חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 28-22באפריל (2015

"גל" של פיגועים במהלך השבוע באזור ירושלים .מימין :הסכינים בהם היה חמוש הפלסטיני ,שניסה לדקור את שוטרי משמר
הגבול במחסום אלזעים ,ביציאה המזרחית מירושלים .משמאל :אזור פיגוע הדקירה במערת המכפלה במהלכו נפצע שוטר
משמר הגבול )צילום :חטיבת דובר המשטרה 25 ,24 ,באפריל (2015

עיקרי המסמך
 השבוע שחלף  ,בו חל יום העצמאות ,התאפיין בריבוי פיגועי טרור בגבולותיה הדרומיים והצפוניים של
ישראל ובמרחב ירושלים:
 מרצועת עזה נורו במוצאי יום העצמאות שתי רקטות לעבר הנגב המערבי .צה"ל הגיב בירי
טנקים לעבר מוצב חמאס .אתר המזוהה עם מנגנוני הביטחון של חמאס פרסם כתבה בה
נמתחה ביקורת על הירי.
 במרחב ירושלים ובמערת המכפלה בחברון בוצעו שני פיגועי דקירה ופיגוע דריסה.
המבצעים נורו על ידי חיילי צה"ל .הרשות הפלסטינית ופתח גינו את ישראל והאשימו אותה
בהסלמה מתוכננת..
 באזור הכפר הדרוזי מג'דל שמס ,שבצפון רמת הגולן ,סוכל ניסיון הנחת מטען .ארבעה
מחבלים דרוזים ,בעלי אזרחות סורית ,נהרגו.

בדיווחי התקשורת נמסר ,כי המחבלים

משתייכים להתארגנות המזוהה עם חזבאללה ,שבראשו עומד סמיר אלקנטאר )מחבל דרוזי,
ששוחרר במסגרת עסקת חילופי אסירים בשנת .(2008
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דרום ישראל
ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל
 ב 23-באפריל  2015בשעות הערב ,במוצאי יום העצמאות ,בוצע ירי רקטות לעבר הנגב המערבי .רקטה
אחת נפלה בשטח פתוח בתחום המועצה האזורית שער הנגב .רקטה שנייה נפלה בשטח רצועת עזה .לא
היו נפגעים ולא נגרם נזק .לא ברור איזה הארגון ,עמד מאחורי הירי .זוהי הפעם הרביעית בה מאותרת
נפילה של רקטה בשטח ישראל מאז תום מבצע "צוק איתן" וזהו ירי הרקטות הראשון מאז תחילת שנת
) 2015הנפילה האחרונה של רקטה הייתה ב 19-לדצמבר  ,2014בשטח המועצה האזורית אשכול(.
 בעקבות ירי הרקטות פרסם אתר המזוהה עם מנגנוני הביטחון של חמאס כתבה בה נמתחה ביקורת
על הירי .לדברי הכתבה ירי רקטות מעניק לישראל תירוץ לבצע ירי נגד יעדים ברצועת עזה והדבר משבש
את תהליך ההתעצמות ומגייס את דעת הקהל לטובת ישראל .יחד עם זאת צוין בכתבה ,כי לירי גם פן חיובי,
שכן הוא חושף את "שבריריותו של כוח ההרתעה הישראלי" )אלמג'ד 23 ,באפריל  .(2015להערכתנו,
הכתבה עשויה להעיד ,כי לחמאס אין עניין בהסלמה בעיתוי הנוכחי וכי הירי בוצע על ידי ארגון "סורר".

נפילות רקטות בחתך חודשי
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 1נכון ל 28-באפריל  .2015נתונים 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
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תגובה צה"ל לירי הרקטות
 בתגובה לירי הרקטות לעבר ישראל ירו טנקים של צה"ל מספר פגזים לעבר מוצב חדש של חמאס,
שהוקם בסמיכות לגבול ישראל בצפון רצועת עזה .כמו כן הוחלט ,כי בעקבות ירי הרקטות תיאסר כניסת
מתפללים מרצועת עזה לישראל לתפילות יום השישי בהר הבית )דובר צה"ל 23 ,באפריל .(2015

אירועים נוספים בגבול רצועת עזה
 כוח צה"ל תפס ארבעה פלסטינים ,שחצו את גדר הביטחון באזור השיפוט של המועצה האזורית אשכול.
החשודים הובאו לחקירה .שני חשודים נתפסו ב 24-באפריל  .2015בליל  25-24באפריל נתפס חשוד נוסף
וחשוד נוסף ב 25-באפריל ) 2015דף הפייסבוק של צבע אדום 25 ,באפריל .(2015

ירושלים ,יהודה ושומרון
 ב 24-וב 25-באפריל  2015בוצע "גל" פיגועים באזור ירושלים ובמערת המכפלה בחברון ובהם פיגועי
דקירה ודריסה .להלן פירוט.

פיגוע דקירה במחסום אלזעים ,שבמזרח ירושלים
 ב 24-באפריל  2015לאחר חצות ניסה פלסטיני לדקור שוטר משמר הגבול במחסום אלזעים )סמוך
למעלה אדומים( .הפלסטיני הגיע לעמדת הבידוק ועורר את חשדם של השוטרים במקום .הוא רץ לעבר
השוטרים כשבידו סכין שלופה וסירב לקריאות לעצור .השוטרים במחסום ירו ועברו והרגו אותו .ההרוג הוא
עלי מחמד אבו ע'נאם בן  ,17תושב אבו טור ,שבמזרח ירושלים .בעקבות האירוע אירעו עימותים רבים בין
פלסטינים לבין כוחות הביטחון הישראליים .קצין משטרה נפצע בפניו )משטרת ישראל 24 ,באפריל .(2015

 2נתונים אלה אינם כוללים ירי פצצות מרגמה .כמו כן לא נכללות בהן נפילת רקטות בשטח רצועת עזה.
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 הרשות הפלסטינית גינתה את הריגתו של מבצע הפיגוע .בהודעה שהוציאה הרשות נטען ,כי גרסתה
של ישראל הינה שקרית וכי לא קדם לירי ניסיון דקירה של חייל ישראלי .הרשות קראה לקהילה הבינלאומית
להתערב ולספק הגנה בינלאומית לעם הפלסטיני )ופא 25 ,באפריל  .(2015תנועת פתח הודיעה ,כי הריגתו
הינה "פשע" ,שבוצע על ידי חיילי צה"ל ועבירה על החוק הבינלאומי )פתח מדיה 25 ,באפריל .(2015
 חסאם בדראן דובר חמאס ,אמר ,כי מותו של עלי מחמד אבו ע'נאם הוא "רצח בדם קר" ,שנעשה על ידי
חיילי ישראל .לדבריו מסמל האירוע את מדיניות ישראל עליה אחראים הדרגים העליונים .הוא קרא
לפלסטינים השוהים בירושלים וביהודה ושומרון להגיב באופן פעיל )אתר חמאס 25 ,באפריל .(2015

מימין :הודעת אבל מטעם חמאס על מותו של"השהיד הגיבור" עלי מחמד אבו ע'נאם )דף הפייסבוק  25 ,PALDFבאפריל
 .(2015משמאל :קריקטורה ,שהתפרסמה בדף פייסבוק של חמאס המעודדת פיגועי דריסה נגד חיילי צה"ל )דף הפייסבוק
 26 ,PALDFבאפריל (2015

פיגוע דקירה באזור מערת המכפלה
 ב 25-באפריל  2015בשעות הערב המוקדמות דקר פלסטיני ופצע באורח בינוני שוטר משמר הגבול
במערת המכפלה .הדוקר הגיע למחסום ,שלף סכין ורץ לעבר השוטרים ,שאיישו את המחסום .שוטר נפצע
בצווארו ובידו באורח בינוני .הדוקר נורה ונפצע באורח קשה ומאוחר יותר מת מפצעיו .הדוקר הוא מחמוד
יונס אבו ג'חישה בן  ,17תושב אד'נא ,שבאזור חברון.
 הרשות הפלסטינית פרסמה הודעה בה הדגישה כי "רצח הנער הפלסטיני" מהווה הסלמה חמורה
ומתוכננת מצד ישראל ,שמטרתה להכניס את האזור למעגל אלימות .לדברי ההודעה "פשע" זה ,השני תוך
 24שעות ,מצטרף ל"פשעים" הקודמים של ישראל ,אשר לא יעברו בשתיקה .לדברי ההודעה תקיים ההנהגה
הפלסטינית מגעים עם גורמים בינלאומיים כדי לעצור את ההסלמה )ופא 25 ,באפריל .(2015
 חמאס ביהודה ושומרון פרסמה הודעה ,כי היא מתאבלת על מותו של הדוקר ,שמת מפצעיו לאחר
שביצע "פעלת דקירה אמיצה" שגרמה לפציעתו של חייל )אתר חמאס 26 ,באפריל .(2015
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מימין :מחמוד יחיא יונס אבו ג'חישה שביצע את פיגוע הדקירה סמוך למערת המכפלה )דף הפייסבוק של פורום אדנא
החברתי 26 ,באפריל  .(2015משמאל :ההודעה ,שפרסמה חמאס )אתר חמאס 26 ,באפריל .(2015

פיגוע דריסה במזרח ירושלים
 ב 25-באפריל  2015בערב פגע כלי רכב ,שנסע במהירות ב"ציר הכוהנים" במזרח ירושלים )סמוך לא-
טור והר הזיתים( ,בשוטרי משמר הגבול .ארבעה שוטרים נפגעו )שוטרת נפצעה באורח בינוני ושלושה
שוטרים נפצעו באורח קל( .שוטרי המחסום ביצעו ירי לעבר כלי הרכב אולם הוא המשיך בנסיעה .בסריקות
שנעשו לאחר מכן אותר כלי הרכב אולם הנהג הפוגע נמלט.
 בעקבות האירוע התנהלו עימותים בין פלסטינים לבין כוחות הביטחון הישראליים ,שכללו יידוי אבנים
לעבר אמבולנסים שהגיעו לפנות את הפצועים ולעבר כוחות הביטחון הישראליים .כלי רכבו של ראש עיריית
ירושלים נרגם אף הוא באבנים ונזק קל נגרם לכלי הרכב .ב 26-באפריל  2015לאחר פעילות מודיעינית
נעצר חשוד בביצוע הפיגוע ,פאדי צאלח אלג'מזאוי ,תושב מחנה הפליטים שעפאט ,והועבר לחקירה
)משטרת ישראל 26 ,באפריל .(2015
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פאדי צאלח אלג'מזאוי ממחנה הפליטים שעפאט ,שביצע את פיגוע הדריסה )דף הפייסבוק  26 ,PALDFבאפריל (2015

 אירועים נוספים:
 ב 25-באפריל  2015בשעות הערב נזרק בקבוק תבערה לעבר אוטובוס ,שנסע בכביש 443
לכיוון ירושלים .האוטובוס שהיה ללא נוסעים נשרף כליל .לא היו נפגעים.

מימין :האוטובוס עולה בלהבות )כבאות והצלה מחוז יהודה ושומרון 25 ,באפריל  .2015צילום :ברוך זקן( .משמאל:
הנזק שנגרם לאוטובוס )סוכנות תצפית 25 ,באפריל .צילום הלל מאיר(

 ב 25-באפריל  2015עצר סיור ביטחוני צעיר פלסטיני סמוך לישוב עלי )אזור בנימין( .הפלסטיני
ניסה לחטוף את נשקו של המאבטח .הצעיר ,בן  19תושב שכם הועבר לחקירה )סוכנות תצפית,
 26באפריל .(2015
 ב 27-באפריל  2015הושלך בקבוק תבערה לעבר כלי רכב ישראלי בכביש חוארה )סמוך
לשכם( .נהג כלי הרכב נפצע באורח קל .כלי הרכב נשרף )סוכנות תצפית 27 ,באפריל .(2015
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כלי הרכב עולה באש סמוך למחסום חוארה בשכם )דף הפייסבוק  27 ,PALDFבאפריל (2015

הפגנות ועימותים
 במהלך השבוע נמשכו האלימות והטרור במוקדי החיכוך "המסורתיים" ביהודה ,שומרון ובשכונות מזרח
ירושלים במסגרת מה שמכונה "ההתנגדות העממית" .הפעילות התבטאה בעיקר בהשלכת בקבוקי תבערה
ויידויי אבנים .בחלק מהאירועים התעמתו מפגינים פלסטינים עם כוחות הביטחון הישראליים.
 להלן אירועים בולטים:
 ב 24-באפריל  – 2015חייל צה"ל נפצע באורח קל מאבנים ,שפגעו בראשו במהלך עימותים
בהפגנות בנבי צאלח )דרום השומרון( )צבע אדום 24 ,באפריל .(2015
 ב 24-באפריל  – 2015פלסטיני נפצע באורח בינוני בעינו לאחר שיידה אבנים וברזלים לעבר
כוחות הביטחון הישראליים בכפר קדום.

מימין :צעיר פלסטיני מיידה אבנים לעבר כוחות הביטחון הישראליים בכפר קדום )ופא 24 ,באפריל  .(2015משמאל:
פלסטינים מיידים אבנים לעבר כוחות צה"ל סמוך לכלא עופר )פלסטין אלא'ן 24 ,באפריל (2015
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חשיפת חוליה שביצעה פיגועים במסגרת "ההתנגדות העממית"
 כוחות הביטחון הישראליים חשפו חוליית טרור ,שביצעה מספר פיגועים במסגרת "ההתנגדות
העממית" באזור הישוב נווה צוף )על כביש חוצה בנימין(  .חברי החוליה ,המונה שישה פעילים ,הם בשנות
העשרים לחייהם ,כולם תושבי הכפר בית רימא .החוליה ביצעה בעיקר פיגועי השלכת מטעני צינור
ובקבוקי תבערה במהלך ינואר ,פברואר ) 2015שירות הביטחון הכללי 27 ,באפריל .(2015

רצועת עזה
פעילות מנע מצרית נגד חפירת מנהרות
 לאחר שכוחות הביטחון המצריים הרסו את מרבית המנהרות בין מצרים לרצועת עזה החלה מצרים
לאחרונה לנקוט בצעדים למניעת חפירת מנהרות חדשות .נמסר ,כי לצורך כך עושים המצרים שימוש
באמצעים חדישים לגילוי המנהרות ולהריסתן )מען 27 ,באפריל .(2015
 ב 27-באפריל  2015נמסר ,כי פועל פלסטיני נהרג כתוצאה מהתמוטטות מנהרה בשכונת אלסלאם
ברפיח .מקרה מוות זה מתווסף למקרה נוסף שאירע בשבוע שעבר )פלסטין אלאן 27 ,באפריל .(2015

הזרוע הצבאית של פתח ברצועה נערכת לעימות עם ישראל
 גדודי חללי אלאקצא ,היחידות על-שם המתאבד נביל מסעוד )הזרוע הצבאית של פתח ברצועת עזה(
קיימו ב 22-באפריל  ,2015בשיתוף עם ועדות ההתנגדות העממית ,תרגיל צבאי במחנה אימונים בצפון
הרצועה .התרגיל כלל ,בין היתר ,כיבוש עמדות צה"ל והסתערות על כלי רכב משוריינים )22 ,ALARAB24
באפריל ) ,(2015יוטיוב 22 ,באפריל .(2015

תרגיל של הזרוע הצבאית של פתח בצפון הרצועה ) 22 ,ALARAB24באפריל (2015
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הרשות הפלסטינית
בכיר בפתח התבטא ,כי ההנהגה הפלסטינית תומכת ומעודדת את
"ההתנגדות העממית"
 בהתייחסו לעימותים האלימים ,שאירעו במזרח ירושלים ,במהלך סוף השבוע ,בין פלסטינים לכוחות
ביטחון ישראליים אמר אמין מקבול ,מזכיר המועצה המהפכנית של פתח ,בראיון לערוץ הנא אלקדס , 3כי
ההנהגה הפלסטינית תומכת "בהתנגדות העממית" נגד ישראל ,ואף פועלת לליבוייה .לדבריו ,ההנהגה
הפלסטינית קראה ל"התנגדות עממית" והיא אף תומכת בעימותים המתקיימים בירושלים ובכל הערים
הפלסטיניות עם ישראל )קדס נט 26 ,באפריל (2015

אמין מקבול בראיון )ערוץ הנא אלקדס 26 ,באפריל (2015

הגוש האסלאמי )חמאס( זכה בבחירות באוניברסיטת ביר זית
 ב 22-באפריל  2015נערכו בחירות למועצת הסטודנטים באוניברסיטת ביר זית .בבחירות זכתה ברוב
סיעת חמאס אשר קיבלה  26מושבים .סיעת פתח זכתה ב 19-מושבים .דובר פתח בירך על הזכיה .אמין
מקבול ,מזכיר המועצה המהפכנית של פתח ,אמר כי הם שוקלים למנות ועדת חקירה ,שתבחן את תוצאות
הבחירות )פלסטין אלא'ן 23 ,באפריל  .(2015ח'אלד משעל ,ראש הלשכה המדינית של חמאס נשא ברכה
לרגל הניצחון ואמר ,כי הבחירות הציגו "חגיגה דימוקרטית יפה" וכי חמאס מתבססת על דימוקרטיה כדרך
לבניית מוסדותיה )יוטיוב 22 ,באפריל .(2015
 לאות שמחה על הניצחון ערכה חמאס תהלוכות ניצחון ברצועת עזה וביהודה ושומרון .ברחובות
אלבירה וראמאללה עברה שיירת מכוניות של חוגגים אך מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית חסמו
את השיירה )ערוץ אלאקצא 22 ,באפריל .(2015

 3ערוץ לווייני חדש ,שהוקם בשנת  2014בעזה .הערוץ מפעיל דף אינטרנט ודף פייסבוק.
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מימין :סיעת חמאס מקיימת עצרת באוניברסיטת ביר זית בעקבות ניצחונה בבחירות
)פלסטין אלא'ן 23 ,באפריל  .(2015משמאל  :חגיגות שמחה ברפיח )פלסטין אלא'ן 23 ,באפריל (2015

 עם ההכרזה על ניצחון חמאס בבחירות עצרו מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לחקירה את
ג'האד סלים ,נציג הגוש האסלאמי באוניברסיטת ביר זית ,ואת עמיתו מצעב ט'לום .כמו כן מסר הגוש
האסלאמי ,כי אבו מאזן פרסם צו בעניין הפסקת הבחירות לאגודות הסטודנטים בכל האוניברסיטאות
ביהודה ושומרון )אלרסאלה.נט 26 ,באפריל  .(2015סאמי אבו זהרי ,דובר חמאס ,גינה את מעצרם של
השניים ואת המשך מדיניות התיאום הביטחוני של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית עם ישראל.
לדבריו מוכיח מעצרם של השניים ,כי אבו מאזן והרשות הפלסטינית אינם מכבדים את הדיעה האחרת ואת
תוצאות הבחירות )אלרסאלה.נט 26 ,באפריל .(2015

נמשכת החרמת מוצרים ישראלים בשטחי הרשות הפלסטינית
 דף הפייסבוק הרשמי של פתח פרסם מקבץ תמונות בהן נראים פעילי פתח בראמאללה משמידים
גלידות של חברת שטראוס הישראלית ,זאת לאחר שעצרו משאית המשווקת את מוצרי החברה בשטחי
הרשות )דף הפייסבוק של הפתח 27 ,באפריל .(2015
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השמדת גלידות של חברת שטראוס בראמאללה )דף הפייסבוק של הפתח 27 ,באפריל (2015

הזירה הצפונית
כוח צה"ל סיכל חוליית מחבלים בגבול סוריה
 ב 26-באפריל  2015בשעות הערב זיהו חיילי צה"ל חולייה ,שמנתה ארבעה מחבלים ,שהתקרבה
לגדר הגבול באזור הכפר הדרוזי מגדל שמס ,שבצפון רמת הגולן .החוליה הניחה מטען ,שנועד ככל
הנראה לפגוע בחיילי צה"ל .כל טיס של חיל האוויר תקף את החוליה )דובר צה"ל 26 ,באפריל (2015
ארבעת חברי החוליה נהרגו .בנימין נתניהו ראש הממשלה ,שיבח את עירנות חיילי צה"ל שהביאה
לפעולה מהירה ומדוייקת וציין ,כי כל ניסיון לפגוע בחיילים או אזרחים ייתקל בתגובה נחושה דוגמת פעולה
זו שסיכלה ניסיון פיגוע )אתר משרד ראש הממשלה 27 ,באפריל .(2015
 ארבעת המחבלים הם בעלי אזרחות סורית מהכפר הדרוזי ח'אדר ,שבצפון רמת הגולן .בכפר
מגדל שמס הוקמה סוכת אבלים לאחר שהתברר ,ששניים מהמחבלים הם ילידי הכפר בשנות העשרים
לחייהם ,שעברו בשנות התשעים להתגורר בכפר ח'אדר ) הארץ 28 ,באפריל  27 ,Ynet ,2015באפריל
 .(2015ברשתות החברתיות המזוהות עם המשטר הסורי נאמר ,כי הארבעה השתייכו ל"חוליית חללי
אלקניטרה" ,שפעלה במסגרת "ההתנגדות העממית הסורית" בגולן .בתקשורת הישראלית נמסר ,כי את
ההתארגנות הסורית-דרוזית הקים בשנה שעברה ארגון חזבאללה וכי ההתארגנות הופעלה בעקיפין
על ידו .עוד נמסר שבראש ההתארגנות עמד סמיר אלקנטאר ,מחבל דרוזי לבנוני ,ששוחרר בשנת 2008
במסגרת עסקת שחרור אסירים בין ישראל לחזבאללה )הארץ ,פוסט 28 ,באפריל .(2015
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