חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 12בנובמבר 19 -בנובמבר (2013

מימין  :מפגן צבאי ,שקיימה חמאס ברחובות העיר עזה ,לרגל ציון יום השנה הראשון למבצע "עמוד ענן" )פלסטין אינפו,
 14בנובמבר  .(2013משמאל  :פעילי חמאס מציגים רקטה מייצור עצמי  ,M75אשר נעשה בה שימוש נגד ישראל במהלך
מבצע "עמוד ענן" )פלסטין אלא'ן 14 ,בנובמבר (2013

עיקרי המסמך

 השבוע נורו שתי פצצות מרגמה לעבר ישראל ,אחת מהן נפלה בסמוך לכוח צה"ל .חיל האוויר
תקף בתגובה שני משגרים ,שהיו מוטמנים בצפון הרצועה.
 ב 13-בנובמבר  2013נדקר למוות חייל צה"ל באוטובוס בעפולה ע"י נער פלסטיני בן ,16
שוהה בלתי חוקי בישראל .ביהודה ושומרון נמשכו הפיגועים במסגרת מה שמכונה "ההתנגדות
העממית" ,שכללו יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראלים.
 ברצועת עזה קיימה חמאס מפגן צבאי ,לרגל יום השנה למבצע "עמוד ענן" בו הוצגה רקטה
ארוכת טווח מתוצרת עצמית .מטרת המפגן הייתה להערכתנו להרתיע את ישראל .בפועל ,השנה
שחלפה הייתה השקטה ביותר מאז השתלטה חמאס על רצועת עזה בראש ובראשונה בשל
ההרתעה הישראלית ,שהתחזקה לאחר מבצע "עמוד ענן".
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המצב בדרום ישראל
ירי פצצות מרגמה ותגובת חיל האוויר
 ב 14-בנובמבר  2013נורו שתי פצצות מרגמה מרצועת עזה לכיוון ישראל .פצצת מרגמה אחת
נפלה בסמוך לכוח צה"ל ,שעסק בפעילות ביטחון שוטפת סמוך לגדר המערכת .לא דווח על נפגעים
ועל נזק .פצצת המרגמה השנייה נפלה בשטח הרצועה .הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי
בפלסטין נטלה אחריות לירי ארבע פצצות מרגמה לעבר כלי רכב של צה"ל ) 14 ,YNETבנובמבר
.(2013
 בתגובה תקף חיל האוויר באותו היום שני משגרים ,שהיו מוטמנים בצפון רצועת עזה )דובר צה"ל,
 14בנובמבר  .(2013לא דווח על נפגעים.

 בשבוע שחלף לא אותר ירי רקטות לעבר ישראל.

נפילות רקטות בדרום ישראל מאז תחילת שנת 2012
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סה"כ אותרו מאז תום מבצע "עמוד
ענן" )נובמבר  36 (2012נפילות
רקטות בשטח ישראל ,כולל חמש
רקטות ,שנורו לעבר העיר אילת.

 1נכון ל 19-בנובמבר  .2013נתונים סטטיסטיים אלו אינם כוללים ירי פצצות מרגמה.
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נפילות רקטות בדרום ישראל בחתך שנתי

2

1200
1000

1159

800
845

600

925

787

783

400
200

375

36

103

974

158

0
2013

2012
מבצע
עמוד ענן

2012

2011

2010

2009

דצמבר
- 2008
ינואר
2009
מבצע
" עופרת
יצוקה"

2008

2007

2006

מאז תחילת שנת  2013אותרו
בשטח ישראל  36נפילות של
רקטות.

פיגוע דקירה בתחנה המרכזית בעפולה
 ב 13-בנובמבר  2013נדקר למוות חייל צה"ל טוראי עדן אטיאס ז"ל ,בן  19מנצרת עילית ,ע"י
מחבל פלסטיני בן  ,16בתחנה המרכזית בעפולה ,בעת שעשה דרכו באוטובוס מנצרת לבסיס בו
שירת .המחבל דקר את החייל בחלק גופו העליון בעת שזה ישן באוטובוס .החייל נפצע באורח אנוש,
פונה לבית החולים העמק בעפולה ,שם נפטר מאוחר יותר מפצעיו.
 המחבל הפלסטיני שביצע את פיגוע הדקירה הינו חסין שריף ע'ואדרה ,בן  ,16מהכפר ביר
אלבאשא ,שמדרום לג'נין .עפ"י דיווחים ראשוניים הוא הסתנן לישראל ,שהה בה באופן בלתי חוקי
ותכנן את הפיגוע מראש .בחקירתו הודה המחבל ,כי ביצע את המעשה במחאה על כך שקרובי
משפחתו מרצים עונשי מאסר בכלא הישראלי )דף הפייסבוק של משטרת ישראל 13 ,בנובמבר
 .(2013בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי שאדי ע'ואדרה ומחמד ע'ואדרה ,שני בני דודיו של המחבל
כלואים בישראל )אחד מהם רצח אזרח ישראלי בבאקה אלע'רביה בשנת .(2003
 אתרי הרשות הפלסטינית הרשמיים התעלמו מהפיגוע בעפולה .מרבית בכירי הפתח בחרו
להתעלם מהפיגוע .בחלק מאתרי הפתח הוזכר הפיגוע באופן אינפורמטיבי בלבד ,תוך התבססות על
דיווחי תקשורת ישראלית .הבמה המרכזית שבה זכה הפיגוע לחשיפה שכללה תמיכה ועידוד למחבל,
היה בדף הפייסבוק הרשמי של משרד הגיוס והארגון בפתח ,הנוהג להרעיף דברי שבח על מבצעי
"ההתנגדות העממית" .תנועת חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין ברכו גם הם על הפיגוע.

 2נתונים אלה אינם כוללים ירי פצצות מרגמה.
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יהודה ושומרון
המשך פעילות אלימה וניסיונות פיגוע ביהודה ושומרון
 ביהודה ושומרון נמשכו האירועים האלימים במסגרת מה שמכונה "ההתנגדות העממית" .במסגרת
זו יודו אבנים לעבר כוחות ביטחון ואזרחים ישראליים ,הושלכו בקבוקי תבערה ,ונרשמו מספר ניסיונות
פיגוע בצירים מרכזיים ביהודה ושומרון .להלן אירועים בולטים.

צעירים פלסטינים מיידים אבנים לעבר כוחות צה"ל בהפגנה השבועית בבלעין )ופא 15 ,בנובמבר (2013

יידוי אבנים
 ב 17-בנובמבר  2013נפצעה תושבת עפרה לאחר שחלון כלי הרכב בו נסעה נופץ ע"י אבנים,
שיידו פלסטינים סמוך לגבעת אסף )דרומית לבית אל( שעל ציר ) 60הכביש הראשי לאורך גב ההר(.
הפצועה פונתה לטיפול רפואי .באותו יום יידו פלסטינים אבנים לעבר כלי רכב ואוטובוס ,שנסעו בכביש
עציון-חברון ,סמוך לאלערוב )הצלה יו"ש(.
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כלי הרכב שבו נסעה תושבת עפרה שנפצעה מיידוי אבנים של פלסטינים סמוך לגבעת אסף ,אשר דרומית לבית אל )דף
הפייסבוק של הקול היהודי 17 ,בנובמבר (2013

סיכול פיגועי דקירה
 ב 17-בנובמבר  2013עצר כוח מג"ב צעיר פלסטיני בן  17באחת הכניסות למערת המכפלה
בחברון .הצעיר עורר את חשדם של הכוח במקום .לאחר חיפוש נמצאה ברשותו סכין .הצעיר נלקח
לחקירת כוחות הביטחון ) 17 ,HNN ,INNבנובמבר .(2013

סכין שנמצאה ברשותו של צעיר פלסטיני בכניסה למערת המכפלה )דוברות משמר הגבול 17 ,בנובמבר (2013

196-13

6

חשיפת מטען מאולתר
 ב 17-בנובמבר  2013נתפס נער פלסטיני אשר הגיע למחסום חווארה הסמוך לשכם כשברשותו
מטען מאולתר .המטען פוצץ באופן מבוקר והנער נלקח לחקירה )הצלה יו"ש ,סוכנות תצפית(.

השלכת בקבוקי תבערה
 ב 14-בנובמבר  2013השליכו פלסטינים בקבוק תבערה לעבר אוטובוס סמוך לנווה צוף .לא דווח
על נפגעים )סוכנות תצפית(.
 ב 13-בנובמבר  2013השליכו פלסטינים בקבוק תבערה לעבר רכב של תושבת קדומים על כביש
 55סמוך לנבי אליאס )גזרת קלקיליה( .לא דווח על נפגעים )הצלה יו"ש( .בנוסף הושלך באותו יום
בקבוק תבערה לעבר רכב ישראלי בצומת יצהר .לא היו נפגעים )סוכנות תצפית(.
 ב 12-בנובמבר  2013הושלכו בקבוקי תבערה לעבר רכב ישראלי באזור ביתר עלית ,ולעבר רכב
ישראלי שנסע בין צומת תפוח לכפר חווארה ,שבשומרון )הצלה יו"ש וסוכנות תצפית(.

רצח שריה עופר ז"ל בצפון הבקעה )השלמות(
 ב 10-באוקטובר  2013נרצח שריה עופר ז"ל ע"י שני פלסטינים תושבי הכפר דיר צאמת ,שבאזור
חברון .בחקירתם הודו השניים ,כי כשבועיים לפני הפיגוע הגיעו לישוב ברוש הבקעה ,שבצפון בקעת
הירדן כדי לאסוף מידע לקראת שוד אלים שתכננו במקום .לאחר שהבינו ,כי מדובר בקצין צבא בכיר,
שייתכן וברשותו נשק .הם החליטו לבצע רצח ,לדבריהם" ,כמתנה לעם הפלסטיני ולאסירי החמאס
לרגל חג הקורבן" .כמו כן החליטו לקחת את הנשק לצד חפצי הערך האחרים ,שימצאו במקום .עוד
עלה בחקירתם ,כי טרם הפיגוע הם החלו להתחזק בדתם והתפללו להצלחה בטרם יצאו לביצוע
הפיגוע )אתר שירות הביטחון הכללי 14 ,בנובמבר  .(2013במהלך ראיון עם ערוץ  2ציינו ,כי הם אינם
מביעים חרטה על הרצח )ערוץ  18 ,2בנובמבר .(2013
 בליל הפיגוע ) 10אוקטובר( הגיעו השניים למקום מגוריו של הנרצח ,מצויידים במכוש וגרזן,
והמתינו להגעת שריה עופר ואשתו .לאחר מכן תקפו השניים את שריה עופר במכוש ובגרזן ,שהביאו
עמם .אשת הנרצח ,אשר שהתה עמו בבית ,הצליחה להימלט מהמקום .נוכח זאת נסו השניים
מהמקום מחשש שיתפסו .הם נמלטו ובדרכם השליכו את כלי הרצח ,שאותרו מאוחר יותר על ידי
כוחות הביטחון.
 השניים שקלו לחצות את הגבול ולברוח לירדן ,אך לאחר שנמלכו בדעתם ,יצרו קשר עם עבד רבה
מחמד עבד רבה שואמרה ,בן  ,27תושב אלראם ,שמצפון לירושלים ,על מנת שיימלט אותם מזירת
הפיגוע .לאחר שאסף אותם במכוניתו ,סיפרו לו השניים על הרצח שביצעו והחליפו בגדים בביתו .עבד
רבה שואמרה נעצר אף הוא לחקירה בה הודה באמור לעיל )אתר שירות הביטחון הכללי14 ,
בנובמבר .(2013
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בשיר חרוב ,אחד הרוצחים של שריה עופר ז"ל ביישוב ברוש הבקעה ,מתבטא כי הוא אינו מביע חרטה על הרצח שביצע
)ערוץ  18 ,2בנובמבר (2013

מבצע רחב היקף נגד מסיעי השוהים הבלתי חוקיים באזור חברון
 בשבוע שעבר ערכו כוחות צה"ל מבצע רחב היקף נגד עסקי הסעה של שוהים בלתי חוקיים
בגזרת דהרייה שבדרום הר חברון .זאת במסגרת המאבק נגד תופעת מסיעי הפלסטינים השוהים
הבלתי חוקיים בישראל .במסגרת זו ,נעצרו  11מסיעי שוהים בלתי חוקיים והוחרמו  5כלי רכב ,רובם
גנובים )דובר צה"ל 18 ,בנובמבר  .(2013יוזכר כי שוהה בלתי חוקי ביצע את פיגוע הדקירה בעפולה
וכי שוהים בלתי חוקיים היו מעורבים בעבר בפעולות טרור בשטח ישראל .זאת ועוד לדברי גורמים
צבאיים ההסעות הבלתי חוקיות מסבות נזקים כבדים לגדר הביטחון בהיקף של מיליוני שקלים )דובר
צה"ל 18 ,בנובמבר .(2013

כלי רכב שכוחות צה"ל החרימו בשבוע שעבר במהלך מבצע באזור דהרייה נגד מסיעי שוהים בלתי חוקיים )דובר צה"ל,
 18בנובמבר (2013
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בתקשורת הישראלית נחשף פעיל ג'האד עולמי המוחזק במעצר מנהלי בישראל
 ב 18-בנובמבר  2013נחשף בתקשורת הישראלית ,כי מאז שנת  2010מוחזק בישראל במעצר
מנהלי פעיל ג'האד עולמי בשם סאמר אלברק .הפעיל נעצר בשנת  2010במעבר אלנבי .סאמר
אלברק נולד בשנת  1974בכווית .משפחתו מתגוררת בכפר ג'יוס שבגזרת קלקיליה .בשנת  1997הוא
יצא ללימודי ביולוגיה בפקיסטאן והחל לעבור אימונים צבאיים במחנות אלקאעדה באפגניסטאן.
 בשנת  2001גויס אלברק לארגון אלקאעדה בידי אימן אלט'ואהרי ,שכיום עומד בראש הארגון .הוא
גויס על רקע לימודי הביולוגיה שלו ובמסגרת אלקאעדה עשה שימוש בידע ,שרכש בעת לימודיו.
נמסר כי אלברק היה מעורב בתכנון פיגועים נגד תיירים ישראלים בירדן ב 2001-ואף הסכים
לאמן גורמים פלסטיניים בנושא ייצור רעלים לצורך פיגועים בשטח ישראל .בשנת  2003נעצר ע"י
ארה"ב בפקיסטאן ,משם הועבר לרשויות בירדן ,ונכלא בה למשך  5שנים ולאחר מכן שוחרר.
לאחרונה הצטרף לשביתת הרעב של האסירים הפלסטינים השובתים בשל מעצרם המנהלי )ערוץ ,2
 NRGוכלי תקשורת נוספים בישראל 18 ,בנובמבר .(2013

סאמר אלברק ,פעיל ג'האד עולמי ,המוחזק במעצר מנהלי בישראל מאז שנת ) 2010דף הפייסבוק למען שחרורו של
סאמר אלברק 13 ,במרץ (2013

 בשנת  2012נפתח דף פייסבוק באינטרנט למען שחרורו של סאמר אלברק .במקביל ,זוכה אלברק
לסיוע משפטי מאת עו"ד ג'ואד בולס ,ראש המחלקה המשפטית במועדון האסיר הפלסטיני ,הפוקד
אותו בכלא .בנוסף ,זוכה סוגיית מעצרו של אלברק לקמפיין תקשורתי של ארגוני האסירים
הפלסטיניים השונים הפועלים ברשות הפלסטינית ובמרכזם מועדון האסיר הפלסטיני .באוגוסט 2012
נערכה עצרת למען שחרורו במרכז העיר קלקיליה ,מול משרדי הצלב האדום ,במהלכה השתתפו גם
שר האסירים הפלסטיני עיסא קראקע ומושל המחוז.
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התפתחויות ברצועת עזה
חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין מציינים את יום השנה הראשון למבצע
"עמוד ענן" ברצועה
 לרגל ציון יום השנה הראשון למבצע "עמוד ענן ברצועה ,אשר חל ב 14-בנובמבר  ,2013קיימו
חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין מפגנים צבאיים וכנסים המוניים ברחבי הרצועה תוך שהם
מבליטים את נרטיב הניצחון בראייתם .במסגרת זו ,הציגה חמאס רקטה  M75ארוכת טווח מייצור
עצמי ,אשר שוגרה במהלך מבצע "עמוד ענן" )נובמבר  (2012מהרצועה לעבר תל אביב )פלסטין
אלא'ן ,פאלטודיי 14 ,בנובמבר .(2013
 יצוין ,כי בשנה שחלפה מאז מבצע "עמוד ענן" אותרו  36נפילות רקטות בשטח ישראל )לעומת 787
נפילות במהלך  2012ו 845-נפילות בנובמבר  2012במהלך מבצע "עמוד ענן"( .בראייה רב שנתית
ניתן לקבוע ,כי השנה שחלפה מאז "עמוד ענן" הייתה השקטה ביותר מאז שנת  2006ומספר
אירועי ירי הרקטות פחת באופן משמעותי )ראו גרף בעמוד  .(3ניתן איפא להעריך כי למרות נרטיב
הניצחון שמנסה חמאס להציג בפני תושבי הרצועה ,הרי שבפועל חיזק המבצע את ההרתעה
הישראלית כלפי חמאס ,הממשיכה להתקיים עד עצם היום הזה.
 בכירי החמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין נשאו נאומים במהלכם התפארו ביכולותיהם הצבאיות
ואיימו על ישראל מפני הסלמה אפשרית ברצועה .להלן מספר התבטאויות בנושא :


אבו עבידה ,דובר הזרוע של חמאס ברצועה ,ציין ,כי ההתנגדות הפלסטינית תפתיע את

ישראל במערכה הבאה .לדבריו ,חמאס הצליחה לשבור את כל האסטרטגיה הישראלית והכניסה
מיליוני ישראלים למקלטים )צפא 14 ,בנובמבר .(2013


דוברי הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין איימו ,כי "ההתנגדות" תסיים את

הרגיעה אם הצבא הישראלי יבצע תוקפנות חדשה נגד הרצועה ותשגר רקטות ליעדים רחוקים
יותר מתל אביב .אבו אחמד הביע את תודתו לאיראן על סיועה להתנגדות הפלסטינית
באמצעי לחימה והדגיש את חלקם ב"ניצחון ההתנגדות" )פלסטין אליום 13 ,בנובמבר .(2013

ביקורת ממשל חמאס נגד מצרים על רקע הפעלת מסוף רפיח
 בשבוע החולף המשיך ממשל חמאס ברצועה למתוח ביקורת נוקבת כלפי מצרים בגין הקשיים שהיא
מערימה בפני הפעלת מסוף רפיח .המסוף היה סגור במהלך  11ימים ונפתח רק ב 19-בנובמבר
 2013למשך שלושה ימים ובמתכונת חלקית .ממשל חמאס קיים הפגנה מאורגנת של מח'תארים
ברצועת עזה מול מסוף רפיח בדרישה לפותחו לפעילות מלאה )פלסטין אלא'ן 19 ,17 ,בנובמבר
.(2013
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 אסמאעיל הניה ,ראש ממשל חמאס ברצועה ,ניצל את דרשת יום השישי שנשא בעזה וקרא
למצרים לחדש לאלתר את הפעלתו .הניה ציין ,כי "זכותה של מצרים לשמור על ביטחונה ,אולם לא על
חשבון עזה והתנגדותה" בהוסיפו " :לא ציפיתי לתוקפנות והרעבה ,אלא מהאויב הישראלי" )פלסטין
אלא'ן 15 ,בנובמבר .(2013

הפגנה מאורגנת של מח'תארים מטעמו של ממשל חמאס מול מסוף רפיח )פלסטין אלא'ן 17 ,בנובמבר (2013

הרשות הפלסטינית
אבו מאזן מבהיר כי הפלסטינים מחוייבים להמשך המשא ומתן
 אבו מאזן הבהיר בראיון לסוכנות הידיעות הצרפתית ) 17בנובמבר  ,(2013כי החליט שלא לקבל
בינתיים את התפטרות צוות המשא ומתן הפלסטיני לשיחות עם ישראל ,וכי בשלב זה הצוות ממשיך
בעבודתו .לדבריו ,הפלסטינים מחוייבים למשא ומתן למשך תשעת החודשים עליהם הוסכם )מען,
 18בנובמבר .(2013
 בקשת ההתפטרות של צוות המו"מ הוגשה לאבו מאזן ב 5-בנובמבר  2013בעת ביקורו האחרון
בבית לחם .צאא'ב עריקאת ,חבר הוועד המרכזי של פתח וחבר צוות המשא ומתן הפלסטיני ,אמר
בראיון לערוץ אלמיאדין הלבנוני ,כי במידה והשיחות לא יביאו תוך  9חודשים להקמת מדינה
פלסטינית ,הרי שאבו מאזן יקדם מהלך הצטרפות הרשות הפלסטינית ל 63-ארגונים בינ"ל .לדבריו
בקשת התפטרותו מצוות המשא ומתן אין פירושה סיום השיחות )קדס נט 19 ,בנובמבר .(2013
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מפגן צבאי של הזרוע הצבאית בפתח
 פעילים חמושים ורעולי פנים הנמנים בזרוע הצבאית של הפתח קיימו ) 16בנובמבר  (2013מפגן
צבאי במחנה הפליטים קלנדיא .המפגן התקיים לרגל ציון  9שנים למות ערפאת ו 25-שנים להכרזת
העצמאות הפלסטינית .במסגרת זו ,ביצעו הפעילים החמושים ירי באוויר של אש חיה כשמסביבם
המון רב )פאלטודיי 16 ,בנובמבר  .(2013יוזכר כי מאז ה 10-בנובמבר  2013מקיימים הרשות
הפלסטינית והפתח אירועים ,כנסים המונים ומצעדים ברחבי יהודה ושומרון לרגל ציון יום השנה ה9-
למותו של ערפאת.

פעילים חמושים ורעולי פנים הנמנים עם הזרוע הצבאית של הפתח מקיימים )ב 16-בנובמבר  (2013מפגן צבאי במחנה
הפליטים קלנדיא )פאלטודיי 16 ,בנובמבר (2013
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