חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 26 -20בינואר (2016

שני המחבלים ,שביצעו את פיגוע הדקירה בתוך הישוב בית חורון בו נהרגה ישראלית ושנייה נפצעה .מימין :חסין אבו
ע'וש מתכתב בדף הפייסבוק שלו עם חברו אבראהים עלאן ,שביצע עימו את הפיגוע ,ומעדכן אותו על כוונתו "לצוד
דורבנים ביום שני" ,ככל הנראה שם קוד מוסכם ביניהם לבצע את הפיגוע .בערבית )" :אני( בעצמי אטעם ...את טעם
הדורבן ...הגיוני חכם ...יום שני נצוד דורבנים" )דף הפייסבוק של חסין אבו ע'וש 21 ,בינואר  .(2016משמאל :המחבלים
חסין אבו ע'וש ואבאהים עלאן מצטלמים ביחד )דף הפייסבוק של חסין אבו ע'וש 18 ,בינואר (2016

עיקרי המסמך

 nנמשכת מתקפת הטרור הפלסטינית .בשבועות האחרונים ניכרת אמנם ירידה בהיקף הפיגועים )הגם
שמספרם נותר גבוה( אולם הם מתאפיינים ברמת חומרה ותעוזה גבוהות יותר )פיגועי ירי ,חדירות
לישובים ישראליים(.
 nבלט השבוע פיגוע דקירה ,שמבצעיו חדרו לישוב בית חורון )סמוך לכביש הראשי  443המוביל
לירושלים( .המבצעים ,שני סטודנטים מאוניברסיטת ביר זית ,הרגו אישה ופצעו קשה אישה נוספת בכך
עלה מספר ההרוגים במתקפת הטרור הנוכחית ל.(30-
 nהתכתבות בפייסבוק עשויה להעיד ,כי הפיגוע לא היה ספונטני אלא קדם לו תכנון מוקדם .בידי
השניים היו שלושה מטעני צינור שהם התכוונו )אך לא הצליחו( להפעילם.

ירושלים ,יהודה ושומרון
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פיגועים/ניסיונות לפיגועים בשבוע החולף
 25 nבינואר  – 2016פיגוע דקירה :
• שתי נשים נפצעו ,אחת באורח אנוש והשנייה באורח בינוני ,בפיגוע דקירה בבית חורון )סמוך
לכביש הראשי  443המוביל לירושלים( .שני פלסטינים ,שחדרו לישוב נכנסו למכולת .קונים שהיו
שם הדפו אותם הם יצאו והחלו להימלט .לפני שנמלטו הספיקו לדקור אישה סמוך למכולת .לאחר
מכן בנתיב בריחתם דקרו אישה נוספת בכניסה לישוב .איש ביטחון ירה בשני המחבלים והרג
אותם .סמוך למכולת נמצאו שלושה מטעני צינור ,שהשניים השליכו .מאוחר יותר מתה אחת
הנשים ,בת  23מפצעיה.
• בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי שני המחבלים הם חסין מחמד אבו ע'וש ,בן  ,17ממחנה
הפליטים קלנדיא ,ואבראהים אסאמה יוסף עלאן ,בן  , 23מהכפר בית עור אלתחתא ,מערבית
לראמאללה )דף הפייסבוק  25 ,PALDFבינואר  .(2016השניים למדו יחד באוניברסיטת ביר זית
)דף הפייסבוק של חסין אבו ע'וש 26 ,בינואר .(2016
• התקיפה בבית חורון ממחישה היטב את תפקידן של הרשתות החברתיות במתקפת הטרור
הנוכחית .לחסין אבו ע'וש היה דף פייסבוק פעיל בו העלה תמונות של מחבלים פלסטינים אותם
העריץ ,שנהרגו .ב 21-בינואר  ,2016מספר ימים לפני ביצוע הפיגוע ,התכתב עם חברו אבראהים
עלאן ,שביצע עימו את הפיגוע ,ועדכן אותו על כוונתו "לצוד דורבנים ביום שני" ,ככל הנראה שם
קוד מוסכם ביניהם לבצע את הפיגוע .בערבית )" :אני( בעצמי אטעם ...את טעם הדורבן ...הגיוני
חכם ...יום שני נצוד דורבנים" )דף הפייסבוק של חסין אבו ע'וש 21 ,בינואר  .(2016התכתבות
זאת עשויה להעיד ,כי הפיגוע לא היה ספונטני אלא קדם לו תכנון .
 24 nבינואר  – 2016פיגוע ירי :
• בוצע ירי לעבר מכונית שנסעה בכביש סמוך לישוב דולב )מערבית לראמאללה( .הנהג לא עצר
והמשיך אל שער הישוב דולב שם טופל .נזק נגרם לכלי הרכב .כוחות צה"ל החלו לסרוק את האזור
כדי לאתר את מבצעי הירי.
• פתח/גדודי חללי אלאקצא פרסם כרוז בו קיבל אחריות לפיגוע הירי .בכרוז נטען ,כי הפיגוע
בוצע בתגובה ל"פשעי ישראל" ,להריגתו של מאזן עריבה 1וכן כנקמה על הריגתם של השהידים
ב"אנתפאדה העממית" )דף הפייסבוק  25 ,QUDSNבינואר .(2016

1

מאזן עריבה היה קצין במנגנון המודיעין הכללי ואחיינו של בכיר הרשות צאא'ב עריקאת .ב 3-בדצמבר  2015ביצע ירי לעבר
מחסום של צה"ל בכפר חזמא ונהרג מירי של חייל צה"ל .באירוע נפצעו חייל צה"ל ואזרח ישראלי ערבי.
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מימין :כלי הרכב הישראלי ,שנפגע בפיגוע הירי )דף הפייסבוק  25 ,PALDFבינואר  .(2016משמאל :הודעת קבלת
האחריות על פיגוע הירי )דף הפייסבוק  25 ,QUDSNבינואר (2016

 23 nבינואר  – 2016פיצוץ מטען :פלסטיני נהרג כאשר ניסה להשליך מטען חבלה לעבר כוחות
הביטחון הישראליים במחסום "בית המושל" באבו דיס .המטען התפוצץ בטרם הושלך .בתקשורת
הפלסטינית נמסר על מותו של מחמד נביל דרויש חלביה ,בן  ,17תושב אבו דיס ,שככל הנראה ניסה
להניח מטען ,שנועד לפגוע בכוחות הישראליים .סבו דרויש חלביה נהרג בשנת  2002במהלך עימות עם
כוחות צה"ל .אביו נביל ,נפטר ארבעים יום לאחר מות הסב .קרוב משפחה של המחבל הינו האני
חלביה ,דובר ועדות ההתנגדות העממית )מען 23 ,בינואר  .(2016חמאס פרסמה הודעת אבל )דף
הפייסבוק  23 ,PALDFבינואר .(2016

הודעת אבל מטעם חמאס על מותו של מחמד נביל חלביה )דף הפייסבוק  23 ,PALDFבינואר (2016

 23 nבינואר  – 2016פיגוע דקירה  :נערה פלסטינית כבת  13הגיעה לכניסה לישוב ענתות )חבל
בנימין( .כאשר המאבטח בכניסה לישוב ניסה לזהות אותה היא שלפה מתיקה סכין רצה לעברו וניסתה
לדקור אותו .המאבטח ירה בצעירה ,אשר נפצעה באורח אנוש ,ומתה זמן קצר לאחר מכן .הפלסטינית
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היא רקיה אבו עיד מענתא )צפונית לירושלים( .מוצא המשפחה מיטא שבאזור חברון .רקיה אבו עיד
הגיעה לשער הישוב ענתות לאחר שרבה עם משפחתה ויצאה מהבית .לפי עדות בני משפחתה היא
הביעה מספר פעמים בעבר רצון להרוג יהודים והושפעה ממבצעי פיגועים דומים .הלווייתה
התקיימה ביטא ,גופתה נעטפה בדגל פתח ,חמאס פרסמה הודעת אבל על מותה )דף הפייסבוק
 ,PALINFOקדס 23-25 PALDF ,בינואר .(2016

מימין :רקיה אבו עיד בכניסה לישוב ענתות שבידה הסכין )בעיגול האדום( )דף הפייסבוק קדס 23 ,בינואר .(2016
משמאל :הודעת האבל ,שפרסמה חמאס )דף הפייסבוק  25 ,PALDFבינואר .(2016

 23 nבינואר  – 2016פיגוע ירי  -ירי מנשק קל בוצע לעבר עמדה של כוחות הביטחון הישראליים סמוך
לחברון .לא היו נפגעים .כוחות צה"ל ביצעו סריקות לאיתור היורים.
 20 nלינואר  – 2016פיגוע ירי – ירי בוצע לעבר כוח צה"ל בכפר דנאבה סמוך לטול כרם .חייל צה"ל
נפצע .ב 23-בינואר  2016לאחר פעילות של כוחות הביטחון הישראליים ,נתפסה חוליית הטרור ,אשר
ביצעה את הירי .החוליה מונה שלושה פלסטינים ,שניים מהם ביצעו את הירי בפועל והשלישי ,עובד
במנגנון הביטחון הכללי הפלסטיני ,סייע לחברי החוליה והסתיר את כלי הנשק בביתו.

הפגנות והפרות סדר
 nבמקביל לפיגועים נמשכו הפגנות ,צעדות מחאה ,הפרות הסדר ,יידוי אבנים ,השלכת בקבוקי תבערה
ומטעני צינור ברחבי יהודה ,שומרון וירושלים .להלן כמה אירועים בולטים )ביניהם כמה סיכולי פיגועים(:
•  22בינואר  – 2016במהלך הפרות סדר סמוך לכפר קדום ירו כוחות הביטחון הישראליים לעבר
מפרי הסדר .שני פלסטינים נפצעו באורח קל .בהפרות סדר באזור קלקיליה נפצעו שלושה
פלסטינים מירי כוחות הביטחון הישראליים.
•  21בינואר  - 2016פלסטינים יידו אבנים ובקבוק צבע לעבר אוטובוס סמוך למעלה עמוס בגוש
עציון .לא היו נפגעים )דף הפייסבוק צבע אדום 21 ,בינואר .(2016
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•  21בינואר  – 2016בקבוק תבערה הושלך לעבר כוחות משטרה סמוך לכפר עיסאויה שוטר
נפצע באורח קל )דף הפייסבוק צבע אדום 21 ,בינואר .(2016
•  21בינואר  – 2016אבנים יודו לעבר מבקרים יהודים במערת המכפלה בחברון .אדם אחד
נפגע באורח קל )דף הפייסבוק צבע אדום 21 ,בינואר .(2016
•  20בינואר  – 2016שני בקבוקי תבערה הושלכו לעבר כלי רכב ,שחלפו בכביש גוש עציון-
חברון סמוך לבית אומר .כמו כן יודו אבנים לעבר אוטובוס ישראלי סמוך לבית אומר )אזור גוש
עציון( לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )דף הפייסבוק צבע אדום 20 ,בינואר .(2016
•  20בינואר  - 2016פלסטינים יידו אבנים לעבר הרכבת הקלה סמוך לשועפאט .לא היו נפגעים.
נגרם נזק לקרון הרכבת )דף הפייסבוק צבע אדום 20 ,בינואר .(2016
•  20בינואר  – 2016פלסטיני הגיע לכוח צה"ל סמוך לבית ענון )אזור חברון( .בחיפוש ,שערכו
חיילי הכוח בכליו ,נמצאה סכין .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )דף הפייסבוק צבע אדום 20 ,בינואר
.(2016
•  19בינואר  – 2016אבנים יודו לעבר אוטובוס בכביש גוש עציון חברון סמוך לבית אמר )צפונית
לחברון( לא היו נפגעים .נזק נגרם לאוטובוס .אבנים יודו על אוטובוס בכביש גוש עציון ירושלים בין
אלח'דר לצומת אפרת לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )דף הפייסבוק צבע אדום 19 ,בינואר .(2016

האוטובוס ,שנפגע סמוך לבית אמר )דף הפייסבוק  20 ,PALDFבינואר (2016

 19 nבינואר  – 2016בקבוקי תבערה הושלכו לעבר כלי רכב בצומת רחלים בשומרון .לא היו
נפגעים ולא נגרם נזק .בקבוקי תבערה הושלכו לעבר כלי רכב ישראלי צפונית מזרחית לראמאללה
וסמוך לבית אל )דף הפייסבוק צבע אדום 19 ,בינואר .(2016
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 19 nבינואר  – 2016כוחות צה"ל זיהו שני פלסטינים חשודים סמוך לכביש חוצה שומרון דרומית
לעקרבה )דרומית לשכם( .הכוח ביצע מרדף השניים נתפסו .ברשותם נמצאו כלי נשק )דף
הפייסבוק צבע אדום19 ,בינואר .(2016

חשיפת חוליית טרור בטול כרם ,שהופעלה ע"י חזבאללה
 nכוחות הביטחון הישראליים חשפו לאחרונה התארגנות טרור בטול כרם המונה חמישה בני אדם.
החוליה תכננה לבצע פיגועים נגד ישראל ובכלל זה פיגוע ירי .בראש החוליה עמד מחמד זע'לול ,פלסטיני
תושב טול כרם ,שהופעל על ידי ארגון חזבאללה בלבנון .חברי ההתארגנות ,אשר לא השתייכו לאחד
מארגוני הטרור הפלסטינים ,היו מעורבים במהלך השנה האחרונה ביידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה
לעבר כוחות הביטחון הישראליים .שניים מהם אף ישבו בעבר מספר שנים בכלא הישראלי .
 nמחקירת חברי ההתארגנות עלה ,הם הופעלו ע"י יחידה  133של חזבאללה ,גוף המנסה בשנים
האחרונות להקים התארגנויות טרור בקרב הפלסטינים ,אולם עד כה ללא הצלחה .מפקד החוליה מחמד
זע'לול גויס באמצעות הרשתות החברתיות באינטרנט ע"י ג'ואד נצראללה ,בנו של מזכ"ל חזבאללה חסן
נצראללה .לאחר גיוסו הופעל מחמד זע'לול על ידי פעיל חזבאללה בלבנון שכינויו פאדי .מחמד זע'לול
התבקש לפתוח כתובת דואר אלקטרוני דרכה התקיימה התקשורת בין השניים .הוא התבקש ע"י מפעיליו
לגייס פעילים נוספים להתארגנות ולאסוף מידע על יעדים שונים לקראת ביצוע פיגועים .חברי החוליה היו
בעיצומן של הכנות לפיגוע ירי וברשותם נמצא תת-מקלע ,שאמור היה לשמשם לצורך ביצוע הפיגוע.2
3

מעצר אחיות ,שייצרו בביתן אמצעי לחימה

 nכוחות הביטחון הישראליים עצרו ב 15-בדצמבר  2015שתי אחיות תאומות פלסטיניות .זאת ,לאחר
שבחיפוש בביתן התגלו אמצעי לחימה ,כולל מטעני צינור .כמו כן נמצאו חומרי דישון המשמשים להכנת
חומרי נפץ ,סרטים של חמאס וציוד להפרות סדר .השתיים הן דיאנא ונאדיא חוילה ,בנות  ,18מהכפר
שויכה )סמוך לטול כרם(.
 nבחקירתן עלה ,כי דיאנא שנחשפה להטפה אסלאמית קיצונית ברשת האינטרנט ,המעודדת נשים
לקחת חלק בפעולות הטרור .בעקבות זאת היא רכשה את החומרים הכימיים באופן עצמאי ובאמצעות
צפייה בסרטוני הדרכה באינטרנט הרכיבה מהם מטעני חבלה .במטענים אלו היא התכוונה לעשות
שימוש נגד ישראליים .אחותה התאומה נאדיא סייעה לה בהסתרת המטענים בבית בו התגוררו השתיים.

2

להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ 24-בינואר ": 2016חוליית טרור בטול כרם ,שהתכוונה לבצע פיגועים ,הופעלה ע"י
חזבאללה"
3
אתר שירות הביטחון הכללי 25 ,בינואר 2016
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שתי האחיות התאומות .מימין :דיאנא חוילה .משמאל :נאדיא חוילה
)תקשורת שירות הביטחון הכללי 25 ,בינואר .(2016

ציוד שנמצא בבית השתיים ושימש אותן להכנת אמצעי לחימה )תקשורת שירות הביטחון הכללי 25 ,בינואר .(2016

חקירת רוצח דפנה מאיר ז"ל
 nחקירת המחבל בן ה ,15-שרצח את דפנה מאיר ז"ל בביתה בישוב עתניאל שופכת אור על דרך
הפעולה שלו .לדבריו במהלך התקופה ,שקדמה לרצח הוא צפה בשידורי הטלוויזיה הפלסטינית בהם
הוצגה ישראל כמי שהורגת צעירים פלסטינים ]ישראל אכן מוצגת באופן שקרי בכלי התקשורת
הפלסטינים כמו ש"מוציאה להורג" צעירים פלסטינים על לא עוול בכפם[ .ביום הפיגוע ,בהשפעת תכנים
אלה אליהם נחשף ,החליט לבצע פיגוע דקירה במטרה לרצוח יהודי .הוא החליט לבצע את הפיגוע בישוב
עתניאל הסמוך לכפר בית עמרא שם הוא מתגורר .לאחר שהגיע לישוב הבחין בדפנה מאיר ,שצבעה את
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דלת ביתה .הוא ניגש אליה מאחור ודקר אותה בראשה .לאחר הדקירה התחבא בין שיחים ולאחר מכן
נמלט חזרה לכפרו שם נמצא לאחר יומיים ) 24 ,NRGבינואר . (2016

דרום ישראל
ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל
 nב 24-בינואר  2016אותרה נפילה של רקטה בשטח פתוח באזור המועצה האזורית שער הנגב.
לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .התארגנות המכנה עצמה גייסות ירושלים )אג'נד בית אלמקדס( קיבלה
אחריות לירי הרקטה .בהודעה שולבו פסוקי קוראן והובטח ,כי זוהי רק אחת מבין שורה של תקיפות,
שיבוצעו נגד ישראל )טוויטר  24 ,בינואר  . (2016להערכתנו המדובר בהתארגנות סלפית המשתמשת
בשם בדוי .רקטה נוספת ,ששוגרה בליל  23בינואר  2016לעבר ישראל ,נפלה בשטח פתוח סמוך
לגדר הביטחון בשטח רצועת עזה .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

הודעת קבלת האחריות של ארגון אג'נאד בית אלמקדס )דף הטוויטר של אג'נאד בית אלמקדס 24 ,בינואר .(2016

 nבתגובה לירי הרקטות תקפו כלי טיס של חיל האוויר יעדי טרור ברצועת עזה .על פי התקשורת
הפלסטינית הותקפו שטח פתוח בדרום מערב ח'אן יונס ואתר של גדודי עז אלדין אלקסאם בדרום דיר
אלבלח .נמסר ,כי לא היו נפגעים )דף הטוויטר של ארגון אג'נאד בית אלמקדס ,חמאס 24 ,בינואר
(2016
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נפילות רקטות בחתך חודשי )(2014-2016
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* הנתונים כוללים שלוש הרקטות ,ששוגרו לעבר הנגב המערבי בחודש יולי ,מחצי האי סיני על ידי מחוז סיני של ארגון
המדינה האסלאמית.

5

נפילות רקטות בדרום ישראל בחתך שנתי
3852
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ירי לעבר סיור צה"ל
 nב 23-בינואר  201בוצע ירי מנשק קל לעבר סיור של צה"ל סמוך לגדר הביטחון בצפון רצועת עזה.
לא היו נפגעים.כוח צה"ל השיב באש לעבר מקור הירי ) 23 ,ynetבינואר .(2016

4

נכון ל 26-לינואר  .2016נתונים סטטיסטיים אלו אינם כוללים ירי פצצות מרגמה .כמו כן הנתונים הללו אינם כוללים רקטות ,שנפלו
בתחום רצועת עזה.
5
נתונים אלה אינם כוללים ירי פצצות מרגמה .כמו כן לא נכללות בהן נפילת רקטות בשטח רצועת עזה.
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 nנמסר ,כי לאחר תקרית הנחת המטענים מערבית לבית לאהיא 6פרס צה"ל סוללה ארטילרית סמוך
לגבול רצועת עזה כדי לאפשר מענה מבצעי מהיר של ירי לעבר מרחבים פתוחים בגבול הרצועה ),Ynet
 21בינואר  .(2016ארגוני הטרור ברצועת עזה ובראשם חמאס ,התייחסו בחשדנות ובחשש לצעד זה
של ישראל )פורום חמאס 21 ,בינואר  ,(2016שהינו ראשון מסוגו שננקט מאז סיום מבצע "צוק איתן".
ח'אלד אלבטש ,מבכיר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,אמר בתגובה להצבת הסוללה ,כי הצבתה באה
לאחר כישלונה של ישראל במאבק נגד התושבים הפלסטינים בירושלים ,ראמאללה ,חברון ונקודות
חיכוך נוספות )פאל טודיי 21 ,בינואר .(2016

הפגנות אלימות ופיגועים בקרבת גדר הגבול
 nברצועת עזה נמשכו ההפגנות האלימות בקרבת גדר הגבול כהזדהות עם הפלסטינים ביהודה,
שומרון וירושלים .על פי ההערכות לקחו חלק בהפגנות כמה מאות פלסטינים בכמה מוקדים ביניהם:
מעבר ארז ,אזור שג'אעיה ,אלבוריג' ואזור ח'אן יונס.

ב 22-בינואר  2016התקרבו לגדר עשרות

פלסטינים הם הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון הישראליים .שמונה פלסטינים נפצעו
במהלך העימותים ,שניים מהם נפצעו באורח אנוש )חשבון הטוויטר של אשרף אלקדרה 20 ,בינואר
.(2016

פלסטינים מיידים אבנים סמוך למעבר ארז )דף הפייסבוק קדס 22 ,בינואר .(2016

6

ב 13-בינואר  2015תקף כלי טיס של חיל האוויר חוליית מחבלים ,שעסקה בהנחת מטענים מערבית לבית לאהיא )צפון רצועת
עזה( .על פי גורמי הביטחון הישראליים תכננה החוליה להפעיל את המטענים נגד כוחות הביטחון הישראליים ,שעסקו בפעילות
מבצעית סמוך לגדר הביטחון )דובר צה"ל 13 ,בינואר .(2016

019-16

11

רצועת עזה
הרוג נוסף מקריסת מנהרה
 nב 23-בינואר  2016נהרג פלסטיני נוסף כתוצאה מקריסת מנהרה באזור ח'אן יונס ,שבדרום
רצועת עזה .הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה על מותו של מחמד עאשור אלנג'אר ,בן  31מח'אן יונס
)פאל אינפו 23 ,בינואר  .(2016לאחרונה נוהגת הזרוע הצבאית של חמאס להבליט את דבר מותם
של פעיליה במנהרות .הבלטה זו נועדה ,להערכתנו ,להדגיש את הפעילות השיקום והחזרה לכשירות
של הזרוע הצבאית כולל שיקום המנהרות ההתקפיות שלה.

מימין :מחמד אלנג'אר )אתר חמאס 23 ,בינואר .(2016משמאל :הודעה מטעם הזרוע הצבאית של חמאס על מותו
)גדודי עז אלדין אלקסאם 23 ,בינואר (2016

בית המשפט במצרים דחה את העתירה נגד חמאס
 nבית המשפט לשיפוט מנהלי במצרים החליט לדחות את העתירה הדורשת לאסור על כניסת בכירי
חמאס למצרים בשל "מעורבותם בפעילות טרור" .בחמאס הביעו שביעות רצון על ההחלטה .סאמי אבו
אלזהרי ,דובר חמאס ,הביע את הערכת חמאס להחלטה ואמר ,כי מדובר בהחלטה חשובה המבטאת
נקיטה של עמדה מאוזנת מצד מצרים כלפי הפלסטינים .הוא הביע תקוותו ,כי היא תסייע להסרת
החשדנות שביחסים בין שני הצדדים )סוא ,אתר חמאס 19 ,בינואר .(2016

עצרת חמאס לציון עשר שנים ל"מצור" על רצועת עזה
 nב 22-בינואר  2016נערכו עצרות ברחבי רצועת עזה לציון עשר שנים ל"מצור" על רצועת עזה
וסגירת מעבר רפיח .את האירועים ארגנה חמאס ובכירי התנועה לקחו בהן חלק .בעצרת ,שהתקיימה
ברפיח שרפו המשתתפים בובות של בנימין נתניהו ,ראש ממשלת ישראל ,אבו מאזן ,יו"ר הרשות
הפלסטינית ושל עבד אלפתח אלסיסי ,נשיא מצרים .זאת ,בטענה ,כי הם אלה האחראים למצור על
רצועת עזה .במגמה למנוע נזק מדיני מול מצרים ,פרסמה חמאס ,מיד לאחר העצרת ,הודעה בה
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גינתה שריפת בובות של אישים "ערבים ופלסטינים" )במשתמע לא של ישראליים( )דף הפייסבוק
קדס ,אתר חמאס 22 ,בינואר .(2016

מימין :בובה של עבד אלפתח אלסיסי ,נשיא מצרים .משמאל :שריפת הבובות )דף הפייסבוק קדס 22 ,בינואר (2016

הודעת ההתנצלות ,שפרסמה חמאס ובה גינתה שריפת בובות של דמויות ערביות ופלסטיניות )אתר חמאס22 ,
בינואר .(2016

ארגון צבא האסלאם תוקף את חמאס
 nארגון סלפי ג'האדיסטי בשם צבא האסלאם 7פרסם סרטון בו מואשמת חמאס בכפירה ,זניחת ההלכה
האסלאמית והאסלאם .על-פי הסרטון בשל כפירתה של חמאס אין מנוס אלא להתנער ממנה .בתגובה
שלחה חמאס לצבא האסלאם אגרת תקיפה בה הזהירה את פעילי הארגון ,שלא לפגוע בביטחון

7

התארגנות ברצועת עזה המזוהה עם אלקאעדה והג'האד העולמי  .פעילי הארגון היו שותפים בחטיפת גלעד שליט בשנת 2006
ושורה של פעולות טרור נגד יעדים מערביים  .הקבוצה הייתה בתחילה מקורבת לחמאס אולם התרחקה ממנה.
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הרצועה .באיגרת הופיע איום כי במידה והארגון יבצע פיגועים תפתח חמאס במלחמה נגדו ללא פשרה
)אלמצדר 24 ,בינואר .(2016

הרשות הפלסטינית
התייחסות ברשות הפלסטינית להמשך התיאום הביטחוני עם ישראל
כללי
 nבמהלך השבוע התראיינו אבו מאזן יו"ר הרשות הפלסטינית ומאג'ד פרג' מפקד מנגנון המודיעין
הכללי לעיתונאים .שני הדוברים הבכירים דיברו ,בין השאר ,בזכות המשך התיאום הביטחוני עם
ישראל .דבריהם עוררו גל של תגובות ביקורתיות בעיקר מצד חמאס ,אשר קוראים לרשות הפלסטינית
להפסיק את התיאום הביטחוני עם ישראל .מנגד ,גיבה אבו מאזן את דברי מאג'ד פרג.

דברי מאג'ד פרג'
 nבראיון ,שהעניק מאג'ד פרג' ,מפקד מנגנון המודיעין הכללי ברשות הפלסטינית ,אמר,כי כי התיאום
הביטחוני עם ישראל מהווה גשר שישמר את התנאים המתאימים לשני הצדדים .זאת ,עד אשר יושגו
התנאים המתאימים לפוליטיקאים לשוב למשא ומתן .לדבריו ,מראשית אוקטובר  ,2015תחילת גל
הטרור הנוכחי ,סיכלו מנגנוני הביטחון הפלסטינים ,הפועלים בהתאם להנחיות אבו מאזן ,מאתיים
תקיפות נגד ישראלים .לגבי השתלטות ארגונים קיצוניים אמר ,כי דאעש כבר נמצא "מעבר לדלת"
והאידיאולוגיה שלו כבר חדרה לשורות הצעירים הפלסטינים.הוא הזהיר מפני התפשטות ארגונים
קיצוניים באזור וציין כי הרשות הפלסטינית יחד עם ישראל וארה"ב עובדים בשיתוף פעולה נגד אלימות
וטרור )דיפנס ניוז 19 ,בינואר .(2016
 nדבריו של מאג'ד פארס עוררו גל של תגובות נזעמות מצד חמאס וארגונים נוספים .להלן עיקר
התגובות של דוברי חמאס:
• סאמי אבו זהרי ,דובר חמאס ,אמר כי "הוידוי של פרג'" מוכיח ,כי מנגנוני הביטחון של הרשות
משרתים את ביטחון ישראל והורסים את האנתיפאדה .לדבריו השמירה על ביטחון ישראל הפכה
לחלק מרכזי מהאמונה של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית )אתר חמאס 20 ,בינואר
.(2016
• ח'ליל אלחיה ,בכיר חמאס אמר ,כי הרשות הפלסטינית צריכה לשפוט את מאג'ד פרג' על
"פשעיו נגד העם הפלסטיני" )  22 ,paldfבינואר .(2016
• אסמאעיל אלשקר ,חבר המועצה המחוקקת מטעם חמאס ,אמר כי העובדה שמנגנוני הביטחון
הפלסטינים סיכלו למעלה ממאתיים פיגועים נגד ישראל היא הוכחה לתפקיד ,שממלאת הרשות
הפלסטינית שמהווה "סכנה אסטרטגית לקיומם של הפלסטינים" .לדבריו מנגנוני הביטחון
הפלסטינים הרחיקו לכת בתיאום עד שאין להבדיל בינם לבין כוחות הביטחון הישראליים
)אלרסאלה.נט 20 ,בינואר .(2016
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• בדף הפייסבוק של חמאס הועלה סרטון היתולי בו נראה מאג'ד פרג' פוקד על אנשיו להביא
מבוקש פלסטיני בכל מחיר )דף הפייסבוק  21 ,PALDFבינואר .(2016

מימין :קריקטורה ,שפרסמה חמאס המלגלגת על דברי אבו מאזן יו"ר הרשות הפלסטינית ומאג'ד פרג' ראש המודיעין
הכללי הפלסטיני בנוגע להמשך התיאום הביטחוני עם ישראל .בכותרת נכתב " :התיאום הביטחוני דרכה של הרשות
בהנחיית )מחמוד( עבאס ובביצוע )מאג'ד( פרג'" )אלרסאלה 25 ,בינואר  (2016משמאל :סרטון ,שהעלתה חמאס
המלגלג על מאג'ד פרג' )דף הפייסבוק  21 ,PALDFבינואר (2016

תגובת אבו מאזן
 nאבו מאזן גיבה את דברי מאגד פרג' בנושא התיאום הביטחוני עם ישראל והדגיש כי מנגנוני
הביטחון ממלאים את חובתם ועל פי הנחיותיו וכי כל מי שיפגע בביטחון ייעצר )דף הפייסבוק שהאב24 ,
בינואר .(2016

בדברים ,שאמר במהלך מפגש עם עיתונאים פלסטינים במקאטעה בראמאללה,

התייחס לנושא התיאום הביטחוני ואמר ,כי כיום מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית ממלאים את
חובתם ופועלים בהנחייתו למנוע טרור משטחי הרשות הפלסטינית .אבו מאזן הדגיש ,כי התיאום
הביטחוני עם ישראל אמנם מתקיים אך אין הוא יודע מה יהיה בהמשך בנוגע לשיתוף זה .עוד אמר
שהוא לא ייתן לאף אחד לגרור או הפלסטינים למערכה שהם אינם חפצים בה .אבו מאזן הדגיש כי הם
לא מוכנים לקבל שילדים פלסטינים יידו אבנים על חיילי צה"ל ויהרגו ועל כן מנגנוני הביטחון
הפלסטינים פועלים כדי להגן עליהם ) 24 ,QDSNבינואר .(2016

המערכה התקשורתית :חרם על ישראל ועידוד הטרור
החרמת סחורות ישראליות בחברון
 nארגון אלמבאדרה ,בראשות מצטפא אלברע'ות'י ,המזוהה עם השמאל הפלסטיני ,קיים ב21-
בינואר  2016תהלוכה בחברון ,הקוראת להחרים סחורות ישראליות .זאת ,בטענה כי קניית מוצרים
ישראליים מסייעת לצה"ל בהרג ילדים פלסטינים .הרעיון הומחש באמצעות מיצג )דף הפייסבוק של
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אלמבאדרה 21 ,בינואר  .(2016במקביל לקריאה להחרמת סחורות ישראליות קורא ארגון אלמבאדרה
להמשך האנתיפדה.

מימין :אחת הכרזות הקוראות להחרמת סחורות ישראליות בחברון )ופא 20 ,בינואר  .(2016משמאל :מיצג הממחיש כי
קניית מוצרים ישראליים עוזרת לצה"ל בהרג ילדים פלסטינים )דף הפייסבוק של אלמבאדרה 21 ,בינואר (2016

כרזה ,שפורסמה בדף הפייסבוק של ארגון אלמבאדרה המעודד השלכת בקבוקי תבערה .בערבית " :טוב יותר מלקלל
את החושך) "...דף הפייסבוק של אלמבאדרה 18 ,בינואר (2016
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