פברואר 2014

טרור ואלימות ביהודה ושומרון בשנת :2013
נתונים ,מאפיינים ומגמות

מימין :כלי רכב אזרחי ישראלי עולה באש כתוצאה מהשלכת בקבוק תבערה )סוכנות הידיעות תצפית 8 ,בנובמבר .(2013
משמאל :פלסטינים משליכים בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון הישראליים בהר הבית )סרטון יוטיוב 8 ,במרץ (2013

עיקרי ממצאי העבודה
 .1שנת  2013עמדה בסימן עלייה משמעותית בהיקף הטרור והאלימות ביהודה ושומרון ובמרחב
ירושלים .סה"כ בוצעו במהלך שנה זו ,על-פי נתוני שירות הביטחון הכללי 1,271 ,פיגועים לעומת
 578פיגועים בשנת ) 2012שגם בה חלה עלייה בהיקף הטרור והאלימות(.
 .2פיגועי הטרור ומעשי האלימות התבצעו בשני מסלולים עיקריים:
א" .ההתנגדות העממית" )או "הטרור העממי"( – בדפוס פעולה זה ,המהווה מרכיב אסטרטגי
מוביל של הרשות הפלסטינית ופתח ,בוצעו בשנת  858 2013פיגועים )לעומת  535פיגועים
בשנת  .(2012במסגרת זו נכללו השלכת בקבוקי תבערה )דפוס הפעולה השכיח( פיגועי
דקירה ופיגועי דריסה .למספר זה יש להוסיף מאות רבות של אירועי יידוי אבנים מידי חודש
לעבר כוחות הביטחון הישראליים ולעבר אזרחים ישראליים הנעים בכבישי יהודה ,שומרון
וירושלים )בלטו במיוחד יידוי אבנים לעבר אוטובוסים ישראליים(.
ב" .פיגועים חמים"  -בדפוס פעולה זה בוצעו במהלך  201 2013פיגועים .לעומת  37בשנת
 .2012מרביתם ) (170היו במתווה של הנחת מטענים ומקצתם ירי והשלכת רימונים .כמו כן
בוצע פיגוע חטיפה והרג של חייל ישראלי ,שתחילתו בבת ים וסיומו בשומרון ,ע"י שוהה בלתי
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חוקי מאזור קלקיליה  .יצוין ,כי בכמה מקרים האבחנה בין "פיגועים חמים" ל"התנגדות עממית"
הנה מטושטשת .בכמה מקרים ניסו פעילי "ההתנגדות העממית"

לשדרג פעילותם ולבצע

"פיגועים חמים" וההיפך :במקרים אחרים פעילי "ההתנגדות המזוינת" שילבו בפעילותם פיגועים
באמצעות נשק "קר".
 .3כתוצאה מהפיגועים הללו נהרגו ביהודה ושומרון ובשטח ישראל חמישה בני אדם ,שני אזרחים
ושלושה חיילי צה"ל )בשנת  2012לא נהרג איש( .שלושה מההרוגים היו כתוצאה מפיגועי דקירה,
דפוס פעולה קטלני במיוחד הנמנה על "ההתנגדות העממית" .מרבית הפיגועים בהם נהרגו ישראליים
לא בוצעו ע"י ארגוני הטרור הממוסדים אלא ע"י מפגעים בודדים או התארגנויות מקומיות.
 .4להלן כמה מאפיינים נוספים של פעילות הטרור והאלימות בשנה שחלפה:
א .עלייה בהיקף החשיפות והסיכולים – בשנת  2013סוכלו ונמנעו ע"י כוחות הביטחון
הישראליים כ 190-פיגועים משמעותיים ,שתוכננו להתבצע רובם מיהודה ושומרון )לעומת 112
בשנת  .(2012רוב הסיכולים היו במתווה של הנחת מטענים ) 67פיגועים( .כמו כן סוכלו כוונות
לבצע חטיפות ) ,(52פיגועי ירי ) (52ופיגועי התאבדות ) .(16נתונים אלו ממחישים את
האפקטיביות הרבה של פעולות הסיכול והמנע המתבצעת ע"י כוחות הביטחון הישראלים.
ב .מעורבות חמאס ומשוחררי "עסקת שליט" בהכוונת הטרור  -בקרב החשיפות והסיכולים
בלטה חמאס ,שעשתה בשנה שחלפה מאמצים לקדם פעולות טרור ביהודה ושומרון .פעילות
חמאס מתבצעת באמצעות תשתיות פעילים ביהודה ושומרון לעיתים קרובות בהכוונת מפקדות
ופעילים הנמצאים "בחוץ" .בלטה השנה מעורבותם של משוחררי "עסקת שליט" ,שיצאו
לרצועת עזה ,בהכוונת פעילות טרור ביהודה ושומרון ,תוך הפרה בוטה של הסכם השחרור,
בתיווך מצרי.
ג .חשיפת פעילותן של התארגנויות סלפיות-ג'האדיסטיות – השנה נחשפו ביהודה ושומרון
כמה התארגנויות סלפיות-ג'האדיסטיות חלקן מקומיות וחלקן באכוונה מבחוץ .בלטה במיוחד
חשיפת התארגנות ,ששניים מפעיליה היו תושבי מזרח ירושלים .ההתארגנות הוכוונה מרצועת
עזה וחבריה התכוונו לבצע בין השאר פיגוע התאבדות כפול בבנייני האומה ובבניין שגרירות
ארה"ב בישראל.
ד .מאמץ ארגוני הטרור לבצע פיגועי חטיפה – השנה ניכרה ,בעיקר על רקע "עסקת שליט",
עלייה במאמצי ארגוני הטרור הפלסטינים לבצע פיגועי חטיפה של ישראלים ביהודה ושומרון
ובישראל כדי להשתמש בהם כ"קלפי מיקוח" לשחרור אסירים השוהים בישראל .מאמצים אלו
נחשפו בשורה של סיכולים של פעילות חוליות טרור ביהודה ושומרון ,שפעיליהן הודו שהתכוונו
לבצע חטיפות .במקרים רבים אוכוונה הפעילות על ידי גורמי חוץ :אסירים ביטחוניים הכלואים
בישראל ,או אסירים ששוחררו במסגרת "עסקת שליט )שירות הביטחון הכללי ,ספטמבר .(2013
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 .5הרשות הפלסטינית ופתח תומכות במעשי הטרור והאלימות המתבצעים במסגרת "ההתנגדות
העממית" .הרשות הפלסטינית מעניקה גיבוי מדיני ,הסברתי ,ולעיתים גם כספי ל"התנגדות
העממית" ,מציגה אותה )באופן כוזב( כהתנגדות בדרכי שלום )מקאומה סלמיה( ומנצלת אותה
לצרכי המאבק ,שהיא מנהלת נגד ישראל ,במקביל למו"מ המדיני .על רקע זה בכירים ברשות
הפלסטינית ובפתח ,שבו והצהירו בתחילת  2013על כוונתם להעצים את אירועי "ההתנגדות
העממית" .זאת מתוך הנחת מוצא )שהתבררה כנכונה( ,שהם יוכלו להמשיך להפיק את מירב
התועלת ממנה ובו בזמן לשלוט עליה ולמנוע ניצולה בידי חמאס וארגונים אחרים.
 .6בו בזמן מתנגדים הרשות הפלסטינית ופתח למאבק הצבאי המזוין בעיתוי הנוכחי ומנגנוני
הביטחון של הרשות מנסים לאכוף מדיניות זו באמצעות פעילות סיכול מתמשכת והמשך שיתוף
הפעולה הביטחוני עם ישראל .עם זאת נמשכת ההסתה לאלימות ע"י הרשות הפלסטינית ובכירי פתח
שבו והבהירו כי אופציית "המאבק המזוין" מעולם לא נזנחה ,גם אם הנסיבות מכתיבות עתה את
העדפת "ההתנגדות העממית".
 .7להערכתנו והיה והמו"מ המדיני יגיע בשנת  2014למבוי סתום ,עלולות להתגבר פעולות האלימות
והטרור המתבצעות במסגרת "ההתנגדות העממית" )יידוי אבנים ,השלכת בקבוקי תבערה ,פיגועי
דקירה ודריסה( .זאת ,לאור תמיכת הרשות ופתח באסטרטגיה זו וחרף אינטרס הרשות בשליטה על
המצב בשטח .במקביל ,צפויה הרשות להעצים את המאבק המדיני נגד ישראל במוסדות הבינלאומיים
ובקרב דעת הקהל הבינלאומית ,תוך מתן עידוד לגופים פלסטינים )שאינם משתייכים לפתח או
לרשות( המכווינים את ה .BDS-כל אלו עלולים לעודד את חמאס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין וארגוני
טרור נוספים לנסות להעלות את היקף ההתנגדות המזוינת ,גם אם הדבר עומד בסתירה למדיניותן
הנוכחית של הרשות הפלסטינית ופתח.

מבנה העבודה
 .8העבודה כוללת שבעה פרקים הבוחנים היבטים שונים ,מעשיים ומדיניים ,של הטרור והאלימות
הפלסטינים ביהודה ושומרון בשנת : 2013
א .נתונים כלליים:
(1

היקף האלימות והטרור בשנת .2013

(2

נפגעים ישראליים ביהודה ושומרון ובשטח ישראל.

(3

מוקדי החיכוך

ב .פיגועים שבוצעו בשנת  2013במסגרת הפעילות המזוינת :
(1

אירועי ירי
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(2

הפעלת מטעים והשלכת רימונים

ג" .זליגת" פיגועים לישראל מיהודה ושומרון :
(1

מאפיינים כלליים

(2

חטיפה ורצח של חייל צה"ל מבת ים

(3

פיגוע דקירה בעפולה

(4

פיצוץ מטען חבלה באוטובוס בבת ים

ד .פיגועים ומעשי אלימות ,שבוצעו במסגרת "ההתנגדות העממית" :
(1

מאפיינים כלליים

(2

פיגועי דקירה

(3

פיגועי דריסה

(4

השלכת בקבוקי תבערה

(5

יידוי אבנים

ה .אירועים תודעתיים :
(1

מאפיינים כלליים

(2

הקמת מאחזים בלתי חוקיים

(3

חסימת צירי תנועה

(4

הריסת גדר הביטחון

ו.

סיכולים וחשיפת התארגנויות :
(1

מאפיינים

(2

מעצר חוליה של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שהתכוונה לבצע חטיפה

(3

חשיפת התארגנויות חמאס באזור חברון ,שהתכוונו לבצע פיגועי טרור

(4

חשיפת חוליה במזרח ירושלים ,שהתכוונה לבצע פיגוע חטיפה ופיגוע ירי

(5

חשיפת חולית חמאס ,שהתכוונה לבצע פיגוע חטיפה ופיגועים נוספים
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(6

מעצר פעיל חמאס ,שהתכוון לבצע פיגוע חטיפה וירי

(7

סיכול פיגוע הרג בירושלים

(8

סיכול פעולות גורמים סלפים ג'האדיסטיים

ז" .ההתנגדות העממית" מול הפעילות המזוינת – מדיניות הרשות הפלסטינית ופתח:
(1

מאפיינים כלליים

(2

התבטאויות בכירי הרשות הפלסטינית

(3

התבטאויות בכירי פתח

(4

האדרת "ההתנגדות העממית" והסתה לאלימות ולטרור ברשתות החברתיות של פתח.

נתונים כלליים
היקף האלימות והטרור בשנת 2013
 .9במהלך שנת  2013חלה עלייה משמעותית בהיקף הטרור והאלימות ביהודה ,שומרון ואזור
ירושלים ,בכל המתווים .על פי נתוני שירות הביטחון הכללי ,1בוצעו במהלך שנת 1,271 2013
פיגועים ,לעומת  578פיגועים שבוצעו בשנת ) 2012שאף בה חלה עלייה משמעותית בכמות
הפיגועים( .מרבית הפיגועים במהלך שנת  2013היו במסגרת

מה שמכונה "טרור עממי"

)"ההתנגדות העממית"( .לצד זאת ,במהלך שנת  2013בלטה גם העלייה בשימוש בנשק חם )ירי,
הנחת מטענים ,השלכת רימונים( .לכך יש להוסיף מאות אירועים של יידוי אבנים מידי חודש ,אשר
הינם חלק מ"ההתנגדות העממית" ,אך לא נכללו בסטטיסטיקה המופיעה בדו"ח שירות הביטחון
הכללי.
הגידול בפיגועים במהלך שנת  2013חל בכל המתווים:

.10

א .פיגועים "חמים" – קרי ,הנחת מטענים ,ירי והשלכת רימונים .סה"כ בוצעו במהלך השנה
 201פיגועים במתווים הללו )לעומת  37בשנת  45 ,(2012מהם באזור ירושלים .רוב הפיגועים
ה"חמים" היו במתווה של הנחת מטענים ) 170אירועים( .במסגרת הפיגועים ה"חמים" בלטו
פיגוע צליפה בחברון בו נהרג חייל צה"ל ופיגוע הנחת מטען באוטובוס בבת ים.
ב.

פיגוע חטיפה והרג -במהלך  2013בוצע פיגוע אחד במתווה זה על ידי שוהה בלתי חוקי

מאזור קלקיליה .הפיגוע החל בבת ים והסתיים בשומרון עם הריגתו וקבורתו של החייל .שורה

 1הנתונים המספריים המופיעים במסמך זה מבוססים על סיכום טרור בשנת  2013של שירות הביטחון הכללי
)אתר השב"כ( .ניתוח הנתונים ומשמעויותיהם נעשה ע"י מרכז המידע למודיעין ולטרור.
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של כוונות וניסיונות לפיגוע חטיפה ,שנחשפו וסוכלו ,הוכיחו מוטיבציה גבוהה לבצע פיגועים רבים
במתווה זה ,במגמה לנהל משא ומתן על שחרור אסירים.
ג .פיגועים במסגרת "ההתנגדות העממית" – )"טרור עממי"( במתווה פיגועים זה ,המהווה את
אסטרטגיית הפעולה המובילה של הרשות הפלסטינית ופתח ,חלה עלייה משמעותית בשנת
 .2013עיקר העלייה חלה במתווה של זריקת בקבוקי תבערה .כמו כן ,בלט מספרם הגדול
של אירועי זריקת האבנים .בלטו גם אירועי דקירה ודריסה ,שמספרם נופל בהרבה מזה של
אירועי זריקת האבנים ובקבוקי התבערה .כמה מפיגועי "ההתנגדות העממית" ,בעיקר מקרב
פיגועי הדקירה ,היו קטלניים.

מתווים שונים של פיגועים בשנת 2013
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הערה  :בגרף זה לא נכללים השלכת בקבוקי תבערה ויידוי אבנים המהווים את מרבית הפיגועים.

נפגעים ישראלים ביהודה ושומרון ובשטח ישראל
 .11בשנת  2013חלה עלייה חדה במספר ההרוגים הישראליים כתוצאה מפיגועים ,שמקורם
ביהודה ושומרון ,בהשוואה לשנה הקודמת .סה"כ נהרגו במהלך שנת  2013ביהודה ושומרון ובשטח
ישראל חמישה בני אדם ,שלושה מהם חיילי צה"ל )בשנת  2012לא נהרג איש( .שלושה הרוגים היו
כתוצאה מפיגוע דקירה ) 30באפריל  2013צומת תפוח/שומרון;  10באוקטובר  2013ברוש הבקעה;
 13בנובמבר  2013עפולה (; הרוג אחד )חייל( כתוצאה מירי צליפה ) 22בספטמבר  2913חברון (
הרוג אחד )חייל( כתוצאה מפיגוע חטיפה )  20בספטמבר .(2013
 .12הפיגועים בהם נהרגו ישראלים לא בוצעו ע"י ארגוני הטרור "הממוסדים" אלא על-ידי
התארגנויות מקומיות או על-ידי מפגע בודד ,שאינו משויך לארגון כלשהו .בשני פיגועים היו
מעורבים שוהים בלתי חוקיים בישראל .פיגוע חטיפה ב 20-בספטמבר  2013נעשה בהנחיית
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פלסטינים הכלואים בבתי הכלא בישראל .פיגוע דקירה אחד בוצע ע"י מפגע בודד ,שוהה בלתי חוקי
בישראל ,בעיר עפולה.

הרוגים ישראליים ביהודה שומרון וישראל בחתך שנתי
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 .13במהלך שנת  2013נפצעו  44בני אדם ,עליה קלה לעומת שנת ) 2012במהלכה נפצעו  40בני
אדם( .רוב הפצועים )  42פצועים( הם תוצאה מפעילות במסגרת "ההתנגדות העממית" 34 :בני
אדם )כ (77%-נפצעו כתוצאה מיידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה ,שישה )כ (14%-נפצעו
בפיגועי דקירה .שניים נפצעו כתוצאה מפיגועי דריסה .בנוסף ,אדם אחד נפצע מפיגועי ירי ואחד
כתוצאה מפיצוץ מטען חומר נפץ.

התפלגות הפצועים בשנת  2013על פי המתווים השונים של הפיגועים

77%
יידוי אבנים והשלכת בקבוקי
תבערה
דקירה
דריסה
2%
5%
14%

2%

ירי
מטען

021-14

8

מוקדי החיכוך
 .14עיקר העלייה בכמות הפיגועים ,בכל המתווים ,אותרה באזור יהודה שם בוצעו השנה 1,042
פיגועים ,מתוכם  260באזור ירושלים 229 .פיגועים בוצעו בשומרון )סה"כ  1,271פיגועים( .במהלך
השנה אותרה ירידה בכמות הפיגועים שבוצעו בעיר ירושלים .סה"כ בוצעו בעיר  126פיגועים )לעומת
 187בשנת  .(2012מרביתם ) (122היו במתווה של השלכת בקבוקי תבערה במסגרת "ההתנגדות
העממית".
 .15רוב הפיגועים בוצעו במהלך עימותים אלימים בין פעילי ה"התנגדות העממית" לבין כוחות
הביטחון הישראליים במוקדי חיכוך "מסורתיים" ביהודה ושומרון .במוקדים אלה מתקיימת מזה
מספר שנים פעילות קבועה ,או פעילות מזדמנת ,לרגל ימי אזכור או אירועי מחאה למיניהם .בין מוקדי
החיכוך הבולטים:
א .כפרים פלסטינים ,בעיקר אלה שבקרבת גדר הביטחון ,בהם קיימת מחאה שמקורה לרוב
בטענות התושבים המקומיים לגבי תוואי גדר הביטחון ,אשר פגע בקרקעותיהם .אולם ,במהלך
השנים נרתמה מחאה מקומית זאת להשגת מטרות פוליטיות מרחיקות לכת .הבולטים בכפרים,
שבקרבת הגדר הם בלעין ונעלין ,שהפכו לסמל "ההתנגדות העממית" .למוקדים הללו ניתן
להוסיף כפרים נוספים כגון אם צפא ונבי צאלח )צפונית לראמאללה( ,אלמעצרה ואם סלמונה
)דרומית לבית לחם( ,המעורבים בסכסוכי קרקעות עם מתיישבים ישראליים .במוקדים אלה
התקיימו בדרך כלל הפגנות שבועיות )בדרך כלל בימי שישי( .2
ב .מחסומים ,מעברים ,מתקנים ,עמדות שמירה ,אתרים יהודיים ,ואזורים בקרבת ישובים
יהודיים בהם מתקיים חיכוך מתמיד עם צה"ל ועם מתיישבים יהודיים; על קטגוריה זאת נמנים,
בין השאר ,מעבר קלנדיה ,שמדרום לראמאללה; מערת המכפלה בחברון; קבר רחל )היווה
השנה יעד מועדף להשלכת מטענים ובקבוקי תבערה( ומעבר קבר רחל בבית לחם ,שבקרבת
מחנה הפליטים אלעאידה; המעברים גלבוע )ג'למה( וסאלם שבשומרון סמוך לג'נין; מעבר
ביתוניא ,שמול כלא עופר ,מדרום מערב לראמאללה )למרגלות הכפר ביתוניא( ,אשר הפך לסמל
למחאת האסירים.
ג .שכונות ערביות במזרח ירושלים שבהן מתקיים חיכוך עם אוכלוסייה יהודית ,המתגוררת
בכמה מתחמים ומבנים .במסגרת זאת בולטות :שכונת א-טור\הר הזיתים )ממזרח לעיר
העתיקה(; עיסאויה )מצפון מזרח לעיר העתיקה(; שכונות ראס אלעמוד וסלואן )מדרום מזרח
לעיר העתיקה( .לשכונות הללו ניתן להוסיף את שכונת שיח ג'ראח )מדרום מערב להר הצופים
והגבעה הצרפתית(.

 2יום שישי ,בעיקר לאחר שהמתפללים יוצאים מתפילות הצהריים במסגדים ,מהווה מועד מועדף לקיום אירועי "ההתנגדות
העממית" במוקדים השונים כמו גם ימי אזכור פלסטינים לאומיים )כגון יום האדמה ,יום האסיר הפלסטיני ,יום הנכבה ויום
הנכסה(.

021-14

9
ד .הר הבית :גם השנה היה אחד ממוקדי העימות המרכזיים בין פלסטינים לבין כוחות הביטחון
הישראליים .הר הבית מהווה מוקד מסורתי של עימותים על רקע לאומי-דתי ,המלובים באמצעות
מערכת הסתה של חמאס )לה שותפה הרשות הפלסטינית( לפיה "זוממת" ישראל לייהד את
ירושלים ולהרוס את מסגד אלאקצא .המדובר במקום בעל רמת רגישות ונפיצות גבוהה,
שהשפעת המתרחש בו חורגת מהזירה הפלסטינית– ישראלית אל רחבי העולם הערבי-
המוסלמי .בליבוי ההתפרצויות במוקד זה מעורב הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית של
ערביי ישראל )בהנהגת שיח' ראא'ד צלאח( .הרשות הפלסטינית מאפשרת )ולעיתים אף
מעודדת( התפרצויות עיתיות מבוקרות של הפגנות והפרות סדר אלימות במוקד זה אך פועלת
להכלת האירועים האלימים ולמניעת התמשכותם ו"זליגתם" למוקדי החיכוך האחרים ביהודה
ושומרון.

פיגועים ,שבוצעו במסגרת הפעילות המזוינת
אירועי ירי
כללי
 .16בפיגועים כמתווה של ירי מנשק קל חלה עלייה בשנת  .2013סה"כ אותרו במהלך השנה
שלושים אירועי ירי )לעומת  23אירועים בשנת  . (2012אירוע ירי בולט היה ירי צליפה בחברון
כתוצאה ממנו נהרג חייל צה"ל ) 22בספטמבר .(2013
 .17יחד עם העלייה באירועי הירי ומעבר לשימוש ,שנעשה בנשק חם לביצוע פיגועים ,בלטה השנה
התופעה של נוכחותם בשטח של פעילים נושאי נשק חם המאתגרת לא רק את כוחות הביטחון
הישראליים אלא גם את משילותה של הרשות הפלסטינית .הדבר בלט בעיקר בהלוויות הרוגים
פלסטינים כתוצאה מעימותים עם כוחות הביטחון הישראליים ,בעימותים עם מנגנוני הביטחון של
הרשות הפלסטינית בעיקר במחנות הפליטים ולעיתים אף בהפגנות ובאירועי מחאה.
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מימין:פעילים חמושים של הג'האד האסלאמי בפלסטין במהלך הלוויה בג'נין )אתר פלוגות ירושלים 20 ,בדצמבר
 .(2013משמאל :פעילים חמושים של הזרוע הצבאית של הפתח מקיימים מפגן צבאי במחנה הפליטים קלנדיא
)פאלטודיי 16 ,בנובמבר (2013

 .18במהלך השנה התרבו אירועים בהם חשפו כוחות הביטחון הישראליים אתרים בהם הוסתרו
אמצעי לחימה המשמים לירי )כגון אקדחים ,רובים ,רובי ציד ,רובי סער מאולתרים ותקניים(

אמצעי לחימה ,שנתפסו ביהודה ושומרון .מימין :אמצעי הלחימה שנמצאו בחברון .משמאל :מטען החבלה שנמצא
בשכם )דובר צה"ל  4 , 2בספטמבר .(2013

 .19להלן אירועי ירי בולטים:
א 22 .בספטמבר  – 2013אירוע הירי הבולט ,כתוצאה ממנו נהרג חייל צה"ל ,היה בחברון
ב 22-בספטמבר  .2013בשעות הערב ירה צלף פלסטיני כדור לעבר כוח צה"ל ,שעסק בפעילות
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אבטחה בחברון .הירי בוצע משכונת ג'בל ג'והר הסמוכה לישוב היהודי בחברון .ההרוג הוא סמל
ראשון גבריאל )גל( קובי בן  20מטירת הכרמל )דובר צה"ל 22 ,בספטמבר .(2013

מימין :סמל ראשון גבריאל )גל( קובי ז"ל )דובר צה"ל( .משמאל :האזור בו בוצע פיגוע הירי בחברון
)ירח ראפ  -סוכנות תצפית 22 ,בספטמבר .(2013

ב .במרץ  - 2013בוצע ירי לעבר ישראלי כבן שבעים ,שעמד בתחנת הסעה בכניסה לישוב
קדומים )סמוך לקלקיליה( .הישראלי נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים .לאחר הירי
נמלטו היורים לכיוון אחד הכפרים באזור ) 18 ,ynetבמרץ  .(2013כחודשיים לאחר מכן ,במאי
 2013עצרו במהלך כוחות הביטחון פלסטיני ,תושב קלקיליה ,פעיל אחד ממנגנוני הביטחון של
הרשות הפלסטינית שביצע את הירי ,מכלי הרכב בו נסע .יחד עימו נעצרו שני אחיו אשר סייעו
לו בביצוע הפיגוע ובהמלטות לאחריו )שירות הביטחון הכללי 3 ,ביולי .(2013

פינוי הפצוע מפיגוע הירי בצומת קדומים )דף הפייסבוק הצלה יהודה ושומרון 18 ,במרץ (2013
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ג 2 .במאי  - 2013פלסטיני פתח באש לעבר כלי רכב ישראלי ,שחנה בחניון בוואדי קלט ,סמוך
למצפה יריחו .שני יושבי כלי הרכב ,ישראלית ותייר מאירופה ,לא נפגעו אולם נגרם נזק לכלי
הרכב .היורה הצליח להימלט .מספר ימים לאחר מכן עצרו כוחות הביטחון הישראליים חוליה
מחברון ומשכם ,שהשתייכה לארגון החזית העממית לשחרור פלסטין .אחד מחברי החוליה,
הוא אשר ביצע את הירי לעבר המטיילים )שירות הביטחון הכללי 27 ,ביוני .(2013
ד 25 .ביוני  – 2013מספר יריות נורו לעבר אוטובוס ישראלי באזור הכפר חוארה )סמוך לשכם(.
כוחות ביטחון ,שהוזעקו למקום גילו פגיעה באוטובוס .שבוע קודם לכן בוצע ירי לעבר אוטובוס
בדיוק באותו המקום .בשני האירועים לא היו נפגעים ) 25 ,ynetביוני  .(2013ב 25-ביולי 2013
נעצר בידי כוחות צה"ל פלסטיני ,שביצע את פיגועי הירי .להערכת צה"ל אותו פלסטיני עמד
מאחורי שני אירועי ירי קודמים לעבר אוטובוסים ישראליים במהלך חודש מאי ,שהסתיימו ללא
נפגעים .על פי ההערכות מדובר במפגע בודד אשר לא השתייך להתארגנות טרור כלשהי )דובר
צה"ל 25 ,ביולי .(2013

האקדח שנמצא ברשות הפלסטיני )דובר צה"ל 25 ,ביולי (2013

ה .ב 10 -בספטמבר  – 2013אש מנשק קל נפתחה לעבר כוח משמר הגבול ,שפעל בקלקיליה.
הכוח השיב האש .מאוחר יותר יודו אבנים לעבר הכוח .לא היו נפגעים.
ו.

ב 7-בנובמבר  2013פתח מחבל פלסטיני בירי מנשק מאולתר )על פי מספר דיווחים היה זה

אקדח זיקוקים( .בתחנת האוטובוס בצומת תפוח .הפלסטיני נורה ונהרג מירי כוחות צה"ל ומשמר
הגבול )דף הפייסבוק של משמר הגבול 7 ,בנובמבר  .(2013הפלסטיני שנהרג בפיגוע היה בשיר
סאמי חבאנין תושב הכפר מרכה שדרומית לג'נין ,שעבד כמרצה באוניברסיטת ח'צ'ורי בטול
כרם )דניא אלוטן 8 ,בנובמבר .(2013
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הפעלת מטענים והשלכת רימונים
 .20במהלך שנת  2013חלה עלייה משמעותית במספר אירועי הנחת מטענים והשלכת רימונים.
סה"כ בוצעו במהלך השנה  170פיגועי מטען ,רובם ) (145ביהודה 23 ,בשומרון ושניים בירושלים.
המטענים ,מאולתרים ברובם ,הופעלו נגד כוחות הביטחון ונגד אזרחים .בלט השנה פיגוע המטען
באוטובוס בבת ים ,שמקורו בחוליה של פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין מבית לחם ואשר נועד
להתבצע באמצעות הפעלה מרחוק )ראו פרק פיגועים בשטח ישראל(.
 .21להלן אירועי הפעלת מטענים בולטים:
א .ב 28-ביולי  2013התגלה מטען ,ככל הנראה דמה ,על כביש אלון ,בין כוכב השחר לצומת
מגדלים .תושבים ,שהבחינו במטען הזעיקו חבלנים )סוכנות תצפית 28 ,ביולי .(2013

מטען דמה שנמצא על כביש אלון )צילום :אלנתן שלום  -סוכנות תצפית 28 ,ביולי (2013

ב.

 14באוגוסט  – 2013מטען הופעל נגד עמדת משמר הגבול באבו דיס )מזרחית לירושלים(

לא היו נפגעים .היה זה מטען שלישי ,שהונח באותו איזור.
ג 10 .בספטמבר  - 2013כוח צה"ל נטרל מטען צינור ,שהונח סמוך לשער חקלאי ליד הישוב
אלפי מנשה ,בו עוברים פלסטינים כדי לעבד את השטחים החקלאיים שלהם .לדברי מפקד הכוח
נועד המטען ,ככל הנראה ,לפגוע בחיילי צה"ל המסיירים באזור )דובר צה"ל 10 ,בספטמבר
.(2013
ד 25 .באוקטובר  – 2013מטען חבלה ,ככל הנראה מאולתר ,הושלך לעבר אוטובוס המסיע
ילדים סמוך לכפר יעבד )צפון השומרון( על האוטובוס היו שני תלמידים .לא היו נפגעים ולא נגרם
נזק ) 26 ,ynetבאוקטובר .(2013
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 .22במהלך השנה בוצעו שלושה פיגועים במתווה של השלכת רימונים:
א .אפריל  2013הושלך רימון מאולתר לעבר קבר רחל .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.
ב .ב 30-בנובמבר  2013במהלך הפרות סדר אלימות ,בסמוך לקבר רחל ,הושלך רימון מאולתר
ויודו אבנים לעבר כוחות הביטחון הישראליים )דובר צה"ל 30 ,בנובמבר .(2013

"זליגת" פיגועים מיהודה ושומרון לישראל
מאפיינים כלליים
 .23במהלך שנת  2013אירעו בשטח ישראל שלושה פיגועים ,שמקורם ביהודה ושומרון .אחד
מהם היה פיגוע הנחת מטען באוטובוס ,השני פיגוע דקירה והשלישי חטיפה ורצח של חיל ישראלי.
פיגועים אלה גבו שני קורבנות .בפיגועים הללו היו מעורבים פלסטינים שוהים בלתי חוקיים בישראל
ונהגי הסעה מקרב ערביי ישראל .פיגוע אחד )חטיפה( בוצע בהנחיית פלסטינים הכלואים בבתי כלא
בישראל.
 .24זהות המבצעים :פיגוע הנחת המטען באוטובוס בוצע ע"י חולייה של הג'האד האסלאמי
בפלסטין מבית לחם .בשני המקרים האחרים היו אלה מפגעים בודדים ,שוהים בלתי חוקיים
בישראל ,שקרובי משפחה שלהם מרצים עונשי מאסר בכלא הישראלי.

חטיפה ורצח של חייל צה"ל מבת-ים
 .25ב 20-בספטמבר  2013בשעות הערב התקבל דיווח על היעלמותו של צעיר ,חייל צה"ל בשם
תומר חזן ,שמאז שעות הבוקר לא יצר קשר עם משפחתו .פעילות מודיעינית ,הובילה את החוקרים
לתושב בית אמין )דרומית מזרחית לקלקיליה( בשם נצ'אל עאמר .נצ'אל עאמר ,כבן  ,42שעבד יחד
עם החייל הנעדר ,במסעדה בבת ים .על פי המידע אסף נצ'אל עאמר את הצעיר ויחד הם נסעו במונית
לישוב שערי תקווה הסמוך לכפרו של נצ'אל.
 .26בחקירה הודה נצ'אל עאמר ,כי שכנע את הצעיר להצטרף אליו לנסיעה למקום מגוריו .הוא
הוביל אותו לשטח צפונית לכפר סיניריה שם הרג אותו והסתיר את גופתו בבור מים .לדבריו המניע
לרצח היה לסחור בגופת החייל במטרה להביא לשחרור אחיו נור אלדין עאמר פעיל פתח/תנט'ים
הכלוא בישראל מאז  2003בשל מעורבותו במספר פיגועים )שירות הביטחון הכללי 21 ,בספטמבר
 .(2013הזרוע הצבאית של פתח הודיעה ,כי היא מברכת על הפיגוע ורואה בו "תגובה טבעית לפשעי
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הכיבוש" בהודעה קוראת הזרוע לאחדות לאומית ולהמשך הפגיעה בחיילי צה"ל ובמתנחלים )דף
הפייסבוק של הזרוע הצבאית של פתח(.3

מימין :סמל תומר חזן ז"ל )דובר צה"ל( ,אשר הזרוע הצבאית של פתח ברכה על הריגתו .משמאל :כרוז )שמהימנותו
מוטלת בספק( ,בו קיבלו גדודי חללי אלאקצא ,הזרוע הצבאית של פתח ,אחריות לפיגוע הצליפה בחברון שכתוצאה ממנו
נהרג חייל צה"ל )סוכנות הידיעות  22 ,ONAבספטמבר (2013

פיגוע דקירה בעפולה
 .27ב 13-בנובמבר  2013נדקר למוות חייל צה"ל טוראי עדן אטיאס ז"ל ,בן  19מנצרת עילית ,ע"י
מחבל פלסטיני בן  ,16בתחנה המרכזית בעפולה .החייל נדקר בפלג גופו העליון בעת שישן באוטובוס,
שעשה דרכו מנצרת לבסיס בו שירת .החייל נפצע באורח אנוש ,פונה לבית החולים העמק בעפולה,
שם נפטר מאוחר יותר מפצעיו.
 .28המחבל הפלסטיני שביצע את פיגוע הדקירה ,חסין שריף ע'ואדרה ,בן  ,16מהכפר ביר אלבאשא,
שמדרום לג'נין .עפ"י דיווחים ראשוניים הוא הסתנן לישראל ,שהה בה באופן בלתי חוקי ותכנן את
הפיגוע מראש .בחקירתו הודה ,כי ביצע את המעשה במחאה על כך שקרובי משפחתו מרצים עונשי
מאסר בכלא הישראלי )דף הפייסבוק של משטרת ישראל 13 ,בנובמבר  .(2013בתקשורת
הפלסטינית דווח ,כי שאדי ע'ואדרה ומחמד ע'ואדרה ,שני בני דודיו של המחבל כלואים בישראל
)אחד מהם רצח אזרח ישראלי בבאקה אלע'רביה בשנת .(2003

 3ברשתות החברתיות נתפרסמה קבלת אחריות מטען גדודי חללי אלאקצא  ,הזרוע הצבאית של פתח ,מהימנות ההודעה
מוטלת בספק.
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מימין  :חייל צה"ל טוראי עדן אטיאס ז"ל )דובר צה"ל 13 ,בנובמבר  .(2013משמאל  :האוטובוס בו בוצע הפיגוע בתחנה
המרכזית בעפולה )דף הפייסבוק של משטרת ישראל 13 ,בנובמבר (2013

פיצוץ מטען חבלה באוטובוס בבת ים
 .29ב 21-בדצמבר  2013אירע פיצוץ באוטובוס בבת ים .בשעות הצהרים הבחין נוסע בקו  240מבני
ברק לבת ים בתיק חשוד ,שהונח על אחד מהספסלים האחוריים .הנוסע הסב את תשומת לב הנהג.
הנהג עצר את האוטובוס במרכז בת ים ,הורה לכל הנוסעים לרדת והזעיק את המשטרה .כמה דקות
לאחר מכן נשמע הפיצוץ .שוטר אחד ,שסייע לפנות את הנוסעים ,נפצע באורח קל.







אוטובוס בבת ים ,שהונח בו מטען חבלה .הודות לתושיית הנהג נמנעו אבידות בנפש )באדיבות  NRGצילום:
יוסי אלוני 22 ,בדצמבר .(2013
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מימין :הרסס שהכיל המטען .משמאל :שרידי מיכל המתכת בו הוטמן המטען )שירות הביטחון הכללי 3 ,בינואר .(2014

 .30כשבוע לאחר מהפיצוץ חשפו כוחות הביטחון את חוליית טרור ,אשר הניחה את מטען החבלה
באוטובוס .חברי החוליה ,שנעצרו הם תושבי בית לחם ,פעילי ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין .בין
העצורים שני אחים :שחאדה מחמד שחאדה תעמרי ,יליד  ,1989היה כלוא בעבר בישראל; אחיו
חמדי מחמד שחאדה תעמרי ,יליד  ,1992אשר היה כלוא בעבר בישראל שירת כצוער בקורס קצינים
של משטרת הרשות הפלסטינית ביריחו .כמו כן נעצרו סאמי עומר סאמי הרימי ,יליד  1993אשר שהה
בישראל באופן לא חוקי ועבד במסעדה בישראל; יוסף נאצר יוסף סלאמה ,יליד  1991ועשרה נוספים.
 .31מחקירתם הראשונית עלה ,כי לאחר שהחליטו לבצע פיגוע הרג בישראל ,הוכן מטען בידי שני
האחים .לשם כך השתמשו בשני ק"ג של חומר נפץ מאולתר ,מסמרים וברגים .מערכת ההפעלה של
המטען הוצמדה למכשיר טלפון סלולארי לצורך הפעלתו מרחוק .המטען המאולתר הועבר לידי סאמי
הרימי כשהוא מוסווה בתיק יד שחור .בבוקר הפיגוע נסע הרימי עם המטען לדרום הר חברון משם
חדר לישראל דרך פרצה בגדר הביטחון .הוא עלה על כלי רכב של ישראלי ממוצא בדואי ,ששימש
מסיע שוהים בלתי חוקיים ,אשר הסיע אותו ,על פי בקשתו ,לאזור יפו .מאוחר יותר עלה סאמי הרימי
על קו  ,240הניח את המטען במרכז האוטובוס ,ירד ממנו כעבור מספר דקות והתקשר לטלפון
הסלולארי שהיה צמוד למטען כדי להפעילו.

פיגועים שבוצעו ב 2013-במסגרת "ההתנגדות העממית"
מאפיינים כלליים
 .32עיקר הפעילות האלימה והטרוריסטיות ביהודה ושומרון נגד כוחות הביטחון ואזרחים ישראליים
מתבצעת במסגרת אסטרטגיית "ההתנגדות העממית" ,שאימצו הרשות הפלסטינית ופתח בשנת
 .2009במסגרת זאת נכללים הפיגועים "הקרים" או מה שמכונה "טרור עממי" הכולל יידוי אבנים,
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השלכת בקבוקי תבערה ,דקירות ודריסות .גם השנה הוכח שאסטרטגית "ההתנגדות העממית"
אינה מהווה כלל וכלל מחאה שקטה ו"התנגדות בדרכי שלום")כפי שנוהגים להציג אבו מאזן ובכירי
הרשות הפלסטינית( .זוהי פעילות בה נעשה שימוש מאסיבי באלימות המובילה לעיתים לנפגעים
בנפש .דפוס הפעולה השכיח ביותר במסגרת "ההתנגדות העממית" היה גם השנה יידויי אבנים
והשלכת בקבוקי תבערה אולם במסגרתה התבצעו גם שמונה פיגועי דקירה ושני פיגועי דריסה.
 .33למרות שהפעילות באמצעות כלי נשק "חמים" הינה קטלנית הרבה יותר מהאלימות המתבצעת
באמצעות כלי נשק קרים הוכח גם השנה ,כי יידויי אבנים ,השלכת בקבוקי תבערה שלא לדבר על
פיגועי דקירה ודריסה ,יכולים להוביל גם לפציעות חמורות ואפילו להרוגים בקרב אזרחים וחיילים
ישראליים .פוטנציאל קטלני זה בא לידי ביטוי השנה בשני הרוגים )חייל ואזרח( כתוצאה מדקירות.
ומספר פצועים ,כולל באורח קשה ,כתוצאה מיידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.

פיגועי דקירה
 .34פיגועי דקירה הינו דפוס פעולה שכיח במסגרת "ההתנגדות העממית" והינו בעל רמת קטלניות
גבוהה .הוא מתבצע באופן ספוראדי ,בהיקף נמוך בהרבה מיידוי אבנים או השלכת בקבוקי תבערה,
אולם הוא בעל פוטנציאל הרג גבוה הרבה יותר .סה"כ במהלך שנת  2013בוצעו שמונה אירועי
דקירה ,כתוצאה מהם נהרגו שני בני אדם .4כמו כן סוכלו עשרות מקרים כתוצאה מחשיפת הברחה
של סכינים ואמצעי דקירה נוספים בידי פלסטינים במעברים ומחסומים של צה"ל.
 .35פיגועי דקירה התבצעו בשנים האחרונות מידי כמה חודשים )בתקופת האנתיפאדה השנייה
הם התבצעו בתדירות גבוהה יותר ,מידי מספר שבועות( .סה"כ בוצעו בשנת  2013שמונה פיגועי
דקירה זאת ,לעומת ארבעה פיגועי דקירה ,בשנת .2012

כמו כן סוכלו ע"י כוחות הביטחון

הישראלים כמה עשרות ניסיונות או התארגנויות לפיגועי דקירה ,שאינם נכללים בסטטיסטיקה הנ"ל.

 4ניתוח פיגועי הדקירה ראו פרסום מרכז המידע מ 19-בנובמבר " :2013פיגוע הדקירה בתחנה המרכזית בעפולה ,שבו נהרג
חייל צה"ל ,הינו דפוס פעולה נפוץ ,קל יחסית לביצוע ,המהווה חלק מפיגועי "ההתנגדות העממית" .הרשות הפלסטינית ופתח
תומכים ב"ההתנגדות העממית" תוך הצגתה )הכוזבת( כדרך פעולה בלתי אלימה".
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מימין :שלושה סכינים ,שנמצאו ברשותה של צעירה פלסטינית בעמדת בידוק סמוך למערת המכפלה בחברון .הצעירה
הייתה בדרכה לבצע פיגוע דקירה )משטרת ישראל 1 ,ביולי  .(2013משמאל :סכין שנמצאה ברשותו של צעיר פלסטיני
בכניסה למערת המכפלה )צילום :דוברות משמר הגבול 17 ,בנובמבר (2013

 .36פיגועי דקירה הינם דפוס פעולה קל מאד לביצוע בשל נגישות קלה לכלי ההרג והעדר הצורך
בהכנות מקדימות .בדרך כלל הוא מבוצע על ידי ע"י מחבל בודד .בחקירתם של כמה ממבצעי פיגועי
הדקירה הם הודו ,כי מטרתם הבסיסית הייתה לרצוח יהודי )חייל ,חרדי ,מתנחל( .במרבית
הפעמים בוצעו פיגועי הדקירה ע"י סכינים מסוגים ומגדלים שונים במקרים חריגים בוצעו באמצעות
גרזנים או כלי דקירה אחרים.
 .37להלן פירוט פיגועי דקירה ,שבוצעו במהלך שנת :2013
א .ב 29 -בינואר  - 2013נער ישראלי כבן  17נדקר בקרבת צומת תפוח בעת שהמתין בתחנת
הסעה .הנער ,שנפצע באורח בינוני ,טופל במקום ופונה לבית החולים להמשך טיפול .חייל צה"ל,
שהגיע במקרה למקום ,פתח במרדף אחרי הדוקר במהלך המרדף הזעיק את כוחות משמר
הגבול .לבסוף נעצר הדוקר על ידי כוח משמר הגבול )דובר צה"ל 29 ,בינואר  .(2013המחבל,
שנעצר באותו יום בן  ,23תושב הכפר בית רימא ,סטודנט באוניברסיטת אלנג'אח בשכם.
בחקירתו הודה ,כי ביצע את פיגוע הדקירה על דעת עצמו ללא שותפים נוספים וכי מטרתו
הייתה לרצוח חייל .משלא מצא מועמד מתאים החליט לדקור את אחד האזרחים ,שעמדו בתחנת
ההסעה בצומת.
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כוחות הביטחון מטפלים בנער ,שנפצע בתחנת ההסעה בקרבת צומת תפוח )דוברות הצלה יו"ש 29 ,בינואר .(2013

א .ב 4-בפברואר  - 2013אירע פיגוע דקירה ברחוב סלטאן סלימאן במזרח ירושלים במהלכו
נפצע אזרח ישראלי באורח קל .הסכין פגעה בסידור התפילה ,שנשא בכיסו ובכך נמנעה פגיעה
קשה יותר .הדוקר ,שנעצר במקום על ידי משטרת ירושלים ,הינו פעיל חמאס ,בן  28תושב
הכפר אידנא )דרום הר חברון( .בחקירתו הוא הודה בביצוע הדקירה .הוא סיפר ,כי שלושה
חודשים קודם לכן החל בתכנון רצח יהודי חרדי או מתנחל .כמה ימים לפני הפיגוע הסתנן
לירושלים ושהה במזרח העיר עד לביצוע הפיגוע .הוא גם הודה בחקירתו ,כי שקל להניח מטען
מאולתר באוטובוס המסיע חרדים בבית שמש.
ב .ב 30 -באפריל  - 2013מחבל חמוש בסכין תקף ישראלי ,שעמד בתחנת ההסעה בצומת תפוח
והרגו .מדיווחים ראשוניים עולה ,כי המחבל ,הגיע לצומת תפוח ברכב שהסיעו לשם .הוא ניגש
לקבוצת אזרחים ,שעמדה בתחנת ההסעה ,והחל לדקור את אחד מהם בחזהו .האזרח הישראלי
נפצע באורח קשה .המחבל חטף אקדח ,שהיה ברשות הפצוע ,והחל לירות לעבר כוח משמר
הגבול ,שהיה סמוך למקום .לוחמי משמר הגבול השיבו לעברו באש ופצעו אותו באורח בינוני.
לאחר מאמצי החייאה נקבע מותו של הישראלי .ההרוג הוא אביתר בורובסקי ז"ל ,בן  32אב
לחמישה ילדים .גדודי חללי אלאקצא ,הזרוע הצבאית של פתח ,קיבלה אחריות לפיגוע .בכרוז,
שפרסמה הזרוע הצבאית נאמר ,כי את הפיגוע ביצע "האסיר המשוחרר והגיבור סלאם אסעד
זע'ל ,בן הכפר שוויכה )סמוך לטול כרם( ואחד מגיבורי "חוליית השהיד ראא'ד כרמי" .סלאם
אסעד זע'ל שוחרר במרץ  2013מהכלא הישראלי לאחר שריצה שלוש שנות מאסר בשל יידוי
אבנים )ערוץ הטלוויזיה הפלסטינית 30 ,באפריל .(2013
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ג .ב 16-ביולי  2013נדקר צעיר חרדי ,אב לארבעה מירושלים ,על ידי שני פלסטינים ,סמוך
לשער שכם .הצעיר נדקר בעת שהיה בדרכו חזרה מתפילה בהר הבית .הוא נפצע באורח בינוני
ופונה לבית החולים .שני הדוקרים נמלטו מהמקום .כוחות הביטחון ערכו מרדף אחר שני חשודים
במעשה אולם הם טרם נתפסו ) 16 ,ynetביולי .(2013
ד .בליל  12-11באוקטובר  2013נרצח שריה עופר ז"ל סמוך לביתו בישוב ברוש הבקעה,
שבצפון בבקעת הירדן .סמוך לשעה  0100שמעו שריה עופר ואשתו רעשים מכיוון החצר ונביחת
כלבים .שריה יצא לבדוק ואז הותקף במוטות ברזל וגרזנים ונהרג .אשתו ,נמלטה מהבית
והזעיקה עזרה .בעקבות האירוע הגיעו לשטח כוחות גדולים ופתחו בסריקות .במהלך הסריקות
אותרו מספר ממצאים וביניהם כלי הרצח .ב 12-באוקטובר נעצרו חשודים במעורבות ברצח:
עודה פריד טאלב חרוב בן  18ובשיר אחמד עודה חרוב ,בן  ,21שניהם תושבי הכפר דיר
צאמת )אזור חברון( .במהלך החקירה סיפרו ,שהגיעו לבית הנרצח שבועיים קודם לרצח בשעת
לילה מאוחרת .מידע זה תאם מידע ,שמסרה אשת הנרצח בדבר הגעת צעירים מאזור חברון
לביתם בנסיבות מחשידות )אתר שירות הביטחון הכללי  13באוקטובר .(2013
ה .ב 20-באוקטובר  – 2013פלסטיני עלה לאוטובוס אגד וביקש לרדת ליד מחסום ביתר )צפונית
מערבית לבית לחם( .כאשר הנהג סירב שלף סכין ואיים על הנהג .מאוחר יותר נמלט
מהאוטובוס .לא היו נפגעים .כוחות צה"ל ערכו סריקות נרחבות כדי לעצור את החשוד )דובר
צה"ל 20 ,באוקטובר .(2013
ו .ב 7-בנובמבר  : 2013נורה למוות צעיר פלסטיני לאחר שניסה לדקור לוחם משמר הגבול
במחסום סמוך לאבו דיס ,מזרחית לירושלים .בשעות הלילה הגיע רכב ,שנבדק במחסום בחשד
שהיו בו סמים .בעת הבידוק הגיע רכב נוסף וממנו ירד פלסטיני ,שתקף בסכין את אחד הלוחמים
שהיה במחסום .הלוחם פתח לעברו הפלסטיני באש הוא נפצע אנושות ומת מפצעיו )דף
הפייסבוק של משטרת ישראל 7 ,בנובמבר .(2013
ז .ב 23-בדצמבר – 2013שוטר ישראלי נדקר בכניסה להתנחלות אדם )צפונית לירושלים(.
השוטר פונה לבית החולים ,כשהסכין נעוצה בגבו .השוטר הוזעק לצומת אדם ,יחד עם שוטרים
נוספים עקב תאונת דרכים קלה ,שאירעה במקום .בעת שהשוטרים עסקו בהכוונת התנועה נדקר
השוטר בגבו .הדוקר נמלט לג'בע ,הכפר הסמוך ) 23 ,ynetבדצמבר .(2013
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מימין :מקום הדקירה בצומת אדם )סוכנות תצפית  23 ,בדצמבר (2013
משמאל :כוחות הביטחון במרדף אחר הדוקר )דוברות מחוז ש"י 23 ,בדצמבר (2013

 .38במהלך השנה סיכלו כוחות הביטחון ניסיונות רבים לדקירה ביניהם:
א .ב 7 -במאי  - 2013כוחות צה"ל סיכלו פיגוע דקירה בקבר יוסף בשכם במהלך קיומו של
הביקור החודשי המאובטח ע"י צה"ל .בעקבות התראה מודיעינית נעצר פלסטיני ,שתכנן לבצע
פיגוע דקירה נגד חייל צה"ל והיה חמוש בנשק קר )אתר דובר צה"ל 7 ,במאי .(2013
ב .ב 11 -בנובמבר  : 2013אישה פלסטינית הגיעה לצומת תפוח ושלפה סכין לעברו של חייל
צה"ל .החייל ביצע נוהל מעצר חשוד אשר הסתיים בדריכת הנשק לעברה .האישה הועברה
לחקירה )אתר דובר צה"ל 11 ,בנובמבר .(2013

פיגועי דריסה
 .39פיגועי דריסה הינם דפוס פעולה ,שהיקפו נמוך מזה של פיגועי הדקירה ,אולם מידת הקטלניות
שלהם רבה יותר .פיגועי הדריסה מבוצעים בדרך כלל על ידי מפגע בודד הם אינם מצריכים תכנון
ארוך טווח והם מבוצעים בדרך כלל באופן ספונטני באמצעות כלי רכב .במהלך שנת  2013חלה
ירידה בכמות פיגועי הדריסה :סה"כ בוצעו ביהודה ושומרון שני פיגועי דריסה )בשנת  2012אירעו
מספר פיגועי דריסה באחד מהם נהרג אזרח ישראלי ובכמה פיגועים נפצעו אנשי כוחות הביטחון(.5
 .40פיגוע הדריסה הבולט השנה היה ב 17-באוקטובר  2013כאשר פלסטיני ניסה לחדור לבסיס
צה"ל סמוך לא-ראם )דרומית מזרחית לראמאללה( כשהוא נוהג בטרקטור .המחבל נסע במהירות
לעבר גדר הבסיס ,חצה אותה ניסה לפגוע בחיילים ולהפוך ג'יפ ,שחנה בבסיס בעזרת כף הטרקטור.
כוח צה"ל ירה לעברו והרגו .חייל צה"ל נפצע באורח קל )דובר צה"ל 17 ,Ynet ,באוקטובר .(2013
 5בין השנים  2008-2000בוצעו  15פיגועי דריסה ,שבהם נהרגו  15בני אדם .בלטו בקרבם שלושה פיגועי דריסה בירושלים,
שניים מהם באמצעות דחפור ,במחצית השנייה של שנת  .2008בפיגועים הללו נהרגו שלושה ישראלים ונפצעו כ) 100-אתר
שירות הביטחון הכללי" ,ניתוח מאפייני הפיגועים בעשור האחרון"(.
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המחבל הרוג הינו חדר יונס רדאידה מהכפר אלעבידיה )מזרחית לבית לחם( ,אחיו נהרג בשנת
 2009במהלך ביצוע פיגוע דומה )ערוץ אלאקצא ,דף הפייסבוק בית לחם החדשה 21 ,באוקטובר
.(2013

טרקטור של מחבל פלסטיני ,שחדר לבסיס צה"ל סמוך לא-ראם ,מנסה לפגוע בג'יפ צבאי
) דובר צה"ל 17 ,באוקטובר ( 2013

 .41ב 14-בפברואר  2013פרץ פלסטיני מחסום בקרני שומרון וניסה לדרוס שוטר .השוטר ירה
לעבר גלגלי כלי הרכב אולם הפלסטיני המשיך בנסיעה .לאחר מכן ירה השוטר לעבר כלי הרכב .הנהג
נפצע ופונה לבית החולים ) 14 ,ynetבפברואר .(2013

השלכת בקבוקי תבערה
 .42בקרב סוגי ה"התנגדות העממית" השלכת בקבוקי תבערה הוא אחד מדפוסי הפעולה השכיחים
ביותר ,המתבצע בדרך כלל בהיקף של עשרות רבות של אירועים מידי חודש .מאז שנת  2012עלה
השימוש באמצעי זה באופן משמעותי והוא הפך ,יחד עם יידוי האבנים לדרך הפעולה המרכזית של
"ההתנגדות העממית" .בשנת  2013נמנו  858אירועי השלכת בקבוקי תבערה ביהודה ושומרון
לעומת  535אירועים בשנת ) 2012בשנת  2011נמנו  318אירועים(.
 .43השלכת בקבוקי התבערה מתבצעת ע"י פלסטינים בודדים ולעיתים גם בקבוצות באופן מתוכנן.
השימוש בהם גם נפוץ נגד כוחות הביטחון הישראליים במהלך ההפגנות השבועיות )בימי שישי(
במוקדי החיכוך "המסורתיים" .לעיתים מתבצעת מתקפה משולבת של יידוי אבנים ובקבוקי
תבערה .לא אחת עלו באש כלי רכב אזרחיים וצה"ליים אשר הותקפו בבקבוקי תבערה.
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עליה במספר אירועי השלכת בקבוקי תבערה בשנים האחרונות
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 .44להלן מספר אירועים בולטים בשנת :2013
א .בליל  27-26בינואר  2013כוחות צה"ל עצרו שני פלסטינים ,שהשליכו בקבוקי תבערה לעבר
עמדה צבאית סמוך לחוארה )דרומית לשכם( .ברשות הפלסטינים נמצאו שלושה בקבוקי תבערה
מוכנים להשלכה .כמו כן נמצאו ברשותם שלושה רימונים מאולתרים.
ב .ב 4-באפריל  - 2013ארבעה צעירים פלסטינים הגיעו לעמדת צה"ל סמוך לעינב )טול כרם(.
והחלו להשליך לעבר חייליה בקבוקי תבערה .כוח צה"ל החל לרדוף אחר חברי החוליה .במהלך
המרדף פתח הכוח באש לעברם .שני פלסטינים נהרגו פלסטיני נוסף נפצע באורח קל )דובר
צה"ל 7 ,באפריל  .(2013שני ההרוגים הם צעירים בני  17ו 18-מהכפר ענבתא.
ג .ב 16 -במאי  - 2013סמוך לכפר חורסה )דרום הר חברון( הושלך בקבוק תבערה לעבר ג'יפ
סיור של צה"ל .כתוצאה מכך התהפך הג'יפ ועלה באש .ארבעה חיילים שהיו בכלי הרכב,
הצליחו לצאת ממנו כשהם פצועים באורח קל )דובר צה"ל 16 ,במאי .(2013
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ג'יפ צה"ל אשר התהפך כתוצאה מהשלכת בקבוק תבערה )דף הפייסבוק של פתח 16 ,במאי (2013

ד .ב 14-בספטמבר ) 2013מוצאי יום הכיפורים( – בשעות הערב המאוחרות ,הושלך בקבוק
תבערה לעבר מתחם יהודי בשכונת אבו טור ,שבמזרח ירושלים .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

בקבוק תעברה ,שהושלך לעבר בית בשכונת אבו טור ,במזרח ירושלים )סוכנות תצפית 14 ,בספטמבר .(2013

ה .ב 8-בנובמבר  2013הושלך בקבוק תבערה לעבר מכוניתם של בני זוג ישראלים סמוך
ליישוב תקוע ליד גוש עציון .השניים נחלצו מן הרכב והמכונית עלתה באש .האישה נפצעה
באורח קל עד בינוני ובעלה נפצע קל .שני הפצועים טופלו במקום ופונו לבית החולים הדסה עין
כרם בירושלים )סוכנות הידיעות תצפית 8 ,בנובמבר .(2013
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מימין :כלי רכב אזרחי ישראלי עולה באש לאחר שהושלך לעברו בקבוק תבערה סמוך ליישוב תקוע )גוש עציון( )סוכנות
הידיעות תצפית 8 ,בנובמבר  .(2013משמאל :ניסיונות לכבות את האש בכלי הרכב )הצלה יו"ש 8 ,בנובמבר (2013

ו.

ב 30-בנובמבר  - 2013הושלך בקבוק תבערה לעבר הישוב כרמי צור )דרומית מערבית

לבית לחם( .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )דובר צה"ל 30 ,בנובמבר .(2013

אירועים נוספים של השלכת בקבוקי תבערה

סטודנטים מאוניברסיטת ביר זית משליכים בקבוקי תבערה לעבר שערי כלא עופר )ופא 12 ,בפברואר (2013
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צעיר פלסטיני שנפצע בעימותים עם כוחות צה"ל סמוך כלא עופר מפונה על אלונקה כשהוא אוחז בידו בקבוק תבערה
)דף הפייסבוק של פתח 15 ,במאי (2013

מימין :פלסטיניים תוקפים עמדת פילבוקס של צה"ל סמוך לקבר רחל בבית לחם בבקבוקי תבערה )ופא 25 ,בפברואר
 .(2013משמאל :השלכת בקבוק תבערה לעבר ג'יפ צה"ל סמוך לכלא עופר )דף הפייסבוק של פתח 15 ,במאי .(2013
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עימותים בהר הבית :מפגינים פלסטינים משליכים בקבוקי תבערה לעבר כוחות המשטרה
)יוטיוב 8 ,במרץ (2013

יידוי אבנים
 .45יידוי אבנים ובקבוקי תבערה לעבר אנשי כוחות הביטחון הישראליים הערוכים במוקדי החיכוך
המסורתיים ולעבר כלי רכב ישראליים הנעים בכבישי יהודה ושומרון ,הינם דפוס הפעולה השכיח
ביותר במסגרת "ההתנגדות העממית" .יידויי האבנים מתבצע ,על פי רוב ,ע"י צעירים פלסטינים
ולעיתים גם ע"י תלמידי תיכון ואף ילדים צעירים יותר .דפוס פעולה זה נוח ל"שיווק" בתקשורת
בהציגו את האבנים כדרך פעולה לגיטימית ובלתי מזיקה בעוד שישראל מוצגת ככוח כובש
המדכא את "ההתנגדות העממית" הפלסטינית .עם זאת ,דפוס פעולה זה עלול לעיתים להיות
קטלני ,כפי שהוכח לא אחת בעבר .
 .46אין בידינו נתונים מדויקים אודות היקף ידויי האבנים .בשנת  ,2013כמו בשנים שקדמו לה,
מוערך היקף אירועי יידוי האבנים בין  150ל 350-אירועים מידי חודש .בהיקף חודשי זה קיימות
עליות וירידות כפועל יוצא מאירועים ומימי אזכור למיניהם ,המגבירים את המוטיבציה של מידיי
האבנים .כך למשל חלה בשנת  2013עלייה באירועי ידויי האבנים בחודשים פברואר-אפריל בשל
מחאת האסירים.
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אבן שהושלכה על כלי רכב בכביש  ,443המוביל לירושלים דרך מודיעין )משטרת ישראל מחוז ש"י  15במרץ .(2013

 .47תופעת יידוי האבנים ,נראית לכאורה לא מסוכנת אולם היא עלולה להיות קטלנית בעיקר כאשר
האבנים )ולעיתים אף סלעים( מכוונים כלפי כלי רכב אזרחיים וצבאיים הנעים )לעיתים במהירות(
בכבישי יהודה ושומרון או לעבר כוחות הביטחון הישראליים המתעמתים עם פלסטינים מתפרעים .ידויי
האבנים עלול לפגוע בשמשת הרכב ולנפצה או לגרום לנהג המכונית לאבד את השליטה על ההגה
ולהביא למותם או לפציעתם של נוסעי כלי הרכב .יש לציין כי רמת הקטלניות של יידוי אבנים לעבר
אנשי כוחות הביטחון ,הערוכים במוקדי החיכוך ביהודה ושומרון ,היא נמוכה באופן יחסי לדפוסי
הפעולה האחרים ,משום שהם מצוידים באמצעי מיגון והם פיתחו טקטיקות התגוננות בפני סוג זה של
אלימות.
 .48אירוע יידוי אבנים קטלני בשנת  2013היה ב 14-במרץ  2013בשעות הערב כאשר נסעו אם
ושלוש בנותיה בכביש ) 5חוצה שומרון( .בצומת גיתי אבישר ,סמוך לעיר אריאל ,עצרה משאית,
שנסעה לפניה ,באופן פתאומי בשל אבנים שיודו לעברה .האישה התנגשה במשאית ורכבה נמחץ
תחתיה .אחת הילדות ,פעוטה בת שלוש ,נפצעה באורח אנוש .אימה ושתי אחיותיה ,בנות ארבע
וחמש ,נפצעו באורח בינוני .נהג המשאית נפצע באורח קל .גם אוטובוס שעבר במקום ספג מטח
אבנים .נהגו נפצע באורח קל וכן שלושה מנוסעי האוטובוס.
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תאונת דרכים כתוצאה מיידוי אבנים סמוך לאריאל .ארבע בנות משפחה נפצעו ובכלל זה פעוטה ,שנפצעה באורח אנוש
)מד"א 14 ,במרץ .(2013

 .49השנה בלטו אירועי יידוי אבנים לעבר אוטובוסים )כולל בירושלים( .כך למשל ב 25-ביולי
 2013אירעו שני מקרים בהם השליכו פלסטינים אבנים על אוטובוסים באזור שער שכם ,שבעיר
העתיקה בירושלים 15 .בני אדם ,ביניהם ילדים ותינוקות נפצעו ,ארבעה מהם פונו לבית החולים .ב1-
באוקטובר  2013ידו אבנים לעבר אוטובוס ישראלי ,שהיה בדרכו לכותל המערבי סמוך לשער
הפרחים .לא היו נפגעים .לאוטובוס נגרם נזק )תצפית 1 ,באוקטובר .(2013

מימין :אוטובוס שנפגע מיידוי אבנים )צילום :שניאור נחום שוחט  -סוכנות תצפית 5 ,באוגוסט  .(2013משמאל :פגיעת
אבן במכונית ישראלית בחברון )דף הפייסבוק של פתח 26 ,באוגוסט (2013
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 .50להלן אירועים בולטים נוספים:
א .ב 26-באוקטובר  - 2013נפצעו שמונה ישראלים וילדה פלסטינית בסמוך לכפר אלפואר
)דרום הר חברון( לאחר שאבנים יודו לעבר אוטובוס ומכונית בהם נסעו .הפצועים טופלו בשטח
ופונו מאוחר יותר לבית החולים ) 26 ,ynetבאוקטובר .(2013
ב .ב 28-בנובמבר  -2013פעוטה נפצעה מאבן גדולה ,שפגעה במכונית בה הוסעה ,סמוך
לשכונת ארמון הנציב בירושלים .בשעות הערב המוקדמות נסעה האם במכוניתה יחד עם שלושת
ילדיה .במהלך הנסיעה סמוך לשכונת ארמון הנציב יודו לעברם אבנים .אחת האבנים פגעה
בראשה של הבת הפעוטה בת השנתיים .התינוקת פונתה במצב קשה לבית החולים בדרך
התייצב מצבה והוגדר בינוני .האבן ,שפגעה בפעוטה ,חדרה מהחלון בצידו הימני של כלי הרכב.
במהלך הלילה נעצרו ארבעה חשודים ביידוי האבנים בני  20-15מהכפר צור באהר .
ג .ב 17-בנובמבר  - 2013נפצעה תושבת עפרה לאחר שחלון כלי הרכב בו נסעה נופץ באבנים,
שיידו פלסטינים סמוך לגבעת אסף )דרומית לבית אל( ,שעל ציר ) 60הכביש הראשי לאורך גב
ההר( .הפצועה פונתה לטיפול רפואי .באותו יום יידו פלסטינים אבנים לעבר כלי רכב ואוטובוס,
שנסעו בכביש עציון-חברון ,סמוך לאלערוב )הצלה יו"ש(.

כלי הרכב שבו נסעה תושבת עפרה ,שנפצעה מיידוי אבנים של פלסטינים סמוך לגבעת אסף ,אשר דרומית לבית אל )דף
הפייסבוק של הקול היהודי 17 ,בנובמבר (2013
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אירועי יידוי אבנים במסגרת עימותים עם כוחות הביטחון

מפגינים מיידים אבנים לעבר כלי רכב של כוחות הביטחון הישראליים באזור קדום )סמוך לקלקיליה(
)פלסטין אלא'ן 26 ,בינואר (2013

פלסטיניים מיידים אבנים בכניסה לכפר נעלין )ופא 1 ,במרץ (2013

021-14

33

פלסטיני מיידה אבנים לעבר כוחות צה"ל בנבי צאלח במהלך ההפגנה השבועית נגד גדר הביטחון
)ופא 24 ,במאי (2013

פלסטיניים מיידים אבנים העת עימותים עם כוחות הביטחון הישראליים )ופא ,דף הפייסבוק של בלעין(2013 ,

אירועים תודעתיים
מאפיינים כלליים
 .51כחלק מהפעילות במסגרת "ההתנגדות העממית" נכללו השנה גם מופעים תודעתיים אותם יזמו
פעילי "ההתנגדות העממית" .מופעים אלו נועדו לגוון את הפעילות ה"שגרתית" של אירועי "ההתנגדות
העממית" ולתת לה תנופה מחודשת .לצורך זה ניסו מארגני "ההתנגדות העממית" לתכנן פעילויות
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חדשניות ויצירתיות בהן שולבו במקרים רבים גם פעילים או נציגים זרים ,בעיקר אירופאים .בחלק
מהמקרים

המדובר בפעילים אנטי-ישראליים ,נציגי  NGO'sממדינות המערב ,הנוטלים חלק

במתקפת הדה-לגיטימציה נגד ישראל .במקרים בודדים השתתפו באירועים דיפלומטים וחברי
פרלמנט זרים .הרשות הפלסטינית ופתח מעודדים מעורבות זרים באירועי "ההתנגדות העממית",
בראותם בהם אמצעי לחיזוק הלגיטימיות של "ההתנגדות העממית".
 .52באחד האירועים הללו נוצר חיכוך אלים בין דיפלומטית זרה ,שהשתתפה באחד האירועים הללו
לבין כוחות הביטחון הישראליים .ב 20-בספטמבר  ,2013אחד מאירועי ההתרסה השנה תועדה
דיפלומטית צרפתייה תוקפת שוטר משמר הגבול ,במהלך ניסיון פעילים פלסטינים להקים מאחז בלתי
חוקי בצפון בקעת הירדן .על-פי דיווח בתקשורת הישראלית הגישה ישראל תלונה בנושא ובעקבותיה
סוכם ,כי הדיפלומטית ,העובדת כנספחת תרבות בקונסוליה הצרפתית בירושלים ,תעזוב את ישראל
עד סוף שנה זו )ישראל היום 21 ,בספטמבר .(2013

דיפלומטית מצרפת תוקפת שוטר משמר הגבול במהלך פינוי מאחז פלסטיני בלתי חוקי
)סרטון יוטיוב 20 ,בספטמבר (2013

הקמת מאחזים
 .53אחד המופעים התודעתיים הבולטים של "ההתנגדות העממית" היה הקמת המאחזים ,כדי
להתריס נגד ישראל ולעמת את הפעילים הפלסטינים והזרים עם כוחות הביטחון הישראליים .במסגרת
פעילות זו נבחר מידי פעם אתר ביהודה ושומרון .לאתר זה הגיעו ,בדרך כלל ,באישון לילה ,כמה
עשרות פעילים ,אשר הקימו במקום מספר אוהלים ו/או מבנים במגמה לקבוע עובדות בשטח .יש לציין,
שאירועים אלה גובו על ידי בכירי פתח והרשות הפלסטינית אשר הגיעו למקום האירוע וזכו לתהודה
רבה בכלי התקשורת הרשמיים הפלסטינים.
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מחמוד אלעאלול ,חבר הוועד המרכזי של פתח ,משתתף בפעילות להקמת המאחז באזור בורין בהכריזו ,כי בכל יום יוקם
מאחז חדש )פתח אליום 3 ,בפברואר (2013

 .54להלן דוגמאות לניסיונות הקמת מאחזים במהלך שנת :2013
א.

מאחז באב אלשמס ) 11בינואר  - (2013כמה עשרות מפגינים פלסטינים ,מגובים בפעילי

שמאל קיצוני מרחבי העולם ,הקימו מחנה אוהלים בין ירושלים למעלה אדומים בשטח המוגדר
כשטח  ,E1מאחז ,שכונה באב אלשמס )שער השמש( וכלל כ 50-אוהלים .בהודעה,
שהתפרסמה מטעמם אמרו ,כי קיבלו את ההחלטה להקמת המאחז לאחר ,שישראל הכריזה על
כוונתה להקים במקום  4,000יחידות דיור .כמו כן נמסר בהודעה ,כי זהו אחד הביטויים של
ההתנגדות העממית )מען 11 ,בינואר  .(2013בכירים פלסטינים רבים ניסו להגיע למאהל
במטרה לחזק את ידי הפעילים הפלסטינים ,אשר שהו במקום ,אך כניסתם נחסמה על ידי כוחות
צה"ל .מיד לאחר הקמת המאהל הגישה ישראל אולטימאטום למפגינים לפיו עליהם להתפנות
מהמקום ולא הם יפונו בכוח .עורכי דין ערביים הגישו במקביל צו מניעה לבג"צ על מנת למנוע את
הפינוי .בליל  13-12בינואר פונה המאחז על ידי כוחות ביטחון ישראליים.
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מאחז באב אלשמס )פלסטין אינפו  13בינואר (2013

ב .מאחז באב אלכראמה -ב 18-בינואר  ,2013הקימו הפלסטינים מאחז בכפר בית אכסא
)צפונית מערבית לירושלים( .הפעילים הקימו את המאחז בשטח עליו ניטש ויכוח בין ישראל לבין
תושבי הכפר לגבי תוואי גדר הביטחון .הפלסטינים ,הטוענים כי השטח שייך לכפר ,הקימו כמה
אוהלים .כמו כן החלו להקים מבנה לבנים ,שנועד לשמש כמסגד .הפלסטינים הודיעו ,כי לא
יאפשרו לישראל להרוס את המאחז כפי שעשו במאחז הקודם )ופא 18 ,בינואר  .(2013המאחז
פונה בסופו של דבר ע"י כוחות הביטחון הישראלים.

מאחד באב אלכראמה .מימין :פלסטיני אוחז בשלט בו רשום" :הוי הכיבוש הפאשיסטי .נישאר בכפר בית אכסא ולא
נתפנה .המתיישבים שלכם בסוף יתפנו שכן זהו חוק ההיסטוריה .ועדות ההתנגדות העממית בירושלים" )ופא 18 ,בינואר
 .(2013משמאל :ניסיונות לבניית מסגד מלבנים )שהאב 19 ,בינואר .(2013
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ג .מאחז באזור ג'נין  -ב 25 -בינואר  2013כמה עשרות פעילים ניסו להקים מאחז סמוך לגדר
הביטחון באזור הכפר עאנין )סמוך לג'נין( .זאת ,במחאה על מצב האסירים הכלואים בישראל.
ההפגנה הפכה לאלימה לאחר שכוחות צה"ל אסרו על המפגינים לצעוד מג'נין לכיוון הכפר .חלק
מהמפגינים טיפסו על כלי רכב צבאיים וידו אבנים לעבר חיילי צה"ל ) 25 ,ynetבינואר .(2013

פעילי פתח בעאנין )אזור ג'נין( עולים על כלי רכב של צה"ל ומיידים אבנים )ופא 26 ,בינואר (2013

ד .שכונת אלמנטיר )השומר( או באב אלחוריה )שער החירות(  -ב 2-בפברואר  2013הוקם
מאחז באזור בורין )דרומית לשכם( .במקום הוצבו שבעה אוהלים וכמה שלדי מבנים .לדברי
מארגני המאחז מטרת הפעילות הייתה למחות על הרס המאחז הקודם ולהגן על השטח מפני
בניית התנחלויות .בעקבות הקמת המאחז התפתחו עימותים עם כוחות הביטחון הישראליים,
שניסו לפנות את האוהלים כמו גם עם מתיישבים ישראליים ,שהגיעו מהר ברכה .כתוצאה מכך
הוכרז האזור כשטח צבאי סגור )מען 2 ,בפברואר .(2013
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מימין :הקמת מאחז בלתי חוקי נוסף בשם באב אלחריה )שער החירות( באזור בורין ,שבקרבת שכם )פתח אליום3 ,
בפברואר  .(2013משמאל :עימותים עם כוחות הביטחון הישראליים באזור בורין בעקבות הקמת המאחז
)שהאב 2 ,בפברואר (2013

ה .כפר כנעאן  -ב 9-בפברואר  2013הוקם מאחז מזרחית ליטא )דרומית לחברון( ,בשם כפר
כנעאן .6בתחילה הכוונה הייתה להקים את המאחז באזור חוארה אולם התוכנית שונתה בשל
נוכחות מאסיבית של כוחות הביטחון הישראליים במקום .דובר המאחז מאזן קמציה ,פעיל
 ,BDSאמר ,כי הפעילים הקימו את המאחז במגמה לתמוך בתושבי יטא ,שאדמותיהם הופקעו
וציין ,כי הדבר יחזור על עצמו במקומות שונים )ערוץ הטלוויזיה הפלסטינית הממסדית10 ,
בפברואר  .(2013מיד עם הגעתם החלו הפעילים להקים את האוהל המרכזי של הכפר אך מיד
לאחר שסיימו נהרס האוהל על ידי כוחות הביטחון הישראליים אשר הכריזו על האזור כשטח
צבאי סגור )מען ,אלרסאלה.נט ,קדס ניוז 9 ,בפברואר .(2013

6לדברי הפעילים השם כנעאן נבחר כסמל לשם בעל היסטוריה של אלפי שנים "המייצג את הערביות ואת הכבוד" .נראה לנו ,כי
השם נבחר על מנת להבליט את הזיקה העמוקה כביכול ,שיש לפלסטינים על ארץ ישראל ,ששורשיה מגיעים כביכול לתקופה
הכנענית.
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מאחז כנעאן סמוך ליטא דרומית לחברון )ופא 9 ,בפברואר  11 ,http://www.qassam.ps ,2013בפברואר (2013

ו.

שכונת אחפאד יונס )צאצאי יונס( -7ב 20-במרץ  2013,ביום ביקורו של נשיא ארה"ב

אובמה  ,הקימו עשרות פלסטינים ופעילים זרים מאחז .המאחז ,שמנה כ 15-אוהלים ,הוקם
באלעיזריה ,מול מעלה אדומים )שטח  .(E1לדברי המארגנים מהווה שכונת אחפאד יונס אחת
השכונות של באב אלשמס ,המאחז ,שהוקם בינואר  .2013הפעילים הניפו את דגל פלסטין ותלו
שלטים בגנות ברק אובמה ויחסה האוהד של ארה"ב לישראל )שהאב 20 ,במרץ .(2013
בפעילות נטלו חלק גם פעילים בכירים בפתח )מען 20 ,במרץ  .(2013בליל  24-23במרץ פונה
המאחז על ידי כוחות הביטחון הישראליים ללא אירועים חריגים.

מאחז אחפאד יונס )אתר  21 ,ISMבמרץ (2013

 7יונס הוא גיבור ספרו של אליאס ח'ורי "באב אלשמס".
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ז" .כנעאן  - "5ב 28-ביולי  2013הוקם מאהל סמוך לכפר עציון .הפעילים הניפו כרזות ודגלי
מחאה נגד ישראל והתעמתו עם כוחות הביטחון הישראליים ,שהגיעו למקום ופיזרו את
ההתקהלות .לדברי חסן בריג'יה ,מתאם הוועדה העממית בבית לחם ,היוותה הפעולה מסר
לממשלת ישראל "שההתנחלויות במוקדם או מאוחר תיעלמנה וכי העם הפלסטיני דבק באדמתו"
)ופא 27 ,ביולי ,אלחיאת אלג'דידה 28 ,ביולי .(2013

אוהל המחאה שהקימו פעילי הוועדות העממיות והעימותים עם כוחות הביטחון הישראליים )ופא 27 ,ביולי (2013

ח .מאחז בבקעת הירדן  -ב 20-בספטמבר  2013התקהלו עשרות מפגינים פלסטינים ,פעילי
שמאל זרים ודיפלומטים סמוך לישוב חמדת בבקעת הירדן .המפגינים ,שהיו מצוידים באוהלים,
ניסו להקים מאחז במקום .המפגינים יידו אבנים לעבר כוחות הביטחון הישראליים ,שהגיעו
למקום כדי לפזר את ההפגנה )סוכנות תצפית 20 ,בספטמבר  .(2013במהלך פינוי המשתתפים
תיעדה סוכנות הידיעות רויטרס עימות בין דיפלומטית מצרפת לבין כוחות הביטחון הישראליים
במהלכו תקפה הדיפלומטית שוטר משמר הגבול.
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פעילים פלסטינים מתעמתים עם כוחות צה"ל )ופא 20 ,בספטמבר (2013

חסימת צירי תנועה
 .55דרך פעולה נוספת במסגרת "ההתנגדות העממית" היא חסימת כבישים מרכזיים ביהודה
ושומרון .כך למשל ב 18-בפברואר  2013חסמו מפגינים פלסטינים את כביש  ,60כביש גב ההר,
החוצה את יהודה ושומרון ,לתנועת כלי רכב ישראליים במסגרת פעולות המחאה למען האסירים )ופא,
 18בפברואר .(2013

חסימת כביש  ,60לתנועת כלי רכב ישראליים )ופא 18 ,בפברואר (2013

 .56ב 15-ביולי  2013חסמו פעילים פלסטינים ופעילים זרים את כביש  ,60לתנועת כלי רכבי
ישראליים סמוך לכפר חוסאן וביתר עילית )אזור בית לחם( .החסימה בוצעה במחאה על כוונת ישראל
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ליישם את תוכנית פראוור בעניין הסדר הקרקעות של האוכלוסייה הבדואית בנגב .המפגינים פוזרו ע"י
כוחות ביטחון ישראליים )אתר  15 ,PNNביולי .(2013

פעילים חוסמים את כביש  60באזור בית לחם )אתר  15 ,PNNביולי (2013

הריסת גדר הביטחון
 .57אירוע נוסף במסגרת הפעולות "היצירתיות" היה ב 9-ביולי  2013כאשר כמה פעילים פלסטינים
פערו חור ,באמצעות פטישים כבדים ,בצידה הפלסטיני של גדר הביטחון ,שהוקמה באזור אבו דיס
)מזרחית לירושלים( .המפגינים ניסו לעבור לצידה הישראלי של הגדר .כוחות הביטחון הישראליים
פיזרו את המפגינים.8

8

ראו פרסום מרכז המידע מ 14-ביולי " :2013פעילי 'הוועדות העממיות' ביהודה ושומרון ,פרצו את גדר הביטחון באזור אבו
דיס ,כביטוי בשטח של מה ,שהם מכנים 'טקטיקות יצירתיות' במסגרת 'ההתנגדות העממית'".
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פעילי "ההתנגדות העממית" פוערים פרצות בגדר הביטחון באבו דיס )בוכרה נט 9 ,ביולי (2013

סיכולים וחשיפת התארגנויות
מאפיינים כלליים
 .58במסגרת פעילות הסיכול של שירות הביטחון הכללי סוכלו ונמנעו בשנת  2013כ 190-פיגועים
משמעותיים שתוכננו להתבצע ,רובם מיהודה ושומרון )זאת לעומת  112בשנת  .(2012רוב
הפיגועים שסוכלו היו במתווה של הנחת מטענים ) 67פיגועים( .כמו כן סוכלו  52כוונות לבצע
חטיפות 52 ,כוונות לבצע פיגועי ירי ו 16-כוונות לבצע פיגועי התאבדות.
 .59החשיפות הרבות במהלך שנת  2013המחישו את יעילותם של שירותי הביטחון הישראליים  .הם
העידו גם על מאמציהם של ארגוני הטרור ,בדגש על חמאס ,לקדם פעולות טרור ביהודה ושומרון
)מגמה שעלתה מאז "מבצע עמוד ענן" נובמבר  .(2012הפעילות מתבצעת באמצעות תשתית
הפעילים ביהודה ושומרון ,לעיתים קרובות בהכוונת מפקדות ופעילים הנמצאים מחוץ ליהודה ושומרון.
תצוין השנה מעורבותם של משוחררי "עסקת שליט" ,שיצאו לרצועת עזה ,בהפעלה והכוונה של
חוליות טרור ביהודה ושומרון ,תוך הפרה בוטה של הסכם השחרור שהושג בתיווך מצרים .לעיתים
גם נוצלו מדינות כמו סעודיה וירדן כמקומות מפגש בין תושבי יהודה ושומרון לבין מפעיליהם ברצועת
עזה.
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סיכול פיגועים על פי מתווים שונים
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פיגועו התאבדות

 .60להלן סקירה של הסיכולים הבולטים על פי אתר שירות הביטחון הכללי.

מעצר חוליה של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שהתכוונה לבצע
חטיפה
 .61ב 1-בינואר  ,2013עצרו כוחות הביטחון ,בעקבות מידע מודיעיני מוקדם ,חוליה ,שמנתה שלושה
מחבלים .החוליה נעצרה בשטח ישראל סמוך למחסום אייל )מזרחית לכפר סבא( .שלושת המחבלים
פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין ,התכוונו לחטוף חייל או אזרח לצורך מיקוח .בכלי הרכב של
חברי החוליה נמצאו חבלים ,נייר דבק ,כובעי גרב ,סכין יפנית ואקדח דמה ,שהיו אמורים לסייע להם
במימוש החטיפה .שניים מחברי החוליה הם תושבי ג'נין והשלישי אזרח ישראלי ,תושב קלאנסווה.
 .62בחקירתם סיפרו חברי החוליה ,כי מספר ימים קודם לכן הם סיירו בתחנות הסעה באזור השרון
בהן נוהגים לעמוד חיילים והציעו למספר חיילים ואזרחים טרמפ אך החיילים סירבו .לאחר
שנכשלו בחטיפת חיילים תכננו לחטוף אזרחים ,שחזרו ממסיבת סילבסטר .מאחר שכשלו גם בכך הם
בילו את הלילה ברכבם סמוך למחסום אייל מתוך כוונה להמשיך בניסיונות חטיפה ביום שלמחרת.

021-14

45

מימין :המכונית בה נסעו שלושת חברי החוליה .משמאל :ציוד שנתפס בתוך המכונית המעיד על כוונות החטיפה
)שירות הביטחון הכללי 3 ,בפברואר (2013

חשיפת התארגנות חמאס באזור חברון שהתכוונה לבצע פיגועי
טרור
 .63בינואר  2013נעצרו כעשרים פעילי חמאס מאזור חברון נעצרו על ידי כוחות הביטחון .העצורים
השתייכו להתארגנות ,שהתכוונה לבצע פיגועי טרור ,בדגש על פיגוע חטיפה לצורך מיקוח לשחרור
אסירים .הפעילים כבר היו בעיצומן של הכנות לביצוע פיגוע החטיפה .הם ניסו למצוא דירת מסתור
ולהקים קשר עם אזרח ישראלי ,שישמש כנהג .במהלך מעצרם נמצאו גם אמצעי לחימה רבים ,שהיו
ברשות חברי החוליה ובכלל זה למעלה מעשרה סוגים של כלי נשק ,שנועדו לשמש בפיגועים
המתוכננים.
 .64רוב העצורים ריצו בעבר תקופות מאסר ממושכות בבתי הכלא הישראליים בעיקר בשל מעורבות
בפעילות טרור .הפעילים עמדו בקשר עם גורמי חמאס מחוץ ליהודה ושומרון לצורך קבלת סיוע,
הנחיות ומימון .עיקר הקשר התקיים מול חסאם בדראן ,פעיל חמאס ,ששוחרר מהכלא הישראלי
במסגרת עסקת שליט .בדראן נשפט בשנת  2004ל 17-שנות מאסר בגין מעורבות בביצוע פיגועי
התאבדות במהלך האנתיפאדה השנייה .עם שחרורו )אוקטובר  (2011גורש חסאם בדראן לקטר.

021-14

46

אמצעי הלחימה ,שנמצאו ברשות חברי החוליה )שירות הביטחון הכללי 31 ,בינואר (2013

 .65בנוסף לכך חשפו כוחות הביטחון חשפו בתחילת  2013התארגנות טרור נוספת גם היא
משתייכת לזרוע הצבאית של חמאס באזור חברון .התשתית פעלה בהכוונת פעיל חמאס ,שגורש
לעזה במסגרת "עסקת שליט" .חברי התשתית התכוונו לבצע פיגועי ירי והנחת מטענים אך נעצרו
בטרם הצליחו להוציאם אל הפועל .ברשות אחד מחברי החוליה נמצא מטען צינור .בראש החוליה עמד
מנג'ד מוסא דיאב ג'נידי ,תושב חברון בן  .23בחקירתו הודה ,כי עמד בקשר עם באסל הימוני ,פעיל
חמאס מחברון ,ששוחרר במסגרת עסקת שליט וגורש לרצועת עזה.

חשיפת חוליה במזרח ירושלים ,שהתכוונה לבצע פיגוע חטיפה
ופיגוע ירי
 .66במהלך מרץ  2013עצרו שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל חוליה בת שבעה מחבלים
תושבי מזרח ירושלים )ראס אלעמוד ,העיר העתיקה וא-טור( .חברי החוליה תכננו לחטוף ישראלי
ולרצוח אותו במטרה לגנוב את נשקו .כמו כן תכננה החוליה לחטוף את נשקם של שוטרים ישראלים
באזור א-טור .אנשי החוליה יצאו מספר פעמים לאזור א-טור על מנת לאתר יעדים לתקיפה .באחת
הפעמים הם העלו יהודי לכלי רכבם אולם שחררו אותו לאחר שהבחינו ,כי הוא אינו נושא נשק.
 .67נור שחאדה אחמד חמדאן ,תושב ראס אלעמוד ,שעמד בראש החוליה הודה במהלך חקירתו ,כי
תכנן גם לבצע פעילות צבאית בהר הבית "במטרה להגן על מסגד אלאקצא" .לשם כך הוא פנה
להתארגנויות של פתח גדודי/חללי אלאקצא ברצועת עזה ובשכם ,וביקש מהן לקבל סיוע לשם ביצוע
פיגוע ירי לעבר כוחות הביטחון הישראלים בהר הבית .אחמד חמדאן גייס מספר חברים תושבי א-
טור לשם ביצוע הפיגוע ,קיים עמם מספר אימוני ירי באקדח ,ותכנן לנסוע לשכם כדי להשיג אמצעי
לחימה וכספים מפעיל מקומי של פתח\תנזים.
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חברי החוליה במזרח ירושלים שתכננה פיגועי חטיפה וירי )שהאב 18 ,באפריל (2013

חשיפת חולית פעילי חמאס שהתכוונה לבצע פיגועי חטיפה ופיגועים נוספים
 .68במאי  2013חשפו כוחות הביטחון חוליה של פעילי חמאס מאזור ראס כרכר וסילואד )אזור
בנימין( .חברי החוליה התכוונו לבצע פיגועים דוגמת הנחת מטענים ,חטיפת חייל או תושב יהודה
ושומרון ושיגור רקטות מייצור עצמי .חברי החוליה קיימו קשר עם רצועת עזה באמצעות האינטרנט
וטלפונים מבצעיים וקיבלו הדרכה בייצור אמצעי לחימה .לגבי פעולת החטיפה קיבלה החוליה הוראות
קונקרטיות לחטוף חייל ,לקחת ממנו את תעודת הזהות והטלפון הסלולארי שלו לצרכי משא ומתן
ולאחר מכן להרוג אותו ולקבור אותו במקום מסתור.
 .69בעת מעצרם היו חברי החוליה בשלבים מתקדמים של הכנות לפיגוע ואף העבירו מסר לרצועת
עזה ,כי הם מוכנים לפעול תוך מספר ימים .מחקירתם של חברי החוליה עלה ,כי מאחורי חלק מכוונות
הפיגועים עמד פתחי חמאד ,9המשמש כשר הפנים בממשל חמאס ובתוקף תפקידו אחראי גם על
אכיפת ההרגעה ברצועת עזה.

מעצר פעיל חמאס שהתכוון לבצע פיגוע חטיפה וירי
 .70במהלך חודש מאי  2013עצר שירות הביטחון הכללי את בכר עטאללה סמיח סעד ,פעיל
חמאס ,שתכנן לבצע פיגועי חטיפה וירי .בחקירתו של הפעיל ,תושב מזרעה אלשרקיה )אזור
ראמאללה( ,עלה כי במהלך אפריל  2013הוא נפגש בירדן עם השאם עבד אלקאדר אבראהים

 9בחודשים ,שחלפו מאז מבצע "עמוד ענן" ,עשו פעילי חמאס ברצועת עזה ובמרכזם פתחי חמאד ,שר הפנים
בממשל חמאס ,מאמץ להפעיל תשתית טרור ביהודה ושומרון לשם ביצוע פיגועים נגד ישראל .מעורבותו של פתחי
חמאד בהכוונה של פיגועים ביהודה ושומרון חושפת את "הכובע הכפול" אותו הוא נושא כמפעיל חוליות טרור מחד
גיסא וכאוכף מדיניות ריסון ברצועת עזה בתוקף תפקידו כאחראי על מנגנוני הביטחון של ממשל חמאס ,מאידך
גיסא .מעבר לזאת מתקיים גם מזה שנים ארוכות שיתוף פעולה הדוק בין מנגנוני הביטחון ,שפתחי חמאד עומד
בראשם לבין גדודי עז אלדין אלקסאם ,הזרוע הצבאית –טרוריסטית של חמאס.
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חג'אז ,פעיל חמאס ,בן כפרו ,משוחרר עסקת שליט .במהלך הפגישה גויס על ידו לשורות חמאס
וקיבל הנחיות לתכנן פיגועי חטיפה וירי נגד חיילים ותושבים ישראליים .סמוך למועד מימוש הפיגועים
הוא היה אמור לקבל ארבעה כלי נשק באמצעות שליח .במקביל הונחה לגייס כספים לפעילותו .בכר
עטאללה סמיח סעד הביע גם הסכמתו לצאת לסודאן לאימונים צבאיים.

סיכול פיגוע הרג בירושלים
 .71כוחות הביטחון הישראליים עצרו במהלך חודש אוגוסט  2013שישה פעילי תשתית צבאית של
חמאס מראמאללה ומירושלים ,שהיו בשלבים מתקדמים של תכנון פיגוע באמצעות מטען נפץ
מאולתר בקניון בירושלים במהלך חגי תשרי .בראש התשתית עמד חמדי חסנין חמדי רומאנה,
תושב אלבירה ,יליד  1991אשר גייס שני פעילים ,תושבי מזרח ירושלים ,שאמורים היו להעביר מטען
לישראל תוך ניצול תעודות הזהות הישראליות שברשותם .השניים ,שהועסקו כעובדי תחזוקה בקניון
ממילא ,שבמרכז ירושלים ,היו אמורים להכניס את המטען לקניון ולהסתירו בארונית האישית
שלהם במקום עבודתם .במהלך אחד החגים הישראליים ,כאשר הקניון הומה אדם ,הם היו אמורים
להניחו באחת המסעדות או החנויות כשהוא מוסווה כאריזת מתנה.
 .72במהלך החקירה נחשפה בביתו של רומאנה מעבדה בה נמצאו חומרים המשמשים לייצור
חומרי נפץ .כמו כן נמצאו במעבדה חומר הדרכה כתוב לייצור חומרי נפץ ומטענים .רומאנה הודה ,כי
עמד בקשר עם עובד מעבדה מביתוניא ועם שני תושבי ראמאללה ,אשר סיפקו לו חומרים כימים
באמצעותם הצליח לייצר חומרי נפץ מאולתרים .חברי החוליה תכננו לבצע פיגועים נוספים ובכלל
זה פגיעה בחיילי צה"ל באמצעות מלכוד בית בראמאללה ,ייצור רקטות ושיגורן לעבר ישובים
ישראליים הסמוכים לראמאללה וכן ביצוע ירי באמצעות אקדחים לעבר חיילי צה"ל במחסום
חזמא ,שמצפון לירושלים.

 10השאם עבד אלקאדר אבראהים חג'אז אחראי למותם של עשרה ישראלים אזרחים וחיילי צה"ל בפיגועים ,שביצע בעבר .הוא
נשפט לעשרה מאסרי עולם שוחרר במסגרת עסקת שליט וגורש לחו"ל .כיום מתגורר בקטר.
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סוכלה כוונת חמאס לבצע פיגוע בקניון ממילא בירושלים במהלך החגים באמצעות מטען מאולתר .מימין :המטען.
משמאל :כדוריות ברזל שהוספו למטען על מנת להגביר את הקטלניות שלו )שירות הביטחון הכללי 1 ,בספטמבר (2013

ציוד וחומרים במעבדה )שירות הביטחון הכללי 1 ,בספטמבר (2013

סיכול פעילות גורמים סלפים ג'האדיסטים
 .73במהלך  2013נחשפה חוליה באזור חברון ,שפעיליה השתייכו להתארגנות סלפית ג'האדיסטית.
כמו כן אותרו מספר פעילים סלפים ג'האדיסטים מיהודה ושומרון ,שיצאו להלחם בסוריה לצד ארגוני
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הג'האד הנלחמים שם נגד משטר אסד .11למרות חשיפות אלה ניתן לומר שרמת פעילותם של גורמים
סלפים ג'האדים המזוהים עם אידיאולוגית הג'האד העולמי ביהודה ושומרון היא עדיין מועטה ונעשית
בפרופיל נמוך.
 .74האירוע הבולט השנה היה בנובמבר  2013כאשר במהלך פעילות כוחות הביטחון הישראליים
באזור יטא )חברון( נהרגו שלושה מחבלים בעת ניסיון לעצור אותם .השלושה השתייכו להתארגנות
מקומית סלפית ג'האדית ,אשר פעלה באזור ותכננה לבצע פיגוע .בכלי הרכב של המחבלים נמצאו
שני אקדחים ומספר מטעני חבלה .קדמו לאירוע מספר מעצרים של פעילי אותה החוליה באזור יתיר
ושכם .מהחקירות עלה ,כי פעילי ההתארגנות תכננו לבצע מספר פיגועים נגד מטרות ישראליות ונגד
הרשות הפלסטינית .בחודשים שלפני הריגתם הם שקדו על הקמת תשתית צבאית נרחבת ובכללה
הכנת דירת מסתור ,רכש אמצעי לחימה ויצור חומרי נפץ )שירות הביטחון הכללי ,בנובמבר .(2013
השלושה היו מבוקשים גם על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית )אלחיאת 27 ,בנובמבר
.(2013
 .75מועצת השורא של לוחמי הקודש בקצווי ירושלים ,ארגון ברצועת עזה המזוהה עם הג'האד
העולמי ,פרסם ,בעקבות הריגתם ,הודעה המבשרת על הגעתו של הג'האד לגדה המערבית .לדברי
ההודעה יתקיים ג'האד בשטחי הגדה המערבית נגד "רודני הרשות" )פורום אלפדאא' 29 ,בנובמבר
 .(2013הלווייתם של השלושה ,נערכה ביטא .במהלך ההלוויה הונפו דגלים שחורים של הזרם
הסלפי .כמו כן נכחו בהלוויה בכירים מהזרם הסלפי ביהודה ושומרון .הייתה זו הופעתם הפומבית
הראשונה של פעילים אלה )אלחיאת 27 ,בנובמבר .(2013

הלוויות המחבלים .גופות המחבלים נעטפו בדגלים שחורים של הסלפיה והמשתתפים מניפים אף הם דגלים אלה )ערוץ
אלוטן בראמאללה 27 ,בנובמבר (2013

 11על המתנדבים מקרב הפלסטינים ביהודה ושומרון ראו פרסום מ 5-בינואר " :2014הצטרפות מתנדבים מקרב ערביי ישראל
ומקרב הפלסטינים לשורות המורדים בסוריה".
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 .76ב 25-בדצמבר  2013עצרו כוחות הביטחון הישראליים שלושה פעילים ,שהשתייכו
להתארגנות המזוהה עם ארגוני הג'האד העולמי .שניים מחברי ההתארגנות היו תושבי מזרח
ירושלים ,בעלי תעודות זהות ישראליות )כחולות( .חברי ההתארגנות ,שלא הכירו האחד את השני,
גויסו והופעלו על ידי פעיל מרצועת עזה ,שכינויו – ע'ריב אלשאם ,בעיקר באמצעות האינטרנט.
לדברי גורמים בשירות הביטחון הכללי ,צורת הפעלתם ,באמצעות האינטרנט ,זהה לשיטות ההפעלה
של ארגוני אלקאעדה ברחבי העולם.חברי ההתארגנות קיבלו קבצי מחשב מרצועת עזה בהם חומרי
הדרכה לייצור חומרי נפץ .אחד הפעילים גם היה אמור לצאת לסוריה לצורך אימונים צבאיים
ותיאום הפיגועים.
 .77חברי ההתארגנות בירושלים תכננו לבצע מספר פיגועים ביניהם :פיגוע נגד אוטובוס הנוסע
מירושלים למעלה אדומים .הכוונה הייתה לירות לעבר גלגלי האוטובוס ולגרום להתהפכותו ולאחר מכן
לבצע ירי ,מטווח קצר ,בנוסעי האוטובוס וכוחות ההצלה ,שיגיעו למקום .לאחר שהפיגוע במתווה זה
בוטל ,הוחלט לבצע פיגוע התאבדות כפול בבנייני האומה בירושלים ובבנין שגרירות ארה"ב בתל
אביב .כמו כן תוכננו חטיפת חייל מתחנת אוטובוסים בירושלים והנחת מטען בבניין בשכונת אבו טור
בירושלים ,בו מתגוררים יהודים .פיגועי ההתאבדות בבנייני האומה ובשגרירות ארה"ב תוכננו
להתבצע על ידי חמישה מחבלים זרים ,שהיו אמורים להגיע לישראל במסווה של תיירים בתיעוד
רוסי מזויף.

עמדת הרשות הפלסטינית ותנועת פתח
מאפיינים כלליים
 .78הרשות הפלסטינית ופתח תומכים בפומבי בטרור ובאלימות המתבצעים במסגרת
"ההתנגדות העממית" .יתרה מזו ,בתחילת שנת  ,2013הצהירו דוברי הרשות הפלסטינית ופתח ,כי
יש להרחיב את "ההתנגדות העממית" במהלך השנה )אשר כונתה "שנת ההתפוצצות של ההתנגדות
העממית"( .במסגרת זאת נותנת הרשות הפלסטינית גיבוי מדיני והסברתי ל"התנגדות העממית",
מציגה אותה כ"התנגדות המתבצעת בדרכי שלום" ומנצלת אותה לצרכי המאבק ,שהיא מנהלת נגד
ישראל במקביל למשא ומתן המדיני.
 .79במקביל ,שב אבו מאזן ומביע התנגדותו למאבק המזוין  .עם זאת תנועת פתח ,בסיס כוחו של
אבו מאזן ,שבה והבהירה  ,כי אין לזנוח את עקרון "המאבק המזוין" גם אם בנסיבות הנוכחיות יש
לתת את העדיפות ל"התנגדות העממית" .במצע של הועידה השישית של תנועת פתח )אוגוסט
 (2009נאמר במפורש ,כי תפיסת "המאבק המזוין" נותרה בגדר חלופה אפשרית לעתיד ,לכשהתנאים
המדיניים והחברתיים בסכסוך עם ישראל יחייבו זאת .זאת ועוד ,גם בעידן זה של "ההתנגדות
העממית" ,פתח והרשות הפלסטינית מקפידים לשמר את המורשת והסמלים של "המאבק
המזוין" נגד ישראל .הדבר מצא ביטויו ,בין השאר ,בהנצחת זכרם של שהידים )מכל הארגונים(,
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שנהרגו במהלך פיגועי טרור נגד ישראל ותמיכה באסירים הפלסטינים ,גם אם הללו ביצעו פיגועי הרג
נגד אזרחים ישראלים.
 .80במסגרת התמיכה ב"התנגדות העממית" מעניקה הרשות סיוע כספי ולוגיסטי באופן ישיר ועקיף
לגופים המניעים את "ההתנגדות העממית" .בכירי הרשות הפלסטינית ופתח ,מתבטאים באופן פומבי
בזכות "ההתנגדות העממית" ונוטלים חלק במופעים שלה ,בעיקר התודעתיים

)הפגנות ,הקמת

מאחזים ,כנסים ועצרות( .מנגנוני הביטחון של הרשות נמנעים מלנקוט בצעדי סיכול אפקטיביים
נגד השימוש בכלי נשק "קרים" כפי שהם נוקטים נגד הפעילות המזוינת ,הגם שהם פועלים
להכלת החיכוכים האלימים ולשימור השליטה עליהם .בזירה הבינלאומית הרשות הפלסטינית נותנת
לגיטימציה מלאה ל"התנגדות העממית" .למרות האלימות הרבה המופעלת במסגרתה ולמרות שהיא
גורמת לא אחת לנפגעים בנפש ,היא משווקת לקהילה הבינלאומית ע"י הרשות הפלסטינית
כ"התנגדות" המתבצעת בדרכי שלום )מקאומה סלמיה( או מקאומה ע'יר מסלחה )התנגדות בלתי
חמושה( .

סלאם פיאצ' ,ראש הממשלה ברשות הפלסטינית משתתף בהפגנה בבלעין המציינת את יום השנה השמיני "להתנגדות
העממית נגד הגדר" )ופא 1 ,במרץ (2013

 .81הרשות ומנגנוני הביטחון שלה אוכפים מדיניות המתנגדת למאבק צבאי מזוין על חמאס ועל
שאר ארגוני הטרור באמצעות פעילות סיכול מתמשכת ובאמצעות שיתוף הפעולה ביטחוני עם
ישראל ,חרף הביקורת הקשה הנמתחת עליה בעיקר מצד חמאס( .עם זאת ,ניתוח אירועי הטרור
והאלימות בשנת  2013ממחיש היטב כי הגידול במשמעותי באירועי "ההתנגדות העממית" גורר
אחריו עליה בהיקף ובחומרת הפעילות הצבאית המזוינת ,למרות שאין זאת מדיניותה של הרשות
הפלסטינית.
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התבטאויות בכירי הרשות הפלסטינית
 .82להלן מספר התבטאויות של בכירי הרשות בנושא "ההתנגדות העממית":
א .בהתייחסו לסוגיית "ההתנגדות" אמר אבו מאזן ,כי "האופציה המזוינת" ,שנוסתה בעבר
לא הוכיחה את עצמה ועל כן הנסיבות מכתיבות לדבוק בעיקרון ההתנגדות העממית הבלתי
אלימה .עוד אמר ,כי זוהי עמדה משותפת לרשות הפלסטינית ולחמאס .חמאס מיהרו לכחיש
)אלמיאדין 25 ,בינואר .(2013
ב .בראיון שהעניק אבו מאזן במוסקווה אמר ,כי אין צורך שהעם הפלסטיני יחזור למאבק מזוין
מכיוון שמאזן הכוחות אינו לטובת העם הפלסטיני ולפיכך אין בכך כל תועלת .בידי העם
הפלסטיני נשק אחר שהוא הפגנות עממיות "בדרכי שלום" ופנייה לפורומים בינלאומיים )רוסיה
אליום 15 ,במרץ .(2013
ג .בהתייחסו לנושא בנאום שנשא אבו מאזן בעצרת האו"ם פרט את פעילות המתנחלים נגד
הפלסטינים ואת הבנייה הישראלית ביהודה ושומרון .זאת ,לעומת מה שהוא כינה "ההתנגדות
העממית בדרכי שלום" של העם הפלסטיני )הטלוויזיה הפלסטינית הממסדית 26 ,בספטמבר
.(2013
ד .אבו מאזן שיבח במהלך תערוכת תוצרת חקלאית שנערכה במתחם המקאטעה בראמאללה
את התוצרת החקלאית הפלסטינית ,בהדגישו כי זוהי אחת מהדרכים של העם הפלסטיני
בהתנגדות העממית בדרכי שלום )אתר צות אלע'ד 11 ,ביוני .(2013
ה .אבו מאזן הדגיש במהלך ראיון מוקלט שקיים בעת ביקורו בקהיר את דבקותו בהתנגדות
עממית בדרכי שלום במטרה להגן על האדמה )אלפג'ר ,מצרים 17 ,במאי .(2013
ו.

אבו מאזן אמר באירוע שנערך ברמאללה לזכרו של יאסר ערפאת ,כי למרות המכשולים מצד

ישראל הם ממשיכים להגן על זכויותיהם בהתאם לחוק הבינלאומי ,ובהתאם לזכותם הלגיטימית
בפעילות הדיפלומטית וההתנגדות העממית בדרכי שלום תוך דבקות בעקרונותיהם
הלאומיים ובכל גרגיר מעפר האדמה )סוכנות הידיעות אלחריה 10 ,בנובמבר .(2013
ז .ב 1-במרץ  ,2013ציינו הפלסטינים שמונה שנים למאבק בתוואי גדר הביטחון בכפר בלעין
בנוכחות ראש הממשלה הפלסטיני סלאם פיאצ' .בנאום ,שנשא פיאצ' העלה על נס את ההפגנות
בבלעין בציינו ,כי הן הפכו למודל של "התנגדות עממית בלתי אלימה" ,אשר אותו יש לחקות.
במהלך העצרת יידו יידו אבנים לעבר כוחות הביטחון .על פי דיווחים פלסטיניים נפצעו במהלך
העימותים כ 25-מפגינים .סלאם פיאצ' פונה מהמקום בשל עשן גז מדמיע ,שירו כוחות הביטחון
לעבר מיידי האבנים )אלחיאת אלג'דידה 1 ,במרץ .(2013
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ח .עדנאן אלצ'מירי ,דובר מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית ,קרא להגביר ולהרחיב את
"ההתנגדות העממית" על מנת שהעולם יפעיל לחץ על ישראל להפסיק את "מעשי התוקפנות"
)רדיו מוטיני ,השייך למנגנון ההסברה של פתח 3 ,בינואר .(2013
ט .בראיון ,שהעניק צאא'ב עריקאת ,חבר הועד הפועל של אש"ף וראש צוות המשא ומתן
הפלסטיני ,אמר כי במידה ושליחותו של קרי תכשל יבחר אבו מאזן להצטרף לארגונים
בינלאומיים משם לנהל המאבק בישראל ובמקביל להמשיך את פעולות "ההתנגדות העממית"
)טלוויזיה פלסטינית ממסדית ,אלמיאדין ,אלחיאת 6 ,ביוני .(2013
י.

בדברים שנשא סאא'ד אלכוני ,השר לשלטון מקומי ,בשם ראש הממשלה ,בכינוס "ועידת

פלסטין השלישית להתנגדות עממית" ,אמר כי הוועדות העממיות ממלאות תפקיד חשוב בהגנה
על העניין הפלסטיני בכל הרמות .לדבריו הצליחה ההתנגדות העממית לנטרל את הצבא
הישראלי והיא חיזקה את העמדה הפלסטינית לפיה הם עם "חף מפשע המתנגד לכיבוש".
הוא גם הדגיש את עמדת הממשלה העתידית באשר לסיוע לוועדות העממיות המרכזות את
פעולות ההתנגדות העממית.

התבטאויות בכירי פתח
 .83בהתבטאויות פומביות נוטלים לעצמם פעילי פתח חירות גדולה יותר מאשר בכירי הרשות
הפלסטינית .בעודם דבקים ב"התנגדות העממית" ומצהירים ,כי הם יסלימו אותה  .הם מבהירים ,די
אופציית המאבק המזוין מעולם לא נזנחה .באתרי הרשתות החברתיות של פתח אפשר אף לראות
כרזות רבות המסיתות לאלימות ולטרור.
 .84להלן מספר התבטאויות במהלך השנה:
א .בעצרת לציון שנתיים לתחילת "ההתנגדות העממית" בכפר קדום .הדגיש מחמוד אלעאלול,
חבר הועד המרכזי של פתח והאחראי על משרד הגיוס והארגון בתנועה ,את חשיבות השימוש
ב"התנגדות העממית" לסוגיה השונים במאבק )אתר  5 ,PNNביולי .(2013
ב .בדברים שנשא מחמוד אלעאלול ,בכינוס "ועידת פלסטין השלישית להתנגדות עממית" ,אמר,
שיש להפיץ את עניין ההתנגדות העממית כחלופה בה בחר העם הפלסטיני בעת הנוכחית.
הוא הוסיף ,כי אין פירוש הדבר ,שהפלסטינים זנחו חלופות אחרות .הוא שיבח את היצירתיות
של ההתנגדות העממית בתקופה האחרונה שבאה לידי ביטוי בהקמת המאחזים והניסיונות
להרוס את גדר הביטחון )מען 31 ,באוגוסט .(2013
ג .תופיק אלטיראוי ,חבר הוועד המרכזי של הפתח ,קרא לתושבי הערים והכפרים להקים
"מגנים אנושיים" כדי "להגן על אנשי ההתנגדות" ולשמור על המולדת )ופא 26 ,באוגוסט .(2013
בהתבטאות נוספת בתגובה לדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר תופיק אלטיראוי ,כי
תנועת פתח לעולם לא זנחה את הרובה ,האבן והמאבק" ,קרית ארבע וגוש עציון לא שייכים
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לישראל ואילו נצרת ,יפו וחיפה יישארו פלסטיניות .תהיה לנו מדינה פלסטינית מהנהר ועד
הים" )מען 9 ,באוקטובר  ,2013דף הפייסבוק של תופיק אלטיראוי 13 ,באוקטובר .(2013
ד .יאסר דודין ,מזכיר פתח בדרום חברון ,נשא נאום לרגל יום הקמת פתח בו אמר" :אנו
מבטיחים לכם ,כי בשנת  2013נפעל להסלמת המאבק העממי ...בנוסח בלעין ,נעלין,
אלמעצרה) "...טלוויזיה פלסטינית 31 ,בדצמבר .(2012
ה .במהלך פעילות הסברתית ,שקיים נביל שעת' ,חבר הוועד המרכזי של פתח ואחראי קשרי
החוץ בתנועה ,באזור בית ג'אלא בהשתתפות שגרירים וקונסולים אירופאיים קרא ל"התנגדות
עממית נגד הכיבוש הישראלי" )אתר קדס ניוז 11 ,באוקטובר  ;2013רדיו מוטני 12 ,באוקטובר
 .(2013במהלך הפעילות חיבלו מספר פעילים בגדר היישוב הר גילה ,אשר לטענתם ,הוצבה על
שטחי בית ג'אלא )ערוץ  11 ,PNNבאוקטובר .(2013

משמאל :נביל שעת' מתראיין לתקשורת במהלך הפעילות באזור בית ג'אלא )ערוץ  11 ,PNNבאוקטובר (2013

ו.

סלטאן אבו אלעינין ,חבר הוועד המרכזי של הפתח ,אמר בנאום מתלהם שנשא בו תקף את

המשא ומתן עם ישראל ,במהלך עצרת שנערכה בשכם ) 11בנובמבר " (2013הגיע הזמן שלא
נקבל תנחומים על השהידים שלנו ,שנהרגים" ,בהדגישו כי "לכל עם החי תחת כיבוש יש זכות
לנהל התנגדות )מקאומה( לכל סוגיה ובכלל זה גם המאבק המזוין" )מען 11 ,בנובמבר .(2013

האדרת "ההתנגדות העממית" והסתה לאלימות ולטרור ברשתות
החברתיות של פתח
 .85הרשתות החברתיות של פתח משמשות פלטפורמה למסרי הסתה לאלימות ולטרור .באתר
מופיעות כרזות המאדירות את "ההתנגדות העממית" ,מצביעות על חשיבות המאבק המזוין כאמצעי
להשגת המטרות הפלסטיניות ,מטפחות את דמותם של השהידים ושל מבצעי פיגועים ומפיצות שנאה
לישראל .להלן דוגמאות.
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"גיבורי האבנים .האבנים שלנו חזקות יותר מכדורי הרובה שלכם" )דף הפייסבוק הרשמי של פתח 11 ,ביולי (2013

"גשר השיבה" )דף הפייסבוק הרשמי של פתח 14 ,ביולי (2013
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מימין:כרזה עליה נכתב "מולדתי לימדה אותי כי דם השהידים הוא אשר מסמן את גבולותיה")דף הפייסבוק הרשמי של
תנועת הפתח 21 ,ביולי .(2013משמאל" :כמה לייקים לנשמת השהיד  , ?..מלך מטעני הנפץ פאדי קפישה" .בתמונה
פאדי קפישה 12מכין חגורות נפץ )דף הפייסבוק הרשמי של תנועת הפתח 22 ,ביולי .(2013

כרזה שהתפרסמה בדף הפייסבוק של משרד הגיוס והארגון של פתח .בכרזה נראה אבו מאזן נואם בעצרת האו"ם לצד
פלסטיני חמוש ברובה ופלסטיני נוסף המחזיק בידו אבן גדולה .באיור נכתב "פתח .מאבק בכל הדרכים עד ]להקמת[
המדינה" )דף הפייסבוק של משרד הגיוס והארגון בפתח 8 ,בספטמבר .(2013

 12פאדי קפישה -פעיל בזרוע הצבאית של פתח משכם .נהרג ב 31-באוגוסט  2006במהלך פעילות צה"ל בשכם .קפישה היה
מעורב בהכנת עשרות חגורות נפץ ובניסיונות לבצע פיגועים בישראל באמצעות מכוניות תופת.
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מימין" :וזעם ,וזעם ,וזעם" :כרזה המסיתה לאלימות נגד ישראל )דף הפייסבוק של משרד הגיוס והארגון בפתח17 ,
ביולי  .(2013משמאל :דף פייסבוק " :מוות לישראל" .קריאה כללית להפיץ ולפרסם זאת בדפי הפייסבוק והאינטרנט )דף
הפייסבוק של גדודי חללי אלאקצא -צבא אלעאצפה 29 ,בספטמבר .(2013

כרזה בדף הפייסבוק " :החלטתנו ,התנגדות"
)דף הפייסבוק של גדודי חללי אלאקצא -צבא אלעאצפה 4 ,באוקטובר (2013
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