חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 18 - 11בנובמבר (2014

מימין :זירת הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף בירושלים בו נהרגו ארבעה בני אדם ושבעה נפצעו .משמאל :ראש עירית
ירושלים במקום הפיגוע ) סוכנות תצפית  18בנובמבר  2014צילום :הלל מאיר(

עיקרי המסמך
 נמשך גל הטרור בירושלים .במוקד אירועי השבוע עמד פיגוע ההרג בבית הכנסת בשכונת הר נוף
בירושלים בו נהרגו חמישה אנשים ושישה בני אדם נפצעו .הפיגוע בוצע על ידי שני מחבלים חמושים
באקדחים ,גרזנים וסכינים .ארגון החזית העממית לשחרור פלסטין קיבל את האחריות .הפיגוע בשכונת
הר נוף ,הינו שיאו של גל הטרור והאלימות בירושלים ,ביהודה ושומרון .במהלך חודש נובמבר 2014
נהרגו ,כתוצאה מפיגועי טרור ,עשרה בני אדם ,יותר הרוגים בפיגועי טרור מאשר בשנתיים האחרונות.
 השימוש באקדחים בפיגוע בבית הכנסת ובניסיון ההתנקשות בחייו של יהודה גליק ,עלול לסמל שינוי
אופיים של הפיגועים והפיכתם מ"פיגועים עממיים" )קרי ,טרור עממי( לפיגועים בנשק חם לאו דווקא של
מפגעים בודדים .מאפיין זה עלול להביא להסלמה נוספת בשטח בדגש על ירושלים.
 אבו מאזן ,שנועד עם שר החוץ האמריקאי במהלך פסגה בעמאן ,הבטיח לפעול להפסקת האלימות
ולשיפור האווירה .בפועל האלימות ופעולות הטרור נמשכו כמו גם ההסתה לאלימות ולטרור ,כולל מצד
הרשות הפלסטינית.

188-14

2

פיגועי טרור
כללי
 השבוע נמשכו הפיגועים/והניסיונות לפיגועים בירושלים וביהודה ושומרון .שיאם של האירועים הרצח
בבית הכנסת בשכונת הר נוף ב 18-בנובמבר  2014בו נהרגו חמישה בני אדם ונפצעו שישה .במהלך חודש
נובמבר  ,2014במקביל לעימותים האלימים בירושלים וברחבי יהודה ושומרון ,נמשכת העלייה בכמות
פיגועי הטרור .במהלך החודש האחרון נהרגו ,כתוצאה מפיגועי טרור ,אחד עשר בני אדם ,יותר הרוגים
בפיגועי טרור מאשר בכל השנתיים האחרונות

פיגוע הרג בבית כנסת בירושלים
 ב 18-בנובמבר  2014בסביבות השעה  0700חדרו שני מחבלים פלסטינים כשהם חמושים באקדח
וסכיני קצבים ,לבית הכנסת "קהילת בני תורה" בשכונת הר נוף בירושלים .השניים החלו לתקוף את
המתפללים ,שהיו במקום לתפילת שחרית .זמן קצר לאחר מכן הגיעו למקום שני שוטרים ,שהיו באזור
והחלו לנהל חילופי ירי עם המחבלים .לאחר כמה דקות נוספות הגיעו כוחות ביטחון נוספים ,שחיסלו את
המחבלים.

זירת הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף
) סוכנות תצפית  18בנובמבר  2014צילום :הלל מאיר(

 חמישה בני אדם נהרגו ושישה נוספים נפצעו ,שניים מהם באורח אנוש .בין הפצועים שני שוטרים.
ההרוגים הם הרב משה טברסקי ז"ל ,בן  59ראש כולל "תורת משה" ,שנהג להתפלל בבית הכנסת מידי
בוקר .אריה קופינסקי ז"ל בן  , 43אברהם שמואל גולדברג ז"ל בן  , 68אב לשישה והרב קלמן לוין בן
 50אב לתשעה ילדים וסב לחמישה נכדים.
 המחבלים הם ע'סאן אבו ג'מל ,בן  27ועדי אבו ג'מל בן  22שני בני דודים משכונת ג'בל מכבר,
שבמזרח ירושלים .השניים הם קרובי משפחתו של ג'מאל אבו ג'מל אסיר ,ששוחרר במסגרת אחת
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מעסקאות שחרור האסירים ונעצר לאחרונה בשנית .גמ'אל אבו ג'מל .פעיל חזית עממית משכונת ג'בל
מכבר במזרח ירושלים .נעצר בשנת  1994ונידון ל 22-שנות מאסר בגין ניסיון דקירת חייל צה"ל בירושלים.
הוא שוחרר ב 31-בדצמבר  2013במסגרת הפעימה השלישית .אבו ג'מל נעצר שוב ב 6-בנובמבר 2014
)ופא 31 ,בדצמבר  7 ,PLS48.NET ,2013בנובמבר .(2014

מימין :שני המחבלים ע'סאן ועדי אבו ג'מל ,מבצעי הפיגוע בבית הכנסת )דף הפייסבוק  18 ,QUDSNבנובמבר .(2014
משמאל :גמ'אל אבו ג'מל )משמאל( עם שחרורו מהכלא הישראלי ברקע מונפים דגלי החזית העממית
) 4 ,PANETבינואר (2014

 גדודי אבו עלי מצטפא ,הזרוע הצבאית של החזית העממית לשחרור פלסטין ,פרסמה הודעה
רשמית בה ברכה על הפיגוע הבוקר בירושלים והדגישה ,כי שני מבצעיו נמנים עם שורות הארגון )גדודי
אבו עלי מצטפא 18 ,בנובמבר  .(2014יצוין ,כי ב 11-בנובמבר  2014פרסמה החזית העממית בפלסטין
כרוז באתר האינטרנט שלה בו קראה להסלים את העימותים עם ישראל )אתר החזית העממית11 ,
בנובמבר( .לאחר הפיגוע פרצו עימותים בין כוחות המשטרה ,שנכנסו לג'בל מכבר ,השכונה ממנה הגיעו
המחבלים ,לבין תושבי השכונה .עשרות פלסטינים יידו אבנים והשליכו חפצים לעבר הכוחות .כמה ממיידי
האבנים נעצרו.

188-14

4

מימין :הודעה רשמית של הזרוע הצבאית של החזית העממית לשחרור פלסטין ,בה היא מקבלת אחריות לפיגוע
)גדודי אבו עלי מצטפא 18 ,בנובמבר  .(2014משמאל :כרוז ,שפורסם מטעם החזית העממית לשחרור פלסטין הקורא
להסלמה )אתר החזית העממית 11 ,בנובמבר .(2014

 עד לאחרונה התבצעו הפיגועים בירושלים בדפוסים של ,מה שמכונה ע"י הפלסטינים" ,ההתנגדות
העממית" )קרי ,טרור עממי( .במסגרתם "כלי הנשק" העיקריים היו האבן ,בקבוק התבערה ,הסכין וכלי
הרכב .השימוש באקדחים בפיגוע הנוכחי ובניסיון ההתנקשות בחייו של יהודה גליק עלול לסמל שינוי
באופיים של הפיגועים והפיכתם לפיגועים בנשק חם .מאפיין זה ,אם ימשך ,עלול להסלים את המצב
בשטח בירושלים ,ביהודה ובשומרון.

תגובות
 ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיל על חמאס ועל יו"ר הרשות הפלסטינית את האחריות לפיגוע.
לדבריו הפיגוע הינו תוצאה של הסתה של חמאס ושל אבו מאזן ממנה מתעלמת הקהילה הבינלאומית.
נתניהו הדגיש ,כי ישראל תגיב ביד קשה ל"רצח אכזרי של יהודים שבאו להתפלל ונקטלו בידי מרצחים
שפלים" )אתר משרד ראש הממשלה 18 ,בנובמבר .(2014

 אבו מאזן פרסם הודעה בה ציין ,כי הוא מגנה בתוקף את האירוע )ולא פיגוע( בהוסיפו ,כי הוא אינו
מוכן לקבל מצב בו מותקפים אזרחים באתרי דת .במקביל גינה אבו מאזן את ה"תוקפנות" של ישראל נגד
הר הבית והאתרים קדושים ,ושריפת מסגדים וכנסיות .אבו מאזן קרא להרגעה מלאה והפסקת פעולות אלו,
כדי שניתן יהיה לפעול בתחום המדיני למען שלום במזרח התיכון )ופא 18 ,בנובמבר .(2014
 ברצועת עזה חגגו פלסטינים רעולי פנים חמושים בגרזנים .הם חילקו דברי מתיקה לעוברים ושבים,
והניפו כרזות בהן תמונות שני המחבלים והכיתוב " :ע'סאן ועדי אבו ג'מל ,אתם גאוות אומתנו" )דף
הפייסבוק  18 ,QUDSNבנובמבר (2014
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מימין :פלסטינים רעולי פנים חמושים בגרזנים חוגגים ברפיח את הפיגוע .משמאל :כרזה עליה תמונות שני המחבלים
והכיתוב" :ע'סאן ועדי אבו ג'מל ,אתם גאוות אומתנו" )דף הפייסבוק  18 ,QUDSNבנובמבר (2014

פלסטינים ברצועת עזה מחלקים מיני מתיקה לציון הפיגוע בירושלים )דף הפייסבוק  18 ,QUDSNבנובמבר (2014

פיגוע דקירה בירושלים
 ב 16-בנובמבר  2014נדקר בירושלים גבר בן  32בעת שהלך ברחוב הנביאים .האיש ,חסיד ברסלב,
נדקר בחלק העליון של גבו ,ככל הנראה ממברג .הוא נפצע באורח קל .לדברי המשטרה הדוקר הוא ככל
הנראה צעיר ערבי שנמלט לכיוון שער שכם ולא אותר.
 סאמי אבו זהרי ,דובר חמאס ברצועה ,בירך על פיגוע הדקירה באומרו כי "הדקירה הינה תגובה טבעית
לפשעיה של ישראל בירושלים ובמסגד אלאקצא" )פלסטין אלא'ן 16 ,בנובמבר .(2014
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כוחות משטרה מבצעים סריקות במקום הדקירה )סוכנות תצפית 16 ,בנובמבר  .2014צילום :הלל מאיר(

מימין :כרזה ,שהופצה בעקבות ניסיון הדקירה :בתמונה נראית יד אוחזת מברג ומתחת נכתב" :נתנגד בכל מה שיש
לנו" ) 16 ,PALDFבנובמבר (2014

ניסיון פיגוע דריסה
 ב 13-בנובמבר  2014בשעות הבוקר דיווחו כמה נערים על ניסיון דריסה בתחנת הסעה סמוך לנוה
צוף .לדברי הנערים התקרב לעברם כלי רכב פלסטיני במהירות רבה  .לאחר שמאבטח ,שעמד בסמוך
למקום ,כיוון לעבר נהג כלי הרכב את נשקו הוא נמלט מהמקום לכיוון ביר זית .בעקבות הדיווח הוצבו
מחסומים במטרה לתפוס את הכלי הרכב שנמלט מהמקום .כלי הרכב נתפס ונהגו נעצר )סוכנות תצפית13 ,
בנובמבר .(2014
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כלי הרכב שנתפס כחשוד בניסיון הדריסה ) סוכנות תצפית  13בנובמבר  2014צילום :אהוד אמיתון(

דרום ישראל
ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל
 במהלך השבוע לא אותרו נפילות רקטות ופצצות מרגמה בשטח ישראל.

נפילות רקטות בחתך חודשי )(2014-2013
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 1נכון ל 18-בנובמבר  .2014נתונים סטטיסטיים אלו אינם כוללים ירי פצצות מרגמה .כמו כן אינם כוללים רקטות שנורו אך נפלו
בתחום רצועת עזה.
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נפילות רקטות בדרום ישראל בחתך שנתי
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ירושלים ,יהודה ושומרון
אירועים אלימים נוספים
 במקביל לביצוע הפיגועים נמשך במהלך השבוע גל האלימות והעימותים האלימים בשכונות מזרח
ירושלים במסגרת מה שמכונה "ההתנגדות העממית" .ביום שישי  14בנובמבר  2014קיימו הפלסטינים
ברחבי יהודה ושומרון תהלוכות תמיכה במסגד אלאקצא .חלק מן ההפגנות הפכו לעימותים אלימים עם
כוחות הביטחון הישראליים ,כמה מפגינים פלסטינים נפצעו .מוקדי ההפגנות היו בחברון ,בית אמר )צפונית
לחברון( ,ראמאללה ,שם נערכה צעדה לכיוון מעבר קלנדיא ,בלעין ,בית לחם ,שכם ועוד )אלחיאת
אלג'דידה 15 ,בנובמבר  .(2014כמו כן צוין ברחבי יהודה ושומרון יום השנה למותו של יאסר ערפאת בשורה
של אירועים.

3

נתונים אלה אינם כוללים ירי פצצות מרגמה.
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למעלה :הפגנות סמוך למעבר קלנדיא )צפונית לירושלים( .למטה משמאל :פלסטינים ויתכן גם פעילים זרים מנסים לעבור
את גדר הביטחון ) 14 ,PALINFOבנובמבר (2014

 להלן אירועים בולטים נוספים:
 ב 11-בנובמבר  2014במהלך מעצר חשודים בשומרון נמצאו בבית אחד החשודים תחמושת
ואפודי מגן )דובר צה"ל 11 ,בנובמבר .(2014

תחמושת ואיפודי מגן שנמצאו )דובר צה"ל 11 ,בנובמבר (2014

תחמושת ואפודי מגן שנמצאו )דובר צה"ל 11 ,בנובמבר (2014

 ב 14-בנובמבר  2014יודו אבנים בכביש חוצה בנימין סמוך לכפר דיר ניזם .בעקבות יידוי האבנים
התפתחה תקרית אלימה בין כוחות הביטחון הישראליים לבין תושבים פלסטינים .חייל צה"ל נפגע
מאבן באורח קל וטופל במקום )סוכנות תצפית 14 ,בנובמבר .(2014
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 ב 15-בנובמבר  2014נעצר במחסום קלנדיה פלסטיני שניסה להיכנס לישראל .בעת בדיקה
שנערכה בכלי הרכב בו נסע נמצאו שני סכינים )דובר צה"ל 15 ,בנובמבר .(2014
 ב 17-בנובמבר  2014בשעות הערב במהלך הפרות סדר אלימות באלראם ,שכללו יידוי אבנים
והשלכת בקבוקי תבערה ,נפגע קצין צה"ל באורח קל בידו ופונה לבית החולים .לא ברור האם נפגע
מירי נשק קל או ירי זיקוק )סוכנות תצפית  17 ,בנובמבר .(2014
 ב 17-בנובמבר  2014עצרו כוחות הביטחון הישראליים שלושה פלסטינים ,שהשליכו בקבוקי
תבערה לעבר אוטובוס ישראלי סמוך לבית אומר )דרומית מערבית לבית לחם( )דובר צה"ל17 ,
בנובמבר .(2014

כרזות הקוראות לעימותים אלימים ולרצח ישראלים
 על רקע המתיחות הגבוהה בירושלים וביהודה ושומרון דואגות הרשתות החברתיות ,בעיקר אלה
המזוהות עם חמאס וארגונים אסלאמיים ,להסית ולהלהיט את הרוחות .כך למשל במהלך השבוע החולף
פורסמו ברשתות כרזות הקוראות לרצח ישראלים .הכרזות פורסמו בעיקר בדפי פייסבוק המזוהים עם
חמאס ) (PALDF, PALINFOודפי פייסבוק של גולשים אסלאמיים באוניברסיטאות שונות ביהודה ושומרון.
להלן מספר דוגמאות:

מימין :כרזה עליה מספר תמונות :מסגד אלאקצא ,פלסטיני רעול פנים משליך צמיג בוער ופלסטינים מיידים אבנים ,
למעלה נכתב" :התנגד ואל תהסס" ו"התנגד והניצחון יובטח" ,למטה מופיע סמל הקמפיין למען אלאקצא )דף הפייסבוק
של הגוש האסלאמי באוניברסיטת ביר זית 11 ,בנובמבר  ;(2014משמאל :כרזה ובה יד האוחזת סכין נוטפת דם  ,ידית
הסכין היא מסגד אלאקצא ,למעלה נכתב" :אלאקצא הוא קו אדום " ) 11 ,PALINFOבנובמבר .(2014
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מימין :כרזה בה מוצגת סכין בצורת מפת ארץ-ישראל )ללא רמת הגולן( ומעל נכתב" :פעולות דקירה בגדה ו)תל
אביב( 11 ,PALINFO) "..בנובמבר  .(2014משמאל :כרזה בה נראית מכונית דוהרת מכיוון מסגד אלאקצא .המכונית
מתנגשת במחסומים ,בכיתוב למעלה נכתב" :לא נעצור במחסומי התיאום הביטחוני והכיבוש אחרי היום,PALDF) "...
 11בנובמבר (2014

רצועת עזה
מעבר רפיח
 מעבר רפיח המשיך להיות סגור מאז ה 24-באוקטובר ) 2014יום בו אירע פיגוע בו נהרגו  33חיילים
מצריים( .המגעים הפלסטיניים לפתיחתו באופן סדיר נמשכים ,לעת עתה בלא הצלחה .ג'מאל אלשובאכי,
נציג הרשות הפלסטינית במצרים ,מסר ,כי נפגש בנושא עם גורמים מצריים .לדבריו ,הגורמים המצריים
הבהירו ,כי לא ניתן לפתוח כעת את המעבר בשל המצב הביטחוני במצרים .לדבריו הם הבטיחו לו ,כי
המעבר ייפתח לאחר שהמצב בסיני יתייצב .אלשובאכי ציין ,כי ההחלטה לפתיחת המעבר נתונה בידי צבא
מצרים ולא בידי גורמים פוליטיים )אלרסאלה נט 13 ,בנובמבר .(2014

נמשכת המתיחות סביב סוגיית שיקום הרצועה
 ראמי חמדאללה ,ראש ממשלת ההסכמה הלאומית ,ומחמד מצטפא ,שר הכלכלה ,עורכים בימים אלה
ביקור במדינות המפרץ כדי לקדם את העברת הכספים ,שהובטחו לשיקום רצועת עזה במהלך הועידה
בקהיר )ופא 16 ,בנובמבר .(2014
 בכיר החמאס ברצועה ח'ליל אלחיה מתח ביקורת על ממשלת ההסכמה הלאומית ועל פעולות שיקום
הרצועה .לדבריו ממשלת ההסכמה הלאומית מעכבת בכוונה את מסירת מעברי הרצועה מכיוון שהיא אינה
מעוניינת לקבל את האחריות עליהם .הוא גם ציין שממשלת ההסכמה הלאומית מעוניינת לקחת לעצמה
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מחצית מסכום הכסף ,שגויס בוועידת השיקום עבור התקציב שלה )אתר המועצה המחוקקת בעזה12 ,
בנובמבר .(2014

עצרת חמאס ברפיח להרוגים במבצע "צוק איתן"
 חמאס קיימה ב 13-בנובמבר  2014עצרת המונית ברפיח לזכרם של תושבי רפיח ,שנהרגו במהלך
מבצע "צוק איתן" .בעצרת השתתפו בכירי התנועה ופעילי הזרוע הצבאית שלה .בעצרת הוצגו רקטות מסוג
 ,M75משגר  107מ"מ ועוד סוגים נוספים של רקטות ומשגרים .כמו כן הוצג מיצג כלשהו ,שכונה בשם
"קופסא השחורה" )רמז לסודות שחמאס מסתירה מפני ישראל?(.
 בכירי חמאס התבטאו במהלך העצרת :
 אבו עבידה ,דובר גדודי עז אלדין אלקסאם ,איים ,כי המצור והכשלת שיקום הרצועה יובילו
לפיצוץ שישראל תצטרך להתמודד עימו.
 ח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,הדגיש בנאומו ,כי סוגיית ירושלים עומדת בראש
מעייניהם .לדבריו ,הם יקריבו הכל למען ירושלים ואלאקצא ואף איים מפני "התפרצות הר געש כדי
להגן על ירושלים ואלאקצא" )ערוץ אלאקצא ,צפא 14 ,13 ,בנובמבר .(2014

מימין :פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם לצד רקטות מסוג  .M-75משמאל :מיצג "הקופסה השחורה" שהוצג בעצרת ברפיח
) 13 ,PALINFOבנובמבר (2014

קריאת כיכר במרכז הרצועה על שמו של אחמד אלג'עברי
 ב 14-בנובמבר  2014חנכו פעילי הזרוע הצבאית של חמאס ,במחנה הפליטים אלמע'אזי אנדרטה
לזכרו של אחמד ג'עברי ,מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ,שנהרג ב 14-בנובמבר  2012בסיכול ממוקד.
באנדרטה הוצבו שלוש רקטות  ,J80רקטות ארוכות טווח מייצור עצמי של חמאס .כמו כן הוצבה באנדרטה
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מפה ובה מסומנים האזורים בישראל אליהם הגיעה ,על פי גדודי עז אלדין אלקסאם ,הרקטה )דימונה,
ירושלים ,תל אביב ונתניה( ) 14 ,PALINFOבנובמבר .(2014

האנדרטה לזכרו של אחמד ג'עברי ) 14 ,PALINFOבנובמבר (2014

הברחות אמצעי לחימה ממצרים לרצועה דרך הים
 עדי אבו אלליל ,אחד ממבריחי אמצעי הלחימה ממצרים לרצועת עזה ,סיפר בראיון אודות מערכת
ההברחות לרצועה בדרך הים .לדבריו ,מרבית ההברחות מתבצעות בין השעות  ,02:00 -00:00זמן בו
מתקיימים חילופי משמרות של כוחות משמר הגבול המצרי .אמצעי הלחימה מוכנסים לחביות המוחבאות
בבטן הסירה .במקרה שנשקפת סכנה ,משליכים המבריחים את החביות לים במיקום ,שניתן לחזור אליו.
עלות כל הברחה דרך הים נעה בין  40-30אלף לירות מצריות .לדבריו ,דייגים במצרים נוטלים חלק פעיל
בהברחות הללו .בין אמצעי הלחימה המוברחים :טילי קרקע אוויר מסוג  ,SAM124פגזים נגד טנקים מסוג
 ,RPGרובי סער מסוג קלאשניקוב ,מקלעי גוריאנוב ,מקלעים נגד מטוסים וחומרי נפץ .לדבריו מגיעים
אמצעי הלחימה מלוב מוברחים למצרים עילית ומשם לרצועת עזה )אלוטן 12 ,בנובמבר .(2014

הרשות הפלסטינית
מאמצי תיווך ירדניים -אמריקאיים להרגעת ההסלמה הביטחונית
 במסגרת מאמצי ארה"ב להרגיע את המתיחות ביו ישראל לרשות הפלסטינית ,נועד )ב 13-בנובמבר
 (2014שר החוץ אמריקאי ג'והן קרי עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ברבת עמון .לאחר הפגישה בין
השניים התקיימה פגישה משולשת יחד עם שר החוץ הירדני )אלערבי אלג'דיד ,ירדן 14 ,בנובמבר .(2014
יום קודם לכן ,ב 12-בנובמבר  2014נועד ראש הממשלה בנימין נתניהו עם עבדאללה מלך הירדן ודן עימו
בהתפתחויות האחרונות באזור.
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 בהודעת מחלקת המדינה של ארה"ב נמסר ,כי ג'והן קרי דן עם אבו מאזן בצורך המיידי לשנות את
המצב הקיים ולמנוע פרובוקציות .לדברי קרי ,הבטיח אבו מאזן לעשות ככל שביכולתו כדי למנוע אלימות
ולהיטיב את האווירה )אתר מחלקת המדינה של ארה"ב 13 ,בנובמבר  .(2014הערה :הפיגועים בירושלים,
כולל פיגוע ההרג ,וההסתה הפלסטינית )כולל של הרשות הפלסטינית( נמשכו גם לאחר הצהרה זו .

מימין :אבו מאזן נועד עם עבדאללה מלך ירדן; משמאל :אבו מאזן עם ג'והן קרי שר החוץ האמריקאי )ופא12-13 ,
בנובמבר (2014

סקר דעת קהל פלסטיני אודות פיגועי הדריסה
 סוכנות הידיעות הפלסטינית מען פרסמה לאחרונה סקר אינטרנטי בנושא פיגועי הדריסה האחרונים.
מהסקר עלו הנתונים הבאים 83.7% :מהגולשים סבורים ,כי פיגועי הדריסה הם תוצאה של כעס עממי
וספונטני המופנה נגד הגזענות הישראלית .לעומתם 14%מהמשתתפים סבורים ,כי פיגועי הדריסה הם
פעולות עממיות כתגובה על שתיקת הארגונים )מען 15 ,בנובמבר  .(2014נתוני הסקר מצביעים על תמיכה
ציבורית נרחבת במבצעי פעולות הטרור הללו.

הסתה באתר האינטרנט של פתח
 ב 11-בנובמבר  2014פרסם אתר פתח קריקטורה בה מוצג יהודי חרדי צובע את ירושלים בשחור
ובכיתוב נכתב" :ייהוד ירושלים" )פתח מדיה 11 ,בנובמבר  .(2014בקריקטורה נוספת שפורסמה ב16-
בנובמבר  2014באתר פתח תחת הכיתוב" :היכן האומה )האסלאמית(?" מוצגת רחבת הר הבית ,שאליה
מטפסים

עכברושים מכרסמים ,שעל גבם מגן דוד ,המאיימים על מתחם הר הבית )פתח מדיה16 ,

בנובמבר .(2014
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הסתה באתר האינטרנט של פתח סביב סוגיית ירושלים והר הבית .הכתובת מימין" :ייהוד ירושלים" הכתובת
משמאל":היכן האומה )האסלאמית( ?" )פתח מדיה 16 ,בנובמבר (2014

הרשות הפלסטינית וחמאס
מאשימים את ישראל ברצח נהג אוטובוס פלסטיני
 ב 17-בנובמבר  2014נמצאה גופתו של נהג אוטובוס "אגד" פלסטיני כשהוא תלוי באחד האוטובוסים.
על פי הממצאים בשטח הנהג ,יוסף אלרמוני פלסטיני תושב מזרח ירושלים ,שם ככל הנראה קץ לחייו.
 הרשות הפלסטינית וחמאס הזדרזו לנצל את מותו להסתה נגד ישראל ,אשר הואשמה באחריות
למותו .משרד החוץ הפלסטיני קרא להקים ועדה בינלאומית ,שתפקח על ניתוח גופתו בנוכחות נציג
פלסטיני ובן משפחת ההרוג .אבו מאזן גינה את האירוע וכינה אותו "פשע מכוער" )דף הפייסבוק של
משרד החוץ הפלסטיני 17 ,בנובמבר  .(2014אסמאעיל הניה ,סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס ,כינה
את מותו "פיראטיות ציונית" לדבריו האירוע הוא המשך המדיניות הישראלית של ייהוד ירושלים )מען17 ,
בנובמבר .(2014

ג'האד עולמי
הקמת מחוזות של המדינה האסלאמית במצרים ובמדינות ערביות נוספות
 בקלטת שמע ,שפרסם מנהיג דאעש ,אבו בכר אלבע'דאדי ב 5-בנובמבר  ,2014הוא הכריז על
התרחבות המדינה האסלאמית למצרים ,תימן ,לוב אלג'יריה וסעודיה .לדבריו ,בוטלו שמות הארגונים
הג'האדיסטים המקומיים ובמקומם הוקמו במדינות הללו מחוזות חדשים של המדינה האסלאמית ומונו להם
ראשי מחוזות.
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מפה מסרטון ,שהופץ ע"י דאעש ובה סימון המחוזות החדשים ,שלדברי הארגון נשבעו אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי:
אלג'יריה ,לוב ,סיני ,תימן וסעודיה במרכז דגל גדול המסמל את המדינה האסלאמית בעיראק ובסוריה )17 ,reblop.com
בנובמבר .(2014

 ארגון אנצאר בית אלמקדס ,ארגון הטרור המצרי ,שנשבע אמונים לאבו בכר אלבע'דאדי ,אכן שינה את
שמו ל"מחוז סיני )ולאית סיני( של המדינה האסלאמית" ,כמקובל בחלוקה הגיאוגרפית של האזורים בעיראק
ובסוריה הנשלטים ע"י דאעש )"המדינה האסלמית" או "מדינת הח'ליפות" מחולקת למחוזות ,ולאיאת(.
משמעות הדבר היא שחצי האי סיני הפך באופן פורמאלי למחוז במדינת הח'ליפות שהקים דאעש.
אנצאר בית אלמקדס כבר החל לפרסם הודעות קבלת אחריות על פיגועים ,שביצע נגד כוחות הביטחון
המצרים ,תחת שמו החדש .בין השאר פרסם הארגון סרטון בו הוא מקבל אחריות על הפיגוע ב24-
באוקטובר  2014בו נהרגו  33חיילים מצרים.
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סרטון קבלת האחריות על הפיגוע נגד כוחות הביטחון המצריים בו נהרגו  33חיילים .מימין :אחד מפעילי מחוז סיני )אנצאר
בית אלמקדס( מניף את דגל דאעש מעל טנק מצרי במהלך הפיגוע .משמאל :הדובר בסרטון כשעליו סמל דאעש .מימין
נראה הכיתוב" :מחוז סיני – לשכת ההסברה" )(youtube.com
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