 14אוקטובר2015 ,

חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
8-14/10/2015
ישראל
 מדינת ישראל נמצאת תחת גל טרור והפרות סדר של ערביי ישראל ואיו"ש ,להלן תקציר האירועים:
 oב 8/10-אירעו ארבעה פיגועי דקירה בירושלים ,תל-אביב ,חברון ועפולה ,בהם נפצעו תשעה
ישראלים .המפגעים נעצרו או נהרגו.
 oב 9/10-אירעו שלושה פיגועי דקירה בירושלים ,קרית ארבע ועפולה ,בהם נפצעו שניים.
המפגעים נעצרו או נהרגו.
 oב 10/10-אירעו שני פיגועי דקירה בירושלים ,בהם נפצעו חמישה .המפגעים נהרגו.
 oב 11/10-נפצע שוטר כ שמחבלת ניסתה לפוצץ רכב תופת במחסום מעלה אדומים .כתוצאה
מהפיצוץ הכושל ,נפצעה המחבלת.
 oב 12/10-אירעו ארבעה פיגועי דקירה בירושלים ,בהם נפצעו ארבעה ישראלים .המחבלים
נעצרו או נהרגו.
 oב 13/10-אירעו שני פיגועי דקירה ברעננה ,בהם נפצעו חמישה אזרחים .המפגעים נעצרו .כמו
כן ,בירושלים אירע פיגוע ירי ודקירה בו נהרגו שניים ושבעה נפצעו .בפיגוע מחבל אחד נהרג
והשני נעצר .בפיגוע נוסף בירושלים ,מפגע דרס ואז דקר אזרחים בתחנת אוטובוס .בפיגוע
נהרג אזרח ישראלי ושניים נוספים נפצעו .המפגע נהרג.
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 oב 14/10-אירע פיגוע דקירה בתחנה המרכזית בירושלים וסוכל פיגוע נוסף ליד שער שכם.
בפיגוע הדקירה נפצעה אישה .המפגעים בשני האירועים נהרגו.
 בעקבות זליגת ירי של פצצות מרגמה מהלחימה בסוריה ,הגיב צה"ל בירי ארטילרי.
 נמשך ירי הרקטות מרצועת עזה .חיל האוויר תקף מטרות חמאס בתגובה.
 בוצעו מספר ניסיונות לפרוץ את גדר המערכת בגבול רצועת עזה על-ידי המון פלסטיני .צה"ל הגיב
באש חיה ובאמצעים לפיזור הפגנות.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 חיל האוויר הרוסי ממשיך לתקוף מטרות של מתנגדי המשטר ברחבי המדינה.
 ארגון חזית אל-נצרה קורא להגברת המתקפות כנגד הכוחות הרוסיים הפועלים במדינה.
 מספר פצמ"רים נפלו בשטח שגרירות רוסיה בדמשק.

לבנון
טרם נמצא פתרון למשבר האשפה או להיעדר נשיא למדינה.

מצרים
 הרשויות במצרים החלו את השלב השני של המבצע לטיהור חצי האי סיני ממחבלים .השלב השני
כולל בין היתר בניה מחודשת של אזורים שנהרסו בקרבות ובניית תשתיות אזרחיות.
 פצוע אחד מפיצוץ מטען חבלה על פסי הרכבת בקרבת אלכסנדריה.

ירדן
אמ"ל
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עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 27 הרוגים מירי פצמ"רים במחוז בעקובה.
 35 הרוגים במתקפת פצמ"רים על כפר במחוז דיאלא.
 שמונה הרוגים ומעל לעשרים פצועים בסדרת פיגועים סביב הבירה בגדאד.
 ארגון דאעש הוציא להורג שבעים אנשי שבט המזוהה עם המשטר העיראקי במחוז אנבאר.
 ארגון דאעש חטף כמאתיים בני אדם באזור כרכוכ בחשד לשיתוף-פעולה עם המשטר.
 חיל האוויר העיראקי תקף שיירת כלי רכב בחשד שמנהיג דאעש נמצא בתוכה .בתקיפה נהרגו תשעה
בכירים מהארגון.
 חיל האוויר העיראקי החל להפעיל כטב"מים התקפיים תוצרת סין.

לוב
האו"ם מדווח כי שתי הממשלות הפועלות בלוב הסכימו על הקמת ממשלת אחדות .בהנחה כי המידע נכון,
על הממשלות לאשר את ההסכם עד לתאריך ה 20-באוקטובר .2015

איראן
התעשייה הצבאית האיראנית ביצעה ניסוי בטיל ארוך טווח ,שעות לפני אישור הסכם הגרעין בפרלמנט.

ערב הסעודית
הרשויות הכלכליות במדינה מתכוונות למכור אג"ח בשווי של יותר מחמישה מיליארד דולר ,המתווספים
לכ 15-מיליארד שנמכרו החל מחודש יוני ,בכדי לכסות על מחירי הנפט הנמוכים.

תימן
 דיווחים על קרבות עזים בין כוחות חות'ים לבין הכוחות הנתמכים על-ידי הסעודים בתעז.
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 כוחות הקואליציה מסיימים את פעילותם כנגד כיסי ההתנגדות האחרונים של החות'ים במחוז מַ אְ רּב.
 חי לות האוויר של הקואליציה בהובלת ערב הסעודית ממשיכים לתקוף מטרות חות'ים ברחבי תימן.

מדינות המפרץ הפרסי
מדינות המפרץ מביעות עניין ברכישת מערכת "כיפת ברזל" דרך ארה"ב.

צפון אפריקה
שני חיילים תוניסאים נהרגו וארבעה נפצעו במארב של חמושים באזור אל-קצרין.

סומליה
חמישה הרוגים בפיצוץ מטען חבלה בשוק בעיר אפגוי בדרום המדינה .הפיגוע מיוחס לארגון אל-שבאב.

קניה
אמ"ל

ניגריה
 עשרות הרוגים בצ'אד וקמרון בסדרת פיגועי התאבדות המיוחסים לארגון בוקו חראם.
 37 הרוגים בפיצוץ מטען חבלה באגם צ'אד .ארגון בוקו חראם נטל אחריות לפיגוע.

אפגניסטן
 צבא אפגניסטן טוען כי הרג למעלה ממאה לוחמי טליבאן ופצע כחמישים בתקיפות אוויריות במחוז
קנדהאר .לפי הדיווח ,כוחות הטליבאן נערכו לקראת תקיפה קרקעית וכיבוש יעד באזור.
 לפחות עשרה לוחמי טליבאן נהרגו במתקפה על מחסום משטרה במחוז הראט.

4

 מטען צד הופעל אל עבר שיירה של כוחות בריטיים בקאבול .לא היו נפגעים לכוחות הבריטיים.

פקיסטן
 22חשודים בטרור נהרגו בסדרת תקיפות אוויריות של חיל האוויר הפקיסטני בצפון וזיריסטן.

טורקיה
קרוב למאה הרוגים בפיגוע התאבדות כפול במהלך תהלוכה של פעילי שמאל באנקרה .למרות שלא
הייתה לקיחת אחריות ,מפנה ממשלת טורקיה אצבע מאשימה כלפי ארגון דאעש.

תת היבשת ההודית
אמ"ל

שונות
הרשויות ברוסיה טוענות כי סיכלו מזימה של דאעש לבצע פיגוע תופת ברכבת התחתית בבירה מוסקבה.
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