חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 9-3בפברואר 2021

ע יק ר י ת מ ונת ה מ צ ב
השבוע נמשכה מגמת הירידה בתחלואה ברצועת עזה .בעקבות הירידה הוחלט על שורה של הקלות
בסגרים .מנגד ,ביהודה ,שומרון ומזרח ירושלים חלה עלייה בכמות החולים המאומתים ) 1,158חולים פעילים
נוספו בשבוע האחרון( .עיקר העיסוק עתה הוא בהגעת החיסונים ותחילת תהליך חיסון האוכלוסייה.
ב 5-בפברואר  2021לפנות בוקר חדר פלסטיני עם כלי רכב לשטח מאחז חוות שדה אפרים )צפונית

2019יתו של בעל החווה כשהוא צועק "אללה אכבר"
מו,אריץ לעבר ב
בכב
מערבית לראמאללה( .הפלסטיני יצא מכלי ר
וניסה לפרוץ את דלת הבית .הפלסטיני נורה ונהרג .ברשות הפלסטינית ובחמאס גינו את מה שכינו "הוצאתו
להורג".

ב 5 -בפברואר  2021פרסם חבר השופטים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ) (ICCהחלטה לפיה לבית
הדין יש סמכות שיפוט לגבי מדינת פלסטין בשטחים שנכבשו על ידי ישראל בשנת  .1967ההחלטה,
שהתקבלה ברוב ,מאשרת את מסקנות הבדיקה המקדימה אותה פרסמה התובעת הראשית של בית הדין,
והיא סוללת את הדרך לפתוח בחקירה בעניין "פשעי מלחמה" שבוצעו לכאורה על ידי ישראל ברצועת
עזה ביהודה ,שומרון ובמזרח ירושלים .ברשות הפלסטינית רואים בהחלטה ניצחון והישג מדיני נוסף מול
 ,ICCמדינות העולם וארגונים בינלאומיים .ריאצ' אלמאלכי ,שר החוץ והמהגרים ברשות פירט בראיון נרחב
את ההכנות ברשות לקראת פתיחת החקירה )עוד טרם הכריזה על כך התובעת הכללית(.
נמשכות ההכנות לבחירות ברשות הפלסטינית .גולת הכותרת השבוע היא כינוס הארגונים הפלסטינים
בקהיר שנועד לגבש עמדה מאוחדת ולהבטיח את קיום הבחירות .חמאס פרסמה סרטון בו מאיים יחיא
אלסנואר ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה ,על ישראל כי אם תפריע לתהליך הבחירות חמאס
תפריע לתהליך הבחירות בישראל.
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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
ר צ וע ת ע זה
נמשכת מגמת הירידה בהיקף התחלואה .במהלך השבוע נוספו  1,077חולים חדשים )לעומת  1,622בשבוע
שעבר( .במהלך היממה האחרונה נערכו  1,618בדיקות .אחוז הבדיקות החיוביות עמד על  .9.1%מספר
החולים הפעילים ברצועה עומד עתה על ) 3,502לעומת  4,248בשבוע שעבר( 64 .חולים מאושפזים
בטיפול נמרץ ,מהם  36במצב קשה .מספר הנפטרים מהנגיף עומד עתה על ) 531לעומת  523בשבוע
שעבר( )מען 9 ,בפברואר .(2021
לאור הירידה בהיקף התחלואה ,מסר איאד אלבזם ,דובר משרד הפנים ברצועה ,על ביטול העוצר הלילי
והסגר בסופי השבוע עליהם הוכרז לפני כחודשיים .כמו כן ,הוחלט על פתיחת השווקים .טרם הוחלט לגבי
פתיחת בתי מלון ואולמות אירועים )פלסטין אליום 4 ,בפברואר  .(2021בעקבות ההחלטה הורגשה במהלך
סוף השבוע ברצועה תנועה ערה של כלי רכב ותושבים )חשבון הטוויטר של  4 ,PALINFOבפברואר .(2021

רצועת עזה לאחר ביטול מגבלות העוצר והסגר )חשבון הטוויטר של  5 ,PALINFOבפברואר (2021

מג'די צ'היר ,מנהל מערך הרפואה המונעת ברצועת עזה ,מסר שהם מצפים שמשלוח חיסונים הרוסיים
יישלח מהרשות הפלסטינית לרצועה ב 14-בפברואר ) 2021סוא 8 ,בפברואר .(2021
משרד הרווחה ברצועה הודיע על תשלום סיוע כספי בגובה של  ₪ 700לנפגעים מנגיף קורונה .לדברי
המשרד יהיה זה מענק חד-פעמי במסגרת פרויקט שמומן על ידי הבנק הלאומי )האסלאמי של חמאס שנוסד
ב) .(2008-אלרסאלה.נט 8 ,בפברואר .(2021

י ה וד ה ו ש ו מ ר ו ן
בשבוע האחרון חלה עלייה נוספת במספר החולים ביהודה ושומרון .במהלך השבוע נוספו ביהודה ושומרון
 2,924חולים .במהלך היממה נוספו  614בוצעו  2,839בדיקות 21.6% ,מהן היו חיוביות .מספר החולים
הפעילים עומד על ) 4,894לעומת  3,736בשבוע שעבר( 58 .חולים מאושפזים בטיפול נמרץ  17מהם
מונשמים .בשבוע האחרון נפטרו  39בני אדם ומניין הנפטרים עומד על ) 1,365דף הפייסבוק של משרד
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הבריאות הפלסטיני 2 ,בפברואר  .(2021גם במזרח ירושלים חלה עלייה .השבוע נוספו  311חולים חדשים.
מספר החולים הפעילים עומד על ) 1,122לעומת  811בשבוע שעבר( .

ה ג ע ת ח יס ונ ים ל ר ש ו ת ה פ ל ס ט י נ י ת
ב 4-בפברואר 2021הגיע לנמל התעופה בן גוריון משלוח חיסונים ראשון מרוסיה המיועד לרשות
הפלסטינית .המשלוח כולל  10,000מנות חיסון אשר נתרמו לרשות על ידי רוסיה )הטלוויזיה הפלסטינית4 ,
בפברואר  .(2021מי אלכילה שרת הבריאות ברשות הפלסטינית ציינה ,כי בנוסף למנות החיסון הרוסי ,אשר
צפויות להספיק לחיסון  5,000בני אדם ,הם רכשו שני מיליון מנות חיסון נוספות צפויות להגיע החל ממחצית
פברואר ) 2021דף הפייסבוק של משרד הבריאות הפלסטיני 4 ,בפברואר .(2021
בישיבת הממשלה עדכן מחמד אשתיה ,ראש הממשלה ברשות הפלסטינית ,שמשרד הבריאות יתחיל לחסן
את התושבים החל ממחצית פברואר  ,2021לאחר שיגיעו כל החיסונים .הוא חזר וציין כי הראשונים שיחוסנו
יהיו מבוגרים וחולים במחלות כרוניות )ופא 8 ,בפברואר  .(2021מי אלכילה ציינה בהקשר זה שמבצע החיסונים
אמור להקיף  3.2מיליון בני אדם ולהימשך מספר חודשים .אלכילה גם ציינה שחלק ממנות החיסון שקיבלה
הרשות יועבר לרצועת עזה )הטלוויזיה הפלסטינית 3 ,בפברואר .(2021

מימין :שרת הבריאות במסיבת עיתונאים עם נציג רוסיה ברשות עם קבלת משלוח החיסונים הרוסיים )ופא4 ,
בפברואר  .(2021משמאל :שרת הבריאות מקבלת את החיסון הראשון )דף הפייסבוק של משרד הבריאות
הפלסטיני 3 ,2 ,בפברואר (2021

ה ק ל ות ב ס ג ר
מחמד אשתיה עדכן בישיבת הממשלה כי החל מ 8-בפברואר  21ייפתחו המעברים לכל אלה המעוניינים
לחזור לשטחי הרשות .הכניסה תהיה מוגבלת ל 450-נוסעים ליום )ופא 8 ,בפברואר .(2021
עם ביטול מגבלות הסגר בישראל החל משעות הבוקר של ה 7-בפברואר  ,2021חודשו התפילות למוסלמים
בהר הבית והתאפשרה כניסת מתפללים למקום )פאל אינפו 7 ,בפברואר  .(2021כבר משעות הבוקר ,קרא
שיח' עכרמה צברי ,דרשן מסגד אלאקצא ויו"ר הרשות האסלאמית העליונה ,לציבור המוסלמי להגיע להר
הבית ולשהות בו זמן ממושך כדי לפצות על תקופת ארבעים היום בו היה סגור .שיח' עכרמה גם ציין בדבריו
שישראל ניצלה את מגבלות הקורונה כדי להעמיק את אחיזתה במקום )פלסטין 7 ,בפברואר .(2021
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במקביל לחזרת המתפללים ,דווח על קמפיין מקוון ביוזמת פעילים מקומיים במזרח ירושלים שקראו לציבור
להגיע ולערוך קניות בשוקי העיר העתיקה בירושלים כדי לסייע לסוחרים המקומיים להתאושש מתקופת הסגר
)אלערבי אלג'דיד 7 ,בפברואר .(2021

חידוש התפילות בהר הבית.

חידוש התפילות בהר הבית .מימין  :תפילת נשים )יוטיוב 7 ,בפברואר  .(2021משמאל  :תפילת ערב )חשבון
הטוויטר של  7 ,PALINFOבפברואר (2021

ד ר ום יש ר א ל
יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
במהלך השבוע לא אותרו שיגורי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל.
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ב 5-בפברואר  2021לפנות בוקר חדר פלסטיני נוהג בכלי רכב לשטח מאחז חוות שדה אפרים )צפונית
מערבית לראמאללה( .הפלסטיני יצא מכלי רכבו ,רץ לעבר ביתו של בעל החווה כשהוא צועק אללה אכבר
וניסה לפרוץ את דלת הבית .שומר בחווה הבחין בו כשהחל לרוץ והתעמת עמו  .שומר נוסף ובעל החווה ירו בו
והוא נהרג .חיילים שהגיעו למקום לא מצאו כלי נשק ,כולל לא במכוניתו של הפלסטיני .גורמי ביטחון
מתייחסים לאירוע כניסיון פיגוע )תקשורת ישראלית 5 ,בפברואר .(2021
בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי ההרוג הוא ח'אלד מאהר נופל ,בן  , 34נשוי ואב לילד מראס כרכר )צפונית
מערבית לראמאללה( .נופל סיים תואר ראשון במנהל עסקים באוניברסיטת ביר זית ועבד במשרד האוצר

ברשות הפלסטינית )אתר  5 ,PALINFOבפברואר .(2021
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מימין  :ח'אלד מאהר נופל )אתר  5 ,PALINFOבפברואר  .(2021משמאל  :זירת האירוע בחוות שדה אפרים
)אתר דובר צה"ל 5 ,בפברואר (2021

ברשות הפלסטינית ובחמאס גינו את הריגתו .מחמד אשתיה ,ראש הממשלה ברשות הפלסטינית ,פרסם
בדף הפייסבוק שלו הודעת אבל תוך גינוי המתיישבים שהרגו אותו אשר פועלים ,לדבריו ,תחת אבטחה של
כוחות צה"ל )דף הפייסבוק של מחמד אשתיה 5 ,בפברואר .(2021

הודעת אבל וגינוי של מחמד אשתיה
)דף הפייסבוק של מחמד אשתיה 5 ,בפברואר (2021

בדף הפייסבוק של הכפר ראס כרכר נטען ,כי ח'אלד נופל נרצח ב"דם קר" ע"י מתיישבים ישראליים למרות
שלא היה חמוש .צוין ,כי הוא נהרג בשטח ששייך למשפחתו )דף הפייסבוק של הכפר ראס כרכר 6 ,בפברואר
 .(2021תנועת פתח בראס כרכר פרסמה הודעה על מות "בנה השהיד הגיבור" )דף הפייסבוק של הכפר ראס
כרכר 5 ,בפברואר .(2021

הודעת אבל שפרסמה פתח על מות "בנה השהיד הגיבור"
)דף הפייסבוק של הכפר ראס כרכר 5 ,בפברואר (2021
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בחמאס ציינו שהריגתו מהווה עדות לתוקפנות המתנחלים נגד העם הפלסטיני בגדה המערבית.
חמאס קראה להקמת כוח התנגדות מאוחד שיפעל נגד המתנחלים ונגד חיילי צה"ל .בג'האד האסלאמי
בפלסטין קראו להפסקת התיאום הביטחוני עם ישראל )דניא אלוטן 5 ,בפברואר .(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:
 9בפברואר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס בצומת אפרת )צפונית-מזרחית לחברון( .לא היו
נפגעים .נזק נגרם למספר כלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 9 ,בפברואר .(2021
 8בפברואר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש  5סמוך למחלף פדואל )מערבית לאריאל( .לא
היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 8 ,בפברואר .(2021
 8בפברואר  :2021אבנים יודו בכביש המנהרות ירושלים-גוש עציון .לא היו נפגעים )הצלה ללא
גבולות יו"ש 8 ,בפברואר .(2021
 8בפברואר  :2021בקבוקי תבערה הושלכו סמוך לגדר של היישוב פסגות )מזרחית לראמאללה( .לא
היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 8 ,בפברואר .(2021
 8בפברואר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך לחיזמא )צפונית-מזרחית לירושלים( .לא היו
נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 8 ,בפברואר .(2021
 8בפברואר  :2021בקבוקי תבערה הושלכו לעבר כלי רכב סמוך לעפרה )צפונית-מזרחית
לראמאללה( .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 8 ,בפברואר .(2021
 7בפברואר  : 2021אבנים יודו לעבר כלי רכב צפונית לגבעת אסף )מזרחית לראמאללה( ולעבר
אוטובוס באזור ג'ניה )דרומית לטלמון( לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 7 ,בפברואר .(2021
 7בפברואר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס מזרחית לאדם )צפונית מזרחית לירושלים( .לא היו
נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 7 ,בפברואר .(2021
 6בפברואר  :2021בקבוקי תבערה הושלכו לעבר אוטובוס בכביש ירושלים-גוש עציון .לא היו נפגעים
נזק נגרם לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 6 ,בפברואר .(2021
 6בפברואר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש גוש עציון-חברון )צפונית לחברון( .לא היו
נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 6 ,בפברואר .(2021
 6בפברואר  :2021צמיגים הוצתו על הכביש בין ברטעה למעבר ריחן )מערבית לג'נין( .לא היו נפגעים
)הצלה ללא גבולות יו"ש 6 ,בפברואר .(2021
 3בפברואר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש גוש עציון-חברון .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק
)הצלה ללא גבולות יו"ש 3 ,בפברואר .(2021
 2בפברואר  : 2021שני בקבוקי תבערה הושלכו לעבר אוטובוס בכביש גוש עציון-חברון סמוך למחנה
הפליטים אלערוב .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 2 ,בפברואר .(2021
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ת ג ו ב ו ת ל פ ע י ל ו ת י ש ר א ל ב צ פ ון ה ב ק ע ה
במהלך פעילות בחמצה )צפון בקעת הירדן( ב 3-בפברואר  2021החרימה ישראל אוהלים
וצריפים בשל הימצאותם בשטחי אש של צה"ל .מחמד אשתיה ביקר במקום יחד עם נציגי האיחוד
האירופי .בדברים שאמר בעת ביקורו הוא גינה את פעילות צה"ל .אשתיה גם הניח אבן פינה לבנייה
מחדש של מבנה שנהרס )דף הפייסבוק של מחמד אשתיה 4 ,בפברואר  (2021ריאצ' מנצור ,נציג
הרשות הפלסטינית באו"ם ,מסר כי יגיש תלונה למועצת הביטחון של האו"ם ולנשיא העצרת
הכללית שתכלול בין השאר תיעוד של "הפשעים" של ישראל נגד הפלסטינים בכלל ונגד התושבים
הפלסטינים שבתיהם נהרסו בפרט )דניא אלוטן 4 ,בפברואר .(2021

מימין  :מחמד אשתיה מבקר בחמצה ,יחד עם נציגי האיחוד האירופי .משמאל  :אשתיה בונה מחדש מבנה
שנהרס )דף הפייסבוק של מחמד אשתיה 4 ,בפברואר (2021
" 1פיגועים 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
ה ק מ ת ב ית ח ול ים ח ד ש ב ר פ יח
מחמד אלעמאדי ,יו"ר הועדה הקטרית לשיקום רצועת עזה ,חתם בעת ביקורו הנוכחי ברצועה ,על
הסכם לבניית בית חולים חדש ברפיח )דרום הרצועה( .על פי ההסכם תשקיע קטר סכום של  24מיליון
דולרים במימון הקמת בית החולים החדש )דניא אלוטן 6 ,בפברואר  .(2021בית החולים ישתרע על שטח של
חמישים דונמים והוא יכלול  355מיטות אשפוז .לדברי יוסף אבו אלריש ,תת שר הבריאות ברצועה ,יעניק בית
החולים ,בין השאר ,שירותי טיפול נמרץ ולב ,תוקם בו מחלקת יולדות והוא יצויד בציוד מתקדם )אתר הועדה
הקטרית לשיקום הרצועה 9 ,בפברואר  . (2021יצוין כ ברפיח פועל מזה שנים בית חולים אחד אשר לא
מצליח להעניק מענה רפואי הולם לכל תושבי המחוז.

מחמד אלעמאדי בטקס הנחת אבן הפינה לבית החולים
ברפיח )אתר הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה 8 ,בפברואר (2021

קודם לכן ב 4-בפברואר  ,2021חנך מחמד אלעמאדי בטקס רשמי את המטה החדש של הוועדה
הקטרית לשיקום הרצועה בהשתתפות אישי ציבור ,ראשי ובכירי הארגונים ברצועה ובכללם יחיא אלסנואר
ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה ,וח'אלד אלבטש בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין )דף הפייסבוק
הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה 3 ,בפברואר .(2021
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טקס חנוכת המטה החדש של הוועדה הקטרית )דף הפייסבוק הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה 3 ,בפברואר
(2021

מ פ ג ש ים ב ר וס יה
לאחרונה חלה עלייה במעורבות רוסיה בנושא הפלסטיני מה שמתבטא בעיקר בעלייה בשיחות ובמפגשים של
גורמי ממשל רוסיים עם גורמים פלסטינים ,כולל מחמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין .השבוע הגיעה
למוסקבה משלחת חמאס ,בראשות מוסא אבו מרזוק ,חבר הלשכה המדינית .חברי המשלחת נועדו עם
שר החוץ הרוסי מיכאל בוגדנוב ודנו עמו בעיקר בסוגית הבחירות הפלסטיניות )סוא 4 ,בפברואר .(2021
קודם לכן נפגש שר החוץ הרוסי עם משלחת הג'האד האסלאמי בפלסטין בראשות זיאד אלנח'אלה ,מזכ"ל
הארגון.

משלחת חמאס בראשות מוסא אבו מרזוק )במרכז התמונה( נפגשת במוסקבה עם סגן שר החוץ הרוסי מיכאל
בוגדנוב )ראשון מימין( )אתר חמאס 4 ,בפברואר (2021

משלחת חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין ניצלו את הביקור לפגישה )סוא 5 ,בפברואר  .(2021מאוחר
יותר נפגשו שתי המשלחות עם כאט'ם ג'לאלי ,שגריר איראן ברוסיה .על פי הדיווחים במהלך הפגישה
שוחחו הצדדים על ההתפתחויות המדיניות האחרונות בזירה הפלסטינית ובמיוחד בנושא הבחירות הכלליות
ברשות הפלסטינית )אתר חמאס 6 ,בפברואר . (2021

ז יא ד א ל נ ח 'א ל ה מ ש ב ח א ת ק א ס ם ס ל ימ א נ י
בדברים שנשא זיאד אלנח'אלה ,מזכ"ל הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בטקס וירטואלי שנערך באיראן
לזכרם של קאסם סלימאני ,מפקד כוח קדס לשעבר ,וסגנו ,ציין אלנח'אלה כי סלימאני פיקח בעצמו על
שיגור הרקטות שפגעו בתל אביב וכן פיקח על שליחתם של כלי נשק נוספים .אלנח'אלה ציין שמותו של
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סלימאני היה תחילתה של שרשרת קריסות שחלו במזרח התיכון ובהן הנורמליזציה בין ישראל למדינות ערב
)פלסטין אליום 2 ,בפברואר .(2021

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ת ג ו ב ו ת פ ל ס ט ינ י ו ת ל ה ח ל ט ת ב י ת ה ד י ן ה פ ל י ל י ה ב י נ ל א ו מ י
ב 5 -בפברואר  2021פרסם חבר השופטים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ) (ICCהחלטה לפיה לבית
הדין יש סמכות שיפוטית לגבי פלסטין בשטחים שנכבשו על ידי ישראל בשנת  1967בנימוק כי יש לראות
ב"פלסטין" ,החברה באמנת רומא ,מדינה אשר שטחה כולל את הגדה המערבית ,מזרח ירושלים ורצועת עזה
לצורך פתיחת חקירה בבית הדין הפלילי על "פשעים" שבוצעו בשטחים אלה .ההחלטה ,שהתקבלה ברוב,
מאשרת את מסקנות הבדיקה המקדימה אותה פרסמה ב 20-בדצמבר  2019פאטו בנסודה ,התובעת
הראשית של בית הדין ,ואשר ביקשה מחבר השופטים לבדוק .ההחלטה שהתקבלה סוללת את הדרך
לתובעת הראשית לפתוח בחקירה בעניין "פשעי מלחמה" שבוצעו לכאורה על ידי ישראל ברצועת עזה
ביהודה ,שומרון ובמזרח ירושלים החל מ 13-ביוני ) 2014מועד בו הצטרפה הרשות לאמנת רומא( .

נוסח החלטת חבר השופטים של בית הדין הפלילי הבינלאומי

בכירי הרשות הפלסטינית הביעו שביעות רצון רבה על החלטת שופטי בית הדין הפלילי והם רואים בה
הישג מדיני נוסף פרי פעילות מדינית הסברתית נמרצת ארוכת שנים מול  ,ICCמדינות העולם וארגונים
בינלאומיים נוספים .בכירים וביניהם אבו מאזן ,מחמד אשתיה ,ראש הממשלה ,וריאצ' אלמאלכי ,שר
החוץ והמהגרים ברשות הפלסטינית ,מיהרו לפרסם הודעות המשבחות את ההחלטה .ריאצ' אלמאלכי
פירט בראיון נרחב את ההכנות הנעשות ברשות לקראת פתיחת החקירה )עוד טרם הכריזה על כך התובעת
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הכללית( בציינו כי הם מודעים לעובדה שהחלטת בית הדין מטילה אחריות גם על חמאס וכי הם מתכוננים
לכך.

הבחירות לרשות הפלסטינית

תמונת הנושא של דף הפייסבוק של הטלוויזיה הפלסטינית 2021" :פלסטין בוחרת"
)דף הפייסבוק של הטלוויזיה הפלסטינית 9 ,בפברואר (2021

מ פ ג ש ה א ר ג ו נ י ם ה פ ל ס ט ינ ים ב ק ה יר
ב 8-בפברואר  2021החל בקהיר סבב שיחות פנים -פלסטיני בנוגע לבחירות בהשתתפות נציגי 14
ארגונים פלסטינים .בין המשלחות שהגיעו לקהיר משלחת פתח בראשות ג'בריל רג'וב ,מזכיר הוועד המרכזי,
משלחת חמאס בראשות צאלח אלעארורי ,סגן ראש הלשכה המדינית )במשלחת נוכח גם יחיא אלסנואר ,ראש
הלשכה המדינית של חמאס ברצועה( ,משלחת הג'האד האסלאמי בפלסטין בראשות מחמד אלהנדי,
משלחת החזית העממית לשחרור פלסטין החזית הדמוקרטית ועוד" .גורם" ברשות הפלסטינית מסר כי נמנעה
כניסת כלי תקשורת לפגישה כדי להבטיח את הצלחת המגעים )ופא 8 ,בפברואר .(2021

מימין :משלחות הארגונים יוצאות מהרצועה לקהיר דרך מעבר רפיח )אלקדס 7 ,בפברואר  .(2021משמאל:
משלחת חמאס בקהיר בראשות צאלח אלעארורי )ראשון מימין( ולצידו יחיא אלסנואר
)חשבון הטוויטר של  7 ,PALINFOבפברואר (2021

טרם הפגישה ציין חאזם קאסם ,דובר חמאס ,כי מטרת הדיאלוג היא להבטיח את קיום הבחירות בצורה
הוגנת ולספק את האווירה הדרושה להצלחתן )צפא 7 ,בפברואר  .(2021טאהר אלנונו ,דובר חמאס ,מסר
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כי חמאס הגיעה לכינוס בקהיר "בראש פתוח" בנוגע לכל סוגית הבחירות .הוא ציין כי הם מקווים להכריז
בקרוב על תוצאות חיוביות של סבב השיחות הנמצאות עדיין בשלב הראשוני שלהן )אלאקצא 8 ,בפברואר
 .(2021אחמד אלמדלל ,בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,הדגיש שלפני קיום הבחירות יש להביא לפיוס
פנימי ולהגדיר מחדש את סמכויות הגופים הפלסטינים כמו אש"ף והמועצה הלאומית הפלסטינית )פלסטין
אליום 8 ,בפברואר .(2021

ה כ נ ות ט כ נ יות
במקביל לקיום המפגש בקהיר נמשכות ההכנות הטכניות לקראת מערכת הבחירות ורישום הבוחרים .על פי
נתונים שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית עד כה נרשמו כ 2.3-מיליון מתוך כ 2.8-מיליון בעלי זכות בחירה
ביהודה ושומרון ,מזרח ירושלים ורצועת עזה )קרי ) ( 82%דף הפייסבוק של ועדת הבחירות המרכזית4 ,
בפברואר  .(2021עזאם אלאחמד ,חבר הועדה המרכזית של פתח ,אמר שמספר חברי המועצה
המחוקקת צומצם מ 765-ל 350 -וזאת מכיוון שהמועצה התנפחה והפכה לחסרת אפקטיביות )סוא3 ,
בפברואר .(2021
ברצועת עזה מצפים לביקור משלחת ועדת הבחירות .פריד טעמאללה ,דובר ועדת הבחירות המרכזית,
מסר כי המשלחת תגיע לרצועה ב 9-בפברואר  2021ותקיים שיחות עם נציגי הארגונים ומוסדות החברה
האזרחית )אלרסאלה.נט 7 ,בפברואר ,(2021
ד"ר חנא נאצר ,יו"ר בחירות המרכזית ברשות ,נפגש עם אחמד עסאף ,המפקח הכללי על התקשורת ,וחתם
על הסכם לכיסוי תקשורתי של מערכת הבחירות הפלסטינית )דף הפייסבוק של ועדת הבחירות המרכזית8 ,
בפברואר .(2021

ס וג ית ה ה צ ב ע ה ש ל ת וש ב י מ ז ר ח יר וש ל ים
במקביל להכנות לבחירות נמשך העיסוק בנושא השתתפות תושבי מזרח ירושלים בתהליך הבחירות.2
ג'בריל רג'וב ,חבר הועד המרכזי של פתח ,הצהיר שתושבי מזרח ירושלים ישתתפו בבחירות גם אם ישראל
תתנגד לכך )הטלוויזיה הפלסטינית 2 ,בפברואר  .(2021ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי פלסטינים
ממזרח ירושלים הנושאים תעודת זהות כחולה זכאים להתמודד בבחירות ולהצביע בהן מבלי שיצטרכו
להירשם בפנקס הבוחרים .תושבי ירושלים המתגוררים מחוץ למחוז ורוצים להצביע באחד המחוזות האחרים
צריכים להירשם במשרדי אחד מאזורי הבחירות )סוא  3 ,בפברואר .(2021

ח מ א ס מ ע ו ד ד ת ה ש ת ת פ ות ב ב ח יר ות
חמאס קוראת לאנשיה לקחת חלק פעיל בתהליך בחירות .ח'ליל אלחיה  ,חבר הלשכה המדינית של
חמאס ,אמר במסיבת עיתונאים שכינס שחמאס מעוניינת להקים לאחר הבחירות ממשלת אחדות
לאומית .יחד עם זאת ציין כי הם טרם קיבלו החלטה בנוגע לצורת ההשתתפות שלהם בבחירות האם ברשימה

 2בהתאם 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.
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משותפת של כלל הארגונים או ברשימה משותפת של מספר מצומצם של ארגונים .הוא קרא לתושבי הרשות
ירושלים להזדרז להירשם לקראת ההצבעה )אלאקצא 3 ,בפברואר  .(2021גם בכיר חמאס ראפת נאציף
פרסם קריאה לתומכי חמאס להזדרז להירשם בפנקס הבוחרים )אתר חמאס 2 ,בפברואר  .(2021ב
סרטון שהופץ על ידי כלי תקשורת המזוהים עם חמאס קורא יחיא אלסנואר ראש הלשכה המדינית של חמאס
ברצועה  ,לתומכי חמאס בגדה צעירים ,נשים וגברים להצביע לחמאס בבחירות הקרובות .הוא קורא לתומכי
חמאס לצאת ולממש את זכותם .בסרטון גם פונה יחיא אלסנואר ,לישראל ומציין כי הנהגת חמאס לא
תאפשר לה להתערב בהליך הבחירות  .אלסנואר מציין כי אם ישראל תנסה להתערב ,תדאג חמאס לשבש
את תהליך הבחירות בישראל .ברקע דבריו של אלסנואר מוצגות בסרטון תמונות של ישראלים נמלטים בעת
שיגורי רקטות וראש הממשלה בנימין נתניהו מובל למקלט בזמן שיגור רקטה בעת כינוס בחירות )שהאב4 ,
בפברואר . (2021

יחיא אלסנואר מעביר מסר מאיים לישראל )אתר צפא 2 ,בפברואר (2021

ה ש ת ת פ ות ה ג 'ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט ין ב ב ח יר ות
חצ'ר חביב ,בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין אמר ,כי ארגונו יפרסם את החלטתו לגבי ההשתתפות
בבחירות רק לאחר סיום סבב שיחות הארגונים בקהיר .חביב אישש בדבריו סקרי דעת קהל פלסטיניים
אחרונים המביעים אי שביעות רצון הציבור הפלסטיני מתפקודו הכללי של אבו מאזן ומצדדים בהתפטרותו
מתפקידו )ערוץ אלע'ד 4 ,בפברואר .(2021

פ ג יש ת א ב ו מ א ז ן ע ם ש ל יח ה א ו " ם
אבו מאזן נועד עם תור ונסלנד ,שליח האו"ם החדש לתהליך השלום במזרח התיכון .אבו מאזן בירך אותו על
כניסתו לתפקיד והדגיש בפניו את החשיבות שבפעילות הקוורטט כדי להאיץ את תהליך המשא ומתן בין ישראל
לפלסטינים על בסיס החלטות המוסדות הבינלאומיים ועל בסיס המשפט הבינלאומי )ופא 6 ,בפברואר .(2021
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אבו מאזן נפגש עם שליח מזכ"ל האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון
)ופא 6 ,בפברואר (2021

כ ינוס ה ל יג ה ה ע ר ב ית ב נוש א ה פ ל ס ט יני
הליגה הערבית התכנסה ב 8-בפברואר  2021בקהיר לכינוס חירום בדרג שרי חוץ לדיון בנושא
הפלסטיני .במהלך הפגישה מסר ריאצ' אלמאלכי ,שר החוץ והמהגרים ברשות הפלסטינית ,כי הפלסטינים
מוכנים להיות מעורבים בכל משא ומתן באמצעות ועידה בינלאומית אשר יתבסס על יסודות החוק הבינלאומי
על עקרונותיו ועל סמכויותיו ,בהובלת הקוורטט הבינלאומי ובמסגרת לוח זמנים ברור .עוד ציין ,כי הרשות
הפלסטינית דבקה ביוזמת השלום הערבית והביע תקווה שממשל ביידן בארה"ב ינקוט עמדה מעמיקה יותר
כלפי הנושא הפלסטיני )ופא 8 ,בפברואר  .(2021הודעת הסיכום של הועידה מציינת שהסוגיה הפלסטינית
מהווה סוגיה מרכזית וכי על מדינות ערב להתחייב לתמוך בזכויות העם הפלסטיני ובראשם זכות ההגדרה
העצמית ,זכות השיבה והקמת מדינה פלסטינית בגבולות  1967שבירתה מזרח ירושלים .בהודעה גם הודגש
הצורך להאיץ בגורמים בינלאומיים לנקוט צעדים כדי לפתוח במשא ומתן )אלע'ד 8 ,בפברואר .(2021

ריאצ' אלמאלכי נושא דברים בכינוס החירום של שרי החוץ של הליגה הערבית בקהיר ,אשר הוקדש לסוגיה
הפלסטינית )אתר משרד החוץ הפלסטיני 8 ,בפברואר (2021
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