חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 24-18בדצמבר 2019

ע יק ר י ה מ ס מ ך
ב 20-בדצמבר  2019התקיימה צעדת השיבה ה 85-במהלכה הופגן רף אלימות דומה לזה של השבועות
האחרונים )השלכת מטענים ובקבוקי תבערה ,יידוי אבנים ,ועוד( .מספר המשתתפים היה כ , 2,600-מספר
נמוך יחסית בדומה לשבועות האחרונים.

במאי 2019

מאז סבב ההסלמה האחרון )"חגורה שחורה"( נמשך "טפטוף" ירי הרקטות .השבוע היו שני שיגורים,
האחד לעבר שדרות )הרקטה יורטה על ידי מערכת "כיפת ברזל"( ,והשני רקטה שהתפוצצה בשטח פתוח .אף
ארגון לא קיבל אחריות על אירועי הירי .בתגובה לכל אחד מהשיגורים תקפו כלי טיס של צה"ל יעדי חמאס.
לאחרונה מתקיימים דיונים בקרב חמאס וארגונים נוספים השותפים לצעדות השיבה בהם נבחנת כדאיות
המשך הצעדות .בדיונים הללו הועלו רעיונות שעיקרם המשך הצעדות תוך הפחתת התדירות שלהן .נראה כי
בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה בנושא.
ביהודה ושומרון נחשפה התארגנות רחבה של החזית העממית לשחרור פלסטין ,אשר פעיליה ביצעו את
פיגוע המטען בעין בובין באוגוסט ) 2019צעירה ישראלית נהרגה ושני בני משפחתה נפצעו( .מחקירת העצורים
עלה כי חברי ההתארגנות ביצעו פיגועי ירי ותכננו לבצע פיגועים משמעותיים נוספים בתקופה הקרובה .חקירת
העצורים הובילה לתפיסת אמצעי לחימה רבים ,כולל רובים  ,אקדחים ,משתיקי קול וציוד וחומרים המשמשים
להרכבת מטעני חבלה.

ד ר ום יש ר א ל
צ ע ד ות ה ש יב ה
ביום שישי  20בדצמבר  2019התקיימה צעדת השיבה ה 85-תחת הכותרת "חברון נגד הייהוד" .מספר
משתתפי הצעדה היה נמוך יחסית )כ 2,600-בני אדם( והם התמקדו בחמשת המוקדים "המסורתיים".
במהלך האירועים הופגן רף אלימות דומה לשבועות האחרונים .כמה עשרות פלסטינים יידו אבנים ,הבעירו
צמיגים והשליכו בקבוקי תבערה ומטענים לעבר כוחות צה"ל .אשרף אלקדרה ,דובר משרד הבריאות ,דיווח כי
שלושים פלסטינים נפצעו בדרגות פציעה שונות )חשבון הטוויטר של אשרף אלקדרה 20 ,בדצמבר .(2019
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מימין :פעילי מנגנוני הביטחון של חמאס מאבטחים את הפלסטינים המשתתפים ב"צעדת השיבה" )אתר משרד הפנים
ברצועה 20 ,בדצמבר  .(2019משמאל :מפגינים דורכים על דגל ישראל ) דף הפייסבוק של העיתונאי האני
אלשאער 20 ,בדצמבר 2019

פלסטינים פורקים אבנים לשימוש המפגינים במזרח רפיח
)דף הפייסבוק של העיתונאי בדר אלנג'אדי 20 ,בדצמבר (2019

מימין :פלסטינים מתעמתים עם חיילי צה"ל במזרח ח'אן יונס )דף הפייסבוק של העיתונאית מרים ריאצ' אבו דקה,
 20בדצמבר  .(2019משמאל :פלסטינים מטפסים על גדר הביטחון במזרח רפיח )מתוך סרטון בדף הפייסבוק של
העיתונאי בדר אלנג'אדי 20 ,בדצמבר (2019

במסיבת עיתונאים בתום הפעילויות הכריזה הרשות הלאומית העליונה לצעדות השיבה כי צעדות השיבה
תימשכנה "באופיין העממי" .היא קראה לציבור השתתף בפעילויות ב 27-בדצמבר  ,2019שיתקיימו תחת
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הכותרת "דם השהידים מתווה את דרך השחרור" לציון יום השנה למבצע "עופרת יצוקה" .הוועדה ציינה כי
בקרוב תכריז על פרטי תכנית פעילויות הצעדות לשנת  20 ,PALINFO) 2020בדצמבר .(2019
בהקשר זה יצוין ,כי לאחרונה מתקיימים דיונים בקרב חמאס וארגונים נוספים השותפים לצעדות השיבה,
בהם נבחנת כדאיות המשך צעדות השיבה ומועלים רעיונות לקיימן במתכונת חדשה .נראה לנו ,כי לאחר
תקופה של קרוב לשנתיים ו 85-צעדות מתגבשת הערכה בחמאס ,כי הצעדות והאלימות המופעלת במסגרתן
כבר מיצו את עצמן וכי להשגת הסדרה קצרת טווח בעלת אופי מינימליסטי ,במתווה בו חמאס מעוניינת ,אין
צורך בהמשך הצעדות במתכונתן הנוכחית ,מה גם שניכרים סימני עייפות בקרב הציבור העזתי )שחמאס
נאלצת להתחשב בו ובמצוקותיו(.
למרות זאת אין להערכתנו עניין לחמאס להפסיק לגמרי את הצעדות ואת האלימות הכרוכה בהן ועדיף
בראייתה להמשיך ולקיימן בתדירות נמוכה יותר וברמת אלימות מופחתת .זאת ,להערכתנו בשל שתי סיבות
עיקריות :לחמאס יש עניין להמשיך ולשמר מנוף לחץ כלפי ישראל ,גם אם האלימות שתופעל באמצעותו תהיה
במינון נמוך יותר .בנוסף לכך יש לחמאס עניין לרכך או אף לנסות ולמנוע ביקורת פנים-פלסטינית ,הן מצד
הג'האד האסלאמי בפלסטין )המגלה מדיניות לוחמנית יותר ויש לו עניין בשימור מתיחות מתמשכת( והן מצד
הרשות הפלסטינית )הצפויה להציג את הפסקת הצעדות כביטוי לכישלון של מדיניות חמאס( .1

יר י ר ק ט ות
יר י ר ק ט ות ופ צ צ ות מ ר ג מ ה ל ע ב ר יש ר א ל
נמשך "טפטוף" ירי הרקטות לשטח ישראל ,שלא פסק למעשה מאז סבב ההסלמה האחרון )נובמבר
 .(2019במהלך השבוע אירעו שני מקרים של ירי רקטות לשטח ישראל .זהות היורים לא נחשפה:
ב 18-בדצמבר ) 2019בעת שהיית המשלחת הקטרית ברצועה( שוגרה רקטה לעבר
שדרות .הרקטה יורטה על ידי מערכת "כיפת ברזל" .לא נגרם נזק .כמה בני אדם לקו בחרדה אישה
אחת נחבלה בעת ריצה למרחב המוגן )דוברות בית החולים ברזילי 18 ,בדצמבר  .(2019בתגובה תקפו
מטוסי קרב של חיל האוויר אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס בצפון רצועת עזה )דובר צה"ל19 ,
בדצמבר  .(2019כמו כן אחר תקופה בה ישראל נמנעה מלנקוט סנקציות בתגובה לשיגור רקטות,
הודיעה ישראל על צמצום מרחב הדיג לעשרה מיילים ימיים עד להודעה חדשה.
ב 19-בדצמבר  2019שוגרה רקטה מרצועת עזה לשטח ישראל .הרקטה התפוצצה בשטח
פתוח .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .בתגובה תקפו כלי טיס תשתית תת-קרקעית ומטרה ימית של
חמאס )דובר צה"ל 19 ,בדצמבר . (2019
בעקבות תקיפות ישראל אמר פוזי ברהום ,דובר חמאס ,כי השימוש שעושה ישראל במדיניות התקיפות
הממוקדות נגד "ההתנגדות" ונגד הזרוע הצבאית של חמאס ,הרס משאביהם ,ואיום על חיי אדם לא יספקו

 1להרחבה ראו מסמך מרכז מידע מ 22 -בדצמבר " :2012צעדות השיבה :לקראת מתכונת חדשה?"
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לישראל ביטחון .הוא גם ציין כי ניסיון העבר הוכיח שמסוכן להשתמש במדיניות "טפשית" זו כלפי הזרוע
הצבאית )סוא 20 ,בדצמבר .(2019
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ס יכ ול נ יס יונ ות ח ד יר ה ל יש ר א ל
במהלך השבוע אותרו מספר ניסיונות של פלסטינים לחדור מרצועת עזה לשטח ישראל:
ב 23-בדצמבר  2019כוחות צה"ל עצרו פלסטיני שחצה את גדר הביטחון בדרום רצועת
עזה לשטח ישראל .עם הגעת כוחות צה"ל הניף לעברם הפלסטיני סכי והכוחות ירו לעברו .הוא נעצר
והועבר לקבלת טיפול רפואי ולתחקור )דובר צה"ל 23 ,בדצמבר .( 2019
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ב 19-בדצמבר  2019כוחות צה"ל עצרו שלושה חשודים שחצו את גדר הביטחון לשטח
ישראל בצפון רצועת עזה .ברשות העצורים ,שהועברו לחקירה ,נמצאו סכינים )דובר צה"ל19 ,
בדצמבר .(2019
ב 17-בדצמבר  2019לוחמי צה"ל זיהו חשוד חמוש סמוך לגדר הביטחון בדרום רצועת
עזה  .כלי טיס של צה"ל ירה לעברו והוא נהרג בשטח רצועת עזה )דובר צה"ל 17 ,בנובמבר .(2019
בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי ההרוג הוא עבדאללה אחמד אבו נצר )אבו טיר( ,בן  ,18תושב עבסאן
אלכבירה שממזרח לח'אן יונס .אחיו ,אחמד אחמד אבו נצר ,שהיה פעיל הזרוע הצבאית של הג'האד
האסלאמי בפלסטין ,ביצע בעבר פיגוע באותו אזור )מען 18 ,בדצמבר  ;2019אלמשהד 17 ,בדצמבר
.(2019

מימין  :תמונה מסרטון המתעד את המחבל חמוש ברובה כשהוא מתקרב לגדר הביטחון )חשבון הטוויטר של
צה"ל 17 ,בדצמבר  .(2019משמאל  :עבדאללה אחמד אבו נצר )חשבון הטוויטר של העיתונאי חסן אצליח17 ,
בדצמבר (2019

במקביל דיווחו "מקורות ביטחוניים" ברצועה כי כוחות הריסון סיכלו ניסיון של שלושה פלסטינים להסתנן
לשטח ישראל באזור ח'אן יונס )פלסטין אליום 23 ,בדצמבר .(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( .להלן מספר אירועים בולטים נוספים:
 24בדצמבר  – 2019אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לדיר אבו משעל צפונית מערבית
לראמאללה .לא היו נפגעים .נגרם נזק לשמשת כלי הרכב .קודם לכן יודו אבנים צפונית לעפרה )הצלה
ללא גבולות יו"ש 24 ,בדצמבר .(2019
 23בדצמבר  – 2019פלסטיני כבן  16הגיע לאחת מעמדות הבידוק במערת המכפלה בחברון.
לוחמי משמר הגבול במקום החלו לחשוד בו בשל התנהגותו .הוא התבקש להרים את חולצתו ועל גופו
נמצאה סכין שהחביא .הפלסטיני נעצר לחקירה )דוברות משטרת ישראל 23 ,בדצמבר .(2019
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 22בדצמבר  – 2019כוחות צה"ל זיהו שלושה חשודים באזור הבקעה .הם עצרו את החשודים
וביצעו סריקות בשטח .בסריקות התגלו תיקים ובהם כחמישים אקדחים ,חלקי כלי נשק  M16ותחמושת.
החשודים נעצרו והובאו לחקירה )דף הטוויטר של דובר צה"ל 23 ,בדצמבר .(2019
 20בדצמבר  – 2019בודקים ביטחוניים של רשות המעברים במעבר מיתר)דרום הר חברון( סיכלו
ניסיון הברחה של ארבעה ארגזי תחמושת לשטח הרשות הפלסטינית .ארגזי התחמושת הוברחו בתא
מטען של מכונית בה נהג ישראלי )דוברות משרד הביטחון 20 ,בדצמבר .(2019
 20בדצמבר  – 2019בכפר פרעתא בשומרון הוצתו שני כלי רכב ורוססו כתובות נאצה בגנות
התושבים הערבים .המשטרה החלה לחקור את האירוע )דוברות המשטרה מחוז ש"י 20 ,בדצמבר
.(2019
 19בדצמבר  – 2019מטען וצמיגים בוערים הונחו סמוך לגדר הביטחון של הישוב גבעון החדשה
)צפונית מערבית לירושלים( .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 19 ,בדצמבר
.(2019
 19בדצמבר  – 2019אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך לחזמא )סמוך לפסגת זאב בירושלים( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 19 ,בדצמבר .(2019
 19בדצמבר  – 2019אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש ירושלים גוש עציון בין צומת אלחאדר
לאפרת .לא היו נפגעים נגרם נזק לשמשת כלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 19 ,בדצמבר .(2019
 17בדצמבר  – 2019לוחמי צה"ל זיהו פלסטיני משליך בקבוק תבערה לעבר כלי רכב ישראליים
סמוך לבית ג'אלה דרומית לירושלים .הלוחמים הגיבו בירי לעבר המחבל שניסה להימלט .לאחר מרדף
נעצר המחבל )דובר צה"ל 17 ,בדצמבר .(2019
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" 2פיגועים 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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ח ש יפ ת ה ת א ר ג נ ות ר ח ב ה ש ל ה ח ז י ת ה ע מ מ י ת ל ש ח ר ו ר פ ל ס ט י ן
בעקבות פענוח פיגוע המטען בעין בובין באוגוסט  2019בו נהרגה צעירה ישראלית ונפצעו אחיה ואביה,
חשפו כוחות הביטחון הישראליים התארגנות רחבה של פעילי החזית העממית לשחרור פלסטין ,אשר
חבריה הם שביצעו את פיגוע המטען .בעקבות חשיפת ההתארגנות נעצרו כחמישים פעילים ,ביניהם גם
פעילים בכירים בארגון .חקירת העצורים הובילה לתפיסת אמצעי לחימה רבים שהיו שייכים לחברי
ההתארגנות ביניהם רובי  ,16Mקלצ'ניקובים ,רובה גליל ,קראבין ,מיני עוזי ,אקדחים ומשתיקי קול .כמו כן
נמצאו דשנים המשמשים להרכבת מטענים נפצים ,כדוריות ברזל ותחמושת ,מכשירי קשר ,כוונות טלסקופיות
וסוללה ניידת להפעלת מטענים מרחוק )כך הופעל המטען בעין בובין( .מחקירת העצורים עלה ,כי חברי
ההתארגנות ביצעו פיגועי ירי נוספים והם תכננו לבצע פיגועים משמעותיים בתקופה הקרובה )אתר שירות
הביטחון הכללי 18 ,בדצמבר .(2019
בראש ההתארגנות עמדו פעילים בכירים ותיקים בחזית העממית לשחרור פלסטין ,רובם נעצרו או
נכלאו בעבר בישראל .פעילים אלה הנחו את חברי ההתארגנות לבצע פיגועים .בין הפעילים חאלדה ג'ראר,
בת  56העומדת בראש החזית העממית ביהודה ושומרון ואחראית כלל פעילות הארגון )אתר שירות
הביטחון הכללי 18 ,בדצמבר .(2019
בעקבות המעצר מסרה החזית העממית לשחרור פלסטין ,כי פעולותיה של ישראל אינן משפיעות על
המבנה האיתן של הארגון ואינן מחלישות את "ההתנגדות" .הם הזהירו כי בימים הקרובים הם אף יוכיחו זאת.
לדברי הארגון אין לחזית העממית תגובה מילולית על הודעת ישראל אך הארגון "יודע כיצד לפעול" )פלסטין
אליום 19 ,בדצמבר .(2019
חמאס פרסמה הצהרה בה שיבחה את החזית העממית ואת הפעילים שנעצרו .לדברי ההצהרה העצורים
הללו )"הקורבנות"( מדגישים ,כי הגדה ממשיכה בדרך "ההתנגדות" וממשיכה לפעול נגד צה"ל ונגד
המתנחלים .חמאס קראה להמשיך להצית את "ההתנגדות" בשטחי גדה המערבית )סוא 19 ,בדצמבר .(2019

ר צ וע ת ע זה
מ ע ב ר ר פ יח
לאחר יומיים שבהם היה מעבר רפיח סגור פתחה מצרים ב 22-בדצמבר  2019את המעבר .נמסר
שבעקבות הפתיחה תוגברו העובדים בצד המצרי של המעבר כדי לזרז את תנועת האזרחים לשני הכיוונים
)אלמצרי אליום 22 ,בדצמבר .(2019

ה ע ב רת כס פ ים ל ר צ וע ה
מחמד אלעמאדי ,יו"ר הוועדה הקטרית לשיקום רצועה ,הגיע ב 17-בדצמבר  2019פעם נוספת לרצועת
עזה ועזב יומיים לאחר מכן )חשבון הטוויטר פאל אינפו 19 ,בדצמבר  .(2019בנוסף לכספים הביא עמו
אלעמאדי לרצועה ציוד כיבוי אש תרומת קטר שנועד עבור מנגנון ההגנה האזרחית ברצועה .במהלך שהותו
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ברצועה אמר אלעמאדי ,כי המענק שמעבירה קטר למשפחות נזקקות ברצועה והמענק עבור תחנות הכוח
המייצרות חשמל ברצועה ימשך עד חודש מרץ  .2020הוא ציין כי קטר שוקלת בחיוב את הבקשה להאריך את
משך מתן המענק )סוא 18 ,בדצמבר  .(2019בהקשר זה נמסר כי אסמאעיל הניה ,השוהה בימים אלה בקטר,
ינסה להביא להארכת הסיוע עד סוף שנת ) 2020אלאח'באר 21 ,בדצמבר .(2019

מחמד אלעמאדי בטקס מסירת ציוד כיבוי אש ,תרומת קטר
)דף הפייסבוק של הוועדה הקטרית לשיקום עזה 18 ,בדצמבר (2019

אונר"א הודיעה כי תקצה סכום של  5.51מיליון דולרים למזון עבור משפחות ברצועה .כמו כן תקצה סכום
של  5.64מיליון דולרים לבניית בית ספר ברצועה )סוא 21 ,בדצמבר .(2019

ס יוע ר פ וא י ל ר צ וע ת ע זה
מי כילה ,שרת הבריאות ברשות הפלסטינית ,מסרה כי בית החולים התורכי ברצועה יחל לפעול בשנת
 .2020זאת ,לאחר שאושר על ידי ממשלת תורכיה תקציב של  13מיליון דולרים .לדבריה יהווה בית החולים,
עבור תושבי רצועת עזה ,תחליף לבתי החולים בישראל וביהודה ושומרון.
בעת ביקורו ברצועה חתם מחמד אלעמאדי ,יו"ר הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה על הסכם עם חברת
בנייה מעזה להקמת מרכז רפואי לחולי דיאליזה ,סמוך לבית החולים האינדונזי ,בצפון הרצועה .עלות
הפרויקט שיוקם בפיקוח משרד הבריאות בעזה 1.2 ,מיליון דולר ממנו תממן הוועדה הקטרית סכום של חצי
מיליון דולרים )דף הפייסבוק של הוועדה הקטרית לשיקום עזה 18 ,בדצמבר .(2019

מחמד אלעמאדי חותם על הסכם עם חברת בנייה מעזה להקמת מרכז רפואי לחולי דיאליזה
)דף הפייסבוק של הוועדה הקטרית לשיקום עזה 18 ,בדצמבר (2019
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ב 23-בדצמבר  2019מסר משרד ההסברה של המעברים כי שיירה שהגיעה מירדן הנושאת ציוד רפואי
נכנסה לרצועת עזה דרך מעבר ארז )פלסטין אליום 23 ,בדצמבר .(2019

ב יק ור מ ש ל ח ת ח מ א ס ב מ ל ז י ה
משלחת בכירי חמאס הגיעה ב 18-בדצמבר  2019לבירת מלזיה כדי לקחת חלק בפסגה האסלאמית
המצומצמת .בראש המשלחת עמד מוסא אבו מרזוק ,חבר הלשכה המדינית .חברי המשלחת כללו את ח'ליל
אלחיה ,עזת אלרשק וחסאם בדראן חברי הלשכה המדינית ,והבכירים סאמי אבו זהרי ,אסאמה חמדאן וג'מאל
עיסא )אתר חמאס 18 ,בדצמבר  .(2019כמו כן הגיע למלזיה ח'אלד משעל  ,יו"ר הלשכה המדינית של חמאס
לשעבר .הפסגה בה השתתפו כ 500-נציגים מוסלמים ממדינות שונות דנה במציאת פתרונות לבעיות
הפוקדות את האומה האסלאמית )אנטוליה 18 ,בדצמבר  .(2019בדברים שנשא ח'אלד משעל תחת הכותרת
"תפקיד הפוליטיקה בפיתוח לאור ניסיון חמאס" ,אמר כי הפלסטינים מתנגדים לפיתוח כלכלי בהתאם
לעקרונות השלום הכלכלי עם ישראל .הוא הדגיש כי בראש סדר העדיפויות של הפלסטינים עומדים
"ההתנגדות" והמאבק ) 19 ,PALINFOביוני  ;2019אתר חמאס 20 ,ביוני .(2019

ח'אלד משעל נואם בפסגה ) 19 ,PALINFOביוני (2019

בשולי הוועידה ערכו חברי המשלחת מפגשים רבים ביניהם מפגש עם ראש ממשלת מלזיה ושרים
בכירים .כמו כן נפגשו עם נשיא תורכיה ,שר החוץ התורכי ,שר ההגנה התורכי ובכירים תורכים נוספים .בנוסף
לכך התקיימו פגישות עם אמיר קטר ,שר החוץ של קטר ,נשיא איראן ושר החוץ האיראני וכן ראשי מפלגות
אסלאמיות מרחבי העולם )שהאב 19 ,בדצמבר .(2019
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מפגשים בשולי הפסגה .מימין :ח'אלד משעל עם נשיא איראן רוחאני )אתר  19 ,tabnakבדצמבר .(2019
משמאל :ח'אלד משעל עם שר החוץ של איראן )אתר  19 ,donya-e-eqtesad.comבדצמבר (2019

משלחת חמאס במלזיה )אתר חמאס 22 ,בדצמבר (2019

ב יק ור א ס מ ע א יל ה נ י ה ב ק ט ר
אסמאעיל הניה נמנע מלהצטרף למשלחת חמאס למלזיה .הוא נסע לקטר בראש משלחת שכללה את
צאלח אלעארורי ,סגן ראש הלשכה המדינית ,מאהר צלאח ,אחראי חמאס בחו"ל וחברי הלשכה המדינית נזאר
עוצ'אללה וסאמי ח'אטר .מקור בחמאס אמר ,כי יתכן והניה ישהה בקטר מספר חודשים ולאחר מכן ייסע
לרוסיה ,לבנון ,מאוריטניה ,כווית ויתכן גם איראן )אלשרק אלאוסט 17 ,בדצמבר  .(2019בעת ביקורו בקטר
נועד אסמאעיל הניה עם שיח' חמד בן ח'ליפה ,אמיר קטר לשעבר ואביו של האמיר הנוכחי .בפגישה שיבח
הניה הניה את הסיוע הקטרי )אתר חמאס 19 ,בדצמבר .(2019
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קבלת הפנים לאסמאעיל הניה במסגד )חשבון הטוויטר של שהאב 20 ,בדצמבר (2019

ט ק ס ה ש ק ה ש ל א נצ יק ל ופ ד ית ש ה יד ים ש ל ה ג'ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט ין
ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין השיק בטקס חגיגי ברצועת עזה את "אנציקלופדית השהידים של
פלסטין" הכוללת קורות חיים של מאות הרוגים מקרב פעילי הארגון .בדברים שנשא בטקס ההשקה זיאד
אלנח'אלה ,מזכ"ל הארגון ,הדגיש ,כי הג'האד האסלאמי ממשיך בדרך הג'האד ו"ההתנגדות" ,וכי הכוחות
הפלסטיניים יגיבו בצורה מאוחדת על כל תוקפנות .כפי שלדבריו סוכם עם חמאס ו"כוחות ההתנגדות" )אתר
הג'האד האסלאמי 19 ,בדצמבר .(2019

טקס השקת "אנציקלופדית השהידים של פלסטין" בעזה  .מימין :זיאד לנח'אלה נואם  .משמאל :האנציקלופדיה
)אתר הג'האד האסלאמי 19 ,בדצמבר (2019

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
החלטת התובעת הכללית של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג )(ICC
פאטו בנסודה ,התובעת הכללית של בית הדין הפלילי הבינלאומי ) ,(ICCהודיעה ב 20-בדצמבר  ,2019כי
לאחר שסיימה את הבדיקה המקדימה )בה החלה בשנת  ( 2015יש לדעתה בסיס לפתיחת חקירה בכל
הנוגע למצב בשטחים הפלסטינים בגין "פשעי מלחמה" המבוצעים ביהודה ,שומרון ,מזרח ירושלים
ורצועת עזה .התובעת קבעה ,כי יש לה סמכות שיפוט בנושא מאחר שלדעתה קיימת מדינה פלסטינית
בשטחי  1967אך היא ביקשה מהרכב שופטים נוסף בהאג ,שיקיים דיון לפני המשפט ,לספק חוות דעת תוך
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 120ימים באשר לסמכות השיפוט של בית הדין וכן לקבוע את גבולות החקירה .התובעת ציינה כי החקירה
תתקיים גם נגד "ארגונים חמושים" בעזה אשר עשו שימוש באוכלוסייה כמגן אנושי ומואשמים גם בעינויים
)אתר  20 ,ICCבדצמבר .( 2019
החלטת התובעת הכללית התקבלה בברכה על ידי הפלסטינים הרואים בה הישג לפעילות הפלסטינית
הנמרצת מול בית הדין ומול ארגונים בינלאומיים נוספים .הרשות הפלסטינית וגורמים פלסטינים נוספים
החלו בהכנות לפעילות המשפטית העומדת להתנהל בבית הדין )פירוט התגובות הפלסטיניות יתפרסם
במסמך נפרד(.
בישראל )שאינה חברה בבית הדין( דחו את החלטת התובעת בטענה כי היא אינה מתקבלת על הדעת.
לדברי אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי של הממשלה ,ישראל היא מדינת חוק דמוקרטית המחויבת ופועלת
לכיבוד החוק הבינלאומי והערכים ההומניטאריים .מחויבות זאת לדבריו ,מובטחת על ידי מערכת משפטית
חזקה ועצמאית ואין שום מקום להתערבות שיפוטית בינלאומית.

קריקטורה לפיה הפנייה לערכאות בינלאומיות הינה אחד מאמצעי "ההתנגדות" )קרי ,הטרור( )דף הפייסבוק של
אסמאעיל אלבזם 20 ,בדצמבר (2019

ג ינ וי ב ר ז יל ע ל פ ת יח ת מ ר כ ז ס ח ר ב יר וש ל ים
ב 15-בדצמבר  2019חנך בנו של נשיא ברזיל משרד רשמי של לשכת הסחר בירושלים .המשרד שנפתח
לא יחשב נציגות דיפלומטית רשמית .צעד זה של ממשלת ברזיל עורר מחאה בקרב הפלסטינים .דיאב אללוח,
נציג הרשות הפלסטינית בליגה הערבית ,קרא לקיים פגישת חירום של מועצת הליגה בדרג נציגים בה ידונו
הצעדים שינקטו מול החלטת ברזיל )ופא 17 ,בדצמבר  .(2019כינוס הליגה הערבית התקיים ב 19-בדצמבר
 .2019בדברים שנשא עלאא' רשדי ,נציג מצרים בליגה הערבית ,ציין ,כי צעדים כלשהם הכרוכים בשינוי
הסטאטוס של ירושלים אינם חוקיים וכי החלטת ברזיל מהווה הפרה של החלטות מועצת הביטחון של האו"ם
והחלטות עצרת האו"ם בנושא )אלשרוק 19 ,בדצמבר .(2019
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ג ר מ נ יה מ ס ייע ת ל ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
מחמד אשתיה ראש הממשלה ברשות הפלסטינית מסר  ,כי נחתם הסכם עם ממשלת גרמניה בשווי 76
מיליון יורו לסיוע בביצוע פרויקטים בתחומים שונים ביניהם חינוך ,הכשרה מקצועית ,סקטור המים התיירות
טכנולוגית המידע ועוד )ופא 17 ,בדצמבר .(2019

שר החוץ ברשות הפלסטינית ריאצ' אלמאלכי חותם ,במעמד ראש הממשלה הפלסטיני מחמד אשתיה ,על הסכם
עם גרמניה )ופא 17 ,בדצמבר (2019

ס יוע א ר ה " ב ל ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
דונלד טראמפ ,נשיא ארה"ב ,חתם על חקיקת התקציב של ארה"ב לשנה הקרובה .במסגרת התקציב
הועבר תיקון לחקיקת  Anti- Terrorism Clarification Act ATCAאשר מבטל את החלק בחקיקה לפיו סיוע
אמריקאי לפלסטינים חושף את הרשות הפלסטינית לסמכות שיפוט אמריקאית .לפיכך מאפשר התיקון את
החזרת הסיוע של ארה"ב לרשות הפלסטינית .במסגרת זאת נמסר ,כי יועברו  150מיליון דולרים
לפלסטינים 75 :מיליון לכוחות הביטחון ו 75-מיליון לצרכים הומניטאריים ופרויקטים לפיתוח ) Middle East
 18 ,Monitorבדצמבר .(2019

מ ש ב ר ה ח ש מ ל ב ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
לאחר שחברת החשמל הישראלית הפסיקה את אספקת החשמל למספר אזורים בירושלים ,ראמאללה
ובית לחם על רקע החוב המצטבר של הרשות הפלסטינית לחברת החשמל ,הודיע מחמד אשתיה ראש
הממשלה הפלסטיני כי הממשלה החליטה לשלם את חשבון החשמל של כל מחנות הפליטים וכן לסייע כלכלית
ל 106,000-משפחות נזקקות ,מהן  70,000משפחות ברצועת עזה )ופא ,דניא אלוטן 19 ,בדצמבר .(2019
בהקשר זה הודיע ט'אפר מלחם ,שר האנרגיה ברשות הפלסטינית ,כי הרשות נמצאת בשלבים סופיים של
מיזם להגדלת כמות החשמל המיובא מירדן כך שיגיע ל 16%-מכמות הצריכה של החשמל בשטחים
הפלסטינים  .לדבריו הוא אמור לחתום על הסכם מסחרי עם ירדן לאספקת חשמל בירושלים ויריחו והמיזם יצא
לפועל תוך שישה חודשים )הטלוויזיה הפלסטינית 17 ,בדצמבר .(2019
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ח'אלד אלעסילי ,השר לכלכלה לאומית ברשות הפלסטינית ,דיווח על השקת פרויקט לפיתוח התעשייה
הפלסטינית באמצעות שימוש באנרגיה חלופית .הפרויקט ,שהוקם בסיוע אונר"א ובשיתוף פעולה עם ארגון
האו"ם לפיתוח ותעשיה ) ,(UNIDOאמור לסייע להפחית משמעותית את השימוש בחשמל שישראל מספקת
כחלק מההפרדות הכלכלית מישראל )סוא 18 ,בדצמבר .(2019

ה ב ח יר ות ב ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
נמשכת הסחבת בנושא הבחירות .המכשול המרכזי )אך לדעתנו לא היחיד( הינו נושא קיום הבחירות
בירושלים .נמסר כי נושא ירושלים הוא גם זה שמעכב את אבו מאזן מלפרסם את הצו הנשיאותי לגבי מועד
הבחירות .ב 21-בדצמבר  2019ערכה המועצה המהפכנית של פתח את כינוסה השביעי .בסיום הכינוס ,ברוח
דברים שנשא אבו מאזן בפני חברי המועצה ,הדגישה המועצה כי יש חשיבות להסכמה לאומית שהבחירות
תתקיימנה ביהודה ,שומרון ,רצועת עזה ומזרח ירושלים )ופא 21 ,בדצמבר .(2019

מימין :כינוס המועצה המהפכנית של פתח בראמאללה )דף הפייסבוק של הטלוויזיה הפלסטינית 21 ,בדצמבר
 .(2019משמאל" :אין בחירות ללא ירושלים" )דף הפייסבוק של אסמאעיל אלבזם 20 ,בדצמבר (2019

ממצאי סקר שערך מכון הסקרים של ח'ליל שקאקי לגבי הבחירות הפלסטינית ברשות עולה ,כי רוב
הציבור ) (52%מאמינים שתתקיימנה בחירות למועצה המחוקקת 50% .מהציבור סבור ,כי הבחירות לא
תהיינה חופשיות והוגנות 56% .תומכים בקיום הבחירות גם אם ישראל לא תאפשר לקיים אותן במזרח
ירושלים .לגבי תוצאות הבחירות על פי הסקר יש לפתח רוב של  40%לעומת  32%לחמאס .
לגבי שאלת הסקר על החלטת חמאס שלא לקחת חלק בסבב ההסלמה האחרון ברצועת עזה בין ישראל
לג'האד האסלאמי בפלסטין 46% ,מהציבור תמך בהחלטה לעומת  32%שהיה נגדה 46% ,התומכים
בהחלטה מרצועת עזה ו 22%-מיהודה ושומרון .לגבי התמיכה במאבק בישראל  60%מהנשאלים ענו כי הם
תומכים בהתנגדות עממית  52%מהנשאלים תומכים בחזרה לאנתיפאדה מזוינת ועימותים )17 ,PCPSR
בדצמבר (2019

פ ע יל ות ס ט וד נט ים ב א וניב ר ס ית ב יר זית
לפני כשבועיים החליטה אוניברסיטת ביר זית למנוע מהסטודנטים לערוך פעילויות בעלות אופי צבאי
במסגרת סיעות הסטודנטים באוניברסיטה .מתוקף החלטה זו נאסר על הסיעות המייצגות את החזית העממית
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לשחרור פלסטין ואת חמאס לערוך פעילויות לציון יום השנה להקמת ארגוניהן .לדברי ע'סאן אלח'טיב ,סגן
נשיא האוניברסיטה ,זוהי החלטה שהתקבלה לפני מספר שנים אולם עד עתה היא ללא יושמה בפועל בשל
התנגדות הסטודנטים .נשיא האוניברסיטה גם ציין כי האוניברסיטה אינה יוצאת נגד תומכי "ההתנגדות"
אולם תפקידה הוא לדבר על הנושא ולא לבצע מעשים צבאיים שישראל עלולה לנצל כדי לפגוע בתדמית
האוניברסיטה .סאמח אבו עואד ,מזכיר איגוד העובדים באוניברסיטה ,ציין ,כי

בשל פעילות אגודות

הסטודנטים מספר גורמים הפסיקו לממן את האוניברסיטה .בין גורמים אלה הוא ציין את צרפת שכבר ארבע
שנים לא העבירה סיוע.
למרות הוראה זו ציינו הסטודנטים את יום הקמת חמאס בתהלוכה ובעצרת .התהלוכה בה נראו
רעולי פנים והונפו דגלי הזרוע הצבאית של חמאס התקיימה לאחר שהנהלת האוניברסיטה החליטה על
פינוי האוניברסיטה והשעיית הלימודים באותו יום )דף הפייסבוק של אוניברסיטת ביר זית 16 ,בדצמבר .(2019
לאור החלטת האוניברסיטה הודיעה מועצת הסטודנטים על שביתה ללא הגבלת זמן עד שתופסק מדיניות
הגבלת חופש הפעולה שלהם )חשבון הטוויטר שהאב 18 ,בדצמבר .(2019

רעולי פנים ודגלי הזרוע הצבאית באירועי של הגוש האסלאמי באוניברסיטת ביר זית לציון יום השנה להקמת
חמאס )דף הפייסבוק של של צלם העיתונות ממזרח ירושלים מחמד קארוט אדכידכ 16 ,בדצמבר (2019
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