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ישראל
נמשך מבצע 'צוק איתן' .הפלגים הפלסטינים ברצועה ממשיכים בירי תלול מסלול כבד אל עבר מרבית
חלקי הארץ .הירי לעיתים מתבטא במטחים של בין  4ל 01-רקטות אל עבר מרכז הארץ .מערכת כיפת
ברזל ממשיכה ליירט את מרבית הרקטות עם אחוזי הצלחה של כ .01%מספר רקטות ורסיסים נפלו
במרכז הערים תוך גרימת נזק למבנים וגרימת מספר פציעות .הרוג ראשון מירי תמ"ס באזור ארז .עד
יום ה' שוגרו למעלה מ 00411רקטות .חיל האוויר ממשיך בפעילות ההתקפית ומשמיד מטרות טרור
מוסתרות .כוח שייטת נתגלה בזמן פשיטה על חוף סודניה וחזר עם  4לוחמים פצועים קל .סוכל ניסיון
החדרת כטב"מ של החמאס .הכטב"מ יורט על-ידי מערכת הפטריוט בקרבת אשדוד .יוזמה מצרית
להפסקת אש כשלה לאחר שהפלגים ברצועה המשיכו בירי אל עבר מדינת ישראל .סוכל ניסיון לפיגוע
באזור קיבוץ סופה על-ידי החדרת מספר גדול של מחבלים דרך מנהרת טרור .במהלך השבוע שוגרו
מספר קטן של רקטות משטח לבנון ומשטח סוריה .צה"ל הגיב בירי ארטילרי ובתקיפה אווירית
מצומצמת (סוריה) .בנוסף 0בוצע ירי תמ"ס אל עבר העיר אילת משטח סיני.
סוריה
מלחמת האזרחים נמשכת .מספר ההרוגים היומי עומד על ממוצע של כ 051-המתחלקים בין חיילי
המשטר 0ארגוני המורדים השונים 0ובלתי מעורבים .הנשיא אסד הושבע לכהונה שלישית .לוחמי
המדינה האסלאמית (דאעש לשעבר) השתלטו על מרבית דיר א-זור לאחר שכבשו אותה מידי ג'האבת
א-נוסרא .משטר אסד עדיין מחזיק במספר שכונות בעיר .גוברים הדיווחים על חידוש הקרבות באזור
הר קלמון בהשתתפות החיזבאללה.
לבנון
טרם נבחר נשיא .מקורבים לחרירי טוענים כי מתגבשת תוכנית לבחור את אוון לתקופה של שנתיים
בכדי להשיג יציבות שלטונית .כוחות הביטחון 0הן של צל"ב והן של החיזבאללה 0פועלים לסיכול הירי
אל עבר ישראל .עד כה נעצרו מספר חשודים 0רובם פלסטינאים ממחנות הפליטים .לפחות  7לוחמי
חיזבאללה ו 01-מורדים סורים נהרגו בקרבות לאורך הגבול הלבנוני-סורי בקרבת העיר הרמל.
מצרים
 7הרוגים מפגיעת רקטת גראד בצפון סיני .מצרים מתגברת כוחותיה לאורך הגבול עם ישראל בכדי
למנוע ירי או הוצאת פיגועים משיטחה.
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ירדן
אמ"ל
עיראק
נמשכים חילופי השליטה על העיר תיכרית .כוחות המשטר פתחו במבצע חדש בניסיון לכבוש אותה
מידי דאעש .במחוז ענבאר הותקף והושמד טור משוריין הכלל גם מספר טנקי איברהמס על-ידי כוחות
דאעש.
לוב
האו"ם סיים לפנות את כל אנשיו משטח לוב עקב התחזקות הקרבות .שדה התעופה הבינלאומי
בטריפולי סגור זה מספר ימים עקב מתקפת רקטות עליו .לפי הדיווחים 01% 0מכלי הטיס במקום
נפגעו .ממשלת לוב שוקלת לפנות לקהילה הבינ"ל ולבקש כי ישלחו כוחות צבאיים למדינה.
איראן
בעוד מספר ימים יגיע תאריך היעד לגיבוש הסכם על תוכנית הגרעין בין המערב לאיראן .כרגע מסתמן
כי הפערים גדולים ואינם ניתנים לגישור .ההערכות הן כי האולטימטום יוערך וכי לא יוחזרו הסנקציות
שהוסרו כחלק מ המו"מ .המנהיג העליון 0חמינאי 0פרסם תוכנית לחיזוק הכלכלה המתמקדת בעיקר
בתעשיות הנפט והתיירות.
סעודיה
ערב הסעודית ממשיה לתגבר את כוחותיה לאורך הגבול עם עיראק .בשבוע האחרון נוספו עוד 00111
חיילים לכוחות המפטרלים בנוסף למסוקים ותיגבור הסיורים עצמם.
תימן
המורדים החוטים החזירו לידי ממשלת תימן בסיס צבאי אותו כבשו לאחרונה .מתאסלם נורבגי
המתגורר בתימן הוסף לרשימת המעורבים בטרור של ארה"ב .הנורבגי משמש כמהנדס מטעני חבלה
בכיר בשירות .AQAP
סומליה
בשני פיגועי ירי שונים של ארגון אל-שאבאב 0נהרגו קצינים בכירים מצבא סומליה וסגן מפקד היחידה
ללוחמה בטרור.
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קניה
אמ"ל
ניגריה
ארגון בוקו חארם פרסם סרטון בו הוא לוקח אחריות על מספר פיגועים ובנוסף דורש שחרור אסירים
בתמורה ל 011-הנערות החטופות .אזרח גרמני נחטף בצפון מזרח המדינה.
אפגניסטן
סוכל ניסיון השתלטות של לוחמי טאליבן על שדה התעופה בקאבול .יש לציין שניסיון זה מצטרף למספר
ניסיונות דומים בחודשיים האחרונים בפקיסטן ובתימן .לפחות  90הרוגים בפיצוץ מכונית תופת בשוק
הומה אדם במחוז פאקטיקה שבמזרח המדינה.
פקיסטן
כ 01-לוחמי טאליבן הרוגים מירי כטב"מ (אמריקאי) בצפון מערב המדינה .בין ההרוגים  00אוזבקים.
חיל האוויר הפקיסטני ממשיך לתקוף מטרות של הטאליבן באזור.
טורקיה
על רקע מבצע 'צוק איתן' והבחירות הקרבות לנשיאות 0ארדוגאן מגביר את הרטוריקה כנגד מדינת
ישראל .בנוסף 0עיתונים המזוהים עימו מפרסמים מאמרי דעה בעלי אופי אנטישמי .בכוונת טורקיה
לארח ועידה של מלומדים אסלאמיים שמטרתה לדחות את הכרזת החליפות של דאעש .יש לציין כי
באפריל  0101התכנסה ועידה דומה בעיר מארדין אשר דנה בפרשנות פאטוות מסוימות ושימושן על-
ידי האיסלאם הקיצוני.
שונות
חייל בליגיון הצרפתי נהרג בפיגוע התאבדות בצפון מאלי.
במסגרת הגברת הכוננות בעקבות החשש מפיגוע בתעופה האזרחית לארה"ב 0מתגברים הדיווחים
כי נמל היעד הינו הית'רו אשר בלונדון.
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אודות המכון למדיניות נגד טרור ()ICT
המכון למדיניות נגד טרור בבי"ס לאודר לממשל ,דיפלומטיה ואסטרטגיה ,פועל לפיתוח מדיניות ציבורית
חדשנית ביחס לבעיית הטרור העולמי ,באמצעות מחקר יישומי של תופעת הטרור ודרכי ההתמודדות עמה.
המכון שם לו למטרה לחקור את נושא ההתמודדות המוראלית–פסיכולוגית עם הטרור ולגבש המלצות,
אשר מחד יצמצמו את האפקטיביות של אסטרטגית הטרור ,ומאידך יסייעו בחיזוק כושר העמידה של
הציבור אל מול תופעה זו .ייחודו של המכון בהשוואה למכונים אחרים בא לידי ביטוי ,בין השאר ,בשיטת
המחקר שבה הוא נוקט – צוותי חשיבה מיוחדים של אנשים מדיסציפלינות מחקריות שונות מהעולם
האקדמי ו הביטחוני .מאז הקמתו ,התמקד המכון בפעילות בכמה מישורים :מחקר אקדמי–יישומי ,כנסים
וימי עיון ,ייעוץ למקבלי החלטות ,פעילות הסברתית–חינוכית ,פורומים לדיון ול"סיעור מוחות" ובניית
מאגרי מידע והפעלתם.
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