 2בפברואר 2017

הטרור הפלסטיני נגד ישראל בשנת :2016
נתונים ,מאפיינים ומגמות

דפוסי הפיגועים הנפוצים של הטרור הפלסטיני העממי בשנת  :2016מימין :סכין שנמצאה בילקוטה של הצעירה,
שנתפסה בעת סיכול פיגוע דקירה בכרמי צור )צילום :דוברות גוש עציון 9 ,בפברואר  .(2016במרכז :פיגוע ירי
שבוצע לעבר אוטובוס נוסעים ישראלי סמוך לתקוע )דף הפייסבוק  21 ,QUDSNבמאי  .(2016משמאל :זירת פיגוע
דריסה בצומת הכניסה לקריית ארבע )דף הפייסבוק  24 ,PALDFביוני .(2016

הקדמה :מאפיינים עיקריים של הטרור הפלסטיני ביהודה,
שומרון ,רצועת עזה וישראל
 .1הטרור הפלסטיני ביהודה ,שומרון וישראל ,התאפיין בשנת  2016בהמשך הטרור העממי
)"ההתנגדות העממית"( .גל הטרור העממי ,דעך אומנם בחודש אפריל ,אך הטרור העממי המשיך
להתקיים גם לאחר מכן ,בהיקף גבוה מהממוצע החודשי של השנים הקודמות .לעומת זאת נמשכה
הרגיעה היחסית בגבול שבין רצועת עזה לישראל ,שהשתררה מאז תום מבצע "צוק איתן" .הביטוי
המרכזי שלה היה המשך הירידה בירי הרקטות לעבר ישראל ,שהגיע ב 2016-לרמתו הנמוכה
ביותר מאז ההינתקות ) (2005והשתלטות חמאס על הרצועה ).(2007
 .2להלן המאפיינים העיקריים של הטרור הפלסטיני בשנת  2016ביהודה ,שומרון ,מרחב ירושלים
ועומק ישראל:
א .נמשך הטרור העממי בהיקף גבוה ,גם לאחר דעיכת גל הפיגועים :גל הטרור העממי,
שהגיע לשיאו בחודשים אוקטובר-דצמבר )ממוצע של כ 45-פיגועים מידי חודש( ,הלך ודעך
באופן עקבי ,עד חודש אפריל ) 2016שבו בוצעו חמישה פיגועים( .אולם בחודשים מאי-דצמבר
 2016נמשכו פיגועי הטרור העממי בהיקף של  12-5פיגועים מידי חודש ,כמות הגבוהה
מהממוצע החודשי של השנים הקודמות.
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ב .חלו שינויים בסוגי הפיגועים:
 (1פיגועי הדקירה המשיכו להוות את סוג הפיגועים העיקרי ,המאפיין את הטרור
העממי )כ 61%-מכלל הפיגועים המשמעותיים ב .(2016-בלטו בשנה שחלפה מסע
דקירות בטיילת שבין יפו לת"א )תייר אמריקאי הרוג( ופיגוע דקירה בקריית ארבע
שבמהלכו נרצחה נערה בת  13בעת שישנה בביתה.
 (2בהיקף פגועי הדריסה )כ 8%-מכלל הפיגועים המשמעותיים ב (2016-חלה ירידה.
הפיגוע באמצעות משאית בטיילת ארמון הנציב שבוצע בינואר  2017שב והמחיש את
הקטלניות הרבה של סוג פיגועים זה ,בעיקר כאשר הוא מתבצע באמצעות כלי רכב
כבדים.
 (3בפיגועי הירי ,שגרמו לעשרה הרוגים ,חלה עלייה משמעותית במהלך שנת 2016
)כ 23%-מכלל הפיגועים המשמעותיים( .במהלך חודש ינואר  2017נמשכה מגמה
זאת .בלטו פיגוע ירי ממכונית נוסעת ,שבוצע בשלוש זירות בירושלים )שני הרוגים(,
פיגועי ירי בפאב במרכז ת"א )שני הרוגים( ובמתחם שרונה בלב ת"א )ארבעה הרוגים(.
 (4מספר ההרוגים שגבה הטרור הפלסטיני נותר גבוה למרות דעיכתו של גל הטרור
העממי :במהלך  2016נהרגו  17ישראלים מהם עשרה בפיגועי ירי ושבעה בפיגועי
דקירה .סה"כ נהרגו מאז תחילת גל הטרור העממי ועד לסוף  47 2016ישראלים
)מהם  30בחודשים אוקטובר-דצמבר .(2015
ג .פחת מספר הפלסטינים ,שהשתתפו בהפרות סדר אלימות ,ככל שדעך גל הטרור העממי.
ביטוי לכך ניתן למצוא במיעוט יחסי של משתתפים בהפרות סדר אלימות ,גם כאלו שנערכו גם
במהלך ארועים "מועדים לפורענות" )למשל במהלך חג הפסח וחגי תשרי של שנת ,2016
כשישראלים רבים ביקרו בירושלים(.
ד .מרחב ירושלים ומרחב חברון המשיכו להוות את המוקדים הבולטים של הטרור העממי.
אחריהם באו אזורי גוש עציון וראמאללה .לעומת זאת ,אזורי שכם וצפון השומרון ,שמילאו
תפקיד מרכזי באנתיפאדה השנייה ,שיחקו תפקיד משני בגל הטרור העממי ובפיגועים בשנת
 .2016מרבית מבצעי הפיגועים הגיעו לזירות הפיגוע ממקומות סמוכים למקום הפיגוע כך
שקיימת מידה רבה של חפיפה בין זירות הפיגוע לבין מוצא המחבלים.
ה .הפרופיל השכיח של מרבית מבצעי הפיגועים :מרבית המחבלים היו גברים )כ,(82%-
צעירים בגילם ,ללא עבר של מעורבות בפיגועים או השתייכות קודמת לארגוני טרור .במרבית
המקרים הם ביצעו את הפיגועים לבדם ,כתוצאה מהחלטה אישית ,ספונטנית ,ללא הנחייה
מ"למעלה" .בפיגועים שהם ביצעו הם השתמשו לרוב בכלי נשק "קרים" )סכינים ,חפצים חדים,
כלי רכב( אך לעיתים גם בנשק קל ,לרוב מאולתר .הם הונעו משלוב של מוטיבציות לאומיות
ושיקולים אישיים )בעיות במשפחה ,תסכול אישי ,קיפוח מגדרי של נשים ,רצון להימלט מקשיי
היום יום ע"י הפיכה לשהיד והגעה לגן עדן(.
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ו.

כישלון הטרור הצבאי המאוכוון ע"י חמאס וארגוני הטרור האחרים במטרה לתעל את

הטרור העממי ל"אינתיפאדה שלישית" בעלת אופי צבאי מזוין :מאז תחילת גל הטרור העממי
שירותי הביטחון של ישראל והרשות הפלסטינית שבו וחשפו התארגנויות טרור ,בעיקר של
חמאס ,שהתכוונו לבצע פיגועי ראווה ,חלקם בישראל )ובכלל זה פיגועי התאבדות במרכזים
עירוניים הומי אדם ,פיגועי ירי ,ופיגועי חטיפה ,שנועדו להשיג "קלפי מיקוח" לשחרור אסירים(.
כמו כן סוכלו ניסיונות להבריח כספים ליהודה ושומרון באמצעות בלדרים .הפיגוע הצבאי הבולט
ביותר ,אשר יצא לפועל בשנת  ,2016היה הפיגוע בקו  12של אגד בירושלים ,שבו נפצעו
עשרים בני אדם .מאחוריו עמדה חוליית חמאס ,שכמה מפעיליה היו כלואים בישראל.
ז .מספרם הנמוך של פיגועים והתארגנויות בהשראת או בהכוונת ארגונים לא פלסטינים
)דאעש וחזבאללה( :הטרור ביהודה ,שומרון ובישראל היה ברובו הגדול פלסטיני וארגונים לא
פלסטינים מילאו בו תפקיד משני .הפיגוע הבולט בהשראת דאעש ביצע במתחם הבילויים
והקניות בשרונה )ארבעה הרוגים( ע"י מחבל ,שהושפע מהאידיאולוגיה של דאעש בעת ששהה
בירדן .כמו כן חשפו כוחות הביטחון הישראלים מספר חוליות של חזבאללה ,שהופעלו מלבנון
ומרצועת עזה ,אשר התכוונו לבצע פיגועי ירי והתאבדות.
 .3הטרור העממי ביהודה ושומרון זוכה לתמיכת פתח והרשות הפלסטינית ,אשר מצאה ביטויה
בועידה השביעית של פתח ) 29בנובמבר 4-בדצמבר  .(2016הטרור העממי מוצג על ידי אבו מאזן
והרשות הפלסטינית כ"התנגדות עממית בדרכי שלום" .מאחורי מטבע לשון זאת מסתתרת תמיכה
בטרור עממי אלים ,אשר במהלך  2016שב וזלג לשטח ישראל .חמאס מצידה שבה וקראה להגברת
היקף הטרור העממי תוך מאמצים להעניק לו גם סממנים של טרור צבאי ממוסד.
 .4מרצועת עזה נמשכה הירידה המשמעותית בהיקף ירי הרקטות לעבר ישראל ,שהחלה לאחר
מבצע "צוק איתן" )במהלכו הגיע היקף ירי הרקטות לשיאו( .במהלך  2016אותרו  15נפילות בשטח
ישראל )לעומת  24בשנת  .(2015שנת  2016הייתה השקטה ביותר באופן יחסי מאז ההינתקות
) (2005והשתלטות חמאס על הרצועה ) .(2007הרגיעה היחסית נוצלה ע"י חמאס ושאר ארגוני
הטרור לשיקום יכולותיהם הצבאיות ובכלל זה שיקום ארסנל הרקטות ובניית מנהרות חודרות
לשטח ישראל.
 .5הירידה המשמעותית בהיקף ירי הרקטות הייתה פועל יוצא ממדיניות הריסון של חמאס ,אשר
אכפה אותה על ארגוני טרור "סוררים" ביתר תקיפות וקפדנות מאשר לאחר מבצעי צה"ל קודמים
)בעיקר על הארגונים הסלפים-ג'האדיסטים ,שאתגרו את חמאס מעת לעת( .מדיניות זו נבעה ממכלול
שיקולים אסטרטגים שבמרכזם עומדים התחזקות ההרתעה הישראלית לאחר מבצע "צוק איתן"
ועניינה של חמאס להשיג "רווח זמן" ,שיאפשר לה לשקם את כשירותה הצבאית ,ללא הפרעה
משמעותית מצד ישראל .שיקולים נוספים הינם עניינה של חמאס בשיקום התשתיות האזרחיות
)הגם שהללו ממשיכים להימצא בעדיפות שנייה לעומת השיקום הצבאי( ,ההידרדרות ביחסיה של
חמאס עם מצרים )שלאחרונה מנסה חמאס לתקנם( ו"התקררות" היחסים בין חמאס לבין מדינות
כמו איראן )בעלת ברית אסטרטגית בעבר( וסעודיה.
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 .6נראה לנו ,כי עיקרי מגמות הטרור הפלסטיני ,שהסתמנו בשנת  ,2016ימשכו גם בחודשים
הקרובים .להערכתנו יימשך הטרור העממי )"ההתנגדות העממית"( ,הנהנה מתמיכת פתח והרשות,
עם עליות וירידות בהיקפו .במקביל ימשיכו חמאס וארגוני הטרור האחרים במאמציהם להקים
התארגנויות טרור ממוסדות ביהודה ושומרון ולהפעילן לשם ביצוע פיגועי ראווה ,כולל בשטח
ישראל .ברצועת עזה אנו סבורים ,כי חמאס עדיין מושפעת ממכלול הגורמים המרסנים ,העומדים
ביסוד מדיניותה הזהירה כלפי ישראל .אולם מדיניותה עלולה להשתנות בלוח זמנים קצר ,בכמה
תסריטים העלולים להוביל להידרדרות ,למשל :פיגועי ראווה ביהודה ,שומרון וישראל ותגובות
ישראליות בעקבותיהם; ארועים בינלאומיים שייתפסו כפגיעה באינטרס הפלסטיני )כגון העברת
שגרירות ארה"ב לירושלים(; תגובות ישראליות על ירי רקטות שיתפסו ע"י חמאס כבלתי מידתיות
ופגיעה של ישראל ב"נכסים" של חמאס )למשל ,פגיעה במנהרות התקיפה(.
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מבנה העבודה
 .1העבודה כוללת את החלקים הבאים:
פרק א' :הטרור העממי ביהודה ושומרון:
א .מאפיינים כלליים.
ב .מדיניות פתח והרשות הפלסטינית.
ג .סוגי הפיגועים:
 (1התפלגות סוגי הפיגועים.
 (2פיגועי דקירה.
 (3פיגועי דריסה.
 (4פיגועי ירי.
 (5פיגועי מטען.
 (6פיגועים משולבים.
ד .זירות הפיגועים:
 (1יהודה ,שומרון ומרחב ירושלים.
 (2עומק ישראל.
ה .פרופיל מבצעי הפיגועים.
ו .מעורבות פעילי מנגנון הביטחון של הרשות הפלסטינית בביצוע הפיגועים.
פרק ב' :הטרור הצבאי המאורגן ביהודה ושומרון:
א .מאפיינים כלליים.
ב .חשיפת חוליית טרור וסיכול ניסיונות להעברת כספים ליהודה ושומרון.
פרק ג' :טרור בהשראת או בהכוונת ארגונים לא -פלסטינים:
א .דאעש.
ב .חזבאללה.
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פרק ד' :הטרור מרצועת עזה:
א .מאפיינים כלליים.
ב .ירי הרקטות לעבר ישראל בשנת .2016
ג .תקריות גבול.
ד .הפגנות אלימות בסמוך לגדר הגבול וניסיונות לחצות את גדר הגבול.
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הטרור העממי ביהודה ושומרון
מאפיינים כלליים
 .2שנת  2016התאפיינה בירידה בהיקף הטרור הפלסטיני ביהודה ,שומרון וישראל .גל הטרור
העממי ,שהחל באוקטובר  ,2015דעך באפריל  .2016אולם הוא המשיך להתקיים גם לאחר מכן
בהיקף גבוה יחסית יותר מהממוצע החודשי של פיגועים ,שבוצעו בשנים שקדמו לגל הטרור .במהלך
 2016בוצעו  142פיגועי טרור משמעותיים לעומת  171פיגועים משמעותיים ,שבוצעו במהלך שנת
 ,2015מרביתם ) 135פיגועים( בוצעו בחודשים אוקטובר-דצמבר ,שלושת החודשים הראשונים של גל
הטרור העממי( .1
 .3גל הטרור העממי ,שהחל באוקטובר  2015ונמשך בשנת  2016מצא ביטויו בעיקר בפיגועי דקירה,
שהפכו לסימן ההיכר שלו .אליהם נלוו גם פיגועי דריסה ,ירי ,השלכת מטענים ,ידויי אבנים והשלכת
בקבוקי תבערה.הוא בוצע לרוב )אך לא תמיד( ע"י מחבלים בודדים ,צעירים ברובם ,שאינם
משתייכים לארגוני הטרור הממוסדים .מבצעי הפיגועים הונעו במקרים רבים משילוב של מוטיבציות
פלסטיניות לאומיות עם שיקולים אישיים ,שלהם ניתן משקל רב )תסכול ,נקמה ,חקיינות ,רצון
לההפך לשהיד ,להגיע לגן עדן ולזכות בתהילה(.
 .4בחינת מגמת הפיגועים בשנת  2016מצביעה ,כי גל הטרור העממי ,שפרץ באוקטובר 2015
בעקבות התגברות מעשי האלימות בירושלים במהלך חגי תשרי ,הלך ודעך באופן עקבי ,עד כי
הגיע למעשה לסיומו המעשי באפריל  .2016כמות הפיגועים ,שבחודשים ינואר-מרץ  2016הגיעה
ל 30-20-פיגועים משמעותיים מידי חודש ,צנחה לחמישה פיגועים בחודש אפריל .אולם הטרור
העממי המשיך להתקיים גם לאחר שהגל דעך אף כי בהיקף קטן יותר :בחודשים אפריל-דצמבר
 2016התבצעו בין  5ל 12-פיגועים משמעותיים מידי חודש ,כמות הנמוכה מזו של גל הטרור העממי,
אך גבוהה מהממוצע החודשי של הפיגועים ,שבוצעו בשלושת השנים הקודמות.
 .5כמה מאפיינים נוספים של הטרור העממי בשנת :2016
א .חלה ירידה במספר הפיגועים ,שבוצעו בעומק ישראל )עומק ישראל מוגדר על ידינו כמקומות
ישוב ,שאינם נמצאים במרחב ירושלים ,אשר יש לו מאפיינים ייחודיים משלו( .במהלך בשנת
 2016בוצעו עשרה פיגועים בעומק ישראל לעומת  21פיגועים בשנת ) 2015מתוכם עשרים
פיגועים שבוצעו בחודשים אוקטובר-דצמבר ,שלושת החודשים הראשונים של גל הטרור העממי(.
ב .מספר ההרוגים הישראלים פחת במקביל לדעיכתו של גל הטרור העממי ,אך היקפו השנתי
נותר גבוה .במהלך שנת  2016נהרגו  17ישראלים עשרה מהם נהרגו בפיגועי ירי )דפוס
הפיגועים הקטלני ביותר( ושבעה בפיגועי דקירה ,סה"כ נהרגו מאז תחילת גל הטרור
1

פיגועים משמעותיים :מוגדרים על ידינו כפיגועי דקירה ,דריסה ,ירי ,השלכת מטענים או פיגועים משולבים )פיגועים שיש
בהם כמה מרכיבים ,למשל-פיגוע דריסה ודקירה( .בהגדרה זאת לא נכללים מאות פיגועי השלכת בקבוקי תבערה וידיי אבנים
המתבצעים מידי חודש .פיגועים אלה מסכנים את חיי תושבי יהודה ושומרון ואנשי כוחות הביטחון ,גורמים נזק רב לרכוש
ומשבשים את חיי היום-יום של התושבים" .הטרור העממי" )או בלשון הפלסטינים "ההתנגדות העממית"( הינה האסטרטגיה
הפלסטינית ,שעליה הוחלט בוועידה השישית של פתח )אוגוסט  .(2009אסטרטגיה זאת קיבלה אשור מחודש בוועידה
השביעית של פתח שהתקיימה ב.2016-
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באוקטובר  2015ועד סוף דצמבר  47 2016ישראלים ,מהם שלושים בחודשים אוקטובר-
דצמבר .2015
ג .במהלך שנת  2016חלה עלייה בהיקפם של פיגועי הירי ,שהינם דפוס הפגועים הקטלני
ביותר .פיגועי הירי היוו כ 23%-מכלל הפיגועים המשמעותיים ,שבוצעו במהלך השנה .מספר
הגבוה של פיגועי הירי היה גם בינואר  .2017פיגועי הירי גבו במהלך  2016עשרה קורבנות,
למעלה ממחצית הרוגי הפיגועים בשנה זאת.
ד .דעיכת גל הטרור הפלסטיני התבטאה גם בירידה במספר הפלסטינים ,שהשתתפו
בהפרות סדר אלימות .ביטוי לכך ניתן למצוא במיעוט יחסי של המשתתפים ,כולל בהפרות סדר
שנערכו במועדים "מועדים לפורענות" )למשל ,בחג הפסח וחגי תשרי של שנת ,2016
במהלכם ביקרו ישראלים רבים בירושלים(.

נתונים סטטיסטיים
פיגועים משמעותיים במהלך שנת  2016בחתך חודשי
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פיגועים משמעותיים במהלך שנת  2015בחתך חודשי
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*הערה :סה"כ בוצעו במהלך  171 2015פיגועים ) 135מהם בוצעו בין אוקטובר לדצמבר ,שלושת החודשים הראשונים
של גל הטרור העממי(.

פיגועים משמעותיים מתחילת גל הטרור העממי ועד סוף שנת 2016
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סה"כ  276פגועים משמעותיים.
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פיגועים משמעותיים בחתך רב-שנתי )(2016-2013
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*הערה :מרבית הפיגועים ) (135בוצעו בין החודשים אוקטובר-דצמבר ,שלושת החודשים הראשונים של גל הטרור
העממי.

מדיניות פתח והרשות הפלסטינית
 .6במהלך שנת  2016התקיימה הועידה השביעית של פתח ) 29בנובמבר 4-בדצמבר ,(2016
שהחליטה לבסס ולחזק את אסטרטגיות "ההתנגדות העממית" שעליה הוחלט בועידה השישית.
זאת תוך הצגת "ההתנגדות העממית" כבפני הקהילה הבינלאומית כחוקית ,בלתי חמושה ,המתבצעת
לכאורה בדרכי שלום .אולם ניתוח הטרור העממי ביהודה ושומרון במהלך  ,2016ובשנים שקדמו לו,
מוכיח ,וכי מאחורי מטבע לשון של "התנגדות עממית בדרכי שלום" מסתתרת תמיכה של אבו מאזן,
הרשות הפלסטינית ופתח בטרור עממי אלים ,אשר זלג לשטח ישראל ונמשך עד היום.2

2

על קטלניות הטרור העממי ראו לקט מידע מה 20-באוקטובר " :2015קטלניות הטרור העממי ,ניתוח האבידות הישראליות
בששת שנות 'ההתנגדות העממית' ,המכונה ע"י הרשות הפלסטינית 'התנגדות בדרכי שלום'".
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נאום הפתיחה של אבו מאזן בכינוס הועידה השביעית של פתח בראמאללה ,שבה הוחלט על ביסוס וחיזוק הטרור העממי
)ופא 30 ,בנובמבר .(2016

 .7הטרור העממי הפלסטיני )"ההתנגדות העממית"( ,שהתחולל בשנת  ,2016ובשנים שקדמו לה ,הינו
אסטרטגיה של פתח והרשות הפלסטינית המיושמת בשטח מאז שנת  .2009במסגרת אסטרטגיה
זאת הרשות הפלסטינית ופתח תומכות בפומבי בפגועים המתבצעים במסגרת "ההתנגדות
העממית" .בין השאר מעניקה הרשות תמיכה כספית למבצעי הפיגועים ,ובכלל זה סיוע לאסירים ולבני
משפחות החללים .הרשות הפלסטינית נמנעת מלגנות את הפיגועים ונוהגת להאשים את ישראל בהרג
המחבלים שביצעו אותם תוך הצגתם כ"קורבנות של הוצאות להורג" .פעמים רבות מפרסמת הרשות
הודעות אבל ולעיתים משתתפים בכיריה בטקסי האבל .התמיכה שמעניקה הרשות למבצעי הפיגועים
אינה עושה אבחנה בין פיגועים המכוונים נגד אזרחים או כאלו המכוונים נגד כוחות הביטחון ,בין פיגועי
ירי לבין פיגועים המתבצעים באמצעות כלי נשק "קרים" )סכין ,מכונית(.
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מימין  :מחמד סעיד מחמד עלי ,מחבל ממחנה הפליטים שעפאט ,דוקר לוחם ממשטר הגבול ,סמוך לשער שכם בעיר
העתיקה בירושלים )דף הפייסבוק  13 ,QUDSNבאוקטובר  .(2015משמאל  :הודעת אבל ,שפרסמה פתח על מותו של
"השהיד הגיבור" מחמד סעיד מחמד עלי .משמאל לסמל פתח ניתן להבחין בצילום של אבו מאזן ומימין צילום של
ערפאת )דף פייסבוק מזוהה עם פתח 10 ,באוקטובר .(2015

 .8מנגד ,הרשות הפלסטינית מתנגדת להפיכת "ההתנגדות העממית" לטרור צבאי מאורגן כפי
שמטיפה חמאס .הרשות ומנגנוני הביטחון הפלסטינים אוכפים מדיניותם זאת על חמאס ועל שאר
ארגוני הטרור באמצעות פעילות סיכול ,תוך המשך הפעולה הביטחוני עם ישראל ,חרף הביקורת
הקשה מצד חמאס.

סוגי הפיגועים
התפלגות סוגי הפיגועים
 .9פיגועי הדקירה ,המאפיינים את הטרור העממי ,היו הנפוצים ביותר בשנת  .2016מספרם עלה באופן
משמעותי במהלך גל הטרור העממי ,אשר החל באוקטובר  2015אך הם נמשכו גם לאחר שדעך גל
הטרור .במהלך  2016היוו פיגועי הדקירה כ 61%-מכלל הפיגועים המשמעותיים ) 87מ .(142-אחריהם
)בהפרש ניכר( באו פיגועי ירי שהיוו כ 23%-מכלל הפיגועים ופיגועי דריסה ,שהיוו כ 8%-מכלל
הפיגועים .3סוגי פיגוע אחרים )ובתוכם פיגועי מטען ,או פיגועים משולבים( ,היוו חלק קטן מכלל
הפיגועים )כ.(8%-

3

ספירת הפיגועים אינה כוללת מאות אירועים של ידויי אבנים והשלכת בקבוקי המתבצעים מידי חודש .כמו כן אינם כלולים
בה עשרות רבות של אירועי ירי המתבצעים לעבר כוחות הביטחון הישראלים במהלך פעילות מבצעית ברחבי יהודה ושומרון.
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נתונים סטטיסטיים
סוגי הפיגועים בשנת 2016
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סוגי הפיגועים בשנת 2015
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*הערה :מרבית הפיגועים ) (135בוצעו בשלושת החודשים הראשונים של גל הטרור העממי )אוקטובר-דצמבר .(2015
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סוגי הפיגועים בשנת 2014
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פיגועי דקירה

הסתה לפיגועי דקירה :מימין נראית כרזה בה רעול פנים דוקר בגרזן יהודי )דף הפייסבוק  18 ,QUDSNבאוקטובר
 .(2015משמאל :כרזה הקוראת לביצוע פיגועי דקירה .בערבית " :דקור ! "
)דף הפייסבוק  14 ,QUDSNבאוקטובר .(2015

 .10במהלך שנת  2016בוצעו  87פיגועי דקירה .לעומת  108פיגועי דקירה ,שבוצעו ב92) 2015-
מהם בוצעו בתקופה שבין אוקטובר לדצמבר  ,2015שלושת החודשים הראשונים של גל הטרור
העממי( .פיגועי הדקירה היוו כ 61%-מכלל הפיגועים ,שבוצעו במהלך  .2016בפיגועי הדקירה
נהרגו שבעה ישראלים ו 48-מחבלים.
 .11הפופולאריות הגדולה לה זכו פיגועי הדקירה במהלך גל הטרור העממי נבעה הן מהקלות היחסית,
שבה ניתן לבצע אותם ,והן בשל "אפקט החיקוי" של מבצעי הפיגועים .פיגועי דקירה אינם מצריכים
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השגת כלי הנשק משום שברוב המקרים הם מבוצעים בכלי זמין המצוי בכל בית )סכין ,גרזן ,מברג וכל
חפץ חד אחר( .עם זאת מספר הנפגעים בפיגוע דקירה הינו קטן יחסית בעוד שסיכויי המבצע למות
או להיפצע הינם גדולים )למעלה ממחצית מבצעי פיגועי הדקירה נהרגו במהלכם(.

מימין :סכין ששימשה את המחבל בפיגוע הדקירה בשדרות בר לב בירושלים )דף הפייסבוק  4 ,PALDFבינואר .(2016
במרכז :סכין בה השתמש המחבל לביצוע פיגוע הדקירה בתקוע )דף הפייסבוק  18 ,QUDSNבינואר  .(2016משמאל:
סכין שנמצאה בתוך המכונית בה נהגה אמאני חסני סבאתין .המחבלת התכוונה ככל הנראה להשתמש בה במהלך
פיגוע הדריסה )דף הפייסבוק  5 ,PALDFבמרץ .(2016

 .12במהלך  2016בלטו שני פיגועי דקירה:
א 8 .במרץ  -2016מסע דקירות בטיילת שבין יפו לתל אביב :פלסטיני מהכפר חג'ה )ממזרח
לקלקיליה( ,שוהה בלתי חוקי בישראל ,דקר ארבעה בני אדם בכיכר השעון שביפו .משם הוא
החל לרוץ לעבר טיילת הרברט סמואל והמשיך לדקור עוברים ושבים .שוטרים שרדפו אחריו ,ירו
לעברו והרגו אותו .בפיגוע נהרג תייר מארה"ב ונפצעו  11בני אדם.
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זירת הפיגוע בטיילת הרברט סמואל )זק"א 8 ,במרץ .(2016

ב 30 .ביוני  ,2016פיגוע דקירה בקריית ארבע :מחבל פלסטיני קפץ מעל הגדר ההיקפית של
מאחז גבעת החרסינה שבקריית ארבע והתקדם כ 150-מטרים בתוך הישוב .הוא חדר לאחד
הבתים הקיצוניים ודקר למוות נערה בת  13בעת שישנה במיטתה .חברי כיתת הכוננות של
קריית ארבע פרצו לבית ,ירו לעבר המחבל והרגו אותו.

זירת הפיגוע בקריית ארבע )דובר צה"ל  30 ,ביוני .(2016
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נתונים סטטיסטיים
פיגועי דקירה בחתך חודשי שנת 2016
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פיגועי דקירה בחתך רב שנתי )(2016-2013
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*הערה :מרבית פיגועי הדקירה ) (92בוצעו בחודשים אוקטובר-דצמבר  ,2015שלושת החודשים הראשונים של גל הטרור
העממי.

פיגועי דריסה

כרזה ,שפורסמה בדף הפייסבוק של חמאס בשכם ,המעודדת את פיגועי דריסה .בכרזה נכתב " :תברח חביבי ...
)זו( לא אדמתך .התנגד הוי בן ירושלים .התנגד הוי בן הגדה .דרוס את הציונים" )דף הפייסבוק של חמאס בשכם,
 28בנובמבר .(2015

006-17

19
 .13פיגוע דריסה הינו פיגוע המתבצע באמצעות כלי רכב בדרך כלל על ידי מפגעים בודדים ,שאינם
משתייכים לאחד מארגוני הטרור .פיגועי הדריסה הינם לרוב בעלי אופי ספונטאני ואינם מצריכים
הכנות והתארגנות מוקדמת ,דבר המקשה על גילויים המוקדם .פיגועי דריסה הינם תופעה נפוצה
למדי בטרור העממי הפלסטיני ,אף כי לא בממדים של פיגועי הדקירה והירי .בולטים בקרב מבצעי
פיגועי הדריסה פלסטינים תושבי מזרח ירושלים ,בעלי תעודות זהות ישראליות ,הנהנים מנגישות
טובה לריכוזי אוכלוסיה ישראלים בירושלים.
 .14סה"כ בוצעו במהלך שנת  11 2016פיגועי דריסה ,שהיוו כ 8%-מכלל הפיגועים
המשמעותיים שבוצעו בשנה זאת .זאת ,לעומת  34פיגועי דריסה שבוצעו במהלך שנת 2015
)מתוכם  26פיגועי דריסה ,שבוצעו בין אוקטובר לדצמבר  .(2015פיגועי הדריסה כוונו הן נגד
אזרחים והן נגד כוחות הביטחון הישראליים ,ובכלל זה נגד כוחות הביטחון המאיישים מחסומים
במקומות יישוב ,בכבישים ובמעברים; ונגד אזרחים הנמצאים בתחנות הסעה בקרבת יישובים.

נתונים סטאטיסטיים
פיגועי דריסה במהלך שנת 2016
4
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פיגועי דריסה בחתך רב שנתי )(2016-2013

35

34

30
25
20
15

10
5

8
11

2

0

2016

* 2015

2014

2013

*הערה :מתוכם  26פגועי דריסה ,שבוצעו בשלושת החודשים הראשונים של גל הטרור העממי ,בין אוקטובר לדצמבר
.2015

 .15להלן כמה פיגועי דריסה בולטים שבוצעו במהלך שנת :2016
א 24 .ביוני  -2016פלסטינית ביצעה פיגוע דריסה בתחנת הסעה ,בכניסה לקריית ארבע .היא
פגעה בכלי רכב ישראלי שעמד במקום .כתוצאה מכך ,נפגעו באורח קל שני ישראלים.
הפלסטינית נורתה על ידי כוח צה"ל ונהרגה )דף הפייסבוק צבע אדום 24 ,ביוני .(2016
ב 6 .ביולי  – 2016מחבל פלסטיני התנגש בכוונה ברכבו בכלי רכב של צה"ל בכניסה לישוב נווה
דניאל בגוש עציון .ארבעה חיילים נפצעו באורח קל .הפלסטיני שפגע בהם ,תושב בית לחם,
נפצע באורח קשה.
ג 16 .בספטמבר  -2016כלי רכב פלסטיני בו ישבו שני בני אדם נסע במהירות לעבר תחנת
ההסעה בצומת אליאס ,בכניסה לקריית ארבע .במקום שהו שלושה נערים ישראלים .כוח צה"ל
שהיה במקום הגיב בירי ,הרג את הנהג ופצע את הפלסטינית שישבה לצידו .שניים מהנערים
נפצעו באורח קל.
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מימין :זירת הפיגוע בכניסה לישוב נווה דניאל )דוברות המשטרה 6 ,ביולי  .(2016משמאל :כלי הרכב של שני המחבלים
סמוך לטרמפיאדה בכניסה לקריית ארבע )דף הפייסבוק של חמאס מחוז חברון 16 ,בספטמבר .(2016

 .16ב 8-בינואר ) 2017מועד הנמצא מעבר לתקופה אותה סוקר מסמך זה( התבצע פיגוע דריסה
קטלני באזור טיילת ארמון הנציב .הפיגוע בוצע ע"י מחבל תושב השכונה הסמוכה ג'בל מכבר,
שדרס קבוצת חיילים באמצעות משאית .ארבעה חיילים נהרגו בפיגוע ו 13-נפצעו .ייתכן והמחבל
הדורס שאב השראה מפיגועי הדריסה המזוהים עם דאעש )ברלין ,ניס(.

תמונות מסרטון המתעד את פיגוע הדריסה בארמון הנציב בירושלים )יוטיוב 8 ,בינואר .(2017
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פיגועי ירי
 .17במהלך שנת  2016חלה עלייה משמעותית במספר פיגועי הירי בניגוד לירידה ,שחלה בדפוסי
הפיגועים האחרים )פיגועי דקירה ודריסה( .סה"כ בוצעו במהלך השנה שחלפה  32פיגועי ירי ,שהיוו
כ 23%-מכלל הפיגועים המשמעותיים ,וגרמו לעשרה הרוגים .זאת ,לעומת  11פיגועי ירי שבוצעו
במהלך שנת ) 2015חמישה מהם בתקופה שבין אוקטובר לדצמבר  ,2015שלושת החודשים הראשונים
של גל הטרור העממי( .4במהלך חודש ינואר  2016בוצעו שמונה ארועי ירי המסמנים המשך שימוש
נרחב בדפוס פיגועים זה.
 .18דפוס פיגועים זה כולל ירי מנשק קל העשוי להתבצע במספר אופנים :ירי מהמארב ,ירי מכוון
לעבר התקהלות אנשים ,ירי ממכונית חולפת וירי צלפים .פיגועי הירי מכוונים נגד כוחות הביטחון ונגד
אזרחים ישראלים ,בעיקר תושבים הנוסעים בכלי רכב בכבישי יהודה ושומרון .בדרך כלל פיגועי הירי
אינם מתבצעים באופן ספונטאני אלא הם מצריכים הערכות מוקדמת של בחירת יעד הפיגוע ואף השגת
הנשק לביצוע הירי .לעיתים קרובות פיגועי הירי מבוצעים על ידי יותר מאדם אחד וגם בהיבט זה הם
שונים מפיגועי הדקירה והדריסה .פיגועי ירי הינם בעל רמת סיכון נמוכה יחסית למבצעיהם והם
מאפשרים להם בדרך כלל אפשרות מילוט ולעיתים גם ביצוע פיגועים נוספים.

מימין  :זירת פיגוע ירי סמוך למערת המכפלה בחברון )דף הפייסבוק  3 ,QUDSNבינואר  .(2016מימין :כלי רכב
ישראלי ,שנפגע בפיגוע ירי סמוך ליישוב דולב )דף הפייסבוק  25 ,PALDFבינואר .(2016

 .19אירועי ירי ממכוניות נוסעות בוצעו במהלך  2016הן בכבישי יהודה ושומרון והן בתחום העיר
ירושלים .בלט פיגוע ירי ממכונית נוסעת ,שבוצע בשלוש זירות בירושלים ב 9-באוקטובר .2016
תחילתו של הפיגוע בתחנת הרכבת הקלה בצומת גבעת התחמושת ,המשכו באזור המטה הארצי של
המשטרה וסיומו בשכונת שיח' ג'ראח .בפיגוע נהרגו אישה ושוטר ונפצעו חמישה בני אדם .שתי נשים
נפצעו בתאונת דרכים ,שארעה כתוצאה מהירי ושלושה בני אדם לקו בחרדה.

4

סטטיסטיקה זאת אינה כוללת אירועי ירי לעבר כוחות צה"ל ,שעסקו בפעילות מבצעית ביהודה ושומרון.
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מימין :ההסתערות כוח המשטרה על המחבל ,שביצע את הפיגוע בשכונת שיח' ג'ראח במזרח ירושלים
)אלג'זירה 9 ,באוקטובר  .(2016משמאל :כלי הרכב של המחבל בשכונת שיח' ג'ראח )ללא קרדיט  14באוקטובר .(2016

 .20לפיגוע הירי ,שבוצע בירושלים ,היו כמה מאפיינים ייחודיים :מורכבותו של הפיגוע )ירי בכמה
זירות( ,השימוש ברובה  M16תקני )ולא בכלי נשק מאולתרים( וביצוע הפיגוע ע"י מחבל מבוגר ,בעל
עבר עשיר של הסתה לאלימות וטרור ,שהזדהה בגלוי עם חמאס ,ופעל בעיקר ממניע דתי )שבמרכזו
הזדהות עם מסגד אלאקצא(.
 .21שני פיגועי ירי בולטים וחריגים בוצעו במהלך  2016בתל אביב:
א .ב 1-בינואר  2016ערבי ישראלי חמוש בתת מקלע פתח באש לעבר יושבי פאב ברחוב
דיזנגוף בתל אביב ונמלט מהמקום .כתוצאה מהירי נהרגו שניים מיושבי הפאב ונפצעו שבעה.
המחבל ירה גם לעבר בתי עסק נוספים בסביבה .לאחר הירי נמלט המחבל מהזירה ,עלה על
מונית ונסע לקרבת מלון שמצפון לתל אביב .המחבל רצח את נהג המונית ,נטש את המונית
ונמלט מהמקום .מבצע הירי הינו נשא'ת מלחם ,ערבי ישראלי בן  ,29תושב הכפר ערערה .הוא
נתפס לאחר מספר ימים בכפרו.
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מימין :זירת הפיגוע ברחוב דיזנגוף בתל-אביב )צילום :ראובן ארליך 2 ,בינואר  .(2016משמאל :כרזה המאדירה את
דמותו של המחבל ,שביצע את הפיגוע ,ומציגה אותה כמי שנלחם נגד ישראל בשם פלסטין )דף הפייסבוק PALDF
המזוהה עם חמאס 8 ,בינואר .(2016

ב .ב 8-ביוני  2016בוצע פיגוע ירי בשרונה ,מתחם קניות ובילוי במרכז תל אביב .שני מחבלים
ירו לעבר יושבי מסעדה ועוברי אורח שהיו במקום ברובי קארל גוסטב מאולתרים .ארבעה בני
אדם נהרגו ושבעה נפצעו ,שלושה מהם באורח בינוני קשה .שני המחבלים ,שוהים בלתי חוקיים
מיטא ,שבאזור חברון נתפסו .הפיגוע בשרונה לא היה ספונטאני אלא הצריך תכנון מוקדם
)השגת כלי נשק ,ביגוד ,הגעה למקום הפיגוע( וככזה אין הוא מאפיין את הטרור העממי .אחד
ממבצעי הפיגוע הושפע מהאידיאולוגיה של דאעש בעת לימודיו בירדן וביצע את הפיגוע
בהשראת דאעש.

זירת פיגוע הירי בשרונה )דף הפייסבוק  9 ,QUDSNביוני .(2016
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נתונים סטטיסטיים
פיגועי ירי בחתך חודשי
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*הערה :חמישה מפגועי הירי בוצעו באוקטובר -דצמבר  ,2015שלושת החודשים הראשונים של גל הטרור
העממי.
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פיגועי מטען
 .22במהלך שנת  2016בוצעו חמישה פיגועים במתווה של פיצוץ מטענים לעבר אזרחים .מספר
דומה למספר פיגועי המטען בשנת  ,2015שכולם בוצעו בתקופה שבין אוקטובר לדצמבר 2015
)ראשיתו של גל הטרור העממי( .למספר זה יש להוסיף עוד כמה עשרות אירועים של השלכת
מטענים לעבר כוחות הביטחון הישראליים בעת פעילות מבצעית .פיגועים במתווה זה דורשים
הכנה מוקדמת של המטענים ,העברתם למקום הפיגוע ומידה רבה יותר של התארגנות מוקדמת.
 .23פיגוע המטען הבולט היה ב 18-באפריל  2016כאשר מטען חבלה התפוצץ באוטובוס בקו 12
בירושלים .אוטובוס נוסף שעמד צמוד אליו נפגע אף הוא ועלה באש .נזק נגרם גם לכלי רכב ,שהיו
בסביבה .עשרים בני אדם נפצעו .המחבל נפצע באורח קשה ומת לאחר יומיים מפצעיו .פיגוע זה אינו
אופייני לפיגועי הטרור העממי ,שבוצעו במהלך  ,2016שכן הוא נועד להיות פיגוע התאבדות
ומאחוריו עמדה התארגנות המזוהה עם חמאס בבית לחם ,עיר מגוריו של המחבל.

משמאל :שני אוטובוסים בירושלים עולים באש כתוצאה מפיצוץ מטען בחלקו האחורי של אחד מהם
)דף הפייסבוק כבאות והצלה מחוז ירושלים 18 ,באפריל  .(2016מימין :האוטובוסים השרופים )דף הפייסבוק כבאות
והצלה מחוז ירושלים 18 ,באפריל .(2016

פיגועים משולבים
 .24דפוס פעולה זה כולל פיגועים המשלבים כמה דפוסי פעולה שתוארו לעיל )כגון פיגוע דריסה
ודקירה או פיגוע דריסה וירי( .משקלם במספר הכולל של הפיגועים נמוך כאשר במהלך שנת 2016
בוצעו שלושה פיגועים משולבים .בדרך כלל בפיגועים המשולבים מעורבים יותר ממחבל אחד והם
דורשים התארגנות מוקדמת.
 .25להלן פיגועים משולבים ,שבוצעו בשנת :2016
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א .ב 3-בפברואר  2016בוצע בירושלים פיגוע משולב של ירי ודקירה .שלושה מחבלים חמושים
ברובים ,סכינים ומטעני חבלה הגיעו לירושלים בכוונה לבצע בה פיגוע .צוות של לוחמי משמר
הגבול הבחינו בשניים מהם ,סמוך לשער שכם ,שבעיר העתיקה בירושלים .הם עוררו את
חשדם וביקשו מהם להציג את תעודות הזהות שלהם .האחד נענה לבקשה והציג את תעודת
הזהות שלו ,השני שלף את כלי הנשק וירה לעבר הכוח .המחבל השני החל לדקור את אחת
הלוחמות .בתגובה ירו לוחמי משמר הגבול בשני המחבלים והרגו אותם .מחבל שלישי הגיח
מאחור ופתח באש .אחת הלוחמות נפגעה אולם הצליחה לפגוע במחבל .קצין משטרה ,שהגיע
למקום ירה בו והרג אותו .בפיגוע נהרגה לוחמת משמר הגבול ולוחמת נוספת נפצעה באורח
קשה.

זירת הפיגוע סמוך לשער שכם )דף הפייסבוק  3 ,QUDSNבפברואר .(2016

ב .ב 14 -במרץ  2016בוצע בכניסה לקריית ארבע פיגוע משולב דריסה וירי .שני פלסטינים
ניסו לדרוס אזרחים ישראלים ,שעמדו בתחנת הסעה ,סמוך לצומת אליאס בכניסה לקריית
ארבע .במהלך ניסיון הדריסה הם ירו לעבר הישראלים .חייל אחד נפצע מירי .כוח צה"ל ,שאבטח
את הצומת ,ירה לעבר המחבלים והרג אותם .ברשותם נמצאו תת מקלע מאולתר מסוג קארל
גוסטב ואקדח .בזמן הטיפול בזירת האירוע הגיח כלי רכב פלסטיני נוסף ודרס קצין צה"ל .הקצין
וחייל נוסף נפצעו באורח קל .הדורס הנוסף נורה ונהרג אף הוא.
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כלי הנשק שנמצאו ברשות המחבלים בפיגוע דריסה וירי בכניסה לקריית ארבע )דובר צה"ל 14 ,במרץ .(2016

מימין  :תמונה משותפת של שני המחבלים ,שביצעו את פיגוע הדריסה בכניסה לקריית ארבע .משמאל :חנות
הפירות והירקות המשותפת של השניים הנקראת "השהיד" )דף הפייסבוק  14 ,QUDSNבמרץ .(2016

ג .ב 29 -באוקטובר  2016בוצע פיגוע משולב דריסה ודקירה סמוך לעפרה .פלסטיני שהגיע
לעמדת הבידוק של צה"ל ניסה לדרוס את החיילים שעמדו במקום .החיילים ירו לעברו .הפלסטיני
יצא ממכוניתו וניסה לדקור את החיילים בסכין ,שהייתה ברשותו .הכוח ירה בו שנית ופצע אותו
באורח קשה.
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מימין אחמד אמין חאמד ,המחבל שבצע את פיגוע הדריסה והדקירה סמוך לעפרה )חשבון הטוויטר 29 ,PALDF
באוקטובר  .(2016משמאל :סכין הקצבים שבאמצעותה ניסה המחבל לדקור את חיילי צה"ל )דף הפייסבוק חדשות
סלואד 29 ,באוקטובר .(2016

זירות הפיגועים

יהודה ,שומרון ומרחב ירושלים
 .26במהלך שנת  2016בלטו במספר הפיגועים הרב מרחב ירושלים ) 29פיגועים( מרחב חברון )28
פיגועים( .אחריהם באו אזורי גוש עציון ) 18פיגועים( וראמאללה ) 20פיגועים( .לעומת זאת אזור
שכם וצפון השומרון ,שמילא תפקיד מרכזי באנתיפאדה השנייה ,שיחק תפקיד משני בטרור
העממי במהלך  .2016להלן התפלגות הפיגועים על-פי הזירות השונות:
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 .27ירושלים רבתי מהווה מזה כמה שנים מוקד מועדף לביצוע פיגועים ,אולם מאז תחילת גל
הטרור העממי ועד סוף  2016עלה מספרם באופן משמעותי .במהלך שנת  2016בוצעו במרחב
ירושלים רבתי  29פיגועים לעומת  47פיגועים בשנת ) 2015מתוכם  35בשלושת החודשים
הראשונים של גל הטרור( .בשנת  2014בוצעו  11פיגועים במרחב ירושלים בשנת  2013בוצעו
שלושה .הפיגועים בוצעו במקומות שונים .בלטו השכונות היהודיות מצויות בקו התפר עם השכונות
הערביות )ארמון הנציב ,פסגת זאב ,הגבעה הצרפתית( .בלט גם מחסום קלנדיא ,המהווה נקודת
חיכוך יום-יומית בין תושבי מזרח ירושלים לכוחות הביטחון הישראלים.
 .28העדפת ירושלים רבתי כזירה לביצוע פיגועים נובעת להערכתנו משתי סיבות בסיסיות:
א .הקלות המבצעית :לתושבי ירושלים המזרחית קל יותר לבצע פיגועים בירושלים רבתי בשל
נגישותם הטובה לריכוזי האוכלוסייה היהודים )בהיותם נושאי תעודת זהות כחולה( והיכרותם
הטובה את העיר .השליטה הביטחונית הרופפת בשכונות מזרח ירושלים מקלה גם היא על
ביצוע הפיגועים.
ב .סיבה נוספת לריבוי הפיגועים באזור ירושלים הינה רגשות התסכול של תושבי מזרח
ירושלים ,ובעיקר הצעירים שבהם ,בשל התשתיות העירוניות המוזנחות והקשיים הכלכליים.5
זאת ועוד ,אותם צעירים חשופים יותר לפער הבולט שבין מצבם לבין מצב תושביה היהודיים
של מערב ירושלים ,שבקרבתן הם מתגוררים ובהן הם מבקרים .מתחם הר הבית מהווה גם
הוא מוקד חיכוך נפוץ ורגיש אולם במהלך שנת  2016פחתו החיכוכים סביבו וירד היקף
ההסתה הנלווית להם ,אשר שיחקו תפקיד חשוב בפרוץ גל הטרור.
.29

בחברון בוצע מספר דומה של פיגועים לזה של מרחב ירושלים .בדומה לירושלים גם חברון

וסביבתה מצויות במתח פוליטי ,חברתי ודתי .רמת החיכוך בין הפלסטינים לאוכלוסייה הישראלית
בחברון ובסביבותיה גדולה ביותר עם ישראלים המתגוררים בה .בדומה לירושלים גם בחברון נמצא
אתר קדוש ליהדות ולאסלאם )מערת המכפלה( .לכך יש להוסיף את התמיכה הרבה שיש לחמאס
במרחב חברון ואת העוינות הבסיסית כלפי ישראל והיהודים הטבועה בקרב תושבי האזור.

5

למעלה מ 30%-מהצעירים תושבי מזרח ירושלים נושרים מבתי הספר בשל מחסור בכיתות .חלקם עובדים וחלקם
האחר מובטלים .מצב זה מזין בקרבם את התחושה ,כי אין להם מה להפסיד ומעודד מקרבם רדיליקאציה דתית ולאומית.
מסרי ההסתה המופצים ברשתות החברתיות ובכללם הקמפיינים של דאעש הקוראים להרוג יהודים מלבים עוד יותר תחושות
אלה )ראו מאמרו של אודי דקל ,המצב האסטרטגי בירושלים מחייב שינוי מדיניות 20 ,INSS ,באוקטובר  .(2015בדיווח
עיתונאי נמסר ,כי במזרח ירושלים קיים מחסור של  3,000כיתות לימוד יותר מ 8,000-ילדים בגיל בית הספר הם חסרי
מסגרת לימודים כלשהי )מעריב 13 ,באוקטובר .(2015
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עומק ישראל
 .30אחד ממאפייני גל הטרור העממי ,שהחל באוקטובר  ,2015היה ריבוי הפיגועים בערים ובישובים
שבעומק ישראל .בשלושת החודשים הראשונים של גל הטרור )אוקטובר-דצמבר  (2015בוצעו עשרים
פיגועים בעומק ישראל .מספרם ירד לעשרה במהלך  2016אך הוא עדיין גדול בהרבה ממספר
הפיגועים שבוצעו בעומק ישראל בשנים הקודמות )ראו גרף( .הפיגועים שבוצעו בעומק ישראל
במהלך  2016היו קטלניים ונהרגו בהם שמונה בני אדם )מתוך  17הרוגים בפיגועים במהלך
.(2016
 .31שלושת הפגועים הבולטים בעומק ישראל )שתוארו לעיל( ,בוצעו בתל-אביב יפו :פגוע הירי
ע"י ערבי ישראלי לעבר פאב ברחוב דיזנגוף ) 1בינואר  ,2016שני הרוגים ושבעה פצועים(; מסע
דקירות של פלסטיני שוהה בלתי חוקי בטיילת שבין יפו לתל-אביב ) 8במרץ  ,2016תייר מארה"ב
נהרג 11 ,נפצעו(; ופיגוע הירי במתחם הבילוי בשרונה ) 8ביוני  ,2016ארבעה הרוגים ושבעה
פצועים(.

פיגועים בעומק ישראל בחתך רב-שנתי
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*הערה :מתוכם עשרים פיגועים בוצעו בין אוקטובר לדצמבר  ,2015שלושת החודשים הראשונים של גל
הטרור העממי.
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הפרופיל של מבצעי הפיגועים

6

 .32מבחינת המידע אודות  141פלסטינים מזוהים ,שביצעו פיגועים במהלך  ,2016עולים כמה
מאפיינים דומים ,הרלבנטים לרובם ,אך לא לכולם :רובם היו גברים )כ (82%-צעירים בגילם )בין 19-
 17אך גם נערים בגילאי  16-14ומבוגרים בשנות הארבעים והחמישים לחייהם( .לרובם הגדול לא
היה עבר של מעורבות בפיגועים או השתייכות קודמת לארגוני טרור .במרבית המקרים הם ביצעו
את הפיגועים לבדם כתוצאה מהחלטה אישית ,ספונטאנית ,ללא הנחייה מ"למעלה" ולעיתים גם ללא
ידיעת בני משפחתם )למאפיינים אלו יש כאמור חריגים לא מעטים(.
 .33מרבית המחבלים הגיעו לזירת הפיגוע ממרחב ירושלים וממרחב העיר חברון ,שני האזורים
המובילים בהיקף הפיגועים .נראה איפא כי מרבית המבצעים העדיפו לבצע את הפיגועים באזורים
גיאוגרפיים הסמוכים למקום מגוריהם .לפיכך ישנה חפיפה רבה בין זירות הפיגוע הבולטות לבין
מוצא מבצעי הפיגועים )הגם שקיימים יוצאים מהכלל(.
 .34באשר למניעים של מבצעי הפיגועים קיימות מסקנות שונות של גופים שונים ,הנובעות ממסד
נתונים שונה ולעיתים אף מהטיות פוליטיות .מבדיקות שערך מרכז המידע אודות גל הטרור העממי
)אוקטובר  -2015אפריל  (2016עולה המסקנה ,כי מרבית מבצעי הפיגועים היו טעונים במוטיבציות
פלסטיניות לאומיות .הם באו מקרב דור של צעירים ,אשר חי ונשם את אירועי הטרור העממי,
שהתחוללו ביהודה ושומרון בשנים שקדמו למתקפת הטרור הנוכחית .המוטיבציות הלאומיות שלהם
הושפעו מאוד מהחינוך )הפורמאלי והבלתי פורמאלי( ,שהטמיע בהם מינקות את הנרטיב השולל
את זכות קיומה של מדינת ישראל ותופס את האלימות והטרור כמרכיב המרכזי באסטרטגיה
הפלסטינית .הם הושפעו מהמשפחה ומהרחוב ,ומההסתה האנטי-ישראלית בתקשורת .חלק
ממבצעי הפיגועים )בעיקר מחברון ,וממזרח ירושלים( הושפעו גם מהחיכוך הבלתי פוסק עם כוחות
הביטחון הישראלים ועם אזרחים ישראליים.
 .35בצד המוטיבציות הבסיסיות הלאומיות השיקולים האישיים והמימד והספונטאני של צעירים,
שביצעו את הפיגועים ,מילאו תפקיד חשוב בהחלטה האישית של כל אחד לבצע את הפיגוע.
שיקולים אלו כוללים בעיות במשפחה ,תסכול אישי על רקע אבטלה או אי מציאת עבודה הולמת,
קיפוח מגדרי של נשים ורצון להימלט מקשיי היום-יום ע"י הפיכה לשהיד והגעה לגן עדן .לכך ניתן
להוסיף רצון לנקמה על מותם של בני משפחה או חברים או ללכת בדרכם של שהידים ,שהפכו
למודל לחיקוי )"תופעת החיקוי" בולטת מאוד בקרב הצעירים( .כל אלו נותנים הסבר מדוע דווקא
צעירים מסוימים היו מוכנים להקריב את עצמם ולבצע פיגועים ,שרבים סיכוייהם למות במהלכם .אולם
הסבר זה איננו מלא ולא ניתן לדעתנו לנתקו מהמציאות בה חיים הצעירים הפלסטינים
ומהקונפליקט הפלסטיני-ישראלי בכללותו.

6

פרופיל מבצעי הפיגועים נבחן ע"י מרכז המידע ופורסם בכמה לקטי מידע ,במהלך .2016
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 .36מה היה משקלו של המניע הדתי במכלול השקולים לביצוע הפיגועים? תחילת מתקפת הטרור
באה על רקע דתי של הגנה על מסגד אלאקצא וירושלים .אולם בהמשך ,משקל הרצון להגן על
ירושלים ומסגד אלאקצא פחת .התרשמותנו היא שבמרבית המקרים משקלו של המניע הדתי לא
היה 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 ולגבי מעטים בלבד ידוע בברור ,כי היו דתיים או שהביעו
רגשות דתיים .עם זאת צעירים לא-דתיים לא היססו להשתמש בטרמינולוגיה דתית לקראת צאתם
לביצוע הפיגוע ,בעיקר זאת העוסקת במנעמי גן העדן המצפים לשהיד.

כרזה בה נראית תמונתו של סוס ומתחתיה נכתב" :ביום מין הימים נסתלק )מן העולם( בלי רכוש! ..הוי אלוהים ..שים
פעמינו לגן עדן" .הכרזה הועלתה לפייסבוק ע"י קאסם ג'אבר מבצע פיגוע דריסה וירי בכניסה לקריית ארבע ,יום לפני
הפיגוע ) 14במרץ  .(2016חברו לפיגוע אמיר אלג'נידי שיתף כרזה זו בדף הפייסבוק שלו באותו היום.
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פוסט שפרסם נהאד ואכד ,שביצע פיגוע משולב ב 14-בפברואר  2016ליד הישוב חיננית )יידוי אבנים וירי לעבר כח
צה"ל ,שהגיע למקום( .הפוסט פורסם ב 15-בספטמבר  ,2015ערב פרוץ גל הטרור העממי ,כשבירושלים בוצעו מעשי
אלימות רבים בעת חגי תשרי .נהאד העלה שתי תמונות בהן נכתב" :שאיפתי הגדולה ביותר )להיות( בגן העדן שלך
ריבון העולמים"" ,אתה שואל אותי על האושר ?! אספר לך על גן עדן הממתין לבעלי כוח הסבל" )דף הפייסבוק של
נהאד ואכד 15 ,בספטמבר .(2015

מעורבות פעילי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית בפיגועים
 .37במהלך  2016אירעו כמה מקרים בהם היו פעילי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית
מעורבים באופן ישיר בביצוע פיגועים .יודגש כי המדובר באירועים חריגים ולא בתופעה שאפיינה
את המנגנונים ,אשר ככלל נמנעו מליטול חלק ישיר בטרור העממי והמשיכו בתיאום הביטחוני עם
ישראל ,על פי מדיניות הרשות הפלסטינית ואף לחשוף התארגנויות ולסכל פיגועים.
 .38פיגוע בולט ,שביצע פעיל מנגנון הביטחון ,היה פיגוע ירי במחסום סמוך לבית אל ) 31בינואר
 .(2016כתוצאה ממנו נפצעו שלושה חיילי צה"ל .מבצע הפיגוע היה אמג'ד ג'אסר סכרי )אבו עמר(
מהכפר ג'מאעין )מערבית לשכם( .הוא שימש אחד ממאבטחיו של אחמד חנון ,התובע הכללי
הפלסטיני בראמאללה ושירת כסמל ראשון במשטרה הפלסטינית .בשל תפקידו הוא החזיק אקדח
ברישיון ויכול היה לעבור במחסום מבלי לעורר חשד.

006-17

35

זירת הפיגוע במחסום סמוך לבית אל )אלערב ואלעאלם 31 ,בינואר .(2016

 .39להלן דוגמאות נוספות למעורבות פעילי המנגנונים בפיגועים:
א .ב 16-בפברואר  2016ירו שני פלסטינים חמושים בכלי נשק דמויי  M-16לעבר שוטרים
סמוך לתחנת הרכבת הקלה בשער שכם .אחד מהשניים היה פעיל מנגנון הביטחון הלאומי
הפלסטיני ,ששירת בחברון.
ב .ב 31-באוקטובר  2016בוצע פיגוע ירי בכניסה הצפונית לראמאללה .פלסטיני הגיע רגלית
לאזור "מחסום פוקוס" ,בכניסה הצפונית מזרחית לראמאללה ,לבוש מדים ,כשהוא מצויד
ברובה קלצ'ניקוב .הוא פתח בירי לעבר חיילי צה"ל .חייל נפצע באורח קשה ושני חיילים
נוספים נפצעו באורח קל .היורה נהרג מאש חיילי צה"ל .מבצע הפיגוע היה שוטר במשטרה
הפלסטינית ,אשר שימש כמאבטח מתקנים בראמאללה )דף הפייסבוק 31 ,QUDSN
באוקטובר .(2016
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זירת הפיגוע באזור "מחסום פוקוס" בכניסה הצפונית לראמאללה )דוברות מד"א 31 ,באוקטובר .(2016

הטרור הצבאי הממוסד ביהודה ושומרון
מאפיינים כלליים
 .40מאז תחילת גל הטרור העממי חמאס שאפה ללוות אותו בפיגועים צבאיים אשר יהפכו את גל
הטרור העממי ל"אינתיפאדה שלישית" .לשם כך הקימו חמאס וארגוני הטרור האחרים התארגנויות
צבאיות ביהודה ,שומרון וישראל ,העבירו להם כספים והדרכות ותדרכו אותם לבצע פיגועי ראווה
ביהודה ,שומרון וישראל )בכלל זה פגועי התאבדות וחטיפת ישראלים על מנת להתמש בהם כ"קלפי
מיקוח".
הטרור הצבאי הממוסד הינו זה המאורגן והמבוצע ע"י חמאס וארגוני הטרור האחרים .מתכנני
הטרור הצבאי מעדיפים להשתמש בכלי נשק "חמים" )נשק קל ,מטענים ,חגורות נפץ( כדי לגרום
למירב הנפגעים .הפיגועים המתבצעים במסגרתו הינם מתוכננים ומאורגנים והוא נעדר את מימד
הספונטאניות ,שאפיין רבים מפיגועי הטרור העממי .חמאס ,הג'האד ארגון אסלאמי בפלסטין
וארגוני טרור נוספים ,אשר המשיכו לשמור על הרגיעה בגבול רצועת עזה ,חתרו להפוך את
"ההתנגדות העממית" ל"אנתיפאדה שלישית" ,שתכלול פיגועים צבאיים .מנגנוני הביטחון
הפלסטינים פעלו לחשיפת ההתארגנויות הצבאיות המהוות סיכון בטחוני גם לרשות הפלסטינית,
מאמצים אלו נחלו כישלון .שירותי הביטחון הישראלים ,ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית,
שבו וחשפו התארגנויות של חמאס ושל ארגוני טרור אחרים ששאפו לבצע פיגועים במרכזים הומי
אדם .מוקדי התארגנויות הטרור של חמאס היו בחברון ,שכם ,קלקיליה ואזורי ירושלים וראמאללה.
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כרזה בדף פייסבוק של חמאס .בערבית " :האנתיפאדה ...נמשכת ובכוח")דף הפייסבוק  1 ,PALINFOבינואר .(2016
הסכין מסמלת את ההתנגדות העממית בעוד ,שהאקדח מסמל את ההתנגדות הצבאית.

 .41בהעדר מפקדת-על של חמאס ביהודה ושומרון התבצעה הכוונת הטרור הצבאי מרצועת עזה או
דרך מדינות מוסלמיות וערביות כגון תורכיה ,ירדן וקטר .בגיוס והפעלת ההתארגנויות ביהודה
ושומרון בולט חלקם של פעילים משוחררי עסקת שליט שגורשו לרצועת עזה .כמו כן מעורבים
בהכוונה פעילים בחו"ל ואסירים השוהים בבתי הכלא בישראל .הקשר בין המפעילים למופעלים
התקיים באמצעות האינטרנט או טלפונים מבצעיים .חלק מאנשי ההתארגנויות עברו אימונים צבאיים
ברצועת עזה לאחר גיוסם .חלקם קיבלו הכשרה תיאורטית באמצעות האינטרנט.
 .42כדי לאפשר את הקמת ההתארגנויות הצבאיות נעשה מאמץ ,בעיקר ע"י חמאס ,להבריח
כספים לפעילים ביהודה ושומרון .העברות הכספים התבצעו בעיקר באמצעות בלדרים ,שיש להם
אישורי כניסה לישראל ,משטחי הרשות הפלסטינית )למשל ,סוחרים היוצאים לחו"ל ,סוחרים מרצועת
עזה ופלסטינים הנכנסים לישראל לצורך טיפולים רפואיים( .בכמה מקרים הועברו הכספים במהלך
מפגשים בחו"ל .תורכיה וירדן היו שתי מדינות מועדפות להעברות כספים בשל קרבתן הגיאוגרפית
ליהודה ושומרון והקלות היחסית ,שבה ניתן ליצור סיפור כיסוי מתאים ליציאה אליהן.
 .43חמאס נהגה מידי פעם לקחת אחריות על פיגועים ,שהתבצעו במסגרת הטרור העממי וטענה ,כי
מבצעיהם משתייכים אליה .אולם לטענות הללו ,שנועדו לצרכי תעמולה ,לא היה בסיס .רק בפעמים
בודדות ניתן היה לקבוע כי מבצעי הפיגועים אכן היו מזוהים עם חמאס ופעלו בהכוונתה .הפיגוע
הבולט ביותר במהלך שנת  ,2016שבוצע על ידי חוליית חמאס היה הפיגוע בקו  12של אגד
בירושלים בו נפצעו עשרים בני אדם ) 18באפריל  .(2016מבצע הפיגוע עבד אלחמיד מחמד אבו
סרור תושב מחנה הפליטים עאידה שבבית לחם ,שהיה פעיל חמאס ,אשר השתתף בעימותים עם
כוחות צה"ל ואף נעצר למשך חצי שנה ע"י מנגנוני הביטחון הפלסטינים.
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הודעת אבל שפרסמה חמאס בה נאמר עבד אלחמיד אבו סרור היה פעיל הזרוע הצבאית )דף הפייסבוק ,PALDF
 20באפריל  (2016הכרזה שונה מהכרזות "הסטנדרטיות" שמפרסמת חמאס בדרך כלל לזכרם של מחבלים שלא
השתייכו לארגון כלשהו .משמאל :המחבל לבוש מדים צבאיים )דף הפייסבוק  21 ,GAZA ALANבאפריל (2016

 .44מחקירת הפיגוע עלה ,כי הוא תוכנן להיות פיגוע התאבדות וכי את המטען הרכיב אחד מחברי
החוליה מחומרים ביתיים זמינים .עוד עלה מהחקירה ,כי מאחורי הפיגוע עמדה חולייה של שישה
פעילי חמאס ,שכמה מהם היו כלואים בעבר בישראל .החוליה התארגנה כדי לבצע סדרה של
פיגועים בירושלים וסביבתה .בין הפיגועים שתכננו היו פיגועי התאבדות ,פיצוץ רכבי תופת וירי.
לצורך ביצוע הפיגועים גייסה החוליה פעילים וביניהם את המחבל ,אשר ביצע את פיגוע האוטובוס.

.

ציור של אמיה ג'חא ,המזוהה עם חמאס ,בו היא מביעה שמחה בעקבות פיגוע האוטובוס בירושלים .בכרזה נכתב:
"כמה טוב .תבורך ידו של מי שפוצץ את האוטובוס אחר הצהריים .כמה טוב  .עדין לא ראיתם מאומה ...זוהי טיפה
בים ...לולולולו !!!")חשבון הטוויטר  18 ,PALINFOבאפריל .(2016
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חשיפת חוליות טרור וסיכול ניסיונות להעברת כספים ליהודה
ושומרון
 .45כוחות הביטחון הישראלים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית חשפו ב 2016-התארגנויות
טרור רבות ביהודה ושומרון של חמאס ושל ארגוני טרור נוספים .חשיפתם סיכלה פיגועים ,שתוכננו
להתבצע ביהודה ושומרון ובשטח ישראל ,ובתוכם פיגועי התאבדות וחטיפה .כמו כן נעצרו בלדרים
שניסו להעביר כספים למימון פעילות הטרור ביהודה ושומרון.
 .46להלן כמה חשיפות בולטות של התארגנויות טרור ,שבוצעו ע"י כוחות הביטחון הישראלים מאז
תחילת גל הטרור העממי )אוקטובר  (2015ועד סוף :2016
א .חשיפת התארגנות של חמאס באזור שכם בסוף :2016
 (1חברי ההתארגנות תכננו לבצע פיגועי התאבדות במרכזים הומי אדם בחיפה ובירושלים
ופיגועי ירי ביהודה ושומרון .יותר מעשרים פעילים נעצרו ,רובם ריצו בעבר תקופות מאסר
שונות בבתי כלא בישראל על רקע מעורבותם בביצוע פיגועים ופעילות טרור נגד ישראל .חברי
התשתית נתמכו על ידי רשת רחבה של סייענים בתחומים שונים שסייעו בייצור ,רכישה והסתרה
של אמצעי הלחימה ,העברות כספים למימון פעילות הטרור והסתרת מבוקשים.
 (2בחקירתם מסרו העצורים כי במהלך החודשים מאי אוגוסט  2016הם הקימו מעבדת חבלה
בעיר שכם בה ייצרו כשבעה ק"ג חומרי נפץ מסוג  .TATPבמקביל רכשו חברי התשתית רובי
 ,M-16שנועדו לבצע פיגועי ירי )אתר שירות הביטחון הכללי 22 ,בדצמבר .(2016

ציוד שנמצא בידי ההתארגנות הצבאית של חמאס בשכם )תקשורת שירות הביטחון הכללי 23 ,בדצמבר .(2016

ב .חשיפת התארגנות חמאס באזור חברון בסוף  :2016עצרו כוחות הביטחון הישראלים עצרו
פעילי חמאס מצוריף )מערבית לחברון( ומחברון ,שתכננה לבצע פיגועים במתווים שונים .בין
השאר תוכננו להתבצע פיגועי ירי וחטיפות לשם שחרור אסירים .במסגרת ההכנות לפיגועים
ביצעו חברי ההתארגנות תצפיות על כוחות צה"ל באזור צוריף .ברשות החולייה נמצאו אמצעי
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לחימה רבים ותחמושת .בין העצורים היה סוחר ,שעל פי החשד סיפק לחברי ההתארגנות חלק
מאמצעי הלחימה )אתר שירות הביטחון הכללי 8 ,בדצמבר .(2016
ג .חשיפת התארגנות חמאס בחברון ובירושלים בסוף  :2015כוחות הביטחון הישראלים חשפו
במהלך חודש דצמבר התארגנות של פעילי חמאס תושבי חברון וירושלים .חברי ההתארגנות
תכננו לבצע פיגועי חטיפה ורצח למטרות מיקוח באופן דומה לחטיפתם ורציחתם של שלושת
הנערים בגוש עציון )יוני  .(2014ההתארגנות כללה  3פעילים מירושלים ושלושה מחברון.
מחקירת חברי ההתארגנות עלה ,כי הם היו בשלבי הכנה מתקדמים ,שכללו הכנת מקום
המסתור לחטופים )אתר שירות הביטחון הכללי 7 ,בינואר .(2016

מקום מסתור שהוכן להסתרת החטוף )תקשורת שב"כ 7 ,בינואר .(2016

ד .חשיפת התארגנות חמאס ,שהתכוונה לבצע פיגוע ירי סמוך לחברון בנובמבר  :2015כוחות
הביטחון הישראלים חשפו התארגנות של חמאס ,שפעיליה היו תושבי חברון .פעילי ההתארגנות
התכוונו לבצע פיגוע ירי בכביש סמוך לחברון .בראש ההתארגנות עמד אחיו של המחבל,
שהכוון את החוליה ,שחטפה ורצחה את שלושת הנערים בגוש עציון )יוני  .(2014לצורך ביצוע
הפיגוע אנשי ההתארגנות ביצעו מספר נסיעות על כביש סמוך לחברון כדי לאתר את הנקודה
הטובה ביותר לירי ,ורכשו אמצעי לחימה )שירות הביטחון הכללי 10 ,בינואר .(2016
ה .חשיפת התארגנות טרור נרחבת של חמאס ,שפעלה באבו דיס ובבית לחם בדצמבר
 :2015כוחות הביטחון הישראלים חשפו בדצמבר  2015התארגנות שכללה  25פעילים ,רובם
סטודנטים מאוניברסיטת אבו דיס .פעילי ההתארגנות ,שהופעלו ע"י הזרוע הצבאית של
חמאס ברצועת עזה ,התכוונו לבצע פיגוע התאבדות בירושלים ובמקומות נוספים בישראל.
בראש החוליה עמד תושב הכפר יאסוף ,יליד קלקיליה ,אשר גויס ע"י פעילי חמאס ברצועת עזה
והוכשר על ידם לשמש מומחה לייצור חגורות נפץ ומטעני חבלה .במקביל חשף שירות הביטחון
הכללי חוליית חמאס ,שהשתייכה להתארגנות באבו דיס ,אשר פעלה באזור בית לחם .חלק
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מחבריה שלמדו באוניברסיטת אבו דיס ,גויסו לשמש כמחבלים מתאבדים )אתר שירות הביטחון
הכללי 23 ,בדצמבר .(2015

חומרים וציוד ,שנמצאו במעבדת חבלה של התארגנות הטרור ,שנחשפה באבו דיס ,שבמזרח ירושלים )אתר שירות
הביטחון הכללי 23 ,בדצמבר .(2015

 .47להלן כמה חשיפות בולטות של העברת כספים ע"י חמאס ליהודה ושומרון באמצעות בדלרים:
א .מעצר בלדר כספים של חמאס בצומת תפוח :ב 13-באוקטובר  2016עצרו כוחות הביטחון
הישראליים בצומת תפוח שבשומרון פעיל חמאס .ברשותו נמצאו למעלה מ 100,000-ש״ח
)במזומן ובהמחאות( .לדברי "מקור צבאי" בפיקוד המרכז הכסף שהוחרם היה מיועד לביצוע
פיגוע ) 13 ,NRGבאוקטובר .(2016

כספים והמחאות ,שנתפסו ברשות פעיל חמאס ,שנעצר בצומת תפוח )דף הפייסבוק  13 ,QUDSNבאוקטובר .(2016
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ב .מעצר סוחר פלסטיני מעזה ,שאמור היה להעביר כסף לפעילי חמאס בחברון :ב31-
באוגוסט  2016נעצר בשיר מחמד יונס מצטפא ,סוחר פלסטיני מרצועת עזה במעבר ארז.
הסוחר הודה בחקירתו ,כי העביר מעזה סכום של  50אלף דולר לפעילי חמאס בחברון .כמו כן,
ציין ,כי גורם ביחידת המעברים של חמאס בצידו הפלסטיני של מעבר ארז ביקש ממנו לבצע את
ההברחה ,מכיוון שהוא מחזיק בידו תעודת סוחר )דף הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות
הממשלה בשטחים 1 ,בספטמבר .(2016
ג .מעצר תושב קבאטיה שבשומרון ,שנשלח ע"י חמאס להקים תשתית צבאית ביהודה
ושומרון :מחמוד נזאל היה חבר בפלג ,שהתפצל מהזרוע הצבאית של פתח .בשנת  2007הוא
עבר להתגורר בקהיר לצורך לימודים .בקהיר חבר למפקדת חמאס ברצועת עזה ועסק בהנחייתה
בגיוס סטודנטים פלסטינים מיהודה ושומרון ,שלמדו במצרים .לאחר גיוסם הם יצאו לשם
אימונים צבאיים ברצועת עזה ולאחר מכן נשלחו חזרה ליהודה ושומרון להקמת תשתית
צבאית .מחמוד נזאל נעצר בגשר אלנבי עם שובו ממצרים )הארץ 8 ,במרץ .(2016
ד .מעצר סוחר מהרצועה ששימש בלדר כספים של חמאס :העצור ,תושב בית לאהיא ,היה
בעל היתר כניסה לישראל לצרכי מסחר .הוא התבקש על ידי פעילי חמאס להבריח כספים עבור
פעילי חמאס ביהודה ושומרון .הכספים הוחבאו בנעליו )שירות הביטחון הכללי 5 ,ביולי .(2016
ה.

מעצר תושב ירושלים ששימש בלדר כספים של החמאס :באוגוסט  2016הוגש כתב

אישום נגד סיף אלדין עבד אלנבי ,בן  ,39מירושלים .על פי כתב האישום הכיר הנאשם מזה שנים
את זכריא נג'יב ,פעיל חמאס ,שנדון בעבר למאסר ושוחרר .השניים נפגשו בתורכיה במהלך
נסיעת עסקים שערך .נג'יב ביקש ממנו להעביר כספים לישראל שנועדו למשפחות חללים
ואסירים ביטחוניים .השניים נפגשו מספר פעמים במהלך נסיעותיו העסקיות של סיף אלדין
עבד אלנבי לתורכיה .סיף אלדין קיבל לידיו סכומי כסף מצטברים בגובה של  ,$25,000שהוכנסו
לישראל ,כשהם מוחבאים בגופו והעביר אותם ליעדם.

פיגועים בהשראת או באכוונת ארגונים לא-פלסטינים
דאעש
 .48דאעש וארגוני הג'האד העולמי לא מילאו תפקיד משמעותי בפעילות הטרור ביהודה ושומרון.
הפיגוע הבולט ,שבוצע בהשראת דאעש ,היה הפיגוע בשרונה שבתל אביב ,שבו נהרגו ארבעה
ישראלים ונפצעו  8) 41ביוני  .(2016אחד המחבלים ,שביצעו את הפיגוע ,הושפע מהאידיאולוגיה
של דאעש בעת ששהה בלימודים בירדן .הוא שב לביתו בכפר יטא שבאזור חברון בינואר 2016
והחליט עם חברו לבצע את הפיגוע .עם זאת השניים לא גויסו באופן רשמי לדאעש ולא קיבלו סיוע
או הדרכה מפעיליו.
 .49לפיגוע זה ניתן להוסיף גם את פיגוע הדריסה באמצעות משאית שבוצע נגד קבוצת חיילים
בטיילת ארמון הנציב ) 8בינואר  .(2017אין בידינו הוכחה לכך שהמחבל ,שביצע את הפיגוע ,הושפע
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מהאידיאולוגיה של דאעש .אולם יתכן והוא קיבל השראה מפיגועי הדריסה הקטלניים ,שבוצעו ע"י
מחבלים המזוהים עם דאעש )ניס ,ברלין(.
 .50בנוסף לכך סוכלו פיגועים נוספים ,שמתכנניהם הושפעו מדאעש .מכתב אישום ב 18-במרץ
 2016שהוגש נגד מצעב עליאן ,וסמיר עבד רבה ,תושבי שכונת צור באהר במזרח ירושלים ,עלה כי
הם התכוונו לבצע פיגועים בהשראת דאעש .להלן כמה פרטים שעלו מכתב האישום:
א .מצעב עליאן החל לתמוך בדאעש בעת שלמד בקבוצה דתית שבמסגרתה נלמדה ,בין
היתר ,האידיאולוגיה של דאעש .בעקבות כך הוא החליט להצטרף לשורות הארגון ולצאת
להלחם בסוריה .באוקטובר  2015הוא יצא לירדן במטרה להגיע לסוריה .בעת ששהה בירדן
הוא נחקר על ידי השלטונות המקומיים וגורש חזרה לישראל .כשחזר ניסה לברר אפשרויות
הגעה לסוריה דרך תורכיה או דרך חצי האי סיני .כל אותה תקופה עקב מצעב עליאן אחר פעילות
דאעש באמצעות האינטרנט.
ב .בסוף שנת  2015החליט מצעב עליאן לייצר מטען חבלה ולהפעילו נגד כלי רכב של כוחות
הביטחון הישראליים בירושלים .לצורך כך הוא פנה לסמיר עבד אלרבה שהיה בעל ידע וניסיון
בהכנת מטעני חבלה .במהלך אוקטובר  2015הם רכשו חומרים הדרושים לייצור המטען כמו כן
רכשו טלפון סלולארי שישמש כשלט רחוק עבור המטען )הארץ ,וואלה 28 ,במרץ .(2016

חזבאללה
 .51בינואר  2016חשפו כוחות הביטחון הישראליים התארגנות טרור בטול כרם שמנתה חמישה
פעילים .בראש החוליה עמד מחמד זע'לול ,פלסטיני תושב טול כרם ,שהופעל על ידי ארגון
חזבאללה בלבנון .מחמד זע'לול ,גויס באמצעות הרשתות החברתיות באינטרנט ע"י ג'ואד
נצראללה ,בנו של מזכ"ל חזבאללה חסן נצראללה .לאחר גיוסו הופעל על ידי פעיל חזבאללה בלבנון
שכינויו "פאדי" .מחמד זע'לול התבקש ע"י מפעיליו לגייס פעילים נוספים להתארגנות ולאסוף מידע
על יעדים שונים לקראת ביצוע פיגועים .חברי החוליה היו בעיצומן של הכנות לפיגוע ירי וברשותם
נמצא תת-מקלע ,שאמור היה לשמשם לצורך ביצוע הפיגוע.7
 .52בחודש אוגוסט  2016חשפו כוחות הביטחון הישראליים מספר חוליות של תושבי יהודה
ושומרון אשר גויסו על ידי מפעילים מחזבאללה המתגוררים בלבנון וברצועת עזה .הפעילים גויסו
באמצעות דפי פייסבוק שהכילו תכנים אנטי-ישראליים .לאחר גיוסם נפתחו עבורם תיבות דואר
אלקטרוני והם קיבלו תוכנות הצפנה .הפעילים הונחו על ידי מפעיליהם לבצע פיגועי ירי והתאבדות
נגד יעדים ישראליים .כמו כן הם התבקשו לסייע בגיוס פעילים נוספים.

7

להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ 24-בינואר ": 2016חוליית טרור בטול כרם ,שהתכוונה לבצע פיגועים ,הופעלה ע"י
חזבאללה".
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הטרור מרצועת עזה
מאפיינים כלליים
 .53שנת  2016הייתה השנה השקטה ביותר בגבול ,שבין ישראל לרצועת עזה ,מאז ההינתקות
) (2005והשתלטות חמאס על הרצועה ) .(2007זאת בהמשך לשקט היחסי ,שהשתרר בין ישראל
לחמאס מאז סיום מבצע "צוק איתן" .תמונת המצב הביטחונית בשנת  2016וב 2015-הינה של ירידה
משמעותית בהיקף ירי הרקטות לעבר ישראל ) 15נפילות בשנת  (2016והפחתה בהיקף תקריות
הגבול .הרגיעה היחסית נוצלה ע"י חמאס ושאר ארגוני הטרור לפעילות אינטנסיבית לשיקום
יכולותיהם הצבאיות כהכנה לקראת העימות הבא עם ישראל.8
 .54להלן גרף נפילות רקטות בשטח ישראל בחתך רב שנתי ) -2006ינואר  ,(2017הממחיש היטב
את הירידה המשמעותית בהיקף ירי הרקטות לעבר ישראל בשנים :2016-2015
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 .55הירידה המשמעותית בהיקף ירי הרקטות הייתה פועל יוצא ממדיניות הריסון של חמאס ,אשר
אכפה אותה על ארגוני טרור "סוררים" ביתר תקיפות וקפדנות מאשר לאחר מבצעי צה"ל קודמים
)בעיקר על הארגונים הסלפים-ג'האדיסטים המאתגרים את חמאס מעת לעת( .מדיניות זו נובעת
ממכלול שיקולים אסטרטגים שבמרכזם עומדים התחזקות ההרתעה הישראלית לאחר מבצע "צוק
איתן" ועניינה של חמאס להשיג "רווח זמן" ,שיאפשר לה לשקם את כשירותה הצבאית ,ללא
הפרעה משמעותית מצד ישראל .שיקולים נוספים הינם עניינה של חמאס בשיקום התשתיות
האזרחיות )הגם שהללו ממשיכים להימצא בעדיפות שנייה לעומת השיקום הצבאי( ,ההידרדרות
ביחסיה של חמאס עם מצרים )שלאחרונה מנסה חמאס לתקנם( ו"התקררות" היחסים בין חמאס
לבין מדינות כמו איראן )בעלת ברית אסטרטגית בעבר( וסעודיה.

8

מסמך זה אינו עוסק בהתעצמות הצבאית של חמאס ושאר ארגוני הטרור .מידע מפורט בנושא זה נכלל בפרסום מרכז המידע
מה 14-בספטמבר " :2016שנתיים למבצע "צוק איתן" :מאפייני המציאות הביטחונית בין רצועת עזה לישראל".
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ירי הרקטות לעבר ישראל בשנת 2016
 .56בשנת  2016נמשכה הירידה המשמעותית בהיקף ירי הרקטות לעבר ישראל ,שהחלה לאחר
מבצע "צוק איתן" .במהלך השנה אותרו  15נפילות של רקטות בשטח ישראל ב 11-אירועים שונים.
בכמה אירועי ירי נוספים שוגרו רקטות אך הן נפלו בשטח רצועת עזה )ואינן נכללות בסטטיסטיקה(.
במהלך  2016לא נהרגו ישראלים כתוצאה מירי הרקטות ולא נגרמו נזקים משמעותיים.

נפילות רקטות בשטח ישראל במהלך שנת 2016
סה"כ אותרו
במהלך השנה
נפילות של 15
רקטות בשטח
ישראל

0

0
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1

1

0

2

0

5

0

3

*הערה :המספרים אינם כוללים רקטות ששוגרו לעבר ישראל ונפלו בשטח הרצועה.

 .57רוב הרקטות ששוגרו לישראל במהלך  2016היו קצרות טווח ,והן נפלו בשטחים פתוחים או
בקרבת ישובים בנגב המערבי .רוב אירועי ירי הרקטות בוצעו על ידי ארגונים "סוררים" בעיקר
ארגונים הסלפים-ג'האדיסטים ,המנסים לאתגר מעת לעת את שלטון חמאס בעיקר משיקולים פנים-
פוליטיים )למשל ,בעקבות לחצים שחמאס מנסה להפעיל עליהם( .גם גל הטרור העממי ביהודה
ושומרון ,שחמאס הטיפה להרחבתו ,לא השפיע על מדיניות ירי הרקטות של חמאס מרצועת עזה
ולא הביא לעלייה בהיקף הרקטות.
 .58להלן ארועים בולטים של ירי רקטות לעבר ישראל:
א .ב 11-למרץ  2016נורה מטח של ארבע רקטות .הנפילות אותרו בשטחים פתוחים באזור
השיפוט של המועצה האזורית שער הנגב וסמוך לשדרות .סה"כ במהלך חודש מרץ 2016
)שהיה חודש חריג( אותרו חמש נפילות של רקטות ,כשליש מהיקף הנפילות השנתי.
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שרידי אחת מארבע הרקטות ששוגרו לנגב המערבי )דוברות המועצה האזורית שער הנגב 12 ,במרץ .(2016

ב .שתי רקטות נפלו במהלך  2016בתוך העיר שדרות :ב 1-ביולי  2016אותרה נפילת רקטה
במרכז פעילות לילדים .כמה בני אדם לקו בחרדה ונגרם נזק למבנה .ב 21-באוגוסט 2016
אותרה נפילה של רקטה בין שני בתי מגורים .לא היו נפגעים .בשני המקרים קיבל ארגון סלפי
ג'האדיסטי אחריות לירי.

מקום נפילתה רקטה ,אשר שוגרה מרצועת עזה בעיר שדרות .הרקטה נפלה בין שני בתי מגורים .לא היו נפגעים ולא
נגרם נזק )דוברות המשטרה 21 ,באוגוסט .(2016
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תקריות גבול
 .59בשנת ) 2016ובשנה שקדמה לה( התחוללו מספר תקריות לאורך הגבול שבין ישראל לרצועה,
שכוונו נגד כוחות צה"ל ,אשר פעלו בסמוך לגבול בין ישראל לרצועה .במהלכן נורתה אש מנשק קל
ומרגמות לעבר כוחות הביטחון הישראלים ובאחת מהן הונח מטען חבלה .בין ה 6-באוגוסט ל31-
בספטמבר  2016בוצע רצף של מקרי ירי מכיוון צפון הרצועה לעבר כוחות צה"ל ,שביצעו פעולות
ביטחון שוטף .בתקריות הללו לא היו נפגעים לכוחות הביטחון הישראלים.
 .60אירוע הירי החמור ביותר בשנתיים שחלפו מאז מבצע "צוק איתן" היה ירי פצצות מרגמה,
אשר התרחש במאי  .2016ברקע האירוע עמדה מנהרת תקיפה שנחשפה על ידי כוח צה"ל בעומק
של כשלושים מטרים ,שחצתה את הגבול בדרום רצועת עזה והגיעה לשטח ישראל .כוחות צה"ל
פעלו לאיתור תוואי המנהרה ולהריסתה .במסגרת פעילות זאת חדרו כלים הנדסיים וכוחות צבא
לשטח הרצועה באזור שבקרבת הגבול )"הפרימטר"( .חמאס טענה ,כי ישראל פגעה בריבונות
הפלסטינית וכי ישראל הפרה את הסכם ההרגעה ,שהביא לסיומו של מבצע "צוק איתן" בשנת .2014
 .61על רקע זה התנהלו במשך כמה ימים חילופי אש בין חמאס לבין צה"ל ,הגם ששני הצדדים
פעלו כדי להכיל את התקריות ולהימנע מהסלמה .פעילי חמאס שיגרו פצצות מרגמה לעבר
הכוחות שפעלו לאיתור המנהרה .סה"כ נורו במשך כמה ימים כ 16-פצצות מרגמה ב 12-תקריות
לפחות .הזרועות הצבאיות של חמאס ושל הג'האד האסלאמי בפלסטין קיבלו )באופן חריג(
אחריות לירי .בתגובה לירי תקפו כלי טיס של חיל האוויר יעדי טרור של חמאס וטנקים ירו לעבר יעדי
חמאס באזור שג'אעיה ,שבצפון הרצועה.

תקיפת מטרות בדרום הרצועה .מימין :תקיפת צה"ל במזרח רפיח ,לטענת הפלסטינים הותקף שטח חקלאי )דף
הפייסבוק  5 ,PALDFבמאי  .(2016משמאל :הריסות כתוצאה מתקיפה בשכונת זיתון בעיר עזה )דף הפייסבוק שהאב,
 4במאי .(2016

 .62להלן כמה תקריות גבול נוספות:
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א .ב 23-בינואר  2016בוצע ירי מנשק קל לעבר סיור צה"ל סמוך לגדר הביטחון בצפון רצועת
עזה .לא היו נפגעים.
ב .ב 8-באפריל  2016הופעל מטען חבלה סמוך לדחפור צה"ל בצפון רצועת עזה ,שביצע
פעילות שגרתית לפתיחת ציר סמוך לגדר הביטחון .לא היו נפגעים .כלי התקשורת הפלסטינים
טענו כי דחפור צה"ל נפגע מפיצוץ מטען לאחר שחדר לשכונת זיתון מזרחית לעיר עזה.
ג .ב 31-באוגוסט  2016ירה צלף פלסטיני מעזה על כוח צה"ל ,שעסק בפעילות ביטחון
שגרתית סמוך לגדר המערכת בנתיב העשרה .נגרם נזק לרכב הצבאי.
ד .ב 4-בספטמבר  2016בוצע ירי נשק קל לעבר כוח צה"ל שעסק בפעילות ביטחונית סמוך
לגדר המערכת בצפון הרצועה .בעקבות זאת ביצע צה"ל ירי תגובתי לעבר עמדת חמאס.
ה .ב 6-בספטמבר  2016בוצע ירי נק"ל לעבר כוח צה"ל בעת סיור שגרתי סמוך לגדר
המערכת באזור נתיב העשרה בצפון רצועת עזה .על פי דיווחים פלסטינים ביצע צה"ל ירי
ארטילרי לעבר שתי עמדות חמאס ולעבר עמדת תצפית של פלוגות ירושלים של הג'האד
האסלאמי בפלסטין.
ו.

ב 19-בדצמבר  2016בוצע ירי לעבר כוח צה"ל ,שאבטח עבודות הנדסיות סמוך לגדר

הביטחון בדרום רצועת עזה .לא היו נפגעים .כוחות צה"ל הגיבו בירי ארטילרי לעבר עמדה של
חמאס.

הפגנות אלימות בסמוך לגדר הגבול וניסיונות לחצות את גדר
הגבול
 .63במהלך  2016נמשכה תופעת ההפגנות של תושבי רצועת עזה בקרבת גדר הגבול ההפגנות
הללו החלו זמן קצר לאחר הפסקת האש שסימנה את סיומו של מבצע "עמוד ענן" והן נמשכות עד
היום ,אף כי בעצימות נמוכה יחסית .רוב ההפגנות הללו מתקיימות בימי שישי לאחר התפילה
במסגדים ומשתתפים בהם עשרות בודדות של פלסטינים )בניגוד לכמה מאות בעבר( .בכמה ארועים
נפגעו מפגינים מירי של כוחות צה"ל עימם הם התעמתו במהלך ההפגנות .חמאס מאפשר את ביצוע
ההפגנות אך דואג להכלתן ולמנוע יציאתן מכלל שליטה.
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צעירים פלסטינים מתעמתים עם כוחות צה"ל סמוך לנחל עוז )דף הפייסבוק  22 ,QUDSNביולי .(2016

למעלה :צעירים פלסטינים מתעמתים עם צה"ל סמוך לנחל עוז )דף הטוויטר  30 ,PALINFOבספטמבר .(2016

 .64בשנת  2016נמשכו ניסיונות אזרחים פלסטינים להסתנן מרצועת עזה לשטח ישראל .ברוב
המקרים מדובר באזרחים תמימים לא חמושים ,שאין להם קשר לפעילות טרור .ההסתננות לישראל
מתבצעת מתבצע על פי רוב בשל מצוקה כלכלית או בעיות נפשיות.
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