חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 26-20בנובמבר 2019

ע יק ר י ה מ ס מ ך
ב 22-בנובמבר  2019לא התקיימה צעדת השיבה  .קודם לכן נדחתה הצעדה שהייתה אמורה להתקיים
ב 15-בנובמבר  , 2019בתום אירועי ההסלמה .העיתון אלאח'באר ,המזוהה עם חזבאללה ,מסר כי מתקיימים
עתה דיונים לגבי אפשרות קיום הצעדות פעם בחודש או במועדים לאומיים .ברשות הלאומית העליונה

במאי 2019

לצעדות השיבה הכחישו את הדיווחים וטענו ,כי הצעדה תתקיים במועדה ביום שישי  29בנובמבר  .2019נראה
כי הדיווחים הללו משקפים תחושה שהצעדות מיצו את עצמן וניסיונות חיפוש אחר דרכי פעולה חלופיות.
ברחבי יהודה ושומרון התקיים ב 26-בנובמבר " 2019יום זעם" במחאה על הודעת מזכיר המדינה של
ארה"ב שההתנחלויות אינן מהוות הפרה של החוק הבינלאומי" .יום הזעם" הוכרז על ידי פתח בגיבוי וסיוע
הרשות הפלסטינית ,שקיצרה את יום הלימודים במוסדות החינוך כדי לאפשר לתלמידים לצאת למוקדי
החיכוך .הועד הפועל של אש"ף קרא לציבור הפלסטיני לצאת למוקדי החיכוך ולהתעמת עם צה"ל ועם
תושבים ישראליים .בשלב זה לא ברורים לנו עצימות החיכוכים ואופיים.
במקביל החליטה הרשות הפלסטינית לנקוט שורת צעדים דיפלומטיים ,משפטיים והסברתיים במישור
הבינלאומי .במסגרת זאת הוחלט על פניות לאו"ם ,למועצת זכויות האדם של האו"ם ולבית הדין הפלילי
הבינלאומי בהאג ) .(ICCכמו כן פועלת הרשות מול מספר מדינות כדי שיחקרו את "פשעי ישראל" בבתי
המשפט הלאומיים שלהם והיא שוקלת גם פנייה לבית הדין הבינלאומי לצדק ).(ICJ

ד ר ום יש ר א ל
צעדות השיבה
הרשות הלאומית העליונה לצעדות השיבה מסרה על דחיית צעדת השיבה ב 22-בנובמבר  .2019למרות
ביטול המחאות הגיעו כמה עשרות פלסטינים ביום שישי לחלק ממוקדי ההפגנות ה"מסורתיים" .המפגינים
הבעירו צמיגים ,השליכו מטענים וניסו להתקרב לגדר הביטחון.
מקור ברשות הלאומית העליונה לצעדות השיבה מסר ,כי הארגונים ברצועה החליטו לדחות את פעילויות
צעדת השיבה ב 22-בנובמבר  2019על סמך מידע שהצביע על כך שישראל מתכוונת להפר את התנאים
שהוסכמו מול הג'האד האסלאמי בפלסטין לגבי הצעדות ולגרום לו להגיב ולהיכנס לעימות נוסף .המקור
הוסיף ,כי מתקיימים עתה דיונים לגבי אפשרות קיום צעדות השיבה פעם בחודש או במועדים לאומיים
)אלאח'באר 22 ,בנובמבר .(2019
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ברשות העליונה הכחישו את הפרסומים בציינם ,כי אם ישראל לא תסיר את המצור מעל רצועת עזה הם
ימשיכו במחאות ,בהפרחת עפיפונים ובלוני תבערה ואף ישיבו את פעילות יחידות ההטרדה הלילית .לדברי
טלאל אבו ט'ריפה חבר הרשות העליונה לצעדות השיבה ישנן מספר סיבות לדחיית פעילויות צעדת השיבה
האחרונות .לדבריו אכן מתקיים דיון לגבי הצעדות אך הוא מתמקד בעיקר סביב הצעות כיצד להמשיך את
הצעדות כפעולת התנגדות ומאבק בישראל .אבו ט'ריפה ציין כי לפי שעה ממשיכות הצעדות להתקיים על
בסיס שבועי )סוא 22 ,בנובמבר .(2019
ב 25-בנובמבר  2019הודיעה הרשות הלאומית העליונה ,לאחר פגישה במחנה השיבה במזרח העיר עזה ,כי
צעדות השיבה תמשכנה "תוך שמירה על אופיין העממי"  .ביום שישי הקרוב  29בנובמבר  ,2019תערך
הצעדה תחת הסיסמה "יום הזדהות עם העם הפלסטיני" )סוא 25 ,בנובמבר .(2019

ישיבת הרשות הלאומית העליונה של צעדות השיבה במטה הרשות במזרח העיר עזה
)חשבון הטוויטר של כתב רוסיה אליום בעזה 25 ,בנובמבר (2019

יר י ר ק ט ות
ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל
ב 25-בנובמבר  2019בשעות אחר הצהרים שוגרה רקטה לעבר ישראל  .זוהתה נפילה בשטח פתוח .לא היו
נפגעים ולא נגרם נזק )דובר צה"ל 25 ,בנובמבר  .(2019לא ידועה זהות הארגון האחראי לשיגור הרקטה.
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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 2,515
רקטות ופצצות מרגמה
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ב יק ור ת ש ל י ח ה א ו " ם ע ל יר י ה ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
בתדריך מיוחד שערך ניקולאי מלדנוב ,שליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון ,התייחס לאירועים
האחרונים ברצועת עזה .לדבריו שיגור הרקטות ,הבלתי מבוקר ,שהתרחש מהצד הפלסטיני אל עבר תושבים
ישראליים אינו מקובל והוא חייב להיפסק בהקדם .בהתייחסו למשפחה שנהרגה ברצועת עזה אמר ,כי אין
בשום מקום הצדקה להרג אזרחים .לדבריו המצב ברצועת עזה מחייב הסדרה פוליטית ואסור שפעילות
צבאית תערער את הדרך לשלום )אתר האו"ם 20 ,בנובמבר .(2019
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א יר וע ים נ וס פ ים
ב 24 -וב 25-בנובמבר  2019דווחו כלי תקשורת פלסטינים על הפלת רחפנים ישראליים בשמי רצועת עזה
לאחר שפעילי הזרועות הצבאיות של הארגונים הפלסטינים ירו לעברם )אמד ,פאל די אף ,פלסטין אליום , 24
 25בנובמבר .(2019

יה וד ה וש ומ ר ון
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 וכספים שהיו מיועדים
למימון טרור.
להלן מספר אירועים בולטים:
 26בנובמבר  – 2019אבנים יודו לעבר אוטובוס וכלי רכב בכביש גוש עציון חברון ,סמוך למחנה
הפליטים אלערוב .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 26 ,בנובמבר .(2019
 25בנובמבר  – 2019אבנים יודו לעבר אוטובוס באזור אלפואר דרומית מערבית לחברון .לא היו
נפגעים .נזק נגרם לשמשת ה אוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 25 ,בנובמבר .(2019
 23בנובמבר  – 2019במהלך סריקות למציאת אמצעי לחימה בלתי חוקיים תפסו כוחות הביטחון
תשעה כלי נשק ותחמושת .כמו כן נתפסו סכומי כסף בשווי עשרות אלפי שקלים המיועדים ככל הנראה
למימון פעולות טרור )דובר צה"ל 23 ,בנובמבר .(2019
 22בנובמבר  - 2019אבנים יודו לעבר אוטובוס וכלי רכב בין קריית ארבע לבית ענון .אדם אחד
נפצע באורח קל .אחד ממידי האבנים נתפס )הצלה ללא גבולות יו"ש 22 ,בנובמבר .(2019
 21בנובמבר  – 2019בקבוקי תבערה הושלכו לעבר כביש המנהרות )ירושלים-גוש עציון( לא היו
נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 21 ,בנובמבר .(2019
 21בנובמבר  – 2019פלסטינים יידו אבנים לעבר עמדת צה"ל בצומת אלפואר דרומית מערבית
לחברון .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 21 ,בנובמבר .(2019
 21בנובמבר  – 2019פלסטינים יידו אבנים והבעירו צמיגים בכביש בין בית -אל לגבעת אסף )אזור
בנימין( .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 21 ,בנובמבר .(2019
 21בנובמבר  – 2019אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש גוש עציון חברון סמוך למחנה הפליטים
אלפואר .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 21 ,בנובמבר .(2019
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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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ה כ ר ז ה ע ל " יום ז ע ם " כ מ ח א ה ע ל ה ח ל ט ת א ר ה " ב ל ג ב י ה ה ת נ ח ל ויות
תנועת פתח וארגונים נוספים הכריזו על יום שלישי  26בנובמבר  2019כעל "יום זעם" במחאה על
הכרזת מזכיר המדינה של ארה"ב מייק פומפאו שההתנחלויות אינן מהוות הפרה של החוק הבינלאומי
)דניא אלוטן 23 ,בנובמבר  .(2019במסגרת אירועי "יום הזעם" נקרא הציבור הפלסטיני להתכנס לעצרות
מחאה במרכזי הערים ביהודה ושומרון ומול מוקדי חיכוך עם כוחות צה"ל ועם מתיישבים ישראלים .כדי
להגדיל את מספר המשתתפים במחאות החליטה הרשות הפלסטינית על סיום הלימודים במוסדות החינוך
בשעה ) 1130סוא 25 ,בנובמבר .(2019
האירועים מתקיימים בעידוד פתח והרשות הפלסטינית .לדברי מחמוד אלעאלול ,סגן יו"ר פתח ,תנועת
פתח והכוחות הלאומיים גיבשו תכנית להיאבק בישראל בשטח במהלך התקופה הקרובה וכדי להסלים את
העמידה בפני ישראל .לדבריו ההנהגה הפלסטינית חותרת להפסיק לפעול על פי ההסכמים החתומים עם
ישראל על רקע "הפשעים" שהיא מבצעת .הועד הפועל של אש"ף קרא לציבור הפלסטיני להשתתף
ב"התנגדות העממית" באזורי חיכוך עם כוחות צה"ל ועם תושבים ישראלים בפעילויות שתתקיימנה
)דניא אלוטן 23 ,בנובמבר . 2019

" 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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תמונות ראשוניות מאירועי "יום הזעם" .מימין :ההפגנה בחברון )דף הפייסבוק של סניף פתח בחברון26 ,
בנובמבר  .(2019משמאל :תהלוכה בג'נין במהלכה הונפו תמונות האסיר הביטחוני סאמי אבו דיאכ שמת ב26-
בנובמבר בכלאו ממחלה )דף הפייסבוק הרשמי של פתח 26 ,בנובמבר (2019

אירועי "יום הזעם" בראמאללה ,בהשתתפות ראש הממשלה הפלסטיני מחמד אשתיה וסגן יו"ר פתח ,מחמוד
אלעאלול )דף הפייסבוק הרשמי של פתח 26 ,בנובמבר (2019

ר צ וע ת ע זה
הסיוע ההומניטארי לרצועת עזה

ה ס יוע ה ק ט ר י

ח'אלד אלחרדאן סגן יו"ר הועדה הקטרית לשיקום הרצועה ,הגיע ב 24-בנובמבר  2019לרצועת עזה,
דרך מעבר ארז ,כדי לעקוב אחר פרויקטים ברצועה המבוצעים במימון קטר )אמד 24 ,בנובמבר  .(2019מחמד
אלעמאדי ,יו"ר הועדה הקטרית לשיקום רצועת עזה ,הודיע כי הועדה תתחיל לשלם את הסיוע הכספי
למשפחות נזקקות בשווי של מאה דולרים לכל משפחה ב 27 -בנובמבר  2019וכי התשלום יבוצע באמצעות
סניפי בנק הדואר ברצועה )דניא אלוטן ,אתר הוועדה הקטרית לשיקום רצועת עזה 25 ,בנובמבר .(2019עוד
נמסר כי משלחת רופאים מקטר הגיעה לרצועה כדי לבצע ניתוחים שונים )סוא 25 ,בנובמבר .(2019
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ש יק ום ב ת ים ה ר וס ים ב ר צ וע ה ע " י א ונר " א
מעין מקאט ,האחראי על תיק הנזקים באונר"א ,נפגש ב 24-בנובמבר  2019עם משלחת נפגעי מבצע
"צוק איתן" במהלך הפגנת מחאה שערכו מול מטה אונר"א בעזה בדרישה לתשלום הפיצויים המגיעים להם.
מקאט אמר כי אונר"א שילמה פיצויים לנפגעים מזה שנים אולם לפני כשנתיים ,הופסק התשלום בשל היעדר
מימון ומתן עדיפות לתשלום לבעלי הבתים שנהרסו כליל .הוא ציין כי בשלוש השנים האחרונות הם הצליחו
להעניק פיצוי בשווי של שישים מיליון דולרים לכל בעלי הבתים שהוגדרו כהרוסים חלקית ואשר אינם ראויים
למגורים )שמספרם עמד על  5,600בתים( .כמו כן הם השלימו מתן פיצוי ל 90%-מבעלי הבתים שנהרסו
לחלוטין מתוך  7,400בתים .הוא ציין כי עד כה שילמה הסוכנות כ 330-מיליון דולר לשיקום בתים שנהרסו
וניזוקו ברצועה )מען 25 ,בנובמבר .(2019
בהקשר זה דווח השבוע כי מאע"מ תרמה לאונר"א סכום של  1.5מיליון דולרים במסגרת פעימה שנייה של
תשלום מתוך ארבע שהיא מעניקה לסוכנות .סה"כ תורמת מאע"מ סכום של חמישים מיליון דולרים לאונר"א
)ופא 22 ,בנובמבר .(2019

ב נ יית ב ית ח ול ים ב ר פ יח
ברפיח החל השלב הראשון בבנייתו של מרכז רפואי חדש .בטקס הנחת אבן הפינה ,שארגן משרד הבריאות
ברצועה ,נכח אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית של חמאס .בדברים שנשא הניה בטקס הדגיש ,כי
חמאס ממשיכה באסטרטגיה של "בינוי לצד שחרור" .הניה הבטיח שבניית בית החולים תושלם בקרוב.
לדברי הניה הם קיבלו הבטחות ממדינות ערביות לספק את הסיוע הדרוש לבניית בית החולים ,שעלותו מגיעה
לסכום של עשרים מיליון דולר .הוא גם הזכיר כי משלחת מנהיגי חמאס דנה בפגישתה האחרונה עם נשיא
תורכיה ארדואן במצב הרפואי ברצועת עזה )אלאקצא 23 ,בנובמבר .(2019

טקס הנחת אבן הפינה לבית החולים של רפיח בהשתתפות יו"ר הלשכה המדינית של חמאס ,אסמאעיל הניה
)אתר חמאס 23 ,בנובמבר (2019

ס יוע ה ומ נ יט א ר י מ יר ד ן

במקביל נמסר כי מספר משאיות מירדן הנושאות מים ,תרופות ומזון נכנסו לרצועת עזה דרך מעבר ארז.
ציוד המשאיות מיועד לבית החולים הירדני שברצועה )דניא אלוטן 25 ,בנובמבר .(2019
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ר א יון צא ל ח א ל עא ר ור י
צאלח אלעארורי ,סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס ,העניק ראיון למחמד חאמד ששודר בערוץ
אלאקצא .2בו התייחס למספר סוגיות )ערוץ אלאקצא 19 ,בנובמבר :(2019
סבב ההסלמה האחרון ברצועה:לדברי אלעארורי בעבר כבר חוסלו מאות בכירים מהשורה
הראשונה וכי קיימת יותר מדרך אחת להגיב על חיסול מנהיגים .במסגרת זאת הוא הזכיר את חיסול
יחיא עיאש )"המהנדס"( ואחמד אליאסין )מקים חמאס( כדוגמאות למקרים שבהם התגובה הגיעה רק
זמן רב לאחר החיסול .אלערורי גם ציין ,כי אין להבליג על מעשי ישראל ויש להמשיך ולהגיב לפעולות
שכאלה כדי ולהעניש ולהרתיע את ישראל.
דרכי התגובה מרצועת עזה  :ל"התנגדות" דרכים להגיב מעבר לירי הרקטות כמו למשל ירי צליפה,
שיגור נ"ט ועוד .לטענתו מתווה התגובה נתון לשיקולם של הפעילים בשטח .עוד ציין אלעארורי כי
התגובה יכולה להיות מוטלת על ארגון מסוים ואין הכרח שכל הארגונים יגיבו לכל אירוע כמו למשל
באירוע האחרון בו הג'האד האסלאמי בפלסטין פעל לבדו.
יחסי חמאס והג'האד האסלאמי :לדברי אלעארורי המגעים בין שני הארגונים ממשיכים להתקיים
כל הזמן ובכל הרמות ,ברמה המדינית בחוץ ובפנים ובמישור הצבאי בפנים עם המנהיגים שבחוץ .הוא
ציין ,כי יתכן ובשל נסיבות המערכה היה איזה "נתק מסוים" .אבל אכן נקבע מפגש בקרוב להסקת
מסקנות במטרה לשפר את כל מה שישרת את "ההתנגדות" ,את העניין הפלסטיני ואת העם.
חמ"ל הארגונים המשותף :חמאס כארגון הגדול ובעל היכולות הטובות ביותר בחמ"ל המשותף
מסייעת ישירות לארגונים אחרים בתחומי בניית הכוח והאימונים ,בתחום הטכני ובתחום הציוד
והיכולות .לדבריו חמאס מפתחת כוח ששם לנגד עיניו להילחם בישראל כחלק מאסטרטגיה שמטרתה
לטפח את תשתיות ההתנגדות .יחד עם זאת הודה אלעארורי כי חוסר התיאום בין הארגונים לגבי
התגובה היה "פער".

צאלח אלעארורי בראיון לערוץ אלאקצא )דף הפייסבוק סוא מבאשר 19 ,בנובמבר (2019

 2המראיין הוא מחמד חאמד ,שבעבר הגיש תכניות בערוץ אלאקצא ,ועתה הוא חי באיסטנבול ומגיש בערוץ מצרי המשדר
משם )על-פי דף הפייסבוק שלו( .הריאיון התקיים ככל הנראה באיסטנבול.
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ה ר וג פ ל ס ט ינ י נ וס ף ב ס ב ב ה ה ס ל מ ה ה א ח ר ון ב ר צ וע ה
דובר משרד הבריאות ברצועה הודיע ב 22-בנובמבר  2019על מותו של מחמד סאלם עודה אלסוארכה
אחד מבני המשפחה ,שנהרגה בהתקפה בשוגג של צה"ל בדיר אלבלח  .מחמד סאלם עודה אלסוארכה ,בן
 ,40מת מפצעיו )חשבון הטוויטר של ד"ר אשרף אלקדרה 22 ,בנובמבר  .(2019בכך עלה ל 35-מניין ההרוגים
הפלסטינים בסבב ההסלמה האחרון ברצועה .ומספר בני המשפחה בדיר אלבלח לתשעה .בהלוויה נעטפה
גופתו בדגל פלסטין.

מימין :מחמד סאלם אלסוארכה ,אחד ההרוגים בדיר אלבלח ,מצולם אוחז ברובה )דף הפייסבוק של
 22 ,Mestr Farjבנובמבר  ;(2019משמאל :הלווייתו של מחמד אלסוארכה .גופתו נעטפה בדגל פלסטין
)דף הפייסבוק  22 ,QUDSNבנובמבר (2019

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ת ג ו ב ו ת נ וס פ ות ל ה כ ר ז ת מ ז כ י ר ה מ ד י נ ה ש ל א ר ה " ב ע ל ה ה ת נ ח ל ו י ו ת כ ח ו ק י ו ת
ב 18-בנובמבר  2019הכריז מייק פומפאו ,מזכיר המדינה של ארה"ב ,בתדרוך מיוחד שקיים ,כי ארה"ב
מכירה בעובדה שההתנחלויות ביהודה ושומרון אינן מהוות הפרה של החוק הבינלאומי .הפלסטינים תקפו את
הצהרת פומפאו בטענה שהיא נוגדת לחוק הבינלאומי בהוסיפם ,כי היא מהווה המשך להחלטות קודמות של
הממשל נגד הפלסטינים .ב 26 -בנובמבר  2019הוכרז "יום זעם" ברשות הפלסטינית בו הציבור התבקש
לצאת ולמחות )ראו להלן( .על פי בקשת הרשות הפלסטינית התכנסה ב 25-בנובמבר  2019הליגה הערבית
לכינוס חירום בדרג שרי חוץ  .בהודעת הסיכום גינתה הליגה הערבית את ההחלטה בטענה כי מדובר בהפרה
של המשפט הבינלאומי )ופא 25 ,בנובמבר .(2019
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מימין  :כינוס החירום של שרי החוץ של הליגה הערבית בקהיר )אתר משרד החוץ של עיראק 25 ,בנובמבר .(2019
משמאל  :שר החוץ הפלסטיני ריאצ' אלמאלכי נושא נאום בכינוס
)דף הפייסבוק של משרד החוץ הפלסטיני 25 ,בנובמבר (2019

הממשלה הפלסטינית בראשות מחמד אשתיה ערכה ישיבת חירום במהלכה קראה למדינות האיחוד
האירופאי ולרוסיה לבטל את האזרחות של כל המתנחלים שיש להם אזרחות כפולה )ופא 20 ,בנובמבר
(2019
להלן צעדים דיפלומטיים ומשפטיים נוספים שבכוונת הרשות לנקוט:
פנייה לאו"ם בדרישה ליישם את החלטה  2334של מועצת הביטחון של האו"ם בנוגע להתנחלויות
)ראיון צאא'ב עריקאת לטלוויזיה הפלסטינית 19 ,בנובמבר .3 (2019
פנייה למועצת זכויות האדם של האו"ם בבקשה לקבל חוות דעת בנוגע להשפעת ההתנחלויות על
נושא זכויות האדם .הנציבה העלינה של המועצה תתבקש לפרסם רשימה של חברות הפועלות
בהתנחלויות )ראיון צאא'ב עריקאת לטלוויזיה הפלסטינית 19 ,בנובמבר . (2019
פנייה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ) : (ICCריאצ' אלמאלכי שר החוץ והמהגרים ברשות
הפלסטינית מסר ,כי במהלך הימים הקרובים תגיש הרשות תביעה נגד מזכיר המדינה של ארה"ב
באופן אישי בבית הדין הבינלאומי בהאג )) (ICCופא 20 ,בנובמבר  .(2019מחמד אשתיה ראש
הממשלה קרא לבית הדין להתחיל לחקור ,ללא דיחוי ,את הדו"ח שהגישה הרשות הפלסטינית בנוגע
להתנחלויות )ופא 20 ,בנובמבר  .(2019הרשות שוקלת גם פנייה לבית הדין הבינלאומי לצדק ).(ICJ
כמו כן פועלת הרשות הפלסטינית מול מספר מדינות ביניהן ספרד ,בלגיה ,צרפת ,דרום אפריקה כדי
שיחקרו את פשעי ישראל בבתי המשפט הלאומיים שלהם.

מ ח א ות פ ל ס ט יניות ע ל ס ג יר ת מ ש ר ד ים ב יר וש ל ים
ב 20-בנובמבר  2019חתם גלעד ארגן ,השר לביטחון פנים ,על צו לסגירת שלוחה של משרד החינוך של
הרשות הפלסטינית שפעלה מתוך בית ספר במזרח ירושלים .כמו כן הורה השר לסגור משרדים של חברה

 3החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם מיום  23בדצמבר  2016הקובעת ,כי ההתנחלויות הישראליות בשטחים שנכבשו
בשנת  1967בגדה המערבית ובמזרח ירושלים אינן חוקיות.
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בירושלים המספקת שירותים לטלוויזיה הפלסטינית הממסדית וכן מרכז רפואי ערבי שפעל בירושלים
)תקשורת ישראלית 200 ,בנובמבר .(2019
גורמים פלסטינים רבים גינו את פעילות ישראל .דווח כי עשרות פלסטינים השתתפו בעצרות ברחבי יהודה
ושומרון כמחאה על סגירת המוסדות הפלסטינים בירושלים )ופא 21 ,בנובמבר  .(2019להלן עיקרי התבטאויות:
משרד החוץ והמהגרים ברשות הפלסטינית גינה את ישראל על כך שהיא סגרה מוסדות פלסטינים
בירושלים דוגמת משרד החינוך ,אסרה על שידור ערוץ הטלוויזיה הפלסטינית ועצרה את מנהל המרכז
הרפואי הערבי )ופא 20 ,בנובמבר .(2019
השר אחמד עסאף ,המפקח הכללי על ההסברה הרשמית ברשות ,שנאם בהפגנה שנערכה מול
משרדי הרשות הכללית לרדיו וטלוויזיה בראמאללה ,הדגיש ,כי הרשות הכללית לרדיו וטלוויזיה לא
תכיר בהחלטה הישראלית ותמשיך לפעול בירושלים )ופא 21 ,בנובמבר .(2019

ההפגנה מול משרדי הרשות הכללית לרדיו וטלוויזיה בראמאללה )ופא 21 ,בנובמבר (2019

הרשות למאבק בגדר ולבנייה בהתנחלויות גינתה את החלטת ישראל לסגור את משרדי מחלקת
החינוך ואת המרכז הרפואי הערבי בירושלים ואיסור פעילותה של הטלוויזיה הפלסטינית לדברי ההודעה
מדובר בהפרה של המשפט הבינלאומי )דניא אלוטן 21 ,בנובמבר .(2019
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