חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 27-21באוגוסט 2019

ע יק ר י ה מ ס מ ך
נמשך רצף הפיגועים המשמעותיים ביהודה ושומרון .במוקד אירועי השבוע עמדה הפעלת מטען
מאולתר נגד שלושה מטיילים ,בני משפחה אחת ,בקרבת מעיין דני סמוך לישוב דולב )צפונית מערבית
לירושלים( .נערה בת  17נהרגה והאב והבן נפצעו .התרשמותנו הראשונית היא ,כי המדובר בפיגוע שבוצע

במאי 2019

על ידי אחד מארגוני הטרור ולא בטרור עממי .חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין ברכו על הפיגוע .הרשות
הפלסטינית נמנעה מתגובה.
ברצועת עזה נמשכו מעשי האלימות המאיימים להוביל להסלמה ולא להסדרה .השבוע שוגרו לשטח
ישראל חמש רקטות וארבע פצצות מרגמה .שלוש מהרקטות שוגרו במהלך פסטיבל בשדרות בו השתתפו כ-
 4,000בני אדם  .כמקובל בתקופה האחרונה אף ארגון לא קיבל אחריות לירי .צה"ל תקף בתגובה יעדים בצפון
רצועת עזה .מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע ,כי בעקבות ירי הרקטות הפחיתה ישראל בחצי את כמות
הדלק שהיא מעבירה לתחנת הכוח המספקת חשמל לרצועה.
בצעדת השיבה השבועית השתתפו כ 9,200-מפגינים ,מספר גדול יחסית בהשוואה לשבועות האחרונים.
על אף פעילות כוח הריסון של חמאס לצמצום החיכוך בין המפגינים לבין חיילי צה"ל ניכרה עלייה ברף
האלימות בשטח .במהלך הצעדה הושלכו רימונים ובקבוקי תבערה ,הונחו מטענים ,הופרחו בלוני תבערה,
נעשו ניסיונות לחבל בגדר הביטחון ואף לחצות אותה.
הרשות הפלסטינית הסכימה השבוע לקבל מישראל את החזר מיסי הבלו על נפט .מדובר בסכום של כשני
מיליארד שקלים העשוי להקל על המשבר הכלכלי בו נתונה הרשות .לרצועת עזה הגיע ראש הוועדה
הקטרית לשיקום הרצועה והביא עמו פעימה נוספת של כספי המענק אשר חולקו ל 100,000-משפחות
נזקקות ,מאה דולרים לכל אחת.

יה וד ה וש ומ ר ון
פ יג וע מ ט ע ן ב ד ול ב
ב 23-באוגוסט  2019בשעות הבוקר הופעל מטען נגד שלושה מטיילים ,אב בנו ובתו ,במעיין עין בובין
)מעיין דני( הסמוך לדולב )צפונית מערבית לירושלים( .שלושת המטיילים נפגעו .הבת בת  17נהרגה האב והבן
נפצעו באורח קשה-בינוני .על פי דובר צה"ל מדובר בפיצוץ מטען מאולתר בשביל בו הלכו המטיילים )דובר
צה"ל 23 ,באוגוסט .(2019
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מימין :השביל בו אירע פיגוע המטען .משמאל :הנערה רינה שנרב ז"ל ,שנרצחה בפיגוע
)דף הפייסבוק  23 ,QudsNבאוגוסט .(2019

עין בובין )מעיין דני( הסמוך ליישוב דולב ,בו הונח המטען
)(Google Maps

בעקבות הפיגוע תגברו הכוחות באזור והחל בחיפושים אחר המחבלים שביצעו את הפיגוע .במסגרת זאת
בוצע מעצר של חשודים במספר כפרים ביהודה ושומרון .העצורים הועברו לחקירת כוחות הביטחון )דובר
צה"ל 24 ,באוגוסט .(2019
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כוחות צה"ל בחיפושים אחר מבצעי הפיגוע )דובר צה"ל 25 ,באוגוסט .(2019

ברשות הפלסטינית לא נשמעה תגובה להרג הנערה .גורמים פלסטינים אחרים ברכו על הפיגוע וברכו את
מבצעיו :צעירים חילקו מיני מתיקה )שבכה קדס 23 ,באוגוסט  .(2019ברשתות החברתיות שיבחו גולשים
פלסטינים את הפיגוע ואת מבצעיו .הושק האשטאג בשם #המטען במעיין  .כמו כן נשמעו קריאות ברשתות
החברתיות למחוק את סרטי מצלמות האבטחה באזור בו אירע הפיגוע כדי להקשות על פעילות כוחות הביטחון
למציאת מבצעי הפיגוע )פאל אינפו 23 ,באוגוסט .(2019

חלוקת דברי מתיקה לעוברים ושבים באלמזרעה אלע'רביה ,שבאזור ראמאללה
)חשבון הטוויטר  24 ,PalInfoבאוגוסט .(2019

להלן עיקרי התגובות:
חמאס פרסמה הודעה רשמית בה ברכה על הפיגוע וציינה ,כי הגדה לא תשקוט ותמשיך בהתנגדות
למרות ההרג והמעצרים .לדברי ההודעה מוכיח הפיגוע כי העם הפלסטיני לעולם לא יאבד את יכולות
"ההתנגדות" שלו והפלסטינים לא ישכחו את מסגד אלאקצא )אלקדס 23 ,באוגוסט .(2019
אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ,בירך על הפיגוע  .הניה ציין ,כי הוא אינו יודע
את זהות המבצעים אולם בכל מקרה זוהי פעולת גבורה .הניה קרא לישראל להתרחק מ"חבית הנפץ
שהיא ירושלים" .לדבריו העובדה כי בחודשים האחרונים אירעו למעלה מ 12-פיגועים בגדה מהווה מסר
כי הגדה היא "הר געש" אשר מתפוצץ במיוחד כאשר מסגד אלאקצא עומד בפני סכנה )אתר
חמאס 23 ,באוגוסט .(2019
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אסמאעיל הניה מברך על הפיגוע במהלך דרשת יום שישי במסגד אלעמרי
)ערוץ היוטיוב של סוכנות אנטוליה 26 ,באוגוסט (2019

ח'ל'יל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,אמר כי הפיגוע הבהיר שאנתיפאדת 2015
נמשכת באמצעות פעולות גבורה חדשות וכי הנערים המתקוממים בגדה רוצים לגרש את הכיבוש
)אלאקצא 23 ,באוגוסט.(2019
מחמוד אלזהאר ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,קרא להמשיך ולבצע פיגועים לצד פיתוח
יכולות ה"התנגדות" ברצועה .לדבריו הגברת הפיגועים תוביל את העם הפלסטיני להשגת מטרותיו
)סוא 24 ,באוגוסט .(2019
עבד אללטיף אלקאנוע ,דובר חמאס ,אמר כי הפיגוע מהווה הוכחה לכך שהעם הפלסטיני אינו
נכנע מול פשעיה של ישראל וציין כי הגדה בורכה בתושביה בנוער ,בגברים ובנשים שבה .הוא הדגיש כי
הגיוס הכללי שנעשה ברצועה למען אלאקצא מתמזג עם הקורבנות הפלסטינים בגדה ובירושלים
)חשבון הטוויטר של עבד אללטיף אלקאנוע 23 ,באוגוסט .(2019
הג'האד האסלאמי בפלסטין בגדה ברך על הפיגוע אשר מהווה ,לדבריהם" ,תגובה טבעית" על
פשעיהם של ישראל ושל המתנחלים .עוד ציינו ,כי "ההתנגדות" מסלימה את אמצעיה באופן רציף כל
עוד התוקפנות נגד העם הפלסטיני נמשכת )פלסטין אליום 23 ,באוגוסט .(2019

נ יס יון ל פ ג וע ב ח ייל ב מ ע ב ר א ל נ ב י
ב 21-באוגוסט  2019הגיע תושב שכם ,כבן  ,35לשער אלנבי עם שובו מירדן .עם הגיעו למסוף תקף
הפלסטיני חייל שהיה במסוף באמצעות כבל של מטען וניסה לחנוק אותו .החייל הצליח להשתחרר .צוות
האבטחה של המסוף עצר אותו  .מתחקור ראשוני עלה ,כי הוא הגיע כדי לבצע פיגוע נגד ישראלי )דובר צה"ל,
דובר רשות המעברים 21 ,באוגוסט .(2019
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פ יג ו ע י מ ט ע ן
ב 26-באוגוסט  2019בשעות הערב ,במהלך סיור שגרתי ,איתר גשש צה"ל מטען שהונח סמוך לכביש
עוקף שכם .כוחות שהוזעקו למקום חסמו את הכביש .חבלני משמר הגבול נטרלו את המטען )דובר צה"ל26 ,
באוגוסט .(2019
ב 26-באוגוסט  2019במהלך פעילות כוח משמר הגבול בשכונת עיסאויה במזרח ירושלים הושלך מטען
צינור לעבר הכוח מאחד המבנים .המטען לא התפוצץ .הכוח עצר שני חשודים שהועברו לחקירה וחבלני
המשטרה נטרלו את המטען .במהלך הפעילות גם יודו אבנים ונורו זיקוקים לעבר הכוחות .שוטר משמר הגבול
נפצע באורח קל )דוברות המשטרה 27 ,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 מחרטה לייצור אמצעי לחימה ואמצעי לחימה תקניים
ומאולתרים .להלן מספר אירועים בולטים :
 27באוגוסט  – 2019אבנים יודו לעבר כלי רכב הכביש ירושלים-גוש עציון בין אפרת לצומת
אלחאדר .לא היו נפגעים .נזק נגרם לשמשת כלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 27 ,באוגוסט .(2019
 26באוגוסט  – 2019במהלך פעילות כוחות הביטחון הישראליים בכפר בית כאחל )צפונית לחברון(
למיפוי בתי מחבלים שביצעו את פיגוע הדקירה ב 7-באוגוסט  2019התפתחו הפרות סדר אלימות
הפלסטינים הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר הלוחמים )שובר צה"ל 27 ,באוגוסט .(2019
 26באוגוסט  -2019במהלך הלילה החרימו כוחות צה"ל מחרטה לייצור אמצעי לחימה בבית לקיא
)אזור ראמאללה( )דובר צה"ל 27 ,באוגוסט . (2019
 25באוגוסט  – 2019חיילי צה"ל עצרו צעיר פלסטיני כבן  14שעורר את חשדו של איש ביטחון אזרחי
סמוך לישוב פסגות )צפונית לירושלים ומזרחית לראמאללה( .בבדיקה שערכו החיילים נמצאה סכין
בכליו של הפלסטיני ,תושב אלבירה .הוא הועבר לחקירת כוחות הביטחון הישראליים )הצלה ללא
גבולות יו"ש ,דובר צה"ל 25 ,באוגוסט .(2019
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הסכין שנתפסה ברשות הפלסטיני סמוך ליישוב פסגות
)חשבון הטוויטר של דובר צה"ל 25 ,באוגוסט (2019

 25באוגוסט  – 2019אבנים יודו לעבר עמדת שמירה בכביש גוש עציון חברון סמוך לאלערוב .כוח
צה"ל שערך מרדף אמר מידי האבנים הותקף באבנים )הצלה ללא גבולות יו"ש 25 ,באוגוסט .(2019
 23באוגוסט  – 2019אבנים הושלכו ממשאית חולפת לעבר כלי רכב ישראלי סמוך לישוב ברוש
שבבקעת הירדן .לא היו נפגעים .נזק נגרם לכלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 23 ,באוגוסט .(2019
 21באוגוסט  – 2019לוחמי צה"ל זיהו חשוד שיידה אבנים והשליך סכין לעבר עמדה צבאית סמוך
לצומת גיתי אבישר )בית צומת אריאל למחלף ברקן( .החשוד נעצר והועבר לחקירה )דובר צה"ל21 ,
באוגוסט .(2019

 21באוגוסט – 2019

צעירה כבת  13עוררה את חשדו של סייר אזרחי סמוך לישוב באזור החטיבה

המרחבית אפרים .הסייר החל בנוהל מעצר חשוד שהסתיים בירי לאוויר .החשודה השליכה סכין לוחמי
צה"ל שהגיעו למקום העבירו אותה לחקירה )מוקד קרני שומרון 22 ,באוגוסט .(2019
 21באוגוסט  – 2019אבנים יודו לעבר אוטובוס בין קריית ארבע לבית ענון  .לא היו נפגעים .נגרם נזק
לאוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 21 ,באוגוסט .(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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" 1פיגועים 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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ד ר ום יש ר א ל
ירי רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל
במהלך השבוע שוגרו מרצועת עזה לשטח ישראל חמש רקטות .כמו כן שוגרו ארבע פצצות מרגמה .לפי
שעה אף ארגון לא קיבל אחריות לביצוע הירי .בתגובה תקפו כוחות צה"ל יעדי טרור של חמאס .כמו כן הודיעה
ישראל על צמצום אספקת הדלק לרצועה.

ש יגור פ צ צ ות מ ר ג מ ה ל ע ב ר יש ר א ל
ב 27-באוגוסט  2019בשעות הצהרים שוגרו ארבע פצצות מרגמה מרצועת עזה לעבר ישראל .אחת
הפצצות נפלה בשטח ישראל והיא כוונה לכוח שעבד סמוך לגדר .לא היו נפגעים .שאר הפצצות נפלו ככל
הנראה בשטח רצועת עזה בתגובה תקף צה"ל עמדה של חמאס בצפון רצועת עזה )דובר צה"ל 27 ,באוגוסט
.(2019

ירי שלוש רקטות לעבר שדרות ויישובי עוטף עזה
ב 25-באוגוסט  2019בשעות הערב זוהו שלושה שיגורי רקטות לעבר שדרות ויישובי עוטף עזה .מערכת
"כיפת ברזל" יירטה שתי הרקטות )דובר צה"ל 24 ,באוגוסט  .(2019נפילה זוהתה בכביש באחר הישובים
בעוטף עזה בעקבות זאת פרצה שריפה )דוברת שער הנגב 25 ,באוגוסט  .(2019בשדרות נפגע בית בשלבי
בנייה .לבית החולים פונו חמישה נפגעי חרדה וכמה פצועים נוספים )דוברת המרכז הרפואי ברזילי באשקלון,
 25באוגוסט  .(2019בעת שיגור הרקטות התקיים בשדרות פסטיבל בו השתפו כ 4,000-בני אדם אשר
פונו במהירות מהשטח.
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נזקי רקטה ששוגרה מהרצועה ויורטה ע"י מערכת "כיפת ברזל" בבניין לא מאוכלס בשדרות
)חשבון הטוויטר  25 ,PALINFOבאוגוסט (2019

מימין :שרידי רקטה שנפלה בשדרות .משמאל :פינוי משתתפי פסטיבל בשדרות בעקבות ירי הרקטות
)דף הפייסבוק שהאב 25 ,באוגוסט (2019

כמקובל בתקופה האחרונה אף ארגון לא קיבל אחריות לירי הרקטות .דובר חמאס ,חאזם קאסם,
שהתנער מהאחריות לשיגור הרקטות ,אמר כי הארגונים הפלסטינים לא קיבלו אחריות על ההסלמה האחרונה
למרות שבדרך כלל חמאס ושאר הארגונים מצהירים על פעולותיהם )אלדסתר 26 ,באוגוסט  .(2019מתאם
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פעולות הממשלה בשטחים פנה לאוכלוסיית רצועת עזה בערבית ואמר כי באמצעות ירי הרקטות מנסה ארגון
הג'האד האסלאמי בפלסטין ,הפועל בשליחות איראן ,לערער את היציבות הביטחונית באזור )אלמונסק26 ,
באוגוסט .(2019
בתגובה לירי הרקטות תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר מספר יעדי טרור במתחם צבאי של חמאס בצפון
רצועת עזה .בין היעדים משרד מפקד גדוד של חמאס )דובר צה"ל 24 ,באוגוסט  .(2019כלי התקשורת
הפלסטינים דיווחו כי הותקף מוצב השייך ל"התנגדות" בבית לאהיא שבצפון רצועת עזה )פאל אינפו ,שבכה
קדס 26 ,באוגוסט .(2019

תקיפת מוצב חמאס בבית לאהיא ,בצפון הרצועה בתגובה לירי הרקטות
)דף הפייסבוק שהאב 25 ,באוגוסט (2019

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי בעקבות ירי הרקטות הפחיתה ישראל בחצי את כמות הדלק
שהיא מעבירה לרצועה עבור תחנת הכוח המספקת חשמל לתושבי הרצועה )אלמונסק 26 ,באוגוסט
 .(2019חברת החשמל ברצועת עזה הודיעה כי בעקבות צמצום אספקת הדלק אחת הטורבינות המספקת
חשמל בתחנת הכוח הפסיקה לעבוד וכעת עובדות שתי טורבינות בלבד והדבר ישפיע על אספקת החשמל
ברצועה )סוא 26 ,באוגוסט .(2019
חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין מתחו ביקורת על החלטת ישראל לצמצם את אספקת הדלק לרצועה:
עבד אללטיף אלקאנוע ,דובר חמאס ,אמר כי החלטתה של ישראל נעשתה במסגרת הפעלת
לחצים על העם הפלסטיני ומתוך ניסיון של ממשלת ישראל "לייצא" לרצועה את המשברים הפנימיים
שלה .לדבריו על ישראל לשאת באחריות לצעדים אלה הנובעים מהקשחת "המצור" ונסיגתה מההבנות
שהושגו באמצעות מתווכים מצריים וקטריים )סוא 26 ,באוגוסט .(2019
משיר אלמצרי ,דובר סיעת חמאס במועצה המחוקקת ,איים כי חמאס לא תעבור בשתיקה על
החלטתה של ישראל לצמצם את אספקת הדלק )אלמיאדין 26 ,באוגוסט .(2019
אחמד אלמדלל ,בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,אמר כי "ההתנגדות" לא תאפשר לישראל
להתחמק ממחויבויותיה לשבירת "המצור" והיא תמשיך בחיזוק היחסים עם מצרים כדי להפעיל לחץ
על ישראל )אלמיאדין 26 ,באוגוסט .(2019
אכרם דלול ,כתב ערוץ פלסטין אליום )המזוהה עם הג'האד האסלאמי בפלסטין( הגדיר את
החלטת ישראל כ"צעדי ענישה נגד תושבי רצועת עזה" .לדבריו ,צעדים אלה עלולים להביא להסלמה
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ולפיצוץ .בכתבה גם רואיין אבו מג'האד ,דובר ועדות ההתנגדות העממית ברצועה ,אשר אמר ,כי
זכותה של "ההתנגדות להגיב בדרך המתאימה לה וציין ,כי "הכיבוש" יישלם מחיר יקר במידה וימשיך
להתנער מההבנות )פלסטין אליום 26 ,באוגוסט .(2019

מימין  :אכרם דלול סמוך לתחנת הכוח בעזה .משמאל  :אבו מג'האד ,דובר ועדות ההתנגדות העממית ברצועה,
מאיים על ישראל )פלסטין אליום 26 ,באוגוסט (2019

יר י ש ת י ר ק ט ות מ צ פ ון ר צ וע ת ע זה
ב 22-באוגוסט  2019שוגרה רקטה מצפון רצועת עזה לעבר שטח ישראל .הרקטה נחתה בשטח פתוח.
לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .בתגובה תקף צה"ל מוצב של הכוח הימי של חמאס .בתגובה לתקיפת צה"ל
בוצע ירי נוסף של רקטה שנחתה בשטח פתוח .בתגובה תקף צה"ל בשנית )דובר צה"ל 21 ,באוגוסט . (2019
כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו כי מטוסים ישראליים תקפו מוצב של הכוח הימי של חמאס מערבית לעיר
עזה .כמו כן תקפו כלי טיס בלתי מאוישים עמדה של "ההתנגדות" מערבית לעיר עזה )חשבון הטוויטר פאל
אינפו 22 ,באוגוסט  .(2019מאוחר יותר דווח כי מוצב הכוח הימי הותקף פעם נוספת )שהאב 22 ,באוגוסט
 .(2019לא דווח על נפגעים.
צה"ל פרסם הודעה ,חריגה ,בערבית בה הטיל את האחריות לשיגור הרקטות על ארגון הג'האד האסלאמי
בפלסטין )דובר צה"ל 23 ,באוגוסט .(2019

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
691
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צעדת השיבה
ה כ נ ות מ ק ד ימ ות
ביום שישי  23באוגוסט  2019התקיימה צעדת השיבה ה 71-במספר .הצעדה התקיימה תחת הסיסמא
"לשירותך אלאקצא" לציון חמישים שנה להצתת מסגד אלאקצא .2שלא כבשבועות האחרונים ,קדמה לצעדה
קריאה של חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין לציבור להשתתפות המונית באירועי יום שישי .במסגרת זאת
נמסר ,כי הורחב מערך ההסעות של הציבור לאזור ההפגנות והוקדמה שעת ההגעה למוקדי ההפגנה )1500
במקום  (1700ככל הנראה כדי לאפשר שעות עימות רבות יותר.

כרזה שפרסמה הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה הקוראת לציבור להשתתף בצעדה
)דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה 21 ,באוגוסט (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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מערך ההסעות לצעדה המפוקח על ידי מנגנוני הביטחון של חמאס
)דף הפייסבוק של משרד הפנים בעזה 23 ,באוגוסט (2019

הרשות לצעדת השיבה הודיעה ,כי החליטה לציין את יום השנה החמישים להצתת מסגד אלאקצא
באמצעות הסלמה של ההתקהלות הציבורית וקראה לציבור הפלסטיני להשתתף בצורה נרחבת בפעילויות
)סוא 23 ,באוגוסט  .(2019יחידת הצמיגים ערכה ב 22-באוגוסט  2019צעדה ברחובות העיר עזה בדרישה
להחזיר את פעילות היחידה במסגרת צעדת השיבה של ה 23 -באוגוסט ) 2019אמד 22 ,באוגוסט .(2019

א יר וע י ה צ ע ד ה
בצעדה השתתפו כ 9,200-מפגינים ,מספר גדול יחסית בהשוואה לשבועות האחרונים )ככל הנראה
בשל הפעולות המקדימות של חמאס ויתכן גם בשל העובדה כי ההפגנות עמדו בסימן אלאקצא( .רוב
המפגינים התאספו בחמשת מוקדי ההפגנות המסורתיים .כמה מאות התקרבו לגדר הביטחון והתעמתו עם
חיילי צה"ל .למרות הקריאות להגברת החיכוך עם צה"ל בצעדה כוח הריסון של חמאס נכח במקום והקפיד על
צמצום החיכוך .בפועל במהלך הצעדה ניכרה עליה ברף האלימות ככל הנראה בשל מספר המשתתפים הרב
יחסית .במהלך הצעדה נזרקו רימונים ,הושלכו מטענים ובקבוקי תבערה ,הופרחו בלוני תבערה ונעשו
ניסיונות לחבל בגדר הביטחון ואף לחצות אותה .סמוך לגדר אותרו מספר מטענים מאולתרים שהונחו
שם קודם לכן.

התפרעות מפגינים )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה 23 ,באוגוסט (2019
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מימין :מפגינים בדרכם לצעדת השיבה במזרח העיר עזה
)דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה 23 ,באוגוסט  .(2019משמאל :סדרני חמאס לבושי
אפודים כתומים מתפרסים במוקדי צעדות השיבה )דף הפייסבוק של העיתונאי חסן אצליח 23 ,באוגוסט (2019

מימין :מפגינים מניפים את דגלי פלסטין בסמוך לגדר הביטחון ,במזרח ח'אן יונס .משמאל :מפגינים שורפים דגל
)דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה 23 ,באוגוסט .(2019

לאחר שבועות רבים בהם לא נראו בכירי חמאס בצעדות הגיע יחיא אלסנואר ,ראש הלשכה המדינית של
חמאס ,למחנה השיבה במזרח הרצועה .בדברים שנשאו בכירים במהלך הצעדה התייחסו הדוברים לפיגוע
בדולב  .חאזם קאסם ,דובר חמאס ,אמר כי צעדות השיבה מהוות אחד מאמצעי המאבק החשובים ביותר של
העם הפלסטיני נגד ישראל .לדבריו ההתקהלות הרבה מעידה על כך שירושלים תמיד מעוררת השראה בקרב
העם הפלסטיני ומניעה אותו להתנגד לכיבוש )ערוץ אלאקצא 23 ,באוגוסט .(2019
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מימין :בכיר חמאס מחמוד אלזהאר מבקר באוהל הרפואי במחנה במזרח עזה .משמאל :יחיא אלסנואר ,ראש
הלשכה המדינית של חמאס ברצועה ,ח'ליל אלחיה ורוחי משתהא באירועי הצעדה מזרח העיר עזה )דף הפייסבוק
של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה 23 ,באוגוסט .(2019

דובר משרד הבריאות ברצועה מסר כי באירועי יום שישי נפצעו  122בני אדם )מאוחר יותר תוקן המספר
ל) (155-דף הפייסבוק של אשרף אלקדרה 23 ,באוגוסט  .(2019ח'אדל אלבטש ,בכיר הג'האד האסלאמי
בפלסטין ויו"ר הרשות הלאומית לצעדות השיבה ,קרא לציבור להשתתף בצעדת יום שישי הבא ) 30באוגוסט
 (2019שתתקיים תחת הסיסמא "הנאמנות לשהידים" לזכרם של ההרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן".

ט ר ור ה ב ל ונ ים
במקביל לקריאה להשתתפות בצעדת השיבה הודיעה יחידת בני אלזוארי ברפיח על גיוס כללי של פעיליה.
היא ציינה ,כי הם מכינים "הפתעה" לצלפים הישראליים )דף הפייסבוק של בני זוארי 20 ,באוגוסט  .(2019ביום
הצעדה העלתה היחידה סרטון המתעד שיגור בלונים במהלך אירועי הצעדה .לדבריהם נועד שיגור הבלונים
להסיח את דעתם של הצלפים הישראליים )עמוד הפייסבוק של בני זוארי ברפיח 25 ,באוגוסט .(2019
יום קודם לכן ,ב 22-באוגוסט  ,2019זוהו מספר הפרחות בלוני תבערה .בלון אליו קשור חפץ חשוד אותר
באזור המועצה האזורית שדות הנגב )חדשות ביטחון שדה 22 ,באוגוסט  .(2019ב 26-באוגוסט  ,2019לאחר
ההודעה על צמצום אספקת הדלק לרצועה בשל ירי רקטות ,פרסמה יחידת בני זוארי איום לפיו ישראל
"משחקת באש" .לדברי ההודעה אם תצומצם אספקת הדלק ויצומצם מרחב הדיג הם ישגרו בלוני תבערה
במטרה לגרום לשריפות ביישובי עוטף עזה )דף הפייסבוק של בני זוארי 26 ,באוגוסט .(2019
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חומרי נפץ שהכינו פעילי יחידת בני אלזוארי לקראת שיגורם של בלונים לשטח ישראל
)דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי 22 ,באוגוסט (2019

מימין :צרורות בלונים ששוגרו לשטח ישראל בצעדת יום שישי במזרח ח'אן יונס .משמאל :טיסן נפץ שהוכן ע"י
יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס)דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס 25 ,באוגוסט .(2019

א יר וע ים נ וס פ ים
ב 22-באוגוסט  2019זוהה פלסטיני חשוד שהתקרב לגדר הביטחון מאזור סג'אעיה בצפון רצועת עזה  .עם
הגעת כוחות צה"ל לאזור השליך החשוד לעברם רימוני רסס .כוח צהל ירה לעברו ופצע אותו טרם הצליח
לחצות את גדר הביטחון לשטח ישראל .החשוד נפגע מהירי ופונה לטיפול רפואי בשטח רצועת עזה )23 ,ynet
באוגוסט .(2-19
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ר צ וע ת ע זה
פ ע ימ ה נ וס פ ת ש ל כ ס פ י ה מ ע נ ק ה ק ט ר י
מחמד אלעמאדי ,יו"ר הועדה הקטארית לשיקום הרצועה ,ח'אלד אלחרדאן סגנו וקבוצה של טכנאים
נכנסו ב 23-באוגוסט  2019לרצועת עזה .מטרת ביקור המשלחת היתה הבאת פעימה נוספת של כספי
המענק הקטרי לרצועה ופיקוח על פרויקטים שהוועדה מבצעת )אלרסאלה.נט 23 ,באוגוסט .(2019
אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ,נועד עם אלעמאדי .בפגישה נכחו גם יחיא אלסנאור ,ראש
הלשכה המדינית של חמאס ברצועה ,וח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס )שהאב 23 ,באוגוסט
 .(2019ב 25-באוגוסט  2019עזב מחמד אלעמאדי את הרצועה )סוא 25 ,באוגוסט .(2019
חלוקת הכספים החלה ב 25-באוגוסט  2019בפיקוח סגן יו"ר הוועדה הקטרית .בניגוד לפעמים קודמות
חלוקת הסיוע לא זכתה לכיסוי נרחב בכלי התקשורת ברצועה .לדברי השליח הקטארי המענק שהועבר
למשפחות הוא בגובה של מאה דולרים והוא חולק ל 100,000-משפחות נזקקות )דניא אלוטן 23 ,באוגוסט
 .(2019כמו כן השתתפו חברי המשלחת הקטארית בטקס הנחת אבן פינה למרכז דיאליזה חדש בבית החולים
האינדונזי בצפון הרצועה .לדברי אלעמאדי כולל הפרויקט הקמת מרכז בן שלוש קומות שיצויד בארבעים
מכשירי דיאליזה .עלות הקמת המרכז עומדת על סכום של  1.7מיליון דולרים )סוא 24 ,באוגוסט .(2019

מימין :ח'אלד אלחרדאן ,סגן יו"ר הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה ,מפקח על חלוקת כספי הסיוע בסניפי הדואר.
משמאל :מחמד אלעמאדי בטקס הנחת אבן פינה להקמת מרכז דיאליזה בצפון הרצועה )דף הפייסבוק של
הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה 24 ,באוגוסט (2019

יצ יא ת מ ש ל ח ת ח מ א ס ל מ צ ר ים
"מקורות יודעי דבר" מסרו ,כי משלחת ביטחונית מטעם חמאס הכוללת את רוחי משתהא ,חבר הלשכה
המדינית של חמאס ,ותופיק אבו נעים ,האחראי על כוחות ביטחון הפנים ברצועה ,יצאה לקהיר לפגישה
עם בכירים מצריים .לדברי המקורות המשלחת תדון בהיבטים ביטחוניים ביניהם המצב בגבול רצועת עזה
מצרים ,מעבר רפיח ,מעקב אחר יישומן בפועל של ההבנות עם ישראל וההסלמה עם ישראל )פלסטין אליום,
 26באוגוסט .(2019
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פ ר יצ ה ל מ ט ה ה מ ח ל ק ה ל ע נ י י נ י פ ל י ט י ם ב ע ז ה
אלמונים פרצו למטה המחלקה לענייני פליטים של אש"ף ברצועת עזה הרסו את תכולתו ובזזו אותה.
מחלקת היחסים הבינלאומיים של פתח גינתה את האירוע ואמרה כי פריצה זו הינה המשך לדרכה של חמאס.
הועד הפועל של אש"ף התבטא באופן דומה ומסר כי הוא רואה את התקיפה בתמיכת חמאס כפגיעה בתפקידו
של הועד הפועל לטפל ולעקוב אחר האינטרסים של העם הפלסטיני )סוא ,ופא 25 ,באוגוסט .(2019

מ פ ג ן צ ב א י ב ע ז ה ל ה ז ד ה ות ע ם מ ס ג ד א ל א ק צ א
ב 22-באוגוסט  2019קיים מנגנון הביטחון הלאומי של חמאס מפגן צבאי ברחובות העיר עזה להזדהות עם
מסגד אלאקצא ועם תושבי ירושלים וכמחאה על צעדי ישראל בעיר .המפגן יצא ממטה המנגנון במתחם
הסראיא בעזה .במפגן השתתפו ג'מאל אלג'ראח ,מפקד המנגנון וקצינים בכירים נוספים )אתר משרד הפנים
בעזה 22 ,באוגוסט .(2019

מפגן צבאי בעזה של מנגנון הביטחון הלאומי של חמאס כאות הזדהות עם מסגד אלאקצא
)אתר משרד הפנים בעזה 22 ,באוגוסט (2019

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית ה ס כ ימ ה ל ק ב ל א ת ה ח ז ר י מ יס י ה ב ל ו
חסין אלשיח' ,ראש המשרד לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית ,מסר כי הסתיים משבר המיסים
על רכש הנפט בין הרשות הפלסטינית לבין ישראל .לדבריו החלה הרשות לייבא נפט מישראל ללא מיסי
הבלו רטרואקטיבית למשך שבעת החודשים האחרונים .המדובר בסכום של כשני מיליארד שקלים .יחד עם
זאת ציין אלשיח' כי המשבר הכלכלי טרם נפתר שכן סכומי כסף גדולים השייכים לרשות הפלסטינית עדיין
מוחזקים בידי ישראל )חשבון הטוויטר של חסן אלשיח' 22 ,באוגוסט .(2019

מ ש כ ור ות פ ק יד י ה ר ש ות
מחמד אשתיה ראש הממשלה הפלסטיני הודיע כי על פי החלטת אבו מאזן משכורות פקידי הרשות של
חודש ספטמבר ישולמו בשיעור של  50% .110%מהסכום הם החזרים עבור המשכורות החלקיות שקיבלו
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הפקידים בחודש הראשון למשבר .הוא גם ציין שמשכורות אוגוסט ישולמו בשיעור של ) 60%דניא אלוטן22 ,
באוגוסט .(2019

ייש ום צ ע ד י ה ת נ ת ק ות מ ת ל ות ב יש ר א ל
מחמד אשתיה הודיע כי הרשות הפסיקה להעניק לחולים ההפניות הרפואיות לישראל והיא אף פנתה
למדינות כירדן ועיראק לשם כך .כמו כן ציין כי הרשות תתחיל לייבא דלק מעיראק וכן לחזק את התוצרת
המקומית מול התוצרת הישראלית )הטלוויזיה הפלסטינית 22 ,באוגוסט .(2019
חבר הועדה האמונה על הפסקת ההסכמים עם ישראל חשף ביומון אלמוניטור כי הועדה פועלת להפסיק
את ההסכמים עם ישראל בשלושה מישורים :משפטי ,כלכלי ומדיני )אלמוניטור 21 ,באוגוסט :(2019
בתחום המשפטי תמליץ הועדה לכנס ועידה בינלאומית בחסות הקוורטט הבינלאומי שתקרא ליישם
את כל ההחלטות והחקיקות הבינלאומיות שהתקבלו בעניין הסוגיה הפלסטינית .כמו כן תמליץ הועדה
להפעיל לחץ בינלאומי על ישראל ליישום החלטה  2334של מועצת הביטחון של האו"ם שהתקבלה
בדצמבר  2016אשר קובעת כי יש להפסיק את הרחבת ההתנחלויות.
במישור הכלכלי תדון הועדה בחלופות הקיימות בכל הנוגע להפסקת יבוא סחורות מישראל
והשענות על סחורות ממדינות ערב באמצעות הרחבת השותפויות המסחריות עם מדינות אלה.
במישור המדיני תמליץ הועדה לרשות הפלסטינית לא להסכים בשום אופן לשליטה מנהלתית או
צבאית של ישראל בכל שטחי הגדה המערבית זאת באמצעות חיזוק "ההתנגדות העממית" וחיזוק
ההתבססות הפלסטינית בשטחי  Cבאמצעות קידום מיזמי פיתוח .

פ ת יח ת ש נ ת ה ל ימ וד ים ב ר ש ות וב ר צ וע ה
ב 25-באוגוסט  2019נפתחה שנת הלימודים ברשות הפלסטינית וברצועת עזה .במסגרת זאת שבו
לספסל הלימודים כ 1.3-מיליון תלמידים ,מהם כ 854-אלף תלמידים בבתי הספר הממשלתיים 150 ,אלף
תלמידים בבתי הספר הפרטיים ,והשאר ) 296אלף( בבתי הספר של אונר"א .על-פי דובר משרד החינוך
הפלסטיני 50 ,אלף מורים חזרו השנה ללמד בבתי הספר הממשלתיים 20 ,אלף מורים בבתי הספר הפרטיים,
ו 20-אלף מורים בבתי הספר של אונר"א )אתר שהאב 25 ,באוגוסט .(2019
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מימין  :פתיחת שנת הלימודים בבית ספר בחברון )דף הפייסבוק שהאב 25 ,באוגוסט  .(2019משמאל  :פתיחת
שנת הלימודים בבית ספר בעזה )דף הפייסבוק של משרד החינוך בעזה 25 ,באוגוסט (2019
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