חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 31-25באוגוסט 2021

ע יק ר י ת מ ונת ה מ צ ב
רצועת עזה :מאז  21באוגוסט  2021נמשכו מאמצי חמאס לחמם את הגזרה באמצעות שורה של עימותים
ואירועים יזומים אלימים על גבול ישראל רצועת עזה .במסגרת זאת התקיימה השבוע עצרת רבת משתתפים
בח'אן יונס .החל מ 28-באוגוסט  2021החלו לפעול יחידות ההטרדה הליליות לאורך גדר הגבול ברציפות מידי
ערב .כמו כן ,שוגרו בלוני תבערה לעבר ישראל .בחמאס ציינו כי האירועים ימשכו ואף יסלימו במידה וישראל לא
תענה לדרישותיהם להסרת "המצור" מעל רצועת עזה.

במאי 2019

למרות האירועים ,הכריזה ישראל על שורה של הקלות נוספות לרצועת עזה כולל הכנסה ,לראשונה מאז מבצע
"שומר החומות" ,של מגוון חומרי בנייה שנועדו לשיקום הרצועה .קטר הבטיחה את העברת הכספים בימים
הקרובים ,לאחר שנמצא מנגנון העברה המקובל על הצדדים .מצרים פתחה מחדש את מעבר רפיח לאחר שהיה
סגור במשך שישה ימים.
משלחת רשמית של בכירי חמאס ,בראשות אסמאעיל הניה ביקרה השבוע בירדן לראשונה מאז  .2006העילה
לקיום הביקור הייתה השתתפות בהלווייתו של אבראהים ע'ושה ,מבכירי חמאס .הניה הודה לירדן על הסיוע
ההומניטארי שהיא מעניקה לרצועת עזה.
יהודה ושומרון :נמשכו אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה בעיקר לעבר כלי רכב ישראליים הנעים
בכבישים .בפעולות סיכול ומנע של כוחות הביטחון הישראליים ברחבי יהודה ושומרון נמצאו ונתפסו אמצעי
לחימה רבים.
רשות פלסטינית :שר הביטחון ,בני גנץ ,נפגש בראמאללה עם אבו מאזן .בפגישה נדונו מגוון נושאים
בתחום המדיני ,ביטחוני ,אזרחי וכלכלי .הפגישה זכתה להד נרחב בכלי התקשורת הפלסטינים ,אשר גם
פרטו את הצעדים עליהם סוכם במהלך הפגישה .בפתח שיבחו את קיומה של הפגישה .חמאס והג'האד
האסלאמי בפלסטין תקפו את אבו מאזן על הפגישה שקיים ואף האשימו אותו בבגידה.
קורונה :נמשכת העלייה בתחלואה ביהודה ,שומרון ורצועת עזה .מספר החולים השבוע הוכפל .כמות
החולים הקשים בבתי החולים של הרשות הפלסטינית ממשיכה לעלות ,אולם לפי שעה מערכת הבריאות
מסוגלת להכיל את כמות המאושפזים ונרשמו רק עומסים נקודתיים במספר בתי חולים .גם במספר הנפטרים
חלה השבוע עלייה משמעותית .לפי שעה לא מדובר על הגבלות או סגר .משרד הבריאות פתח בקמפיין נרחב
למתן חיסונים .ברצועה פועלים להגברת החיסונים .לפי שעה לא מדובר על הטלת מגבלות כלשהן.
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ד ר ום יש ר א ל
ה מ ש ך פ ע יל ויות מ ח א ה א ל ימ ות
השבוע נמשכו המחאות המאורגנות והאלימות ברצועת עזה שנועדו להתעמת עם חיילי צה"ל ולהפעיל
לחץ על ישראל להרחיב את הסיוע לשיקום הרצועה ולזרז את הכנסת כספי המענק הקטרי .במסגרת זאת
התקיימה ב 25-באוגוסט  2021עצרת רבת משתתפים בח'אן יונס .החל מ 28-באוגוסט  2021פעלו יחידות
ההטרדה הליליות לאורך גדר הגבול ברציפות מידי ערב .כמו כן ,שוגרו בלוני תבערה לעבר ישראל.

ע צ ר ת מ ח א ה ב ח ' א ן יונ ס
ב 25-באוגוסט  2021התקיימה עצרת מחאה באזור ח'אן יונס .לקראת הפעילות פרסמו כלי התקשורת
הפלסטינים קריאה לציבור להגיע לאזור ולקחת חלק באירוע .כלי התקשורת גם הזהירו את ישראל מפני פגיעה
במפגינים .ערב האירוע מסרו "מקורות מצריים שלא הזדהו" כי מצרים דרשה מחמאס לבטל את האירוע .חמאס
סרבה אך הבטיחה שהיא תרחיק את המשתתפים ,ככל הניתן ,מהגדר ותמנע עימותים בין המפגינים הפלסטינים
לבין כוחות צה"ל כפי שהיה באירוע הקודם )ב 21-באוגוסט  ,2021בו נפצע אנושות לוחם משמר הגבול ומת
מאוחר יותר מפצעיו( .לדבריהם ,חמאס גם נענתה לדרישות המצרים להפסיק את שיגור בלוני התבערה עד
שישראל והמתווכים יגבשו דעה לגבי התחייבות ישראל להוציא לפועל את ההבנות לגבי הרצועה ולהקל על
"המצור" )אלערבי אלג'דיד 26 ,באוגוסט  .(2021כדי לספק את רצונה של מצרים ,במיוחד לאור החלטתה לסגור
את מעבר רפיח כאות מחאה על אי-ריסון המפגינים באירוע הקודם ,מספר שעות לפני קיום העצרת התקיימה
פגישה של נציגי הארגונים ברצועה במהלכה הוחלט על עיבוי כוחות הריסון בשטח )אלאיאם 26 ,באוגוסט
.(2021

מפגינים פלסטינים סמוך לגדר במזרח ח'אן יונס )חשבון הטוויטר של חסן אצליח 25 ,באוגוסט (2021
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מימין  :מנגנוני הביטחון של חמאס נערכים לאבטחת העצרת )דף הפייסבוק של צפא 25 ,באוגוסט .(2021
משמאל  :היערכות חמאס לעצרת )חשבון הטוויטר של חסן אצליח 25 ,באוגוסט (2021

פעילות המחאה בח'אן יונס החלה בשעות אחר הצהרים כאשר כאלף פלסטינים התאספו בשטח .ניתן היה
להבחין בנוכחות בולטת של פעילי כוח הריסון שהציבה חמאס שחצצו בין המפגינים לבין הגדר עצמה .עם זאת,
נמסר ,שחמאס אישרה לזרועות הצבאיות של הארגונים ברצועה להגיב צבאית נגד כל פגיעה ישראלית
בתנאי שהתגובה תהיה מוגבלת ליישובי עוטף עזה )אלאיאם 25 ,באוגוסט .(2021
למרות פריסת כוחות הריסון ,ניסו כמה עשרות מפגינים להתקרב לגדר .הם יידו אבנים וחפצים לעבר כוחות
צה"ל ,הציתו צמיגים וניסו לחבל בגדר .כוחות צה"ל עשו שימוש באמצעים לפיזור הפגנות כולל גז מדמיע שפוזר
מכלי טיס בלתי מאוישים .משרד הבריאות בעזה דיווח על  14פלסטינים ,שנפצעו במהלך האירועים ,חמישה מהם
מאש חיה )פלסטין אליום 25 ,באוגוסט .(2021
מחמד אלהנדי ,בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שנשא דברים בעצרת בשם הארגונים הפלסטינים ,אמר
כי על ישראל להפסיק את הסחבת ואת ההתמהמהות בהסרת "המצור" מעל הרצועה וכי היא לא יכולה לצפות
לשקט בגזרה כל עוד היא מונעת מהרצועה קבלת מזון ותרופות .לדבריו קיים קונצנזוס לאומי ברצועה לגבי
המשך הפעילות העממית נגד ישראל )שהאב 25 ,באוגוסט .(2021

אירועי שבת  28באוגוסט 2021
ב 28-באוגוסט  2021הגיעו כמה מאות פלסטינים לאזור מעבר קרני ,בצפון מזרח רצועת עזה .הפלסטינים,
הבעירו צמיגים ,השליכו נפצים ומטענים מאולתרים ויידו אבנים .כמה עשרות מהם התקרבו לגדר וניסו לפגוע
בה .כוחות צה"ל עשו שימוש באמצעים לפיזור הפגנות .במקביל לאירועים דווח על שיגור בלוני תבערה לעבר
שטח ישראל .דווח על שתי שריפות שפרצו בשטח המועצה האזורית אשכול .חוקר שריפות של מחוז דרום בכבאות
והצלה קבע כי הגורם לשריפות היה בלוני תבערה.
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קריקטורה המבטאת את נחישותם של משגרי בלוני התבערה ברצועה להמשיך בפעילותם עד להסרת "המצור"
מעזה .בערבית " :עזה"" ,מצור" )דף הפייסבוק קריקטורות פלסטיניות 29 ,באוגוסט (2021

בתגובה תקפו מטוסי חיל האוויר בליל  29-28באוגוסט  2021מספר מטרות צבאיות של חמאס ברצועה .בין
המטרות מתחם צבאי ששימש לאימונים ולייצור אמצעי לחימה ופיר מנהרת טרור סמוך לג'באליא )דובר
צה"ל 29 ,באוגוסט  .(2021כלי התקשורת הפלסטינים דיווחו על תקיפת מוצב צלאח אלדין במרכז הרצועה ומוצב
במזרח בית חאנון .כמו כן ,דיווחו כי בתגובה נורו לעבר המטוסים אמצעי נ"מ )שהאב 29 ,באוגוסט .(2021

מימין :האתרים שהותקפו על ידי צה"ל )דובר צה"ל 29 ,באוגוסט .(2021
משמאל :יעד שתקף צה"ל )דף הפייסבוק של צפא 29 ,באוגוסט (2021

ה ח ל ט ה ע ל מ ש ך ה פ ע יל ות
לאחר האירועים באזור מעבר קרני הודיע החמ"ל המשותף של יחידות שיגור הבלונים ויחידות ההטרדה
הלילית ,בתום פגישה שקיים ,כי החל משבת ) 28באוגוסט  (2021בשעות הערב הם ינקטו בצעדי הסלמה
הדרגתיים שיחלו בפעילות של יחידות ההטרדה הלילית ולאחר מכן שיגור בלוני תבערה ונפץ .לדברי ההודעה
שפרסם החמ"ל" ,המצור" הנמשך על רצועת עזה דוחף אותם להפוך את חיי תושבי יישובי עוטף עזה לגיהינום
ולאזור שבו לא ניתן לחיות ועל כן התקבלה החלטה שאין דרך חזרה ממנה .בהודעה גם נשמעה אזהרה לישראל
כי במקרה של פגיעה בפלסטינים המתקוממים על הגדר היא תשלם מחיר כבד )אלרסאלה 28 ,באוגוסט .(2021
על פי אלאח'באר הלבנוני ,החליטו הארגונים הפלסטינים על הסלמה הדרגתית לאורך הגבול על בסיס יומי,
אשר תופסק רק כאשר תושבי הרצועה ירגישו שהמצב משתפר וששיקום הרצועה החל .מטרת הפעולות היא
לשבור את "המשוואה" של ישראל הקובעת כי שיגור בלוני תבערה ייענה בתקיפה ובמטרה להכשיל את הניסיון
הישראלי לקשור בין תהליך השיקום לסוגיית החיילים "השבויים" )אלאח'באר 30 ,באוגוסט " .(2021מקור
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ברצועה" מסר כי הארגונים החליטו לאפשר את המשך הפעילויות בכל יום באזור אחר ברצועה .הארגונים אף פנו
לפעילים בשטח וביקשו מהם להרחיב את השימוש בבלוני נפץ ותבערה ובאמצעי לחץ נוספים )אלאיאם30 ,
באגוסט .(2021
יחידת בני אלזוארי ,המזוהה עם חמאס ,פרסמה תמונה של מטען ואיימה ,כי בקרוב הוא ישוגר באמצעות בלוני
נפץ לדבריהם זהו "מטען הרסני" והם מכינים אותו ליום בו יקבלו פקודה להתחיל בפעולה )דף הפיסבוק של בני
אלזוארי רפיח ,חולית השריון 29 ,באוגוסט .(2021

יח יד ות ה ה ט ר ד ה ה ל יל ית
החל מ 28-באוגוסט  2021החלו יחידות ההטרדה הלילית לפעול בכל ערב ברציפות ,בכל פעם בגזרה שונה על
גבול הרצועה .להלן פירוט האירועים:
ב 28-באוגוסט  :2021מוקד הפעילות היה סמוך לגדר במזרח העיר עזה .פלסטינים שהגיעו סמוך
לגדר הציתו צמיגים ,השליכו אבנים ומטענים מאולתרים לעבר כוחות צה"ל .כלי התקשורת הפלסטינים
דיווחו גם על שיגור בלוני תבערה לעבר עוטף עזה ,אולם בשטח לא אותר דבר .על פי משרד הבריאות
בעזה 11 ,פלסטינים נפצעו בעימותים ,שלושה מהם באורח בינוני מירי אש חיה )סוא 29 ,באוגוסט .(2021

עימותים ופעילות הטרדה לילית במזרח העיר עזה )חשבון הטוויטר של חסן אצליח 28 ,באוגוסט (2021

השימוש בצמיגים במהלך פעילות ההטרדה הלילית במזרח העיר עזה
)חשבון הטוויטר של חסן אצליח 28 ,באוגוסט (2021

ב 29-באוגוסט  2021בשעות הערב חודשה ,על פי המתוכנן ,פעילות יחידות ההטרדה הלילית .מוקד
הפעילות היה באזור ג'באליא בצפון רצועת עזה .כ 300-מ' מגדר הביטחון )דניא אלוטן  29באוגוסט
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 .(2021משרד הבריאות ברצועה דיווח על  18פצועים .לטענת משרד הבריאות מבין הפצועים אחד נפגע
באורח בינוני מירי אש חיה )סוא 29 ,באוגוסט .(2021

מימין :מפגינים פלסטינים עושים דרכם ברכב מלא בצמיגים למוקד הפעילות מזרחית לג'אבליא )דף הפייסבוק
של צפא 29 ,באוגוסט  .(2021משמאל :פעילות ההטרדה הלילית מזרחית לג'אבליא )חשבון הטוויטר של
 29 ,PALINFOבאוגוסט (2021

ב 30-באוגוסט  :2021פעלו יחידות ההטרדה הלילית בשני מוקדים מזרחית לעיר עזה ומזרחית
לח'אן יונס .הפלסטינים השליכו מטעני נפץ ושיגרו בלוני תבערה .הפלסטינים דיווחו כי כוחות צה"ל ירו
רימוני גז ופצצות תאורה לעבר המשתתפים )פאל אינפו ,דניא אלוטן 30 ,באוגוסט  .(2021משרד
הבריאות ברצועה מסר על שישה פצועים ,שלושה מהם נפגעו מאש חיה .דווח גם על צלם שתיעד את
הפעילות ונפגע מרימון גז )שהאב 30 ,באוגוסט .(2021
ברשתות החברתיות פורסם כרוז הקורא לציבור לקחת חלק באירוע הבא שיתקיים ב 3-בספטמבר
 2021בשעה  1700סמוך לגדר הגבול באזור ח'אן יונס )ממזרח לח'זאעה( תחת הכותרת "עוד נתפלל
בירושלים".

מימין  :פעילות ההטרדה הלילית במזרח ח'אן יונס .משמאל :פלסטיני מחזיק ביד אחת שני רימונים ובידו השנייה
נפץ )חשבון הטוויטר של חסן אצליח 30 ,באוגוסט (2021

פוזי ברהום ,דובר חמאס ,הטיל על ישראל את האחריות על כל תוצאות והשלכות "המצור" על הרצועה
והתדרדרות המצב ההומניטארי בקרב תושבי הרצועה .הוא שלח ברכות לצעירים המתקוממים ברצועה ,בשכם
בג'נין בירושלים ובחברון )אתר חמאס 29 ,באוגוסט  .(2021בהתבטאות נוספת אמר פוזי ברהום ,כי חמאס ושאר
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הארגונים ימשיכו במגעים עם המתווכים המצרים עד ש"תוקפנות ישראל" נגד רצועת עזה תסתיים וכי הפעילויות
העממיות בשטח תמשכנה באמצעות כל כלי המאבק .הוא ציין ,כי הם מקווים שהלחץ שהארגונים והמתווכים
מפעילים על ישראל במטרה להביא לשבירת המשוואה ולכפיית משוואה חדשה יביא לתוצאות )מען  26באוגוסט
.(2021
טארק סלמי ,דובר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,אמר כי מה שקורה סמוך לגדר הוא "התנגדות עממית"
שנועדה להעביר את מסר "העוול אותו חווה העם הפלסטיני" לדעת הקהל האזורית והבינלאומית ולישראל.
לדבריו ,לאור המשך המצור ומניעת שיקום הרצועה כל האפשרויות פתוחות בפני "ההתנגדות" )דניא אלוטן,
 29באוגוסט .(2021
ח'צ'ר חביב ,בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,אמר כי הפסקת הפעילות באזור הגבול ,שנועדה להפעיל
לחץ על ישראל ,לא באה בחשבון כרגע והיא תלויה בהיענות ישראל לתנאי הארגונים הפלסטינים בעזה ,הסרת
"המצור" ,שיקום הרצועה והפסקת ההפרות בירושלים .הוא ציין ,שההקלות האחרונות ,עליהן הודיעה ישראל ,לא
עונות על הדרישות המינימאליות .לדבריו ,קיים קונצנזוס בין כל הארגונים להמשיך את הפעילויות בהתאם
ללוח הזמנים שהם ימצאו לנכון ויאשרו בהמשך בהתאם להתפתחויות )אלאיאם 27 ,באוגוסט .(2021
פרשן עזתי הבהיר ,כי חמאס לא רוצה להיכנס לעימות צבאי חדש עם ישראל אבל לא מוכנה להשלים עם
המצב הנוכחי ולכן היא בחרה "באופציית ביניים" של שיגור בלוני תבערה ,הפעלה יחידות ההטרדה הלילית
ו"התנגדות עממית" כדי ללחוץ על ישראל .זאת ,מכיוון שלדעתה לא מופעל לחץ מספיק על ישראל מצד
המתווכים )רדיו אלאקצא 28 ,באוגוסט . (2021

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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בפעילות יזומה של בלשי המשטרה בג'יפתליכ )בבקעת הירדן( נמצאו ,במהלך חיפוש בבית ,כלי נשק מאולתר
מסוג קרלו ותחמושת .מספר פלסטינים ,תושבי המקום ,נעצרו לחקירה )דוברות המשטרה 30 ,באוגוסט .(2021
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אמצעי הלחימה שנתפסו
) דוברות המשטרה 30 ,באוגוסט (2021

בפשיטה שערכו כוחות משטרה על בית בכפר פלסטיני בגזרת חברון נתפסו אמצעי לחימה רבים ביניהם
עשרה אקדחים ,שישה רובים מסוג  ,M16חלקי כלי נשק מפורקים 130 ,מחסניות ,תחמושת ,כוונות ועוד )דוברות
המשטרה 27 ,באוגוסט .(2021

אמצעי הלחימה שנתפסו )דוברות המשטרה 27 ,באוגוסט .(2021

במהלך פעילות מעצרים של כוחות הביטחון הישראליים באבו דיס במזרח ירושלים נעצרו שני פלסטינים
חשודים .במהלך האירועים התפתחו הפרות סדר אלימות שכללו השלכת מטענים ,בקבוקי תבערה ואבנים לעבר
הכוחות .בעת יציאת הכוחות מהשטח נפגע קצין משמר הגבול ,באורח קל ,מיידוי אבנים )דוברות המשטרה26 ,
באוגוסט . (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
השבוע נמשכו אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה בעיקר לעבר כלי רכב ישראליים הנעים בכבישים.
להלן אירועים בולטים:
 29באוגוסט  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש  55בין עזון לקרני שומרון )מזרחית לקלקיליה(
לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 29 ,באוגוסט .(2021
 29באוגוסט  :2021בקבוק תבערה הושלך ,מכלי רכב חולף ,לעבר כוח צה"ל בין בית פג'אר למגדל עוז
)דרומית מערבית לבית לחם( .לא היו נפגעים .משליכי בקבוק התבערה נמלטו )הצלה ללא גבולות יו"ש,
 29באוגוסט .(2021
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 29באוגוסט  : 2021אבנים יודו לעבר כלי רכב באזור תקוע המערבית .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק
)הצלה ללא גבולות יו"ש 29 ,באוגוסט .(2021
 29באוגוסט  : 2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש ירושלים גוש עציון בין צומת אלח'צ'ר לכביש
המנהרות .גם ב 27-באוגוסט  2021יודו במקום אבנים לעבר כלי רכב .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק
)הצלה ללא גבולות יו"ש29 ,באוגוסט .(2021
 28באוגוסט  :2021אבנים ובקבוקי תבערה הושלכו לעבר כלי רכב בכביש עוקף חוסאן )דרומית
מערבית לבית לחם( .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 28 ,באוגוסט .(2021
 28באוגוסט  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בין תפוח לאריאל .לא היו נפגעים נגרם נזק לכלי רכב
)הצלה ללא גבולות יו"ש 28 ,באוגוסט .(2021
 26באוגוסט  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש גוש עציון ירושלים בין אלח'צ'ר לאפרת  .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לשמשת כלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 26 ,באוגוסט .(2021
 25באוגוסט  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב באזור לובן אלשרקיה ,צפונית מזרחית לראמאללה  .לא
היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 25 ,באוגוסט .(2021
 25באוגוסט  :2021כוחות צה"ל זיהו שני חשודים שהשליכו בקבקו תבערה לעבר כלי רכב סמוך למחנה
הפליטים אלערוב .הלוחמים פתחו בירי לעבר החשודים ועצרו אחד מהם )הצלה ללא גבולות יו"ש25 ,
באוגוסט .(2021
 25באוגוסט  : 2021אבנים יודו לעבר כלי רכב באזור עאבוד )צפונית לראמאללה( .לא היו נפגעים נגרם
נזק לשמשת כלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 25 ,באוגוסט .(2021
 25באוגוסט  : 2021בקבוק תבערה הושלך לעבר גדר הישוב כרמי צור .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק
)הצלה ללא גבולות יו"ש 25 ,באוגוסט .(2021
 24באוגוסט  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס באזור תרמוסעיא )צפונית מזרחית לראמאללה( .לא היו
נפגעים ,נגרם נזק לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 24 ,באוגוסט .(2021
 24באוגוסט  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך לחזמא )צפונית מזרחית לירושלים( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 24 ,באוגוסט .(2021
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ר צ וע ת ע זה
ה מ ש ך ה ק ל ות ש ל י ש ר א ל ל ר צ ו ע ה
למרות האירועים האלימים במהלך השבוע על גבול ישראל-רצועת עזה ,הודיע מתאם פעולות הממשלה
בשטחים על שורה של הקלות נוספות .מדובר בשורה של הקלות הנוגעות ,בין היתר ,להכנסת סחורות נוספות
לרצועה דרך מעבר כרם שלום .ב 30-באוגוסט  2021דיווחה סוכנות שהאב על הכנסת מגוון חומרי בנייה לרצועה
דוגמת לוחות גבס ,קרמיקה ,שיש ,גרניט ומלט .לדברי הסוכנות ,החומרים הוכנסו לרצועה לראשונה מאז מבצע
"שומר החומות" )שהאב 30 ,באוגוסט  .(2021עבד אללטיף אלקאנוע ,דובר חמאס ,ציין שההקלות שניתנו
לרצועה אינן בגדר "טובה" וכי הן חלק מהזכויות המגיעות לעם הפלסטיני )סוא 26 ,באוגוסט .(2021
עלאא' אלאערג' ,יו"ר התאחדות הקבלנים ברצועת עזה ,ציין כי כמות חומרי הגלם שהכניסה ישראל
לרצועה מוגבלת מאד והיא לא עונה על דרישות ענף הבנייה .לדבריו ,בשל הסגרים מורגש מחסור בחומרי בנייה
בשוק .אלאערג' ציין ,כי תכניות השיקום טרם החלו בפועל ,אולם כאשר אלה יחלו הדרישה לחומרי בנייה תגדל
משמעותית )מען 31 ,באוגוסט .(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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מימין :הכנסת כלי רכב לרצועת עזה דרך מעבר ארז )חשבון הטוויטר של חסן אצליח 24 ,באוגוסט .(2021
משמאל :הכנסת בטון )דף הפייסבוק של צפא 30 ,באוגוסט (2021

פ ת יח ת מ ע ב ר ר פ י ח
איאד אלבזם ,דובר משרד הפנים ברצועה ,הודיע ,כי על פי החלטת שלטונות מצרים יפתח מעבר רפיח
מידית לתנועת תושבים פלסטינים ממצרים לרצועה וכי מיום ראשון ישוב מעבר רפיח למתכונת פעילות רגילה .
ב 29-באוגוסט  2021דווח שמצרים פתחה את המעבר באופן מלא לתנועה משני הכיוונים .זאת ,לאחר שישה
ימים בהם היה סגור .במקביל ,נמסר כי מצרים מקיימת מגעים אינטנסיביים עם ישראל ועם הארגונים הפלסטינים
כדי להקל על המצב ההומניטארי ברצועה )סוא 29 ,באוגוסט .(2021

מימין :פתיחת מעבר רפיח )צפא 29 ,באוגוסט  .(2021משמאל :קריקטורה לפיה ישראל שולטת בפועל במעבר
רפיח ולא מצרים )דף הפייסבוק של אסמאעיל אלבזם 24 ,באוגוסט (2021

ה מ ע נק ה ק ט רי
מקורות פלסטינים מסרו כי קטר העבירה לחמאס מסרים מרגיעים בנוגע לתשלום המענק ,בציינה שהכספים
יועברו כבר בתחילת חודש ספטמבר  2021בהתאם למנגנון החדש שגובש על ידי האו"ם וקטר .מצרים עדכנה
במקביל את חמאס כי ישראל מתכוונת להעניק הקלות חדשות שתכנסנה לתוקף ,בהן הכנסת חומרי בנייה
המיועדים לשיקום הרצועה )אלאח'באר 27 ,באוגוסט  .(2021מחמד אלעמאדי ,ראש הוועדה הקטרית לשיקום
הרצועה ,עומד להגיע ב 2-בספטמבר  2021לרצועה .במהלך הביקור יערוך פגישות עם בכירים ברצועה )סוא,
 30באוגוסט .(2021
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חסין אלשיח' ,יו"ר הרשות לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית ,אמר כי בהתאם להנחיות אבו מאזן .הגיעו
מחמד אשתיה ,ראש ממשלת הרשות ,ונציגי קטר לסיכום בנוגע להכנסת כספי המענק הקטרי לרצועה )חשבון
הטוויטר של חסין אלשיח' 30 ,באוגוסט  .(2021מחמד אשתיה ציין גם הוא כי הוסרו כל המכשולים שעמדו בפני
הגעת כספי הסיוע למשפחות הנזקקות ברצועה )ופא 26 ,באוגוסט .(2021

מ ו ת פ ע י ל ה ז ר וע ה צ ב א י ת ש ל ח מ א ס ב א י ר ו ע י ה מ ח א ה
כלי התקשורת הפלסטינים הודיעו על מותו של אסאמה ח'אלד דעיג' ,בן  ,32תושב ג'באליא ,פעיל הזרוע
הצבאית של חמאס .דעיג' נפצע מאש צה"ל במהלך ההפגנות האלימות בגבול הרצועה ב 21 -באוגוסט 2021
ומת מפצעיו מספר ימים לאחר מכן .בכלי התקשורת התפרסמו תמונותיו כשהוא לבוש מדים וכן תיעוד שלו
במהלך ההפגנה האלימה על גדר הגבול.
חמאס הביעה צער על מותו ,בהודעה רשמית שפרסמה ,והדגישה את חשיבות המשך ההתנגדות לישראל
בכל הצורות והאמצעים ביהודה ,שומרון ,ירושלים וברצועת עזה .גם הזרוע הצבאית של חמאס פרסמה
הודעה מטעמה בה ציינה כי הוא השתייך ליחידת "מגני הספר" )דניא אלוטן 25 ,באוגוסט  .(2021הלווייתו
התקיימה בג'באליא בהשתתפות פעילי הזרוע הצבאית .גופתו נעטפה בדגל חמאס )שהאב 25 ,באוגוסט .(2021
בתקשורת נמסר כי הוא נפצע יותר משבע פעמים במהלך צעדות השיבה .גם סהיל אלהנדי ,בכיר חמאס,
שספד לו ציין זאת )אלרסאלה.נט 25 ,באוגוסט .(2021

מימין  :אסאמה דעיג' במדים חמוש ברובה )אלרסאלה נט 25 ,באוגוסט  .(2021משמאל:
דעיג' דקות ספורות לפני שנפצע )חשבון הטוויטר של  25 ,QUDSNבאוגוסט (2021

מספר ימים לאחר מכן נמסר על מותו של חסן אבו אלניל ,בן  12משכונת תפאח בעיר עזה ,לאחר שנפצע
במהלך האירועים בגדר ב 21-באוגוסט ) 2021ופא 28 ,באוגוסט  .(2021חמאס הביעה צער על מותו בהודעה
רשמית שפרסמה מטעמה )אתר חמאס 28 ,באוגוסט  .(2021גופתו נעטפה בדגל הזרוע הצבאית של חמאס )דף
הפייסבוק של צפא 28 ,באוגוסט .(2021
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עמר אבו ניל עטוף בדגל עליו סמל גדודי עז אלדין אלקסם
)דף הפייסבוק של צפא 28 ,באוגוסט (2021

ב יק ור מ ש ל ח ת ח מ א ס ב יר ד ן
משלחת בכירי חמאס ,בראשות אסמאעיל הניה ,ראש הלשכה המדינית ,וח'אלד משעל ,מנהיג חמאס
בחו"ל ,הגיעה ב 27-באוגוסט  2021לביקור בירדן לראשונה מזה שנים רבות .העילה לקיום הביקור הייתה
השתתפות בהלווייתו של אבראהים ע'ושה ,מבכירי חמאס ,שמת בירדן ממחלה בגיל  .85במהלך מסע ההלוויה
נשמעו קריאות מצד המשתתפים בזכות חמאס ,הזרוע הצבאית שלה ומחמד צ'יף העומד בראשה

)סוא 27

באוגוסט  .(2021בדברים שנשא אסמאעיל הניה במהלך ההלוויה ,הוא הודה לירדן על הסיוע ההומניטארי שהיא
מעניקה לרצועת עזה וציין שהעם הירדני חולק עם העם הפלסטיני את התקווה והכאב )עמון 27 ,באוגוסט .(2021
יצוין כי מאז שנת  2006לא אישרה ירדן כניסה רשמית של בכירי חמאס לשטחה אלא בנסיבות הומניטאריות.
אבו מאזן שוחח עם ח'אלד משעל ונחם אותו על מותו של אבראהים ע'ושה )שהאב 27 ,באוגוסט .(2021

מימין :אסמאעיל הניה וח'אלד משעל נושאים את גופתו של סמיר ע'ושה בהלווייתו בירדן )דף הפייסבוק
של צפא 27 ,באוגוסט  (2021משמאל :אסמאעיל הניה וח'אלד משעל מבקרים חולים פלסטינים בבתי
חולים בירדן )דף הפייסבוק של צפא 28 ,באוגוסט (2021

תנועת האחים המוסלמים בירדן בירכה על החלטת מלך ירדן עבדאללה לאפשר למנהיגי חמאס להגיע
לעמאן .בהודעה שפרסם מעאד' אלח'ואלדה ,דובר הארגון ,נאמר כי מדובר בצעד בכיוון הנכון שמחזק את
האינטרס הלאומי ואת תפקידה הפעיל של ירדן למען העם הפלסטיני וסוגית ירושלים .הדובר גם הביע תקווה
שצעד זה יהיה תחילתו של קשר מתמשך שישרת את האינטרסים של ירדן ושל העם הפלסטיני )דף הפייסבוק
תנועת האחים המוסלמים בירדן 28 ,באוגוסט .(2021
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ב יק ור ב כ יר ח מ א ס ב ר וס יה
מוסא אבו מרזוק ,סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס ,נועד עם מיכאל בוגדנוב ,סגן שר החוץ הרוסי,
בלשכת משרד החוץ במוסקבה .על פי הדיווחים דנו השניים בהתפתחויות האחרונות בסוגיה הפלסטינית
ו"בפגיעות המתמשכות" של ישראל ביהודה ,שומרון ,ירושלים ורצועת עזה .בוגדנוב העביר את עמדת רוסיה
התומכת בסוגיה הפלסטינית והציג את מאמצי רוסיה בנושא )אתר חמאס 28 ,באוגוסט .(2021

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
פ ג יש ת ש ר ה ב יט ח ון ב נ י ג נ ץ ע ם א ב ו מ א ז ן
ב 29-באוגוסט  2021נפגש שר הביטחון ,בני גנץ ,בראמאללה עם אבו מאזן .לשכת שר הביטחון דיווחה כי
בפגישה נדונו נושאים מדיניים ,ביטחוניים אזרחיים וכלכליים .גנץ מסר לאבו מאזן שישראל נכונה לקדם שורה
של צעדים שיחזקו את כלכלת הרשות הפלסטינית .כמו כן דנו השניים ,על פי ההודעה ,בעיצוב המציאות
הביטחונית האזרחית והכלכלית ביהודה ,שומרון ורצועת עזה .השניים הסכימו להמשיך ולעמוד בקשר בנוגע
לסוגיות שהועלו )תקשורת שר הביטחון 30 ,באוגוסט  .(2021יצוין ,כי היה זה מפגש ראשון מסוגו לאחר שנים
ארוכות של נתק בין ממשלות ישראל לבין לשכת אבו מאזן.
הפגישה זכתה להד נרחב בכלי התקשורת הפלסטיני ,אשר גם פרטו את הצעדים עליהם סוכם במהלך
הפגישה ביניהם העברת הלוואה לרשות הפלסטינית בסכום של חצי מיליארד שקלים ,הרחבת היתרי התעסוקה
לפלסטינים ומתן אישורי בנייה לפלסטינים בשטח .C
בפתח שיבחו את קיומה של הפגישה .מניר אלג'אע'וב ,ראש לשכת ההסברה בפתח ,ציין כי הם רואים בחיוב
כל פגישה עם הישראלים אשר תניב הישגים לעם הפלסטיני וכי יש להתייחס אליה בראייה כוללת ומנקודת מבט
לאומית .בתגובה לאלה שמתחו ביקורת על הפגישה ציין שהרשות הפלסטינית צריכה לקחת בחשבון את כל
הדעות שהושמעו מטעם הארגונים והיא מכבדת את עמדותיהם הנובעות ממניעים לאומיים .אולם ,הפגישה
התקיימה על בסיס העקרונות הפלסטינים לא היו בה שום ויתורים ,והנושאים העיקריים שנדונו בה היו איחוד
משפחות והחזרת כספי הסילוקין שממשלת ישראל מקזזת מהמיסים .עוד ציין ,כי הפגישה התקיימה במסגרת
בניית האמון בין הרשות לממשל ארה"ב וכל הנקודות שעלו בה היו אינטרס של הפלסטינים )אלערבי אלג'דיד,
 30באוגוסט .(2021
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קריקטורות פלסטיניות הלועגות לאבו מאזן על פגישתו עם שר הביטחון בני גנץ .מימין " :אם יחסר לך דבר ,אמור
לי" .משמאל  :חסין אלשיח' מתראיין לתקשורת לאחר הפגישה ואומר" :המפגש היה פורה וחיובי" )דף הפייסבוק
קריקטורות פלסטיניות 30 ,באוגוסט (2021

חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין תקפו את אבו מאזן על הפגישה שקיים והאשימו אותו בבגידה .היו אף

כאלה שפרשו את הפגישה כניסיון להחליש את רצועת עזה .בביטאון חמאס צוין שהמפגש נערך ימים ספורים
לאחר שיאיר לפיד ,שר החוץ ,הצהיר שלא תקום מדינה פלסטינית בתקופת ממשלת בנט )אלרסאלה30 ,
באוגוסט .(2021
עבד אללטיף אלקאנוע ,דובר חמאס ,כינה את הפגישה "התנהגות מבישה שעל כל העם הפלסטיני להתנגד
לה" .לדבריו פגישת אבו מאזן עם שר הביטחון היא בבחינת "תקיעת סכין בגב העם הפלסטיני ובגידה בדם
השהידים" וכי אבו מאזן ממשיך לוותר על הערכים הלאומיים ופועל לייפות את פניה של ישראל )אתר חמאס,
 30באוגוסט .(2021
חזאם קאסם ,דובר נוסף של חמאס ,אמר כי פגישות שכאלה ממשיכות את קו האשליה של הנהגת הרשות
לפיו ניתן להשיג משהו עבור העם הפלסטיני באמצעות המסלול הכושל של הסדר עם ישראל .עוד ציין כי הפגישה
תעודד צדדים באזור שרוצים לנרמל את היחסים עם ישראל ותחליש את העמדה הפלסטינית המתנגדת
לנורמליזציה )צפא 31 ,באוגוסט .(2021
ח'צ'ר חביב ,בכיר בג'האד האסלאמי ,אמר ,כי הפגישה הייתה "מכת הלם" לפלסטינים ונעשתה בניגוד לרצון
הכלל .לדבריו ,במקום להיפגש עימו היה על אבו מאזן לפעול להעמדתו לדין בבית הדין בהאג בגין "פשעי מלחמה
ואחריותו למותם של פלסטינים") ,אלקדס אליום 31 ,באוגוסט  .(2021טארק סלמי ,דובר הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,ציין כי הפגישה היא "דקירה" בגב העם הפלסטיני וכי דמם של הילדים שנהרגו על ידי הצבא הישראלי
בפקודת גנץ עדיין לא יבש )אתר הג'האד האסלאמי בפלסטין 30 ,באוגוסט .(2021

מ ג ע ים ל ק יד ום מ ש א ומ ת ן
מחמד אשתיה ,הודיע בישיבת הממשלה השבועית ,כי ב 2-בספטמבר  2021תתקיים פגישת פסגה מצרית
ירדנית בקהיר .מטרת הפגישה ,לדבריו ,להאיץ בממשל ארה"ב לקיים את הבטחותיו בעניין השמירה על
פתרון שתי מדינות באמצעות צעדים פרקטיים ולסלול דרך לפתיחת תהליך מדיני שיביא להקמת מדינה
פלסטינית ,כולל זכות שיבה לפליטים )ופא 30 ,באוגוסט .(2021
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בפגישה עם נציגי מדינות אירופה ברשות קרא מחמד אשתיה לאיחוד האירופאי להוביל יוזמה חדשה לחידוש
תהליך השלום .הוא גם קרא ללחוץ על ישראל להפסיק את ההפרות בשטחים ולכבד את ההסכמים עליהם היא
חתומה עם הפלסטינים באופן שיסייע לפתיחת דיאלוג עמה בסוגיות כלכליות ומדיניות ובסוגיות הסכם הקבע
)אלאיאם 30 ,באוגוסט .(2021

ס יוע ב ינ ל א ומ י ל ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
מחמד אשתיה השתתף בטקס חתימת הסכם סיוע מטעם גרמניה לרשות הפלסטינית בסך  25מיליון יורו
שנועד עבור מערכת החינוך הפלסטינית .הסיוע מוענק מגרמניה בשיתוף אירלנד ,פינלנד ונורבגיה .לדברי
אשתיה ,ישמשו כספי הסיוע לבנייה ושיקום בתי ספר ורכישת ציוד )ופא 26 ,באוגוסט .(2021

פ ג יש ת ש ר ת ה ב ר י א ו ת ע ם א מ ם ש ל מ ח ב ל י ם פ ל ס ט י נ י ם
מי אלכילה ,שרת הבריאות ברשות הפלסטינית ,נפגשה עם אם נאצר אבו חמיד .2בפגישה במהלכה נדון
מצבו הרפואי של בנה האסיר נאצר אבו חמיד ,האשימה אלכילה את ישראל בהזנחה רפואית של האסירים
הפלסטינים ובכך שהיא גורמת להם לדבריה" ,מוות איטי" )דף הפייסבוק של משרד הבריאות הפלסטיני29 ,
באוגוסט .(2021

מ ש פ ח ת נ ז א ר ב נ א ת פ ו ע ל ת ל ה ג ש ת ת ב י ע ה נ ג ד ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
משפחת הפעיל הפוליטי נזאר בנאת ,שנהרג על ידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים במהלך ניסיון לעוצרו,
פרסמה הודעה לפיה בכוונתה להגיש תביעה נגד הרשות הפלסטינית בבתי משפט אירופאים בגין מה שהיא
מכנה "חיסול" בנם .אחיו של נזאר ,ע'סאן ,מסר לכלי תקשורת בגרמניה כי המשפחה נקטה ותנקוט בקרוב
בצעדים מעשיים במטרה להפוך את נושא הריגתו לבינלאומי .הוא ציין שבני המשפחה מתכוונים לפנות ,בין
השאר ,לבית הדין הפלילי הבינלאומי ) (ICCולהגיש תביעה נגד הרשות .לדבריו כבר נעשתה פנייה לצוות של
האו"ם במטרה להביא לפתיחת חקירה עצמאית בנושא )אלרסאלה 26 ,באוגוסט .(2021
בתוך כך ,השמיעו פעילים פוליטיים ,שנעצרו על ידי הרשות ,בעת שהשתתפו באירועי מחאה על הריגתו של
נזאר בנאת דברי ביקורת על תנאי המעצר במתקן המשטרה הפלסטינית בו שהו .כך למשל סיפרה כות'ר
סחויל ,אשת אקדמיה ומרצה ,כי העצורים שהו זמן רב במתקן המעצר בתנאים בלתי אנושיים ,בחדרים
מלוכלכים וללא כסאות ישיבה .חמזה זבידאת ,פעיל פלסטיני נוסף ,סיפר כי תנאי המעצר והשהייה במתקן
המשטרה הפלסטינית היו קשים ביותר ובלתי אנושיים 23 .עצורים הוכנסו לחדר קטן .המקום היה מלוכלך
מאד וצפוף .זבידאת טען שהוא נתקל בעצורים פלסטינים שלא זכו לטיפול רפואי הולם .עצור נוסף ,אבי
עאבודי ,חוקר פוליטי פלסטיני ,ציין אף הוא שתנאי המעצר היו קשים ביותר ובלתי אנושיים )חשבון הטוויטר
של  24 ,QUDSNבאוגוסט .(2021

 2אחד מבניה של "אם נאצר" אבו חמיד ,רצח חייל צה"ל ,במחנה הפליטים אלעמארי ,לאחר שהשליך לוח שיש על ראשו
ב 26-במאי  .2018חמישה בנים נוספים שלה מרצים עונשי מאסר בבתי הכלא בישראל על מעורבות בביצוע פיגועים.
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מ מ צ א י ס ק ר ד ע ת ק ה ל פ ל ס ט ינ י
מכון הסקרים אוראד ) 3(AWRADפרסם סקר דעת קהל פלסטיני ,שנערך בשני שלבין ובו השתתפו 1,215
פלסטינים )מעל גיל  (18ביהודה ,שומרון ומזרח ירושלים .להלן המגמות הבולטות שעלו בסקר )אתר מכון אוראד
בשפה הערבית 25 ,באוגוסט .(2021
 55%מהמשתתפים אינם מרוצים מתפקודה של ממשלת מחמד אשתיה 70% .מהמשתתפים
תומכים בהרכבת ממשלה פלסטינית חדשה .במידה והיו נערכות בחירות למועצה המחוקקת התוצאות
היו כדלקמן 38% :מהקולות לרשימת מרואן אלברע'ות'י  31% ,לרשימת חמאס 19% ,לרשימת
פתח של אבו מאזן.
 69%מן המשתתפים סבורים ,כי התנהלות הרשות הפלסטינית בסוגיית הריגתו של הפעיל הפוליטי
נזאר בנאת ומה שבעקבותיו הייתה שלילית 60% .מן המשתתפים סבורים כי ועדת החקירה
הממשלתית שהוקמה בעקבות הריגתו הייתה לא ניטרלית 44% .מן המשתתפים סבורים כי מנגנוני
הביטחון הפלסטינים בגדה וברצועת עזה מפרים זכויות אדם.
 67%מן המשתתפים תומכים בביטול הסכם אוסלו 61% .מתנגדים להמשך התיאום הביטחוני בין
הרשות לישראל 54% .מתנגדים לחידוש המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים 53% .מתנגדים לכינון
קשרים מסחריים וכלכלים בין ישראל לפלסטינים 72% .מן המשתתפים ציינו כי איבדו תקווה ,לאחר 30
שנה ,לגבי הסכם שלום.

ק ור ונה
יה וד ה וש ומ ר ון
נמשכת העלייה בתחלואה ביהודה ושומרון .נכון ל 31-באוגוסט  2021בשעות הצהרים עומד מספר החולים
הפעילים על ) 8,422לעומת  4,401בשבוע שעבר( ,חמישים חולים מאושפזים בטיפול נמרץ מהם שמונה
מונשמים .גם במספר הנפטרים חלה השבוע עלייה משמעותית .מספר הנפטרים עומד על  2,540בני אדם.
מוקד התחלואה הדומיננטי הוא מחוז שכם עם  2,828חולים פעילים )דף הפייסבוק של משרד הבריאות
הפלסטיני 31 ,באוגוסט  .(2021נמסר כי ג'בריל רג'וב ,מזכ"ל הועדה המרכזית של פתח ויו"ר התאחדות
הכדורגל ברשות הפלסטינית ,נדבק בנגיף )דף הפייסבוק של ג'בריל רגו'ב 29 ,באוגוסט .(2021

 3מכון סקרי דעת קהל פלסטיניים ברשות ד"ר נאדר סעיד ,מומחה לכלכלה ובוגר מוסדות השכלה גבוהה בארה"ב .המשרד
הראשי של המכון נמצא ברמאללה אולם יש לו גם שלוחה ועובדים בעזה .שותפים ולקוחות של המכון ,USAID :
 ,UNDP,UNESCOהבנק העולמי ,סוכנות הפיתוח הקנדית )  ,(CIDAוגופי תקשורת פלסטינים כמו ערוץ מען וערוץ וטן.

138-21

19
לפי שעה נשמרת השגרה .כל שמועה שעולה בנוגע לאפשרות של סגר חלקי או מלא זוכה לגינויים והכחשות.
כמות החולים הקשים בבתי החולים ממשיכה לעלות אולם לפי שעה מערכת הבריאות מסוגלת להכיל את כמות
המאושפזים ונרשמו רק עומסים נקודתיים במספר בתי חולים.
מספר המחוסנים עומד כיום על  40.8%) 688,802מקהל היעד( לעומת  598,230בשבוע שעבר .משרד
הבריאות יצא בקמפיין נרחב מאד לחיסון האוכלוסייה ופתח עשרות מתחמי חיסון .במקביל ,הגיעה כמות חיסונים
גדולה לרשות הפלסטינית ,תרומת ארה"ב .משרד החינוך הודיע כי יפתח בקמפיין חיסון תלמידים בשלב הראשון
יחוסנו תלמידים מגיל  16ומעלה ובשלב השני תלמידים בגילאי .16-12

מימין :תחילת חיסון תלמידי בית ספר גילאי  18-16בשטחי הרשות .משמאל :הגעה של חצי מיליון מנות חיסון של
חברת מודרנה באמצעות מנגנון  ,COVAXתרומת ארה"ב .חלק מהחיסונים יועברו לרצועת עזה )דף הפייסבוק של
משרד הבריאות 29 ,24 ,באוגוסט (2021

ר צ וע ת ע זה
גם ברצועת עזה חלה עלייה משמעותית במספר החולים .על פי דיווח משרד הבריאות ,נכון ל 31-באוגוסט
 , 2021מספר החולים הפעילים עומד על ) 11,882לעומת  6,190בשבוע שעבר( .מתוך  5,139בדיקות שנעשו
ביממה האחרונה דווח על  1,364חולים חדשים )כ 26.5%-חיוביים( .מספר הנפטרים ברצועה עומד על .1,140
 233חולים מאושפזים בבתי החולים מהם  155חולים קשים .מספר המחוסנים ברצועה הוא ,246,954
 19.5%מקהל היעד )דף הפייסבוק של משרד הבריאות בעזה 31 ,באוגוסט  .(2021איאד אלבזם ,דובר משרד
הפנים בעזה ,הדגיש ,כי ככל שמספר המתחסנים ברצועה יגדל ,הם יתרחקו מהצורך להטיל סגר )דף הפייסבוק
של משרד הפנים בעזה 30 ,באוגוסט .(2021
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מימין :תושבים בח'אן יונס מתחסנים במסגד הגדול בעיר )חשבון הטוויטר של חסן אצליח 27 ,באוגוסט
 .(2021משמאל :משרד הבריאות בעזה מעניק  200דולר לזוכים לאחר שהתחסנו נגד הקורונה )דף
הפייסבוק של משרד הבריאות בעזה 27 ,באוגוסט (2021
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