נובמבר 2015

ממצאי בדיקת ביניים של פרופיל מבצעי פיגועים
ביהודה ושומרון בגל הטרור הנוכחי1
) 14בספטמבר –  15נובמבר (2015

שני נערים ,שניסו לבצע פיגועי דקירה ,בעלי חזות חילונית מודרנית .מימין :אחמד אבו אלרב ,בן  ,17שניסה לבצע פיגוע
דקירה בתחנת הדלק סמוך למעבר ג'למה ב 2-בנובמבר ) 2015דף הפייסבוק קדס נט 2 ,בנובמבר  .(2015משמאל:
בשאר אלג'עברי ,בן  ,15שניסה לבצע פיגוע דקירה בסמוך ל"בית השלום" בחברון ב 20-באוקטובר ,hamasms) 2015
 20באוקטובר .(2015

כללי
.1

בחודשיים האחרונים מתקיימת מתקפת טרור ואלימות פלסטינית ,שהחלה במהלך חגי תשרי

ועדיין נמשכת בכל עוזה .את ראשיתה ניתן להערכתנו לראות בפיגועי ידויי האבנים שבו נהרג
אלכסנדר לבלוביץ ,סמוך לארמון הנציב שבדרום ירושלים ,ב 14-בספטמבר  .2015מתקפת הטרור
והאלימות החלה בהר הבית ובירושלים ,בהמשך ,התפשטה ל"פנים" ישראל וליהודה ושומרון תוך
התמקדות בעיר חברון וסביבותיה.
.2

בחודשים שחלפו עד כה נהרגו בגל הטרור  23אנשים ,מהם  21ישראלים וכן אזרח אריתריאי

ואזרח פלסטיני ,שנקלעו לזירת הפיגועים )עדכני ל 24-בנובמבר  .(2015כמו כן נפצעו  185בני אדם,
עשרים מהם באורח קשה )נתוני מגן דוד אדום ,כמצוטטים ע"י משרד החוץ ,עדכניים ל 22-בנובמבר
 .(2015כמו כן נהרגו כ 93-פלסטינים ,רובם מיהודה ושומרון וכמה מאות פלסטינים נפצעו) 2מספר
ההרוגים הפלסטינים מבוסס על נתוני משרד הבריאות הפלסטיני בראמאללה ,עדכניים ל 22-בנובמבר
.(2015
 1בהמשך לפרסום מרכז המידע מה 3-בנובמבר " :2015ממצאי בדיקה ראשונית של פרופיל המחבלים ,אשר ביצעו פיגועים
בישראל בגל הטרור הנוכחי ) 14בספטמבר  25 -באוקטובר ."(2015
 2על פי נתוני משרד הבריאות בראמאללה נפצעו  3,700פלסטינים במהלך מתקפת הטרור והאלימות .מספר זה נראה לנו
מוגזם ביותר והוא נועד לשמש את הפלסטינים לצרכי תעמולה אנטי-ישראלית .להערכתנו מרבית הפצועים הינם נפגעי
שאיפת גז מדמיע או כאלו שנפצעו באורח קל ביותר במהלך הפרות סדר ,אשר שבו עד מהרה לאיתנם.
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.3

עבודה זאת מהווה עבודת המשך לבדיקה שקיימו חוקרי מרכז המידע של פרופיל המחבלים,

שביצעו פיגועים בירושלים וב"פנים" ישראל במהלך במתקפת הטרור הנוכחית .3היא נועדה להרחיב
ולהעמיק את הבנתנו באשר לפרופיל המחבלים מבצעי הפיגועים במתקפת הטרור הנוכחית תוך
ניסיון לבחון האם ובאלו תחומים קיים שוני בין פרופיל מבצעי הפיגועים בישראל לבין זה של
מבצעי הפיגועים ביהודה ושומרון .בהמשך תפורסם עבודת המשך ,שתבחן את פרופיל הפלסטינים,
שנהרגו במהלך הפרות סדר אלימות ובעימותים עם כוחות הביטחון הישראלים ביהודה ושומרון.

עיקרי ממצאי העבודה
.4

המחבל הפלסטיני המבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון ואזרחים בשטחי יהודה ושומרון הינו

בדרך כלל צעיר ,רווק ,לרוב בגילאי  ,26-22אך במקרים רבים גם בגילאי  .20-16במקרים רבים
הוא סיים את לימודיו התיכוניים והצטרף למעגל האבטלה או שמצא עבודת בלתי הולמת
לכישוריו .אין לו עבר של מעורבות בפיגועים והוא אינו משתייך לאחד מארגוני הטרור .המחבל
ביצע את הפיגוע לבד )רק במקרים בודדים ביצעו את הפיגועים ,בעיקר פעולות מורכבות כגון פיגועי
ירי ,חוליות שכללו שני מחבלים או יותר(,כתוצאה מהחלטה אישית ,לעיתים באופן ספונטני .החלטה
זאת התקבלה ללא הנחייה "מלמעלה" ,לעיתים גם ללא ידיעת בני משפחתו.
 .5המחבל המבצע את הפיגועים טעון באופן בסיסי במוטיבציות לאומיות ודתיות אולם לשיקוליו
האישיים יש משקל רב בקבלת ההחלטה לבצע את הפיגוע ,שסיכון רב כרוך בביצועו )כ60%-
מהמחבלים שביצעו פיגועים ביהודה ושומרון נהרגו במהלך הפיגועים( .החלטתו של המחבל מושפעת
גם מתסכול אישי ,רצון לזכות בתהילה לאחר הפיכתו לשהיד ,נקמה על מות חברים וקרובים
וחשיפה להסתה קשה בכלי התקשורתי וברחוב הפלסטיני .להתמשכות מתקפת הטרור ולמותם של
עשרות צעירים פלסטינים במהלכה יש "אפקט מדבק" ,המועבר בין הצעירים באמצעות הרשתות
החברתיות )במיוחד הפייסבוק( ,ותורם גם הוא למוטיבציה שלהם לבצע את הפיגועים.

 3ראו פרסום מרכז המידע מה 2-בנובמבר " :2015ממצאי בדיקה ראשונית של פרופיל המחבלים ,אשר ביצעו פיגועים בישראל
בגל הטרור הנוכחי ) 14בספטמבר  25 -באוקטובר ."(2015
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הסתה לפיגועי דקירה בדף פייסבוק בשם "שונאי ישראל" :איאד אלעואודה ,מחבל מאזור חברון ,אשר ביצע פיגוע
דקירה בקריית ארבע ,העלה פוסט לדף פייסבוק זה .הטלוויזיה הפלסטינית הממלכתית ) 24באוקטובר  (2015עשתה
"לייק" לדף הפייסבוק "שונאי ישראל" )דף הפייסבוק שונאי ישראל 17 ,באוקטובר .(2015

 .6כ 60%-מהמחבלים ,שביצעו פיגועים ביהודה ושומרון היו תושבי העיר חברון והכפרים
הסמוכים לה .כמחצית מהפיגועים בוצעו בחברון ובסביבותיה ועוד כ 12%-מהפיגועים בוצעו
באזור גוש עציון הסמוך לה .רובם הגדול של הפיגועים היו פיגועי דקירה באמצעות סכינים וחפצים
חדים )כ 80%-מכלל הפיגועים( ,שהפכו למאפיין הבולט של מתקפת הטרור הנוכחית .מקצתם היו
פיגועי דריסה )כ (12%-ופיגועי ירי ) .(8%הפיגועים בוצעו לעבר כוחות הביטחון ומקצתם לעבר
אזרחים .אתרים מועדפים לביצוע הפיגועים היו צמתים )למשל ,צומת גוש עציון "המועד לפורענות"(,
מחסומים ונקודות ביקורת של צה"ל ,טרמפיאדות ,התקהלויות של אזרחים ואנשי צבא ומעברי
גבול )מעבר ג'למה שבצפון השומרון "המועד לפורענות"(.
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הסתה לפיגועי דקירה

מימין:כרזה המעודדת פיגועי דקירה .בערבית " :הצת אותה) ,את( המהפכה" )דף הפייסבוק "שונאי ישראל"17 ,
באוקטובר  .(2015משמאל :הדרשן המסית מרפיח ,אשר קרא לדקור יהודים
)דף הפייסבוק "שונאי ישראל" 17 ,באוקטובר .(2015

 .7מהבחינה הסטטיסטית בוצעו רק ארבעה פיגועי ירי ביהודה ושומרון ,כ 8%-מכלל הפיגועים,
שנבדקו .אולם למרות זאת הם היו הקטלניים ביותר וגבו בתקופה הנסקרת ארבעה קורבנות,
כרבע ממספר ההרוגים הישראלים .מספר זה גדל עוד יותר לאחר פיגוע הירי בגוש עציון )19
בנובמבר  ,(2015שאינו נכלל בעבודה הנוכחית ,במהלכו נהרגו שלושה בני אדם נוספים )שני
ישראלים ופלסטיני( .שיעור הרוגי פיגועי הירי ממספר ההרוגים ביהודה ושומרון עלה איפא בעקבות
הפיגוע בגוש עציון לקרוב לשליש .4פיגוע הירי אינם נכללים במדיניות "ההתנגדות העממית" של
הרשות הפלסטינית ופתח אולם למרות זאת הרשות אינה מגנה בפומבי פיגועים אלה ובפועל
תומכת בהם .רמת

הקטלניות הגבוהה שלהם ותמיכת הציבור הפלסטיני בפיגועי הירי עלולים
5

להערכתנו לעודד ביצוע דפוס זה של פיגועים ,ככל שתמשך מתקפת הטרור .
.8

מהו מקומם של ארגוני הטרור הממוסדים במתקפת הטרור? במקרים רבים חמאס ,הזרוע

הצבאית של פתח וארגונים נוספים ,ניסו "לנכס לעצמם" ,לאחר מעשה ,את מבצעי הפיגועים.
הדבר מצא ביטויו בפרסום מודעות אבל בשם הארגונים ובהשתתפות פעילי הארגונים בהלוויות
שלהם .אולם הרושם הברור הוא ,שעד כה רק בודדים מקרב מבצעי הפיגועים היו פעילים של ממש
בארגוני הטרור וגם אז ספק אם ביצעו את הפיגועים בעקבות אכוונה מסודרת וסיוע בנשק
ובכסף .מצב זה עלול להשתנות אם וכאשר פיגועי היחידים יאבדו את התנופה וארגוני הטרור
הממוסדים ינסו "לשמר את האנתיפאדה" ולהסלים את הפיגועים )בארסנל של ארגוני הטרור

 4אם נוסיף למניין ההרוגים  6הרוגים בפיגועי ירי בשטח ישראל אזי מהווים הרוגי פיגועי הירי ל 13-מתוך  23הרוגים )קרי,
למעלה ממחצית(
 5ב 16-בנובמבר  2015פרסם מכון הסקרים ) PCPOהמרכז הפלסטיני לדעת קהל( ,בהובלתו של ד"ר נביל כוכאלי ,סקר דעת
קהל חדש ,שדגם  1,000פלסטינים .אחד ממצאי הסקר הוא ש 45.8%-מהנשאלים השיבו כי על תושבי הגדה המערבית
וירושלים המזרחית לפתוח באינתיפאדה שלישית ,אלימה יותר מקודמותיה ,ולהתחיל לשאת כלי נשק.
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הממוסדים מצויים סוגים רבים של פיגועי טרור בעלי אופי "צבאי" ,החל בפיגועי ירי וכלה בפיגועי
התאבדות(.

האם יש למתקפת הטרור הנוכחית קשר לדאעש?
.9

עד כה לא איתרנו קשר בין מבצעי הפיגועים לבין דאעש או פעילים המזוהים עימו .כמו כן לא

מצאנו ביטויים אידיאולוגיים של הסלפים-ג'האדיסטים בקרב מבצעי הפיגועים .עם זאת מבצעי
הפיגועים חשופים לתהודה התקשורתית העצומה וליוקרה הרבה שיש לפעולות הטרור של דאעש,
בדגש על הרג אויבים למיניהם באמצעות סכינים ,לכך עשויה להיות תרומה להפיכת הסכינים ל"כלי
הנשק" המוביל במתקפת הטרור הנוכחית.
 .10בהשוואה ,שנערכה בין הפרופיל של מבצעי הפיגועים ביהודה ושומרון לבין אלו שבישראל עולים
קווי דמיון רבים ,בעיקר בכל הנוגע למוטיבציות ולדפוס הפיגועים .עם זאת נמצאו גם כמה הבדלים:
א .המוצא החברוני של המחבלים :ביהודה ושומרון בולט משקלם של מחבלים ,שמוצאם מחברון
ומכפרים ועיירות שבסביבותיה )כ .(60%-בישראל לעומת זאת בולט משקלם של המחבלים
תושבי שכונות מזרח ירושלים וצפונה )כ .(75%-עם זאת תושבים מחברון ביצעו פיגועים גם
בישראל )כ 15%-מכלל מבצעי הפיגועים( בעוד שמחבלים ממזרח ירושלים ביצעו פיגועים גם
ביהודה ושומרון )כ 10%-מכלל מבצעי הפיגועים( .במרבית המקרים מחבלים מאזור חברון
וממזרח ירושלים העדיפו לבצע פיגועים באזור מגוריהם אולם היו גם מקרים בהם התבצעו
הפיגועים ע"י מחבלים מחברון וממזרח ירושלים בערי ישראל )מחבלים ממזרח ירושלים העדיפו
לבצע פיגועים בעיר ירושלים בעוד שמחבלים מאזור חברון ביצעו פיגועים בדרום ישראל(.
ב .הקטלניות של פיגועי ירי ביהודה ושומרון :ביהודה ושומרון בוצעו ארבעה פיגועי ירי מתוך 49
)כ 8%-מכלל הפיגועים( .לאלו נוסף פיגוע ירי בגוש עציון )שאירע לאחר כתיבת עבודה זאת(,
שבו נהרגו שלושה בני אדם ,שני ישראלים ופלסטיני .למרות שמהבחינה המספרית מהווים פיגועי
הירי מיעוט בקרב כלל הפיגועים אלו הם הפיגועים הקטלניים ביותר ,שגרמו לקרוב לשליש
ממספר ההרוגים במתקפת הטרור הנוכחית .הריבוי היחסי של פיגועי הירי ביהודה ושומרון
לעומת ישראל נובע להערכתנו משיקולי נוחות מבצעית ,כולל זמינותם של כלי הנשק ,יכולת
הנסיעה של המחבלים בכלי רכב ,שמהם ניתן לבצע את הירי ולחמוק מזירת הפיגוע ,ויכולת
ההיטמעות שלהם בקרב אוכלוסייה אוהדת.6

 6למרות ,שפיגועי הירי אינם נכללים בהגדרה של "ההתנגדות העממית" נמנעת הרשות הפלסטינית מלגנות אותם ובפועל
יוצרת אווירה המעודדת אותם .פיגועי הירי הינם חלק מ"הפיגועים הצבאיים" הנלווים לטרור העממי )"ההתנגדות העממית"(.
פיגועים אלו גרמו למרבית ההרוגים הישראלים בששת שנות מדיניות "ההתנגדות העממית" .עבודת מחקר על "קטלניות
הטרור העממי" הראתה ,כי  31מתוך  48ההרוגים )כ (65%-נהרגו בפיגועים צבאיים .הרשות הפלסטינית עדיין מתעקשת
לתאר את "ההתנגדות העממית" והפיגועים הצבאיים הנלווים אליה כ"התנגדות" בלתי אלימה ,המתבצעת בדרכי שלום
)ראו מסמך מרכז המידע מה 15-באוקטובר " :2015קטלניות הטרור העממי :ניתוח האבידות הישראליות בשש שנות
"ההתנגדות העממית" ,המכונה ע"י הרשות הפלסטינית "התנגדות בדרכי שלום"(.
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עידוד פיגועי ירי ע"י חמאס

מימין :כרזה ,שפרסמה סיעת הגוש האסלאמי של חמאס באוניברסיטת חברון המברכת את מבצעי פיגוע הירי בדרום
הר חברון ,שבמהלכו נהרגו הרב ליטמן ובנו נתנאל ז"ל .בערבית נכתב" :חברון מתנגדת .תבורך ידך איש
ההתנגדות .מות שני מתנחלים ופציעת אחרים בפיגוע ירי לעבר רכבם סמוך לעיר חברון" )דף הפייסבוק של סיעת
הגוש האסלאמי של חמאס באוניברסיטת חברון 13 ,בנובמבר  .(2015משמאל :כרזה ,שפורסמה לאחר הפיגוע סמוך
לאיתמר ,שבו נהרגו בני הזוג הנקין ז"ל ב 1-באוקטובר  .2015הכרזה קוראת להצית את הגדה באמצעות פיגועי ירי.
בערבית נכתב" :פיגוע שכם ו"הגדה" )דף הפייסבוק  2 ,PALDFבאוקטובר .(2015

ג .גיל מבוגר יותר של הצעירים מבצעי הפיגועים :מתקפת הטרור מתבצעת ביהודה ושומרון
כמו גם בישראל ע"י צעירים .אולם בעוד שבישראל בולט משקלם של בני ה .20-16-הרי
שביהודה ושומרון בולטת גם קבוצת בני הגיל של בני  ,26-22המהווה כמחצית ממבצעי
הפיגועים )בישראל היא מהווה כרבע בלבד( .המדובר בצעירים ,שכבר סיימו לימודיהם
התיכוניים ,רובם מצאו עבודות שאינן הולמות כישוריהם או שהצטרפו למעגל האבטלה ,ומיעוטם
המשיכו בלימודיהם באוניברסיטאות .למוטיבציות הלאומיות-דתיות של הצעירים הללו מצטרפת
להערכתנו מידה רבה של תסכול אישי ורצון להאדרה או לנקמה באמצעות הקרבה אישית
הנתפסת כהרואית )לאחר הפיכתם לשהידים הם אכן זוכים לגילויי הערצה וחלקם הופכים למודל
לחיקוי לבאים אחריהם(.
 .11בבדיקת משקלם של הסטודנטים ובוגרי אוניברסיטאות בקרב מבצעי הפיגועים לא מצאנו
הבדלים משמעותיים בין ישראל )כ (15%-לבין יהודה ושומרון )כ .(12%-ממצאי הבדיקה מצביעים,
כי בשלב זה הסטודנטים אינם מתגייסים בהמוניהם לביצוע פיגועים ,בישראל או ביהודה ושומרון
על אף ההסתה הקשה הקיימת באוניברסיטאות .דומה ,כי הסטודנטים מעדיפים בשלב זה
"לפרוק את מרצם" על מקלדת המחשב או בהפגנות והפרות סדר אלימות ולא באמצעות ביצוע
פיגועים בפועל .מצב זה עלול להערכתנו להשתנות אם וכאשר פתח ,חמאס וארגוני טרור נוספים
"יכנסו לתמונה" ,ירחיבו את מעגל הטרור וידרבנו את הסטודנטים ,הנמצאים בהשפעתם ,ליטול חלק
בפיגועים )כדרך שעשו באנתיפאדה השנייה במהלכה הפכו כמה מהאוניברסיטאות לחממות
לטרוריסטים(.
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הערות מתודולוגיות
 .12בעבודה זאת נבחן פרופיל של  59מחבלים פלסטינים ,שביצעו או ניסו לבצע  49פיגועי דקירה,
דריסה או ירי ביהודה ושומרון במהלך מתקפת הטרור הנוכחית .מרביתם נהרגו במהלך הפיגועים
ועליהם נמצא בסיס מידע טוב יחסית .מקצתם נפצעו ו/או נתפסו ע"י כוחות הביטחון הישראלים ,או
שהצליחו להימלט מזירת הפיגוע ,ו/או שהסגירו את עצמם לידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים .עליהם
בסיס המידע הינו חלקי ולעיתים אינו קיים .מתוך  59המחבלים הפלסטינים שנבחנו על  47נמצא מידע
באיכות סבירה ,ברמה משתנה של פירוט ומהימנות ,בעוד שעל  12מחבלים לא נמצא מידע או
שהמידע הינו דל ביותר.
 59 .13המחבלים שנבחנו בעבודה זאת השתתפו ב 49-פיגועים ,שבוצעו ביהודה ושומרון .לא
נבדקו בעבודה )בהעדר בסיס נתונים סביר( פיגועים שנמנעו/סוכלו מבעוד מועד ,אירועי הנחת/השלכת
מטענים ,ידויי אבנים/השלכת בקבוקי תבערה ואירועי ירי לעבר כוחות הביטחון הישראלים במהלך
פעילות ביטחונית .אולם למרות מגבלות אובייקטיביות אלו אנו סבורים ,כי ממצאי העבודה משקפים
את הפרופיל של הצעיר הפלסטיני ,שביצע ביוזמתו פיגוע נגד יעדים ישראלים )אנשי כוחות
הביטחון או אזרחים ישראלים( ביהודה ושומרון.
 .14תארוך :העבודה בוחנת את החודשיים הראשונים של מתקפת הטרור הפלסטינית .זאת החל
מה 14-בספטמבר ) 2015שבה לדעת מרכז המידע ניתן לראות את תחילתה של מתקפת הטרור(
ועד ה 15-בנובמבר  .2015תאריך סיום הבדיקה )ה 15-בנובמבר( הינו טכני-שרירותי באשר
מתקפת הטרור נמשכת גם לאחר מכן .המדובר איפא בבדיקת ביניים ,שיהיה צורך לעדכן אותה
ולהרחיב אותה בהמשך.
 .15מקורות :העבודה מתבססת על מעקב שיטתי המתבצע אחר אירועי הטרור בסיכומים השבועיים
שמפרסם מרכז המידע למודיעין ולטרור .היא מסתמכת בעיקר על מגוון של מקורות ראשוניים,
פלסטינים וישראליים .נעשה בה שימוש רב במידע מהתקשורת הפלסטינית בדגש על אתרי אינטרנט
והרשתות החברתיות .במסגרת זאת נבחנו דפי פייסבוק אישיים ,אתרים ,שהוקמו לזכר המחבלים
ההרוגים ,עדויות מקורבים ,אתרים של ישובים פלסטינים שונים ועוד .מולם נבחנו מקורות ישראליים
ובתוכם דיווחים של משטרת ישראל ,כתבי האישום ,שהוגשו נגד מבצעי הפיגועים שנתפסו ,אתר
שירות הביטחון הכללי ומידע רב ומגוון שהתפרסם בתקשורת הישראלית.
 .16מבנה העבודה :עבודה זאת כוללת שלושה נספחים .הראשון מציג את הממצאים העולים
מניתוח פרופיל המחבלים מבצעי הפיגועים ביהודה ושומרון; השני מנתח באופן פרטני את דמותו של
כל אחד ממבצעי הפיגועים; השלישי מסכם את המידע הידוע לנו על המחבלים ועל הפיגועים שביצעו.
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נספח א'
הממצאים העיקריים העולים מניתוח פרופיל המחבלים
מבצעי הפיגועים ביהודה ושומרון
) 14בספטמבר 15-בנובמבר (2015
כללי
 .1עבודה זאת מתבססת על בחינת פרופיל של  59מחבלים פלסטינים ,שביצעו או שניסו לבצע 49
פיגועים בשטחי יהודה ושומרון ומאז תחילת הגל הטרור הנוכחי .זאת החל מה 14-בספטמבר ועד
 19בנובמבר ) 2015מועד שרירותי ,שבו הסתיימה בדיקת שמות המחבלים( .על מרבית המחבלים
) 47מהם( יש בידינו מידע ברמות משתנות של פירוט ומהימנות .על  12ממבצעי הפיגועים ,בעיקר
אלה שהצליחו להימלט או שהסגירו עצמם למנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית ,אין בידנו מידע
או שהמידע אודותיהם מועט ביותר.

מתווה הפיגועים
 .2מתוך  49הפיגועים ,שנבחנו בעבודה זאת  39פיגועים היו במתווה של דקירה בסכין או בחפץ חד
אחד )קרי ,כ 80%-מהפיגועים שנבדקו( .שיעור פיגועי הדקירה ביהודה ושומרון דומה איפא לזה,
שבוצע בירושלים ובמקומות נוספים בישראל )כ 79.3%-מכלל הפיגועים( .שישה היו פיגועי דריסה
)כ 12%-מהפיגועים שנבדקו( ,שיעור גבוה יותר מזה שבישראל )בישראל בוצעו שני פיגועי דריסה,
אחד מהם פיגוע משולב של דריסה ודקירה( וארבעה היו פיגועי ירי )כ 8%-מכלל הפיגועים( .סה"כ
היוו פיגועי הטרור העממי )"ההתנגדות העממית"( ביהודה ושומרון קרוב ל 92%-מכלל הפיגועים.

התפלגות סוגי הפיגועים

4 6
פיגועי דריסה

39

פיגועי דקירה
פיגועי ירי
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 .3רובם של  49הפיגועים בוצעו ע"י מפגע בודד ,באופן ספונטני ,ללא תכנון מראש ותוך שימוש
בכלי נשק "קרים" )סכינים וחפצים חדים ,מכוניות( .שישה פיגועים בוצעו ע"י זוגות )לרוב של
מחבלים ובמקרה אחד שתי נערות אחיות( .פיגוע אחד ,יוצא דופן ,היה פיגוע ירי ,שבוצע ב1-
באוקטובר  2015ע"י חוליה ,שמנתה ארבעה פעילים של חמאס ובו נהרגו בני הזוג הנקין ז"ל.
פיגוע זה ככל הנראה תוכנן מראש ומאפייניו חרגו מהמתווה המוכר של הפיגועים.
 .4גם ביהודה ושומרון הוכח ,שרמת הקטלניות של פיגועי הדקירה והדריסה הספונטניים היא
נמוכה יחסית )בהשוואה לפיגועי הירי( מספר ההרוגים שהיא גרמה לאזרחים ולאנשי כוחות הביטחון
הישראליים הינו נמוך באופן יחסי .לעומת זאת סיכויי המחבל התוקף למצוא מותו במהלך פיגוע
הדקירה או הדריסה גבוהים :מקרב  57מחבלים ,שעליהם היה בידינו מידע 34 ,מצאו מותם בעת
ביצוע הפיגוע )כ 17 .(60%-מהמחבלים נעצרו ורק שישה מחבלים )כ (10%-הצליחו להימלט.
 .5למרות הסיכון האישי הרב משכו של גל הפיגועים על פני תקופה ארוכה יחסית מוכיח ,כי עדיין
קיים מאגר לא מבוטל של צעירים וצעירות ,שממניעים שונים )ראו בהמשך( מוכנים לצאת לבצע
פיגועי דקירה ,דריסה וירי ביהודה ושומרון ,תוך שהם לוקחים בחשבון את הסיכון האישי הרב
הכרוך בכך.

מיקומם הגיאוגרפי של זירות הפיגועים ביהודה ושומרון
פילוח  47פיגועים )מתוך  (49על פי מקום גיאוגרפי
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 .6רובם המכריע של הפיגועים בוצעו במקומות בהם מתקיים חיכוך בין כוחות הביטחון הישראליים
לבין האוכלוסייה הפלסטינית ,בדגש על העיר חברון וסביבותיה .כשני שליש מהפיגועים בוצעו נגד
כוחות הביטחון הישראלים המהווים מטרה מועדפת )חיילים ,לוחמי משמר הגבול ומאבטחים
אזרחים( .מקצת הפיגועים )כשליש( כוונו נגד אזרחים.
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 .7מרבית הפיגועים בוצעו בחברון ובסביבותיה :מבין  47זירות פיגועים ) 25כ (53%-היו בחברון
ובסביבותיה )קריית ארבע ,מערת המכפלה ,הישוב היהודי בעיר ,מחסומים וצמתים בעיר
ובסביבותיה( .שש זירות פיגועים נוספות )כ (12%-היו באזור גוש עציון הגובל באזור חברון .מרבית
הפיגועים ביהודה ושומרון )כשני שליש( בוצעו איפא במרחב הגיאוגרפי של חברון וגוש עציון
בעיקר ע"י מחבלים שמוצאם מחברון ומכפרים שבסביבתה )ראו להלן(.
 .8התמקדות הפיגועים במרחב חברון ושיעורם הגבוה של המחבלים ממרחב חברון איננה מקרית.
שכן חברון הינה המקום הבולט ביהודה ושומרון בו מתקיים מתח פוליטי חברתי ודתי מתמיד בין
התושבים הישראלים לבין האוכלוסייה הפלסטינית .לכך ניתן להוסיף את הימצאותה של מערת
המכפלה ,אתר קדוש ליהדות ולאסלאם ,שגם בה מתקיים חיכוך בין מוסלמים ליהודים .גורם נוסף
התורם למרכזיותה של חברון הינו התמיכה הרבה שיש לחמאס בחברון ובסביבותיה .למרות
שמתקפה הטרור הנוכחית מתבצעת ע"י מחבלים בודדים ובאופן ספונטאני ,הרי שההסתה הבלתי
פוסקת של חמאס לבצע פיגועים ולהגביר את "אנתיפאדת אלקדס" מקבלת תהודה דווקא
במרחב חברון.

קריקטורה בעיתון פלסטין של חמאס ,המשבחת את מבצעי הפיגועים באזור חברון .הכיתוב בערבית" :ענבי חברון",
"חברון מתקוממת" )פלסטין 26 ,באוקטובר .(2015

199-15

11

גילם ועיסוקם של מבצעי הפיגועים
פילוח גילם של ) 48מתוך  (49מבצעי פיגועים ביהודה ושומרון
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 .9גילם של הצעירים ,מבצעי הפיגועים ביהודה ושומרון ,גבוה במקצת מזה של מבצעי הפיגועים
בישראל .בקרבם בולטות שלוש קבוצות:
א .גילאי  :20-16מתוך  48מבצעי פיגועים ביהודה ושומרון  20הינם בגילאי ) 20-16קרי ,כ42%-
מכלל מבצעי הפיגועים( .לעומת זאת ,בישראל מתוך  35מבצעי פיגועים  18הינם בגילאים הללו
)קרי ,כ.(51%-
ב .גילאי  :26-22מתוך  48מבצעי פיגועים ביהודה ושומרון  23הינם בגילאי ) 26-22קרי ,כ48%-
מכלל מבצעי הפיגועים( .לעומת זאת ,בישראל מתוך  35מבצעי פיגועים רק תשעה היו בגילאים
הללו )קרי ,כ.(26%-
ג .כמו בישראל ,כך גם ביהודה ושומרון היו מקרים חריגים ,הנמצאים בקצוות של הסטטיסטיקה:
באחד המקרים ניסה נער בן  15יחד עם בן דודו בן ה 17-לדקור חייל צה"ל בסמוך ל"בית
השלום" בחברון .במקרה אחר ניסתה אישה בת  72לבצע פיגוע דריסה בצומת חלחול .ממצאי
הבדיקה מראים ,כי רק מחבלים בודדים היו בגילאי  15ומטה או  27ומעלה.
 .10המאפיין הבולט יותר של המחבלים ביהודה ושומרון הינו ,שהמדובר בצעירים ,מהם כאלו
הלומדים בבתי ספר תיכוניים וכאלו שסיימו אותם .רוב מסיימי הלימודים הצטרפו למעגל האבטלה או
שמצאו עבודות שאינן הולמות כישוריהם .מיעוטם )שבעה( המשיכו בלימודיהם באוניברסיטאות אולם
משקלם בכלל מבצעי הפיגועים ,כאמור לעיל ,אינו גבוה.

199-15

12
 .11צעירים אלו מראים נכונות לסכן את חייהם להערכתנו מתוך שילוב של מוטיבציות לאומיות
ודתיות עם מידה רבה של תסכול אישי ומניעים אישיים )ראו להלן( .לאחר מותם הם זוכים לגילויי
הערצה מצד חבריהם ,הרחוב הפלסטיני ,הרשות הפלסטינית ופתח ,חמאס וארגונים נוספים .כמה
מהם הופכים למודל לחיקוי כך שמותם מדרבן צעירים נוספים ללכת בעקבותיהם.

כבוד "ממלכתי" למחבל ,שביצע פיגוע דריסה :טקס הלוויה צבאי רשמי מטעם הרשות הפלסטינית של
אבראהים סמיר אבראהים סכאפי ,צעיר בן  ,22שביצע פיגוע דריסה בכביש  60סמוך לחלחול .גופתו נישאת על
כתפי פעילי מנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני )ופא 5 ,בנובמבר .(2015

מוצאם של מבצעי הפיגועים
פילוח מוצאם של  49מבצעי הפיגועים

עוטף ירושלים

21

חברון

6

האזור הכפרי של חברו

1
2
5
8

6

אזור ג 'נין
שכם וסביבותיה
אזור ראמאללה
קלקיליה
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 .12מניתוח הממצאים לגבי מוצאם של מבצעי הפיגועים עולה ,שרובם המכריע של מבצעי
הפיגועים ) 29מתוך  (49הוא מהעיר חברון ומסביבותיה )כ ,(60%-הסיבות לכך נותחו לעיל .מבין
 29תושבי אזור חברון  21הינם תושבי העיר חברון ושמונה מתגוררים מהכפרים הסמוכים לה
)מסעיר יצאו ארבעה מבצעי פיגועים; מבית אולא ,בני נעים ,בית עוא ודורא  -יצא מחבל אחד מכל
אחד מהכפרים(.
 .13לאחר חברון ,בהפרש ניכר ,מצויים אזורים אחרים ביהודה ושומרון :מאזור ג'נין יצאו שישה
מבצעי פיגועים )חמישה מקבטיה ואחד מסאנור(; משכם וסביבותיה יצאו חמישה מבצעי פיגועים
)ביניהם ארבעה חברי חוליה אחת(; מאזור ירושלים )ענאתא ,אבו דיס ,ביר נבאלא ,קטנה ,אלעזריה(
יצאו שישה מבצעי פיגועים .בולט מיעוטם של מבצעי הפיגועים מאזור ראמאללה וסביבותיה )שניים(,
ייתכן בשל השפעה ממתנת של הרשות הפלסטינית ומנגנוני הביטחון.
 .14בולט ההבדל שבין מוצאם של המחבלים ,שביצעו פיגועים בישראל לבין מוצא המחבלים
ביהודה ושומרון :כ 75%-ממבצעי הפיגועים בישראל מוצאם מירושלים המזרחית ומאזורים שמצפון
לה בעוד שכ 15%-מוצאם מחברון .ביהודה ושומרון היחס שונה :כ 60%-מוצאם מחברון
ומסביבותיה ורק כ 10%-מוצאם מירושלים המזרחית.
 .15הסיבה לשוני במקומות המוצא הינו ,להערכתנו ,נטייתם של המחבלים לבצע פיגועים סמוך
למקום מגוריהם משיקולים מבצעיים ויתכן גם אישיים וחברתיים .מחבלים ,שמוצאם מחברון
ומסביבותיה מבצעים את רוב הפיגועים בחברון וסביבותיה ובאזורים סמוכים כמו גוש עציון .עם זאת
כאשר נקרית לידיהם הזדמנות מבצעית )יכולת שהייה בישראל ,חוקית או לא חוקית( הם מבצעים
פיגועים גם בישראל .לעומת זאת מחבלים ,שמוצאם ממזרח ירושלים וצפונה נוטים לפעול במרחב
העיר ירושלים ,אולם כאשר נקרית לידיהם הזמדנות מבצעית )יכולת לנוע ולהימצא בשטח ישראל( הם
עושים זאת גם ב"פנים" ישראל.

מצבם המשפחתי של מבצעי הפיגועים
 .16בשל גילם הצעיר של מבצעי הפיגועים רובם המכריע הינם רווקים ורווקות .מבין מבצעי
הפיגועים ביהודה ושומרון רק שישה היו נשואים ,ארבעה מהם אבות ואמהות לילדים .שלושה מבין
מבצעי הפיגועים היו מאורסים .כמו כן )באופן חריג( התבצע אחד הפיגועים ע"י אלמנה ,בת ,72
סבתא לנכדים.
 .17כמו בישראל אחד ממאפייני מבצעי הפיגועים ביהודה ושומרון הינו ,שהמדובר בצעירים ,שטרם
לקחו על עצמם מחויבות משפחתית .נראה כי הדבר מקל על ההחלטה האישית שלהם לצאת
לביצוע פיגועים ,שסיכוייהם להיהרג במהלכם גבוהים .זוהי אולי גם הסיבה שמבין מבצעי
הפיגועים נעדרים ,על פי רוב ,מחבלים בגילאי השלושים והארבעים ,גיל בו אנשים מתמסדים,
מפרנסים משפחות והשיקולים הכלכליים והמשפחתיים שלהם הופכים לדומיננטיים.
 .18כמה ממבצעי הפיגועים הינם בני משפחות ,שאיבדו קרובים בפיגועים אחרים ,או כאלו
שקרוביהם שהו במאסר בישראל .בולט ביניהם פארוק עבד אלקאדר עמר סדר מחברון ,שניסה
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לבצע פיגוע בבית הדסה בחברון ונהרג .אחיו באסל סדר נהרג ב 14-באוקטובר  2015במהלך ניסיון
פיגוע דקירה סמוך לשער שכם בירושלים .מאוחר יותר ב 5-בנובמבר  2015נהרג גם בן דודו מאלכ
אלשריף במהלך ניסיון פיגוע דקירה בצומת גוש עציון .דוגמא אחרת הינה ת'רות אבראהים
אלשעראוי ,מחבלת בת  ,72שנהרגה בעת פיגוע דריסה באזור חברון ) 6בנובמבר  .(2015המחבלת
הייתה אלמנתו של מחבל שנהרג ע"י כוחות צה"ל בחברון בעת האנתיפאדה הראשונה ).(1988

השכלה ועיסוק
 .19בקרב מבצעי הפיגועים בולטים תלמידי בית ספר ולצידם כאלו שסיימו לימודיהם והפכו
למובטלים ,או שעבדו בעבודות פשוטות יחסית )נגר ,מוכר בשוק ,עובד בסופר מרקט ,עובד במפעל
נעלים( .גם בוגרי האוניברסיטה ,שבקרב מבצעי הפיגועים ,למעט אחד ,עבדו בעבודות פשוטות,
שאינן הולמות את השכלתם ,שהיו מובטלים או שהועסקו בעבודות זמניות .מחבל אחד בלבד היה
מהנדס ,שעבד במקצועו )פעיל חמאס שהיה חבר בחוליה שרצחה את בני הזוג הנקין ז"ל(.
 .20מקרב מבצעי הפיגועים ביהודה ושומרון רק שבעה )כ (14%-היו סטודנטים .שיעור הסטודנטים
ביהודה ושומרון דומה לזה של ישראל )כ .(15%-ממצאים אלה מוכיחים ,שלמרות אווירת ההקצנה
האנטי-ישראלית השוררת באוניברסיטאות ביהודה ושומרון ,ומאמצי הגוש האסלאמי )אגודת
סטודנטים של החמאס( ואגודות סטודנטים נוספות לגייס את הסטודנטים לפעולות האלימות והטרור
הרי ,שבפועל הסטודנטים אינם מתגייסים בהמוניהם לבצוע פיגועים .נראה ,כי מספרם של
הסטודנטים גבוה יותר בקרב משתתפי ההפגנות האלימות והפרות הסדר מאשר בפיגועי דקירה,
דריסה וירי ,שמידה רבה יותר של סיכון אישי נשקפת מהם )השערה זאת עדיין נבדקת(.

עבר ביטחוני
 .21הרוב הגדול מקרב מבצעי הפיגועים ביהודה ושומרון לא נטלו חלק בעבר בטרור ובאלימות .רק
שלושה מבין מבצעי הפיגועים ריצו בעבר תקופות מאסר בכלא הישראלי .על שלושה נוספים דווח,
שהשתתפו מספר פעמים בעימותים עם כוחות הביטחון הישראלים אך לא נעצרו .העדר המעורבות
של רוב מבצעי הפיגועים בטרור ובאלימות מצביע גם הוא על המאפיין העממי והספונטאני של
מתקפת הטרור הנוכחית.

ההיבט המגדרי :מעורבותן של נשים בפיגועים
 .22שש מבין ) 59כ (10%-ממבצעי הפיגועים ביהודה ושומרון הן נשים .שיעור הנשים בין
המפגעים ביהודה ושומרון דומה לזה של ישראל )גם כן כ .(10%-גילן של הנשים נע מ 17-ל72-
אולם רובן צעירות )שתיים בנות  ,17אחת בת  ,19אחת בת  22ואחת בת  .(23מרבית הנשים הן
רווקות .אולם ישנם חריגים :אחת מהנשים אחת הייתה נשואה ואם לתינוק ,אחת מאורסת ואחת
אלמנה.
 .23למרות ,שאנו עדים להתעוררות מסוימת בקרב הנשים הנוטלות חלק בהפגנות ובעימותים עם
כוחות הביטחון הישראליים ברחבי יהודה ושומרון הרי ,שמקומן בביצוע פיגועים עדיין נמוך יחסית.
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נראה ,כי בחברה הפלסטינית לא קיים קונצנזוס אודות מיקומן של נשים בפעולות הטרור והאלימות:
כלי התקשורת הפלסטינים המזוהים עם הרשות הפלסטינית ותנועת פתח מציגים לרוב את הנשים
כגורם שווה זכויות בתרומתן לחברה הפלסטינית ומעודדים את המשך מעורבותן "בפעולות
ההתנגדות" .כלי התקשורת המזוהים עם חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין מדגישים יותר את
מקומן של הנשים כשומרות על מסגד אלאקצא )מראביטאת( ופחות כמי שנוטלות חלק פעיל בהפגנות
אלימות ובפיגועים )הגם שחמאס לא היססה להפעיל במהלך האנתיפאדה השנייה נשים בפיגועי
התאבדות(.

פלסטינית רעולת פנים ,עוטה על מצחה סרט צהוב עליו כתוב בערבית "פתח" ,אוספת אבנים במהלך עימותים
באלבירה )ופא 16 ,בנובמבר .(2015

ההשתייכות לארגוני הטרור
 .24כמו בישראל כך גם ביהודה ושומרון בולט האופי הספונטני ,האישי והלא ממוסד של מתקפת
הטרור הנוכחית .זאת ,למרות שהארגונים הפלסטינים ובפרט חמאס ופתח ,ממהרים לנכס לעצמם
את מבצעי הפיגועים ומפרסמים במקרים רבים מודעות אבל בשם ארגוניהם .בפועל נראה לנו שרק
מעטים מבין מבצעי הפיגועים היו חברים פעילים בארגון כלשהו .בקרב מבצעי הפיגועים היו כמה
שהשתייכו לארגוני הטרור .אולם גם אז ,ספק אם ההשתייכות זאת משמעותה שהפיגועים שהם
ביצעו היו מוכוונים ומתוכננים ושמבצעיהם קיבלו סיוע בנשק ובכסף ממפקדות הארגונים.
 .25הזיקה לארגוני הטרור בולטת בעיקר בפיגועי הירי ,שמטבעם הינם מתוכננים יותר ומורכבים
יותר )בשל הצורך להשיג אמצעי לחימה ולאסוף מידע על יעד הפיגוע( .כך למשל ,חוליית חמאס בת
ארבעה מחבלים ,היא זאת שביצעה את פיגוע הירי הקטלני סמוך לאלון מורה ) 1באוקטובר .(2015
אחד מאנשיה היה בעבר אסיר בישראל .פיגוע ירי נוסף בוצע על ידי פעיל המזוהה עם הג'האד
האסלאמי בפלסטין )פיגוע ירי בהר חברון בו נרצחו אב ובנו 13 ,בנובמבר  .(2015עם זאת המדובר
במקרים חריגים ,שאינם מעידים על הכלל.
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המוטיבציה והאידיאולוגיה
 .26כמו בישראל כך גם ביהודה ושומרון המחבלים שביצעו את הפיגועים טעונים במוטיבציות
פלסטיניות-לאומיות ודתיות ,חיים ונושמים את אירועי הטרור העממי והמתחוללים ביהודה
ושומרון בשנים האחרונות ,מושפעים מההסתה האנטי-ישראלית הקשה ונחשפים לחיכוך בלתי
פוסק עם כוחות הביטחון הישראלים .עם זאת נראה ,כי לרוב מבצעי הפיגועים לא הייתה
אידיאולוגיה סדורה ומגובשת .המימד האישי והספונטני של מבצעי הפיגועים הוא זה שלהערכתנו
מילא מרכיב מרכזי בהחלטתם לצאת ולבצע את הפיגועים בישראל וגם ביהודה ושומרון .שיקולים
אישיים אלו עשויים לכלול :תסכול אישי על רקע אבטלה/אי מציאת עבודה הולמת ,רצון לזכות
בתהילה ע"י הפיכה לשהיד ,או רצון לנקמה על מות בני משפחה ,חברים או צעירים בלתי מוכרים,
שמבצע הפיגוע נחשף אליהם ברשתות החברתיות.
 .27מהו משקלו של המניע הדתי בהחלטת הצעירים הללו לבצע את הפיגועים? התרשמותנו היא
שמשקלו אינו גבוה .על פי בדיקה של תמונות ופוסטים ,שהועלו על ידי חלק ממבצעי הפיגועים לדפי
פייסבוק עולה ,כי רובם היו חשופים לעולם המודרני הדבר ניכר בלבושם ,בבילויים אליהם יצאו
ובתחומי העניין שלהם .רובם ניהלו אורח חיים חילוני לגבי מעטים בלבד ידוע בברור ,כי היו דתיים או
הביעו רגשות דתיים )לפחות לא עד למועד סמוך מאד ליציאתם לביצוע הפיגועים( .את המסגד
שהיווה תפקיד חשוב באנתיפאדה השנייה כמקום המשפיע על ההחלטה לבצע את הפיגועים ירשו
הרשתות החברתיות )ראו להלן( רק חלק קטן ממבצעי הפיגועים השאירו צוואות או הסברים
למעשיהם .מעטים הביעו רצון להיות שהידים .שלא כמבצעי הפיגועים בישראל )שרובם היו ממזרח
ירושלים( ,נושא מסגד אלאקצא וההגנה עליו כמעט ולא עלה בדפי הפייסבוק או בהתבטאויותיהם
של מבצעי הפיגועים.

גילם הצעיר וחזותם החילונית המודרנית של צעירים מבצעי הפיגועים .מימין :אחמד אבו אלרב ,שניסה לבצע פיגוע
בתחנת הדלק סמוך למעבר ג'למה ב 2-בנובמבר ) 2015דף הפייסבוק קדס נט 2 ,בנובמבר  .(2015משמאל :בשאר
אלג'עברי מבצע פיגוע בסמוך ל"בית השלום" בחברון ב 20-באוקטובר  20 ,hamasms) 2015באוקטובר .(2015
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 .28דוגמא חריגה ,של מחבל שכנראה ביצע פיגוע ממניעים דתיים ,שאינה מעידה על כלל
המבצעים ,הינה של מעתז עטאאלה קאסם מאלעזריה .המדובר במחבל ,שביצע פיגוע דקירה בכיכר
אדם ,שמצפון לראמאללה ב 21-באוקטובר  .2015יום לפני ביצוע הפיגוע הוא העלה פוסט לדף
הפייסבוק שלו בו כתב ציטוט מחדית' "האדם שמדבר בשעה שנשמעת קריאת המואד'ין לתפילה לא
יוכל להגיד את השהאדה בעת מותו .אם לא תפיץ זאת ,דע )לך( כי חטאיך הם שמנעו ממך זאת .אני
נשבע באללה ,שאשלח את הדברים לעשרה אנשים .אין אל מלבד אללה ומחמד שליחו .אל תשכח
שכך נשבעת" )דף הפייסבוק של מעתז קאסם 20 ,באוקטובר  .(2015המדובר בציטוט מחדית',
שנחשב בלתי אמין במיוחד .הציטוט עשוי להיות אינדיקציה לכך שמעתז עטאאלה קאסם היה ככל
הנראה בעל השכלה אסלאמית ,אף ,כי לא רחבה ועמוקה.

דף הפייסבוק של מעתז עטאאללה קאסם .מימין :למעלה :הפוסט ,שהעלה יום לפני ביצוע הפיגוע.
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"האפקט המדבק" :מקומן של הרשתות החברתיות

"האפקט המדבק" של פיגועי הדקירה :כרזה ,שהועלתה ברשתות החברתיות הפלסטיניות ,ביניהן כאלה המזוהות עם
חמאס .הכרזה קוראת "אם לא תהיה אתה למען ירושלים ,מי יהיה?" .הכרזה מציגה את הפוסטים האחרונים ,שכתבו
המחבלים מהנד שפיק ופאדי עלון ,מבצעי פיגועי דקירה בירושלים ,שהפכו לאחר מותם מודל לחיקוי למחבלים נוספים.

 .29כמו בישראל נראה ,כי להתמשכות מתקפת הטרור ולמותם של עשרות צעירים פלסטינים
במהלכה יש "אפקט מדבק" ,המועבר בין הצעירים באמצעות הרשתות החברתיות )במיוחד
הפייסבוק( ,ותורם גם הוא להחלטתם לבצע את הפיגועים .להלן כמה דוגמאות:
א.

איאד ח'ליל מחמוד אלעואודה מדורא )דרומית לחברון( הינו מחבל ,שביצע פיגוע דקירה

בקריית ארבע תוך התחזות לעיתונאי ) 16באוקטובר  .(2015הוא השתייך לקבוצת פייסבוק
בשם "שונאי ישראל" .הוא פרסם בדף הפייסבוק שלו פוסטים המביעים תמיכה בהמשך
"ההתנגדות העממית" ,פגיעה בישראלים והאדרת המחבלים ,שנהרגו בגל הטרור האחרון .כמו כן
הוא העלה לפייסבוק תמונות בהן הוא נראה כשהוא חמוש ברובים ואקדחים )דף הפייסבוק של
איאד אלעואודה; דף הפייסבוק "שונאי ישראל"(.
ב.

ראא'ד סאכת עבד אלרחמן ג'ראדאת הינו מחבל ,שביצע פיגוע דקירה בצומת בית עינון

צפונית לחברון ) 26באוקטובר  ,(2015הוא פרסם בדף הפייסבוק שלו ,טרם יציאתו לביצוע
הפיגוע ,שני פוסטים .באחד פרסם תמונה של המחבלת דאניה ג'האד חסין ארשיד ,שנהרגה
בעת ביצוע פיגוע דקירה ב 25-באוקטובר  2015בחברון ,ועליה נכתב "דמיין כי זאת היא אחותך".
בפוסט השני העלה שיר המעודד ביצוע פיגועי דקירה כדי לשחרר את מסגד אלאקצא וירושלים
)דף הפייסבוק של ראא'ד ג'ראדאת 26 ,באוקטובר .(2015
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פוסט בדף הפייסבוק של ראא'ד ג'ראדאת לפני שיצא לביצוע הפיגוע .בתמונה נראית המחבלת דאניה ג'האד חסין
ארשיד ,שנהרגה בעת ביצוע פיגוע דקירה ב 25-באוקטובר  2015בחברון
)דף הפייסבוק של סעיר 26 ,באוקטובר .(2015

ג.

חמזה מוסא מחמד אלעמלה ,מחבל ,שביצע פיגוע דריסה בצומת גוש עציון ב 20-באוקטובר

.2015הוא שינה ב 4-באוקטובר  2015את תמונת הפרופיל שלו בדף הפייסבוק לתמונתו של
המחבל פאדי עלון )שביצע את פיגוע דקירה בירושלים והפך למודל לחיקוי עבור מבצעי פיגועים
נוספים( ב 17-באוקטובר  2015הוא שינה את ה cover-שלו בדף הפייסבוק לתמונתו של איאד
אלעואודה ,שהתחזה לעיתונאי וביצע פיגוע דקירה בחייל סמוך לקריית ארבע ) 16באוקטובר
.(2015
ד.

המאם עדנאן יחיא אסעיד ,מחבל ,שניסה לבצע פיגוע דקירה של חייל בכניסה לתל רומידה

סמוך לחברון ) 27באוקטובר  ,(2015הוא העלה בדף הפייסבוק שלו פוסטים הקוראים לאלימות
נגד ישראלים ודברי שבח לשהידים הפלסטינים .כמה ימים לפני ביצוע הפיגוע פרסם כרזה בה
קרא ל"זעזע את ביטחון ישראל" יום לפני מותו כתב" :השמיים בוכים על השהידים."...

כרזה שפרסם המאם אסעיד בדף הפייסבוק שלו כמה ימים לפני הפיגוע בו הוא קורא ל"זעזע את ביטחון ישראל" )דף
הפייסבוק של המאם אסעיד 23 ,באוקטובר .(2015

199-15

20
ה.

מאלכ טלאל מחמד אלשריף ,הינו מחבל שניסה לבצע פיגוע דקירה בגוש עציון ) 5בנובמבר

 .(2015הוא העלה פוסטים בדף הפייסבוק שלו בהם כתב על מותה של דאניה ארשיד ,שביצעה
פיגוע סמוך למערת המכפלה בחברון" :אל תיעצבי .גדודי הנקם בדרך" )דניא אלוטן 5 ,בנובמבר
 .(2015דקות ספורות לפני ניסיון הפיגוע ,התקשר לאימו ביקש ממנה סליחה ,ואמר לה ,כי
בכוונתו להיות שהיד .כמו כן ,התקשר גם לאביו ולדודתו ,שהינה אמם של שני מחבלים ,שנהרגו
במתקפת הטרור הנוכחית :באסל סדר )נהרג ב 14-באוקטובר  2015במהלך ניסיון פיגוע דקירה
סמוך לשער שכם בירושלים(; ופארוק סדר )נהרג ב 29-באוקטובר  2015במהלך ניסיון דקירת
חייל צה"ל בבית הדסה שבחברון( )דף הפיייסבוק של אוהבי מאלכ אלשריף 6 ,בנובמבר .(2015
ו.

בראא' כאיד פאיק עיסא ,הינו מחבל ,שביצע פיגוע דקירה במתחם הקניות בשער בנימין,

נמלט והסגיר עצמו מאוחר יותר לידי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית .בסרטון ,שהעלה
לדף פייסבוק בשמו ,כשעתיים וחצי לאחר ביצוע הפיגוע ,הוא נראה מדבר על רקע דגלי פתח
והזרוע הצבאית שלה .בסרטון הוא אמר ,כי הוא המחבל המבוקש וכי הוא משתייך לזרוע הצבאית
של פתח .לדבריו הוא יצא לבצע את הפיגוע "כדי להגן על מסגד אלאקצא ולמען העם הפלסטיני
וההגנה על אדמת הפלסטינים הכבושה " .הוא גם טען ,כי ביצע את הפיגוע ללא הכוונה או לחץ,
שהופעלו עליו מגורמים כלשהם )עזה אלא'ן 6 ,בנובמבר  .(2015לא ברור אם הסרטון צולם טרם
יציאתו לביצוע הפיגוע או לאחריו .בדף הפייסבוק שלו העלה פוסטים שקראו להתקוממות ,למאבק
למען מסגד אלאקצא ולנקמה על מות פלסטינים )אתר שכם לידיעות 6 ,בנובמבר  ;2015אלוטן6 ,
בנובמבר  ;2015דף הפייסבוק של בראא' עיסא(.

בראא' כאיד פאיק עיסא מבצע פיגוע דקירה בסרטון ,שהעלה לדף הפייסבוק שלו טרם יציאתו לביצוע הפיגוע .ברקע
רקע דגלי פתח והזרוע הצבאית שלה )דף הפייסבוק של בראא' עיסא 6 ,בנובמבר .(2015
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השארת צוואות
 .30שלושה מבצעי פיגועים )ביניהם שתי נשים( השאירו מכתבים בהם הודיעו על כוונתם לבצע את
הפיגועים והסבירו על מניעיהם .מחבל נוסף )בראא' עיסא( העלה סרטון בו הוא הקריא את צוואתו
ופרסם אותו לאחר שהצליח להימלט ממקום הפיגוע .להלן פרטים על מחבלים שהשאירו מכתבים
לפני צאתם לבצע את הפיגועים:
א .מחמוד טלאל עבד אלכרים נזאל ,שניסה לבצע פיגוע דקירה במעבר ג'למה ב 31-באוקטובר
 ,2015השאיר בביתו מכתב בו נאמר" :סלחי לי אמי .אני הולך להיות שהיד .סלחי לי במידה
ויהרסו את ביתנו ,מזה זמן אני שואף )להשיג( את השהאדה ]מות קדושים למען אללה[ .מסרי
שלום לאבי ,אחיי ובני משפחתי" )פאלאינפו 31 ,באוקטובר .(2015
ב .ת'רות אברהים סלמאן אלשעראוי ,שביצעה פיגוע דריסה ב 6-בנובמבר  2015בחלחול
שבחברון כתבה כשבועיים לפני יציאתה לביצוע הפיגוע צוואה .היא גם שוחחה עם בתה
אחלאם ואמרה לה את המילים הבאות" :אני מרגישה שאמות בקרוב ..במידה ואמות ,אוי
אלוקים אמות כשהידה ולא על מיטתי" )שאשה ניוז 8 ,בנובמבר .7(2015
ג .בתיקה של רשא מחמד אחמד עויצי ,שניסתה לבצע פיגוע דקירה במעבר אליהו ב 9-בנובמבר
 ,2015נמצא מכתב התאבדות בו כתבה" :אני לא יודעת מה יקרה לי בסוף הדרך .אני עושה זאת
בדעה צלולה ,כהגנה על המולדת ,על הנערים ועל הנערות .איני יכולה לסבול את מה שאני
רואה ואני לא יכולה לסבול יותר .הוריי ,אבי ,אמי ,אחיותיי ,סלחו לי על מה שאעשה .אני אוהבת
אתכם .במיוחד את ארוסי .אני מצטערת על כל מה שיקרה לי בדרך ושזו הדרך שבה אני
מסיימת" )משרד הביטחון/אגף דוברות והסברה 9 ,בנובמבר .(2015

 7ראו לפרסום מרכז המידע מה 11-בנובמבר " :2015המחבלת בת ה ,72-שביצעה את פיגוע הדריסה מצפון לחברון כתבה
צוואה טרם יציאתה לביצוע הפיגוע והביעה רצונה למות כ"שהידה" .זוהי עדות נוספת המזימה את טענות בני משפחתה ,כי
המדובר ב"הוצאה להורג" ע"י צה"ל".
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הסכין והמכתב ,שנמצאו ברשותה של רשא מחמד אחמד עויצי ,שניסתה לבצע פיגוע דקירה במעבר אליהו
)דף הפייסבוק קלקיליה אלחדת' 9 ,בנובמבר .(2015

 .31השארת צוואה מוקלטת הינו דפוס פעולה שגור בפיגועי התאבדות או הקרבה ,או לפני יציאה
לקרב ,המתבצעים ע"י ארגוני הטרור הממוסדים .הצוואה המוקלטת משמשת להאדרת דמותם של
מבצעי הפיגועים ולצרכי תעמולה של הארגונים אליהם הם משתייכים .העדרן של צוואות מוקלטות
ומיעוטם של "מכתבי פרידה" מצביע גם הוא על האופי העממי והספונטני של הפיגועים.
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נספח ב
קווים לדמותם של  49מחבלים ,שביצעו פיגועים ביהודה
ושומרון )עדכני ל 14-בנובמבר (2015
פיגוע ירי בשומרון בו נהרגו שני ישראלים ,בעל ואשתו
) 1באוקטובר (2015

כרזה שפרסמה חמאס ובה צילומי חברי החוליה ,שביצעה את פיגוע הירי סמוך לבית פוריכ ,בין אלון מורה
לאיתמר )דף הפייסבוק  6 ,PALDFבאוקטובר .(2015

מידע על מבצעי הפיגועים

יחיא מחמד נאיף עבדאללה חאג' חמיד )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 5 ,באוקטובר (2015

שם  :יחיא מחמד נאיף עבדאללה חאג' חמיד
מקום מגורים :שכם
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גיל ומצב משפחתי :בן  ,24מאורס.
השכלה :אינה ידועה.
עיסוק :עבד בסופר מרקט
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :פעיל חמאס
עבר ביטחוני :היה עצור בעבר בישראל ,ביצע בעבר פיגועים בישראל

סמיר זהיר אבראהים כוסא )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 5 ,באוקטובר (2015

שם  :סמיר זהיר אבראהים כוסא
מקום מגורים :שכם
גיל :בן  33נשוי ואב לשלושה ילדים
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :נהג תחבורה ציבורית
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :פעיל חמאס
עבר ביטחוני :לא ידוע
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כרם לוטפי פתחי רזק )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 5 ,באוקטובר (2015

שם  :כרם לוטפי פתחי רזק
מקום מגורים :שכם
גיל :בן 23
השכלה :למד הנדסה טכנית באוניברסיטת אלנג'אח בשכם
עיסוק :מהנדס בחברה קבלנית
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :פעיל חמאס
עבר ביטחוני :אינו ידוע

מימין :זיד זיאד ג'מיל עאמר )אתר גדודי עז אלדין אלקסאם 5 ,באוקטובר  .(2015משמאל :זיד עאמר כפי
שהוא מופיע באתר בית הספר לנהיגה בו לימד )אתר בית הספר לנהיגה(.

שם  :זיד זיאד ג'מיל עאמר
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מקום מגורים :שכם
גיל :בן 26
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :מורה לנהיגה .לימד נהיגה על כלי רכב ציבוריים ,פרטיים ,מסחריים ,אופנועים באחד
מבתי הספר לנהיגה הגדולים ברשות הפלסטינית ,הנמצא בשכם.
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :פעיל חמאס
עבר ביטחוני :לא ידוע

פיגוע דקירה בקרית ארבע
)  8באוקטובר (2015

מידע על מבצע הפיגועים :אין בידינו מידע
פיגוע דקירה בקרית ארבע
) 10באוקטובר (2015

כרזה שפרסמה חמאס על מותו של מחמד פארס אלג'עברי )דף הפייסבוק  10 ,PALDFבאוקטובר (2015

שם  :מחמד פארס עבדאללה אלג'עברי
מקום מגורים :חברון
גיל19 :
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :עבד במפעל נעלים בחברון
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :בעקבות מותו פורסמה כרזת אבל מטעם חמאס.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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פיגוע דקירה בקריית ארבע
) 16באוקטובר (2015

הודעת אבל ,שפרסמה חמאס על מותו של איאד ח'ליל אלעואודה ממחוז חברון )דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי
באוניברסיטת חברון 17 ,באוקטובר .(2015

מידע על מבצע הפיגוע
תמונות ,שהועלו לסרטון יוטיוב בהן נראה המחבל איאד אלעואודה לבוש באפוד העיתונאי מניף סכין בידו ודוקר חייל
צה"ל )יוטיוב 16 ,באוקטובר (2015

שם  :איאד ח'ליל מחמוד אלעואודה
מקום מגורים :דורא )דרומית לחברון(
גיל26 :
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
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אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :פורסמה על מותו כרזת אבל מטעם חמאס.
עבר ביטחוני :היה אסיר שלוש שנים בכלא הישראלי .שוחרר בינואר  .2012אביו קצין בגמלאות,
ששירת במנגנון הביטחון המסכל )דניא אלוטן 16 ,באוקטובר .(2015
פרטים נוספים :בעת ביצוע הפגוע התחזה לצלם עיתונות .8השתייך לקבוצת פייסבוק המכנה
עצמה "שונאי ישראל" )דף הפייסבוק של איאד אלעואודה; דף הפייסבוק "שונאי ישראל"( .בדף
הפייסבוק שלו הוא פרסם ושיתף פוסטים המביעים תמיכה בהמשך "ההתנגדות העממית"
ופגיעה בישראלים והאדרת המחבלים ,שנהרגו בגל הטרור האחרון .כמו כן העלה תמונות שלו
עם רובים ואקדחים .אביו הוא קצין בגמלאות ששירת במנגנון הביטחון המסכל של הרשות
הפלסטינית )אלדניא אלוטן 16 ,באוקטובר  .(2015הרשות הפלסטינית ערכה לו הלוויה צבאית
רשמית וגופתו נישאה על כתפיהם של פעילי מנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני )ופא17 ,
באוקטובר .(2015

פיגוע דקירה במעבר עטרות
) 17באוקטובר (2015

תמונת עמר מחמד אלפקיה ,שצורפה להודעת אוניברסיטת ביר זית על מותו
)דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי בביר זית 17 ,באוקטובר (2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם  :עמר מחמד אלפקיה
מקום מגורים :כפר קטנה ,צפונית לירושלים .התגורר במחנה הפליטים קלנדיא.
גיל :בן 24

 8ראו פרסום מרכז המידע מ 22-באוקטובר  ": 2015פיגוע דקירה בקריית ארבע ע"י מחבל ,שהתחזה לצלם עיתונות ,חשף
שימוש לרעה ,שעושים פעילי טרור וארגוני טרור פלסטינים בסממנים עיתונאים"
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השכלה :בוגר אוניברסיטת ביר זית בפיננסים ובנקאות .סיים לימודיו בשנת ) 2003דף הפייסבוק
של הגוש האסלאמי בביר זית .(2015
עיסוק :עבד בעבודות מזדמנות בכפר קטנה לאחר שלא מצא עבודה בתחום לימודיו.
שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :לא ידוע
פרטים נוספים :זכה באליפות הטניס של איחוד האוניברסיטאות הפלסטיניות .רצה להתמקצע
בטניס ולהשתתף בתחרויות טניס נוספות )אלערבי אלג'דיד 21 ,באוקטובר (2015

פיגוע דקירה במחסום בחברון
) 17באוקטובר (2015

מימין :טארק זיאד אלנתשה )דף הפייסבוק  18 ,PALDFבאוקטובר  .(2015משמאל :משמאל :כרזת אבל ,שפרסמה
חמאס על מותו )יוטיוב 19 ,באוקטובר .(2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם :טארק זיאד אלנתשה
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 18
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :גופתו נעטפה בדגל חמאס וחמאס הוציאה כרזת אבל לזכרו )יוטיוב,
 31 ,19באוקטובר (2015
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :היה מעורב בעימותים עם כוחות צה"ל ובידויי אבנים )אלערבי אלג'דיד19 ,
באוקטובר .(2015
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פיגוע דקירה בישוב היהודי בחברון
) 17באוקטובר (2015

מבצע הפיגוע
מימין :כרזת האבל ,שפרסמה חמאס על מותו של פצ'ל מחמד עוצ' אלקואסמי )דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי
בחברון 16 ,באוקטובר  .(2015משמאל :תמונה שפרסם אלקואסמי בדף הפייסבוק שלו ובו נכתב" :בן פתח" )דף
הפייסבוק של פצ'ל אלקואסמי 16 ,באוקטובר (2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם :פצ'ל מחמד עוצ' אלקואסמי
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 18
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה הודעת אבל .לפי דף הפייסבוק של אלקואסמי הוא
שייך עצמו לארגון פתח.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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פיגוע דקירה סמוך למערת המכפלה
) 17באוקטובר (2015

משמאל :כרזת האבל שפרסמה חמאס על מותה של ביאן אעסילה
)דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי בחברון 17 ,באוקטובר (2015

מידע על מבצעת הפיגוע
שם :ביאן אימן אעסילה
מקום מגורים :חברון
גיל :בת 16
השכלה :תלמידה
עיסוק :לא ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה הודעת אבל.
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פיגוע דריסה בצומת גוש עציון
) 20באוקטובר (2015

חמזה מוסא מחמד אלעמלה )אתר כנאן  20 ,באוקטובר (2015

דף הפייסבוק של חמזה מוסא מחמד אלעמלה ובו צילומים מבצעי פיגועים בירושלים ובחברון

מידע על מבצע הפיגוע
שם :חמזה מוסא מחמד אלעמלה
מקום מגורים :בית אולא )מערבית לחברון(
גיל :בן 25
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :עבד כנגר
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אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :ב 4-באוקטובר  2015שינה את תמונת הפרופיל שלו בדף הפייסבוק לתמונתו
של המחבל פאדי עלון )שביצע את פיגוע דקירה בירושלים והפך לסמל( .ב 17-באוקטובר 2015
שינה את ה Cover-שלו בדף הפייסבוק לתמונה המחבל ,שביצע פיגוע דקירה בחייל והתחזה
לעיתונאי ) 16באוקטובר .(2015

פיגוע דקירה בבית עוא )מערבית לחברון(
)  20באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

עדי מסאלמה מבית עוא )פיניק ניוז 21 ,באוקטובר (2015

שם :עדי האשם מסאלמה
מקום מגורים :בית עוא
גיל :בן 24
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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פיגוע דקירה בסמוך ל"בית השלום" בחברון
)  20באוקטובר (2015
מידע על מבצעי הפיגוע

בשאר נצ'אל אלג'עברי ) 20 hamasmsb.באוקטובר .(2015

שם  :בשאר נצ'אל אלג'עברי
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 15
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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חסאם אסמאעיל ג'מיל אלג'עברי ) 20 hamasmsb.באוקטובר .(2015

שם  :חסאם אסמאעיל ג'מיל אלג'עברי
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 17
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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פיגוע דקירה ב"כיכר אדם" ,מצפון לירושלים
) 21באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

דף הפייסבוק של מעתז עטאאללה קאסם .למעלה פוסט שהעלה יום לפני ביצוע הפיגוע.

שם  :מעתז עטאאלה קאסם
מקום מגורים :אלעיזריה )מזרח ירושלים(
גיל :בן 22
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :יום לפני הפיגוע העלה המחבל פוסט בדף הפייסבוק שלו בו כתב ציטוט מחדית'
"האדם שמדבר בשעה שנשמעת קריאת המואד'ין לתפילה לא יוכל להגיד את השהאדה בעת
מותו .אם לא תפיץ זאת ,דע )לך( כי חטאיך הם שמנעו ממך זאת .אני נשבע באללה ,שאשלח
את הדברים לעשרה אנשים .אין אל מלבד אללה ומחמד שליחו .אל תשכח שכך נשבעת" )דף
הפייסבוק של מעתז קאסם 20 ,באוקטובר  .(2015מדובר בציטוט מחדית' ,שנחשב ללא אמין
במיוחד אולם העלתו בפייסבוק עשויה להצביע על אוריינטציה אסלאמית.
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פיגוע דריסה ליד בית אומר
) 21באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע
שם  :פהים שלאלדה
מקום מגורים :כפר סעיר
גיל :בן 25
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה כרזת אבל וטענה ,כי היה חבר התנועה מנגד ,משרד
הבריאות הפלסטיני בראמאללה ומועדון האסיר הפלסטיני טענו כי שלאלדה חי.
עבר ביטחוני :אינו ידוע

ניסיון פיגוע דקירה בתל רמידה חברון
) 22באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע :אין בידינו מידע

פיגוע דקירה במחסום גבעות )גוש עציון(
) 23באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע :אין בידינו מידע

פיגוע דקירה בצומת אריאל
) 25באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע
שם  :תאמר שוכת ח'צ'יר
מקום מגורים :ביתא )סמוך לשכם(
גיל :בן 26
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני :
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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סיכול פיגוע דקירה במחסום סמוך למערת המכפלה
) 25באוקטובר (2015
מידע על מבצעת הפיגוע

הודעת אבל של חמאס אודות מותה של דאניה ג'האד ארשיד
)דף הפייסבוק  26 ,PALDFבאוקטובר .(2015

שם  :דאניה ג'האד ארשיד
מקום מגורים :חברון
גיל :בת 17
השכלה :למדה בבית ספר התיכון אלריאן בחברון
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסם הודעת אבל על מותה
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים  :אביה סיפר ,כי בתו נהגה ללכת להתפלל במסגד שבמערת המכפלה ,בכל יום
לאחר סיום לימודיה )אלג'זירה נט 27 ,באוקטובר .(2015
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סיכול פיגוע דקירה במעבר גלבוע )ג'למה(
) 25באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

מימין  :המחבל מחמד כמיל רץ עם סכין בידו לעבר מעבר גלבוע )ג'למה( )דף הפייסבוק צבע אדום24 ,
באוקטובר  .(2015משמאל  :הודעת אבל של חמאס אודות מותו של "השהיד הגיבור" אחמד מחמד סעיד כמיל
)דף הפייסבוק  25 ,PALDFבאוקטובר .(2015

שם  :אחמד מחמד סעיד כמיל
מקום מגורים :קבאטיה )סמוך לג'נין(
גיל :בן 16
השכלה :תלמיד בית ספר תיכון במגמה המדעית בכיתה י"ב.
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
עיסוק :עבד בסופי שבוע בחקלאות עם אביו
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה הודעת אבל על מותו.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :אחיו יאסר כמיל נהרג ב 15-בדצמבר  2005ע"י צה"ל בכביש הראשי בין
קבאטיה ואלזבאבדה .מושל מחוז ג'נין אבראהים רמצ'אן העביר תנחומים למשפחתו של אחמד
כמיל בשמו של אבו מאזן )ופא 25 ,באוקטובר  .(2015עטאללה ח'ירי ,נציג הרשות הפלסטינית
בירדן ,שלח איגרת תנחומים רשמית לבני המשפחה )דף הפייסבוק קבאטיה און ליין 2 ,בנובמבר
.(2015
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פיגוע דקירה סמוך למיצד )גוש עציון(
) 25באוקטובר (2015

מימין  :המחבל עזאם שלאלדה בבית חולים בישראל לאחר שנחטף ע"י כוח מסתערבים מבית החולים בחברון לשם
נמלט )דף הפייסבוק סעיר ביתינו 12 ,בנובמבר  .(2015משמאל  :כתמי דם ברכב הישראלי כתוצאה מדקירת הנהג
הישראלי ע"י המחבל הפלסטיני )דף הפייסבוק  25 ,PALDFבאוקטובר (2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם  :עזאם עזאת שעבאן שלאלדה
מקום מגורים :סעיר
גיל20 :
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :בן למשפחה של פעילי חמאס
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים  :המחבל נפצע במהלך הפיגוע ,נמלט והתאשפז בבית החולים אלאהלי
בחברון .כוח מסתערבים ישראלי הצליח ב 12-בנובמבר  ,2015לחטוף אותו והוא הועבר לטיפול
בבית חולים ישראלי.
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סיכול פיגוע דקירה סמוך למערת המכפלה
) 26באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

סעד מחמד יוסף אלאטרש מחברון )דף הפייסבוק  26 ,QUDSNבאוקטובר .(2015

שם  :סעד מחמד יוסף אלאטרש
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 19
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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פיגוע דקירה בצומת בית עינון
) 26באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

מימין  :הודעת אבל של פתח על מותו של ראא'ד סאכת עבד אלרחמן ג'ראדאת )חשבון הטויטר של פתח26 ,
באוקטובר  .(2015משמאל  :פוסט בדף הפייסבוק של ראא'ד ג'ראדאת לפני שיצא לביצוע הפיגוע .בתמונה
נראית המחבלת דאניה ג'האד חסין ארשיד ,אשר נהרגה בעת ביצוע פיגוע דקירה ב 25-באוקטובר 2015
בחברון )דף הפייסבוק של סעיר 26 ,באוקטובר .(2015

שם  :ראא'ד סאכת עבד אלרחמן ג'ראדאת
מקום מגורים :סעיר )צפונית לחברון(
גיל :בן 22
השכלה :למד ראיית חשבון בשלוחה של אוניברסיטת אלקדס.
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני :פתח פרסמה הודעת אבל בה נטען ,כי הוא נמנה עם שורותיה.
ראא'ד ג'ראדאת פרסם שני פוסטים בדף הפייסבוק שלו לפני שיצא לביצוע הפיגוע .באחד פרסם
תמונה של המחבלת דאניה ג'האד חסין ארשיד ,שנהרגה בעת ביצוע פיגוע דקירה ב25-
באוקטובר  2015בחברון ,ועליה נכתב "דמיין כי זו אחותך" .בפוסט השני שיר המעודד ביצוע
פיגועי דקירה כדי לשחרר את מסגד אלאקצא וירושלים
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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פיגוע דקירה בצומת גוש עציון ע"י שני מחבלים
) 27באוקטובר (2015
מידע על מבצעי הפיגוע
שאדי נביל עבד אלמעטי אלקדסי

מימין  :כרזת אבל מטעם חמאס על מותו של שאדי נביל אלקדסי )דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי באוניברסיטת
חברון 27 ,באוקטובר  .(2015משמאל :תמונה מתוך סרטון ,שהוכן בעת שישב בכלא הישראלי )יוטיוב 18 ,ביולי (2015

שם  :שאדי נביל עבד אלמעטי אלקדסי )אלדויכ(
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 23
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה מודעות אבל.
עבר ביטחוני :ישב בכלא הישראלי במשך  16חודשים באשמת השתייכות לחמאס .השתחרר
בשנת ) 2013יוטיוב 18 ,ביולי  ;2013דף הפייסבוק אבו עמאר זכרון הלאום 28 ,באוקטובר
.(2015
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עז אלדין נאדי אבו שח'דם

משמאל :כרזת האבל ,שפרסם מחוז חברון של פתח על מותו של אבו שח'דם )דף הפייסבוק ארגון השביבה של
פתח 27 ,באוקטובר .(2015

עז אלדין אבו שח'דם )משמאל( עם שאדי אלקדסי ,שביצע עימו את פיגוע הדקירה )דף הפייסבוק של הגוש
האסלאמי בחברון 27 ,באוקטובר .(2015

שם  :עז אלדין נאדי אבו שח'דם )אלחסיני(
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 17
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני :פתח וחמאס פרסמו מודעות אבל על מותה.
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עבר ביטחוני :אינו ידוע

סיכול פיגוע דקירה ב"מחסום ג'ילבר" בכניסה לתל רומידה
שבחברון
) 27באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

כרזת אבל ,שפרסמה חמאס על מותו של המאם עדנאן אסעיד "שהיד פלסטין" )דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי
בחברון 28 ,באוקטובר .(2015

שם  :המאם עדנאן יחיא' אסעיד
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 23
השכלה :סטודנט באוניברסיטת חברון
עיסוק :משנת  2011עבד כמנהל חנות בגדים לילדים הנמצאת ברחוב שלאלה הישן סמוך לרחוב
השהדאא' בחברון .בנוסף ,הוא עבד כספר במספרה בחברון )דף הפייסבוק של בוטיק אלסעיד,
דף הפייסבוק של המאם אסעיד; אלערבי אלג'דיד 5 ,בנובמבר .(2015
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :בדף הפייסבוק שלו העלה פוסטים הקוראים לאלימות נגד ישראלים ודברי הלל
לשהידים .כמה ימים לפני ביצוע הפיגוע פרסם כרזה בדף הפייסבוק שלו בה קרא ל"זעזע את
ביטחון ישראל" יום לפני מותו פרסם" :השמיים בוכים על השהידים .סורת אלפאתחה על נשמת
השהידים" ) 27באוקטובר  (2015בדף הפייסבוק שלו מופיעות תמונות בהן הוא נראה מבקר
בירושלים ובתל אביב )דף הפייסבוק של המאם אסעיד 29 ,במאי  21 ;2015ביולי 23 ;2015
באוקטובר .(2015
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מימין :המאם אסעיד .משמאל :המאם אסעיד )השמאלי( בחוף הים בתל אביב ביולי ) 2015דף הפייסבוק של המאם
אסעיד(

סיכול פיגוע דקירה בכניסה למערת המכפלה
) 27באוקטובר (2015

האחיות ג'יהאן ונורא עריקאת לאחר שנעצרו ע"י כוחות משטרה במערת המכפלה )אתר כנאן 27 ,באוקטובר(
מידע על מבצעות הפיגוע
ג'האן עריקאת
שם  :ג'האן חאתם עבד אלעזיז עריקאת
מקום מגורים :אבו דיס
גיל :בת 17
השכלה :אינה ידועה
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עיסוק  :לא ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינם ידועים
עבר ביטחוני :אינו ידוע

נורא עריקאת
שם  :נורא חאתם עבד אלעזיז עריקאת
מקום מגורים :אבו דיס
גיל :בת 21
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע.
עבר ביטחוני :אינו ידוע

פיגוע דקירה במרכז המסחרי בגוש עציון
) 28באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע :אין בידינו מידע

סיכול פיגוע דקירה במחסום "ג'ילבר" בכניסה לתל רומידה
שבחברון
) 28באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

אסלאם עבידו )רשת כנאן לתקשורת(

אסלאם רפיק חמאד עבידו )רשת כנאן להסברה(.
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שם  :אסלאם רפיק חמאד עבידו
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 23
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע

סיכול פיגוע דקירה בבית הדסה בחברון
) 28באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

מימין :פארוק סדר באוניברסיטת חברון .משמאל :הודעת האבל ,שפרסמה חמאס על מותו פארוק סדר ובו היא "מבכה
על שהיד פלסטין" )דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי בחברון;  29באוקטובר .(2015

שם  :פארוק עבד אלקאדר עמר סדר
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 19
השכלה :סטודנט באוניברסיטת חברון בפקולטה למשפטים
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה מודעת אבל.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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פרטים נוספים  :אחיו באסל סדר נהרג ב 14-באוקטובר  2015במהלך ניסיון לבצע פיגוע
דקירה סמוך לשער שכם בירושלים .מאוחר יותר ב 5-בנובמבר  2015נהרג גם בן דודו מאלכ
אלשריף במהלך ניסיון פיגוע דקירה בצומת גוש עציון.

פיגוע דקירה בישוב היהודי בחברון
) 29באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

כרזת אבל שפרסמה חמאס על מותו של מהדי אלמחתסב "השהיד הגיבור"
)דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי בחברון 29 ,באוקטובר .(2015

שם  :מהדי מחמד רמצ'אן אלמחתסב
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 23
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה אודותיו מודעת אבל.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
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פיגוע דקירה בצומת תפוח שבשומרון
) 30באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

מימין  :קאסם מחמוד קאסם סבאענה )דף הפייסבוק קבאטיה און ליין 30 ,באוקטובר  .(2015משמאל  :עטאללה
ח'ירי ,נציג הרשות הפלסטינית בירדן ,שלח איגרת תנחומים רשמית לבני משפחת המחבל קאסם סבאענה
)דף הפייסבוק קבאטיה און ליין 30 ,באוקטובר (2015

שם  :קאסם מחמוד קאסם סבאענה
מקום מגורים :קבאטיה
גיל :בן 20
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים  :נציג הרשות הפלסטינית בירדן עטאללה ח'ירי שלח איגרת תנחומים רשמית
לבני משפחת המחבל )דף הפייסבוק קבאטיה און ליין 30 ,באוקטובר .(2015
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באסם אלנעסאן שוככ בבית החולים בישראל )דף הפייסבוק של הכפר אלמע'יר 2 ,בנובמבר (2015

שם  :באסם פארס אבראהים אלנעסאן
מקום מגורים :אלמע'יר )צפונית לראמאללה(
גיל :בן ) 17או בן (20
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים  :נפצע במהלך ניסיון הדקירה בעת שרכב על האופנוע שבבעלותו.

ניסיון דקירת חיל בסמוך לבית אל
) 30באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע :אין בידינו מידע
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סיכול פיגוע דקירה במעבר ג'למה
) 31באוקטובר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

מימין  :מחמוד טלאל עבד אלכרים נזאל .משמאל :אגרת תנחומים ,ששלח למשפחתו עטאללה ח'ירי ,נציג הרשות
הפלסטינית בירדן )דף הפייסבוק קבאטיה און ליין 30 ,באוקטובר .(2015

שם  :מחמוד טלאל עבד אלכרים נזאל
מקום מגורים :קבאטיה
גיל :בן 18
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :במכתב ,שהשאיר בביתו ,טרם יציאתו לבצע את הפיגוע ,כתב " :סלחי לי אמי.
אני הולך להיות שהיד .סלחי לי במידה ויהרסו את ביתנו ,מזה זמן אני שואף )להשיג( את
השהאדה .מסרי שלום לאבי ,אחיי ובני משפחתי" )פאל אינפו 31 ,באוקטובר  .(2015נציג
הרשות הפלסטינית בירדן עטאללה ח'ירי שלח איגרת תנחומים רשמית לבני משפחת המחבל
בקבאטיה )דף הפייסבוק קבאטיה און ליין 30 ,באוקטובר  .(2015הוא נקבר בטקס צבאי רשמי
של הרשות הפלסטינית .גופתו נישאה ע"י פעילי מנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני )דניא אלוטן,
 31באוקטובר  .(2015באחת מתמונות ההלוויה ניתן לראות ,כי דגל שחור של הג'האד האסלאמי
בפלסטין הונח על גופתו.
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סיכול פיגוע דקירה בבית ענון
) 1בנובמבר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

כרזת האבל מטעם חמאס על מותו של אלפרוח' )דף הפייסבוק של הגוש האסלאמי בחברון 2 ,בנובמבר .(2015

שם  :פאדי חסן אלפרוח' )אבו חסן(
מקום מגורים :כפר סעיר )סמוך לחברון(
גיל :בן 26
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס ופתח )בנפרד( פרסמו הודעות אבל על מותו.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים  :מסרטון ,שהופק לזכרו עולה ,כי הוא נהג להשתתף בעימותים עם כוחות צה"ל.
באחת התמונות הוא נראה מיידה אבן לעבר רכב של צה"ל )יוטיוב 2 ,בנובמבר  .(2015בן דודו,
אוס אלפרוח' ,הינו קצין משטרה המשמש כמפקד המשטרה הפלסטינית בכפר אד'נא )מערבית
לחברון )אתר המשטרה הפלסטינית 2 ,בנובמבר .(2015
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פיגוע דריסה סמוך לקריית ארבע
)  1בנובמבר (2015

אחמד יאקין אלג'עברי לבוש אפוד של הסהר האדום הפלסטיני ) 1 ,ELNNEWSבנובמבר .(2015

שם  :אחמד יאקין אלג'עברי
מקום מגורים :חברון
גיל :בן 22
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :לא ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים  :בתמונה שפורסמה באתר אינטרנט פלסטיני )ראה למעלה( נראה כצלם העובד
בארגון הסהר האדום הפלסטיני ) 1 ,ELNNEWSבנובמבר  .(2015הסגיר עצמו לידי כוחות
הביטחון טען ,כי הייתה זו תאונת דרכים )טענה שגורה בפי מבצעי פיגועי הדריסה(.
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סיכול פיגוע בתחנת דלק סמוך למעבר ג'למה
) 2בנובמבר (2015
מידע על מבצעי הפיגוע

מימין :אחמד אבו אלרב )דף הפייסבוק קדס נט 2 ,בנובמבר .(2015
משמאל :כרזת אבל ,שפרסמה חמאס על מות אבו אלרב )דף הפייסבוק  2 ,PALINFOבנובמבר .(2015

אחמד אלרב
שם  :אחמד עוצ' נצרי אבו אלרב
מקום מגורים :קבטיה )דרומית לג'נין(.
גיל :בן 17
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה הודעת אבל על מותו
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :נורה ונהרג ע"י צה"ל

מחמוד כמיל
שם  :מחמוד מו'מן מחמוד כמיל
מקום מגורים :קבאטיה
גיל :בן 17
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
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אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :לא ידוע
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים  :נפצע במהלך ניסיון פיגוע הדקירה ונעצר.

פיגוע דריסה בכביש  60ליד חלחול
) 4בנובמבר (2015
מידע על מבצע הפיגוע

מימין :אבראהים סמיר אבראהים אלסכאפי )דף הפייסבוק ח'ליל און ליין 4 ,בנובמבר  .(2015משמאל :טקס הלוויה
רשמי מטעם הרשות הפלסטינית גופתו נישאה על כתפי פעילי מנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני )ופא 5 ,בנובמבר
(2015

שם  :סמיר אבראהים אלסכאפי
מקום מגורים :חברון
גיל22 :
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :הרשות הפלסטינית ערכה לו טקס צבאי רשמי .גופתו נישאה בידי פעילי מנגנון
הביטחון הלאומי הפלסטיני )ופא 5 ,בנובמבר .(2015
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פיגוע דקירה בצומת גוש עציון
) 5בנובמבר (2015

כרזת האבל ,שפרסמה חמאס על מותו של מאלכ אלשריף
)דף הפייסבוק של התנועה האסלאמית – שכם 5 ,בנובמבר .(2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם  :מאלכ טלאל מחמד אלשריף
מקום מגורים :חברון
גיל25 :
השכלה :בעל תואר ראשון בחשבונאות.
עיסוק :עבד בקופי שופ בעיר חברון .בעבר היה אחראי עבודה במפעל הגבינות אלג'נידי .כמו כן,
עבד בעבר בתחום שידורי הרדיו ,בתחנות הרדיו סראג' ,אלחריה ואלח'ליל )שתי התחנות
האחרונות נסגרו בשל שידורי הסתה(.
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה הודעת אבל על מותו.
עבר ביטחוני :אינו ידוע.
פרטים נוספים  :מפוסטים ,שהעלה בדף הפייסבוק שלו עולה ,כי הושפע ,בין היתר ,ממותה של
המחבלת דאניה ארשיד סמוך למערת המכפלה בחברון .הוא כתב עליה " :אל תתעצבי .גדודי
הנקם בדרך" )דניא אלוטן 5 ,בנובמבר  .(2015דקות ספורות לפני ניסיון הפיגוע ,התקשר לאימו
ביקש ממנה שתסלח לו ,ואמר לה ,כי בכוונתו להיות שהיד .כמו כן ,התקשר גם לאביו ולדודתו,
אמם של שני מחבלים ,שנהרגו במהלך ביצוע פיגועי דקירה :באסל סדר )נהרג ב 14-באוקטובר
 2015במהלך ניסיון פיגוע דקירה סמוך לשער שכם בירושלים( ופארוק סדר)נהרג ב29-
באוקטובר  2015במהלך ניסיון דקירת חייל צה"ל בבית הדסה שבחברון( )דף הפיייסבוק של
אוהבי מאלכ אלשריף 6 ,בנובמבר .(2015
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פיגוע ירי בצומת בית ענון
) 6בנובמבר (2015
מידע על מבצע הפיגוע
שם  :לא ידוע
מקום מגורים :בני נעים
גיל :בן 16
השכלה :אינו ידוע
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינו ידוע
עבר ביטחוני :נעצר על ידי כוחות הביטחון הישראליים

פיגוע דקירה סמוך למערת המכפלה בחברון
) 6בנובמבר (2015
מידע על מבצע הפיגוע :אין בידינו מידע על מבצע הפיגוע

פיגוע דקירה במתחם הקניות בשער בנימין
) 6בנובמבר (2015

מימין :בראא' עיסא  .משמאל :תמונה מסרטון ,שהעלה לדף הפייסבוק שלו כשעתיים לאחר ביצוע הפיגוע.
ברקע נראים דגלי פתח והזרוע הצבאית שלה )דף הפייסבוק של בראא' עיסא 6 ,בנובמבר .(2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם  :בראא' כאיד פאיק עיסא .כינה עצמו בדף הפייסבוק שלו "אלוטואח" )העטלף(.
מקום מגורים :ענאתה )מזרחית לירושלים( ,בעל תעודת זהות פלסטינית.
גיל :לא ידוע
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השכלה :למד במכללה האוניברסיטאית המודרנית בראמאללה
עיסוק :לא ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינם ידועים.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :בסרטון ,שהועלה ע"י בראא' עיסא לדף פייסבוק ,כשעתיים וחצי לאחר ביצוע
הפיגוע ,הוא נראה מדבר על רקע דגלי פתח והזרוע הצבאית שלה .בסרטון הוא אמר כי הוא
המחבל המבוקש וכי הוא משתייך לזרוע הצבאית של פתח .לדבריו הוא יצא לבצע את הפיגוע
"כדי להגן על מסגד אלאקצא ולמען העם הפלסטיני וההגנה על אדמת פלסטין הכבושה ".
טען כי ביצע את הפיגוע ללא הכוונה או לחץ ,שהופעל עליו ע"י גורם כלשהו .לא ברור אם הסרטון
צולם טרם יציאתו לביצוע הפיגוע או לאחריו .כיממה לאחר הפיגוע הסגיר עצמו לידי מנגנוני
הביטחון של הרשות הפלסטינית .בדף הפייסבוק של בראא' עיסא נכתבו פוסטים ,שקראו
להתקוממות ,למאבק למען מסגד אלאקצא ולנקמה על מות מחבלים פלסטינים )אתר שכם
לידיעות 6 ,בנובמבר  ;2015אלוטן 6 ,בנובמבר  ;2015דף הפייסבוק של בראא' עיסא(.

פיגוע דריסה סמוך לגשר חלחול בחברון
) 6בנובמבר (2015

כרזת האבל מטעם חמאס על מותה של ת'רות אברהים אלשערואי
)דף הפייסבוק של התנועה האסלאמית בשכם 6 ,בנובמבר (2015

מידע על מבצעת הפיגוע
שם  :ת'רות אבראהים אלשעראוי )אם איוב(
מקום מגורים :חברון
גיל ומצב משפחתי :בת  ,72אלמנה ,אם לחמישה ילדים.
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
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אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :חמאס פרסמה הודעת אבל על מותה.
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :אלמנתו של פואד אלשעראוי ,מחבל שנהרג ב 1988-במהלך האנתיפאדה
הראשונה מירי כוחות צה"ל בחברון .אסמאעיל הניה ,סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס,
שוחח עם בני משפחתה והביע תנחומים על מותה ) 7 ,PALDFבנובמבר  .(2015שבועיים לפני
מותה ,כתבה את צוואתה ואמרה לבתה אחלאם" :אני מרגישה שאמות בקרוב ..במידה ואמות,
אוי אלוקים אמות כשהידה ולא על מיטתי" )שאשה ניוז 8 ,בנובמבר  .(2015בתה ,אחלאם,
נשואה לחבר המועצה המחוקקת מטעם חמאס בחברון ,מחמד ג'מאל אלנתשה ,העצור כיום
בישראל )זאג'ל פרס 6 ,בנובמבר  .(2015בתקשורת הפלסטינית פורסמה גירסא שקרית לפיה
צה"ל הוציא אותה להורג ללא כל סיבה.9

פיגוע דריסה בצומת תפוח
) 8בנובמבר (2015

מימין  :מימין  :סלימאן עאדל מחמד שאהין על רקע תמונת יאסר ערפאת ודגל פתח )דף הפייסבוק 8 ,QUDSN
בנובמבר  (2015משמאל :המחבל סלימאן עאדל מחמד שאהין אוחז בידו רובה ) M-16דף הפייסבוק בית לחם
אלחדת' 8 ,בנובמבר (2015

 9ראו פרסום מרכז המידע מ 11-בנובמבר  ":2015המחבלת בת ה ,72-שביצעה את פיגוע הדריסה מצפון לחברון כתבה
צוואה טרם יציאתה לביצוע הפיגוע והביעה רצונה למות כ"שהידה" .זוהי עדות נוספת המזימה את טענות בני משפחתה ,כי
המדובר ב"הוצאה להורג" ע"י צה"ל".
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הודעת אבל רשמית ,שפרסמה פתח על מותו של סלימאן עאדל שאהין
)דף הפייסבוק בית לחם אלחדת' 8 ,בנובמבר (2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם  :סלימאן עאדל מחמד שאהין
מקום מגורים :ביר נבאלא
גיל :בן  22נשוי ואב לתינוקת בת שישה חודשים .ממשפחה קשת יום.
השכלה :לא ידוע
עיסוק :מוכר פירות בשוק אלבירה.
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :פתח פרסמה הודעת אבל על מותו .לדברי המשפחה הוא לא היה
פעיל בארגון.
עבר ביטחוני :לא ידוע
פרטים נוספים :לדברי אחיו הבכור מאז תחילת גל הטרור הנוכחי הוא נהג להגיע מידי יום לאזור
אלבירה כדי להתעמת וליידות אבנים לעבר כוחות הביטחון הישראליים .לדברי בן דודתו ,הוא ציין
מספר פעמים ,כי ברצונו למות כשהיד )אלג'זירה נט 9 ,בנובמבר .(2015
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פיגוע דקירה בשער הכניסה ליישוב בית"ר עילית
) 8בנובמבר (2015

מימין  :תעודת הזהות של המחבלת הדוקרת .משמאל :קטע ,שצולם במצלמת אבטחה בכניסה ליישוב ביתר עילית בו
נראית המחבלת שולפת סכין מתיקה ודוקרת את המאבטח הישראלי
)דף הפייסבוק בית לחם אלחדת' 8 ,בנובמבר (2015

מידע על מבצעת הפיגוע
שם  :חלוה סלים מחמד עליאן
מקום מגורים :חוסאן
גיל ומצב משפחתי :בת  ,22נשואה ואם לתינוק.
השכלה :אינה ידוע
עיסוק :אינה ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינם ידועים
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :אינם ידועים
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פיגוע דקירה בכפר נבי אליאס ,שבאיזור אלפי מנשה
) 8בנובמבר (2015
מידע על מבצע הפיגוע :אין בידינו מידע על שני מבצעי הפיגוע ,שהסגירו
עצמם למנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית

ניסיון דקירה במעבר אליהו ,שבאזור אלפי מנשה
) 9בנובמבר (2015

רשא עויצי) ,דף הפייסבוק קלקיליה אלחדת' 9 ,בנובמבר .(2015

מידע על מבצעת הפיגוע
שם  :רשא מחמד אחמד עויצי
מקום מגורים :קלקיליה
גיל ומצב משפחתי :בת  ,23הייתה מאורסת
השכלה :לא ידוע
עיסוק :לא ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :אינם ידועים
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :בתיקה נמצא מכתב התאבדות בו כתבה" :אני לא יודעת מה יקרה לי בסוף
הדרך .אני עושה זאת בדעה צלולה ,כהגנה על המולדת ,על הנערים ועל הנערות .איני יכולה
לסבול את מה שאני רואה ואני לא יכולה לסבול יותר .הוריי ,אבי ,אמי ,אחיותיי ,סלחו לי על מה
שאעשה .אני אוהבת אתכם .במיוחד ארוסי .אני מצטערת על כל מה שיקרה לי בדרך ושזו הדרך
שבה אני מסיימת" )משרד הביטחון/אגף דוברות והסברה 9 ,בנובמבר .(2015
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ניסיון לדקור לוחם משמר הגבול סמוך לאלטירה
 10בנובמבר 2015
מידע על מבצע הפיגוע :אין בידינו מידע

פיגוע דקירה ב"מחסום הקיוסק" סמוך לאבו דיס
 10בנובמבר 2015

צאדק ע'רביה )משמאל( ואביו זיאד )מימין( ,מבכירי חמאס בג'נין )מען 10 ,בנובמבר .(2015

מימין :הודעת האבל שפרסמה חמאס על מות "השנה לוחם הג'האד צאדק ע'רביה" .משמאל :הודעת האבל שפרסם
הגוש האסלאמי בסאנור )דף הפייסבוק של התנועה האסלאמית בג'נין  11בנובמבר .(2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם  :צאדק זיאד ע'רביה
מקום מגורים :סאנור )דרומית לג'נין(
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גיל :בן 16
השכלה :תלמיד בית ספר
עיסוק:
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :היה דתי .נהג לבקר במסגד.
עבר ביטחוני:
פרטים נוספים :אביו ,זיאד אבו ע'רביה ,בעבר היה מבכירי חמאס בג'נין .גורש ללבנון עם בכירי
חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין למרג' אלזהור בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת.
חמאס והגוש האסלאמי בסאנור פרסמו כרזות אבל על מותו של צאדק ע'רביה )מען10 ,
בנובמבר  ;2015דף הפייסבוק של התנועה האסלאמית בג'נין 10-11 ,בנובמבר .(2015

פיגוע ירי בדרום הר חברון ,שבו שני ישראלים )אב ובנו( נהרגו
) 13בנובמבר (2015

מימין :שאדי אחמד מטאוע )דף הפייסבוק  14 ,QUDSNבנובמבר  .(2015משמאל :כרזה ,שפרסמה סיעת הגוש
האסלאמי באוניברסיטת חברון " :חברון נאבקת .תבורך ידך איש ההתנגדות .מות שני מתנחלים ופציעת אחרים בפיגוע
ירי לעבר רכבם סמוך לעיר חברון" )דף הפייסבוק של סיעת הגוש האסלאמי של חמאס באוניברסיטת חברון13 ,
בנובמבר . (2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם  :שאדי אחמד מטאוע )אלתמימי(
מקום מגורים :חברון
גיל ומצב משפחתי :בן  ,28נשוי ואב לשני ילדים
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
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אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :מזוהה עם הג'האד האסלאמי בפלסטין
עבר ביטחוני:
פרטים נוספים :חמאס פרסמה הודעת ברכה על הפיגוע .שאדי מטאוע סיפר לאחיו ,כי הוא זה
שביצע את הפיגוע .האחר מיהר לעדכן את אביו .אביו ,שחשש פן יהרס ביתם ,מיהר להסגירו.

ניסיון דקירה בקבר רחל
) 13בנובמבר (2015
מידע על מבצע הפיגוע :אין בידינו מידע על מבצע הפיגוע

פיגוע דריסה סמוך לישוב פסגות
) 14בנובמבר (2015

הודעת אבל מטעם פתח על מותו של שאדי מטריה )דף הפייסבוק  14 ,PALDFבנובמבר (2015

מידע על מבצע הפיגוע
שם  :שאדי פתחי ג'מיל מטריה
מקום מגורים :אלבירה
גיל :בן 22
השכלה :אינה ידועה
עיסוק :אינו ידוע
אידיאולוגיה/שיוך ארגוני  :פתח פרסמה כי הוא נמנה על שורותיה
עבר ביטחוני :אינו ידוע
פרטים נוספים :אינם ידועים
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נספח ג'
סיכום המידע על הפיגועים והמחבלים שביצעו אותם
מס'

תאריך

תיאור הפיגוע ומיקומו
בכל מקום

שם מבצע
הפיגוע

מקום
מגורים

גיל ומצב
משפחתי

השכלה
ועיסוק

עבר
ביטחוני

שיוך ארגוני

1

1.10.2015

פיגוע ירי :ירי מכלי
רכב נוסע לעבר
מכונית בה נסעה
משפחה ,זוג הורים
וארבעה ילדים .הירי
בוצע בשומרון בין אלון
מורה לאיתמר .שני בני
הזוג נעמה ואיתם
הנקין ז"ל נהרגו.

יחיא מחמד
נאיף
עבדאללה
חאג' חמיד

שכם

,24
מאורס

עבד
במרכול

היה עצור
בישראל

פעיל חמאס,
ביצע פיגועים

סמיר זהיר
אבראהים
כוסא

שכם

כרם לוטפי
פתחי רזק

שכם

,33
נשוי ,אב
לשלושה
ילדים
23

נהג
תחבורה
ציבורית

פעיל חמאס

למד
הנדסה
טכנית,
עבד
כמהנדס

פעיל חמאס

זיד זיאד
ג'מיל
עאמר

שכם

26

מורה
לנהיגה

פעיל חמאס

2

8.10.2015

פיגוע דקירה :פלסטיני
דקר גבר יהודי בקרית
ארבע ופצע אותו
באורח קשה .המחבל
הצליח להימלט

3

10.10.2015

4

5

16.10.2015

17.10.2015

נמלט מזירת
הפיגוע

אינו ידוע

פיגוע דקירה :לוחם
משמר הגבול נדקר
ונפצע באורח קל על
ידי פלסטיני בשער
המערבי של קריית
ארבע .המחבל נורה
ונהרג

מחמד
פארס
עבדאללה
אלג'עברי

חברון

19

פיגוע דקירה :פלסטיני
שהתחזה לצלם
עיתונות דקר חייל
סמוך לקריית ארבע.
החייל נפצע באורח
בינוני .המחבל נהרג
על ידי חיילים ,שהיו
במקום.

איאד ח'ליל
מחמוד
אלעואודה

דורא
)דרומית
לחברון(.

בן 26

פיגוע דקירה :סוכל
פיגוע דקירה במעבר

עמר מחמד
אלפקיה

כפר
קטנה,

בן 24

עבד
במפעל
נעלים

פורסמה
כרזת אבל
מטעם חמאס

היה כלוא
בישראל
במשך
שלוש
שנים
השתחרר
בינואר
2012

פורסמה
כרזת אבל
מטעם חמאס

בוגר האונ'
בפיננסים
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עטרות

ובנקאות
עבד
עבודות
מזדמנות

צפונית
לירושלים
התגורר
במחנה
הפליטים
קלנדיא
חברון

בן 18

בן 18

חמאס
פרסמה
הודעת אבל.
לפי דף
הפייסבוק של
אלקואסמי
נראה ,כי הוא
שייך עצמו
לארגון פתח
חמאס
פרסמה
כרזת אבל

6

17.10.2015

פיגוע דקירה :חייל
נדקר במחסום
המפריד ביו הישוב
היהודי לשכונות
הפלסטיניות בעיר
חברון .החייל נפצע
באורח קל .שני חיילים
ירו במחבל והרגו אותו.

טארק זיאד
אלנתשה

7

17.10.2015

פיגוע דקירה :פלסטיני
ניסה לדקור יהודי
בישוב היהודי בחברון
לאחר שהתפלל
במערת המכפלה.
המחבל נורה ונהרג.

פצ'ל מחמד
עוצ'
אלקואסמי

חברון

8

17.10.2015

פיגוע דקירה :מחבלת
ניסתה לדקור לוחמת
משמר הגבול סמוך
למערת המכפלה.
הלוחמת ,שנפצעה
באורח קל ,ירתה לעבר
המחבלת והרגה
אותה.

ביאן אימן
אעסילה

חברון

בת 16

20.10.2015

פיגוע דריסה :מחבל
פלסטיני שנסע ,בכלי
רכב בעל לוחית זיהוי
ישראלית ,דרס חייל
צה"ל ואזרח ישראלי
בצומת גוש עציון.
השניים נפגעו באורח
קל .המחבל נורה
ונהרג.

חמזה
מוסא
מחמד
אלעמלה

בית אולא
)מערבית
לחברון(

בן 25

20.10.2015

פיגוע דקירה :במהלך
התפרעות של
פלסטינים בכפר בית
עוא )ממערב לחברון(
דקר פלסטיני קצין
מכוח צה"ל .הקצין
נפצע באורח קל .חיילי
צה"ל ירו במחבל
והרגוהו.
פיגוע דקירה :שני
מחבלים לדקור ניסו
שני חיילי צה"ל בסמוך
ל"בית השלום"
בחברון .חייל אחד
נפצע באורח קל.
המחבלים נורו ונהרגו

עדי האשם
מסאלמה

בית עוא

בן 24

חברון

בן 15

9

10

20.10.2015
11

בשאר
נצ'אל
אלג'עברי

חסאם
אסמאעיל
ג'מיל

חברון

היה מעורב
בעימותים
עם צה"ל

חמאס
פרסמה
כרזת אבל

נגר

בן 17
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אלג'עברי
מעתז
עטאאללה
קאסם

אלעיזריה
ירושלים

לא ידוע
פהים
שלאלדה,

סעיר

21.10.2015

פיגוע דקירה :חיילת
בת  19נדקרה ב"כיכר
אדם" ,שמצפון
לראמאללה ונפצעה
באורח קשה .חיילת
אחרת ירתה במחבל
כאשר זה רץ לעברה
והרגה אותו .פלסטיני
נוסף שהיה עמו נעצר.

21.10.2015

פיגוע דריסה :חמישה
חיילי צה"ל נפצעו
בפיגוע דריסה לא
הרחק מבית אומר )בין
חברון לאפרת(.
בתחילה יידו פלסטינים
אבנים על כלי רכב
צבאי .אחרי שנוסעיו
ירדו ממנו הגיעה
מכונית פלסטינית
וביצע פיגוע דריסה,
כמה מהחיילים נפצעו
אך הצליחו לירות
במחבל ולפצוע אותו
קשה.

14

22.10.2015

פיגוע דקירה :פלסטיני
ניסה לדקור חייל צה"ל
ואזרחית בשכונת תל
רומידה בחברון .החייל
ירה באוויר .המחבל
נמלט מהזירה

לא ידוע

15

23.10.2015

16

25.10.2015

פיגוע דקירה :חייל
צה"ל נדקר ע"י
פלסטיני באזור מחסום
גבעות ,שבגוש עציון.
החייל נפצע באורח
קל .המחבל נורה
ונפצע.
פיגוע דקירה :פלסטיני
דקר צעיר ישראלי
בצומת אריאל ופצע
אותו באורח בינוני-
קשה .לאחר מכן נמלט
מהמקום .המחבל
נעצר לאחר מספר
שעות ע"י כוחות
הביטחון.

לא ידוע

17

25.10.2015

פיגוע דקירה:
פלסטינית הגיעה
למחסום הסמוך
למערת המכפלה
בחברון .כאשר
התבקשה להזדהות,
היא שלפה סכין

12

13

בן 22

חמאס
פרסמה
כרזת אבל
וטענה כי היה
חבר
התנועה.
מאוחר יותר
בדיווח
בתקשורת
הפלסטינית
נמסר ,כי הוא
פצוע קשה
ומאושפז
בבית חולים
ישראלי
)12 ,PNN
בנובמבר
.(2015

בן 25

נמלט

תאמר
שוכת
ח'צ'יר

ביתא
)סמוך
לשכם(.

בן 26

דאניה
ג'האד
ארשיד

חברון

בת 17

עצור

למדה
בבית ספר
אלריאן
בחברון

חמאס
פרסמה
כרזת אבל
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והתקרבה אל
הלוחמים .הלוחמים ירו
לעברה והרגו אותה
פיגוע דקירה :במעבר
גלבוע )ג'למה(,
שבצםון השומרון סוכל
פיגוע דקירה .פלסטיני,
שהתחזה לרוכל
התקדם לכיוון המעבר
שלף סכין ופתח בריצה
לעבר אנשי הביטחון.
מאבטח זיהה את
המחבל ,ירה בו והרגו.
פיגוע דקירה :ישראלי
נדקר על ידי מחבל
פלסטיני סמוך לישוב
מיצד ,שבגוש עציון.
הישראלי נפצע באורח
בינוני .המחבל הדוקר
נמלט מהמקום ונתפס
מאוחר יותר.
פיגוע דקירה :פלסטיני
חמוש בסכין ניסה
לדקור חיילי צה"ל
סמוך למערת המכפלה
בחברון .החיילים ,ירו
בו ופצעו אותו באורח
אנוש .לאחר מכן מת
מפצעיו.
פיגוע דקירה :פלסטיני
הגיע לצומת בית עינון,
צפונית לחברון ,ודקר
את אחד החיילים,
שאבטחו את הצומת.
החייל נפצע באורח
קשה .המחבל נורה
ונהרג .
פיגוע דקירה :שני
פלסטינים דקרו חייל
בצומת גוש עציון ופצעו
אותו באורח בינוני.
המחבלים נורו ונהרגו .

18

25.10.2015

19

25.10.2015

20

26.10.2015

21

26.10.2025

22

27.10.205

23

27.10.2015

פיגוע דקירה :פלסטיני
ניסה לדקור חייל
ב"מחסום ג'ילבר"
בכניסה לתל רומידה
שבחברון .הפלסטיני
נורה למוות על ידי
חיילי צה"ל

24

27.10.2015

פיגוע דקירה :שתי
נערות פלסטיניות
הגיעו אל עמדת
הבידוק של המשטרה
בכניסה למערת
המכפלה .הן סרבו
לבדיקת תיקיהן
השוטרים השתלטו על
הנערות .בחיפוש
בתיקה של אחת מהן
נמצאו שתי סכינים

אחמד
מחמד
סעיד כמיל

קבאטיה
)סמוך
לג'נין(

בן 16

עזאם
עזאת
שעבאן
שלאלדה

סעיר

בן 20

סעד מחמד
יוסף
אלאטרש

חברון

בן 19

ראא'ד
סאכת עבד
אלרחמן
ג'ראדאת

סעיר
)צפונית
לחברון(

בן 22

שאדי נביל
עבד
אלמעטי
אלקדסי
)אלדויכ(
עז אלדין
נאדי אבו
שח'דם
)אלחסיני(
המאם
עדנאן
יחיא'
אסעיד

חברון

בן 23

חברון

בן 17

ג'יהאן
חאתם עבד
אלעזיז
עריקאת

חברון

אבו דיס

בן 23

תלמיד
בית ספר
במגמה
המדעית
בכיתה יב.

חמאס
פרסמה
הודעת אבל

בן
למשפחת
פעילי
חמאס

למד ראיית
חשבון
בשלוחה
של אונ'
אלקדס

נתפס על ידי
צה"ל בבית
חולים
בחברון

פתח פרסמה
הודעת אבל
בה נטען ,כי
הוא נמנה עם
שורותיו.

ישב בכלא
באשמת
השתייכות
לחמאס

חמאס
פרסמה
מודעות אבל
פתח פרסמה
מודעת אבל

סטודנט
באוניברסי
טת חברון
עבד
כמנהל
חנות
בגדים
וכספר

בת 17
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25

28.10.2015

26

28.10.2015

27

29.10.2015

פיגוע דקירה :הפיגוע
בוצע במרכז המסחרי
בגוש עציון .אישה
נפצעה באורח בינוני.
פיגוע דקירה :ניסיון
דקירה ב"צומת
ג'ילבר" בחברון .לא
היו נפגעים .הפלסטיני
נהרג
פיגוע דקירה :פלסטיני
ניסה לבצע פיגוע
דקירה בבית הדסה
בחברון  .הפלסטיני
נורה ונהרג

28

29.10.2015

29

30.10.2015

פיגוע דקירה:
פלסטיני דקר חייל
צה"ל בישוב היהודי
בחברון  .החייל נפצע
באורח קל .הפלסטיני
ניסה להימלט ,נורה
ונפצע
פיגוע דקירה :ניסיון
דקירה בצומת תפוח.
שני מחבלים הגיעו
רכובים על קטנוע וניסו
לדקור את לוחמי
משמר הגבול .מחבל
אחד נהרג השני נפצע
באורח קשה

30

30.10.2015

31

31.10.2015

32

1.11.2015

פיגוע דקירה :ב"כיכר
איו"ש" סמוך לבית אל
)צפונית לירושלים(,
במהלך הפגנה אלימה
שהייתה במקום,
השליך פלסטיני בקבוק
תבערה לעבר לוחמי
משמר הגבול.
הפלסטיני ברח הכוח
שנסע אחריו פגע בו.
במהלך הגשת הטיפול
לפצוע הגיע פלסטיני
נוסף וניסה לדקור את
אחד הלוחמים.
פיגוע דקירה :פלסטיני
חמוש בסכין,
שהסתתר בשיחים
בכניסה למעבר ג'למה,
שבצפון השומרון,
הסתער על מאבטח
של רשות המעברים.
הוא נורה ונהרג
פיגוע דקירה :פלסטיני
ניסה לדקור חייל
בכניסה לבית ענון
)צפונית לחברון(

נורא חאתם
עבד
אלעזיז
עריקאת
לא ידוע

אסלאם
רפיק
חמאד
עבידו
פארוק עבד
אלקאדר
סדר
מהדי
מחמוד
רמצ'אן
אלמחתסב

אבו דיס

בת 19

נמלט

חברון

חברון

בן 23

בן 19

חברון

בן 23

קאסם
מחמוד
קאסם
סבאענה

קבאטיה
)סמוך
לג'נין(

בן 20

באסם
פארס
אבראהים
אלנעסאן

אלמע'יר,
אשר
צפונית
לראמאלל
ה

בן 17

סטודנט
באונ'
חברון
בפקולטה
למשפטים

חמאס
פרסמה
הודעת אבל
חמאס
פרסמה
הודעת אבל

לא ידוע

מחמוד
טלאל עבד
אלכרים
נזאל

קבאטיה
)סמוך
לג'נין(

בן 18

פאדי חסן
אלפרוח'
)אבו חסן(

כפר סעיר
)סמוך
לחברון(

בן 26

השתתף
בעימותים
עם צה"ל

חמאס
הודיעה כי
היה פעיל
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המחבל נורה ונהרג .
לא היו נפגעים
פיגוע דריסה :כלי רכב
נסע לעבר צוות לוחמי
משמר הגבול ,שעמדו
בצומת בית ענון סמוך
לקרית ארבע .שלושה
לוחמים נפצעו .מבצע
פיגוע הדריסה נמלט
מהמקום .הוא הסגיר
עצמו מאוחר יותר לידי
כוחות הביטחון
והפלסטינים.
פיגוע דקירה :כוח
צה"ל שהגיע לתחנת
הדלק סמוך למעבר
ג'למה ,שבצפון
השומרון ,עצר שני
חשודים .החיילים
ניגשו לבדוק את
השניים .אחד מהם
שלף סכין וניסה לדקור
את החיילים .המחבל
נורה ונהרג וחברו
נעצר.

33

1.11.2015

34

2.11.2015

35

4.11.2015

36

5.11.2015

פיגוע דריסה :פלסטיני
ביצע פיגוע דריסה
בכביש  60ליד חלחול .
ישראלי שהיה במקום
נפצע באורח קשה.
הפלסטיני הדורס
נהרג.
פיגוע דקירה :פלסטיני
הגיע לצומת גוש עציון
וניסה לדקור לוחם
בתחנת האוטובוס .כוח
צה"ל זיהה אותו וירה
בו .הפלסטיני נהרג
הלוחם שנפצע מת
מפצעיו

37

6.11.2015

פיגוע ירי :נפתחה אש
לעבר חייל ,שעמד
בצומת בית ענןן
)צפונית לחברון(.
החייל נפצע באורח
קשה ופונה לבית
החולים .היורה נמלט
מהמקום.

38

6.11.2010

39

6.11.2015

פיגוע ירי :אש נורתה
לעבר הישוב היהודי
בחברון ,סמוך למערת
המכפלה .שני
ישראלים נפצעו.
פיגוע דקירה :מחבל
דקר ישראלי במתחם
הקניות בשער בנימין.
המחבל נמלט
מהמקום .הישראלי

התנועה
אחמד
יאקין
אלג'עברי

חברון

בן 22

אחמד עוצ'
נצרי אבו
אלרב

קבטיה
)דרומית
לג'נין(

בן 17

מחמד
מו'מן
מחמוד
כמאל

קבטיה

בן 17

אבראהים
סמיר
אלסכאפי

חברון

בן 22

מאלכ
טלאל
מחמד
אלשריף

חברון

בן 25

בני נעים

בן 16

יתכן
ששימש
צלם בסהר
האדום

נעצר

הרשות
הפלסטינית
ערכה לו
הלוויה
ממלכתית
תואר ראשון
בחשבונאות

מזוהה עם
חמאס

נתפס על ידי
כוחות
הביטחון
הישראליים
עצור

לא ידוע

בראא'
כאיד פאיק
עיסא

נמלט

ענאתה
מזרחית
לירושלים

למד
במכללה
בראמאללה

הסגיר עצמו
למנגנוני
הביטחון של
הרשות
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נפצע באורח בינוני.
פיגוע דריסה:
פלסטינית ניסתה
לדרוס חיילים מתחת
לגשר ח'לח'ול )צפונית
לחברון( .הנהגת
נורתה על ידי חיילי
צה"ל .לא היו נפגעים.
במכוניתה של הנהגת
הדורסת נמצאה סכין.

40

6.11.2015

41

8.11.2015

42

8.11.2015

פיגוע דריסה :פיגוע
דריסה בצומת תפוח
שבשומרון .פלסטיני
נסע במהירות לעבר
קבוצת ישראלים,
שעמדה בתחנת
ההסעה ודרס אותם.
שני לוחמי משמר
הגבול שהיו במקום ירו
לעברו .הפלסטיני
התנגש במחסום בטון
ונהרג .בפיגוע נפצעו
ארבעה ישראלים
פיגוע דקירה :מאבטח
אזרחי נדקר בשעה
הכניסה לבית"ר
עילית .המחבלת
הדוקרת נורתה על ידי
המאבטח .המאבטח
נפצע באורח קל.

43

8.11.2015

פיגוע דקירה :ישראלי
תושב עמנואל עצר
לקניות בכפר נבי
אליאס ,שבאזור אלפי
מנשה .ליד אחד
הדוכנים התנפלו עליו
שני פלסטינים ודקרו
אותו .הוא הגיע באופן
עצמאי במכוניתו
למעבר אליהו שם
התמוטט ונלקח
לטיפול

לא ידוע

44

9.11.2015

פיגוע דקירה:
פלסטינית הגיעה
למעבר אליהו שבאזור
אלפי מנשה .למרות
קריאות המאבטחים
היא המשיכה ללכת
ולפתע שלפה סכין
מתיקה .המאבטחים
ירו בה והיא נהרגה.

רשא מחמד
אחמד עויצי

45

10.11.2015

46

10.11.2015

פיגוע דקירה :פלסטיני
ניסה לדקור לוחם של
משמר הגבול במהלך
הפרות סדר סמוך
לכפר אלטירה סמוך
לגדר הביטחון המחבל
נעצר
פיגוע דקירה :פיגוע
דקירה ב"מחסום

לא ידוע

ת'רות
אברהים
אלשעראוי
)אם איוב(

חברון

בת 72

סלימאן
עאדל
מחמד
שאהין

ביר
נבאלא

בן 22
נשוי ואב
לתינוקת

חלוה סלים
מחמד
עליאן

חוסאן

בת 22
נשואה
ואם
לתינוק

צאדק זיאד
ע'רביה

מוכר
פירות
בשוק

הפלסטינית
אלמנתו של
פואד
אלשעראוי,
מחבל שנהרג
במהלך
האינתיפאדה
הראשונה.
חמאס
הביעה
תנחומים על
מותה
הפתח
פרסמה
מודעת אבל.
לדברי
משפחתו לא
היה פעיל
הארגון

שני הדוקרים
הסגירו
עצמם
למנגנוני
הביטחון של
הרשות
הפלסטינית

קלקיליה

בתיקה נמצא
מכתב
התאבדות בו
כתבה כי היא
עושה את
המעשה
"כהגנה על
המולדת"

בת 23
מאורסת

עצור

סאנור
)דרומית

בן 16

תלמיד
בית ספר

אביו היה
פעיל חמאס
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47

13.11.2015

48

13.11.2015

49

14.11.2015

הקיוסק" באבו דיס .לא
היו נפגעים .המחבל
נהרג
פיגוע ירי :פיגוע ירי
בדרום הר חברון .שני
ישראלים )אב ובנו(
נהרגו .חמישה בני
משפחה נוספים נפצעו
באורח קל
פיגוע דקירה :מחבל
ניסה לדקור חייל בקבר
רחל ונמלט מהמקום .
פיגוע דריסה :פלסטיני
נהרג בהתנגשות בין
שני כלי רכב סמוך
לישוב פסגות )בנימין(.
ארבעה נוסעים שישבו
בכלי הרכב הישראלי
נפצעו .מתחקור
התאונה עלה שככל
הנראה מדובר בפיגוע
דריסה.

לג'נין
שאדי
אחמד
מטאוע
)אלתמימי(

חברוו

בן 27
נשוי ואב
לשניים

הג'האד
האסלאמי
בפלסטין

לא ידוע
שאדי
פתחי
ג'מיל
מטריה

אלבירה

תנועת
פתח
מסרה כי
היה פעיל
בשורותיה

בן 22
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