביולי .(2014
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 .8משרד הפנים של חמאס הכחיש את הודעת אונר"א לפיה מצאו אנשי הסוכנות אמצעי לחימה,
שהוסתרו באחד מבתי הספר של הארגון .לדברי ההודעה )הכוזבת( של המשרד ,האירוע הינו
"פברוק" ,שמטרתו להצדיק פגיעה באזרחים ולהעניק כיסוי ל"פשעים" ,שישראל מבצעת ברצועת עזה.
לטענת ההודעה כל בתי הספר של אונר"א נתונים לשמירה של הסוכנות ואין כל אפשרות להכניס

 2הגרף מציין נפילות רקטות בשטח ישראל והוא לא כולל ירי מאסיבי של פצצות מרגמה לעבר ישובי הנגב המערבי ושיגורים
כושלים של רקטות.
 3על שימוש בבתי ספר ראו פרסום מרכז המידע מ 20-ביולי  " 2014שימושים בבתי ספר לצרכים צבאיים ע"י חמאס וארגוני
טרור אחרים ברצועה :הסתרת רקטות בבית ספר של אונר"א במהלך מבצע "צוק איתן".
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לתוכם אמצעי לחימה מבלי ששומרי בית הספר ידעו על כך .עוד הדגישה ההודעה ,כי אין להם כל
צורך להשתמש בבתי ספר כדי לאחסן אמצעי לחימה )אלראי 20 ,ביולי .(2014

מימין :אחד המשגרים שנמצא בבית הספר בבית חאנון .משמאל :הודעת משרד הפנים ברצועת עזה המכחישה את
הודעת אונר"א.
לצפייה בסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=u57yxd753f8&feature=youtube_gdata_player

שימוש באמבולנסים
 .9במהלך פעילות צה"ל ברצועת עזה זיהה כוח צה"ל שני מחבלים פלסטינים עושים שימוש
באמבולנס כדי לנוע ברצועת עזה על בסיס יומי )דובר צה"ל 22 ,ביולי .(2014

שימוש מחבלים באמבולנס )דובר צה"ל 22 ,ביולי (2014
לצפייה בסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=7O114V9PdmM
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אוכלוסיית רצועת עזה
 .10על-פי המידע שבידנו ,מספר ההרוגים הפלסטינים הגיע מאז תחילת מבצע "צוק איתן" ל610-
)נכון ל 22 -ביולי .(1200 ,להערכתנו נמצאות עשרות רבות של גופות מחבלים ,שנהרגו
בהיתקלויות עם כוחות צה"ל באזורי הלחימה השונים ,אשר אינם נכללים במניין ההרוגים .זאת,
משום שגופותיהם עדיין לא פונו מהשטח וחמאס ושאר הארגונים עדיין אינם מודעים למותם.
 .11מפילוח של  610הרוגים )על פי ממצאי בדיקה לא סופיים ,נכון ל 21-ביולי  (2014עולה ,כי:
א 172 .מחבלים על פי ההתפלגות הבאה:
 94 (1פעילי חמאס.
 54 (2פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין.
 24 (3פעילים מארגוני טרור נוספים.
ב 230 .בלתי מעורבים.
ג 208 .הרוגים ,ששיוכם ומידת מעורבותם בטרור אינם ידועים בשלב זה.
 .12מתחילת השלב הקרקעי של מבצע "צוק איתן" נהרגו למעלה מ 358-פלסטינים על פי הפילוח
הבא:
א .למעלה מ 72-מחבלים )כאמור לעיל עשרות מחבלים נוספים אינם נכללים עדיין במניין ההרוגים
משום שגופותיהם עדיין לא פונו(.
ב 129 .בלתי מעורבים.
ג 157 .הרוגים ,ששיוכם ומידת מעורבותם בטרור אינם ידועים.
 .13דו"ח האו"ם ,שפורסם ביממה האחרונה מצביע על מצב הומניטארי קשה ברצועת עזה .בין
המצוקות הבולטות ,על פי הדו"ח ,בעיות באספקת מים וחשמל ,מחסור בציוד רפואי ובתרופות ומצב
סניטארי ירוד .לדברי הדו"ח מספר העקורים מבתיהם ברצועת עזה עולה על  100,000איש הנזקקת
לסכום של  60מיליון דולר כדי להמשיך לתפקד )אתר  21 ,OCHAביולי .(2014

 .14על פי אונר"א נכון ל 21-ביולי  2014שוהים  84,843עקורים מכלל האזורים ברצועת עזה ב67-
מחסות חירום של הארגון .אונר"א צופה המשך תנועה של אזרחים למחסות הסוכנות )אתר אונר"א,
 21ביולי  .(2014כריס גאנס ,דובר אונר"א מסר ,כי משלוח הומניטארי יצא מדובאי .לדבריו מכיל
המשלוח  115טון ציוד כולל מזרונים שמיכות וערכות היגיינה עבור תושבי רצועת עזה )דף הטוויטר של
הדובר 21 ,ביולי  .(2014הממשלה הפלסטינית החליטה להקצות סיוע בשווי של  25מילין  ₪לרצועה
ו 10-מיליון  ₪עבור התושבים ,שנעקרו מבתיהם )ופא 21 ,ביולי . (2014
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המצב במעברים
מעבר ארז
 .15בית חולים שדה נפתח במעבר ארז .בית החולים כולל עשר מיטות אשפוז ,חדר מיון ,חדר תרופות,
חדרי טיפול בילדים ונשים צילומי רנטגן .בית החולים מסוגל לספק מענה אמבולטורי וטיפול תרופתי
לעשרות חולים )אתר מתאם פעולת הממשלה בשטחים 21 ,ביולי .(2014

בית חולים השדה ,שהוקם במעבר ארז )אתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים 21 ,ביולי (2014

מעבר כרם שלום
 .16מתחילת המבצע עברו במעבר כרם שלום  721משאיות נושאות מזון ,תרופות וציוד רפואי .כמו כן
הוכנסו לרצועה סולר עבור תחנות הכוח ,בנזין לתחבורה וגז לשימוש ביתי )אתר מתאם פעולת
הממשלה בשטחים 21 ,ביולי .(2014

מעבר רפיח
 .17לדברי ג'מאל אלשובאכי ,נציג הרשות הפלסטינית במצרים צפוי המעבר להיפתח ב 22-ביולי
 2014ליציאת פצועים ובעלי דרכונים זרים )ופא 21 ,ביולי  .(2014בהתייחסו למצב במעבר במהלך
מסיבת עיתונאים משותפת עם מזכ"ל האו"ם ,באן קי מון ,אמר סמאח שכרי ,שר החוץ המצרי ,כי
במהלך המשבר הנוכחי נפתח המעבר כדי לאפשר לפצועים לקבל טיפול בבתי חולים במצרים .לדבריו
המעבר ממלא את תפקידו והוא יישאר פתוח .גם סיוע הומניטארי ,שיגיע יכנס לרצועה דרך המעבר
ומצרים לא תחסוך כל מאמץ כדי לספק לרצועת עזה סיוע )אלערביה 21 ,ביולי .(2014

122-14

12

יהודה ושומרון
פיגוע ירי
 .18ב 21 -ביולי  2014בשעות הלילה נפצע צעיר ישראלי באורח קשה מירי בצומת רחלים )סמוך
לאריאל( .לעבר הצעיר ,בן  25שהמתין בתחנת הסעה במקום ,נורו מספר יריות מרכב חולף .הוא נפצע
בגבו ,רגלו וידו .הפצוע פונה לבית החולים  .צה"ל פתח בסריקות במקום.
 .19גדודי חללי אלאקצא ,הזרוע הצבאית של פתח ,קיבלו אחריות על ירי על מכונית ישראלית בכביש
העוקף ליד דרום רחלים סמוך שכם ב 22-ביולי ) 2014שאשה 22 ,ביולי (2014

הודעת האחריות על פיגוע הירי )אתר שאשה 22 ,ביולי (2012

קריאות של הזרוע הצבאית של פתח לאנתיפאדה
 .20הזרוע הצבאית של פתח הודיעה על כוננות מלאה בקרב אנשיה וחידוש הפיגועים בכל מוקדי
החיכוך נגד כוחות צה"ל .לדברי ההודעה "תרעיד" הזרוע הצבאית את "הישות הציונית" ביהודה ושומרון
והיא מבטיחה אנתיפאדה ,שישראל לא ראתה כדוגמתה .היא ביקשה מכל הארגונים להתאחד תחת
עקרון הנשק ו"ההתנגדות" לשחרר את האסירים ולנקום את דם ה"שהידים" )מען 21 ,ביולי .(2014
מהימנות ההודעה אינה ברורה לנו.
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מגעים להפסקת אש
 .21בקהיר נמשכים המגעים להשגת הפסקת אש על בסיס היוזמה המצרית .למצרים הגיעו מזכיר
המדינה האמריקאי ג'והן קרי ומזכ"ל האו"מ באן קי מון .חמאס עדיין אינה מסכימה להפסקת אש מיידית
ובלתי מותנית והיא נצמדת לדרישות היסוד שלה ,שבמרכזן פתיחת מעבר רפיח ושחרור עצורים ,שבידי
ישראל )משוחררי עסקת שליט ופעילי חמאס ,שנעצרו במהלך מבצע "שובו אחים"(.
 .22סמאח שכרי ,שר החוץ המצרי אמר ,כי מצרים קיימה מגעים עם בכירים בחמאס לפני שהציגה
את היוזמה שלה .לדבריו ,הריבונות על מעבר רפיח היא דבר שמצרים אינה מוכנה לדון בו .דובר משרד
החוץ המצרי הדגיש ,כי המשבר לא ייפתר ללא מצרים )אלחיאת 21 ,ביולי .(2014
 .23במסגרת המגעים להפסקת אש נפגש אבו מאזן עם ח'אלד משעל ,ראש הלשכה המדינית של
חמאס ,בקטר )ופא 21 ,ביולי  .(2014מקורות פלסטינים רשמיים מסרו ,כי בפגישה הושגה התקדמות
במאמצים להשיג הרגעה )אלמיאדין 21 ,ביולי  .(2014עזת אלרשק ,בכיר חמאס ,שהשתתף בפגישה
הכחיש את הדיווח באומרו ,כי במהלך הפגישה הודגש ,שחמאס מסרבת ליוזמה המצרית )אלערביה,
 21ביולי .(2014

פגישת ח'אלד משעל ואבו מאזן )וופא 21 ,ביולי (2014

 .24בהצהרה ,שפרסמה לשכת ההסברה של המועצה המחוקקת הדגיש אסמאעיל הניה ,סגן ראש
הלשכה המדינית של חמאס ,כי התנאים שהם הציבו הם מינימום לכל הרגעה עתידית והם אינם יכולים
להסכים לפחות מכך )אלראי 21 ,ביולי  .(2014בנאום ,שנשא אסמאעיל הניה ,סגן יו"ר הלשכה המדינית
של חמאס ,חזר שוב על תנאי חמאס להפסקת אש :הפסקת התוקפנות מצד ישראל ,הסרת המצור
שיכלול פתיחה של המעברים ,ושחרור העצירים הפלסטינים שנעצרו במסגרת מבצע "שובו אחים" )ערוץ
אלאקצא 21 ,ביולי .(2014
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 .25רמצ'אן שלח ,מזכ"ל הג'האד האסלאמי בפלסטין אמר ,כי ארגונו שותף לרשימת הדרישות
להפסקת האש אולם הוסיף ,כי יש "לפתח" את היוזמה המצרית .באשר לפתיחת מעבר רפיח אמר ,כי
מדובר בסוגיה רגישה הקשורה ליחסי הרשות הפלסטינית ,חמאס ומצרים .סוגיה זו מהווה לדעתו
מכשול גדול בדרך להשגת הפסקת אש )אלמיאדין 21 ,ביולי .(2014
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