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עיקרי העבודה
מאפיינים כלליים של הטרור נגד ישראל בשנת 2006
 .1מסמך זה מנתח את מאפייני הטרור נגד ישראל ,שגם המשיך בשנת 2006
להיות גורם מרכזי שהשפיע על סדר היום של מדינת ישראל .בעבודה
נבחנו פעילותם של ארגוני הטרור הפלסטינים ,של ארגון חזבאללה ושל
גורמי הג'האד העולמי ,תוך השוואת דפוסי הפעולה שלהם לאלו של השנים
הקודמות .בנוסף ,המסמך עוסק בסיוע שהגישו איראן וסוריה לארגוני
הטרור הפועלים נגד ישראל ונגד מכלול הגורמים ,שהשפיעו על היקפו ועל
אופיו של הטרור נגד ישראל.
 .2השנה שחלפה עמדה בסימן המשך הירידה במספר פיגועי הטרור של
הארגונים הפלסטינים ובמספר הנפגעים .בלטה במיוחד הירידה הרצופה
במספר פיגועי ההתאבדות ,למרות שהמוטיבציה לביצוע פיגועים אלו
נמצאת בעלייה .הירידה במספר פיגועי ההתאבדות הנה פועל יוצא של
מכלול גורמים ,שהבולטים בהם הם פעילות סיכול מוצלחת של כוחות
הביטחון הישראליים וקיומה של גדר הביטחון יחד עם מדיניות פיגועים
מרוסנת של חמאס שנמנעה מלמקד מאמץ בטרור המתאבדים בשל
שיקולים פוליטיים.
 .3את מקומו של טרור המתאבדים הפלסטיני ,שהיה הדומיננטי בשנות
העימות הראשונות ,תפסו השנה פיגועי חטיפה וירי רקטות מתמשך
מרצועת עזה .מידת הקטל של סוגי הפיגועים הללו נמוכה יותר ,אולם
לתוצאותיהם היו השפעות אסטרטגיות מרחיקות לכת על הזירה
הפנים-ישראלית ,על הזירה הלבנונית ועל המזרח התיכון כולו ,העתידות
ללוות את ישראל גם בשנת .2007
 .4שני פיגועי חטיפה עמדו במוקד אירועי הטרור בשנת  .2006הבולט
והמשמעותי מביניהם היה ללא ספק פיגוע החטיפה בזרעית ,שבוצע בידי
חזבאללה במתווה שמוכר היטב מן העבר .תגובתה התקיפה של ישראל,
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שהפתיעה את חזבאללה ,הובילה למלחמת לבנון השנייה ,שנמשכה 33
ימים וחייבה את ישראל להעתיק באופן זמני את מרב מאמציה ואת תשומת
לבה מן הזירה הפלסטינית לגבולה הצפוני .פיגוע החטיפה בכרם שלום,
שבוצע בידי חמאס )בשיתוף עם שני ארגוני טרור נוספים( ,הביא אף הוא
להסלמה שהתבטאה בפעילות מבצעית נמרצת של צה"ל בתוך רצועת עזה,
לראשונה מאז תום ההינתקות בשנת .2005
 .5לראשונה ,אפשרה מלחמת לבנון השנייה לחזבאללה לעשות שימוש מסיבי
במאגר כלי הנשק המתקדמים שסיפקו לו איראן וסוריה ,הן נגד
האוכלוסייה האזרחית בישראל והן נגד צה"ל .בתחום ההתקפי בלט
במיוחד הירי המסיבי המכוון של רקטות במהלך כל ימי המלחמה לעבר
ריכוזי האוכלוסייה בישראל עד לקו חדרה )סה"כ כ 4,000-רקטות( .בתחום
ההגנה בלטה הפעלתם המוצלחת של טילי נ"ט מתקדמים נגד כוחות צה"ל
בדרום לבנון ופגיעה בספינת חיל הים "חנית" באמצעות טיל חוף ים מדגם
.C-802
 .6במהלך המלחמה עלה בידי צה"ל להשמיד חלק ממערך הרקטות ארוכות
טווח של חזבאללה ,לגרום נזק רב לתשתיות הצבאיות של הארגון וליצור
בדרום לבנון מציאות חדשה המאופיינת בהעברתן של שלוש חטיבות צבא
לבנון לדרום ,בשדרוג כוחותיו של יוניפי"ל ובדחיקת מוצבי חזבאללה
מקרבת הגבול .למרות זאת ,חזבאללה הציג את עצמו כמנצח תוך טיפוח
"מיתוס הניצחון" המבוסס על הצלחתו להפעיל את מערך הרקטות במהלך
כל ימי המלחמה ועל הכשלים שהתגלו במהלך המלחמה באופן הפעלת
כוחות צה"ל והטיפול באוכלוסייה האזרחית .הדבר חייב את ישראל לבצע
שידוד מערכות פנימי ובמרכזו הפקת לקחים מן המלחמה ושיקום צה"ל .גם
חזבאללה נמצא בתהליך שיקום של יכולותיו המבצעיות שנפגעו ,בסיוע
איראן וסוריה.
 .7יכולותיו של חזבאללה במלחמת לבנון השנייה בתחום ירי הרקטות לעבר
ישראל וירי טילי הנ"ט משמשות מודל לחיקוי עבור ארגוני הטרור
הפלסטינים המתאמצים להשיג כלי נשק מתקדמים ובמיוחד רקטות
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ארוכות טווח וטילי נ"ט מתקדמים .זאת ,במסגרת פרויקט ההתעצמות
ברצועת עזה ,שתנועת חמאס מובילה .הפרויקט קיבל תנופה מאז
ההינתקות ועליית חמאס לשלטון.
 .8במסגרת פרויקט זה הואץ השנה תהליך הקמת מערך צבאי למחצה של
חמאס ושל שאר ארגוני הטרור ,הכולל מרכיבים התקפיים והגנתיים .בניית
מערך זה התבטאה בתחומים שונים ,למשל :הברחות רחבות היקף של
אמצעי לחימה ,בעיקר באמצעות תשתית מנהרות לאורך ציר פילדלפי
הפרוץ )כולל רקטות גראד  122מ"מ וטילי נ"ט מדור שני מדגם קונקורס(;
ייצור מקומי נרחב של אמצעי לחימה ובהם רקטות ארטילריות ,רקטות נ"ט
ומטעני חבלה; שיפור מקצועיות פעילי הטרור באמצעות אימונים ברצועת
עזה ובחו"ל )לבנון ,סוריה ,איראן(; בניית בונקרים ומנהרות בהיקף נרחב
למטרות הגנתיות והתקפיות .למערך זה נוספה מסגרת צבאית חדשה
הכפופה למשרד הפנים בממשלת חמאס )"הכוח המבצע"(.
 .9מאמצי הטרור לאחר ההינתקות להעתיק את תהליך ההתעצמות ליהודה
ושומרון )ובכלל זה יצירת יכולות לירי מרגמות ורקטות( עלו עד כה בתוהו,
בעיקר בשל יעילות פעולות הסיכול הישראליות .אולם למרות המכות
שספגו ארגוני הטרור ביהודה ושומרון הם שבו וניסו לבצע פיגועים כולל
הוצאה לפועל של פיגועי התאבדות בשטח ישראל .ארגון הג'האד האסלאמי
ופתח בשכם ובג'נין ,לעתים בהכוונה מבחוץ ,המשיכו לבלוט בשנה
האחרונה כמוקדי הטרור ביהודה ושומרון ,הגם שרמתם המבצעית ירדה
בהשוואה לשנים הקודמות.

הטרור בשנת  2006בהשוואה לשנות העימות הקודמות
 .10מאז ספטמבר  2000ארגוני הטרור הפלסטיניים מנהלים מערכת טרור
מתמשכת נגד ישראל )המכונה ע"י הפלסטינים "האינתיפאדה השנייה"(.
במערכה זו ,שהנה חסרת תקדים בהיקפה ובעוצמתה בתולדות העימות
הישראלי-פלסטיני ,חלו במשך השנים עליות ומורדות בהיקף הטרור
ושינויים משמעותיים בשיטות הפעולה שנקטו ארגוני הטרור מעת לעת.
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 .11מערכת הטרור הפלסטינית הגיעה לשיאה בין השנים  2002-2001ומאז
פיגועי הטרור ו"איכותם" נמצאים בירידה רצופה ,הגם שבאופן פורמלי
ובאופן מעשי הם לא הגיעו לקיצם .ניסיונות לגבש הסכמים להפסקת אש,
מלאה או חלקית ,עלו עד כה בתוהו בעיקר בשל נחישות הג'האד האסלאמי
בפלסטין )וארגוני טרור נוספים( להמשיך בביצוע פיגועים .בשנת  2005הושג
הסכם פנים-פלסטיני ל"הרגעה" )על רקע ההינתקות( שלא קוים במלואו,
ואשר הגיע לסיומו בינואר  .2006ב 25-בנובמבר  2006הושג הסכם בין יו"ר
הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס )אבו מאזן( לבין ראש ממשלת ישראל,
אהוד אולמרט ,להפסקת אש ברצועת עזה .גם הסכם זה אינו מקוים
במלואו ע"י ארגוני הטרור )שהבולט שבהם הג'האד האסלאמי בפלסטין(
ובמידה מסוימת אף חלה מאז החרפה באופי הטרור מעזה עם ביצוע פיגוע
ההתאבדות באילת )בינואר .(2007
.12

מערכת הטרור המנוהלת ע"י חזבאללה נגד ישראל ,שתחילתה בעת שהיית
צה"ל בלבנון במלחמת לבנון הראשונה ) ,(1985-1982נמשכה בתקופת קיומו
של "אזור הביטחון" ) .(2000-1985לאחר נסיגת צה"ל מדרום לבנון
)מאי  (2000החל שלב חדש ,שהתאפיין מבחינת חזבאללה בהאצת בניית
תשתית צבאית נרחבת בלבנון )בעיקר בדרום המדינה( ,שימור מתיחות
מבוקרת לאורך הגבול ע"י פיגועים ספוראדיים )תקיפות מוצבים ,חטיפת
חיילי צה"ל ,ירי רקטות ואש מרגמות( וסיוע לארגוני הטרור הפלסטינים
ב"שטחים" )בכסף ,באמצעי לחימה ובאימונים(.

.13

אל מול פעילות חזבאללה לחימום הגבול ,אימצה ישראל מדיניות תגובה
מרוסנת ,שנועדה למנוע הידרדרות בגבול הצפון והסתפקה בטיפול בבעיה
באמצעות הקהילה הבין -לאומית .מדיניות זו אפשרה לישראל למקד את
עיקר מאמציה ואת תשומת לבה באיום הטרור הפלסטיני ,שהאפיל על
איום חזבאללה עד שנת  .2006המדיניות של חזבאללה לבצע פיגועים
ספוראדיים תוך מניעת הידרדרות וכן מדיניות הריסון של ישראל ,אפשרו
ליישובי הצפון לקיים בדרך כלל שגרת חיים תקינה בשש השנים שחלפו
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מאז יציאת צה"ל מלבנון במחיר של מתן חופש פעולה לחזבאללה לבניית
התשתית הצבאית הנרחבת.
 .14חטיפת שני חיילי צה"ל ב 12-ביולי  2006שינתה מצב זה מיסודו .ישראל
זנחה באחת את מדיניות הריסון שלה והגיבה בעצמה למרבית ההפתעה
של חזבאללה )כפי שהודה בפומבי חסן נצראללה לאחר המלחמה( .כך הפך
אירוע חטיפה ,שבראיית חזבאללה היה חלק מ"כללי המשחק" והיה אמור
להיתקל בתגובה ישראלית מוגבלת ומאותרת בזמן ,למלחמה לכל דבר בין
ישראל לחזבאללה ,שיצרה בדרום לבנון מציאות חדשה בשטח ו"כללי
משחק" חדשים בין ישראל לבין חזבאללה.
גורמים שהשפיעו על אופיו ועל היקפו של הטרור הפלסטיני בשנת 2006
 .15ארבעה גורמים מרכזיים השפיעו להערכתנו בשנת  2006על אופיו ועל היקפו
של הטרור הפלסטיני בשנת  ,2006שנותר איום הטרור המרכזי ,שעמו מדינת
ישראל מתמודדת:
א .יעילות פעולות הסיכול של כוחות הביטחון הישראליים ביהודה
ושומרון :במהלך השנה קיימו כוחות הביטחון הישראליים פעילות
סיכול ומנע אינטנסיבית שכללה מעצר מבוקשים ,חשיפת אמצעי
לחימה והריגת פעילי טרור שגילו התנגדות לכוחות צה"ל .פעילות
סיכול זאת פגעה קשות בתשתיות הטרור הן בדרגי ההנהגה והן
בפעילים הזוטרים .פעילות הסיכול המוצלחות ,יחד עם השלמת
קטעים רבים מגדר הביטחון הממשיכה להוכיח את עצמה ,הביאו
לירידה נוספת בפיגועי ההתאבדות וחייבו את ארגוני הטרור
"להסתפק" במרבית המקרים בפיגועים פשוטים יחסית כמו ירי נק"ל
ופיגועי דקירה .במקביל ,עלה בצורה חדה היקף השיגור של ירי
הרקטות מרצועת עזה )שם ארגוני הטרור נהנים מחופש פעולה רב(
לעבר יישובי הנגב המערבי כ"פיצוי" על הקשיים המבצעיים ביהודה
ובשומרון.
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ב .התפתחויות דרמטיות בזירה הפנים-פלסטינית ובמרכזן  -עליית
ממשלת חמאס לשלטון; מאבקי כוח פוליטיים בלתי פוסקים בין יו"ר
הרשות הפלסטינית אבו-מאזן לבין ראש ממשלת חמאס אסמאעיל
הניה; מאבקים אלימים בין פתח לחמאס שהובילו לאנרכיה גוברת
ולהתפוררות מוסדות השלטון .התפתחויות אלו הסיטו במהלך 2006
חלק מתשומת הלב ומהיכולות המבצעיות של ארגוני הטרור )במיוחד
חמאס( אל מאבקי הכוח וההישרדות בזירה הפנים-פלסטינית
לעתים על חשבון פעילות הטרור נגד ישראל .מחויבויותיה
השלטוניות של חמאס היוו גם הן גורם מרסן והשפיעו על מדיניות
הפיגועים שלה ,שנמנעה מלשוב ולמקד מאמץ בטרור המתאבדים,
והשאירה גם בשנת  2006את ההובלה בתחום זה לג'האד האסלאמי
בפלסטין.
ג .פעילות מבצעית אינטנסיבית של צה"ל ברצועת עזה ,שגברה לאחר
חטיפת גלעד שליט ,וכללה הפעלת כוחות קרקעיים בצפון הרצועה
ובדרומה וסיכולים ממוקדים שביצע חיל האוויר .פעילות זאת כללה
הריגת פעילי טרור בכירים; תקיפת מחסני אמצעי לחימה ,סדנאות
המשמשות לייצור אמל"ח; בסיסי טרור ,מחנות אימונים ומשרדים
של ארגוני הטרור; מעצר חשודים וחשיפת מנהרות שנועדו להברחת
אמצעי לחימה .כמו כן ביצע צה"ל לראשונה מאז ההינתקות שני
מבצעים רחבי היקף נגד תשתיות הטרור בצפון הרצועה ובדרומה
)מבצע "גשמי קיץ" ביוני-יולי ומבצע "ענני סתיו" באוקטובר-נובמבר(.
פעילות צה"ל ברצועה הקשתה על תהליך ההתעצמות ושיבשה את
ביצועם של פיגועי טרור ע"י הארגונים .אולם היא לא הביאה
לשחרורו של גלעד שליט ולצמצום היקף ירי הרקטות אלא דווקא
דרבנה את ארגוני הטרור להגביר מאמציהם לירות רקטות לשטח
ישראל במהלך מבצעי צה"ל כמענה לפעילותו.
ד .מלחמת לבנון השנייה הסיטה באופן זמני את עיקר תשומת הלב
הישראלית לחזית הצפונית .חזבאללה מצדו עשה במהלך המלחמה
מאמצים להפעיל התארגנויות פלסטינית המסתייעות בו לפיגועי טרור
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בישראל )פיגועי התאבדות וחטיפה( כדי לפתוח "חזית שנייה" ,אולם
מאמצים אלו נחלו כישלון בשל יעילות פעילות הסיכול של כוחות
הביטחון הישראלים .במסגרת הלקחים שהפיקו ארגוני הטרור
הפלסטינים מן המלחמה ובמרכזם חמאס ,נעשה בתקופה שלאחר
המלחמה מאמץ לשדרג את אמצעי הלחימה שבידיהם .במיוחד
המדובר ברקטות ארטילריות תקניות )כגון רקטות הגראד בקוטר
 122מ"מ( ואמצעי נ"ט מתקדמים )טילי נ"ט מדגם קונקורס( ,כדי
ליצור ברצועת עזה "מאזן הרתעה" מול ישראל עפ"י המודל של
חזבאללה.

סיוע איראן וסוריה לארגוני הטרור
 .16איראן וסוריה ,שתי מדינות תומכות טרור הנתונות ללחצים גוברים מצד
הקהילה הבין-לאומית ,רואות במערכת הטרור שהארגונים הפלסטינים
מנהלים ובחזבאללה אמצעי יעיל לפגיעה בישראל ולהחלשתה .התמיכה
בארגונים הללו ובמערכת הטרור שהם מנהלים מהווה גם אמצעי יעיל
לחיזוק המשטרים בסוריה ובאיראן ,לחיזוק הציר האיראני-סורי )"ציר
הרשע"( ,לקידום השפעתן של השתיים בלבנון ובעולם הערבי והמוסלמי
ולחיזוק מעמדן מול ארה"ב והקהילה הבין-לאומית.
 .17מתוך ראיית חזבאללה כנכס אסטרטגי חשוב סייעו לו סוריה ואיראן
להקים בלבנון תשתית צבאית משודרגת ,שהפכה אותה מארגון בעל יכולות
בתחום הטרור ולוחמת הגרילה לארגון בעל יכולות צבאיות הדומות )בתחום
היבשה( לאלו של מדינה .תשתית זאת כללה מערך הגנתי ואופציה
התקפית בדמות מאגר רקטות גדול )יותר מ 20-אלף רקטות( ,שהופעל
לראשונה בהיקף נרחב )טרם זמנו( במלחמת לבנון השנייה .לאחר המלחמה
השתיים ממשיכות לסייע לתהליך שיקום המערך הצבאי של חזבאללה,
שנפגע במהלך המלחמה .בולטות במיוחד הברחות רחבות היקף של אמצעי
לחימה מסוריה ללבנון )בעיקר לדרומה( ,תוך הפרה בולטת של החלטת
מועצת הביטחון .1701
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 .18עליית חמאס לשלטון והישגיה של חזבאללה במלחמת לבנון השנייה,
חיזקו את מעמדן בעיני הציר האיראני-סורי .במחצית השנייה של שנת
 2006בלטה הירתמותן של איראן ושל סוריה לשקם את תשתיתו הצבאית
של חזבאללה בלבנון שנפגעה במלחמת לבנון השנייה ומעורבותה הרבה של
איראן בפיצוי התושבים )בני העדה השיעית( ובשיקום האזורים השיעיים
שנפגעו במלחמה .כמו כן בלטו הסיוע הכספי הנדיב שהבטיחה איראן
לראש ממשלת חמאס אסמאעיל הניה ) 250מיליוני דולרים וסיוע
לפרויקטים של פיתוח( בעת ביקורו בטהראן ) 11-7בדצמבר( והתכיפות
הרבה של פגישות הצמרת בין ראשי המשטר הסורי לבין הנהגת חמאס.
 .19מעבר לכך ,נמשך בשנת  2006הסיוע ה"שגרתי" של איראן וסוריה לארגוני
הטרור הפלסטינים עפ"י המאפיינים המוכרים :הכוונת פעילות ארגוני
הטרור ב"שטחים" ע"י מפקדות ארגוני הטרור בדמשק ,במיוחד ע"י
מפקדת הג'האד האסלאמי בפלסטין ומפקדת ה"חוץ" של חמאס )שהפכה
לגורם הדומיננטי בחמאס(; מימון פעילות ארגוני הטרור ע"י איראן
)במיוחד הג'האד האסלאמי בפלסטין(; אספקת אמצעי לחימה לארגוני
הטרור הפלסטיניים לשם הברחתם ל"שטחים"; מתן היתר לאימון פעילי
טרור פלסטינים על אדמת סוריה ,איראן ולבנון במקצועות לחימה שונים.

14

מקורות העבודה
 .20העבודה מבוססת ברובה על נתונים ומידע שהופיעו בפרסומי "מרכז המידע
למודיעין ולטרור" במהלך שנת  .2006כהשלמה ,נוספו נתונים שהתקבלו
משירות הביטחון הכללי ,מחטיבת המבצעים במטה הכללי של צה"ל
ומהמודיעין הצבאי .במקרים שבהם התגלו אי התאמות בין הנתונים,
העדפנו בדרך כלל להתבסס על נתוני "מרכז המידע למודיעין ולטרור"
וחטיבת המבצעים בצה"ל .הניתוחים וההערכות הם של "מרכז המידע
למודיעין ולטרור" .
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פרק א  -היקפו ואופיו של הטרור הפלסטיני בשנת 2006
ההיבט הכמותי :ירידה בהיקף פיגועי הטרור
 .1בשנת  2006נמשכה מגמת הירידה במתווים השונים של פיגועי הטרור,
למעט ירי הרקטות .ירידה זו מהווה המשך למגמת הירידה הרצופה מאז
שנת  ,2001שבה כמות הפיגועים הגיעה לשיאה .בסך הכול בוצעו 2,135
פיגועים במתווים שונים במהלך  ,2006לעומת  2,365בשנת .1 2005
 .2בהתפלגות האזורית ,כמחצית מפיגועי הטרור  -מקורם ברצועת עזה
)כ ,(50%-חלקם ביהודה ושומרון )כ (45%-ומיעוטם פיגועים שבוצעו
בישראל ,הגם שמבצעיהם הגיעו מיהודה ושומרון )כ .(5%-מספר הפיגועים
ברצועת עזה ,כולל ירי הרקטות )שהנו מתווה הפיגועים הבולט( ,נסקה
לשיאים בחודשים יולי ונובמבר ,בעת שביצע צה"ל את מבצעי "גשמי קיץ"
ו"ענני סתיו" בעקבות חטיפת החייל גלעד שליט והעלייה בהיקף ירי
הרקטות.
 .3בהיבט "האיכותי" ,בוצעו בשנת  2006כמה פיגועים בולטים מרצועת עזה
ומהשומרון .בקרב הפיגועים שבוצעו מרצועת עזה בלטה תקיפת כוח צה"ל
בכרם שלום ) 25ביוני( ,שבמהלכה נהרגו שני חיילים ונחטף החייל גלעד
שליט .2בקרב הפיגועים שבוצעו מהשומרון בלטו שני פיגועי התאבדות
קטלניים במסעדת "ראש העיר" בת"א ,שבוצעו בידי תשתיות הג'האד
האסלאמי בפלסטין בג'נין ובשכם.

1

2

מגמת הירידה במתווים השונים בולטת עוד יותר אם מעקרים מכלל הפיגועים את מספר ירי הרקטות ,שעלה במהלך
שנת  2006בצורה חדה.
פיגוע "איכותי" נוסף התבצע ב 29-בינואר  .2007תשתית הג'האד האסלאמי בפלסטין בעזה בשיתוף פעולה עם פתח
ביצעה פיגוע ההתאבדות באילת .כתוצאה ממנו נהרגו שלושה אזרחים.
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 .4הירידה בנפח הפיגועים ,בעיקר ביהודה ובשומרון ,הנה במידה רבה פועל
יוצא מפעילות סיכול ומנע אינטנסיבית של כוחות הביטחון .אחד מביטוייה
של פעילות זו הנה עלייה ניכרת במספר החשודים בפעילות טרור שנעצרו
במהלך  .2006במהלך  2006נעצרו  6,968חשודים לעומת  4,532בשנת 2005
)קרי :עלייה של כ .(35%-בין העצורים בולטים פעילי חמאס ) (39%ובתוכם
גם בכירים הנושאים משרות בממשלה ובמועצה המחוקקת .השאר הנם
בעיקר פעילי פתח והג'האד האסלאמי בפלסטין .בקרב העצורים בולטים
 279מתאבדים פוטנציאליים )ראה פרק פיגועי ההתאבדות(.

התפלגות העצורים הפלסטינים

חמא"ס
39%

חז"ע
5%
פת"ח
31%

גא"פ
25%
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ההיבט הגיאוגרפי :מאפייני הטרור מיהודה ושומרון לעומת רצועת עזה
כללי
 .5גם השנה בלט האופי השונה של פעילות ארגוני הטרור ביהודה ושומרון
לעומת פעילותם ברצועת עזה .ביהודה ושומרון ,שם קיימת נוכחות כוחות
הביטחון הישראלים ומתבצעת פעילות סיכול יעילה ,נתקלו ארגוני הטרור
בקשיים מבצעיים שהגבילו את חופש הפעולה שלהם .ברצועת עזה ,שם אין
בנמצא נוכחות קבועה של צה"ל ,ארגוני הטרור נהנים מחופש פעולה רב
יחסית הן בביצוע פיגועים והן בבניית הכוח הצבאי.
מאפייני פעילות ארגוני הטרור ביהודה ושומרון
 .6ארגוני הטרור ביהודה ושומרון המשיכו לקיים השנה פעילות אינטנסיבית
שהתמקדה בניסיונות להוציא לפועל פיגועים נגד ישראל בצד מאמצים
לבניין הכוח ע"י ההתארגנויות השונות .בלטו במיוחד הניסיונות להוציא
לפועל פיגועי התאבדות ,שסוכלו ברובם הגדול ע"י כוחות הביטחון .במהלך
 2006בלט הפער שבין העלייה במוטיבציה של פעילי הטרור לבין חולשתן
המבצעית של תשתיות הטרור כתוצאה מפעילות הסיכול הישראלי.
 .7בשנה החולפת נמשכה הפגיעה הקשה בתשתיות הטרור ביהודה ושומרון,
במיוחד בתשתיות בשומרון )ג'נין ,שכם( .פעילות הסיכול היעילה פגעה בכל
רמות תשתיות הטרור ,הן בדרג ההנהגה והן בדרג הפעילים שבשטח .כפועל
יוצא מכך נוצר חלל הנהגתי ,שהביא לצמיחת פעילי שטח חסרי ניסיון ללא
תשתית מסודרת ומאורגנת מאחוריהם .פעילי שטח אלו נשענו במידה רבה
על גורמי הכוונה חיצוניים )מסוריה ,מלבנון ומרצועת עזה( ,שמידת
הדומיננטיות שלהם והשפעתם על דרגי השטח גברה .בלטו גם שיתוף
הפעולה הבין-ארגוני והבין-אזורי בניסיון להתגבר על הפגיעה ביכולות
המבצעיות.
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 .8בקרב פיגועי התאבדות שהוציאו אל הפועל תשתיות הטרור בשומרון בלטו
שני הפיגועים ,שביצע הג'האד האסלאמי בפלסטין בתחנה המרכזית בתל
אביב .לאורך הצירים נמשכו פיגועי ירי נשק קל והנחת מטעני חבלה בעיקר
מצד פתח וג'האד האסלאמי בפלסטין הגם שבהיקף קטן יותר מבשנה
שעברה .במהלך  2006הונחו ביהודה ושומרון  129מטעני קרקע .יש לציין
כי לא חל שינוי באיכות מטעני החבלה ביהודה ושומרון ,שאיכות הייצור
שלהם עדיין ירודה.
 .9מעבר לפעילות הסיכול ה"שגרתית" בלטה במהלך  2006השתלטות צה"ל
על כלא יריחו ותפיסתם של חמשת אנשי "החזית העממית לשחרור
פלסטין" ,שהיו מעורבים ברצח השר רחבעם זאבי ז"ל ופעילי טרור נוספים
שהיו כלואים במקום )מבצע "הבאת ביכורים" 14 ,במרס( .הפעילות בוצעה
בעקבות עזיבת המשקיפים האמריקנים והבריטים את כלא יריחו ,בעקבות
כישלונה של הרשות הפלסטינית להבטיח את שלומם .בין העצורים אחמד
סעדאת ,מזכ"ל "החזית העממית לשחרור פלסטין" ,עאהד ע'ולמה ,ראש
הזרוע המבצעית של "החזית העממית לשחרור פלסטין" ומכוון הרצח של
השר זאבי ז"ל ופואד אלשובכי ,איש כספים בכיר ברשות ,מקורבו ואיש
סודו של ערפאת ,שעמד מאחורי עסקת ה"קארין ) "Aבינואר .(2002

כוחות צה"ל מכתרים את בניין הכלא ביריחו )טלוויזיית אלערביה 14 ,מרס(
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הברחת אמצעי לחימה ליהודה ושומרון
 .10הברחת אמצעי לחימה לידי ארגוני הטרור ביהודה ושומרון המשיכה
להתבצע במגוון דרכים :רכש אמצעי לחימה באמצעות סוחרי נשק;
הברחות מירדן דרך ים המלח ומדבר יהודה )למרות פעילות הסיכול היעילה
בדרך כלל של כוחות הביטחון הירדניים(; הברחות מרצועת עזה; הברחות
מישראל; גניבות מבסיסי צה"ל; מציאת אמצעי לחימה ונפלים שהותיר
צה"ל בשטח.
 .11כך למשל:
א .מול מצוקי דרגות נתפסו אמצעי לחימה על חוף ים המלח ,שהוברחו
בסירה מירדן ) 15באוקטובר(.

חלק מאמצעי הלחימה שנמצאו מול מצוקי דרגות

ב .כמה קילוגרמים של חומר נפץ מסוג

T.N.T

נתפסו במעבר קרני,

במשאית שעשתה דרכה לביתוניה ) 23באוקטובר(.
ג .שני פלסטינים נהרגו ביהודה כתוצאה מפיצוץ של נפל .בביתם נמצאו
כמויות גדולות של אמצעי לחימה שנאספו על ידם ) 9בדצמבר(.
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גדר הביטחון ומרחב החיץ
 .12עפ"י נתוני מנהלת קו התפר שבמשרד הביטחון ,הושלמו עד כה  406ק"מ
מתוך  790ק"מ של גדר הביטחון .במהלך שנת  2006נוספו לגדר הביטחון
עוד  110ק"מ בקטעים :עוטף מזרח ירושלים ,עופר-אלקנה ,אזור קרני
שומרון ושומריה-מצודות יהודה.
 .13קיום גדר הביטחון ומרחב החיץ ,הגם שטרם הושלמה הגדר ,מגביל את
התנועה של פעילי הטרור לישראל ומציב קשיים מבצעיים בפני ארגוני
הטרור ,במיוחד עבור אלו הפועלים בצפון השומרון ,לבצע פיגועי התאבדות
בשטח ישראל .3השנה לא עברו מחבלים מפגעים דרך הגדר )בניגוד למעבר
שוהים בלתי חוקיים ומבריחים( .מרבית היציאות לפיגועי התאבדות
בישראל תוכננו או בוצעו דרך מרחב עוטף ירושלים )ראה פרק פיגועי
התאבדות(.

גדר הביטחון

מפת תוואי גדר הביטחון שאושרה בהחלטת הממשלה בישיבתה מיום  30באפריל 2006

 3בהקשר זה תצוין התבטאותו של מנהיג הג'האד האסלאמי בפלסטין רמצ'אן עבדאללה שלח ,שהודה בריאיון בטלוויזיה
כי גדר הביטחון שבנתה ישראל מהווה מכשול בפני ארגוני המחבלים "ואם היא לא הייתה ]קיימת[ המצב היה שונה
לגמרי" )אלמנאר 11 ,בנובמבר(.
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 .14עפ"י נתוני שירות ביטחון כללי מאז השלמת הקטע הראשון של גדר
הביטחון מרחב החיץ )באוגוסט  (2003חלה ירידה דרסטית בכמות פיגועי
ההרג ההמוני שבוצעו בישראל:
א .מאוגוסט  2003ועד סוף  2006ביצעו ארגוני הטרור בשומרון  12פיגועי
הרג המוני בישראל ,ובהם נהרגו  64ישראלים ו 445-נפצעו.
ב .מתחילת העימות )בספטמבר  (2000ועד להקמת גדר הביטחון ומרחב
החיץ )באוגוסט  (2003ביצעו ארגוני הטרור בשומרון  73פיגועי הרג
המוני ,ובהם נהרגו  293ישראלים ונפצעו .1,950
 .15ארגוני הטרור הפועלים בשומרון מנצלים את העובדה כי גדר הביטחון
ומרחב החיץ טרם הושלמו ,כדי לשגר מחבלים דרך אזורים שבהם טרם
הושלמה הגדר .לפיכך אזור יהודה ,במיוחד אזור ירושלים ,משמשים
אזורים מועדים להחדרת מחבלים לשטח ישראל ,תוך הגברת שיתוף
הפעולה בין ההתארגנויות בשומרון עם אלו שביהודה ,בייחוד באזור
ראמאללה.
 .16היעדרה של גדר בחלקים ממרחב יהודה מאפשר גם הברחות של אמצעי
לחימה מהנגב לדרום הר חברון .בשומרון נפוצות יותר הברחות מוסלקות
דרך המעברים בגדר.

הסתייעות בשוהים בלתי חוקיים בישראל
 .17אמצעי נוסף של ארגוני הטרור להתמודד עם הקושי המבצעי שמציבים
בפניהם גדר הביטחון ומרחב החיץ הנה אוכלוסיית השוהים הבלתי חוקיים
בישראל )להלן :השב"חים( .הללו מתמחים באיתור מסלולי חדירה לישראל
תוך עקיפת מחסומי צה"ל .לשב"חים יש גם היכרות טובה עם מבריחים
ועם מסיעי שב"חים  -אזרחי ישראל המכניסים את השב"חים לשטח
ישראל ממניעים כספיים חרף האיום הביטחוני הכרוך בכך .במהלך
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שנת  2006עצרו כוחות הביטחון כ 50-שב"חים ,אשר היו מעורבים
במאמצי ארגוני הטרור להוציא לפועל פיגועים קשים בשטח ישראל.
 .18מעבר להסתייעות בשב"חים עצמם כמפגעים וכסייענים גם עשו ארגוני
הטרור שימוש במסיעי שב"חים לשם החדרת מחבלים לישראל .עפ"י נתוני
שירות ביטחון כללי ברוב המוחלט של פיגועי ההתאבדות בישראל היו
מעורבים מסיעי שב"חים.
 .19כך למשל בפיגוע ההתאבדות הקטלני שביצע הג'האד האסלאמי בפלסטין
בתחנה המרכזית בתל-אביב ) 17באפריל( הסתייע הארגון בפעיל הארגון
בשם מחמד עמודי מהכפר בורקין .הפעיל מסר בחקירתו כי ביום הפיגוע
הוא הוביל את המחבל המתאבד לתל-אביב תוך הסתייעות במסיע שב"חים
ערבי ירושלמי .הוא גם מסר כי לפני הפיגוע ביצע כמה נסיעות לתל-אביב
באמצעות מסיעי שב"חים כדי לבדוק את דרכי ההגעה לעיר ולאסוף מידע
על יעדים לפיגוע.

הכוונה מבחוץ של הטרור ביהודה ובשומרון
 .20בעקבות החלל ההנהגתי שנוצר ביהודה ושומרון גברה בשנת 2006
מעורבותם של גורמי הכוונה חיצוניים ,בין אם ביוזמת תשתיות הטרור
המקומיות ובין אם ביוזמת גורמי החוץ ,כדי לשדרג את יכולות ארגוני
הטרור ביהודה ובשומרון.
 .21גורמי ההכוונה החיצוניים מסייעים להקמתן של תשתיות טרור ביהודה
ושומרון באמצעות העברת כספים למימון ,לייצור עצמי של אמצעי לחימה
ולהעברת ידע ושיגור פעילים .הם מעבירים הנחיות לביצוע פיגועי טרור,
ומנסים לתעל אותם לתוך שטח ישראל ,ללא הצלחות ניכרות בשנת .2006
בכמה מקרים היו גורמי ההכוונה החיצוניים מעורבים בכל מרכיבי פעילות
הטרור :קביעת סוג הפיגוע ומיקומו ,נטילת אחריות וקישור בין פעילי טרור
מארגונים שונים ומאזורים שונים.
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 .22גורמי ההכוונה החיצוניים שבלטו בשנת :2006
א .מפקדות

הטרור

ברצועת

עזה

ובכלל

זה

של

פתח,

של

הג'האד האסלאמי בפלסטין ,של חמאס ושל ועדות ההתנגדות
העממית .בולט במיוחד המאמץ של חמאס בעזה בשנתיים האחרונות
לשדרוג היכולות המבצעיות של התשתיות ביהודה ושומרון באמצעות
שיגור פעילים והעברת ידע מבצעי בתחומים שונים ובהם ייצור ירי
רקטות ,הרכבת מטעני חבלה ותורות לחימה.
ב .מפקדת הג'האד האסלאמי בפלסטין בדמשק .מפקדה זו ממשיכה
להוות את גורם ההכוונה והמימון המרכזי של פעילי הג'האד
האסלאמי בפלסטין ביהודה ובשומרון .במהלך השנה זוהו גם כמה
ניסיונות של פעילי פתח לפעול תחת ה"מטרייה" של סיוע הג'האד
האסלאמי בפלסטין.
ג .חזבאללה .גורמי חזבאללה בלבנון עומדים באופן מסורתי בקשר עם
גורמי טרור בשומרון ובמרכזם עם התארגנויות פת"ח בשכם .עפ"י
נתוני שירות הביטחון הכללי הסתמנה השנה עלייה חדה במספר
התארגנויות הטרור המכוונות ע"י חזבאללה ברצועת עזה וביהודה
ושומרון .הכוונות אלו מצאו את ביטוין בהעברות כספים ,בתיאומים
להעברות אמצעי לחימה ובהנחיות לפיגועים )לפירוט ראה פרק
"פעילות חזבאללה בשנת .("2006

מאפייני פעילות ארגוני הטרור ברצועת עזה
 .23רצועת עזה ,בעידן שלאחר ההינתקות ועליית חמאס לשלטון ,המשיכה
להוות מוקד מרכזי של פעילות הטרור נגד ישראל )כמחצית מן הפיגועים
בשנת  2006בוצעו בידי פעילים מהרצועה( .בפיגועים שבוצעו ברצועה וממנה
נהרגו במהלך שנת  2006שמונה ישראלים ו 203-נפצעו.
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 .24הפעילות היזומה של ארגוני הטרור התמקדה בעיקר בירי רקטות לעבר
יישובי הנגב המערבי ,שהגיע השנה לשיא חדש מאז תחילת העימות .בין
פיגועי הטרור בלטה תקיפת כוח צה"ל בכרם שלום ,שבמהלכה נחטף גלעד
שליט .בהיבט ההגנתי ביצעו הארגונים ניסיונות התנגדות לפעילות
האינטנסיבית שביצע צה"ל ברצועה )ירי נשק קל ,נ"ט הנחת מטעני חבלה(,
שהיו ברובם לא יעילים והובילו לתהליך של הפקת לקחים ויישומם
במסגרת פרויקט ההתעצמות )ראה בהמשך(.
 .25מפקדות ארגוני הטרור ברצועת עזה המשיכו להוות מוקד הכוונה וסיוע
לתשתיות הטרור ביהודה ושומרון .הסיוע מתבטא בשיגור פעילי טרור וידע
להקמת התארגנויות ביהודה ובשומרון ולשם ביצוע פיגועים בעומק ישראל.
שיגורם נעשה ע"י הוצאת המחבלים מהרצועה לסיני )דרך מנהרות או דרך
מעבר רפיח( והעברתם לישראל דרך הגבול הישראלי-מצרי הפרוץ
)ציר ה-ח'( .העברתם לישראל נעשתה בסיוע בדווים מקומיים ותוך ניצול
הפלטפורמה של הברחות פליליות.
 .26עפ"י נתוני שירות הביטחון הכללי במהלך שנת  ,2006נעצרו  43פעילי טרור
מרצועת עזה ,שניסו לחדור לישראל דרך הגבול הישראלי-מצרי לביצוע
פעולות טרור ,כולל פיגועי התאבדות וחטיפה .בכמה מקרים נתפסו
המחבלים החודרים שברשותם אמצעי לחימה.
 .27כך למשל נעצרו ב 8-בפברואר  2006בנגב שני פעילי הג'האד האסלאמי
בפלסטין שהגיעו מן הרצועה :האחד  -מחבל מתאבד בן  ,17.5חגור בחגורת
נפץ והשני  -מובילו ,שחדרו דרך סיני כדי לבצע פיגוע התאבדות בירושלים.
בתחילת מרס נעצרו שני פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין .אחד מהם
מסר בחקירתו שכמה חודשים לפני מעצרו ניסו מפעיליו להחדירו לישראל
דרך מצרים .באפריל נתפסו שני פעילי חמאס מהרצועה ,והיו ברשותם שני
רימוני רסס ושני אקדחים )שיגור נוסף דרך הגבול המצרי אירע ב 29-בינואר
 .2007מחבל שנשלח ע"י הג'האד האסלאמי בפלסטין ברצועת עזה בשיתוף
עם גורמי פתח חדר לישראל דרך סיני ,וביצע פיגוע התאבדות במאפייה
באילת(.
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מבצעי "גשמי קיץ" ו"ענני סתיו"
 .28פעילות הסיכול של כוחות הביטחון ברצועת עזה התבטאה במגוון פעולות:
שני מבצעים רחבי היקף של צה"ל )ראה להלן(; תקיפות חיל האוויר )סיכול
ממוקד מן האוויר; פגיעה בתשתיות הצבאיות של הארגונים( ומעצרים
שבוצעו ברצועה .במהלך שנת  2006נעצרו לחקירה יותר מ 100-פעילי טרור,
במיוחד באזורי רפיח ובית חאנון .המידע שהתקבל בחקירותיהם סייע
למאבק בארגוני הטרור ,בין השאר באמצעות הצבעות מדויקות על פתחי
מנהרות.
 .29במסגרת הפעילות המבצעית של צה"ל ברצועת עזה בלטו שני מבצעים
שבמהלכם פעל צה"ל בשטח הרצועה לראשונה מאז ההינתקות :מבצע
"גשמי קיץ" ומבצע "ענני סתיו" .מבצע "גשמי קיץ" ,החל בליל
 28-27ביוני לאחר תקיפת כוח צה"ל בכרם שלום וחטיפתו של החייל גלעד
שליט .במהלכו ביצע צה"ל פעילות קרקעית ואווירית מוגבלת בהיקפה
בדרום רצועת עזה .מטרותיו העיקריות היו למנוע העברתו של החייל
החטוף מאזור דרום רצועת עזה ולפגוע בתשתיות טרור וביכולותיו )לרבות
אלו הקשורות באופן ישיר או עקיף לפיגוע בכרם שלום ולחטיפת החייל(.
 .30במהלך המבצע השתלטו כוחות חי"ר ושריון על שדה התעופה דהניה בדרום
מזרח הרצועה ,אזור השולט על מרחב רפיח .במקביל בוצע ירי ארטילרי
לעבר כבישים וצירים בדרום הרצועה .כמו כן הותקפו מן האוויר יעדי טרור
)משרדים ,מחסני אמצעי לחימה ,חוליות טרור( ויעדי תשתית ובהם שלושה
גשרים במרכז הרצועה )כדי למנוע את העברת החייל החטוף ואת תנועתם
של פעילי טרור( .במהלך המבצע גם נעצרו כ 80-פעילי חמאס ביהודה
ושומרון ובהם גם חברי ממשלה וחברי פרלמנט.
 .31מלבד פגיעה ביעדי טרור ,לא הושגו יעדיו העיקריים של מבצע "גשמי קיץ".
החייל החטוף לא נמצא וירי הרקטות הגיע במהלך יולי לשיא שנתי של 191
נפילות )ראה פרק ירי רקטות(.
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חיילי צה"ל מקבלים תדרוך במעבר רפיח לפני צאתם למבצע "גשמי קיץ"
)"רויטרס" 28 ,ביוני ,צלם:יונס בהרקס(

 .32מבצע "ענני סתיו" ,שהחל ב 31-באוקטובר ,נועד להפחית את כמות ירי
הרקטות מצפון הרצועה באמצעות השתלטות על שטח העיירה בית חאנון -
מוקד ירי הרקטות .ארגוני הטרור בהובלת חמאס ,שבתחילת המבצע חתרו
למגע ישיר עם צה"ל ,ביצעו פיגועים טקטיים במתווים שונים כגון ירי נ"ט,
ירי פצצות מרגמה ,צליפות והנחת מטענים .ב 1-בנובמבר בוצע ירי צליפה,
וכתוצאה ממנו נהרג חייל צה"ל סמל ראשון קיריל גולנשין ז"ל )חמאס
נטלה אחריות פומבית לפיגוע(.
 .33במהלך המבצע כיתרו כוחות שריון וחיל רגלים של צה"ל את העיירה בית
חאנון .חיילי צה"ל נכנסו לעיירה ,שהו בה כמה ימים וביצעו בתוכה סריקות
מבית לבית ,תשאולים וחקירות בחיפוש אחר אמצעי לחימה ומחבלים.
במקביל ,הותקפו חוליות משגרי רקטות באזורי שיגור שונים ברצועה כדי
לשבש ניסיונות ירי לשטח ישראל .גם מבצע זה לא השיג את מטרתו וירי
הרקטות גבר באופן משמעותי במהלך נובמבר ) 157נפילות(.

סמל ראשון קיריל גולנשין ז"ל )צילום :דובר צה"ל(
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השימוש באזרחים כב"מגן אנושי"
מאפיינים כלליים
 .34השימוש באזרחים כב"מגן אנושי" ,בניגוד לדיני הלחימה במשפט הבין-
לאומי ,הנו דפוס פעולה שגור אצל ארגוני הטרור הפלסטינים .ברצועת עזה
הורחבה ושוכללה תופעה זו במהלך שנת  .2006השימוש באזרחים כב"מגן
אנושי" מצא את ביטויו ברצועה בתחומים הבאים:
א .מיקום תשתיות מבצעיות בקרב אזורים צפופי אוכלוסין )כולל
מחסנים של אמצעי לחימה; מסגריות לייצור אמצעי לחימה; בסיסים,
משרדים ומפקדות; פתחי מנהרות(.
ב .ניהול חילופי אש עם כוחות צה"ל שפעלו ברצועה מבתי אזרחים
וממוסדות ציבוריים )כולל מסגד(.
ג .גיוס יזום של אזרחים פלסטינים ,כולל נשים וילדים ועידודם להגיע
למוקדי לחימה ולהתקהל שם כדי שישמשו כ"מגנים אנושיים".
 .35להלן דוגמאות למיקום תשתיות טרור בקרב ריכוזים צפופי אוכלוסין.
תשתיות אלה שימשו יעדים לתקיפות צה"ל במהלך שנת .2006

29

דוגמאות למיקום תשתית טרור בקרב ריכוזי אוכלוסייה צפופים

בית במחנה הפליטים ג'באליה אשר שימש כמחסן אמצעי לחימה עבור חמאס.
במקום אוחסנו מטעני חבלה במשקל של עשרות ק"ג

מבנה תעשייתי בן קומה אחת בח'אן יונס ,אשר שימש כמסגרייה לייצור חלונות ועבודות מתכת.
המסגרייה שימשה כמחסן וכאתר לייצור אמצעי לחימה עבור הג'האד האסלאמי בפלסטין.
המבנה נמצא כ 10-מטרים ממסגד.

30

מחסן אמצעי לחימה ונקודת מפגש לפעילי חמאס בתל זעתר שבמחנה הפליטים ג'באליה.

רפיח

בית בשכונת שערה-קשטה ברפיח )בקרבת ציר פילדלפי( ,שממנו נחפרה
מנהרה אשר שימשה להברחות.
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היעד
בית להיה
בית חנון
ג'בליה
עזה

מחסן מרכזי של אמצעי לחימה השייך לחמאס במחנה הפליטים ג'באליה.

רפיח

מנהרה להברחת אמצעי לחימה מתחת לבית ברפיח )בקרבת ציר פילדלפי(.
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בית להיה
בית חנון

היעד
עזה

מחרטה של חמאס המשמשת לייצור אמצעי לחימה בשכונת תפאח בעזה.

מחסן אמצעי לחימה של פתח סמוך לבית פעיל בבית חאנון.
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התקהלות יזומה של אזרחים פלסטינים ביעדים מותקפים
 .36במחצית השנייה של שנת  2006הרחיבו ארגוני הטרור את הטקטיקה של
השימוש באזרחים כב"מגן אנושי" והשתמשו בה לסיכול או לפחות
לשיבוש של הפעילות המבצעית של צה"ל .זאת ע"י גיוס אזרחים פלסטינים,
כולל נשים וילדים ועידודם להגיע ליעדים מותקפים כדי שיתקהלו במקום
וישמשו כ"מגנים אנושיים".
 .37להלן כמה דוגמאות:
א .במהלך מבצע "ענני סתיו" ) 3בנובמבר( בוצע "חילוץ" של עשרות
מחבלים שהתבצרו במסגד אלנצר בעיירת בית חאנון שבצפון הרצועה
באמצעות תהלוכה מתוקשרת של כ 200-נשים .התהלוכה הגיעה
למסגד )כנראה באופן יזום( ,נטמעה בקבוצת המחבלים ,והצליחה
לחלץ אותם מהאזור תוך ניצול העובדה שצה"ל נמנע מלפתוח באש
לעבר קבוצת הנשים.
ב .כדי למנוע הפצצה של חיל האוויר על בית שבו מתגורר פעיל טרור
בכיר בוועדות ההתנגדות העממית )מחמד בארוד( ,הנמצא במחנה
הפליטים ג'באליא ) 18בנובמבר( ,הובאו לבית מאות אזרחים ובהם
ילדים ונערים .זאת בהנחה )שהתבררה כנכונה( ,שצה"ל לא יפציץ
בכוונה תחילה בית שאזרחים רבים מצויים בו .מבצע "גיוס" זה של
אזרחים התאפשר בעקבות התרעה טלפונית מקדימה שהעביר צה"ל
)במסגרת מאמציו למנוע פגיעות באזרחים (4שבה התבקשו דיירי ביתו
של הפעיל להתפנות מהמקום לפני ההפצצה .טקטיקה דומה הופעלה
ע"י ארגוני הטרור גם במקרים נוספים.

4

כדי לצמצם ככל הניתן את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית ,צה"ל נוהג להזהיר את התושבים מפני תקיפות צפויות
של חיל האוויר על יעדי טרור ,לעתים אף במחיר של הפחתת יעילותה המבצעית של התקיפה.

34

מימין :אזרחים פלסטינים מתגודדים לפני ביתו של פעיל וועדות ההתנגדות העממית מחמד
בארוד .משמאל :אזרחים מבעירים מדורה על גג ביתו )הטלוויזיה הפלסטינית 18 ,בנובמבר(.

.38

באימוץ טקטיקה זו היו לארגוני המחבלים ,בראייתם ,כמה הצלחות,
מכיוון שהדבר אפשר למחבלים לברוח ללא פגע ,ומנע תקיפות מן האוויר
של בתי פעילי טרור שבהם גם מאוחסנים אמצעי לחימה .ארגוני המחבלים
שאבו מכך עידוד ואף עלולים לנסות להפוך אירועים אלו למודל למקרים
נוספים בעתיד.

תושבים כ"מגן אנושי" :קהל רב מול ביתו ועל גג ביתו של פעיל חמאס בבית לאהיא
בשם ואא'ל רג'ב אלשקרה ,לאחר שקיבל לטענתו התרעה טלפונית מצה"ל כי
עומדים להפציץ את ביתו )טלוויזיית  20 ,ANBבנובמבר(.
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ניצול מעברי ארז וקרני לביצוע פעולות טרור
 .39מעברי ארז וקרני המשיכו בשנת  2006להוות עבור ארגוני הטרור יעד
מועדף לביצוע פיגועים או להעברת מחבלים ואמצעי לחימה .זאת ,למרות
שהם מהווים את "עורקי החמצן" של הרצועה :מעבר קרני משמש למעבר
תוצרת חקלאית ,תרופות וסחורות ,ואילו מעבר ארז משמש למעבר אנשים
מהרצועה לישראל כולל לצרכים הומניטריים של קבלת טיפולים רפואיים.
ניסיונות הפיגוע במעברים ,וההתרעות הרבות על כוונות פיגוע ,גרמו לכך
שהמעברים נסגרו לתקופות זמן ממושכות במהלך .2006
 .40מתווי הפיגועים הללו מתחלקים לכמה סוגים:
א .ביצוע פיגועים במעברים ,למשל ע"י פיצוץ מנהרות תופת מתחת
למעברים או החדרת מחבלים דרך מנהרות כדי לבצע פיגועי הרג .כך
למשל סוכל בחודש אוגוסט פיגוע שנועד לגרום לנפגעים רבים במעבר
קרני עם חשיפת מנהרה סמוך למעבר .5ב 26-באפריל סוכל ניסיון של
ועדות ההתנגדות העממית לבצע מתקפת ירי משולבת לאחר פיצוץ
מכונית תופת במעבר קרני.

חמש חביות חומר הנפץ שהיו על מכונית התופת שנועדה להתפוצץ במעבר קרני
)באדיבות ערוץ  26 ,10באפריל(.

 5עפ"י דיווח שירות הביטחון כללי ,מאג'ד אלקמבז ,פעיל וועדות ההתנגדות העממית ,הודה בחקירתו כי ההתארגנות,
שבמסגרתה פעל ,תכננה להניח מטענים רבי עצמה בתוך המנהרה לאחר סיום חפירתה .לדבריו ,התכנון היה להניח
את המטענים מתחת למבנה המנהלה המשמש את צה"ל בניהול המעבר.
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ב .הברחת אמצעי לחימה דרך המעברים .כך למשל נתפסו במעבר קרני
שישה ק"ג  ,T.N.Tשהוסלקו בתוך כלוב ברזל המיועד להעברת סחורות
מן הרצועה לישראל )אוקטובר .(2006
ג .החדרת מחבלים לישראל וליהודה ושומרון תוך ניצול האישורים
לקבלת טיפולים רפואיים .כך למשל נעצר במעבר ארז ג'בר דראביה,
פעיל ועדות ההתנגדות העממית )ספטמבר  .(2006העצור קיבל אישור
כניסה לקבלת טיפול רפואי בישראל ויועד להגיע לגדה המערבית כדי
להקים שם תשתית טרור לשם ביצוע פיגועים נגד ישראל.

מאפייני הפיגועים במתווים השונים
ירי תלול מסלול
כללי
 .41ירי הרקטות מרצועת עזה גם המשיך לשמש שנת  ,2006כמו בשנה שקדמה
לה ,דרך פעולה מועדפת עבור ארגוני הטרור ,אף שהוא נתקל בביקורת
פנימית קשה בדעת הקהל הפלסטינים בשל הסבל שהוא גורם
לאוכלוסייה .מרבית הרקטות שנורו ע"י ארגוני הטרור היו מתוצרת עצמית
בעלות טווח של כתשעה ק"מ ומקצתן רקטות מתוצרת עצמית בעלות טווח
מוגדל )כ 12.5-ק"מ( .כמו כן נורו כמה רקטות תקניות  122מ"מ )בעלות
טווח של כ 20.4-ק"מ( ,שהוברחו לרצועה.
 .42מאז ההתנתקות חלה עלייה בולטת במספר הרקטות שנורו לעבר יישובי
הנגב המערבי כדי לפגוע באזרחים תושבי האזור )עד ל"התנתקות" בוצע ירי
מרגמות מסיבי לעבר היישובים הישראליים ברצועה( .יעד הירי הבולט
הייתה העיר שדרות ויישובי הנגב המערבי ,אולם גם נעשו מאמצים
להכניס את העיר אשקלון למעגל הירי.
 .43יוזכר ,כי בעקבות ההתנתקות צפה חמאס כי רקטות הקסאם תהפוכנה
ל"נשק האסטרטגי" של השלב הבא בעימות הישראלי-פלסטיני "כשם
שפעולות ההתאבדות היוו את נשק השעה במשך כל השנים שעברו".
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חמאס גם צפה כי ייעשה שימוש אינטנסיבי בירי רקטות קסאם מן
הרצועה ,אך חתר גם להעתיק את יכולות הייצור של הרקטות גם ליהודה
ושומרון לשם מתן מענה ל"גדר הביטחון" ויצירת "מאזן אימה" עם ישראל.
המאמצים להעתיק את יכולות הייצור ליהודה ושומרון לא נחלו הצלחה
במהלך שנת .2006

נתונים אודות ירי הרקטות
טווחי שיגור הרקטות מצפון הרצועה
אשקלון

6

טווח מקסימאלי
כיום של רקטות
מייצור עצמי 12.5 -
ק"מ

שדרות

נתיבות

 6טווחי השיגור חושבו ממרחבי השיגור שברצועה ולא מגדר המערכת .במרשם לא נלקחו בחשבון הרקטות התקניות
 122מ"מ בעלות טווח של כ 20.4-ק"מ ,שהשתמשו בהן פעמים ספורות עד כה.
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 .44מספר הרקטות ששוגרו בשנת  2006מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי
הגיע ל 861-לעומת  222בשנת  2005ו 268-בשנת ) 2004לא כולל ירי לעבר
היישובים ברצועת עזה( .בירי פצצות המרגמה )שכוונו ברובן לעבר יישובי
חבל עזה וגוש קטיף( חלה ירידה משמעותית מאז "ההתנתקות" .במהלך
שנת  2006נורו  57פצצות מרגמה לעומת  284בשנת  2005ו1,213-
בשנת .7 2004

ירי נשק תלול מסלול )בעיקר רקטות( בשנת  2006עפ"י חתך חודשי
191

200

מבצע "גשמי קיץ"
180

157
160

140

מבצע "ענני סתיו"

נפילות
סה
סה""ככ 861
 861נפילות

140

120

100

הפסקת האש
) החל מה 25-בנובמבר(

79
80

50

54

52

60

40

41

41

40

9

20

7

0
דצמבר 06-נ ובמבר06-

א וקט ובר

ספטמבר

א וג וסט06-

י ול י06-

י ונ י06-

מא י06-

אפר יל06-

מרץ06-

פבר ואר06-

ינ ואר06-

 7הנתונים שמסמך זה מתבסס עליהם הנם של חטיבת המבצעים במטה הכללי של צה"ל .הנתונים כוללים את
הנפילות המזוהות בלבד ולא את היציאות של הפגזים .מספר היציאות גבוה להערכתנו בכ 30%-20%-ממספר
הנפילות.

39

ירי רקטות לעבר ישראל בשש שנות העימות
)ללא פצצות מרגמה(
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 .45במקביל לעלייה הכמותית בירי הרקטות ,עשו ארגוני הטרור הפלסטיניים
מאמץ לשפר את יכולותיהם הטכניות כדי להגדיל את טווח הירי לעבר
ישראל ,כדי להוסיף יישובים נוספים למעגל הירי וכדי לאפשר להם ירי
מעומק הרצועה ללא חיכוך עם כוחות צה"ל .לצורך שיפור יכולות אלה
הסתייעו ארגונים אלה בסיוע טכני מחזבאללה ומאיראן .במקביל נעשו
ניסיונות להברחת רקטות תקניות ולשיפור אורך חיי המדף של הרקטות
מייצור מקומי כדי להגדיל את המלאי .יצוין כי בשנת  2006גם שוגרו
רקטות תקניות ארוכות טווח ) 122מ"מ( ,שהגיעו ללב העיר אשקלון
)לראשונה ב 4-ביולי( ,ותושביה התווספו למעגל נפגעי ירי הרקטות .המדובר
ברקטות גראד מוברחות ,שהטווח שלהן יכול להגיע ל 20.4-ק"מ.
 .46במקביל להגדלת טווח הרקטות מתקיים גם מאמץ להגדיל את משקל
הראש הקרבי שלהן מ 7-5-ק"ג חומר נפץ מתוצרת עצמית )ברקטות
הקסאם של היום( לכמה עשרות ק"ג ברקטות שייווצרו בעתיד .אם יצליח
בכך חמאס יגדיל הדבר את עצמת ההרס של הרקטות.

רקטת קסאם בעלת טווח משופר ,שנפלה במרכז העיר אשקלון
)רויטרס 4 ,ביולי ,צלם :אמיר כהן(

 .47התפלגות כמות ירי הרקטות עפ"י חודשי השנה" :שגרת" הירי של
הרקטות הייתה כ 50-40-נפילות בחודש .בלטה השנה העלייה המשמעותית
שחלה בחודשים יוני ,יולי ונובמבר .בחודש יוני השתלבה העלייה בהיקף
הירי ) 140נפילות( בפעילות טרור אינטנסיבית מן הרצועה ,שבמסגרתה
) 25ביוני( הותקף כוח צה"ל ונחטף גלעד שליט .הפעילות האינטנסיבית של
כוחות צה"ל בדרום הרצועה ובצפונה בעקבות החטיפה )מבצע "גשמי קיץ"(
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ובעקבות העלייה בהיקף ירי הרקטות )"ענני סתיו"( ,גררו מאמץ ירי של
ארגוני המחבלים ,והביאו לעלייה בהיקף הירי ביולי ובנובמבר .החל
מדצמבר חזר הירי ל"שגרה" הרגילה של כמה עשרות נפילות מדי חודש.
 .48רמת הקטלניות של ירי הרקטות :גם בשנת  2006התאפיין ירי הרקטות
ברמת קטלניות נמוכה יחסית לפיגועי התאבדות ולמתווים אחרים של
פיגועי הטרור .למרות העלייה החדה במספר מקרי הירי חלה ירידה במספר
הנפגעים כתוצאה מירי הרקטות בהשוואה לשנת  .2005במהלך  2006נהרגו
כתוצאה מירי הרקטות שני אזרחים תושבי שדרות .כמו כן נהרגו שני
אזרחים בדואים מירי פצצת מרגמה ונפצעו  88אזרחים ואנשי כוחות
הביטחון .זאת לעומת שישה אזרחים הרוגים ו 132-פצועים אזרחים ואנשי
כוחות ביטחון בשנת  ,2005שנה שבה היקף ירי הרקטות היה נמוך בהרבה.
 .49מקומם של ארגוני הטרור השונים בביצוע הירי :את ירי הרקטות ביצעו
כל ארגוני הטרור .בחודשים שבהם הייתה חמאס מעורבת בירי היא
היוותה את הגורם המוביל ,וניכרה בהם עלייה חדה במספר השיגורים.
בחודשים שבהם חמאס לא הייתה מעורבת )למשל ,מאז הסכם הפסקת
האש בסוף נובמבר( הג'האד האסלאמי בפלסטין נטל את ההובלה .כמו כן
נטלו חלק בירי פתח/גדודי חללי אלאקצא וועדות ההתנגדות העממית ,אך
הם היוו גורם משני בקרב הארגונים מבצעי הירי.
 .50היכולות הטכניות של חמאס ושל הג'האד האסלאמי בפלסטין:
א .חמאס הנה בעלת היכולת הטכנית הטובה ביותר לייצור הרקטות.
רקטות הקסאם המיוצרות על ידה מגיעות לטווח מרבי של כתשעה
ק"מ .כמו כן ייצרה חמאס כמה רקטות משופרות בעלות שני גרעיני
הודף לטווחים מרביים של כ 12-ק"מ .ניתן להעריך כי חמאס ושאר
הארגונים ימשיכו במאמציהם להגדיל את מספר הרקטות הזמינות
)בין השאר ע"י הארכת חיי המדף של הרקטות( ,להגדיל את טווח
הירי )הן באמצעות שיפורים טכניים בתהליך הייצור והן ע"י הברחת
רקטות תקניות( ולהגדיל את משקל הראש הקרבי שלהן.
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פעילי חמאס מכינים לשיגור רקטות קסאם

ב .הג'האד האסלאמי בפלסטין ,המייצר רקטות מדגמי אלקדס ,הנו בעל
יכולת ייצור הנופלת מזו של חמאס) .מרבית הרקטות שלו משיגות
טווח של  7-5ק"מ ,לעומת  9-6ק"מ של חמאס( .טווחי הירי של
הרקטות שהארגון מייצר נמוכים מעט מאלו של חמאס ,בעיקר
באירועי הסלמה המחייבים להגביר את קצב ייצור הרקטות .מאידך,
כאשר היקפי הירי נמוכים ,איכות הרקטות של הג'האד האסלאמי
בפלסטין משתפרת ,אך עדיין אינה מגיעה לרמה של חמאס .הארגון
עושה עתה מאמץ להגביר את טווח הרקטות ולהרחיב את מצאי
הרקטות שברשותו.
 .51סוגי המשגרים והיקף הירי :ברוב המקרים ארגוני הטרור משתמשים
במשגרים חד-קניים מאולתרים נייחים )משגרי "מסילה"( .המשגר מורכב
מכמה מוטות מתכת המחוברים ביניהם ומרותקים לקרקע .מרבית אירועי
הירי מתאפיינים בשיגור של רקטות יחידות .בכרבע מן המקרים התבצע
שיגור של שתי רקטות במקביל .מטחים של שלוש רקטות ומעלה נדירים
והתרחשו באירועים יחידים בלבד .בכמה מן המקרים נעשה השיגור מכלי
רכב.
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ירי רקטה ממשגר רב קני המותקן על כלי רכב ,שהציג הג'האד האסלאמי בפלסטין
)טלוויזיית אלג'זירה 21 ,בינואר(.

 .52אזורי השיגור ומטרות הירי :מרבית השיגורים בוצעו מאזור בית חאנון
שבצפון הרצועה )שהיוו גם מוקד לפעילות מנע אינטנסיבית של צה"ל(.
המטרה המרכזית לירי הרקטות הייתה העיר שדרות )ראה גרף( וכמטרות
משניות ליישובים שבמרחב ניר עם נחל עוז .היו גם מקרים יחידים של
רקטות של חמאס ושל הג'האד האסלאמי בפלסטין שהגיעו לעיר אשקלון,
אך זו עדיין אינה נמצאת תחת איום שיטתי וקבוע של ירי הרקטות כמו
שדרות.

שדרות "על הכוונת" :נפילות באזור שדרות לעומת שאר יישובי הנגב
המערבי בשנת 2006
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מימין :שר הביטחון עמיר פרץ בוחן פגיעה של רקטת קסאם בבית בשדרות )צילום :רויטרס31 ,
במאי( .משמאל  :בית שנפגע כתוצאה מירי רקטות קסאם לעבר כרמיה )רויטרס 3 ,בפברואר,
צלם :אמיר כהן(.

מאמצים להעתקת יכולות הירי ליהודה ושומרון

טילי הקסאם בגדה הכבושה " -נשק ההרתעה בשלב הבא " ...
)אתר האינטרנט של גדודי עז אלדין אלקסאם בשנת .(2005

 .53מאז "ההתנתקות" ארגוני הטרור מנסים להעתיק את יכולות הירי של
הנשק תלול המסלול )מרגמות ורקטות( ליהודה ושומרון .במהלך  2006לא
חלה ביהודה ובשומרון התקדמות משמעותית בפיתוח נשק תלול מסלול,
בעיקר בשל הקושי של פעילי הטרור להשיג חומרי גלם לייצור חומרי הנפץ
ובשל יעילות הסיכול של כוחות הביטחון.
 .54במהלך שנת  2006פעלו ביהודה ושומרון כמה חוליות מקומיות לייצור נשק
תלול מסלול ,אך מעטות מהם הגיעו ליכולת שיגור .במסגרת זו בלטו:
א .חוליית פתח בטול כרם ,שעסקה בייצור נשק תלול מסלול בהכוונת
חזבאללה ובסיוע של הידע שקיבלה ממפעילים בג'נין .החוליה ביצעה
שני ניסיונות שיגור כושלים :האחד ב 7-ביולי  2006והשני לעבר
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היישוב בת חפר )יישוב במזרח השרון סמוך ליד חנה( ב 30-ביולי .2006
מרבית חברי החוליה נעצרו.

רקטה וחצובה של חוליית פתח בטול כרם.

ב .חוליית הג'האד האסלאמי בפלסטין שפעלה ביאמון )צפון השומרון(
שביצעה ניסיון שיגור כושל לעבר היישוב רם-און בחבל תענך ) 10ביולי
.(2006
ג .חוליית הג'האד האסלאמי בפלסטין שביצעה ניסיון שיגור כושל לעבר
מוצב צה"ל בג'למה )סמוך לג'נין( ב 8-במאי .2006

פיגועי חטיפה ומיקוח
 .55חטיפת אזרחים וחיילים לשם שימוש בהם כבני ערובה הנה דרך פעולה
שנוקטים ארגוני הטרור הפלסטינים וחזבאללה כאמצעי לשחרור אסירים
שבידי ישראל .ארגוני הטרור הללו מחזיקים בשלושה חיילים ישראליים
מבלי שיוענקו להם זכויות הומניות בסיסיות כגון קבלת מידע על מצבם
וביקורי נציגי "הצלב האדום" .לשני פיגועי החטיפה שביצעו השנה ארגוני
הטרור הפלסטינים וחזבאללה היו השלכות אסטרטגיות מרחיקות לכת,
שחרגו מהמשמעויות הטקטיות של פיגוע טרור יחיד.

 .56במהלך שנת  2006ביצעו ארגוני הטרור הפלסטינים שלושה פיגועי
חטיפה ,אחד מהם הסתיים בחטיפתו של חייל צה"ל )שעל שחרורו עדיין
מתנהל מו"מ עם ישראל( ושניים ברציחת אזרחים שנחטפו .זאת ,לעומת
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פיגוע חטיפה אחד שיצא אל הפועל בשנת ) 2005חטיפתו ורציחתו של ששון
נוריאל ז"ל( .כמו כן בוצעו במהלך השנה כמה ניסיונות חטיפה ,שסוכלו ע"י
כוחות הביטחון.
 .57אירוע התקיפה והחטיפה המרכזי בזירה הפלסטינית ,הבולט והמשמעותי
מבין אירועי הטרור הפלסטינים של שנת  ,2006התרחש באזור כרם שלום
ב 25-ביוני .פיגוע זה ,בהובלת הדרג המבצעי-טרוריסטי של חמאס והנהגת
חמאס בדמשק ,נועד לטרפד ניסיונות להגיע להרגעה ולפשרה עם ישראל
אותם הוביל יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן .להלן מאפייניו העיקריים:
א .בשעות הבוקר המוקדמות ב 25-ביוני ,תקפה קבוצה של שבעה
מחבלים מחמאס ,מוועדות ההתנגדות העממית ומצבא האסלאם ,8את
כוח צה"ל סמוך ליישוב כרם שלום .קבוצת המחבלים הגיעה לשטח
ישראל ,אל עורפו של כוח צה"ל ,לבושים במדי צה"ל ,באמצעות
מנהרה שנחפרה מפאתי רפיח באורך של כ 800-700-מטרים ,מהם
כ 300-מטרים בעומק שטח ישראל.
ב .קבוצת התוקפים בחסות ירי פצצות מרגמה ורקטות נ"ט התפצלה
לשלוש חוליות .שלושת החוליות תקפו במקביל ,טנק ,נגמ"ש )ריק(
ועמדת תצפית .אחת החוליות שמנתה שני מחבלים ביצעה ירי נ"ט
לעבר הטנק )שהחל לבעור( ,השלכת מטענים ויידוי רימונים )ראה ציור
אילוסטרציה(.
ג .קבוצת התוקפים פרצה חור בגדר המערכת ונמלטה דרכו לשטח
הרצועה כשעמה חייל צה"ל רב"ט גלעד שליט ,אחד מאנשי צוות
הטנק .כתוצאה מן התקיפה נהרגו שני חיילים וחייל צה"ל נפצע קשה
)כולם אנשי צוות הטנק( .כמו כן נפצעו שני חיילים ששהו בעמדת
התצפית .הניסיונות למצוא ולשחרר את החייל החטוף )מבצע "גשמי
קיץ"( או להביא לשחרורו באמצעות מו"מ עם חמאס עלו בתוהו.

 8ארגון נוסף שנטל חלק בהתקפה ובחטיפת החייל .המדובר בפלג של וועדות ההתנגדות העממית שבראשו עומד
ממתאז דע'מש .הארגון החל להשתמש בכינוי זה מאז החטיפה בכרם שלום ,והוא מאמץ בהדרגה מאפייני פעילות
של ארגוני הג'האד העולמי )כגון חטיפת אזרחים זרים ופגיעה באתרים הפוגעים לטעמם במוסר האסלאמי(.
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חטיפת החייל וחזרת  5המחבלים לרצועה
 2חיילים הרוגים
ו 2חיילים פצועים
פיר כניסה

התפצלות ותקיפת הטנק והנגמ"ש

רפיח
כניסת המחבלים דרך מנהרת חדירה
פיר יציאה

ישראל

מחבל הרוג

הנחת מטען והפעלתו על נגמ"ש  +הריגת
 2מחבלים

מחבל הרוג

כרם שלום

אירוע החטיפה :ציור אילוסטרציה.

אירוע החטיפה! ציור אילוסטרציה כפי שהופיעה בתכנית טלוויזיה של ערוץ הטלוויזיה של
חמאס )סראג' אלאקצא 22 ,בינואר.(2007 ,

 .58ביהודה ושומרון היו יעדי החטיפה יהודים המקיימים קשר עם האוכלוסייה
הערבית המקומית והנעים בכבישי האזור .הדבר נבע מן הקושי המבצעי
לבצע פיגועי חטיפה בשטח ישראל וההעדפה לפעול נגד מטרות זמינות.
במהלך שנת  2006בוצעו שני מקרי חטיפה בשומרון שהסתיימו ברציחת
החטופים:
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א .ב 25-ביוני ,ביום הפיגוע בכרם שלום ,נחטף ונרצח אליהו פנחס אשרי,
צעיר בן  18מהיישוב איתמר שבשומרון .הצעיר נחטף בעת שעשה דרכו
מאזור בית"ר עילית לבית הספר שבו למד ביישוב נווה צוף .ועדות
ההתנגדות העממית הודיעו כי אליהו פנחס אשרי נחטף ע"י ארגונם
והציגו את תעודת הזהות שלו .הפיגוע בוצע ע"י פעילי חוליית
פתח/תנזים בראמאללה שפעלה בהכוונת ועדות ההתנגדות העממית
ברצועת עזה .חברי החוליה נעצרו ע"י כוחות הביטחון ימים ספורים
לאחר הפיגוע.

מימין :אליהו פנחס אשרי ז"ל .משמאל :תצלום תעודת הזהות שלו שפרסמו החוטפים

ב .ב 27-ביולי נחטף ונרצח דני יעקבי ז"ל ,תושב היישוב יקיר שבשומרון,
שהגיע ככל הנראה לתקן את מכוניתו במוסך בכפר פנדוק )בכביש
המוביל לקדומים( .פתח/גדודי חללי אלאקצא נטל את האחריות
לרצח.

ד"ר דני יעקובי ז"ל

.59

בקרב ניסיונות החטיפה שסוכלו בלטו:
א .באזור הטיילת בתל אביב נעצרה ב 21-ביולי מחבלת בת  21ממחנה
הפליטים בלאטה שבשכם ,שתכננה לבצע פיגוע חטיפה .המחבלת
שוגרה ע"י תשתית פתח/תנזים במחנה הפליטים בלאטה שבשכם,
המכוונת ע"י חזבאללה .המחבלת הודתה בחקירתה כי התכוונה
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להיפגש עם יהודי שעמו היא נמצאת בקשר ,לסמם אותו בעזרת כדורי
הרדמה ,לחטוף אותו ולהביאו לשכם.
ב .ב 20-ביולי נעצר מחבל בעת שניסה לחדור לישראל מסיני .בחקירתו
הוא הודה כי נשלח לישראל ע"י פעיל ועדות ההתנגדות העממית
ברצועת עזה כדי לחטוף ישראלי )בעדיפות חייל( ולהבריחו לרצועה
לשם ניהול מו"מ על שחרור אסירים פלסטינים .ההנחיה שקיבל
הייתה לנסות לחטוף חייל אם ייכשל הניסיון לרצוח אותו ולהעביר את
מסמכיו לרצועה לצרכי ניהול מו"מ.
ג .ב 15-ביוני נעשה ניסיון לחטוף שתי נערות בצומת רחלים )סמוך
לאריאל( בשעה שהמתינו לטרמפ .הניסיון בוצע ע"י שלושה פעילי
פתח/גדודי חללי אלאקצא מאזור ג'נין .השלושה תכננו לרצוח את
החטוף/חטופים ,לקבור אותם ולנהל משא ומתן על שחרורו של פעיל
בכיר בפתח/גדודי חללי אלאקצא הכלוא בישראל )אחיו של אחד
המעורבים בחטיפה( .הפעילים שכרו רכב ,הגיעו לאזור רחלים ,ניסו
לתפוס את שתי הנערות בתחנת האוטובוס והצליחו לחטוף אחת מהן
ולנסוע עמה .תכניתם סוכלה עם מעצר הרכב במחסום צה"ל ,לאחר
שקצין שעבר במקום ,זיהה את ההתרחשות .
 .60בנוסף לכך היו גם במרחב יהודה וראמאללה תכנוני חטיפה שלא יצאו
לפועל .כוחות הביטחון חשפו כמה חוליות טרור אשר תכננו פיגועי חטיפה
והיו על סף מוכנות מבצעית.

פיגועי התאבדות
כללי
 .61במהלך שנת  2006נמשכה המגמה של ירידה במספר פיגועי ההתאבדות
בהמשך למגמת הירידה הרב שנתית מאז השיא של שנת  .2002סה"כ בוצעו
במהלך השנה ארבעה פיגועי התאבדות )לעומת שבעה בשנת  2005ו15-
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בשנת  .(2004שלושה מן הפיגועים הללו בוצעו ע"י הג'האד האסלאמי
בפלסטין ואחד ע"י פתח .חמאס לא הוציא לפועל פיגועי התאבדות בשנת
.2006
 .62לעומת הירידה ביכולות של ארגוני הטרור להוציא לפועל פיגועי התאבדות
חלה עלייה בשנת  2006במוטיבציה לבצעם )בהשוואה לשנת .(2005
אינדיקציה ברורה לכך הנה מעצרם של  279מתאבדים פוטנציאליים
ביהודה ושומרון ,עלייה של כ 80%-לעומת השנה הקודמת )ראה להלן(.
 .63גם בשנת  2006נותר ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין המוביל בביצוע
פיגועי התאבדות ,הגם שמספר הפיגועים שביצע פחת בהשוואה לשנת 2005
)שלושה פיגועי התאבדות בשנת  2006לעומת חמישה בשנת  .(2005ארגון זה
נטל את ההובלה מידי חמאס במחצית השנייה של שנת ) 2004עד אז הובילה
חמאס בביצוע פיגועי ההתאבדות( .

פיגועי התאבדות שיצאו לפועל
 .64שני פיגועי התאבדות קטלניים בוצעו במהלך שנת  2006ע"י הג'האד
האסלאמי בפלסטין ,שניהם באותה מסעדה בתחנה המרכזית הישנה בתל
אביב .פיגוע התאבדות קטלני נוסף נגד מטרה אזרחית בוצע ע"י פתח
בקדומים .פיגוע אחד כוון נגד כוחות צה"ל ברצועת עזה ע"י הג'האד
האסלאמי בפלסטין .מרבית המחבלים המתאבדים )כאלה שביצעו את
הפיגועים וכאלה שפעולתם סוכלה( חדרו או התכוונו לחדור דרך עוטף
ירושלים בנצלם "נקודת תורפה" בגדר הביטחון.
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פיגועי התאבדות בשנות העימות
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 .65גם במספר הנפגעים כתוצאה מפיגועי ההתאבדות נמשכה המגמה הרצופה
של ירידה מאז  .2002בשנת  2006נהרגו  15אנשים כתוצאה מפיגועי
התאבדות ו 104-אנשים נפצעו .זאת לעומת  23אנשים הרוגים בשנת 2005
ו 55-אנשים הרוגים בשנת  .2004למרות הירידה הכמותית נותרו פיגועי
ההתאבדות סוג הטרור הקטלני ביותר :קרוב למחצית מתוך  32הרוגי
פעילות הטרור בשנת  2006נהרגו כתוצאה מארבעה פיגועי התאבדות.

מספר ההרוגים כתוצאה מפיגועי התאבדות בחתך שנתי
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 .66להלן מאפייני ארבעת פיגועי ההתאבדות שבוצעו במהלך שנת :20069
א 19 .בינואר  -מחבל מתאבד משכם פוצץ עצמו במסעדת "ראש העיר"
בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב .בפיגוע נפצעו  31אנשים ובהם
אחד בינוני והשאר קל" .פלוגות ירושלים" ,הזרוע
המבצעית-טרוריסטית של הג'האד האסלאמי בפלסטין נטלו את
האחריות לפיגוע .המחבל המתאבד היה סטודנט בשנה שנייה
באוניברסיטת אלנג'אח שבשכם )מוקד לגיוס צעירים לפיגועי
התאבדות( ופעיל בשורות זרוע הסטודנטים של הג'האד האסלאמי
בפלסטין באוניברסיטה .הוא שוגר ע"י תשתית הג'האד האסלאמי
בפלסטין בשכם וחדר לישראל דרך עוטף ירושלים.

משמאל :סאמי ענתר ,המחבל שביצע פיגוע התאבדות במסעדת "ראש העיר" בקלטת
שהוקלטה לפני יציאתו לפיגוע )טלוויזיית אלג'זירה 19 ,בינואר( מימין :פוסטר שהוכן לזכרו
של סאמי ענתר .המחבל המתאבד מכונה בפוסטר "גיבור פעולת הגבורה בתל אביב ]תל רביע[,
שזעזעה את הביטחון הציוני")מקור :אתר האינטרנט של הג'האד האסלאמי בפלסטין(.

ב 30 .במרס  -מחבל מתאבד שנסע כטרמפיסט ברכב ישראלי באזור
קדומים ,מחופש כיהודי חרדי ,פוצץ עצמו בתוך כלי הרכב .כתוצאה
מן הפיצוץ נהרגו ארבעה אזרחים ,שני בני זוג תושבי קדומים ושני
נוסעים מזדמנים .פתח/גדודי חללי אלאקצא נטל אחריות לביצוע
הפיגוע .המחבל המתאבד היה פעיל מבצעי ,שמתחילת העימות האלים
הנוכחי חי במסתור מכיוון שהיה מבוקש ע"י כוחות צה"ל .התארגנות
פתח/תנזים בשכם שביצעה את הפיגוע הוכוונה ע"י חזבאללה.
9

ב 29-בינואר  2007בוצע פיגוע התאבדות נוסף באילת ,ובמהלכו נהרגו שלושה אזרחים ,אשר אינו מופיע בנתונים
הסטטיסטיים של שנת  .2006הפיגוע בוצע ע"י הג'האד האסלאמי בפלסטין ברצועה בשיתוף עם גורמי פתח.
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המכונית שבה פוצץ עצמו המחבל המתאבד בקדומים.

ג 17 .באפריל  -מחבל מתאבד פוצץ עצמו במסעדת "ראש העיר" בתחנה
המרכזית הישנה במרכז ת"א .הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שביצע
את הפיגוע הקודם במסעדה ,נטל אחריות לפיגוע .כתוצאה מן הפיצוץ
נהרגו תשעה אנשים ונפצעו כ .80-בין ההרוגים  -מאבטח )שכנראה
ניסה לבדוק את תיקו של המחבל המתאבד( ושני עובדים זרים
מרומניה .המחבל המתאבד שוגר ע"י תשתית הג'האד האסלאמי
בפלסטין מאזור ג'נין וחדר לישראל דרך עוטף ירושלים.

סאמר סאמח חמאד ,המחבל המתאבד ,שפוצץ עצמו במסעדת
"ראש העיר" ,מקריא את "צוואתו" )טלוויזיית אלערביה,
 17באפריל(.

ד 6 .בנובמבר  -במהלך מבצע "ענני סתיו" ניסתה מחבלת מתאבדת
לפגוע בכוח צה"ל מחטיבת גבעתי מדרום לבית חאנון באמצעות פיגוע
התאבדות .הכוח זיהה את המחבלת ,קרא לה לעצור ,ואז היא פוצצה
עצמה סמוך לכוח .כתוצאה מן הפיצוץ נפצע קל חייל צה"ל .הג'האד
האסלאמי בפלסטין נטל אחריות לפיגוע .המחבלת המתאבדת הנה
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מירפת אמין מסעוד ,תושבת מחנה הפליטים ג'באליה ובת דודו של
נביל מסעוד ,אחד המחבלים המתאבדים שביצעו את פיגוע
ההתאבדות בנמל אשדוד ) 14במרס .(2004

המחבלת המתאבדת מקריאה את "צוואתה" טרם צאתה לפיגוע )אלג'זירה 6 ,בנובמבר(.

פיגועי התאבדות שסוכלו
 .67בשנת  2006חלה עלייה בולטת במוטיבציה של ארגוני הטרור לבצע פיגועי
התאבדות .עפ"י נתוני שירות הביטחון הכללי נעצרו במהלך השנה ביהודה
ובשומרון  279מתאבדים פלסטינים ,עלייה של כ 80%-לעומת שנת 2005
)שבמהלכה נעצרו  154מחבלים מתאבדים פוטנציאליים(.
 .68מרבית המחבלים המתאבדים הפוטנציאליים שנעצרו במהלך שנת 2006
משתייכים לפתח ) 126עצורים( ולג'האד האסלאמי בפלסטין ) 96עצורים(,
בעיקר לתשתיות מאזור השומרון )שכם ,ג'נין( .מחמאס נעצרו  30מתאבדים
פוטנציאליים 23 ,מהם מאזור יהודה.
 .69כוחות הביטחון הישראליים סיכלו בשנת  71 2006ניסיונות לבצע פיגועי
התאבדות ,מרביתם מיהודה ושומרון ומקצתם מרצועת עזה .ב 45-מקרים
נעצרו מחבלים מתאבדים הנושאים על גופם חגורת נפץ המוכנה להפעלה.
ניסיונות אלו בוצעו בעיקר ע"י תשתית הג'האד האסלאמי בפלסטין ופתח,
במיוחד באזורי ג'נין ושכם.
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 .70מאמץ מוגבר לבצע פיגועי התאבדות נעשה במהלך מלחמת לבנון השנייה
בעיקר ע"י תשתיות טרור של פת"ח שהוכוונו ע"י חזבאללה .כל הניסיונות
הללו סוכלו ע"י כוחות הביטחון הישראליים.

פיגועי התאבדות שמומשו לעומת פיגועים שסוכלו בשנות העימות
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להלן כמה דוגמאות לסיכול ניסיונות לבצע פיגועי התאבדות:
א 23 .בנובמבר  -כוח צה"ל זיהה בפאתי מחנה הפליטים ג'באליה מחבלת
מתאבדת ,שנשאה עמה מטען חבלה ,מתקרבת לעברו .המחבלת,
בת  ,57נשלחה לפיגוע ע"י חמאס .חיילי צה"ל פתחו לעברה באש,
וכתוצאה מן האש של חיילי צה"ל התפוצצה המחבלת .ארבעה חיילי
צה"ל נפצעו באורח קל .יצוין כי זו הפעם הראשונה מאז תחילת
העימות שבה נשלחה לבצע פיגוע התאבדות מחבלת כה מבוגרת.10

 10פיגוע זה נכלל ברשימת הפיגועים שסוכלו ,משום שככל הידוע לנו המחבלת המתאבדת לא פוצצה עצמה אלא
התפוצצה כתוצאה מאש חיילי צה"ל.
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פטמה נג'אר ,המחבלת המתאבדת מקריאה את צוואתה לפני צאתה לפיגוע
)טלוויזיית אלאקצא 23 ,בנובמבר(.

ב 5 .בנובמבר  -סוכל פיגוע התאבדות בישראל בעקבות חרטה של
המחבל המתאבד ,מעצר המעורבים בפיגוע והסגרת אמצעי הלחימה
סמוך לחזמה )אזור פסגת זאב( .המחבל שוגר ע"י תשתית הג'האד
האסלאמי בפלסטין בצפון השומרון ,והתכוון לחדור לישראל דרך
עוטף ירושלים.
ג 9 .באוגוסט  -מחבלת מתאבדת וחברתה שהייתה אמורה לסייע לה
נעצרו במחסום בית איבא שליד שכם .השתיים שוגרו לפיגוע
התאבדות ע"י התארגנות פתח/תנזים.
ד 5 .באוגוסט  -מחבל מתאבד ועליו חגורת נפץ רבת עצמה נעצר בידי
כוחות הביטחון .המחבל המתאבד יצא לדרכו כדי לבצע את הפיגוע
לאחר שצולם כשהוא מקריא את "צוואתו" וחמוש בחגורת נפץ.
בחקירתו הודה המחבל המתאבד כי יעד הפיגוע היה היישוב אלון
מורה שבשומרון.
ה 30 .ביולי  -כוחות הביטחון עצרו מחבל ועליו חגורת נפץ וסייען סמוך
לדיר שרף שבשומרון .ברשות המחבל נמצא תיק ובו חגורת נפץ .יעד
הפיגוע היה העיר רחובות ,והם התכוונו לחדור דרך עוטף ירושלים.
הפיגוע תוכנן ע"י תשתית פתח/תנזים ממחנה הפליטים בלאטה
שבשכם ,בשיתוף עם הג'האד האסלאמי בפלסטין והחזית העממית
לשחרור פלסטין.
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ו 26 .ביולי  -נתפס פלסטיני תושב קדום )אזור קלקיליה( ,שהתכוון
להוביל מחבל מתאבד לישראל .הפיגוע תוכנן ע"י תשתית הג'האד
האסלאמי בפלסטין בג'נין.
ז 19 .ביולי  -נעצר בהוד השרון פלסטיני תושב הכפר עזון )אזור
קלקיליה( .הפלסטיני היה אמור להוביל מחבל מתאבד לביצוע פיגוע
באזור אורנית .הפיגוע תוכנן ע"י תשתית פתח/תנזים במחנה הפליטים
בלאטה שבשכם ,שכוונה ע"י חזבאללה.
ח 17 .ביולי  -נעצר ברחוב יפו בירושלים מחבל מבית פוריק )אזור שכם(
וברשותו תיק ובו חגורת נפץ .המחבל המתאבד תכנן לבצע פיגוע באזור
הומה אדם בבני ברק .הוא השתייך לחוליית פתח בראמאללה שפעלה
בהכוונת ועדות ההתנגדות העממית ברצועת עזה.

חגורת הנפץ שנמצאה בידי המחבל.

ט 29 .במאי  -סוכל ניסיון פיגוע התאבדות בתל אביב לאחר שנעצר
המחבל המתאבד ונתפסו אמצעי הלחימה שלו בבורין )סמוך לשכם(.
המחבל שוגר ע"י תשתית פתח בשכם בשיתוף עם הג'האד האסלאמי
בפלסטין והחזית העממית .המחבל המתאבד התכוון לחדור לישראל
דרך עוטף ירושלים.
י 29 .במרס  -מחבל מתאבד ועליו חגורת נפץ ,שהתכוון לבצע פיגוע
התאבדות בישראל ,נעצר במחסום בקעות )באזור הבקעה ממזרח
לשכם( .המחבל שוגר ע"י תשתית פתח בשכם.
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יא 21 .במרס  -סוכל פיגוע התאבדות בחיפה עם מעצרו של מחבל מתאבד
ועליו חגורת נפץ בכביש ירושלים-תל-אביב .המחבל המתאבד שוגר
ע"י תשתיות הג'האד האסלאמי בפלסטין בצפון השומרון וחדר
לישראל דרך עוטף ירושלים.

המחבל המתאבד שנעצר בכביש ירושלים -תל אביב.

פיגועי דקירה
.72

גם בפיגועי הדקירה חלה ירידה בשנת  .2006במהלך השנה בוצעו 17
פיגועי דקירה לעומת  23פיגועים בשנת  .2005הירידה במספר הפיגועים
עשויה להעיד על קושי מבצעי של ארגוני הטרור לבצע פיגועי דקירה
הנחשבים לפשוטים יחסית .כתוצאה מפיגועי הדקירה בשנת  2006נהרגו
שני אזרחים ו 17-נפצעו )מתוכם  15אזרחים ושני אנשי כוחות הביטחון(.
זאת לעומת שני הרוגים )אזרח ואיש כוחות ביטחון( ושמונה פצועים
)שלושה אזרחים וחמישה אנשי כוחות ביטחון( כתוצאה מפיגועי דקירה
בשנת .2005
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היקף הנפגעים כתוצאה מפיגועי דקירה בשנים 2006-2005
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כוחות ביטחון פצועים כוחות ביטחון הרוגים
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אזרחים פצועים

אזרחים הרוגים

בין פיגועי הדקירה הבולטים יצוינו:
א 5 .בפברואר  -צעיר פלסטיני דקר שמונה נוסעי מונית בפתח תקווה.
כתוצאה מן הדקירות נהרגה כנרת בן שלום ,בת  ,53מפתח תקווה.
כמו כן נפצעו חמישה בני אדם באורח קל עד בינוני .עוברי אורח
הצליחו להשתלט על המחבל התוקף ,והוא נעצר .פתח/גדודי חללי
אלאקצא נטל אחריות לביצוע הפיגוע ,אולם נראה כי הפיגוע היה פרי
יזמה אישית של המחבל.

המונית שבה אירע פיגוע הדקירה הקטלני בפתח תקווה
)מקור :רויטרס 5 ,בפברואר(.
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ב 18 .בפברואר  -תושב מעלה אדומים נמצא לאחר שנדקר בבטנו.
לדבריו ,הוא נדקר ע"י שני פלסטינים שנמלטו מהמקום .במקום גם
אותר הסכין שבאמצעותו נדקר .מבצעי הדקירה לא נתפסו.
ג 28 .בפברואר  -מחבל הגיע לצומת גוש עציון )צומת שבו אירעו בעבר
כמה פיגועי ירי( והחל לדקור את הממתינים בטרמפיאדה .צעיר בן 25
נפצע קשה ,ונערה בת  17נפצעה קל .קצין משטרה שנקלע למקום ,ירה
לעבר הדוקר ,תושב חברון בן  ,28ופצע אותו.
ד 2 .במרס  -נהג משאית ישראלי נדקר בידי פלסטיני שארב לו ,בשעה
שפרק סחורה באזור התעשייה עטרות )מצפון לירושלים( .הנהג נפצע
באורח בינוני.
ה 21 .באפריל  -צעיר פלסטיני שהגיע למחסום א-רם )מצפון לירושלים(,
שלף סכין והחל לדקור את שוטר משמר הגבול .שוטר אחד נפצע
באורח קל בצווארו .הדוקר נעצר ונלקח לחקירה ) 21באפריל( .
ו 10 .באוגוסט  -תייר איטלקי נדקר למוות ליד "שער הפרחים"
בירושלים .הדוקר נמלט מן המקום .זהותו אינה ידועה.
ז 5 .בספטמבר  -ישראלי כבן  60נדקר בכניסה למפעל באזור התעשייה
עטרות בירושלים .את הפיגוע ביצע צעיר פלסטיני תושב הכפר ביתוניה
)באזור רמאללה( המשתייך לתנועת פתח.
ח 13 .בדצמבר  -אזרח מאבטח נדקר ונפצע באורח קשה מאד סמוך
למחסום קלנדיה מצפון לירושלים.
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ירי מנשק קל
 .74גם באירועי ירי מנשק קל ביהודה ושומרון חלה ירידה חדה בשנת .2006
במהלך השנה אירעו  608פיגועי ירי לעבר אזרחים ואנשי כוחות הביטחון
לעומת  1,170בשנת  .2005כתוצאה מן הפיגועים הללו נהרגו שני אזרחים
וארבעה מאנשי כוחות הביטחון ,ונפצעו  17אזרחים ו 50-אנשי כוחות
הביטחון .זאת לעומת  17אזרחים וחמישה אנשי כוחות ביטחון הרוגים
ו 31-אזרחים ו 48-אנשי כוחות ביטחון פצועים בשנת .2005
 .75בין פיגועי הירי בלטו שני פיגועים קטלניים ,ובהם נהרגו אזרח וחייל:
א .ב 1-במרס  -נהרג בפיגוע ירי אלדד אביר ז"ל ,תושב מגדלים )על
כביש חוצה שומרון ,מדרום מזרח לשכם( .האש נורתה לעברו מרכב
חולף ליד תחנת דלק הסמוכה ליישוב .באותו יום ,כשעתיים מאוחר
יותר ,נפצע אזרח ישראלי בפיגוע ירי מרכב חולף ליד הכפר נבי אליאס,
סמוך ליישוב מעלה שומרון .שני פיגועי הירי בוצעו ככל הנראה ע"י
אותה חוליית טרור .פתח/גדודי חללי אלאקצא נטל אחריות לשני
הפיגועים.

אלדד אביר ז"ל
)מקור :אתר האינטרנט של משרד החוץ(.
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ב 19 .באוגוסט  -מחבל פתח באש לעבר חייל צה"ל במחסום בקעות
שבבקעת הירדן והרג חייל שעמד במחסום ,רועי פרג'ון ז"ל .המחבל,
תושב הכפר טמון )סמוך ליריחו( ,ששיוכו הארגוני לא ידוע ,הגיע
למחסום צה"ל ועמד בתור הממתינים למעבר .הוא התקדם לעבר
החיילים וירה באקדחו .החיילים השיבו באש והרגו את המחבל.

סמ"ר רועי פרג'ון ז"ל שנהרג בפיגוע הירי )דובר צה"ל(.

מחסום בקעות בו נהרג סמ"ר רועי פרג'ון ז"ל.

קורבנות הטרור בשנת  2006בהשוואה לשנות העימות הקודמות
 .76בשנת  2006נהרגו  32ישראלים כתוצאה מפיגועי הטרור ו 332-איש
נפצעו .11בין ההרוגים  25אזרחים ושבעה אנשי כוחות הביטחון .בין
הפצועים  228אזרחים ו 94-אנשי כוחות הביטחון .זהו המשך למגמת
הירידה הרצופה במספר נפגעי פעולות הטרור מאז השיא של שנת 2002
)ללא מלחמת לבנון השנייה(.
11

מספרים אלו אינם כוללים את מספרי ההרוגים והפצועים במלחמת לבנון השנייה ,שבמהלכה נהרגו  159אזרחים
ואנשי כוחות ביטחון ונפצעו  625איש.
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מספר ההרוגים עפ"י חלוקה לאזרחים ולאנשי כוחות הביטחון
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 .77למרות שיעורם הזעום של פיגועי ההתאבדות בכלל הפיגועים ,מידת הנזק
שלהם הייתה גם השנה הגבוהה ביותר .קרוב למחצית מן ההרוגים
) 15אזרחים( וכ 50-אחוזים מהפצועים האזרחים ) (104נגרמו כתוצאה
מארבעה פיגועי התאבדות .בלטו גם חמישה הרוגים כתוצאה מירי נשק קל
וארבעה הרוגים כתוצאה מירי נשק תלול מסלול )רקטות ומרגמות( .שאר
ההרוגים הם כתוצאה מירי נ"ט ,מפיגועי דקירה  ,ומתקיפת כוח צה"ל
שבמהלכה נחטף חייל צה"ל )כרם שלום( .שני חיילים נהרגו במהלך פעילות
מבצעית של צה"ל נגד המחבלים.
 .78להלן פירוט אירועי הטרור שכתוצאה מהם נהרגו אזרחים ואנשי כוחות
הביטחון במהלך שנת :2006

אירועי הטרור הקטלניים בשנת 2006
תאריך

מיקום

האירוע

תחנת הדלק במגדלים

.1

 1במרס

פיגוע ירי

.2

 16במרס

פעילות מבצעית של ג'נין
צה"ל

מספר ההרוגים
הרוג אחד )אזרח(

הרוג אחד )חייל(

.3

 28במרס

פצצת מרגמה

סמוך לנחל עוז

 2הרוגים )אזרחים(

.4

 30במרס

פיגוע התאבדות

קדומים

 4הרוגים

.5

 17באפריל

פיגוע התאבדות

התחנה המרכזית הישנה  11הרוגים
בתל אביב

.6

 11ביוני

פיגוע ירי

כביש ) 45המחבר בין בן -הרוג אחד )חייל(
שמן לבין צפון ירושלים

.7

 25ביוני

ירי נ"ט

כרם שלום )אירוע שני הרוגים )חיילים(
חטיפת גלעד שליט(

.8

 25ביוני

חטיפה

אזור ראמאללה

הרוג אחד )אזרח(
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תאריך
.9

 6ביולי

האירוע

מספר ההרוגים

מיקום

)צפון הרוג אחד )חייל(

עטטרה
פעילות מבצעית של אל
הרצועה(
צה"ל

הרוג אחד )חייל(

.10

 17ביולי

מטען

שכם

.11

 27ביולי

חטיפה

פנדוק
כפר
לקדומים(

.12

 10באוגוסט

דקירה

הר הבית

.13

 19באוגוסט

ירי

מחסום בקעות
בקעת הירדן(

.14

 12בספטמבר

ירי

צפון רצועת עזה

.15

 1בנובמבר

ירי

בית
הרצועה(

.16

 15נובמבר

ירי רקטות

שדרות

הרוגה אחת )אזרחית(

.17

 21בנובמבר

ירי רקטות

שדרות

הרוג אחד )אזרח(

)סמוך הרוג אחד )אזרח(

הרוג אחד )תושב זר(

)צפון הרוג אחד )חייל(

הרוג אחד )חייל(

)צפון הרוג אחד )חייל(

חאנון

התפלגות ההרוגים בשנת  2006עפ"י חלוקה לסוגי פיגועים
16
14

סה"כ  32הרוגים
אזרחים 25 -
כוחות ביטחון 7 -

12
10
8

15

6
2

4
2

4

3

2

1

0
תלול
מסלול

נ שק קל

טילי נ"ט מתאבד

אזרחים

דקירה

כוחות ביטחון

2
תקיפה
וחטיפה

1
מטען

2
פעילות
מבצעית
סיכול
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כספי הטרור והמאבק נגדם
הברחת כספים לארגוני הטרור
 .79בשנת  2006נמשכו מאמצי גורמי ההכוונה החיצוניים ומפקדות הטרור
להזרים כספי טרור ל"שטחים" .12כספים אלו אפשרו לארגוני הטרור לשמר
ולהרחיב את התשתית המבצעית-טרוריסטית שלהם ,להעביר תשלומים
לפעילי הטרור השונים ,לאמן פעילי טרור ,לרכוש ולייצר אמצעי לחימה
ולהוציא לפועל פיגועים נגד ישראל .סכומי הכסף שהועברו מוערכים על ידנו
בכעשרה מיליוני דולרים ביהודה ושומרון וקרוב ל 30-מיליוני דולרים
ברצועת עזה.
 .80הברחות הכספים ל"שטחים" מתבצעות במגוון שיטות ודרכים :העברות
בנקאיות ,קרנות צדקה ,חלפני כספים ,סוחרים ובלדרים .דוגמה לאחת
השיטות שנחשפו הנה הסתייעות חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין
בחברת "פאיז אבו עכר" שברצועת עזה .היא הוכרזה כהתאחדות בלתי
מותרת ע"י שר הביטחון )ינואר( ,לאחר שהתברר כי העבירה בשנים
האחרונות לפעילי ארגוני הטרור מאות אלפי דולרים תוך שהיא מסווה זאת
בפעילותה המסחרית.
 .81בנוסף לכספים המופנים ישירות לפעילי הטרור הכניסה חמאס כמה עשרות
מיליוני דולרים בעיקר מקרנות הפועלות במפרץ הפרסי ובאירופה ,אשר
שימשו הן למימון התשתית הארגונית שלה והן למימון התשתית האזרחית
)"הדעווה"( .התשתית האזרחית מהווה מוקד כוח מרכזי של חמאס בקרב
האוכלוסייה הפלסטינית ,והיא גם תומכת במערך המבצעי-טרוריסטי של
התנועה.

 12המדובר בכספים המיועדים למערך המבצעי והארגוני בלבד ולא להפעלת התשתית האזרחית )"הדעוה"( .העברת
כספים למימון טרור מנוגדת לאמנה החדשה של האו"ם בדבר איסור מימון טרור ולהחלטות מועצת הביטחון כגון
החלטה  1267מיום  15באוקטובר .1999
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פעילות כוחות הביטחון נגד מימון הטרור
 .82כוחות הביטחון הישראליים ביצעו במהלך שנת  2006פעילות סיכול
אינטנסיבית כדי למנוע הגעה של כספי טרור לגדה .דוגמה לכך היה מבצע
"חילוף חומרים" שערכו כוחות הביטחון ב 19-בספטמבר נגד חלפני כספים
ביהודה ושומרון .מטרת המבצע הייתה למנוע העברת כספים לתשתיות
הטרור .במהלך המבצע נעצרו חלפנים והוחרמו ציוד וכספים ,מסמכים
ואמצעי לחימה ,שנמצאו במשרדיהם ובבתיהם .כמו כן הותקף ברצועה
משרד החלפנות "חרזאללה" ,אשר סייע בשנים האחרונות לכלל ארגוני
הטרור להחדיר כספים מן ה"חוץ" ל"שטחים".

תוצאות המבצע נגד חלפני כספים )מבצע "חילוף חומרים"(

ניןן
יעדים בג
 66יעדים
בג''ני
הוחרמו עשרות
אלפי שקלים,
מחשבים ומסמכים

בשכם
10
יעדים בשכם
 10יעדים
נעצרו שני חלפנים
חמושים ,הוחרמו שני
אקדחים ,הוחרמו כספים
רבים ,מחשבים ומסמכים

כרם
יעדים בטול
 66יעדים
בטול כרם
הוחרמו מעל מיליון
שקלים ,שני נשקים,
מחשבים ומסמכים.
שני חלפנים חמושים
זומנו לחקירה

בראמאללה
יעדים בראמאללה
 44יעדים
הוחרמו  4מיליון
ש"ח ,מחשבים
ומסמכים

 .83עפ"י נתוני שירות הביטחון הכללי הוחרמו במהלך המבצע כחמישה מיליוני
דולרים וכ 170-אלף דינרים במהלך חיפושים בבתים ובמשרדים של 13
חלפני כספים בג'נין ,בשכם ,בטול כרם ובראמאללה .חלפנים אלו העבירו
לארגוני הטרור כספים ממפקדות חמאס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין
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וחזבאללה הממוקמות בסוריה ובלבנון .המבצע יצר אפקט מרתיע מול
אוכלוסיית החלפנים בגדה.
 .84בנוסף לכך עפ"י נתוני שירות הביטחון הכללי נעצרו במהלך שנת 2006
 86פעילי טרור העוסקים בתחום הכספי .דוגמה לכך היא מעצרו של אימן
סיד ,תושב שכם ,חלפן כספים במקצועו ,אשר הודה כי העביר עשרות אלפי
דולרים שמקורם בחזבאללה למבוקשים מבצעיים בכירים של פתח/תנזים
בשכם.
 .85במהלך שנת  2006פעלו כוחות הביטחון הישראליים מול כ 100-יעדים
המשתייכים לתשתית האזרחית )ה"דעוה"( של חמאס ביהודה ושומרון
ובירושלים )וועדות הצדקה ומוסדות חברתיים וכלכליים( .במסגרת פעילות
זאת בוצעו מעצרים ,הוחרמו מסמכים ונסגרו מוסדות .מערך ה"דעווה"
היווה גם יעד מרכזי לתקיפות של פתח במסגרת העימותים האלימים,
שהתחוללו בין הארגונים .מוסדות ה"דעווה" )הניזונים מתרומות מקרנות
צדקה בחו"ל( נפגעו בשנה שחלפה ,אולם הם עדיין ממשיכים לתפקד באופן
יעיל תוך ניסיונות יצירתיים לשינוי שיטות ההפעלה שלהם כדי לאפשר את
שרידותם.
הסיוע הכספי לממשלת חמאס
 .86אף שהוטל חרם כלכלי על ממשלת חמאס ע"י הקהילה הבינ"ל ,הגיעו לידי
הממשלה בשנת  2006סכומי כסף ניכרים ,אשר שימשו למימון פעילות
הממשלה ופעילות התנועה ,ונוצלו בין השאר גם למימון ההתעצמות
הצבאית.
.87

ממשלת חמאס החדירה בשנת  2006לרצועה סכום של כ 80-מיליוני
דולרים בהעברות כספים )לרוב גלויות( דרך מעבר רפיח ,בידיעת המצרים
ובאישורם .כספים אלו נוצלו ע"י ממשלת חמאס למימון צרכיה ,בעיקר
למימון תשלום משכורות לעובדי הרשות הפלסטינית )ובכלל זה מימון
הקמת והפעלת ה"כוח המבצע" הכפוף למשרד הפנים ,בניגוד לעיכובים
בתשלום המשכורות של כוחות הביטחון הכפופים לאבו מאזן( .
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 .88במהלך שנת  2006הועברו לאבו מאזן כמה מאות מיליוני דולרים .כספים
אלו לא הגיעו לידי ממשלת חמאס ,אך הם הקלו על הנטל הכלכלי המוטל
עליה מכיוון שברובם הם שימשו לתשלום משכורות לעובדי הרשות.

מעורבות נשים בטרור
.89

מעורבותן של הנשים בטרור ,כולל בטרור המתאבדים ,נמשכה גם במהלך
שנת  .2006ביטוי לכך ניתן למצוא בביצוע פיגוע התאבדות )מתוך ארבעה
שבוצעו במהלך השנה( ע"י מחבלת מתאבדת מהג'האד האסלאמי
הפלסטיני.

 .90במהלך שנת  2006עצר שירות ביטחון כללי  19נשים פלסטיניות ,אשר היו
מעורבות בפעילות טרור נגד ישראל .מרבית הנשים העצורות השתייכו
לג'האד האסלאמי בפלסטין )תשע נשים( ולפתח/תנזים )שבע נשים(.
 .91בולטת במיוחד חדירת נשים לעמדות מפתח בשנים האחרונות לג'האד
האסלאמי הפלסטיני .הנשים ממלאות בעיקר תפקידים מנהליים ,תפקידי
סיוע לטרור במסגרת המערך הלוגיסטי ביהודה ושומרון ותפקידי ניהול
"מוסדות צדקה" המשמשים מסווה לפעילות הג'האד האסלאמי בפלסטין.
נשים שמילאו תפקידים בכירים גם השתלבו בפעילות הטרור של הארגון.
 .92להלן כמה דוגמאות למעורבות נשים בטרור )על בסיס דיווח של שירות
הביטחון הכללי(:
א .במהלך החודשים אוגוסט וספטמבר נחשפה רשת של נשים הפעילות
בג'האד האסלאמי בפלסטין ,אשר היוותה חלק מתשתית הטרור של
הארגון באזור יהודה .אחת העצורות ,ואדחה פקהאא ,אשר עמדה
בראש משרד הג'האד האסלאמי בפלסטין בראמאללה ,סיפרה
בחקירתה כי קיבלה כספים ממפקדת הארגון בסוריה .חלק מן
הכספים הללו שימשו למימון פעילותה של חוליית טרור ,אשר ביצעה
פיגועי ירי והנחת מטענים באזור ראמאללה .הכסף הועבר לאנשי
החוליה ע"י נשים בלדריות שאף הן נעצרו.
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ב .באוקטובר נעצרה ורוד קאסם ,תושבת טירה ,אשר התגוררה בישראל
במסגרת איחוד משפחות .העצורה הייתה מעורבת בתכנון של פעילי
פת"ח/גדודי חללי אלאקצא לבצע פיגוע במסעדה ברעננה .הפיגוע
אמור היה להתבצע באמצעות מטען חבלה שיוחדר לישראל בסיועם
של ורוד קאסם ושל בן דודה תושב שכם )אשר שהה בישראל באופן
בלתי חוקי ועבד בעבר במסעדה ששימשה יעד לפיגוע(.
ג .ב 21-ביולי נעצרה בתל אביב ,מחבלת בת  21תושבת מחנה הפליטים
בלאטה שבשכם ,אשר הייתה בדרכה לבצע פיגוע חטיפה באזור
הטיילת בתל אביב בהכוונת תשתית פתח/תנזים בשכם.
13

מעורבות ערבים ישראליים בטרור הפלסטיני

 .93במהלך שנת  2006חלה עלייה במספר הערבים הישראליים שנעצרו בשל
מעורבות בטרור הפלסטיני .במהלך השנה ,נחשפו  21התארגנויות שבהן היו
מעורבים  24ערבים ישראליים )לעומת  17התארגנויות שבהן היו מעורבים
 22ערבים ישראליים בשנת  .(2005עם זאת ,יש לציין כי בשנת  2006לא היה
מעורב אף ערבי ישראלי בפיגוע שכתוצאה ממנו נהרגו אזרחי מדינת
ישראל.
 .94מרבית ההתארגנויות הללו הוכוונו ע"י ארגוני הטרור בגדה ,במיוחד
הארגונים בשומרון ,כמענה על הקשיים המבצעיים לבצע פיגועים בישראל
בעקבות קיום גדר הביטחון .כמו כן מסתייעות תשתיות אלה בערבים
ישראלים כדי להבריח ליהודה ושומרון אמצעי לחימה איכותיים
המשמשים לביצוע פיגועים .כך למשל ,נחשפה בנובמבר רשת של סוחרי
אמצעי לחימה שהבריחה מישראל כלי נשק ותחמושת בכמויות גדולות
וכללה עשרה ערבים ישראליים ושלושה פלסטינים מאזור ג'נין.
 .95מעורבות ערבים ישראלים במסחר באמצעי לחימה בולטת גם באזור הנגב,
שם הם סייעו לארגוני הטרור ברצועה בהברחות בנתיב ההברחות העובר
 13פרק זה נכתב על בסיס דיווח שירות הביטחון הכללי.
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דרך סיני לישראל )ציר ה-ח'( .שש מתוך  21ההתארגנויות בהן היו מעורבים
ערבים ישראלים ,שנחשפו בשנת  ,2006עסקו במסחר באמצעי לחימה
באזור הנגב .שש התארגנויות אלה עסקו בהברחות אמצעי לחימה
לתשתיות הטרור ברצועת עזה וביהודה ושומרון.
 .96עפ"י נתוני שירות הביטחון הכללי כ 40-אחוזים מהמעורבים בטרור בקרב
הערבים הישראליים הנם פלסטינים או פלסטיניות ,אשר קיבלו היתר
לאיחוד משפחות בעקבות נישואין .ההיתר כולל אישור שהייה בישראל
וקבלת תעודת זהות ישראלית .הם מהווים מאתר נוח לגיוס מצד ארגוני
הטרור מאחר שיש להם נגישות טובה ליעדים ישראלים ויכולת לנוע
בחופשיות בישראל .זיקתם ליהודה ושומרון מקלה על גיוסם ע"י ארגוני
הטרור.
 .97במהלך שנת  ,2006נעצרו עשרה פלסטינים השוהים בישראל בעקבות
איחוד משפחות ,שהודו במעורבות בפעילות טרור .מעורבותם כללה בין
השאר ניסיונות להחדרת מטענים לישראל והעברת אמצעי לחימה.
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פרק ב  -הרשות הפלסטינית ,מנגנוני הביטחון וארגוני הטרור
הבולטים
הרשות הפלסטינית בצל ממשלת חמאס
 .1ב 25-בינואר  2006זכתה תנועת חמאס בניצחון גורף בבחירות ל"מועצה
המחוקקת" של "הרשות הפלסטינית" 74 :מושבים מתוך  132המושבים
שבמועצה .תנועת פתח ,יריבתה של חמאס ,ומי שהובילה את התנועה
הלאומית הפלסטינית מאז היווסדה ,נחלה תבוסה קשה בבחירות הללו
וזכתה ב 45-מושבים בלבד.
 .2ניצחון חמאס בבחירות היווה "רעידת אדמה" בזירה הפנים-פלסטינית וגלי
ההדף שלה הגיעו למזרח התיכון כולו ולזירה הבין-לאומית ,שכן לראשונה
בתולדות המזה"ת עלה לעמדת שלטון ארגון טרור מובהק בעל אופי
אסלאמי רדיקלי בדרך של בחירות דמוקרטיות .בחירות אלה שיקפו את
רצונם ואת מאווייהם של פלסטינים רבים ,שקצה נפשם בשחיתות ובחוסר
היעילות של הרשות הפלסטינית והפתח בעידן ערפאת ,והם חיפשו שינוי
שקיוו למצוא בקרב חמאס ובתפיסת העולם שהיא מייצגת.
 .3ב 29-במרס  2006הושבעה ממשלת החמאס ,שכללה פעילים ותיקים
בתנועת חמאס )הנושאים בתפקידי המפתח( לצד טכנוקרטים ואנשי מקצוע
המזוהים עמה .היה ניכר בהקמתה ניסיון של חמאס להציג חזות של
ממשלה אטרקטיבית ,הכוללת צעירים בעלי השכלה ,שתוכל להוציא לפועל
רפורמות ,שלהן ציפה הציבור הפלסטיני .בלטה בממשלה החדשה
היעדרותם של פתח ושל ארגונים נוספים ,שסירבו לשתף פעולה עם חמאס
והעדיפו לנקוט עמדות אופוזיציוניות תקיפות כלפיה.
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צילומים מטקס השבעת ממשלת חמאס :למעלה מימין :נאיף רג'וב ,שר ההקדשים ,נשבע
אמונים .משמאל :אבו מאזן עם אסמאעיל הניה ,ומימינם ומשמאלם ,מחמוד אלזהאר ,שר החוץ
ומחמד ציאם ,שר הפנים והביטחון הלאומי .למטה :תמונה קבוצתית של שרי הממשלה תושבי
הגדה )מקור :אתר האינטרנט של חמאס 30 ,במרס(.

 .4במהלך השנה הראשונה להיותה בשלטון הפגינה ממשלת חמאס אזלת יד
בניהול ענייני הרשות לצד נוקשות אידיאולוגית באשר לסכסוך עם ישראל.
דובריה סירבו להכיר בזכות קיומה של ישראל ובפתרון המבוסס על שתי
מדינות לשני עמים ,שללו את הסכמי העבר שהושגו בין ישראל לבין
הפלסטינים והדגישו את דבקותם באסטרטגיית "ההתנגדות" )קרי :הטרור
והאלימות( כדרך לחילוץ ויתורים מדיניים מישראל עד להכנעתה הסופית.
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צילום המבטא את המסר של המשך העימות האלים :ילד נושא נשק
בעת חגיגות הניצחון של תומכי התנועה)מקור :אתר האינטרנט של
חמאס 26 ,בינואר(.

 .5אוזלת היד השלטונית ,עמדות רדיקליות אלו והישענותה הגוברת של
ממשלת חמאס על איראן ועל סוריה )"ציר הרשע"( נתקלו בהתנגדות
תקיפה מבית ומחוץ .את ההתנגדות מבית מובילים יו"ר הרשות
הפלסטינית אבו מאזן ותנועת פתח שניהלו )מתוך עמדת חולשה( עימות
אלים נגד חמאס ,המלווה במאבקי כוח פוליטיים מיום הקמתה של ממשלת
חמאס .לכך נוספו בידוד מדיני וחרם כלכלי בין-לאומי ,שהוטל על ממשלת
חמאס ע"י ארה"ב ואירופה בשל סירובה להגמיש את עמדותיה כלפי ישראל
ולהיענות לדרישות "הרביעייה".
 .6כל אלה הציבו אילוצים קשים בפני ממשלת חמאס ,ובמרכזם האילוץ
הכלכלי .הממשלה התקשתה לשלם באופן סדיר משכורות לפקידי הרשות
דבר שתרם להתפוררות המערכת הממשלית ברצועה ובגדה .ממשלת חמאס
גם התקשתה להשתלט על האנרכיה הגוברת שהתבטאה בעימותים אלימים
בין פתח ומנגנוני הביטחון הנאמנים לאבו מאזן לבין חמאס ובהתפוררות
מוסדות השלטון של הרשות .לעימותים האלימים הצטרפו חמולות
וכנופיות פשיעה מקומיות ,שכוחן נמצא בעלייה בשל התפוררות המערכת
השלטונית.
 .7מוקד העימותים האלימים )שלוו במלחמת הסברה והכפשות הדדיות(
הייתה רצועת עזה שם חמאס נהנית מיתרון בשטח מול יריביה )הגם
שלאחרונה פעילי פתח ומנגנוני הביטחון ניסו להתעשת ולהשיב מלחמה
שערה( .אולם העימותים הללו גם התפשטו ליהודה ושומרון ,שם פתח
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ומנגנוני הביטחון נהנים מעמדת בכורה .הפסקות אש והפוגות שהושגו מדי
פעם בין הצדדים היריבים היו קצרי טווח ופוטנציאל חידוש העימות
)שפסק לאחר הסכם מכה( שריר וקיים.

מנגנוני הביטחון שבשליטת חמאס ואבו מאזן
.8

מוקד כוח חשוב במערכת הפנים-פלסטינית מהווים מנגנוני הביטחון .מאז
הקמת ממשלת חמאס פעלה התנועה להגביר את שליטתה בהם ,בפרט
בקרב המנגנונים הכפופים למשרד הפנים )בפרט המשטרה( .בלטה במיוחד
הקמת "הכוח המבצע" ברצועת עזה ע"י ממשלת חמאס ,ככוח ביטחוני
חלופי מול מנגנוני הביטחון שבשליטת אבו מאזן הכפופים למשרד הנשיאות
)המודיעין הכללי ,הביטחון הלאומי ,המודיעין הצבאי ,ביטחון נשיאות/כוח
 17ועוד( .בחודשים האחרונים של שנת  2006נעשו ניסיונות ראשוניים ,ללא
הצלחה יתרה ,להקים שלוחות של "הכוח המבצע" גם ביהודה ושומרון עפ"י
המודל של הרצועה.

" .9הכוח המבצע" ,הכפוף לשר הפנים של חמאס סעיד ציאם מהווה את חוד
החנית של ממשלת חמאס במאבק האלים נגד פתח ומנגנוני הביטחון
המסורתיים ובאכיפת הסדר הציבורי .כמו כן נועד הכוח לקדם את פניה של
מתקפה של צה"ל ברצועה .פעילים מן הכוח היו מעורבים בפעילות צבאית
נגד צה"ל ברצועה ואף ב"גלגול" פיגועים ,אולם ככלל לא היה הכוח מעורב
עד כה בפיגועים נגד ישראל )הגם שהפוטנציאל לכך שריר וקיים(.
 .10מנגנוני הביטחון הנאמנים לאבו מאזן ,שנטלו חלק נרחב יחסית בפיגועי
טרור מטעם פתח בשנים הראשונות של מערכת הטרור ,נמנעים כיום
ממעורבות בטרור .יתרה מזאת ,הם אף פעלו לעתים ביהודה ושומרון נגד
"פצצות מתקתקות" ומנעו כמה ניסיונות לבצע ירי תלול מסלול .ככלל ,חלה
הידרדרות חריפה בשנות העימות במעמדם של המנגנונים ובלגיטימציה
הציבורית שלהם .כיום הם מתקשים להתמודד עם חמאס ,ואין הם מהווים
עוד כלי יעיל למניעת טרור ולשמירה על ביטחון הפנים.
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תנועת חמאס

כללי
 .11שנת  2006התאפיינה בהתעצמות מואצת של חמאס ברצועת עזה תוך
ביסוס מעמדה ככוח המרכזי לצד מדיניות פיגועים מרוסנת יחסית
)המהווה המשך למדיניותה בשנת  ,2005שנת ה"הרגעה"( .מדיניות זו הייתה
להערכתנו בראש ובראשונה פועל יוצא ממחויבויותיה השלטוניות של
חמאס )המהוות גורם מרסן( ומחולשתה המבצעית ביהודה ושומרון לנוכח
הצלחות פעילות הסיכול של כוחות הביטחון הישראליים .גם העימותים
האלימים עם פתח ומנגנוני הביטחון הנאמנים לאבו מאזן היוו גורם מרסן
משום שהם חייבו את חמאס למקד את עיקר תשומת לבה ,את כוחה
הצבאי ואת משאביה במאבקים האלימים מבית.
 .12מדיניות הפיגועים המרוסנת של חמאס בשנת  2006התבטאה בשני
המתווים הבולטים של פיגועי הטרור:
א .חמאס נמנעה מלמקד מאמץ בתחום פיגועי ההתאבדות ,שהובילה בו
בעבר )עד המחצית השנייה של שנת .(2004
ב .חמאס נטלה חלק בירי הרקטות מהרצועה ,אולם ברוב השנה חלקה
לא היה מרכזי יחסית לארגוני הטרור האחרים ,ובנקודות זמן לא
מעטות נמנעה חמאס מלהשתתף בירי .בחודשים יוני ,יולי ונובמבר
בהם נטלה חמאס חלק בשיגורים ביצעו פעיליה את מרבית השיגורים,
ובחודשים הללו חלה עלייה משמעויות בהיקף הירי .מאז הפסקת
האש נמנעת חמאס מליטול חלק בירי.
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 .13במקביל המשיכו כל העת פעילי הדרג המבצעי-טרוריסטי של הארגון )גדודי
עז אלדין אלקסאם( בתכנון "פיגועי מדף" ,שניתן להוציאם לפועל בהתרעה
קצרה .הם גם פעלו לשדרוג יכולותיהם המבצעיות של תשתיות הארגון
ביהודה ובשומרון כדי ליצור מוקד טרור נוסף נגד ישראל.
רצועת עזה
 .14חמאס נמנעת )עד כה( מלהפר את הסכם הפסקת האש ברצועת עזה שעליו
הוסכם ב 25-בנובמבר בין ראש ממשלת ישראל אהוד אולמרט ליו"ר
הרשות אבו מאזן .אולם בו בזמן היא אינה מונעת ואף מעודדת ביצוע
פיגועי טרור מרצועת עזה ע"י ארגונים אחרים )כגון פיגוע ההתאבדות
באילת( ,ומאפשרת המשך ירי הרקטות מהרצועה.
 .15הפיגוע הבולט שנטלה בו חמאס חלק מרכזי )לצד וועדות ההתנגדות
העממית וצבא האסלאם( היה תקיפת כוח צה"ל בכרם שלום וחטיפתו של
החייל גלעד שליט ) 25ביוני( .חמאס היא גם זו שמובילה את המו"מ
העיקש עם ישראל לשחרורו תמורת אסירים פלסטינים ,והיא זו שצפויה
לנכס לעצמה את מירב הרווחים הפוליטיים והתדמיתיים לאחר שתבוצע
"עסקה" עם ישראל .יוזכר כי בראייתה של חמאס ,חטיפה של ישראלים
כבני ערובה הנה לגיטימית ,ואין היא מהווה חלק ממדיניות הריסון של
חמאס )חמאס הייתה זו שחטפה ורצחה את נוריאל ששון ז"ל בשנת .(2005
 .16בעודה נמנעת מלהפגין "פרופיל גבוה" בפיגועי הטרור המשיכה חמאס
להיות מעורבת מאחורי הקלעים בסיוע לארגוני טרור אחרים .במהלך שנת
 2006העמיק שיתוף הפעולה המבצעי בין חמאס לבין וועדות ההתנגדות
העממית ,שפעלה לא אחת כ"קבלן משנה" של חמאס המאפשר לה לבצע
פיגועי טרור ללא נטילת אחריות .שיתוף הפעולה בין שני הארגונים הללו
התבטא בתקיפת כוח צה"ל וחטיפתו של החייל גלעד שליט ) 25ביוני(.
פעולה זו סימנה את חזרתו של חמאס באופן גלוי למעגל הפיגועים )למשך
כמה חודשים(.
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 .17בתקופה שבה חזר חמאס למעגל הפיגועים הוא הוביל את ירי הרקטות
לעבר יישובי הנגב המערבי ,והיה אחראי לירי של מאות רקטות .במהלך
מבצע "גשמי קיץ" ו"ענני סתיו" הובילו פעיליו את עיקר ההתנגדות לצה"ל
בעיקר ע"י ירי נק"ל ,ירי נ"ט ,ירי פצצות מרגמה והנחת מטעני חבלה.
 .18לאחר הפסקת האש ברצועת עזה חזרה חמאס להתמקד בפרויקט
ההתעצמות תוך ניצול הרגיעה היחסית בעימות עם ישראל )ראה פירוט
בהמשך( .אולם תשומת לבו של חמאס גם הוסטה לעימותים האלימים
ההולכים ומחריפים עם פתח ועם מנגנוני הביטחון.
יהודה ושומרון
 .19במהלך שנת  2006לא בוצעו פיגועים או ניסיונות פיגוע בשטח ישראל ע"י
תשתיות חמאס ביהודה ושומרון .בכמה מקרים נעשו ניסיונות )בהכוונה
מעזה( להוצאה לפועל של פיגועי ירי וחטיפה במיוחד באזור יהודה.
 .20ביהודה ושומרון נכשלו מאמצי חמאס להקים שלוחות של "הכוח המבצע"
ולהשתלב במערך מנגנוני הביטחון הפועלים באזורים אלו בזיקה הדוקה
לפתח .עיקר כוחה של חמאס נותר בשלטון המוניציפאלי בחלק מן הערים
ובהמשך תפקודה והשפעתה של התשתית האזרחית )ה"דעווה"( ,למרות
המשך פעילות סיכול ומנע נמרצת של כוחות הביטחון הישראליים.
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הג'האד האסלאמי בפלסטין

כללי
 .21הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בהכוונת מפקדתו בדמשק ובסיוע מדיני,
מבצעי וכספי של איראן וסוריה ,המשיך גם בשנת  2006להיות ארגון הטרור
הבולט בתחום פיגועי ההתאבדות ,כמו כן ,הוביל הארגון בתחוםוירי
הרקטות )למעט בחודשים בהם נטל חמאס חלק בירי הרקטות(.
 .22בניגוד לפתח ולחמאס לא חש הג'האד האסלאמי בפלסטין מחויבות לרסן
את פעילותו בשל שיקולים פוליטיים או בשל צרכי האוכלוסייה .מדיניות
הפיגועים שלו המשיכה לחתור להסלמה ולהידרדרות גם לאחר שהושגה
הפסקת אש בין ישראל לבין יו"ר הרשות ,אבו מאזן.

רצועת עזה
 .23תשתיות הטרור של הארגון ברצועת עזה מילאו תפקיד מרכזי בירי רקטות
לעבר ישראל כדי להבליט את מקומו המוביל של הארגון בפיגועי הטרור
ולקיים מעין "מאזן הרתעה" בין יהודה ושומרון לבין הרצועה .מאז הפסקת
האש בסוף נובמבר הג'האד האסלאמי בפלסטין שומר על מעמד מוביל בירי
הרקטות בתירוץ של "תגובה" על פעילות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון
הישראליים בגדה )שאינה נכללת בהסכם הפסקת האש(.
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 .24בנוסף לירי הרקטות ,תשתיות הטרור של הג'האד האסלאמי בפלסטין
ברצועה שיגרו מחבלים דרך חצי האי סיני לשם ביצוע פיגועים בישראל או
לשם סיוע לתשתיות הארגון ביהודה ושומרון .כך למשל:
א .ב 8-בפברואר  2006נעצרו בנגב פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין
ששיגרו מחבלים דרך סיני כדי לבצע פיגועים בישראל .אחד מהם היה
מחבל מתאבד בן  ,17.5החגור בחגורת נפץ ,שהתכוון לבצע פיגוע
התאבדות בירושלים )פיגוע ההתאבדות באילת היווה דוגמה נוספת
למתווה זה(.
ב .בתחילת מרס  ,2006נעצרו שני פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין,
אשר שוגרו ע"י תשתית הארגון ברצועת עזה לישראל ולגדה .אחד
מהם הונחה להיכנס לישראל כדי לבצע בה פיגוע הרג באמצעות ירי
מנשק אוטומטי .השני הונחה לחזור למקום מגוריו באלערוב )מצפון
לחברון( ולהקים שם תשתית מבצעית של הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,שתפעל נגד מטרות ישראליות.1

יהודה ושומרון
 .25תשתית הג'האד האסלאמי בפלסטין בשומרון )באזור ג'נין ובמידה פחותה
בשכם( הייתה בשנים האחרונות מוקד מרכזי לשיגור מחבלים מתאבדים
לישראל .תשתית זאת עומדת בקשר הדוק עם מפקדת הארגון בסוריה
לשם קבלת כספים למימון הטרור והנחיות לפעולה.
 .26שנת  2006התאפיינה בפגיעה משמעותית ומתמשכת בתשתית הארגון
במרחב ג'נין ע"י כוחות הביטחון הישראליים .למרות זאת נמשכו
ניסיונותיה של התשתית להשתקם )גם לאחר הפגיעה בבכירים( ולהמשיך
ולבצע פיגועי התאבדות בשטח ישראל ופיגועי "איכות" במרחב ג'נין כגון
הנחת מטעני חבלה )למשל :סיכול פיגוע משותף של הג'האד האסלאמי
בפלסטין בג'נין באמצעות זירת מטעני חבלה ורכב תופת ב 4-ביולי(.

1

ראה פירוט בלקט המידע" :תשתית הג'האד האסלאמי בפלסטין ברצועת עזה עושה מאמץ מוגבר לשגר מחבלים
לביצוע פיגועים בישראל ולהקמת תשתיות טרור קדמיות בגדה" ) 26במרס.(2006 ,
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זירת הפיגוע בג'נין ) 4ביולי(.

 .27הג'האד האסלאמי בפלסטין היה ארגון הטרור היחיד שהצליח במהלך שנת
 2006להוציא אל הפועל שני פיגועי התאבדות קטלניים בשטח ישראל )תל
אביב( .בשתי פעולות אלה שביצע הארגון ,שמקורן בתשתיות הארגון
בשומרון ,נהרגו תשעה בני אדם .בנוסף לכך ביצע הארגון פיגוע התאבדות
נגד חיילי צה"ל ברצועת עזה .כמו כן ,סוכלו ניסיונות לביצוע פיגועי
התאבדות והרג של הארגון מהשומרון )ראה פרק פיגועי התאבדות( ואף
מרצועת עזה )למשל :ב 7-במרס נעצר במעבר ארז ברצועה פעיל טרור
המשתייך לארגון ,והוא ניסה לחדור באמצעות אישורים רפואיים כוזבים
ולבצע פיגוע הרג באמצעות ירי מנשק אוטומטי(.
 .28הגם שהג'האד האסלאמי בפלסטין ממשיך להוביל בביצוע פיגועי
התאבדות ,חלה השנה ירידה במספר הפיגועים שהוא הצליח להוציא
לפועל לעומת שנת ) 2005חמש פעולות התאבדות ,ארבע מהן בנתניה
ובחדרה( .ירידה זו היא פועל יוצא מפעילות הסיכול האינטנסיבית של
כוחות הביטחון הישראליים מול תשתיות הארגון בשומרון ומקיומה של
גדר הביטחון המקשה עליהן לבצע פיגועי התאבדות .למרות זאת,
התארגנויות הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בעיקר בצפון השומרון ,מפגינות
יכולת השתקמות מהירה ,ועדיין מהוות איום על ישראל.
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 .29עפ"י נתוני שירות ביטחון כללי ,נעצרו במהלך שנת  2006יותר מ1,000-
פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין ביהודה ושומרון ,מתוכם  96מתאבדים
פוטנציאליים .במהלך פעולות הסיכול גם נהרגו כמה מנהיגים בכירים של
הארגון בצפון השומרון .הבולטים ביניהם הם:
א .אליאס אלאשקר ,נהרג במהלך מבצע למעצרו ) 14במאי( .הוא היה
מעורב בכל פיגועי ההתאבדות שביצע הארגון בשנים  2005ו. 2006-

אליאס אלאשקר.

ב .נצ'אל אבו סעדי ,נהרג במהלך פעילות כוחות הביטחון ) 31בינואר(.
הוא ריכז את שיגורי המחבלים המתאבדים לישראל ,והיה מעורב
באופן ישיר בפיגועי ההתאבדות שביצע הארגון בשנת .2005

נצ'אל אבו סעדי.
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פתח על פלגיו השונים

כללי
 .30ניצחונו הסוחף של חמאס בבחירות עורר זעזוע עמוק המלווה בביטויי
תסכול קשים בקרב פעילי פתח ,והציף על פני השטח את המאבקים הקשים
שבין הדורות )ותיקים מול דור הביניים והצעירים( .הזעזוע והתסכול מצאו
את ביטוים בתקריות אלימות ,בקריאות פעילי פתח לפזר את מוסדות
התנועה ובהתפטרות ההנהגות מקומיות של פתח במחוזות השונים .עם
זאת ,התגברות העימות האלים עם חמאס במחצית השנייה של שנת 2006
עוררה תחושת איום שהביאה ללכידות ולהתגייסות בקרב פעילי פתח הן
ברצועת עזה והן ביהודה ושומרון.
 .31למרות המאבקים הפנימיים ,ולמרות העימותים האלימים נגד חמאס,
המשיכו ההתארגנויות של פתח ברצועת עזה וביהודה ושומרון להיות
מעורבות בפעילות טרור ,כולל במאמצים להוציא לפועל פיגועי התאבדות.
אולם רמתם המבצעית של התארגנויות אלה היתה נמוכה יחסית.

רצועת עזה
 .32ברצועת עזה התמקדה פעילות גורמי פתח בעיקר בירי רקטות לעבר יישובי
הנגב המערבי) .כולל בתקופה שלאחר הפסקת האש( .אולם בירי זה מילא
פתח תפקיד משני )לעומת חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין ,שני
הארגונים המובילים( .גורמי פתח ברצועה היו שותפים לג'האד האסלאמי
בפלסטין בשיגור המחבל המתאבד שביצע את הפיגוע באילת ) 29בינואר,
.(2007
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יהודה ושומרון
 .33ביהודה ושומרון היוו תשתיות פתח בשכם )ובמידה פחותה בג'נין( מוקד
טרור מרכזי למרות פעילות הסיכול האינטנסיבית שבוצעה נגדם ע"י כוחות
הביטחון הישראלים.
 .34תשתיות פתח בשכם חזרו לפעול באופן אינטנסיבי עם סיום ה"הרגעה"
בראשית שנת  2006בביצוע פיגועי טרור ובייצור אמצעי לחימה )שגם
הועברו לידי הג'האד האסלאמי בפלסטין והחזית העממית לשחרור
פלסטין( .תשתיות אלו ,שנשענו על הכוונת חזבאללה והמפקדות בעזה,
ניסו לבצע בין השאר פיגועי התאבדות בעורף ישראל ,וכמו כן פעלו נגד
צה"ל בתגובה על כניסת כוחות הביטחון לערים .בעקבות פעילות הסיכול
הנמרצת של כוחות הביטחון הישראליים התפוררו תשתיות פתח לחוליות
עצמאיות והחלל ההנהגתי שנוצר הביא לעליית דרג פעילים חסרי ניסיון.
 .35מכה קשה במיוחד ספגה תשתית פתח בקסבה בשכם עם מותו של פאדי
קפישה ) 31באוגוסט( .הפגיעה בתשתית פתח בקסבה בשכם הביאה לעליית
כוחם של פעילי הארגון במחנות הפליטים שבאזור שכם הפועלים בעיקר
בהכוונה של חזבאללה.

פאדי קפישה.

 .36הפיגוע הבולט של פתח/תנזים היה פיגוע ההתאבדות ב 30-במרס סמוך
לקדומים ,כשמחבל מתאבד המחופש לחרדי פוצץ עצמו בתוך כלי רכב של
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אזרחים ישראלים שהיה בדרכו ליישוב קדומים שבשומרון .כתוצאה מן
הפיצוץ נהרגו ארבעה אזרחים ,שני בני זוג שהיו ברכב ושני נוסעים
מזדמנים .כמו כן היו פעילי פתח מעורבים בחטיפתו וברציחתו של הנער
אליהו פנחס אשרי מאיתמר ) 25ביוני(.
 .37בין פיגועי הטרור של פתח שסוכלו ע"י כוחות הביטחון הישראלים בלטו
סיכול פיגוע התאבדות בשטח ישראל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה
) 25באפריל( וניסיון שיגור שתי מכוניות תופת מג'נין שהושמדו ע"י כוחות
הביטחון טרם ששוגרו למשימתן ) 4ביולי(.

ועדות ההתנגדות העממית

 .38במהלך שנת  2006ספג ארגון ועדות ההתנגדות העממית מכה עם מותם של
שני מנהיגיו :אבו יוסף אלקוקה )מרס  (2006וג'מאל אבו סמהדאנה )יוני
 .(2006לכך נוספה פרישתו של פלג בארגון בראשותו של ממתאז דע'מוש,
הקורא לעצמו צבא האסאלם ,ומתנהל במאפייני פעילות של הג'האד
העולמי )ראה פרק הג'האד העולמי בשטחים ובמזרח התיכון בשנת .(2006

 .39במישור המבצעי נדרש הארגון ,שהתמקד בעבר בעיקר בפיגועים נגד יעדים
ישראליים ברצועה ,לשמור על הרלוונטיות המבצעית שלו לאחר
"ההתנתקות" .לפיכך הגביר הארגון את ירי הרקטות שלו לעבר יישובי הנגב
המערבי ,הגם שהוא לא מילא תפקיד מוביל בתחום זה.
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מנהיג הארגון אלעבד יוסף אלעבד קוקא )אבו יוסף אלקוקא( ,שנהרג ב 31-במרס ,2006
בהתפוצצות מכונית תופת שחלפה לידו.

ג'מאל אבו סמהדאנה ,מנהיג ועדות ההתנגדות העממית ,נהרג בעת שחיל האוויר תקף מתקן
אימונים של הארגון בדרום רצועת עזה )ליל  9-8ביוני(.

 .40בנוסף לירי הרקטות התמקד הארגון בניסיונות לבצע "פיגועי איכות" נגד
יעדים ישראליים במעברים 2ומסביב לרצועה .הפיגועים הבולטים שביצע:
א 1 .בפברואר  -ניסיון פיגוע התאבדות במעבר ארז .ירידה פתאומית
במספר הפועלים העוברים במעבר עוררה את חשדו של קצין מפקדת
התיאום והקישור במעבר .זמן קצר לאחר מכן אותרו שני חשודים
שנשאו עמם נשק .מאבטחי המעבר פתחו באש לעברם והרגו אותם .על
גופות ההרוגים נמצאו חגורות נפץ.
ב 26 .באפריל  -ניסיון פיגוע במעבר קרני באמצעות פיצוץ מכונית תופת
ומתקפת ירי .הפיגוע ,שסוכל ע"י מנגנון הביטחון המסכל הפלסטיני,
בוצע בהכוונה של פעילי טרור בכירים של חמאס ברצועה ,ובהם אחמד

 2למרות שביצוע הפיגועים במעברים )עורקי החיים שדרכם נכנסים לרצועה סחורות ,מצרכי מזון ,תרופות וחומרי
גלם( פוגע באינטרסים של תושבי הרצועה.
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ע'נדור ,ראש חמאס בצפון הרצועה ואחמד ג'עברי ,מראשי הזרוע
המבצעית של חמאס ברצועה.

חמש חביות חומרי הנפץ שהיו על מכונית התופת ,שהייתה אמורה להתפוצץ במעבר קרני
)באדיבות ערוץ  26 ,10באפריל(.

מסוף המטענים קרני מצדו הישראלי ומצדו הפלסטיני )באדיבות ערוץ .(10

ג 29 .במאי  -ניסיון חדירה לישראל בצפון הרצועה ע"י שלושה פעילים
שהניחו סולם סמוך לגדר .צה"ל ביצע ירי טנק לעברם ואחד מהם
נהרג .הפעולה בוצעה בשיתוף עם חמאס ועם הג'האד האסלאמי
בפלסטין.
ד 25 .ביוני  -הארגון נטל חלק במבצע של תקיפת מוצב צה"ל בכרם
שלום תוך חדירה לישראל באמצעות מנהרה .במבצע זה ,שהיה
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הפיגוע הבולט ובו היו מעורבות וועדות ההתנגדות העממית ,נחטף
החייל גלעד שליט.
 .41כוחות הביטחון הישראלים סיכלו כמה ניסיונות של הארגון לבצע פיגועים
בישראל תוך חציית גבול מצרים-ישראל .בין הניסיונות הללו יצוינו:
א .ב 11-ביוני נעצרו שני מחבלים פעילי הארגון בעת שניסו לחדור
לישראל דרך מצרים .בחקירתם הם הודו כי נשלחו לישראל לשם
ביצוע פיגועי חטיפה והרג.
ב .ב 21-ביולי נעצר בסמוך לגבול הישראלי-מצרי פעיל הארגון בעת
שניסה לחדור לישראל מסיני .בחקירתו הוא הודה כי נשלח לישראל
ע"י פעיל ועדות ההתנגדות העממית ברצועת עזה כדי לחטוף ישראלי
ולהבריחו לרצועה לשם ניהול מו"מ על שחרור אסירים פלסטינים.
ההנחיה שקיבל הייתה לנסות לחטוף חייל ואם ייכשל הניסיון ,לרצוח
אותו ולהעביר את מסמכיו לרצועה לצרכי ניהול מו"מ.
 .42במהלך שנת  2006נמשכו מאמצי הארגון לפתח תשתית טרור ביהודה
ושומרון המכוונת מרצועת עזה .הצלחותיו בתחום זה היו מוגבלות .הפעולה
הבולטת שבה היה מעורב ,הייתה חטיפתו ורציחתו של אליהו פנחס אשרי
ז"ל ,שבוצעה בידי חוליית פתח/תנזים ,ופעלה בהכוונת וועדות ההתנגדות
העממית ברצועת עזה ) 25ביוני(.
 .43בשנה האחרונה העמיק הסיוע של חמאס לוועדות ההתנגדות העממית.
הקשר ההדוק ביניהם נחשף בריאיון שהעניק אבו יוסף אלקוקא ,מבכירי
וועדות ההתנגדות העממית ,שהודה כי ארגונו מקיים "תיאום מלא" עם
חמאס ,מסתייע בו במישור המעשי ,תומך בו במישור הפוליטי ומזדהה עם
מסריו האידיאולוגיים האסלאמיים .מינויו של ג'מאל אבו סמהדאנה,
מנהיג וועדות ההתנגדות העממית )שנהרג ב 8-ביוני בתקיפת חיל האוויר(,
למפקח הכללי של משרד הפנים והמשטרה ,הדגיש עוד יותר את הזיקה
העמוקה שבין חמאס לבין וועדות ההתנגדות העממית.
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כותרת של ריאיון שנערך עם אבו יוסף אלקוקא סמוך למותו באתר האינטרנט של ועדות
ההתנגדות העממית  .בריאיון הוא חשף את שיתוף הפעולה ההדוק במישור המבצעי,
האידיאולוגי והפוליטי ,המתקיים בין ועדות ההתנגדות העממית לבין חמאס ,הגם שטען,
כי ארגונו ממשיך לשמור על עצמאותו ) 25 ,moqauamh.comבאפריל .(2006
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החזית העממית לשחרור פלסטין

 .44במהלך שנת  2006עלה בידי צה"ל לפגוע באופן משמעותי בהנהגת החזית
העממית לשחרור

פלסטין ביהודה ובשומרון עם מעצרם של שניים

מראשיה :אחמד סעדאת ,מזכ"ל הארגון ,ועאהד ע'ולמה ראש הזרוע
המבצעית שלה .זאת במסגרת מבצע "הבאת ביכורים" ב 14-במרס
שבמהלכו נתפסו חמשת אנשי החזית העממית שהיו מעורבים ברצח השר
רחבעם זאבי ז"ל.
 .45מרכז הכובד המבצעי של הארגון ביהודה ובשומרון נותר בשכם ,שם
הארגון פועל בשיתוף פעולה מבצעי הדוק עם פתח ובהכוונה מעזה .עיקר
פעילותו התמקדה בפיגועים במרחב יהודה ושומרון.

שניים מראשי החזית העממית שעצר צה"ל

אחמד סעדאת המזכ"ל.

עאהד ע'ולמה ראש הזרוע המבצעת.
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פרק ג  -פרויקט ההתעצמות בהובלת חמאס ברצועת עזה
הרקע לפרויקט ההתעצמות ומאפייניו העיקריים
 .1במהלך שנת  2006הוגברו מאמצי ארגוני הטרור לשפר את יכולותיהם
המבצעיות ברצועת עזה בניסיון להעתיק לרצועה את יכולותיו של
חזבאללה בלבנון ,שהוכיחו את עצמן בראייתם בעת מלחמת לבנון השנייה.
את פרויקט ההתעצמות מובילה תנועת חמאס ,אולם ארגונים אחרים כגון
הג'האד האסלאמי בפלסטין משולבים בו .הפרויקט מתבצע בסיוע של
איראן ,של סוריה ושל חזבאללה.
 .2פרויקט ההתעצמות קיבל תאוצה לאחר ה"התנתקות" ) ,(2005שיצרה
מציאות חדשה ,אשר האיצה הקמת אזור שליטה מובהק של חמאס
ברצועת עזה .במציאות החדשה שנוצרה לאחר ה"התנתקות" נותרו ציר
פילדלפי ומעבר רפיח פרוצים לפעילות הברחה ענפה ,ללא פעילות מנע
אפקטיבית מצד הרשות הפלסטינית והמצרים .ארגוני הטרור ובמרכזם
חמאס יכולים לאחר ה"התנתקות" להבריח ביתר קלות אמצעי לחימה
לרצועת עזה )בעיקר באמצעות תשתית מנהרות נרחבת( ,להכניס ולהוציא
מהרצועה פעילי טרור )כולל הוצאת פעילים למחנות אימונים בלבנון,
סוריה ואיראן( ולהבריח לרצועה סכומי כסף גדולים )שנועדו הן לצרכים
אזרחיים של ממשלת חמאס והן לצרכיהם של תנועת חמאס ושל שאר
ארגוני הטרור(.
 .3במקביל להזדמנויות שיצרה המציאות החדשה גם גברה המוטיבציה של
חמאס ושל שאר הארגונים לשדרג את יכולותיהם הצבאיות-מבצעיות.
מוטיבציה זאת ניזונה להערכתנו משלושה גורמים עיקריים:
א .הקשיים הרבים שבהם נתקלה ממשלת חמאס בשנה הראשונה
לשלטונה  -בעיקר מקרב אנשי פתח ומנגנוני הביטחון הפלסטינים
תומכי אבו מאזן ,שהקשו עליה לממש את שלטונה הלכה למעשה
בשטחי הרשות .השנה הראשונה לשלטון חמאס התאפיינה בסבבי
עימותים אלימים עם פתח ומנגנוני הביטחון ,ואליהם נוספו תופעות
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גוברות של אנרכיה ואובדן החוק והסדר .כל אלה העמיקו את
המודעות של ראשי חמאס שלנוכח המציאות החדשה נדרשת
התעצמות משמעותית של התנועה כדי שתוכל לעמוד מול אויביה
מבית.
ב .כישלונות ארגוני המחבלים בהתמודדות עם כוחות צה"ל ששבו לפעול
בתוך רצועת עזה במהלך מבצעי "גשמי קיץ" ו"ענני סתיו"  -כישלונות
אלו הביאו להפקת לקחים כדי לנסות ולגבות בעתיד מכוחות צה"ל
מחיר כבד יותר ,בעת שייכנסו לרצועה )כשברקע מרחף האיום של
פעולה צבאית מסיבית של צה"ל ברצועה( .במסגרת הלקחים נעשו
שינויים ארגוניים ושינויים בתורת הלחימה בהתאם לצרכים
המבצעיים שעלו בתהליך של תחקור הלחימה נגד צה"ל.
ג .הצלחות חזבאללה בלחימה נגד צה"ל ובפגיעה באוכלוסייה האזרחית
בישראל בעת מלחמת לבנון השנייה  -הצלחות אלה הפכו את
חזבאללה למודל ולמקור חיקוי לפרויקט ההתעצמות ברצועה.
תוצאות המלחמה המחישו ביתר שאת את החשיבות האסטרטגית
של מערך רקטות ארוך טווח לנוכח פגיעות העורף האזרחי בישראל
ויעילותן של רקטות הנ"ט המתקדמות בלחימה נגד צה"ל.
 .4על רקע שאיפתה של הנהגת חמאס להפקיע מאבו מאזן ופתח את בלעדיות
השליטה על שירותי הביטחון ולבנות יכולת להפעיל כוחות ביטחון
"ממלכתיים" נגד אויביה ,הקימה ממשלת חמאס את "הכוח המבצע".
המדובר בזרוע צבאית גלויה ,בסד"כ של כ 5,500-איש ,ששורשיה נמצאים
ב"כוח המבצע" שהחל מחמד דחלאן להקים שלוש שנים קודם לכן )בהיותו
שר לענייני ביטחון הפנים( .מסגרת זאת כפופה לשר הפנים בממשלת
חמאס ,ומיועדת בראש ובראשונה למאבק נגד אויבי חמאס מבית .כוח זה
התווסף לזרוע המבצעית-טרוריסטית של חמאס )גדודי עז אלדין אלקסאם(
והגוף המיליציוני )המראביטון( של חמאס .הכוחות הללו מונים להערכתנו
יותר מ 10,000-פעילים נושאי נשק ברמות שונות של איכות ומקצועיות.
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 .5פרויקט ההתעצמות )שחמאס מובילה( גם מצא את ביטויו במהלך
שנת  2006בתחומים הבאים:
א .שינויים ארגוניים ושינויים בתורת הלחימה ,בצד מיסוד וארגון של
מפקדות וכוחות בחלוקה גיאוגראפית .במסגרת השינויים הללו חולקו
הכוחות המבצעיים לחוליות ייעודיות מקצועיות במתווים השונים
)נ"ט ,צליפה ,חבלה ,חי"ר(.
ב .הברחה מסיבית של אמצעי לחימה איכותיים לרצועה במגוון שיטות
)מנהרות ,מעבר רפיח ,דרך הים( .בין אמצעי הלחימה הבולטים
שהגיעו השנה לרצועה :טילי נ"ט מתקדמים מסוג קונקורס ,רקטות
ארטילריות מסוג גראד בקוטר  122מ"מ ,חומרי נפץ תקניים )רובם
הגדול עדיין לא הופעלו בהיקף נרחב נגד צה"ל( ואמצעי ראיית לילה.
לכך נוסף שדרוג יכולות הייצור העצמי של אמצעי הלחימה ברצועה.
ג .בניית מערך מגננתי בפאתי הערים הפלסטיניות צפופות האוכלוסין
כדי להכין את השטח לקראת כניסה אפשרית של צה"ל .במסגרת
זאת הוקמה תשתית רחבה של מנהרות ובונקרים )"רפובליקת
מנהרות" כדברי אחד מדוברי פתח( בפאתי השטח הבנוי .מנהרות אלו
משמשות לצרכים שונים כגון הסתרת אמצעי לחימה ,הסתתרות פעילי
טרור ומעבר חשאי של פעילים לאזורי לחימה .בנוסף לכך גם נבנו
מנהרות לצרכים התקפיים כגון חדירה לשטח ישראל )כגון המנהרה
ששימשה את מבצעי הפיגוע בכרם שלום( .המנהרות שנבנו גם
משמשות את חמאס במלחמתה נגד פתח ומנגנוני הביטחון.
ד .האצת האימונים והקורסים של פעילי הזרוע הצבאית של חמאס הן
ברצועת עזה והן בחו"ל )סוריה ,לבנון ,איראן( .האימונים מתחלקים
לשתי קטגוריות :אימונים בתחומי הלחימה השונים )חי"ר ,נ"ט ,נ"מ,
ארטילריה ,מקצועות ימיים ,חבלה ,מודיעין( וקורסים בפיתוח ובייצור
של אמצעי לחימה .האימונים נועדו לשפר את היכולות המקצועיות של
הארגון בתחום ההגנה ובתחום ביצוע פיגועי הטרור ולשדרג את מערך
הייצור העצמי של אמצעי הלחימה .הפעילים המתאמנים בחו"ל שבים

94

לרצועה כדי להטמיע בקרב פעילים נוספים את הידע המבצעי שרכשו
במהלך האימונים בחו"ל.
 .6בפרויקט ברצועת עזה )בהובלת חמאס( חלה התקדמות במהלך שנת 2006
הגם שהעימותים האלימים שחמאס מנהלת נגד פתח ומנגנוני הביטחון
מהווים גורם מעכב .לעומת זאת נכשלו ניסיונותיהם של חמאס ושל ארגוני
הטרור האחרים להעתיק את יכולותיהם המבצעיות ליהודה ולשומרון ע"י
שליחת מחבלים ,העברת ידע ,העברת כספים והכוונת פעילים ע"י המפקדות
שברצועת עזה .ההסבר העיקרי לכישלון זה הנו האופי הגיאוגרפי
והדמוגראפי השונה של יהודה ושומרון ,נוכחות כוחות הביטחון
הישראליים באזורים הללו ויכולת הסיכול הטובה של כוחות הביטחון
הישראליים.

הקמת "הכוח המבצע" ע"י חמאס
" .7הכוח המבצע" )או "הכוח המיוחד"( הכפוף לשר הפנים של חמאס סעיד
ציאם הוקם בחודשים אפריל -מאי  2006ע"י חמאס .הכוח הפך תוך זמן
קצר לאחד ממנגנוני השליטה המרכזיים של התנועה ברצועת עזה .אנשי
הכוח לובשים מדים ,מצוידים בנשק קל ומקבלים משכורותיהם ממשרד
הפנים )ללא עיכובים( .פעילי הכוח עוברים אימונים ברצועה ומפקדיו
נשלחים בהדרגה לאימונים באיראן ובסוריה .ממשלת חמאס רואה בו "כוח
ממלכתי" לכל דבר .לעומת זאת בראיית אבו מאזן ותומכיו ,כוח זה ,שהיה
מעורב מאז הקמתו בעימותים אלימים עם פתח ומנגנוני הביטחון הותיקים,
אינו חוקי ,והם תובעים את פירוקו ושילובו במנגנוני הביטחון הקיימים.
" .8הכוח המבצע" מצוי בתהליך עקבי של שיפור יכולותיו בניסיון לבסס עצמו
כחלופה למנגנוני הביטחון הוותיקים .כך הורחבה פריסתו והוגברה פעילותו
בתחום אכיפת הסדר הציבורי )כגון אבטחת משרדי ממשלה ,ביצוע פעילות
משטרתית( ,שהיה בעבר נחלת המנגנונים הותיקים .הכוח מקיים זיקה
הדוקה לזרוע המבצעית של חמאס ברצועת עזה .נראה כי פעילים בכוח היו
מעורבים בפעילות צבאית נגד כוחות צה"ל ברצועה ואף ב"גלגול" פיגועים,
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אולם ככלל הכוח כמנגנון לא היה מעורב עד כה בפעולות טרור ,ועיקר
פעולתו עד כה התמקדה בעימותים עם מתנגדי חמאס.
 .9בקרב המפקדים הבכירים ב"כוח המבצע" בולטות שתי דמויות בעלות רקע
טרוריסטי מובהק:
א .ג'מאל אלג'ראח )אבו עבידה( ,העומד בראש "הכוח המבצע":
יליד  ,1965ג'באליה .החל דרכו כפעיל במנגנון הביטחון של חמאס
ברצועה .בשנת  1996נעצר ע"י מנגנוני הביטחון הפלסטיניים לתקופה
ארוכה יחסית ,ולאחר שחרורו חזר לעסוק בתכנון ובהוצאה לפועל של
פיגועים .הוא ניצל מניסיון סיכול ממוקד של צה"ל ב 30-בדצמבר
.2003
ב .יוסף אלזהאר ,מפקד בכיר בכוח :יליד  ,1953מצרים; אחיו של מחמוד
אלזהאר ,שר החוץ הפלסטיני; רואה חשבון במקצועו .עם הקמת
הרשות הפלסטינית הצטרף למשטרה הפלסטינית ,ובאותו הזמן
השתייך למנגנון הביטחון של חמאס וסייע בהסתרת כמויות גדולות
של אמצעי לחימה בביתו .הוא שימש כסייען של צלאח שחאדה ,ראש
הזרוע המבצעית  -טרוריסטית של חמאס עד להריגתו ע"י ישראל
ביולי .2002

יוסף אלזהאר )אלסביל 5 ,ביוני.(2006 ,

 .10עקב מאבקי הכוח שהתעוררו בין פתח לחמאס ביהודה ושומרון ,אישרה
ממשלת חמאס את הקמת ה"כוח המבצע" גם באזורים הללו .אולם
הניסיונות להקים שלוחות של הכוח ביהודה ושומרון לא הצליחו בשל
מכלול סיבות :חולשתה היחסית של חמאס בגדה מול תומכי פתח ואבו
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מאזן ,פעולות הסיכול של כוחות הביטחון הישראליים 1והפיצול הגיאוגרפי
בין ערי יהודה ושומרון המקשה על ניהול הכוח באופן ריכוזי.

רכש אמצעי לחימה והברחתם לרצועה
 .11שנת  2006עמדה בסימן עלייה משמעותית בכמות ובאיכות אמצעי הלחימה
שהוברחו לרצועת עזה .אמצעי הלחימה שהוברחו אפשרו לארגוני הטרור
לשדרג את פעילותם השוטפת ולקדם את פרויקט ההתעצמות.
 .12להלן כמויות אמצעי לחימה שהוברחו לרצועה עפ"י נתוני שירות הביטחון
הכללי )הנתונים עדכניים לאמצע דצמבר :(2006
א .כ 28-טונות חנ"ם תקני )לעומת כשש טונות בשנת  .(2005המשמעויות
של הימצאות כמויות גדולות של חנ"ם תקני הנן שיפור באיכות
המטענים וחגורות הנפץ ושיפור יכולת ההוצאה לפועל של פיגועים
במתווים שונים ,למשל מנהרות תופת.
ב .כ 14-אלף רובים )לעומת  9,300בשנת  (2005וכחמישה מיליוני פריטי
תחמושת נק"ל )לעומת שני מיליונים בשנת .( 2005
ג .אמצעי לחימה נוספים :כ 40-רקטות 20 ,טילי נ"ט מתקדמים,
כ 150-רקטות  65 , RPGמטולי  RPGועשרה טילי נ"מ.
 .13מרבית הברחות אמצעי הלחימה לרצועה בוצעו דרך באמצעות מנהרות
תחת ציר פילדלפי )שלאורך הגבול הישראלי-מצרי( ומקצתן דרך מעבר
רפיח ומעברים עיליים נוספים .ערוץ ההברחות דרך ציר פילדלפי הפך
למהיר ובטוח יחסית לאחר פינוי הציר ע"י כוחות צה"ל )ספטמבר (2005
והעברת האחריות לידי הפלסטינים והמצרים .הללו הפגינו עד כה אזלת יד
בטיפול בפעילות ההברחות האינטנסיבית.

1

עפ"י נתוני שירות הביטחון הכללי במסגרת פעילות הסיכול של כוחות הביטחון הישראליים ביהודה ושומרון נעצרו
 149פעילי ה"כוח המבצע" ביהודה ו 30-פעילים בשומרון.
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 .14עפ"י נתוני שירות ביטחון כללי ,במהלך שנת  2006נהרסו ע"י כוחות
הביטחון כ 20-פתחי מנהרות ועוד שמונה פתחים נהרסו בהפצצות חיל
האוויר )לאחר שיחות אזהרה לדיירי הבתים מהם יצאו המנהרות(.
 .15בנוסף להברחות בנתיבים היבשתיים סוכלו גם ניסיונות הברחה בדרך הים.
הבולטים שבהם:
א .ב 6-בינואר עצר סיור של חיל הים הלבנוני בחוף טריפולי שבצפון
לבנון ספינה עמוסה בנשק ותחמושת שהייתה בדרכה לרצועת עזה .על
הספינה נתפס מטען ,שכלל חומרי נפץ מסוגים שונים ,נפצים
חשמליים ,רקטות  RPGורימונים .הספינה יצאה ממחנה הפליטים נהר
אלבארד ,שבצפון לבנון.

חלק מאמצעי לחימה שנמצאו על גבי הספינה שנעצרה ע"י חיל הים הלבנוני )צילום:
טלוויזיית אלמנאר 8 ,בינואר(.

ב .חיל הים סיכל שני ניסיונות של הברחת מאות ק"ג חומרי נפץ תקניים
ממצרים לחופי עזה .חומרי הנפץ הללו נועדו לשמש להכנת מטעני נפץ,
חגורות נפץ ורקטות .הניסיון הראשון סוכל ב 9-במאי והשני ב13-
במאי .

ספינת הדיג שנתפסה ע"י חיל הים ב 13-במאי )צילום :דובר צה"ל(.
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 .16מקרב אמצעי הלחימה שהוברחו לרצועה בלטו בהיבט האיכותי אמצעי
הלחימה הבאים:
א .טילי נ"ט מתקדמים מדור שני בדגם קונקורס ,מתוצרת רוסיה,
שהשתמש בהם חזבאללה בלבנון.

טילי נ"ט מסוג קונקורס ) .(AT5כושר
חדירה :כ 600 -מ"מ פלדה .טווח מרבי:
ארבעה ק"מ ביום ו 2.5-ק"מ בלילה.

ב .רקטה ארטילרית גראד  122מ"מ ,בעלות טווח מרבי של  20.4ק"מ
)המהווה שיפור משמעותי של טווח הרקטות המצויות בידי
הארגונים(.

פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין מוציאים רקטת גראד ארוכת טווח )לה הוסיפו
הפעילים כנפונים קבועים( ממכונית שנפגעה בעקבות תקיפה אווירית של צה"ל.
בתקיפה נהרגו בשוגג שמונה אזרחים שהגיעו למקום.
)הצילום באדיבות ערוץ  13 , 10ביוני(.
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ג .אמצעי ראיית לילה :במהלך שנת  2006חלה עלייה בניסיונות של
ארגוני הטרור להבריח לרצועה אמצעי ראיית לילה כחלק מהמגמה
לשיפור יכולת לחימת הלילה והאיסוף המודיעיני .המדובר בעיקר
באמצעי ראיית לילה מסוג מא"כ )מגביר אור כוכבים( מן הדור השני,
שטווח זיהוי הרק"ם )רכב קרבי משוריין( שלהם עשוי להגיע לשני
ק"מ בעוד שטווח זיהוי האדם עשוי להגיע ל 400-מטרים.

מא"כ ) ITT Night Questדור שני( .מא"כ מסוג זה נתפס בידי ארגוני הטרור הפלסטיניים
במהלך מבצע "חומת מגן" ).(2002

 .17באשר ליהודה ושומרון :פעילות הסיכול האינטנסיבית של צה"ל מקשה על
הארגונים השונים לבנות תשתית נרחבת לייצור אמצעי לחימה כמו ברצועת
עזה .הארגונים עדיין לא הצליחו להבריח חומר נפץ תקני ונשק תלול מסלול
ואיכות חומרי הנפץ והנשק תלול המסלול נמוכה מאד בהשוואה לרצועה.
במהלך השנה נעשו ניסיונות רבים להבריח אמצעי לחימה שונים ,בעיקר
נשק קל )קלצ'ניקובים( ליהודה ושומרון ,אולם אין מדובר בכמויות גדולות.

מערך הייצור העצמי של אמצעי הלחימה
.18

בשנת  2006נמשך המאמץ של ארגוני הטרור ברצועת עזה לייצר בעצמם
חלק ניכר מאמצעי הלחימה שלהם הם זקוקים ,ובכך להפחית את תלותם
בהברחת אמצעי הנשק והתחמושת ממצרים )התלויה במידה רבה במידת
האפקטיביות של פעילות הסיכול המצרית( .ברשות ארגוני הטרור
המובילים תשתיות ייצור עצמאיות ,שהבולטת שבהן היא זו של תנועת
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חמאס .בין הארגונים השונים קיים שיתוף פעולה בהעברת ידע טכנולוגי
ואמצעי לחימה מארגון לארגון.
 .19מערך הייצור העצמי מתבצע במחרטות ,בסדנאות ובמעבדות הממוקמים
בלב ריכוזי האוכלוסייה האזרחית .במערך זה מיוצרים אמצעי לחימה הן
לצרכים הגנתיים )עיכוב צה"ל לכשייכנס לרצועת עזה( והן לצרכים
התקפיים )ירי רקטות נגד האוכלוסייה הישראלית ופיגועי טרור נגד
אזרחים ישראלים(.
 .20הקמתו )המכוונת( של מערך הייצור בלב האוכלוסייה האזרחית חושפת
אותה לסיכונים הנובעים הן מתקיפות שמבצעת ישראל והן מ"תאונות
עבודה" .כך למשל ב 29-בדצמבר נהרגו שני "מהנדסים" של ייצור אמצעי
לחימה מהתפוצצות מטען רב עצמה בתוך בניין מגורים בלב שכונת זיתון
בעיר עזה .כתוצאה מן הפיצוץ נפצעו אזרחים ונגרם נזק רב למבנה.
 .21בין אמצעי הלחימה המיוצרים ברצועת עזה בולטים:
א .אמצעי נ"ט ,ובכלל זה ייצור רקטות נ"ט )ומשגרים( ע"י חמאס מדגם
"אליאסין" .רקטות אלו הינן שחזור הנדסי של רקטת נ"ט רוסית
) .(PG-2כמו כן מייצר הארגון רקטות נ"ט מסוג "אלבנא"
ו"אלבתאר".

רקטות מסוג "אליאסין" )ימין( ו"אלבנא" )שמאל( מתוצרת החמאס טווח מקסימלי:
כ 250-מ' כושר חדירה משוער :עד  200מ"מ פלדה.

ב .מטעני חבלה למיניהם ,שבחלקם עלולים להימצא בהם גם חומרי נפץ
תקניים:
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 (1המודל לחיקוי בתחום זה הינו השימוש במטענים רבי עוצמה
ע"י חזבאללה בלבנון ,כמו באירוע חטיפת שני החיילים בו
הושמד טנק ישראלי .בולטים במסגרת זאת מטעני קלע מתוצרת
עצמית של החמאס )המכונים "שואז" ,מילה שפירושה להבה(
בעלי כושר חדירה גבוה מהמוכר במטענים שבשימוש ארגוני
הטרור הפלסטינים .הדבר נובע הן משיפור באיכות ייצור
המטענים והן משימוש בחומרי נפץ אנרגטיים יותר על בסיס ידע
טכנולוגי של איראן ו/או חזבאללה.
 (2בחודשים האחרונים של  ,2006נחשפו והופעלו מטענים כאלו
בארבעה אירועים :שני מטענים נמצאו כחלק מזירת מטענים
מורכבת שנחשפה ב 12-בספטמבר  2006בקרבת הציר הראשי
ברצועה; במהלך מבצע "ענני סתיו" ) 31באוקטובר -
 26בנובמבר( הופעלו נגד כוחות צה"ל ארבעה מטענים מסוג זה
בעיירה בית חאנון .חמאס נטלה אחריות לארבעת האירועים
הללו.

מטען צורתי מתוצרת עצמית של החמאס )בשם "שואז" ,להבה בערבית( ,שנחשפו
ב 12-בספטמבר .כושר חדירה מוערך :יותר מ 200-מ"מ פלדה.

ג .ייצור רקטות לטווחים קצרים וייצור מרגמות ופצצות מרגמה:
 (1בידי תנועת החמאס ,המובילה בין הארגונים ,יכולת לייצור מגוון
גדול של רקטות קסאם לטווחים של עד  9ק"מ ושל רקטות
משופרות בעלות שני גרעיני הודף לטווחים של עד  14-12ק"מ.
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 (2מערך הייצור של חמאס מנסה להאריך את טווח הרקטות,
להגדיל את משקל הראש הקרבי שלהן ,ולהאריך את אורך חיי
המדף של הרקטות מהייצור המקומי )שהוא כיום רק כמה
חודשים( .להערכתנו ,מצויה כיום בידי החמאס כמות של מספר
מאות בודדות של רקטות.
 (3גם הג'האד האסלאמי בפלסטין עוסק בייצור עצמי של רקטות
)מדגם "אלקדס"( במאפיינים דומים לאלו של החמאס ,אולם
טווח הירי שלהן נמוך במקצת מזה של החמאס .הג'האד
האסלאמי עושה עתה מאמץ להאריך את טווח הרקטות מייצור
עצמי ולהגדיל את כמות הרקטות שבידו.

המערך התת-קרקעי
 .22ארגוני הטרור ברצועה ,בעיקר תנועת החמאס ,מקיימים פעולות התבצרות
נרחבת תוך אימוץ המודל של חזבאללה בלבנון .במסגרת זאת בלט מאמץ
רב היקף של בניית מנהרות ,בונקרים ומחסני אמצעי לחימה ,לצרכי מגננה
ותקיפה .חלקו הגדול של מערך זה בנוי בתוך אזורים מאוכלסים בצפיפות
ערים ,עיירות ומחנות פליטים )דבר המהווה הפרה בוטה של דיני המלחמה
הבינלאומיים ומוגדר כפשע מלחמה( .השאיפה של ארגוני הטרור היא שבעת
עימות עם צה"ל תתבצע עיקר הלחימה במקומות המאוכלסים ,לאחר שלב
מקדים של בלימה והשהייה )באמצעות חוליות נ"ט וחבלה(.

תהליך חפירת מנהרה במסגרת מה שמכונה ע"י החמאס "מלחמת המנהרות"
)טלוויזית סראג' אלאקצא 22 ,בינואר(.

.23

המנהרות הנחפרות ע"י הארגונים משמשות לארבע מטרות עיקריות:
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א .מנהרות לצרכי הברחה :זוהי תשתית מנהרות נרחבת בגבול מצרים,
שנועדו בעיקר להברחת אמצעי לחימה ופעילי טרור אל שטח הרצועה
)ובמידת הצורך גם ממנה( תוך עקיפה של הביקורות במעבר הגבול.
ב 18-באוקטובר חשפו כוחות צה"ל בסמוך לציר פילדלפי  13מנהרות
שכאלה .המנהרות שנחשפו מהוות רק חלק קטן מתשתית המנהרות
הרחבה הפועלת לאורך ציר פילדלפי.

מימין :פתח מנהרה שנחשף בבית מגורים ברפיח .משמאל:
מנהרה לצרכי הברחה שנחשפה בגבול מצרים.

ב .מנהרות לצרכים התקפיים :מנהרות אלו נועדו להחדרת פעילי טרור
בצורה מוסווית לצורך תקיפת כוחות צה"ל או לשם ביצוע פיגועים
בשטח ישראל .במנהרה שכזאת נעשה שימוש באירוע חטיפת החייל
גלעד שליט )המדובר במנהרה שנחפרה מפאתי רפיח באורך של
כ 800-700-מ' ,מהם כ 300-מ' בעומק שטח ישראל( .לאחרונה
הותקפה מנהרה שכזאת באזור מעבר קרני ) 30בינואר (2007 ,שנועדה
לשמש למעבר מחבלים לצורך ביצוע פיגוע בשטח ישראל .להערכת
ראש שירות ביטחון כללי יובל דיסקין ,נכרות כעת לפחות עשר
מנהרות מתחת לגדר המערכת )מסיבת עיתונאים שקיים יובל דיסקין,
ידיעות אחרונות 6 ,בפברואר.(2007 ,
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מנהרות תופת

פיר מנהרה ,שנועדה להחדרת פעילי טרור ,אשר נחשף בשטח ישראל.

מנהרה שנחשפה בפאתי שכונת סג'אעיה ) 27באוגוסט( .המנהרה נחפרה מתוך מבנה באזור
מיושב בעומק של  13מטר ובאורך של  150מטר והייתה אמורה ,ככל הנראה ,לשמש חוליית
מחבלים שתכננה לבצע פיגוע במעבר קרני וייתכן אף לחטוף ישראלים העובדים במקום.

ג .מנהרות לחימה המשמשות להעברת פעילי טרור בתוך רצועת עזה:
המדובר במנהרות שנחפרו בין הבתים בערים ובעיירות ,בעיקר בפאתי
השטח הבנוי הן נועדו בעיקר למעבר פעילים ממקום למקום לאפשר
להם להופיע לפרק זמן קצר מעל פני השטח ,לפגוע בכוח צה"ל ולחזור
ולהעלם בתוך המנהרות .מנהרות אלה נחפרו כלקח מפעילות הסיכול
הממוקד של חיל האוויר במטרה למנוע ככל האפשר תנועה של פעילי
טרור מעל פני הקרקע .שאיפת ארגוני הטרור היא ,שבעת עימות עם
צה"ל תתבצע עיקר הלחימה במקומות המאוכלסים ,לאחר שלב
מקדים של בלימה והשהייה )באמצעות חוליות נ"ט וחוליות חבלה(.
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ד .מנהרות תופת לצורך הטמנת חומרי נפץ :מנהרות שנחפרו כחלק
מתוכנית המגננה של החמאס .מנהרות אלה ,שנחפרו מתחת לצירים
מרכזיים) ,בדגש על כביש "צלאח אלדין" ,ציר האורך המרכזי
ברצועה( אמורות לשמש כמקום הטמנה של כמות גדולה של חומרי
נפץ שנועדו לפגוע בכלי רכב משוריינים של צה"ל הנעים באותו ציר.
מתנגדי החמאס טענו לאחרונה כי מנהרות אלו ,שכמה מהם פוצצו ע"י
מנגנוני הביטחון הפלסטינים ,נועדו להתנקש בחיי בכירים ברשות
הפלסטינית כולל אבו מאזן ומחמד דחלאן.

שדרוג תשתית כלי התקשורת של החמאס
 .24במקביל לפרויקט ההתעצמות הצבאית עשתה החמאס גם מאמץ לשדרוג
תשתית כלי התקשורת שלה ,המהווה אמצעי חשוב במלחמה על התודעה
)גם בתחום זה משמש חזבאללה דוגמא ומקור לחיקוי( .תשתית
תקשורתית זאת ,שבמרכזה עומדים ערוצי טלוויזיה ואתרי אינטרנט,
שימשה את החמאס בראש ובראשונה לשם מלחמת ההסברה המלווה
בהכפשות הדדיות ובלוחמה פסיכולוגית המתנהלת עם אבו מאזן ופתח
)שבידם השליטה על התקשורת הכתובה והאלקטרונית של הרשות
הפלסטינית( .
 .25עיקר המאמץ של החמאס התמקד לשדרוג התשתית התקשורתית התבצע
במחצית השנייה של שנת  2006ובלטו בו:
א .השקת ערוץ טלוויזיה לוויני חדש של החמאס )בנוסף לערוץ הקרקעי
בעל טווח השידורים המוגבל( בשם "סראג' אלאקצא" )"מאור
אלאקצא"(:
 (1הערוץ החדש החל לשדר ב 15-באוקטובר  .2006שידורי התחנה
מועברים מדובאי .החומר מגיע ברובו מרצועת עזה ומקצתו
מיהודה ושומרון )ייתכן באמצעות אולפן המשרת את התחנה(.
התחנה עושה שימוש בשני לוויינים :חברת לוויין התקשורת
הערבי ) Arabsatשסעודיה מחזיקה ברוב מניותיה( ולוויין
התקשורת שבבעלות  .Nilesatהשידורים נקלטים גם ביהודה
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ובשומרון ובמדינות ערב .ב 31-בינואר שידר הערוץ בפעם
הראשונה מאז עלייתו לאוויר במשך  22שעות ברציפות )כיום
משדרת  24שעות ביממה(.
 (2שידורי התחנה בחודשי השידור הראשונים שלה הוקדשו בחלקם
הגדול לתוכניות דת )ברוח האידיאולוגיה האסלאמית הרדיקלית
של החמאס( .מחוץ לשידורי דת הרבתה התחנה לשדר שידורי
הסתה נגד ישראל ,לתעד את פעילותם של אנשי הזרוע המבצעית
של החמאס וארגוני הטרור האחרים )למשל ,סיקור נרחב של
פיגוע ההתאבדות באילת( ,ולהשתלב בקמפיין התעמולה
וההכפשות נגד פתח )בדגש על הכפשת מחמד דחלאן( .האיכות
הטכנית של השידורים נמוכה יחסית.
 (3במקביל להפעלת ערוץ הטלוויזיה ,הושק אתר האינטרנט של
הערוץ .האתר נמצא עדיין בראשית דרכו ,ויש לו מספר מצומצם
של מדורים :מבזקי חדשות ,דעות ,מחקרים ,ספורט וכלכלה.
המסרים העולים בכתבות האתר הם אנטי-ישראליים
ואנטי -אמריקניים מובהקים.

מימין :שידור מהדורת החדשות הראשונה )אוקטובר  .(2006משמאל :אתר האינטרנט של
התחנה שהושק יחד עם פתיחת ערוץ הטלוויזיה.

ב .שדרוג תשתית האינטרנט המסועפת של החמאס ,המנוהלת מלבנון,
מאוכוונת מדמשק וכוללת למעלה מ 20-אתרים ב 8-שפות )ערבית,
אנגלית ,צרפתית ,רוסית ,פרסית ,מלאית ,אורדו ,אינדונזית( .במסגרת
זאת הושק אתר בשפה האנגלית לזרוע המבצעית של החמאס )עז
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אלדין אלקסאם( ,הושק אתר אינטרנט של "הכוח המבצע" ,ונערך
שדרוג טכני וגראפי נרחב לפורטל המוביל של החמאס .Palestine-info
 .26תנועת החמאס עושה שימוש אינטנסיבי בתשתית התקשורתית הנרחבת
שלה לשם מלחמת התעמולה נגד אבו מאזן והפתח ,הטמעת האידיאולוגיה
האסלאמית הרדיקלית של התנועה והפצת מסרים המעודדים טרור
ואלימות נגד ישראל .התנועה מעניקה עדיפות גבוהה ללוחמה התודעתית
ולשם שדרוג יכולותיה התקשורתיות .היא השקיעה בכך סכומי כסף
גדולים בתקופה בה ממשלת חמאס נמצאת בפשיטת רגל ומצבה הכלכלי
של האוכלוסיה הפלסטינית הולך ומידרדר.
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פרק ד  -פעילות חזבאללה בשנת 2006
מאפיינים כלליים
 .1עד למלחמת לבנון השנייה נקט חזבאללה מדיניות ,שנועדה לשמר מתיחות
מבוקרת לאורך גבול הצפון ,באמצעות פיגועים ספוראדיים )תקיפות מוצגי
צה"ל בעיקר בהר דב )"חוות שבעא"(; פיגועי חטיפה; ירי נשק תלול
מסלול( .שיאה של פעילות חזבאללה בשנת  2006הייתה חטיפת שני חיילי
צה"ל שהביאה למלחמת לבנון השנייה .כל זאת ללא ניסיון של ממש מצד
ממשלת לבנון למנוע פעילות זאת משטחה כפי שמחויבת מדינה ריבונית.
 .2מאחורי מדיניות זאת עמד רצונו של חזבאללה לשמר קיומו של "מאזן
הרתעה" מול ישראל ,לקבע את דימויו ב"מגן לבנון" ולשמר זהותו של
הארגון כבעל אופי ג'האדי לוחמני .מנגד אימצה ישראל מדיניות תגובה
מרוסנת ,שנועדה להכיל את פיגועי חזבאללה והסתפקה בטיפול בבעיה
באמצעות הקהילה הבינלאומית .השקט היחסי ששרר במרבית הזמן בגבול
הצפוני ,על בסיס "כללי המשחק" שעוצבו בין חזבאללה לישראל ,אפשרו
לחזבאללה )בסיוע מאסיבי של איראן וסוריה וללא מניעה של ממשלת
לבנון( להאיץ בנייתה של תשתיתו הצבאית הנרחבת ,שכללה ארסנל של
למעלה מ 20,000-רקטות לטווחים שונים )כולל רקטות ארוכות טווח
המגיעות למרכז מדינת ישראל(.
 .3במקביל לפעילותו מגבול לבנון ,המשיך חזבאללה להוות גורם בעל משקל
המסייע ומממן את פעילותם המבצעית של ארגוני הטרור הפלסטינים,
כולל פתח על פלגיו השונים ,בעיקר באזור השומרון .בלטו במיוחד הסיוע
והאכוונה של חזבאללה להתארגנויות פתח באזור שכם וניסיונותיו במהלך
מלחמת לבנון השנייה לעודד פיגועי התאבדות וחטיפה על מנת לפתוח חזית
שנייה בעומק ישראל.
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פעילות לאורך הגבול הלבנוני במהלך 2006
 .4טרם חטיפת שני החיילים התחוללו במהלך  2006שני אירועים בולטים
בגבול הצפוני:
א 3 .בפברואר  -חזבאללה ביצע ירי של כ 40-פצצות מרגמה ,טילי נ"ט
וירי מנשק קל לעבר מוצבי צה"ל בגזרת הר דב )"חוות שבעא"(.
כתוצאה מהירי נפצע קל חייל צה"ל .כוחות צה"ל השיבו באש
ארטילרית לעבר מקורות הירי וחיל האוויר תקף חמישה יעדים של
החזבאללה בגזרה המזרחית.
ב 28 .במאי  -התנהל לסירוגין "יום קרב" בין צה"ל לחזבאללה,
המשמעותי מסוגו מאז יציאת צה"ל מלבנון .תחילתו בירי קטיושות
לעומק הגליל )מירון( ללא נטילת אחריות ,המשכו בתקיפת שני בסיסי
"החזית/ג'בריל" ע"י חיל האוויר ,וסיומו בחילופי אש לאורך הגבול
בין צה"ל לחזבאללה בעקבות פיגוע צליפה ,שפצע קשה חייל צה"ל
סמוך למנרה" .יום הקרב" הסתיים בהפסקת אש לאחר בקשה
שהוגשה ע"י ממשלת לבנון בתיווך יוניפי"ל.

"יום קרב" בצפון :תקיפות חיל האוויר והארטילריה של צה"ל לעבר מוצבי החזבאללה
לאורך הגבול )טלווייזית "אלמנאר" 28 ,במאי(.
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 .5שיאה של פעילות חזבאללה לאורך הגבול הייתה חטיפת שני חיילי צה"ל
באזור זרעית ב 12-ביולי .חטיפת שני חיילי המילואים ,אלדד רגב ואהוד
גולדווסר ,ארעה כאשר שני ג'יפי האמר ממוגנים של צה"ל ערכו סיור שגרתי
בין הישובים זרעית ושתולה .ההתקפה בוצעה על ידי חולייה של חזבאללה
שהתמקמה בעומק של כ 200-מ' בתוך שטח ישראל ,הפעילה מטעני חבלה
וירתה טילי נ"ט מהמארב .כתוצאה מהתקיפה נהרגו שלושה חיילי צה"ל,
שניים נפצעו ושני חיילים נחטפו .החטיפה לוותה בירי מאסיבי לעבר כוחות
צה"ל וישובים לאורך גבול הצפון ,בדומה לשיטת הפעולה שננקטה ע"י
חזבאללה בעבר.

חלק מאמצעי הלחימה והציוד של חוליית החוטפים של חזבאללה שנמצאו כמה חודשים
לאחר מלחמת לבנון השנייה )צילום :דובר צה"ל 11 ,בינואר.(2007 ,

מלחמת לבנון השנייה

1

 .6בתגובה לתקיפה ולחטיפת שני חיילי צה"ל תקף חיל האוויר הישראלי בליל
 13-12ביולי את מערך הטילים האסטרטגיים ארוכי הטווח של חזבאללה
)"זלזאל" ו"פג'ר"( והשמיד חלק ניכר ממנו .כמו כן הותקפו ב 13-ביולי
עשרות בסיסים ,מוצבים ומצבורי אמצעי לחימה ותחמושת של חזבאללה
ויעדי תשתית ברחבי לבנון.

 1מסמך זה אינו עוסק במלחמת לבנון השנייה ומובאים בו אך ורק כמה מאפיינים כלליים לפעילות חזבאללה .פירוט
פעילותו של חזבאללה ראו :עבודה של "מרכז המידע למודיעין ולטרור"  :שימוש באזרחים לבנוניים כ"מגן אנושי"
התשתית הצבאית רחבת ההיקף שהטמיע והסתיר חזבאללה בקרב ריכוזי אוכלוסייה אזרחית בלבנון וירי רקטות
מכוון של חזבאללה לעבר יעדים אזרחיים בישראל") .להלן" :שימוש באזרחים לבנונים כב"מגן אנושי"(
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 .7תגובת ישראל לחטיפת שני החיילים חרגה מהפרמטרים להם ציפה
חזבאללה ,שלא העריך כי פיגוע החטיפה יתדרדר לכדי מלחמה )כפי שהודה
מנהיג הארגון חסן נצראללה לאחר המלחמה( .חזבאללה מצידו ,ביצע החל
מבוקר ה 13-ביולי ירי מאסיבי של רקטות לעבר יישובי הצפון ,בהתאם
לתוכניות ירי מתוכננות היטב ,כשהוא מרחיב את היקף הרקטות וקשת
הטווחים לעבר עומק יישובי הצפון )כולל מרכזים עירוניים כגון חיפה ,צפת,
טבריה ,עפולה ונצרת(.

תקיפות יעדי תשתית בלבנון .מימין :מסלול שנפגע בשדה התעופה הבינלאומי בביירות.
משמאל :הפגיעה בגשר האוולי בצידון )המקור :ערוצי אלערביה ,אלג'זירה 13 ,ביולי(.

 .8פעולת חטיפת חיילי צה"ל ,שבראיית חזבאללה אמורה הייתה להיות אירוע
מוגבל ,הפכה ,איפוא ,למלחמה לכל דבר )מלחמת לבנון השנייה( שנמשכה
 33יום )עד ה 14-באוגוסט( .במלחמה באו לידי ביטוי )טרם זמנם( מערכי
ההתקפה וההגנה הנרחבים שהקים חזבאללה בסיוע איראן וסוריה במשך
שנים ארוכות .שני המאפיינים הבולטים של המערכים הללו היו:
א .מערך הרקטות :התבסס עד לפרוץ המלחמה על מאגר רקטות גדול
המוערך בלמעלה מ 20,000-רקטות בעלות טווחים שונים )כולל
רקטות ארוכות טווח היכולות להגיע לצפון ישראל ולמרכזה( .רוב
הרקטות רוכזו ב"ליבה המבצעית" בדרום לבנון .רובן גם אוחסנו
במחסנים ייעודיים ,שפוזרו במבנים אזרחיים )בתי מגורים ומוסדות
ציבור( ,הנמצאים ביישובים רבים בדרום לבנון .מערך התקפי זה נועד
להעניק לחזבאללה יכולת לנהל מערכה ממושכת נגד ישראל ולפגוע
באופן נרחב באוכלוסייה האזרחית שלה .בכך שאף חזבאללה ליצור
"מאזן אימה" ,שבחסותו הוא יוכל לבצע פיגועים נגד ישראל ,לעודד
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את הטרור הפלסטיני ב"שטחים" ,ובאותו הזמן גם להמשיך ולבנות
את כוחו הצבאי בלבנון.
ב .המערך הצבאי :מתבסס על התשתית הצבאית במרחב שמדרום
לליטאני וברמת נבטיה .הוא נועד לאפשר לחזבאללה לנהל לוחמת
גרילה נגד צה"ל באמצעות הפעלת טילי נ"ט מתקדמים כגון טילי
קורנט מונחי לייזר ,כוחות הנדסה וחי"ר איכותי .מערך הלחימה
ההגנתי מבוסס על פריסה נרחבת של הארגון בעיירות ובכפרים
השיעים שמדרום לליטאני ועל ניהול לחימה עיקשת מתוך ריכוזי
האוכלוסייה )כפי שהומחש בתכניות מבצעיות של הארגון ,שנפלו שלל
במלחמה( .כהשלמה למערך הצבאי בקרב ריכוזי האוכלוסייה ,בנה
חזבאללה גם מאחזים בטבע ,אך הללו ממלאים תפקיד משני בתפיסה
ההגנתית של הארגון.
 .9אמצעי הלחימה שהועברו ע"י איראן וסוריה לחזבאללה היו בחלקם
מתוצרת איראן ,בחלקם מתוצרת סוריה ובחלקם מתוצרת מדינות אחרות
)רוסיה ,סין( .אמצעי הלחימה הבולטים במסגרת שלוש קטגוריות אלה
היו:2
א .אמצעי לחימה מתוצרת איראן ,שכללו בין שאר :רקטות ארוכות טווח
מדגמים "זלזאל ) "1טווח של  125ק"מ(" ,זלזאל  210) " 2ק"מ(;
רקטות "פג'ר  75) "5ק"מ( ו"פג'ר  43) "3ק"מ(; רקטות בעלות רש"ק
מוגדל מסוג "פאלק  10) "1ק"מ( ו"פאלק  11) "2ק"מ( המשמשות
לפגיעה ביעדים מבוצרים; רקטות מדגם "נזעאת" לטווחים של
 140-80ק"מ .בתחום הנ"ט סיפקה איראן לחזבאללה טילי נ"ט
משופרים מתוצרתה המצוידים ברש"ק כפול ) (TANDAMלהתמודדות
עם מיגון ריאקטיבי .כמו כן סיפקה איראן לחזבאללה כלי טייס בלתי
מאויש מדגם "אבאביל" פרי פיתוח התעשייה האווירית האיראנית.

 2פיוט ראו לקט מידע" :חזבאללה כזרוע האסטרטגית של המשטר האיראני" ) 8בספטמבר ,(2006 ,ראו גם" :סוריה
במשענת אסטרטגית לחזבאללה ולחמאס" ) 1באוגוסט.(2006 ,
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ב .סוריה תחת שלטון בשאר אסד העבירה לחזבאללה בשנים האחרונות
אמצעי לחימה מתוצרתה ,בניגוד לחאפט' אסד האב ,שנמנע מלהעביר
לארגון אמצעי לחימה סוריים .במסגרת זאת בלטו רקטות  220מ"מ
בעלות ראש נפץ של כ 80-ק"ג לטווח של כ 70-ק"מ ורקטות בקוטר
 302מ"מ בעלות ראש נפץ במשקל של כ 100-ק"ג לטווח של כ100-
ק"מ )ברקטות אלו נעשה ע"י חזבאללה שימוש בירי לעבר חיפה
וריכוזי אוכלוסייה נוספים(.
ג .איראן וסוריה העבירו לחזבאללה אמצעי לחימה מתקדמים מתוצרת
רוסיה וסין .בלטו :רקטות  122מ"מ מתוצרת סין ורוסיה )בהם נעשה
שימוש מאסיבי בעת המלחמה(; טילי נ"ט מסוג "קונקורס" מתוצרת
רוסיה; טילי נ"ט מסוג "קורנט" מתוצרת רוסיה; טילי חוף-ים
סיניים מדגם  C-802בעלי טווח של  65מייל ימי ומשקל רש"ק של
 165ק"ג )דוגמת הטיל שפגע בספינת חיל הים "חנית" מול חופי בירות
ב 14-ביולי( ,וטילי נ"מ מדגם  SA-7ו SA-14-מתוצרת רוסית.
 .10ארסנל הרקטות שנבנה ע"י חזבאללה הוכיח כושר שרידות רב מול
התקפות ישראל ועלה בידי חזבאללה להפעילו ברציפות במהלך המלחמה
לעבר ריכוזי אוכלוסיה עד לקו חדרה .במהלך המלחמה ירה חזבאללה קרוב
ל 4,000-רקטות על צפון ישראל .הללו גרמו ל 53-הרוגים )רובם הגדול
אזרחים( ,שליש מכלל הרוגי המלחמה ) 159בסה"כ( .במהלך  33ימי
המלחמה נאלצו  1,000,000תושבים לחיות במקלטים וכ500,000-350,000-
תושבים נעקרו מבתיהם והפכו להיות פליטים בארצם שלהם.3

שיקום המערך הצבאי לאחר המלחמה
.11

בתקופה שלאחר מלחמת לבנון השנייה מבצע חזבאללה ,בסיוע איראן
וסוריה ,תהליך מואץ של שיקום המערך הצבאי אשר נפגע במלחמה .זאת
על בסיס תכנית מסודרת המבוססת על תהליך הפקת לקחים מהמלחמה
ואיתור נקודות תורפה שהתגלו.

3

פירוט ראו לקט מידע אודות "שימוש באזרחים לבנוניים כ'מגן אנושי'".
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במסגרת זאת חזבאללה :

.12

א .שיקם את מרבית התשתית הצבאית בדרום לבנון )מדרום ומצפון
לליטאני( ,שנפגעה במלחמה ,וחזר בהדרגה לפעילות סדירה בדרום.
ב .ויתר לעת עתה על נוכחותו בקו המוצבים הראשון לאורך הגבול
ובמקומו הוא מתבסס על איסוף מודיעין מבתי אזרחים שבכפרים
אשר לאורך הגבול.
ג .חידש את הברחת אמצעי הלחימה מסוריה ללבנון ,כולל לדרומה,
בהיקף נרחב )בדגש על רקטות ,נשק נ"ט כולל טילי "קורנט" ונשק
נ"מ(.
ד .גייס פעילים מבצעיים חדשים למילוי השורות ,במקום אלה שנהרגו
במלחמה ,והחל להעביר להם אימונים בלבנון ובאיראן.
 .13תהליך שיקום המערך הצבאי מתבצע בסיוע איראן וסוריה בניגוד מוחלט
להחלטת מועצת הביטחון  ,1701תוך ניצול עניינם של צבא לבנון ויוניפי"ל
הפרוסים בדרום לשמור על "שקט תעשייתי" ולהימנע מעימות חזיתי עם
חזבאללה .בולטים במיוחד הימנעות הממשל הלבנוני לפעול באופן
אפקטיבי נגד ההברחות רחבות ההיקף של אמצעי הלחימה לחזבאללה
והימנעות צבא לבנון מלהפריע בשיקום התשתית הצבאית בדרום לבנון.

הכוונת פעילות הטרור הפלסטיני בשטחים

4

 .14במהלך שנת  2006המשיך חזבאללה באכוונה וסיוע לפעילות ארגוני הטרור
בשטחים ,במגמה לשפר יכולותיהם המבצעיות במערכת הטרור שהם
מנהלים נגד ישראל.

 .15עפ"י נתוני שירות ביטחון כללי הסתמנה במחצית הראשונה של שנת 2006
עלייה של כ 150%-במספר התארגנויות הטרור המונחות של חזבאללה.
4

פרק זה מבוסס על נתוני שירות ביטחון כללי.
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ערב המלחמה בלבנון פעלו בשטחים כ 80-התארגנויות שהונחו ע"י
חזבאללה ,כ 50-מהן ביהודה ושומרון וכ 30-ברצועת עזה .מרבית
ההתארגנויות הללו השתייכו לפת"ח  /תנזים ולג'האד האסלאמי בפלסטין.
 .16מגמת העלייה בהיקף פעילות חזבאללה מול ההתארגנויות בשטחים באה
לידי ביטוי בגיוס נרחב של התארגנויות חדשות לצד חיזוק התארגנויות
קיימות .במסגרת זאת בוצעו העברות של סכומי כסף גדולים יותר,
תיאומים להעברת אמצעי לחימה ,העברת הנחיות לביצוע פיגועים ותיאום
מפגשים בין פעילי טרור פלסטינים לבין מפעיליהם מחזבאללה במדינות
ערב.
.17

להלן שתי דוגמאות לפיגועים ביהודה ובשומרון שאוכוונו ע"י פעילי
חזבאללה בלבנון:
א .ב 30-במרס פוצץ עצמו מחבל מתאבד בתוך כלי רכב ישראלי שאסף
אותו כטרמפיסט באזור קדומים .ארבעת הנוסעים הישראלים נהרגו.
פעילי חזבאללה בלבנון עמדו בקשר עם פעילי פתח/תנזים בשכם
שביצעו את הפיגוע והעבירו להם כספים והנחיות לביצוע פיגועים.
ב .ב 17-ביולי הופעל מטען חבלה נגד כוחות צה"ל שביצעו פעילות
מבצעית בשכם .כתוצאה מכך נהרג חייל צה"ל ונפצעו מספר חיילים
נוספים .פעילי חזבאללה בלבנון עמדו בקשר עם פעילי פתח/תנזים
בשכם שביצעו את הפיגוע והעבירו להם כספים והנחיות לביצוע
פיגועים.

.18

בעקבות עליית החמאס לשלטון ופתיחת מעבר רפיח לתנועה התגברה
פעילות חזבאללה גם מול רצועת עזה .עפ"י נתוני שירות ביטחון כללי כיום
מצויות כ 30-התארגנויות ברצועה המופעלות ע"י חזבאללה.

 .19התארגנויות הטרור בשטחים שידרגו את יכולותיהן המבצעיות בסיוע
חזבאללה תוך קיום פגישות בין פעילי חזבאללה לבין בכירי ההתארגנויות
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בלבנון ,סוריה ומדינות נוספות .הסיוע שהגיש חזבאללה מצא ביטויו
במספר תחומים :העברת סכומי כסף גדולים ,הכשרת מומחי חבלה ,תיאום
העברת אמצעי לחימה והעברת ידע לשיפור מערך הנשק תלול המסלול.
.20

מול העלייה בפעילות ההתארגנויות מאוכוונות-חזבאללה ,גברו פעולות
הסיכול של כוחות הביטחון הישראליים .על פי נתוני שירות ביטחון כללי
במחצית הראשונה של  2006נעצרו כ 35-פעילי טרור מיהודה ושומרון אשר
אוכוונו ע"י חזבאללה.

כישלון חזבאללה לפתוח חזית שנייה בישראל בעת המלחמה
.21

מלחמת לבנון השנייה הביאה לירידה נפח פעילות חזבאללה מול
ההתארגנויות ביהודה ושומרון .הדבר מצא את ביטויו בעיקר בירידה
בהיקף העברות כספים להתארגנויות השונות.

 .22עם זאת ניסה חזבאללה בתקופה זאת לדרבן את ההתארגנויות המונחות על
ידו לבצע פעולות טרור ראוותניות בשטח ישראל במטרה לפתוח בישראל
חזית שנייה ,במקביל לחזית הלבנונית-ישראלית .בפועל לא הצליח
חזבאללה לממש כוונתו בעיקר בשל פעולות הסיכול היעילות נגד
ההתארגנויות ביהודה ושומרון.
 .23במהלך המלחמה סיכלו כוחות הביטחון הישראליים תשעה פיגועי
התאבדות וחטיפה שעמדו בפני ביצוע מיידי .בלטו ביניהם:
א .סיכול פיגוע התאבדות ברחובות ע"י חולייה של פתח/תנזים ) 30ביולי(
כאשר בעקבות התרעה ממוקדת בוצעה פעילות אינטנסיבית במהלכה
נעצרו מחבל מתאבד וסייען ,שאמור היה להובילו למקום הפיגוע,
כשברשותם תיק ובו חגורת נפץ.
ב .סיכול פיגוע חטיפה בטיילת בתל-אביב ) 21ביולי( שאמור היה להתבצע
ע"י מחבלת .המחבלת נעזרה בערבי ישראלי ,שהסיע אותה לתל אביב,
ואמורה היתה להסתייע בו גם בדרכה חזרה לשכם
ג .מעצר סיכול פיגוע התאבדות סמוך לישוב אורנית ) 19ביולי(.
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מאמץ להרחבת הפעילות בשטחים לאחר המלחמה
 .24לאחר מלחמת לבנון השנייה עשה חזבאללה מאמצים להרחיב את פעילותו
המבצעית בשטחים תוך שדרוג תמיכתו בהתארגנויות השונות והטמעת
שיטות פעולה בהן עשה שימוש במהלך המלחמה .בין השאר שם חזבאללה
דגש על שיפור יכולות הירי תלול המסלול של ההתארגנויות בגדה והוצאה
לפועל של פיגועים במתווה זה .ניסיונות אלה לא הגיעו לידי מימוש.

איסוף מידע על ישראל
.25

5

במקביל למעורבות חזבאללה בעידוד פעילות הטרור בשטח ישראל פועל
הארגון ,ביתר שאת בשנתיים האחרונות ,לאיסוף מידע על ישראל במגוון
נושאים .להלן כמה מהנושאים עליהם אוסף הארגון מידע:
א .המערך הביטחוני של מדינת ישראל.
ב .מיקום ותנועות צה"ל בגבול הצפון.
ג .מידע התרעתי אודות כוונות תקיפה של ישראל בלבנון.
ד .תשתיות אזרחיות )חשמל ,אנרגיה ,כימיקלים(.
ה .הפוליטיקה הישראלית.
ו .הלכי רוח בחברה הישראלית.

 .26במהלך מלחמת לבנון השנייה ולאחריה הפעיל חזבאללה את מקורותיו
לאיסוף מידע על המקומות בהם נפלו הרקטות שירה ,תוצאות הירי ,פעילות
צה"ל בלבנון והערכות צה"ל והעורף להמשך הלחימה.

5

פרק זה מתבסס ברובו על נתוני שירות ביטחון כללי ובחלקו על מידע שהופיע בעבודת תשתית של "מרכז המידע
למודיעין ולטרור" אודות השימוש שעשה חזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי )דצמבר .(2006
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 .27שיטות איסוף המידע על ישראל :את המידע על ישראל אוסף חזבאללה
במגוון דרכים ושיטות ,שחלקן נחשפו במלחמת לבנון השנייה :האזנה
לרשתות הקשר של צה"ל מערך תצפיות לאורך הגבול ,מעקב אחר
התקשרות הגלויה )כולל התקשורת הישראלית( והפעלת מקורות אנוש
)סוכנים וסייענים הפועלים בשירות הארגון(.

אמצעי איסוף שבידי חזבאללה

עמדות תצפית ניידות שנמצאו ממוקמות בחדרי מגורים בבית במיס אלג'בל.
משמאל :מצלמת תצפית ארוכת טווח.

האזנה לכוחות צה"ל:מרכז תצפית עריכה
והקלטה שנמצאה באחד מבתי הכפר.
המקלטים נמצאו מכוונים אל תדרי רשת
המסוקים של פיקוד צפון.

עמדה ממוחשבת לניתוח תצפיות בזמן אמת.

 .28חזבאללה שואף לגייס סוכנים בעלי נגישות למידע שבתחום התעניינותו
ויכולת לקיים מפגשים בחו"ל .בקרב אלו ניתן לציין סוחרי סמים )או בעלי
עיסוקים פליליים אחרים( ,אנשי צבא ומשטרה )בעבר ובהווה( ,עיתונאים
ואנשי עסקים .כמו כן מנסה חזבאללה לגייס סוכנים מקרב ערביי ישראל
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ובעלי דרכונים זרים השוהים בישראל למטרות תיירות או ביקורים
משפחתיים.
 .29כחלק מפעילות איסוף המידע אודות ישראל הקים חזבאללה רשת קשרים
עניפה עם סוחרי סמים ובעלי עיסוקים פליליים אחרים ברחבי ישראל.
הבסיס לקשר הוא הברחות סמים מלבנון המתנהלות תחת פיקוח ושליטה
של ברוני סמים לבנוניים הפועלים בשירות חזבאללה .בולט בתוכם כאא'ד
ברו ,סוחר סמים לבנוני תושב כפר כלא ,אשר היה מעורב גם בחטיפת
אלחנן טננבאום .חזבאללה מאפשר את הסחר בסמים בתמורה לקבלת
מידע מישראל בנוסף לתשלום הכספי עבור הסמים.
 .30דוגמה להפעלת מקור בישראל במעורבות של סוחר סמים לבנוני הינה
מעצרו של ריאד מזאריב ,תושב בית זרזיר ,ביולי  .2006הוא הודה בחקירתו
כי במהלך המלחמה העביר לסוחר סמים לבנוני מטעם חזבאללה מידע
אודות התנהלות כוחות צה"ל ,תכנונים צבאיים לפעולה בלבנון ומיקום
נפילות טילים.
 .31המידע שנאסף ע"י מערכת האיסוף של חזבאללה מהווה בסיס להכנת
פיגועים במתווים שונים .פיגוע החטיפה שבעקבותיו פרצה מלחמת לבנון
השנייה מהווה דוגמא עדכנית לפעולה המתבססת על מודיעין מדויק ,שהיה
ברשות חזבאללה .כמו כן ,מנצל חזבאללה את המידע שנאסף לצורך בניית
"בנק מטרות" על יעדים בישראל בו נעשה שימוש במהלך המלחמה.
 .32בשל הקשרים שבין איראן לחזבאללה ניתן להעריך שהמידע הנאסף ע"י
חזבאללה אודות ישראל מאוכוון גם ע"י איראן ומועבר ע"י חזבאללה
לגורמים הרלוונטיים באיראן.
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פרק ה  -סיוע איראן וסוריה לחזבאללה ולארגוני הטרור
הפלסטיניים
מטרות הסיוע
 .1איראן וסוריה ,שתי מדינות חברות הציר הראדיקלי ,שהיו נתונות במהלך
 2006ללחצים גוברים מצד הקהילה הבינלאומית ,המשיכו לראות
בחזבאללה ובארגוני הטרור הפלסטינים נכס אסטרטגי וכלי חשוב להשגת
מכלול מטרותיהן הלאומיות.1
 .2עיקרן של מטרות אלו:
א .החלשת מדינת ישראל :יצירת קרעים בחברתה ופגיעה בכלכלתה
באמצעות פעולות טרור משטחי הרשות הפלסטינית ומלבנון ומניעת
הפסקות אש ממושכות במערכת הטרור המתנהלת נגד ישראל.
התשתית הצבאית הנרחבת של חזבאללה בלבנון ,בדגש על ארסנל
הרקטות הגדול ,נועדה גם לשרת צרכים צבאיים-אסטרטגיים של
איראן וסוריה למשל ,בהקשר של התקפה נגד איראן או של עימות
מזוין של איראן וסוריה עם ישראל.
ב .חיזוק הציר הרדיקאלי האיראני-סורי במזרח התיכון ובזירה
הבינלאומית :זאת ע"י העמקת השפעת איראן וסוריה בלבנון ,ברשות
הפלסטינית ובעולם הערבי כולו .חזבאללה וארגוני הטרור
הפלסטיניים נתפסים גם כאמצעי לחיזוק מעמדן של איראן וסוריה
מול ארה"ב ומדינות המערב.
ג .החלשת משטרים ערביים פרו-מערביים ,העוינים ביסודם לאיראן
ולסוריה ,כדוגמת ממשלת פואד סניורה בלבנון ומעמדו של מחמוד
עבאס )אבו מאזן( בשטחי הרשות הפלסטינית .במקביל חותרות איראן

1

בין איראן לסוריה קיימים גם הבדלים אידיאולוגיים וניגודי אינטרסים בסוגיות יסוד ,כולל בשאלת ההשלמה עם
קיומה של ישראל ,אשר עבודה זאת אינה עוסקת בהם.
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וסוריה ,לחיזוק הכוחות האסלאמיים הרדיקאליים בלבנון ,ברשות
הפלסטינית ובמדינות ערביות נוספות.
ד .מההיבט האידיאולוגי רואה איראן בחזבאללה מכשיר יעיל ל"ייצוא"
המהפכה האסלאמית ח'מיניסטית ,המשרת היטב את חתירתה של
איראן להגמוניה אזורית .העמקת האידיאולוגיה האסלאמית
רדיקאלית בקרב העדה השיעית בלבנון מהווה עד כה דוגמה יחידה
להצלחת "ייצוא המהפכה" הח'מיניסטית .לאידיאולוגיה
הסורית/בעת'ית אין אותו כוח משיכה שיש לאידיאולוגיה האסלאמית
הרדיקאלית של איראן.

הסיוע לחזבאללה
 .3כפועל יוצא מתפיסה זאת הגבירו איראן וסוריה בשנים האחרונות את
סיוען להקמת תשתית צבאית משודרגת ע"י חזבאללה .תשתית זו הפכה את
חזבאללה מארגון בעל יכולות בתחום הטרור ולוחמת הגרילה לארגון בעל
יכולות צבאיות הדומות לאלו של מדינה )בתחום היבשה(.
 .4הסיוע של איראן וסוריה בתקופה שקדמה למלחמת לבנון השנייה ,מצא
ביטויו בתחומים הבאים :סיוע מאסיבי באמצעי לחימה )בדגש על אספקת
כמויות גדולות של רקטות כולל רקטות ארוכות טווח המגיעות עד למרכז
ישראל 2ושל טילי נ"ט מתקדמים(; מימון כספי )איראן מעניקה לחזבאללה
את מרבית התקציב השנתי שלו( וגיבוי פוליטי המאפשר לחזבאללה לחתור
תחת ממשלת פואד סניורה הפרו-מערבית ולהתמודד עם מתנגדיו בזירה
הפנים-לבנונית.
 .5בראייתן של איראן וסוריה התשתית הצבאית המשודרגת שהקים
חזבאללה בלבנון נועדה לאפשר לו יכולת שרידות הגנתית בצד אופציה
התקפית נגד ישראל שתופעל בבוא העת .ארסנל הרקטות הגדול שספקו לו
איראן וסוריה נועד לאפשר התשה של ישראל באמצעות פגיעה ממושכת
 2מחתשמי פור ,אישיות איראנית שמילאה תפקיד מפתח בהקמת חזבאללה ,הודה בפומבי באופן חריג כי רקטות
איראניות ארוכות טווח מסוג "זלזל  "2הועברו לידי חזבאללה וכי הארגון לא יהסס לעשות בהם שימוש )ראיון
ליומון האיראני הרפורמיסטי "שרק" 3 ,באוגוסט.(2006 ,
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בריכוזי האוכלוסייה שבעומקה בשילוב עם פיגועי טרור .אנו סבורים כי
בראייתן של איראן וסוריה הפעלתה של אופציה התקפית ב"מלחמת לבנון
השנייה" בידי חזבאללה התבצעה טרם זמנה באשר האופציה ההתקפית
אמורה הייתה להיות מופעלת בבוא העת בהתאם לשיקולים האסטרטגיים
של איראן וסוריה.
 .6לאחר מלחמת לבנון השנייה מסייעות איראן וסוריה לחזבאללה לשקם את
התשתיות הצבאיות והאזרחיות שנפגעו ע"י צה"ל .סיוע זה מוצא ביטויו,
בין השאר ,באספקת אמצעי לחימה לחזבאללה והברחתם ללבנון )תוך
הפרת החלטת מועצת הביטחון  (1701ובסיוע לתושבים הלבנוניים )בעיקר
בני העדה השיעית( שבתיהם ורכושם ניזוקו במלחמה .במישור הפוליטי
הפנים-לבנוני מעודדות איראן וסוריה את חזבאללה להפיל את ממשלת
פואד סניורה באמצעות מגוון פעילויות חתרניות )כולל הפגנות המוניות
ושביתות שבת שכבר הובילו להתנגשויות אלימות(.

פולחן האישיות של ההנהגה האיראנית בקרב מחבלי חזבאללה בלבנון

כרזות ובהם דמויותיהם של מנהיג איראן ח'אמנאי ומחולל המהפכה האסלאמית האיאתאללה
ח'מיני נמצאו בחדרים ששימשו את פעילי חזבאללה בשיחין )מימין( ובבנת ג'ביל )משמאל(.
בקרב מחבלי חזבאללה בכפרים השונים נמצאו חומרי הדרכה אידיאולוגיים איראניים ,עדות
ברורה ל"יצוא" האידיאולוגיה של המהפכה האיראנית ללבנון.3

 3ראו לקט מידע של "מרכז המידע למודיעין ולטרור" מה 8-בספטמבר " :2006חזבאללה כזרוע אסטרטגית של
המשטר האיראני".
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הסיוע לארגוני הטרור הפלסטיניים
 .7גם בשנת  2006המשיכו איראן וסוריה להעניק חסות וסיוע לארגוני הטרור
הפלסטינים בדגש על תנועת חמאס וארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין.
מדמשק ממשיכות לפעול הנהגת ה"חוץ" של החמאס )שהינה כיום מוקד
הכוח העיקרי בתנועה( בראשות ח'אלד משעל והנהגת הג'האד האסלאמי
בפלסטין בראשות עבדאללה רמצ'אן שלח .משטרו של בשאר אסד מאפשר
למפקדות אלה לאכוון את פעילות ארגוניהם בשטחים כולל הפעילות
המבצעית-טרוריסטית נגד ישראל )העברת הנחיות להגברת הטרור או
להרגעתו(.
 .8במישור הצבאי ,הסיוע האיראני והסורי לארגוני הטרור הפלסטינים
המשיך בשנת  2006להתאפיין בדפוסים המוכרים מהשנים הקודמות:
העברות כספים למימון ארגוני הטרור ופעילות הטרור בסדר גודל של
עשרות מיליוני לשנה )איראן הינה המממנת העיקרית של הג'האד
האסלאמי בפלסטין(; הכשרה ואימונים של פעילי טרור מהשטחים )כולל
אימוני חבלה לפעילי החמאס(; סיוע ברכש אמצעי לחימה והברחתם
לשטחים ולמדינות ערב.4
 .9במישור הפוליטי ,ניצחון תנועת החמאס בבחירות למועצה המחוקקת
)ינואר  (2006והקמת ממשלת החמאס התקבלו בשביעות רצון מופגנת ע"י
איראן וסוריה ,מתוך ראייה שהדבר יסייע בידן להגביר את השפעתן ברשות
הפלסטינית .בשנה האחרונה ניכרה הגברה משמעותית בפעלתנות של
השתיים מול הזירה הפלסטינית ,בניראות גבוהה ממה שהיה מקובל
בעבר ,על מנת לנצל את המציאות החדשה שנוצרה לקידום האינטרסים
שלהם.

4

באפריל הודיעו  2006שלטונות ירדן כי חשפו בשטח הממלכה פעילות גורמי טרור המשתייכים לתנועת החמאס.
גורמי טרור אלה ,שחלקם נעצרו על ידי השלטונות הירדניים ,עסקו בהברחת אמצעי לחימה לירדן ואיסוף מידע על
יעדים ובכלל זה מבנים ואישים .הפרשה גרמה לנתק מתמשך בין המשטר הירדני לחמאס.
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פגישת בשאר אסד עם יו"ר הלשכה המדינית של החמאס ח'אלד משעל לאחר הניצחון
בבחירות)מקור :טלוויזיה הסורית 30 ,בינואר(.

 .10במסגרת הסיוע לפלסטינים בלטו במהלך :2006
א .הסיוע הכספי המאסיבי שהובטח ע"י האיראנים לאסמאעיל הניה,
ראש ממשלת החמאס בעת ביקורו באיראן ) 11-7בדצמבר( במהלך
סבב ביקוריו במדינות ערב .במהלך הביקור נפגש הניה עם "המנהיג"
ח'אמנאי ועם הנשיא אחמדי נג'אד ומיצב עצמו בברור כחלק מהציר
האיראני-סורי .האיראנים מצידם הבטיחו להניה סיוע נדיב של 250
מיליוני דולרים ונכונות לסייע למספר פרויקטים לפיתוח .סכום זה
נועד בין השאר לכיסוי משכורות פקידי הרשות ,למימון קצבאות
האסירים שבבתי הכלא הישראליים ולסיוע למובטלים .בינתיים רק
חלק קטן ממנו הועבר לחמאס.

לחיצת יד של אסמאעיל הניה ואחמדי נז'אד בעת ביקורו באיראן
)אירנ"א 10 ,בדצמבר(.
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ב .סוריה הגבירה את תכיפות פגישות התיאום והעדכון עם נציגים
בכירים של החמאס ,כולל פגישות מתוקשרות שקיים בשאר אסד עם
יו"ר הלשכה המדינית ח'אלד משעל ועם ראש ממשלת החמאס
אסמאעיל הניה .במקביל המשיך המשטר הסורי לגלות מעורבות
)מאחורי הקלעים( בהתוויית מדיניות החמאס הן בזירה
הפנים -פלסטינית והן כלפי ישראל )עידוד הטרור ,מניעת ניסיונות
הרגעה ,מעורבות במו"מ המתנהל לשחרורו של החייל החטוף גלעד
שליט( .הדבר נותן לסורים ,בראייתם ,יכולת השפעה על הזירה
הפלסטינית בדומה להשפעה שיש להם בעיצוב המציאות החדשה
בזירה הלבנונית בתום מלחמת לבנון השנייה.

נשיא איראן אחמדי נז'אד נועד בדמשק עם מנהיג החמאס ח'אלד משעל )מימין( ועם
מנהיגי ארגוני הטרור המופעלים ע"י סוריה ואיראן )משמאל(
)טלוויזית "אלמנאר" 20 ,בינואר .(2006
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פרק ו  -הג'האד העולמי ב"שטחים" ובמזרח התיכון בשנת 2006
מאפיינים כללים
 .1פעילות הג'האד העולמי במזרח התיכון כוונה בשנת  2006נגד יעדים
מערביים ונגד משטרים ערביים "כופרים" ולא נגד ישראל .גם מוסדות
ישראליים/יהודיים ברחבי העולם לא שימשו בשנה החולפת יעדים
לפיגועים של הג'האד העולמי.
 .2במהלך השנה גברו ההשפעות האידיאולוגיות של הג'האד העולמי על
פעילי הארגונים השונים בשטחים ,בדגש על רצועת עזה השוכנת בסמוך
לחצי האי סיני המשמש מוקד של התארגנות הג'האד העולמי .ההשפעות
האידיאולוגיות החלו להבשיל לכדי התארגנויות מקומיות המזהות עצמן
עם הג'האד העולמי ,שעדיין לא הופעלו בשנת  2006נגד ישראל.
 .3עם זאת יש לקחת בחשבון כי התארגנויות הג'האד העולמי במזרח
התיכון וברחבי העולם עלולות גם להפנות פעילותן כלפי ישראל .יוזכר כי
ישראל )והעם היהודי( היוו בעבר יעד לפעילות טרור של גורמי הג'האד
העולמי וכי אימן אלט'ואהרי ,סגנו של בן לאדן ,הגדיר את ישראל
בספטמבר  2006כ"זירת ג'האד" )קרי ,מדינה כופרת המהווה יעד לגיטימי
לפגיעה וכל מוסלמי חייב לעשות מאמץ להלחם בה(.
 .4בשל האיום הפוטנציאלי כלפי ישראל ,שמהוות התארגנויות הג'האד
העולמי במזרח התיכון ,מצאנו לנכון לבחון במסמך זה לא רק את
הפעילות של הג'האד העולמי בשטחי הרשות הפלסטינית ,אלא גם את
עיקרי פעילותו במדינות ערב הגובלות עם ישראל .פעילות הג'האד העולמי
נגד ארה"ב ובעלות בריתה בעיראק )מוקד הפעילות העיקרי במזרח
התיכון( לא נסקרה בעבודה זו.
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הרשות הפלסטינית
רצועת עזה
 .5במהלך שנת  2006גברו השפעות האידיאולוגיה של הג'האד העולמי על
פעילי ארגוני הטרור השונים בדגש על רצועת עזה .הימצאותם של גורמי
הג'האד העולמי בסיני )ראו להלן( תורמת גם היא להאצת התופעה מאחר
שכיום הגישה של פעילי הטרור ברצועת עזה לסיני הינה כמעט חופשית.
 .6בשטחי הרשות הפלסטינית נמצאים כמה עשרות פעילים המזדהים
אידיאולוגית עם הג'האד העולמי והמקיימים קשרים עם הג'האד העולמי
ברחבי העולם .אותם פעילים מנסים לבנות תשתית מבצעית טרוריסטית
בשטחי הרשות הפלסטינית תוך כדי חיקוי מאפייני הפעילות של
הג'האד העולמי.
 .7לחדירת רעיונות הג'האד העולמי לרצועה מסייע האינטרנט .פעילי הטרור
ברצועה חשופים לאתרי האינטרנט שמפעילי ארגוני הג'האד העולמי,
הללו מאפשרים לפעילי הטרור לקבל מידע מגוון החל מאכוונה
אידיאולוגית וכלה בהנחיות לייצור אמצעי לחימה וחומרי נפץ וטקטיקות
לביצוע פיגועים מורכבים.
 .8דוגמא להשפעת גורמי הג'האד העולמי על פעילי טרור ברצועה הינו הקמת
גוף בשם "צבא האסלאם" בראשו עומד ממתאז דע'מוש ,פעיל וועדות
ההתנגדות העממית ובן לחמולה רבת כוח ברצועה .ממתאז דע'מוש עזב
בראשית השנה את ועדות ההתנגדות העממית יחד עם תומכיו לאחר
סכסוך שהתגלע בינו לבין ראשי הארגון .שמו של הארגון התפרסם
לראשונה בשל מעורבותו בפיגוע החטיפה של גלעד שליט בכרם שלום
) 25ביוני(.
 .9ממתאז דע'מוש החל לקרוא לארגון שהקים בשם "צבא האסלאם" ואימץ
מאפייני פעילות של הג'האד העולמי כמו חטיפת זרים ופגיעה באתרים
הפוגעים במוסר האסלאמי .הארגון מוכר בשטח כמי שפועל לביצוע
פיגועים בשיתוף או בהנחיית התשתית המבצעית-טרוריסטית של
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החמאס והן כמי שקשור לגורמי הג'האד העולמי .ארגון "צבא האסלאם"
הנו אחד משלושת הארגונים שהודיעו על אחריותם לחטיפת גלעד שליט
וכמו כן עמד מאחורי חטיפת שני כתבי רשת החדשות פוקס ניוז.

ממתאז דע'מוש )מימין( עם אחד מתומכיו )אתר האינטרנט של החמאס 21 ,בינואר .(2007

יהודה ושומרון
.10

כוחות הביטחון הישראליים סיכלו ניסיון להתבססות הג'האד העולמי
בשכם .ב 20-בפברואר  2006הוגשו לבית המשפט הצבאי בשומרון כתבי
אישום נגד שני פעילי טרור משכם ,שנעצרו ע"י כוחות הביטחון בדצמבר
 .2005על פי כתב האישום ,חברו פעילי הג'האד העולמי בירדן להתארגנות
מקומית בשכם ,שחבריה חיפשו אחר מקורות סיוע חיצוניים ,והפעילו
אותם .ההתארגנות בירדן הציגה עצמה בפני הפעילים כהתארגנות
אלקאעדה.

 .11חברי ההתארגנות בשכם העלו בפני פעילי הג'האד העולמי הצעה לבצע
פיגוע כפול בגבעה הצרפתית בירושלים באמצעות מחבל מתאבד ומכונית
תופת במגמה לגרום למספר רב של נפגעים ואף קיבלו כספים לשם מימון
ההכנות לפיגוע .הפעילים העצורים מסרו בחקירתם כי תודרכו ע"י
מפעיליהם לפעול באופן חשאי ולחזק עצמם מבחינה דתית .בחקירותיהם
הם העידו על עצמם כמזוהים עם האידיאולוגיה של הג'האד העולמי.
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המדינות הערביות הגובלות עם ישראל
כללי
במהלך שנת  2006שבה והתבלטה עיראק כמאחז המרכזי של הג'האד

.12

העולמי במזרח התיכון .אל מוקד זה המשיכו לנהור פעילים ואמצעי
לחימה מסוריה ומאיראן .ממאחז זה "זלגו" פעילי טרור למדינות
ערביות הגובלות בישראל )מצרים ,ירדן ,סוריה ,לבנון( .הריגתו של אבו
מצעב אלזרקאוי ,המנהיג הבולט של אלקאעדה בעיראק ) 7ביוני( ,לא
היוותה מכה קשה עבור הג'האד העולמי ולא גרמה להפסקת פעילותו
בעיראק ובמדינות ערביות נוספות.

מצרים
 .13מקרב המדינות הגובלות בישראל בלט במיוחד גם השנה חצי האי סיני,
שהמשיך  2006להיות מוקד של התארגנות הג'האד העולמי בלי ששירותי
הביטחון המצריים הצליחו לשים קץ לתופעה .1שרידותה המתמשכת של
התארגנות הג'האד העולמי בסיני וסמיכותה לרצועת עזה שבשליטת
החמאס מגבירים את פוטנציאל האיום שבה כלפי ישראל וכלפי המשטר
המצרי.
 .14בלטו במיוחד שני פיגועים שבוצעו במהלך  2006ע"י תשתית הג'האד
העולמי בחצי האי סיני:
א .ב 24-באפריל בשעות הערב אירעו שלושה פיצוצים באזור בתי המלון
של עיירת הנופש דהב שלחוף ים סוף .כתוצאה מהפיצוצים נהרגו
 24בני אדם ונפצעו כ .150-בין הנפגעים היו גם תיירים זרים.
הפיגועים בוצעו ע"י מחבלים מתאבדים שהשתייכו לתשתית טרור
הקשורה לג'האד העולמי .הפיגוע בדהב בוצע במתווה מבצעי דומה
לפיגועים בטאבה )אוקטובר  (2004ובשרם אלשיח' )יולי (2005
ונועד ,כמו קודמיו ,לפגוע במשטר המצרי ע"י פגיעה בענף התיירות.
1

ראש שירות ביטחון כללי ,יובל דיסקין ,הגדיר במסיבת עיתונאים את אזור סיני כ"מחסן אמצעי לחימה גדול"
אליו זורמת אספקה ממדינות שונות .לדבריו ,האזור מהווה "בטן רכה" לישראל לטווח הארוך
) 5, Ynetבפברואר(.
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ההרס בעקבות הפיגוע בדהב )באדיבות "ערוץ  26 , "10באפריל(.

ב .ב 16-באפריל אירעו שני פיגועים נוספים באזור רפיח מחבל מתאבד
רכוב על אופנוע פוצץ עצמו ) 16באפריל( ליד רכב סמוך לשדה
התעופה אלג'ורה ,שליד בסיס הכוח הרב לאומי ברפיח המצרית.
פיצוץ שני ארע במרחק של כ 700-מ' ממקום הפיצוץ הראשון כאשר
מחבל מתאבד פוצץ עצמו בסמוך לרכב משטרה .כתוצאה מכך נפצע
קצין משטרה באורח קל.
 .15במהלך דצמבר  2006נחשפה במצרים תשתית של כ 15-פעילים מלאומים
שונים )בעיקר מצרפת( ,אשר לטענת כוחות הביטחון המצריים עמדו
בקשר עם הג'האד העולמי .זאת כדי להחדיר לעיראק לוחמים או
מתאבדים במסגרת הלחימה נגד כוחות הקואליציה .לאחר שתוחקרו
גורשו העצורים ממצרים למדינות מוצאם.

סוריה
 .16לסוריה תפקיד מרכזי בסיוע להתבססות תשתיות הג'האד האסלאמי
במזרח התיכון שכן היא מהווה זירה של סיוע לוגיסטי ,מרכז אימונים
והדרכות ומדינת מקלט עבור פעילי הג'האד עולמי בעיקר אלה המשוגרים
לעיראק וממנה .בהקשר לכך יצוינו דברי "בכיר אמריקני" לפיהם לסוריה
)יחד עם איראן( שליטה על רמת האלימות בעיראק שכן ,רוב פעילי טרור
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של אלקאעדה ממדינות כמו סעודיה וסודאן מגיעים לסוריה שם מקבלים
אימונים והדרכה ומשם חוצים את הגבול לעיראק )פיננשל טיימס31 ,
בינואר  .(2007המשטר הסורי ,למרות פניות אמריקאיות אליו ,לא פעל
באופן נחרץ מנת לשים קץ לתופעה.
 .17עם זאת ,מהווה פעילות גורמי הג'האד העולמי איום גם כלפי המשטר
הסורי .ב 2-ביוני התנהל קרב בין כוחות הביטחון הסוריים לבין קבוצה
שמנתה עשרה חמושים שהוגדרו ע"י המשטר הסורי כ"פונדמנטליסטים
סורים" אשר הסתננו לבניין נטוש ליד מבנה מנהלת המכס בדמשק .אחד
מלוחמי היחידה ללוחמה בטרור הסורית וארבעה חמושים נהרגו במהלך
הקרב .ברשות חברי החוליה נמצאו רובים ותחמושת וחומר תעמולה דתי
) 2ביוני(.

מקום המסתור של החוליה )מימין( והנשק שנמצא ברשותה )משמאל(
)טלוויזיה סורית 2 ,ביוני(.

 .18חוליה שמנתה ארבעה טרוריסטים תקפה ב 12-בספטמבר את שגרירות
ארה"ב בדמשק ,הממוקמת באזור בו מצויות מספר שגרירויות ,לא הרחק
מארמון הנשיאות .חוליית התוקפים הגיעה למקום בשני כלי רכב ,אחד
מהם טנדר שהוסב למכונית תופת ובתוכו הונחו לבנות חבלה ובלוני גז.
נראה כי ארבעת התוקפים משתייכים להתארגנות של "צבא אלשאם"
)"ג'נד אלשאם"( ,המשייכת עצמה לג'האד העולמי.
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עראק
מימין :אנשי ביטחון סוריים סוגרים את האזור משמאל :הנזק שנגרם לחלונות שגרירות ארה"ב
)טלוויזית אלג'זירה 12 ,בספטמבר(.

לבנון
 .19בלבנון פועלים מספר ארגונים ,בעיקר פלסטינים ,המקיימים זיקה
אידיאולוגית עם הג'האד העולמי .רובה של התשתית של ארגונים אלה
מתמקד במחנות הפליטים הפלסטינים שבצפון לבנון ,אף כי קיימת גם
נוכחות פעילות במחנה הפליטים ברג' אלבראג'נה שבביירות ובמחנה
הפליטים עין אלחלווה שבצידון .פעילות גורמי הג'האד העולמי מתבטאת
בעיקר בארגון קורסים לאימונים צבאיים ולאינדוקטרינציה ומשתתפים
בהם גם גורמים המגיעים מחוץ ללבנון .חלק מבוגרי קורסים אלה
נשלחים לעיראק או לארצות מוצאם על מנת שיהוו גרעיני תשתית של
הג'האד העולמי.
 .20בחודשים שלאחר מלחמת לבנון השנייה ניכרה בלבנון פעילות
אינטנסיבית של גורמי הג'האד העולמי לחיזוק והעמקת התשתית שלהם
בלבנון .זאת כפועל יוצא מהחלטת הנהגת אלקאעדה להרחבת נוכחותה
בלבנון כמרחב לשיגור פיגועים נגד ישראל ונגד יעדים זרים בלבנון.
 .21הממשל הלבנוני מנסה לפעול נגד גורמי הג'האד העולמי .בתקשורת
הלבנונית דווח כי במהלך  2006ותחילת  2007כי כוחות הביטחון
הלבנוניים חשפו מספר חוליות טרור הקשורות לג'האד העולמי:
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א .בינואר  2006עצרו כוחות הביטחון הלבנוניים  13פעילי אלקאעדה
)שבעה סורים ,שלושה לבנוניים ,סעודי ,ירדני ופלסטיני( .במהלך
החקירות הובררה מעורבות חברי הקבוצה ברכש נשק והחזקת
תיעוד מזויף .נגד חברי הקבוצה נפתחה חקירה והוגשו כתבי אישום.
בב ..במרס  2006הודיע צבא לבנון כי עלה בידי מנהלת המודיעין בצבא
לחשוף ולעצור חוליה בת שמונה מחבלים ,ארבעה לבנוניים וארבעה
פלסטינים ,הקשורים לג'האד העולמי .חברי החוליה ,שפעלו בבירות,
אגרו אמצעי לחימה באזורים שונים בלבנון ) 11במרס(.

חלק מאמצעי הלחימה שנמצאו ברשות חברי החוליה שנחשפה ע"י צבא לבנון
)טלוויזיה "אלערביה" 11 ,במרס(.

ג .בינואר  2007התנהלו חילופי אש בין צבא לבנון לבין כמה עשרות
פעילים של ארגון "ג'נד אלשאם" המשתייך לג'האד העולמי ,שפעלו
באזור הנמצא בפאתי מחנה הפליטים עין אלחלווה שבצידון )שכונת
תעמיר( .בחילופי האש הללו נפצעו כ 5-אנשים משני הצדדים .חילופי
האש הסתיימו בהשתלטות צבא לבנון על השכונה אולם הוא נמנע
מלהיכנס למחנה הפליטים עין אלחלווה ,שבשליטת ארגוני הטרור
הפלסטינים.

ירדן
 .22במהלך  2006נמשכו ניסיונות גורמי הג'האד העולמי לבצע פיגועים נגד
יעדים מערביים ונגד אתרי תיירות בירדן .שירותי המודיעין הירדניים
המשיכו לבצע פעולות סיכול מוצלחות ועלה בידם לסכל מספר פיגועים.

