חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 22-15בינואר 2020

ע יק ר י ה מ ס מ ך
בשבוע האחרון חלה "התחממות" במצב הביטחוני ברצועת עזה .אחד מביטוייה היה חידוש שיגור בלוני נפץ
לעבר ישראל בתדירות יום-יומית .כמה צרורות בלונים נחתו בשדרות ,אשדוד ובקרבת בית שמש .צרורות
נוספים נחתו ביישובי הנגב המערבי .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

במאי 2019

להערכתנו עומדת חמאס מאחורי חידוש שיגור הבלונים שנועד להפעיל לחצים על ישראל בשל מה
שהיא מכנה "הערמת קשיים" בפני יישום הבנות ההרגעה .מטרה נוספת הינה ,להערכתנו ,להעביר מסר
למצרים כי לקשיים שביחסיה עם חמאס עלולות להיות השלכות שליליות על המצב הביטחוני ברצועת עזה.
ב 15-בינואר  2020שוגרו ארבע רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל .שתיים יורטו על די מערכת כיפת
ברזל ושתיים נפלו בשטחי פתוחים .מאז סבב ההסלמה האחרון )נובמבר  (2019שוגרו  14רקטות לעבר
ישראל .להערכתנו חמאס אינה נוקטת בצעדים בשטח כדי לשים קץ ל"טפטוף" ירי הרקטות.
ביהודה ושומרון אירעו השבוע שני פיגועי דקירה בשער שכם שבעיר העתיקה בירושלים והשני ב"ציר
המתפללים בחברון .אזרח ישראלי נפצע בחברון .כמו כן התעמתו מתפללים מוסלמים עם כוחות הביטחון
הישראליים בהר הבית בעקבות קריאות לציבור הפלסטיני להגיע לתפילות המוניות לאות מחאה על
ההתנהלות הישראלית במסגד אלאקצא ,שער הרחמים ומערת המכפלה.
בהרצאה שנשא ראש שירות הביטחון הכללי נדב ארגמן הוא מסר כי בשנת  2019סיכל שירות הביטחון 560
"פיגועים משמעותיים" .מרבית הפיגועים שסוכלו היו פיגועי ירי אך היו ביניהם גם פיגועי התאבדות וחטיפה.

ד ר ום יש ר א ל
ח יד וש ה פ ר ח ת ב ל ונ ים

1

השבוע חודש שיגור הבלונים מרצועת עזה .במהלך השבוע שוגרו מידי יום כמה צרורות בלונים לעבר
ישראל .שלא כבעבר ,אל רוב צרורות הבלונים חוברו מטענים מאולתרים .חלק מצרורות הבלונים ששוגרו
נחתו בשטח ישראל )אחד מהם אף הגיע לחוף אשדוד ,מרחק של כארבעים ק"מ( .חלק מהמטענים התפוצצו.
לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

 1אודות חידוש הפרחת הבלונים וירי הרקטות לעבר ישראל ראו פרסום מרכז המידע מ 19-בינואר  ":2020למרות תהליך
ההסדרה ברצועה נמשך "טפטוף" הרקטות וחודש טרור הבלונים כלחץ על ישראל ".
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גורמים צבאיים ישראליים בפיקוד הדרום ציינו ,כי יחידות משגרי הבלונים מרצועת עזה פועלות בהכוונה
ברורה של חמאס מבחינת תזמון שעות השיגור והיקף השיגורים .לפי אותם גורמים צבאיים תהליך
ההסדרה מתקדם בהתאם לסיכומים וישראל ביצעה בו את חלקה .ישראל לדבריהם העבירה מסר
לחמאס ,דרך מצרים ,כי במידה וחמאס לא תמנע את שיגור הבלונים בימים הקרובים יאלץ צה"ל להגיב
)וואלה 20 ,בינואר .(2020
אבו מג'אהד ,אחראי על יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס ,מסר כי היחידה חידשה את שיגור בלוני
התבערה לעבר יישובי עוטף עזה .לטענתו ,מדובר ב"החלטה אינדיבידואלית" ,ללא תיאום בין ההתארגנויות
במחוזות השונים ברצועה .לדבריו ההחלטה לחדש את שיגור הבלונים הינה בשל "הסחבת הישראלית"
ביישום הבנות ההרגעה .הוא איים כי אם ישראל לא תהיה מחויבת להבנות ,בתקופה הקרובה יוגבר שיגור
הבלונים ואף יתקיים תיאום בין ההתארגנויות באזורים השונים )סוכנות אנטוליה 18 ,בינואר  .(2020אבו חמזה,
דובר יחידת בני אלזוארי ,ציין ,כי אם לא תהיה התקדמות בסוגיית ההרגעה ,בנוסף לשיגור הבלונים ,יחלו
לפעול גם יחידות הבלבול הלילי ויחידת הצמיגים )אלקדס 18 ,בינואר .(2020

מימין :תמונה מסרטון שפורסם בדף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס .בפוסט נכתב כי הם
ממשיכים בשיגור בלוני התבערה והנפץ לעבר "האדמות הכבושות" .משמאל :מיכל התבערה שהוצמד לבלונים.
)דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס 18 , 17 ,בינואר (2020

הכנת מכלי גז לשיגור בלוני תבערה
)דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי בח'אן יונס 18 ,בינואר (2020
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על פי דיווח ביומון הלבנוני אלאח'באר )המזוהה עם חזבאללה( נועד חידוש הבלונים להפעיל לחצים על
ישראל בשל מה שנטען "קשיים שמערימה ישראל ביישום הבנות ההרגעה" .על פי הדיווח סעיפים רבים
הנוגעים לשיפור תנאי החיים ברצועה נדחו ע"י ישראל וביניהם הזרמת גז לתחנת החשמל ,העלאת כמות
החשמל המיובאת לרצועה ,ומציאת "חלופה כלכלית בת-קיימא" למענקים מקטר .חמאס עומדת על כך "שלא
ניתן לעבור בשתיקה על הסחבת של ישראל ביישום ההבנות ,ושהרגיעה ברצועה לא תגיע בחינם" )אלאח'באר,
 18בינואר .(2020

א יר וע ים ב ול ט ים
להלן כמה אירועי בלוני נפץ שנחתו בשטח ישראל:
 20בינואר  : 2020צרור בלונים אליו חובר חפץ חשוד נחת בעיר שדרות .למקום הוזעק חבלן משטרה
שבדק את החפץ החשוד .צרור בלונים נוסף התגלה בשטח פתוח סמוך למושב מסילת ציון )ליד בית
שמש( )דוברות המשטרה 20 ,בינואר .(2020

צרור בלוני תבערה אשר נוטרל בשדרות
)דוברות המשטרה 20 ,בינואר (2020

 19בינואר  :2020כמה צרורות בלונים התפוצצו באזור המועצה האזורית שדות הנגב והמועצה
האזורית חוף אשקלון.
 18בינואר  : 2020צרור בלונים אותר בגן שעשועים ציבורי בשכונה בעיר שדרות .חבלן פוצץ את
מטען הנפץ הקטן שהיה מחובר לבלונים .במהלך היום נצפו הפרחות של בלונים מהרצועה לשטח
ישראל חלקם התפוצצו באוויר חלקם נחת בשטחים פתוחים ) 18 ,ynetבינואר .(2020
 17בינואר  : 2020צרור בלונים אליו חובר מטען נפץ קטן נמצא בחוף אשדוד .המטען נוטרל על ידי
חבלני משטרה ) 17 ,ynetבינואר .(2020
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אזור חוף הים באשדוד שבו אותרו הבלונים ומטען החבלה )מתוך סרטון שפורסם בחשבון הטוויטר של אלמוג בוקר,
 17בינואר  .(2020משמאל :שיגור בלוני נפץ מהרצועה לעבר ישראל
)ע'זה אלא'ן 17 ,בינואר .(2020

 16בינואר  :2020בלונים אליהם חוברו מטעני נפץ אותרו בשטח פתוח המועצה האזורית שדות
הנגב .למקום הוזעקו חבלנים עם הגעתם למקום התפוצץ צרור הבלונים  .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.
בתגובה תקף מסוק קרב של צה"ל תשתית תת קרקעית של חמאס בצפון רצועת עזה.

מימין :מטען שחובר לבלוני תבערה התפוצץ סמוך לאנשי ביטחון בעוטף עזה .משמאל :צרורבלונים התפוצץ
בשטח פתוח בתחום המועצה האזורית אשכול )דוברות המשטרה 16 ,בינואר (2020

 15בינואר  :2020אותר בלון באחת השכונות בעיר שדרות אל הבלון חובר צינור החשוד כמטען
חבלה  .חבלני משטרה הוזעקו למקום )דוברות משטרת לכיש 15 ,בינואר . .(2020

צ ע ד ות ה ש יב ה
הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה מסרה כי נערכות הכנות לקראת האירועים לציון שנתיים
לתחילת צעדות השיבה ) 30במרץ  .(2018כמו כן מסרה כי נעשים ניסיונות להרחיב את הצעדות בתקופה
הקרובה כך שהן תתקיימנה גם ביהודה ושומרון ,במחנות הפליטים ובפזורה הפלסטינית .מאהר מזהר ,חבר
הרשות עליונה לצעדות השיבה ,הכחיש ,כי התקבלה החלטה לשנות את אופי הצעדות בשל הבנות מדיניות
כלשהן שהושגו עם ישראל )אנטוליה 14 ,בינואר .(2020
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ס וג יית ה ה ר ג ע ה
בכירי חמאס ממשיכים להכחיש טענות בדבר חתימת הסכם רגיעה ארוך טווח עם ישראל .מחמוד אלזהאר,
בכיר חמאס אמר כי חמאס אינה מעוניינת בהסכם רגיעה לתקופה ארוכה עם ישראל .הוא הדגיש כי הטענות
הללו הן שקריות וישראל בעצמה לא תעמוד בהן )פלסטין אליום 13 ,בינואר  .(2020חאזם קאסם ,דובר
חמאס ,אמר כי לא מתקיימות שום שיחות בנוגע לרגיעה בין חמאס לבין ישראל אך ישנם צעדים "להסרת
המצור" שעל ישראל לבצע )דניא אלוטן 14 ,בינואר .(2020

יר י ר ק ט ות
יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
ב 15-בינואר  2020בשעות אחר הצהרים שוגרו ארבע רקטות מרצועת עזה לשטח ישראל .שתי רקטות
יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל השתיים הנותרות נפלו בשטח פתוח .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק  .אף ארגון
לא קיבל אחריות לביצוע הירי .סה"כ שוגרו מאז  18בנובמבר ) 2019תום סבב ההסלמה האחרון(  14רקטות
לעבר ישראל .בכתבה באלאח'באר המצטטת "מקור" ברצועה נמסר כי ירי הרקטות ובלוני התבערה שהופרחו
מעידים על כך שהארגונים ברצועה החליטו על הסלמה נוספת על רקע "העיכוב של ישראל ביישום
ההרגעה" )אלאח'באר 16 ,בינואר .(2020
בתגובה לירי הרקטות תקפו מטוסי קרב של צה"ל מספר יעדי טרור של חמאס בצפון רצועת עזה ביניהם אתר
לייצור אמצעי לחימה ומתחם צבאי )דובר צה"ל 15 ,בינואר  .(2020גורמים ברצועה דיווחו כי בין היעדים
שתקף צה"ל היו מתחם המנהל האזרחי לשעבר בצפון ג'באליא ומוצב "הספינה" המשמש את הכוח הימי של
חמאס) .חשבון הטוויטר של העיתונאי חסן אצליח 15 ,בינואר  .(2020לא דווח על נפגעים בתקיפות .חאזם
קאסם ,דובר חמאס ,אמר כי התקיפה הישראלית ברצועת עזה הינה המשך למדיניות התוקפנות של ישראל
נגד רצועת עזה )חשבון הטוויטר של חאזם קאסם 15 ,בינואר .(2020

מימין :תיעוד אחד משיגורי הרקטות לעבר עוטף עזה )ערוץ  GAZA NOWביוטיוב 15 ,בינואר  (2020משמאל:
תקיפות ברצועת עזה )חשבון הטוויטר  16 ,PALINFOבינואר (2020
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יה וד ה וש ומ ר ון
פ יג וע י ד ק יר ה
ב 18-בינואר  2020אירעו שני פיגועי דקירה ,אחד בירושלים והשני בחברון:
בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים הניפה פלסטינית כבת חמישים סכין לעבר לחמי משמר הגבול
שהיה במקום .אזרח שהיה במקום ולוחמי משמר הגבול השתלטו עליה ועצרו אותה ) MYNETירושלים,
 18בינואר  .(2020בתקשורת הפלסטינית דווח כי העצורה היא סוזאן אלמביצ' ,בת  ,50מאבו דיס
)חשבון הטוויטר  PALDF, 18בינואר .(2020
ב"ציר המתפללים" בחברון דקר פלסטיני חמוש בסכין ישראלי תושב ירושלים .הישראלי נפצע
באורח בינוני .אזרח שנכח בזירה ולוחמי צה"ל עצרו את הדוקר והוא הובא לחקירה .הפצוע פונה
לקבלת טיפול רפואי בבית חולים )חשבון הטוויטר של צה"ל 18 ,בינואר  .(2020דווח כי הפלסטיני הוא
קצי אסחאק אבו חתה ,בן  17או  ,18משכונת ג'אבר בעיר העתיקה של חברון )ופא 18 ,בינואר ;2020
חשבון הטוויטר של בואבת אלהדף 18 ,בינואר .(2020

מימין  :זירת פיגוע הדקירה בחברון .משמאל  :פינוי פצוע הדקירה לבית החולים
)אלערבי אלג'דיד 18 ,בינואר (2020

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 .להלן מספר אירועים בולטים נוספים:
 20בינואר  -2020אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לתקוע )גוש עציון( .אחת האבנים ניפצה את חלון
המכונית ופגעה באב ובתו שישבו בה .האב איבד שליטה על ההגה אך לא נגרמה תאונה )הצלה ללא
גבולות 20 ,בינואר .(2020
 19בינואר  - 2020במהלך פעילות כוחות הביטחון הישראלים בית פג'אר)דרומית לבית לחם( אותרו
בכפר אמצעי לחימה )משטרת ישראל 19 ,בינואר (2020
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אמצעי הלחימה שאותרו בבית פג'אר ) )משטרת ישראל 19 ,בינואר (2020

 19בינואר  – 2020במהלך סריקות שביצעו לוחמי צה"ל במרחב כיכר החטיבה )אזור שכם( אותרו
פצצת תאורה ורימון רסס  .חבלנים נשלחו למקום )חשבון הטוויטר של דובר צה"ל 19 ,בינואר .(2020
 16בינואר  -2020נשמע פיצוץ סמוך לעמדת צה"ל בכביש גוש עציון-חברון סמוך לבית אומר .ככל
הנראה היה זה מטען שהתפוצץ  .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 16 ,בינואר .(2020
 16בינואר  -2020אבנים יודו לעבר כלי רכב בין נחליאל לנווה צוף )צפונית ללראמאללה( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לשמשת כלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"' 16 ,בינואר .(2020
 15בינואר  – 2020בקבוקי תבערה הושלכו לעבר אוטובוס דרומית לצומת עמוס )מזרח גוש עציון( .
לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 15 ,בינואר .(2020
 15בינואר  – 2020אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש גוש עציון-חברון סמוך לחלחול .לא היו נפגעים.
נזק נגרם לאוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 15 ,בינואר .(2020

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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ע ימ ות ים ב ה ר ה ב ית
ב 17-בינואר  2020התקיימה במסגד אלאקצא תפילת בוקר )פג'ר( .בתפילה השתתפו כמה אלפי
מתפללים .בסיום התפילה החלו חלק מהמתפללים לקרוא קריאות לאומניות ולהתעמת עם כוחות הביטחון
" 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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הישראליים .יצוין ,כי קודם לתפילות נשמעו קריאות לציבור הפלסטיני להגיע לתפילות המוניות ביום שישי
לאות מחאה על פגיעת ישראל במסגד אלאקצא ,שער הרחמים ומערת המכפלה .בעקבות האירועים האלימים
בהר הבית החליטה משטרת ישראל על הוצאת צו הרחקה מהר הבית למשך שבוע ימים עם אפשרות להארכה
נגד שיח' עכרמה צברי ,דרשן מסגד אלאקצא ויו"ר הרשות האסלאמית העליונה .בתגובה ,אמר שיח' צברי ,כי
ישראל מנסה להשתלט על מסגד אלאקצא ופוחדת מכל נוכחות פלסטינית ואסלאמית במקום )אתר ,QUDSN
 19בינואר .(2020
משרד החוץ והמהגרים ברשות הפלסטינית גינה את פריצת כוחות צה"ל לרחבת אלאקצא ואת הפגיעה
במתפללים .לדבריו מדובר ב"הסלמה פרובוקטיבית ומכוונת" ומעשים בלתי חוקיים ובלתי מוצדקים )ופא17 ,
בינואר  .(2020חאזם קאסם ,דובר חמאס ,גינה את פעילות כוחות הביטחון הישראליים וכינה אותה הפרה
ברורה של הכללים ההומניטאריים ,שנוגעים למתפללים )חשבון הטוויטר של חאזם קאסם 17 ,בינואר .(2020

מימין :מתפללים מגיעים לתפילת הבוקר )דף הפייסבוק  17 ,QUDSNבינואר  .(2020משמאל:
שיח' עכרמה צברי מקבל צו הרחקה מהר הבית )אתר  19 ,QUDSNבינואר (2020

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נ ע ש ל כ וח ות ה ב יט ח ון ה יש ר א ל יים
במסגרת פעילות סיכול ומנע של כוחות הביטחון במהלך השבועות האחרונים ביהודה ושומרון התקיימו
סריקות נרחבות לאיתור אמצעי לחימה .במהלך הסריקות נתפסו  13אקדחים 25 ,תתי מקלע מאולתרים מסוג
קרלו שני רובי  16Mותחמושת .בנוסף נתפסו חמישה בתי מלאכה ששימשו לייצור אמצעי לחימה ומאות אלפי
שקלים ,שהיו מיועדים למימון טרור )דובר צה"ל 20 ,בינואר .(2020
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חלק מאמצעי הלחימה שנתפסו בשבועות האחרונים על ידי כוחות הביטחון הישראלים
)דובר צה"ל 21 ,בינואר (2020

בהרצאה שנשא נדב ארגמן ראש שירות הביטחון הכללי אמר כי בשנה החולפת סיכל שירות הביטחון
הכללי  560פיגועים משמעותיים ביניהם עשרה פיגועי התאבדות ,ארבעה פיגועי חטיפה ולמעלה מ300-
פיגועי ירי )תקשורת ישראלית 20 ,בינואר .(2020

ר צ וע ת ע זה
ה מ ע נק ה ק ט רי
הנציג הקטרי אמור להגיע לרצועת עזה ב 21-בינואר  .2020מקורות פלסטינים דיווחו כי המענק הקטרי
למשפחות נזקקות ,שחולק עד כה ל 100-אלף משפחות ,יועבר ל 25-אלף משפחות נוספות .עוד נמסר
שההחלטה להגדיל את מספר המשפחות המקבלות את המענק טרם הועברה למשרדי החלוקה הרשמיים
ברצועה וכי הם יעודכנו בקרוב )פלסטין אליום 13 ,בינואר .(2020

ח ל וק ת ס יוע כ ס פ י א י ר א נ י ל מ ש פ ח ו ת ה ר ו ג י ה א נ ת יפ א ד ה
אגודת הצדקה אלאנצאר )המזוהה עם הג'האד האסלאמי בפלסטין( פרסמה הודעה לתושבי הרצועה
בשמה ובשם מוסד שהיד פלסטין על חלוקת סיוע כספי למשפחות הרוגי האנתיפאדה השנייה
)אנתיפאדת אלאקצא( .על פי ההודעה ,על מוטב ראשון בלבד מכל משפחה להגיע למשרדי אגודת הצדקה
אלאנצאר בעזה בין  27-19בינואר  ,2020כדי לקבל את הסיוע )דף הפייסבוק של אגודת הצדקה אלאנצאר
בעזה 16 ,בינואר  .(2020בתשובה לשאלות גולשים ברשת בנוגע לחלוקת כספים למשפחות הרוגי מבצע "צוק
איתן" ,הבהירה האגודה כי החלוקה למשפחותיהם תהיה "בקרוב אם ירצה אללה" ,והדגישה כי החלוקה תהיה
למשפחות ההרוגים בלבד ולא לפצועים )דף הפייסבוק של אגודת הצדקה "אלאנצאר" בעזה 16 ,בינואר
.(2020
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ב י ק ו ר נ צ י ג ה א ו" ם ב ר צ ו ע ה
ג'ימי מקגולדריק ,סגן השליח מיוחד של האו"ם למזרח התיכון ,הגיע לרצועת עזה כדי לעקוב מקרוב אחר
הפרויקטים שמבצע האו"ם ברצועה ולדון עם בכירי חמאס אודות ההתפתחויות בנושא ההרגעה )מען15 ,
בינואר  .(2020יצוין כי ירי מטח הרקטות לעבר ישראל בוצע במהלך ביקורו ברצועה )מען 15 ,בינואר .(2020

יח ס י ח מ א ס מ צ ר ים
בכתבה באלאח'באר המצטטת "מקור" ברצועה נמסר יחסי חמאס מצרים נמצאים בשפל לאחר הביקור
באיראן של משלחות חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין בהלוויית קאסם סלימאני .נמסר ,כי מצרים הפסיקה
להזרים גז לרצועת עזה למספר ימים בשל הרצון להעלות את מחירי הגז ולהטיל מיסים על סחורות נוספות.
גם ביקור משלחת ביטחונית מצרית ברצועת עזה שהייתה אמורה לדון בנושאים אלה בוטל )אלאח'באר16 ,
בינואר  .(2020לאחר כשבוע בו הופסקה הזרמת הגז נמסר כי מצרים תחדש את הזרמת הגז לרצועה )פלסטין
אליום  16בינואר .(2020

יח ס י ח מ א ס ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט ין
משלחת מטעם חמאס בראשה רוחי משתהא ,חבר הלשכה המדינית ,נפגשה ,במשרדי הג'האד האסלאמי
ברצועה ,עם בכירי הג'האד האסלאמי בפלסטין ששבו לרצועה מסיור במספר מדינות .בפגישה הדגישו
הצדדים את עומק היחסים ביניהם ועמדו על הצורך להמשיך ולפתח את היחסים הללו כדי להתמודד עם
האתגרים הבאים .בתום הפגישה הדגיש נאפד' עזאם ,חבר הלשכה המדינית של הג'האד האסלאמי בפלסטין,
את הצורך להמשיך ולפעול באופן משותף להשגת היעדים הלאומיים והמשך "ההתנגדות" )פלסטן אליום14 ,
בינואר .(2020

הפגישה בין הנהגות חמאס והג'האד האסלאמי )אתר הג'האד האסלאמי 14 ,בינואר (2020

פ ג יש ת מ נ ה י ג ח מ א ס ע ם ש ר ה ה ג נ ה ש ל מ ל ז יה
אסמאעיל הניה ,יו"ר הלשכה המדינית של חמאס ,נועד ב 19-בינואר  2020עם שר ההגנה המלזי המבקר
בקטר .במהלך הפגישה שיבח הניה את עמדות מלזיה כלפי הסוגיה הפלסטינית ואת התפקיד שהיא ממלאת
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בהקלה על "המצור" על הרצועה באמצעות המשלחות הרבות שהיא שולחת לבקר בה )אתר חמאס19 ,
בינואר .(2020

תצלומים מפגישת הניה – שר ההגנה המלזי )אתר חמאס 19 ,בינואר (2020

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ה ס כ ם ה ע ב ר ת ח ש מ ל מ יר ד ן
חברת החשמל במחוז ירושלים וחברת החשמל הלאומית הירדנית חתמו בעמאן על הסכם הכולל העלאת
יכולת הזרמת החשמל לשטחי הרשות הפלסטינית באמצעות חיזוק חיבור רשתות החשמל בין ירדן לשטחי
הרשות הפלסטינית .בעקבות ההסכם תעלה כמות החשמל המוזרמת לשטחים מ 26-מגה ואט ל 80-מגה ואט
)ופא 15 ,בינואר .(2020

פ ע יל ות ב ינ ל א ומ ית ש ל ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
מוסדות האו"ם
באגרת ששלח ריאצ' מנצור ,נציג הרשות הפלסטינית באו"ם ,לנשיאה התורנית של מועצת הביטחון ,למזכ"ל
האו"ם ולנשיאת העצרת הכללית הוא האשים את ישראל כי היא ממשיכה לפעול מתוך כוונה ברורה לספח
חלקים מהגדה המערבית .מנצור הדגיש כי אם לא יוצבו בפני ישראל מכשולים היא תמשיך לפעול כך ולהרוס
כל אפשרות ליישום פתרון בדרכי שלום .מנצור קרא לקהילה הבינלאומית לנקוט בכל המהלכים שהחוק
מאפשר כדי למנוע מישראל לספח שטחים בגדה המערבית )ופא ,מען 14 ,בינואר .(2020

בית הדין הפלילי הבינלאומי
מחמד שלאלדה ,שר המשפטים ברשות הפלסטינית ,אמר כי שלושה תיקים נמסרו לטיפול בית הדין
הפלילי הבינלאומי )" :(ICCתיק האסירים"" ,תיק מפעל ההתנחלויות" ותיק "צוק איתן" .לטענתו ביית הדין
הגיע למסקנה כי ישראל ביצעה "פשעי מלחמה" נגד התושבים הפלסטינים והוא העביר את הסוגיה לדיון בפני
הרכב שופטים לקדם משפט בנושא .השלב הבא לדבריו יהיה פתיחה בחקירה והעמדת כל הקצינים והחיילים
האחראים לדין .לדבריו ישראל טוענת שהיא ביצעה חקירה אחרי מבצע "צוק איתן" אך בשטח לא נראו שום
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תוצאות של החקירות הללו .עוד ציין ,כי הם יכולים לזמן לדיון בבתי משפט במדינות אירופה ישראלים בעלי
אזרחות במדינות אלה )מען 15 ,בינואר .(2020

אונסק"ו
אחמד אלדיכ ,יועץ שר החוץ בממשלת הרשות הפלסטינית ,הודיע כי הרשות הגישה בקשה רשמית לאונסק"ו
להרכיב ועדה חדשה לבדיקת החפירות אשר מבצעת ישראל בעיר העתיקה בירושלים .אלדיכ מסר כי הוא
צופה ,שישראל תפריע לעבודת הוועדה ומסר ,כי רק עצם הרכבתה יפעיל לחץ על ישראל )אלקדס 15 ,בינואר
.(2020

ת ג ו ב ו ת ל ה כ ר ז ת ש ר ה ב י ט ח ו ן ה י ש ר א ל י ע ל ש מ ור ות ט ב ע ב ש ט ח י יה וד ה וש ומ ר ון
נפתלי בנט שר הביטחון אישר ב 15-בינואר  2020הכרזה על שבע שמורות טבע חדשות בשטחי יהודה
ושומרון ועל הרחבת  12שמורות קיימות .על פי מקורות ביטחוניים מדובר בשטח של כ 130-אלף דונמים,
רובו אדמות מדינה .זוהי הכרזה ראשונה על שמורות טבע וגנים לאומיים בשטחי יהודה ושומרון מאז הסכמי
אוסלו  .המנהל האזרחי אמור לקדם את ההליך ,שלאחריו ייפתחו שמורות הטבע לציבור על ידי רשות הטבע
והגנים.
הכרזת נפתלי בנט עוררה מחאות ברשות הפלסטינית ,שראו בה אמצעי להשתלטות על אדמות פלסטיניות.
משרד החוץ והמהגרים ברשות הפלסטינית מסר כי יפעל להשגת התנגדות בינלאומית להכרזה וכי יפעל
בנושא גם מול בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג כחלק מ"תיק ההתנחלויות" .משרד החוץ והמהגרים האשים
את בנט ,כי הוא פועל בניסיון להשפיע על עתידם של שטחי  Cבאמצעות האצת הבנייה בהתנחלויות וניסיונות
לייהד מרכזי דת ,מורשת וההיסטוריה .הוא קרא למועצת הביטחון של האו"ם לשאת באחריות נוכח פשעי
ההתנחלויות וליישם את החלטת מועצת הביטחון של האו"ם ) 3 2334מען 15 ,בינואר .(2020

ה ב ח יר ות ב ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
האיחוד האירופי וועדת הבחירות המרכזית חתמו על הסכם לפרויקט הממומן ברובו על ידי האיחוד האירופי
שנועד לסייע לוועדת הבחירות המרכזית לחזק את השתתפות האזרחים בבחירות ביהודה שומרון ורצועת עזה.
עלות הפרויקט היא  2.1מיליון יורו .האיחוד האירופי העניק לפרויקט סכום של  1.5מיליון יורו )מען 16 ,בינואר
.(2020
ערב ביקור נשיא צרפת עמנואל מקרון בראמאללה הגיש סלימאן אלהרפי ,נציג הרשות הפלסטינית בצרפת
בקשה רשמית לנשיא צרפת ולמשרד החוץ כדי שיתערבו ויפעילו לחץ על ישראל במטרה להקל על קיום
הבחירות בשטחים הפלסטינים ובמיוחד בירושלים )פסטין אליום 17 ,בינואר . (2020

 3החלטת מועצת הביטחון  2334מ 23-בדצמבר  2016קבעה כי ההתנחלויות הישראליות בשטחים שנכבשו ב 1967-בגדה
המערבית ובמזרח ירושלים )"השטחים הפלסטינים הכבושים"( אינן חוקיות.
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