חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 19-13במרץ 2019

ע יק ר י ה מ ס מ ך
במוקד אירועי השבוע עמד פיגוע משולב )פיגוע דקירה ופיגוע ירי( בשתי זירות באזור העיר אריאל
בשומרון .חייל צה"ל ואזרח נהרגו וחייל נוסף נפצע באורח קשה .צה"ל מנהל מרדף אחר המחבל ,שעד כה
לא נתפס .הרשות הפלסטינית לא הגיבה באופן רשמי אך שני בכירים ברשות הפלסטינית גינו )באופן חריג(
את הפיגוע .בחמאס ובג'האד האסלאמי בפלסטין הזדרזו לברך על הפיגוע וברחבי הרצועה חולקו ממתקים
לעוברים ושבים.
ב 15-במרץ  2019שוגרו שתי רקטות מדגם "פג'ר" ) M-75תוצרת איראן( לעבר גוש דן .רקטה אחת
התפוצצה באוויר והשנייה נפלה לים .חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין הכחישו כל קשר לירי ,שבוצע
במהלך שיחות עם משלחת התיווך המצרית )שמיהרה לעזוב את הרצועה( .על פי דובר צה"ל הירי בוצע על
ידי פעילי חמאס אולם לא כפעולה מכוונת אלא בטעות .בעקבות השיגור תקפו כלי טיס של חיל האוויר כמאה
יעדי טרור ברצועה וביניהם משרדים של מטה הגדה של חמאס ואתר תת-קרקעי לייצור אמצעי לחימה
רקטיים .חמאס ביטלה באופן חריג את "צעדת השיבה".
בימים האחרונים שבה חמאס והעלתה את רף האלימות ברצועה ,לאחר למעלה משבוע של שקט יחסי.
העלאת רף האלימות התבטאה בחדירות לשטח ישראל ,חידוש פעילות יחידת ההטרדה הלילית והפרחת
בלוני נפץ .במקביל נמשכות ההכנות לקראת צעדה המונית שתתקיים ב 30-במרץ )המכונה "צעדת
המיליון"( ,העלולה להיות מלווה באלימות רבה" .מקורות פלסטינים" איימו כי אם יהיו הרוגים ופצועים יגנו
הארגונים על הצועדים באמצעות "רובה ההתנגדות" .העלאה אפשרית של רף האלימות והאיום להגיב על
מענה צה"ל יוצרים פוטנציאל לדינמיקה של התדרדרות המצב השטח )זמן קצר לפני הבחירות בישראל
ב 9-באפריל .(2019

יה וד ה וש ומ ר ון
פ יג וע ד ק יר ה ויר י ב א ז ור א ר יא ל
ב 17-במרץ  2019בוצע פיגוע משולב בשתי זירות באזור העיר אריאל שבשומרון .פלסטיני הגיע
רגלית מכיוון הכפר סלפית לתחנת הסעה באריאל  .בתחנה עמדו שני חיילים ,שאבטחו את המקום .הוא דקר
את אחד החיילים ,הרג אותו ,חטף את כלי נשקו והמשיך לכיוון צפון .בדרכו הוא ירה לעבר שלוש מכוניות
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אזרחיות שנסעו בכביש .בירי על המכונית הראשונה הוא פגע באזרח שנפצע באורח אנוש ומת מפצעיו
כיממה לאחר מכן .
המחבל גנב את אחת המכוניות והחל לנסוע לעבר צומת גיתי אבישר כשהוא מבצע ירי לכל אורך הדרך.
בצומת הוא ירה לעבר חייל והמשיך בנסיעה .באזור הכפר בורקין הוא נטש את כלי הרכב הגנוב .צה"ל תגבר
את כוחותיו והוא מנהל מרדף אחר המחבל שעד כה לא נתפס )דובר צה"ל 19 ,במרץ  . (2019באירוע
נהרגו חייל צה"ל ואזרח  .חייל נוסף נפצע באורח קשה.

מימין :זירת פיגוע הדקירה  .משמאל :זירה נוספת של הפיגוע המשולב סמוך לאריאל )חשבון הטוויטר
 17 ,PALINFOבמרץ (2019

כוחות צה"ל סורקים כפרים פלסטינים בגזרת סלפית בעקבות הפיגוע המשולב סמוך לאריאל
)חשבון הטוויטר  17 ,PALINFOבמרץ (2019

בתקשורת הישראלית דווח ,כי המחבל שביצע את הפיגוע הוא עמר אמין אבו לילא ,בן  ,19מהכפר אלזאויה
שממערב לסלפית )ערביי  18 ,48במרץ  .(2019בדף הפייסבוק של תנועת פתח בצידון נטען ,כי אבו לילא הינו

063-19

3
פעיל פתח )דף הפייסבוק של הפתח בצידון 17 ,במרץ  .(2019גולשים ברשתות החברתיות פרסמו תמונות
שלו תוך שהם משבחים את הפיגוע שביצע ואת "גבורתו".

עמר אבו לילא ,שביצע את הפיגוע )ערביי  18 ,48במרץ (2019

טרם התקבלה תגובה רשמית של אבו מאזן או של הרשות הפלסטינית לפיגוע .סוכנות הידיעות
הפלסטינית ופא )הכפופה ישירות למשרד יו"ר הרשות הפלסטינית( פרסמה ידיעה אינפורמטיבית לפיה כוחות
צה"ל הידקו את הכתר באזור סלפית ושכם ,בעקבות הריגת חייל צה"ל סמוך לסלפית )ופא 17 ,במרץ .(2019
אולם ברשות הפלסטינית ובפתח נשמעו גם גינויים חריגים לפיגוע:חסין אלשיח' ,חבר הועד המרכזי של
פתח והשר לעניינים אזרחיים ,גינה את הפיגוע ואמר כי מנגנוני הביטחון של הרשות יעשו את כל המאמצים
כדי לחשוף את מבצעיו .עדנאן אלצ'מירי ,דובר מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית ,אמר כי הפיגוע הוא
מזימה של חמאס שמטרתה להסית את תשומת הלב מהמחאות על יוקר המחיה שמתקיימות בימים אלה
ברצועה.
בחמאס והג'האד האסלאמי הזדרזו לברך על הפיגוע .חמאס ציינה כי הפיגוע מהווה תגובה לכל
"ההפרות והפשעים" של ישראל והוא מוכיח ש"ההתנגדות" על כל צורותיה היא הבחירה הטובה ביותר
למאבק בישראל .ברחבי רצועת עזה חולקו ממתקים לעוברים ושבים לאות שמחה .במספר מוקדים
התקיימו צעדות והפגנות בהן הביעו המשתתפים את שמחתם על הפיגוע )אלאקצא 17 ,במרץ .(2019
בדברים שנשא צלאח אלברדאויל ,חבר הלשכה המדינית של חמאס באחת הצעדות הוא שיבח את
"ההתנגדות" ובירך על הפיגועים .לדבריו אירועים אלה מתבצעים כנקמה על פגיעת ישראל בפלסטינים
)אלאקצא 17 ,במרץ  .(2019ח'אלד אלבטש חבר הלשכה המדינית של חמאס שיבח את הפיגוע ואמר ,כי
פלסטין תוחזר רק באמצעות "ההתנגדות" ולא באמצעות הסדר מדיני או נורמליזציה )אלאקצא 18 ,במרץ
 .(2019דאוד שהאב ,דובר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בירך על הפיגוע והדגיש כי הוא הוא העביר את
המערכה ל"שטחה הטבעי והאמתי" )קרי ,יהודה ושומרון(.
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חמאס מחלקת מיני מתיקה בעזה לאות שמחה על ביצוע הפיגוע )חשבון הטוויטר  17 ,PALINFOבמרץ (2019

מימין :תהלוכת שמחה של חמאס בעזה בעקבות הפיגוע )דף הפייסבוק שהאב 17 ,במרץ  (2019משמאל :כרזה
שפרסמה חמאס המביעה שמחה בעקבות הפיגוע )חשבון הטוויטר  17 ,PALINFOבמרץ (2019

פ יג וע יר י
ב 14-במרץ בוצע ירי מכיוון ג'ילזון לעבר הישוב בית אל .לאחר שבוצעו סריקות במקום זוהתה פגיעה
בבית בישוב .לא היו נפגעים )דובר צה"ל 14 ,במרץ .(2019

א יר וע ים ב ש ט ח
ביהודה ושומרון נמשכו אירועי יידויי האבנים והשלכת בקבוקי התבערה לעבר כוחות הביטחון ולעבר מטרות
אזרחיות .בפעילות סיכול ומנע ,שביצעו כוחות הביטחון הישראליים ברחבי יהודה ושומרון ,נעצרו חשודים
בפעילות טרור ,נתפסו אמצעי לחימה תקניים ומאלתרים .להלן אירועים בולטים:
 19במרץ  – 2019כוחות הביטחון הישראליים שביצעו סריקות בעיר שכם ובכפר עזמוט הסמוך לה
תפסו כלי נשק מאולתר מסוג קרלו ושני כלי נשק נוספים )דובר צה"ל 19 ,במרץ .(2019
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 18במרץ  – 2019בכניסה למערת המכפלה נעצר פלסטיני שברשותו נמצאה סכין )הצלה ללא
גבולות יו"ש 18 ,במרץ .(2019
 18במרץ  – 2019אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש  5סמוך למחסום אורנית .לא היו נפגעים .נזק
נגרם לכלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 18 ,במרץ .(2019
 17במרץ  - 2019במהלך פעילות כוח צה"ל בעיר ג'נין הושלכו לעבר הכוח שני מטעני צינור  .לא היו
נפגעים ולא נגרם נזק ))דובר צה"ל 18 ,במרץ .(2019
 17במרץ  – 2019בקבוק תבערה הושלך לעבר אוטובוס בכביש גוש עציון חברון .הבקבוק גרם
לשריפה .לא היו נפגעים )איחוד הצל 17 ,במרץ .(2019
 17במרץ  – 2019אבנים יודו לעבר אוטובוס צפונית למעלה עמוס )מזרח גוש עציון( .אדם אחד
נפצע באורח קל )איחוד הצלה 17 ,במרץ .(2019
 17במרץ  – 2019פלסטינית שהגיעה לאחת מעמדות הבידוק בכניסה למערת המכפלה עוררה את
חשדם של כוחות הביטחון .בחיפוש שנערך התברר שהיא החביאה סכין עמה ניסתה להיכנס למתחם
)תקשורת ישראלית 17 ,במרץ .(2019

פ יג וע ים מ ש מ ע ות יים ש ב וצ ע ו ב יה וד ה וש ומ ר ון
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יר י ר ק ט ות
יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
ב 15-במרץ  2019בשעות הערב שוגרו שתי רקטות מסוג פג'ר ) 75-Mתוצרת איראן( לעבר גוש דן .רקטה
אחת נפלה לים שרידי הרקטה השנייה שהתפוצצה באוויר נמצאו יום למחרת בשטח בית הספר החקלאי
מקווה ישראל )סמוך לחולון( .הירי בוצע בעיתוי בו התקיימו שיחות הסדרה עם משלחת מצרית ברצועת עזה.
הג'האד האסלאמי בפלסטין  ,ועדות ההתנגדות העממית והזרוע הצבאית של חמאס מיהרו להכחיש את
הדיווחים לפיהם הם אחראים על הירי .חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין אף עדכנו את חברי המשלחת
המצרית ,כי הן אינן אחראיות לירי )חשבון הטוויטר אלחדת' 15 ,במרץ  .(2019על פי הערכת צה"ל הירי
בוצע על ידי פעילי חמאס אולם לא כפעולה מכוונת אלא כטעות )דובר צה"ל 15 ,במרץ  . (2019מיד
לאחר שיגור הרקטות פינתה חמאס את כל מוצביה )חשבון הטוויטר אלחדת' 14 ,במרץ  .(2019המשלחת
הביטחונית מצרית עזבה את הרצועה על פי בקשתה של ישראל )אלערביה 15 ,במרץ .(2019
כיצד התקבל הירי על ידי הציבור הפלסטיני? סוכנות הידיעות הפלסטינית מען )נחשבת לאחת
הפופולאריות בתקשורת הפלסטינית ומשרדיה הראשיים נמצאים בבית לחם( מקיימת בימים אלה סקר
אינטרנטי בקרב גולשי האתר בנושא שיגור הרקטות לעבר גוש דן .הסקר פתוח עד ה 22-במרץ .2019
מתוצאות ביניים שפורסמו עולה )מען 18 ,במרץ :(2019
 52.2%מהגולשים סבורים כי השיגור הינו פעולה הירואית ותגובה הולמת ל"פשעי ישראל".
 37.3%סבורים כי זוהי תגובה ספוראדית המזיקה לאינטרסים הלאומיים.
 10.4%ציינו כי הם לא יודעים.

תוצאות הביניים של סקר הגולשים האינטרנטי )מען 18 ,במרץ (2019

ת ג וב ת צ ה " ל
מספר שעות לאחר שיגור הרקטות ביצעו כלי טיס של חיל האוויר תקיפות נגד יעדים צבאיים ברצועת עזה .
על פי דובר צה"ל הותקפו כמאה יעדי טרור של חמאס .בין האתרים שהותקפו מתחם משרדים של מטה
הגדה של חמאס בשכונת רמאל בעיר עזה ,אתר תת-קרקעי לייצור אמצעי לחימה רקטיים תקניים ,מספר
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מתחמים צבאיים ובהם מוצב של הכוח ימי של חמאס המשמש לייצור אמצעי לחימה ,מתחם אימונים
המשמש את מערך הכלים הבלתי -מאוישים של חמאס ,מוצבים ותשתיות תת-קרקעיות )דובר צה"ל15 ,
במרץ .(2019

יעדי התקיפות האוויריות של צה"ל ברצועת עזה בתגובה לשיגור הרקטות
)דובר צה"ל 15 ,במרץ .(2019

מתחם המשרדים של מטה הגדה של חמאס אמון על הכוונת פעילי טרור באיו"ש
)דובר צה"ל 17 ,במרץ .(2019

מימין :אתר הייצור התת קרקעי לאמצעי לחימה רקטיים.
משמאל :מוצב של הכוח הימי של חמאס המשמש לייצור אמצעי לחימה )דובר צה"ל 17 ,במרץ .(2019
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כלי תקשורת פלסטינים דיווחו ,בין היתר ,על תקיפת הנמל החדש בח'אן יונס )חשבון הטוויטר שבכה קדס,
 15במרץ  ,(2019מוצב של כוחות בדר )חשבון הטוויטר פאל די אף 15 ,במרץ  ,(2019מוצב של המשטרה
הימית בדרום העיר עזה )דניא אלוטן 15 ,במרץ  .(2019מוצבים באזור בית לאהיא )חשבון הטוויטר פאל די
אף 15 ,במרץ " .(2019מוצב אלחשחשין" בעיר רפיח )דניא אלוטן 15 ,במרץ  .(2019דווח על נזק רב כתוצאה
מהתקיפות  .לא דווח על נפגעים.

תקיפות צהל ברצועת עזה בעקבות שיגור הרקטות לעבר גוש דן
2

)חשבון הטוויטר  15 ,Palinfoבמרץ (2019

י ר י ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ב ת ג וב ה ל ת ק יפ ות צ ה " ל
בתגובה לתקיפות חיל האוויר שוגרו מספר רקטות ופצצות מרגמה לעבר יישובי עוטף עזה .סה"כ שוגרו שש
רקטות לעבר יישובי עוטף עזה והעיר שדרות .מערכת כיפת ברזל יירטה חמישה שיגורים )דובר צה"ל15 ,
במרץ  .(2019החל משעות הבוקר של יום שישי  15במרץ  2019השתרר שקט .בעקבות האירועים הודיעה
הוועדה העליונה לצעדות השיבה ,באופן חסר תקדים ,על ביטול אירועי "צעדת השיבה" שתוכננו לשעות
הצהרים )צות אלאצא 15 ,במרץ  .(2019יחד עם זאת נמסר כי מספר פלסטינים הגיעו לגדר הביטחון מזרחית
לעזה והציתו צמיגים )פאל אינפו 15 ,במרץ .(2019

https://twitter.com/PalinfoAr 2
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ד ר ום יש ר א ל
לאחר כעשרה ימים של שקט יחסי הועלה השבוע רף האלימות המתבצעת מהרצועה  .זו התבטאה בחידוש
הפעילויות בגבול רצועת עזה ובכלל זה חדירות פלסטיניות לשטח ישראל ,חידוש פעילות יחידות
ההטרדה הלילית הפרחת בלוני הנפץ ,ואירועי המשט .הפעילות האלימה לוותה באיומים כלפי ישראל
בהפעלת לחץ משום שאינה נענית לדרישות הפלסטיניות )הארץ 19 ,במרץ .(2019

נ יס יונ ות ח ד יר ה
במהלך השבוע עצרו כוחות צה"ל מספר פלסטינים שניסו לחצות את גדר הביטחון בגבול הרצועה
ולהגיע לשטח ישראל .ב 14-במרץ  2019נעצר פלסטיני סמוך לגדר הביטחון בדרום רצועת עזה .ברשות
הפלסטיני נמצאה סכין .הוא הועבר לחקירה )דובר צה"ל 14 ,במרץ  .(2019ב 17-במרץ  2019עצרו כוחות
צה"ל מספר פלסטינים שניסו לחצות את הגדר בדרום רצועת עזה )  18 ynetבמרץ .(2019

ש יגור ב ל וני נפ ץ
לאחר הפוגה של כשבוע נמסר על חזרתם לפעולה של יחידות בני זוארי ,המשגרות את בלוני התבערה/נפץ
לעבר ישראל  .ב 17-במרץ  2019העלתה יחידת "בני אלזוארי ברפיח" סרטון בו נראה פעיל היחידה מכין בלון
לשיגור לשטח ישראל .בסרטון נראה הפעיל מחבר לבלון הנפץ מטען נפץ כלשהו .

תמונות מהסרטון שפרסמה יחידת "בני אלזוארי ברפיח"
)דף הפייסבוק של יחידת "בני אלזוארי ברפיח" 17 ,במרץ (2019

להלן מספר אירועי שיגור בלונים שאירעו במהלך השבוע:
ב 18-במרץ  2019נקראו חבלני משטרת ישראל לטפל בבלונים חשודים שנמצאו בשטח פתוח
במועצה האזורית שער הנגב .אל הבלונים חובר חפץ חשוד )דוברות משטרת לכיש 18 ,במרץ .(2019
ב 17-במרץ  2019אותר מטוס עשוי קלקר אליו חובר רימון מאולתר על כביש טל אור באזור המועצה
האזורית אשכול .חבלן משטרה הוזעק למקום )דוברות מועצה אזורית אשכול 17 ,במרץ  .(2019בצפון
הנגב אותרו שני צרורות של בלונים שלפי החשד חוברו אליהם מטעני נפץ .צרור בלונים אחד אותר בין
צומת גורל לצומת להבים )סמוך לבאר שבע( והשני בקיבוץ בית קמה ) 18 ,ynetבמרץ .(2019
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יח יד ת ה ה ט ר ד ה ה ל יל ית
במסגרת החזרה לפעילות חזרו גם יחידות ההטרדה הלילית לפעול ב 18-במרץ  2019במספר מוקדים על
גבול רצועת עזה .הפעילים הבעירו צמיגים ,שלחו זיקוקים וקרני לייזר במטרה להטריד את כוחות הביטחון
הישראליים.

מימין :הבערת צמיגים במסגרת פעילות יחידת ההטרדה הלילית במזרח העיר עזה
משמאל :שימוש בקרני לייזר במזרח מחנה אלבריג' במרכז הרצועה )דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה
לצעדת השיבה" 18 ,במרץ .(2019

א יר וע י ה מ ש ט
"הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה" קיימה מסיבת עיתונאים בה הודיעה על קיום המשט ה25-
ביום שלישי  19במרץ  .2019המשט יתקיים תחת הסיסמה "עזה תנצח את מטילי הסגר עליה" )דף
הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה" 18 ,במרץ  .(2019אירועי המשט מתקיימים לאחר
שבשבועות האחרונים התקיימו באופן לא סדיר בשל השיחות עם המצרים בניסיון להביא להרגעה ברצועה.

מסיבת העיתונאים שקיימה "הרשות הלאומית לצעדת השיבה" לקראת המשט ה25-
)דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה" 18 ,במרץ (2019

הכנות לצעדת  30במרץ
ח'אלד אלבטש ,בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין הודיע במסיבת עיתונאים שערכה הרשות העליונה
לצעדת השיבה על התכניות הצפויות לקראת "צעדת המיליון" ב 30-במרץ  .2019לדבריו יתקיימו האירועים
בחמישה מוקדים ברצועה .הוא קרא לציבור להגיע להשתתף בצעדה שתתקיים "בדרכי שלום" להגיע לאזורי
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החיכוך ולהתעמת עם חיילי צה"ל .הוא גם קרא לקיים ביום זה שביתה כללית ברצועת עזה וביהודה ושומרון.
וקרא לערביי ישראל להפגין נגד ישראל )מען 14 ,במרץ  .(2019אחמד מדלל ,בכיר הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,אמר ,כי הצעדה שתתקיים ב 30-במרץ היא חשובה ביותר וקרא לכל הפלסטינים לקחת חלק פעיל
בשנה השנייה של צעדות השיבה )ערוץ אלאקצא 14 ,במרץ .(2019

מימין :ח'אלד אלבטש מקיים מסיבת עיתונאים בה הוא מודיע על הפעילויות לקראת אירועי "יום האדמה")דף
הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה" 14 ,במרץ  .(2019משמאל :כינוס היערכות של חברי
"הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה" לקראת אירועי ה 30-במרץ )חשבון הטוויטר  18 ,PALINFOבמרץ
(2019

"מקורות פלסטינים יודעי דבר" התייחסו לאפשרות ,כי באירועי יום האדמה ברצועה יהיו הרוגים ופצועים
רבים .לדברי המקורות התקבלו החלטות להגן על צעדות השיבה "באמצעות רובה ההתנגדות" .כך
שאם צה"ל יבצע "מרחץ דמים" נגד המפגינים ואם יהיו הרוגים תגיב "ההתנגדות" בעוצמה )דניא אלוטן,
 12במרץ  .(2019הכוונה להעלות את רף האלימות בצעדת ה 30-במרץ והאיום להגיב על מענה צה"ל
יוצרים פוטנציאל לדינמיקה של התדרדרות המצב בשטח.

ר צ וע ת ע זה
פ ע יל ות ח מ א ס נ ג ד מ א ר ג נ י ה ה פ ג נ ות וא ל ה ה מ ס ק ר ים א ות ן
על רקע המצב הכלכלי הקשה ברצועת עזה התקיימו בשבוע שחלף ברחבי הרצועה הפגנות מחאה נגד
חמאס ברחבי הרצועה .המפגינים מוחים על יוקר המחיה ,האבטלה ועל המיסים שמטילה חמאס ,תחת
הסיסמה "רוצים לחיות" .מנגנוני הביטחון של חמאס פועלים לדיכוי ההפגנות תוך שימוש באלימות רבה.3
ב 19-במרץ  2019הכריזו פעילי היוזמה העממית "אנו רוצים לחיות" על שביתה מלאה ברחבי הרצועה
שתתקיים ב  21-20במרץ  .2019הם גם קראו לכלל הציבור להתקהל בכיכרות וברחובות ברצועה החל משעה
 .16:00בהודעה לתקשורת נמסר ,כי הקמפיין ימשך עד שחמאס תיענה לבקשותיהם )ופא 19 ,במרץ .(2019

 3להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ 17-במרץ ":2019הפגנות מחאה ברצועה נגד חמאס בשל המצוקה הכלכלית"
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במסגרת הפעולות לדיכוי ההפגנות ביצעו מנגנוני הביטחון של חמאס מעצרים המוניים  .בין העצורים פעילי
זכויות אדם ועיתונאים שסיקרו את ההפגנות ואנשי פתח אשר חמאס חושדת שהם עומדים מאחורי ארגון
ההפגנות .עדי ראיה מסרו ,כי פעלים חמושים רעולי פנים של חמאס פרצו לעשרות בתים בשכונות בג'באליא,
ח'אן יונס ורפיח וביצעו מעצרים של פעילים חברי ההתארגנות "אנו רוצים לחיות" .העצורים הועברו לחקירה
בבתי הכלא  .כמו כן סיפרו עדי הראיה כי חמאס פרצו לבתי בכירי פתח וביצעו מעצרים כמו כן הציבה חמאס
מחסומים ופעיליה עורכים חיפושים בכלי רכב של עוברים ושבים ומתחקרת אותם )ופא 17 ,במרץ .(2019
מנגנוני הביטחון של חמאס עצרו גם את ראפת אלקדרה מנכ"ל הרשות הפלסטינית ברדיו וטלוויזיה
ברצועת עזה .אלקדרה נחטף מביתו בדיר אלבלח  .צאא'ב עריקאת ,מזכיר הועד הפועל של אש"ף ,ותופיק
אלטיראוי ,חבר הועד המרכזי של פתח ,גינו את פעילות המעצרים של חמאס )דניא אלוטן 17 ,במרץ .(2019
בהודעה שפרסמה הרשות הפלסטינית הופנתה בקשה לשחרר את המנכ"ל החטוף .לדברי הרשות
הפלסטינית מונעת חמאס מהרשות "לקיים את חובתה העיתונאית לסקר את סבל העם ברצועת עזה"
)שבכה קדס 16 ,במרץ  .(2019כמו כן נמסר כי כעשרה פעילי מנגנוני הביטחון של חמאס תקפו את עאטף
אבו סיף ,דובר פתח ,באזור בית לאהיא ,וגרמו לו לשברים .התוקפים לקחו את כלי רכבו ואת מכשירי
הטלפון שלו )ופא 18 ,במרץ  ;2019אלחדת' 18 ,במרץ .(2019

דובר פתח ,עאטף אבו סיף ,לאחר שהותקף בבית לאהיא
)דף הפייסבוק הרשמי של פתח 18 ,במרץ (2019

הפגנת עיתונאים פלסטיניים בראמאללה כהזדהות עם עמיתיהם ברצועה )ופא 18 ,במרץ (2019
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ס ג י ר ת ב יט א ו ן א ל ר א ס א ל ה
לראשונה מזה  22שנה הודיעה הנהלת ביטאון חמאס אלרסאלה ,בשל המצוקה הכספית ,על הפסקת
ההוצאה לאור של המהדורה המודפסת .ביום חמישי  14במרץ  2019פרסם אלרסאלה את גיליון האחרון
המודפס והודיע ,כי העיתון יתמקד עתה בתקשורת הדיגיטאלית .כותרת הגיליון האחרון הייתה "העיתונים
התייבשו ...המסר האחרון" יתכן רמז למשבר הכלכלי העובר על חמאס והרצועה )אלקדס 14 ,במרץ .(2019
אלרסאלה מצטרף לכלי תקשורת נוספים של חמאס ,שנסגרו לאחרונה.

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ה ת י י ע צ ו י ו ת ס ב י ב ה ר כ ב ת ה מ מ ש ל ה ה פ ל ס ט ינ ית
במהלך השבוע קיים מחמד אשתיה ,שנבחר להרכיב את הממשלה הפלסטינית ולעמוד בראשה ,סדרת
מפגשים והתייעצויות עם גורמים פלסטיניים לקראת הרכבת הממשלה החדשה .במסגרת זו ,נפגש אשתיה
עם נציגי החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין וגורמי שמאל נוספים ,ועם משלחת אישים עצמאיים )ופא ,מען,
דף הפייסבוק של ד"ר מחמד אשתיה 18 ,16 ,במרץ  .(2019בעניין המפגשים ציין אשתיה ,כי הוא יפגוש את
נציגי כל הארגונים הפלסטינים ,כולל נציגי ארגונים אשר הודיעו כי לא ייקחו חלק בממשלה .לדבריו תכלול
הממשלה נציגי ארגונים שונים ,גורמי חברה אזרחית ,אנשי עסקים ונשים מהרצועה והגדה )הטלוויזיה
הפלסטינית 14 ,במרץ .(2019

מימין  :מחמד אשתיה נפגש עם נציגי מחזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין )דף הפייסבוק של ד"ר מחמד אשתיה,
 16במרץ  .(2019משמאל  :ראמי חמדאללה ,ראש הממשלה הזמנית ,נפרד ממשלחות שונות לקראת סיום
תפקידו )ופא 18 ,במרץ (2019
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