מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 2בספטמבר 2008

במסגרת תהליך ההתעצמות הצבאית ארגוני הטרור
ברצועת עזה מאמנים ומפעילים נשים לתפקידי לחימה,
בין השאר לפיגועי התאבדות .חמאס והג'האד
האסלאמי בפלסטין איפשרו לערוץ טלוויזיה לבנוני
לצלם ולראיין נשים לוחמות בתקופת ה"הרגעה" ,כולל
מחבלת מתאבדת .זאת ,להערכתנו ,כחלק ממסרים
פומביים ,שנועדו להרתיע את ישראל מפני כניסה
לרצועת עזה

פוסטר המוקדש לנשים הפלסטיניות שביצעו פיגועי התאבדות תחת הכותרת
"המתאבדות" ]"אסתשהאדיאת"[ .פוסטר זה הופיע במהלך  2008במשך
תקופה ארוכה באתר חמאס .Palestine-info
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כללי
כללי
 .1במסגרת תהליך ההתעצמות הצבאית של ארגוני הטרור ברצועת עזה ,המתקיימים באופן
אינטנסיבי גם בתקופת ה"הרגעה" ,מעבירים ארגוני הטרור הכשרה צבאית לנשים ,בני נוער ואף
ילדים .1ארגוני הטרור איפשרו לערוץ טלוויזיה לבנוני ,בתקופת ה"הרגעה" ולערוץ אלג'זירה קודם
לכן ,לצלם ולראיין נשים מחבלות .זאת ,להערכתנו על מנת להפגין נחישות במאבק נגד ישראל
ולשדר מסר מרתיע מפני כניסת צה"ל לרצועת עזה בתום ה"הרגעה".2
 .2האימונים אותם עוברות הנשים שרואיינו וצולמו בכלי התקשורת הינם בעלי אופי הגנתי
)בתסריט של כניסת צה"ל( ובעלי אופי התקפי )ירי רקטות ,הפעלת נשים מתאבדות(.
קונקרטית ,כוללים האימונים הללו :ירי נשק קל ,ירי ממטול אר.פי.ג'י ,ידוי רימונים ,מארבים,
תקיפת חיילי צה"ל ,ירי רקטות והתפוצצות בקרב חיילי צה"ל באמצעות חגורת נפץ.
 .3בראיית ארגוני הטרור להפעלת נשים )צעירות ומבוגרות( יתרונות מבצעיים לא מבוטלים,
בראש ובראשונה בשל הקלות היחסית בה הן יכולות לפעול בלי לעורר חשד ,הן ברצועת עזה
)בעת פעילות מבצעית של צה"ל( והן בביצוע פיגועי הרג בשטח ישראל .יוזכר כי בעבר הפעילו
ארגוני הטרור השונים ,בעיקר חמאס ,הג'האד האסלאמי ופתח ,נשים מתאבדות לביצוע פיגועי
התאבדות בשטח ישראל
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ולשם גרימת פגיעות בקרב חיילי צה"ל בעת פעילותו בתוך רצועת

עזה .כך למשל:
א .ב 6 -בנובמבר  ,2006במהלך מבצע צה"ל "ענני סתיו" ,ניסתה מחבלת מתאבדת
לפגוע בכוח מחטיבת גבעתי דרומיות לבית חאנון .הכוח זיהה את המחבלת ,קרא לה
לעצור ,ואז היא פוצצה את עצמה סמוך לכוח .כתוצאה מהפיצוץ נפצע קל חייל צה"ל.
הג'האד האסלאמי בפלסטין נטל אחריות לפיגוע.

המחבלת המתאבדת מירפת אמין מסעוד ,מקריאה את "צוואתה" לפני צאתה לפיגוע ההתאבדות.
ב"צוואה" הביעה תקוותה כי תגיע לגן עדן שם תיפגש עם אימה )ערוץ אלג'זירה 6 ,בנובמבר(2006 ,

1ראו לקט" :במחנות הקיץ המתקיימים ברצועת עזה מוטמעים בקרב בני הדור הצעיר אידיאולוגיה אסלאמית -רדיקלית ותרבות
הטרור של חמא"ס ושאר הארגונים .בכמה מחנות עוברים הצעירים אמונים צבאיים כחלק מההכשרה לקראת הצטרפותם
בעתיד לשורות ארגוני הטרור" ) 21באוגוסט .(2008
 2עם זאת נמנעו הארגונים לתת פומבי לתופעת הנשים הלוחמות בערוצי האינטרנט ובכלי התקשורת שלהם.
 3ראו למשל לקט מידע" :כוחות הביטחון עצרו שתי נשים פלסטיניות תושבות הרצועה שהתכוונו לבצע באכוונת הג'האד
האסלאמי בפלסטין פיגוע התאבדות במקום הומה אדם בתל -אביב ובנתניה" ) 13ביוני .(2007

3
ב .ב 23 -בנובמבר  ,2006זיהה כוח צה"ל בפאתי מחנה הפליטים ג'באליה מחבלת
מתאבדת ,שנשאה עימה מטען חבלה ,מתקרבת לעברו .המחבלת פוצצה עצמה סמוך
לכוח .ארבעה חיילי צה"ל נפצעו באורח קל .חמאס נטלה אחריות לפיגוע .המחבלת
המתאבדת ,שהנהיגה בעבר הפגנות נשים ברצועה ,הייתה בת  .57היתה זו הפעם
הראשונה בה נשלחה לבצע פיגוע מחבלת כה מבוגרת.

מימין :פטמה נג'אר מנהיגה הפגנת נשים בכניסה לבית חאנון בחורף ) 2006ערוץ  19 , NTVבאוגוסט,
 .(2008משמאל :פטמה נג'אר כמחבלת המתאבדת מקריאה צוואתה לפני צאתה לביצוע הפיגוע )ערוץ
אלאקצא 23 ,בנובמבר .(2006

 .4להלן סיכום כמה כתבות ,שהופיעו בכלי התקשורת הערביים ,אודות הכשרת והפעלת
מחבלות ברצועת עזה המתבצעת ע"י ארגוני הטרור בשנה האחרונה.

אלקסאם
חמא
חמאס
אלדין אלקסאם
עז אלדין
גדודי עז
ס\\גדודי
 .5ערוץ הטלוויזיה הלבנוני ) NTVאלג'דיד( שידר ב 19 -באוגוסט  2008תוכנית שעסקה באימוני
נשים ברצועת עזה ,המשתייכת לגדודי עז אלדין אלקסאם של חמאס .בכתבה ,אותה שידרה
כתבת בשם נהאל בעיד ,נראו הנשים מתאמנות בירי נשק קל ,ידויי רימונים ,מארבים ותקיפת
חיילי צה"ל .בדברי הקריינות לכתבה ציינה הכתבת" :מידי שנה עוברות עשרות נשים בעזה
אימונים צבאיים ,ביניהן סטודנטיות ,אימהות ונשים עובדות .הן יודעות שתפקידן בעימות אינו
מצטמצם בטיפול בפצועים ובטיפול בילדים] .הן יודעות[ כי מה שהן עושות עשוי לשנות את
המאזן ]בין הפלסטינים לישראל[" .להלן כמה צילומים מהתוכנית של :NTV
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ירי נק"ל

יידוי רימון תוך צעקה "אללה הוא אכבר"

ירי ברובה בעל כוונת טלסקופית

 .6להלן צילומי נשים מתנועת החמא"ס בעת אימונים ופעילות מבצעית ,בתקופה שקדמה
ל"הרגעה",שהופיעו בפורום של הערוץ הקטרי הפופולארי אלג'זירה ) 31בינואר :(2008

פעילות תנועת חמאס לפני ירי רקטת קסאם.
הפעילות לובשות חצאיות ארוכות ורעלה .שתיים
מהן נושאות מטול אר.פי .ג'י .

פעילה בתנועת חמאס נושאת מטול אר.פי.ג'י
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בפלסטין
הג
האסלאמי בפלסטין
האד האסלאמי
הג''האד
 .7בתוכנית ,ששודרה בערוץ הלבנוני  19) NTVבאוגוסט  ,(2007הופיעה פעילה בפלוגות
ירושלים של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שכינתה עצמה "עאשקת אלקדס" )החושקת
בירושלים( .הפעילה הציגה לראווה חגורת נפץ מוכנה להפעלה והביעה נכונות להתפוצץ
בקרב חיילי צה"ל במקרה של פעולה צבאית ישראלית ברצועה.

"החושקת בירושלים" ,פעילת פלוגות ירושלים )ערוץ  19 ,NTVבאוגוסט(

חגורת הנפץ הנמצאת ברשותה של "החושקת בירושלים" )ערץ  19 ,NTVבאוגוסט(

 .8הפעילה ציינה בפני כתבת הערוץ הלבנוני כי היא השתתפה בעבר בפעולות מבצעיות
והדגישה כי היא חדורת מוטיבציה להמשיך בפעילותה .עוד סיפרה כי היא עומדת להינשא אולם
הודיעה לארוסה כי כאשר תידרש לפעילות מבצעית היא תיענה לכך .היא הוסיפה ואמרה:
"אפילו אם היהודים יגיעו ביום חתונתי ,אני אצא ואתעמת איתם ביום חתונתי .שום דבר לא ימנע
ממני את מות הקדושים."...
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אלאקצא
פתח
חללי אלאקצא
גדודי חללי
פתח\\ גדודי
 .9בפורום של ערוץ אלג'זירה ) 31בינואר  (2008התפרסמו צילומים של פעילות גדודי חללי
אלאקצא ,הזרוע הצבאית של פת"ח ,בעת אימוניהן .בפורום נאמר כי "נשים מהפתח ביצעו
בעבר פיגועי התאבדות".4

פעילות פתח\ גדודי חללי אלאקצא ברצועת עזה במהלך אימונים

פעילות פתח\ גדודי חללי אלאקצא

4דוגמא לכך ראו לקט מידע" :סוכל במעבר ארז פיגוע התאבדות שתוכנן להתבצע בישראל ,ככל הנראה בבית חולים,
ע"י מחבלת מתאבדת .מאחורי הפיגוע עמדו גורמי טרור מפתח\ גדודי חללי אלאקצא בצפון רצועת עזה .האירוע מצטרף
לשורה ארוכה של פיגועים שסוכלו מאז החלה ה"רגיעה" .הוא מהווה גם חלק מההסלמה המשמעותית שחלה בפעולות
ארגוני הטרור ביממה האחרונה ערב פסגת שרון -אבו מאזן" ) 21יוני.(2005 ,

