חדשות הטרור והסכסוך הישראלי-פלסטיני
) 7-1בפברואר (2017

מימין  :צילום תקיפת חיל האוויר הישראלי על מוצב של המשטרה הימית של חמאס בצפון הרצועה בתגובה לירי רקטה
לעבר הנגב המערבי .בתמונה נראים פעילי המשטרה הימית הלבושים במדים שחורים בורחים מהמקום )דף הפייסבוק
שהאב 6 ,בפברואר  .2017משמאל  :זירת פיגוע דריסה שבוצע בכניסה ליישוב אדם ,צפונית מזרחית לירושלים
)ערב 2 ,48בפברואר (2017

עיקרי המסמך
 nהשבוע נמשכו פיגועי הטרור העממי ביהודה ושומרון .בכניסה לישוב אדם )צפונית מזרחית
לירושלים( בוצע פיגוע דריסה ע"י פלסטינית תושבת השכונה עיסאויה .שלושה ישראלים נפצעו קל .על
הכביש שבין נווה צוף לנחליאל )שבבנימין( הונח מטען חבלה ובתוכו חלקי רסס ומסמרים .המטען
התגלה ונוטרל ע"י חבלן משטרת ישראל .כמו כן נמשכו השלכת בקבוקי תבערה וידויי אבנים במוקדים
שונים ביהודה ושומרון.
 nברצועת עזה נורתה רקטה לעבר הנגב המערבי .להערכתנו נורתה הרקטה ע"י ארגון מחבלים
סורר ,בניגוד למדיניות חמאס .בעקבות הירי תקף צה"ל מספר יעדים ברחבי הרצועה .דוברי חמאס
הטילו על ישראל את האחריות להסלמה.
 nכוחות הביטחון הישראלים חשפו לאחרונה תשתית טרור של חמאס באזור חברון ,שהוכוונה ע"י
פעילי חמאס ברצועת עזה .פעילי התשתית תכננו פיגועי ירי וחטיפה באזור חברון ופגיעה ביעדים בתוך
ישראל ובתוכם בית הכנסת הגדול בזכרון יעקב.
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פיגועים/ניסיונות לביצוע פיגועים
 2 nבפברואר  -2017תושבת השכונה עיסאוויה ,שבמזרח ירושלים ,נסעה ברכב שכור והתנגשה
בעוצמה בשער היישוב ובניידת משטרה בכניסה ליישוב אדם )צפונית – מזרחית לירושלים( .שלושה
ישראלים נפצעו קל ופונו לבית חולים .חקירת הנהגת העלתה ,כי הדריסה בוצעה בכוונה תחילה וכי היא
קיוותה שהכוחות יירו בה ) 2 ,NRGבפברואר .(2017

מימין  :זירת פיגוע הדריסה בכניסה ליישוב אדם ,שממזרח לראמאללה .משמאל  :הרכב בו נהגה המחבלת )חשבון
הטוויטר  2 ,PALINFOבפברואר (2017

 3 nבפברואר  -2017כוחות הביטחון הישראלים גילו בשעות הבוקר מטען תבערה המכיל נפט,
שהונח בתוך קופסת מזון תינוקות על כביש  ,450בין נווה צוף לנחליאל שבבנימין .המטען הונח בדלי
עם חלקי רסס ומסמרים .המטען אמור היה להיות מופעל ע"י שיחת טלפון .המטען נוטרל ע"י חבלן
משטרת ישראל )אתר  ,HNNערוץ  3 ,20בפברואר .(2017

מטען אשר התגלה על כביש  ,450בין נווה צוף לנחליאל שבבנימין
)חשבון הטוויטר  3 ,PALINFOבפברואר (2017
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הפגנות ,עימותים והפרות סדר
 nהשבוע נמשכו הפגנות והפרות סדר .בלטו אירועי יידויי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה .להלן
מספר אירועים בולטים:
•

ב 5-בפברואר -2017

אבנים יודו לעבר אוטובוס ישראלי סמוך לכפר חזמה )צפונית

לירושלים( .לא דווח על נפגעים .בנוסף ,יודו אבנים לעבר רכב ישראלי סמוך לכפר חוסאן,
שממערב לבית לחם .נזק נגרם לרכב .אבנים יודו לעבר רכבים ישראלים ב"צומת ה "T-בגוש
עציון .נזק נגרם לאחד הרכבים .אבנים יודו לעבר אוטובוס ישראלי סמוך לגבעת אסף ,שבגזרת
בנימין .דווח על נזק שנגרם לשמשת האוטובוס )דף הפייסבוק צבע אדום 5 ,בפברואר .(2017
•

ב 5-בפברואר  2 -2017בקבוקי תבערה הושלכו לעבר גדר היישוב קרית נטפים ,הסמוך

לאריאל שבשומרון )דף הפייסבוק צבע אדום 5 ,בפברואר .(2017
•

ב 4-בפברואר  -2017אבנים יודו לעבר כלי רכב ישראלים סמוך לחווארה ,שמדרום לשכם.

לא דווח על נפגעים )דף הפייסבוק צבע אדום 4 ,בפברואר .(2017
•

ב 3-בפברואר  -2017חייל צה"ל נפצע באורח קל בראשו במהלך עימותים עם פלסטינים

בהפגנה השבועית בכפר קדום )דף הפייסבוק צבע אדום 3 ,בפברואר .(2017

אוטובוס ישראלי שנפגע מיידוי אבנים סמוך לגבעת אסף )חשבון הטוויטר  5 ,PALINFOבפברואר (2017

חשיפת תשתית חמאס ,אשר תכננה לבצע פיגועים באזור חברון
ובישראל
 nכוחות הביטחון הישראלים חשפו לאחרונה תשתית חמאס מהכפר בני נעים ,אשר כללה ערבי
ישראלי מהכפר ערערה .פעילי התשתית פעלו לקידום פיגועים חמורים באיזור חברון ובשטחי ישראל
בהכוונת פעילי חמאס ברצועת עזה .פעילי התשתית עמדו בקשר עם פעילי חמאס ברצועה באמצעות
הפייסבוק .התשתית תכננה פיגועים חמורים במתווים שונים ,ביניהם פיגועי ירי ,מטען וחטיפה באיזור
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חברון .כמו כן אספו חברי החוליה מידע בנוגע למקומות שונים בישראל במטרה לבצע פיגועים  -בין
היתר בבסיס צבאי באזור כפר קרע ,תחנת הרכבת בבנימינה ,בית הכנסת הגדול בזיכרון יעקב
ותחנת אוטובוס באזור ואדי ערה בה נוסעים בעיקר חיילים ) 6 ,YNETבפברואר .(2017
 nמאז החל גל הטרור העממי )אוקטובר  (2015עושה חמאס מאמץ להקים התארגנויות טרור
ביהודה ושומרון .זאת במטרה להפוך את הטרור העממי ל"אינתיפאדה שלישית" בעלת אופי צבאי
מזויין .ניסיונותיה אלה כשלו עד כה .שירותי הביטחון של ישראל ושל הרשות הפלסטינית שבו וחשפו
התארגנויות אלו ומנעו בכך פיגועי ראווה ביהודה ושומרון ובמקומות הומי אדם בישראל.

פיגועים משמעותיים שבוצעו בשנה האחרונה

1

דרום ישראל
ירי רקטה לעבר ישראל
 nב 6-בפברואר  ,2017בשעות הבוקר נפלה רקטה ששוגרה מרצועת עזה בשטח פתוח במועצה
האזורית חוף אשקלון .לא דווח על נזק ונפגעים .להערכתנו בוצע הירי ע"י ארגון מחבלים סורר בניגוד
למדיניות חמאס.
 nבעקבות ירי הרקטה צה"ל תקף והשמיד עמדת תצפית של חמאס בבית לאהיא )דף הפייסבוק של
צה"ל 6 ,בפברואר  .(2017במהלך היום ושעות הערב תקף צה"ל מספר יעדים ובהם מוצב של
המשטרה הימית של חמאס בצפון הרצועה ,מבנה המנהל האזרחי לשעבר בג'באליא ,עמדת חמאס
מזרחית לעזה ,שטחים פתוחים במרכז הרצועה ויעד בח'אן יונס )מען 6 ,בפברואר .(2017

1

"פיגועים משמעותיים" מוגדרים על-ידינו כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים .לא נכללים בהם
יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
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תקיפת מוצב המשטרה הימית בצפון הרצועה )דף הפייסבוק שהאב 6 ,בפברואר (2017

 nלהלן התגובות לתקיפות צה"ל ברצועה :
•

פוזי ברהום ,דובר חמאס ברצועה ,הטיל על ישראל את האחריות להסלמה הנוכחית ברצועה

בציינו כי זו מסוכנת ויש להפסיקה )אתר חמאס באינטרנט 6 ,בפברואר .(2017
•

אחמד אלמדלל ,דובר הג'האד האסלאמי ברצועה ,הטיל על ישראל את האחריות לתוצאות

ההסלמה ברצועה .לדבריו ,על ישראל לשלם את המחיר על כך )אלרסאלה נט 6 ,בפברואר
.(2017
•

ארגוני הטרור ברצועה הזהירו את ישראל מפני הרחבת מעגל התקיפות ברצועה ,שעלול

להוביל לעימות .הם קראו לפעיליהם לנקוט בכל אמצעי הזהירות )מען 6 ,בפברואר .(2017
 nאבראהים אלמדהון ,פרשן פלסטיני מעזה ,המזוהה עם חמאס ,כתב בדף הפייסבוק שלו ,כי מה
שאירע אתמול בעזה הינו הסלמה זמנית וכי שני הצדדים )קרי ישראל וחמאס( אינם מעוניינים להיגרר
לעימות צבאי כי אלא להכיל את האירועים )דף הפייסבוק של אבראהים אלמדהון 6 ,בפברואר .(2017
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חמאס מפרסמת קריקוטה בעקבות תקיפות צה"ל ברצועה ,לפיה ישראל מנסה לפוצץ את הרגיעה )דף הפייסבוק
אלרסאלה 6 ,בפברואר (2017

נפילות רקטות בחתך חודשי

נפילות רקטות בדרום ישראל בחתך שנתי

2

2

נתונים אלה אינם כוללים ירי פצצות מרגמה .כמו כן לא נכללות בהם נפילת רקטות בשטח רצועת עזה.
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נפילות רקטות בחתך שנתי

ירי צלפים לעבר כוח צה"ל סמוך לכיסופים
 nמחבלים מרצועת עזה ביצעו ירי צלפים בדרום רצועת עזה לעבר כוח צה"ל שפעל סמוך לגדר
המערכת .אין נפגעים ולא דווח על נזק .טנקים של צה"ל ירו  3פגזים לעבר מקור הירי )דף הפייסבוק
צבע אדום 6 ,בפברואר .(2017

סיכול נסיונות הברחה של מוצרים אסורים לרצועה
 nכוחות הביטחון הישראלים סיכלו בשבועות האחרונים במעבר ארז ניסיונות הברחה של מאות
חבילות דואר עם מוצרים אסורים בדרכם לרצועת עזה .המדובר בחבילות ,שבחלקן הגדול מוזמנות
באמצעות האינטרנט ,וכוללות מוצרים ורכיבים אלקטרוניים .מוצרים אלו מכוונים כביכול ללקוחות
תמימים אך מאחוריהם עומדים על פי החשד גורמי טרור ברצועת עזה .בין המוצרים שנתפסו היו
רחפנים וחלקי רחפנים ) 6 ,israeldefenseבפברואר .(2017
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רחפן וגלאי מכשירי ציתות ,שנתפסו במעבר ארז )רשות המעברים במשרד הביטחון 6 ,בפברואר (2017

רצועת עזה
חמאס גובה מיסים חדשים מיבואני ענף הבנייה ברצועה
 nבתקשורת הפלסטינית דווח ,כי יבואני חומרי גלם לבניה ברצועה סירבו לקבל את הסחורה שייבאו
מישראל דרך מעבר כרם שלום .זאת בשל מיסים חדשים ,שמשרד הכלכלה של חמאס בעזה החל לגבות
מהם .לדברי ,אסאמה כחיל ,יו"ר איגוד הקבלנים ברצועה ,הטילה חמאס על היבואנים מיסים חדשים
)מען 2 ,בפברואר .(2017
 nיוסף אלמחמוד ,דובר ממשלת ההסכמה הלאומית ,גינה את החלטת חמאס לגבות מיסים חדשים
מיבואני חומרי גלם לבנייה ברצועה .לדבריו ,צעדים אלו מתווספים לשרשרת הקשיים שחמאס מטילה על
בני העם הפלסטיני .לדבריו ,צעדים אלו צריכים להתבצע באמצעות חקיקה ולאחר בדיקה מעמיקה של
הנושא )וטן  1 ,24בפברואר  .(2017אחמד מג'דלאני ,חבר הוועד הפועל של אש"פ ,תקף את חמאס
והאשים אותה בגניבת כספי תושבי רצועת עזה )מען 2 ,בפברואר .(2017
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הודעת משרד הכלכלה של חמאס בעזה הקוראת ליבואני המלט ,הברזל והאגריגטים להשיג אישור יבוא מוצריהם החל
מה 1/2/2017-ולא יוטל עליהם קנס בסך ) ₪ 5,000וטן  1 ,24בפברואר (2017

חמאס מלבה מתיחות בבתי הכלא בישראל
 nב 1-בפברואר  2017נפצעו שני סוהרים ישראלים בשני אירועי דקירה בשני בתי כלא שונים על ידי
אנשי חמאס .שני האירועים התרחשו בהפרש של כמה דקות האחד מהשני .במקרה הראשון הותקף
סוהר באמצעות דוקרן מאולתר בכלא קציעות ,ובמקרה השני נדקר סוהר בכלא נפחא .לדברי גורם
בשב"ס" ,מדובר בשני פיגועים מתוכננים ומתואמים בין בתי הכלא ,כאשר מי שעומד מאחורי
הפיגועים הם ראשי החמאס בכלא ,שתכננו את הדקירות" )וואלה 2 ,בפברואר  .(2017בעקבות כך,
העביר שב"ס אסירים לאגפים שונים בין בתי הכלא במטרה לצנן את המתיחות.
 nלאחר האירוע הושק האשטאג בשם #אינתיפאדת_האסירים" .ב 2-בפברואר הופצה קריאה
ברשתות החברתיות הפלסטיניות להגיע לעצרות תמיכה באסירים .העצרות נערכו בהשתתפות עשרות
בודדות של משתתפים במספר מוקדים ביהודה ושומרון )ראמאללה ,שכם ,בית לחם( ובעזה )חשבון
הטוויטר  2 ,QUDSNבפברואר .(2017
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מימין  :עצרת מחאה של חמאס בעזה נגד הצעדים שנקט שירות בתי הסוהר בעקבות אירועי הדקירה )דף הפייסבוק
שהאב 2 ,בפברואר  .(2017משמאל  :האשטאג שהושק תחת השם #אינתיפאדת_האסירים"
)דף הפייסבוק  1 ,QUDSNבפברואר (2017

הרשות הפלסטינית
אבו מאזן חונך את פתיחת השגרירות הפלסטינית בפקיסטאן
 nב 30-בינואר  2017הגיע יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן לבירת פקיסטאן אסלאמאבאד לביקור בן
שלושה ימים .במהלכו הוא חנך את פתיחת השגרירות הפלסטינית בנוכחות ראש ממשלת פקיסטאן נואז
שריף ובכירים נוספים )ופא 31-30 ,בינואר  .(2017לדברי מג'די אלח'אלדי ,יועצו של אבו מאזן לנושאים
דיפלומטיים ,עם פתיחת השגרירות הפלסטינית באסלאמאבאד יש לרשות הפלסטינית  90שגרירות
ברחבי העולם ,דבר המהווה עבורה הישג דיפלומטי חשוב )מען 1 ,בפברואר .(2017

אבו מאזן חונך את פתיחת השגרירות הפלסטינית באסלאמאבאד ,בירת פקיסטן )ופא 31 ,בינואר (2017
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עימותים בחברון בין "מפלגת השחרור" לבין מנגנוני הרשות על
רקע מסירת קרקעות לכנסייה הרוסית
" nמפלגת השחרור" ,מפלגה אסלאמית קיצונית השואפת להחיות את הח'ליפות ,קיימה ב 4-בפברואר
 2017הפגנה המונית בחברון .ההפגנה כוונה נגד החלטת אבו מאזן למסור אדמות הקדש אסלאמי
לכנסייה הרוסית בחברון .המפגינים נשאו שלטים וקראו קריאות נגד הרשות הפלסטינית ונגד רוסיה.
ההפגנה התפתחה לידי עימותים עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים ,אשר פיזרו את המפגינים תוך שימוש
בכוח ובאמצעות גז מדמיע .המדובר בצו נשיאותי ,שפרסם אבו מאזן ב 4-בינואר  ,2017בו הוא מעניק
 72דונם של אדמות הקדש אסלאמי לכנסייה הרוסית בחברון .הכנסיה הרוסית בחברון הינה היחידה
בעיר בחברון אשר בה מתגורר רוב מוסלמי מוחץ .בניין הכנסיה הוקם בשנת  1906בתקופת האימפריה
העת'מאנית ומשמש כיום כאתר תיירותי )יוטיוב ,אתר "מפלגת השחרור" ,חשבון הטוויטר 4 ,PALINFO
בפברואר .(2017

מימין  :מנגנוני הביטחון הפלסטינים יורים גז מדמיע כדי לפזר הפגנה המונית של "מפלגת השחרור" בחברון נגד החלטת
אבו מאזן למסור אדמות הקדש אסלאמי לכנסייה הרוסית בחברון )דף הפייסבוק אלרסאלה 4 ,בפברואר  .(2017משמאל :
מנגנוני הביטחון הפלסטינים מפזרים בכוח הפגנה המונית של "מפלגת השחרור" בחברון )חשבון הטוויטר 4 ,PALINFO
בפברואר (2017
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בניין הכנסיה הרוסית בחברון )יוטיוב 20 ,בינואר (2013

הסתה
סרטון הסתה לזכר השוטר הפלסטיני ,שביצע פיגוע ירי במחסום
בית אל
 nב 31-בינואר  ,2017פורסם ביוטיוב סרטון הסתה אנימציה ,שכותרתו "השאר את הנשק ער".
הסרטון פורסם לזכרו של השוטר הפלסטיני אמג'ד אלסכרי ,אשר ביצע אשתקד ) 31בינואר (2016
פיגוע ירי במחסום בית אל .נכון ל 6-בפברואר  2017זכה הסרטון ל 13,644-צפיות ביוטיוב .בסרט
נראה המחבל מגיע למחסום קלנדיא עם רכבו ורואה חיילים המעכבים לבדיקה אישה פלסטינית .בנקודה
זו ,כעסו מגיע לשיא ,הוא מסובב את הרכב וחוזר לביתו .הסרטון מסתיים כשהמחבל פותח את הארון,
לוקח את הרובה ,ומצהיר "עכשיו הגיע זמנך" )יוטיוב 31 ,בינואר .(2017
 nתנועת הפתח פרסמה בדף הפייסבוק הרשמי שלה פוסט לזכרו של המחבל אמג'ד אלסכרי
במלאות שנה למותו )דף הפייסבוק הרשמי של פתח 31 ,בינואר .(2017
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הפתח מפרסמת פוסט בדף הפייסבוק הרשמי שלה לזכרו של השוטר הפלסטיני אמג'ד אלסכרי במלאות שנה
למותו בעת פיגוע ירי )דף הפייסבוק הרשמי של פתח 31 ,בינואר (2017
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