חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 26 - 20ביוני (2012

גילויי שמחה בקרב פעילי הטרור של חמאס לניצחונו של מחמד מרסי ) 25 ,paldfביוני (2012

עיקרי המסמך

 סבב הסלמה נוסף בדרום ישראל בן שישה ימים ,הגיע השבוע לסיומו .במהלך סבב ההסלמה
נפלו  162רקטות ,רובן בישובי עוטף עזה .הזרוע הצבאית של חמאס הובילה הפעם ,לראשונה
מזה כשנה ,את הירי לעבר ישראל .ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שבפעמים הקודמות הוביל
את הירי ,נמנע הפעם מלהשתתף.
 ההודעה על ניצחונו של מחמד מרסי ,מועמד תנועת האחים המוסלמים לנשיאות במצרים,
עוררה גילויי שמחה רבים ברצועת עזה .בפרט בלטה השמחה בחמאס ,כולל בקרב הפעילים
הצבאיים .בכיריה הביעו תקוותם ,כי הנשיא הנבחר יפעל למען הבעיה הפלסטינית.
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אירועים בולטים בדרומה של ישראל
סבב נוסף של הסלמה – סיכום
 בין  23-18ביוני חל סבב הסלמה נוסף בין ישראל לבין המחבלים ברצועת עזה .סבב ההסלמה
החל בעקבות פיגועים מהגבול המצרי-ישראלי ולאחר שכלי טיס של חיל האוויר ביצעו מספר פעולות
סיכול ומנע ברצועת עזה .בתגובה ביצעו ארגוני הטרור ברצועה ,ירי מאסיבי של רקטות לעבר יישובי
הנגב המערבי.
 שיאו של הירי היה ב 22-ביוני במהלכו אותרו כ 70-נפילות של רקטות בנגב המערבי .סה"כ אותרו
בימי ההסלמה  162נפילות של רקטות )מספר דומה של רקטות שהיה בסבב ההסלמה הקודם,
במרץ  .(2012מערכת כיפת ברזל יירטה כמה רקטות ,שכוונו בעיקר לערים שדרות ,נתיבות ואשקלון.
כתוצאה מירי הרקטות נפגעו מספר מבנים ,כולל בית ספר בשדרות .שני בני אדם נפצעו באורח בינוני,
כמה בני אדם נוספים נפצעו באורח קל וכמה לקו בחרדה.

רקטות ,שנפלו סמוך לישובי הנגב המערבי )דוברות המועצה האזורית אשכול 22 ,ביוני (2012

 כלי טיס של חיל האוויר תקפו יעדי טרור ברצועת עזה .בין היעדים ,שהותקפו גם חוליות ,שהיו
בדרכן לבצע ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל .כמה פעילי טרור נהרגו ,כולל פעיל בהתארגנות
בשם תוחיד ואלג'האד ,המזוהה עם הג'האד העולמי ,התארגנות זו הייתה מעורבת בפעילות טרור
נרחבת נגד חיילי צה"ל ואזרחים מזה מספר שנים ,כולל הפיגוע בגבול ישראל מצרים ב 18-ביוני.
בימים האחרונים עסקה ההתארגנות בתכנון פיגוע נוסף )דובר צה"ל 21 ,ביוני .(2012
 ניסיון להביא להפסקת אש בתיווך מצרי ב 20-ביוני כשל והאש חודשה לאחר כמה שעות של
רגיעה .ב 24-ביוני בשעות הערב הושג הסכם רגיעה נוסף ומאז שורר שקט יחסי באזור .מאז
השגת הרגיעה נורו שלוש פצצות מרגמה לעבר ישראל .כמו כן אותרו שתי נפילות רקטות .לא היו
נפגעים ולא נגרם נזק.
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 לסבב ההסלמה הנוכחי היו שני מאפיינים בולטים:


רוב הרקטות נפלו בטווחים של עד  10ק"מ )בעיקר בישובי עוטף עזה(.



את רוב הירי )בין  22-18ליוני( ביצעה הזרוע הצבאית של חמאס ,שבשנה האחרונה
נמנעה מליטול חלק בירי הרקטות.



ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שבעבר הוביל את אירועי הירי ,נמנע מלהשתתף.

ירי הרקטות בחתך יומי בסבב ההסלמה הנוכחי
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סה"כ אותרו במהלך ימי ההסלמה
 162נפילות של רקטות .
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ירי רקטות מאז תחילת שנת 2011
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מתחילת שנת  2011אותרו 781
נפילות של רקטות .סה"כ אותרו
מתחילת שנת  406 2012נפילות
רקטות בשטח ישראל.

סה"כ אותרו מאז תום מבצע "עופרת
יצוקה  1,042נפילות רקטות .

 162 מהרקטות ,שנפלו במהלך חודש יוני בשטח ישראל נפלו במהלך סבב הלחימה.

יהודה ושומרון
 כמידי שבוע ,התנהלו גם השבוע הפגנות במוקדי החיכוך המסורתיים ברחבי יהודה ושומרון ,בדגש
על הכפרים בלעין ,נעלין ,נבי צאלח .המפגינים יידו אבנים לעבר כוחות צה"ל ,אשר בכמה מקרים
השיבו באמצעים לפיזור הפגנות.

ניצחון מחמד מרסי בבחירות במצרים
תגובות ברצועת עזה וברשות הפלסטינית לבחירתו של מרסי
 ההכרזה על ניצחונו בבחירות במצרים של מועמד תנועת האחים המוסלמים מחמד מרסי ,עוררה
גילויי שמחה רבים ברחבי רצועת עזה בעיקר בקרב חמאס .אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס
וח'אלד משעל ,ראש הועד הפועל של חמאס ,ברכו את מרסי על ניצחונו .ברצועת עזה נערכה
תהלוכה לעבר ביתו של אסמאעיל הניה ,שם התארחו תושבים ,שבאו לברכו לרגל ניצחון מרסי.

1

נכון ל 26 -ביוני .2012
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 במסגרת גילויי השמחה הללו התקיימו ברצועה תהלוכות המונים ועצרת רבת משתתפים בראשות
בכירי ממשל חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין .במהלך העצרת הביעו הדוברים את תקוותם ,כי
הנשיא הנבחר יפעל למען העניין הפלסטיני )ערוץ אלאקצא 26 ,ביוני :(2012


אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס ,אמר כי בחירתו של מרסי ביום בו עלה מחמד
השמימה )לילה אלאסאא' ומעראג'( הוא בשורה טובה לירושלים ולמסגד אלאקצא .הוא הביע
תקווה ש"האביב הערבי יופיע גם בפלסטין" .

אסמאעיל הניה מביע שמחה על בחירתו של מחמד מרסי כנשיא מצרים
) 25 ,Palestine-infoביוני (2012


מחמוד אלזהאר ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ציין ,כי אין בכוונתם לגרור את מצרים
למלחמה עם מדינה כלשהי ,אך הדגיש ,כי חמאס עומדת לרשות מצרים .



מחמד אלהנדי ,בכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין בירך את בני העם המצרי והביע תקוותו
שמצרים "תשחרר את ירושלים ותעניק לפלסטינים חירות".

 על רקע זכייתו של מחמד מרסי ,אירעו באלעריש עימותים אלימים בין פעילי פתח לבין פעילי
הזרוע הצבאית של חמאס .זאת ,כאשר חמישה פעילים מגדודי עז אלדין אלקסאם הסתננו דרך
המנהרות לאלעריש ותקפו פעילים פלסטינים ,המזוהים עם פתח ,המתגוררים בעיר .2בעימותים הללו
נעשה שימוש בנשק חם .כמה פעילי פתח נפצעו )אלוטן 25 ,ביוני .(2012

 2כ 180-פעילי גדודי חללי אלאצא של פתח מתגוררים באלעריש מאז השתלטות חמאס על רצועת עזה וגירוש תומכי פתח
ממנה ).(2007
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גילויי שמחה בקרב פעילי הטרור של חמאס לניצחונו של מחמד מרסי
) 25 ,paldfביוני (2012

 ברשות הפלסטינית ההתבטאויות היו מתונות יותר .אבו מאזן שלח איגרת ברכה למחמד מרסי
בה איחל לו הצלחה בתפקידו והביע תקווה כי הוא יתמוך בסוגיה הפלסטינית )ופא 24 ,ביוני .(2012
סלאם פיאצ' ,ראש הממשלה בירך אף הוא ואמר ,כי בחירתו של מרסי היא "נקודת מפנה היסטורית"
)מען 24 ,ביוני  .(2012בערי יהודה ושומרון היו גילויי השמחה מאופקים .נמר חמאד ,יועצו המדיני
של אבו מאזן ,הביע פליאה על התגובה "המוגזמת" לדבריו של בכירי חמאס על זכייתו של מרסי
)פלסטין און ליין 25 ,ביוני .(2012

אירועים תודעתיים
שיירת "אלופאא'  "2הגיעה לרצועת עזה
 אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס נועד ברצועת עזה עם פעילי שיירת "אלופאא'  ,"2שהגיעה
לרצועה דרך מעבר רפיח .במסגרת השיירה הגיעו בעיקר פעילים ממדינות ערביות ומוסלמיות והיא
אורגנה על ידי "אגודת הצדקה למען העם הפלסטיני" באיטליה .הניה אמר בדבריו לפעילים ,כי
השיירה מגיעה לרצועה בצל "הג'האד וההתנגדות" ולתמיכה בהם יש משמעות רבה )צפא22 ,
ביוני .(2012

משט לרצועת עזה
 ארגון  Ship to Gazaהשבדי הודיע ,כי ביום שלישי  26ביוני תצא הספינה  Estelleמנמל Umea
שבשבדיה בדרכה לרצועת עזה .בדרכה לרצועה תעבור הספינה במספר נמלים בשבדיה ובמדינות
אירופה נוספות )אתר המשט 26 ,ביוני .(2012
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למעלה :לוגו הארגון  .למטה חנאן נאצר העושה בימים אלה בשבדיה ומציגה עצמה כסטודנטית מרצועת עזה ,על רקע
הספינה ) Estelleאתר המשט 26 ,ביוני (2012

קריאה לקיום מטס חדש לישראל
 באחד מאתרי האינטרנט של המטס פורסמה קריאה להשתתף במטס נוסף לישראל ,שיתקיים בין
 31-24לאוגוסט  .2012לדברי המארגנים מדובר הפעם ב"מטס מתוחכם" יותר במסגרתו יטוסו
הפעילים לרבת עמון ומשם יכנסו לישראל דרך מעבר אלנבי.
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