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בשטחי הרשות הפלסטינית אותרה חולת קורונה נוספת ,פלסטינית שהגיעה מארה"ב .מספר החולים עלה
ל 60-מהם  58ביהודה ושומרון ו 2-ברצועת עזה )ללא שינוי( .עד כה החלימו  17חולים בשטחי הרשות
ונשלחו לבתיהם.
ההסגר עליו הכריז ראש הממשלה הפלסטיני מחמד אשתיה נאכף ע"י שירותי הביטחון הפלסטינים .בשטחי
הרשות דווח על רחובות ריקים ,תנועה דלילה מאוד של אזרחים ובתי עסק סגורים .על אף אזהרות שהופנו
לסוחרים התלוננו תושבים רבים על הפקעת מחירי מוצרי מזון בסיסיים ומסיכות .הרשות הודיעה ,כי החנויות
תישארנה פתוחות וכי אין מחסור במוצרים.
התפתחויות הקשורות ליחסי הרשות הפלסטינית עם ישראל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה:
משרד האוצר הפלסטיני קיבל מישראל ב 22-במרץ  120 ,2020מיליון  ₪כתשלום עבור כספים
שלגביהם התקיימו מו"מים והתחשבנויות מזה תקופה ארוכה .הפלסטינים דורשים לשחרר כ 650-מיליון
 ₪נוספים מכספי הסילוקין שקוזזו ע"י ישראל .נמסר כי שר האוצר ,משה כחלון ,סרב להעביר כספים
אלו.
אבו מאזן ,ובכירים פלסטינים נוספים ,שבו ודרשו שישראל תשחרר את האסירים הביטחוניים ,או
לפחות את החולים ,הסובלים ממחלות כרוניות ונערים עצורים .הפלסטינים פנו בשליחות אבו מאזן
לצלב האדום הבינלאומי וארגון הבריאות העולמי והעלו דרישות אלו.
על רקע הפרסומים בתקשורת הישראלית על היעדר סידורי לינה לפועלים הפלסטינים העובדים
בארץ מחה בחריפות דובר הממשלה הפלסטינית על כך שהמעסיקים הישראלים של הפועלים
הפלסטינים העובדים בישראל ,אינם נותנים להם מקומות לינה ראויים .הוא גם טען ,שמקומות העבודה
הישראליים ,הפכו ל"מדגרה למגיפת הקורונה" )טענה חסרת בסיס(.
ברצועת עזה מספר חולי הקורונה עודנו עומד על שניים .נמסר כי מצבם טוב והם מצויים במרכז הסגר.
ממשל החמאס ברצועה ופעילי החמאס ממשיכים במגוון צעדי מנע :סגירת המעברים ,חיטוי מוסדות ציבור,
הוצאת  400אסירים לחופשה ,בניית חדרי הסגר )בניית  200חדרים בצפון הרצועה כבר הושלמה( ,וחילופי
מידע ותיאומים עם המצרים .עם זאת ,עדיין נמנעת חמאס מהטלת הסגר כולל על רצועת עזה.

 1בהמשך למסמך מרכז המידע מה 22-במרץ " :2020המערכה נגד וירוס הקורונה בשטחי הרשות הפלסטינית וברצועת
עזה )תמונת מצב עדכנית ל 22-במרץ ."(2020
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לתשומת לב מיוחדת ראויות שתי התבטאויות ,שלנוכח משבר הקורונה ,הטילו על ישראל את האחריות
לנעשה ברצועה :דובר משרד הבריאות ברצועה ,ד"ר אשרף אלקדרה הטיל על ישראל את האחריות למצב
הרפואי וההומניטרי ברצועה ,וקרא גם לאו"מ לשאת באחריות )פלסטין און-ליין 22 ,במרץ  ;(2020סגן יו"ר
חמאס ברצועה ,ח'ליל אלחיה הטיל על ישראל את האחריות ,למקרה שהקורונה תתפשט ברצועה )אתר
חמאס 23 ,במרץ  .(2020להערכתנו ,האשמות מעין אלו עלולות לתת לגיטימציה למהלכי כוח נגד ישראל
אם המצב ברצועה ייצא מכלל שליטה )מה שלא קרה עדיין(.

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
ת מ ונ ת מ צ ב ח ול ים
דובר הממשלה הפלסטינית ,אבראהים מלחם ,מסר ב 24-במרץ ,כי מספר החולים בקורונה בשטחי
הרשות עלה ל 60-לאחר שפלסטינית מראמללה שהגיעה מארה"ב ,נדבקה בנגיף )המספר בו נקב הדובר
כולל גם את שני החולים ברצועת עזה( .התפלגות החולים בין האזורים הינה כדלקמן :ארבעים חולים במחוז
בית לחם ,מהם  17שהחלימו; שניים במחוז טול כרם; שנים עשר במחוז ראמאללה; אחד בשכם; אחד במחוז
סלפית; אחד בחברון; ואחד שנמצא בהסגר ביריחו.

מ ה ל כ ים ל מ ניע ת ה ת פ ש ט ות נג יף ה ק ור ונה
בעקבות החרפת צעדי המנע ,שעליהם הכריז )ב 22-במרץ  (2020ראש הממשלה הפלסטיני מחמד אשתיה
דווח על רחובות ריקים ,תנועה דלילה מאד ,ובתי עסק סגורים בשטחי הרשות הפלסטינית .כוחות הביטחון
הפלסטיניים פרסו מחסומים רבים בכניסות לערים הפלסטיניות במטרה למנוע מעבר בין המחוזות וכניסה
מהמרחב הכפרי למרכזי הערים הפלסטיניות )ופא ,חשבון הטוויטר  23 ,PALINFOבמרץ  .(2020כוחות
הביטחון הפלסטיניים כופים את העוצר במרכזי הערים ומחטאים מתקנים ציבוריים )חשבון הטוויטר ,PALINFO
 23במרץ .(2020
ברוב הכפרים והעיירות ,לרבות אלה בשטחי  ,Cהקימו התושבים ועדות חברתיות כדי להסדיר את התנועה
בכניסות ליישובים .אחד ממתאמי הוועדות בכפר בית לקיא )מערבית לראמאללה( שבשטח  ,Cאמר כי הוקמה
ועדת חירום בכפר תחת חסות המועצה לשם יישום החלטותיו של ראש הממשלה אשתיה .לדבריו ,ועדת
החירום סגרה את הכניסות המשניות לכפר ,והותירה רק את הכניסה הראשית פתוחה למקרי חירום )אלחדת',
 23במרץ .(2020
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ניידות משטרה מכריזות ברחובות בית לחם על תחילת העוצר
)דף הפייסבוק של ופא 22 ,במרץ (2020

תחילת אכיפת העוצר בחברון
)דף הפייסבוק של ופא 23 ,במרץ (2020

כוחות ביטחון פלסטינים מונעים כניסה מהמרחב הכפרי לבית לחם
)ופא 22 ,במרץ (2020
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מימין  :כוחות ביטחון פלסטיניים סוגרים את הכניסות לעיר ראמאללה )דף הפייסבוק  23 ,QUDSNבמרץ .(2020
משמאל  :כוחות ביטחון פלסטיניים מציבים מחסומים בכניסות לג'נין )ופא 23 ,במרץ .(2020

מחסומים בכניסות ליריחו
)דף הפייסבוק של ופא 23 ,במרץ (2020

מחסומים בכניסות לדורא ,דרומית לחברון
)דף הפייסבוק של ופא 23 ,במרץ .(2020
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רחובות ריקים ובתי עסק סגורים בעקבות הצעדים האחרונים עליהם הכריז ראש הממשלה הפלסטיני מימין  :מרכז
העיר ראמאללה )ופא 23 ,במרץ  .(2020משמאל  :מרכז העיר חברון )חשבון הטוויטר  23 ,PALINFOבמרץ (2020

הווקף האסלאמי בהר הבית פרסם הודיע בשעות הערב של ה 22-במרץ  2020על סגירה זמנית של מתחם
הר הבית בפני מתפללים מוסלמים ,זאת לאחר התייעצויות עם גורמים רפואיים ודתיים במטרה למנוע את
התפשטות נגיף הקורונה )מען 22 ,במרץ .(2020

מימין  :מתחם הר הבית ריק ממתפללים מוסלמים )חשבון הטוויטר  23 ,PALINFOבמרץ  .(2020משמאל  :תפילה
אחרונה בהר הבית לפני פרסום הודעת הווקף האסלאמי )חשבון הטוויטר  22 ,PALINFOבמרץ (2020

ה פ וע ל ים ה פ ל ס ט ינ ים ב יש ר א ל
דובר הממשלה הפלסטינית ,אבראהים מלחם ,גינה במהלך מסיבת עיתונאים ) 24במרץ  (2020את מה
שכינה הצעדים "הגזעניים" מצד הממשל ,הצבא והמעסיקים בישראל נגד הפועלים הפלסטינים .לדבריו,
הדבר בא לידי ביטוי במקומות לינה בלתי ראויים ובפיטוריהם ברגע שהם חולים .הוא גם העלה טענת כזב לפיה
מקומות העבודה הישראליים הפכו "למדגרה למגפת הקורונה" .מלחם הדגיש כי הרשות הפלסטינית תשמור
על הפועלים הפלסטינים ,תדאג להם ותישא באחריות כלפיהם )ופא 24 ,במרץ .(2020
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פועלים פלסטינים מנסים לעבור לישראל לאחר הטלת הסגר על השטחים
)חשבון הטוויטר של פלסטין און ליין 23 ,במרץ (2020

ב יק ור ת צ יב ור ית ב ג ין ה פ ק ע ת מ ח יר ים
משרד הכלכלה הלאומית ברשות פרסם ב 22-במרץ רשימת מחירים מירביים של שבעה מוצרי יסוד :קמח,
לחם ,אורז ,בשר ,סוכר ,שמן צמחי וביצים .הוא הזהיר את הסוחרים שלא להפקיע מחירים ,ואיים כי המפקיעים
צפויים לעונשים ובהם סגירת בית העסק ,העברת המקרה לתביעה הכללית למאבק בפשיעה כלכלית והכנסת
הסוחר ל"רשימה השחורה" )ופא 22 ,במרץ .(2020
למרות האזהרות ,התלוננו פלסטינים רבים על הפקעת מחיריהם של מוצרי מזון בסיסיים )אלחדת'22 ,
במרץ  ;(2020ומשרד הכלכלה מסר כי טיפל ביותר ממאה תלונות של תושבים על הפקעת מחירים ,במיוחד
של שמן .בדו"ח של המשרד נמסר ,כי התושבים התנפלו על החנויות כדי לקנות סחורות למרות שנכפה,
שהחנויות תישארנה פתוחות ,ולמרות שיש מספיק אספקה שתענה על צרכי התושבים )ופא 23 ,במרץ .(2020
בעקבות זאת ,פורסם סרטון ברשתות החברתיות ,שבו נראו תושבים מוחים על האמרת המחירים ועל כך
שהרשות הפלסטינית אינה מטפלת דיה בנושא זה .תושב פלסטיני טען ,כי מסיכה שעולה  ₪ 3נמכרה לו ב10-
 ,₪ותושב אחר התלונן על האמרת מחירי הירקות .הגולשים התבקשו להפיץ זאת ברשת כדי להביך את הרשות
הפלסטינית )דף הפייסבוק  24 ,QUDSNבמרץ .(2020

תושב פלסטיני מתלונן נגד הרשות הפלסטינית על האמרת מחירי המסיכות
)דף הפייסבוק  24 ,QUDNSבמרץ (2020
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ה מ ע ר כ ת ה ב נ ק א ית
רשות המטבע הפלסטינית פרסמה ב 22-במרץ הנחיות לבנקים לפיהן הבנקים ימשיכו לספק שירותים
בסיסיים לחברות כדי לא לפגוע ביבוא וביצוא .השירותים הללו ינתנו באמצעות סניף אחד לפחות בכל עיר
בין השעות  .13-10עם זאת יפסיקו הבנקים לקבל קהל בכל הסניפים ,וימשיכו לספק שירותים בנקאיים
אלקטרוניים ולדאוג למלא את הכספומטים בכסף באופן קבוע )ופא 22 ,במרץ .(2020

העברת סיוע בסך  120מיליון  ₪מישראל לרשות הפלסטינית
התקשורת הישראלית דיווחה כי שר האוצר משה כחלון חתם ב 19-במרץ על העברת  120מיליון שקל
לרשות הפלסטינית על רקע משבר הקורונה ,בין השאר בעקבות בקשות של מערכת הביטחון .נמסר כי
הכספים שהועברו הינם עודפי גביה של מיסים מהפלסטינים שהיו בידי ישראל ושלגביהם התנהלו מו"מ
והתחשבנויות תקופה ארוכה .כחלון סיכם עם שר האוצר הפלסטיני שכרי בשארה ,כי ישראל תעביר את
הכספים לרשות כחלק מ"ניקוי שולחן" של כל ההתחשבנויות הכספיות בין הצדדים .נמסר כי מנגד סירב
כחלון לבקשה של עמיתו הפלסטיני לשחרר כ 650-מיליון שקלים מכספי המיסים הפלסטינים ,שישראל
הקפיאה ,במסגרת החוק לקיזוז משכורות מחבלים )ערוץ  22 ,13במרץ .(2020
דובר משרד האוצר ברשות הפלסטינית ,עבד אלרחמן ביאתנה ,אישר כי משרד האוצר הפלסטיני קיבל
ב 22-במרץ  120מיליון שקל שישראל העבירה לחשבון המשרד .לדבריו דרש שר האוצר ,שכרי בשארה,
מעמיתו הישראלי ,משה כחלון ,להעביר כספים ,שישראל חייבת לפלסטינים ,בסך  1.047מיליארד שקל .מתוך
סכום זה  650מיליון שקל הינם כספים שישראל קיזזה מכספי הסילוקין בתוקף חוק ישראלי המאפשר לה לקזז
סכומים זהים לאלה שהממשלה הפלסטינית משלמת כקצבאות למשפחות השהידים והפצועים .שאר הכסף
הינו פערים בהתחשבנויות לגבי כספי הסילוקין בתקופות קודמות .בשארה דרש מכחלון להעביר את מלוא
הסכום ,אך כחלון סירב )אלאיאם 23 ,במרץ .(2020
דובר הממשלה הפלסטינית ,אבראהים מלחם ,אמר כי כספי הסילוקין הינם כספים פלסטינים .לדבריו
הפלסטינים דורשים להשיב את כספם לנוכח המשבר הכלכלי הקשה הפוקד את מדינות העולם .הוא הוסיף כי
התקיימו ומתקיימים מגעים כדי לממש את הזכות הפלסטינית לכספים המחוזקים בידי ישראל )ופא 22 ,במרץ
.(2020

ה מ ח ב ל ים ה כ ל וא ים ב יש ר א ל
אבו מאזן וראש ממשלת הרשות הפלסטינית ,מחמד אשתיה ,ניצלו את התפשטות הקורונה בישראל כדי
להעלות את הדרישות לשחרור המחבלים הכלואים בישראל .הם הטילו על ישראל את האחריות המלאה
לשלומם .ראש ממשלת הרשות ,מחמד אשתיה ,פרסם פוסט שבו קרא לשחרר את כל האסירים ,ובמיוחד את
החולים ,את אלה הסובלים ממחלות כרוניות ואת הילדים )ופא 14 ,ו 22-במרץ  ;2020דף הפייסבוק של מחמד
אשתיה 14 ,במרץ .(2020
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מזכיר הוועד הפועל של אש"פ ,צאא'ב עריקאת ,ויו"ר הרשות לענייני האסירים והאסירים
המשוחררים ,קדרי אבו בכר ,נפגשו בשליחותו של אבו מאזן עם יו"ר משלחת הצלב האדום הבינלאומי,
 David Keaneועם מנהל משרד ארגון הבריאות העולמי ב'פלסטין' .Gerald Rockenschaub ,השניים דרשו
להתערב באופן מיידי כדי להגן על בריאותם של האסירים .דרישתם לוותה בטענות להזנחה רפואית מכוונת
מצד השב"ס )ופא 17 ,במרץ .(2020
צאא'ב עריקאת אמר ,כי הם פנו באופן רשמי לארגון הבריאות העולמי ולצלב האדום הבינלאומי ,על פי
הנחיותיו של אבו מאזן ,והעבירו באמצעותם דרישות לשחרר קודם כל את האסירים החולים ,הזקנים ,הילדים
והנשים בהתאם לאמנת ז'נבה ,להפחית את העומס בבתי הכלא ,ולספק לאסירים אמצעי ניקיון וחיטוי .לדבריו,
שני הארגונים אמרו כי יעשו כל מאמץ בנושא ,אך עד כה לא התקבלה שום תשובה )אתר החדשות אלנג'אח,
 23במרץ .(2020
שירות בתי הסוהר בישראל פרסם מספר דיווחים אודות התמודדותו עם משבר הקורונה .נמסר כי סגל בתי
הסוהר עוסק מזה מספר שבועות בהסברה לכלואים על מצב המגיפה באמצעות סרטוני הסברה במספר
שפות ,שילוט הסברה וחומרי הסברה נוספים .כל בתי הכלא עוברים חיטוי יומיומי עם כלור וחומרי ניקוי; ציוד
חיטוי והיגיינה מחולקים בכל תא באופן שוטף; צוותי הרפואה בבתי הסוהר תוגברו; והוכשרו אגפים יעודיים
לקליטת כלואים החשודים כחולים או שדרושים לבידוד )חשבון ה YOUTUBE-של שירות בתי הסוהר 20 ,במרץ
.(2020
בשב"ס דחו פרסומים ממקורות זרים על כך שמספר אסירים בטחוניים בכלא מגידו חלו בקורונה .נמסר כי
אין בכלא מגידו או בשב"ס בכלל אסירים החולים בנגיף הקורונה .בכלא מגידו בודדו  4עצורים ללא
תסמינים ועפ״י הנחיות משרד הבריאות ,לאחר שעלה חשד שנבדק שהם באו במגע לפני כשבוע עם חולה
)אתר שירות בתי הסוהר 19 ,במרץ  .(2020דובר הזרוע הצבאית של חמאס ,אבו עבידה ,הגיב ,כי הארגונים
בחדר המבצעים המשותף מקיימים התייעצויות והערכת מצב אודות "צעדים הולמים" שיש לנקוט לנוכח
התפתחות חמורה זו ,הפוגעת בבריאותם של האסירים )מען 19 ,במרץ .(2020

ר צ וע ת ע זה
ת מ ונ ת מ צ ב ה ת ח ל וא ה ב ר צ וע ה
מספר החולים ברצועה עודנו עומד על שניים .יו"ר לשכת ההסברה הממשלתית ברצועה ,סלאמה
מערוף ,הודיע בתדרוך היומי לכתבים ,כי כל מי שבא במגע עם שני החולים בקורונה ברצועה הוכנס להסגר.
בין אלו שנכנסו להסגר נמצאים מפקד כוחות הבטחון הלאומי ,לואא' )אלוף( תופיק אבו נעים ,וסגנו ,לואא'
)אלוף( מחמוד אבו וטפה )דניא אלוטן 22 ,במרץ  .(2020דובר משרד הפנים ברצועה ,איאד אלבזם ,מסר ,כי
מצבם של השניים טוב .לדבריו הם ממשיכים בעבודתם ממרכז ההסגר ונמצאים בקשר עם צמרת המשרד
)אתר משרד הפנים ברצועה 23 ,במרץ .(2020
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דובר משרד הבריאות בעזה ,ד"ר אשרף אלקדרה ,אמר בתדרוך לכתבים ,כי תת שר הבריאות ברצועה,
ד"ר יוסף אבו אלריש ,ערך פגישה עם מנהל משרד ארגון הבריאות העולמי ב'פלסטין',

Gerald

 ,Rockenschaubשהגיע לרצועה דרך מעבר ארז ב 22-במרץ ,הפגישה נועדה לפעול מול כל הגורמים
הרלוונטיים לסייע להעניק שירותים שיסייעו במאבק בנגיף קורונה .דובר משרד הבריאות ברצועה ,ד"ר אשרף
אלקדרה ,הטיל על ישראל את האחריות למצב הרפואי וההומניטרי ברצועה וקרא לאו"ם לשאת באחריותו
כלפי הרצועה ולמהר ולהיענות לצרכים הרפואיים הדחופים שלה )פלסטין און ליין 22 ,במרץ .(2020

מ ה ל כ ים ל מ ניע ת ה ת פ ש ט ות נג יף ה ק ור ונה
דובר משרד הפנים ברצועה ,איאד אלבזם ,הודיע על הצעדים ששנקטו מאז שהתגלו שני החולים
הראשונים ברצועה .לדבריו ,המשטרה ,בתיאום עם משרד הכלכלה ,עוקבת אחר המצב בשווקים .הוא הזהיר
מפני אגירת סחורות והפקעת מחירים ,וציין כי כבר נעצר סוחר אחד בשל הפקעת מחירים .כמו כן נעצרו
שלושה אנשים שהפיצו שמועות ומידע לא נכון בנושא הקורונה .אלבזם הוסיף ,כי המשטרה ממשיכה לאבטח
 21מרכזי הסגר ברחבי הרצועה )שבהם נמצאים  1,399אנשים ,לדברי דובר משרד הבריאות ברצועה( הוא
הוסיף ,כי המעברים ממשיכים להיות סגורים פרט להגעת מקרים דחופים של חולים שלא ניתן להחזירם והם
מושמים בהסגר .כמו כן ניתנו חופשות ללא הגבלת זמן ל 400-אסירים המרצים עונשם בשל עבירות המוגדרות
כקלות )אתר משרד הפנים ברצועה 23 ,במרץ .(2020
מהלכים נוספים שנקט ממשל החמאס:
משרד הבריאות ברצועה הודיע ,כי החל מ 23-במרץ תופסק הפעילות בכל מרפאות החוץ בבתי
החולים ברצועה ,יופסקו הניתוחים הלא דחופים בכל בתי החולים של משרד הבריאות ,וייאסרו ביקורים
אצל חולים המאושפזים בבתי החולים )דניא אלוטן 22 ,במרץ .(2020
משרד החקלאות ברצועה הודיע ,כי מגזר החקלאות ממשיך לעבוד במלוא התפוקה .הוא קרא
לתושבים שלא לנהוג בפאניקה ולא לאגור מצרכים ,שכן אין חשש ממחסור )אלראי 23 ,במרץ .(2020
אונר"א הודיעה ב 22-במרץ על השעייה זמנית של חלוקת סיוע מזון לתושבי הרצועה עד שתימצא דרך
בטוחה יותר לחלוקת הסיוע )סוכנות אנטוליה 23 ,במרץ .(2020

פעילי הגנה אזרחית מחטאים מתקנים ציבוריים בח'אן יונס
)דף הפייסבוק  23 ,QUDSNבמרץ (2020
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מוסדות ציבור ומוסדות חינוך סגורים ברצועה
)חשבון הטוויטר של  23 ,PALINFOבמרץ (2020

פ ע יל ות ה ח מ א ס
סגן יו"ר חמאס ברצועה ,ח'ליל אלחיה ,הביע בראיון לערוץ אלאקצא אמר כי חמאס עוקבת עם המנגנונים
הממשלתיים אחר הפעולות למניעת התפשטות הקורונה .הוא הוסיף ,כי חמאס תמכה בכל צעדי המנע
ובהסגר החובה לכל החוזרים דרך המעברים ,וכי חמאס בקשר תמידי עם המנגנונים הממשלתיים ועם
המדינות התורמות כדי להגדיל את מעגל המענקים והסיוע לקבוצות החלשות ,שאלפים הצטרפו אליהן
לאחרונה.
לדברי ח'ליל אלחיה ,עומדת חמאס בקשר תמידי עם מצרים כדי לתאם את הפעילות במעבר )רפיח(
ולהחליף עימם מידע אודות חולים החשודים כמי שנדבקו בקורונה .אלחיה הוסיף כי חמאס השלימה  200חדרי
הסגר בצפון הרצועה ודרומה מתוך  1000שהוחל בהקמתם בתיאום עם הגורמים הממשלתיים .בדבריו הטיל
אלחיה על ישראל את האחריות אם הקורונה תתפשט ברצועה )אתר חמאס 23 ,במרץ .(2020

תצלומי אוויר של בית החולים לחולי קורונה המוקם ברפיח
)חשבון הטוויטר של  24 ,PALINFOבמרץ (2020
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מנהיג חמאס בעזה יחיא אלסנואר מבקר באתר להקמת בית החולים לחולי קורונה ברפיח
)חשבון הטוויטר של פלסטין און ליין 23 ,במרץ (2020

פעילי הזרוע הצבאית של חמאס מחטאים מתקנים ציבוריים ברצועה
)פלסטין אלא'ן 24 ,במרץ (2020

פעילי ועדת החירום של חמאס במזרח שכונת אלזיתון בעזה מבצעים חיטוי בתחנת המשטרה בשכונת אלזיתון
ובאחד ממועדוני הספורט בשכונה )דף הפייסבוק של חמאס במזרח אלזיתון 23 ,במרץ (2020

ס יוע ק ט ר י ל ע ז ה
אמיר קטר הורה להעניק  150מיליון דולר לתקופה של שישה חודשים לתמיכה ברצועת עזה ,וזאת
בהמשך למאמצי קטר להקל על סבלם של הפלסטינים ,כתמיכה בתוכניות הסיוע והתוכניות ההומניטריות של
האו"ם ברצועת עזה ,ולמאבק בהתפשטות הקורונה )חשבון הטוויטר של סוכנות הידיעות הקטרית 22 ,במרץ
 .(2020יו"ר תנועת חמאס ,אסמאעיל הניה ,פרסם הודעת תודה לקטר על הסיוע )אתר חמאס 22 ,במרץ
.(2020
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