חדשות הטרור והסכסוך הישראלי -פלסטיני
 19-13באוקטובר 2021

ע יק ר י ת מ ונת ה מ צ ב
יהודה ושומרון :במהלך השבוע בוצע פיגוע דריסה בקלנדיא ,לוחם משמר הגבול נפצע .ברחבי יהודה ושומרון
נמשכו אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה בעיקר לעבר כלי רכב ישראליים ואוטובוסים הנעים
בכבישים .בפעילות סיכול של צה"ל נורה ונהרג פלסטיני שהשליך בקבוקי תבערה לעבר כביש המנהרות סמוך
לבית ג'אלא תוך סיכון כלי רכב שעברו בכביש.
רצועת עזה :נמשך השקט היחסי בגבול רצועת עזה .מחמד אלעמאדי ,יו"ר הוועדה הקטרית לשיקום

במאי 2019

הרצועה ,וסגנו הגיעו לרצועת עזה ונועדו עם הנהגת חמאס ברצועה .בחמאס עדיין מחפשים אחר דרכים
לתשלום משכורות פקידי חמאס באמצעות כספי הסיוע הקטרי .ברצועת עזה ציינו עשר שנים ל"עסקת שליט".
בתקשורת הפלסטינית ,בעיקר זו המזוהה עם חמאס ,סיקרו בהרחבה את הנושא ,תוך ציון שבקרוב תהיה עסקת
חילופי שבויים חדשה עם ישראל על פי תנאיה של "ההתנגדות" .במסגרת ציון האירועים פורסם סרטון
שסקר את ההתפתחויות ב"עסקת שליט" תוך אזכור שמות הישראלים המצויים כיום בידי חמאס.
רשות פלסטינית :אבו מאזן ומחמד אשתיה מאיצים בממשל ארה"ב לקדם את הנושא הפלסטיני ובכלל זה
לממש את הבטחותיו לרשות ,ביניהן פתיחה מחדש של הקונסוליה במזרח ירושלים וקידום צעדים בוני אמון.
בפגישות שקיים השבוע מחמד אשתיה ,ראש ממשלת הרשות ,הוא הדגיש את הצורך לשמור על הנראטיב
הפלסטיני ולהיאבק בניסיונות ישראל לייהד את ירושלים.
סוגית האסירים :אסירי הג'האד האסלאמי בפלסטין הכלואים בבתי הכלא בישראל פתחו בשביתת רעב על
רקע הסנקציות שננקטו נגדם מאז בריחת האסירים מכלא גלבוע .ראשי הארגון מאיימים בעימות עם ישראל.
הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין הכריזה על גיוס כללי והודגש כי הם נמצאים במוכנות
מלאה .גורמים בכירים בארגון קראו להרחבת ההתנגדות מול ישראל.
קורונה :נמשכת הירידה בתחלואה ביהודה ,שומרון ורצועת עזה.

יה וד ה וש ומ ר ון
פ יג וע ד ר יס ה
ב 14-באוקטובר  2021סמוך לשעה  ,01:00במהלך פעילות לוחמי משמר הגבול לפינוי מבנים בלתי חוקיים
באזור קלנדיא )צפון ירושלים( ,הגיע למקום פלסטיני שנהג בכלי רכב .הוא נסע במהירות ודרס לוחם משמר
הגבול .הלוחמים ביצעו ירי לעבר כלי הרכב שניסה להימלט והוא נעצר לאחר שפגע בקיר .לוחם משמר הגבול
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נפצע באורח בינוני ,נהג כלי הרכב נפצע אף הוא באורח בינוני ופונה לבית החולים )דוברות משטרת ירושלים,
 14באוקטובר  .(2021בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי מבצע הפיגוע הוא צלאח אלדין נזאל ,בן  22שמוצאו
מקלקיליה ,והוא התגורר באלבירה .דודו ,מחמד נזאל ,היה פעיל בזרוע הצבאית של החזית העממית לשחרור
פלסטין והוא נהרג בשנת  2002במהלך חילופי אש עם כוחות צה"ל )סוכנות ח'בר 14 ,באוקטובר .(2021

כלי הרכב בו בוצע הפיגוע )דוברות המשטרה 14 ,באוקטובר (2021

נ יס יון ת ק יפ ה ש ל ח ייל ים
אוטובוס שהסיע טירונים עצר בתחנת דלק סמוך לירושלים מהאוטובוס ירדו מספר חיילות .כמה חשודים
התקרבו לעברן ואיימו עליהן .חייל שהיה באוטובוס הבחין במתרחש ירד ממנו וניסה להרחיק את החשודים .הם
תקפו אותו והפילו אותו לקרקע .שני מפקדים שזיהו את החשודים מתקרבים לאוטובוס כשהם חמושים באלות
ירדו מהאוטובוס וביצעו ירי באוויר .החשודים נמלטו .האירוע בחקירה )דובר צה"ל 15 ,באוקטובר .(2021

פ ע יל ות ס יכ ול ומ נ ע
תצפיות צה"ל זיהו פלסטינית שהעלתה את חשדן לאחר שהגיעה ,כשהיא אוחזת בסכין ,לשער המשמש מעבר
לתושבי יהודה ושומרון ,שהיה באותה עת סגור .הם הזעיקו את לוחמי משמר הגבול אשר הגיעו למקום ועצרו
אותה .במהלך המעצר היא השליכה את הסכין מידה .העצורה היא פלסטינית בת  37מבית סוריק )דוברות
המשטרה 18 ,באוקטובר .(2021
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הסכין שנשאה החשודה )דוברות המשטרה 19 ,באוקטובר (2021

שני פלסטינים השליכו בקבוקי תבערה לעבר כביש המנהרות סמוך לבית ג'אלא תוך סיכון כלי רכב שעברו
בכביש .לוחמי צה"ל שהיו במארב יזום במקום ירו לעברם ופגעו באחד מהם .מאוחר יותר נקבע מותו .חשוד נוסף
נעצר )דובר צה"ל 14 ,באוקטובר  .(2021מדיווחים פלסטינים עלה כי ההרוג הוא אמג'ד אסאמה אבו סלטאן
מבית לחם .עבד אללטיף אלקאנוע ,דובר חמאס ,גינה את הריגתו )טלגרם 15 ,באוקטובר .(2021
בפעילות יזומה של בלשי המשטרה סמוך למעלה אדומים נתפסו ,במהלך חיפוש בכלי רכב של תושב פלסטיני,
חלקי נשק מסוג  M16ואמצעי לחימה נוספים .כמו כן נתפס סכום כסף מזומן שככל הנראה היה מיועד לרכש
אמצעי לחימה .החשוד נעצר לחקירה )דוברות המשטרה מחוז ש"י 14 ,באוקטובר  .(2021בפעילות נוספת ב19-
באוקטובר  2021בעיר חברון נתפס כלי נשק מסוג  M16ובוצעו מספר מעצרים )הצלה ללא גבולות יו"ש19 ,
באוקטובר .(2021

מימין :חלקי הנשק שנתפסו במהלך הפעילות סמוך למעלה אדומים )דוברות המשטרה 14 ,באוקטובר .(2021
משמאל :נשק מסוג  M16שנתפס במהלך הפעילות בחברון )הצלה ללא גבולות יו"ש 19 ,באוקטובר (2021

160-21

4

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
במהלך השבוע נמשכו ,אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה בעיקר לעבר כלי רכב ישראליים
ואוטובוסים הנעים בכבישים .כמו כן היו מספר אירועים של הנחת מטענים .להלן אירועים בולטים:
 19באוקטובר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס סמוך לבית אומר )צפונית לחברון( .לא היו נפגעים נזק
נגרם לשמשה )הצלה ללא גבולות יו"ש 19 ,באוקטובר .(2021
 18באוקטובר  :2021בקבוקי תבערה הושלכו בשטח פתוח סמוך לעפרה )צפונית מזרחית
לראמאללה( .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 18 ,באוקטובר .(2021
 18באוקטובר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש גוש עציון חברון סמוך למחנה הפליטים אלערוב.
לא היו נפגעים .נגרם נזק לשמשה )הצלה ללא גבולות יו"ש 18 ,באוקטובר .(2021
 17באוקטובר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש  55בין פונדוק לקדומים .לא היו נפגעים .נגרם
נזק לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,באוקטובר .(2021
 17באוקטובר  :2021בקבוק תבערה הושלך לעבר אוטובוס בכביש עוקף חוסאן סמוך לביתר
עילית)מערבית לבית לחם( .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,באוקטובר .(2021
 17באוקטובר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב בכביש גוש עציון חברון בין בית אומר לאלערוב .לא היו
נפגעים נגרם נזק לכלי רכב )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,באוקטובר .(2021
 17באוקטובר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס בכניסה הצפונית ליריחו .לא היו נפגעים .נגרם נזק
לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 17 ,באוקטובר .(2021

הנזק שנגרם לאוטובוס )מחלקת ביטחון מועצה אזורית בקעת הירדן 17 ,באוקטובר (2021

 16באוקטובר  :2021בקבוקי תבערה הושלכו לעבר בית אל )צפונית לראמאללה( .לא היו נפגעים ולא
נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 16 ,באוקטובר .(2021
 16באוקטובר  :2021בקבוקי תבערה הושלכו בכביש עוקף חוסאן סמוך לביתר עילית )מערבית לבית
לחם( .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 16 ,באוקטובר .(2021

160-21

5
ב 14-באוקטובר  2021כלי רכב חשוד הגיע לצומת תפוח )מזרחית לצומת אריאל( מכיוון מגדלים .חייל
סימן לכלי הרכב לעצור והוא המשיך בנסיעה לכיוון אריאל .החייל ירה לעבר כלי הרכב.
 14באוקטובר  :2021מטען התפוצץ סמוך לכלי רכב של איש ביטחון אזרחי בין אריאל לגיתי אבישר .לא
היו נפגעים .נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 14 ,באוקטובר .(2021
 14באוקטובר  :2021שלושה בקבוקי תבערה הושלכו לעבר מגדל עוז .משליכי בקבוקי התבערה נמלטו
במכונית לכיוון בית פג'אר .לא היו נפגעים )הצלה ללא גבולות יו"ש 14 ,באוקטובר .(2021
 14באוקטובר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס בין מבוא דותן לריחן )מערבית לג'נין( .לא היו נפגעים.
נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 14 ,באוקטובר .(2021
 14באוקטובר  :2021בקבוק תבערה הושלך לעבר כלי רכב בצומת חלחול )צפונית לחברון( .לא היו
נפגעים ולא נגרם נזק )הצלה ללא גבולות יו"ש 14 ,באוקטובר .(2021
 12באוקטובר  :2021אבנים יודו לעבר כלי רכב סמוך לעזון )מזרחית לקלקיליה( .כוח צה"ל שהיה
בפעילות לאבטחת במקום ירה לעבר מיידי האבנים .פלסטיני נפצע ברגלו ופונה לבית החולים )הצלה
ללא גבולות יו"ש 12 ,באוקטובר .(2021
 12באוקטובר  :2021אבנים יודו לעבר כוחות הביטחון הישראליים באזור סלואד )צפונית מזרחית
לראמאללה( .פלסטיני נפצע ברגלו ופונה לבית החולים )הצלה ללא גבולות יו"ש 12 ,באוקטובר .(2021
 12באוקטובר  :2021אבנים יודו לעבר אוטובוס באזור תרמסעיא )צפונית מזרחית לראמאללה( .לא היו
נפגעים .נגרם נזק לשמשת האוטובוס )הצלה ללא גבולות יו"ש 12 ,באוקטובר .(2021
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" 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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פ ע יל ות ח מ וש י ם ב ג ' נ ין
כתבה בסוכנות הידיעות צפא )המזוהה עם חמאס ברצועת עזה( ,מצביעה על תופעה חדשה של התרחבות
ההתנגדות החמושה באזור ג'נין .על פי הכתבה אם עד לפני זמן מה היה ירי החמושים לעבר כוחות צה"ל
מוגבל לאזור העיר ג'נין ומחנה הפליטים ג'נין ,הרי שכיום התרחב הירי לשאר העיירות והכפרים במחוז גם
באזורים שעד כה "הסתפקו" ביידוי אבנים בלבד .השיטה אותה אימצו הפלסטינים באזור מכונה "פזעה"
)בתרגום לעברית אזעקת סיוע( .ברגע שפעילים בכפר מסוים מחוץ לג'נין מבחינים בכוח צה"ל המגיע לפעילות
במקום ,הם מזעיקים חמושים מג'נין אשר מגיעים במהירות לאזור ופותחים בירי לעבר חיילי צה"ל .הפעילים
מגיעים רעולי פנים ולעיתים קרובות הם חמושים בכלי נשק מאולתרים )"קרלו"( .הכתבה מצביעה על תופעה
נוספת של שיתוף פעולה מבצעי נרחב בשטח בין הזרועות הצבאיות של חמאס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין
ופתח )צפא 13 ,באוקטובר .(2021

ד ר ום יש ר א ל
יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
מקורות פלסטינים מסרו כי ב 18-באוקטובר  2021שוגרה פצצת מרגמה לעבר כוח צה"ל שחדר כמה מטרים
לשטח רצועת עזה )אלאח'באר 18 ,באוקטובר  .(2021בשטח לא דווח אירוע שכזה ובמהלך השבוע לא אותרו
שיגורי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל.
ב 19-באוקטובר  2021הודיע דובר צה"ל כי בעקבות הערכת מצב הוחלט על חסימת מספר אתרים וכבישים
סמוכים לגדר הביטחון על גבול הרצועה )דובר צה"ל 19 ,באוקטובר  .(2021החסימה בוצעה ככל הנראה על רקע
חשש מירי משטח הרצועה והוסרה לאחר זמן קצר.

יר י ר ק ט ות ופ צ צ ות מ ר ג מ ה ב ח ת ך ח וד ש י
3,319
400
350
300

261

250
200
122
43
0 0 3 3 0

150
100

25 15
4 4 2 3 0 1

1 0 1 3 3

15

50
0

20
ינ ו 2 0 -
ר-
פב 20
ץ-
מר 20
ר-
פ
א 20
אי -
מ
20
נ-
יו 2 0
ל-
יו 2 0
ג-
או 20
ט-
פ
ס 20
ק-
או 20
נ וב 2 0
מ-
צ
ד 21
ינ ו 2 1
ר-
פב 21
ץ-
מר 21
ר-
ת"
אפ  2מו
י 1-חו
מא ה
מר
שו
"
21
נ-
יו 2 1
ל-
יו 2 1
ג-
או 21
ט-
פ
ס 21
ק-
או
160-21

7

יר י ר ק ט ות ב ח ת ך ש נת י
3,852

4000

3319

3500
3000
2500
2000

1,403
1,119
313

787 845
373

196

1,159
974
925
783
375

39

24 15 29

1500
1000
500

158 103

0
20
21

צע
מב

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

צע
מב

20
14

20
13

צע
מב

20
12

20
11

20
10

20
09

צע
מב

20
08

20
07

20
06

מר
שו
"

וק
"צ

ת"
מו
חו
ה

ן"
ית
א

וד
עמ
"
ן"
ענ

רת
ופ
"ע
ה"
וק
יצ

נ יס יון ח ד יר ה ל יש ר א ל
תצפיות צה"ל זיהו ב 15-באוקטובר  2021שני חשודים שניסו לחצות את מרחב המכשול בדרום רצועת
עזה .השניים הניחו באזור מטען ,שהתפוצץ זמן קצר לאחר מכן .לוחמי צה"ל שהוזנקו למקום עצרו את שני
החשודים והעבירו אותם לחקירה )דובר צה"ל 15 ,באוקטובר .(2021

ר צ וע ת ע זה
ס יוע ק ט ר י ל ר צ וע ה
מחמד אלעמאדי ,יו"ר הוועדה הקטרית לשיקום הרצועה ,וסגנו הגיעו ב 17-באוקטובר  2021לרצועת עזה
והם צפויים לשהות בה מספר ימים )שהאב 17 ,באוקטובר  .(2021במהלך הביקור נועד מחמד אלעמאדי עם
הנהגת חמאס ברצועה בראשות יחיא אלסנואר ,ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועה .בפגישה הדגיש
אלעמאדי כי קטר משקיעה מאמצים כדי להביא להפסקת אש וכי היא תמשיך לסייע לפלסטינים )אתר
הוועדה הקטרית לשיקום עזה 18 ,באוקטובר  .(2021בכיר במשרד השיכון ברצועה אמר שלאחר הביקור תחול
פריצת דרך בכל מה שקשור לשיקום הרצועה )סבק 17 ,24באוקטובר .(2021
בחמאס עדיין מחפשים אחר דרכים לתשלום משכורות פקידי חמאס באמצעות כספי הסיוע הקטרי" .מקור
יודע דבר" חשף כי חמאס הציבה אולטימטום לישראל לפיו על לישראל לאפשר ,עד יום שלישי  19באוקטובר
 ,2021את הכנסת הכסף הקטרי לתשלום עבור הפקידים )מדובר לדבריהם ,בתשלום בהיקף של שמונה מיליון
דולרים(" .המקור" הוסיף כי מצרים הודיעה לחמאס כי כל הגורמים הקשורים לסוגיה הישראלית ולאזור
מעוניינים לשמור על ממשלת נפתלי בנט ולתת לה הזדמנות לנקוט בחודשים הקרובים צעדים כלפי רצועת עזה
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וביניהם הכנסת המענק כפי שהיה בעבר והענקת אישורי עבודה בישראל לתושבי הרצועה )אלאיאם16 ,
באוקטובר .(2021

ש יק ום ה ר צ וע ה
בראיון שהעניק מוסא אבו מרזוק ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,אמר כי המפגשים שקיימה צמרת
החמא"ס בקהיר עסקו בסוגית ירושלים ,המצב ברצועה ,הסוגיה הפנים -פלסטינית וסוגית האסירים .לדבריו ,לא
נדון במפגש נושא הפסקת האש ארוכת הטווח עם ישראל וחמאס ממשיכה במאמציה לשבירת "המצור"
שנכפה על רצועת עזה .עוד ציין אבו מרזוק כי במפגשים הוסכם על הקמת שלוש ערי מגורים חדשות ברצועה
ומתוכנן לפתח רחובות וצמתים חדשים .הוא ציין שבימים הקרובים צפויים להתחיל פרויקטים קטריים לשיקום
הרצועה בשווי של חמישים מיליון דולרים וכי מצרים הבטיחה לזרז את השיקום )אנטוליה 14 ,באוקטובר .(2021
ח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,אמר בראיון ,כי בעקבות השיחות שערכו בכירי חמאס
בקהיר תתחיל מצרים ליישם בקרוב תכניות ופרויקטים לשיקום הרצועה .הוא ציין שחילופי המסחר בין הרצועה
למצרים כבר החלו בשטח )אלאקצא 15 ,באוקטובר .(2021

פועלים פלסטינים מוציאים ברזל מהריסות בניין אלג'והרה בעזה ,אשר נפגע במהלך מבצע "שומר החומות"
)חשבון הטוויטר של  17 ,QUDSNבאוקטובר (2021

ס וג יית ש ח ר ור ה א ס יר ים
ח'ליל אלחיה אמר בראיון כי חמאס תפעל בכל הכוח לשחרר האסירים הכלואים בישראל והזהיר את ישראל
מפגיעה בהם ובמיוחד באלה אשר שובתים רעב .הוא ציין שהסוגיה עדיין לא נפתרה וכי ישראל מדברת עליה
בתקשורת אך בשטח היא לא עושה דבר )אלאקצא 15 ,באוקטובר .(2021
בהקשר זה ,טוענים "מקורות מצריים" ,כי אבו מאזן מילא תפקיד בהכשלת עסקת חילופי השבויים
והאסירים בין ישראל לחמאס מפני שהרשות מתנגדת לצירופו של מרואן אלברע'ות'י ,יריב פוליטי מר של
אבו מאזן לרשימת האסירים שישוחררו .על פי הדיווח הפעיל אבו מאזן לחצים על מספר גורמים המעורבים
בעסקה ,ביניהם מצרים ,במטרה להגיע לסיכומים בנושא .בין השאר ,הוא העמיד תנאי להישארותו בתפקיד יו"ר
הרשות הפלסטינית לתקופה בלתי מוגבלת לפני תחילת כל משא ומתן על עסקת חילופין בין ישראל לחמאס
שתכלול את שחרור אלברע'ות'י .אבו מאזן רואה בעובדה שחמאס כוללת אותו ברשימה ניסיון להביכו ולהציגו
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כמי שכשל בטיפול בנושא .כזכור פורסם בעבר שחמאס מתעקשת כי שמו של אלברע'ות'י ייכלל בכל עסקת
אסירים עתידית מול ישראל )אלערבי אלג'דיד 15 ,באוקטובר .(2021

קריקטורה פלסטינית המבטאת את חששו של אבו מאזן מפני שחרורו של מרואן אלברע'ות'י במסגרת עסקת
חילופי שבויים עם חמאס )דף הפייסבוק של קריקטורות פלסטיניות 16 ,באוקטובר (2021

צ יון ע ש ר ש נ ים ל " ע ס ק ת ש ל יט "
ב 18-באוקטובר  2021מלאו עשר שנים לשחרור גלעד שליט .בתקשורת הפלסטינית ,בעיקר זו המזוהה עם
חמאס ,סיקרו בהרחבה את הנושא .במסגרת ציון האירועים פורסם סרטון שסקר את ההתפתחויות ב"עסקת
שליט" תוך אזכור שמות הישראלים המצויים כיום בידי חמאס )שהאב ,ערוץ הטלגרם של הזרוע הצבאית של
חמאס 18 ,באוקטובר  .(2021בהודעה שפרסמה חמאס צוין ,כי בקרוב תהיה עסקת חילופי שבויים חדשה
עם ישראל על פי תנאיה של "ההתנגדות" .לדברי ההודעה סוגית האסירים נמצאת בראש סדר העדיפות של
חמאס וכי המחיר לשחרור השבויים הישראלים ,המצויים בידי חמאס ,יהיה אך ורק באמצעות שחרור אסירים
)ערוץ הטלגרם של חמאס 18 ,באוקטובר .(2021

כרזה שפרסמה הזרוע הצבאית של חמאס לציון עשור לעסקת שליט" :אסירנו .תאריך שחרורכם קרוב"
)חשבון הטוויטר של ערוץ אלאקצא 18 ,באוקטובר (2021
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מימין :עצרת חמאס בצפון הרצועה )חשבון הטוויטר של  18 ,PALINFOבאוקטובר  .(2021משמאל :קריקטורה של
אמיה ג'חא ,המזוהה עם חמאס ,המבליטה את ניצחון הזרוע הצבאית של חמאס בעסקת שליט )דף הפייסבוק של
קריקטורות פלסטיניות 18 ,באוקטובר (2021

א ול פ נ ים ח ד ש ים ל ע ר וץ א ל א ק צ א ש ל ח מ א ס
רשת הטלוויזיה אלאקצא של חמאס השיקה בטקס חגיגי אולפנים חדשים .בטקס נכח יחיא אלסנואר.
אחד המשתתפים בטקס אמר כי מדובר במסר לישראל )"האויב"( לפיו לא משנה מה היא תנסה להרוס היא לא
תצליח להשתיק את הפלסטינים ולמנוע מהם העברת מידע אודות העם הפלסטיני לעולם כולו )חשבון הטוויטר
של ערוץ אלאקצא 18 ,באוקטובר  .(2021יוזכר כי במהלך מבצע "שומר החומות" תקפה ישראל את הבניין בו
שכנו משרדי הערוץ.

יחיא אלסנואר חונך את אולפני ערוץ אלאקצא
)דף הפייסבוק של ערוץ אלאקצא 18 ,באוקטובר (2021

ב יק ור ת ע ל מ פ ג ש י ה ר ש ות ע ם ג ור מ ים יש ר א ל
בהודעה לעיתונות שפרסם עבד אללטיף אלקאנוע ,דובר חמאס ,תוקפת חמאס את הנהגת הרשות
הפלסטינית על "מפגשי הנורמליזציה" עם נציגים מישראל )"הכיבוש"( שהיא קיימה בראמאללה באמצעות מה
שמכונה הוועדה לקיום שיח עם החברה הישראלית .לדברי חמאס מדובר במהלך אבסורדי ,במיוחד בימים אלה,
בהם ישראל ממשיכה לבצע את "פשעיה" נגד העם הפלסטיני ונגד האסירים והוא ממחיש את השפל
וההתדרדרות של הנהגת הרשות .עצם העובדה שהוועדה המקיימת את המפגשים שייכת לאש"ף ממחישה,
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לדברי חמאס ,את הצורך הדחוף לבצע רפורמות מרחיקות לכת באש"ף כך שבמקום נורמליזציה עם האויב
יושם הדגש על המאבק בכיבוש )אתר חמאס 15 ,באוקטובר .(2021

כ נס ב ר צ וע ה ל ד יון ב מ ניע ת ק ב ל ת ס ט וד נט ים יש ר א ל ים ל ל ימ וד ים ב ח ו" ל
אנשי אקדמיה ברצועת עזה ,בשיתוף עם אנשי ממסד פלסטינים ,קיימו ב 16-באוקטובר  2021כנס בעזה תחת
הכותרת "דרכי הלחץ על האוניברסיטאות בחו"ל למנוע קבלתם של סטודנטים ישראליים ששירתו בצבא
הכיבוש" .במהלך הכנס סוכם על גיבוש מסמך משפטי ,המתבסס על עקרונות המשפט הבינלאומי ,אשר יוגש
לאוניברסיטאות ולגורמים בינלאומיים במטרה למנוע מהם לקבל סטודנטים ישראלים אשר שירתו בצה"ל.
עצאם יונס ,ראש ארגון אלמיזאן לזכויות אדם ,שהשתתף בכנס הצביע על הצורך להתמקד ב"פעילות
האפרטהייד" של ישראל שכן לדבריו ההתפתחויות בחוק המשפט הבינלאומי בזמן הנוכחי יאפשרו לנצלן
לטובתם )מען 16 ,באוקטובר .(2021

ה ר ש ות ה פ ל ס ט ינית
ק ר יא ת ה ר ש ות ל מ מ ש ל א ר ה " ב
במהלך פגישה שקיים עם אנשי עסקים פלסטינים ,מתח אבו מאזן ביקורת על התנהלות הממשל החדש
בארה"ב והאשים אותו כי מאז תחילת כהונת ג'ו ביידן לא חלה התקדמות בנושא הרשות הפלסטינית ,המצויה
במצב כלכלי חמור .אבו מאזן הפנה קריאה לממשל ארה"ב "לעבור ממילים למעשים" ולממש את
הבטחותיה לרשות ,ביניהן פתיחה מחדש של הקונסוליה במזרח ירושלים וקידום צעדים בוני אמון .אבו מאזן גם
איים ,כי ללא התקדמות בנושא סיום "הכיבוש" הוא ייאלץ לממש את ההצעות שהעלה בנאומו באו"ם כמו פנייה
לבית הדין הבינלאומי לצדק ושקילה של פתרון המדינה האחת על פני פתרון שתי המדינות )ופא 18 ,באוקטובר
 .(2021מחמד אשתיה ,ראש ממשלת הרשות ,אמר בפתח ישיבת הממשלה ,כי פתיחתה מחדש של הקונסוליה
האמריקאית בירושלים היא דבר חשוב וכי הוא מקווה שזה יקרה בקרוב .לדבריו לא ניתן לקבל את הטענה שאי
אפשר לפתוח את הקונסוליה משום שהשלטון בישראל "שברירי" )ופא 18 ,באוקטובר .(2021

ס יוע א ר ה " ב
מחמד אשתיה נפגש במשרדו עם אלר גרובס ,מנהלת סוכנות  USAIDברשות הפלסטינית ,במטרה לבחון
הידוק שיתוף הפעולה בביצוע פרויקטים שונים בשטחי הרשות ורצועת עזה .אשתיה הודה לה על חידוש הסיוע
האמריקאי לרשות וציין ,כי הוא רואה בכך צעד לחידוש היחסים בין הרשות לארה"ב ולתמיכה ברעיון פתרון שתי
המדינות כפי שהודיע על כך נשיא ארה"ב ביידן .יחד עם זאת ציין אשתיה ,כי שיפור המצב ההומניטארי ברשות
אינו תחליף לפתרון מדיני וללא מסגרת מדינית לסיום "הכיבוש הישראלי" והקמת מדינה פלסטינית עצמאית
יישארו הבעיות הכלכליות כפי שהן )ופא 12 ,באוקטובר .(2021
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ראש הממשלה הפלסטיני בפגישה עם מנהלת סוכנות ) USAIDופא 12 ,באוקטובר (2021

יצוין ,כי זמן קצר קודם לכן הודיעה היחידה לעניינים פלסטינים בשגרירות ארה"ב בישראל שארה"ב
העבירה סכום של עשרה מיליון דולרים לסיוע הומניטארי לבתי החולים במזרח ירושלים המשרתים
אוכלוסייה פלסטינית מיהודה ,שומרון ורצועת עזה .הסיוע הועבר באמצעות הסוכנות האמריקאית לפיתוח
בינלאומי ) (USAIDהפועלת מזה שנים לתמיכה במגזר הבריאות הפלסטיני )אתר  28 ,USAIDבספטמבר .(2021

ש ב ית ת א ס יר י ה ג 'ה א ד ה א ס ל א מ י ב פ ל ס ט ין
מאז בריחת ששת האסירים מכלא גלבוע ופיזור האסירים הפלסטינים בין בתי הכלא השונים בישראל,
מתקיימים עימותים בין אסירי הג'האד האסלאמי בפלסטין לבין הנהלת בתי הכלא .מאז  13באוקטובר 2021
חלה הסלמה בעימותים וכמה עשרות אסירי הג'האד האסלאמי בפלסטין החלו בשביתת רעב .על פי
קדורה פארס ,יו"ר מועדון האסיר הפלסטיני ,נכון ל 18-באוקטובר  2021שובתים רעב  270אסירים מהם
 250פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין.
דאוד שהאב ,דובר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,ציין כי מטרת הצעד היא שבירת "צעדי הנקמה" ששירות
בתי הסוהר נקט נגד אסירי הארגון לאחר בריחת ששת האסירים ,שחמישה מהם חברי הג'האד האסלאמי
בפלסטין .לדברי שהאב הם עוקבים אחר המתרחש ותומכים תמיכה מלאה בכל הצעדים שהאסירים ינקטו
ומזהירים את ישראל מפני סחבת בהיענות לדרישות האסירים שכן הארכת משך השביתה תעמיד את חייהם
בסכנה )אלמיאדין 12 ,באוקטובר .(2021
עבד אלעאל אלענאני ,מזכיר המוסד הפלסטיני לענייני אסירים ומשוחררים ,אמר כי לאחר פעולת
הבריחה מכלא גלבוע ,כפתה הנהלת שירות בתי הסוהר תנאים קשים מאד כחלק ממדיניות נקמה ברורה של
הדרג הביטחוני הישראלי .מדיניות זו הופנתה נגד האסירים ובכלל ונגד אסירים המשתייכים לג'האד האסלאמי
בפלסטין ,המונים כ 4,000-איש ,בפרט .במסגרת הצעדים הועברו חלק מהאסירים לבידוד ,הם נלקחו לחקירות,
נמנעו מהם ביקורי משפחות ,הוצבו מכשולים בפני ביקורי עורכי דין ובוטלו החדרים המשותפים של פעילי הארגון
)אלע'ד 13 ,באוקטובר .(2021
טארק עז אלדין ,דובר הג'האד האסלאמי ביהודה ושומרון ,אמר כי שביתת הרעב היא מהלך הסלמה יזום
שנועד לעצור את "צעדי ההתנכלות" של הנהלת שירות בתי הסוהר כלפי האסירים ובדרישה להשיב את כל
האסירים לאגפים ולתאים בהם שהו לפני פעולת הבריחה .קדורה פארס דיבר על החרפה בשביתה בציינו
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שבעוד מספר ימים יפתחו האסירים גם בשביתת מים ואסירים נוספים יצטרפו לשביתה)אלמיאדין 13 ,באוקטובר
.(2021
בעקבות שביתת האסירים איימו הארגונים הפלסטינים ,ובראשם הג'האד האסלאמי בפלסטין ,על ישראל.
כיממה לאחר ההכרזה על שביתת הרעב קראה הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין לגיוס כללי
והודגש כי הם נמצאים במוכנות מלאה .זיאד אלנח'אלה ,מזכ"ל הארגון ,אמר כי הם לא ישאירו את אנשיהם
בבתי הכלא הישראליים בתור קורבנות והם יעמדו לצד האסירים ויתמכו בהם ככל שיוכלו גם אם הדבר יחייב
לצאת למלחמה )אלמיאדין 13 ,באוקטובר  .(2021בתגובה לדברי אלנח'אלה אמר זאהר ג'בארין ,מחזיק תיק
האסירים בחמאס ,כי תנועת האסירים מנהלת את מאבקה באופן מאוחד ולא תאפשר שאחד הארגונים יטפל
באסיריו באופן נפרד .הוא הוסיף כי כל האסירים ,יחד עם "ההתנגדות" ,מוכנים להגן על החלטותיה של הנהגת
האסירים בתגובה על הצעדים הננקטים נגדם בבתי הכלא )דניא אלוטן 14 ,באוקטובר .(2021
דאוד שהאב ,דובר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,אמר כי הארגון מוכן להרחיק לכת בכל הנוגע לתמיכה
באסירים ואף להסלים עד כדי מערכה צבאית .טארק עז אלדין ,דובר הארגון ביהודה ושומרון ,הזהיר את
ישראל מפני ניסיונות לבזבז זמן באמצעות משא ומתן ולהתמהמה עם דרישות האסירים .הוא קרא לעם
הפלסטיני להעלות את רמת הפעולות העממיות לתמיכה באסירים השובתים )אלמיאדין 18 ,באוקטובר
.(2021
משלחת חמאס בראשות צאלח אלעארורי ,סגן ראש הלשכה המדינית ,נועדה עם משלחת הג'האד
האסלאמי בפלסטין בראשות זיאד אלנח'אלה מזכ"ל הארגון ,ודנה במספר סוגיות ובראשן סוגית האסירים.
חמאס והג'האד האסלאמי פרסמו אזהרה לישראל מפני השלכות פעולותיה בבתי הכלא והטילו עליה אחריות
על שלומם של האסירים .הם קראו לבני העם הפלסטיני להסלים את פעולות ההתנגדות שלו נגד ישראל
בכל אזורי החיכוך )חשבון הטלגרם של חמאס 15 ,באוקטובר .(2021

קריקטורה פלסטינית המשווה את שביתת הרעב של האסירים לצליבת ישו
)דף הפייסבוק של עלאא' אללקטה 14 ,באוקטובר (2021

מ ח מ ד א ש ת יה ק ר א ל ח ז ק א ת ה נ ר א ט יב ה פ ל ס ט ינ י נ ג ד יה וד יר וש ל ים
בשתי פגישות שקיים השבוע מחמד אשתיה הוא קרא להיאבק מול ניסיונות ישראל לייהד את ירושלים ולחזק
את הנראטיב הפלסטיני:
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בפגישה עם אדולפו טיטו ילנה ) ,(Adolfo Tito Yllanaהנציג החדש של הוותיקן ברשות
הפלסטינית ,הוא קרא לרכז ולאחד את המאמצים למאבק מול "המלחמה הישראלית" נגד המקומות
הקדושים לנצרות ולאסלאם במיוחד בירושלים ,ובמטרה להיאבק נגד ניסיונות ייהוד ירושלים ושינוי המצב
הקיים בה .אשתיה שב והדגיש את חשיבות חיזוק הנראטיב הפלסטיני בצל ניסיונות ישראל לזייף עובדות
בשטח ,ובמטרה לשמור על נוכחות הנוצרים בירושלים ונכסי הכנסייה הנוצרית בעיר )ופא 13 ,באוקטובר
.(2021
בפגישה עם יו"ר וחברי לשכת המסחר במזרח ירושלים בנוכחות פאדי אלהדמי ,השר הפלסטיני
לענייני ירושלים ,וח'אלד אלעסילי ,שר הכלכלה הפלסטיני ,ציין אשתיה כי ירושלים נמצאת בראש
סדר העדיפויות של ההנהגה הפלסטינית וכי הם ימשיכו לחזק את הפעילות ,הנוכחות ,הנרטיב
הפלסטיני ואת עמידתם האיתנה של תושבי מזרח ירושלים מול ניסיונות הייהוד הנמשכים של
ישראל )ופא 17 ,באוקטובר .(2021

מימין :פגישת אשתיה עם הנציג החדש של הוותיקן ברשות הפלסטינית
)ופא 13 ,באוקטובר  .(2021משמאל :פגישת אשתיה עם אנשי עסקים פלסטיניים ממזרח ירושלים
)ופא 17 ,באוקטובר (2021

ה ש ק ת ב ול ד וא ר ח ד ש ב ר ש ות ה פ ל ס ט ינ ית
אסחאק סדר ,שר התקשורת ברשות הפלסטינית ,השתתף בטקס פתיחתו מחדש של מרכז הדואר
בביתוניא ,לאחר שהושלם שיפוצו .במהלך האירוע ,בו צוין גם יום הדואר העולמי ,השיקו הפלסטינים בול דואר
חדש "ירושלים בירת מדינת פלסטין" .יצוין כי הבול הונפק כבר בדצמבר  2018בעקבות הכרזת נשיא ארה"ב
דאז דונלנד טראמפ על ירושלים כבירת ישראל ופתיחת שגרירות ארה"ב בירושלים .אולם ,אז התנגדה ישראל
לפרסומו .בטקס השתתפו מעאד דראע'מה מנכ"ל הדואר הפלסטיני וראש עיריית ביתוניא )דף הפייסבוק
של משרד התקשורת הפלסטיני 12 ,באוקטובר .(2021
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השקת בול הדואר החדש תחת השם "ירושלים בירת מדינת פלסטין" במעמד שר התקשורת אסחק סדר
)דף הפייסבוק של משרד התקשורת הפלסטיני 12 ,באוקטובר (2021

ק ור ונה
יה וד ה וש ומ ר ון
משרד הבריאות ברשות הפלסטינית דיווח על נתוני התחלואה ב 19 -באוקטובר  .2021מספר החולים הפעילים
הוא ) 2,071לעומת  2,907ב 12-באוקטובר  57 .(2021חולים מאושפזים בטיפול נמרץ מהם עשרה מונשמים,
מספר הנפטרים מקורונה עומד על  .2,816מספר המחוסנים ) 916,126חיסון מלא של שתי מנות ,לעומת
 884,855ב  12באוקטובר ) (2021דף הפייסבוק של משרד הבריאות הפלסטיני 19 ,באוקטובר .(2021
המכון הפלסטיני למחקרים ,בראשות ח'ליל שקאקי ) ,(PCPSRפרסם סקר שנערך בין דצמבר  2020לבין
ספטמבר  . 2021על פי ממצאי סקר חלה עלייה במספר המצהירים כי התחסנו נגד נגיף קורונה ביהודה שומרון
ורצועת עזה במקביל להצטמצמות תופעת ההתנגדות המוחלטת להתחסן .אחוז המצהירים כי התחסנו עומד על
 55%ביהודה ושומרון ו 39%-ברצועת עזה 27% .הביעו רצון להתחסן כאשר החיסון יהיה זמין 24% ,הביעו
התנגדות לחיסון )אתר  21 ,PCPSRספטמבר .(2021

ר צ וע ת ע זה
משרד הבריאות ברצועת עזה דיווח על נתוני התחלואה נכון ל 19-באוקטובר  2021לפיהם נמשכת הירידה
במספר החולים הפעילים העומד עתה על ) 9,867לעומת  12,710ב 12-באוקטובר  .(2021מתוך 2,471
בדיקות שנעשו ביממה האחרונה דווח על  519חולים חדשים )כ 21%-חיוביים( .מספר הנפטרים ברצועה עומד
על ) 1,515לעומת  1,479ב 12-באוקטובר  194 .(2021חולים מאושפזים בבתי החולים ברצועה מהם 127
חולים קשים .סה"כ מחוסנים ברצועה – ) 466,286לעומת  459,428ב 12-באוקטובר ) (2021דף הפייסבוק של
משרד הבריאות בעזה 19 ,באוקטובר .(2021
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