חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 28באוגוסט 3 -בספטמבר 2019

ע יק ר י ה מ ס מ ך
השבוע שוגרה רקטה אחת לעבר ישראל ,הרקטה נפלה בשטח רצועת עזה .בתגובה תקפו מטוסי חיל
האוויר עמדה של חמאס בצפון רצועת עזה .ביום שישי  30באוגוסט  2019התקיימה צעדת השיבה ה72-
במספר .באירועי הצעדה השתתפו למעלה מ 6,000-מפגינים שהתאספו בחמשת המוקדים של מחנות

במאי 2019

השיבה .כמה עשרות מפגינים התקרבו לגדר הביטחון ,ניסו לחבל בה ואף לחצות לשטח ישראל .המפגינים
השליכו רימונים ומטענים לעבר כוחות צה"ל .אחד הרימונים גרם לנזק לכלי רכב צבאי .חייל צה"ל נפצע
באורח קל  .נמשך גם שיגור בלוני התבערה לעבר שטח ישראל כתוצאה מכך נגרמו מספר שריפות.

לצפייה בסרטון
בליל  28-27באוגוסט  2019התרחשו בעיר עזה שני פיצוצים סמוך למחסומים של משטרת חמאס.
כתוצאה מהפיצוצים נהרגו שלושה שוטרים .בהודעתו הפנה משרד הפנים בעזה אצבע מאשימה כלפי ישראל
ומשתפי הפעולה עמה )דף הפייסבוק של משרד הפנים והביטחון הלאומי ברצועה 28 ,באוגוסט .(2019
ברשות הפלסטינית מתקיימת פעילות לביטול החלוקה בין שטחי  B ,Aו C-במסגרתה הנחה מג'די
אלצאלח ,שר השלטון המקומי ,רשמית את מנהלי המחוזות וראשי האגפים במשרדו להרחיב את תכניות
המתאר של הישובים הפלסטינים מבלי להתחשב בחלוקה הקיימת.
ב 1-בספטמבר  2019ב 1600-בוצע ירי נ"ט לעבר מוצב צה"ל וכלי רכב של צה"ל סמוך לאביבים
שבגבול הצפון .לא היו נפגעים .בתגובה ירה צה"ל לעבר מקורות הירי באזור מארון אלראס למעלה ממאה
פגזי ארטילריה .מסוק קרב תקף את אנשי החוליה שירתה את טילי הנ"ט .חזבאללה קיבל אחריות לירי ואף
ציין כי החוליה שביצעה את הירי נקראה על שם שני פעילי הארגון שנהרגו בתקיפה באזור עקרבא בסוריה .

ד ר ום יש ר א ל
צעדת השיבה
ביום שישי  30באוגוסט  2019התקיימה צעדת השיבה ה 72-במספר .הצעדה התקיימה תחת הסיסמא
"נאמנות לשהידים" )הכוונה להרוגים הפלסטינים במבצע "צוק איתן"( .באירועי צעדה השתתפו למעלה
מ 6,000-מפגינים שהתאספו בחמשת המוקדים של מחנות השיבה .כמה עשרות מפגינים התקרבו לגדר
הביטחון ,ניסו לחבל בה ואף לחצות אותה לשטח ישראל .המפגינים השליכו רימונים ומטענים לעבר כוחות
צה"ל .אחד הרימונים גרם לנזק לכלי רכב צבאי ,חייל צה"ל נפצע באורח קל מרססי רימון או חזיז )דובר
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צה"ל 30 ,באוגוסט  .(2019יחידת בני אלזוארי ברפיח פרסמה הודעה בה שיבחה את הפגיעה בכלי הרכב של
צה"ל והצהירה כי החל מהיום היחידה תתחיל להתכונן ליום שישי הבא ש"יהיה חמור עוד יותר" )דף הפייסבוק
של בני זוארי ברפיח 30 ,באוגוסט .(2019

מימיו :השלכת מטען לעבר ג'יפ צבאי במזרח מחנה הפליטים אלבריג' )דף הפייסבוק של הצלם חאזם מזיד30 ,
באוגוסט  .(2019משמאל :סדרנים לבושים אפודים כתומים במחנה השיבה במזרח ח'אן יונס )דף הפייסבוק של
העיתונאי עזאם אלעבאדלה 30 ,באוגוסט (2019

מפגינים מטפסים על גדר הביטחון במזרח מחנה הפליטים אלבריג' )תמונות מסרטון בדף הפייסבוק של הצלם
חאזם מזיד 30 ,באוגוסט (2019

דובר משרד הבריאות ברצועת עזה דיווח על  75פצועים .יום לאחר מכן הודיע על מותו של אחד
הפצועים ,שנפגע באזור ח'רבת ח'זאעה )מזרח ח'אן יונס( )חשבון הטוויטר של אשרף אלקדרה31 ,30 ,
באוגוסט  .(2019על פי הדיווחים היה ההרוג פעיל ביחידת הצמיגים בח'אן יונס )דף הפייסבוק של עלי מצטפא
מחמד פראונה מח'אן יונס 31 ,באוגוסט  ;2019דף הפייסבוק של כתבת אתר אמד ברצועה ,צאפינאז אללוח,
 31באוגוסט  .(2019סניף פתח פרסם הודעת אבל על מותו ,שבה מסר כי הוא היה פעיל התנועה )דף הפייסבוק
של נציבות ההסברה של הסניף 31 ,באוגוסט .(2019
הרשות העליונה לצעדות השיבה הודיעה כי אירועי יום שישי  6בספטמבר  2019יתקיימו בסימן "להגן על
העורף" והם נועדו להדגיש את האחדות הלאומית )אלאקצא 30 ,באוגוסט .(2019

ט ר ור ה ב ל ונ ים
במהלך צעדת השיבה זוהו מספר בלונים ששוגרו מרצועת עזה חלקם הגיעו לשטח ישראל .בלוני תבערה
גרמו לשתי שריפות בשטח המועצה האזורית שדות נגב )חמ"ל 30 ,באוגוסט .(2019
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מימין :שריפה שפרצה בשדות נגב בעקבות בלון תבערה .משמאל :בלון תבערה חשוד באזור תחנת הרכבת
אופקים )חשבון הטוויטר של מרחב לבנון איו"ש ועזה 30 ,באוגוסט (2019

תמונות מסרטון המתעד שיגור בלונים שאליהם מוצמדות שקיות המכילות ,לדברי יחידת בני זוארי ,חומרים רעילים )דף
הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס 28 ,באוגוסט (2019

ב 31-באוגוסט  :2019שריפה פרצה בשטחי המועצה אזורית אשכול בעקבות הפרחת בלון תבערה מרצועת
עזה )חשבון הטוויטר של מרחב לבנון איו"ש ועזה 2 ,בספטמבר .(2019

שיגור בלונים ב 31-באוגוסט ) 2019סרטון בדף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס 31 ,באוגוסט (2019

ב 1-בספטמבר  2019הודיעה יחידת בני אלזוארי כי שיגרה צרור בלוני תבערה ממזרח ח'אן יונס וממרכז
הרצועה לעבר יישובי עוטף עזה )אמד 1 ,בספטמבר  .(2019במקביל להודעה אותרה שריפה שפרצה בשטח
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המועצה האזורית שדות הנגב .כוחות כיבוי השתלטו על השריפה )קב"ט מועצה אזורית שדות הנגב1 ,
בספטמבר .(2019

ירי רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל
ב 28-באוגוסט  2019שוגרה רקטה מצפון רצועת עזה לשטח ישראל .הרקטה נפלה בשטח הרצועה.
בתגובה לירי הרקטה תקפו כוחות צה"ל עמדה של חמאס בצפון רצועת עזה )דובר צה"ל 28 ,באוגוסט (2019
בכלי התקשורת הפלסטיניים נמסר ,כי מטוסים ישראלים תקפו עמדת תצפית של חמאס )חשבון הטוויטר דניא
אלוטן 28 ,באוגוסט .(2019
באשר לירי הרקטות בשבוע שעבר" ,מקורות פלסטינים יודעי דבר" מסרו ליומון אלשרק אלאוסט כי חמאס
בטוחה שפעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין הם אלה שביצעו את הירי .לדברי מקורות אלה חמאס פנתה
לג'האד האסלאמי כדי לעצור את "הפרת הרגיעה" מחשש להריסת ההסכמים .אותם מקורות ציינו ,כי למרות
שהג'האד האסלאמי בפלסטין אינו שבע רצון מההסכמים ומההתקדמות בישומם לטענתם הם אינם אחראים
לירי הרקטות )אלשרק אלאוסט 26 ,באוגוסט " .(2019מקורות מצריים" מסרו כי מצרים איימה על חמאס ,כי
תפסיק להעניק את חסותה לשיחות ההרגעה עם ישראל אם היא לא תעצור את שיגור הרקטות )חשבון הטוויטר
אלערביה 28 ,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
מאז תחילת "צעדות
השיבה" שוגרו לעבר ישראל
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נ יס יון ח ד יר ה ל יש ר א ל
שעות מספר לפני צעדת השיבה עצרו לוחמי צה"ל ארבעה פלסטינים שניסו לחצות את גדר הביטחון
בדרום רצועת עזה .ברשותם נמצאו רימון וסכין .הם הועברו לחקירה )דובר צה"ל 30 ,באוגוסט .(2019

פ ת וא ה א וס ר ת פ ע ול ות ט ר ור ש ל י ח י ד י ם מ ה ר צ ו ע ה
לאור ריבוי אירועי טרור היחידים בגבול רצועת עזה ,פורסמה לאחרונה ברשתות החברתיות פתוא )פסק
הלכה( מטעם גוף המכונה "הוועדה השרעית ברצועת עזה" האוסרת על יחידים לבצע "פעולות ג'האד"
על דעת עצמם ,ללא קבלת אישור ממפקדיהם וללא תיאום עם הארגונים הפלסטיניים.
הפתוא קובעת כי אם היחיד משתייך לאחת הזרועות הצבאיות הפועלות בשטח ,אסור לו לצאת להילחם
ללא אישור ממפקדיו זאת בשל מספר שיקולים וביניהם:
העובדה שמפקדיו יודעים טוב ממנו היכן ומתי יש לבצע את הפעולה ,או להימנע מביצועה.
הפעולה עלולה לגרום להסלמה פתאומית ולא מתוכננת.
הפעולה עלולה לגרום לביטול או דחייה של פעולות צבאיות וביטחוניות דחופות כתוצאה מהעלאת
רמת הכוננות.
הפעולה עלולה לגרום לחשיפת מפקדים לסכנה בשל אי ידיעתם על הפעולה ,דבר שיאלצם להימלט
במהירות למקומות מסתור שעלולים להיחשף עקב כך.
פעולה שכזאת עלולה לעודד גורמים קיצוניים "בלתי ממושמעים" לבצע פעולות בלתי מחושבות או
מפוקפקות.
הפתוא מתירה פעולות ג'האד של יחידים רק במקרה של כניסת האויב לתוך רצועת עזה ומצב של מלחמה.
אז כולם מצווים להילחם באויב בכל אמצעי אפשרי ובכל דרך שיש בה כדי להסב לאויב אבידות רבות )דף
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הפייסבוק של אבו אסלאם וראשד אלעקאד 19 ,באוגוסט  ;2019דף הפייסבוק של עמר קדיח אבו מצעב19 ,
באוגוסט  ;2019דף הפייסבוק של לא'י אלנג'אר אבו עבידה 18 ,באוגוסט .(2019

נוסח הפתוא )דף הפייסבוק של אבו אסלאם וראשד אלעקאד 19 ,באוגוסט (2019

יה וד ה וש ומ ר ון
א יר וע 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 כספים שנועדו למימון טרור ואמצעי לחימה תקניים
ומאולתרים .להלן מספר אירועים בולטים :
 2בספטמבר  – 2019במהלך פעילות כוחות הביטחון הישראליים באזור קלקיליה נתפסו כעשרת
אלפים שקלים שנועדו למימון פעילות טרור .כמו כן נתפס אקדח )דובר צה"ל 2 ,בספטמבר .(2019
 2בספטמבר  – 2019במהלך פעילות כוחות הביטחון הישראליים בבית לחם ,התפתחו הפרות סדר
במהלכן יודו אבנים ושוגרו זיקוקים לעבר הכוחות .לוחם צה"ל נפצע באורח קל ופונה לטיפול בבית
החולים )דובר צה"ל 2 ,בספטמבר .(2019
 1בספטמבר  -2019אבנים ובקבוק תבערה הושלכו לעבר אוטובוס שנסע בכביש גוש עציון חברון
סמוך לצומת חלחול .לא היו נפגעים .נגרם נזק לכלי רכב )דסק החדשות 1 ,בספטמבר .(2019
ב 30-באוגוסט  -2019בקבוקי תבערה הושלכו לעבר כלי רכב ישראלים סמוך לעזון )בין שכם
לקלקיליה( .לא נגרם נזק ולא דווח על נפגעים )ידיעות מהשטח 30 ,באוגוסט .(2019
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 29באוגוסט  – 2019מטען הושלך לעבר עמדת צה"ל בכביש גוש עציון חברון סמוך לבית אומר.
לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )איחוד הצלה 28 ,באוגוסט .(2019

מטען הצינור שהושלך לעבר כוחות צה"ל )דובר צה"ל 29 ,באוגוסט (2019

 28באוגוסט – 2019פלסטיני ,כבן עשרים ,תושב ג'נין ,הגיע לכניסה לבית הדין הצבאי בסאלם
שבשומרון .לאחר שעורר את חשדם של לוחמי משמר הגבול הם ביצעו בדיקה מקיפה במהלכה איתרו
מטען צינור בבגדיו .חבלן נטרל את המטען )מערכת חמ"ל 28 ,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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ר צ וע ת ע זה
א ס פ ק ת ד ל ק ל ר צ וע ת ע ז ה
ב 1-בספטמבר  2019החליטה ישראל לחדש את אספקת מלוא כמות הדלק לרצועת עזה .זאת ,לאחר
שהודיעה על צמצום האספקה בעקבות ירי הרקטות בשבוע שעבר .בעקבות הודעת ישראל פרסמה חברת

" 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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החשמל ברצועה כי הטורבינה השלישית חזרה לפעולה וכי צפויה עלייה בשעות אספקת החשמל לתושבי
הרצועה )פלסטין אליום ,פאל אינפו 2 ,בספטמבר .(2019
זמן קצר לאחר הודעת ישראל על צמצום אספקת הדלק הודיע מחמד אלעמדי ,השליח הקטרי ,כי קטר
החליטה לרכוש רק מחצית מהכמות החודשית של הדלק עבור רצועת עזה .לא ברור מה גרם להחלטת
קטר .מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע כי העניין בבדיקה ) 1 ,ynetבספטמבר .(2019
אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ,הכחיש את הידיעות ואמר כי אין שינוי בעמדת קטר
וכי בכוונתה לספק את מלוא כמות הדלק לרצועה .לדבריו נאמרו הדברים מפי השליח הקטרי במחאה על
החלטת ישראל לקצץ בכמות הסולר מבלי לעדכן את קטר )דניא אלוטן 2 ,בספטמבר .(2019

פ יצ וצ ים ב מ ח ס ו מ י מ ש ט ר ה ב ע יר ע ז ה
בליל  28-27באוגוסט  2019התרחשו בעיר עזה שני פיצוצים סמוך למוצבים של המשטרה .כתוצאה
מהפיצוצים נהרגו שלושה שוטרים .על פי משרד הפנים והביטחון ברצועה אירעו הפיצוצים בשני מחסומים של
המשטרה דבר שגרם למותם של שלושה אנשי משטרה .שלושה שוטרים נוספים נפצעו .שניים מההרוגים היו
גם פעילים בזרוע הצבאית של חמאס )פלסטין אלא'ן 28 ,באוגוסט  .2 (2019בהודעתו הפנה משרד הפנים
אצבע מאשימה כלפי ישראל ומשתפי הפעולה עמה )עמוד הפפייסבוק של משרד הפנים והביטחון הלאומי
ברצועה 28 ,באוגוסט .(2019

מימין :אסמאעיל הניה מסייר במקום הפיצוץ )חשבון הטוויטר של שהאב 29 ,באוגוסט  .(2019משמאל :הרוגי
המשטרה הפלסטינית )מימין( :מלאזם )סג"מ( סלאמה מאג'ד אלנדים; מלאזם )סג"מ( ואא'ל מוסא ח'ליפה;
מסאעד )רס"ר( עלאא' זיאד אלע'ראבלי )דף הפייסבוק של המשטרה הפלסטינית ברצועה 28 ,באוגוסט (2019

 2פעילי מנגנוני הביטחון שהינם גם חברי הזרוע הצבאית של חמאס היא תופעה שכיחה ברצועת עזה .להרחבה ראו פרסום
מרכז המידע מ 17 -בספטמבר ": 2017עדות נוספת ל"זהות הכפולה" של פעילי מנגנוני הביטחון ברצועת עזה".
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תמונות שניים מההרוגים שפרסמה "ההסברה הצבאית" של הזרוע הצבאית של חמאס .מימין :ואא'ל מוסא
ח'ליפה )חשבון הטוויטר מקאומה פרס 28 ,באוגוסט  ;(2019משמאל :סלאמה מאג'ד אלנדים )חשבון הטוויטר של
העיתונאי חסן אצליח 28 ,באוגוסט (2019

בעקבות הפיצוצים החלה בדיקה של מנגנוני הביטחון ברצועה לגבי האחראים להם .נאפד' עזאם ,חבר
הלשכה המדינית של הג'האד האסלאמי בפלסטין אמר ,כי הוקמו ועדות משותפות של חמאס ,הג'האד
האסלאמי בפלסטין ומנגנוני הביטחון כדי לחקור את הפיצוצים .גורמים בחמאס האשימו את ישראל בכך שהיא
הפנתה אצבע מאשימה לעבר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין במטרה לסכסך בין הארגונים
)דניא אלוטן 28,באוגוסט  .(2019האירוע היווה גם עילה להאשמות של חמאס נגד הרשות הפלסטינית ומנגנוני
הביטחון שלה )חשבון הטוויטר של סוכנות אלראי 28 ,באוגוסט .(2019
בנאום שנשא אסמאעיל הניה בעצרת שנערכה לזכרם של ההרוגים הוא שיבח את ההרוגים בציינו כי הם
נלחמו בישראל ובמקביל שמרו על ביטחון הרצועה )רמז לתפקיד הכפול שלהם? ( לדבריו ,ישראל היא
המרוויחה העיקרית מהפיצוץ במחסומי המשטרה שכן היא מנצלת את האירוע לטובת מערכת הבחירות שלה
)אלאקצא 2 ,בספטמבר .(2019

קריקטורה המאשימה את ישראל בפיצוצים .בציוץ שנילווה לקריקטורה נכתב" :המאמץ הקדחתני ,העשייה הבלתי
פוסקת ומצב הכוננות והמוכנות בקרב מנגנוני הביטחון יסכלו את מזימות המודיעין הציוני וסוכניו ליצור אנרכיה"
)חשבון הטוויטר של אתר אלמג'ד המזוהה עם מנגנוני הביטחון של חמאס 28 ,באוגוסט (2019
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ב יק ור מ ש ל ח ת ח מ א ס ב מ צ ר ים
בפרטים שנחשפו בכלי התקשורת אודות השיחות שניהלה משלחת חמאס בביקורה האחרון במצרים עולה
כי המצרים דרשו נחרצות מחמאס להתחייב להפסקת הירי לעבר ישראל ואיימו כי במידה שלא יפסק הם ייסוגו
ממאמצי התיווך:
"מקורות מצריים" מסרו כי במהלך הדיונים עם משלחת חמאס הדגישו הבכירים המצריים כי חמאס
צריכה לדבוק ברגיעה עם ישראל כדי שמצרים תוכל לסייע בהקלה על סבל תושבי הרצועה .מקור
מצרי אמר כי בניגוד לפגישות קודמות ,בפגישה הנוכחית היה המסר של מצרים ברור וכי המצרים גינו
את ההסלמה ואת שיגור הרקטות .משלחת חמאס מצדה ביקשה מהמצרים כי יפעילו לחץ על ישראל
כדי שתדבק בסעיפי הסכם הרגיעה האחרון )אנדיפנדנס 28 ,באוגוסט .(2019
על פי אלאח'באר הלבנוני הסבירו בכירי המודיעין הכללי המצרי למשלחת חמאס כי כדי להבטיח
הקלות נוספות עבור תושבי הרצועה עליהם להשתלט על המצב ברצועת עזה .לדברי " מקור בחמאס"
הציגו נציגי המודיעין הכללי הצעה לפיה המצב ההומניטארי והכלכלי ברצועה ישופר תמורת הבטחת
השקט בגבול הרצועה לטווח ארוך .בכתבה צוין כי משלחת חמאס טרם הגיבה להצעה אך התחייבה
להעביר אותה להנהגת התנועה  .מצרים גם הזהירה כי בכירים בישראל מוכנים לבצע תקיפה צבאית
משמעותית אם שיגור הרקטות ימשך .חמאס מצדה הבהירה כי היא אינה רוצה כעת בעימות אך לא
תוכל להבטיח שקט בגבול אם "התוקפנות" תמשך )אלאח'באר 30 ,באוגוסט .(2019
סהיל אלהנדי ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,הגיב במהלך צעדת השיבה על פרסומים לפיהם
מצרים העבירה לחמאס מסר מאיים לגבי אפשרות לסבב הסלמה חדש ברצועה ,ואמר כי מצרים גדולה
מכדי להעביר מסרי איום לחמאס .אלהנדי הוסיף כי חמאס ושאר הארגונים עוקבים אחר "הסחבת"
שנוקטת ישראל ביישום הבנות ההרגעה ,וציין כי ברשות הארגונים אמצעים להגיב על "יהירות הכיבוש"
)דניא אלוטן 30 ,באוגוסט .(2019

סהיל אלהנדי ,נואם במחנה השיבה במזרח העיר עזה )שהאב 30 ,באוגוסט (2019
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יח ס י ח מ א ס א יר א ן
אסמאעיל הניה פנה במכתב למנהיג איראן עלי ח'אמנהאי בו הודה לו על קבלת הפנים לה זכתה משלחת
חמאס ,על התמיכה המוחלטת של איראן "בהתנגדות" הפלסטינית ועל נכונות איראן לחמש את "ההתנגדות"
ככל שתזדקק כדי לבצע את חובתה .הניה מסר כי הדבר שימח אותם מאד וציין כי תהיה לו השפעה
אסטרטגית בכל הנוגע למלחמה בישראל )"האויב הציוני"( )אלעאלם 1 ,בספטמבר .(2019

ה ר ש ו ת ה פ ל ס ט ינ ית
ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית פ וע ל ת ל ב יט ול ה ח ל וק ה ב ין ש ט ח י  B , Aו C -
בהמשך להודעת ראש הממשלה הפלסטיני ,על ביטול החלוקה בין שטחי B ,Aו .3C-הנחה מג'די
אלצאלח ,שר השלטון המקומי ברשות הפלסטינית רשמית את מנהלי המחוזות וראשי האגפים במשרדו
להרחיב את תכניות המתאר של הישובים הפלסטינים מבלי להתחשב בחלוקה הקיימת .לדבריו ,ההחלטה
התקבלה בעקבות הנחיית הממשלה הפלסטינית לבטל את החלוקה ולהתייחס לאזורים אלה כאל אזור תחת
שליטה פלסטינית )וטן אלאנבאא' 31 ,באוגוסט .(2019
בהודעה שמסר השר מג'די אלצאלח לערוץ וטן בראמאללה ציין ,כי זכותם של הפלסטינים להרחיב את
בניית בתיהם מבלי להתחשב בחלוקה לאזורים .לדבריו ,משרדו יסדיר לקראת סוף השנה הנוכחית את רישוי
המבנים שייבנו )ערוץ וטן ,ראמאאללה 31 ,באוגוסט .(2019

המכתב של מג'די אלצאלח בו הוא מנחה את מנהלי המחוזות וראשי האגפים במשרדו
)ערוץ וטן ,ראמאאללה 31 ,באוגוסט (2019

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית מ מ ש יכ ה ל ה א ד יר מ ח ב ל ים פ ל ס ט ינ ים
 3מחמד אשתיה ,ראש הממשלה הפלסטיני ,הודיע בישיבת הממשלה ב 22-ביולי  2019על ביטול החלוקה לאזורי  B Aו-
 .C.הוא חזר על דבריו בישיבת הממשלה ב 5-באוגוסט . 2019
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במלאות  18שנים למותו של אבו עלי מצטפא ,מזכ"ל החזית העממית לשחרור פלסטין ,פרסמה ופא,
סוכנות הידיעות הפלסטינית הכפופה ללשכת אבו מאזן ,סרטון תחת הכותרת " 18שנים לחיסולו של
המפקד אבו עלי מצטפא" .הסרטון מאדיר את דמותו של אבו עלי מצטפא אשר עד למותו בעקבות סיכול
ישראלי ,היה אחראי לתכנון וביצוע של פיגועי טרור רבים .בתחילת הסרטון ,שהועלה לעמוד הבית של אתר
סוכנות ופא ,מושמע קטע קצר מנאום שנשא אבו עלי מצטפא בו אמר":זהו אוייבכם )קרי ישראל( אשר אינו
רוצה בשלום עמכם ,כי אם בכניעתכם" .לאחר מכן ,מפורטים ציוני דרך בחייו ,כמו כן מצוין כי ב17-
באוקטובר  2001נקמה החזית העממית את מותו ברציחתו של השר רחבעם זאבי )ופא 27 ,באוגוסט
.(2019

הסרטון לזכרו של אבו עלי מצטפא ,באתר סוכנות ופא 18" :שנים לחיסולו של המפקד אבו עלי מצטפא"
)ופא 27 ,באוגוסט (2019

תמונות מהסרטון .מימין :אבו עלי מצטפא עם חזרתו ליהודה ושומרון בשנת  .1999מתקבל ע"י יאסר ערפאת
)ופא 27 ,באוגוסט  .(2019משמאל :החזית העממית לשחרור פלסטין נוקמת את מות אבו עלי מצטפא ברציחת
השר רחבעם זאבי )ופא 27 ,באוגוסט (2019
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ה זיר ה ה צ פ ונית
יר י נ " ט ש ל ח ז ב א ל ל ה ל ע ב ר ב ס יס צ ה " ל
ב 1-בספטמבר  2019ב 1600-בוצע ירי נ"ט לעבר מוצב צה"ל וכלי רכב של צה"ל סמוך לאביבים על
גבול ישראל לבנון .לא היו נפגעים .זוהו מספר פגיעות .בתגובה ירה צה"ל לעבר מקורות הירי באזור מרון
אלראס למעלה ממאה פגזי ארטילריה .מסוק קרב תקף את אנשי החוליה שירתה את טילי הנ"ט )דובר צה"ל,
 1בספטמבר  .(2019מפקדת צבא לבנון דיווחה כי ישראל שיגרה יותר מארבעים פגזים לעבר מארון אלראס,
עיתרון ויארון וכי שריפות פרצו במקומות אלה )סוכנות הידיעות הלבנונית 1 ,בספטמבר .(2019

מימין :תגובת צה"ל במארון אלראס )דף הפייסבוק של הכפר סלטאן יעקוב 1 ,בספטמבר  .(2019משמאל :עלי
שעיב ,כתב ערוץ אלמנאר בדרום לבנון ,מדווח על חגיגות שמחה של תושבים במארון אלראס )חשבון הטוויטר של
עלי שעיב 1 ,בספטמבר (2019

חזבאללה קיבל אחריות לירי נ"ט לעבר מוצב וכלי רכב סיור באזור אביבים .לטענת חזבאללה גרם הירי
להרוגים או פצועים בצד הישראלי .כמו כן ,ציין חזבאללה כי החוליה שביצעה את הירי נקראה על שם שני
פעילי הארגון שנהרגו בתקיפה באזור עקרבא בסוריה )אלעהד 1 ,בספטמבר .(2019

תמונות מסרטון שפרסם חזבאללה המתעד את ירי טילי הנ"ט )ערוץ אלמנאר ,לבנון 2 ,בספטמבר (2019
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כוחות יוניפי"ל עורכים סריקות סמוך לגבול לבנון -ישראל )חשבון הטוויטר זהראא' יא אלקדס 2 ,בספטמבר (2019

בנאום שנשא חסן נצראללה לרגל חג העשוראא' ב 2-בספטמבר  2019העצים בדבריו את ההישג של ירי
הנ"ט לעבר ישראל .לדבריו העובדה שהכריז מראש כי בכוונתם לבצע פעילות בתגובה להרג הפעילים בסוריה
פעלה פסיכולוגית נגד ישראל וגרמה לפינוי מוצבי צה"ל לאורך הגבול עם לבנון במשך מספר ימים .עוד ציין כי
הפעולה הבהירה שנחצה מה שנראה בעיני ישראל "קו אדום" מכיוון שחזבאללה עבר לתגובה בשטח ישראל
ולא כפי שהיה בעבר בשטחה של "לבנון הכבושה" קרי :חוות שבעא .בחלקו השני של הנאום התייחס נצראללה
לפעילות כלי הטיס הישראלים בשמי לבנון ואמר כי עד כה הם התעלמו מפעילות זאת בשל שיקולים פנים-
לבנוניים  .הוא ציין כי מעתה הם יגיבו לפעילות אך יחד עם זאת הם לא ממהרים להגיב שכן הם מעוניינים
בפעולה "נקייה" )אלמנאר 2 ,בספטמבר .(2019

מזכ"ל חזבאללה חסן נצראללה נושא נאום ב 2-בספטבמר ) 2019ערוץ אלמנאר ,לבנון 2 ,בספטמבר (2019

הפיגוע זכה לתמיכה מצד חמאס הג'האד האסלאמי בפלסטין וארגונים פלסטינים נוספים:
בהודעה שפרסמה חמאס היא שיבחה את התקיפה של חזבאללה והדגישה ,כי זכותו של חזבאללה
ושל כל כוחות "ההתנגדות" להגיב על התוקפנות של ישראל ,להתנגד לישראל וליצור משוואת הרתעה
מולה כדי לרסן אותה )אתר חמאס 1 ,בספטמבר .(2019
בנאום שנשא ,אסמאעיל הניה ,בטקס אזכרה שערך משרד הפנים ברצועה ,שיגר הניה ברכה מעזה
של "ההתנגדות" ל"התנגדות" הלבנונית ולחזבאללה אשר כפה את תאוריית ומשוואת ההרתעה
ההדדית ,ויצא מהמצב הסטטי מאז שנת ) 2006מלחמת לבנון השנייה( .הניה הוסיף כי לאירוע ב1-
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בספטמבר ,ללא קשר לתוצאותיו ,יהיו השלכות אסטרטגיות בחזית הצפונית )מען 2 ,בספטמבר ;2019
 2 ,PALINFOבספטמבר  ;2019דף הפייסבוק של שהאב 2 ,בספטמבר (2019

אסמאעיל הניה נואם בטקס האזכרה )דף הפייסבוק שהאב 2 ,בספטמבר (2019

חאזם קאסם ,דובר חמאס ,אמר כי חזבאללה הוא "ההתנגדות" שהעם הפלסטיני סומך עליה וכי
להתנגדות בלבנון ,סוריה ועיראק יש זכות להגן על עצמן .לדבריו ,תגובת חזבאללה תמנע מישראל
להפר את "כללי העימות" )אלמיאדין 1 ,בספטמבר .(2019
הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין מסרה ,כי התגובה "האיכותית" של חזבאללה
מדגישה כי בחירת "ההתנגדות" היא הבחירה הטובה ביותר כדי לרסן את ישראל )"האויב"( )חשבון
הטוויטר אלמיאדין 1 ,בספטמבר .(2019
עזאם אלאחמד ,חבר הוועד הפועל של אש"ף והוועד המרכזי של פתח ,אמר כי מה שקרה בחזית
הלבנונית גורם נזק לסוגיה הפלסטינית ומפורר את המאמץ הערבי ,וכי זו אחת ממטרותיה של ישראל
שרוצה להסיט את תשומת הלב מהסוגיה הפלסטינית לעבר איראן ,שהינה אויב פיקטיבי ,הקיים רק
בהתנצחויות בין ישראל לאיראן )אתר רדיו קול פלסטין 2 ,בספטמבר .(2019
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