חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 29במאי –  4ביוני 2019
במאי 2019

ע יק ר י ה מ ס מ ך
ב"צעדת השיבה" ב 31-במאי  ,2019שעמדה בסימן "יום ירושלים העולמי" ,השתתפו כ 7300-פלסטינים
)פחות מהציפיות של חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין( .גם השבוע פעלה חמאס לריסון המפגינים אולם
למרות זאת נמשכו מעשי האלימות :השבוע אירעו שני ניסיונות חדירה לשטח ישראל והושלכו שני רימוני נפץ
ומטען לעבר גדר הגבול.
נמשכת באופן שיטתי הפרחת בלוני תבערה מהרצועה .הבלונים גרמו למספר שריפות בשדות ובחורשות
בקרבת יישובי עוטף עזה .הפרחתם לוותה באיומים מצד פעילי היחידות והגופים העוסקים בשיגור הבלונים
להבעיר בלהבות את ישראל ואת יישובי עוטף עזה אם ישראל לא תיישם כראוי את ההסכמות.1
ביהודה ושומרון נמשכים אירועי הטרור העממי )"ההתנגדות העממית"( .השבוע בלט פיגוע דקירה בקרבת
שער שכם בירושלים .אזרח ישראלי נפצע באורח אנוש והאחר באורח קל .מזכיר פתח בראמאללה )שבקרבתה
נמצא הכפר בו התגורר המחבל הדוקר( שיבח את הפיגוע והגדיר אותו כנקמה נגד ישראל וארה"ב.
במהלך אירועי "יום ירושלים הבינלאומי" ,המתקיימים מידי שנה בהובלת איראן ,נאמו יחיא אלסנואר ,ראש
הלשכה המדינית של חמאס ברצועה ,וזיאד אלנח'אלה ,מזכ"ל הג'האד האסלאמי בפלסטין .בהתבטאויותיהם
בלט האיום ,כי בהסלמה הבאה תהווה תל אביב יעד לירי הרקטות של הארגונים הפלסטינים .התבטאויות
אלו היו חלק מקמפיין תקשורתי של איראן ,שבמהלכו הושמעו איומים כלפי ארה"ב וישראל ,כשברקע
המתיחות בין ארה"ב לאיראן והסדנא הכלכלית בבחריין.2

ד ר ום יש ר א ל
"צעדות השיבה" ברצועת עזה ) 31במאי (2019
כ 7,300-פלסטינים השתתפו בפעילויות צעדת השיבה ב 31-במאי  ,2019שעמדו בסימן "יום ירושלים
העולמי" .במהלכן שרפו המשתתפים ארונות קבורה ותמונות של נשיא ארה"ב טראמפ וראש ממשלת ישראל
בנימין נתניהו .חמאס פרסה את מערך פעיליה בשטח כדי לרסן את המתעמתים ולשלוט באירועים .למרות

 1ראו פרסום מרכז המידע מה 30 -במאי " :2019גם לאחר סבב ההסלמה האחרון ,והפסקת האש שהושגה בסיומו ,נמשך
באופן שיטתי שיגור בלוני תבערה ונפץ מרצועת עזה".
 2ראו פרסום מרכז המידע מה 26-במאי " :2019כלכלה ופוליטיקה' :הסדנא הכלכלית' שיזמה ארה"ב בבחריין כמקרה
מבחן להסדרה אפשרית ברצועת עזה.
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זאת ,אירעו שני ניסיונות חדירה לשטח ישראל והושלכו שני רימוני נפץ ומטען לעבר גדר הביטחון
ברצועה.

סדרני חמאס נערכים לקראת הפעילויות במחנה השיבה במזרח מחוז מרכז הרצועה
)דף הפייסבוק "פלסטין לייב" 31 ,במאי (2019

בובות בדמותם של הנשיא טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו עם נעליים עליהן לאות השפלה ,ודגם של
ארון קבורה שעליו תצלום נתניהו והכתובת "עסקת המאה" במחנה השיבה במזרח ח'אן יונס )דף הפייסבוק
"פלסטין לייב" 31 ,במאי  .2019מקור התצלום למטה משמאל :דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של
צעדת השיבה 31 ,במאי .(2019
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שריפת דגם של ארון קבורה המייצג את "עסקת המאה" ועליו תצלומו של טראמפ ב"מחנה השיבה" במרכז
הרצועה )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה 31 ,במאי (2019

משרד הבריאות ברצועה דיווח ,כי  16פלסטינים נפצעו מאש צה"ל במהלך הפעילויות )סוכנות אנטוליה31 ,
במאי " .(2019הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה" קראה להשתתף בתפילת עיד אלפטר )שצפוי
להתחיל ב 4-ביוני בערב( ,שתיערך ב"מחנה השיבה" במזרח העיר עזה )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית
העליונה של צעדת השיבה 1 ,ביוני .(2019

התבטאויות בכירים בחמאס
חבר הלשכה המדינית של חמאס ,ח'ליל אלחיה ,השתתף ב"צעדת השיבה" במזרח העיר עזה .הוא קרא
לכל המדינות הערביות והאסלאמיות ולכל המוזמנים לסדנא הכלכלית בבחריין לדבוק בהחלטה בינערבית
מאוחדת נגד "עסקת המאה" )אתר חמאס 31 ,במאי .(2019

ח'ליל אלחיה ב"מחנה השיבה" במזרח העיר עזה
)דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה" 1 ,ביוני (2019

סגן יו"ר המועצה המחוקקת ובכיר חמאס ,אחמד בחר ,הדגיש כי ה"התנגדות" בעזה תמשיך להיות
המגן השומר על ירושלים מפני מעשי תוקפנות ישראליים .בחר הזהיר כי הפלסטינים ופלגי ה"התנגדות" לא
יעברו בשתיקה על "פשעי הכיבוש" נגד המקומות הקדושים לאסלאם ,שהם "קו אדום" עבור כל המוסלמים
בעולם )דף הפייסבוק של המועצה המחוקקת הפלסטינית ברצועה 31 ,במאי .(2019
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אחמד בחר ב"מחנה השיבה" במזרח רפיח .ברקע איור גדול בסימן "יום ירושלים העולמי"
)דף הפייסבוק של המועצה המחוקקת הפלסטינית ברצועה 31 ,במאי (2019

בכיר חמאס אסמאעיל רצ'ואן ,נאם ב"מחנה השיבה" במזרח העיר עזה .בדבריו אמר כי ב"יום ירושלים
העולמי" הם מדגישים שירושלים ו'פלסטין' הן לב הסכסוך עם ה"ציונות העולמית" ועם "הכיבוש" .הוא הודה
לאיראן ול"ציר ההתנגדות" ,שתומכים ב"התנגדות" ,וקרא להקים חזית פלסטינית-ערבית-אסלאמית
נגד "עסקת המאה" )דף הפייסבוק של אסמאעיל רצ'ואן 31 ,במאי .(2019
מחמד אבו עסכר ,חבר הרשות הלאומית העליונה של "צעדת השיבה" ובכיר בחמאס ,הדגיש את
התנגדותה של חמאס ל"עסקת המאה" ולסדנא הכלכלית בבחריין .הוא הוסיף כי אם ישראל לא תדבוק
בהבנות ,ה"אמצעים הקשים" )קרי ,אמצעים אלימים יותר( ישובו )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה
של "צעדת השיבה" 31 ,במאי .(2019

משתתפים פלסטינים בפעילויות במזרח העיר עזה .מניפים שלטים נגד ייהוד ירושלים ו"עסקת המאה"
)דף הפייסבוק "פלסטין לייב" 31 ,במאי (2019

א י ר ו ע י " י ו ם י ר ו ש ל י ם " ב ר צ וע ה
ברצועת עזה התקיים ב 30-במאי  2019אירוע לרגל "יום ירושלים" ,שכונה בשם" :הוועידה הבינלאומית
לתמיכה באינתיפאדה הפלסטינית" .באירוע נאמו יחיא אלסנואר ,ראש הלשכה המדינית של חמאס
ברצועה וזיאד אלנח'אלה ,מזכ"ל הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שאיימו כי בהסלמה הבאה תהווה תל
אביב מטרה.3

 3ראו פרסום של מרכז המידע מה 3-ביוני " : 2019באירועי "יום ירושלים העולמי" ,הנערכים מידי שנה בהכוונת איראן,
בלטו השנה איומים כלפי ישראל וארה"ב וקריאות לטרפד את "עסקת המאה" .
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יחיא אלסנואר נושא נאום במהלך הוועידה שנערכה בעזה לרגל ציון "יום ירושלים העולמי".
)מימין :ערוץ הנא אלמסירה ביוטיוב 30 ,במאי  ;2019משמאל :חשבון הטוויטר  30 ,PALINFOבמאי (2019

מזכ"ל הג'האד האסלאמי זיאד אלנח'אלה נושא נאום באמצעות שיחת ועדה במהלך הוועידה שנערכה בעזה
לרגל ציון "יום ירושלים")ערוץ אלמנאר 30 ,במאי (2019

באירוע שהתקיים לכבוד "יום ירושלים" הודיע המנחה כי איראן החליטה להעניק סיוע כספי למשפחות
ההרוגים ,שהרשות הפלסטינית הפסיקה להעביר את הקצבאות שלהן .לדבריו ,הסיוע הינו בסך  651אלף
דולר ,ומיועד ל 1,540-הרוגים ,שהופסקה העברת הקצבאות למשפחותיהם .משפחתו של הרוג רווק
תקבל  200דולר ,ומשפחתו של הרוג נשוי תקבל  600דולר .לדברי המנחה ,המענק גם מיועד ל 242-פצועים
מ"צעדת השיבה" ,לדבריו ,איראן תמשיך לאמץ את פצועי "צעדות השיבה" ברצועה )צפא 30 ,במאי
 ;2019אתר רדיו צות אלאקצא 30 ,במאי .(2019

ש יג ור ב ל ונ י ת ב ע ר ה ונ פ ץ
גם במהלך השבוע האחרון נמשכה הפרחת טרור בלוני התבערה והנפץ המשוגרים מהרצועה לעבר שטחי
ישראל .4להלן מספר אירועים:
 4ביוני  3 :2019שריפות ביער בארי בעקבות שיגור בלוני תבערה מהרצועה )תקשורת ישראלית4 ,
ביוני .(2019

 4ראו פרסום של מרכז מידע מה 30-במאי " : 2019גם לאחר סבב ההסלמה האחרון ,והפסקת האש שהושגה בסיומו,
נמשך באופן שיטתי שיגור בלוני תבערה ונפץ מרצועת עזה".
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 4ביוני  :2019שריפה במועצה אזורית שער הנגב ,ככל הנראה כתוצאה מבלון תבערה )תקשורת
ישראלית 4 ,ביוני .(2019

תמונות משריפה שפרצה בעוטף עזה בעקבות שיגור בלוני התבערה מהרצועה
)כבאות והצלה לישראל מחוז דרום 4 ,ביוני .(2019

 2ביוני  :2019אותר בלון תבערה ששוגר מהרצועה .בפרדס סמוך לקריית מלאכי )חשבון הטוויטר
צבע אדום 4 ,ביוני .(2019
 2ביוני  :2019שתי שריפות פרצו ביער כיסופים בעקבות בלון תבערה ששוגר מעזה )קק"ל 2 ,ביוני
.(2019

מימין  :שריפה ביער כיסופים בעקבות בלון תבערה ששוגר מעזה )קק"ל 2 ,ביוני  .(2019משמאל  :הפרדס בקריית
מלאכי שבו אותר בלון התבערה ,ששוגר מהרצועה )חשבון הטוויטר צבע אדום 2 ,ביוני .(2019

 31במאי  2 : 2019שריפות במועצה אזורית אשכול בעקבות שיגור בלוני תבערה מהרצועה )כבאות
והצלה מחוז דרום 31 ,במאי .(2019
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במקביל ,נמשכים האיומים מצד פעילי היחידות וגופים המשגרים את בלוני הנפץ והתבערה:
"יחידות בני אלזוארי" במחנה הפליטים אלמע'אזי פרסמו ב 31-במאי  2019פוסט בו איימו "לשרוף
את ]ישובי[ עוטף עזה" בתגובה להריגת פלסטיני בבית לחם ולהריגת מבצע הפיגוע בשער שכם )דף
הפייסבוק של יחידת "בני אלזוארי אלמע'אזי" 31 ,במאי  .(2019ב 31-במאי הם פרסמו פוסט נוסף שבו
איימו להפוך את כל 'פלסטין' לגיהנום בתגובה לפגיעה במתפללים במסגד אלאקצא )דף הפייסבוק
של יחידת "בני אלזוארי אלמע'אזי" 31 ,במאי .(2019

האיום של "בני אלזוארי" )דף הפייסבוק דף הפייסבוק של יחידת "בני אלזוארי אלמע'אזי" 31 ,במאי (2019

גוף המכנה עצמו "אחפאד אלנאצר" )"צאצאי המנצח"( במחוז מרכז הרצועה איים לגרום ליישובי
עוטף עזה "לעלות בלהבות" אם ישראל לא תהיה מחויבת ליישום הבנות ההרגעה .כמו כן נאמר
שההטרדת הלילות תחודשנה מיד לאחר עיד אלפטר אם ישראל תתחמק מיישום ההסכמות עם
הפלגים הפלסטיניים) .דף הפייסבוק של אחמד אלנג'אר ,שהינו צלם באתר  2 ,Gaza Newsביוני
 .(2019גוף אחר המכנה עצמו "יחידות בני אלקוקא" של תנועת ההתנגדות העממית איימו כי אם
המצור על עזה לא יוסר" ,נשרוף את כל בתיכם ושדותיכם" )דף הפייסבוק של הית'ם אלאשקר ,חבר
ההנהגה המרכזית של תנועת ההתנגדות העממית וראש לשכת ההסברה שלה 3 ,ביוני .(2019

122-19

8

פעילי יחידות "אחפאד אלנאצר" במחוז מרכז הרצועה משגרים בלוני תבערה ,ככל הנראה ב 2-ביוני 2019
)דף הפייסבוק של אחמד אלנג'אר 2 ,ביוני (2019

יר י ר ק ט ות
יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
במהלך השבוע לא בוצע ירי מרגמות או רקטות לעבר ישראל.

י ר י ר ק ט ו ת ו פ צ צ ו ת מ ר ג מ ה ב ח ת ך ח וד ש י
מאז תחילת "צעדות
השיבה" שוגרו לעבר ישראל
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פיגוע דקירה כפול בעיר העתיקה בירושלים ) 31במאי (2019
ב 31-במאי  ,2019בשעות הבוקר ,דקר מחבל פלסטיני ,שנכנס דרך שער שכם ,אזרח ישראלי .במהלך
הימלטותו מהמקום הוא דקר אזרח נוסף .שוטרים ביצעו לעברו ירי ונטרלו אותו .שני הפצועים פונו לבית
החולים כשהם פצועים באורח אנוש וקל )דף הפייסבוק של משטרת ישראל 31 ,במאי .(2019
בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי המחבל הפלסטיני הינו יוסף וג'יה עבד אלכרים סחויל ,בן  ,18מהכפר
עבוין )צפונית -מערבית לראמאללה( )חשבון הטוויטר  31 ,PALINFOבמאי  .(2019פתח וחמאס פרסמו )כל
אחת בנפרד( הודעות אבל מטעמן על מותו של סחויל .מזכיר הפתח בראמאללה ,מופק סחויל ,נשא ב2-
ביוני  2019דברים בסוכת האבלים שנפתחה לזכרו בכפרו עבוין .בנאומו הוא שיבח את הפיגוע שביצע יוסף
סחויל והגדיר אותו כנקמה נגד ישראל וארה"ב .סחויל קרא להמשך ה"מאבק וההתנגדות" נגד ישראל
)דף הפייסבוק של הכפר עבוין 2 ,ביוני .(2019
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מימין :הודעת אבל רשמית של הפתח על מות "השהיד הגיבור" " יוסף וג'יה עבד אלכרים סחויל
)דף הפייסבוק של הכפר עבוין 1 ,ביוני  .(2019משמאל :הודעת אבל מאת חמאס על מות "בנה השהיד הגיבור"
יוסף וג'יה סחויל )חשבון הטוויטר  31 ,PALINFOבמאי (2019

הסכין עימה ביצע המחבל את פיגוע הדקירה הכפול בעיר העתיקה בירושלים
)משטרת ישראל 31 ,במאי .(2019

א יר וע ים ב ש ט ח
ברחבי יהודה 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 ומאולתרים.
להלן אירועים בולטים:
 3ביוני  :2019יידוי אבנים לעבר רכב ישראלי סמוך למעיין מאיר )גזרת בנימין( .נגרם נזק לשמשה.
לא דווח על נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 3 ,ביוני  .(2019בנוסף ,דווח על יידוי אבנים לעבר רכב
ישראלי סמוך לאלערוב )צפונית לחברון( .לא דווח על נפגעים )חשבון הטוויטר צבע אדום 2 ,ביוני
.(2019
 31במאי  -2019כוחות הביטחון עצרו פלסטיני ,אשר עורר את חשדם ,באחת הכניסות למערת
המכפלה בחברון .בחיפוש על גופו אותרה סכין )משטרת ישראל 31 ,במאי .(2019
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סכין שאותרה על פלסטיני באחת הכניסות למערת המכפלה בחברון
)משטרת ישראל 31 ,במאי (2019

 30במאי  :2019כוחות הביטחון עצרו פלסטיני מג'נין שניסה להיכנס לבית המשפט הצבאי בסאלם
כשעל גופו  2מטעני צינור )משטרת ישראל 30 ,במאי .(2019
 30במאי  :2019יידוי אבנים לעבר כלי רכב סמוך לכפר יעבד )צפון השומרון( .לא דווח על נפגעים
)הצלה ללא גבולות יו"ש 30 ,במאי  .(2019עוד ,דווח על יידוי בקבוק תבערה מרכב חולף סמוך לעופרה.
לא דווח על נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 30 ,במאי .(2019
 29במאי  :2019יידוי אבן סמוך לעוקף נבי אליאס )מזרחית לקלקיליה( .לא דווח על נפגעים .כמו
כן דווח על יידוי אבנים לעבר אוטובוס ישראלי בכביש עזון – נבי אליאס .נגרם נזק לשמשה )הצלה
ללא גבולות יו"ש 29 ,במאי .(2019
 29במאי  :2019יידוי אבנים לעבר רכב ישראלי סמוך לחלחול )צפונית לחברון( .לא היו נפגעים.
נגרם נזק לשמשה )הצלה ללא גבולות יו"ש 29 ,במאי .(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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" 5פיגועים 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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עימותים בהר הבית ) 2ביוני (2019
ב 2-ביוני ) 2019בשעות הבוקר( החלו מאות מתפרעים מוסלמים בהר הבית ליידות כיסאות וחפצים
שונים לעבר כוחות המשטרה בהר הבית .ברקע לכך עמדו "יום ירושלים" וביקורי ישראלים בהר הבית,
שהתקיימו במהלכו .המתפרעים נהדפו לעבר המסגד והתבצרו במקום .כוחות המשטרה פרצו לתוך המסגד
תוך שהמתפרעים ממשיכים להשליך לעברם כיסאות וחפצים אחרים .השוטרים פיזרו את המתפרעים וביצע
מעצרים .לאחר שהושגה שליטה על האירועים חודשו ביקורי ישראלים בהר הבית )משטרת ישראל 2 ,ביוני
 .(2019למרות העימותים האלימים בשעות הבוקר ,אפשרה ישראל למוסלמים להיכנס להר הבית ולקיים
תפילת ערב המונית במקום )חשבון הטוויטר  3 ,PALINFOביוני .(2019
האירועים הללו גררו גינויים נרחבים בזירה הפלסטינית .בין היתר גם מצד חמאס וג'האד אסלאמי אשר
איימו על ישראל .אנשי הוקף האסלאמי בהר הבית קראו לכלל המוסלמים להגיע בהמוניהם להר הבית כדי
להגן עליו )חשבון הטוויטר  3 ,PALINFOביוני  .(2019הממשלה הפלסטינית פרסמה הודעת גינוי רשמית
מטעמה לנוכח צעדי ישראל בהר הבית ובתוך כך בירכה את כל המתפללים המוסלמים המגנים על הר הבית
)ופא 3 ,ביוני .(2019

זירת העימותים בהר הבית ,לאחר שמאות מתפרעים השליכו כיסאות וחפצים שונים לעבר כוחות הביטחון במקום
)משטרת ישראל 2 ,ביוני (2019

תפילת ערב המונית במתחם הר הבית ,לאחר עימותים אלימים שהתקיימו בשעות הבוקר
)חשבון הטוויטר  3 ,PALINFOביוני (2019
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ר צ וע ת ע זה
ח ל וק ת ס יוע כ ס פ י ל נ פ ג ע י " צ ע ד ות ה ש יב ה "
יו"ר הוועדה העליונה למעקב אחר פצועי צעדת השיבה ,אחמד אלכרד ,שהינו גם חבר הלשכה המדינית של
חמאס ,הודיע ב 27-באפריל  2019כי משפחות ההרוגים והפצועים בצעדות השיבה יקבלו ב 28-באפריל
סיוע כספי באמצעות סניפי בנק הדואר ברצועה .הוא קרא לפצועים הרשומים להגיע ב 28-במאי לקבל את
הסיוע הכספי .צוין כי מספר הפצועים שיקבלו תשלום הוא  3500פצועים ,והסכומים יהיו בין 600-300
שקלים .בדיקת השמות מתבצעת באתר משרד הרווחה ברצועה )סוכנות אלראי שהוקמה בידי ממשלת
חמאס 27 ,באפריל .(2019

ה ג 'ה א ד ה א ס ל א מ י מ צ יג ת ק י פ ת י ע ד י ם י ש ר א ל י ם ב א מ צ ע ו ת ר ח פ ן
הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי פרסמה ב 30-במאי סרטון ,שבו תועדה ,תקיפת שני כלי רכב
צבאיים של צה"ל באמצעות רחפן .על פי הסרטון זוהי פעולה ראשונה מסוגה ,שהתבצעה בסבב הלחימה
האחרון ברצועה )אתר פלוגות ירושלים 30 ,במאי .(2019

תצלום תקיפת שני כלי רכב צבאיים כפי שנעשה במצלמת רחפן

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ד יווח ב ת ק ש ור ת ה יש ר א ל ית כ י ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת ה פ ס יק ה ל ש ל ם א ת ח ש ב ונ ות
ה ח ש מ ל ל יש ר א ל
בתקשורת הישראלית דווח ,כי הרשות הפלסטינית עצרה את העברת התשלומים לחברת החשמל
הישראלית ,המספקת חשמל לעיריות ולמועצות המקומיות בגדה .בשלושת החודשים האחרונים תפח בשל
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כך החוב של הרשות הפלסטינית לחברת החשמל בשלוש מאות מיליון שקלים נוספים ,והוא עומד כעת על
כשני מיליארד שקלים .הרשות הורתה לרשויות המוניציפליות בשטחה שלא לשלם את חשבונות החשמל
לישראל ולשמור את הכסף אצלן .זאת כפיצוי על הקפאת הסיוע התקציבי ,שהיו אמורות לקבל מהשלטון
המרכזי בראמאללה .הסיוע הוקפא בשל סירובה של הרשות לקבל מישראל את כספי המסים שקוזזו מהם
המשכורות למשפחות אסירים ושהידים )כאן  4 ,11ביוני  .(2019עד כה לא פורסמה הודעה מצד גורמים
רשמיים ברשות הפלסטינית בעניין זה.

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית מ מ ש יכ ה ב פ ע יל ות ה ה מ ד ינ ית ל ס יכ ול ה ס ד נ א ב ב ח ר יין
ו" ע ס ק ת ה מ א ה "
נמשכה הפעילות האינטנסיבית של הרשות הפלסטינית לסיכול הסדנא הכלכלית בהובלת אבו מאזן.
עיקריה של פעילות זאת:
אבו מאזן הכריז בפסגת החירום הכלכלית במכה ) 30במאי( כי הרשות הפלסטינית לא תשתתף
בסדנא הכלכלית בבחריין .בדרכו הוא נפגש בעמאן עם השיח' עבדאללה בן אחמד אא'ל חליפה ,שליחו
של מלך בחריין ,והודיע לו כי הפלסטינים לא ישתתפו בסדנא בבחריין.

מימין :אבו מאזן עם שליחו של מלך בחריין .משמאל :אבו מאזן נואם בפסגה הערבית )ופא 31 ,במאי .(2019

צאא'ב עריקאת ,מזכיר הוועד הפועל של אש"פ ,ערך ב 28-במאי פגישות נפרדות עם מנהלת
מחלקת המזה"ת וצפון אפריקה במשה"ח השבדי; עם ניקולאי מלדנוב ,שליח מזכ"ל האו"ם לתהליך
השלום במזה"ת; ועם משלחות מהקונגרס האמריקני; ומבית הנבחרים הבריטי .בפגישתו הוא קרא
לכבד את החלטת הפלסטינים ,שלא להשתתף בסדנא במנאמה .הוא שב והדגיש כי אש"פ הוא הנציג
הלגיטימי והיחיד של הפלסטינים וכי הם לא הסמיכו איש לנהל מו"מ בשמם ,הוא קרא למדינות ערב
לדבוק ביוזמת השלום הערבית ללא שינוי )אתר אש"פ 28 ,במאי .(2019
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ה זיר ה ה צ פ ונית
נ ט ר ול " מ נ ה ר ת ה ד ג ל " ש ל ח ז ב א ל ל ה ב ד ר ום ל ב נ ון
ב 29-במאי  2019הודיע צה"ל על סיומו של מבצע "מגן צפוני" עם השמדת המנהרה השישית,
שנחשפה בינואר  .62019מנהרה זו נחפרה מהכפר ראמיה )בגזרה המערבית ,מול מושב זרעית( ,שבדרום
לבנון והוגדרה כ"מנהרת הדגל" של חזבאללה בה הוא השקיע את המשאבים והמאמצים הרבים ביותר.
לכל אורך המנהרה נמצאו תשתיות אור ,מערכת כריזה ומדרגות בטון ,כל אלו אפשרו שהייה ממושכת של
מחבלים בתוכה ,יעילות חפירה וניידות .עומק המנהרה הוא  80מטרים ואורכה כמה מאות מטרים והיא חצתה
כ 77-מטרים את הגבול לישראל .צה"ל נטרל את המנהרה ע"י הזרמת חומרי איטום והוציא אותה מכל
שימוש )דובר צה"ל 30 ,במאי .(2019

צילומים מתוך "מנהרת הדגל" של חזבאללה ,שהושמדה ע"י כוחות צה"ל בתום מבצע "מגן צפוני"
)דובר צה"ל 29 ,במאי (2019

 6ראו פרסום מרכז המידע מה 15 -בינואר " :2019סיום מבצע 'מגן צפוני' לחשיפה ונטרול מנהרות חזבאללה בגבול
הצפון".
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