חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 24-17באפריל 2018

עיקרי המסמך
ב 20-באפריל  2018יום השישי הרביעי מאז תחילת אירועי "צעדת השיבה הגדולה" ,הפגינו כ10,000-
פלסטינים בחמישה מוקדים מרכזיים לאורך גבול הרצועה .למרות הירידה במספר המשתתפים גברה
האלימות בהפגנות וגברו הניסיונות לפגוע בחיילי צה"ל  .מעשי האלימות כללו ,בין השאר ,השלכת מטענים
ושיגור עפיפונים אליהם חוברו חפצים בוערים כדי להצית שריפות בישראל .כמה שריפות פרצו ביישובי
עוטף עזה .המארגנים הכריזו על יום השישי הקרוב ) 27באפריל( כעל "יום השישי של הצעירים המורדים"
לפיכך ניתן לצפות להשתתפות מוגברת של בני נוער במעשי האלימות.

סרטון המתעד את הפגנות חמאס האלימות סמוך לגדר הגבול עם ישראל תוך
שימוש בילדים ובני נוער )דובר צה"ל 20 ,באפריל (2018

ביהודה ושומרון ממשיך הציבור הפלסטיני להימנע מביטויי הזדהות יוצאי דופן עם הרצועה ,גם לרגל
אירועים מיוחדים .אירועי "יום האסיר" הפלסטיני צוינו השבוע בהיקף מוגבל ללא אירועים מיוחדים .בתחום
הפיגועים ראוי לציין סיכול ניסיון להבריח מטען חבלה רב עוצמה ,שהוסלק בגג משאית אשר עברה לשטח
ישראל )דרך מעבר ריחן( .המטען היה מיועד ככל הנראה להתפוצץ במהלך חגיגות יום העצמאות
בנתניה או בחדרה .שר הביטחון הורה לסגור את המעבר עד להודעה חדשה.

"צעדת השיבה הגדולה"
סיכום האירועים
ביום שישי  20באפריל  ,2018יום השישי הרביעי במסגרת אירועי "צעדת השיבה הגדולה" ,התקיימו
ההפגנות תחת הסיסמא "שחרור האסירים והשהידים" .בהפגנות השתתפו ,על פי הערכת דובר צה"ל,
כ 10,000-פלסטינים שהתמקמו בחמישה מוקדים מרכזיים לאורך גבול רצועת עזה .בשעות הבוקר פיזרו
כוחות צה"ל כרוזים בערבית ,שהזהירו את המפגינים מלהתקרב לגדר .בכרוזים נכתב ,כי צה"ל יפעל נגד כל
מי שינסה לפגוע בגדר .בדף הפייסבוק של "צעדת השיבה הגדולה" נכתב ,כי המשתתפים בצעדה פיזרו
בתגובה כרוזים בעברית בהם הדגישו את זכותם לשוב אל אדמתם וקראו לחיילי צה"ל שלא לציית
למפקדיהם ולשוב לבתיהם )דף הפייסבוק של צעדת השיבה הגדולה 20 ,באפריל .(2018
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המפגינים במזרח ג'באליא ב 20-באפריל ) 2018דף הפייסבוק אלשמאל און ליין 20 ,באפריל (2018

למרות הירידה בכמות המשתתפים גברה האלימות בהפגנות וגברו הניסיונות לפגוע בחיילי צה"ל.
במהלך ההפגנה הבעירו המפגינים צמיגים רבים .בחסות עשן הצמיגים הבוערים ניסו פעילים ,ביניהם
ילדים ,להתקרב לגדר ,לחבל בתשתיות ביטחוניות ולחצות את גדר הביטחון .כמו כן יודו אבנים ,הושלכו
מטענים ושוגרו עפיפונים אליהם חוברו חפצים בוערים כדי להצית שריפות בשטח ישראל )דובר צה"ל,
 21באפריל  .(2018כמה עפיפונים הצליחו לחצות את גבול הרצועה ולהצית שריפות ביניהם שריפת חורש
סמוך לכרם שלום ,שריפה בשדה פתוח בקיבוץ בארי .עפיפון נוסף גרם לשריפה גדולה במתבן סמוך לקיבוץ
כיסופים )דף הפייסבוק צבע אדום 21 ,באפריל . 1(2018

מימין :פלסטינים משגרים עפיפון תבערה ממרכז הרצועה לעבר ישראל )חשבון הטוויטר  21 ,PALINFOבאפריל
 .(2018משמאל :שריפה במתבן בקיבוץ כיסופים כתוצאה מעפיפון תבערה )דף הפייסבוק שהאב 21 ,באפריל
(2018

 1בכתבה ששודרה בערוץ אלאקצא נמסר ,כי צעירים פלסטינים הצליחו לגרום לשריפות בחורשות ובעמדות ישראליות
באמצעות עפיפונים שעליהם חומרי תבערה .עוד נאמר בכתבה כי הפרחת העפיפונים נעשית על ידי הפלסטינים
ממקומות בטוחים בהם לא מצליחים הצלפים של צה"ל לפגוע וכי השימוש בעפיפונים מתגבר מיום ליום )ערוץ אלאקצא,
 18באפריל .(2018
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מימין :הבערת הצמיגים סמוך לגדר הגבול עם ישראל )דף הפייסבוק שהאב 20 ,באפריל  .(2018משמאל :מקלע
ענק שנעשה בו שימוש ליידוי אבנים וסלעים לעבר כוחות צה"ל )אלקבס 20 ,באפריל (2018

ילדים ונערים פלסטינים מתקרבים לגדר הגבול עם ישראל ,ולאחר מכן מושכים את גדר התיל באמצעות חבל
)אלחדת' 22 ,באפריל (2018

בהפגנות נכחו חברי ההנהגה הבכירה של חמאס ,ובראשם ,אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית
של חמאס ויחיא אלסנואר ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה  ,שהיה מלווה בבנו בן השלוש
ובתו בת שבעה חודשים .על פי הדיווחים ,עמד סנואר במרחק של כ  300-מ' מהגדר )חשבון הטוויטר של
סוכנות הידיעות שהאב 20 ,באפריל  .(2018בדברים שנשא אסמאעיל הניה ,בעת שביקר בצפון הרצועה ,הוא
קרא לפלסטינים להתכונן ל"שטפון אנושי" בכל גבולות פלסטין "בתוך האדמות הכבושות ומחוצה
להן" )אתר תנועת חמאס 20 ,באפריל .(2018

מימין :אסמאעיל הניה ,יו"ר הלשכה המדינית של חמאס ,נושא נאום ב"מחנה השיבה" במזרח ג'באליא
)דף הפייסבוק שהאב 20 ,באפריל .(2018
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משמאל :יחיא אלסנואר בקרב המפגינים במזרח העיר עזה )חשבון הטוויטר  20 ,PALINFOבאפריל
 ;2018חשבון הטוויטר פלסטין אלא'ן 20 ,באפריל (2018

נפגעים
על פי משרד הבריאות ברצועת עזה בהפגנות נהרגו ארבעה פלסטינים ,ביניהם ילד בן  ,15ונפצעו למעלה
מ 700-בני אדם ,כמחצית מהם טופלו בשטח )שני בני אדם נוספים מתו מפציעות קודמות מספר ימים לאחר
מכן( .סה"כ על פי דיווח משרד הבריאות ברצועת עזה נהרגו מאז  30במרץ  2018ארבעים בני אדם.
יודגש כי משרד הבריאות הפלסטיני ,שעל נתוניו מסתמכים כלי תקשורת בישראל ובעולם אינו מפרסם את
החלוקה בין אזרחים פלסטינים לבין פעילי טרור .הרושם המתקבל הוא של מותם של מפגינים פלסטינים
תמימים שאין להם קשר לטרור או לארגוני הטרור בעוד שבמציאות מרבית ההרוגים בינם פעילי טרור או
כאלה המזוהים עם ארגוני הטרור )עדכון ניתוח ההרוגים יופץ על ידי מרכז המידע במסמך נפרד(.

אינפוגרף שפרסם משרד הבריאות ברצועה לסיכום הנפגעים ב  20-באפריל )דף הפייסבוק של דובר
משרד הבריאות ברצועה 20 ,באפריל (2018

מותו של מחמד איוב ,הנער בן ה ,15-עורר תגובות רבות .אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של
חמאס ,שביקר בסוכת האבלים של המשפחה ,כינה את הריגתו "פשע" ואמר ,כי מותו של הילד הוא עדות
חדשה "לטרור" שבו נוקטת ישראל )אלג'זירה.נט 21 ,באפריל  .(2018צאא'ב עריקאת ,מזכיר הועד הפועל
של אש"ף ,האשים את ישראל בביצוע "פעולות צליפה ורצח מכוונות" נגד חפים מפשע ברצועת עזה תוך
הפרה של הדין הבינלאומי .הוא גם גינה את הצהרות שר הביטחון אביגדור ליברמן שבירך לדבריו את חיילי
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צה"ל על פעילותם בגבול עזה )אלחיאת אלג'דידה 21 ,באפריל  .(2018בצה"ל הודיעו כי יתחקרו באופן
יסודי את נסיבות מותו של הנער והוסיפו ,כי חמאס פועלת באופן מכוון לסיכון נערים כאשר שהיא
שולחת אותם אל הגדר כדי שישמשו בפועל כ"מגן אנושי" ) 21 ,ynetבאפריל .(2018
חמאס הודיעה כי העניקה ל 350-פלסטינים שנפצעו במהלך "צעדת השיבה" סיוע כלכלי למטרות טיפול.
לדברי חמאס הסיוע עומד על סכום של  75,000דולרים לפצועים באורח בינוני וקשה )צפא 18 ,באפריל
.(2018

ניסיונות לבצוע פיגועים בחסות האירועים
במהלך הימים שקדמו ליום שישי ולאחר יום שישי התקיימו עימותים בהיקף מוגבל כוחות צה"ל לבין כמה
מאות מפגינים פלסטינים אלימים לאורך גדר הגבול עם ישראל .המפגינים המשיכו לנסות לחבל בגדר,
הבעירו אש ,השליכו בקבוקי תבערה ושלחו עפיפונים לעבר ישראל אליהן חוברו חפצים בוערים.
העפיפונים גרמו למספר שריפות לאורך גדר הגבול ובישובים סמוכים  .צה"ל הגיב בירי לעבר המתפרעים.
להלן מספר אירועים:
ב 18-באפריל  2018התקרבו חמישה פלסטינים חשודים לעבר גדר הביטחון מזרחית לח'אן יונס
לפחות אחד מהם היה חמוש .כוח צה"ל ביצע ירי לעברם  .הפלסטינים התכוונו להניח מטענים וחפצים
שונים במטרה לפגוע בכוחות צה"ל ) 18 ,ynetבאפריל .(2018
ב 22-באפריל  2018ירו כוחות צה"ל לעבר שני פלסטינים שהגיעו לאזור גדר הביטחון סמוך לח'אן
יונס וניסו לחבל בגדר בתגובה ביצע צה"ל ירי השניים נפצעו באורח קל .הפלסטינים דיווחו על שני
פצועים באזור שמזרחית לח'זאעה )ופא 22 ,באפריל .(2018
ב 23-באפריל  2018חדרו לשטח ישראל ארבעה פלסטינים ,שחתכו את גדר הביטחון לאחר מרדף
של כוחות צה"ל נעצרו הארבעה שלא היו חמושים והועברו לחקירה )דף הפייסבוק צבע אדום24 ,
באפריל .(2018
ב 24-באפריל  2018עצרו כוחות הביטחון שני פלסטינים שחצו את גדר הביטחון וחדרו לשטח
ישראל .השניים הועברו לחקירה )דף הפייסבוק צבע אדום 24 ,באפריל .(2018

צפי להמשך
לדברי המארגנים הוכרז יום השישי  27באפריל  2018כ"יום השישי של הצעירים המורדים" )חשבון
הטוויטר דניא אלוטן 20 ,באפריל  .(2018במסגרת ההכנות ליום השישי הקרוב דווח ,כי הוקמה נקודה לאיסוף
צמיגים ברפיח )חשבון הטוויטר פאל די אף 22 ,באפריל  .(2018גוף בשם האיחוד הכללי לרשויות הנוער קרא
לנוער ברצועת עזה ,בגדה המערבית ,בירושלים ובישראל להשקיע את מלוא מאמציו ולקחת חלק בפעילויות
ובפרט בצעדות יום השישי הקרוב )ערוץ אלאקצא 22 ,באפריל .(2018
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הכנות לצעדה הבאה .מימין :איסוף נעליים ב"מחנה השיבה" במזרח ח'אן יונס להשלכתם על חיילי צה"ל )חשבון
הטוויטר של צלם העיתונות חסן אצליח 22 ,באפריל  .(2018משמאל :איסוף צמיגים ברפיח )חשבון הטוויטר
 22 ,PALINFOבאפריל (2018

מארגני הצעדה מנסים עתה טקטיקה חדשה במסגרתה מידי שבוע יועתק מיקומם של המאהלים
מספר מטרים לכיוון הגדר .הכוונה היא שב 15-במאי ,שיאם של האירועים ,יהיו האוהלים ממוקמים סמוך
מאד לגדר .חשבונות טוויטר שונים תיעדו את קידום המחנה לעבר הגבול )שהאב ,פאל אינפו 19 ,באפריל
 .(2018ח'אלד אלבטש ,מתאם הרשות הלאומית העליונה ל"צעדת השיבה הגדולה" ובכיר הג'האד
האסלאמי בפלסטין ,הודיע על העברת מיקום מחנות צעדת השיבה חמישים מטרים קדימה כצעד ראשון
המבטא את ההתקדמות לעבר "זכות השיבה" וכביטוי לדבקות העם הפלסטיני במימוש מטרותיו
)פלסטין אליום 18 ,באפריל .(2018

העתקת מחנה האוהלים חמישים מטרים לעבר הגבול )דף הפייסבוק של ערוץ אלקדס 19 ,באפריל (2018

גורמים פלסטינים ממשיכים להדגיש כי "צעדת השיבה הגדולה" תגיע לשיאה ב 15-במאי )"יום
הנכבה"( וקוראים לציבור הרחב לקחת חלק בפעילויות )ופא 23 ,באפריל  .(2018במסיבת עיתונים ,שכינסה
הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה נמסר ,כי ב 15-במאי יפנו כל המפגינים לכיוון גדר הביטחון כדי
לחתוך את גדרות התיל וקראו לקהילה הבינלאומית להעניק להם הגנה בינלאומית )אלאקצא17 ,
באפריל  .(2018דאוד שהאב ,דובר הג'האד האסלאמי בפלסטין וראש ועדת ההסברה של הצעדה ,אמר
כי מתקיים תיאום בדרגים גבוהים בין כל הארגונים כדי להפיץ את הצעדה לגדה המערבית ולירושלים
)אלמיאדין 20 ,באפריל .(2018
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קריקטורה שפרסמה חמאס ה מבטאת את נחישותה לקיים את "זכות השיבה" לעבר ישראל
)דף הפייסבוק של אלרסאלה 21 ,באפריל (2018

סיכול פיגועים

חשיפת מטען שהיה מיועד לביצוע פיגוע בערב יום העצמאות
ב 18-באפריל  ,2018ערב יום העצמאות ,הגיעה משאית סחורה פלסטינית למעבר ריחן )סמוך לג'נין(.
המשאית עוררה את חשד הבודקים הביטחוניים של רשות המעברים  .במהלך סריקה שביצעו הבודקים אותר
מטען חבלה רב עוצמה ,שהוסלק בגג המשאית .המטען היה מורכב מכמה מטעני צינור מאולתרים .נהג
המשאית נעצר לחקירה.
מחקירה ראשונית עלה ,כי הנהג היה בעל היתר כניסה קבוע לישראל .עוד עלה ,כי לוחיות הזיהוי של
המשאית היו לוחיות שנגנבו מכלי רכב פרטי .במערכת הביטחון סבורים שהמטען ,שהיה במשקל של כעשרה
ק"ג ,היה מיועד להתפוצץ במהלך חגיגות יום העצמאות בנתניה או בחדרה .בתגובה הורה שר הביטחו ן
אביגדור ליברמן למתאם פעולות הממשלה בשטחים לסגור את מעבר ריחן עד להודעה חדשה )הארץ18 ,
באפריל .(2018
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המשאית שנתפסה במעבר ריחן כשעל גגה הוסלק מטען נפץ רב עוצמה .על פי החשד ,יועד המטען לביצוע פיגוע
במהלך יום העצמאות )דף הפייסבוק של משרד הביטחון 18 ,באפריל (2018

מעצר פלסטיני שברשותו סכין
ב 18-באפריל  2018עצרו שוטרי יחידת המעברים של משטרת ישראל במעבר קלנדיה תושב עזה בן .32
ברשותו נמצאה סכין .הוא נעצר והובא לחקירה )דוברות המשטרה 18 ,באפריל .(2018

הסכין שנתפסה במעבר קלנדיא )אתר משטרת ישראל 18) ,באפריל (2018

הפגנות ,עימותים והפרות סדר
במהלך השבוע נמשכו ההפגנות והפרות הסדר האלימות ביהודה ,שומרון ,ירושלים .אירועי יום האסיר
הפלסטיני צוינו ברחבי יהודה ושומרון בצורה מוגבלת יחסית וללא אירועים מיוחדים .כמה מאות
פלסטינים התעמתו עם כוחות הביטחון הישראליים במספר מוקדים .הפלסטינים דיווחו על נער פלסטיני
שנפצע בעימותים עם כוחות הביטחון הישראליים בכפר אללבן אלשרקיה )דרומית לשכם( )ופא 20 ,באפריל
.(2018
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ב 23-באפריל  ,2018בפעילות משותפת של כוחות הביטחון הישראליים ,נעצרו באזור רמאללה 15
פלסטינים החשודים כפעילי חמאס בכירים .כמו כן הוחרמו כספים שיועדו לפעילות טרור ונסגר בית דפוס
שהפיץ תכנים מסיתים .החשודים שנתפסו ניהלו קשרים עם ח'אלד אלדין חאמד ,פעיל חמאס מרצועת עזה,
ובכירי חמאס נוספים ברצועה .הפעילים קיבלו מחמאס מימון לקידום פעילות טרור באזור מגוריהם )שירות
הביטחון הכללי 23 ,באפריל .(2018
במקביל נמשכו אירועי יידויי האבנים והשלכת בקבוקי התבערה לעבר כוחות הביטחון ולעבר מטרות
אזרחיות .להלן אירועים בולטים:
 23באפריל  -2018אבנים יודו לעבר אוטובוס בעוג'ה שבבקעת הירדן .לא היו נפגעים .נגרם נזק
לאוטובוס )דף הפייסבוק צבע אדום 23 ,באפריל .(2018
 22באפריל  – 2018אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לדיר נזאם )צפונית מערבית לראמאללה(.
לא היו נפגעים .נזק נגרם לשמשת כלי הרכב .אבנים יודו לעבר אוטובוס בין עזון למעלה שומרון
)אזור שבין שכם לקלקיליה( .לא היו נפגעים .נגרם נזק לאוטובוס )דף הפייסבוק צבע אדום22 ,
באפריל .(2018
 22באפריל  -2018אבנים יודו לעבר כלי רכב ישראלים בין בית פוריכ לאיתמר )סמוך לשכם(.
לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )דף הפייסבוק צבע אדום 22 ,באפריל .(2018
 20באפריל  – 2018בכפר בורקה )מזרחית לראמאללה( רוססו כתובות ונגרם נזק לכמה כלי
רכב .כוחות הביטחון פתחו בחקריה לאיתור החשודים )דף הפייסבוק צבע אדום 20 ,באפריל .(2018
 19באפריל  – 2018אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לחזמה )צפונית לירושלים( לא היו נפגעים.
נגרם נזק לשמשת כלי הרכב )דף הפייסבוק צבע אדום 19 ,באפריל .(2018

אוטובוס ישראלי שנפגע מאבן שיידו לעברו פלסטינים סמוך לכפר חזמא ,מזרחית לירושלים
)דף הפייסבוק שהאב 23 ,באפריל (2018

 19באפריל  – 2018אבנים יודו לעבר אוטובוס שחלף סמוך לעזון )בין שכם לקלקיליה( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לשמשת האוטובוס )דף הפייסבוק צבע אדום 19 ,באפריל .(2018
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 19באפריל  – 2018בקבוק תבערה הושלך לעבר אוטובוס דרומית לכרמי צור על כביש גוש
עציון חברון .לא היו נפגעים .בקבוק תבערה נוסף הושלך בכביש ) 443כביש ירושלים-מודיעין -תל
אביב( לא היו נפגעים )דף הפייסבוק צבע אדום 19 ,באפריל .(2018
 18באפריל  - 2018אבנים יודו לעבר כלי רכב ישראלי סמוך לבית ענון )צפונית לקרית ארבע( .
אישה נפצעה בפניה ופונתה לבית החולים לקבלת טיפול .אוטובוס שנסע סמוך לארגמן בבקעת הירדן
נפגע אף הוא מאבנים )דף הפייסבוק צבע אדום 18 ,באפריל .(2018
 17באפריל  - 2018אבנים יודו לעבר כלי רכב שחלפו סמוך לביתר עילית )דרומית מערבית
לירושלים( .אישה נפגעה באורח קל )דף הפייסבוק צבע אדום 17 ,באפריל .(2018

פיגועים משמעותיים שבוצעו בשנה האחרונה
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הריסת ביתו של מחבל לוותה בעימותים בין פלסטינים לבין כוחות הביטחון
הישראליים
כוחות הביטחון הישראלים הרסו בג'נין את ביתו של אחמד קונבע  ,שהיה חבר בחוליה שביצעה את פיגוע
הירי סמוך לחוות גלעד ,בו נהרג הרב רזיאל שבח ) 9בינואר  .(2018במהלך פעולות ההריסה התפתחו
עימותים בין כוחות הביטחון הישראליים לבין פלסטינים אשר ביצעו ירי ,השליכו מטענים ויידו אבנים לעבר
הכוח הישראלי  .לוחמת משמר הגבול נפצעה באורח קל מירי )דובר צה"ל 24 ,באפריל .(2018
אחמד קונבע היה חבר בחוליה שבראשה עמד אחמד ג'ראר ,פעיל חמאס ,שנהרג במהלך קרב יריות עם
כוחות הביטחון הישראליים בכפר יאמון כחודש לאחר ביצוע הפיגוע .בכתב האישום ,שהגישה הפרקליטות
הצבאית נגד קונבע נחשף ,כי חברי החוליה היו מעורבים בפיגועי ירי נוספים נגד בתים וכלי רכב ישראליים
) 24 ,ynetבאפריל .(2018

" 2פיגועים משמעותיים" מוגדרים על -ידינו כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים .לא נכללים
בהם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
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דרום ישראל
ירי רקטות
במהלך השבוע לא אותרו נפילות רקטות בשטח ישראל.
12

11

נפילות רקטות בשטח ישראל בחתך חודשי
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הערות

* הסטטיסטיקה אינה כוללת נפילת רקטות בשטח רצועת עזה או ירי פצצות מרגמה לעבר ישראל.

הערות

* הסטטיסטיקה אינה כוללת נפילת רקטות בשטח רצועת עזה או ירי פצצות מרגמה לעבר ישראל.
*שש מהרקטות שנפלו בחודש פברואר היו רקטות ששוגרו מחצי האי סיני לעבר ישראל ,ככל הנראה על ידי
פעילי מחוז סיני של דאעש .בחודש אפריל שוגרה רקטה אחת מחצי האי סיני שנפלה בשטח ישראל .הרקטה
שוגרה על ידי פעילי מחוז סיני של דאעש .בחודש אוקטובר  2017שוגרו שתי רקטות מצפון חצי האי סיני ע"י
שלוחה של דאעש בסיני .הרקטות נפלו בשטח המועצה האזורית אשכול.
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רצועת עזה
המצב ההומניטארי ברצועה
עבד אללטיף אלחאג' ,מנכ"ל בתי החולים במשרד הבריאות ברצועת עזה ,הודיע כי אזלו  44סוגים של
תרופות המיועדות לחולי סרטן ומחלות דם )דניא אלוטן 21 ,באפריל  .(2018מרואן אבו סעדה ,מנהל בית
החולים הכירורגי במרכז הרפואי אלשפאא' ,אמר כי בכל יום נדחים  60-50ניתוחים ,שנקבעו מראש בשל
ניתוחים דחופים לפצועים מ"צעדת השיבה" הוא הזהיר כי יש להעביר את חולי הסרטן לטיפול "בחוץ" ויש
לנתח אותם כדי שחייהם לא יהיו נתונים לסכנה )דניא אלוטן 22 ,באפריל .(2018

מותם של פעילי הזרוע הצבאית ב"תאונות עבודה"
הזרוע הצבאית של חמאס דיווחה על מותו של תאא'ר נאיף אלזריעי תושב דיר אלבלח ,בן  ,30באחת
ממנהרות "ההתנגדות" )אתר הזרוע הצבאית 22 ,באפריל  .(2018תאא'ר אלזרעי היה פעיל הזרוע הצבאית
של חמאס ונהרג במהלך עבודתו בכניסה למנהרה שקרסה )ופא 22 ,באפריל .(2018

פעיל חמאס צבאי ת'אא'ר אלזריעי ,שנהרג בקריסת מנהרה במרכז הרצועה
)אתר הזרוע הצבאית של חמאס 22 ,באפריל (2018

אשרף אלקדרה דובר משרד הבריאות ברצועת עזה הודיע על מותו של מחמד נמר חסן אלמקאדמה ,בן
 ,55פעיל הזרוע הצבאית של חמאס ,בעקבות "פיצוץ פתאומי" בבית לאהיא בצפון רצועת עזה .נמסר כי
בפיצוץ נפצעו שלושה נערים ,אחד מהם בנו של אלמקאדמה )ופא 23 ,באפריל  .(2018בהודעה שפרסמה
הזרוע הצבאית של חמאס נאמר ,כי אלמקאדמה נהרג כתוצאה מפגז של גורם חשוד )את הזרוע הצבאית23 ,
באפריל .(2018
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מחמד נמר אלמקאדמה )אתר הזרוע הצבאית של חמאס 23 ,באפריל (2018

ביקור משלחת חמאס במצרים
ב 17-באפריל  2018הגיעה למצרים משלחת חמאס בראשות ח'ליל אלחיה .חברי המשלחת חברו
במצרים לבכירים בהנהגת החוץ של חמאס בראשות צאלח אלערורי )אתר חמאס 19 ,באפריל .(2018
במקביל הגיעה למצרים משלחת פתח בראשות מחמוד אלעאלול .המשלחות נפגשו בנפרד עם בכירי
המודיעין הכללי המצרי בראשות עבאס כמאל ממלא מקום ראש המודיעין הכללי .ברקע הפגישות הכרזת אבו
מאזן על החרפה של צעדי הענישה נגד רצועת עזה .גורמי חמאס ציינו ,כי המפגש התקיים באווירה חיובית,
והדגישו את תמיכתה של מצרים במאמצים להשגת פיוס פלסטיני והקלת המצור ברצועה )אלערבי אלג'דיד,
 20באפריל .(2018

משלחת חמאס שהגיעה לקהיר במשלחת מימין לשמאל  :זאהר ג'בארין ,רוחי משתהא ,מוסא אבו מרזוק ,צאלח
אלעארורי ,חסאם בדראן וח'ליל אלחיה )חשבון הטוויטר של ערוץ אלקדס 19 ,באפריל (2018
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הרשות הפלסטינית
כינוס המועצה הלאומית הפלסטינית
נמשכות ההכנות לכינוס המועצה הלאומית הפלסטינית המתוכנן להתקיים ב 30-באפריל 2018
בראמאללה .מזכיר המועצה דיווח כי כל הזמנות לכנס חולקו )דניא אלוטן 22 ,באפריל  .(2018לדברי צאא'ב
עריקאת ,מזכיר הועד הפועל של אש"ף ,מדובר בכינוס חשוב ביותר שיעסוק במעבר הרשות הפלסטינית
למעמד של מדינה )אלמיאדין 23 ,באפריל  .(2018צלאח אלברדאויל ,חבר הלשכה המדינית של חמאס,
הודיע ,כי הם לא קיבלו מהרשות הפלסטינית הזמנה להשתתף בכינוס המועצה הלאומית והוסיף ,כי גם אם
יוזמנו הם לא יגיעו )אלקדס אלערבי 23 ,באפריל .(2018
מחמד אשתיה ,חבר הועד המרכזי של פתח מסר ,כי בכינוס המועצה הלאומית הפלסטינית ייערכו שינויים
מהותיים בהרכב הועד הפועל של אש"ף לדבריו יוחלפו  12מתוך  18החברים בוועד )אלחיאת 22 ,באפריל
 .(2018חנא עמירה ,חבר הועד הפועל של אש"ף ,אמר כי יבוצעו שינויים במבנה הארגוני של אש"ף ,תצומצם
כמות הפעילים ותעודכן שיטת העבודה .כמו כן תסגרנה מחלקות באש"ף ומספר חברי המועצה יקוצץ ללא
יותר מ) 700-עמאן.נט 21 ,באפריל  .(2018מקור פלסטיני חשף כי סלים זענון יו"ר המועצה סירב להצעה לדון
במהלך הכינוס הנושא בחירת יו"ר חדש )קדס.פרס 22 ,באפריל .(2018
חסאם בדראן ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,אמר שחמאס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין ומספר
ארגונים נוספים ,המתנגדים לכינוס ,החליטו לקיים כינוס מקביל בבירות ובעזה )ערבי  22 ,21באפריל
 .(2018בהודעה שפרסם ח'אלד עבד אלמג'יד ,מזכיר איחוד כוחות ההתנגדות הפלסטינית בסוריה ,נאמר כי
ב 29-באפריל  2018תתכנס ועידה בבירות וועידה נוספת ברצועת עזה בהשתתפות כל הגורמים שהודיעו
כי הם מחרימים את המועצה הלאומית הפלסטינית בראמאללה )צפא 22 ,באפריל .(2018

קריקטורה שפרסמה חמאס המבטאות את מורת רוחה מכינוס המועצה#" :לא_לאומי"
)חשבון הטוויטר  22 ,PALINFOבאפריל (2018
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יום האסיר הפלסטיני ביהודה ושומרון
לרגל יום האסיר נפגש אבו מאזן בלשכתו בראמאללה עם משלחת אסירים פלסטינים משוחררים ,אשר
ריצו מעל  15שנות מאסר בבתי הכלא בישראל .במהלך המפגש הדגיש בפניהם אבו מאזן ,כי סוגיית
האסירים הפלסטינים נמצאת בראש סדרי העדיפויות של ההנהגה הפלסטינית ,וכי הם פועלים מול גורמים
בינלאומיים כדי להביא לשחרורם )דף הפייסבוק של אבו מאזן 22 ,באפריל .(2018

אבו מאזן נפגש בלשכתו בראמאללה עם אסירים פלסטינים ,אשר ריצו מעל  15שנות מאסר בבתי הכלא בישראל
)ופא 22 ,באפריל (2018
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