מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(

איום הרקטות מרצועת עזה
2007-2000

בתים שנפגעו בעיר שדרות כתוצאה מירי רקטות
)באדיבות מרכז תקשורת שדרות(

2

תוכן העניינים
עמ'
 .1עיקרי העבודה

4

 .2הערות מתודולוגיות

11

 .3פרק א  -יתרונות וחסרונות של שימוש ברקטות בראיית ארגוני טרור13 :
א .כללי

13

ב .פירוט היתרונות

14

ג .פירוט החסרונות

15

ד .מגמות להמשך

16

 .4פרק ב  -מדיניות ירי הרקטות של ארגוני הטרור:

17

א .מאפיינים כלליים

17

ב .תנועת חמאס

19

ג .הג'האד האסלאמי בפלסטין

21

ד .ועדות ההתנגדות העממית

24

ה .התארגנויות פתח )הפועלות ברצועת עזה(

24

ו .החזית העממית לשחרור פלסטין

25

ז .החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין

25

 .5פרק ג  -מאפיינים של ירי הרקטות בשנים :2007-2000

26

א .היקף ירי הרקטות בשנות העימות

26

ב .אופן שיגור הרקטות ואתרי השיגור

27

3

ג .היקף הירי בשנות העימות והגורמים שהשפיעו עליו

31

עמ'
 .6פרק ד  -היבטים טכנולוגיים של "נשק הרקטות":

47

א .מאפיינים כלליים

47

ב .נתונים טכנולוגיים של הרקטות מייצור עצמי

49

ג .פיתוח ושיפור היכולות הטכנולוגיות

62

ד .מלאי הרקטות ואופן אחסונו

63

 .7פרק ה  -כישלון המאמץ ל"ייצוא" הרקטות והמרגמות ליהו"ש 66
א .כללי

66

ב .נסיונות "ייצוא" ידע מהרצועה ליהו"ש

67

ג .ניסיונות ירי מיהו"ש

68

 .8פרק ו  -נפגעים ונזקים שנגרמו לתושבי הנגב המערבי כתוצאה מירי
רקטות בשנים :2007-2001

70

א .ישובים ישראליים לעברם מתמקד ירי הרקטות

70

ב .הערכה כוללת של אבידות כתוצאה מירי הרקטות

72

ג .השפעות ארוכות טווח של החשיפה לירי רקטות על תושבי שדרות 75
ד .נזקים לרכוש שנגרמו כתוצאה מירי רקטות
 .9פרק ז  -ירי פצצות מרגמה מרצועת עזה ותוצאותיו:

80
83

א .מאפיינים כלליים

83

ב .מדיניות ירי פצצות מרגמה בשנות העימות )(2007-2001

85

ג .היבטים טכנו-טקטיים של השימוש במרגמות

92

ד .נפגעים כתוצאה מירי המרגמות

100

 ..10נספח :ירי רקטות וייצור רקטות בראי כלי התקשורת של ארגוני הטרור
10
1
והתקשורת הערבית
 1מבוסס על קטעי סרטים מהמקורות הבאים :ערוץ אלערביה ,ערוץ אלאקצא ,ערוץ אלג'זירה ואתרי האינטרנט של
חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין.

4

עיקרי העבודה
 .1מטרת עבודת מחקר זאת הנה לנתח את השימוש ,שעשו ארגוני הטרור בירי
הרקטות ופצצות המרגמה ,בשנים  ,2007-2000במהלך מערכת הטרור
שיזמו הפלסטינים )המכונה על ידם אנתיפאצ'ת אלאקצא( .העבודה בוחנת
את היקף הירי במהלך שנות העימות ,מדיניות הירי של הארגונים השונים,
הגורמים שהשפיעו על מדיניות הירי )במגמות הסלמה או הרגעה( ,תוצאות
הירי והשפעתו על תושבי הנגב המערבי.
 .2ירי הרקטות החל בשנת  ,22001ובמהלך העימות הפך בהדרגה לאחד
מהאיומים המרכזיים של ארגוני הטרור הפלסטינים .סה"כ ,אותרו בשנים
) 2007-2001נכון לסוף נובמבר  2,383 (2007נפילות רקטות לעבר ישובי
הנגב המערבי ,כשהעיר שדרות מהווה מטרה מועדפת )שדרות ספגה
כ 45-אחוזים מכלל הרקטות שנפלו במקומות ישוב(.
 .3ארגוני הטרור הפלסטינים רואים בירי הרקטות ובפצצות המרגמה מענה
א-סימטרי ,פשוט ,זמין וזול ,לעליונותה הצבאית של ישראל .מענה זה,
בראייתם ,על אף שאינו נעדר בעיות וחסרונות ,מאפשר להם לשבש את
חייה של האוכלוסייה האזרחית הנמצאת בטווח הירי ,לערער את המרקם
החברתי שלה ,לעקוף את החיץ הביטחוני שבנתה ישראל ברצועה וליצור
מעין "מאזן אימה" ,שיקשה על פעילות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון
הישראלים .תפיסה אסטרטגית זאת שואבת השראתה בעיקר מהדגם
הלבנוני של ארגון חזבאללה ,שבראייתם ,נחל הצלחות בתקופה שקדמה
לנסיגת צה"ל מאזור הביטחון ובעת מלחמת לבנון השנייה .במאמציהם
להעתיק את הדגם הלבנוני לשטחים ,מסתייעים ארגוני הטרור באיראן
ובסוריה בידע ,באימונים וברכש רקטות תקניות.

 2הודעה רשמית של חמאס על ירי רקטה מדגם קסאם  1לעבר העיר שדרות פורסמה לראשונה ב 1-בנובמבר .2001
הרקטה נורתה כמה ימים קודם לכן.
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 .4כתוצאה מירי הרקטות נהרגו מאז שנת  ,2001עשרה אזרחים ,תשעה מהם
נהרגו בעיר שדרות .כמו כן נפצעו  433אנשים ,3רובם הגדול אזרחים .בנוסף
לכך בשנה וחצי האחרונות דווח על למעלה מ 1,600-נפגעי חרדה .כתוצאה
מירי פצצות המרגמה נהרגו עשרה אנשים ,מהם שמונה אזרחים ושני
חיילי צה"ל .מירי פצצות המרגמה נפצעו כ 150-אנשים ,מהם כ 80-אזרחים
וכ 70-חיילים .סה"כ נהרגו בשנים  2007-2001כתוצאה מירי תלול מסלול
שמקורו ברצועת עזה  20אנשים ,רובם אזרחים ,ונפצעו  583אנשים.
 .5ראוי להדגיש ,שהנזק הנגרם ע"י ירי הרקטות לאוכלוסייה האזרחית אינו
נמדד רק בסטטיסטיקה של כמות ההרוגים והפצועים או בהיקף הנזקים.
לירי המתמשך של הרקטות יש השפעה פסיכולוגית מצטברת על
האוכלוסייה ופגיעה קשה בתחושת הביטחון של כ 190-אלף אזרחים,
החיים תחת איום פוטנציאלי של ירי רקטות ופצצות מרגמה .הירי משבש
את שגרת החיים של ישובי הנגב ,פוגע במרקם החברתי שלהם ,גורם
להגירת תושבים מהאזור) ,בעיקר מהעיר שדרות המהווה יעד מועדף לירי(,
ומעמיד את הדרג הפוליטי ואת צה"ל בפני ביקורת חריפה .הירי המתמשך
משבש את המאמצים לקדם הסכם שלום בין ישראל לבין הפלסטינים,
ביוצרו מציאות מתמשכת של ירי רקטות וצעדי נגד מצידה של ישראל.
 .6בנוסף ,בשנים ) 2007-2001נכון לסוף נובמבר( נורו יותר מ 2,500-פצצות
מרגמה .בשל הטווח הקצר של פצצות המרגמה ,היה נשק זה אפקטיבי
בתקופה שלפני ההתנתקות ,בעיקר נגד כוחות צה"ל שפעלו ושהו ברצועה
ונגד הישובים הישראליים ברצועת עזה .לאחר ההתנתקות ואובדן
המטרות הישראליות בתוך שטח הרצועה ,חלה ירידה משמעותית בהיקף
ירי פצצות המרגמה .אולם ,מאז אפריל  ,2007החלו ארגוני הטרור לעשות
בפצצות המרגמה שימוש נרחב יותר וחלה עלייה משמעותית בהיקף הירי,
)בעיקר מצד תנועת חמאס ,שאינה נוטלת חלק ישיר בירי הרקטות(.
בחודשים האחרונים הירי מכוון נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה

3

נכון לאוקטובר 2007
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ולאורך גדר המערכת ,נגד המעברים )בעיקר מעבר כרם שלום( ונגד ישובים
ישראליים הסמוכים לגדר המערכת )נתיב העשרה  ,כרם שלום ,נחל עוז(.
 .7בעבודה זו רוכזו נתוני הירי ונבחנה מדיניות הירי של ארגוני הטרור
הפלסטינים החל מתחילת העימות בשנת  2000ועד לסוף אוקטובר .2007
בחינת גרף ירי הרקטות ,מעלה ,כי היקף הירי גדל בהדרגה בתקופת טרום
ההתנתקות )בשנים  .(2004-2001בשנת  ,2005שנת ההתנתקות ,חלה ירידה
זמנית בהיקף הירי ,אולם בשנתיים שלאחר מכן ) (2007-2006חלה עליית
מדרגה בהיקף הירי ,והרקטות הפכו לנשק המרכזי שבידי ארגוני הטרור
הפלסטינים.

ירי הרקטות בחלוקה לשנים
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 .8מדיניות הירי של ארגוני הטרור והיקף הירי הושפעו מהיכולות
הטכנולוגיות שלהם ,מהאידיאולוגיה ,מהאסטרטגיה שלהם וממכלול
גורמים נוספים :שיקולים פנים-ארגוניים ,שיקולים פנים-פלסטיניים,
פעילות הסיכול הישראלית ,התפתחויות בישראל והתפתחויות בסכסוך
הישראלי-פלסטיני בכללותו.
 4נכון לסוף נובמבר .2007
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 .9בחינת מדיניות הירי של ארגוני הטרור בכל אחת משנות העימות העלתה
כמה גורמים מרכזיים ,שהשפיעו עליה:
א .הרקטות כנשק א-סימטרי הנותן מענה לעליונותה הצבאית של
ישראל :הרקטות הן קלות לייצור ,מורכבות מחומרים זולים וזמינים,
קלות להפעלה ונוחות להובלה ולהפעלה מבצעית .חמאס וארגוני טרור
נוספים יכלו להקים ברצועה ,תשתית טכנולוגית המייצרת כמויות
גדולות של רקטות ,הנותנת בידיהם יכולת לפעול נגד האוכלוסייה
הישראלית בנגב המערבי ,בלי שלצה"ל יהיה מענה אפקטיבי לכך.
זאת ,בניגוד לקשיים המבצעיים הניצבים בפניהם בבואם לבצע
מתווים אחרים של פעילות מרצועת עזה ,בעיקר ניסיונות חדירה
לישראל )לשם ביצוע פיגועי התאבדות ,הרג וחטיפה(.
ב .העמקת השליטה של חמאס על רצועת עזה בעקבות ההתנתקות
)אוגוסט :(2005
 (1בעקבות ההתנתקות ,החל תהליך במסגרתו הועמקה שליטתה
הביטחונית והפוליטית של חמאס ברצועת עזה ,על חשבון פתח
ומנגנוני הביטחון הנאמנים לאבו מאזן .במרחב הטריטוריאלי של
רצועת עזה שבשליטת חמאס ,יכלו ארגוני הטרור ביתר קלות
להרחיב את התשתית הטכנולוגית לייצור הרקטות ,להבריח
רקטות תקניות ממצרים ולעשות שימוש אינטנסיבי ב"נשק
הרקטות" נגד ישראל.
 (2אמנם משיקולים פוליטיים שיפורטו בהמשך ,חמאס אינה נוטלת
בפרקי זמן ממושכים ,חלק ישיר באירועי הירי ,אך היא מעניקה
לארגוני הטרור ובעיקר לתנועת הג'האד האסלאמי בפלסטין,
חופש פעולה רב .הדבר איפשר לארגוני הטרור להגביר באופן
משמעותי את היקף הירי בשנים  2007-2006ולהכניס ישובים
חדשים )בעיקר אשקלון( למעגל הירי .כשתתקבל החלטה
בחמאס ליטול חלק ישיר בירי ,עלול היקף הירי לגדול עוד יותר,
בשל פוטנציאל היכולות הגדול של חמאס.
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ג .התפתחויות פוליטיות בזירה הפנים-פלסטינית וביחסי הרשות
הפלסטינית עם ישראל:
 (1להתפתחויות הפוליטיות ביחסים הפנימיים בין ארגוני הטרור,
ביחסי הארגונים עם הרשות הפלסטינית וביחסי הרשות
הפלסטינית עם ישראל ,יש השפעה רבה על מדיניות הירי של
הארגונים השונים ובעיקר של תנועת חמאס .השפעה זו הייתה
ממתנת או לחילופין ,הביאה לאירועי הסלמה בירי הרקטות.
ההשפעה הייתה ,לעיתים ,ארוכת טווח או קצרת טווח .כשחלה
הפסקה זמנית בירי הרקטות ,נוצלה הרגיעה היחסית שבאה
בעקבותיה להתחמשות ,לאימונים ,להפקת לקחים ולהברחת
רקטות תקניות לרצועה ,במגמה לשוב ולהשתמש בעתיד בנשק
הרקטות.
 (2דוגמאות רבות המפורטות בעבודה ,ממחישות את השפעתן של
התפתחויות פנים-פלסטיניות וביחסי הפלסטינים עם ישראל
על מדיניות הירי בעיקר של חמאס .כך למשל :לאחר מותו של
ערפאת )נובמבר  (2004הושגה רגיעה  ,שהביאה לירידה זמנית
בהיקף הירי; בספטמבר  ,2006הפסיקה חמאס את ירי הרקטות
לאחר "תאונת עבודה" קטלנית שעוררה ביקורת פנימית חריפה;
מאז הבחירות למועצה המחוקקת ) 25בינואר  (2006והקמת
ממשלת חמאס )מרס  ,(2006העדיפה חמאס במשך פרקי זמן
ממושכים שלא ליטול חלק ישיר בירי; הפסקת האש עליה
הוסכם בין ראש ממשלת ישראל לבין יו"ר הרשות הפלסטינית
) 26בנובמבר  ,(2006הביאה לירידה בהיקף הירי ,אף כי לא
להפסקתו; החרפת הקרבות בין פתח לבין חמאס )מאי (2007
הניעה את חמאס לפתוח במתקפת רקטות ,ששברה שיא חדש
בהיקף הירי; מאז השתלטות חמאס על הרצועה )יוני  ,(2007היא
אינה נוטלת חלק ישיר בירי ,בשל העדיפות שהיא נותנת לביסוס
שלטונה ברצועה.
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ד .אירועים והתפתחויות בישראל :אירועים והתפתחויות בישראל
הביאו כמה פעמים למאמץ ירי מוגבר ,שהעלה את היקף הירי לפרקי
זמן קצרים .לדוגמא :באוגוסט  ,2005חלה ירידה משמעותית בהיקף
ירי הרקטות ,בעת ביצוע ההתנתקות )כדי שלא להפריע ליציאת ישראל
מהרצועה(; חודש לאחר מכן )ספטמבר  (2005חלה עלייה משמעותית
בהיקף הירי; ב 28-במרס  ,2006יום הבחירות לכנסת ה ,17-נורו
לראשונה רקטות גראד  122מ"מ לעבר אשקלון ,שנכנסה למעגל הירי
החל מאירוע זה; בתחילת ספטמבר  ,2007נורו לעבר העיר שדרות
מטחי רקטות בהיקף חריג ,לקראת תחילת שנת הלימודים.
 .10בחינת מגמת ההתפתחויות המבצעיות והטכנולוגיות מעלה בברור ,כי נשק
הרקטות ,עדיין רחוק מלמצות את פוטנציאל הנזק שבו מול ישראל .צפוי
שבשנים הקרובות ,ימשיכו ארגוני הטרור במאמציהם להכניס שיפורים
טכנולוגיים ,העלולים להביא להרחבת טווח הרקטות ,להגדלת כמות חומר
הנפץ בראש הקרבי שלהן ולשיפור מידת דיוקן )בהשראת המודל של
חזבאללה בלבנון( .היקף הירי עלול לגדול באופן משמעותי ,הן כתוצאה
מהתפתחויות טכנולוגיות שיאריכו את חיי המדף של הרקטות ,והן
כתוצאה מהצטרפות אפשרית של חמאס למעגל מבצעי הירי ,בעקבות
התפתחויות פוליטיות .במקביל ,עלולה לגדול כמות הרקטות התקניות
שבידי ארגוני הטרור ,בעלות טווחים של למעלה מ 20-ק"מ והדבר יאפשר
להם להכניס ישובים נוספים למעגל הירי.
 .11מגוון הפעילויות הצבאיות והאזרחיות ,שביצעה ישראל במהלך שנות
העימות ,הצליחו להקשות על פעילות הירי ,לסכל לא מעט ניסיונות ירי
ולצמצם את כמות הנפגעים .אולם ,לפי שעה לא מצאה ישראל מענה יסודי
והולם לאיום הרקטות ,שהיקפו בשנתיים האחרונות הגיע לשיאים חדשים,
והוא מהווה כיום את האיום המרכזי של ארגוני הטרור נגד ישראל.
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ישובים ישראליים שבטווח ירי הרקטות

 3ק"מ -
 6-7ק"מ -
 9ק"מ -
 11-12ק"מ -
 12-14ק"מ -
 20.4ק"מ -

5

פצצות מרגמה
רקטת  115מ"מ )קסאם (2 -
רקטת  90מ"מ )קסאם (1 -
רקטת  115מ"מ משופרת
פיתוח עתידי
רקטת  122מ"מ תקנית )גראד(

 5טווחי השיגור חושבו ממרחבי השיגור ברצועה ולא מגדר המערכת .השימוש ברקטות תקניות  122מ"מ בעלות טווח
של  20.4ק"מ נעשה פעמים ספורות בלבד.

11

הערות מתודולוגיות
 .12בעבודה זו ,נעשה ניסיון לרכז ולנתח את המידע אודות ירי רקטות ופצצות
מרגמה בשבע שנות העימות הנוכחי ) .(2007-2000במהלך בחינת נתוני הירי
נוכחנו לדעת כי במערכת הביטחון הישראלית קיימות כמה דרכים לספירה
סטטיסטית שלהם .כפועל יוצא מכך קיימים נתונים שונים ,על בסיס מדדי
ספירה בלתי אחידים של גופים ביטחוניים שונים ,העוקבים אחר ירי
הרקטות ופצצות המרגמה.
 .13בעבודה זו עשינו שימוש בנתוני חטיבת המבצעים במטה הכללי של צה"ל.
ירי רקטה או פצצת מרגמה מוגדר כאירוע ,שבמהלכו אותר שיגור וזוהתה
בבירור נפילה בשטח ישראל  ,בסמוך לכוח צה"ל או בסמוך לישוב ישראלי
בחבל עזה וגוש קטיף )בתקופת טרום ההתנתקות( .כמו כן מוגדר ירי
כאירוע שבמהלכו זוהתה יציאה מרצועת עזה ונשמע פיצוץ ,גם אם מקום
הנפילה של הרקטה או של פצצת המרגמה לא זוהה בבירור .בספירה זו יש
לקחת בחשבון כי מספר השיגורים גדול לפחות בכ 20 -אחוזים ממספר
הנפילות שזוהו בשטח .נתוני ירי הרקטות הובאו בנפרד מאלה של ירי
המרגמה משום שמדובר באמצעי לחימה בעלי אופי שונה שלגבי כל אחד
מהם יש לארגוני הטרור מדיניות ירי שונה.
 .14ממעקב אחר פרסומים בתקשורת אחר נטילות האחריות של ארגוני הטרור
הפלסטינים לירי הרקטות ו/או פצצות המרגמה ,עולה ,כי כמה האירועים
עליהם מדווחים הארגונים הללו גדול בהרבה מהנפילות שאותרו בשטח
ישראל .שוני זה נובע להערכתנו משתי סיבות עיקריות :חלק ניכר
מהשיגורים אכן בוצעו אך הרקטות לא נורו בשל תקלה או שלא הגיעו
לשטח ישראל ונפלו בשטח הרצועה או בים .כמו כן ,הודעות הארגונים
לוקות לעיתים בחוסר אמינות .למשל ,על אירועי ירי נוטלים לעיתים
אחריות כמה ארגונים במקביל .לפיכך ,למרות שנעשה בעבודה זאת שימוש
בהודעות הארגונים ,הן אינן מהוות מקור אמין שניתן להסתמך עליו
בספירה סטטיסטית של ירי הרקטות.
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 .15הנתונים הנכללים בעבודה זאת מעדכנים את הנתונים שהופיעו בעבר
בפרסומים העיתיים של מרכז המידע למודיעין ולטרור .מכאן ואילך הם
יהוו את מסד הנתונים של המרכז בנושא ירי הרקטות ופצצות המרגמה.
 .16מקורות העבודה :העבודה מסתמכת על מידע מגוון שהתקבל מחטיבת
המבצעים במטה הכללי של צה"ל ,מהמודיעין הצבאי וממקורות נוספים
במערכת הביטחון של ישראל .כמו כן נעשה שימוש רב במקורות
תקשורתיים ערביים )עיתונות ,רדיו ,טלוויזיה ,אינטרנט( ובתוכם כלי
התקשורת של ארגוני הטרור ,ובפרסומים שיצאו לאור ע"י מרכז המידע
למודיעין ולטרור בשנים האחרונות .לעבודה מצורף גם נספח ויזואלי
המורכב מקטעי סרטי טלוויזיה העוסקים בירי ובייצור הרקטות.
 .17בחינת נתוני ירי הרקטות ופצצות המרגמה וניתוח מדיניות הירי של ארגוני
הטרור והגורמים המשפיעים עליה נעשו ע"י חוקרי מרכז המידע למודיעין
ולטרור .הדעות והמסקנות המופיעים בעבודה זאת מבטאים את עמדת
מרכז המידע למודיעין ולטרור בלבד.

לצפייה בסרט לחץ כאן
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פרק א  -יתרונות וחסרונות של השימוש ברקטות בראיית ארגוני
הטרור
כללי
 .1הרקטה שבידי ארגוני הטרור הנה כלי נשק מתוצרת עצמית ,קל יחסית
לייצור ,ועשוי מחומרים זולים וזמינים .הרקטות אינן מצוידות באמצעי
הנחיה ועל כן הן מהוות נשק לא מדויק שפגיעתו מקרית .משמעות הדבר
היא שלא ניתן לכוון את הרקטות לעבר מטרות צבאיות קטנות וממוקדות
אלא לעבר ריכוזי אוכלוסייה גדולים המהווים מטרה מועדפת בראיית
ארגוני הטרור .לפיכך מהווה השימוש ב"נשק הרקטות" פשע מלחמה
והפרה בוטה של דיני הלחימה של המשפט הבינלאומי ,בראש ובראשונה
משום שהרקטות מכוונות לפגוע באזרחים שאינם קשורים בכל צורה שהיא
לפעילות צבאית.
 .2מאחרי השימוש הנרחב ברקטות עומדת ההנחה כי הן מהוות מענה
א-סימטרי פשוט ,זמין וזול לעליונותה הצבאית של ישראל .בראיית
ארגוני הטרור הפועלים מרצועת עזה ,נשק הרקטות מאפשר להתיש את
האוכלוסייה האזרחית הישראלית תוך עקיפת גדר המערכת ,שבנתה
ישראל ברצועה ומתן מענה לפעילות המבצעית של צה"ל .החשיבה
האסטרטגית של ארגוני הטרור סביב השימוש בנשק הרקטות שואבת את
השראתה בעיקר מהדגם של ארגון חזבאללה ,אשר בסיוע איראן וסוריה
הקים בלבנון ארסנל רקטות גדול ,עשה בהן שימוש רב לצרכי הרתעה או
ענישה ,והשתמש בהן ביעילות בעת מלחמת לבנון השנייה.
 .3מהניסיון הרב שהצטבר מירי הרקטות מרצועת עזה התברר לארגוני הטרור
הפלסטינים כי ירי הרקטות מתוצרת עצמית אינו אפקטיבי דיו בכל הקשור
לגרימת אבדות בנפש או נזקים לרכוש ,בוודאי שלא בהשוואה לטרור
המתאבדים .יחד עם זאת ,עדיין מדובר ,בראייתם ,באמצעי שיש בו כדי
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לשבש את חיי היום-יום של האוכלוסייה הישראלית ,להרתיע את ישראל
מפעילות נגדם והוא בעל השפעה מוראלית )ואף פוליטית( על מדינת ישראל.

פירוט היתרונות
 .4בראיית ארגוני הטרור לשימוש בנשק הרקטות מרצועת עזה כמה יתרונות
בולטים:
א .הרקטה הנה אמצעי לחימה פשוט ,קל לייצור ,זול וזמין להפעלה
המיוצר באופן עצמאי בהיקף נרחב ומוסתר בקרב האוכלוסייה
האזרחית ברצועת עזה .הדבר מקנה לתשתית ייצור הירי מידה רבה
של שרידות בפני ההתקפות הישראליות ומאפשר ירי רקטות באופן
מתמשך לאורך פרקי זמן ארוכים.
ב .הרקטות מייצור עצמי הנן בעלות טווח ירי גדול יחסית )עד עשרה ק"מ
בדרך כלל( המאיים על ריכוזי אוכלוסייה ישראליים ,מוצבים ומחנות
של צה"ל באזור עוטף עזה ,תוך התגברות על מכשול גדר המערכת.
הנחת העבודה של ארגוני הטרור היא שבמשך הזמן ניתן יהיה להגדיל
טווח זה הן ע"י פיתוחים טכנולוגיים 6והן ע"י הברחת רקטות תקניות
לרצועת עזה.
ג .ירי הרקטות מאפשר לארגוני הטרור להימנע ממגע ישיר עם כוחות
צה"ל ומהיחשפות לאמצעי התצפית שלו ע"י ירי ממרחק רב ולעיתים
ירי באמצעות הפעלה מרחוק )קיימת גם אפשרות לעשות שימוש
במנגנוני השהיה(.
ד .מתווה הביצוע של ירי הרקטות הוא פשוט מהבחינה הטקטית
ומאפשר למבצעי הירי לממשו במהירות בשטח שבשליטת ארגוני
הטרור ללא חדירה לשטח ישראל ,ללא תכנון מורכב או אימונים

 6טווח הירי של הרקטות מייצור עצמי של ארגוני הטרור גדל במשך העימות מכ 3-ק"מ לכ.10-ק"מ.
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מיוחדים .הדבר מקשה על צה"ל למנוע את הירי לפני ביצועו ומאפשר
ביצוע רצף של אירועי ירי.
ה .בראיית ארגוני הטרור יש לירי הרקטות השפעה פסיכולוגית
ותודעתית נרחבת ,לרבות פגיעה בביטחון העצמי של האזרחים
המצויים בטווח הפגיעה של הרקטות ,שיבוש חיי היומיום שלהם ,שיש
בו פוטנציאל לגרימת בקיעים בחברה ובפוליטיקה הישראלית.
ו .הידע לייצור רקטות הנו זמין לכל וניתן למצוא אותו בפורומים
ובאתרי אינטרנט .כמו כן ,ניתן להסתייע בידע ובאימונים בחזבאללה
ובאיראן ,שצברו ניסיון מבצעי רב שנים בהפעלת הרקטות משטח
לבנון ונחלו הצלחות בירי רקטות לעבר ישראל.

פירוט החסרונות
 .5לצד היתרונות שפורטו לעיל ,מודעים ארגוני הטרור לחסרונות ולבעייתיות
שיש לירי הרקטות ,אף כי הדבר אינו מונע מהם את השימוש האינטנסיבי
ברקטות .עיקר החסרונות שבירי הרקטות:
א .נזקים ואבידות לאוכלוסייה הפלסטינית :פעילות הסיכול והמנע
המתבצעת ע"י מדינת ישראל בתגובה לירי הרקטות ,בתחום הצבאי
והאזרחי ,משבשת את שגרת החיים של האוכלוסייה הפלסטינית
וגורמת אף היא לנפגעים ולסבל בקרב האזרחים .יודגש כי כמות
הנפגעים בקרב האוכלוסייה הפלסטינית כתוצאה מהשימוש ברקטות,
גדול בהרבה מהנפגעים בקרב האוכלוסייה האזרחית בישראל.7
ב .ירי הרקטות אינו מדויק .זאת הן משום שהרקטות מייצור עצמי
חסרות מנגנון הנחיה והן בשל הקשיים המבצעיים הנגרמים ע"י
7

אבו מאזן השמיע כמה פעמים ביקורת על ירי הרקטות והגדיר את הירי כפעולה מיותרת וחסרת תכלית .לדעתו
לא רק שאין תכלית לירי אלא שהוא גם פוגע קשות באוכלוסייה הפלסטינית ,שכן הוא מהווה תירוץ טוב לתגובה
ישראלית .ד"ר ע'אזי חמד ,פעיל חמאס ,ששימש דוברו של ראש הממשלה אסמאעיל הניה ,התבטא גם הוא כי
נזקו של ירי הרקטות לעבר ישראל רב מתועלתו וכי התמשכותו פוגעת באינטרסים של האוכלוסייה הפלסטינית
)איגרת שכתב להנהגת חמאס ,אתר האינטרנט אמד 21 ,באוקטובר(.
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פעילות הסיכול והמנע של צה"ל .לפיכך כמעט ולא ניתן לכוון את
הרקטות ליעד ספציפי .לכן הרקטות מכוונות לכיוון כללי ,כדי לנסות
ולהרוג אזרחים ישראליים רבים ככל האפשר ,באמצעות פגיעה
בריכוזי אוכלוסייה גדולים .גם פגיעה בריכוזי האוכלוסייה איננה
מובטחת .חלק ניכר מהרקטות שנורו במהלך העימות ,נפלו בשטחים
פתוחים בישראל ,בים או בשטח רצועת עזה עצמה.
ג .רמת הקטלניות של נשק הרקטות הנה נמוכה יחסית למתווים
אחרים של פיגועי טרור )כמו ,למשל ,פיגועי התאבדות( .במשך שבע
שנות העימות האחרונות ,גרם ירי הרקטות ל 10-הרוגים בקרב
האוכלוסייה האזרחית בישראל ,מספר נמוך בהרבה מכמות הנפגעים
בשל ירי הרקטות בקרב האוכלוסייה הפלסטינית.

מגמות להמשך
 .6בהיותם מודעים לחסרונות הללו ניתן לצפות ,כי ארגוני הטרור ימשיכו
לחתור לשיפור האפקטיביות של נשק הרקטות שבידם ,עפ"י המודל של
חזבאללה בלבנון .במסגרת זאת ,ניתן לצפות את כיווני הפעולה הבאים:
א .הגברת האפקטיביות של הראש הקרבי של הרקטה ,כולל הגדלת
משקלו ,כדי להגביר את היקף האבדות והנזקים.
ב .הגדלת טווח הירי )באמצעות שיפורים טכנולוגיים בתהליך הייצור(.
ג .המשך המאמץ הטכני להביא להגדלת כמות הרקטות הזמינות
)בין השאר ע"י הארכת חיי המדף של הרקטות(.
ד .הברחת רקטות תקניות נוספות לרצועה )בעלות טווח גבוה של
כ 20-ק"מ(.
 .7ניתן לצפות כי איראן וסוריה ,תמשכנה לסייע לארגוני הטרור )במיוחד
לחמאס ולג'האד האסלאמי בפלסטין( ,לשפר את איכותו של נשק הרקטות,
בידע ,באימונים ובאספקת רקטות תקניות.
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פרק ב  -מדיניות ירי הרקטות של ארגוני הטרור
מאפיינים כללים
 .1בשנים האחרונות של העימות הישראלי-פלסטיני ,הפכו הרקטות לנשק
המוביל של ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה .ניסיונותיהם "לייצא"
נשק זה גם ליהו"ש ,נכשלו עד כה ,בראש ובראשונה בשל פעילות הסיכול
האפקטיבית של כוחות הביטחון הישראלים.
 .2מדיניות הירי של הארגונים השונים ,מושפעת מיכולותיהן הטכנולוגיות
)שתפורטנה בפרק נפרד( ,מהאידיאולוגיה ,מהאסטרטגיה שלהם וממכלול
שיקולים מדיניים התורמים למדיניות ירי מרוסנת או לחילופין ,למוטיבציה
להגביר את היקף הירי לפרקי זמן מסוימים ולהביא לאירועי הסלמה.
 .3את מדיניות הירי של ארגוני הטרור הפועלים מרצועת עזה ניתן לחלק לשני
סוגים:
א .מדיניות הירי של חמאס המושפעת יותר משאר הארגונים מאילוצים
מדיניים ומחובותיה השלטוניות ברצועה .מדיניות ירי זו כופה על
חמאס ,שבידה התשתית המפותחת ביותר לייצור עצמי של רקטות,
ריסון יחסי .מאידך ,האידיאולוגיה הג'האדיסטית-לוחמנית של
חמאס מונעת ממנה להפסיק לחלוטין את ירי הרקטות או לרסן את
ארגוני הטרור האחרים .לפיכך אנו עדים לתופעה של המשך הירי ע"י
הארגונים השונים ואף הגברתו ,גם בתקופות שבהם חמאס נמנעת
מירי.
ב .מדיניות הירי של הג'האד האסלאמי בפלסטין ושל ארגוני הטרור
הקטנים האחרים ,שאינה מושפעת משיקולים פוליטיים ,אלא
מהתפיסה העקרונית הגורסת שיש להמשיך בפיגועים ,וירי הרקטות
בכלל זה .השיקולים העיקריים המשפיעים על ארגונים אלו ,הנם
יכולות טכניות ,מצאי הרקטות שברשותם ויכולות מבצעיות .אולם,
לעיתים ,אירועים בישראל וב"שטחים" והתפתחויות במישור הסכסוך
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הישראלי-פלסטיני ,משפיעים גם על שיקולי הארגונים האלו ,ובעיקר
מכוונים למאמץ לייצור אירועי הסלמה לפרק זמן קצר.
 .4פעילות הסיכול והמנע של צה"ל ברצועת עזה ,ולעיתים גם ביהו"ש ,משפיעה
אף היא על מדיניות הירי של כלל ארגוני הטרור .ירי הרקטות נתפס על ידם
כאמצעי הרתעה וענישה ,ולעיתים הוא מתבצע בעקבות פעילות הסיכול
והמנע של צה"ל .כך ,אנו עדים לתופעה של הגברה זמנית של היקף ירי
הרקטות ,דווקא כשכוחות הביטחון הישראליים מבצעים מאמץ מוגבר כדי
למנוע אותו.

מעגל הקסמים של ההסלמה בירי הרקטות ופצצות המרגמה
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 .5להלן מאפייני מדיניות הירי של כל אחד ארגוני הטרור:8

תנועת חמאס

 .6תנועת חמאס היא שהחלה בירי הרקטות מרצועת עזה .מבין ארגוני הטרור,
תנועת חמאס פיתחה את היכולות הטכניות והמבצעיות המתקדמות ביותר
לייצור ולירי של רקטות .באותם פרקי זמן בהם חמאס הייתה מעורבת
ישירות בירי הרקטות ,ניכרה עלייה חדה בהיקף השיגורים.

הכנות לירי של גדודי עז אלדין אלקסאם )חמאס( במהלך
אירוע ירי רחב היקף .הרקטות מוצאות מעטיפת הניילון בה
היו ככל הנראה מאוחסנות כדי להאריך את חיי המדף שלהן
)אתר האינטרנט של גדודי עז אלדין אלקסאם,
 24באפריל(

 .7לתנועת חמאס מדיניות ירי הנקבעת בדרך כלל ע"י הנהגתה )הגם שלעיתים
קיימות יוזמות מקומיות שאינן חלק ממדיניות כוללת( .מדיניות ירי זו
מושפעת ממכלול גורמים שלעיתים עומדים בסתירה זה לזה :יכולותיה
הטכניות והמבצעיות; האידיאולוגיה הג'האדיסטית הלוחמנית שלה;
פעילות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון הישראליים; ההתפתחויות
 8נכון לסוף נובמבר .2007
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הפוליטיות ברשות הפלסטינית ורחשי הלב של הציבור ברצועת עזה ,שלא
אחת יוצא ניזוק בשל הירי .דוגמה בולטת לכך ניתן למצוא כאשר תנועת
חמאס הפסיקה את ירי הרקטות בעקבות הריגתם של  19אזרחים ופציעתם
של למעלה מ 80-בשל התפוצצות רקטות כתוצאה מ"תאונת עבודה" בעת
"עצרת ניצחון" במחנה הפליטים ג'באליא ,שבפאתי העיר עזה
) 23בספטמבר ,שנת .(2005

ההתפוצצות במהלך המפגן הצבאי במחנה הפליטים ג'באליא
)המקור :אתר האינטרנט של חמאס ,ספטמבר (2005

 .8השתתפותה של חמאס בבחירות למועצה המחוקקת )ינואר  (2006והקמת
ממשלה בראשותה )מרס  ,(2006הפחיתו )עפ"י החלטתה( את היקף ירי
הרקטות שביצעה הזרוע המבצעית-טרוריסטית שלה .אולם החרפת
העימותים עם פתח ומנגנוני הביטחון ברצועת עזה )מאי( הביאה למתקפת
ירי ,חסרת תקדים בהיקפה לעבר ישראל .זאת ,כדי לגרות את צה"ל להגיב
וליצור בכך עילה ל"אחדות הנשק" של ארגוני הטרור נגד ישראל ,אשר
תעתיק את תשומת הלב מהעימות הפנימי בזירה הפנים-פלסטינית.
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הכנת רקטת קסאם לשיגור לעבר
קיבוץ זיקים ע"י חמאס
)טלוויזית אלג'זירה 22 ,דצמבר(2006 ,

 .9לאחר השתלטותה על רצועת עזה ) 15ביוני( הפסיקה חמאס בדרך כלל את
מעורבותה הישירה בירי הרקטות לעבר ישראל ,והיא "מסתפקת" בירי
פצצות מרגמה לעבר יעדים צבאיים ואזרחיים שבקרבת גדר המערכת .זאת,
בשל העדיפות שהיא נותנת לביסוס שלטונה ברצועה ,שהנו היעד המרכזי
בראייתה .עם זאת ,מאפשרת חמאס לג'האד האסלאמי בפלסטין
ולארגונים קטנים נוספים לבצע את ירי הרקטות משטח רצועת עזה
ולעיתים אף מעודדת אותם ומשתמשת בהם כ"קבלני משנה" .בכירי
חמאס וכלי התקשורת של חמאס ,תומכים עקרונית בהמשך הטרור
)"ההתנגדות"( ובכלל זה בירי הרקטות ,גם כאשר הירי אינו מתבצע ע"י
חמאס.

הג'האד האסלאמי בפלסטין

 .10מדיניות הירי של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,מושפעת בעיקר
מהאידיאולוגיה שלו ,הגורסת מאבק מתמשך ובלתי מתפשר נגד ישראל.
גורמים נוספים המשפיעים על מדיניות הירי הנם העדר מחויבות שלטונית
)דוגמת חמאס( ,התנגדותו הנחרצת לרשות הפלסטינית ולהסכמים עם
ישראל ,והסיוע המאסיבי שארגון זה מקבל מאיראן.
 .11לכל אלו יש להוסיף את מערך הייצור של הרקטות של הארגון )מדגמי
קדס( ,הנופל מזה של חמאס ,אולם מאפשר לו להתמיד בירי מספר קטן של
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רקטות לאורך זמן .כל אלו הפכו את הג'האד האסלאמי לארגון המוביל
בירי הרקטות בפרקי זמן ממושכים )ובעיקר בתקופה בה חמאס מרסנת את
מדיניות הירי שלה(.

צילומים מסרט של הג'האד האסלאמי בפלסטין המתעד שיגור רקטות
)טלוויזיה אלערביה 3 ,מרס (2006

 .12כמנהגו בעת ביצוע טרור המתאבדים ,אין הארגון רואה עצמו מחויב
להסכמים בין ישראל לבין רשות הפלסטינית .לפיכך לא קיבל על עצמו
הג'האד האסלאמי בפלסטין את הפסקת האש ברצועת עזה ) 25בנובמבר
 (2006עלייה הוסכם בין רוה"מ אהוד אולמרט לבין יו"ר הרשות
הפלסטינית אבו מאזן ,והמשיך לירות רקטות לעבר ישובי הנגב המערבי.
לאחר השתלטות חמאס על הרצועה הבהיר מנהיג הארגון עבדאללה רמצ'אן
שלח ,כי ירי הרקטות הנו "זכות לגיטימית" ,שהארגון לא יוותר עליה בשום
תנאי )אתר פאל טודיי 24 ,ביוני( .ב 2-בספטמבר  2007הכריזו ראשי
הג'האד האסלאמי בפלסטין ,כי הארגון יגביר את ירי הרקטות כדי לשבש
את פתיחת שנת הלימודים בישראל .ואכן למחרת יום פתיחת שנת
הלימודים ספגה העיר שדרות כמה מטחי רקטות.9

9

ראו לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :דוברים של הג'האד האסלאמי בפלסטין טוענים כי מטחי הרקטות
לעבר שדרות כוונו לקראת תחילת שנת הלימודים .הם מתרברבים ,כי עלה בידם לשבש את פתיחת שנת הלימודים
של ילדי שדרות ואת חיי האזרחים הישראלים" ) 5בספטמבר(.
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ירי רקטות לעבר אשקלון ע"י ארגון
הג'האד האסלאמי בפלסטין
)טלוויזיה אלג'זירה 1 ,במרס(

עידוד ירי הרקטות נגד ישראל :קריקטורה מתוך אתר הג'האד
האסלאמי בפלסטין ) 12 ,qudswayבאוגוסט( :הכיתוב סראיא
)פלוגות ,קרי :פלוגות ירושלים ,הזרוע המבצעית-טרוריסטית
של הארגון( מופיע בעזרת זרוע בעלת אגרוף קפוץ ,ממנו נורות
רקטות )במשתמע :לעבר ישראל ( .האגרוף הקמוץ הנו ביטוי
מובהק להתנגדות האלימה של ארגוני הטרור ,כפי שהוא
מופיע בסמלים שלהם.
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ועדות ההתנגדות העממית
 .13מדיניות הירי של ועדות ההתנגדות העממית אינה מושפעת משיקולים
מדיניים בשל העדר אילוצים מרסנים דוגמת אלו של חמאס .היא מושפעת
בעיקר משיקולים מבצעיים-מקומיים; מיכולותיה הטכנולוגיות
המצומצמות ומיחסיה עם החמאס.
 .14לארגון מערך ייצור עצמי של רקטות המכונות נאצר .זהו מערך ייצור קטן
יחסית והדבר מכתיב הסתייעות ברקטות פרי ייצור ארגונים אחרים )בעיקר
בולט שיתוף הפעולה עם חמאס( .ברוב המקרים גם שיגור הרקטות מבוצע
בשיתוף פעולה עם ארגון נוסף.

התארגנויות פתח )הפועלות ברצועת עזה(

 .15ברצועת עזה פועלות התארגנויות מקומיות של פתח/גדודי חללי אלאקצא,
שמדיניות הפיגועים שלהן כלפי ישראל אינה מושפעת מהשיקולים
המדיניים של אבו מאזן והנהגת פתח ביהו"ש ,אלא משיקולים מבצעיים-
מקומיים ,ומיכולות טכנולוגיות מצומצמות הנופלות מאלו של חמאס
והג'האד האסלאמי בפלסטין .התארגנויות אלו מגלות מעורבות רבה בירי
רקטות )המכונות אלאקצא( לעבר ישראל מאז השתלטות חמאס על
הרצועה.
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ירי רקטה מסוג אלאקצא לעבר שדרות מתוך נטילת
אחריות של פתח /גדודי חללי אלאקצא )אלג'זירה 1 ,ביולי
(2006

החזית העממית לשחרור פלסטין

 .16מדיניות הירי של החזית העממית לשחרור פלסטין אינה מושפעת
משיקולים מדיניים אלא מוכתבת ע"י יכולות טכנולוגיות ומבצעיות
הנופלות מאלו של שאר הארגונים .ברשות הארגון רקטות מסוג צמוד,
המסוגלות להגיע לטווח של עד שבעה ק"מ .בשל יכולותיו המצומצמות
מרבה הארגון לשתף פעולה עם ארגוני טרור אחרים.

החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין

 .17גם מדיניות הירי של גורמי החזית הדמוקרטית הפועלים ברצועה מושפעת
בעיקר מיכולותיהם הטכנולוגיות והמבצעיות המצומצמות .לא ידוע כמה
רקטות נמצאות ברשות הארגון והאם ברשות הארגון מנגנוני ייצור עצמי.
מאז השתלטות חמאס על הרצועה נטלה על עצמה הזרוע המבצעית
טרוריסטית של החזית "גדודי ההתנגדות הלאומית" אחריות לכמה אירועי
ירי רקטות.
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פרק ג  -מאפיינים של ירי הרקטות בשנים 2007-2000
ירי הרקטות בחלוקה לשנים
סה"כ  2,383נפילות
רובן בשטח ישראל
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היקף ירי הרקטות בשנות העימות
 .1ירי הרקטות החל ככל הנראה ב 16-באפריל  ,2001כשנורתה רקטה
)שזוהתה בזמנו כפצצת מרגמה( לעבר שדרות .הגרף שלפנינו ממחיש היטב
כי בשימוש בנשק הרקטות חלה קפיצת מדרגה בשנים  ,2007-2006לאחר
ההתנתקות מרצועת עזה.
10

 .2בשבע שנות העימות הנוכחי אותרו בסה"כ  2,383נפילות של רקטות
שכוונו בעיקר נגד יעדים אזרחיים .מאז שנת  ,2001בה החלו ארגוני הטרור
לעשות שימוש בירי הרקטות ,ניכרת עדיפות ברורה לירי על ישובי הנגב
10

נכון לסוף נובמבר .2007
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המערבי ופחות על ישובי חבל עזה וגוש קטיף )לעברם שוגרו בעיקר פצצות
מרגמה( .בין מדיניות ירי הרקטות לבין מדיניות ירי המרגמות ,לא תמיד
קיימת התאמה כפי שמומחש בגרף שלהלן.11

השוואה בין ירי רקטות לבין ירי פצצות מרגמה במהלך שנות העימות
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אופן שיגור הרקטות ואתרי השיגור
 .3שיגור הרקטות נעשה ממרחבי שיגור פתוחים או מאזורים אורבאניים )כגון
חצרות ,סמטאות ,הריסות בתים( .זאת ,תוך שימוש באזרחים הפלסטינים
כבמגן אנושי ,לשם הגברת שרידות מבצעי הירי .במרבית המקרים מגיעות
חוליות הירי לאתר שיגור הרקטות באמצעות כלי רכב .על כן ,מתבצעים
מרבית השיגורים בקרבת צירי הגעה ומילוט מהירים.

11

מדיניות הירי של פצצות המרגמה תנותח בהמשך.
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 .4אתרי השיגור המועדפים על ארגוני הטרור מצויים בצפון רצועת עזה
)אזורי בית חאנון ובית לאהיא( זאת משום שמהאזורים הללו ,בשל קרבתם
הגיאוגרפית לריכוזי האוכלוסייה הבולטים בנגב המערבי ,קל יותר להגיע
ולהשיג טווח ירי לשדרות )היעד המועדף עבור ארגוני הטרור( ולאשקלון
)היעד אליו הם חותרים להגיע(.
 .5כמטרה מרכזית לירי רקטות נמצאת העיר שדרות ,בהיותה הישוב
המאוכלס בצפיפות הגבוהה ביותר בטווח הנוכחי של הרקטות .מטרות
משניות הנן הישובים שבמרחב עוטף עזה .יעדים נוספים של הרקטות
ארוכות הטווח הנם אשקלון ומתקנים אסטרטגיים שבסביבותיה השוכנים
בקצה הטווח של הרקטות מייצור עצמי של ארגוני הטרור .אולם אשקלון
עדיין לא נמצאת תחת איום קבוע של ירי הרקטות כמו העיר שדרות הגם
שארגוני הטרור חותרים לשנות מצב זה .זאת ,משום שברשות ארגוני
הטרור מלאי קטן של רקטות והם מעדיפים לשמור נשק זה לאירועי
הסלמה בין אם ביוזמתם או בין אם כתגובה לפעולות צבאיות של ישראל.
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אתרי שיגור רקטות בצפון רצועת עזה ומטרות בולטות בשטח ישראל

אשקלון

נתיב העשרה
בית לאהיא

שדרות

בית חאנון

נחל עוז

נתיבות
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 .6להלן המחשה של שלבי הירי ,מבחינת המטרה ועד לירי הרקטות עצמו:

בחירת המטרה

השגה/ייצור של רקטות,
העברתן לשטח השיגור

הצבת המשגרים

הגעת חולית הירי
לשטח השיגור
)לעיתים ההפעלה
נעשית מרחוק(

ביצוע הירי והימלטות
היורים מהמקום
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היקף הירי בשנות העימות והגורמים שהשפיעו עליו

12

 .7להלן פירוט ירי הרקטות במהלך שנות העימות השנים  .2007-2000פירוט
זה כולל בחינת היקף הירי בכל שנה וניתוח אירועים ,אשר להערכתנו
השפיעו על היקף הירי ומדיניות הירי של ארגוני הטרור.

שנת 2000
 .8מערכת הטרור הפלסטיני )האנתיפאצ'ה( החלה בספטמבר  .2000חודשי
העימות הראשונים התאפיינו בעיקר בפיגועי ירי ותחילתם של פיגועי
התאבדות .בשנה זו עדיין לא נעשה שימוש בירי רקטות ופצצות המרגמה.

שנת 2001
 .9ב 30-לינואר נורו פצצות המרגמה הראשונות לעבר הישוב נצרים שבמרכז
רצועת עזה )שפונה יחד עם שאר הישובים בעת ההתנתקות( .ירי ראשון של
רקטות לעבר העיר שדרות התבצע ככל הנראה ב 16-באפריל אם כי כלי
התקשורת בישראל דיווחו בזמנו על ירי פצצות מרגמה לעבר העיר.
 .10בתחילת נובמבר דווח ע"י חמאס וע"י ידיעות אחרונות כי חמאס ירתה
שבוע קודם לכן לראשונה ,רקטה מסוג קסאם  131לעבר שדרות .זאת,
במסגרת ניסוי מבצעי של רקטה פרי ייצור מקומי .תנועת חמאס מציינת
באופן רשמי את הירי שבוצע ב 26-באוקטובר ,כאירוע ירי הרקטות
הראשון .טווח הרקטה שהייתה מדגם קסאם  ,1הגיע לכשלושה ק"מ .מאז
חלו שיפורים משמעותיים בטכנולוגיה של ייצור הרקטות .השם קסאם הפך
בפי הישראליים לכינוי של הרקטות הנורות ע"י כלל ארגוני הטרור
הפלסטינים.

 12נכון ל 31-באוקטובר .2007
 13קסאם  ,1הנה רקטה תוצרת עצמית הקרויה על שמו של השיח' עז אלדין אלקסאם ,חכם דת מוסלמי סורי מנושאי
דגל הרדיקאליזם הערבי-מוסלמי-פלסטיני ,שפעל בארץ ישראל .סביב דמותו נוצר מיתוס רב משמעות ודמותו
מהווה השראה לפלסטינים ובמיוחד לתנועת חמאס.
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תמונות שיגור רקטות בסרט ששודר לציון יום השנה השלישי לירי הרקטה הראשונה
)אלערביה 26 ,באוקטובר (2004

 .11סה"כ נמנו במהלך שנת  2001ארבעה אירועים של נפילות רקטות .אולם
ייתכן שהמספר גדול יותר ,שכן באירועי הירי הראשונים ,לא נעשתה אבחנה
ברורה בין רקטות ובין פצצות מרגמה.

הודעת חמאס על ירי הרקטות הראשון
ﺟﻴﺶ

اﻻﺣﺘﻼل

ﻳﻨﻈﺮ

ﺑﺨﻄﻮرة

ﺑﺎﻟﻐﺔ

إﻟﻰ

إﻧﺘﺎج

ﺣﻤﺎس

ﻟﺼﻮارﻳﺦ

وﻧﺠﺎح

ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ

ﺧﺎص
ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﺪﻳﻌﻮت أﺣﺮوﻧﻮت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﻟﻴﻮم إن ﺣﺮآﺔ ﺣﻤﺎس أﺟﺮت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ هﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﺼﺎروخ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ"  -ﻗﺴﺎم ". 1
وﻗﺬف اﻟﺼﺎروخ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺳﺪروت ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ-.
زهﻌﻤﺖ
آﻤﺎ
–
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
هﺬا وآﺎﻧﺖ ﺣﻤﺎس ﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﻷول ﻣﺮة أﻣﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺛﻼث ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻨﻮع .وﻟﻜﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﺪﻳﻌﻮت ﻋﻠﻤﺖ أﻣﺲ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺟﺮت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﻟﻰ .
ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺠﻨﻮب .
واآﺘﺸﻔﺖ ﺷﻈﺎﻳﺎ اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
واﻋﺘﻘﺪوا ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺪاﻳﺔ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور ﻋﻦ ﻗﺬﻳﻔﺔ هﺎون وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﺗﻀﺢ
أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪور ﻋﻦ ﺻﻮارﻳﺦ .و أﻋﻠﻨﺖ ﺣﻤﺎس ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﻬﺪف آﺎن ﺳﺪروت.
وﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ هﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺨﻄﻮرة .ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات
أوﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﺪى اﻟﺼﺎروخ هﻮ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ آﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮات .وهﻮ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻧﺎﺳﻔﺔ
ﺑﻘﺪر ﻗﺬﻳﻔﺔ هﺎون .وﻳﺨﺸﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ أن ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﺪى
اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎت داﺧﻞ اﻟﻜﻴﺎن إﻟﻰ ﺧﻄﺮ
اﻹﺻﺎﺑﺔ  -وﺧﺎﺻﺔ إذا اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺼﻮارﻳﺦ إﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ .وﻣﺪى ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻬﺎون
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ هﻮ  1.5آﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ההודעה אודות שיגור הרקטה הראשונה כפי שהופיעה באתר האינטרנט של חמאס בעקבות הירי הראשון
של הרקטה לעבר שדרות בסוף אוקטובר http://www.palestine .2001
)info.net/arabic/palestoday/dailynews/2001/nov01/1_11/details1.html
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תרגום ההודעה
"צבא הכיבוש רואה בחומרה רבה ביותר את ייצור הרקטות ע"י חמאס ואת הצלחת הניסויים ]המבוצעים[ בהם
– ]דיווח[ בלעדי –
העיתון הציוני 'ידיעות אחרונות' דיווח היום שתנועת חמאס ערכה בסוף השבוע ניסוי מבצעי ראשון מסוגו של רקטה,
שיוצרה על ידה ]ונקראת[ קסאם  .1הרקטה שוגרה לכיוון ההתנחלות שדרות ,אך נפלה בשטח פתוח באחת
ההתנחלויות באזור ,כפי שטען העיתון.14
]יצוין כי[ חמאס כבר הציגה ]לראשונה באמצעי התקשורת שלוש רקטות מסוג זה ,אולם לעיתון ידיעות אחרונות נודע
אתמול כי ]רק[ ביום שישי נערך הניסוי הראשון ]כביכול[ .רסיסים של הרקטה נמצאו באזור פתוח באחת ההתנחלויות
בדרום ,ובצבא ]קרי :בצה"ל[ העריכו תחילה כי מדובר במרגמה ,אך לאחר בדיקה התברר שמדובר ברקטות .חמאס
הודיעה לאחר-מכן כי המטרה ]לירי[ הייתה שדרות.
בצבא הציוני רואים התפתחות זו בחומרה רבה ביותר .לפי הערכות ראשוניות ,טווח הרקטה הוא כארבעה ק"מ ,והיא
]הרקטה[ מכילה חומר נפץ כמשקל חומר הנפץ ,שבמרגמה .הצבא הציוני חושש ,שהפלסטינים יצליחו להאריך את
טווח הרקטות החדשות ,דבר שיעמיד כמה התנחלויות בתוך הישות ]הציונית[ בסכנת פגיעה ,במיוחד אם הרקטות
יועברו]מרצועת עזה[ לגדה ]המערבית[] .יש לציין כי[ טווח המרגמות של הפלסטינים הוא  1.5ק"מ בקירוב.

היקף הירי שנת 2002
ירי הרקטות בשנת 2002
סה"כ אותרו 35
נפילות רקטות
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 14בטרמינולוגיה של חמאס ,התנחלות הוא שם שניתן גם לישובים הישראליים המצויים בתחומי הקו הירוק.
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 .12בשנת  2002החלו ארגוני הטרור בעזה להצטייד באופן נרחב בנשק תלול
מסלול מתוצרת עצמית .חמאס פיתחה רקטות מסוג קסאם  ,2שהטווח
שלהן הגיע לכשישה-שבעה ק"מ )שיגור ראשון של רקטה מסוג זה אותר ב-
 10בפברואר(.
 .13במהלך שנת  ,2002בה הגיע

טרור המתאבדים לשיא ובוצע מבצע

"חומת מגן" ביהו"ש ,אותרו  35נפילות רקטות ,רובן בסמוך לישובים
ישראליים בנגב המערבי ומקצתן בישובים או בסמוך לבסיסי צה"ל ברצועת
עזה .החודשים פברואר ויולי היוו שיא ובכל אחד מהם נפלו תשע רקטות.

היקף הירי בשנת 2003
ירי הרקטות בשנת 2003
סה"כ אותרו 155
נפילות רקטות
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 .14שנת  2003התאפיינה בשדרוג טכני של הרקטות מתוצרת עצמית ובהמשך
מגמת העלייה בכמות הרקטות ששוגרו .במהלך השנה אותרו  155נפילות
של רקטות ,שרובן )כ 80-אחוזים( כוונו לעבר ישובים ישראליים בנגב
המערבי .רק חלק קטן מירי הרקטות כוון לעבר הישובים הישראליים
ברצועת עזה )שהיוו מטרה לירי המרגמות קצר הטווח ולפיגועים קטלניים
בצירים שהובילו לישובים(.
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 .15בחודשים אוקטובר ויוני הגיע היקף הירי לשיא כשבכל אחד מחודשים
אלה אותרו  31-30נפילות .ב 26-ביוני הוכרזה הפסקת האש )הודנה( ע"י
אבו מאזן בעקבות ועידת עקבה ) 4ביוני( .כפועל יוצא מכך בחודש יולי לא
בוצע ירי רקטות .הירי שב והתחדש באוגוסט עם קריסת הפסקת האש
והגיע לשיא חדש באוקטובר.
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 .16בשנת  ,2004השנה שקדמה להתנתקות ,חלה עלייה משמעותית של ירי
הרקטות מרצועת עזה .במהלך השנה אותרו  281נפילות רקטות רובן בסמוך
לישובים ישראליים בנגב המערבי .בחודשים מרץ ואפריל נהרגו מנהיג
חמאס אחמד יאסין ויורשו עבד אלעזיז אלרנתיסי בסיכולים ממוקדים .גם
לאחר הריגת מנהיגי חמאס נמשכה רגיעה יחסית בירי הרקטות עד לחודש
יולי ,במהלכו הגיע היקף ירי הרקטות לשיא חדש.
 .17העלייה בהיקף הירי הביאה לנפגעים וגררה פעילות אינטנסיבית של צה"ל
ברצועה .ב 30-בספטמבר ,בעקבות הריגתם של שני ילדים בשדרות כתוצאה
מירי רקטות ,יצא צה"ל למבצע צבאי נרחב במהלכו פעל בבית חאנון ,בית
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לאהיא ובמחנה הפליטים ג'באליא שבצפון הרצועה .בספטמבר ובאוקטובר
אותרה עלייה משמעותית בהיקף ירי הרקטות ) 46נפילות בספטמבר
ו 34-נפילות באוקטובר ,החודש בו אושרה בכנסת תוכנית ההתנתקות
מרצועת עזה(.
 .18בחודש נובמבר )בו נפטר ערפאת( ניכרה ירידה משמעותית בהיקף הירי
)שמונה נפילות ,לעומת  34נפילות בחודש אוקטובר( .בחודש שלאחר מכן
)דצמבר( שוב חלה עלייה משמעותית בירי הרקטות ,שהגיע ל 50-נפילות.

שני מחבלים חברי חוליית טרור מעמיסים רקטות קסאם על גבי כלי רכב עליו הסימון
) UNצילום של מזל"ט ישראלי 1 ,באוקטובר  ,2004שהופץ ע"י דובר צה"ל(.
ארגוני הטרור הסתייעו לא אחת ברכבי הצלה,
עיתונות ואו"ם לשם ביצוע פעילות מבצעית
)כפי שדווח בלקטי מרכז המידע(.
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 .19במהלך שנת  ,2005שנת ההתנתקות הישראלית מרצועת עזה ,ניכרה ירידה
בהיקף הרקטות יחסית לשנה שקדמה לה .בשנה זו נבלמה מגמת העלייה
הרצופה ,שאפיינה את ירי הרקטות מאז שנת  .2001הירי הגיע לשיא
בחודש ינואר ,אולם פסק בחודשים פברואר-מרס ,כחצי שנה לפני ביצוע
ההתנתקות ,בעקבות התפתחויות בזירה הפנים-פלסטינית.
 .20לאחר מותו של ערפאת ,התקיימו מגעים פנימיים בזירה הפלסטינית בהם
הוכרז ב"הסכם קהיר" על הרגעה ) 17במרס( .להרגעה הסכימו מרבית
ארגוני הטרור ,לרבות חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין .כדי לאכוף את
הפסקת ירי הרקטות נפרסו כוחות ביטחון פלסטינים במרחבי השיגור
המסורתיים בצפון הרצועה ובדרומה .ארגוני הטרור ניצלו את ההרגעה
להתחמשות )הגברת הייצור והברחות אמצעי לחימה( אימונים ,הפקת
לקחים ותכנון פיגועים במתווים שונים .בחודש מרס לא נורו רקטות
ובחודש אפריל עמד היקף הירי על רמה נמוכה יחסית )שמונה נפילות(.
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 .21אולם ,ההרגעה הייתה קצרת ימים .בארבעת החודשים שקדמו להתנתקות
)אפריל-יוני( החל מחדש תהליך של עלייה הדרגתית בהיקף הירי ,ככל
שהתקרב מועד ההתנתקות .עלייה זו הגיעה לשיאה בחודש יולי ,החודש
שקדם להתנתקות ,בו אותרו  28נפילות .הדבר אפשר לארגוני הטרור
הפלסטינים להעלות את הטענה כי ישראל נסוגה מהרצועה בלחץ פעילות
הטרור )ה"התנגדות"( .במהלך ביצוע ההתנתקות )אוגוסט( דעך הירי
)לרמה נמוכה של שש נפילות( ,ככל הנראה ,כדי שלא להפריע לפינוי
הישובים ליציאת צה"ל מרצועת עזה .אולם ,בחודש ספטמבר ,בתום
ההתנתקות ,שב ועלה היקף ירי הרקטות מרצועת עזה ) 29נפילות( במקביל
ל"חגיגות הניצחון" שארגנה חמאס ברצועה.
 .22לעלייה הכמותית בהיקף הירי לאחר ההנתקות נוספה גם הרחבה של מעגל
הישובים הישראליים שבטווח ירי הרקטות ,כתוצאה משימוש באתרי ירי
בצפון הרצועה באזורים בהם שכנו הישובים הישראליים שפונו ומשיפורים
טכנולוגיים .ירי הרקטות שבוצע בארבעת החודשים האחרונים של שנת
 2005כלל גם נפילות באשקלון )בספטמבר ודצמבר( ובבסיס הטירונים
בזיקים ,שמדרום לאשקלון )בדצמבר(.
 .23בחודש ספטמבר ,שבמהלכו שב ועלה היקף ירי הרקטות ,התחולל אירוע
פנים-פלסטיני ,שהייתה לו השפעה רבה על מדיניות הירי של חמאס.
ב 23-בספטמבר קיימה תנועת חמאס "עצרת ניצחון" במחנה הפליטים
ג'באליא ,שבפאתי העיר עזה .העצרת כללה מפגן צבאי של פעילי טרור בו
הוצגו אמצעי לחימה כולל רקטות .במהלך המפגן הצבאי ארע פיצוץ עז,
שגרם ל 19-הרוגים ולמעלה מ 80-פצועים מקרב התושבים שנכחו במקום,
כמעט פי שניים ממספר ההרוגים הישראליים בכל שנות ירי הרקטות.
הפיצוץ ארע בשל "תאונת עבודה" במכונית שנשאה רקטות קסאם.
 .24גורמים בחמאס )כדרכם( הזדרזו להעלות האשמות שווא כלפי ישראל
והאשימו אותה מיידית באחריות לפיצוץ .כמה שעות לאחר "תאונת
העבודה" של חמאס בג'באליה החל ירי מאסיבי לעבר ישובים ישראליים
בנגב המערבי ,שבמהלכו בוצע באופן חריג מטח מרוכז של כ 15-רקטות,
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שנורו בו זמנית לעבר העיר שדרות .כמו כן אותרה נפילה סמוך לתחנת
הכוח באשקלון ) 23בספטמבר( .ב 25-בספטמבר פסק הירי ,אשר בוצע ע"י
ארגוני הטרור השונים ,שבתוכם בלט חמאס.15

מסיבת עיתונאים של חמאס בה הועלתה אשמת כזב כלפי
ישראל כמי שאחראית לפיצוץ בג'באליא )טלוויזית
אלג'זירה 23 ,בספטמבר(2005 ,

 .25בקרב מבצעי ירי הרקטות במהלך שנת  2005בלטה תנועת חמאס )עד
לאירוע בג'באליא בחודש ספטמבר( .לאחר האירוע נטלו פלגי פתח והג'האד
האסלאמי בפלסטין את ההובלה בירי הרקטות .חמאס הפסיקה את
מעורבותה הישירה בירי הרקטות על רקע ביקורת פנימית וחיצונית
שנמתחה עלייה בשל קציר הדמים בקרב האוכלוסייה האזרחית ובהמשך
גם בשל מחויבויותיה השלטוניות.

 15ראו לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :הסלמה בטרור הפלסטיני" :תאונת עבודה" של חמאס בעת מפגן כוח
צבאי ,ופעילות סיכול של כוחות הביטחון הישראליים נגד פעילי טרור באזור טול כרם ,הובילו למתקפת טילי
קסאם על שדרות וישובים נוספים בנגב המערבי .מתקפה זאת הביאה לתגובות של צה"ל :סיכול ממוקד ופגיעה
מהאוויר ביעדי טרור ברצועה ,מעצר מבוקשים וסגר בגדה המערבית" ) 25בספטמבר.(2005 ,
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 .26בשנת  2006חלה עליית מדרגה בירי הרקטות לעבר ישראל .במהלך השנה
אותרו  946נפילות )לעומת  179בשנה שקדמה לה ו 281-בשנת  2004שהייתה
עד אז שנת השיא בהיקף הירי( .מחודש פברואר ואילך עלה מספר הנפילות
ל 70-45-נפילות מידי חודש ,בחודשים יוני ,יולי ונובמבר הגיעה כמות
הנפילות לשיאים חדשים חסרי תקדים .במקביל ,חלה בשנה זו ירידה
משמעותית בירי פצצות המרגמה ,שהתמקד לפני ההתנתקות בישובי חבל
עזה וגוש קטיף.
 .27יודגש כי בעידן לאחר ההתנתקות העמיקה חמאס את שליטתה ברצועת
עזה והיא שקבעה את מדיניות הירי מהרצועה .מדינות הירי נשלטה על ידה
גם כאשר משיקולים פנים-פלסטיניים העדיפה חמאס שהירי יבוצע ע"י
ארגוני טרור אחרים .מקור עליית המדרגה שחלה בשנת  ,2006הוא
להערכתנו ,בראש ובראשונה ,בנוחות המבצעית והפוליטית שבייצור וירי
הרקטות מהרצועה בתקופה שלאחר ההתנתקות ,כאשר חמאס הפכה לכוח
הדומיננטי לרצועת עזה.
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 .28במהלך  2006נקבע רף גבוה חדש של כמה עשרות נפילות מידי חודש אולם
היו כמה חודשים במהלכם בלטה עלייה דראסטית בכמות הנפילות )עד
לכ ,(200-כך למשל:
א .ב 3-בפברואר פגעה רקטה בבית מגורים בקיבוץ כרמיה )מצפון מערב
לרצועה( ופצעה פעוטה .בעקבות זאת הגיב צה"ל בירי ארטילרי לעבר
אזורים בצפון הרצועה מהם בוצע הירי .במקביל ,תקף חיל האוויר
כמה מטרות בעזה .בתקיפות נהרגו כמה פעילים בכירים בארגון
הג'האד האסלאמי בפלסטין ופתח/גדודי חללי אלאקצא .פעילות
הסיכול והמנע הזו של כוחות הביטחון הביאה להגברה בירי הרקטות
בחודשים פברואר ומרס )במהלך חודש מרס זוהו  69נפילות(.
ב .ב 28-במרס ,יום הבחירות לכנסת השבע עשרה ,נורו ,לראשונה ,שתי
רקטות קסאם ורקטה תקנית מסוג גראד  122מ"מ לעבר אשקלון.16
מאז ירי זה נורו מעת לעת רקטות מתוצרת עצמית לעבר אשקלון,
תופעה שלא הייתה מוכרת בשנים הקודמות 17:ב 4-ביולי נחתה
רקטת קסאם משופרת בסמוך למבנה בית ספר תיכון בלב העיר
אשקלון; ב 5-ביולי נפלה רקטת קסאם משופרת בשטח פתוח סמוך
לשכונת מגורים באשקלון; ב 14-באוגוסט נחתה רקטה תקנית מסוג
גראד במרינה באשקלון.

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

 16המדובר ברקטת גראד מוברחת שהטווח שלה יכול להגיע עד כ 20.4-ק"מ.
 17בדרך כלל ,אלה הן רקטות מייצור עצמי בעלות מנוע מפוצל לשניים ,כדי להגביר את הטווח.
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ג .ב 9-יוני נהרג ג'מאל אבו סמהדאנה ,ראש ועדות ההתנגדות העממית.
הדבר הביא להסלמה בירי ובמהלך החודשים יוני-יולי חל גידול חסר
תקדים בהיקפו )ביוני אותרו  134נפילות וביולי  .(197במהלך חודש
יוני ,השתלבה העלייה בהיקף הירי ,בפעילות טרור אינטנסיבית
מהרצועה ,ששיאה בא לידי ביטוי בתקיפת כוח צה"ל וחטיפתו של
החייל גלעד שליט ) 25ביוני( 18.הפעילות האינטנסיבית של כוחות
צה"ל בדרום הרצועה ובצפונה בעקבות החטיפה )מבצע "גשמי קיץ"(
עלייה נוספת בהיקף הירי.
ד .במהלך מלחמת לבנון השנייה )יולי-אוגוסט( ביצעו המחבלים ירי
רקטות מאסיבי מהרצועה .הירי הגיע בחודש יולי לשיא של 197
נפילות .לקראת סוף המלחמה )אוגוסט( דעך היקף הירי.
ה .מבצע רחב היקף של צה"ל ברצועה ) 7-1בנובמבר( הביא להגברת ירי
הרקטות .בימי המבצע )שכונה "ענני סתיו"( ריכזו ארגוני הטרור
הפלסטינים מאמץ ירי מיוחד )סה"כ אותרו במהלך המבצע 119
נפילות ובחודש נובמבר כולו  .(182כמה שעות לאחר סיום המבצע
שיגרו פעילי חמאס מטח של ארבע רקטות לעבר אשקלון .אחת
הרקטות נפלה ליד בית ספר בדרום העיר וזוהתה ע"י אנשי החבלה
כרקטה משופרת מייצור עצמי בעלת מנוע מפוצל לשני חלקים.
ו .ב 26-בנובמבר נכנסה לתוקפה הפסקת אש ברצועת עזה בעקבות הבנה
שהושגה בין ראש ממשלת ישראל אהוד אולמרט לבין יו"ר הרשות
הפלסטינית אבו מאזן .למרות ההכרזה על הפסקת האש נמשך ירי
הרקטות אף כי בהיקף נמוך יחסית .את האחריות לרוב אירועי הירי
נטלו על עצמן התארגנויות פתח ברצועה ,שהודיעו בפומבי על
התנערותן מההסכם .בחודש דצמבר חזר הירי ל"שגרה" ) 58נפילות(,
אך "שגרה" זו הייתה גבוהה בהרבה מה"שגרה" החודשית שהייתה
נהוגה בשנים הקודמות.
 18ראו לקט" :תקיפת כוח צה"ל וחטיפת חייל באזור כרם שלום" מה 26-ביוני ולקטי העדכון.
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בית בקיבוץ כרמיה שנפגע כתוצאה
מירי רקטות
)רויטרס 3 ,פברואר .2006
צלם :אמיר כהן(

היקף הירי בשנת 2007
ירי הרקטות בשנת 2007

300

סה"כ  783נפילות
רקטות
250

257

200

150

100
65

70
59

81
61

50

63
43
25

31

28

0
נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

44

 .29בשנת ) 2007נכון לתחילת דצמבר( נמשך ירי רחב היקף של רקטות ,הצפוי
להערכתנו להגיע לרמה דומה לזו של שנת  .2006זאת ,למרות שבשנת 2007
לא ביצע צה"ל )עד כה( מבצע רחב היקף בתוך הרצועה ולא התרחשה
מלחמה אזורית דוגמת מלחמת לבנון השנייה .סה"כ אותרו במהלך השנה
)נכון לסוף נובמבר(  783נפילות במחצית השנייה של  2007הגיע הממוצע
החודשי ל 80-60-נפילות.
 .30עליית מדרגה בולטת בהיקף הירי התחוללה במהלך חודש מאי ,עם החרפת
העימותים הפנימיים בין חמאס לבין פתח ברצועת עזה .בחודש זה אותרו
 257נפילות ,שיא הנפילות החודשי בכל הזמנים .מתקפת רקטות זו גבתה
את חייהם של שני תושבי שדרות .מתקפת הרקטות במאי מהווה דוגמא
מובהקת להשפעתם של אירועים פנים-פלסטיניים )שישראל אינה
מעורבת בהם( על מדיניות ירי הרקטות של חמאס ושל שאר ארגוני הטרור.
בראיון שהעניק ד"ר מוסא אבו מרזוק ,סגן ראש הלשכה המדינית של
חמאס הוא טען ,כי חמאס פתחה במתקפת רקטות נגד ישראל ,כדי להביא
להפסקת ההתנגשויות האלימות עם פתח) .פלסטין 9 ,ביוני .(2007
 .31מאז השתלטות חמאס על רצועת עזה ,נוקטת חמאס במדיניות ירי מרוסנת
המוכתבת ע"י עניינה לבסס את שליטתה ברצועה .הזרוע
המבצעית-טרוריסטית של חמאס ,גדודי עז אלדין אלקסאם ,נמנעת
ממעורבות ישירה בירי הרקטות ומתמקדת בירי פצצות מרגמה לעבר
ישובים ,מעברי גבול ויעדים צבאיים בסמוך לגדר המערכת .אולם ,שיקולים
מדיניים לא הניעו עד כה את חמאס לנקוט במהלכים להפסקת הירי
מהרצועה .נהפוך הוא .חמאס מאפשר ואף מעודד את המשך ירי הרקטות
ע"י ארגוני הטרור הקטנים יותר :הג'האד האסלאמי בפלסטין ,גורמי פתח
ברצועה ,ועדות ההתנגדות העממית וגורמי טרור נוספים .כפועל יוצא מכך,
נמשכה "שגרה" גבוהה של כ 80-60-נפילות מידי חודש ,גם לאחר
השתלטות חמאס על הרצועה.
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בית מגורים בשדרות שנפגע כתוצאה
ממתקפת הרקטות של חמאס
)רויטרס 15 ,במאי  .2007צלם :אמיר כהן(

 .32בקרב ארגוני הטרור שביצעו את הירי מאז השתלטות חמאס על הרצועה
בולט הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שבעבר מילא תפקיד מרכזי גם בטרור
המתאבדים .כך ,למשל ,בתחילת ספטמבר התרברבו פעילי הג'האד
האסלאמי בפלסטין כי ירי הרקטות שביצעו כוון לשבש את פתיחת שנת
הלימודים בישראל .19בפועל נורו לעבר העיר שדרות שתי רקטות בבוקר
ה 2-בספטמבר מטחים נוספים ,חריגים בהיקפם ,של תשע רקטות נורו
ב 3-בספטמבר .ב 27-26-באוקטובר ,שיגר הארגון מטח רקטות לעבר ישראל
והודיע כי הן נועדו לציין את יום השנה למותו של פתחי שקאקי ,מנהיג
הארגון שנהרג בסיכול ממוקד ע"י ישראל )אוקטובר .(1995
 .33אירוע ירי בולט היה שיגור רקטה בליל  11-10בספטמבר מאזור בית לאהיא
שבצפון רצועת עזה .הרקטה ,מדגם קדס משופר ,שוגרה ע"י הג'האד
האסלאמי בפלסטין ופגעה במרכז בסיס טירונים בזיקים .כתוצאה
מהפיצוץ נפצעו  50חיילים בדרגות פציעה שונות )ארבע באורח קשה ,שבע
באורח בינוני ו 39-באורח קל(.20

19

20

ראו בהקשר לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :דוברים של הג'האד האסלאמי בפלסטין טוענים כי מטחי
הרקטות לעבר שדרות כוונו לקראת תחילת שנת הלימודים .הם מתרברבים כי עלה בידם לשבש את פתיחת שנת
הלימודים של ילדי שדרות ואת חיי האזרחים הישראלים" ) 5בספטמבר.(2007 ,
ראו לקט מרכז המידע למודיעין ולטרור" :רקטה ששוגרה בליל  11-10בספטמבר לעבר צפון הנגב פגעה בבסיס
צה"ל בזיקים .כתוצאה מהירי נפצעו  50חיילים" ) 11בספטמבר .(2007
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שרידי הרקטה שנפלה בבסיס הטירונים בזיקים
ופצעה כ 50-חיילים

גילויי שמחה בעיר עזה בעקבות הפגיעה בחיילים בבסיס זיקים  :חלוקת ממתקים לעוברים
ולשבים )ראמתאן 11 ,בספטמבר(
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פרק ד  -היבטים טכנולוגיים של "נשק הרקטות"
מאפיינים כלליים
 .1הרקטות המיוצרות ע"י ארגוני הטרור הפלסטינים הנן כלי נשק פשוט ללא
מנגנון הנחיה כלשהו .הן מיוצרות מצינורות מתכת זמינים )כמו למשל
צינורות מים( הממולאים בחומרי נפץ והודפים ,שברוב המקרים הנם
מאולתרים ומיוצרים מחומרים ביתיים זמינים )כמו סוכר ודשנים
המשמשים לחקלאות( .הציוד המשמש לייצור רקטות אינו ברמה טכנולוגית
גבוהה והוא נמצא בשימוש נרחב בסדנאות ובמסגריות אזרחיות ברצועת
עזה.

מבנה אופייני של רקטה
מקטע
הנחיר

חוטר

כנפוני ייצוב

מקטע המנוע

מחבר

רש"ק

מרעום
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 .2פגיעתן של הרקטות הנה אקראית .קשה מאד לכוון אותן לעבר מטרה
"נקודתית" והירי מכוון ברובו לעבר ריכוזי אוכלוסייה .ה"הצלחות"
שנוחלים ארגוני הטרור בירי הרקטות הנם פרי מקריות וסטטיסטיקה
)ככל שגדל היקף הירי ומשתכללת הטכנולוגיה גדל הסיכוי לפגיעה
"מוצלחת"( .עם זאת ,כאשר ישנה פגיעה ישירה ,היא עלולה לגרום לנזק
חומרי ניכר ולאבידות בנפש.
 .3לאחר השיגור ננטשים בדרך כלל המשגרים בשטח או מוטענים ברקטות
נוספות .21ברוב המקרים עושים ארגוני הטרור הפלסטינים שימוש במשגרים
חד-מסילתיים מאולתרים נייחים .המשגר מורכב מכמה מוטות מתכת
המחוברים ביניהם ומקובעים לקרקע .מרבית אירועי הירי מתאפיינים
בשיגור של רקטות בודדות .ברבע מהמקרים התבצע שיגור של כמה רקטות
במקביל .במקרים בודדים בוצע השיגור מכלי רכב.
 .4ברבות השנים פיתח כל אחד מארגוני הטרור הבולטים ברצועת עזה מערך
ייצור עצמי של רקטות ,כאשר כל ארגון מנסה לפתח דגמים ייחודיים משלו
)להם הוא מעניק שמות סמליים עפ"י הטרמינולוגיה השגורה אצל כל
ארגון( .אולם מההיבט הטכני קיים הבדל מזערי בין סוגי הרקטות של
הארגונים השונים .אלה שונות בצורתן ,בחומרים המרכיבים אותן ובטווחי
השיגור שלהן .מערך הייצור של תנועת חמאס הנו המתקדם ביותר וכאשר
היא נוטלת חלק ישיר בירי הרקטות אזי היקפו צפוי לעלות בצורה
משמעותית.
 .5פרויקט הייצור העצמי של הרקטות החל כבר במאי ) 2001סמוך למועד
השיגורים הראשונים( .מאחורי הפרויקט עמד הרצון לחקות את מאזן
ההרתעה שיצר ארגון חזבאללה עם ישראל באמצעות "נשק הרקטות"
אשר ,בראיית ארגוני הטרור )וחזבאללה( הוביל לנסיגה החד-צדדית של

21

המשגר נותר בשטח בשל משקלו הרב המקשה על חוליית הירי את הפינוי המהיר מהשטח .לאחרונה אירעו כמה
מקרים בהם אותרו בצפון הרצועה חוליות שיגור מטעינות מחדש משגרים שנותרו בשטח .לעיתים נשלחו ילדים
לשטח כדי להטעינם מחדש .
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צה"ל מאזור הביטחון )מאי  .22(2000מערך הייצור העצמי הלך והשתפר
במהלך העימות האלים והפך לתשתית נרחבת המאפשרת לארגוני הטרור
שימוש שיטתי לאורך זמן ברקטות מייצור עצמי.

נתונים טכנולוגיים של הרקטות מייצור עצמי
רקטות קסאם של חמאס

רקטת קסאם )טלוויזית אלאקצא 17 ,בספטמבר (2007

 .6לרשות חמאס ,כאמור ,עומד מערך ייצור רקטות המורכב מבתי מלאכה
ומחרטות המצויים בקרב ריכוזים צפופים של אוכלוסייה .רקטות הקסאם
המיוצרות על ידה מגיעות עד לטווח של כעשרה ק"מ .כמו כן ייצרה חמאס
כמה רקטות משופרות בעלות מנוע מפוצל לשני חלקים כדי להגביר את
טווח הרקטה .רקטות אלה מסוגלות להגיע לטווחים של למעלה מ12-
ק"מ .קרי ,לחמאס יש יכולת פגיעה לטווח של אשקלון ונתיבות באמצעות
הרקטות המיוצרות על ידה ובקשת הטווחים שלהן מצויים שדרות ורוב
ישובי הנגב המערבי.
 .7רקטות קסאם המיוצרות ע"י חמאס ,הנן רקטות בעלות מבנה בסיסי
"קלאסי" ,המוכר מרקטות תקניות בעולם .הרקטה מורכבת משני מקטעים
ראשיים :מנוע וראש קרבי )רש"ק( ,המחוברים ביניהם .רש"ק הרקטה
מכיל מרעום וחומר הנפץ האמור להתפוצץ ברגע פגיעת הרקטה במטרה.
22

מערך הרקטות של חזבאללה נשען על רקטות ,אשר "מיובאות" ללבנון מסוריה ומאיראן .בשל הקושי להבריח
רקטות לרצועת עזה נאלצים ארגוני הטרור להישען על מערך ייצור עצמי.
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 .8מקורם של מרבית חומרי הגלם המשמשים ליצור חלקי המבנה של רקטות
קסאם הוא בתעשייה האזרחית )צינורות ,לוחות פלדה ,ברזל ואלומיניום
גולמיים( .בראשיתו של תהליך הפיתוח הנו ההודפים )מנוע( וחומרי הנפץ
)רש"ק( מיוצרים מחומרים זמינים ,בעיקר דשנים )דוגמת דשן חנקתי(,
שיובאו לרצועה לצורכי חקלאות .בתקופה האחרונה ,כחלק מהפעולות
לשיפור היכולות הטכנולוגיות של הרקטות ,מתרחב השימוש בחומרים
תקניים או ניסיונות לייצר חומרים כאלה ברצועת עזה.
 .9מאז תחילת השימוש ברקטות מייצור עצמי ) ,(2001חל בהן שיפור
משמעותי בכמה תחומים:
א .שיפור הטווח  -הטווח של רקטת קסאם  1הגיע לכשלושה ק"מ .כיום
מיוצרות ע"י חמאס רקטות בעלות טווח של עשרה ק"מ.
ב .תחום חומרי המבנה  -שיפור משמעותי בתהליך הייצור והרכבה של
החלקים המתכתיים של הרקטות.
ג .הרכב ומבנה החומר ההודף  -בחודשים האחרונים חלה התקדמות
משמעותית ביכולות ייצור החומר ההודף )החומר המרכיב את הרקטה
והגורם לתאוצה שלה( .כיום מיוצרים מנועי רקטה איכותיים יותר.
ד .הרכב ויכולות הביצוע של הרש"קים  -בתחום הרכב חומר הנפץ לא
חל שינוי משמעותי .אולם ,לאחרונה נוספו כדוריות רסס לרש"ק
המגדילות את אפקט הנזק ואת כמות הנפגעים.

 .10ברשות חמאס יש כיום ארבעה דגמים עיקריים של
רקטות:

רקטות מדגם קסאם 2
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א .קסאם  - 2רקטות בעלות הודף משופר המגיעות לטווחים של 10-8
ק"מ ,שייעודן להוות איום על דרום העיר אשקלון ועל סביבותיה.
להלן המפרט הטכני של הרקטות:
; משקל כולל  40-30 -ק"ג.
; קוטר  115 -מ"מ.
; אורך  180 -ס"מ.
; טווח מירבי  10-7 -ק"מ.
; משקל חומר הנפץ ברש"ק  -כארבעה ק"ג.
ב .קסאם  2קצר  -רקטות המשוגרות בדרך כלל לעבר שדרות וישובי
הנגב המערבי .רוב הרקטות שמשוגרות ע"י חמאס הנן מדגם זה.
המפרט הטכני של הרקטות הללו:
; משקל כולל  35 -ק"ג.
; קוטר  -כ 115-מ"מ.
; אורך  180 -ס"מ.
; טווח מירבי  7-6 -ק"מ.
; משקל רש"ק  -כשמונה ק"ג.

רקטת קסאם  2קצר

ג .קסאם  2ארוך  -יעודן העיקרי להוות איום על העיר אשקלון
והמתקנים האסטרטגיים שבאזור .המדובר ברקטות בעלות אורך
מוגדל או חומר נפץ משופר .להלן המפרט הטכני של הרקטות הללו:
; משקל כולל  -כ 50-ק"ג.
; אורך כולל  250 -ס"מ.
; קוטר  115 -מ"מ.
; טווח מירבי  10 -ק"מ.
; משקל הרש"ק  8 -ק"ג.
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ד .רקטות בעלות שני מנוע מפוצל לשני חלקים  -מעין שחזור של רקטות
גראד התקניות .הרקטות הוכנסו לשימוש לראשונה במהלך מבצע
"גשמי קיץ" )יוני  (2006לאחר חטיפת גלעד שליט .השימוש ברקטות
אלו הנו ,לפי שעה ,מוגבל .להלן המפרט הטכני של הרקטות הללו:
; משקל כולל  50-40 -ק"ג.
; אורך כללי  260 -ס"מ.
; קוטר  115 -מ"מ.
; טווח מירבי  -כ 10-ק"מ.
; משקל הרש"ק  10 -ק"ג.
 .11חמאס משקיעה מאמצים רבים ומתמידים לפיתוח טכנולוגי של הרקטות
ובכלל זה:
א .שיפור היכולות הטכניות  -בדגש על טווח ואורך חיי מדף .כיום אורך
חיי המדף הוא קצר יחסית )כמה חודשים( והדבר אינו מאפשר אגירת
מלאי גדול של רקטות .כמו כן מתבצעים ניסיונות לשיפור האמינות
והדיוק.
ב .הגדלת קצב הייצור  -באמצעות הכנסת שיפורים בקווי הייצור
והרחבת מערך הייצור.
ג .הגדלת מלאים  -מלאי הרקטות של חמאס עומד להערכתנו על כמה
מאות רקטות רובן הגדול לטווחים של עד עשרה ק"מ .23שיפור באורך
חיי המדף של הרקטות יביא גם להגדלת המלאים.

23

בהתבסס על נתוני ירי הרקטות שנורו לעבר ישובי הנגב המערבי במהלך סבב העימותים האחרון בין חמאס
ופתח .סה"כ נורו בתקופה שבין  15במאי  2 -ביוני  223 2007רקטות .כ 40-אחוזים מהן נורו ע"י חוליות
המשתייכות לתנועת חמאס.
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 .12תנועת חמאס עוסקת גם ברכש של רקטות תקניות המוברחות לרצועה
ממצרים דרך ציר פילדלפי ודרך מערכת מנהרות שבין הרצועה לבין שטח
מצרים .בידי חמאס מצויות רקטות תקניות  122מ"מ מסוג גראד
המסוגלות להגיע לטווחים של עד כ 20-ק"מ .היתרונות של רקטות תקניות
הנן בעיקר בטווחים המשופרים ,באמינות ובאורך חיי המדף שלהן .כמו כן
בעת השתלטות חמאס על רצועת עזה )יוני  (2007הוחרמו על ידם כמה
רקטות גראד.

רקטות קדס של הג'האד האסלאמי בפלסטין
 .13לג'האד האסלאמי בפלסטין מערך ייצור רקטות משלו מדגמי קדס אולם
יכולת הייצור שלו נופלת מזו של חמאס .24טווחי הירי של הרקטות שמייצר
הארגון נמוכים מעט מאלה של חמאס .מרבית הרקטות מדגם קדס משיגות
טווח של כתשעה ק"מ )לעומת כעשרה ק"מ של חמאס( .כמו כן ברשות
הארגון כמה רקטות תקניות ,אותן הוא מבריח ממצרים .ב 28-במרס 2006
שיגר הארגון לראשונה רקטה תקנית בקוטר  122מ"מ בעלת טווח של כ20-
ק"מ לעבר אזור התעשייה באשקלון )ניסיון אשר כשל(.
 .14קצב ייצור הרקטות של הג'האד האסלאמי בפלסטין נמוך מזה של חמאס.
מגבלה זו מוצאת ביטויה בעיקר במהלך הסלמה המחייבת הגברת קצב
ייצור הרקטות .מאידך ,בשגרה ,כאשר היקפי הירי נמוכים ,יש לארגון
יכולת להתמיד בירי מספר קטן של רקטות לאורך זמן .הארגון עושה מאמץ
פיתוח טכנולוגי שמטרתו ,להגדיל את טווח הרקטות ולהרחיב את מצאי
הרקטות שברשותו .בתחילת  2007הארגון הציג דגם של משגר רב-קני
המותקן על כלי רכב .בעבר ביצע הארגון כמה פעמים ירי רקטות מכלי רכב
אולם לא ידוע מהו היקף השימוש שעושה הארגון בכלים אלו .עד כה זהו
הארגון היחיד העושה שימוש במתווה ירי זה.
24

דובר פלוגות ירושלים )הזרוע המבצעית-טרוריסטית של הג'האד האסלאמי בפלסטין( אמר כי יחידת ההנדסה
והטכנולוגיה של הארגון שוקדת על פיתוח וחידוש של נשק הרקטות כדי לעקוף את המכשולים שמציבים
בפניהם כוחות הביטחון הישראליים )גדר ההפרדה ,ביצורים ונוכחות צפופה של כוחות בשטח( .לדבריו ,בידי
הארגון מצויה כמות רקטות המספיקה לירי של "חמש רקטות ביום לאורך שנתיים" )ראיון לכתב אלקדס
אלערבי 5 ,בנובמבר .(2007
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הדגמה של ירי רקטה ממשגר רב-קני מותקן על גבי כלי רכב ,שהציג הג'האד האסלאמי
בפלסטין )טלוויזיה אלג'זירה 21 ,בינואר .(2007

 .15רקטות קדס הן רקטות פרי ייצור הג'האד האסלאמי בפלסטין .ברשות
הארגון כמה דגמי רקטות שעיקר ההבדל ביניהם ,בדומה לרקטות קסאם,
הנו באורך ובטווח המירבי .המבנה הכללי של הרקטה דומה מאד לזה של
רקטות מתוצרת חמאס.

תמונתו של מחמד דחדוח פעיל מבצעי בכיר של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שנהרג ע"י
ישראל בסיכול ממוקד ) 20במאי  .(2005על הרקטות מופיעה הכתובת]" :רקטת[ קדס לטווח
בינוני" .רקטות כאלה משגר הארגון לעבר ישובי הנגב המערבי לעיתים תכופות.
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.16

להלן דגמי הרקטות שברשות הג'האד האסלאמי בפלסטין:
א .קדס  2סוג א:
;

משקל כולל  23.5 -ק"ג.

;

אורך כולל  150 -ס"מ.

;

קוטר  90 -מ"מ.

;

טווח מירבי  6 -ק"מ.

;

משקל הרש"ק  8 -ק"ג.

רקטת קדס 2

ב .קדס  2סוג ב:
;

משקל כולל  33.5 -ק"ג.

;

אורך כולל  110 -ס"מ.

;

קוטר  115 -מ"מ.

;

טווח מרבי  7 -ק"מ.

;

משקל הרש"ק  8 -ק"ג.

ג .קדס  3סוג א:
; משקל כולל  35 -ק"ג.
; אורך כולל  130 -ס"מ.
; קוטר  102 -מ"מ.
; טווח מירבי  8.5 -ק"מ.
; משקל הרש"ק  7-6 -ק"ג.

רקטת קדס ) 3עם כיתוב
בעברית לצרכי המלחמה
על התודעה (
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ד .קדס  3סוג ב:
; משקל כולל  42 -ק"ג.
; אורך כולל  200 -ס"מ.
; קוטר  127.5 -מ"מ.
; טווח מירבי  9 -ק"מ.
; משקל הרש"ק  8 -ק"ג.

רקטות נאצר של ועדות ההתנגדות העממית
 .17ועדות ההתנגדות עושות שימוש ברקטות פרי ייצורן מסוג נאצר .ברשות
הארגון שלושה דגמים עיקריים:
א .נאצר  3ארוך:
; משקל כולל  30 -ק"ג.
; אורך כולל  160 -ס"מ.
; קוטר  90 -מ"מ.
; טווח מירבי  9 -ק"מ.
; משקל רש"ק  10-9 -ק"ג.

רקטת נאצר  3ארוך

ב .נאצר  3קצר:
; משקל כולל  25 -ק"ג.
; אורך כולל  125 -ס"מ.
; קוטר  90 -מ"מ.
; טווח מרבי  6 -ק"מ.
; משקל הרש"ק  10-9 -ק"ג.

רקטת נאצר  3קצר
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ג .נאצר : 4
; משקל כולל  40 -ק"ג.
; אורך כולל  180 -ס"מ.
; קוטר  115 -מ"מ.
; טווח מירבי  9 -ק"מ.
; משקל הרש"ק  10-9 -ק"ג.

רקטת נאצר 4

רקטות אלאקצא של פתח
.18

רקטות אלאקצא הן פרי ייצור עצמי של ארגון פתח .הרקטות דומות מאד
בצורתן וביכולותיהן לרקטות קסאם של חמאס.

רקטת אלאקצא של ארגון פתח

.19

לאחרונה הציגו פעילי הארגון בעת מפגן צבאי שערכו רקטה חדשה פרי
ייצור עצמי המכונה אליאסר ,שלטענתם מגיעה לטווח של  15ק"מ.
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רקטות מסוג אליאסר )אלג'זירה 6 ,בנובמבר (2007

רקטות "צמוד" של החזית העממית לשחרור פלסטין
 .20בידי הארגון רקטות המכונות "צמוד" .רקטות אלו מגיעות לטווח של עד
 7ק"מ.
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עזה
סיכום סוגי
סיכום
ברצועת עזה
הטרור ברצועת
ארגוני הטרור
בידי ארגוני
רקטות בידי
סוגי ההרקטות

ארגון
ארגון

חמאס

הג'האד האסלאמי בפלסטין

וטווח
רקטות וטווח
סוגי רקטות
סוגי
קסאם  -1עד  3ק"מ.
קסאם  2קצר  10-7 -ק"מ.
קסאם  2ארוך  10 -ק"מ.
קסאם  2בעלות מנוע מפוצל לשני חלקים -
כ 12-ק"מ.
קדס  2סוג א  6 -ק"מ.
קדס  2סוג ב  7 -ק"מ.
קדס  3סוג א 8.5 -ק"מ.
קדס  3סוג ב  9 -ק"מ
נאצר  3ארוך  9 -ק"מ.
נאצר  3קצר 6 -ק"מ
נאצר  9 - 4ק"מ

ועדות ההתנגדות העממית
אלאקצא  7-6 -ק"מ.
אליאסר  -כ 15-ק"מ )בפיתוח(
פתח
צמוד  -עד  7ק"מ.

החזית העממית לשחרור פלסטין
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רקטות תקניות מסוג גראד
 .21בנוסף לרקטות מייצור עצמי נמצאות ברשות כמה ארגונים כמה רקטות
בקוטר  122מ"מ )גראד( .המדובר ברקטות תקניות רוסיות שייצורן החל
בשנות השישים של המאה ה .20-הרקטות הנן בעלות ראשי נפץ תקניים,
טווח מרבי של  20.4ק"מ ומשקל הרש"ק  18ק"ג .בשל הטווח המוגדל ,גודל
הרש"ק ושיטת הרסס של הרקטות אפקט הנזק שלהן גדול מזה של
רקטות מתוצרת עצמית.
 .22רקטות אלה דומות לאלו שסיפקו איראן וסוריה לחזבאללה ,שעשה בהן
שימוש נרחב במהלך מלחמת לבנון השנייה .25הרקטות שבידי ארגוני
הטרור הוברחו לרצועת עזה ממצרים .26גורמי ביטחון ישראליים שבו
והתריעו כי מאז ההתנתקות ,וביתר שאת מאז השתלט חמאס על רצועת
עזה ,מגיעים לרצועת עזה משלוחים של אמצעי לחימה ביניהם רקטות
גראד תקניות מתוצרת רוסיה.

רקטת גראד של ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין ,מוצאת ממכונית שנפגעה בעקבות תקיפה
אווירית של צה"ל )הצילום באדיבות ערוץ  13 , 10יוני (2006

 25מרבית הרקטות שנורו ע"י חזבאללה לעבר ריכוזי אוכלוסייה בישראל במלחמת לבנון השנייה היו רקטות  122מ"מ
מסוגים שונים 122 :מ"מ נפיץ 122 ,מ"מ גראד בעלות טווח מוגדל ו 122-מ"מ מצרר.
 26בראיון שהעניק "מומחה" לחומרי נפץ מהרצועה אמר כי לחוליות ההנדסה ברצועה אין יכולות לייצר רקטה מסוג
זה ,שכן לייצור המטען ההודף קיימים ברצועה חומרים מאולתרים בלבד )אתר פראס 4 ,בינואר (2007
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 .23ניסיון הירי הראשון של רקטה ראשונה מסוג גראד לעבר ישראל היה
ב 28-במרס  2006יום הבחירות לכנסת ה .17-באירוע זה שוגרה רקטה
שהשיגה טווח של כחמישה ק"מ והיא נפלה בחולות זיקים .לאחרונה )7
באוקטובר  (2007אותרה נפילה של רקטה מסוג גראד בשטח פתוח ממערב
לנתיבות )טווח של כ 12-ק"מ( .ארגוני הטרור עדיין לא עושים ברקטות
גראד שימוש שיטתי ונרחב ושומרים אותם ,להערכתנו ,לאירועים מיוחדים.
שימוש נרחב ברקטות גראד עלול להגדיל את מספר הישובים הנמצאים
בקשת הטווחים של הרקטות וליצור איום על ריכוזי אוכלוסייה ומתקני
תשתית הנגב )עד  20.4ק"מ ,קו ניצנים קריית-גת(.
 .24להלן פרטים טכניים אודות רקטות הגראד:
; משקל כולל  66-62 -ק"ג.
; אורך כולל  280 -ס"מ.
; קוטר  122 -מ"מ.
; טווח מירבי  20.4 -ק"מ.
; משקל רש"ק  18 -ק"ג.
שרידי רקטה מסוג גראד שנורתה
במאי 2006

הירי הראשון של רקטת גראד

מימין :מבט כללי על שרידי רקטה  122מ"מ תקנית )גראד( ,שנחתה בזיקים.
משמאל :המכתש שנוצר כתוצאה מפיצוץ הרקטה ) 28במרס (2006
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פיתוח ושיפור היכולות הטכנולוגיות

 .25מאז תחילת השימוש ב"נשק הרקטות" ) ,(2001עושים חמאס וכמה ארגוני
טרור נוספים מאמצים להרחיב את היקף ייצור הרקטות ולשפר את
היכולות הטכניות שלהן .השיפורים מתמקדים בעיקר בהגדלת טווח הירי
לעבר ישראל כדי להכניס ישובים נוספים למעגל הירי .הגדלת הטווח
מאפשרת גם ירי מעומק הרצועה ,תוך צמצום החשיפה לאמצעי התצפית
של צה"ל והחיכוך עם כוחות צה"ל הפועלים לאורך גדר המערכת.
 .26מאז תחילת העימות פיתחו ארגוני הטרור כמה דגמים של רקטות ,שהשוני
ביניהן הוא בעיקר גודל הרקטה .כל דגם מציין רקטה כבדה יותר מהדור
הקודם .דגמי הרקטות סומנו עפ"י הדורות במספרים  .3 ,2 ,1כיום רוב
הרקטות בהן עושים הארגונים שימוש הנן מדגמי  .2כתוצאה מכך עלה
בידם במהלך שנות העימות להגדיל את טווח הירי של רקטות מתוצרת
עצמית מכשלושה ק"מ לכ 10-6-ק"מ .לצורך שיפור היכולות הטכנולוגיות
מקבלים ארגוני הטרור ידע מחזבאללה ומאיראן ,השואפות להעתיק את
ההצלחה שנחלו בזירה הלבנונית לשטחי הרשות הפלסטינית.

מחרטה לייצור רקטות בשכונת אלזייתון בעזה לאחר שהותקפה ע"י חיל האוויר
)טלוויזית אלג'זירה 18 ,באוגוסט (2006
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משלוח של צינורות שניסה להבריח סוחר ברזל פלסטיני שנתפס ע"י כוחות הביטחון
במחסום ארז .צינורות מעין אלו משמשים לייצור רקטות ) 4במרס (2007

מלאי הרקטות ואופן אחסונו
 .27לפי שעה אורך חיי המדף של הרקטות הנו קצר יחסית והוא מוערך במספר
חודשים .הדבר מפחית את כדאיות הייצור של מלאי גדול של רקטות .יתרה
מזו ,מלאי גדול המאוחסן במחסנים מרכזיים עלול להוות יעד אטרקטיבי
לתקיפות ישראליות .לפיכך מעדיפים ארגוני הטרור ברצועת עזה להחזיק
מלאים קטנים יחסית של רקטות ,דבר המגביל את יכולתם לשגר כמויות
גדולות של רקטות לאורך פרקי זמן ממושכים.
 .28ברשות ארגוני הטרור שלושה סוגי מלאי ,המפוזרים במקומות שונים
ברצועת עזה:
א .מלאי "השגרה"  -כמה רקטות הפרוסות בשטח רצועת עזה בעיקר
בבתים ובמחסנים השייכים לפעילי הטרור מבצעי הירי .רקטות אלה
מוכנות לירי מיידי ,בהינתן הנחיה לכך.
ב .מלאי נוסף  -רקטות המפוזרות בבתים ובמתקנים בקרב האוכלוסייה
האזרחית  .מלאי זה מאוחסן בחלקו במנהרות מתחת לבתים.
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ג .רקטות במצב מפורק  -קיימות רקטות המאוחסנות במצב מפורק,
כאשר גוף הרקטה מאוחסן בנפרד מההודף .האחסנה של החלקים
בנפרד מבטיחה הארכה כלשהי של חיי המדף של ההודף .בשעת הצורך
מורכבים החלקים באופן מהיר.
.29

האילוץ המבצעי הנובע מקיומו של מלאי מוגבל של רקטות נחשף בעת
מתקפת הרקטות המאסיבית בחודש מאי  .2007לאחר כעשרה ימים של ירי
מאסיבי ) 40-10רקטות ליום( ,חלה ירידה משמעותית בהיקף הירי .לדברי
ראש שירות ביטחון כללי ,יובל דיסקין ,נבעה הירידה בהיקף הירי ,בין
היתר ,גם ממגבלות ביכולת הייצור וקשיים בשינוע הרקטות אל מרחבי
השיגור ) 28 ,ynetבמאי .(2007

 .30מלאי הרקטות מהסוגים השונים ממוקם ,כאמור ,בקרב ריכוזים צפופים
של אוכלוסייה אזרחית המשמשת עבור ארגוני הטרור כ"מגן אנושי"
לתשתית הייצור והאחסון של ארגוני הטרור .להלן כמה דוגמאות.
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דוגמאות לאחסון אמצעי לחימה בקרב ריכוזי אוכלוסייה לשם הגברת
שרידותן מפני תקיפות ישראליות

בית במחנה הפליטים ג'באליא אשר שימש כמחסן אמצעי לחימה עבור חמאס .במקום אוחסנו
מטעני חבלה במשקל של עשרות ק"ג .הבית הותקף ע"י צה"ל

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 כעשרה מטרים ממסגד .המבנה הותקף ע"י צה"ל.
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פרק ה  -כישלון המאמץ ל"ייצוא" הרקטות והמרגמות ליהו"ש
כללי
 .1מאז תחילת העימות ,וביתר שאת מאז ההתנתקות ,חותרים ארגוני הטרור
להעתיק את יכולות הירי של הנשק תלול המסלול )מרגמות ורקטות(
ליהודה ושומרון .זאת ,כדי להכניס ריכוזי אוכלוסייה במרכז מדינת ישראל
למעגל ירי הרקטות ,27לתת מענה לקשיים המבצעיים שיצרה עבורם גדר
הביטחון וליצור "מאזן אימה" אפקטיבי יותר עם ישראל.28
 .2עד כה לא עלה בידי ארגוני הטרור בידם להשיג התקדמות משמעותית
בהברחה או פיתוח נשק תלול מסלול ביהו"ש בעיקר בשל פעילות הסיכול
והמנע היעילה של כוחות הביטחון הישראליים ,שנוכחותם בשטח מגבילה
את חופש הפעולה של ארגוני הטרור.

הכיתובית :
"קסאם "2

פרסום באתר האינטרנט של חמאס לאחר ההתנתקות :רקטות הקסאם בגדה הכבושה -
נשק ההרתעה בשלב הבא) ...אתר האינטרנט של גדודי עז אלדין אלקסאם(.

 27ערים גדולות כגון ירושלים ,פתח תקווה וכפר סבא נמצאות בטווח הירי של רקטות מייצור עצמי של ארגוני הטרור
השונים )כתשעה ק"מ( .שימוש ברקטות תקניות ארוכות טווח כגון גראד עלול להכניס ערים ומתקני תשתית
אסטרטגיים נוספים בגוש דן ובשרון למעגל הירי.
 28ראו לקט מידע" :מאמר באתר האינטרנט של חמאס משקף את חתירת התנועה להעתיק את יכולות הייצור של
טילי הקסאם ליהו"ש .כותב המאמר צופה כי טילי הקסאם ייצרו "מאזן אימה" עם ישראל ויהוו את
"נשק השעה" בשלב הבא של העימות ,אשר ייתן מענה ל"גדר הביטחון" הישראלית ) 28ביוני.(2005 ,
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ניסיונות "ייצוא" ידע מהרצועה ליהו"ש
 .3במסגרת פעילות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון אותר עד כה מספר קטן
של חוליות מקומיות ,בעיקר באזור השומרון ,שניסו לייצר נשק תלול
מסלול .לפי שעה רק מעטות מהחוליות הללו הגיעו לכדי יכולות שיגור וגם
ניסיונות השיגור היו בלתי משמעותיים.
 .4במהלך העימות אותרו כמה מקרים בהם ניסו פעילי טרור לייצר רקטות על
בסיס ידע טכני שהועבר מהרצועה למעבדות נשק שבשומרון .להלן כמה
דוגמאות:
א .בתחילת  2002תפסו כוחות צה"ל משאית ובה משלוח של עשרות גופי
רקטות מסוג קסאם  2וכמה מנועי רקטה מופרדים אלה מאלה ,אשר
יוצרו על ידי פעילים משכם .המשלוח היה בדרכו לג'נין כדי לשגר את
הרקטות משם לעבר ערים בשטח ישראל.
ב .בינואר  2004נעצר פעיל חמאס באזור ראמאללה .מעצרו הביא לגילוי
מעבדה לייצור רקטות וכן רקטה אחת בשלבי ייצור מתקדמים .העצור
מסר בחקירתו ,כי למד לייצר רקטות קסאם מפעילי טרור ברצועת
עזה.
ג .ב 30-בדצמבר  2004נעצר פעיל של הג'האד האסלאמי בפלסטין באזור
ג'נין .הוא מסר בחקירתו כי התשתית אליה השתייך תכננה פיגועים,
ביניהם ירי רקטות לעבר עפולה.
ד .ב 25-בינואר  2005נעצרו  14חברי חוליה בכפרים באזור ג'נין,
שפעילותם כללה בין היתר בניית מעבדת נפץ לייצור רקטות.
ה .ב 2-במרס  2005נחשפה מעבדת נפץ בכפר אליאמון )מערבית לג'נין(
בה התגלה ,בין היתר ,גוף רקטה מאולתרת.
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מעבדת הנפץ ובה חומרים ששימשו לייצור רקטות קסאם בכפר אליאמון
)צילום :דובר צה"ל 2 ,במרס .(2005

ו .ב 5-באוקטובר  2005נעצרה סמוך למצפה רמון חוליה של שלושה
פעילי טרור בכירים מארגון ועדות ההתנגדות העממית .החוליה הייתה
בדרכה מרצועת עזה ,דרך סיני ,לג'נין כדי לחבור לתשתית הטרור
שבעיר .מטרת החוליה הייתה להקים בגדה תשתית מבצעית ,שתכלול
מערך לייצור אמצעי לחימה בדגש על נשק תלול מסלול )רקטות
ומרגמות(.29

ניסיונות ירי מיהו"ש
 .5מאמצי ארגוני הטרור לבנות תשתית של ייצור רקטות ומרגמות ביהו"ש
הבשילו עד כה לכדי ניסיונות ירי מעטים וכושלים .הללו בוצעו מאזור
השומרון ע"י חוליות טרור ,שמרבית אנשיהן נחשפו ונעצרו .להלן כמה
דוגמאות:
א .ב 8-במרס  2002נמצא נפל של רקטה מסוג קסאם  2שנורתה ע"י
חמאס ונפלה סמוך לישוב תנובות )מושב בשרון הממוקם בין נתניה
לבין טול כרם(.

29

ראו לקט מידע":סוכל ניסיון ל"ייצוא" ידע טכני מהרצועה לשם ייצור רקטות ומטעני חבלה בגדה :חוליית
מחבלים בכירים מועדות ההתנגדות העממית ,שנעצרה בדרכה מרצועת עזה לג'נין דרך סיני ,התכוונה להקים בגדה
תשתית מבצעית שתכלול מערך לייצור אמצעי לחימה בדגש על נשק תלול מסלול" ) 31באוקטובר.(2005 ,
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ב .ב 8-במאי  2006ביצעה חולייה המשתייך לג'האד האסלאמי בפלסטין
ניסיון שיגור כושל של רקטה לעבר מוצב צה"ל בג'למה )סמוך לג'נין(.
ג .חוליית טרור של פתח בטול כרם ,עסקה בייצור נשק תלול מסלול
בהכוונת חזבאללה ובעזרת ידע שקיבלה מפעילים בג'נין .החוליה
ביצעה שני ניסיונות שיגור כושלים :האחד ב 7-ביולי 2006
וב 30-ביולי  .2006הניסיון השני כוון לעבר הישוב בת חפר )ישוב
קהילתי במזרח השרון ,סמוך ליד חנה(.

רקטה וחצובה של חוליית פתח בטול כרם.

ד 10 .ביולי  - 2006חוליית הג'האד האסלאמי בפלסטין שפעלה
באליאמון )צפון השומרון( ביצעה ניסיון שיגור כושל לעבר הישוב
רם-און ,שבחבל תענך.
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פרק ו  -נפגעים ונזקים שנגרמו לישראל כתוצאה מירי הרקטות
בשנים 2007-2001
ישובים ישראליים לעברם התמקד ירי הרקטות

30

שאר יישובי הנגב המערבי
53%
שדרות
45%

אשקלון
2%

 .1אוכלוסיית הנגב המערבי הנמצאת בשלב זה תחת איום פוטנציאלי של
הרקטות מונה לערכתנו כ 190,000-נפשות .מהם מתגוררים בעיר שדרות
כ 20,000-תושבים ,באשקלון  106,600תושבים 31ובנתיבות  24,300תושבים.
כמו כן נמצאים בטווח הירי כמה עשרות אלפי תושבי ישובים קטנים
)קיבוצים ומושבים(.

30
31

טווחי השיגור חושבו ממרחבי השיגור שברצועה ולא מגדר המערכת .השימוש ברקטות התקניות  122מ"מ בעלות
טווח של כ 20.4-ק"מ נעשה פעמים ספורות בלבד.
רק חלק מתושבי אשקלון נמצאים בשלב זה תחת איום הרקטות.
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 .2מכלל הרקטות שנורו במהלך העימות כ 50-אחוזים אותרו במקומות ישוב.
השאר נפלו בשטחים פתוחים .רמת האיום ,כפי שמצאה ביטויה בשנות
העימות ,שונה ממקום למקום .מבין הישובים הישראלים שנמצאים בטווח
הרקטות ספגה העיר שדרות את מירב נפילות הרקטות .סה"כ נפלו עד כה
בעיר שדרות  803רקטות ,כמות המהווה כ 45-אחוזים מכלל הרקטות
שנפלו על מקומות ישוב וכ 35-אחוזים מכלל הרקטות שנורו במהלך שנות
העימות .ניתן איפוא לקבוע כי העיר שדרות הנה היעד המרכזי הנמצא "על
הכוונת" של ארגוני הטרור.

שרידי רקטות שנורו לעבר העיר שדרות הנמצאים במחסני משטרת ישראל
)אתר  12 , sderotnewsבנובמבר (2007

 .3בעיר אשקלון ,הנתפסת ע"י ארגוני הטרור כ"יעד אסטרטגי" ,אותרו 35
נפילות ,כ 2-אחוזים בלבד מכלל הרקטות שנפלו במקומות ישוב .זאת,
משום שאשקלון רחוקה יחסית ובשלב זה אין עדיין בידי ארגוני הטרור
מלאי מספיק של רקטות בעלות טווח משופר ,שניתן לשגרן באופן שגרתי
ובהיקף נרחב לאשקלון .לפיכך ירי כזה הנו מבוקר ומתבצע בעיקר כמענה
לפעילות אינטנסיבית של כוחות הביטחון .בנתיבות ,שגם היא רחוקה
יחסית מטווח הרקטות ,ושאינה נתפסת כיעד אטרקטיבי כמו אשקלון,
אותרו שבע רקטות בלבד במהלך שנות העימות .בקרב יישובי הנגב המערבי
המהווים יעדים לירי הרקטות בולטים גם קיבוץ נירעם ,קיבוץ זיקים
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ומושב נתיב העשרה .יודגש ,כי נתיב העשרה בשל קרבתו לגדר המערכת
מהווה גם יעד מועדף לירי מרגמות ולניסיונות חדירה של חוליות טרור.

שרידי רקטה שנורתה לעבר שדרות )מרכז תקשורת שדרות(

הערכה כוללת של האבידות כתוצאה מירי הרקטות

תינוק פצוע בן שבעה חודשים כתוצאה מנפילת רקטה בקיבוץ כרמיה
)פברואר  ,2006רויטרס צלם :שי שמואל(

 .4מתחילת השימוש ברקטות ) ,(2001ועד היום נהרגו כתוצאה מירי רקטות
עשרה אזרחים ו 433-נפצעו ,רובם הגדול אזרחים .32כמו כן דווח בשנה
וחצי האחרונות על למעלה מ 1,600-נפגעי חרדה 33 .בשנתיים הראשונות
לירי ) (2002-2001לא נגרמו כתוצאה ממנו הרוגים .שנת השיא של הנפגעים
הייתה  2004במהלכה נהרגו ארבעה אזרחים ונפצעו  .148בשנת ) 2005בה
 32לא כולל נפגעי הלם וחרדה .קשה לאמוד את מספר נפגעי ההלם והחרדה בשל העובדה כי לא כל הנפגעים פונים
לעזרה רפואית .כמו כן תופעות ההלם והחרדה יכולות להופיע בשלבים מאוחרים יותר )פוסט טראומה( ואו דווקא
עם נפילת הרקטה.
 33נתון זה הוצג ע"י ד"ר אורית נוטמן-שוורץ ממכללת ספיר וד"ר רחל דקל מאוניברסיטת בר-אילן בכנס שדרות )7-6
בנובמבר.(2007 ,
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חלה ירידה בהיקף הירי( ובשנים ) 2007-2006בהן חלה עליית מדרגה ( נהרגו
שני אזרחים בכל שנה .רוב הנפגעים הם אזרחים תושבי העיר שדרות,
המהווה באופן ברור מטרה מועדפת עבור ארגוני הטרור.

ההרוגים והפצועים כתוצאה מירי הרקטות במהלך העימות
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 .5החיים בצל ירי הרקטות הביאו לעזיבה של תושבים רבים את העיר
שדרות ,בין אם לפרקי זמן קצרים ובין אם לצמיתות .שיאה של העזיבה
היה בחודשי קיץ  2007בהם גבר באופן משמעותי היקף הירי .עפ"י נתוני
עירית שדרות נטשו במהלך חודשים אלה כ 3,000-תושבים את העיר.
מרבית העוזבים משפחות בנות המעמד הבינוני גבוה שתרמו רבות למרקם
החיים החברתיים והכלכליים של העיר.34
 .6כתוצאה מירי הרקטות נהרגו עשרה אנשים ,כולם אזרחים .שמונה
מההרוגים הנם תושבי שדרות והרוג נוסף ,תושב הוד השרון ,נהרג בעת
ששהה בשדרות .אישה נוספת נהרגה בנתיב העשרה ,שמצפון לעזה .בין
34

הדברים נאמרו במהלך כנס שדרות ) 7-6נובמבר  .(2007חלק מתושבי העיר עזב את שדרות לפרקי זמן קצרים על
מנת "להרגע" .בהקשר זה יוזכר כי במחצית מאי  2007בעקבות מתקפת הרקטות המאסיבית על שדרות יזם איש
העסקים ארקדי גאידמק ,פינוי משפחות בסופי שבוע לצורך מנוחה .משרד הביטחון ערך פינוי דומה.
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ההרוגים תינוקת בת שנתיים ושני ילדים בני ארבע ,כולם תושבי שדרות.
ילד ומבוגר נהרגו כתוצאה מפגיעת רקטה סמוך לגן ילדים.
 .7להלן פירוט שמות ההרוגים והמקומות בהם מצאו את מותם כתוצאה
מירי הרקטות: 35
א 27 .במאי  - 2007אושרי עוז ז"ל ,בן  36תושב הוד השרון .נהרג בשדרות
בעת שרקטה פגעה ברכבו כשנסע בעיר במסגרת עבודתו כטכנאי
מחשבים.
ב 21 .במאי  - 2007שיראל פרידמן ז"ל ,בת  32תושבת שדרות .נהרגה
שעה שהלכה בסמוך לרכב שנפגע ישירות מפגיעת רקטה.
ג 21 .בנובמבר  - 2006יעקב יעקובוב ז"ל ,בן  ,43תושב שדרות .נפצע
קשה ומת מפצעיו יום לאחר מכן.
ד 15 .בנובמבר  - 2006פטימה )פאינה( סלוצקר ז"ל  ,בת  ,57תושבת
שדרות ,נהרגה מפגיעת רקטה.
ה 14 .ביולי  - 2005דנה גלקביץ ז"ל בת  ,22תושבת קיבוץ ברור חיל,
נהרגה בנתיב העשרה בעת שישבה על מרפסת בית.
ו 15 .בינואר  - 2005איילה-חיה אבוקסיס ,בת  ,17תושבת שדרות,
נפצעה אנושות כתוצאה מפגיעת רקטה .מתה מפצעיה לאחר שישה
ימים.
ז 29 .בספטמבר  - 2004דורית אינסו ז"ל ,בת שנתיים ,תושבת שדרות,
נהרגה לאחר שרקטה פגעה ישירות בביתה.

35

עפ"י נתוני חטיבת המבצעים בצה"ל.
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ח 29 .בספטמבר  - 2004יובל אבבה ז"ל ,בן  ,4תושב שדרות ,נהרג לאחר
שרקטה פגעה ישירות בביתו.
ט 28 .ביוני  - 2004אפיק זהבי-אוחיון ז"ל ,בן  4תושב שדרות ,נהרג
מפגיעת רקטה שנפלה סמוך לגן ילדים.
י 28 .ביוני  - 2004מרדכי יוספוב ז"ל ,בן  ,47תושב שדרות .נהרג מפגיעת
רקטה שנפלה בסמוך לגן ילדים.

פינוי פצועה כתוצאה מירי רקטות בשדרות
)רויטרס 27 ,במאי  .2007צילום :רונן זבולון(

השפעות ארוכות טווח של החשיפה לירי הרקטות על תושבי שדרות
 .8העיר שדרות מהווה באופן ברור מטרה מועדפת לירי מתמשך ושיטתי של
ארגוני הטרור .זאת בראש ובראשונה בשל היותה ריכוז האוכלוסין הגדול
ביותר הקרוב לרצועה והמתאים לטווח הרקטות המשוגרות ממנה .כפועל
יוצא מכך ספגה העיר שדרות את מרב האבדות והנזקים כתוצאה מירי
הרקטות בשנות העימות .
 .9ממחקרים שנעשו בשנים האחרונות ,בהם השתתפו תושבי שדרות וישובי
האזור ,המחישו היטב כי הנזק שגורם ירי הרקטות לאוכלוסייה האזרחית
אינו נמדד רק בסטטיסטיקה של מספרי ההרוגים והפצועים .שני מחקרים
שנעשו בשנת  2006-2005בדקו את הבריאות הנפשית  ,את המצוקה ,את
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התפקוד האישי ,החברתי והקהילתי של תושבי העיר שדרות ותושבי קיבוצי
האזור החשופים לירי.
 .10המחקר הראשון משנת  2005התבצע במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה
האקדמית ספיר מחקר אודות השפעות החשיפה לירי הרקטות על תושבי
שדרות ותושבי הקיבוצים .36מחקר נוסף ,בשנת  ,2006בחן את השפעות
החשיפה וצורות ההתמודדות בקרב סטודנטים במכללה האקדמית ספיר.
מחקרים אלו נעשו ע"י ד"ר נוטמן -שורץ ,ראש המחלקה לעבודה סוציאלית
במכללה האקדמית ספיר וד"ר רחל דקל מבית הספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת בר אילן.
 .11במחקר הראשון אודות החשיפה לרקטות השתתפו  180תושבי שדרות ו 100
תושבי קיבוצי האזור החשופים לירי .ממצאיו הראו כי רבים מהתושבים
) (87%נחשפו באופן ישיר לרקטות .כ 12% -מכלל תושבי שדרות נמצאו
ככאלה העונים על התסמונת הפסיכיאטרית של הפרעה פוסט-טראומטית
)שעור הגבוה ביחס לאוכלוסיית הקיבוצים שנבדקה( .בנוסף לכך דיווחו
רבים מהם על רמה גבוהה של סימפטומים מהסוגים הבאים :חודרנות
) -(Intrusive symptomsחוויה חוזרת של האירוע הטראומטי,
המתבטאת בחדירה בלתי רצונית של תמונות ,זיכרונות או מחשבות
הקשורים לאירוע אל המודעות ,בחלומות ובמצבי ערות; עוררות יתר
) -(Hyper-Arousalקושי לישון ,עצבנות ,קושי להתרכז ,דריכות יתר ואי
שקט; הימנעות  -(Avoidance) Symptomsהימנעות מגירויים המעוררים
זיכרונות הקשורים לאירוע הטראומטי כמו מחשבות ,רגשות ,שיחות,
פעילויות ,מקומות או אנשים .כל זאת עד כדי פגיעה ממשית באיכות
חייהם.
 .12במחקר השני ,בשנת  ,2006השתתפו  500סטודנטים מתוכם  70סטודנטים
שהם תושבי שדרות ו  75סטודנטים תושבי קיבוצי עוטף עזה .מתוצאות
המחקר נצפתה עליה משמעותית בשיעור הנבדקים תושבי שדרות העונים
 36ממצאי המחקר הללו הוצגו בכנס שדרות )נובמבר  (2005והם עומדים להתפרסם ב 2008 -בספר שדרות בעריכת
א.ששון ,בהוצאת מקום.
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על התסמונת הפוסט-טראומטית והוא עמד על  .26%גם במחקר השני,
שעור הסטודנטים תושבי הקיבוצים הסובלים מתסמונת פוסט-טראומטית
היה נמוך בהרבה מאלו של תושבי שדרות והם דומים בתגובותיהם
לסטודנטים המתגוררים מחוץ לאזור הסכנה .ביחס לרמת הסימפטומים
נראתה מצוקה רבה 44% .מהנבדקים תושבי שדרות דווחו על סימפטומים
מסוג של עוררות והם דווחו על כי רעשים או גירויים בלתי צפויים גורמים
להם לקפוץ ממקומם 30% .דווחו על סימפטומים מסוג של חודרנות,
שהתבטאו בכך כך שלעיתים קרובות או בדרך כלל תמונות או מחשבות על
הרקטות מטרידות אותם וכאשר הם נתקלים במשהו שמזכיר להם את
הרקטות הם מרגישים מתח נפשי .רבים מדווחים על קשיי ריכוז וזיכרון.
 .13מסקנות שני המחקרים הללו היו שקיימת מצוקה רגשית בקרב כלל
התושבים המשפיעה על בריאותם הנפשית ופוגעת באיכות חייהם.
המלצות המחקרים היו שלאור הרמות הגבוהות של המצוקה בקרב כלל
התושבים יש לתת מענים פרטניים לסובלים ממצוקה גבוהה ומענים
קהילתיים לכלל הקהילה הממוקדים בטראומה ובהשלכותיה .יש מקום
לחזק את ההטמעה ויישום הוראות ההתגוננות כדי למנוע "נרמול" של מצב
החשיפה לאיום עד כדי התעלמות ממנו .יש לחזק פעילויות לחיזוק הקהילה
ולצמיחה בעקבות אירועי החרום .ולא פחות חשוב ,לפתח מדיניות
ממשלתית המחזקת את תחושת השייכות למדינה שנמצאה כמסייעת
להתמודדות.
 .14מחקר אחר ,שנערך בקיץ  ,2007עוסק בהשפעותיו של מצב הדחק המתמשך
על שדרות .זהו מחקר השוואתי כאשר הקבוצה הנבדקת היא של תושבי
שדרות וקבוצת הביקורת היא של תושבי אופקים .המחקר ,שממצאיו הוצגו
גם הם בכנס שדרות ,נכתב ע"י ד"ר רוני ברגר וד"ר מרק גלקופף בשיתוף
פעולה עם ד"ר מינה צמח ומכון דחף ובחסות נט"ל )המרכז לסיוע נפשי
במצבי לחץ וטראומה על רקע לאומי(.
 .15עיקרי הממצאים של מחקר זה:
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א 28.4% .מהמבוגרים בשדרות מדווחים על תסמינים המעידים על
הפרעה פוסט-טראומטית .זוהי שכיחות הגבוהה פי  3מהממוצע
הארצי.
ב .שכיחות התסמינים הפסיכיאטריים וחומרתם ,ובעטיים בעיות
התפקוד בקרב תושבי שדרות ,גבוהה הרבה יותר מאלה של תושבי
אופקים )קבוצת הביקורת של המחקר(.
ג .שכיחות התסמינים הפוסט-טראומטיים המדווחים ובעטיים בעיות
התנהגותיות ולימודיות בקרב ילדי שדרות גבוהה הרבה יותר מאשר
בקרב ילדי אופקים.
ד .בשדרות נמצא מתאם גבוה בין קיומן )המשוער( של הפרעות פוסט-
טראומטיות בקרב הורים למצוקה ולבעיות התנהגות בקרב ילדיהם.
ה .אוכלוסיות מעוטות משאבים )עולים חדשים ובעלי השכלה נמוכה( וכן
נשים ,נמצאות בסיכון גבוה יותר לפתח תגובות פוסט-טראומטיות.
ו .שימוש אינטנסיבי בתרופות ובשירותים רפואיים גבוה בשדרות כמעט
פי  3מאשר באופקים.
ז .צריכת שירותים פסיכולוגיים )יועץ/פסיכולוג( ורוחניים )רב ,איש דת(
גבוהה פי  3בשדרות ביחס לאופקים.
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תושבי שדרות מסתתרים בעקבות התרעת "צבע אדום"
)באדיבות מרכז תקשורת שדרות(

מדבקה המחולקת לתושבי ישובי עוטף עזה
ובה הנחיות פיקוד העורף לאזרחים בעת ירי רקטות

80

נזקים לרכוש שנגרמו כתוצאה מירי הרקטות
נזקים לחקלאות

פרות שנהרגו כתוצאה מירי רקטות ברפת בקיבוץ זיקים,
) באדיבות מרכז תקשורת שדרות .צלם :נועם בדין 11 ,בנובמבר ( 2007
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פגיעה במוסדות חינוך

חבלן משטרה בודק שרידי רקטת קסאם
שנחתה בתוך בית ספר בשדרות
)רויטרס 11 ,ביוני  ,2006צילום :אמיר כהן(

שיבוש תחילת שנת הלימודים .מימין :גן הילדים בשדרות שלידו נחתה רקטה.
משמאל :חלונות הגן שנופצו ) 3ספטמבר ,באדיבות אמיר כהן ו(YNET-
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מבנים שניזוקו בעיר שדרות )באדיבות מרכז תקשורת שדרות(

כלי רכב שניזוקו בעיר שדרות )באדיבות מרכז התקשורת שדרות(
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פרק ז  -ירי פצצות מרגמה מרצועת עזה ותוצאותיו
מאפיינים כלליים
 .1המרגמה הנה כלי נשק בעל טווח קצר ,בעל דיוק רב יותר מזה של הרקטות
מתוצרת עצמית .זהו כלי נייד ,קל משקל ,פשוט לתפעול וניתן להסתירו
בקלות בשטח .ברשות ארגוני הטרור כמויות גדולות של מרגמות מקטרים
שונים .מרבית המרגמות אינן תקניות והן מיוצרות ע"י ארגוני הטרור
השונים.
 .2במהלך שנות העימות האלים ,החל משנת  ,2001נורו ע"י ארגוני הטרור
יותר מ 2,500-פצצות מרגמה .בשל הטווח הקצר שלהן )עד שני ק"מ(
הופעלו רוב המרגמות ,עד להתנתקות ,נגד הישובים הישראליים ברצועת
עזה ונגד כוחות צה"ל שפעלו ברצועה .סה"כ נהרגו מירי פצצות מרגמה
במהלך העימות עשרה אנשים ו 151-נפצעו ,מרביתם אזרחים ומקצתם
חיילי צה"ל.
 .3לאחר ההתנתקות הצטמצם באופן זמני השימוש במרגמות ,בעיקר בשל אי
המצאות ישובים וכוחות צה"ל ברצועה .אולם ,מאז אפריל  ,2007בתום
מתקפת הרקטות חסרת התקדים )מאי( ועם חידוש פעילות צה"ל ברצועה,
שב והתרחב השימוש בפצצות מרגמה ,בעיקר בשל התמקדות חמאס בסוג
פעולה זה .ירי פצצות המרגמה מכוון נגד יעדים צבאיים )כוחות צה"ל
ברצועה ובפאתיה( ונגד יעדים אזרחיים )ישובים ישראליים בקרבת הרצועה
ומעברי הגבול(.
 .4תהליך ייצור המרגמות ופצצות המרגמה הנו פשוט יחסית והפך עם השנים
לנחלתם של כל ארגוני הטרור הפלסטינים ,בין אם ע"י שימוש בתעשייה
הפרטית המקומית ובין אם ע"י שימוש בתשתית עצמית לייצור אמצעי
לחימה .כמו כן ,עשו ארגוני הטרור ניסיונות להבריח מרגמות תקניות
לרצועה למשל :סירת הדייג סנטוריני )מאי  ,(2001בה נמצאו עשרות פצצות
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מרגמה בקוטר  60מ"מ מתוצרת יוגוסלבית; האוניה קארין ) Aינואר ,(2002
עליה נמצאו בין השאר עשרות מרגמות ומאות פצצות מרגמה מקטרים
שונים תוצרת איראן.

דוגמאות של אמצעי הלחימה שנתפסו על גבי הספינה קארין  Aשמקורם במחסני הצבא
האיראני :טיל נ"ט סאגר )ממנו נמחקו סימני הזיהוי של צבא איראן( ,רקטת גראד  122מ"מ
ומרגמה  81מ"מ )מתוך תצוגת חומרי השלל במרכז המידע למודיעין ולטרור בגלילות(

 .5ירי פצצות המרגמה מתבצע בדרך כלל לעבר כוחות צה"ל במהלך מבצעים
חודרים בתוך רצועת עזה ,לעבר ריכוזי כוחות או סיורים וכן לעבר מפקדות
סמוכות לגדר המערכת .לעיתים מתבצע הירי כסיוע טקטי לפעילות
התקפית של ארגוני הטרור ,כמו למשל במהלך חטיפתו של גלעד שליט .כמו
כן מתבצע ירי נגד ישובים ישראליים הסמוכים לגדר המערכת כגון כרם
שלום ,נתיב העשרה ונחל עוז .ירי פצצות המרגמה מתבצע בדרך כלל
משטחים המרוחקים כמה מאות מטרים מהיעד .את רוב ירי פצצות
המרגמה מבצעת מאז ההשתלטות על רצועת עזה )יוני  (2007תנועת חמאס.
 .6מעברי הגבול ,ובעיקר מעבר כרם שלום ,מהווים ,גם הם ,את אחד היעדים
לירי פצצות המרגמה .מעבר כרם שלום הוקם לאחר ההתנתקות כמעבר
חלופי למעבר רפיח והוא נועד לשמש ליבוא סחורות ולמעבר זרים ממצרים
לרצועת עזה .לאחר השתלטות חמאס על הרצועה ,נתפסת הפעלת המעבר
כניסיון ישראלי לפקח על היציאות והכניסות לרצועת עזה לאור סגירת
מעבר רפיח .לפיכך מנסים ארגוני הטרור לשבש את התנועה במעבר זה
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ובמעברים נוספים באמצעות ירי פצצות מרגמה ,למרות שהדבר פוגע
באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה.
 .7ארגוני הטרור פועלים בלי הרף לשיפור היכולות בתחום ייצור המרגמות
ופצצות המרגמה ובפרט הגדלת הטווח מעל לשני ק"מ והגברת אפקט הנזק
שיגרם כתוצאה מפיצוץ הרש"ק .בצד השיפורים הטכנולוגיים ,נעשה מאמץ
לשיפור במתווה ההפעלה והירי למשל ע"י שימוש בעמדות ירי קבועות
מראש.

מדיניות ירי המרגמות בשנות העימות )(2007-2001

37

היקף ירי המרגמות בחלוקה לשנים
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 .8בשנים  2007-2001נורו כ 2,543-פצצות מרגמה .מניתוח גרף הירי
הרב-שנתי עולה ,כי מדיניות הירי של ארגוני הטרור אינה תואמת או
מקבילה למדיניות ירי הרקטות ולעיתים אף קיים ביניהן ניגוד מוחלט.
 37נכון לסוף נובמבר .2007
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בשנות העימות הראשונות טרם ההתנתקות ,נעשה שימוש רב יותר בפצצות
מרגמה שכן המרגמות היוו נשק זמין יותר והמטרות הישראליות )ישובי גוש
קטיף וחבל עזה וכוחות הביטחון שישבו ברצועה( היו בטווח פגיעתו של נשק
קצר טווח .שנת  ,2004השנה שקדמה לשנת ההתנתקות ,הייתה שנת
השיא בירי המרגמות במקביל להגדלת היקף ירי הרקטות.
.9

בשנת  ,2006שבה ירי הרקטות הגיע לשיא חדש ,חלה ירידה בולטת בירי
המרגמות .מאמצי ארגוני הטרור התמקדו בשנה שלאחר ההתנתקות בירי
רקטות לעבר ישראל ,בפיתוח טכנולוגי של הרקטות ובהברחת רקטות
וחומרים להרכבתן לרצועת עזה .ירי המרגמות חודש )בהיקף נמוך( ביוני
 ,2006החודש בו נחטף חייל צה"ל גלעד שליט .בנובמבר  2006חלה עלייה
נוספת בהיקף ירי המרגמות על רקע כניסת צה"ל לרצועה בעת מבצע
"ענני סתיו" .אולם היקף הירי בשנה זאת נותר עדיין נמוך.

.10

ההסלמה בירי המרגמות החלה במאי  2007בעת העימותים הקשים בין
חמאס לבין פתח ,בד בבד עם מתקפת ירי הרקטות .מאז סיום מתקפת הירי
נמנע חמאס מלירות רקטות בעוד שחלה עלייה משמעותית בהיקף ירי
המרגמות בהובלתו .ירי המרגמות הגיע לשיא של  132נפילות בחודש
ספטמבר .2007

 .11להלן מאפייני ירי פצצות המרגמה בשנים  2007-2001והגורמים שהשפיעו
על היקף הירי.
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 .12פצצות המרגמה הראשונות נורו ב 30-בינואר  2001לעבר הישוב נצרים,
אשר שכן במרכז הרצועה .במהלך  2001נורו סה"כ  245פצצות מרגמה .רוב
הירי כוון לעבר ישובי חבל עזה וגוש קטיף .באפריל נכנס צה"ל לראשונה
לרצועה ופעל בעיירה בית חאנון .בתגובה ,חלה עלייה בהיקף הירי והוא
עמד על כמה עשרות פצצות מרגמה בחודשים אפריל-אוגוסט .בארבעת
החודשים של  2001חלה ירידה בהיקף הירי.

שנת 2002
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 .13בשנת  2002היה היקף ירי המרגמות דומה לזה שב .2001-סה"כ נורו במהלך
השנה  257פצצות מרגמה .באפריל החלה עלייה הדרגתית בהיקף הירי עד
לשיא של  54פצצות בחודש יולי .העלייה בהיקף הירי חלה ,להערכתנו,
בתגובה לפעילות הנרחבת שביצעו כוחות הביטחון ביהו"ש בעת מבצע
"חומת מגן" )סוף אפריל( ובחודשים שלאחר מכן.

שנת 2003
סה"כ  265פצצות
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 .14בשנת  2003נורו  265פצצות מרגמה ,מספר דומה לזה של שנת  .2002שיאו
של הירי היה במהלך חודש יוני ) 41פצצות( .במהלך חודש יולי ניכרה ירידה
משמעותית בהיקף בירי ) 2פצצות מרגמה בלבד( בעקבות הפסקת האש
)ההודנה( ,שהוכרזה בסוף יוני .הפסקת האש לא קוימה ובחודשים
אוגוסט-נובמבר שב ועלה מספר שיגור פצצות המרגמה להיקף של 40-30
מידי חודש.
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שנת 2004
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במהלך שנת  2004נורו  876פצצות מרגמה ,יותר מפי שלוש מאשר
בשנתיים הקודמות .בסוף ספטמבר פעל צה"ל בהיקף נרחב צפון הרצועה
)מבצע "ימי תשובה"( והדבר תרם לעלייה משמעותית בהיקף ירי המרגמות
בארבעת החודשים האחרונים של שנת  .2004שיאו של ירי המרגמות היה
בחודש דצמבר ,כאשר ארגוני הטרור ביצעו לעבר ישובי גוש קטיף.
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 .16בשנת  ,2005שנת ההתנתקות ,חלה ירידה משמעותית בהיקף הירי.
בחודשיים שקדמו להתנתקות הצטמצם מאד ירי המרגמות ובעת
ההתנתקות ובחודשים שלאחריה הוא פסק כמעט לחלוטין .זאת,
להערכתנו ,הן בשל עניינם של ארגוני הטרור שלא להפריע לפינוי הישובים
וכוחות צה"ל והן משום שלארגוני הטרור לא היו יותר מטרות בתוך
הרצועה בטווח המתאים לירי פצצות מרגמה.

שנת 2006
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שנת  2006עמדה עדיין בסימן צמצום משמעותי של ירי פצצות המרגמה
ובמרבית החודשים נמשכה הפסקתו המוחלטת או הכמעט מוחלטת.
במהלך השנה נורו בסה"כ  22פצצות מרגמה ,לעומת  238בשנת  2005ו876-
בשנת  .2004הנוכחות המאסיבית של צה"ל ברצועה במהלך יוני )מבצע
"גשמי קיץ"( ונובמבר )"ענני סתיו"( לא הביאו לעלייה משמעותית בהיקף
הירי .גם למלחמת לבנון השנייה )יולי-אוגוסט( לא הייתה השפעה על היקף
ירי פצצות המרגמה.
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שנת 2007
סה"כ 640
פצצות מרגמה
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 .18בשנת  2007הגיע ירי פצצות המרגמה להיקף חסר תקדים ,מאז תחילת
השימוש בנשק המרגמות בשנת  .2001הירי מתבצע לעבר יעדים צבאיים
)מוצבי צה"ל לאורך הרצועה ,כוחות צה"ל הפועלים נקודתית ברצועת עזה(
ולעבר יעדים אזרחיים )ישובים ישראליים בקרבת הרצועה והמעברים(.
החל מאפריל  2007חלה עלייה משמעותית בהיקף ירי פצצות המרגמה,
שהגיע לשיאו בחודש ספטמבר .את עיקר הירי מבצעת תנועת חמאס ,ייתכן
כחלופה להימנעותה מירי רקטות.
 .19העלייה החדה בהיקף ירי המרגמות בחודש מאי חלה במקביל להחרפת
העימותים הפנימיים בין פתח ובין חמאס ברצועת עזה ,שהביאה בסופו של
דבר )יוני( להשתלטות חמאס על רצועת עזה .הירי רחב ההקף בחודשים
יוני-נובמבר מקביל לעלייה באינטנסיביות של פעילות הסיכול והמנע של
כוחות הביטחון הישראליים ברצועה המונעת או משבשת את מרבית
ניסיונות הנחת המטענים והחדירות ומותירה את ירי פצצות המרגמה
והרקטות כשיטת פעולה מועדפת.

ינואר
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היבטים טכנו-טקטיים של השימוש במרגמות
קנה
דורגל

בסיס
מרגמה מייצור עצמי שנתפסה בשנת 2001
)צילום :מחלקת החבלה במשטרת ישראל(

 .20המרגמה הנה אמצעי ארטילרי פשוט יחסית המורכב מקנה פלדה המחובר
לבסיס .פצצת המרגמה מורכבת משלושה חלקים עיקריים :מרעום מכני
הפועל בהקשה מיידית ,גוף הפצצה עשוי מיציקת מתכת המהווה מעטפת
פלדה המכילה את חומר הנפץ ,והזנב הכולל צינור ובתוכו חומר הודף ,תקני
או מאולתר .הירי מתבצע ברוב המקרים מקנה בודד וקצב הירי נקבע ע"י
הטענתו לאחר כל ירי.
 .21לירי פצצות המרגמה כמה יתרונות בולטים :המרגמה נחשבת לכלי נשק
אמין ,זול ,פשוט ביותר להפעלה )ע"י אדם בודד( ,ניתנת לנשיאה רגלית,
ניתנת לפריסה וסילוק מהירים ,שאינם דורשים השקעת משאבים מיוחדים.
ניתן לירות ממנה כשהיא מוסתרת או נמצאת מאחורי מחסה כולל בשטח
עירוני סמוך לבתי מגורים; התרחבות השימוש במכשירי  GPSובמחשבי ירי
הפכו את המרגמות לנשק מדויק לא פחות מתותחים ,תוך שימור מאפייני
היסוד של המרגמה.
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מימין :ירי פצצות מרגמה משטח בנוי .משמאל :ירי משטח פתוח )טלוויזיה אלאקצא(

מרגמות  100מ"מ שיוצרו ע"י הג'האד האסלאמי בפלסטין
)אתר האינטרנט של הארגון(

 .22המרגמות השכיחות ביותר בשימוש ארגוני הטרור ברצועה הנן העתקה של
המרגמות מתוצרת מזרח אירופה בקוטר  80ו 100-מ"מ .לכלל ארגוני
הטרור הפלסטינים ברצועת עזה ידע ויכולות ייצור עצמי של פצצות מרגמה
מקטרים שונים )ראו להלן( .הידע לייצור קיים עוד מימי "הועדה המדעית"
של ארגון פתח ,שהייתה גורם פיתוח וייצור בתחילת שנות התשעים .בסיס
הידע של פתח הפך ברבות הימים לנחלתם של כלל ארגוני הטרור.
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מבנה סכמטי של פצצת מרגמה )פצמ"ר( מייצור עצמי
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 .23בידי ארגוני הטרור קיימים כיום כמה דגמים של פצצות מרגמה
מאולתרות .שלושת הסוגים הנפוצים הנם פצצות מרגמה בקוטר 90-80
מ"מ 140-135 ,מ"מ ו 250-240-מ"מ .להלן נתונים טכניים אודות פצצות
המרגמה:
א .פצצת מרגמה  90-80מ"מ מאולתרת:
; משקל  5-3 -ק"ג.
; משקל חומר נפץ  400 -גר'.

רקטת  90-80מ"מ מאולתרת

; טווח מירבי 1.8 -ק"מ.
; רש"ק  -כמה מאות גרמים.
ב .פצצת מרגמה  140-135מ"מ מאולתרת:
; משקל  25-20 -ק"ג.
; משקל חומר הנפץ  6-3 -ק"ג.
; טווח  4 -ק"מ.
; משקל רש"ק  -כ 1.5-1-ק"ג.
שרידי זנב פצצה בקוטר 140-135

ג .פצצת מרגמה  250-240מ"מ מאולתרת:
; משקל  21 -ק"ג.
; משקל חומר הנפץ  8-5 -ק"ג.
; טווח  2-1 -ק"מ.
; משקל רש"ק  -כ 2-1-ק"ג.

טעינת מרגמה בפצצה  240מ"מ
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 .24ארגוני הטרור הפלסטינים חותרים לשפר את יכולותיהם בתחום ייצור
המרגמות .הדגש מושם על הגדלת הטווח מעל שני ק"מ )הטווח המכסימלי
של פצצות מרגמה הוא כ 5-ק"מ( ,והגברת אפקט הנזק שיגרם כתוצאה
מפיצוץ הראש הקרבי .בצד השיפורים הטכנולוגיים ,נעשה מאמץ לשיפור
בשיטות הירי ,למשל ע"י שימוש בעמדות ירי קבועות מראש ואמצעי כיוון
משוכללים.

שלבי ירי פצצות מרגמה
 .25ירי המרגמות מתבצע בשטחים פתוחים ובסביבה עירונית כאחד .לעיתים
מתבצע הירי סמוך לבתי מגורים .הירי מתבצע לרוב מקנה בודד וקצב האש
נקבע עפ"י מהירות הטענתו של הקנה לאחר כל ירי .בכמה מקרים נעשה
שימוש במרגמה בעלת שני קנים ואף בכמה מרגמות במקביל.
 .26ירי פצצת המרגמה כולל את השלבים הבאים:
א .מיקום המרגמה על הקרקע ,וכיוונה.
ב .קיבוע המרגמה לקרקע ע"י הנחת אבנים או שקי חול על דורגלי
החצובה ועל בסיס המרגמה.
ג .ביצוע הירי הירי יכול להתבצע בשלוש דרכים:
 (1הכנסה ישירה של פצצת המרגמה לקנה המרגמה ע"י הפעיל,
נפילתו לבסיס הקנה ויזימה של הנוקר בעת פגיעתו בבסיס.
 (2הנחת המרגמה בשטח כשפצצת המרגמה בתוכה .יזימת פצצת
המרגמה נעשית באופן חשמלי )שימוש בנפץ חשמלי( ומרחוק.
דרך פעולה זו רלוונטית בעיקר למקרים בהם יש חשיבות לתזמון
הירי הן לצורך ביצוע מטח מתפרץ מכמה קנים בו זמנית והן
לצורך ירי מדורג מכמה קנים לאורך זמן.
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 (3חיבור פצצת המרגמה למנגנון מכני המחובר אל קצה קנה
המרגמה אשר מונע מפצצת המרגמה מלהחליק לתוך לוע הקנה
ושחרור הפצצה באמצעות משיכת חבל .הדבר מקנה לפעיל
המבצע את הירי יכולת לעמוד במרחק מהמרגמה כדי לא להיפגע
מהירי.
 .27טווח פצצת המרגמה מושפע משני גורמים עיקריים :זווית השיגור ועוצמת
המנוע .לכל מרגמה תקנית לוח טווחים ייעודי בו נתונים על הטווח שיתקבל
עבור כל זווית הגבהה וכמות הודף .מרגמות מייצור עצמי מיוצרות בקטרים
שונים שאינם תואמים את לוחות הטווחים של המרגמות התקניות.
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שלבי שיגור פצצות המרגמה

 .2הצבת המרגמה על הקרקע

 .4כיוון זווית ההגבהה

 .6לקיחת הפצמ"רים

 .1הגעה לשטח הירי

 .3חיזוק המרגמה לקרקע עם פטיש

 .5כיוון קנה המרגמה

 .7הרכבת הנוקר למרעום הפצצה
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שיגור פצצות מרגמה בסמוך למבני מגורים
 .28ירי פצצות מרגמה מתוך שטחים בנויים בהם מתגוררת אוכלוסייה צפופה
הנו דפוס פעולה שגור אצל ארגוני הטרור הפלסטינים ברצועת עזה .בסרט
שצולם על ידי חיל האוויר ) 29באוקטובר בשעות הבוקר( צולמה חולייה
המונה שלושה מחבלים משגרת פצצות מרגמה מחצר מבנה מרכזי
בקומפלקס של מוסדות חינוך בעיירה בית חאנון ,שבצפון רצועת עזה )אזור
ממנו מרבים המחבלים לשגר רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישובים
בישראל( .בסרט ניתן לראות כיצד מכינים אנשי החוליה את עמדת הירי
ומשגרים את הפצצות בסמוך מאד למבנה .לאחר השיגור נראים חברי
החוליה תופסים מחסה בתוך המבנה.

חוליית שיגור פצצות מרגמה )מסומנת בעיגול( ,הממוקמת בסמוך למבנה מרכזי בקומפלקס של
מוסדות חינוך בבית חאנון המנוהל ע"י אונר"א )מתוך סרט שצולם ע"י חיל האוויר והופץ ע"י
דובר צה"ל 31 ,באוקטובר(
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חולייה משגרת פצצות מרגמה בסמוך לבתי מגורים
)טלוויזית אלאקצא 26 ,באוקטובר (2007

נפגעים כתוצאה מירי המרגמות
נפגעים כתוצאה מירי המרגמות ,בחלוקה לשנים
סה"כ הרוגים 10 -
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 .29בשבע שנות העימות האלים נהרגו כתוצאה מירי פצצות מרגמה  8אזרחים
ושני חיילי צה"ל) 38מספר זהה להרוגים מירי הרקטות( ונפצעו  151בני
אדם ,מהם  81אזרחים ו 70-חיילים .בין ההרוגים האזרחים היו שני תושבי
ישובים שבחבל עזה ,שני רועים בדואים וארבעה פועלים  -שני פלסטינים,
אזרח סין ואזרחית תאילנדית.
.30

להלן פרטים על ההרוגים כתוצאה מירי פצצות מרגמה:
א 28 .במרס  - 2006סלאם זיאדין ,רועה בדואי ,נהרג כתוצאה
מהתפוצצות נפל פצצת מרגמה סמוך לנחל עוז.
ב 28 .במרס  - 2006ח'אלד זיאדין ,רועה בדואי ,נהרג כתוצאה
מהתפוצצות נפל פצצת מרגמה סמוך לנחל עוז.
ג 7 .ביוני  - 2005מצלאח עמראן ,פועל פלסטיני נהרג בעת שעבד
בחממות הישוב גני טל.
ד 7 .ביוני  - 2005סו דה בי ,אזרח סיני ,נהרג בעת שעבד בחממות הישוב
גני טל.
ה 7 .ביוני  - 2005מחמד מחמוד ג'ארום ,פועל פלסטיני ,נהרג בעת שעבד
בחממות הישוב גני טל.
ו 2 .בינואר  - 2005ניסים ארביב ז"ל ,בן  ,26תושב ניסנית ,נפצע קשה
מפגיעת פצצת מרגמה באזור התעשייה ארז ומת מפצעיו עשרה ימים
לאחר מכן.
ז 14 .בדצמבר  - 2004אסא טאפ טצ'יקלאדה ,אזרחית תאילנדית ,נהרגה
בעת שעבדה בחממות הישוב גני טל.

 38ארבעה מבין ההרוגים האזרחים הם פועלים פלסטינים וזרים שעבדו בחממות הישוב גני טל.
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ח 28 .באוקטובר  - 2004סמל מיכאל צ'יזיק ז"ל ,תושב טבריה ,בן ,21
נהרג מפגיעת פצצת מרגמה שנורתה על מוצב מורג בגוש קטיף.
ט 24 .בספטמבר  - 2004תפארת טרטנר ז"ל ,תושבת נווה דקלים ,בת ,24
נהרגה מפגיעת פצצת מרגמה בבית בישוב.
י 24 .בנובמבר  - 2001רס"ל ברק מדמון ז"ל תושב חולון ,בן  ,26נהרג
מפגיעת פצצת מרגמה בעת ששירת במילואים בכפר דרום.

