חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 22 - 16בדצמבר (2015

תגובות פלסטיניות להריגתו של סמיר קנטאר ,שיוחסה על ידי חזבאללה לישראל .מימין :גורמי שמאל פלסטיניים
מקיימים תהלוכה בשכם )דף הפייסבוק  21 ,QUDSNבדצמבר  (2015משמאל :סוכת אבלים ,שפתחה ועדת האסירים של
הכוחות הלאומיים והאסלאמיים ברצועה עזה לזכרו של סמיר אלקנטאר .בסוכת האבלים הונפו שלטים המאדירים את
מאבקו "למען פלסטין" )פאלטודי 21 ,בדצמבר (2015

עיקרי המסמך

 נמשכת מתקפת הטרור הפלסטינית המוצאת ביטויה בעיקר בפיגועי דקירה ודריסה ביהודה ,שומרון
וישראל .בלטו השבוע שני פיגועי דקירה בישראל :האחד ברעננה )ע"י שוהה בלתי חוקי( והשני במודיעין
)ע"י פועל בניין פלסטיני ,שתקף בפטיש את מנהל העבודה שלו(.
 גם השבוע שוגרה רקטה מרצועת עזה לעבר הנגב המערבי .הרקטה נפלה בשטח רצועת עזה.
ארגון המזוהה עם איראן וחזבאללה )תנועת אלצבארין( קיבל אחריות .בגדר הגבול הופעל מטען חבלה
נגד סיור של צה"ל והתגלו מספר מטעני חבלה רבי עוצמה ,שלא התפוצצו.
 השבוע נהרג בתקיפה אווירית באזור דמשק ,סמיר קנטאר ,מחבל לבנוני ממוצא דרוזי ,שעמד בראש
תשתית טרור בצפון רמת הגולן .חסן נצראללה ,מנהיג חזבאללה ,הארגון שהביא לשחרורו של קנטאר
מהכלא הישראלי במסגרת עסקת חילופי שבויים ,האשים את ישראל באחריות להריגתו והבטיח נקמה
בעיתוי ,במקום ובשיטה ,שבה יבחר.
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ירושלים ,יהודה ושומרון
פיגועים/ניסיונות לפיגועים בשבוע החולף
 20 בדצמבר  – 2015פיגוע דקירה :פלסטינית הגיעה לעמדת בידוק של כוחות הביטחון הישראליים
המוצבת בחברון ,וניסתה לדקור חייל .המחבלת נורתה ונפצעה .המחבלת היא מאדלין טאלב חריזאת ,בת
 22מיטא )דרומית לחברון( )ופא 20 ,בדצמבר .(2015
 19 בדצמבר  – 2015פיגוע דקירה:
 פלסטיני דקר ארבעה בני אדם ברחוב אנילביץ' באחת השכונות ברעננה .לאחר מכן נמלט לרחוב
סמוך וניסה להיכנס לבית שם תקף אותו כלב .הוא נמלט לחצר ושם נתפס על ידי כוחות הביטחון.
 בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הוא מחמוד פיצל מחמוד
בשאראת ,בן  ,20מהכפר טמון )מזרחית לטובאס( .בשאראת גדל במשפחה בת חמישה ילדים .עזב
את לימודיו בבית הספר ועבד באופן בלתי חוקי בישראל )דף הפייסבוק טמון אול באול19 ,
בדצמבר .(2015

מחמוד פיצל מחמוד )דף הפייסבוק טמון אול באול 19 ,בדצמבר (2015

 19 בדצמבר  – 2015פיגוע ירי :בשעות הערב ירו פלסטינים חמושים לעבר עמדת שמירה של צה"ל
במחנה הפליטים קלנדיא )סמוך לראמאללה( .לא היו נפגעים .נגרם נזק לעמדה .כוח צה"ל ,שהגיע למקום
נתקל בירי נוסף .לא היו נפגעים .זוהו חמישה סימני פגיעה בג'יפ של הצבא.
 18 בדצמבר  – 2015פיגוע דריסה:
 פלסטיני החל לנסוע במהירות לעבר כוחות הביטחון הישראליים במהלך הפרות סדר בסילואד
)סמוך לעפרה( .הלוחמים ירו לעבר המחבל והרגו אותו.
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 בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי המחבל הוא מחמד עבד אלרחמן אחמד עיאד ,בן  ,21מהכפר
סלואד )מזרחית לראמאללה( .עיאד היה חברו של אנס חמאד ,שביצע פיגוע דריסה באותו מקום
ב 4-בדצמבר  2015ונהרג מירי אש כוחות צה"ל )דף הפייסבוק  18 ,PALDFבדצמבר .(2015
עיאד הגיע לכפרו לפני מספר ימים מארה"ב ,כדי להתחתן עם ארוסתו .אימו מספרת ,כי אמר לה,
שברצונו להיות שהיד .בני המשפחה חילקו מיני מתיקה לקהל המנחמים ,שהגיע לסוכת האבלים
)יוטיוב 19 ,בדצמבר .(2015
 המחבל השאיר צוואה בה כתב ,כי החליט להקריב את עצמו מכיוון שאינו יכול לשאת את
"הכיבוש" )פלסטין  20,בדצמבר  .(2015חמאס פרסמה הודעת אבל רשמית על מותו )דף
הפייסבוק  18 ,PALDFבדצמבר .(2015

מימין  :הודעת אבל מטעם חמאס )דף הפייסבוק  18,PALDFבדצמבר  .(2015משמאל  :מכתב הצוואה ,שהשאיר מחמד
עיאד )ערוץ אלוטן בראמאללה  18,בדצמבר (2015

 18 בדצמבר  -2015פיגוע דריסה :פלסטיני ניסה לבצע פיגוע דריסה במעבר קלנדיא .המחבל הגיע
במכוניתו בעלת לוחית רישוי פלסטינית מכיוון קלנדיא לעבר המחסום ועקף טור של מכוניות ,שהמתינו
בעמדת הבידוק .הוא נסע במהירות לעבר השוטרים והחיילים במקום במטרה לדרוס אותם .המחבל נבלם
בעמוד בטון יצא מהרכב ,החל לרוץ ולא נענה לקריאות לעצור .הוא נורה ונפצע בפלג גופו התחתון .המחבל
הוא ג'לאל שומאן בן  32מח'רבת אבו פלאח )מזרחית לראמאללה( )כִּ נאן 18 ,בדצמבר .(2015
 17 בדצמבר  – 2015פיגוע דקירה:
 במהלך פעילות שגרתית של כוח צה"ל ,שבדק כלי רכב פלסטינים סמוך לכפר חוארה )אזור שכם(
התקרב לכוח פלסטיני כשבידו סכין .החיילים ירו בו והרגו אותו.
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 המחבל הוא עבדאללה חסין נצאצרה ,בן  15מבית פוריכ )מזרחית לשכם( .ב 13-באוקטובר
 2015העלה פוסט בדף הפייסבוק שלו בו תמונה של פלסטיני רעול פנים מיידה אבנים ועליו מופיע
הכיתוב" :חלום הכבוד לא רחוק ,או שתחיה כגיבור ,או שתמות כשהיד".
 חמאס פרסמה הודעת אבל .תנועת פתח במחוז שכם פרסמה אף היא הודעת אבל על מותו )דף
הפייסבוק של הגוש האסלאמי באוניברסיטת אלנג'אח בשכם 17 ,בדצמבר  ;2015דף הפייסבוק בית
פוריכ אליום 17 ,בדצמבר  ;2015דף הפייסבוק של חמאס בשכם 17 ,בדצמבר .(2015

מימין : :הפוסט ,שהעלה עבדאללה נצאצרה בדף הפייסבוק שלו בו כתב " :חלום הכבוד לא רחוק ,או שתחיה כגיבור ,או
שתמות כשהיד" )דף הפייסבוק של התנועה האסלאמית בשכם 17 ,בדצמבר  .(2015במרכז :הודעת האבל ,שפרסמה
תנועת פתח במחוז שכם )דף הפייסבוק בית פוריכ אליום 17 ,בדצמבר  .(2015משמאל :הודעת האבל שפרסמה חמאס
)דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי באלנג'אח 17 ,בדצמבר .(2015

 16 בדצמבר  – 2015פיגוע דריסה :במהלך מבצע מעצרים נרחב ,שביצעו כוחות הביטחון הישראליים
במחנה הפליטים קלנדיא נורו למוות שני מחבלים ,שניסו לבצע פיגועי דריסה .שלושה חיילים נפצעו מירי
ככל הנראה מאש הכוחות הישראליים ,שנורתה לעבר המחבלים.
 המחבלים ההרוגים הם:
 אחמד חסן ג'חאג'חה ,בן  23ממחנה הפליטים קלנדיא ,לדברי קרובי משפחה הוא עבד
כצלם בסטודיו לצילום חתונות וכצלם עיתונות .למד שנה שנייה תקשורת במכללה האקדמית
המודרנית בראמאללה .בדף הפייסבוק שלו מופיעים צילומים מאירועים במחנה הפליטים
קלנדיא )עימותים ,הלוויות ,עצרות( ,כמו כן הועלו בדף הפייסבוק פוסטים הקוראים לאלימות
ולמאבק.
 חכמת פארוק חמדאן אלצרפנדי ,בן  29מאלבירה אב לשלושה ילדים.
 חמאס פרסמה הודעת אבל על מותם של השניים .אסמאעיל הניה ,סגן ראש הלשכה המדינית
של חמאס ,התקשר לברך את אביו של חמדאן על הפיגוע )דף הפייסבוק של חמאס בשכם16 ,
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בדצמבר  ;2015אלערבי 19 ,בדצמבר  ;2015אלקדס 16 ,בדצמבר  ;2015דף הפייסבוק של
המכללה המודרנית בראמאללה 16 ,בדצמבר  ;2015דף הפייסבוק של אחמד ג'חאג'חה; רסאלה
נט 16 ,בדצמבר .(2015

מימין :כרזת אבל ,שפרסמה תנועת השביבה של פתח במכללה המודרנית בראמאללה אודות מותו של ג'חאג'חה ולצידה
כרזת אבל אודות מותו של מחמוד עליאן )נהרג בהפרות סדר אלימות סמוך לבית אל ב 11-בנובמבר  ,(2015שניהם
סטודנטים במכללה )דף הפייסבוק של המכללה המודרנית.ראמאללה 16 ,בדצמבר  .(2015משמאל :כרזת האבל,
שפרסמה חמאס ,לרגל מותם של השניים )דף הפייסבוק של חמאס בשכם 16 ,בדצמבר (2015

 15 בדצמבר  – 2015פיגוע דקירה :פועל בנין פלסטיני תקף בפטיש את מנהל העבודה שלו ופועל
פלסטיני נוסף באתר בנייה במודיעין .השניים נפצעו באורח בינוני .פועלים השתלטו על הפלסטיני .לאחר
חקירה ראשונית התחזקה ההנחה ,כי המדובר בפיגוע על רקע לאומני .המחבל תושב בית סירא החזיק
ברישיון עבודה בישראל.
 במקביל לפיגועים נמשכו הפגנות ,צעדות מחאה ,הפרות הסדר ,יידוי אבנים ,השלכת בקבוקי תבערה
ומטעני צינור ברחבי יהודה ,שומרון וירושלים .להלן כמה אירועים בולטים:


 21בדצמבר  – 2015אבנים יודו לעבר אוטובוס בין אדם לחזמא )צפון מזרח ירושלים( .אישה
בהריון נפגעה מחרדה )דף הפייסבוק צבע אדום 22 ,בדצמבר .(2015



 21בדצמבר  – 2015במהלך מבצע של כוחות הביטחון הישראלים נעצר פעיל ארגון החזית
העממית לשחרור פלסטין במחנה הפליטים דהישה .העצור ,היה ממובילי הפרות הסדר האלימות
במחנה הפליטים .בעת פעילות כוחות הביטחון הושלכו לעברם מספר מטענים מאולתרים .לא היו
נפגעים )דף הפייסבוק צבע אדום 21 ,בדצמבר .(2015



 21בדצמבר  – 2015צעירה פלסטינית עוררה את חשדם של שוטרים ברובע היהודי בעיר
העתיקה בירושלים .כאשר ערכו חיפוש בתיקה נמצאה בו סכין מוסתרת .הפלסטינית נעצרה
ונלקחה לחקירה )דף הפייסבוק צבע אדום 21 ,בדצמבר .(2015
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 21בדצמבר  – 2015כוח צה"ל עצר פלסטינית בצומת זיף בהר חברון .זאת ,לאחר ,שבמהלך
בדיקה שגרתית היא השליכה סכין לעבר החיילים )דף הפייסבוק צבע אדום 21 ,בדצמבר .(2015



 20בדצמבר  – 2015ירי בוצע לעבר עמדת השמירה בצומת הכבשים בהר חברון לא היו נפגעים
זוהו מספר פגיעות בעמדת השמירה )דף הפייסבוק צבע אדום 20 ,בדצמבר .(2015



 18בדצמבר  – 2015שני חיילי צה"ל נפצעו בהפרות סדר באזור ענאתא סמוך לירושלים.
הפלסטינים דיווחו על צעיר ,שנפצע באורח קשה בעימותים באזור ראמאללה .צעיר פלסטיני נוסף
נפצע בהפרות סדר בחלחול ,סמוך לחברון )דף הפייסבוק צבע אדום 18 ,בדצמבר .(2015

דרום ישראל
ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל
 ב 17-בדצמבר  2015שוגרה רקטה מרצועת עזה לעבר ישראל .הרקטה נפלה בשטח רצועת עזה
סמוך לגדר הביטחון באזור המועצה האזורית שער הנגב.

נפילות רקטות בחתך חודשי

)1 (2015-2014
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2
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1
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1

1

52
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0

נובמבר
דצמבר
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
ינוא ר
פברוא ר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי *
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

* הנתונים כוללים שלוש הרקטות ,ששוגרו לעבר הנגב המערבי בחודש יולי ,מחצי האי סיני על ידי מחוז סיני של ארגון
המדינה האסלאמית.

 1נכון ל 22-בדצמבר  2015נתונים סטטיסטיים אלו אינם כוללים ירי פצצות מרגמה .כמו כן הנתונים הללו אינם כוללים רקטות,
שנפלו בתחום רצועת עזה.
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נפילות רקטות בדרום ישראל בחתך
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זירת מטעני חבלה בגבול הרצועה
 ב 16-בדצמבר  2015הופעל מטען חבלה נגד סיור צה"ל על גדר הגבול בדרום רצועת עזה.
במהלך סריקות ,שנערכו במקום התגלו מטעני חבלה נוספים רבי עוצמה שלא התפוצצו .המטענים
חוברו למנגנוני הפעלה מרחוק באמצעות טלפונים סלולאריים .לא היו נפגעים .זו הפעם הראשונה מאז
תום מבצע "צוק איתן" בה סוכל פיגוע נרחב נגד כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה .כוח צה"ל הגיב בירי
מרגמות לעבר ח'אן יונס .תושבי הישובים הסמוכים לגדר התבקשו לגלות ערנות ) 16 ,Ynetבדצמבר
.(2015
 תנועת אלצבארין ,המזוהה עם איראן וחזבאללה ,קיבלה אחריות על פיצוץ מטען החבלה .נמסר כי
הפעולה מהווה חלק מ"אנתיפאדת ירושלים" ומסר כלפי ישראל בשל איומיה כלפי רצועת עזה )אתר
תנועת אלצבארין 18 ,בדצמבר " .(2015תנועת אלצאברין )או בשמה המלא תנועת אלצאברין לניצחון
פלסטין  -חצן( היא התארגנות טרור ,שהחלה לפעול ברצועת עזה לפני יותר משנה .כפי הנראה ,מדובר
בהתארגנות ,שמזוהה עם חזבאללה ועם איראן ,שככל הנראה גם מממנת את פעילותה ברצועה.
) 10 ,onlinejihadexposed.comבאוקטובר .(2015

 2נתונים אלה אינם כוללים ירי פצצות מרגמה .כמו כן לא נכללות בהן נפילת רקטות בשטח רצועת עזה.
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הודעת קבלת האחריות של "תנועת אלצאברין" )אתר תנועת אלצאברין 18 ,בדצמבר (2015

הפגנות אלימות ופיגועים בקרבת גדר הגבול
 ברצועת עזה נמשכו ההפגנות האלימות בקרבת גדר הגבול כהזדהות עם הפלסטינים ביהודה,
שומרון וירושלים אף ,כי ניכר כי חלה ירידה משמעותית במספר המשתתפים .דווח ,כי מספר מפגינים
נפצעו בעימותים .במהלך העימותים מול מעבר ארז ב 16-בדצמבר  2015הושלכו מטעני צינור לעבר
כוחות צה"ל .המטענים התפוצצו בשטח רצועת עזה לא היו נפגעים.
 ב 18-בדצמבר  2015הודיעה הזרוע הצבאית של חמאס על מותו של מחמוד מחמד אלא'ע'א ,בן ,24
פעיל הזרוע הצבאית .הפעיל נהרג מאש כוחות צה"ל במהלך עימותים מזרחית לח'אן יונס .אחיו נהרג
במהלך מבצע "צוק איתן" )אתר הזרוע הצבאית 18 ,בדצמבר  .(2015בהלווייתו נכח אסמאעיל הניה ,סגן
ראש הלשכה המדינית של חמאס אשר אמר ,כי מזכיר המדינה של ארה"ב ומנהיגים נוספים נכשלו
בניסיונותיהם לעצור את האנתיפאדה .הוא קרא לכל הפלסטינים ,לבני האומה הערבית והאסלאמית לסייע
לאנתיפאדה בכל התחומים )צפא 19 ,בדצמבר .(2015
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מימין :מחמוד מחמד אלאע'א מח'אן יונס )דף הפייסבוק של מסגד השהיד הד"ר עבדאללה עזאם בח'אן יונס 20 ,בדצמבר
 .(2015משמאל :אסמאעיל הניה בהלווייתו של מחמוד מחמד אלאע'א )דף הפייסבוק  19 ,PALDFבדצמבר .(2015

מעבר רפיח
 למרות הפעלתנות האינטנסיבית ,טרם הושג פיתרון לגבי הסדר קבע לפתיחתו של המעבר .ח'אלד
אלבטש ,מבכירי הג'האד האסלאמי בפלסטין ,הטיל את האחריות לאי-פתיחת המעבר על חמאס ופתח
ועל ממשלת ההסכמה הלאומית )סמא 15 ,בדצמבר  .(2015יחיא מוסא ,בכיר חמאס ,הדגיש ,כי חמאס
מוכנה לקבל כל יוזמה בנוגע לסיום משבר מעבר רפיח ובלבד שהיא תהיה לטובת העם הפלסטיני
)קדסנט 16 ,בדצמבר .(2015

התבטאויות בזכות "אנתיפאדת ירושלים"
 בדברים ,שנשא אסמאעיל הניה ,בועדת מוסד אלקדס ,שהתכנסה ברצועת עזה הוא אמר ,כי הריחוק
הגיאוגרפי מירושלים אינו מונע את ההשתלבות ב"אנתיפאדת ירושלים" .לדבריו הפלסטינים עדים עתה
לפעילות של הדור הפלסטיני הצעיר הכותב מחדש את ההיסטוריה ומחזיר את כבודו של העם הפלסטיני.
הניה ציין ,האנתיפאדה הינה רק בתחילת דרכה וקרא להעמקת רוח האנתיפאדה ,הרחבת מעגל
המשתתפים בה והמקומות בהם היא מתחוללת ,חיזוק האחדות הלאומית והגברת שיתוף הפעולה עם
הקהילה הבינלאומית )ערוץ אלאקצא 18 ,בדצמבר .(2015
 בראיון ,שהעניק מחמוד אלזהאר ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,הדגיש ,כי מה שקורה עתה
הוא אנתיפאדה ולא התעוררות עממית כפי שפתח מכנה את האירועים .לדבריו אף אחד לא צפה את
תחילתה ועל כן אף אחד לא יכול לדעת מתי וכיצד תסתיים .לדבריו האנתיפאדה עשויה להתפתח
לממדים גדולים הרבה יותר מיידויי אבנים ,פיגועי דקירה ,דריסה וירי )דניא אלוטן 17 ,בדצמבר
.(2015
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ביקור משלחת חמאס בתורכיה
 ח'אלד משעל ראש הלשכה המדינית של חמאס ,ביקר בראש משלחת בתורכיה שם נועד עם נשיא
תורכיה טאיפ ארדואן ,ראש הממשלה ובכירי ממשל נוספים .על פי אחד הדיווחים נועד המפגש לעדכן
את ח'אלד משעל בתנאים ,שהעמידה תורכיה לחידוש היחסים עם ישראל ,לרבות "הסרת המצור" מעל
רצועת עזה )דיילי צבאח 19 ,בדצמבר  .(2015מחמוד אלזהאר ,מבכירי חמאס ,הצהיר כי חמאס ממתינה
לעמדה הרשמית התורכית בנוגע לחידוש היחסים שלה עם ישראל והתחייבותה להגביל את פעילות
חמאס בתורכיה )רדיו סוא 17 ,בדצמבר .(2015
 לדברי אחמד יוסף ,בכיר חמאס ,שחשף פרטים על הפגישות הן נועדו לקבע את חמאס כבת ברית
אסטרטגית של תורכיה במסגרת ההסכם שלה עם ישראל .הוא ציין ,כי במהלך השיחות עדכנה תורכיה
את חמאס בהתפתחויות ביחסים בינה לבין ישראל )אלכופיה פרס 21 ,בדצמבר  .(2015חסאם אלדגנ'י,
פרשן פוליטי מעזה ,ציין ,כי חמאס חוששת לאבד את בת בריתה החשובה ביותר במזרח התיכון .עם
זאת ,אמר ,כי שיפור היחסים בין שתי המדינות יכול לחזק את מעמדה של תורכיה כצד מתווך מול ישראל
בסוגיות כגון :שחרור אסירים ,בניית הנמל ושדה התעופה בעזה ועוד)מען 21 ,בדצמבר .(2015
 מקור המקורב לפעיל חמאס צאלח אלערורי מסר ,כי הוא עזב את תורכיה לפני כחודש .לדברי
אותו מקור עזיבתו נבעה מלחצים ,שהופעלו מצד ממשל ארה"ב וממשלת ישראל בטענה ,כי הוא עוסק
בפעולות התנגדות )קרי ,טרור( בתורכיה .לדברי המקורב ,צאלח אלערורי מחלק עתה את זמנו בין בירות
לבין דוחא .אותו מקור הכחיש את הידיעה לפיה מנעה ממנו תורכיה להיכנס לתחומה )אלקדס אלערבי,
 20בדצמבר .3(2015

מימין  :ח'אלד משעל עם נשיא תורכיה רג'ב טייב ארדואן )סוכנות הידיעות אנאצ'ול 19 ,בדצמבר  .(2015משמאל  :ח'אלד
משעל עם ראש ממשלת תורכיה )סוכנות הידיעות אנאצ'ול 21 ,בדצמבר .(2015

 3על פעילות צאלח אלערורי בתורכיה ראו פרסום מרכז המידע מ 4-באוגוסט " :2015הפעלה מבחוץ של התארגנויות חמאס
ביהודה ושומרון במסגרת המאמץ ,שעושה חמאס ,להוציא לפועל פיגועי טרור נגד ישראל".
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הרשות הפלסטינית
התבטאויות צאא'ב עריקאת
 צאא'ב עריקאת ,מזכ"ל הועד הפועל של אש"ף אמר ,כי הציפיות משנת  2016הן "נוקבות יותר ברורות
יותר ועקשניות יותר" .עריקאת הזהיר את בנימין נתניהו ,שמדיניותו הנוכחית תוביל לתוצאות הרסניות.
לדבריו הרשות הפלסטינית אינה רשות יציבה שכן היו"ר שלה זקוק להיתר מהריבון הצבאי כדי לנסוע
ממדינה למדינה או לצאת לירדן )מען 17 ,בדצמבר .(2015
 בראיון נוסף אמר ,כי הרשות הפלסטינית תחל בניתוק קשרים עם ישראל באופן רשמי בשנה
הבאה .לדבריו דחיית יישום ההחלטה לשנה הבאה נבעה מהצורך להתייעץ עם מדינות ערב ועם מדינות
האזור לדבריו הכוונה היא להפסיק את כל הקשרים כולל התיאום הביטחוני )אלקדס 17 ,בדצמבר
(2015

מאמצי הרשות לשמור על הסדר והיציבות הביטחונית
 ראמי חמדאללה ,ראש ממשלת ההסכמה ,נפגש במשרדו עם ראשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים
במטרה להתעדכן אודות ההתפתחויות הביטחוניות ,והפעולות לשמירת הסדר והחוק .חמדאללה שיבח
את פעולות כוחות הביטחון הפלסטינים לשמירת החוק ,הסדר והיציבות הביטחונית בשטחי הרשות
הפלסטינית )דף הפייסבוק של ראמי חמדאללה 15 ,בדצמבר .(2015

ראמי חמדאללה ,במשרדו עם ראשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים )דף הפייסבוק של ראמי חמדאללה 15 ,בדצמבר 2015

תוצאות סקר דעת קהל
 מכון הסקרים של ח'ליל שקאקי פרסם ב 14-בדצמבר  2015תוצאות ראשונות של סקר רבעוני,
שהתקיים בין  12-10בדצמבר  .2015הסקר כלל  1,270נשאלים מיהודה שומרון ורצועת עזה )בסקר
אין הפרדה בין רצועת עזה ויהודה ושומרו( .על פי ממצאי הסקר עולה ,כי ככל שהעימותים האלימים
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מתמשכים הופך הציבור הפלסטיני למיליטנטי יותר .על פי דברי הסיכום של שקאקי הדור הצעיר בני
 22-18מפגין מיליטנטיות גבוהה הרבה יותר בהשוואה לאחרים .כמו כן בולט המשך השחיקה במעמדו
של אבו מאזן.
 להלן חלק מהממצאים:
 46% רואים בפעילות החמושה כדרך המועילה ביותר להשגת מדינה פלסטינית עצמאית לצד
מדינת ישראל 26% .סבורים ,כי משא ומתן הינו הדרך הטובה ביותר.
 66% הביעו תמיכה בפיגועי הדקירה נגד ישראלים.
 51% סבורים שבכוונת ישראל להשמיד את מסגד אלאקצא ואת כיפת הסלע כדי לבנות
במקומם בית כנסת.
 הסקר הצביע על ירידה נוספת במעמדו של אבו מאזן  65%מהנשאלים קראו להתפטרות מיידית
של אבו מאזן  31%תמכו בהישארותו.

ביקור אבו מאזן ביוון
 אבו מאזן ערך ,בראש משלחת פלסטינית ,ביקור ביוון במהלכו נועד עם נשיא יוון .במהלך ביקורו
אישר הפרלמנט ביוון ,בנוכחותו של אבו מאזן ,החלטה הקוראת להכיר במדינה פלסטינית .כל סיעות
הפרלמנט תמכו בהצעה הקוראת לממשלת יוון לקדם את תהליכי ההכרה במדינה פלסטינית ואת
המאמצים הדיפלומטיים לחידוש תהליך השלום )ופא 22 ,בדצמבר .(2015

אבו מאזן נושא נאום בפרלמנט היווני לאחר שזה הכיר במדינת פלסטין )ופא 22 ,בדצמבר (2015
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ציון יום השנה להקמת חמאס באוניברסיטת ביר זית
 ב 16-בדצמבר ערך הגוש האסלאמי של אוניברסיטת ביר זית פעילויות לציון יום השנה ה 28-להקמת
תנועת חמאס .במהלך היום ערכו הפעילים "מצעד צבאי" במהלכו צעדו פעילים ברחבי האוניברסיטה
רעולי פנים לבושי מדים כשהם נושאים רובים ומניפים דגלי חמאס .בהמשך ערכו הפעילים מיצג
המדמה הריגה ולקיחה בשבי של חיילים ישראליים .באחד האולמות באוניברסיטה הושמע נאום של
ח'אלד משעל ,שברך את פעילי הגוש האסלאמי )המזוהה עם חמאס( באוניברסיטה )דף הפייסבוק של
הגוש האסלאמי באוניברסיטת ביר זית 16 ,בדצמבר .(2015

מימין :מצעד צבאי ,שערכו פעילי הגוש האסלאמי באוניברסיטת ביר זית .משמאל :מיצג שערכו הפעילים ובו הרגו חיילי צה"ל
ולקחו בשבי חייל נוסף )דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי באוניברסיטת ביר זית 16 ,בדצמבר .(2015

הזירה הצפונית
הריגת סמיר קנטאר בסוריה
 בליל  20-19בדצמבר  2015הותקף מהאוויר מבנה בעיר ג'רמאנא הסמוכה לדמשק .כתוצאה מכך
נהרגו ונפצעו מספר בני אדם .בין ההרוגים סמיר קנטאר ,שעמד בראש תשתית טרור בצפון רמת
הגולן .המבנה ,שהותקף בעיר שימש אותו כדירת מסתור ומבצעים .יחד עימו נהרגו תשעה בני אדם.
לפחות חלק מהם שימשו כעוזריו/מלוויו .חזבאללה האשים את ישראל בביצוע התקיפה.
 סמיר קנטאר היה מחבל לבנוני ממוצא דרוזי ,שהשתתף בפיגוע בנהרייה בשנת  ,1979מטעמה של
חזית השחרור הפלסטינית )חש"פ( .בפיגוע נרצחו שני בני משפחת הרן ושני שוטרים .הוא ישב בכלא
הישראלי והשתחרר במסגרת עסקה עם חזבאללה בשנת  .2008מאז שחרורו מהכלא הישראלי הפך
סמיר קנטאר למעין יזם פיגועים עצמאי .פעילותו התמקדה בצפון רמת הגולן תוך ניצול מוצאו הדרוזי .על
פי התקשורת הישראלית הופעל על ידי משמרות המהפכה האיראניים )הארץ 21 ,בדצמבר .(2015
בתחילה פעל בשירות חזבאללה באזור צפון הגולן .מאוחר יותר מינה חזבאללה את ג'האד מע'ניה בנו של
עמאד מע'ניה למפקד הפעילות בגולן .בינואר  2015נהרגו ג'האד מע'ניה וכמה מאנשיו בתקיפה מהאוויר.
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על פי הערכות במערב היה קנטאר בשלבים סופיים של תכנון והוצאה לפועל של פיגוע נגד ישראל.
בספטמבר  2015הוא הוכנס לרשימת הטרור של מחלקת המדינה של ארה"ב והוגדר כטרוריסט בינלאומי
)וואלה 9 ,בספטמבר .(2015

תגובות
 ארגון חזבאללה הזדרז לפרסם הודעה רשמית המאשימה את ישראל בהריגתו .לדברי ההודעה
הפגיעה ב"לוחם הג'האד" סמיר קנטאר מוכיחה ,כי אין הבנות הדדיות הקשורות לחזבאללה ולישראל וכי
הסכסוך עימה קיים וימשך והוא אינו קשור למצב הלחימה בסוריה )דף הפייסבוק של מוסד ההסברה של
חזבאללה 20 ,בדצמבר .(2015
 כמה שעות לאחר מכן ב 20-בדצמבר  ,2015בשעות הערב ,שוגרו מספר רקטות מדרום לבנון לעבר
צפון מערב ישראל .באזור נהרייה נשמעו פיצוצים .כוחות צה"ל ביצעו סריקות בניסיון לאתר את מקום
הנפילות )מאוחר יותר נמצאו שריד רקטה באזור כברי( .על פי כלי התקשורת הלבנוניים שוגרו שלוש
רקטות מאזור ראס אלעין ,שמדרום לעיר צור ) 20 ,NTVבדצמבר  .(2015נראה ,כי שיגור הרקטות בוצע
על ידי החזית העממית המפקדה הכללית )ג'בריל( .בתגובה לירי הרקטות ביצע צה"ל ירי ארטילריה
לעבר דרום לבנון )דובר צה"ל 20 ,בדצמבר .(2015
 ב 21-בדצמבר  2015נערכה לסמיר קנטאר ע"י חזבאללה הלוויה רשמית בפרבר הדרומי של בירות
בהשתתפות בכירי הארגון .בדברים ,שנשא נצראללה ,מזכ"ל הארגון ,שיבח את פועלו של סמיר קנטאר
והטיל את האחריות למותו על ישראל .נצראללה הבהיר ,כי המסר ,שהעביר ב 30-בינואר  2015לאחר
חיסולו של ג'האד מע'ניה עומד בעינו וכי כל פעיל חזבאללה ,שיחוסל תוטל האחריות למותו על ישראל.
הוא איים כי חזבאללה יגיב בעיתוי ,במקום ובזמן ,שימצא לנכון.

מימין  :סמיר אלקנטאר )ערוץ אלמיאדין הלבנוני 21 ,בדצמבר  .(2015משמאל :
בכירי חזבאללה בהלווייתו ברובע הדרומי של בירות ) 21בדצמבר  ,2015פורום (PALDF
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