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חמ"ל המכון למדיניות נגד טרור
דו"ח אירועים שבועי
19-25/11/2015
ישראל
 שני הרוגים בפיגוע דקירה בתל אביב .המפגע נעצר על-ידי כוחות הביטחון.
 שני ישראלים ופלסטיני נהרגו ,בנוסף לשישה פצועים ,בפיגוע ירי ודריסה משולב.
 ארבעה ישראלים פצועים בפיגוע דקירה בקרית גת.
 ישראלית הרוגה ומספר פצועים נוספים במספר פיגועי דקירה ברחבי איו"ש.
 חייל צה"ל נרצח בפיגוע דקירה בכביש .443
 שתי רקטות נורו משטח רצועת עזה אל עבר מדינת ישראל .בתגובה ,תקף חיל האוויר מטרות טרור
ברחבי הרצועה.
 דיווחים זרים על-כך שחיל האוויר תקף פעמים מטרות חזבאללה באזור הרי קלמון שבסוריה.

סוריה
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש וחזית אל-נצרה.
 חיל האוויר הרוסי ממשיך לתקוף מטרות מורדים ברחבי סוריה ,בדגש על אזור חלב והר הטורקמנים
שעל גבול טורקיה.
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 ארגון דאעש הודיע כי הוציא להורג בני ערובה נורבגים וסינים.
 צבא סוריה כבש את העיירות מַ הין וחוארין שבמערב המדינה.

לבנון
 שני חמושים הרוגים ומספר חמושים אחרים נשבו במארב שהציב ארגון חזבאללה בגבולותיה הצפוניים
של העיר ערסאל.
 בכירי חמאס ,ביניהם מוסא אבו מרזוק ואֻ סאמה חמדאן ,נפגשו בביירות עם בכירים בארגון חזבאללה
בכדי לדון בשיתופי-פעולה ואיחוי הקרעים בין שני הארגונים.

מצרים
 רוסיה ומצרים חתמו על הסכם לבניית כור גרעיני במצרים.
 ישראל ומצרים חתמו על הסכם אספקת גז.
 קצין ושני חיילים מצריים נהרגו בפיצוץ מטען צד בצפון חצי האי סיני.
 ארבעה שוטרים הרוגים בפיצוץ רכב תופת בעיר אל-עריש ,מחוץ לבית שופט בוועדת הבחירות של צפון
סיני.

ירדן
אמ"ל

עיראק
 חילות האוויר של הקואליציה ממשיכים לתקוף מטרות באזורים בשליטת דאעש.
 15 הרוגים בפיצוץ מטען חבלה במסגד שיעי בבירה בגדאד.
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לוב
 חמישה הרוגים ו 16-פצועים בפיצוץ מכונית תופת במחסום מזרחית לטריפולי.
 שבטי טוארג ותֻ ּבּו ,הממוקמים בדרום המדינה ,הגיעו להסכמה על הפסקת אש.

איראן
אמ"ל

ערב הסעודית
שני שוטרים נורו למוות באזור השיעי קַ טיף.

תימן
בין  15ל 50-חיילים הרוגים במתקפה של ארגון דאעש על צבא תימן במחוז חצרמוות .על-פי גורמי ביטחון,
בתקיפה נהרגו גם כ 35-חמושים מבין התוקפים.

מדינות המפרץ הפרסי
אמ"ל

צפון אפריקה
 22 הרוגים במתקפת טרור על מלון רדיסון במרכז בירת מאלי .שני חמושים השתלטו על המלון ופתחו
בירי אל עבר כל הנקרה בדרכם .בין ההרוגים אזרח ישראלי ,סיני ואזרחים ממדינות אירופה .ארגוני
 AQIMואל-מֻ ַראּבטון לקחו אחריות על הפיגוע.
 12 חיילי המשמר הנשיאותי נהרגו בפיצוץ מחבל מתאבד באוטובוס בבירת תוניסיה ,תוניס .ארגון
דאעש לקח אחריות על הפיגוע.
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סומליה
אמ"ל

קניה
אמ"ל

ניגריה
 שלושים הרוגים ומעל לשמונים פצועים בפיצוץ מטען חבלה במסוף האוטובוסים ביולה.
 תשעה הרוגים בפיצוץ מחבל מתאבד בקמרון .ארגון בוקו חראם לקח אחריות על הפיגוע.
 11 הרוגים בפיצוץ מחבלת מתאבדת במידוגורי.

אפגניסטן
 חיל נהרג ושלושה נפצעו במתקפה משולבת ובה רכב תופת וחדירת חמושים למבנה מושל קנדהאר.
כל חמשת החמושים ,ככל הנראה לוחמי טליבאן ,נהרגו בקרב.
 מסוק של צבא אפגניסטן נאלץ לבצע נחיתת חירום במחוז פאריאב באזור הנמצא בשליטת הטליבאן.
על-פי הדיווחים 15 ,חיילים ,ביניהם שני מולדובים ,נפלו בשבי הטליבאן.

פקיסטן
אמ"ל

טורקיה
 חיל האוויר הטורקי ממשיך לתקוף מטרות של ה PKK-בדרום מזרח המדינה.

4

 מטוסי  F-16טורקיים הפילו מטוס סוחוי  24רוסי שחדר למרחב האווירי הטורקי .שני אנשי הצוות
נטשו אך רק אחד מהם שרד וחולץ לאחר יממה .בעקבות ההפלה ,ניתקה רוסיה את הקשרים
הביטחוניים עם טורקיה .מדינות נאט"ו התכנסו לישיבה מיוחדת בה הביעו תמיכה במהלכיה של
טורקיה.

תת היבשת ההודית
כומר איטלקי העוסק במיסיון במדינה נורה ונפצע קשה .ארגון דאעש לקח אחריות על הפיגוע.

שונות
 בעקבות מציאת אמל"ח ,חומרים להכנת מטעני חבלה וחומרים להכנת חומרי לחימה כימיים במהלך
פשיטה משטרתית על דירה בבירת בלגיה ,בריסל ,הוחלט להעלות את רמת הכוננות בעיר לרמה
הגבוהה ביותר .עקב כך ,הופסקה התחבורה הציבורית בעיר ,נסגרו מרכזי בילוי והופסקו הלימודים
למשך שבוע ימים.
 נמשך גל המעצרים של חשודים בטרור במערב אירופה ,בדגש על צרפת ובלגיה.
 חמישה פקיסטנים ואזרח אפגני נתפסו על גבול ארה"ב-מקסיקו ,באזור מדינת אריזונה ,עת ניסו לגנוב
את הגבול לארה"ב .לא ידוע על קשר כלשהו ביניהם לבין ארגוני טרור.
 הרשויות בסין מדווחות כי למעלה מ 17-מחבלים המזוהים עם המיעוט האויגורי במחוז ׂשינְגְ'י ָאנְג
במדינה ,נהרגו במהלך פעילות משטרתית לאיתור חשודים בטרור.
 מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה לאזרחיה אזהרת מסע כלל עולמית מפני פיגועי טרור .האזהרה
בתוקף עד פברואר .2016
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