חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 19-13בינואר 2021

ע יק ר י ת מ ונת ה מ צ ב
ברצועת עזה וביהודה ושומרון נמשכה השבוע מגמת הירידה בהיקף התחלואה בנגיף הקורונה ,אף כי
מספר החולים נותר עדיין גבוה ) 6,170חולים פעילים ברצועה 4,292 ,ביהודה ושומרון( .משלוח ראשון של
 5,000מנות חיסון מרוסיה עומד להגיע לרשות בסוף השבוע .בין הרשות לרוסיה נחתם הסכם לרכישת
 100,000חיסונים רוסיים הצפויים להגיע לקראת אמצע פברואר .2021
ברצועת עזה אירעו השבוע שתי תקריות :ירי לעבר דחפור שפעל באזור החיץ ,סמוך לגדר הביטחון ,בדרום

במאי 2019

הרצועה .צה"ל תקף בתגובה שלוש עמדות של חמאס .מצפון הרצועה שוגרו שתי רקטות לעבר ישראל ,שנפלו
לים .מקורות פלסטינים טענו שהשיגור בוצע בעקבות פגיעת ברק .בתגובה לירי תקף חיל האוויר יעדי חמאס.
ביהודה ושומרון סוכל ניסיון של פלסטיני לדקור מאבטח במעבר קלנדיא ,בכניסה לירושלים .כמו כן סוכל
ניסיון לדקור לוחם צה"ל במערת המכפלה בחברון .ברחבי יהודה ושומרון נמשכו אירועי יידוי האבנים והשלכת
בקבוקי התבערה לעבר כלי רכב הנעים בכבישים.
השבוע פרסם אבו מאזן צו נשיאותי בנוגע לעריכת הבחירות ברשות הפלסטינית בשלושה שלבים :למועצה
המחוקקת ) 22במאי  ;(2021לנשיאות ) 31ביולי  (2021ולמועצה הלאומית הפלסטינית )הבחירות למועצה
יתקיימו כאשר יתאפשר לעשות זאת( .חמאס הזדרזה לברך על המהלך .בפני קיום הבחירות קיימים עדיין
מכשולים רבים ,שהמרכזי שבהם הינו הקרע העמוק וחוסר האמון )שעדיין לא אוחו( ,בין פתח לחמאס .בקרוב
צפויה להתקיים בקהיר פגישה בין ראשי הארגונים הפלסטינים שבהם ידונו במכשולים הללו.
בעוד הארגונים השונים העדיפו להצניע את המחלוקות הפנימיות הם הבליטו את סוגיית הצבעת תושבי
מזרח ירושלים .הרשות הפלסטינית מוטרדת מהאפשרות שישראל לא תתיר לתושבי מזרח ירושלים להצביע
והם מצפים לסיוע של האיחוד האירופאי לקיום הליך הבחירות ולפיקוח על ההצבעה .להערכתנו ,ניתן
להניח כי פנייה בעניין זה תעשה גם לממשל החדש של הנשיא ביידן.
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ה ת ח ל וא ה ב ק ור ונ ה  :ע ד כ ו ן ת מ ונ ת ה מ צ ב

1

ר צ וע ת ע זה
נמשכת מגמת הירידה בהיקף התחלואה .ב 19-בינואר  2021דווח על  313חולים חדשים ברצועת עזה.
במהלך היממה האחרונה נערכו  1,430בדיקות .אחוז הבדיקות החיוביות עמד על .21.8%מספר החולים
הפעילים ברצועה עומד עתה על  143 .6,170חולים מאושפזים בטיפול נמרץ ,מהם  74במצב קשה .מספר
הנפטרים מהנגיף עומד עתה על .493

י ה וד ה ו ש ו מ ר ו ן
נמשכת מגמת הירידה בהיקף התחלואה .ביממה האחרונה נוספו ביהודה ושומרון  225חולים .במהלך
היממה בוצעו  1,909בדיקות 11.7% ,מהן היו חיוביות .מספר החולים הפעילים עומד על .4.282
 81חולים מאושפזים בטיפול נמרץ  22מהם מונשמים .ביממה האחרונה נפטרו תשעה בני אדם ומניין
הנפטרים עומד על ) 1,248דף הפייסבוק של משרד הבריאות הפלסטיני 19 ,בינואר .(2021

ע יכ וב ב ה ג ע ת ה ח יס ון ה ר וס י ל ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת
עבד אלחפיט' נופל ,נציג הרשות הפלסטינית במוסקבה ,מסר כי בעיה טכנית בהעמסה ושינוע החיסונים
הרוסים גרמה לאי הגעת המשלוח הראשון של  5,000מנות חיסון לידי הרשות הפלסטינית .לדברי נופל
נעשים מאמצים להתגבר על התקלה והוא מעריך שהמשלוח יגיע לקראת יום שישי הקרוב )מען 19 ,בינואר
 .(2021סוכנות מען ציינה ,כי הרשות הפלסטינית תשלם לרוסיה עבור החיסונים סכום של  18מיליון דולר .עוד
צוין ,כי המשלוח הראשון צפוי להגיע דרך נמל התעופה בן גוריון ולא דרך ירדן )מען 21 ,בינואר .(2021
חסין אלשיח' ,יו"ר הרשות לעניינים אזרחיים ,אשר מבקר בימים אלה ברוסיה ,דיווח כי חתם עם רוסיה על
הסכם לאספקת חיסונים נוספים וכי הם מחכים להגעתם לראמאללה בזמן הקרוב )מען 19 ,בינואר .(2021
לדברי נציג הרשות במוסקבה נחתם הסכם לרכישת מאה אלף חיסונים רוסיים נוספים .לדבריו אין
באפשרותם של הרוסים לספק כמות זאת באופן מיידי לכן המשלוח צפוי להגיע לקראת אמצע פברואר
) 2021מען 19 ,בינואר .(2021

1פירוט ראו פרסום מרכז המידע מ 11 -בינואר " :2021התפשטות נגיף הקורונה ביהודה ושומרון וברצועת עזה )תמונת
מצב עדכנית ל 11-בינואר ."(2021
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חסין אלשיח' ,נפגש עם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב במוסקבה
)דף הפייסבוק של חסין אלשיח' 19 ,בינואר (2021

ד ר ום יש ר א ל
ת ק ר ית יר י ב ר צ וע ת ע ז ה
ב 13 -בינואר  2021דיווח כוח הנדסי שפעל באזור החיץ ,סמוך לגדר הביטחון במרחב ח'אן יונס ,על ירי
מכיוון רצועת עזה של מספר קליעים לעבר דחפור ,שעסק בפעילות בצד המערבי של גדר הביטחון .זמן
קצר לאחר מכן דיווחו הכוחות ,כי נשמע ירי נוסף .לא היו נפגעים .נזק נגרם לשמשת הדחפור .בתגובה תקף
טנק של צה"ל שלוש עמדות של חמאס סמוך לנקודת הירי )דובר צה"ל תקשורת ישראלית 13 ,בינואר
 .(2021כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו כי הופגזו עמדות תצפית של כוח הריסון )של חמאס( ועמדה של
ה"התנגדות" במזרח מחוז ח'אן יונס )חשבון הטוויטר של פלסטין און ליין 13 ,בינואר .(2021

כלים הנדסיים של צה"ל מבצעים עבודות במזרח מחוז ח'אן יונס
)מימין :חשבון הטוויטר של פלסטין און ליין 13 ,בינואר (2021
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מימין :סימני הירי על הדחפור )חשבון הטוויטר של פלסטין און ליין 13 ,בינואר  .(2021משמאל :תוצאות ירי
התגובה של צה"ל )דף הפייסבוק של העיתונאי האני אלשאער 13 ,בינואר (2021

יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
ב 18-בינואר  2021שוגרו שתי רקטות מאזור בית חאנון ,שבצפון רצועת עזה ,לעבר ישראל .הרקטות
נפלו בים באזור אשדוד .מקורות פלסטינים מסרו כי השיגור לא היה מכוון וכי הוא בוצע בשל פגיעת ברק
באזור עמדת שיגור הרקטות .בתגובה תקפו מטוסי חיל האוויר יעדי חמאס ,ששימשו כסדנאות לחפירת
מנהרות )דובר צה"ל 18 ,בינואר  (2021כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו על תקיפת שטחים חקלאיים במזרח
מחוז ח'אן יונס ובמזרח רפיח וציינו כי נגרמו נזקים לרכוש )חשבון הטוויטר שבכה קדס 18 ,בינואר .(2021

תקיפת התגובה של צה"ל במזרח מחוז ח'אן יונס
)חשבון הטוויטר של חסן אצליח 18 ,בינואר (2021
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יה וד ה וש ומ ר ון
נ יס יונ ות ד ק יר ה
ב 12-בדצמבר  2020ניסה פלסטיני לדקור מאבטח במעבר קלנדיא בכניסה לירושלים באמצעות
מברג .המאבטח נשרט קלות .הפלסטיני ,שהגיע למעבר הרגלי ללא אישור כניסה ,עורר חשד .לאחר
שהמאבטח קרא לו לעצור התפתח ביניהם ויכוח ,שבמהלכו ניסה הפלסטיני לדקור את המאבטח .הפלסטיני
נוטרל ללא ירי .נסיבות באירוע בבדיקה )תקשורת ישראלית 12 ,בינואר .(2021
ב 13-בינואר  2021פלסטיני הגיע לאחת מעמדות הבידוק ,במערת המכפלה בחברון .הוא שלף סכין וניסה
לדקור את הלוחמים בעמדה .לא היו נפגעים .הפלסטיני נפצע ונוטרל )הצלה ללא גבולות יו"ש 13,בינואר
.(2021

הסכין איתה ניסה הפלסטיני לדקור את הלוחמים
)דוברות המשטרה 13 ,בינואר .(2021
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מ ע צ ר ש נ י ח ש וד ים ב יר י ל ע ב ר ג 'יפ מ ש מ ר ה ג ב ול ב ג 'נ ין
בעקבות פעילות כוחות הביטחון הישראליים נעצרו שני פלסטינים בחשד שביצעו ירי לעבר כלי רכב של כוח
משמר הגבול בג'נין ב 19-בדצמבר  .2020בבתיהם של החשודים ,שנעצרו על ידי כוחות מסתערבים של
משמר הגבול ,נתפסה תחמושת רבה מסוגים שונים .שני החשודים הועברו לחקירה )דוברות המשטרה15 ,
בינואר (2021

ייד וי א ב נ ים  ,ה ש ל כ ת ב ק ב וק י ת ב ע ר ה וא יר וע ים נ וס פ ים
ברחבי יהודה ושומרון נמשכו אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראליים
הנעים בכבישים .להלן אירועים בולטים:
 18בינואר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב צפונית לצומת אברהם )דרומית מערבית לחברון( .לא
היו נפגעים .נגרם לאחד מכלי הרכב ) הצלה ללא גבולות יו"ש 18 ,בינואר .(2021
 17בינואר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך לביתר )מערבית לבית לחם( .לא היו נפגעים .נזק
נגרם לאוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בינואר .(2021
 17בינואר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס צפונית לקריית ארבע .לא היו נפגעים )הצלה ללא
גבולות יו"ש 17 ,בינואר .(2021
 17בינואר  :2021אבנים ובקבוק צבע יודו לעבר כלי רכב סמוך לתקוע )דרומית מזרחית לשכם( .לא
היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בינואר .(2021
 17בינואר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בין עפרה לגבעת אסף )צפונית מערבית לראמאללה(.
לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בינואר .(2021
 17בינואר  :2021בקבוק תבערה הושלך לעבר אוטובוס באזור חווארה )דרומית לשכם( .לא היו
נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בינואר .(2021
 17בינואר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך לבית ענון ,צפונית לקריית ארבע .לא היו נפגעים
ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בינואר .(2021
 17בינואר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בין יקיר לרבבה )צפונית מערבית לאריאל( .לא היו
נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בינואר .(2021
 17בינואר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש עוקף חוסאן ,סמוך לביתר .לא היו נפגעים .נזק
נגרם לאוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בינואר .(2021
 15בינואר  :2021אבנים יודו במהלך הפרת סדר בסמוך לאלמע'ייר )צפונית מזרחית לשכם( .לוחם
משמר הגבול נפצע באורח קל )הצלה ללא גבולות יו"ש 15 ,בינואר .(2021
 15בינואר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לנוקדים )דרומית מזרחית לבית לחם( .לא היו
נפגעים .נזק נגרם לכלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 15 ,בינואר .(2021
 15בינואר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך לעותניאל )דרומית מערבית לחברון( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 15 ,בינואר .(2021
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 14בינואר  :2021אבנים יודו בין צומת תפוח לרחלים )מזרחית לאריאל( .לא היו נפגעים .נזק נגרם
לאחד מכלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 14 ,בינואר .(2021
 14בינואר  :2021אבנים יודו בכביש  ,458סמוך לאלמע'ייר )צפונית מזרחית לשכם( .לא היו נפגעים.
נזק נגרם לשמשת אחד מכלי הרכב ) 14בינואר .(2021
 14בינואר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב באזור המחצבות בסמוך לעותניאל )דרומית מערבית
לחברון( .לא היו נפגעים .נזק נגרם לאחד מכלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 14 ,בינואר .(2021
 13בינואר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש  60סמוך לתורמוס עיא ,צפונית מזרחית
לראמאללה .לא היו נפגעים .נגרם נזק לשמשת אוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,בינואר .(2021
 13בינואר  :2021שני בקבוקי תבערה הושלכו לעבר הישוב כרמי צור שבגוש עציון )הצלה ללא
גבולות יו"ש 13 ,בינואר .(2021
 13בינואר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב באזור בתי הספר של הכפר לובן א-שרקיה צפונית
מזרחית לראמאללה .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 13 ,בינואר .(2021
 13בינואר  :2021בקבוקי צבע הושלכו לעבר כלי רכב בגוש עציון )דרומית לצומת ה .(T-לא היו
נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 13 ,בינואר .(2021
 13בינואר  :2021אבנים יודו סמוך למעלה לבונה )דרומית לשכם( .לא היו נפגעים .נזק נגרם לאחד
מכלי הרכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 13 ,בינואר .(2021
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" 2פיגועים משמעותיים" מוגדרים על-ידי מרכז המידע כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים.
לא נכללים בהם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
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ר צ וע ת ע זה
ב יק ור מ ש ל ח ת ה ג ' ה א ד ה א ס ל א מ י ב ק ט ר
משלחת הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בראשות זיאד אלנח'אלה ,מזכ"ל הארגון ,הגיעה לביקור בן מספר
ימים בקטר .במסגרת הביקור נפגשו חברי המשלחת עם אמיר קטר ובכירי ממשל קטריים )פלסטין אליום16 ,
בינואר  .(2021בעת שהותה בקטר נועדה המשלחת גם עם משלחת חמאס בראשות אסמאעיל הניה ,ראש
הלשכה המדינית של חמאס ,ששהתה בקטר )פלסטין אליום 12 ,בינואר  .(2021שני הצדדים הסכימו במהלך
הפגישה שיש לחזק את יכולות ה"התנגדות" )קרי ,ארגוני הטרור( אל מול ישראל )אתר הג'האד האסלאמי16 ,
בינואר .(2021

הפגישה בקטר בין משלחות חמאס והג'האד האסלאמי )ערוץ הטלגרם של חמאס 12 ,בינואר (2021

חידוש המענק הקטרי לרצועה לשנת 2021
מוסא אבו מרזוק ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ויו"ר המשרד לקשרים בינלאומיים דיווח כי בעקבות
פגישת אמיר קטר עם משלחת חמאס בראשות אסמאעיל הניה ,הודיע להם אמיר קטר על חידוש המענק
למשפחות נזקקות ברצועה לתקופה של שנה )ולא רק לשישה חודשים כבעבר( .אבו מרזוק הוסיף ,כי
המענק הקטרי יהיה בסכום של שלושים מיליון דולר לחודש .הוא גם עדכן שמחמד אלעמאדי ,יו"ר הוועדה
הקטרית לשיקום הרצועה ,יגיע לרצועת עזה בסוף ינואר ) 2021פלסטין און ליין 12 ,בינואר .(2021

ה ש ת ת פ ות ב כ נ ס ויר ט וא ל י ב א יר א ן
זיאד אלנח'אלה ואסמאעיל הניה נשאו דברים בוועידה וירטואלית ,ששודרה מטהראן  .זיאד נח'אלה ציין כי
גם לאחר סבבי הסלמה מול ישראל המשיכה "ההתנגדות" לפתח את יכולותיה בסיוע איראן עד שהצליחה
ליצור "מאזן אימה" מול ישראל .לדבריו מהווה חזית הדרום איום ממשי על ישראל .אסמאעיל הניה ציין
בדבריו ,כי הם עומדים בפני סכנה המשפיעה לא רק על הפלסטינים אלא פוגעת באזור ובאומה כולה .הוא ציין
את האמברגו המוטל על מספר מדינות באזור ,בעיקר על איראן ,שנועד לפגוע בקווי האספקה של
"ההתנגדות" )פלסטין אליום 18 ,בינואר .(2021
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ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
בחירות ברשות הפלסטינית
צ ו נ ש יא ות י ה מ ור ה ע ל ע ר יכ ת ב ח יר ות
אבו מאזן פרסם ב 15-בינואר  2021צו נשיאותי בנוגע לעריכת הבחירות הכלליות ברשות הפלסטינית.
על פי הצו תערכנה הבחירות בשלושה שלבים :בחירות למועצה המחוקקת שיערכו ב 22-במאי  ;2021בחירות
לנשיאות יערכו ב 31-ביולי  .2021תוצאות הבחירות למועצה המחוקקת ייחשבו לשלב ראשון של הרכבת
המועצה הלאומית הפלסטינית ,אשר תושלם ב 31-באוגוסט  .2021הבחירות למועצה הלאומית תתקיימנה
כאשר יתאפשר לעשות כן .על פי הצו ייערכו הבחירות ביהודה ושומרון ,בירושלים וברצועת עזה )ופא15 ,
בינואר  .(2021הבחירות האחרונות לנשיאות התקיימו ב 2005-ולמועצה המחוקקת ב .2006-בשנים האחרונות
פורסמו מספר פעמים צווי בחירות אולם הם בוטלו מסיבות שונות.

אבו מאזן עם חנא נאצר ,יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לאחר פרסום הצו נשיאותי המורה על קיום הבחירות
)דף הפייסבוק של אבו מאזן 15 ,בינואר (2021

לאחר פרסום הצו הנשיאותי נפגש אבו מאזן עם עבאס כאמל ,ראש המודיעין הכללי המצרי ,ואחמד חסני,
ראש המודיעין הירדני בפגישה נכח גם מאג'ד פרג' ,ראש המודיעין הפלסטיני  .אבו מאזן עדכן אותם
בהתפתחויות האחרונות בעיקר בנושא פרסום צו הבחירות )ופא 17 ,בינואר  .(2021בקרוב אמורה להתקיים
בקהיר פגישה של כל ראשי הארגונים הפלסטינים ,שבה ייבחנו המכשולים הרבים ,שעדיין ניצבים בפני קיום
הבחירות.
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פגישת אבו מאזן עם ראש המודיעין הכללי המצרי )שני מימין( וראש המודיעין הכללי הירדני )ראשון משמאל(
)דף הפייסבוק של אבו מאזן 17 ,בינואר (2021

ת ג וב ת ח מ א ס
חמאס ברכה על המהלך והודיעה כי היא תומכת בעריכת בחירות .היא הדגישה את חשיבות קיום בחירות
חופשיות בירושלים ,ביהודה ושומרון ובתפוצות )אתר חמאס 15 ,בינואר  .(2021חאזם קאסם ,דובר חמאס ציין
כי חמאס נקטה מספר צעדים ועמדות גמישות ביחס לתהליך הבחירות מה שאיפשר את עריכתן .הוא ציין
שהדבר החשוב ביותר הוא למנוע מישראל להשפיע על תוצאות הבחירות ולהשתלט על גורם מסוים כדי
להבטיח לו רוב בבחירות )אלאקצא 16 ,בינואר .(2021

ה כ נ ות ר א ש ו נ י ו ת ב ש ט ח
ב 17-בינואר  2021נפגשה ועדת הבחירות עם מזכ"לי הארגונים ונציגי המפלגות בראמאללה בראשות יו"ר
הועדה חנא נאצר .נאצר עדכן את הנוכחים בלוח הזמנים לבחירות ובהכנות שהוועדה תבצע .נציגי הארגונים
הביעו תמיכה בתהלי )ופא 17 ,בינואר  .(2021נאצר ציין ,כי ב 10-בפברואר  2021יחל שלב רישום הבוחרים
שיימשך חמישה ימים )אלקדס 18 ,בינואר .(2021

חנא נאצר בפגישה עם נציגי הארגונים הפלסטיניים
)אתר ועדת הבחירות המרכזית 17 ,בינואר (2021

השאם כחיל ,מנכ"ל ועדת הבחירות ,אמר כי הוועדה מוכנה להתחיל לפעול לעריכת הבחירות .הוא קרא
לפלסטינים להירשם בפנקס הבוחרים דרך אתר הוועדה .הוא ציין כי לסוגית ירושלים בבחירות נוסח
פרוטוקול מיוחד .הוא העריך כי הם ייתקלו בקשיים מצד השלטונות בישראל ועל כן הם ישוחחו עם מספר
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גורמים בינלאומיים כדי להפעיל על ישראל לחץ בנושא .הוא גם ציין כי ברשותם תכנית חלופית )סוא16,
בינואר .(2021
השאם כחיל מסר כי כעת רשומים שני מיליון ו 200-אלף בוחרים וכי הם מקווים שמספרם יעלה  .לדבריו
עד כה נכנסו לאתר הבחירות  60,000איש בלבד .הוא הסביר שאחוז החסימה לבחירות המועצה המחוקקת
הוא  .1.5%לדבריו על המועמדים לנשיאות להיות בגיל ארבעים ומעלה; מחויבים לאש"ף ומכירים בו כנציג
החוקי היחיד של העם הפלסטיני ,רשומים ברשימת הבוחרים ומתגוררים ב"פלסטין" )הטלוויזיה הפלסטינית,
 17בינואר .(2021

ס וג יית ה צ ב ע ת ת וש ב י מ ז ר ח יר וש ל ים
בהתאם להסכמי הביניים שנחתמו בין ישראל לאש"ף ב 28-בספטמבר ) 1995בעקבות הסכם אוסלו(,
פלסטינים תושבי ירושלים רשאים להשתתף בתהליך הבחירות בהתאם לסעיף הסדרי הבחירות בנוגע
לירושלים .בעבר השתתפו תושבי ירושלים הפלסטינים בבחירות למועצה המחוקקת .ברשות הפלסטינית
עלתה השאלה האם תתיר ישראל לתושבי מזרח ירושלים להצביע .בישיבת הממשלה השבועית אמר
מחמד אשתיה ראש הממשלה כי ישראל מסרה שהיא מחויבת להסכמים בינה לבין הפלסטינים שאחד מסעיפיו
הוא השתתפות התושבים הפלסטינים של ירושלים בהליך הבחירות .הוא גם קרא לאיחוד האירופאי להקים
צוות משגיחים כדי לפקח על הליך הבחירות ולסייע לקיים את הבחירות בירושלים )ופא 18 ,בינואר .(2021
בתשובה לשאלה אם קיימת תכנית חלופית למקרה שישראל תסרב לערוך את הבחירות בירושלים אמר חנא
נאצר ,יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כי קיימת תכנית חלופית שיש לדון בה יחד עם הארגונים וכי כל
הארגונים מסכימים לקחת חלק במערכה למען ירושלים .חנא נאצר גם הבהיר שאף אחד לא יפקח על
הבחירות מלבד וועדת הבחירות שכן היא האחראית היחידה על כך .יחד עם זאת קרא נאצר לאיחוד האירופי
ארה"ב ומוסדות החברה האזרחית הפלסטינים לפקח על פעילות הוועדה במסגרת החוקים שנקבעו
)הטלוויזיה הפלסטינית 16 ,בינואר .(2021

ג יב וש ה ר ש ימ ות
מקור בכיר בחמאס מסר כי בחמאס שוקלים השתתפות בבחירות למועצה המחוקקת ברשימה משותפת
יחד עם פתח או עם ארגון אחר שירצה לחבור לרשימה .לדברי המקור הרעיון אינו חדש והוא הוצע במהלך
החודשים האחרונים .לדבריו אמורים בחמאס לדון בכך באופן רשמי במהלך הבחירות הפנימיות שתערוך
חמאס לקביעת הרשויות הפנימיות שלה )אלקדס 17 ,בינואר  .(2021נאצר אלקדוה חבר הועד המרכזי של
פתח הביע סירובו להתמודד ברשימה משותפת עם חמאס בציינו כי הצעד אינו דמוקרטי ואין לכך היתכנות
פוליטית .עם זאת ציין כי קיימת אפשרות שפתח וארגונים נוספים מאש"ף ירוצו ברשימה מאוחדת )דניא אלוטן,
 18בינואר .(2021
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קשיים בהקמת בנק העצמאות

3

קדרי אבו בכר ראש הרשות לענייני אסירים אישר ,כי הקמת בנק העצמאות נקלעה למבוי סתום בשל
התנגדות הבנקים ברשות לשתף עמו פעולה ,זאת לדבריו ,בשל איומים מצד ישראל ובשל העובדה שהוא
לא קיבל רישיון .לדבריו נעשים מאמצים למצוא חלופות .עוד ציין ,כי הם החלו בשילוב אסירים משוחררים
במגזר הציבורי אך קיימים עיכובים בתהליך )דף הפייסבוק של רדיו אלראבעה 14 ,בינואר .(2021
בראיון שהעניק לאתר צפא חזר אבו בכר על הדברים לדבריו התכנית להקמת בנק העצמאות אינה
עומדת על הפרק .הוא ציין ,כי בנק העצמאות לא יוכל לשלם את קצבאות האסירים עקב איום ישראלי עליו,
וכיוון שהבנקים האחרים אינם מוכנים לשתף עמו פעולה .לדבריו הם פועלים עתה כדי למצוא דרכים חלופות
לשלם את קצבאות האסירים )קדסנט 7 ,בינואר  .(2021בתוך כך נמסר כי על פי הוראת אבו מאזן הועברה
השלמת תשלום המשכורות לאסירים המשוחררים ,שקיבלו במהלך התקופה האחרונה רק  50%משכרם )סוא,
 14בינואר . 4(2021

 3ב 1-ביוני  2020אישרה ממשלת הרשות הפלסטינית הקמת מוסד בנקאי ממשלתי ,שייקרא "בנק העצמאות לפיתוח
ולהשקעות" .הבנק אמור היה לשמש ערוץ ייעודי להעברת כספים לאסירים ולמשפחות שהידים.
 4להרחבה ראו פרסומים של מרכז המידע" :הרשות הפלסטינית מתכוונת להקים מוסד בנקאי שיאפשר להעביר תשלומים
לאסירים ולמשפחות שהידים ובכך להסדיר מנגנון עוקף להמשך התשלומים" ) 4ביוני " ;(2020הרשות הפלסטינית
נוקטת צעדים מעשיים להקמת מוסד בנקאי ממשלתי ,שיטפל בתשלומים למשפחות השהידים והאסירים " ) 28ביוני
.(2020
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