חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 20-14באוגוסט 2019

ע יק ר י ה מ ס מ ך
במוקד אירועי השבוע עמד עמוד פיגוע דקירה )בעיר העתיקה בירושלים( ופיגוע דריסה )בגוש עציון(.
בשני הפיגועים נפצעו שוטר)בירושלים( ושני אזרחים )בגוש עציון( .פיגועים אלה התבצעו בהמשך לפיגוע
2019הפיגועים בוצע להערכתנו במסגרת הטרור העממי
איז"ל .רצף
מרק
הדקירה בגוש עציון שהביא למותו של דבירבשו
ולא על ידי אחר מארגוני הטרור הממוסדים .נראה ,כי לרצף הפיגועים תרמה תופעת החקיינות )פיגועי
השראה( המוכרת לנו ממקרים קודמים של הטרור העממי.
ברצועת עזה נמשכו ניסיונות החדירה של מחבלים לשטח ישראל .ב 17-באוגוסט  2019הרגו כוחות
הביטחון שלושה מחבלים שניסו לחדור לשטח ישראל .ההרוגים היו פעילי חמאס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין
ופתח .הגם שניסיון החדירה נעשה שלא במסגרת מדיניות חמאס ,בכירי חמאס )וארגוני טרור נוספים( שיבחו
בפומבי את הפעילים שנהרגו והטילו על ישראל את האחריות להריגתם .יתרה מזאת ,בכיר חמאס אסמאעיל
הניה אף ערך ביקור מתוקשר אצל משפחות ההרוגים.
במהלך השבוע שוגרו ארבע רקטות לשטח ישראל בשני אירועים יום אחרי יום .שלוש מהרקטות יורטו על ידי
מערכת "כיפת ברזל" .אף ארגון טרור לא קיבל אחריות לירי .בתגובה תקף חיל האוויר שתי תשתיות טרור
תת-קרקעיות של חמאס במרכז רצועת עזה ובצפונה )דובר צה"ל 17 ,באוגוסט  .(2019כן חלה השבוע עליה
במספר בלוני התבערה והנפץ ששוגרו לישראל וגרמו לכמה שריפות )כמו כן הושמעו איומים כלפי ישראל
להגברת היקף השיגורים(.
ירי הרקטות וניסיון החדירה לשטח ישראל ,שאף ארגון לא קיבל עליהם אחריות ,מעידים להערכתנו על
ירידה במוטיבציה של חמאס לסכל אירועי חדירה וירי בלתי מתואמים .הגיבוי התקשורתי שניתן לאחר
מעשה למבצעי החדירות וביקור אסמאעיל הניה אצל משפחות השהידים אף עלולים לתת "רוח גבית"
להמשך החדירות או אף ביצוע ירי רקטות לעבר ישראל.

ד ר ום יש ר א ל
ס יכ ול ח ד יר ת ח ול ייה ש ל א ר ב ע ה מ ח ב ל ים ח מ וש ים
ב 17-באוגוסט  2019זיהו תצפיתניות צה"ל חמישה חשודים מתקרבים לגדר הביטחון בצפון רצועת עזה.
לפחות אחד מהם זוהה שהוא חמוש .למקום הוזעקו כוחות .מסוק צה"ל וטנק ירו לעבר החשודים שלא הספיקו
לחצות את גדר הביטחון )דובר צה"ל 17 ,באוגוסט  .(2019משרד הבריאות הפלסטיני הודיע ,כי כוחות צה"ל
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הרגו שלושה פלסטינים ופצעו פלסטיני נוסף באורח אנוש .ברשתות החברתיות פורסם כי חברי החוליה הינם
פעילי ארגונים שונים :חמאס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין ופתח .חלק מהרוגים היו פעילים בצעדות השיבה
וביחידת ההטרדה הלילית בצפון הרצועה .בכירי חמאס )וארגוני טרור נוספים( שיבחו בפומבי את הפעילים
שנהרגו והטילו על ישראל את האחריות להריגתם .בכיר חמאס אסמאעיל הניה אף ערך ביקור מתוקשר אצל
משפחות ההרוגים.1

שלושת המחבלים שנהרגו בניסיון החדירה לשטח ישראל
)חשבון הטוויטר  18 ,PANIFLOבאוגוסט (2019

כרזות שפורסמו לזכרם של ההרוגים בניסיון החדירה בחשבון טוויטר של חמאס
)חשבון הטוויטר  18 ,PALINFOבאוגוסט (2019

 1לפירוט ראו פרסום מרכז המידע מ 19-באוגוסט " :2019נמשכת תופעת חדירות חוליית מחבלים לשטח ישראל שלא
במסגרת מדיניות חמאס אך בעידודה ובגיבויה לאחר מעשה"
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צ ע ד ת ה ש יב ה
ביום שישי  16באוגוסט  2019התקיימה צעדת השיבה תחת הסיסמא "הצעירים הפלסטינים" .טרם קיום
הצעדה קראה הרשות העליונה לצעדות השיבה לציבור להגיע להפגנות וציינה )זו לראשונה( כי הן תמשכנה
כשעתיים )פרק זמן קצר מהמקובל( .באירועי צעדה השתתפו כ 5,600-מפגינים שהתאספו בחמשת המוקדים
המסורתיים )"מחנות השיבה"(  .חלק מהמפגינים הגיעו לגדר הביטחון והתעמתו עם כוחות צה"ל .המפגינים
השליכו רימונים ומטענים לעבר כוחות צה"ל .כמו כן נעשו ניסיונות לחבל בגדר הביטחון ואף לחצות אותה
לשטח ישראל .דובר ממשרד הבריאות ברצועת עזה מסר כי באירועים נפצעו  63פלסטינים ,כמחציתם מירי חי
של כוחות צה"ל )חשבון הטוויטר של אשרף אלקדרה 16 ,באוגוסט .(2019
הרשות העליונה לצעדות השיבה הכריזה על צעדת השיבה הבאה שתקיים ב 23-באוגוסט  2019בסימן
"לפקודתך אלאקצא" לציון חמישים שנה להצתת מסגד אלאקצא  2וכמחאה נגד הניסיונות לייהד את ירושלים
)מען ,ערוץ אלאקצא 16 ,באוגוסט  .(2019חמאס הודיעה על גיוס כללי של כל פעיליה ,מנגנוניה ,מוסדותיה
ומסגרות ההנהגה שלה לצעדת יום שישי  23באוגוסט ) 2019חשבון הטוויטר שהאב 18 ,באוגוסט .(2019
במסיבת עיתונאים שערכה הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה היא קראה למשתתפים בצעדות
להפוך את פעילויות צעדת השיבה ב 23-באוגוסט  2019ל"יום עימות ללא גבולות" ולהגביר את המאבק נגד
חייל י צה"ל ונגד המתנחלים .הרשות הדגישה כי צעדות השיבה ימשיכו לשמור על אופיין העממי והיא קראה
גם לתושבי יהודה ושומרון להשתתף ביום זה בצעדות )סוא 19 ,באוגוסט  .(2019כמו כן קראה הרשות לציבור
הפלסטיני לקחת חלק בפעילות תחת הכותרת "ביחד נגד המצור" שתתקיים ביום שלישי  20באוגוסט 2019
בשעות הבוקר מול מחסום בית חאנון שבצפון הרצועה )סהם אלאח'באריה 17 ,באוגוסט .(2019

חלוקת ממתקים למשתתפי הצעדה במחנה השיבה במזרח העיר עזה לאות שמחה על פיגוע הדריסה בגוש עציון
)דף הפייסבוק  16 ,Palestinian48באוגוסט (2019

 2ב 21-באוגוסט  1969הצית צעיר נוצרי אוסטרלי את מסגד אלאקצא וגרם לו נזקים .הצעיר ,שלקה בנפשו ,אושפז על פי
החלטת בית המשפט ומאוחר יותר גורש לאוסטרליה.
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עימותים ושריפת צמיגים במזרח ח'אן יונס )דף הפייסבוק של העיתונאית מרים אבו דקה 16 ,באוגוסט ( 2019

ט ר ור ה ב ל ונ ים
במהלך השבוע שוגר מספר גדול יחסית של בלוני תבערה נפץ לעבר ישראל .בחלק מהמקרים פרצו
שריפות .יחידות שיגור בלוני התבערה ברצועת עזה מעודדים המשך הפעילות ואף את הגברתה .להלן
פירוט האירועים:
ב 13-באוגוסט  2019פרצו לפחות שתי שריפות כתוצאה משיגור בלוני תבערה .שריפה אחת פרצה
בשמורת בארי .בשעה שכוחות הכיבוי עסקו בכיבוי האש נחת לידם בלון תבערה נוסף .הכוחות הצליחו
להשתלט על האש ולא נגרם נזק רב )ישראל היום 13 ,באוגוסט .(2019

מימין :הפרחת בלוני התבערה על ידי יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס .משמאל :שריפה שפרצה בקיבוץ בארי
כתוצאה מבלון תבערה )דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס 13 ,באוגוסט .(2019

ב 14-באוגוסט  2019דיווחה יחידת בני אלזוארי כי צרור בלוני תבערה הופרחו ממזרח ח'אן יונס
לעבר ישראל )עמוד הפייסבוק בני אלזוארי 14 ,באוגוסט  .(2019בישראל נמסר על שתי שריפות סמוך
לניר עם ובארי  .כמו כן נמצאו בשטח מספר זרי בלונים.
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מימין :תיעוד הכנת בלוני התבערה של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס והפרחתם לעבר שטח ישראל.
משמאל :חומרי נפץ ומכלי גז שהוכנו )דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס  16 , 15באוגוסט
.(2019

ב 16-באוגוסט  2019במהלך צעדות השיבה אותרו שלוש שריפות בשדות קוצים בשטח ישראל

שנגרמו מבלוני תבערה )ישראל היום 16 ,באוגוסט  .(2019יצוין כי בני אלזוארי הודיעו על יום הצעדה
כעל "יום זעם" )עמוד הפייסבוק של זוארי רפיח 16 ,באוגוסט .(2019
ב 18-באוגוסט  2019פרצה שריפה במועצה האזורית אשכול כתוצאה מבלון תבערה שנחת במקום.
יחידת בני אלזוראי ויחידה אחפאד' אלנאצר ,המשתייכת לוועדות ההתנגדות העממית ,דיווחו על
הפרחת צרורות בלוני תבערה לעבר יישובי עוטף עזה )עמוד הפייסבוק של אחפאד' אלנאצר ,עמוד
הפייסבוק של בני אלזוארי 18 ,באוגוסט .(2019
 19באוגוסט  – 2019שריפה פרצה באזור המועצה האזורית שדות הנגב .חוקר שריפות קבע ,כי היא
נגרמה כתוצאה מבלון תבערה )דוברות כבאות והצלה מחוז דרום 19 ,באוגוסט .(2019
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תמונות מסרטון איום של ההתארגנות אחפאד אלנאצר ,המשתייכת לוועדות ההתנגדות העממית
)מתוך סרטון שעלה בדף הפייסבוק ,אחפאד אלנאצר 18 ,באוגוסט .(2019

יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
במהלך השבוע שוגרו ארבע רקטות לשטח ישראל בשני אירועי ירי יום אחר יום .שלוש מהרקטות יורטו
על ידי מערכת כיפת ברזל .עד כה לא פורסמה הודעת קבלת אחריות של ארגון כלשהוא לביצוע הירי .להלן
האירועים )כלי התקשורת הישראליים(:
ב 16-באוגוסט  2019שוגרה רקטה לעבר שטח ישראל .הרקטה יורטה על ידי מערכת כיפת ברזל.
בתגובה לשיגור הרקטה תקפו מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר שתי תשתיות טרור תת-קרקעיות של
חמאס בצפון ובמרכז רצועת עזה )דובר צה"ל 17 ,באוגוסט  .(2019בתגובה לתקיפות פרסם פוזי
ברהום ,דובר חמאס ,הודעה שבה נכתב כי התקיפות נגד "עמדות ההתנגדות" בעזה הן מסר של
הסלמה ותוקפנות שנועד להסב את תשומת הלב מ"הפעולות האמיצות" בגדה המערבית ,שהעמיקו
את המשברים הפנימיים בישראל ) PALINFO, 17באוגוסט . (2019
ב 17-באוגוסט  2019זוהו שלושה שיגורים מצפון רצועת עזה לשטח ישראל .מערכת כיפת ברזל
יירטה שתי רקטות .מספר רסיסים אותרו בתוך בית בשדרות .חובשים העניקו טיפול לשישה בני אדם :
שניים שנחבלו במהלך ריצה למרחב מוגן וארבעה נפגעי חרדה .
יצוין כי במהלך השבוע הודיעו הזרועות הצבאיות של חמאס ושל הג'האד האסלאמי בפלסטין על מספר
ניסויי ירי רקטות שבוצעו ברצועת עזה לעבר הים.

190-19

7

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
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יה וד ה וש ומ ר ון
פ יג וע ד ק יר ה ב יר וש ל ים
ב 15 -באוגוסט  2019דקרו שני נערים פלסטינים שוטר סמוך לשער השלשלת בעיר העתיקה
בירושלים .אחד הדוקרים נורה למוות והשני נפצע באורח אנוש ומאוחר יותר מת מפצעיו .השוטר פונה במצב
בינוני לבית החולים .אדם נוסף ששהה במקום נפצע באורח קל ברגלו .לאחר האירוע סגרה המשטרה את
הכניסות להר הבית למי שטרם מלאו לו חמישים .גם אזור העיר העתיקה נסגר אולם כעבור זמן קצר נפתח.
לאחר סגירת השערים נשמעה קריאות בקרב הפלסטינים להגיע למסגד אלאקצא ולערוך את תפילת הערב
מול השערים שנסגרו על ידי ישראל )חשבון הטוויטר שהאב 15 ,באוגוסט .(2019
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תיעוד דקירת השוטר )דוברות המשטרה 15 ,באוגוסט .(2019

הסכינים שנמצאו ברשות שני המחבלים אשר דקרו שוטר באזור הר הבית
)אתר משטרת ישראל 15 ,באוגוסט (2019

שני הנערים הדוקרים הם נסים מכאפח אבו רומי ,בן  ,14שנהרג ,וחמודה ח'צ'ר אלשיח' ,בן  ,14שנפצע
אנושות ומת מאוחר יותר מפצעיו .שני הנערים הם מאלעיזריה .נסים אבו רומי הוא בנו של מכאפח אבו רומי,
חבר הנהגת סניף ירושלים של החזית הדמוקרטית )סוכנות וטן 15 ,באוגוסט  .(2019החזית הדמוקרטית
פרסמה הודעת אבל על מותו )דף הפייסבוק של החזית הדמוקרטית – סניף ג'נין 15 ,באוגוסט  (2019ברשות
החברתיות התפרסמו פוסטים רבים שברכו על הפיגוע והביעו צער על מותם של שני הנערים .הפוסטים זכו
לאלפי לייקים מצד גולשים פלסטינים שביקשו מאללה שירחם על נשמותיהם ויכניס אותם לגן עדן.
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שני הנערים ,שביצעו את פיגוע הדקירה .מימין :נסים אבו רומי  .משמאל :חמודה ח'צ'ר אלשיח'
)דוברות המשטרה(

מימין :כרזת אבל שפרסמה סיעת הסטודנטים של החזית הדמוקרטית על מותם של נסים אבו רומי ,המכונה
"חבר" ,וחמודה ח'צ'ר אלשיח' ,המכונה "גיבור" )דף הפייסבוק של סיעת האחדות 16 ,באוגוסט ; (2019
משמאל :שינוי הסטטוס של ח'צ'ר אלשיח' במודעה משהיד לפצוע לאחר שהקישור הפלסטיני טען כי הוא
לא נהרג )דף הפייסבוק של סיעת האחדות באוניברסיטת אלקדס 16 ,באוגוסט (2019

דאוד שהאב ,דובר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,גינה את הרג שני הנערים בטענה כי נעשה להם "משפט
שדה" )חשבון הטוויטר של דאוד שהאב 15 ,באוגוסט  .(2019בראיון שהעניק ח'אלד אלבטש ,בכיר הג'האד
האסלאמי בפלסטין ,הוא גינה את מותם של מבצעי הפיגוע ואמר כי ההגנה על הבחירה בהתנגדות כאמצעי
הרתעה נגד ישראל נמצאת בראש סדר העדיפויות )ערוץ אלאקצא 16 ,באוגוסט .(2019

פ יג וע ד ר יס ה
ב 16-באוגוסט  2019בשעות הצהרים ביצע מחבל פיגוע דריסה סמוך לישוב אלעזר שבאזור גוש עציון.
המחבל נסע במהירות בכלי רכב גנוב לעבר תחנת הסעה בה המתינו מספר אזרחים ופגע בשניים מהם .לאחר
הפגיעה התהפך עם כלי רכבו לתעלה ולאחר שניסה לפתוח את דלת המוכנית הוא נורה ונהרג על ידי שוטר
שהיה במקום .בפיגוע נפצעו אח ואחות האחד באורח קשה והשנייה באורח בינוני -קל )דובר צה"ל16 ,
באוגוסט .(2019
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מימין :תיעוד המכונית הפוגעת רגע לפני הדריסה )דף הטוויטר של משטרת ישראל 16 ,באוגוסט  .(2019משמאל:
המכונית לאחר ביצוע הפיגוע )דף הפייסבוק של צה"ל 16 ,באוגוסט .(2019

מבצע פיגוע הדריסה הוא עלאא' ח'צ'ר אלהרימי ,בן  26או  ,27מבית לחם  .אלהרימי ,נשוי ואב לילד ,היה
בעבר אסיר בישראל במשך שלוש שנים) ,עד  ,(2016בשל השתייכות לפתח .בשנת  2006נפצע ברגלו מירי
צה"ל )סוכנות וטן 16 ,באוגוסט  ;2019דף הפייסבוק  16 ,bethlehemmediaבאוגוסט (2019

עלאא' ח'צ'ר אלהרימי )דף הפייסבוק של תת סניף אלדוחה בסניף בית לחם של פתח 16 ,באוגוסט (2019

עמודי פייסבוק חדשותיים שונים דיווחו על פיגוע הדריסה  .הנושא גם זכה להתייחסויות רבות של הציבור
הפלסטיני רוב התגובות שיבחו את הפיגוע ואת מבצעו ביקשו מאללה שירחם על נשמתו ויכניסו לגן עדן .הם
הביעו גם תקווה למותם של הפצועים הישראליים .מספר גולשים )כמקובל לאחר פיגועי דריסה( טענו ,כי אין
מדובר בפיגוע אלא בתאונת דרכים.

ת ג וב ות ל פ יג וע ים
חמאס וארגונים נוספים שיבחו את הפיגועים ואת מבצעיהם .להלן מספר תגובות:
עבד אללטיף אלקאנוע ,דובר חמאס ,אמר כי הפעולות המתמשכות של דקירה ודריסה בירושלים
ובגדה המערבית הם תגובה על הפגיעה במסגד אלאקצא ועל ייהוד ירושלים )פאל אינפו 16 ,באוגוסט
.(2019
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עזת אלרשק ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,אמר כי כל האפשרויות פתוחות בפני העם
הפלסטיני בהגנה על עצמו ,על ארצו ועל מקומותיו הקדושים .הוא ציין ,כי הפלסטינים לא יבחלו
באמצעים וכי "ההתנגדות" נמשכת )חשבון הטוויטר של עזת אלרשק 16 ,באוגוסט .(2019
ח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,בנאום שנשא במהלך צעדת השיבה ,שיבח את
המפגעים בירושלים ובגוש עציון באומרו ,כי ההתקוממות הפלסטינית היא תגובה טבעית לניסיונות
ישראל לחסל את הסוגיה הפלסטינית .לדבריו הצעירים הפלסטינים מוכנים להקריב מידי יום עבור עמם
)ערוץ אלאקצא 16 ,באוגוסט .(2019

א יר וע ים נ וס פ ים ב ש ט ח
ברחבי יהודה ושומרון נמשכו אירועי יידויי האבנים והשלכת בקבוקי התבערה לעבר כוחות הביטחון ולעבר
מטרות אזרחיות )בעיקר כלי רכב( .בפעילות סיכול ומנע ,שביצעו כוחות הביטחון הישראליים ברחבי יהודה
ושומרון ,נעצרו חשודים בפעילות טרור .כמו כן נתפסו אמצעי לחימה תקניים ומאולתרים .להלן מספר אירועים
בולטים :
 19באוגוסט  – 2019כוחות הביטחון הישראלים אבטחו כניסת מתפללים לקבר יוסף בעיר שכם.
במהלך כניסת המתפללים לקבר יידו פלסטינים אבנים והשליכו מטען מאולתר לעבר הכוחות )דובר
צה"ל 20 ,באוגוסט .(2019
 19באוגוסט  – 2019במהלך סריקות של כוחות הביטחון הישראליים למציאת אמצעי לחימה בסמוע
ובדורא )אזור חברון( תפסו הכוחות כלי נשק מאולתר מסוג קרלו ,שני אקדחים ומחסנית )דובר צה"ל 19
באוגוסט .(2019
 19באוגוסט  - 2019בסריקות שערכו כוחות הביטחון הישראליים בבית רימא )מזרחית לבית אריה(
תפסו הכוחות כלי נשק מאולתר )דובר צה"ל  19באוגוסט .(2019
 15באוגוסט  – 2019במהלך סריקות שביצעו כוחות הביטחון הישראליים בכפר בית אומר )צפונית
מערבית לחברון( תפסו הכוחות אמצעי לחימה ביניהם רובה מסוג  M 16ותחמושת )דובר צה"ל 15 ,
באוגוסט .( 2015

190-19

12

פ יג וע ים מ ש מ ע ות יים ש ב וצ ע ו ב יה וד ה וש ומ ר ון

3

9

9

8
7

7

6

6

5

5
4

3

6

5
4 4

3
2

1

1

7
6
4

3
2 2

1

8

5

4
3

9

1

0

3
2
1

0

יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט

ס יכ ול נ יס יון ד ק יר ה ש ל ח ייל ב ח ד ר ה ע " י א ז ר ח י יר ד נ י
ב 19-באוגוסט  2019הוגש כתב אישום נגד מחמד מצלח ,אזרח ירדני בן  ,21בעל תעודת זהות פלסטינית.
על פי כתב האישום ב 22-ביולי  2019בעת שמחמד מצלח שהה בשטחי הרשות הפלסטינית לצורך ביקור הוא
החליט לבצע פיגוע .מחמד מצלח נטל סכין ,הסתנן לישראל דרך פרצה בגדר ונסע באוטובוס לחדרה .זאת,
במטרה לאתר חייל שאותו יוכל לדקור.
כשלא מצא חייל ,התיישב מצלח בתחנת האוטובוס .אז הוא עורר את חשדו של שוטר שעבר במקום.
השוטר שביקש מממנו להראות את מסמכיו גילה כי הוא שוהה בלתי חוקי והחל לבצע חיפוש בככליו .מצלח
נאבק בשוטרים וניסה לדקור אותם וברח מהמקום .במהלך המרדף הוא התקרב לשוטרים כשבידו האחת
סכין ובידו השנייה אבן גדולה תוך כדי שהוא צועק "אללה הוא אכבר" .בתגובה ירה אחד השוטרים ברגלו ופצע
אותו .מהמשטרה נמסר כי במהלך חקירתו הודה כי תכנן לדקור חייל )מעריב ,חדשות  19 ,13באוגוסט .(2019

ר צ וע ת ע זה
יו" ר ה וע ד ה ה ק ט ר ית ע ומ ד ל ה ג יע ל ר צ וע ת ע ז ה
מחמד אלעמאדי יו"ר הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה אמור להגיע לרצועה ב 22-באוגוסט  2019דרך
מעבר ארז .ביקורו של אלעאמדי אמור להמשך מספר ימים ובמהלכו הוא יעקוב אחר הפרויקטים ברצועה
שהוועדה מבצעת ועל תשלום הכספים למשפחות נזקקות )סוא 19 ,באוגוסט .(2019

" 3פיגועים משמעותיים" מוגדרים על-ידינו כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים .לא נכללים
בהם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
190-19

13

פ ר ויק ט ב יק ור י מ ש פ ח ות ב ר צ וע ת ע ז ה
במהלך ימי עיד אלאדחא פרסמה חמאס הודעה על קמפיין נרחב המכונה "קשר הדדי" )תואצל( במסגרתו
יבקרו בכירי חמאס כשש מאות משפחות ברחבי רצועת עזה כדי לברכם לרגל החג .בקמפיין משתתפים פעילי
חמאס בכירים ,כולל פעילים מהזרוע הצבאית ,ובכללם אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס,
יחיא אלסנואר ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה ובכירים נוספים  .לדברי מארגני הפרויקט נועדו
הביקורים להודות למשפחות על שאימצו את "ההתנגדות" על כל צורותיה ,על השתתפות בניהן ב"פעילויות
הלאומיות" ובמיוחד בצעדות השיבה .יחיא אלסנואר ציין ,כי המשפחות הפלסטיניות הן "התחמושת
האסטרטגית" של פרויקט השחרור והשיבה והן נותנות חסות ל"התנגדות" )פלסטין אליום 13 ,באוגוסט .(2019
ב 19 -באוגוסט  2019הודיעה חמאס רשמית על סיום השלב הראשון של קמפיין "קשר הדדי " .לדברי ההודעה
במסגרת הקמפיין הורכבו  43משלחות שכללו חברי ההנהגה המדינית ,נציגים מהנהגת הזרוע הצבאית
ובכירים נוספים .בין הנציגים גם אסמאעיל הניה ויחיא אלסנואר )אתר חמאס 19 ,באוגוסט .(2019

תמונה שפורסמה ברשתות החברתיות יחיא אלסנואר ואבו אנס אלע'נדור ,בכיר בזרוע הצבאית של חמאס,
שאינו מופיע בדרך כלל בתקשורת )דף הפייסבוק של העיתונאי אנס אלשריף 15 ,באוגוסט .(2019
התמונה צולמה ככל הנראה בעת ביקור שערכו השניים ,במסגרת קמפיין הביקורים אצל בני שבט
ארמילאת בצפון הרצועה.

להערכתנו נועדו ביקורים אלה לתת מענה לעייפות הציבור ברצועת עזה מהשתתפות בצעדות השיבה.
עייפות זאת מצאה ביטויה בירידה במספר המשתתפים בשבועות האחרונים ובתחושה שההפגנות מיצו עצמן
)שבאה לביטוי בניצני ביקורת ציבורית נגד התועלת שבקיום ההפגנות השבועיות(.

ה ת ב ט א ות א ס מ א ע יל ה נ יה
בדברים שנשא אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ,בעת ביקור שערך בדיר אלבלח אצל
משפחות חברי החוליה שנהרגו ,מנה הניה ארבע מטרות העומדות בפני חמאס )ערוץ אלאקצא 18 ,באוגוסט
:(2019
לצבור כוח ולהתחזק מבחינה אסטרטגית .הניה הבהיר כי "נשק ההתנגדות" עומד בראש סדר
העדיפויות של חמאס ושל ההתנגדות )קרי ,ההתעצמות הצבאית ולא השיקום הכלכלי הם העומדים
בראש סדר העדיפויות של חמאס( .
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על ההתנגדות להיות בכוננות בכל מקום ובמיוחד בירושלים כדי להיאבק במזימות ישראל וארה"ב.
בהזדמנות זו הוא בירך את הנערים המשתמשים בסכינים כדי להגן על אדמתם ועל ירושלים ואת אלה
המבצעים פיגועי דריסה נגד ישראל ומסר ש"ההתנגדות" תגן עליהן באמצעות דם ,טילים ורובים.
לממש את "זכות השיבה" .בהקשר זה שיבח את עמדתם של תושבי מחנות הפליטים בלבנון מול
החלטת הממשל הלבנוני.
להיאבק בנורמליזציה של מדינות ערב עם ישראל .הניה בירך את כל המדינות הערביות מתנגדות
לכך.
עוד ציין הניה בדבריו כי חמאס מוכנה לקיים משא ומתן בלתי ישיר עם ישראל כדי להגיע לעסקת חילופי
שבויים .

א יס ור ע ל ה פ צ ת מ יד ע ב ר צ וע ה
בעקבות אירועי חדירת המחבלים לישראל ב 17-באוגוסט  2019הפנה דובר משרד הפנים ברצועת עזה
בקשה לאנשי תקשורת ופעילים ברשתות החברתיות שלא להעביר או לפרסם מידע לגבי התקרית )בה נהרגו
שלושה מחבלים( שלא נמסר על ידי גורמים רשמיים .כמו כן התבקשו אותם גורמים שלא לצטט את כלי
התקשורת הישראליים )פאל אינפו 18 ,באוגוסט .(2019
בעקבות זאת מסר סלאמה מערוף ,יו"ר משרד ההסברה ברצועה ,כי בכוונתו לפעול כדי לפתור את
"הכאוס" בפרסום הידיעות ברשתות החברתיות במיוחד במצבי חירום .לדבריו אירועי  18-17באוגוסט 2019
מדגימים את הסכנה הטמונה בפרסום שמועות במיוחד על רקע העובדה ,כי המקור היחיד לאירועים היה
ישראל .לדבריו המשרד פועל כבר זמן מה במספר מישורים כדי לעקוב אחר פרסום הידיעות ברשתות
החברתיות ,להכווין ולהעלות את המודעות .סלאמה מערוף גם הזכיר שהמשרד נוקט באמצעים משפטיים וכי
הוא יפעל משפטית נגד אנשים הפועלים להפיץ "מידע שקרי" ולפרסמו בין אם המדובר בישראל ישירות או
אנשים המשרתים את האג'נדה שלה )שהאב 18 ,באוגוסט .(2019

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ב יק ור ת ע ל א יס ור ב יק ור ש ת י ח ב ר ות ה ק ונ ג ר ס ב יש ר א ל
ב 15-באוגוסט  2019החליט שר הפנים הישראלי בעקבות החלטה משותפת שהתקבלה עם בכירי הממשלה
שלא להתיר את כניסתן לביקור בישראל של רשידה טליב ואלהאן עמר ,שתי חברות קונגרס אמריקאיות אנטי-
ישראליות .ברשות הפלסטינית ובחמאס מתחו ביקורת על החלטת ישראל .להלן מספר התבטאויות בנושא:
מחמד אשתיה ,ראש הממשלה הפלסטיני ,אמר כי החלטת ישראל שלא לאפשר להן להיכנס
וההצהרות המסיתות נגדן משקפות את הפחד של ישראל מחשיפת פעילותה נגד הפלסטינים בפני
הציבור האמריקני והעולמי .כמו כן הן משקפות ניסיון של ישראל להשתיק ולהפחיד את הקולות
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החופשיים הקוראים לשלום ולמימוש הזכויות הפלסטיניות .עוד ציין אשתיה ,כי ההחלטה הישראלית
מוכיחה כי גזענות ודמוקרטיה אינן יכולות לדור בכפיפה אחת )ופא 15 ,באוגוסט .(2019
נביל שעת' ,יועץ אבו מאזן ליחסים בינלאומיים וראש המחלקה לענייני הפלסטינים בניכר
באש"ף ,אמר כי ההחלטה היא ניסיון ישראלי להסתיר את פשעיה נגד הפלסטינים ולהסוות את צעדיה
ומדיניותה הגזעניים המנוגדים לחוק הבינלאומי .שעת' בירך את שתי חברות הקונגרס על עמדותיהן
המתנגדות לגזענות ולכיבוש הישראלי ועל תמיכתן ב) BDS-ופא 16 ,באוגוסט . (2019
צאא'ב עריקאת ,מזכיר הועד הפועל של אש"ף ,הצהיר כי יבוא יום שבו כל מי שירצה לבקר
בפלסטין יוכל להגיע ישירות במטוס לנמל התעופה הבינלאומי בירושלים או להיכנס דרך מעבר
בינלאומי בשליטת העם הפלסטיני )מען 16 ,באוגוסט .(2019

קריקטורה שפורסמה בדף הפייסבוק הרשמי של פתח .בפוסט הנלווה לקריקטורה נכתב :ירושלים ,את
תמשיכי להיות בירתנו הפלסטינית על אפו וחמתו של טראמפ )דף הפייסבוק הרשמי של 'פתח' 16 ,באוגוסט
(2019

ד"ר באסם נעים בכיר חמאס וחבר המשרד לקשרים בינלאומיים בתנועה ,פרסם הודעה בה אמר

כי ההחלטה היא הוכחה לכך שישראל היא ישות גזענית המתמחה בטרור ובהפרת החוקים
הבינלאומיים .לדבריו בקרוב יגיע היום שבו הם יבקרו בפלסטין דרך מעבריה העצמאיים והחופשיים
)אתר חמאס 16 ,באוגוסט .(2019
במהלך צעדת השיבה ברצועת עזה שיבחה הרשות העליונה לצעדות השיבה את עמדותיהן של
חברות הקונגרס האמריקאיות גינתה את ההחלטה נגדן והזמינה אותן לבקר ברצועת עזה )ערוץ
אלאקצא 16 ,באוגוסט .(2019

צ ווים ש ל א ב ו מ א ז ן ב ה ק ש ר ל ש ר י ה מ מ ש ל ה וה יוע צ ים
אבו מאזן פרסם צו נשיאותי לפיו תופסק עבודתם של כל יועציו ויבוטלו את כל הזכויות הניתנות להם
מתוקף תפקידם ,ההחלטות והחוקים הקשורים אליהם .במקביל פרסם אבו מאזן החלטה המחייבת את שרי
הממשלה להחזיר כספים שקיבלו בתקופה שלפני שהורה על קיצוץ משכורותיהם )ופא 19 ,באוגוסט .(2019
לפי שעה לא ברור הרקע להחלטה ומשמעויותיה .יתכן והמדובר בצעדי התייעלות של הממשלה על רקע
המצוקה הכלכלית אליו נקלעה הרשות הפלסטינית .יתכן גם שההודעה נועדה לצרכי יחסי ציבור על רקע
המצוקה הכלכלית ברשות הפלסטינית.
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