חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 11-5בפברואר 2020

ע יק ר י ה מ ס מ ך
השבוע שחלף התאפיין ברף אלימות גבוה מרצועת עזה ובריבוי פיגועי טרור עממי וחיכוכים אלימים בין
פלסטינים לבין כוחות הביטחון הישראליים .בכירים ברשות הפלסטינית קשרו בין ריבוי האירועים לבין תכנית

במאי 2019

טראמפ .דוברים מטעם חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין ברכו על הפיגועים והחיכוכים האלימים וקראו
ל"מהפכה מתמשכת" ו"אנתיפאדה עממית" בגדה המערבית .בשלב זה לא ברור עדיין האם מדובר בעלייה
חד-פעמית או שמא לפנינו ראשיתה של מגמת עליה בהיקף הטרור העממי )שנמצא במגמת ירידה בשנים
האחרונות(.
מרצועת עזה שוגרו השבוע לעבר ישראל חמש רקטות ושתי פצצות מרגמה ,המשך ה"טפטוף" המתמשך
מאז ההסלמה בנובמבר ) 2019הגם שבעקבות פרסום תכנית טראמפ ניכרת עלייה בתדירות הירי( .בנוסף לכך
נמשך שיגור בלוני הנפץ לעבר ישראל בהיקף נרחב .חמאס להערכתנו אינה נוקטת באכיפה אפקטיבית,
שתשים קץ לאירועים האלימים מהרצועה .בתגובה לאירועים תקף צה"ל מספר פעמים יעדים של חמאס,
אותה רואה ישראל אחראית לאלימות המתבצעת מהרצועה.
ביהודה ושומרון חלה עליה במספר אירועי הטרור העממי .השבוע בוצע פיגוע דריסה במערב ירושלים
) 12חיילים נפצעו ,אחד מהם באורח קשה( ,פיגוע ירי בכניסה לשער האריות בעיר העתיקה בירושלים
)לוחם משמר הגבול נפצע באורח קל( ופיגוע ירי מערבית לראמאללה )לוחם צה"ל נפצע באורח קל( .בנוסף
התרבו החיכוכים בשטח בין כוחות הביטחון הישראליים לבין פלסטינים שבכמה מהם נהרגו פלסטינים  :בחברון
נהרג פלסטיני שהשליך בקבוק תבערה ,בג'נין נהרגו שני פלסטינים ,אחד מהם שוטר ואחד צוער באקדמיה
ללימודי ביטחון בעימותים ,שבמהלכם נפתחה אש לעבר חיילי צה"ל .פלסטיני נהרג בעימותים בטול כרם.
בזירה הדיפלומטית נמשכת פעילות אבו מאזן ובכירי הרשות בפורומים ערביים ובבינלאומיים לגיוס התנגדות
תכנית טראמפ .במועצת הביטחון נחלו הפלסטינים כישלון כאשר לא הצליחו לגייס די תומכים לתמיכה
בהצעת החלטה נגד תכנית טראמפ .

ד ר ום יש ר א ל
כללי
נמשכה הפעילות האלימה מרצועת עזה ,שהתבטאה בעיקר בהגברת ירי הרקטות ופצצות מרגמה לעבר
ישראל ושיגור בלוני נפץ בהיקף נרחב .למרות שלא התקיימה צעדת השיבה התקהלו כמה מאות פלסטינים
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ביום שישי  7בפברואר  2020בכמה מוקדים סמוך לגדר הביטחון הם הבעירו צמיגים ,יידו אבנים והשליכו
מטענים כמה מהם ניסו לחצות את הגדר.
בעקבות ההסלמה ובתום התייעצויות הודיע משרד הביטחון ב 5-בפברואר  2020כי הוחלט על צמצום מרחב
הדיג לעשרה מיילים ימיים )מ 15-מיילים( עד להודעה חדשה .מתאם פעולות הממשלה בשטחים הבהיר ,כי
חמאס נושאת באחריות והיא תישא בהשלכות המשך האלימות המופעלת נגד ישראל )תקשורת ישראלית5 ,
בפברואר .(2020

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 ירי הרקטות ופצצות המרגמה לעבר ישראל .במהלך השבוע שוגרו לעבר ישראל חמש רקטות ושתי
פצצות מרגמה .לא היו נפגעים .אף ארגון לא קיבל אחריות על הירי .צה"ל תקף בתגובה יעדי חמאס אותה
הוא רואה כאחראית על נעשה ברצועה .להלן פירוט אירועי הירי:
 9בפברואר  :2020בשעות הערב שוגרה רקטה מרצועת עזה לעבר שטח ישראל .אזעקות צבע
אדום נשמעו בעיר שדרות ובמספר ישובים סמוכים לה .הרקטה התפוצצה בשטח פתוח .לא היו נפגעים
ולא נגרם נזק )דוברות המועצה האזורית שער הנגב 10 ,בפברואר  .(2020בתגובה תקפו מטוסי קרב
וכלי טיס של צה"ל מספר יעדי טרור של חמאס .בין היעדים שהותקפו מתחם אימונים ותשתיות צבאיות
של חמאס בדרום רצועת עזה )דובר צה"ל 9 ,בפברואר .(2020
 8בפברואר  :2020בוצע ירי רקטה מרצועת עזה לשטח ישראל .הנפילה זוהתה בשטח פתוח בשטח
השיפוט של המועצה האזורית שער הנגב .לא היו נפגעים .בתגובה תקפו טנקים של צה"ל שתי עמדות
של חמאס בצפון רצועת עזה )דובר צה"ל 8 ,בפברואר .(2020
 5בפברואר  :2020שלוש רקטות שוגרו לעבר ישראל .הרקטות נפלו בשטח פתוח סמוך לעיר נתיבות.
אדם אחד לקה בחרדה )תקשורת ישראלית 5 ,בפברואר  .(2020בתגובה תקפו מטוסי קרב של צה"ל
אתר ייצור אמצעי לחימה של חמאס בדרום רצועת עזה )דובר צה"ל 5 ,בפברואר .(2020
 5בפברואר  : 2020בוצע ירי של שתי פצצות מרגמה לעבר ישראל .פצצות המגמה נפלו בשטחים
חקלאיים בעוטף עזה ,סמוך למרכז הרצועה .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )תקשורת ישראלית5 ,
בפברואר  .(2020בתגובה תקפו מטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל תשתיות תת-קרקעית המשמשת את
הזרוע הצבאית של חמאס )דובר צה"ל 6 ,בפברואר .(2020
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ש יגור ב ל וני נפ ץ
במהלך השבוע נמשך שיגור בלוני הנפץ לעבר ישראל בהיקף נרחב .מידי יום שוגרו כמה עשרות צרורות
בלונים .לרוב צרורות הבלונים שנחתו בשטח ישראל חוברו חומרי נפץ .חלק מהבלונים התפוצצו באוויר .מספר
צרורות בלונים נמצאו במרחק רב מרצועת עזה בשל משטר הרוחות .להלן כמה אירועים בולטים של שיגור
בלונים:
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 7בפברואר  :2020נמצא צרור בלוני נפץ באזור המועצה אזורית חוף אשקלון.

מימין :צרור בלוני נפץ שאותר באזור המועצה אזורית חוף אשקלון  .משמאל :מטען שהיה מחובר לצרור
בלוני נפץ שאותר באשקלון )דוברות המשטרה 6 ,בפברואר (2020

מימין :שריפה שפרצה בשדה פתוח בסמוך לנתיב העשרה בעקבות צרור בלונים שנחת במקום
)דוברות המועצה אזורית בחוף אשקלון 6 ,בפברואר  .(2020משמאל :ראש נפץ שהתנתק ככל הנראה מצרור
בלונים אותר בצומת ניר ישראל )מזרחית לאשקלון( )דוברות המשטרה 7 ,בפברואר (2020

 6בפברואר  :2020כוחות משטרה הוזעקו לאזור שדרות לאחר שצרור בלונים אליו חובר חפץ לא
מזוהה נחת בסמוך לעיר .כמו כן הוזעקו כוחות משטרה לאזור המועצה האזורית לכיש והמועצה
האזורית חוף אשקלון .כוחות המשטרה סגרו כביש לטיפול בחפץ חשוד שניתק ככל הנראה מצרור
בלונים )דוברות משטרת לכיש 6 ,בפברואר .(2020
 5בפברואר  :2020חבלני משטרה הוזעקו לבית שמש לאחר שאותר באחד הרחובות צרור בלונים
אליהם חובר חפץ חשוד )דוברות משטרת ירושלים 5 ,בפברואר  .(2020כמו כן אותר צרור בלונים בשטח
פתוח מחוץ לישוב במועצה האזורית אשכול.
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צרור בלוני נפץ שאותר בשטח פתוח מחוץ לישוב במועצה האזורית אשכול
)מועצה אזורית אשכול 5 ,בפברואר (2020

יחידות הפרחת הבלונים ברצועת עזה קראו להמשך הפרחת הבלונים ואף שיגור אמצעים נוספים .היחידות
גם פרסמו כרוזים שבאמצעותם לדבריהם שלחו מסרים לתושבי עוטף עזה הקוראים להם לעזוב את האזור.

מימין :שיגור בלוני נפץ בידי יחידת בני אלזוארי בצפון הרצועה .משמאל :מטענים הקשורים לצרור בלונים
שמשגרת יחידת בני אלזוארי בצפון הרצועה )דף הפייסבוק מהפכני הצםון )ת'ואר אלשמאל( 6 ,בפברואר (2020

מימין :תמונה מפוסט המדווח שיחידת בני אלזוארי בצפון הרצועה שיגרה טיסן גז מדמיע תחת הכותרת "הסחורה
שלכם שבה אליכם" )דף הפייסבוק ת'ואר אלשמאל 6 ,בפברואר  . (2020משמאל :כרוזים של יחידת בני אלקוקא
)חשבון הטוויטר של תנועת ההתנגדות העממית 7 ,בפברואר (2020
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הטיסן ושיגורו )חשבון הטוויטר  6 ,newpressבפברואר (2020

יה וד ה וש ומ ר ון
פיגועים
השבוע חלה עליה במספר אירועי הטרור העממי והחיכוכים האלימים בין כוחות הביטחון הישראליים לבים
הפלסטינים .ב 6-בפברואר  2020בוצעו שלושה פיגועים ,שניים בירושלים )אחד במערב ] ואחד במזרח העיר(.
פיגוע נוסף בוצע באזור בית אל .צה"ל הודיע בעקבות כך על תגבור הכוחות ביהודה ושומרון .

פ יג וע ד ר יס ה ב יר וש ל ים
ב 6-בפברואר  2020לפנות בוקר בוצע פיגוע דריסה במערב בירושלים .פלסטיני שנהג בכלי רכב האיץ את
מהירות נסיעתו לעבר לוחמי צה"ל שצעדו סמוך למתחם התחנה בירושלים בדרכם לטקס ההשבעה
שלהם ברחבת הכותל המערבי .בפיגוע נפצעו  12חיילים ,אחד מהם באורח קשה ואחד באורח בינוני,
השאר נפצעו באורח קל  .מבצע הפיגוע נמלט .כלי הרכב שלו נמצא ,לאחר מספר שעות ,נטוש באזור בית
ג'אלא )צפונית לירושלים( .לאחר מאמץ מבצעי ומודיעיני נרחב של כוחות הביטחון הישראליים נעצר המחבל
)דובר צה"ל 6 ,בפברואר .(2020

מימין :תמונה מסרטון המתעד את זירת הפיגוע ) חשבון הטוויטר של משטרת ישראל 6 ,בפברואר  .(2020משמאל:
כלי הרכב ששימש את המחבל )דובר צה"ל ,חשבון הטוויטר  6 , Palinfoבפברואר (2020

ב 6-בפברואר  2020דווח על מעצרו של סנד ח'אלד אלטרמאן ,בן  25משכונת אלטור בירושלים )סמא ניוז,
 6בפברואר  ,(2020שביצע את פיגוע הדריסה .נראה כי אלטרמאן פעל בהשראת באסל אלאערג' ,שעמד
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בראש חוליית טרור ,שתכננה לבצע פיגועים נגד יעדים ישראליים ,ונהרג על-ידי כוחות ביטחון ישראליים
בראמאללה במרץ  .2017בפוסט האחרון שפרסם אלטרמאן בדף הפייסבוק שלו )שנסגר( כתב" :מצאתי את
תשובותיי" ,ציטוט מצוואתו של אלאערג' )אתר רציף 7 ,22בפברואר  ;2020אתר 6 ,Ultra Palestine
בפברואר .(2020

מימין :סנד אלטרמאן )דף הפייסבוק של צלם העיתונות ממזרח ירושלים מחמד קארוט 6 ,בפברואר (2020
משמאל :הפוסט האחרון של אלטרמאן "מצאתי את תשובותיי" )אתר  6 ,Ultra Palestineבפברואר (2020

מימין :פוסט שפרסם אלטרמאן ,מבצע פיגוע הדריסה ,ביום ההכרזה על "עסקת המאה"" :ירושלים היא
כלת הערביות שלכם" )אתר  6 ,Ultra Palestineבפברואר  .(2020משמאל :פוסט בדף הפייסבוק
הרשמי של פתח שמהלל במשתמע את מעשהו של אלטרמאן :לצד תמונתו ושמו מתפרסם ההאשטאג
#סנד_אלקדס ,משחק מילים עם שמו של המחבל שפירושו המילולי #משענת_ירושלים )דף הפייסבוק
הרשמי של פתח 6 ,בפברואר (2020

ת ג וב ות ל פ יג וע ה ד ר יס ה
בסוכנות הידיעות הפלסטינית ופא )הכפופה למשרד יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן( דווח ,כי  14חיילים
ישראליים נפצעו בתאונת דרכים בקרבת מתחם התחנה בירושלים .סוכנות ופא הוסיפה ,כי משטרת ישראל
טענה שנהג פלסטיני דרס בכוונה את קבוצת חיילים ונמלט .מאוחר יותר דיווחה הסוכנות גם על מציאת כלי
הרכב בבית ג'אלא )ופא 6 ,בפברואר .(2020
בכירים בחמאס ,המעודדים ביצוע פיגועים ביהודה ושומרון ,ברכו על הפיגוע ועל הפגיעה בחיילים:
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עבד אללטיף אלקאנוע ,דובר חמאס ,בירך את תושבי הגדה "המתקוממים" ואת פיגוע הדריסה
בירושלים .אלקאנוע ציין כי הפיגוע מוכיח את המשך המהפכה של העם הפלסטיני נגד "פשעיה" של
ישראל )חשבון הטוויטר אלרסאלה.נט 6 ,בפברואר .(2020
חאזם קאסם ,דובר חמאס ,אמר כי העימותים בכל אזורי הגדה ופיגוע הדריסה בירושלים הם תגובה
של העם הפלסטיני להכרזה על עסקת המאה .הוא ציין שהעם הפלסטיני הוא שיכריע בשטח את
העימות )חשבון הטוויטר של חאזם קאסם 6 ,בפברואר .(2020

פ יג וע יר י ב א ז ור ב נ ימ ין
ב 6-בפברואר  2020בוצע ירי מטווח קצר לעבר כוח צה"ל שהיה ב"צומת הפרסה" מערבית לראמאללה.
הירי בוצע ככל הנראה מכלי רכב חולף .לוחם צה"ל נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.
לוחמי צה"ל הגיבו באש לעבר המחבל ופתחו במרדף אחריו )דובר צה"ל 6 ,בפברואר .(2020

זירת פיגוע הירי )חשבון הטוויטר של איחוד הצלה 6 ,בפברואר (2020

פ יג וע יר י ב מ ז ר ח יר וש ל ים
ב 6-בפברואר  2020בשעות הצהרים בוצע ירי לעבר לוחמי משמר הגבול בכניסה לשער האריות בעיר
העתיקה בירושלים .המחבל ירד מכלי רכב שהסיע אותו והגיע לאזור בו מוצבים השוטרים ,הוא שלף אקדח
וירה לעברם .שוטר משמר הגבול נפצע באורח קל בידו .שוטרים נוספים שהיו במקום ירו לעברו והרגו אותו.
בחקירה עלה כי היורה הוא ערבי תושב חיפה אשר לאחרונה התאסלם .בעקבות הפיגוע נסגר אזור הר הבית
למתפללים מוסלמים.
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פיגוע הירי בכניסה לשער האריות בירושלים )דוברות המשטרה 6 ,בפברואר (2020

מימין :האקדח בו בוצע הפיגוע .משמאל :כלי הרכב אשר בוו הגיע היורה לאזור העיר העתיקה בירושלים
)דוברות המשטרה 6 ,בפברואר (2020

אירועים נוספים בשטח
בעקבות פרסום תכנית טראמפ נמשכו הקריאות ברחבי יהודה ושומרון לציבור הפלסטיני לצאת להפגנות
מחאה ולתפילות במסגדים .גם השבוע לא הופגנה היענות רבה לקריאות מצד הציבור הפלסטיני .בתפילות יום
בהר הבית נכחו כ 5,000-מתפללים וכ 1,370-מתפללים במערת המכפלה .קודם לתפילות פורסמה קריאה
לפלסטינים להשתתף בתפילות במסגדים ברחבי יהודה ושומרון במסגרת קמפיין המכונה "השחר העצום"
)עמוד הפייסבוק השחר העצום  6בפברואר  .(2020לא נרשם מספר רב של משתתפים באירועי התפילה ולא
היו אירועים חריגים.
בשלושה אירועים אלימים במהלך השבוע נהרגו ארבעה פלסטינים .שני פלסטינים נהרגו במהלך עימותים
עם כוחות הביטחון הישראליים במהלך הריסת בית מחבל בג'נין .בחברון נהרג פלסטיני שהשליך בקבוק
תבערה .באזור טול כרם ,סמוך לגדר הביטחון ,נהרג פלסטיני בעימותים עם כוחות צה"ל ,סמוך לגדר
הביטחון .אלפים השתתפו בהלוויותיהם .אבו מאזן ערך שיחות טלפון עם משפחות ההרוגים )ופא 7 ,בפברואר
 .(2020להלן פירוט האירועים.

פלסטיני שהשליך בקבוק תבערה נהרג בחברון
ב 5-בפברואר  2020נהרג מאש כוחות הביטחון צעיר פלסטיני שהשליך בקבוק תבערה לעבר חייל צה"ל.
בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי ההרוג הוא מחמד סלמאן טעמה אלחדאד ,בן  17מחברון )הדפ ניוז5 ,
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בפברואר  .(2020הלווייתו התקיימה במסגד בחברון .בעקבות האירוע ,שוחח אבו בטלפון עם אביו של ההרוג
ומסר לו את תנחומיו )דף הפייסבוק של אבו מאזן 5 ,בפברואר .(2020

מחמד אלחדאד )הדפ ניוז 5 ,בפברואר (2020

שני פלסטינים נהרגו בג'נין
ב 6-בפברואר  2020במהלך הלילה הרסו לוחמי צה"ל את בית המחבל אחמד קונבע במחנה הפליטים
בג'נין .קונבע היה חבר בחוליה שביצעה את פיגוע הירי בו נרצח הרב רזיאל שבח בינואר  .2018ההריסה
התבצעה פעם נוספת לאחר שביתו שנהרס על ידי צה"ל באפריל  2018ונבנה מחדש .במהלך פעילות ההריסה
בוצע ירי לעבר כוחות הביטחון הישראליים .הכוחות השיבו באש .מאוחר יותר בוצע פעם נוספת ירי לעבר
כוחות הביטחון בחסות התפרעות של פלסטינים שכללה השלכת מטעני חבלה .צה"ל השיב באש .

הבית ההרוס )ופא 6 ,בפברואר (2020

בעימותים בעקבות הריסת הבית נהרג יזן מנד'ר אבו טביח' ,בן  ,19מואדי ברקין ,שהיה סטודנט
באוניברסיטת אלאסתקלאל ,האקדמיה הפלסטינית ללימודי ביטחון ביריחו .ההרוג השני שמת מאוחר יותר
בבית החולים מפצעיו ,הוא סמל ראשון )רקיב אול( טארק לא'י בדואן ,בן  ,25מעזון שבמחוז קלקיליה ,ששירת
בג'נין )ופא 6 ,ו 7-בפברואר  .(2020שישה פלסטינים נוספים נפצעו.
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שני ההרוגים בעימותים שהתחוללו לאחר הריסת הבית .מימין :יזן אבו טביח' )אתר אוניברסיטת אלאסתקלאל6 ,
בפברואר  .(2020משמאל :טארק בדואן )אתר המשטרה הפלסטינית ברשות 6 ,בפברואר (2020

בהלוויית יזן אבו טבח השתתפו מאות בני אדם שקראו קריאות התנגדות לעסקת המאה ולטובת חידוש
המאבק המזוין .בעקבות מותו הוכרז במחוז ג'נין על שביתת בתי המסחר .כמו כן נשמעו קריאות בציבור
הפלסטיני למחוק את סרטוני מצלמות המעקב במקומות שמסביב לאזורי העימותים כדי להגן על אלה
הפועלים מול ישראל )חשבון הטוויטר שהאב 6 ,בפברואר  .(2020בעקבות מותו של טארק בדואן היו הפרות
סדר בעזון שבה התגורר .שתי לוחמות משמר הגבול נפצעו )תקשורת ישראלית 6 ,בפברואר .(2020

פלסטיני נהרג בעת עימותים באזור טול כרם
ב 7-בפברואר  2020היו עימותים בין כוחות צה"ל לבין פלסטינים שהתאספו סמוך לגדר הביטחון באזור
טול כרם .הפלסטינים יידו אבנים והשליכו בקבוקי תבערה לעבר לוחמי צה"ל .במהלך העימותים נורה אחד
המפגינים על ידי חיילי צה"ל לאחר שהשליך לעברם בקבוק תבערה )תקשורת ישראלית 6 ,בפברואר .(2020
משרד הבריאות ברשות הפלסטינית מסר על מותו של בדר נצ'אל אחמד נאפלה הרשה ,בן  ,19לאחר שנפגע
מכדור במהלך עימותים בסמוך לגדר הביטחון מצפון לטול כרם )ופא 7 ,בפברואר  .(2020הוא נקבר ב8-
בפברואר  2020בכפרו קפין .גופתו נעטפה בדגל פלסטין )ערביי 8 ,48בפברואר .(2020

בדר הרשה )הדפ ניוז 9 ,בפברואר (2020
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ת ג ו ב ו ת ב ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית ח מ א ס ו ה ג 'ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט י ן ל א י ר ו ע י ם
בכירים ברשות הפלסטינית קשרו בין ריבוי האירועים ביהודה ושומרון לבין ההכרזה על תכנית טראמפ.
צאא'ב עריקאת ,מזכ"ל הועד הפועל של אש"ף ,אמר ,כי המקור היעקרי לאלימות הוא הכיבוש הישראלי
ותוכנית "ההתנחלות הקולוניאלית" שלו .נביל אבו רדינה ,דובר אבו מאזן ,גינה את "ההסלמה הישראלית
החמורה" נגד הפלסטינים ,שהובילה למותם של ארבעה צעירים ולפציעתם ומעצרם של עשרות .לדבריו
"עסקת המאה" היא שעומדת מאחורי אווירת ההסלמה והמתיחות .הוא גם ציין ,כי כל עסקה שלא תענה על
זכויות הפלסטינים ולא תחתור ליצירת שלום צודק וכולל תוביל להסלמה )ופא 6 ,בפברואר .(2020
בכירים בחמאס ובג'האד האסלאמי בפלסטין התייחסו למתיחות ביהודה ושומרון .הם עודדו את המשכה ואף
את הגברתה:
חאזם קאסם ,דובר חמאס ,הצהיר כי "ההתנגדות" שהעם הפלסטיני החל בה בערי הגדה
המערבית אינה אירוע חד פעמי אלא תחילתה של "מהפכה מתמשכת" .לדבריו אנתיפאדה עממית
בגדה היא הדרך הנכונה להגיב לתכנית טראמפ .הוא קרא לרשות הפלסטינית לתרגם את עמדתה
למעשים בשטח וציין ,כי חמאס מוכנה להשקיע מאמצים משותפים כדי להתנגד לעסקת המאה )צפא,
 7בפברואר .(2020
חסאם בדראן ,דובר חמאס מחוץ לרצועה ,אמר כי גל הזעם שהגיע לגדה מתבצע בהובלת
"ההתנגדות" כאשר חמאס בראשה .הוא הדגיש שחמאס פועלת ,ימים כלילות ,על פיתוח "ההתנגדות "
על כל צורותיה ואופניה בכל הזירות והאזורים .הוא הצהיר שחמאס תספק את הגיבוי המדיני
והתקשורתי וכן תמיכה מקפת לכל פעילויות ההתנגדות בין אם פעילות יחידים ובין אם פעילות
קולקטיבית )אלאקצא 6 ,בפברואר .(2020
אחמד אלמדלל ,בכיר בג'האד האסלאמי בפלסטין ,אמר כי הגדה הייתה תמיד מוצאה של
המהפכה ושל פעילויות ההתאבדות הגדולות .הוא הוסיף כי הם מאמינים שהאנתיפאדה מתרחשת
כעת בגדה תסלים יותר ויותר )אלאקצא 8 ,בפברואר .(2020
אבו חמזה ,דובר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בירך על פעולות הג'האד
ו"ההתנגדות" בירושלים ובגדה ובירך את השהידים .הוא הזהיר את ישראל כי העם הפלסטיני יצית את
הקרקע מתחת לרגליה )חשבון הטוויטר של אבו חמזה 6 ,בפברואר .(2020

א יר וע ים נ וס פ ים
במקביל נמשכו ברחבי יהודה ושומרון אירועי יידויי האבנים והשלכת בקבוקי התבערה לעבר כוחות הביטחון
ולעבר מטרות אזרחיות .להלן מספר אירועים בולטים נוספים:
 10בפברואר  -2020אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש גוש עציון-חברון סמוך למחנה הפליטים
אלערוב .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 10 ,בפברואר .(2020
 10בפברואר  -2020אבנים יודו לעבר אוטובוס בין חזמא לענתות לא היו נפגעים .נזק נגרם לשמשת
האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 10 ,בפברואר .(2020
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 10בפברואר  -2020כוחות צה"ל עצרו בחברון את המחבל שהשליך בקבוק תבערה לעבר קצין
משמר הגבול במהלך הפרות סדר אלימות ב 2-בפברואר  .2020קצין משמר הגבול נכווה כתוצאה
מבקבוק התבערה )דובר צה"ל 8 ,בפברואר .(2020
 5בפברואר  -2020שני רעולי פנים יידו אבנים לעבר כלי רכב בתקוע הערבית )דרומית מזרחית
לבית לחם( .לא היו נפגעים .נגרם נזק לשמשת כלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 5 ,בפברואר .(2020
 5בפברואר  – 2020אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לנעלין )מערבית לראמאללה( .אדם נפגע
באורח קל מרסיסים )הצלה ללא גבולות 5 ,בפברואר .(2020
 5בפברואר  -2020בקבוק תבערה הושלך לעבר אחת הכניסות לישוב בית אל לא היו נפגעים )הצלה
ללא גבולות יו"ש 5 ,בפברואר .(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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ב יק ור מ ש ל ח ת מ צ ר ית ב יט ח ונ ית ב ר צ וע ת ע ז ה
על רקע ההסלמה ברצועת עזה נכנסה משלחת של בכירי המודיעין הכללי המצרי ב 10-בפברואר 2020
לרצועת עזה דרך מעבר ארז .המשלחת יצאה מהרצועה בתום ביקור בן מספר שעות שבמהלכו סיירה באזור
גבול רצועת עזה מצרים וערכה פגישות עם הנהגת חמאס ועם נציגי ארגונים נוספים )פלסטין אלא'ן10 ,
בפברואר  ;2020אלעין 11 ,בפברואר .(2020
דובר חמאס ,חאזם קאסם ,מסר כי פגישת חברי המשלחת עם הנהגת חמאס עסקה בהידוק הקשר בין שני
הצדדים ,בתפקיד מצרים בהקלת "המצור" הישראלי על רצועת עזה ובהמשך התפקיד המצרי בחיזוק החזית
הפנימית הפלסטינית כדי להתמודד עם תכנית טראמפ )פלסטין אלא'ן 10 ,בפברואר .(2020
" 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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מ ש ל ח ת פ ת ח ב ר צ וע ה
משלחת בכירי הועד המרכזי של פתח ,בראשות רוחי פתוח ואסמאעיל ג'בר ,הגיעה ב 7-בפברואר
 2020לרצועת עזה .בכוונת המשלחת להיפגש עם בכירי חמאס ונציגי הארגונים הפלסטינים ברצועה  .הגעת
משלחת פתח נועדה לסלול את הדרך לקראת הגעת משלחת אש"ף לרצועה )דניא אלוטן 7 ,בפברואר .(2020
לפי שעה בקשת המשלחת לפגוש נציגים מחמאס לא נענתה )סוא 9 ,בפברואר .(2020

בכירי פתח רוחי פתוח ואסמאעיל ג'בר עם הגעתם לרצועה )סמא 7 ,בפברואר (2020

כמו כן טרם נקבע מועד להגעת משלחת אש"ף .מקורות בפתח חשפו הכי נהגת חמאס טרם הביעה את
עמדתה בנוגע לקבלת המשלחת ולקיום פגישה עם חבריה )אלאח'באר 5 ,בפברואר  .(2020לדברי אחמד
מג'דלאני ,חבר הועד הפועל של אש"ף ,המשלחת מוכנה לצאת לביקור בכל מועד והיא ממתינה להחלטת
חמאס )דניא אלוטן 8 ,בפברואר .(2020

פ ג יש ת ז יא ד א ל נ ח 'א ל ה  -ש ג ר י ר א י ר א ן ב ל ב נ ו ן
זיאד אלנח'אלה ,מזכ"ל הג'האד האסלאמי בפלסטין ,נועד עם שגריר איראן בלבנון ,מחמד ג’לאל פירוז-ניא
) ,(Mohammad Jalal Firouzniaשהגיע לפגישה עמו בראש משלחת אנשי שגרירות .במהלך הפגישה הביע
השגריר את תמיכת איראן בעמדה הפלסטינית המתנגדת ל"עסקת המאה" .אלנח'אלה בירך את איראן לרגל
יום השנה ה 41-למהפכה והודה על תמיכתה בפלסטינים )אתר הג'האד האסלאמי 10 ,בפברואר .(2020

פגישת זיאד נח'אלה ושגריר איראן ) 10 ,alqudsnews.netבפברואר (2020
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ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
נמשכת הפעילות הפלסטינית נגד "עסקת המאה"

אבו מאזן ובכירי הרשות הפלסטינית המשיכו בפעילות דיפלומטית נמרצת בניסיון לגייס תמיכה

ערבית ,אסלאמית ובינלאומית להתנגדות לתוכנית טראמפ .להלן עיקרי הפעילות:
ב 8-בפברואר  2020התקיים בעמאן שבירדן כינוס של האיגוד הבין פרלמנטארי הערבי בישיבה
השתתפו עשרים נציגים ממדינות ערב .את הרשות הפלסטינית ייצג סלים זענון ,יו"ר המועצה הלאומית
הפלסטינית .בנאום שנשא סלים זענון קרא להרחיב את תמיכת מדינות ערב בסוגיה הפלסטינית בכל
המישורים המדיני ,הכלכלי והפרלמנטארי .הוא גם הדגיש שהעם הפלסטיני מצפה ממדינות ערב
להעביר מסר ברור לממשל ארה"ב שלפיו האומה הערבית מתנגדת ל"עסקת המאה" .משתתפי הכינוס
קראו להקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות  1967שבירתה ירושלים )הטלוויזיה הפלסטינית7 ,
בפברואר .(2020
אבו מאזן יצא למטה האו"ם בניו יורק כדי לשאת לנאום בכינוס של מועצת הביטחון ב 11-פברואר
 .2020לקראת הכינוס גיבש אש"ף טיוטת החלטה שהופצה למדינות חברות מועצת הביטחון המדגישה
את אי החוקיות בסיפוח שטחים פלסטינים כבושים )רויטרס 5 ,בפברואר  .(2020בינתיים נודע ,כי
מספר מדינות תצבענה נגד ההחלטה וחלקן ימנעו מהצבעה ,כך שלא ניתן יהיה להעביר את הצעת
ההחלטה אשר צריכה לקבל רוב של תשע מדינות מתוך  15המדינות  .לנוכח זאת ,מסרו "מקורות יודעי
דבר" ,כי הפלסטינים חזרו בהם וכי לא יתקיים דיון בנושא במועצת הביטחון )אלקדס ,שהאב10 ,
בפברואר .(2020
באדיס אבבה שבאתיופיה התקיימה פסגת מדינות האיחוד האפריקאי .מחמוד אשתיה ,ראש
הממשלה הפלסטיני ,ייצג את אבו מאזן )ופא 8 ,בפברואר  .(2020בנאום שנשא בפני באי כינוס הפסגה
מתח אשתיה ביקורת על תכנית טראמפ וביקש את תמיכת מדינות אפריקה בפורומים בינלאומיים
)אלג'זירה 9 ,בפברואר  .(2020משתתפי ועידת הפסגה גינו את תכנית טראמפ )סוכנות הידיעות
הצרפתית 9 ,בפברואר .(2020

כינוס פסגת מדינות האיחוד האפריקאי )דף הפייסבוק של מחמד אשתיה 9 ,בפברואר (2020
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המשך המהלכים למניעת הכנסת תוצרת ישראלית לשטחי הרשות

משרד הכלכלה ברשות הפלסטינית הודיע כי החלטת הממשלה למנוע הכנסת תוצרת ישראלית לשווקים

הפלסטינים נכנסה לתוקפה ב 6-בפברואר  .2020עבד אלפתאח מוסא ,דובר משרד הכלכלה ברצועה ,אמר
כי משרדו תומך בתוצר הלאומי הפלסטיני ופועל כדי למנוע הכנסה של מוצרים ישראליים שיש להם תחליף
במוצרים פלסטינים .הוא ציין כי לכל המוצרים שנמנעה הכנסתם יש תחליף )דניא אלוטן 5 ,בפברואר .(2020
מנהל מחלקת הגנת הצרכן במשרד הכלכלה ,אמר כי גובשו חמ"לים משותפים בין גורמי הפיקוח למעקב
אחר יישום החלטת הממשלה להפסיק להכניס מוצרים ישראליים לשווקים הפלסטינים .לדבריו היבואנים
הודיעו על מחויבותם להחלטה אך החשש הוא ממבריחים )דניא אלוטן 5 ,בפברואר  .(2020ריאצ' אלעטארי,
שר החקלאות ,ציין כי משרד החקלאות פועל להחליפת תוצרת חקלאית ישראלית בתוצרת ירדנית )ופא6 ,
בפברואר .(2020
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