חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 17-11בנובמבר 2020

ע יק ר י ת מ ונת ה מ צ ב
ברצועת עזה וביהודה ושומרון נמשכה העלייה במספר חולי הקורונה הפעילים .מספר החולים הפעילים
ברצועת עזה עומד עתה על  3,545וביהודה ושומרון על  .4,976הן החמאס והן הרשות הפלסטינית,
הנתקלים במקרים רבים של אי ציות להנחיות הבריאות ,מסתפקים לעת עתה בהחמרת צעדי המנע
המקומיים ,אך נמנעים )בינתיים( מהטלת סגר מלא .עם זאת ,הטלת סגר מלא אינה נשללת בתסריט של
קריסת מערכות הבריאות המקומיות.

במאי 2019

ב 15-בנובמבר  2020נורו שתי רקטות מרצועת עזה ,שהפעילו את מערכות ההתרעה בעיר אשדוד
ובמרחב השפלה .בתגובה תקפו כלי טיס וטנקים של צה"ל תשתית תת-קרקעית ועמדות צבאיות של חמאס
ברצועה .מקורות פלסטינים טענו ,כי הירי לא היה מכוון אלא נגרם כתוצאה מחדירת מי גשמים לבורות השיגור,
שגרמו לקצר ולשיגור הרקטות .פובליציסט המזוהה עם חמאס טען ,שלחמאס יש עניין ברגיעה הנוכחית.
ביהודה ושומרון לא בוצעו השבוע פיגועים משמעותיים .עם זאת נמשכו אירועי ידויי האבנים והשלכת בקבוקי
התבערה לעבר כלי רכב ישראליים )כולל אוטובוסים( הנעים בכבישי יהודה ושומרון .בכמה מקרים נגרם נזק
לכלי הרכב אך לא היו נפגעים.
ברצועת עזה התקיים טקס הוקרה לרגל יום השנה למותם של שני בכירי הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בהאא'
אבו אלעטא בעזה ואיאד צואלחה בג'נין .מאות פעילי הארגון קיימו מפגן צבאי בעזה ,שעבר בשכונת
שג'אעיה והגיע לביתו של אבו אלעטא .פלוגות ירושלים ,הזרוע הצבאית של הארגון ,פרסמה סרטון לזכרו של
אבו אלעטא בו נראתה הכנת רקטה לשיגור שעליה נכתב "בהאא'  ."1פרשן צבאי המזוהה עם הג'האד
האסלאמי בפלסטין טען ,כי המדובר ברקטה חדשה בעלת כושר דיוק גבוה וראש נפץ גדול )פאלטודיי14 ,
בנובמבר .(2020
בעקבות ניצחונות של ג'ו ביידן בבחירות ,ועל רקע המשבר הכספי של הרשות הפלסטינית ,התרבו לאחרונה
דיווחים בדבר פתרון קרוב לסוגיית כספי הסילוקין .בכמה דיווחים נמסר ,כי הרשות הפלסטינית עומדת
להסכים לקבלת הכספים בתקופה הקרובה ,בתיווך האיחוד האירופי) .הערה :בינתיים הודיע חסין אלשיח',
מקורבו של אבו מאזן ) 17בנובמבר( כי בעקבות הבהרת ישראל כי עודנה מחויבת להסכמים החתומים עם
הפלסטינים מסלול היחסים עם ישראל ישוב למה שהיה ,קרי ,יחודש התיאום הביטחוני והאזרחי עם
ישראל(".
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ה ת ח ל וא ה ב ק ור ונה  :ת מ ונת מ צ ב
ר צ וע ת ע זה
מצב התחלואה
ברצועת עזה נמשכה העלייה התלולה במספר הנדבקים בנגיף קורונה ובמספר החולים הפעילים.
ביממה האחרונה נרשם שיא חדש עם איתורם של  486חולים חדשים ) 17בנובמבר  .(2020מספר החולים
הפעילים ברצועת עזה עומד עתה על  .3,545ביממה האחרונה נפטרו עוד שני אנשים כך ,שמספר
הנפטרים עומד עתה על ) 50סוכנות אלראי 17 ,בנובמבר .(2020
ראש צוות החירום בארגון הבריאות העולמי ברצועת עזה ,ד"ר עבד אלנאצר צבח ,הכחיש כל קשר של
ארגון הבריאות העולמי להודעה שבה נטען ,כי הגורמים הרשמיים בעזה עושים מניפולציה במספרי הנדבקים.
לדבריו ההודעה שקרית .הוא הוסיף ,כי ארגון הבריאות העולמי עובד בצורה הדוקה עם משרד הבריאות
ברצועה ומעודכן באופן רצוף לגבי כל הנתונים )סוכנות אלראי 17 ,בנובמבר .(2020

יה וד ה וש ומ ר ון
מצב התחלואה
ביהודה ושומרון נמשכה עלייה במספר החולים המאומתים .ב 16-בנובמבר  2020נוספו ביהודה ושומרון
 383חולים חדשים .מספר החולים הפעילים עומד עתה על  16) 4,976בנובמבר  .(2020מספר הנפטרים
ביהודה ושומרון עלה ל 524-בני אדם )דף הפייסבוק של משרד הבריאות הפלסטיני 16,בנובמבר .(2020

יר י ר ק ט ות
יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל ות ג וב ת צ ה " ל
ב 15-בנובמבר  2020זוהו שני שיגורי רקטות משטח רצועת עזה לשטח ישראל .אחת הרקטות לא הפעילה
את מערכת ההתרעה במרחב העיר אשדוד משום שלא היה צורך בכך .בעקבות השיגור הנוסף הופעלו
התרעות בעיר אשדוד ובמרחב השפלה .דובר צה"ל דיווח ,כי בתגובה לכך מטוסי קרב ,מסוקי קרב וטנקים של
צה״ל תקפו תשתית תת-קרקעית ועמדות צבאיות של חמאס ברצועת עזה )חשבון הטוויטר של צה"ל15 ,
בנובמבר  .(2020כלי התקשורת הפלסטיניים דיווחו ,כי כלי טיס ישראליים הפציצו שטח חקלאי סמוך לשדה
התעופה ההרוס במזרח רפיח .כמו כן דווח שטנקים הפגיזו שתי עמדות של כוח הריסון במזרח העיר עזה ובבית
לאהיא שבצפון הרצועה .לא דווח על נפגעים )צפא 15 ,בנובמבר  15 ,PALINFO ;2020בנובמבר .(2020
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זירת נפילת רסיס מיירט של כיפת ברזל בבת ים
)איחוד הצלה 15 ,בנובמבר (2020

מקורות פלסטינים טענו ,כי הירי לא היה מכוון אלא הייתה זאת תקלה ,שנגרמה בשל תנאי מזג האוויר
הסוער:
מקור בכיר ב"התנגדות הפלסטינית" בעזה מסר ,כי הירי נגרם כתוצאה מחדירת מי גשמים
לאחד מבורות השיגור של הרקטות ,דבר שגרם לקצר אשר גרם לשיגור הרקטות .הוא ציין
ש"ההתנגדות" הייתה בכוננות מספר ימים בשל מה שכינה האיומים הישראליים העקיפים נגד
ההתנגדות .אותו מקור הוסיף ,כי הם אינם מעוניינים כרגע בהסלמה עם ישראל ,אך הם אינם
חוששים להתמודד איתה אם היא "תבצע מעשה טיפשות כלשהו" )אלקדס 15 ,בנובמבר .(2020
אבראהים אלמדהון ,פובליציסט המקורב לחמאס ,1כתב ,כי הרקטות שהחרישו את אשדוד והטילו
אימה על תושבי תל אביב לא היו מכוונות ,אלא שוגרו בגלל תנאי מזג האוויר" .ההתנגדות" פועלת
כדי שהאירוע לא יישנה ,וכל תקלה מאותרת ומתוקנת" .ההתנגדות" מוכנה לאפשרויות השונות ,ובכלל
זה עימות .ישראל חוששת מהסלמה ,וזה לא לטובתה .השקט הינו דרישת "ההתנגדות" )חשבון הטוויטר
של אבראהים אלמדהון 15 ,בנובמבר .(2020

1אבראהים אלמדהון שוהה בתורכיה מאז שלהי  .2018בחודשים האחרונים מכהן כמנהל "האגודה הפלסטינית
להסברה" )אלג'מעיה אלפלסטיניה ללאעלאם( ,המוכרת בשם ) FIMEDראשי התיבות של שמה בתורכית( ,ואשר שמה
לה למטרה להעביר את הנרטיב הפלסטיני לחברה התורכית .בראשה עומד הבכיר בחמאס ,סאמי אבו זהרי ,ומשרדה
באיסטנבול.
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קריקטורה של הקריקטוריסט העזתי בהאא' יאסין ,המזוהה עם חמאס ,בעקבות ירי הרקטות
)דף הפייסבוק של שהאב 15 ,בנובמבר (2020
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ייד וי א ב נ ים וה ש ל כ ת ב ק ב וק י ת ב ע ר ה
גם השבוע נמשכו אירועי יידויי האבנים והשלכת בקבוקי התבערה בכבישי יהודה ושומרון .להלן אירועים
בולטים:
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 17בנובמבר  :2020אבנים יודו לעבר רכבים בכביש  60באזור בתי הספר של הכפר לובן א-שרקייה
)צפונית מזרחית לראמאללה( .לא נגרם נזק ולא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בנובמבר
.(2020
 17בנובמבר  :2020בקבוקי תבערה הושלכו לעבר רכב ישראלי בתקוע )דרומית מזרחית מבית
לחם( .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בנובמבר .(2020
 16בנובמבר  :2020אבנים יודו בכביש גוש עציון חברון ,סמוך לצומת חלחול )צפונית מחברון( .נזק
נגרם לרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 16 ,בנובמבר .(2020
 16בנובמבר  :2020מטען צינור הושלך בגדר של פסגות )מזרחית מראמאללה( .לא היו נפגעים
)הצלה ללא גבולות יו"ש 16 ,בנובמבר .(2020
 16בנובמבר  :2020אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש גוש עציון חברון בין בית אומר לצומת כרמי צור
)צפונית לחברון( .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 16 ,בנובמבר .(2020
 15בנובמבר  :2020אבנים יודו צפונית לשילה )דרומית לשכם( .נזק נגרם לרכב .לא היו נפגעים
)הצלה ללא גבולות יו"ש 15 ,בנובמבר .(2020
 13בנובמבר  :2020אבנים יודו לעבר ניידת משטרה באזור בית ג'אלא )צפונית מערבית מבית לחם(.
נזק לשמשת הניידת .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 13 ,בנובמבר .(2020
 12בנובמבר  :2020בקבוקי תבערה הושלכו מרכב חולף בשער האחורי של עפרה )מזרחית לבית
אל( .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 12 ,בנובמבר .(2020
 12בנובמבר  :2020אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש תקוע סמוך לבית סאחור )דרומית מזרחית
לבית לחם( .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 12 ,בנובמבר .(2020
 12בנובמבר  :2020אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש עציון חברון סמוך לאל ערוב .לא היו נפגעים
)הצלה ללא גבולות יו"ש 12 ,בנובמבר .(2020
 11בנובמבר  :2020אבנים יודו לעבר רכבים בכביש גוש עציון חברון בין בית אומר לצומת כרמי צור.
לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 11 ,בנובמבר .(2020
 11בנובמבר  :2020אבנים יודו לעבר אוטובוס באזור בית ענון )צפונית לקריית ארבע( .לא היו
נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 11 ,בנובמבר .(2020
 11בנובמבר  :2020אבנים יודו בין אריאל לג'מעין )דרומית מערבית משכם( .נגרם נזק .לא היו
נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 11 ,בנובמבר .(2020
 11בנובמבר  :2020שלושה בקבוקי תבערה הושלכו לעבר הגדר של פסגות .לא היו נפגעים )הצלה
ללא גבולות יו"ש 11 ,בנובמבר .(2020
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0

מ ח ב ל פ ל ס ט יני נפ ט ר מ מ ח ל ה ס ופ נית ב יש ר א ל
ב 10-בנובמבר דווח ,כי המחבל כמאל אבו וער ,שהיה חולה בסרטן ,מת בכלא הישראלי )ופא 10 ,בנובמבר
 .(2020מדוברות שב" ס נמסר ,כי האסיר הביטחוני השתייך לארגון פתח והיה מאושפז במרכז רפואי בשירות
בתי הסוהר כמה חודשים .האסיר ,תושב קבאטיה ,היה שפוט ל 4-מאסרי עולם ועוד  50שנה בגין גרימת מוות
בכוונה ,חברות בארגון לא מוכר וניסיון לרצח ) 10 ,YNETבנובמבר .3 (2020
בהודעות שפורסמו בעקבות מותו מכל קצות הקשת הפוליטית הפלסטינית הוטלה האחריות למותו על
ישראל ,שהואשמה )כמקובל במקרים כאלה( בנקיטת מדיניות של רשלנות רפואית מכוונת כלפי
האסירים הביטחוניים .מחמד אשתיה ,ראש ממשלת הרשות ,שוחח בטלפון עם אביו של אבו וער והביע
תנחומים על מותו של "פעיל מאבק ובן נאמן לפלסטין שהקריב את חרותו למען חרות עמו ומולדתו" )ופא10 ,

" 2פיגועים משמעותיים" מוגדרים על-ידי מרכז המידע כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים.
לא נכללים בהם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
3כמאל אבו וער נעצר בינואר  ,2003פעיל בכיר של התנזים/פתח ,הוא הודה במהלך חקירתו במעורבות בביצוע פיגועים
קשים בהם נהרגו ונפצעו ישראלים ,ובתכנון פיגועי תופת במתווים שונים נגד מטרות ישראליות .בין היתר הודה כי קיבל
מראש התנזים בגדה ,מרואן ברגותי 80 ,אלף שקל עבור פעילותו .הוא השתתף בירי ההמוני בקבר יוסף בשכם ,ביום בו
נהרג שוטר מג"ב ,מדחת יוסף ) 2באוקטובר  .(2000כמו כן הודה אבו-וער כי היה בין משתתפי פיגוע הירי ב 10-באוקטובר
 2000לעבר קבוצת מטיילים בהר-עיבל .כתוצאה מהירי נרצח הרב בנימין הרלינג ז"ל ,תושב קדומים ,ונפצעו ארבעה
אזרחים ישראלים נוספים.במאי  2001ביצע אבו-וער את רצח ארגנינו אורלנדו ,שומר בהתנחלות תמר .אבו-וער היה גם
מעורב בפיגוע ירי לעבר רכב ישראלי שנסע מכיוון היישוב מגדלים לכיוון צומת תפוח ,שבהם נפצעו שני אזרחים ישראלים
באורח בינוני עד קשה .הוא היה מעורב ברציחת עליזה מלכה ז"ל ב 9-באוגוסט  ,2001כאשר אנשי הפתח ירו לעבר רכב
חולף באזור ג'ילבון .באותו אירוע ירי נפצעו שלוש נוסעות ) 28 ,YNETבאפריל .(2003
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בנובמבר  .(2020בהודעות של חמאס והג'האד האסלאמי הודגש ,כי הם לא יחסכו כל מאמץ לשחרור האסירים
)אתר חמאס 10 ,בנובמבר  ;2020אתר הג'האד האסלאמי 10 ,בנובמבר .(2020

מימין :כמאל אבו וער )חשבון הטוויטר הרשמי של 'פתח' 10 ,בנובמבר  ;(2020משמאל :תצלום מסוכת האבלים
שנפתחהבקבאטיה )חשבון הטוויטר  10 ,aeinnewsבנובמבר (2020

חמושים מ"גדודי חללי אלאקצא" מוסרים תנחומים לאביו של כמאל אבו וער
)אלקדס 11 ,בנובמבר (2020

ר צ וע ת ע זה
צ יון יום ה ש נ ה ל ה ר יג ת ו ב ס יכ ול מ מ וק ד ש ל ב ה א א ' א ב ו א ל ע ט א
הג'האד האסלאמי בפלסטין ערך ב 10-בנובמבר  2020טקס הוקרה למשפחותיהם של שני בכירי הארגון
בהאא' אבו אלעטא בעזה ,ואיאד צואלחה בג'נין .4מזכ"ל הג'האד האסלאמי ,זיאד אלנח'אלה אמר
בנאום אודיו מוקלט לציון יום השנה למות השניים ,כי דרכם של השהידים היא הדרך לנצחון ולשחרור
'פלסטין' .לדבריו עתיד 'פלסטין' והאזור ימשיך להיות כרוך בנשק ובנכונות להילחם ולמות כשהידים
)אתר הג'האד האסלאמי 10 ,בנובמבר .(2020

4איאד צואלחה היה מפקד הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בג'נין במהלך האינתיפאדה השניה עד להריגתו בסיכול
ממוקד ב 9-בנובמבר .2002
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תצלומים מהטקס בעזה .מימין :הבכירים בטקס בעזה .משמאל :השמעת נאומו של אלנח'אלה במהלך הטקס
)פאלטודיי 16 ,בנובמבר (2020

מאות פעילי "פלוגות ירושלים" ,הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי חמושים באמל"ח קל ובינוני ,השתתפו
ב 12-בנובמבר במפגן צבאי .המפגן עבר ברחובות שכונת שג'אעיה בעזה והגיע עד לביתו של בההא' אבו
אלעטא )אתר פלוגות ירושלים 12 ,בנובמבר .(2020

תצלומים מהמפגן הצבאי של פלוגות ירושלים בעזה
)אתר פלוגות ירושלים 12 ,בנובמבר (2020

פלוגות ירושלים פרסמו סרטון בשם "השבועה לבהאא'" בו נראו פעילים עם אמצעי לחימה שונים
)מרגמות ,רקטות ,טילי כתף ,רובה צלפים( .בסרטון שולבו תצלומים של אבו אלעטא ,ותצלומים של פגיעות
בצד הישראלי במהלך ההפגזות והירי של פעילי פלוגות ירושלים )אתר פלוגות ירושלים 14 ,בנובמבר .(2020
בסרטון הוצגה גם הכנת רקטה לשיגור ,שעליה נכתב "בהאא'  ."1בניתוח של הסרטון באתר פאלטודיי,
המזוהה עם הג'האד האסלאמי ,טען הפרשן ראמי אבו זבידה ,המומחה לעניינים צבאיים ,כי המדובר
ברקטה חדשה בשם "בהאא'  ,"1בעלת כושר דיוק גבוה וראש נפץ גדול )פאלטודיי 14 ,בנובמבר .(2020
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התצלומים של רקטת "בהאא'  "1שהוצגה בסרטון
)אתר פלוגות ירושלים 14 ,בנובמבר (2020

ק ש ייה ה פ ינ נ ס יים ש ל א ו נ ר " א
בראיון לסוכנות הידיעות הצרפתית אמר פיליפ לזראני ,הנציב הכללי של אונר”א ,כי אונר"א ניצבת בפני
משבר פיננסי החמור ביותר בתולדותיה .לדבריו ,המשבר עלול להוביל לאסון ברצועת עזה ולהגברת אי
היציבות בלבנון .הוא ציין ,כי לאף אחד אין עניין בהשעיית הלימודים בבתי הספר ובהפסקת שירותי הבריאות
ברצועה .הוא הוסיף כי השעיית תוכנית הסיוע של אונר"א בלבנון עשויה להיות מקור נוסף לאי יציבות )סוה"י
הצרפתית בערבית 16 ,בנובמבר .(2020

הפגנה מול מטה אונר"א בעזה נגד הכוונה לפגוע בתשלום המשכורות לעובדי הסוכנות
)אתר ערוץ אלעאלם 12 ,בנובמבר (2020
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ס ט ט ו ס ש י ק ו ם ה ב ת ים ב ר צ וע ה ש נ פ ג ע ו ב מ ה ל ך מ ב צ ע " צ ו ק א י ת ן "
תת שר העבודות הציבוריות והשיכון ברצועת עזה ,נאג'י סרחאן ,אמר ,כי  90%מהבתים שנהרסו על ידי
ישראל במהלך מבצע "צוק איתן" נבנו מחדש .לדבריו ,המדובר ב 11,000-יחידות דיור שנהרסו ב"צוק
איתן" ,ו 1,000-יחידות דיור )שנהרסו( לפני ואחרי "צוק איתן" .בסך הכל נהרסו  12,000יחידות ,מתוכן
הושלמה בנייתן של  .10,800לדבריו ,נותרו  1,200יחידות דיור ,שבנייתן לא הושלמה .סרחאן ציין ,כי הצרכים
הכספיים לצורך שיקום יחידות הדיור שניזוקו חלקית מסתכם ב 300-מיליון דולר ,כמעט  200מיליון מהם כבר
שולמו וחסרים עדיין  100מיליון .לדבריו ,סוכם עם אונר"א לפני מספר ימים שהיא תפעל להשגת הכספים עבור
יחידות הדיור שניזוקו לשם השלמת תהליך השיקום )דניא אלוטן 15 ,בנובמבר .(2020

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
צ יון יום ה ש נ ה ל מ ות ו ש ל יא ס ר ע ר פ א ת
הפתח והרשות הפלסטינית ציינו בימים האחרונים ברחבי יהודה ושומרון את יום השנה ה 16-למותו של
יאסר ערפאת .במסגרת זו ,נערכו ברחבי הערים הפלסטיניות אירועים לזכרו של ערפאת בהשתתפות פעילי
פתח ובכירי פתח .ב 15-בנובמבר  ,2020נערכה עצרת המונית באלראם בה השתתפו פעילי פתח רבים
חמושים ורעולי פנים .דף הפייסבוק הרשמי של הפתח פרסם תמונות ופוסטים שונים המאדירים את דרכו של
יאסר ערפאת ,כולל קטעי נאומים שלו מן העבר ,תוך הדגשה כי הם ממשיכים בדרכו של ערפאת עד להשגת
חירות ועצמאות )ופא 15 ,בנובמבר  ,2020דף הפייסבוק של הפתח 15 ,בנובמבר  ,2020דף הפייסבוק של אבו
מאזן 10 ,בנובמבר  .(2020כמו כן נערכו טקסים ברצועת עזה בהשתתפות פעילי פתח ונציגי הארגונים
השונים.

מימין  :אבו מאזן נושא נאום לרגל ציון יום השנה ה 16-למותו של יאסר ערפאת )דף הפייסבוק של אבו מאזן10 ,
בנובמבר  .(2020משמאל  :פעילי פתח רעולי פנים וחמושים בעצרת באלראם
)דף הפייסבוק של הפתח 15 ,בנובמבר (2020
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יד יע ות ס ו ת ר ו ת ב ת ק ש ו ר ת ה פ ל ס ט י נ י ת ו ה ע ר ב י ת ב ד ב ר פ ת ר ו ן ק ר ו ב ל ס ו ג י י ת כ ס פ י
ה ס יל וק ין
בעקבות ניצחונו של ג'ו ביידן בבחירות בארה"ב ,ועל רקע המשבר הכספי של הרשות הפלסטינית ,התרבו
לאחרונה הידיעות בדבר פתרון קרוב לסוגיית כספי הסילוקין .לפיהם עומדת הרשות להסכים לקבלת
הכספים בתקופה הקרובה .לדברי הכלכלן הפלסטיני ג'עפר צדקה נמצאים כיום בידי ישראל  3מיליארד
 ,₪שהצטברו מאז מאי ) 2020אלערבי אלג'דיד 12 ,בנובמבר .(2020
כמה ידיעות מסרו ,שהאיחוד האירופי משקיע מאמצים לחידוש העברת כספי הסילוקין לרשות
הפלסטינית .להלן עיקרן:
דובר האיחוד האירופי ברשות ,שאדי עת'מאן ,מסר ,כי "נושא זה מונח על שולחנו של האיחוד
האירופי ,הפועל למציאת פתרון לכך" .הוא הוסיף ,כי האירופאים מבקשים לפתור את משבר כספי
הסילוקין ,אך עד לרגע זה לא הושגו כל תוצאות .תקוותם היא שהמשבר ייפתר בהקדם ,משום שזה
אינטרס משותף של כל הצדדים .עת'מאן הכחיש כי האיחוד האירופי התערב כמתווך לקבלת כספי
הסילוקין מישראל .לדבריו קבלת קבלת כספי הסילוקין אינה זקוקה למתווך .אם ישראל תחליט
להעבירם לרשות ,היא תעביר אותם ישירות ללא מתווכים )אלחדת' 12 ,בנובמבר .(2020
בהתבטאות נוספת ,לעיתון "אלאיאם" המזוהה עם הרשות הפלסטינית ,אמר דובר משרד האיחוד
האירופי ברשות ,שאדי עת'מאן ,כי האיחוד האירופי קרא בעקביות להעביר מיידית את הכנסות
המיסים הפלסטיניים שישראל גובה ,ולקבלם על ידי הרשות הפלסטינית .עסקנו בעניין זה עם שני
הצדדים ,ואנו מקווים כי בעיה זו תיפתר בקרוב .אנו מקווים ,שהמגעים יניבו תוצאה חיובית בקרוב
מאוד ,שכן בהיעדר כספי הסילוקין מצבה הפיננסי של הרשות הפלסטינית הגיע לשלב קשה,
שמשפיע על תפקוד הרשות .האיחוד האירופי עובד מזה זמן רב עם הצדדים כדי לפתור את הנושא
החשוב והחיוני זה )אלאיאם 14 ,בנובמבר .(2020

ג ינ ויים פ ל ס ט ינ יים וב ינ " ל ל כ וונ ת יש ר א ל ל ב נ ות יח יד ות ד יור ב ד ר ום יר וש ל ים
בתקשורת הישראלית דווח כי רשות מקרקעי ישראל פרסמה ב 15-בנובמבר  2020מכרז לעשרה מגרשים
ראשונים לבניית  1,257דירות בשכונת גבעת המטוס בדרום ירושלים )אשר נמצאת מעבר ל"קו הירוק"(
זאת לאחר שהמכרז נדחה שוב ושוב במשך שנים )כלכליסט 15 ,בנובמבר .(2020
ראש ממשלת הרשות ,מחמד אשתיה ,הצהיר בפתח ישיבת הממשלה ,כ נראה שקיימת תוכנית ,שמטרתה
לכפות עובדות חדשות בשטח בעשרת השבועות הבאים ,לפני שדונלד טראמפ יעזוב את הבית הלבן ב-
 21בינואר  .2020הוא הוסיף ,כי הרשות מודאגת מהפרויקטים החדשים של "ההתיישבות הקולוניאלית",
שמטרתם להקיף ולחנוק את השכונות הפלסטיניות בירושלים ולמנוע קשר בינן לבין יתר שטחי הגדה.
הוא ציין ,כי הבנייה בגבעת המטוס תוביל למצור על הכפר בית צפאפא .אשתיה הדגיש ,כי ממשלתו תנקוט
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בכל הצעדים האפשריים להתייצב מול ההחלטות והפרויקטים שממשלת ישראל עובדת עליהם ,וקרא לעולם
למלא את חובתו כדי למנוע את ה"תוקפנות הישראלית" )ופא 16 ,בנובמבר .(2020
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