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עיקרי העבודה
 .1בשנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" ,חלה ירידה משמעותית בהיקף הפיגועים,
שביצעו חמאס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין וארגוני הטרור הפלסטיניים האחרים מרצועת
עזה ,וברמת "איכותם" .זו הביאה להיווצרות מציאות ביטחונית חדשה ,טובה מבעבר.
הירידה בהיקפי הטרור משקפת את עוצמת ההרתעה של ישראל ,מול ארגוני הטרור ,ששוקמה
במבצע "עופרת יצוקה" .עם זאת ,גם ירי הרקטות ופצצות המרגמה בהיקפו הנוכחי ,והתקיפות
התכופות בקרבת גדר הגבול ,מהווים גורם המשבש את חיי השגרה של תושבי הנגב
המערבי.
 .2בה בעת ,השקט היחסי שהשתרר בתקופה זאת ,מנוצל על ידי חמאס ושאר ארגוני הטרור
לתהליך שיקום ושדרוג היכולות הצבאיות ,שעדיין לא הגיע לסיומו .זאת ,בין היתר,
בסיוע רחב היקף שמעניקים לה האיראנים וכן סוריה .בכל מקרה ,חמאס ממשיכה
לאפשר ,ולעיתים מעורבת בעצמה ,ובאמצעות שלוחיה ,בירי ובפעילות טרור בחתימה
נמוכה ,ומנסה לשמר איזון בין מניעת הסלמה בין שימוש מימד של התשה מול אזרחי
ישראל.
 .3כדי לכפות החלטה אסטרטגית זאת ,של ריסון ,על שאר ארגוני הטרור הפועלים ברצועה,
שכמה מהם שבו וניסו לאתגר את חמאס ,הפעילה חמאס מנגנוני אכיפה ביטחוניים
)ולעיתים צבאיים( .במקביל ,רתמה חמאס את הארגונים הללו למדיניותה באמצעות
הסכמים ,שנועדו לשמור על הרגיעה .מערך האכיפה של חמאס צמצם ירי רקטות ופיגועי
"איכות" מהרצועה ובו בזמן ניסה לתעל את הארגונים הסוררים ל"כללי המשחק"
הנראים לחמאס .כל זאת ברמות משתנות של יעילות ונחישות .בסופו של דבר ,במבחן
התוצאה ,ניתן לקבוע כי בדרך כלל עלה בידי חמאס לכפות את מדיניות הריסון שלה
גם על שאר הארגונים ,ובהם גם יריביה .עם זאת ,בסוף  2010ובתחילת  2011ניתן היה
להצביע על תהליך של שחיקה בנכונות הארגונים השונים לציית למדיניות חמאס ,ועל עלייה
מסוימת ברף הירי והטרור נגד ישראל.
 .4הביטוי בשטח למדיניות הריסון של חמאס בשנים  2010-2009הינו כמותי ו"איכותי" .בשנים
מספר פגועי הראווה בשנים הללו הצטמצם והיקף ירי הרקטות והמרגמות מהרצועה פחת באופן
משמעותי .בשנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" אותרו  261נפילות של רקטות
בשטח ישראל ,מהן  103נפילות בשנת  2010ו 158-בשנת  .2009כמו כן אותרו מאז המבצע
 161נפילות של פצצות מרגמה בשטח ישראל ,מהן  108נפילות בשנת  2009ו 53-נפילות
בשנת ) 2010מחציתן בחודש דצמבר( .בנוסף לכך ,נורו מהרצועה כמה מאות פצצות
מרגמה ורקטות ,שנפלו בשטח רצועת עזה ,ולא בישראל .מספרים אלו נמוכים באופן
משמעותי מזה של השנים שקדמו למבצע "עופרת יצוקה" כפי שממחישים הגרפים
הבאים:
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נפילות רקטות בשטח ישראל בחתך רב-שנתי
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 .5כ"פיצוי" על הצורך לרסן את הפיגועים מהרצועה לאורך הגבול עם ישראל ,עשו
חמאס ושאר ארגוני הטרור מאמץ למצוא נתיבים עוקפים לשטח ישראל דרך חצי האי
סיני )ציר ה"ח"( ודרך הציר הימי .זאת ,תוך מאמץ להסתיר דרך פעולה זאת ולעיתים אף
ולהכחיש את עצם קיומה ,בעיקר על מנת שלא לסבך יחסיהם )המתוחים בלאו הכי( עם
מצרים )הרואה בניצול שטח סיני לביצוע פיגועים פגיעה בביטחונה הלאומי ובכלכלה שלה(.
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 .6במסגרת הפיגועים בנתיב העוקף בלטו בשנת  2010שני אירועי ירי רקטות גראד  122מ"מ
מחצי האי סיני לעבר העיר אילת .מאחורי שני האירועים עמדו פעילי הזרוע הצבאית
של חמאס ברצועה ,בעוד שתנועת החמאס לא הודתה באחריותה לירי ובאחד המקרים אף
הכחישה עצם קיומו .במקרים אחרים ,שיגרו חמאס וארגונים אחרים הפועלים ברצועה ,חוליות
טרור לשטח ישראל דרך סיני לביצוע פיגועים במתווים שונים ,כולל חטיפה ורצח של
חייל צה"ל לשם מיקוח על גופתו ופיגועי הרג המוניים המרכז אוכלוסיה הומים.
 .7ברגיעה היחסית שהשתררה בשטח חלה הסלמה לקראת סוף  2010ובתחילת  . 2011היא
מצאה ביטוי בעליית מדרגה בהיקף ירי פצצות המרגמה לעבר יעדים צבאיים ואזרחיים
ובריבוי מקרים של ירי רקטות .בפברואר  2011בלט ירי רקטות גראד  122מ"מ לעבר יעד
מרוחק כמו באר שבע )לראשונה מאז מבצע "עופרת יצוקה"( .כמו כן חלה עלייה במספר
ניסיונות הפיגועים )הנחת מטענים ,ירי נ"ט ,צליפות( לעבר כוחות צה"ל המבצעים פעילות
סיכול ומנע בקרבת הגדר ,הן בשטח ישראל ובמרחב האבטחה שבתוך רצועת עזה )כמה מאות
מטרים מהגדר(.
 .8אנו סבורים כי ההרתעה הישראלית עודנה תופסת וכי לחמאס עניין מובהק להמשיך
במדיניות הריסון שלה ולמנוע הידרדרות .עם זאת ,תנועת חמאס ,הזרוע הצבאית של
חמאס ,וארגוני הטרור האחרים ,הגבירו את נפח פעילותם ואת תעוזתם .זאת ,להערכתנו,
כדי "לבדוק" את "כללי המשחק" מול ישראל ,ולנסות "למתוח" את גבולות המותר והאסור
שלהם .חמאס ממשיכה עדיין בפעילות האכיפה שלה ,הגם שהיא נוטה מידי פעם להרחיב
מעט את חופש הפעולה של הארגונים האחרים ,ולעיתים רחוקות אף להשתתף בפיגועים
שבקרבת גדר הגבול.
 .9ההרגעה היחסית בשטח מנוצלת היטב ע"י חמאס ושאר ארגוני הטרור לשם קידום
תהליך מואץ של שיקום ושדרוג היכולות הצבאיות .לתהליך זה ,ניתנה ע"י חמאס
עדיפות על פני שיקום התשתיות האזרחיות ,הדורש משאבים בהיקפים גדולים הרבה יותר.
דגש מיוחד הושם ע"י חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין על שיפור יכולות ירי
הרקטות והמרגמות ,מתוך תפיסה כי העורף האזרחי ,מהווה נקודת תורפה עבור
ישראל ,תוך חתירה לבסס היכולת לפגוע בעת הצורך באזרחים ישראלים ,ע"י שימוש
באזרחים פלסטינים כמגן אנושי.
 .10בשנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" הכפילה חמאס )בסיוע איראן( את כמות
הרקטות שלה ושדרגה את איכותן .כיום מצויות בידי חמאס אלפי רקטות לטווחים
שונים ,תקניות ומתוצרת עצמית ,ובתוכם גם רקטות פג'ר  5המסוגלות להגיע למרכז
ישראל .גם הג'האד האסלאמי בפלסטין הגביר את היכולות הרקטיות שלו.
 .11דגש רב הושם גם על שיקום ושדרוג מערך הנ"ט ,בו רואה חמאס מענה ליתרון של
הכלים המשוריינים של צה"ל .בשנתיים האחרונות הצטיידו ארגוני הטרור הפועלים
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ברצועה במערכות נ"ט מונחות מתקדמות ,בעלות כושר חדירה רב יותר ,דוגמת טילי
קורנט )טיל קורנט אחד מהם נורה לראשונה מהרצועה ב 6-דצמבר .(2010
 .12תהליך שיקום היכולות הצבאיות התבסס על אספקה של אמצעי לחימה וידע ממקורות
חיצוניים .זאת ,תוך ניצול שיטחה של סודאן ועשיית שימוש ברשתות חוצות גבולות של
מבריחים וסוחרים ובנתיבי הברחה ,שמקור מרביתם באיראן .כמו בעבר מילאה איראן
תפקיד מרכזי בתהליך בראותה ביכולות הצבאיות הנבנות ברצועה מנוף לקידום יעדיה
האסטרטגיים .הסיוע האיראני התבטא באספקת אמצעי לחימה איכותיים לחמאס
ולג'האד האסלאמי בפלסטין ,בסיוע לוגיסטי להעברתם לרצועה ,בהדרכות ואימונים,
בהעברת כספים לארגונים שברצועה ובמתן גיבוי מדיני-הסברתי לממשל חמאס
ברצועה .זאת ,בצד המשך טיפוח הקשרים המיוחדים של איראן עם הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,המהווה שלוח איראני מובהק ,הנעדר חלק מהשיקולים הממשליים המרסנים את
חמאס.
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מבנה העבודה
 .13עיקרי העבודה.
 .14מאפייני הפיגועים מרצועת עזה בחתכים שונים:
א .ירי רקטות מרצועת עזה לעבר הנגב המערבי.
ב .ירי רקטות לעבר אילת ,שמקורו ברצועת עזה.
ג .ירי פצצות מרגמה.
ד .פיגועים במתווים נוספים בקרבת גדר הגבול )ירי נק"ל ,ירי נ"ט ,הפעלת מטעני חבלה(.
ה .סיכולים בולטים של פיגועים בישראל ,שמקורם ברצועת עזה )ציר ה"ח"(.
ו .סיכום מספר הנפגעים בישראל כתוצאה מהפיגועים מרצועת עזה.
 .15מאפייני מדיניות הפיגועים של חמאס ושאר ארגוני הטרור הפועלים ברצועה.
 .16שיקום היכולות הצבאיות של חמאס ושדרוגן מאז מבצע "עופרת יצוקה":
א .מאפיינים כלליים
ב .שדרוג מערך הרקטות והמרגמות.
ג .שדרוג מערך הנ"ט.
ד .שיפור יכולות הייצור העצמי.
ה .שיפור מערכת ההברחות.
ו .מקומו של תהליך שיקום היכולות הצבאיות בסדר העדיפויות הכולל של חמאס.
 .17ההתעצמות הצבאית של שאר ארגוני הטרור מאז מבצע "עופרת יצוקה":
א .הג'האד האסלאמי בפלסטין.
ב .פתח\גדודי חללי אלאקצא.
ג .ועדות ההתנגדות העממית.
ד .החזית העממית לשחרור פלסטין.
ה .החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין.
ו .התארגנויות המזוהות עם הג'האד העולמי.
 .18הסיוע האיראני לבנין הכוח הצבאי ברצועת עזה.
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מאפייני הפיגועים מרצועת עזה בחתכים
שונים )(2010-2009
ירי רקטות מרצועת עזה לעבר הנגב המערבי
מאפיינים כלליים
 .19השנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" התאפיינו בירידה משמעותית בהיקף ירי
הרקטות מהרצועה ,שהביאה להיווצרות מציאות ביטחונית חדשה ,טובה מבעבר ,עבור
תושבי הנגב המערבי .הירידה המשמעותית בהיקף הירי הינה פרי מדיניות הריסון אותה
נוקטת תנועת החמאס מאז מבצע "עופרת יצוקה" ,הנובעת מההשפעה ההתרעתית
שהייתה למבצע "עופרת יצוקה" בשילוב עם האינטרס של חמאס להתמקד בשיקום
תשתיותיה הצבאיות והאזרחיות ,שנפגעו במבצע.
 .20מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" ) 18בינואר  (2009ועד ה 31-בדצמבר  2010אותרו 261
נפילות של רקטות בשטח ישראל ,מתוכן  103נפילות רקטות אותרו בשטח ישראל בשנת
 2010ו 158-בשנת  .2009בנוסף לכך כתשע רקטות שמקורן ברצועה נורו בשנת  2010משטח
סיני חלקן נפלו באילת ועקבה .כמו כן שוגרו עשרות רקטות נוספות מידי שנה ,שנפלו בשטח
הרצועה ואינן נכללות בסטטיסטיקה של הנפילות בישראל .1מרבית השיגורים מאז תום מבצע
"עופרת יצוקה" היו של רקטות תוצרת עצמית .בשנת  2010רק בשמונה מקרים )מתוך (103
אותרו נפילות של רקטות תקניות  122מ"מ מסוג גראד.2

 1על פי נתוני שירות הביטחון הכללי )אתר השירות( ,המתבססים על מספרי השיגורים )לא הנפילות( ,שוגרו בשנת
 150 2010רקטות לעבר ישראל ,קרי ,כשליש מהשיגורים נפלו בשטח הרצועה.
 2בולטת נפילת שתי רקטות מסוג גראד  122מ"מ בבאר שבע ב 23-בפברואר  ,2011לראשונה מאז מבצע "עופרת
יצוקה" .הרקטות שוגרו ע"י הג'האד האסלאמי בפלסטין.
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ירי רקטות בחתך רב-שנתי
בסך הכל בשנים 2010-2000
אותרו  4,728נפילות רקטות
בשטח ישראל.
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ירי רקטות בשנת  2010בחתך חודשי
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רקטות בשטח ישראל בשנת
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מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" אותרו בסך הכל  261נפילות רקטות בשטח ישראל

אירועי ירי רקטות בולטים במהלך שנת 2009

מהן חמש רקטות ,שמקורן ברצועה ,אשר נורו בשנת  2010מחצי האי סיני ,לעבר אילת .כמו
כן נורו רקטות ,שנפלו בשטח רצועת עזה.

 .21הגרפים שהוצגו לעיל ממחישים היטב את הירידה המשמעותית שחלה בהיקף הירי
מאז מבצע "עופרת יצוקה" .היקף הירי בשנת  2009חזר לרמה של שנת  2003ובשנת 2010
אף ירד מרמה זאת .ההיקף החודשי בשנים  2009ו 2010-נע בין נפילות של רקטות בודדות
מידי חודש ועד ל 15-נפילות בחודשים בהם חלה "התחממות" במצב .עם זאת ,גם הירי בהיקפו
הנוכחי מהווה גורם המשבש את חיי השגרה של ישובי הנגב המערבי ,אף כי בתכיפות
ובהיקף נמוכים בהרבה מהתקופה שקדמה למבצע "עופרת יצוקה".

אירועי ירי בולטים מאז מבצע "עופרת יצוקה"
.22

להלן מספר אירועי ירי רקטות בולטים בשנתיים שלאחר מבצע "עופרת יצוקה" ,חלקם

הגדול בחודשים הראשונים שלאחר המבצע:
א 21 .בדצמבר  – 2010נפלה רקטה מתוצרת עצמית סמוך לגן ילדים בקיבוץ בשטח
המועצה האזורית חוף אשקלון .נערה נפצעה באורח קל ועשרה תושבים לקו בהלם.

10

הרקטה מתוצרת עצמית שנפלה בקיבוץ במועצה האזורית חוף אשקלון
)באדיבות ערוץ  21 ,10בדצמבר (2010

ב 31 .ביולי  - 2010רקטה נפלה בסמוך למבנה חינוכי במועצה האזורית שער הנגב .לא
היו נפגעים נגרם נזק קשה למבנה .התארגנות המכנה עצמה גדודי ייחוד האל והג'האד
המזוהה עם הג'האד העולמי קיבלה אחריות על הירי )מען 31 ,ביולי.(2010 ,

מימין :שרידי הרקטה שנורתה .משמאל :הנזק שנגרם למבנה כתוצאה מנפילת הרקטה
)צילום באדיבות זאב טרכטמן 31 ,ביולי (2010

ג 30 .ביולי  2010נפלה רקטה  122מ"מ תקנית )גראד( בעיר אשקלון .אזרחית
ישראלית לקתה בהלם .וועדות ההתנגדות העממית קיבלו אחריות על הירי )סוכנות
הידיעות הסינית 30 ,ביולי  .(2010לא ברור האם ארגון זה אכן ביצע את הירי.

מימין :הרס שנגרם למכונית כתוצאה מהרקטה שנפלה באשקלון .משמאל :נקודת נפילת הרקטה באשקלון
)באדיבות  .NRGצילום :אדי ישראל 30 ,ביולי (2010

11
ד 18 .במרץ  - 2010נפלה רקטה בחממות מושב נתיב העשרה .כתוצאה מהנפילה נהרג
פועל תאילנדי שעבד במקום .היה זה ההרוג הראשון כתוצאה מנפילת רקטה מאז
מבצע "עופרת יצוקה".
ה 2 .בינואר  - 2010אותרה נפילת רקטה בנתיבות .על שיגור הרקטה קיבלה אחריות
הזרוע הצבאית של החזית העממית )אתר הזרוע הצבאית( .הייתה זאת הפעם הראשונה
בה שוגרה רקטה לעבר נתיבות מאז מבצע "עופרת יצוקה" .לא היו נפגעים .אישה אחת
לקתה בחרדה.
ו 19 .במאי  - 2009רקטה פגעה בבית מגורים בעיר שדרות .שני בני אדם לקו
בחרדה ונגרם נזק לבית .באופן חריג גדודי עז אלדין אלקסאם נטלו אחריות לירי .אולם
מאוחר יותר באותו יום הושמט מהאתרים שמם של גדודי עז אלדין אלקסאם ונאמר ,כי
הירי בוצע על ידי "ההתנגדות הפלסטינית".

פגיעת רקטה בבית בשדרות
) 19 ,sderot media centerבמאי  .2009צילום :נועם בדין(

ז 28 .בפברואר  - 2009אותרו תשע נפילות רקטות בשטח ישראל .שתי נפילות
רקטות ארוכות טווח אותרו בעיר אשקלון .רקטה אחת נפלה בחצר בית ספר )שלא
התקיימו בו לימודים בשל השבת( .לבניין נגרם נזק כבד ורסיסים חדרו לחדרי הכיתות.
שבעה אזרחים המתגוררים בסמוך לבית הספר לקו בחרדה .על פי הממצאים בשטח,
המדובר ברקטות תוצרת עצמית משודרגות בקוטר  175מ"מ ,שהטווח המרבי שלהן הוא
עד  18ק"מ.
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הנזק שנגרם לבית ספר באשקלון כתוצאה מנפילת רקטה
)באדיבות עירית אשקלון 28 ,בפברואר (2009

ח 26 .בפברואר  - 2009שלוש רקטות נפלו בשטח ישראל .שתים מהן אותרו בעיר
שדרות .רקטה אחת פגעה בבית בעיר והשנייה נפלה בשטח פתוח סמוך לאזור
התעשייה .שלושה בני אדם לקו בחרדה .נזק נגרם לבית.

בית בשדרות שנפגע כתוצאה מירי רקטה
) 26 ,www.sderotmedia.comבפברואר  ,2009צילום :מיטל אוחיון(

ט 14 .בפברואר  - 2009רקטת  122מ"מ )גראד( אותרה בשטח פתוח דרומית מערבית
ליבנה .הרקטה נורתה ככל הנראה מאזור בית לאהיא ,שבצפון הרצועה.
י 3 .בפברואר  - 2009נפלה רקטת גראד ) 122מ"מ( בין שני בניינים באשקלון .שלושה
אנשים לקו בחרדה .מכוניות נפגעו מרסיסים .זה היה האירוע הראשון מאז תום מבצע
"עופרת יצוקה" בו אותרה נפילת רקטת גראד בשטח ישראל.
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רקטת גראד שנפלה ב 3 -בפברואר  2009באשקלון
)באדיבות  3 ,nrgבפברואר .צילום :אדי ישראל(

יא .ב 1-בפברואר  - 2009נורו שלוש רקטות .אחת הרקטות נפלה בין גני ילדים במועצה
האזורית אשכול .רקטה נוספת אותרה בשדה פתוח.

רקטה שנפלה באחד מישובי הנגב ,בסמוך לגן ילדים
)באדיבות  1 ,ynetבפברואר  ,2009צילום :רועי עידן(

ירי הרקטות לעבר אילת שמקורו ברצועת עזה
 .23במהלך שנת  2010נורו בשני מקרים רקטות מחצי האי סיני לעבר העיר אילת,
שמקורן ברצועת עזה:3
א 22 .באפריל  – 2010נורו ,שלוש רקטות גראד  122מ"מ מחצי האי סיני לעבר אילת
ועקבה .נפילה אחת זוהתה בים ,דרומית לאילת והשנייה בעיר עקבה בשטח ירדן .ב24-
באפריל מצאו צוללנים נפל רקטת גראד נוספת כ 70-מ' דרומית לחוף הנסיכה באילת
בעומק של  30מ' )דובר צה"ל 24 ,באפריל(.
ב 2 .באוגוסט  – 2010שוגרו משטח סיני לכיוון ישראל שש רקטות מסוג גראד 122
מ"מ .שלוש רקטות נפלו בעיר אילת ,אחת מהן בבריכת ניקוז הממוקמת בצפון העיר .לא

3

במהלך  2009לא בוצע ירי רקטות לעבר העיר אילת.

14
היו נפגעים .שתי רקטות נוספות נפלו בעיר עקבה בחזית מלון אינטרקונטיננטל .אזרח
ירדני נהרג וחמישה נפצעו ,אחד מהם באורח קשה .רקטה נוספת נפלה לים.

מכונית בעקבה ,שניזוקה מירי הרקטה מחצי האי סיני
)רויטרס 2 ,באוגוסט  .2010צלם :אבראהים פרג'יאן(

 .24מאחורי שני אירועי הירי לאילת עמדה חוליה של פעילי הזרוע הצבאית של חמאס,
גדודי עז אלדין אלקסאם .בשני האירועים לא הודתה חמאס באחריות לירי ובאירוע של ה-
 2באוגוסט  2010אף הכחישה את עצם קיומו .כל זאת במגמה לקזז נזקים מול מצרים וירדן
הרואות בירי פגיעה בביטחונם הלאומי ובכלכלה שלהן.
 .25בשני המקרים השתמשו פעילי חמאס ,מבצעי הירי ,ברקטות תקניות  122מ"מ לטווח
 40ק"מ מתוצרת סין .ברקטות אלו נעשה שימוש במהלך מבצע "עופרת יצוקה" והן הוברחו
לרצועת עזה באמצעות מערכת המנהרות ,שבין הרצועה למצרים .בעקבות הירי של ה2-
באוגוסט ,האשימה התקשורת המצרית את איראן באחריות לירי באמצעות חמאס
ושורה של "קבלני משנה" המתפרנסים מהברחות במימון האיראניים.
 .26ברקע לדפוס פעולה זה של שיגור חוליות ירי רקטות מרצועת עזה אל חצי האי סיני
על מנת לירות רקטות על אילת ועקבה עומדים להערכתנו:
א .רצונה של הזרוע הצבאית של חמאס להרחיב את פעילות הטרור אל מחוץ
לשטחי רצועת עזה ויהודה ושומרון תוך הצבת אתגר בפני ישראל ,ירדן ומצרים.
זאת כאשר חמאס נוקטת ברצועת עזה מדיניות פיגועים מרוסנת ,בעיקר בשל עוצמת
ההרתעה הישראלית ושיקוליה השלטוניים ,בעוד שביהודה ושומרון היא מתקשה לפעול
בשל פעילות הסיכול והמנע של ישראל ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית.
ב .עניינה של חמאס לשבש את תהליך השלום ,בעיתוי בו הצטיירה אפשרות של
התקדמות בתהליך באמצעות מעבר לשיחות ישירות .חמאס וארגוני הטרור האחרים
הדגישו את חשיבות הג'האד והמאבק המזוין ,שללו את הלגיטימיות של קיום ישראל,
והביעו התנגדות נחרצת למו"מ המתקיים עימה באמצעות הרשות הפלסטינית.
ג .חילוקי דעות פנימיים בחמאס .הסתירה הבולטת ,שבין ביצוע הירי ע"י גורמים בזרוע
הצבאית של חמאס לבין הכחשות ההנהגה המדינית של חמאס ברצועה ,שיקפה,

15
להערכתנו ,חילוקי דעות פנימיים בחמאס ביחס לתועלת שבביצוע פיגועים מעין אלו דרך
חצי האי סיני )אולי גם ביחס לתועלת שבמדיניות הירי המרוסנת הננקטת ברצועת עזה
מאז מבצע "עופרת יצוקה"(.

ירי פצצות המרגמה
נפילות פצצות מרגמה בשטח ישראל בחתך רב-שנתי
בסך הכל אותרו מאז מבצע "עופרת
יצוקה"  161נפילות פצצות מרגמה
בשטח ישראל.
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נפילות פצצות מרגמה בשטח ישראל בשנת 2010

30

בסך הכל אותרו במהלך  2010בשטח ישראל
 53נפילות של פצצות מרגמה ,כמחציתם
בחודש דצמבר .כמאתיים פצצות מרגמה
נוספות נורו לעבר כוחות צה"ל שעסקו
בפעילות סיכול ומנע בקרבת גדר הביטחון
ונפלו בשטח רצועת עזה.
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ניתוח היקף ירי פצצות המרגמה בשנים  2009ו 2010-מצביע על ירידה בולטת בהיקף

פצצות המרגמה בהשוואה לתקופה שבין שנת  2001למבצע "עופרת יצוקה" .בשנת  ,2009מיד
לאחר ההכרזה על הסדר הפסקת האש ,נמנעו ארגוני הטרור כמעט לגמרי מירי .בחודשים
פברואר מרץ  2009עדיין היה הירי ברמה גבוהה יחסית )אף כי לא גבוהה כפי שהייתה במהלך
החודשים המקבילים בשנת  .(2008אולם מאז חודש יוני  2009עמד מספר הנפילות בשטח
ישראל של פצצות המרגמה על ממוצע של מקרים בודדים מידי חודש.
.28

קפיצת מדרגה בולטת בהיקף ירי המרגמות חלה בדצמבר  28) 2010נפילות

אותרו בשטח ישראל ועוד כעשר פצצות מרגמה ששוגרו נפלו בשטח רצועת עזה(.
מגמת העלייה בהיקף הירי נמשכה גם בינואר  2011אולם בפברואר חלה ירידה.

ירי פצצות מרגמה המכילות זרחן
.29

במהלך ספטמבר ונובמבר  2010נורו מספר פצצות מרגמה המכילות זרחן .השימוש

שעושים ארגוני הטרור ברצועת עזה בפצצות מרגמה המכילות זרחן אינו חדש .בעבר,
במהלך מבצע "עופרת יצוקה" נורו מספר פצצות מרגמה מסוג זה לעבר כוחות צה"ל ,ככל
הנראה על ידי חמאס .אולם בדרך כלל נמנעו ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה לעשות
שימוש סדיר בפצצות מסוג זה.
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אחת מפצצות הזרחן שנמצאו בשטח ישראל.
)דוברות המועצה האזורית אשכול 19 ,בנובמבר (2010

 .30פצצות זרחן נועדו בעיקר לפגיעה בכוחות חי"ר חשופים ,ליצירת מיסוך ולסנוור הכוחות
בשטח .נפילה של פצצות זרחן גורמות בעיקר לשריפות ולפיזור עשן רב .אפקט ההרס הסביבתי
של פצצות מרגמה המכילות זרחן מצומצם ביחס לפצצות המרגמה הנפיצות ועיקר הנזק
הפוטנציאלי שלהם הינו בתחום המוראלי .במגע עם גוף האדם עלול הזרחן לגרום
לכוויות חיצוניות ואף לנזק לאיברים פנימיים .כמו כן עלולות הפצצות הללו לגרום
לשריפות ולהצתת שדות חקלאיים.

אירועים בולטים של ירי פצצות מרגמה מאז מבצע "עופרת יצוקה"
 .31להלן אירועי ירי בולטים של פצצות מרגמה:
א .במהלך חודש דצמבר  2010אותרו  28נפילות בשטח ישראל .הייתה זאת קפיצת
מדרגה בהיקף הירי מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" .מגמת העלייה נמשכה גם
בינואר .2011
ב .באמצע ספטמבר  2010נורה מספר חריג של שמונה פצצות מרגמה לעבר שטח
ישראל .הפצצות נפלו בשטחים פתוחים במועצה האזורית אשכול .לא היו נפגעים ולא
נגרם נזק .חלק מפצצות המרגמה שנורו ,הכילו זרחן.
ג 24 .באוגוסט  – 2009נורו שתי פצצות מרגמה לעבר ישראל .אחת מהן נחתה בבסיס
זיקים ,שמצפון לרצועה וגרמה לפציעה באורח קל של חייל צה"ל.
ד 9 .באוגוסט  – 2009נפלו שתי פצצות מרגמה סמוך למעבר ארז בשטח הרצועה .לא
היו נפגעים ולא נגרם נזק .את האחריות לביצוע הירי נטלה על התארגנות המכנה עצמה
גדודי חללי אלאקצא/חוליות עמאד מע'ניה )אתר גדודי חללי אלאקצא 10 ,באוגוסט(.
ה 2 .במאי  – 2009אותרו שלוש נפילות פצצות מרגמה בשטח פתוח סמוך לקיבוץ בנגב
המערבי .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .גורמים בוועדות ההתנגדות העממית לקחו אחריות
על הירי )אתר צות אלחק 2 ,במאי(.
ו 1 .בפברואר  – 2009בשעות הבוקר נורו ארבע פצצות מרגמה ונפלו בשטח פתוח
בנגב המערבי .בשעות אחר הצהרים נורו שתי פצצות מרגמה נוספות .שני חיילים נפגעו
באורח קל מרסיסים.
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סיכום ירי רקטות ופצצות מרגמה בשנים  2010-2009מאז תום מבצע
"עופרת יצוקה"
סה"כ אותרו מאז מבצע "עופרת יצוקה"
 90422רקטות ופצצות מרגמה בשטח
ישראל ,מהם  261רקטות ו 161-פצצות
מרגמה .בנוסף לכך כמה מאות רקטות
80
ופצצות מרגמה נפלו בשטח רצועת עזה.

70

41 22

60
50
פצצות מרגמה

40
30

28

20
10
0

54
8

1

רקטות
47

3

0
1
0 6
15
15
15 3 13 2 11
0
4
3
13
11
11 5
11 9 7
6
0
7
0
6
5
5 3 3 2
4
3
3
1 1

11
3

- 19ינוא ר
פברוא ר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוס ט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
ינואר
פברוא ר
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוס ט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

פיגועים במתווים נוספים בקרבת גדר הגבול )ירי
נק"ל ,ירי נ"ט ,הפעלת מטעני חבלה(
כללי
 .32ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה ,ובכלל זה חמאס ,המשיכו בשנים 2010-2009
בניסיונות לפגוע בחיילי צה"ל ובאזרחים ישראליים ,שעבדו בקרבת הגבול עם
הרצועה .על מנת למנוע ניסיונות ירי ופיגועים בשטח ישראל מקרבת הגדר נאלץ צה"ל לבצע
פעילות סיכול ומנע אינטנסיבית ,חלקה בשטח ישראל וחלקה במרחב האבטחה ברצועת
עזה ,שבקרבת הגדר.
 .33במקביל לירידה בהיקף ירי הרקטות והמרגמות חלה גם ירידה משמעותית במתווים
אחרים של פיגועים מרצועת עזה מאז מבצע "עופרת יצוקה"; כמו כן בוצעו פיגועים נגד
מעברי הגבול )למרות חיוניותם לתושבי רצועת עזה( ופיגועים נגד אזרחים ישראלים ,שביצעו
עבודות תחזוקה ועבודות הנדסיות באזור.
 .34מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" בוצעו סה"כ  222פיגועים משטח רצועת עזה
במתווים של ירי נק"ל ,ירי נ"ט והפעלת מטעני חבלה )לא כולל ירי רקטות ופצצות מרגמה
לשטח ישראל( .מתוכם  107פיגועים בוצעו בשנת  2009ו 115-פיגועים בשנת ) 2010זאת,
לעומת  429פיגועים בשנת  2008ו 683-פיגועים בשנת .(2007
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מאפייני הפיגועים במתווים השונים והיקפם )(2010-2009
 .35להלן פירוט הפיגועים במתווים השונים מאז מבצע "עופרת יצוקה":
א .ירי מנשק קל  73 -אירועי ירי ביצעו בשנת  2009ו 89 -בשנת ) 2010לעומת 253
אירועים בשנת  ,2008שקדמה למבצע "עופרת יצוקה"(.
ב .ירי נ"ט –  11תקיפות בוצעו בשנת  2009ו 15-תקיפות בשנת ) 2010לעומת  73אירועים
בשנת  ,2008שקדמה למבצע "עופרת יצוקה"(.
ג .הפעלת מטעני חבלה –  20אירועי הפעלת מטענים בוצעו בשנת  48) 2009מטענים
נוספים נמצאו ונוטרלו על ידי כוחות צה"ל( 11 .אירועים בוצעו בשנת ) 2010לעומת 103
אירועי הנחת מטענים בשנת .(2008
 .36בשנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" נעשו מספר ניסיונות לביצוע פיגועי ראווה
בקרבת הגדר ,שבין הרצועה לישראל .כמו כן בוצעו כמה ניסיונות פיגוע נגד כלי שיט של
חיל הים ,שביצעו פעילות בטחון בקרבת חופי עזה .בנוסף לכך בוצעו כמה פיגועים משטח
סיני )ציר ה"ח"( ,במגמה להרחיק עדות מהרצועה )ירי לעבר אילת( .עם זאת ,היקף הפיגועים
ה"איכותיים" ,שמקורם ברצועה ,ירד בהשוואה לתקופה שלפני "עופרת יצוקה".
בשנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" לא בוצעו פיגועי התאבדות מרצועת עזה.

פיגועים במתווים שונים מרצועת עזה בשנת  2009מאז מבצע "עופרת
יצוקה"
במהלך  2009בוצעו סה"כ 107
פיגועים במתווים של הנחת
מטענים ,ירי נ"ט וירי נשק קל

20
פיגועים במתווים שונים מרצועת עזה בשנת 2010
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אירועים בולטים בשנים 2010-2009
 .37פיגוע הראווה הבולט ביותר ,שסוכל ,התבצע ב 8-ביוני  2009בסמוך למסוף הדלקים
נחל עוז ,שבצפון רצועת עזה .חולייה שמנתה  10-8מחבלים ,הגיעה לאזור באמצעות שלוש
משאיות ,אשר הובילו גם שלושה סוסים אליהם הוצמדו מטעני חבלה וחומרי נפץ .ככל
הנראה התכוונה החוליה לבצע פיגוע ראווה משולב ,הכולל פיצוץ מטענים ,תקיפה ואפשר גם
חדירה לשטח ישראל וחטיפה .במהלך חילופי הירי נהרגו ככל הנראה חמישה מחבלים
ונפצעו כמה נוספים .לא היו נפגעים ישראלים .את האחריות לביצוע הפיגוע נטלה על עצמה
התארגנות בשם ג'נד אנצאר אללה ,המזדהה עם הג'האד העולמי.

מימין :מקום ניסיון הפיגוע סמוך למסוף הדלקים נחל עוז .משמאל :אחת המשאיות ,ששימשו את חולית
המחבלים )אלג'זירה 8 ,ביוני (2009
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אימוני פעילי הארגון על גבי סוסים )יתכן הכנות לביצוע הפיגוע(
)אתר האינטרנט של ג'נד אנצאר אללה 8 ,ביוני (2009

 .38בשנים  2010-2009בלטו מספר ניסיונות פיגוע נגד כלי שיט של חיל הים ,שביצעו
פעולות ביטחון בקרבת חופי הרצועה:
א 1 .בפברואר  2010דיווחו למשטרה אזרחים ,ששהו בחוף ברנע באשקלון ,על מציאת
חפץ חשוד .חבלני המשטרה שהגיעו למקום גילו חבית עמוסה ב 25-15-ק"ג חומר
נפץ .באותו יום אותרה חבית נוספת בחוף באשדוד הזהה במאפייניה לזו שנמצאה בחוף
אשקלון.

רובוט משטרתי מנטרל את חבית הנפץ בחוף אשקלון
)באדיבות  1 ,NRGבפברואר  .2010צילום אדי ישראל(

ב 29 .בינואר  - 2010ניסיון )כושל( לפוצץ חביות נפץ ,כשני ק"מ מחופי הרצועה,
בסמוך לספינות חיל הים הישראלי המסיירות קרוב לחופי עזה .חלק מהחביות התפוצצו
בלב ים וחלק נסחף לשטח ישראל .וועדות ההתנגדות העממית והזרוע הצבאית של
הג'האד האסלאמי בפלסטין קיבלו אחריות על פיצוץ שמונה מטעני חבלה ימיים )מען,
 30בינואר( .חלק מהחביות נסחפו לחופי ישראל.
ג 13 .באפריל  -2009בשעות הבוקר ,סוכל ניסיון פיגוע נגד כלי שיט של חיל הים,
שפעלו מול חופי עזה .כלי השיט זיהו סירת דיג לא מאוישת מתקרבת לעברם .כשהתקרבו
לאזור התפוצצה הסירה .לכלי השיט לא נגרם נזק .גורמי ביטחון העריכו כי על סירת הדיג
שהתפוצצה היו מאות ק"ג של חומר נפץ וכי המדובר בניסיון פיגוע באחת מספינות חיל
הים )אתר דובר צה"ל 13 ,באפריל .(2009
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סיכולים בולטים של פיגועים בשטח ישראל דרך סיני
שמקורם ברצועת עזה )ציר ה"ח'"(
 .39במהלך  2010-2009הפך חצי האי סיני לנתיב שיגור חוליות מחבלים לביצוע פיגועים
בשטח ישראל )ציר ה"ח"( .חשיבותו של נתיב עוקף בראיית חמאס גדלה דווקא על רקע
מדיניות הפיגועים המרוסנת שלה בתווך היבשתי ,שנכפתה גם על שאר ארגוני הטרור.
בשנתיים הללו שימש חצי האי סיני נתיב מעבר לחוליות ירי רקטות על אילת )כפי שפורט לעיל(
ולחוליות שניסו לחדור לישראל לביצועי פיגועים במתווים שונים ,כולל חטיפה ורצח
של חיל לשם מיקוח על גופתו ופיגועי הרג המוניים במרכזי אוכלוסיה הומים.
 .40להלן אירועים בולטים ,שסוכלו ע"י כוחות הביטחון הישראליים:
א .נובמבר  - 2010סוכלה כוונה של התארגנות צבא האסלאם ,המזוהה עם הג'האד
העולמי ,לבצע פיגוע חטיפה נגד ישראלים השוהים בחצי האי סיני .הפיגוע סוכל
לאחר ששלושה פעילים מרכזיים בארגון נהרגו בתקיפת חיל האוויר ברצועת עזה בצפון
רצועת עזה .ב 17-באוקטובר ,נהרגו שני פעילים שהיו מעורבים בתכנון הפיגוע .ב3-
בנובמבר תקפו כלי טיס של חיל האוויר כלי רכב בו נסע מחמד אלנמנם ,פעיל בכיר
בצבא האסלאם והרגו אותו .אלנמנם ,תושב מחנה הפליטים שאטי ,היה מעורב בביצוע
פיגועים ברצועת עזה וכן בתכנון פיגועים נגד יעדים ישראלים ואמריקניים בחצי
האי סיני ,בשיתוף עם גורמי חמאס ברצועת עזה )כתבתו של צחי בירן ,אתר דובר
צה"ל 3 ,בנובמבר .(2010
ב 12 .בדצמבר  – 2009בעת פעילות ביטחון שוטפת עצר כוח צה"ל את סלמן אבו
עתיק ,פעיל חמאס ,וארבעה מסתננים נוספים ,שניסו לחדור לישראל מרצועת עזה
דרך מצרים .בכליהם של המסתננים נמצא סכום של  $15,000מזויפים .בסריקות שנערכו
במקום תפיסתם נמצא משתיק קול אותו ניסה סלמן אבו עתיק להבריח לישראל.
סלמן אבו עתיק סיפר בחקירתו כי ניסה לחדור לישראל לביצוע פיגוע רצח וחטיפת
חייל לצורכי מיקוח .הוא מסר גם מידע אודות אבראהים זוארעה ,פעיל חמאס נוסף
מבית לאהיה ,שנעצר ב 31-בדצמבר  .2009ברשותו נמצאו שני מטעני נפץ במשקל של 7-6
ק"ג כל אחד ומערכת הפעלה .בחקירתו הודה כי הוא אמור היה להניח את המטענים
במקום הומה אדם בישראל תוך עשרה ימים מרגע כניסתו לישראל .הוא גם הודה כי
היה אמור לסייע לסלמאן אבו עתיק ,אותו הכיר היכרות מוקדמת ,לחטוף ולרצוח חייל.
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שני פעילי חמאס ,שהוחדרו לישראל מרצועת עזה בכדי לבצע פיגועים

סלמן אבו עתיק )שירות
הביטחון הכללי(

א.

אבראהים זוארעה )שירות
הביטחון הכללי(

 26בנובמבר  - 2009כוח צה"ל שפעל בגבול מצרים זיהה אדם חשוד שנשא עימו

תיק .החשוד ניסה לחצות את הגבול ולהסתנן לישראל .הכוח ניסה לעצור את החשוד.
החשוד השליך את התיק שנשא עימו ונמלט מהמקום .בתיק נמצא מטען שמשקלו
מוערך בכ 15-ק"ג ,שהיה מיועד ככל הנראה לביצוע פיגוע בישראל )דובר צה"ל26 ,
בנובמבר(.
ב 1 .יוני  -2009שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל עצרו את עבד אלרחמן בן
ח'ליל טלאלקה ,יליד  ,1984תושב מחנה הפליטים נציראת שבמרכז רצועת עזה ,פעיל
וועדות ההתנגדות העממית .עבד אלרחמן חדר לישראל מרצועת עזה דרך סיני
במטרה להקים תשתית פעילי טרור בישראל ולבצע פיגועים במתווים שונים.
בחקירתו סיפר על הכשרות צבאיות ,אימונים והכנות שעבר בידי פעילי הארגון בדרום
רצועת עזה .האימונים כללו ,בין השאר :אימוני ירי בכלי נשק שונים ,ייצור חומרים כימיים
)המשמשים לייצור חומרי נפץ ואמצעי לחימה מאולתרים( ,הכנת מכוניות תופת ,הכנת
חגורות ותיקי נפץ ,פיצוץ והפעלת מטענים ,שימוש במכשיר  ,GPSקריאת מפות
והתמצאות במרחב הגיאוגרפי לשם איסוף מידע.4

עבד אלרחמן בן ח'ליל טלאלקה
)באדיבות שירות ביטחון כללי 5 ,ביולי (2009

 4פירוט האירוע ראו לקט מידע" :כוחות הביטחון עצרו את עבד אלרחמן טלאלקה ,חבר בוועדות ההתנגדות העממית
ברצועת עזה אשר חדר לישראל מהרצועה דרך סיני במטרה להקים תשתית טרור בישראל אשר תבצע פיגועים" )6
ביולי.(2009 ,
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ג 2 .בפברואר  -2009כוח צה"ל זיהה רכב חשוד הנוסע בשטח פתוח באזור דרום
הר חברון .הרכב לא נענה לפניית הכוח לעצור .לאחר מכן ,עצר הרכב בפתאומיות ופתח
באש .הכוח השיב באש והרג את המחבל היורה .בסריקות שנערכו לאחר האירוע ,נחשפו
לצד המחבל ההרוג רובה מסוג קלאצ'ניקוב ,אקדח  9מ"מ עם כדור בקנה ומספר מחסניות
)אתר דובר צה"ל 2 ,בפברואר( .ככל הנראה היה המחבל בדרכו לבצע פיגוע,
במתווה של ירי ,יתכן הרג המוני בשטח ישראל.

סיכום מספר הנפגעים בישראל כתוצאה מפיגועים שמקורם
ברצועת עזה
 .41בשנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" חלה גם ירידה משמעותית בכמות
הנפגעים ,הרוגים ופצועים ,שמקורם בארגוני הטרור ברצועת עזה .מאז המבצע נהרגו
כתוצאה מטרור ,שמקורו ברצועת עזה ,חמישה בני אדם מהם אזרח אחד )פועל תאילנדי(
שנהרג כתוצאה מנפילת רקטה וארבעה חיילי צה"ל שנהרגו במהלך פעילות סיכול ומנע.5
עוד כמה חיילים נוספים נפצעו וכן אזרחים ספורים לקו בהלם.
 .42מספרי הנפגעים בשנים  2010-2009נמוכים ממספר הנפגעים בשנים שקדמו למבצע
"עופרת יצוקה" ,בדגש על ירי הרקטות ופצצות המרגמה שגרם למירב הנפגעים .בשנים -2001
 ,2008עד למבצע "עופרת יצוקה" ,נהרגו  14אזרחים כתוצאה מירי הרקטות מהרצועה ,שמונה
אזרחים ושני חיילי צה"ל נהרגו כתוצאה מירי פצצות מרגמה בנוסף לכך מאות רבות של אזרחים
נפצעו ואלפי אזרחים ובהם ילדים סבלו מחרדה ,הלם וטראומות שונות כתוצאה מהירי.
 .43להלן פיגועים ,שמקורם ברצועת עזה ,במהלכם נהרגו אזרחים וחיילים מאז מבצע
"עופרת יצוקה":
א 27 .בינואר  – 2009חייל צה"ל נהרג כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה סמוך לסיור צה"ל
שנע לאורך גדר הביטחון ,צפונית ליישוב כיסופים .באירוע נהרג חייל צה"ל .קצין צה"ל
נפצע באורח קשה ושני חיילים נוספים נפצעו באורח קל .על פי דיווח ראשוני בוצע הפיגוע
ע"י התארגנות המזהה עצמה עם הג'האד העולמי.
ב .ב 18-במרץ  - 2010נפלה רקטה בחממות מושב נתיב העשרה .כתוצאה מהנפילה
נהרג פועל תאילנדי שעבד במקום.
ג 22 .במרץ  – 2010צוות טנק שעסק בפעילות מבצעית במרכז רצועת עזה ,הבחין
בשלוש דמויות חשודות החוצות את גדר הביטחון לשטח ישראל .הצוות פתח במרדף רגלי
אחר הדמויות החשודות .כוח צה"ל ,שהוזעק למקום ,זיהה בטעות את צוות הטנק כחשודים
ופתח לעברם באש .כתוצאה מהירי נהרג חייל צה"ל .שלושת החודרים נעצרו והועברו
לחקירה.

 5הנתונים הללו נכונים ל 31-בדצמבר  .2010בינואר  2011היו מספר נפגעים נוספים .ב 6-בינואר נפצעו  6עובדים זרים,
אחד מהם באורך קשה ,כתוצאה מירי פצצות מרגמה .ב 7-בינואר נהרג חייל צה"ל ו 4-וחיילים נוספים נפצעו כתוצאה
מתקלה טכנית במהלך ירי פצצת מרגמה ע"י כוח צה"ל לעבר חוליית מחבלים שהניחה מטענים.
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ד .ב 26-במרץ  – 2010סמוך למעבר כיסופים הבחין כוח צה"ל בחוליית מחבלים
שהניחה מטען .הכוח נכנס לאזור לביצוע סריקות .במהלך המרדף וחילופי האש התפוצץ
רימון ,שהיה על גופו של הקצין .כתוצאה מכך נהרגו שני חיילי צה"ל ונפצעו שניים
נוספים .בהיתקלות נהרגו גם שני פלסטינים חמושים.

חילופי ירי בין כוחות צה"ל לפעילי הזרוע הצבאית של חמאס
)אתר הזרוע הצבאית של חמאס 28 ,באפריל(2010 ,
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מאפייני מדיניות הפיגועים של חמאס ושאר
ארגוני הטרור הפועלים ברצועה
חמאס
 .44התקופה שחלפה מאז מבצע "עופרת יצוקה" התאפיינה במדיניות פיגועים מרוסנת,
אותה אימצה חמאס .מדיניות זאת נובעת בראש ובראשונה מכושר ההתרעה של ישראל,
ששוקם לאחר מבצע "עופרת יצוקה" ,ומעניינה של חמאס להימנע מעימות מחודש עם
ישראל טרם הבשילו התנאים ולזכות בפסק זמן שיאפשר לה לשקם את תשתיותיה
הצבאיות ,הממשליות והאזרחיות.
 .45בה בעת ,במישור האידיאולוגי-אסטרטגי ,נותרה חמאס מחויבת לאסטרטגיה המקנה
עדיפות מוחלטת לשחרור כל פלסטין בדרך הג'האד וההתנגדות והקמת מדינה
פלסטינית אסלאמית בשטחה .אולם המתח שנוצר בין האידיאולוגיה והאסטרטגיה לבין
השיקולים הפרגמאטיים המנחים את התנהלותה היום-יומית של חמאס גרר ,לא אחת ,מחלוקת
וגילויי ביקורת על מדיניות הריסון הן בתוך חמאס ,והן מצד הארגונים הפועלים ברצועה.
 .46על רקע זה הפעילה חמאס מאז מבצע "עופרת יצוקה" את מנגנוני הביטחון שלה ,ולעיתים
גם את גדודי עז אלדין אלקסאם ,כדי לאכוף מדיניותה על ארגוני הטרור השונים ,שאינם
מחויבים לשיקולים שלטוניים-מעשיים המשפיעים על חמאס .בעיקר המדובר בג'האד
האסלאמי בפלסטין ,התארגנויות סלפיות ג'האדיות המזדהות עם הג'האד העולמי )העוינות
לחמאס( ,התארגנויות מקומיות של פתח וקבוצות טרור נוספות כגון ועדות ההתנגדות העממית
או החזית העממית לשחרור פלסטין .חמאס גם פעלה לרתימת הארגונים הללו להסכמים בדבר
קיום ההרגעה בשטח.
 .47בשל המתח הבסיסי שתואר לעיל ,גילתה חמאס במקרים רבים יד רכה כלפי הארגונים
ה"סוררים" והעדיפה לא אחת לגבש עימם מנגנוני תיאום שיתעלו את הפיגועים ל"כללי
משחק" שלא יגררו תגובה ישראלית מקיפה .במסגרת זאת הושם דגש על מניעת שיגור
רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל תוך תיעול הפעילות של הארגונים השונים בעיקר לפעילות
מבוקרת בקרבת גדר הגבול הן ביוזמת הארגונים השונים והן בתגובה לפעילות צה"ל .בכמה
מקרים ,בעיקר כשצה"ל פעל במרחב האבטחה שמעבר לגבול ,הופעלו גם חוליות גדודי עז
אלדין אלקסאם לצד הארגונים האחרים ,הגם שבפרופיל נמוך.
 .48פעילות האכיפה של המנגנונים הצבאיים\ביטחוניים של חמאס כללה:
א .ביצוע סיורים ,סריקות ופריסת כוחות לאורך קו הגבול עם ישראל על מנת לחסום
חוליות בדרכן לשיגור רקטות במזרח ובצפון רצועת עזה.

27
ב .מעצר חוליות בדרכן לביצוע פיגועים ולעיתים גם את מפקדיהם )אם כי ברוב המקרים
שחררו מנגנוני הביטחון של חמאס את העצורים תוך פרק זמן קצר(.
ג .ביצוע פשיטות על בתים במזרח ובצפון רצועת עזה מקרבתם עלול להתבצע ירי רקטות.
ד .החרמת אמצעי לחימה ,שבידי חוליות ופעילים סוררים.
ה .אזהרות פומביות בעלות "נימה מאיימת" לארגונים סוררים לחדול מפעילותם )בנימוקים
כמו "סיכון ההתנגדות" או היגררות למערכה נוספת ,שהרצועה לא תוכל לשאת אותה(.
 .49מדיניות הריסון של חמאס וכפייתה על הארגונים השונים ,הובילה בכמה מקרים
לעימותים בשטח בין חמאס לבין ארגונים אחרים שניסו לאתגר אותה .בפרט בלטה מערכת
היחסים המתוחה בין חמאס לבין ההתארגנויות הג'האדיות-סלפיות המזדהות עם הג'האד
העולמי ,ששבו וניסו לבצע פיגועים החורגים ממדיניות הריסון של חמאס ומעבר לכך – פעלו
לאתגר את שלטונה הפוליטי ברצועת עזה .האירוע הבולט היה ב 14-באוגוסט  2009כאשר
חמאס דיכאה בעזרת כוח צבאי רב התארגנות המכונה ג'נד אנצאר אללה )צבא תומכי אללה,
המזוהה עם הג'האד העולמי(.6

ההסלמה שחלה בסוף  2010ותחילת 2011
 .50במהלך השנתיים שחלפו שמאז מבצע "עופרת יצוקה" היו מספר חודשים בהם חלה עלייה
בהיקף ירי הרקטות עד לרמה של  15-11נפילות בחודש )הגם שמספרים אלו רחוקים מהיקפי
ההסלמה שלפני תקופת מבצע "עופרת יצוקה"( .בסוף  2010ותחילת  2011עלה שוב היקף
ירי הרקטות לעבר שטח ישראל ולעבר כוחות צה"ל ,שפעלו במרחב האבטחה ברצועה,
מרחק של כמה מאות מטרים מגדר הגבול .בפברואר  2011ניכרה עלייה ב"איכות" הירי,
שמצאה ביטוייה בירי שתי רקטות גראד לעבר באר שבע.
 .51במהלך דצמבר  2010נפלו  28פצצות מרגמה נפלו בשטח ישראל ,לעומת נפילות בודדות
)מ 0-ועד  (8בתקופה שחלפה מאז יוני  .2009מגמת העלייה נמשכה בינואר  2011אך בפברואר
חלה ירידה .בנוסף לכך חלה עלייה במספר ניסיונות הפיגועים )הנחת מטענים ,ירי נ"ט ,צליפה
וירי פצצות מרגמה( לעבר כוחות צה"ל הפועלים בגזרה .בתקופה זאת אף שוגר לראשונה טיל
נ"ט מתקדם מסוג קורנט לעבר טנק צה"ל ופגע בו ) 6בדצמבר .(2010
 .52בשלב זה אנו סבורים כי ההרתעה הישראלית עודנה תופסת וכי חמאס נותרה עדיין
מחויבת להגיון הריסון ,שמאחורי מדיניותה ,ומעוניינת למנוע הידרדרות בשטח .נראה
לנו כי מקור ההסלמה הינו בארגוני הטרור האחרים ,ובזרוע הצבאית של חמאס .הללו
הגבירו את נפח פעילותם ואת תעוזתם כפועל יוצא של לחצים של פעילים בשטח על מנת
לבדוק את גבולות המותר והאסור מול צה"ל .דומה כי חמאס ממשיכה עדיין בפעילות הסיכול
שלה הגם שהיא נוטה מידי פעם להרחיב מעט את חופש הפעולה של הארגונים הקטנים

 6ראו לקט מידע מה 31-באוגוסט " :2009חמאס מעצימה את מאבקה נגד התארגנויות ג'האדיות-סלפיות המזדהות עם
אלקאעדה ומנסות לאתגר את שלטונה ברצועת עזה; לאחרונה היא לא היססה להפעיל כוח רב במהלך דיכוי אלים של
פעילי ג'אהד עולמי ,שאחד ממנהיגיהם הכריז על הקמת אמירות אסלאמית במסגד אבן תימיה ברפיח".
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ולעיתים אך להשתתף בכמה פיגועים בקרבת גדר הגבול ,כדי לעצב "כללי משחק" משופרים
מול צה"ל.

הג'האד האסלאמי בפלסטין )הגא"פ(
.53

מאז מבצע "עופרת יצוקה" חלה ירידה משמעותית גם בהיקף פעילות הטרור של

הג'האד האסלאמי בפלסטין מרצועת עזה ,הארגון השני בחשיבותו לאחר חמאס .ירידה זו
הינה פועל יוצא לא ממדיניות פיגועים מרוסנת של הארגון אלא מאכיפה נמרצת יותר של
חמאס שאילצה את הגא"פ "ליישר קו" עם מדיניות הפיגועים של התנועה .ולמרות זאת,
בפועל מידי פעם ביצעו פעיליו פיגועים או ניסיונות לפיגועים ,בעיקר ירי לעבר כוחות צה"ל,
הנחת מטענים וירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר יישובי הנגב המערבי .לעיתים בוצעו
הפיגועים בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים דוגמת החזית העממית לשחרור פלסטין.
.54

בהתייחסו למדיניות הפיגועים הנוכחית טען זיאד נח'אלה ,סגן מזכ"ל הג'האד

האסלאמי בפלסטין ,כי לא קיימת החלטה או הסכם עם חמאס המחייבים את ארגונו לשמור
על רגיעה ,אך יש החלטה של הג'האד האסלאמי בפלסטין להימנע מהסלמה עם ישראל
בשל שיקולי הארגון .הוא הוסיף כי ארגונו ישגר רקטות בכל מקרה של עימות צבאי עם
ישראל )אלחיאת 17 ,באפריל .(2010
.55

בהזדמנות אחרת אמר זיאד נח'אלה ,כי הארגון לא החליט לחדש פעולות רחבות היקף

נגד ישראל או לירות רקטות ,אך מאידך גם לא החליט להודיע על הפסקת אש .זאת,
לדבריו ,עד שתיווצרנה נסיבות בהן יהיה ניתן להגיב ]על פעולותיה של ישראל[.עוד הדגיש ,כי
הארגון אינו מעוניין בהסכם הרגעה פורמאלי או בעצירת ירי הרקטות וכי לא יוותר על
הזכות ל"התנגדות" )אלוטן 13 ,בינואר.(2010 ,
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בין הפיגועים /ניסיונות הפיגועים שביצע הגא"פ מאז מבצע "עופרת יצוקה" יצוינו:
א 2 .בדצמבר  – 2010שני פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין נהרגו בידי כוחות
צה"ל בעת שעסקו בהנחת מטעני חבלה לאורך גדר הגבול בין רצועת עזה וישראל.
בכליהם נמצא נשק קל ,מדים ומטען חבלה )דובר צה"ל ,אתר פלוגות ירושלים2 ,
בדצמבר .(2010
ב 17 .באוקטובר  -2010כלי טיס של חיל האוויר סיכל ירי רקטות בעת שתקף חולית
גא"פ בצפון רצועת עזה בעת שביצעה הכנות לירי )דובר צה"ל 17 ,באוקטובר  .(2010כלי
התקשורת הפלסטינים דיווחו ,שכתוצאה מהתקיפה ,נהרג פעיל הזרוע הצבאית של
הג'האד האסלאמי בפלסטין ונפצעו עוד כמה פעילים )צפא ,קדסנט ,פאלפרס 17
באוקטובר .(2010
ג 21 .במאי  - 2010שני מחבלים מהגא"פ הסתננו לשטח ישראל סמוך לקיבוץ נירים,
שבנגב המערבי .כוחות צה"ל פתחו באש לעבר המחבלים ,שהשיבו אש ,והרגו אותם.

29
סמוך לגופות המחבלים נמצאו שני רובי סער ומחסניות )דובר צה"ל  21במאי .(2010
אפשר והשניים התכוונו לפגוע בחיילי צה"ל הפועלים בסמוך לגדר הביטחון.
ד 10 .בינואר  – 2010חיל האוויר תקף חוליית מחבלים באזור דיר אלבלח )מרכז רצועת
עזה( שעסקה בהכנות לשיגור רקטות )דובר צה"ל 10 ,בינואר( .כלי התקשורת הפלסטינים
דיווחו כי שלושה פעילי הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין נהרגו
כתוצאה מהתקיפה ופעיל נוסף נפצע באורח קשה.
ה 25 .בדצמבר  - 2009כוח צה"ל זיהה ארבעה מחבלים סמוך לגדר הביטחון בצפון
רצועת עזה )אזור מעבר ארז( .משלא נענו לקריאות הכוח נורתה לעברם אש .כתוצאה
מהירי נהרגו שלושה מחברי החוליה .יום למחרת התגלו במקום שלושה מטעני חבלה.
ו 25 .ספטמבר  - 2009חיל האוויר תקף חולייה של פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין
בצפון רצועת עזה ,שהתכוונה לבצע ירי רקטות לעבר ישראל )הייתה זו תקיפה יזומה
ראשונה מאז תום מבצע "עופרת יצוקה"( .התקיפה בוצעה לאחר שחברי החוליה ירדו
מכלי הרכב שהסיע אותם לנקודת השיגור .שלושה פעילי החוליה שביצעה מספר
פעמים ירי רקטות לעבר ישראל נהרגו .אחד הפעילים הוא כמאל דחדוח ,בנו של
ח'אלד דחדוח שהיה מפקד הג'האד האסלאמי בפלסטין ברצועת עזה .הרוג נוסף הוא
מחמוד אלבנא אחיו של אחד מראשי הארגון שביצע בעבר פיגוע התאבדות בישראל.
חברי החוליה ביצעו לאחרונה מספר פעמים ירי רקטות לעבר יישובי הנגב המערבי.
ז 17 .במאי  -2009שני מטענים התפוצצו בשטח רצועת עזה כ 2-ק"מ דרומית מזרחית
למעבר ארז .לא היו נפגעים .המטענים נועדו ככל הנראה לפגוע בכוחות צה"ל ,שביצעו
פעילות סיכול ומנע באזור .פלוגות ירושלים ,הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי
בפלסטין וגדודי אבו עלי מצטפא ,הזרוע הצבאית של חזית עממית ,נטלו אחריות משותפת
לפיצוץ המטענים ,שבוצע לטענתם נגד שני ג'יפים של צה"ל )אתר האינטרנט של גדודי
אבו עלי מצטפא 17 ,במאי .(2009
 .57מנגנוני הביטחון של חמאס פעלו נגד חוליות הגא"פ ועלה בידם לסכל מספר ניסיונות
לביצוע פיגועים ,בעיקר שיגורי רקטות לעבר ישראל .על רקע זה נוצרה מספר פעמים
מתיחות בין החמאס לגא"פ ,שהגיע לעיתים לעימותים אלימים בין שני הצדדים.

התארגנויות מקומיות של פתח/גדודי חללי אלאקצא
 .58בתקופה שלאחר מבצע "עופרת יצוקה" המשיכו לפעול מהרצועה התארגנויות
מקומיות של פתח/גדודי חללי אלאקצא ,שהוקמו בעבר בחסות ובמימון תנועת פתח,
וכיום והן מונהגות על ידי פעילים מקומיים .התארגנויות אלה פועלות על פי אינטרסים מקומיים,
ואינן מתפקדות כארגון אחיד .לאורך השנים התרופפה מחויבותן של קבוצות אלה לפתח
ולמדיניות הפיגועים של פתח והם הידקו את קשריהם המבצעיים עם ארגונים עמיתים דוגמת
הג'האד האסלאמי בפלסטין.
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 .59התארגנויות מקומיות אלה מנסות מידי פעם להוציא לפועל פיגועים ,ולאתגר את
מדיניות הפיגועים המרוסנת של חמאס )ברוב המקרים בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים(.
הפיגועים של פתח /גדודי חללי אלאקצא הינם בעיקר פיגועים בקרבת גדר הביטחון במתווים
של הנחת מטענים וירי לעבר כוחות צה"ל העוסקים בפעילות שוטפת; פיגועי חדירה )לשטח
ישראל( ולעתים גם ירי רקטות ופצצות מרגמה .ברשות ההתארגנויות השונות אמצעי לחימה
מגוונים )הכוללים ,בין היתר נשק קל אמצעי נ"ט ,ופצצות מרגמה( וחלקם בעלי יכולות חבלה.
 .60להלן שתי דוגמאות לפיגועים בהם היו מעורבים פעילי הארגון:
א 29 .בינואר  - 2010נשמעו פיצוצים בעומק הים כשני ק"מ מול חוף רצועת עזה.
פתח/גדודי חללי אלאקצא ,וועדות ההתנגדות העממית והזרוע הצבאית של הג'האד
האסלאמי בפלסטין ,קיבלו אחריות על פיצוץ שמונה מטעני חבלה )מען 30 ,בינואר(.
ב 18 .במרץ  – 2009פתח /גדודי חללי אלאקצא קיבלו אחריות על ירי רקטה לעבר
שדרות )פורום פתח 18 ,במרץ  (2009ועל ירי נוסף של רקטה בתגובה למה שהם כינו
"חפירות מתחת מסגד אלאקצא" )אלעהד 22 ,במרץ .(2009

וועדות ההתנגדות העממית
 .61וועדות ההתנגדות העממית הוקמו ע"י פעילי פתח .לאחר תקופה קצרה ניתק הארגון את
קשריו עם פתח והפך לארגון טרור נפרד המקיים קשרים הדוקים עם חמאס .כיום מפולג
הארגון לשלושה פלגים ,אשר חלקם מקיימים שיתוף פעולה מבצעי עם חמאס.
 .62וועדות ההתנגדות העממית ניסו מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" להמשיך בביצוע פיגועים,
בעיקר נגד כוחות צה"ל הפועלים סמוך לגדר הביטחון .במסגרת פעילות זאת נטלו פלגים שונים
של הארגון אחריות על ירי רקטות ,פצצות מרגמה והנחת מטענים ,לעיתים קרובות בשיתוף
פעולה עם פעילי ארגונים נוספים.
 .63להלן כמה פיגועים/ניסיונות פיגועים בולטים בהם היו מעורבים פעילי הארגון:
א 21 .ביוני  - 2009כוח צה"ל ,שהיה בסיור שגרתי ,גילה ארבעה מטעני חבלה שהונחו
לאורך גדר הגבול סמוך לכיסופים )מערב הנגב( .במהלך פעילות נטרול המטענים נורו
לעבר הכוח שתי פצצות מרגמה ואש מנשק קל .לא היו נפגעים .פלג של וועדות
ההתנגדות העממית קיבל על עצמו אחריות לביצוע הירי )אתר קדסנט 22 ,ביוני .(2009
ב 5 .ביולי  - 2009שלוש פצצות מרגמה נורו לעבר סיור צה"ל סמוך למעבר סופה .הזרוע
הצבאית של וועדות ההתנגדות העממית קיבלה אחריות לירי )אתר קאום 5 ,ביולי .(2009
ג 23 .ביולי  – 2009אש מנשק קל נורתה לעבר קבוצה של ישראלים ,שביצעה עבודות
אזרחיות סמוך למעבר סופה .לא היו נפגעים .לאחר התקרית נורתה אש לעבר כוח צה"ל
שקיים סיור באזור .אחד מפלגי וועדות ההתנגדות העממית ,נטל אחריות לירי )אתר
הארגון 23 ,ביולי .(2009
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ד 1 .בינואר  - 2010ארבע פצצות מרגמה נורו לעבר כרם שלום .כמו כן שוגרה רקטה
לעבר אזור כיסופים .אחד מפלגי וועדות ההתנגדות העממית קיבל אחריות על הירי )אתר
הארגון 1 ,בינואר .(2010
ה.

 1במרץ  - 2010טיל נ"ט נורה לעבר כוח צה"ל שערך סריקות בסביבות גדר

הביטחון סמוך לבית לאהיא )צפון רצועת עזה( .לא היו נפגעים .וועדות ההתנגדות
העממית קיבלו אחריות על ירי טיל הנ"ט )אתר מקאומה 2 ,במרץ .(2010
ו .ב 21-במאי  - 2010במהלך סיור שגרתי של כוח צה"ל סמוך לגדר הביטחון בדרום
רצועת עזה נפצע גשש של צה"ל באורח בינוני מירי צלפים .וועדות ההתנגדות העממית
קיבלו אחריות על הירי )אתר הארגון 21 ,במאי .(2010
ז 30 .ביולי  - 2010נפלה רקטה  122מ"מ )גראד( בעיר אשקלון .תושבת מקומית לקתה
בהלם .היה זה ירי ראשון של רקטה תקנית מזה כשנה וחצי .וועדות ההתנגדות העממית
קיבלו אחריות על ירי רקטת הגראד )סוכנות הידיעות הסינית 30 ,ביולי .(2010
 .64מנגנוני הביטחון של חמאס פעלו גם נגד וועדות ההתנגדות העממית אולם ברמת
אכיפה נמוכה יותר )ברוב הפעמים פעילי הוועדות משוחררים מיד לאחר מעצרם( ,ובפועל,
בחלק מהמקרים הם מופעלים ע"י חמאס .כך למשל ,במהלך מאי  2010נעצרו פעילים
המשתייכים לזרוע הצבאית של וועדות ההתנגדות העממית ,אשר ניסו לבצע פעולת חטיפה של
חיילי צה"ל באזור נחל עוז )פורום פתח 29 ,במאי  .(2010כמו כן נעצרו כעשרים פעילים
המשתייכים לוועדות ההתנגדות העממית בחשד שירו רקטות לעבר ישראל והציתו מחנה קיץ של
אונר"א .7גורמים בוועדות ההתנגדות העממית הודו כי הם מבצעים ירי לעבר ישראל אך הם
הכחישו כל קשר להצתת מחנה הקיץ )אלשרק אלאוסט 30 ,במאי .(2010

החזית העממית לשחרור פלסטין
.65החזית העממית לשחרור פלסטין הינה ארגון בעל יכולת מבצעית נמוכה יחסית המונה מספר
קטן של פעילים .החזית העממית הינה אחד הארגונים ה"סוררים" ,שאינם סרים למרות מדיניות
הפיגועים של חמאס .מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" מבצעים פעילי החזית פיגועים/ניסיונות
במתווים של ירי צלפים ,ירי נ"ט ,ירי פצצות מרגמה והטמנות מטענים .פעילות הארגון מתמקדת
בעיקר בצפון רצועת והוא משתף פעולה עם ארגוני טרור נוספים.
 .66להלן מספר דוגמאות לפיגועים של החזית העממית לשחרור פלסטין:
א 5 .באוקטובר  -2009בוצע ירי מנשק קל לעבר אזרחים שביצעו עבודות סמוך לגדר
הביטחון .הזרוע הצבאית של החזית העממית ופתח\גדודי חללי אלאקצא קיבלו אחריות
משותפת לביצוע הירי )אתר גדודי אבו עלי מצטפא 5 ,באוקטובר .(2009

 7על הצתת מחנה הקיץ ראו לקט ":המאבק על חינוך של בני הדור הצעיר ברצועת עזה :מחנות הקיץ שמארגנת אונר"א
– "המתחרים" במחנות הקיץ של חמאס – מהווים יעד להתנכלויות ולאיומים .עשרות חמושים שרפו השבוע מחנה קיץ
של אונר"א בעזה .חמאס גינתה את האירוע אך המעיטה ממשמעותו ו"יעצה" לאונר"א לתקן דרכיה" ) 27במאי.(2010 ,
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ב 25 .ביוני  - 2009בוצע ירי מנשק קל לעבר מסוף הדלקים בנחל עוז .לא היו נפגעים.
הזרוע הצבאית של חזית העממית לשחרור פלסטין נטלה אחריות על ביצוע הפיגוע )אתר
גדודי אבו עלי מצטפא 25 ,ביוני .(2009
ג 22 .במאי  - 2009הופעל מטען נגד סיור ממונע של צה"ל כשני ק"מ צפונית מזרחית
למעבר קרני .הזרוע הצבאית של החזית העממית קיבלו אחריות לפיצוץ המטען )אתר אבו
עלי מצטפא 22 ,במאי .(2009
ד.

 24ביוני  - 2010החזית העממית קיבלה אחריות יחד עם הג'האד האסלאמי

בפלסטין על ירי  12פצצות מרגמה מאזור בית חאנון לעבר כוח צה"ל ,שעסק בפעילות
שגרתית .שש פצצות נפלו בשטח ישראל .כמו כן בוצע ירי מנשק קל לעבר הכוח .לא היו
נפגעים )אתרי הארגון 24 ,ביוני .(2010

החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין
 .67לחזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין יכולת מבצעית נמוכה יחסית והוא מונה
מספר מצומצם של פעילים .מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" ניסו פעילי הארגון פעמים רבות
לבצע פיגועים ,שמרביתם סוכלו .עיקר פעילותו של הארגון כיום היא בצפון הרצועה ,ופעיליו
מתמקדים בניסיונות פגיעה בכוחות צה"ל העוסקים בפעילות שגרתית לאורך גדר הביטחון .לא
אחת מבצע הארגון פעילות בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים.

התארגנויות המזדהות עם הג'האד העולמי
 .68בשנים האחרונות משגשגות ברצועת עזה התארגנויות בעלות אופי ג'האדי-סלפי.
חלקן בעלות אופי אלים וטרוריסטי ,החותר להפוך את רצועת עזה לבסיס של ג'האד מקומי,
איזורי ובינלאומי ולהטמיע את רעיונותיהן באמצעות הטפה )דעוה( בקרב האוכלוסייה המקומית.
הקבוצות הג'האדיות-סלפיות שואפות להקים ממשל אסלאמי ברצועה המבוסס על השריעה
)ההלכה האסלאמית( וחזרה למקורות האסלאם בשנותיו הראשונות ,וחלקן אף שואפות לחדש
את הח'ליפות האסלאמית .כל זאת ללא התחשבות בשיקולים ובאילוצים השלטוניים
והפלסטינים-לאומיים ,שבהם נאלצת חמאס להתחשב ,בעיקר לאחר מבצע "עופרת
יצוקה".
 .69תנועת חמאס ,בראייתם של ההתארגנויות הג'האדיסטיות ברצועה ,ובראיית ארגון
אלקאעדה ,חרף האידיאולוגיה האסלאמית-רדיקלית שלה ,סטתה מדרך האסלאם האמיתי.
זאת בשל השתלבותה במערכת הפוליטית הפלסטינית וזניחת הג'האד נגד ישראל החייב
להתבצע ללא הרף.
 .70מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" גברה ברצועת עזה פעילות ההתארגנויות הללו
המזדהות עם הג'האד העולמי .הן הרבו לקבל אחריות על ירי רקטות ופצצות מרגמה,
לעיתים בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים .כמו כן ניסו לבצע "פיגוע איכות" סמוך למסוף
הדלקים נחל עוז ,בצפון רצועת עזה ) 8ביוני  (2009ופיגוע חטיפה בחצי האי סיני ,שסוכלו.
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 .71הבולטות שבין ההתארגנויות הללו הן:
א .ארגון צבא האסלאם – התארגנות שהוקמה בתחילת שנת  2006לאחר שפעיליה
פרשו מוועדות ההתנגדות העממית .ההתארגנות שואבת את האידיאולוגיה שלה מארגוני
ג'האד עולמי .כיום הינו הארגון הגדול והדומיננטי מבין התארגנויות ג'האד עולמי ברצועה,
וכן בעל יכולות מבצעיות גבוהות ביחס אליהן .הארגון נטל חלק בפיגוע החטיפה בכרם
שלום )יוני  2006בו נחטף גלעד שליט ושם גם פורסם שמו לראשונה( .מאז תום מבצע
"עופרת יצוקה" ניסה הארגון לבצע מספר פיגועי "איכות" כנגד ישראל.
ב .צבא תומכי אללה בפלסטין – 8ההתארגנות הכריזה על הקמתה בנובמבר 2008
והיא מגדירה עצמה כמזדהה עם האידיאולוגיה של הג'האד העולמי .שמה של ההתארגנות
עלה בעקבות ניסיון פיגוע הראווה שניסתה לבצע במעבר נחל עוז ) 8ביוני  .(2009עפ"י
גורמים ברצועה ,רבים מפעיליה הינם פורשי חמאס .ב 14-באוגוסט  2009דוכאה
התארגנות זאת ע"י חמאס בכוח הזרוע בעקבות הצהרת מנהיגה על הקמת אמירות
אסלאמית בפלסטין .גם לאחר מכן המשיכה ההתארגנות להיות פעילה ,אם כי בפרופיל
נמוך יותר.
 .72לא אחת ,משתלבות התארגנויות המזדהות עם הג'האד העולמי בפיגועים המבוצעים ע"י
ארגוני טרור סוררים מרצועת עזה בניגוד למדיניות הפיגועים המרוסנת שמוכתבת על ידי חמאס.
מלבד

ירי

רקטות

לעבר

ישראל,

עמדו פעילי התארגנויות אלו מאחורי מספר

פיגועים/ניסיונות לפיגועים מורכבים יותר .בין הפיגועים הללו בלט ניסיון פיגוע ראווה
משולב סמוך למסוף הדלקים שבנחל עוז ) 8ביוני  .9(2009כוחן העולה של ההתארגנויות
הללו ברצועה והניסיונות לבצע פיגועים ,בעיקר פיגוע הראווה הסמוך למעבר נחל עוז ,אתגרו את
מדיניות חמאס ותרמו להגברת המתח בינה לבין פעילי הארגונים המזדהים עם הג'האד העולמי.

שיגור רקטה ע"י התארגנות המזוהה עם הג'האד העולמי בשם צבא האומה
)ערוץ אלעאלם 28 ,בינואר .(2010

 8ג'נד אנצאר אללה פי אכנאף בית אלמקדס.
 9ראו לקט מידע ":אינטרנט וטרור :התארגנות מקומית ברצועת עזה המזדהה עם אלקאעדה והג'האד העולמי עמדה
מאחורי ניסיון הנפל של פיגוע הראווה במסוף הדלקים בנחל עוז ) 8ביוני( .אתר האינטרנט של ההתארגנות ,בעלת
האופי האסלאמי-רדיקאלי–ג'האדסטי ,מקבל את שירותיו ,בין השאר ,מחברה בארה"ב ) 14ביוני.(2009 ,
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דף הבית של אתר האינטרנט של התארגנות ג'נד אנצאר אללה המזדהה עם הג'האד העולמי.

 .73באוקטובר  2010ניסה צבא האסלאם ,להוציא לפועל פיגוע במתווה של חטיפת
ישראלים או זרים בחצי האי סיני .נראה ,כי הפיגוע סוכל בעקבות התנקשות בשני בכירים
בארגון שהיו מעורבים בארגונו .ב 3-בנובמבר  2010תקפו כלי טיס של חיל האוויר כלי רכב בו
נסע מחמד אלנמנם ,פעיל בכיר בצבא האסלאם ,והרגו אותו .באתר דובר צה"ל ) 3בנובמבר
 (2010דווח ,כי אלנמנם ,תושב מחנה הפליטים שאטי ,היה מעורב בביצוע פיגועים ברצועת עזה
וכן בתכנון פיגועים נגד יעדים ישראלים ואמריקניים בחצי האי סיני ,בשיתוף עם גורמי
חמאס ברצועת עזה .ב 17-בנובמבר הותקף מהאוויר אסלאם יאסין ,פעיל בהתארגנות ויד
ימינו של ראש הארגון .כתוצאה מהתקיפה נהרגו אסלאם יאסין ואחיו.

מכוניתו של אסלאם יאסין לאחר התקיפה
) 19 ,aljazeeratalk.netבנובמבר (2010

"ייצוא" טרור מרצועת עזה
 .74קיומן של התארגנויות ברצועה המזדהות עם הג'האד העולמי יוצר פוטנציאל של "ייצוא"
טרור ,שמטרתו לערער את היציבות במדינות מזרח תיכוניות שונות ,בדגש על מצרים .נראה כי
מצרים במיוחד מודאגת מקיומו של פוטנציאל זה בשל קרבתה הגיאוגרפית לרצועה ,קיומה של
אופוזיציה אסלאמית רדיקלית חזקה והחבירה שבין גורמי הג'האד העולמי ושבטי בדואים בחצי
האי סיני.
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היותה של רצועת עזה "יצואנית" של טרור למצרים הומחש היטב זמן קצר לפני

שפרץ המשבר הפנימי במצרים .לאחרונה ,שר הפנים )היוצא( ,ובעקבותיו התקשורת
המצרית ,האשימו את "צבא האסלאם" הפועל ברצועה במעורבות בפיגוע התאבדות
רב נפגעים בכנסייה קופטית באלכסנדריה )ינואר  ,2011כ 25-הרוגים ועשרות רבות של
פצועים( .פעילי "צבא האסלאם" ברצועה הואשמו בהכוונת פעולות טרור במצרים מטעם
אלקאעדה ,וקיום קשר עם פעילי טרור באמצעות המנהרות שבין מצרים לרצועה
)המהוות לדברי שר הפנים היוצא איום על "ביטחונה הלאומי" של מצרים(" .צבא האסלאם"
הואשם גם במעורבות בפיגועי טרור נוספים ,שבוצעו בשנים האחרונות במצרים ,ובהם
הפיגוע בשוק אלח'לילי בקהיר בו נהרגה תיירת צרפתייה ) 22בפברואר .10(2009
 .76במהלך יוני  2010נחשפה במרוקו חוליית טרור שמנתה  11חברים ונכללו בה מרוקאים
תושבי קזבלנקה ,אזילאל )בהרי האטלס( ווג'דה )במזרח מרוקו( .כמו כן היו חברים בה גורמים
פלסטינים .בראש החוליה עמד יחיא אלהינדי ,המכונה אבו קתאדה אלשאמי ,פלסטיני
מרצועת עזה .יחיא אלהינדי היה בעברו הרחוק פעיל בארגון הג'האד האסלאמי הפלסטיני
והושפע מהאידיאולוגיה של אלקאעדה.
 .77במהלך שנת  2006הקים יחיא אלהינדי התארגנות טרוריסטית ברצועת עזה בעלת
זיקה לג'האד העולמי ,שכינתה עצמה "ייחוד האל והג'האד בארץ הרבאט ."11התארגנות
זאת תכננה פיגועים נגד ישראל וקיבלה מספר פעמים אחריות על ירי רקטות לעבר יישובי הנגב
המערבי .עפ"י דיווחים עיתונאיים ביקר אלהינדי באפגניסטן ,שם עבר אימונים צבאיים
במחנות של הטאלבאן .בין היתר ,עבר הדרכה בייצור והפעלה של חומרי נפץ ) 22ביוני ,2010
 ;AFPסוכנות המגרב הערבי 21 ,ביוני  2 ,posterous.com ;2010ביולי  .(2010בעת שהותו
באפגניסטן ,חבר אלהנדי לפעילים שפעלו בשורות אלקאעדה ,כולל פעילים ממרוקו .לאחר
שובו לרצועת עזה הוא יצר עימם קשר באמצעות אתרי אינטרנט ג'האדיסטים .הקשר
עימם נמשך כשלוש שנים.12

 10פירוט ראו לקט מרכז המידע מה 2-בפברואר "" :2011יצוא" טרור וחתרנות מרצועת עזה :להערכתנו גורמי טרור
ברצועת עזה יבקשו לנצל את האירועים בסיני לקידום פעילויות הברחות אמצעי לחימה בסיני ולהחדרת פעילים
למצרים .יוזכר ,כי שר הפנים המצרי )היוצא( האשים את "צבא האסלאם" ,התארגנות ג'האדיסטית הפועלת ברצועה,
לפני האירועים האחרונים ,במעורבות בפיגוע אלקאעדה נגד הכנסייה הקופטית באלכסנדריה ובפיגועים נוספים
במצרים".
 11ארץ הרבאט )בערבית אזור ספר( כינוי מוסלמי לאזור ספר בו מתנהלת לחימה בין המוסלמים לכופרים על מנת
להגן על האדמה האסלאמית .בכינוי זה נעשה שימוש לגבי פלסטין הנתפסת כאזור כבוש .הפלסטינים מהווים בו מעין
חיל מצב שתפקידו יהיה ליטול חלק בג'האד העתידי לשחרור המקומות הקדושים לאסלאם .גם ארגון פתח אלאסלאם
משתמש במונח בארץ הרבאט.
 12פרטים נוספים ראו לקט מידע מה 19-באוגוסט " :2010רצועת עזה כ"יצואנית" אזורית של טרור :כוחות הביטחון של
מרוקו חשפו במהלך יוני  2010התארגנות של פעילי ג'האד עולמי שהתכוונו לבצע שורה של פיגועי טרור ,כולל נגד
אישים מרוקאים ויהודים .בראש ההתארגנות עמד פעיל פלסטיני מרצועת עזה ,בעברו הרחוק פעיל הג'האד האסלאמי
בפלסטין ,שהושפע מהאידיאולוגיה של אלקאעדה".
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שיקום היכולות הצבאיות של חמאס
ושדרוגן מאז מבצע "עופרת יצוקה"
"כיום יש לזרועות הצבאיות ]של הארגונים הפועלים ברצועת עזה[ חדר מלחמה ,יש להם תוכניות
אימונים ,הכנות ,תיאום בין הגזרות השונות ,אמצעי תקשורת בין הגזרות ,ייצור ]אמצעי הלחימה[
גבר ,נשק הוכנס...נושא ההיערכות ]לקראת לחימה אפשרית ברצועה[ יחייב את האויב הישראלי
לחשוב מאה פעמים ,לפני כל תוקפנות" .אחמד ג'בריל ,מנהיג החזית העממית/המפקדה
הכללית ,בראיון לערוץ טלוויזיה איראני במלאת שנתיים למבצע "עופרת יצוקה" )ערוץ אלעאלם,
 9בינואר .(2011

מאפיינים כלליים
.78עם סיום מבצע "עופרת יצוקה" קיימה חמאס תהליך מקיף של הפקת לקחים ,שבמסגרתו
נבחנו המרכיבים השונים של יכולותיה הצבאיות .בשנתיים שחלפו מאז המבצע השקיעה חמאס
משאבים רבים לתקן את הנזקים שנגרמו למערך הצבאי שלה ,במגמה להשיב את כשירותו
המבצעית ואף לשדרג את יכולותיו .התהליך נמצא עדיין בעיצומו אך בשלב זה כבר ניתן
לקבוע ,כי יכולותיה הצבאיות של חמאס לא רק ששופרו אלא אף שודרגו משמעותית
בהשוואה לתקופה של ערב מבצע "עופרת יצוקה".
.79במסגרת השבת הכשירות המבצעית בלט תהליך ההצטיידות באמצעי לחימה חדשים,
בחלקם משופרים ,במקום אלו שנפגעו במבצע "עופרת יצוקה" .ההצטיידות באמצעי לחימה
התבצעה על ידי חמאס ושאר ארגוני הטרור בשני אופנים :ייצור מקומי של אמצעי לחימה על
בסיס של ידע מקומי ,איראני או סורי; והברחות אל תוך הרצועה של אמצעי לחימה,
שמקורם בעיקר באיראן ,באמצעות מערכת המנהרות.
 .80במסגרת תהליך השיקום:
א .חודשה ואף הורחבה פעילות הברחת אמצעי לחימה לרצועה.
ב .שופרו יכולות הייצור העצמי ,לאחר שבמהלך המבצע נפגעו רוב אתרי ייצור אמצעי
הלחימה ומלאי הרקטות שהיה מאוחסן בהם.
ג .שופרו באופן ניכר יכולות חמאס בתחום ירי הרקטות ופצצות המרגמה.
ד .חמאס הצטיידה במערכות נ"ט ונ"מ מתקדמות.
 .81תהליך הפקת הלקחים כלל גם את שיפור הטקטיקות של היטמעות פעילי חמאס
בקרב האוכלוסייה האזרחית והשימוש בה כ"מגן אנושי" )טקטיקות שהוכיחו עצמן ,בראיית
חמאס ,בעת מבצע "עופרת יצוקה"( .להלן עיקרי ההמלצות ,שיישומן התבצע במהלך התקופה
שחלפה מאז המבצע:
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א .הכנת כלי רכב אזרחיים מסווים לצרכים מבצעיים .כלי רכב אלו יוסוו כשייכים
למוסדות זרים ,אמבולנסים ,רכבי עיתונות ,כלי רכב מסחריים ועליהם פרסומות של
מוצרי תעשייה ,מוניות ועוד.
ב .מיקום פעילים במוסדות בריאות ,מסגדים ואגודות צדקה המזוהות עם חמאס.
ג .הקמת רשת מקלטים ,המחוברים ביניהם באמצעות רשת מנהרות ,בעיקר בבתי
ספר.
ד .מיקום עמדות תקשורת צבאיות בתוך בתים אזרחיים.
ה .מיקום חדרי מלחמה )חמ"לים( בבתי חולים ע"י מנגנוני הביטחון של חמאס.

שדרוג מערך הרקטות והמרגמות

פעילים צבאיים בחמאס מציגים משגר רקטות  RPG-29ורקטה תואמת
)אלג'זירה 28 ,בפברואר (2009

פעילי חמאס מציגים כני שיגור לרקטות  122מ"מ )גראד( מחופרים בקרקע )אלג'זירה 28 ,בפברואר (2009

 .82תפיסת הלחימה של חמאס רואה בירי הרקטות ופצצות המרגמה נשק התקפי רב חשיבות
כלפי ישראל .זאת לאור ההבנה של חמאס )כמו גם של חזבאללה וארגוני טרור אחרים( ,כי
העורף הישראלי מהווה נקודת תורפה משמעותית של ישראל ,שניתן לנצל אותה הן
בשגרה והן במצבים משבריים כמו מבצע "עופרת יצוקה" .תפיסה זאת משתלבת היטב עם
האסטרטגיה של איראן ליצור איום רקטי על העורף הישראלי ,מלבנון )באמצעות חזבאללה(
ומרצועת עזה )באמצעות חמאס ושאר ארגוני הטרור(.
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 .83כפועל יוצא מכך הקדישה חמאס בשנתיים האחרונות מאמצים רבים על מנת לשקם,
להרחיב ולשפר את מערך הרקטות והמרגמות שברשותה .זאת ע"י הגדלה משמעותית של
מלאי הרקטות ופצצות המרגמה התקניות שלה ואלו שמייצור עצמי; הגדלת טווח
הרקטות עד למרכזה של ישראל; ושיפור מערך הלוגיסטיקה והמוכנות לירי .נראה כי
מאמצי חמאס )ושאר ארגוני הטרור( בתחום זה נחלו הצלחה .ביטוי לכך ניתן למצוא
בהתבטאויות של "גורמים בגדודי עז אלדין אלקסאם" ,הזרוע הצבאית של חמאס ,אשר הביעו
שביעות רצונם מהשיפור שהושג במערך הרקטות..13
 .84בשנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" ,הכפילה חמאס את כמות הרקטות שבידה
ושידרגה את איכותן .כיום ברשותה אלפי רקטות לטווחים שונים ,מתוכן מאות רבות
לטווח של  40ק"מ וכן רקטות לטווח של  75ק"מ ,קרי -עד למרחב העיר תל אביב.

 13גורמים בגדודי עז אלדין אלקסאם הביעו שביעות רצונם מהביצועים שהפגינו רקטות  ,BM-21הדגם הסיני של רקטות
גראד  122מ"מ .לדעת אותם מקורות הדגימו הרקטות טווח ואפקט פיצוץ גדולים יותר מאלה של הרקטות מייצור עצמי
כמו גם של רקטות הגראד המקוריות מתוצרת רוסיה .אחד ממפקדי הזרוע הצבאית של חמאס אמר ,כי לאחר מבצע
"עופרת יצוקה" הגיעו בחמאס למסקנה כי עדיף לעשות שימוש ברקטות תקניות על רקטות מתוצרת עצמית ) World
 7 ,Tribuneבאפריל .(2010
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איום הרקטות על ישראל
)נכון ל 31 -בדצמבר (2010
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סוגי הרקטות שברשות חמאס ושאר ארגוני הטרור
רקטות תקניות

 .85רקטת פג'ר ) 5פג'ר – שחר( רקטה ארטילרית מתוצרת איראן .הרקטה מיוצרת באיראן
מאז  1991בסיוע צפון קוריאה ויתכן גם סין.
 .86להלן נתונים טכניים:


טווח –כ 75 -ק"מ



משקל  915 -ק"ג



קוטר מירבי  333 -ס"מ



אורך  6.5 -מ'



משקל ראש קרב –  175ק"ג
רקטה מסוג פג'ר 5

 .87רקטה  120מ"מ משופרת בעלת טווח מירבי עד  40ק"מ

 .88רקטה  122מ"מ בעלת טווח מירבי עד  20ק"מ.
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 .89רקטה  107מ"מ טווח מירבי עד  10ק"מ.

רקטות מתוצרת עצמית
 .90רקטות  90ו 115-מ"מ ,טווח מירבי נע בין  6ל 12-ק"מ ,בהתאם לקוטר.

 .91רקטה  90/115מ"מ  APCקצרה

 .92רקטה  168מ"מ איראנית טווח מירבי של עד  20ק"מ
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מרגמות שברשות חמאס ושאר ארגוני הטרור

 .93מרגמה  120מ"מ תקנית מתוצרת איראן:


קוטר 120 :מ"מ



טווח מרבי 6.1 :ק"מ



משקל חנ"מ 2.3 :ק"ג TNT
מרגמה  120מ"מ תקנית

 .94מרגמה  120מ"מ איראנית תקנית בעלת מנוע עזר רקטי:


קוטר 120 :מ"מ



טווח מרבי 10 :ק"מ



משקל חומר נפץ 2.15 :ק"ג COMP-B

 .95פצצת מרגמה  90-60מ"מ ייצור עצמי:


משקל 3-5 :ק"ג



טווח מרבי 1.8 :ק"מ



משקל חומר נפץ 400 :גרם COMP-B
פצצת מרגמה  90-60מ"מ ייצור עצמי

שדרוג מערך הנ"ט
 .96תפיסת הלחימה של חמאס רואה באמצעי הנ"ט את אחד המרכיבים המרכזיים
בהתמודדות עם היתרון של הכלים המשוריינים של צה"ל .אחד הלקחים המרכזיים של חמאס
ממבצע "עופרת יצוקה" ,נוגע בסוגיית הפעלת אמצעי הנ"ט ,אשר על פי ראיית חמאס לא נוצלו
במהלך המבצע בצורה המיטבית .במסגרת יישום הלקחים שהופקו ממבצע "עופרת יצוקה",
פועלת חמאס לשקם ולבסס את תחום הנ"ט כמערך סדור ומובנה ,תוך אימונו וציודו
באמצעי לחימה מתקדמים.

43

מחבלים נושאים מטול נ"ט
)רויטרס ,צלם :מחמד סאלם 27 ,בדצמבר (2010

 .97במסגרת יישום לקחי מבצע "עופרת יצוקה" הצטיידו ארגוני הטרור הפועלים ברצועה
במערכות נ"ט מונחות מתקדמות שיש להן כושר חדירה רב יותר ,דוגמת טילי קורנט .ב-
 6בדצמבר  2010נורה לראשונה מרצועת עזה טיל קורנט לעבר טנק של צה"ל .הטנק נפגע אך
הטיל לא התפוצץ )דברי רב אלוף גבי אשכנזי ,הרמטכ"ל דאז ,בוועדת החוץ והביטחון21 ,ynet .
בדצמבר( .הימצאות טילים מסוג זה בידי ארגוני הטרור משפרת משמעותית את יכולותיהם
ומגדילה את האיום הנשקף לכוחות צה"ל בתחום הנ"ט.

דוגמאות לטילי נ"ט שברשות חמאס ושאר ארגוני הטרור
קורנט )(AT-14 Spriggan
 .98מערכת נ"ט מתקדמת רוכבת קרן לייזר מתוצרת רוסיה .הטיל מיועד לפגיעה בכלי רכב
משוריינים .לטיל ראש קרב המסוגל לחדור מיגון ריאקטיבי .בקורנט נעשה בו שימוש על ידי
חזבאללה במהלך מלחמת לבנון השנייה .בדצמבר  2010חשף רב אלוף גבי אשכנזי כי טיל
מסוג זה נורה מרצועת עזה לעבר טנק מרכבה של צה"ל וחדר את השריון שלו.
 .99להלן נתונים טכניים


משקל 27 :ק"ג



אורך 1,200 :מ"מ



קוטר 152 :מ"מ



טווח :בין  5,500 -100מטרים

קורנט

קונקורס )(AT-5
.100

מערכת נ"ט דור ב' מונחית מתוצרת רוסיה .איראן החלה לייצר

העתק של הטיל בשם .Towsan-1/M113
.101

להלן נתונים טכניים:
קונקורס
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טווח מקסימאלי 4,000 :מ'.



כושר חדירה 650 :מ"מ.



משקל חומר נפץ 3.5 :ק"ג.

סאגר )(AT-3
 .102מערכת נ"ט מונחית ידנית מדור ראשון מתוצרת רוסיה בעל ראש נפץ מטען חלול.
 .103להלן נתונים טכניים:


משקל :בין  12-10.9ק"ג



משקל חומר נפץ 1.2 :ק"ג.



קוטר 120 :מ"מ.



אורך 1,005 :מ"מ



טווח :בין  3,000-500מ'.
סאגר

פאגוט )(AT-4 Spigot
טיל נ"ט מדור ב' תוצרת רוסיה המערכת מבוססת על משגר רב-פעמי ומאופיינית

.104

במידות קטנות ובמשקל נמוך .לטיל שלוש גירסאות כולל גירסא מתקדמת בעלת ראש נפץ כפול
המיועדת לחדור מיגון ריאקטיבי .גם בידי חזבאללה נמצאים טילים מסוג זה .הטיל מיועד
להחליף את טילי הסאגר הכבדים ובכך להקנות ליחידות הנ"ט גמישות ,ניידות וסיכויי פגיעה
גבוהים יותר.
 .105להלן נתונים טכניים:


משקל 11.5 :ק"ג



אורך 1,030 :מ"מ



קוטר 120 :מ"מ



טווח 2 :ק"מ

פאגוט
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דוגמאות לאמצעי נ"ט
RPG-29
.106

מטול רקטות נ"ט שפותח ע"י רוסיה .הרקטה בעלת ראש קרב חלול טאנדם שמיועדת

לחדור דרך מיגון ריאקטיבי .חזבאללה עשה שימוש ברקטות אלה במהלך מלחמת לבנון
השנייה.
.107

להלן נתונים טכניים:


קוטר 105 :מ"מ



משקל כללי 11.5 :ק"ג



אורך כללי 1,850 :מ"מ



טווח 500 :מטר.

RPG-29

RPG-7
 .108מטול הרקטות הנפוץ ביותר בעולם פותח על ידי רוסיה .נחשב לנשק אמין יעיל וזול .נשק
מועדף על ארגוני טרור גרילה ומיליציות לא סדירות .נמצא גם בשימוש צבאות סדירים.
 .109להלן נתונים טכניים:


משקל המטול 7 :ק"ג



קוטר 40 :מ"מ



אורך 950 :מ"מ.



טווח :ניתן לירות ממנו סוגי תחמושת רבים
לטווחים שבין  300-40מ'.



RPG-7

משקל חומר נפץ 400 :גר'.

אליאסין
.110

רקטת נ"ט מייצור עצמי של חמאס .בעלת טווח מקסימאלי של  150-100מטרים.

אליאסין
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שיפור יכולות הייצור העצמי
 .111מערך הייצור העצמי עליו מבוסס ארסנל אמצעי הלחימה של חמאס ושאר ארגוני הטרור
נפגע במהלך מבצע "עופרת יצוקה" .שיקומו של מערך זה היווה מרכיב חשוב בתהליך
ההתעצמות של חמאס.
 .112בשנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" שוקם ואף שופר מערך הייצור .במוקד
פעילותו של מערך זה עומדים הארכת טווח הרקטות ,הגדלת ראש הקרב שלהן )כדי להגדיל את
מידת הנזק( ,שיפור הדיוק שלהן והגדלת מלאי הרקטות .פעילות הייצור כללה הן בשיפור ופיתוח
של הרקטות הקיימות והן פיתוח דגמים חדשים של רקטות .

שיפור מערכת ההברחות
 .113תהליך שיקום ושדרוג הכוח הצבאי חייב הברחת כמות גדולה של אמצעי לחימה
תקניים ,שבמרבית המקרים מקורם באיראן .ציר ההברחות עובר דרך סודאן ומדבר
סיני ומשם לרצועת עזה ,בעיקר באמצעות רשת המנהרות המסועפת שנחפרה לאורך הגבול
עם מצרים.
 .114לאחר מבצע "עופרת יצוקה" ,חמאס שיפרה ומיסדה את מערכת מנהרות ההברחה,
שאפשרו לה להבריח לרצועה כמויות גדולות של אמצעי לחימה ביניהם :נשק קל
ומקלעים; מאות רקטות ופצצות מרגמה; עשרות טונות של חומרי נפץ וחומרי גלם לייצור חומרי
נפץ .במקביל הוכנסו לרצועה באמצעות המנהרות גם אמצעי לחימה מתקדמים דוגמת רקטות
תקניות בעלות טווח ארוך יותר )כגון "פג'ר  ("5ואמצעי נ"ט ונ"מ .כמו כן הוברחו לרצועה
"חומרי גלם" ,שנועדו לתעשיית ייצור אמצעי הלחימה המפותחת שברצועה.

מימין :כתב ערוץ אלג'זירה באנגלית ,מייק קירש במנהרה ברפיח .משמאל :מנהרה פעילה בין רצועת עזה
למצרים )ערוץ אלג'זירה באנגלית 26 ,בינואר (2009

 .115מקורם של מרבית אמצעי הלחימה האיכותיים בהם הצטיידה חמאס )וארגוני טרור
נוספים( הינו באיראן .כדי להעבירם לרצועה הוקמה מערכת הברחות מסועפת ,חוצה גבולות,
שמשולבים בה נתיבים ימיים ויבשתיים .מערכת זאת חוצה את סודאן ועושה שימוש רב ברשתות
מבריחים ,הפועלים בחצי האי סיני ממניעים כלכליים .
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.116

במהלך חודש מרץ  2009דיווחו כלי התקשורת האמריקאים והערביים כי ישראל תקפה

בסודאן שיירה ובה משלוח אמצעי לחימה שהייתה בדרכה לרצועת עזה .במסגרת זאת:
א .ב 25-במרץ דיווחה רשת  CBSכי מטוסים ישראלים תקפו בסודאן במהלך חודש ינואר
 ,2009שיירה של כעשרים משאיות עמוסות אמצעי לחימה שהיו בדרכן לרצועת עזה .על
פי הדיווח התקיפה הייתה באזור מדברי ,דרומית-מערבית לעיר הנמל הסעודית פורט
סודאן ,ונהרגו בה  39בני אדם.
ב .ב 29 -במרץ דווח במגזין האמריקני טיים ,על משלוח אמצעי הלחימה שהותקף.
לדברי הכתבה ,יצא המשלוח מאיראן ,וכלל טילי פאג'ר ארוכי טווח שטווח הפגיעה שלהם
מגיע לתל אביב.
ג.

ב 30 -במרץ בדיווח נוסף של טיים נמסר כי עשרות מטוסי קרב וכלי טייס בלתי

מאוישים תקפו את השיירה ,שכללה  23משאיות .צילומים של כלי טיס בלתי מאוישים גילו
כי השיירה נפגעה באופן חלקי ואז שבו מטוסי ה F-16-והפציצו אותה פעם נוספת.

תמונות שעל פי ערוץ אלג'זירה צולמו באתר התקיפה בסודאן )אלג'זירה 26 ,במרץ(

 .117מצרים ,הרואה בהברחות איום על ביטחונה הלאומי ,החלה במחצית  2009בהקמת מכשול
תת-קרקעי לאורך הגבול עם רצועת עזה שנועד לחסום את ההברחה .המכשול התבסס על
הטמנת מחיצת כלונסאות מתכת בעובי של עשרות סנטימטרים ,במרחק של כ 80 -מטרים
מהגבול ,בעומק של  30-15מטרים .בסוף  2010הפסיקו המצרים את העבודות לאחר שהושלמה
פריסה רק של כ 7.5-ק"מ מכשול ,מתוך כעשרה ק"מ מתוכננים .בכך נמנעו המצרים מלחסום
את האזור של רפיח המצרית ,שבו פועלות רבות מהמנהרות.
 .118הימנעות המצרים מהנחת הגדר במקטע העירוני של רפיח מקורה בעיקר בחוסר הרצון
להתעמת עם האוכלוסייה הבדואית )שבינה לבין שלטונות מצרים שוררת מתיחות רבה( .הקמת
המכשול התת-קרקעי ע"י המצרים עוררה בקרב חמאס חששות כבדים מפני הפגיעה ב"תעשיית
ההברחות" .אולם בסופו של דבר ,במבחן התוצאה ,ניתן לקבוע כי חמאס מצאה דרכים
להתגבר על המכשול )לרבות באמצעות פריצתו( וכי לא הייתה לגדר ולאמצעים אחרים
שנקטו המצרים השפעה אפקטיבית על זרימת אמצעי לחימה לרצועה.14

 14ראו לקט" :המתיחות שבין חמאס למצרים על רקע בניית מכשול תת-קרקעי ע"י מצרים בגבול עם רצועת עזה
)תמונת מצב ומשמעויות(" ) 14בינואר .(2010
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עבודות חפירה מצריות ברפיח לצורך בניית המכשול )פלסטין 18 ,בדצמבר(2009 ,

אימונים ושיפור יכולות הלחימה
 .119מרכיב חשוב נוסף בתהליך השיקום הצבאי הינו תחום האימונים .השקט היחסי שהשתרר
ברצועת עזה מאז מבצע "עופרת יצוקה" אפשר לחמאס ,לג'האד האסלאמי בפלסטין ולארגוני
טרור נוספים ,לקיים פעילות אימונים בהיקף נרחב ברצועת עזה ומחוצה לה .באימונים אלו הושם
דגש על שיפור החיילות ,יכולות ניהול לחימה ,אימונים ייעודיים להפעלת אמצעי לחימה
מתקדמים דוגמת מערך ירי הרקטות והמרגמות ,טילי נ"ט ,אמצעי נ"מ ועוד.
 .120כך ,למשל ,לרגל יום השנה השני למבצע "עופרת יצוקה" ) 27בדצמבר  (2010שודרה בערוץ
אלג'זירה כתבה המתעדת אימונים משותפים של חמאס וארגוני הטרור השונים כהערכות
ל"תוקפנות" חדשה של ישראל נגד הרצועה .אימונים אלו כללו ,בין השאר ,תרגולי ירי בנשק קל
ומקלעים כבדים והפעלת מטענים .כמו כן תורגלה חטיפת חייל צה"ל )אלג'זירה 27 ,בדצמבר
.(2010

מימין :פעיל טרור נושא אדם המדמה חייל ישראלי פצוע ,למטרת חטיפתו.
משמאל :פעיל מוסווה מפעיל מקלע נ"מ )אלג'זירה 27 ,בדצמבר (2010
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מימין :פעיל טרור נושא מטול נ"ט .משמאל :פעיל טרור חמוש במקלע )אלג'זירה 27 ,בדצמבר (2010

קידום שיקום התשתיות הצבאיות של ממשל חמאס
 .121תהליך השיקום הצבאי זכה לקידום משמעותי ע"י ממשל חמאס ,בניגוד לתהליך
השיקום האזרחי )המצריך משאבים גדולים הרבה יותר(.
 .122ח'אלד משעל ,ראש הלשכה המדינית של חמאס נתן בהתבטאויותיו ביטוי ברור
לחשיבות שמייחסת חמאס לשיקום התשתיות הצבאיות:
א .בפגישה שקיים ח'אלד משעל במהלך כינוס של המפלגות הערביות בדמשק הוא
הבהיר" :כלפי חוץ התמונה הנגלית לעין בעזה היא דיבורים על פיוס )בין חמאס לבין
פתח( ועל בנייה; אולם התמונה הסמויה מן העין היא שרוב הכסף והמאמץ מופנים
ל"התנגדות" ולהכנות צבאיות ."...בהמשך דבריו הוא שב וציין כי כספי תרומות
המגיעים לחמאס מושקעים בהכנה ל"הסלמת ההתנגדות" )קרי ,להכנות להסלמת
הטרור בפעולות נגד ישראל מרצועת עזה( )פלסטין אלא'ן 12 ,בנובמבר .(2009

ח'אלד משעל במהלך כינוס המפלגות הערביות בדמשק
)פלסטין אלא'ן 12 ,בנובמבר(2009 ,

ב .בראיון לעיתון אלוטן ) 16באוגוסט  (2009אמר משעל שכפי שחמאס והארגונים
האחרים פיתחו את יכולות הלחימה שלהם לפני הלחימה בעזה ]מבצע "עופרת יצוקה"[
כך גם אחריה הם ממשיכים לפתח את יכולותיהם ]הצבאיות[" ,למרות התנאים הקשים".
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זאת "משום שאדמתנו כבושה וזכותנו ]היא[ להשיג את הנשק ,יהיו הנסיבות אשר
יהיו" .לפיכך ,לדבריו ,זוהי "זכותם" של הפלסטינים "לשבור את המצור" על הרצועה
לרבות באמצעות המנהרות ,שבהן מועברים לטענת ח'אלד משעל רק מצרכים המיועדים
למחייה )ח'אלד משעל נמנע מלהודות בפומבי כי באמצעות המנהרות מוברחים גם אמצעי
לחימה הנחוצים לבניין הכוח הצבאי(.
 .123ביטוי מעשי לחשיבות השיקום הצבאי ,ניתן למצוא בהקצאת כמויות המלט המוגבלות
שנכנסות לרצועה )בשל הפיקוח שהטילה ישראל( .בשנת  2010חלה עלייה ניכרת בשימוש
במלט ובבטון ע"י הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה .זאת לשם הקמת מוצבים ,מתחמי
אימונים ואתרי אחסון; הכשרת מנהרות הגנתיות והתקפיות; והקמת מתקנים מבוטנים לשם שיגור
רקטות.15
 .124אולם בעוד היא נותנת עדיפות להקצאת המלט לצרכים צבאיים יצאה חמאס בקמפיין
הסברתי לפיו נמנע השיקום האזרחי בשל המחסור במלט ,הנגרם ע"י "המצור" הישראלי .לפיכך
הסיוע המגיע לרצועת עזה ,כולל במשט של ה"מאוי מרמרה" ,כלל גם מלט ,וארגוני סיוע
בינלאומיים ניהלו קמפיין תקשורתי לגיוס כספים לשם רכישת מלט לחמאס.

קריאה לתרום כסף לרכישת מלט עבור האוכלוסייה ברצועת עזה
)אתר  12 ,Free Gaza Movementבאפריל.(2010 ,

 .125חמאס העניקה גם עדיפות לביסוס שליטתה הביטחונית .במסגרת זאת שוקמו מנגנוני
ביטחון הפנים של חמאס המשמשים ,בין השאר ,כלי לכפיית מדיניות הפיגועים שלו על שאר
הארגונים וכאמצעי להשבת הסדר הציבורי והשליטה ברחוב וכסמל שלטוני חשוב .תפקיד מרכזי
 15פירוט ראו לקט מידע מה 14-ביולי " :2010המחסור במלט ברצועת עזה מקשה על שיקום ושיפור תנאי החיים של
האוכלוסייה; בה בעת ,מידע מודיעיני מהימן מצביע ,כי חמאס עושה שימוש נרחב במלט לצרכים צבאיים ,כחלק
מאסטרטגיה המעניקה עדיפות לצרכי שיקום ושדרוג התשתית הצבאית על פני צרכי האוכלוסייה".
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באכיפת שליטת חמאס ממלא פתחי חמאד ,שב 5-במאי  2009מונה רשמית לתפקיד שר הפנים
בממשל חמאס.

סיור שר הפנים פתחי חמאד באתרים שנפגעו בצפון רצועת עזה בעת מבצע "עופרת יצוקה"
)ערוץ אלאקצא 14 ,ביוני (2009

 .126במקביל לשיקום המערכים הצבאיים והביטחוניים נעשו ע"י חמאס גם מאמצים לשיקום
התשתיות אזרחיות ,שנפגעו בעת הלחימה .אולם קצב השיקום האזרחי אינו תואם את קצב
השיקום הצבאי ובשטח הוא מתנהל בעצלתיים ,בעיקר בסיוע ארגונים בינלאומיים .גם כיום,
כשנתיים לאחר מבצע "עופרת יצוקה" ,עדיין ניכר ההרס ברחובות ועדיין קימות תשתיות שלא
שוקמו .לצד ההאשמות כלפי ישראל רואים תושבי עזה מצידם גם את חמאס כאחראית לנזקי
מבצע "עופרת יצוקה" ולחוסר יכולתה להניע תהליכי שיקום נרחבים בשטח .על רקע זה אותרו
בקרב תושבי הרצועה ביטויי ביקורת ,שבשלב זה אין בהם כדי לאתגר ולסכן את שלטון
החמאס.
 .127השנתיים שחלפו מאז מבצע "עופרת יצוקה" התאפיינו גם בהמשך תהליך מודרג
ומבוקר של אסלאמיזציה ,שאותו מובילה חמאס מאז תפסה את השלטון )גם במחיר של
ביקורת ציבורית( .תהליך זה מצא ביטויו ,ביו השאר ,בהקפדה על אי ערוב נשים וגברים במקומות
ציבוריים )חוף הים ,פארק מים שנסגר בשל היעדר הפרדה ,וכו'(; הטמעת ערכי דת האסלאם,
בראייה החמאסית ,במשרדי הממשלה השונים; הגדלת שעות לימודי הקוראן וההלכה
האסלאמית במערכת החינוך; קיום מחנות קיץ ברוח האסלאם תוך עימותים עם אונר"א המקיימת
מחנות "חילוניים" מדי בראיית החמאס; הקפדה על קוד לבוש אסלאמי מסורתי של נשים; סגירת
שווקים בימי שישי; חסימת אתרי אינטרנט חילוניים ,ועוד.
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ההתעצמות הצבאית של שאר ארגוני
הטרור לאחר מבצע "עופרת יצוקה"
מאפיינים כלליים
 .128במהלך מבצע "עופרת יצוקה" נשאה חמאס בעיקר נטל הלחימה נגד צה"ל .ארגון הג'האד
האסלאמי בפלסטין פעל באופן מצומצם ועיקר חלקו התבטא בירי של כ 100-רקטות במהלך ימי
המבצע לעבר שטח ישראל .תרומת שאר הארגונים ללחימה נגד צה"ל הייתה שולית.
 .129מיד עם תום הלחימה מיהרו הארגונים השונים לשדר "עסקים כרגיל" וחזרו לפעילות
שגרתית של חיזוק יכולותיהן הצבאיות ,במקביל לביצוע פיגועים במגבלות אותן הטילה עליהם
חמאס .עם זאת השאיר מבצע "עופרת יצוקה" חותמו גם על ארגוני הטרור השונים במספר
תחומים:
א .הבנה עמוקה של מרבית ארגוני הטרור בצורך בהתעצמות צבאית בדגש על שיפור
יכולות ירי הרקטות.
ב .היעדר מחויבות לשיקולים הפרגמאטיים של חמאס )לנוכח ההרתעה הישראלית(
והתנגדות למדיניות הריסון שלה.
ג .התרבות התופעה של ארגונים "סוררים" ולעיתים אף פעילים "סוררים",
המבצעים פיגועים בניגוד למדיניות ארגון האם ומדיניות חמאס ברצועה.
ד .ביסוס וגידול במספר התארגנויות עצמאיות המזהות עצמן עם הג'האד
העולמי ,תוך העמדת אתגר בפני ממשל חמאס )שגלש לעיתים לכדי תקריות אלימות(.

הג'האד האסלאמי בפלסטין )הגא"פ(
 .130הגא"פ מצוי בשנים האחרונות ,וביתר שאת מאז מבצע "עופרת יצוקה" ,בתהליך מואץ של
בנין הכוח הצבאי .הארגון מונה כיום כמה אלפי פעילים מהם כמה מאות המהווים את "הגרעין
הקשה" .עיקר המאמץ של הארגון מופנה לפיתוח היכולות בתחום ירי הרקטות ופצצות המרגמה
)בסיוע איראן הרואה בו ארגון שליח ,proxy ,הנתון לשליטתה( .היכולות שבנה לעצמו הגא"פ
מציבים אותו כאיום צבאי משמעותי ,בעיקר בתחום ירי הרקטות ופצצות המרגמה לעבר
העורף הישראלי ,כולל מרכזה של ישראל.
 .131מיד לאחר תום מבצע "עופרת יצוקה" החל הארגון בתהליכי שיקום התשתית הצבאית
שלו שנפגעה ,ואף דאג לתת לכך פומבי .כשבועיים לאחר תום המבצע כבר הוזמנו נציגי
התקשורת לסקר אימונים אותם ביצעו פעילי הגא"פ במסגרת העברת המסר של "חזרה
לשגרה" .במקביל הואצו תהליכי הרה-ארגון והתעצמות בארגון .פעילות זו התאפשרה בעיקר
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הודות לסיוע איראני מאסיבי בעיקר בתחום פיתוח רקטות; אימונים והכשרות; סיוע בהטמעת
הידע בקרב הפעילים ברצועה וסיוע בתחום הברחות אמצעי לחימה.

צילומי כתב ערוץ אלעאלם האיראני ,שהתלווה לאימוני פלוגות ירושלים הזרוע הצבאית של הג'האד
האסלאמי בפלסטין )ערוץ אלעאלם 1 ,בפברואר .(2009

כתב ערוץ אלג'זירה התלווה לאימוני פלוגות ירושלים של הג'האד האסלאמי בפלסטין
)ערוץ אלג'זירה 1 ,בפברואר .(2009

 .132ב 9-בנובמבר  2009ערכה הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין לקבוצה
מפעיליה טקס סיום קורס תחת הסיסמא "הנני לשרותך ,אלאקצא" .הקורס ,שהתקיים בשכונת
אלזיתון בעזה ,נמשך כחודשיים וכלל אימונים שונים ,לרבות אימונים באש חיה .בטקס הסיום
נכחו בכירי הג'האד האסלאמי בפלסטין .ח'אלד אלבטש ,בכיר הארגון ,הדגיש שהקורסים
וההכשרות לא ייפסקו עד ש"דגלי האסלאם והג'האד יונפו מעל חומותיו וצריחיו של מסגד
אלאקצא" )אתר הג'האד האסלאמי 9 ,בנובמבר.(2009 ,
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טקס סיום הקורס של הג'האד האסלאמי בפלסטין
)פורום הג'האד האסלאמי 9 ,בנובמבר(2009 ,

 .133במסגרת ההתעצמות הצבאית גיבש הגא"פ תפיסת לחימה סדירה ,רכש אמצעי לחימה
מתקדמים ושיפר באופן משמעותי את יכולות הייצור העצמי שלו .בראיון לרדיו צות אלקדס
)נובמבר  (2010אמר אבו אחמד ,דובר הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,כי
לאחרונה התקיימה פגישה של מפקדי הזרועות הצבאיות של הפלגים ברצועה )קרי ,ארגוני
הטרור( במהלכה נדונו דרכים לפעילות משותפת במקרה של מלחמה מול ישראל .הוא הדגיש
כי במקרה ותפרוץ מלחמה "אנו נשתמש בכל הכוח שיש לנו ונכה במקומות רחוקים בהרבה
מבעבר" )רמז ליכולת הרקטית המשופרת של הארגון( .עוד הוסיף ,כי הדבר החשוב ביותר כיום
הוא "להעביר את הניסיון שנצבר ]ברצועת עזה[ לארגונים בגדה המערבית" על מנת
שאלו יוכלו לפגוע "על בסיס יומי" במתנחלים ובכוחות צה"ל המצויים שם )פאל טודיי25 ,
בנובמבר .(2010

התארגנויות מקומיות של פתח/גדודי חללי אלאקצא
 .134מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" עוסקים פעילי ההתארגנויות המקומיות של פתח
בהתחמשות והתעצמות ,לצד ביצוע שינויים מבניים בהתארגנויות ,שנגרמו כתוצאה מסכסוכים
בין פעילים .

פעיל פתח בשם אבו דג'אנה מתאר את תהליך יצור הרקטות ע"י הזרוע הצבאית של פתח .לדבריו יוצרו
בשנים האחרונות כמה מאות רקטות כאלו המגיעות לטווח של  20-15ק"מ
)אלערביה 5 ,בפברואר (2009
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וועדות ההתנגדות העממית
.135

וועדות ההתנגדות העממית פעלו אף גם לשיקום התשתית שלהם שנפגעה במבצע

"עופרת יצוקה" .עם זאת נחלש הארגון בשל סכסוכים ופילוגים ,על רקע אישי וחמולתי ,בהם
היה חמאס מעורב מאחורי הקלעים )אפריל  ,2009אוקטובר  .(2009הארגון ממשיך לפתח את
מערך הייצור העצמי של הרקטות ,מקיים אימונים ובמקביל מבצע פיגועים נגד ישראל.

כתב ערוץ אלערביה מסקר תרגיל של וועדות ההתנגדות העממית ,בו דימו חטיפת חייל
)ערוץ אלערביה 2 ,בפברואר .(2009
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הסיוע האיראני
 .136איראן רואה בחמאס ובארגוני טרור נוספים ,בעיקר הג'האד האסלאמי בפלסטין ,מוקד
כוח חשוב ,שבאמצעותו ניתן לקדם את יעדיה האסטרטגיים ,שבמרכזם החתירה
להגמוניה איזורית והרתעה של ישראל מלפעול נגדה .באמצעות חמאס וארגוני טרור
פלסטינים נוספים ,יכול הציר האיראני-סורי להגביר השפעתו בעולם הערבי והמוסלמי ,להציב
אתגר שלטוני בפני אבו מאזן ,לפגוע בתהליך המו"מ בין ישראל לרשות הפלסטינית ו"לייצא" את
האסלאם הרדיקלי למדינות סוניות נוספות ובמרכזן מצרים )הרואה בשלטון חמאס ,בהתבססות
האסלאם הרדיקלי ובהעמקת השפעתה של איראן ברצועה ,איום בטחוני עליה נגד האזור כולו(.
 .137על רקע זה מילאה איראן תפקיד מרכזי בתהליך השיקום והשדרוג של ארגוני
הטרור הפועלים ברצועה ובמרכזם חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין .תפקידה
המרכזי של איראן בא לידי ביטוי באספקת אמצעי לחימה איכותיים ,במימון פעילות הכשרת
פעילים צבאיים והכוונת פעילות המתבצעת בחלקה במדינות ערב ובראשן סוריה ולבנון.
 .138לאחר מבצע "עופרת יצוקה" גבר הסיוע של איראן לחמאס שנועד לשקם את
התשתית הצבאית שלה ברצועה .כיום מהווה איראן הספקית העיקרית של אמצעי לחימה
איכותיים לחמאס ולג'האד האסלאמי בפלסטין .חלק ניכר מקשרי העבודה של ארגוני הטרור
עם האיראנים מתקיים בסוריה ובלבנון ,לעיתים בסיוע חזבאללה.
 .139הסיוע האיראני מתבצע במספר מישורים וביניהם:
א .הדרכות פעילים באמצעות כוח קדס של משמרות המהפכה.
ב .סיוע לפיתוח וייצור עצמי של אמצעי לחימה.
ג .משלוח אמצעי לחימה כולל רקטות מסוג פג'ר בעלות טווח של  75ק"מ היכולות
להגיע עד למרכזה של ישראל והעברת אמצעי לחימה מתקדמים נוספים .
ד .העברת כספים לחמאס.
 .140איראן מושיטה גם גיבוי מדיני-הסברתי לממשל חמאס ברצועה ובכיריה עומדים
בקשר שוטף עם הנהגת חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין שבדמשק .המגעים השוטפים
בדרג המנהיגים זכו לתהודה רבה בכלי התקשורת האיראניים והערביים:
א .ב 11 -בפברואר 2009 ,נפגש רמצ'אן שלח מזכ"ל הג'האד האסלאמי בפלסטין ,עם
נשיא איראן מחמוד אחמדינז'אד .בפגישה בירך רמצ'אן שלח את אחמדינז'אד לרגל 30
שנה למהפכה ושיבח את עמדותיה של איראן בנוגע לאירועים האחרונים בעזה )מבצע
"עופרת יצוקה"( .בפגישה אחרת נועד רמצ'אן שלח עם מזכיר המועצה לביטחון לאומי,
סעיד ג'לילי .בפגישה אמר שלח כי הוא מודה בשם העם הפלסטיני וה"התנגדות" על
העזרה והתמיכה של איראן "בעימות עם המשטר הציוני" )איסנא 11 ,בפברואר(.
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במהלך הביקור נאם רמצ'אן שלח בעצרת בטהראן ,בה הודה על סיוע העם האיראני לעם
הפלסטיני ול"התנגדות" )ערוץ אלג'זירה 10 ,בפברואר(.

רמצ'אן שלח בפגישתו עם מנהיג איראן ח'אמנא'י )ערוץ אלעאלם 11 ,בפברואר .(2009

ב .ב 13-בדצמבר 2009 ,הגיעה משלחת של תנועת חמאס בראשות ח'אלד משעל ,יו"ר
הלשכה המדינית ,לאיראן לביקור רשמי .המשלחת נפגשה עם המנהיג ח'אמאנאי ועם
נשיא איראן מחמוד אחמדינז'אד ועם שר החוץ מנוש'הר מתכי ועם בכירים איראניים
נוספים .במהלך פגישתו עם מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן סעיד ג'לילי הודה
ח'אלד משעל לאיראן על ה"סיוע המתמיד מול הכובשים" והצהיר כי העם האיראני שותף
בניצחונות ה"התנגדות" הפלסטינית ) 14 ,Palestine-infoבדצמבר.(2009 ,

יו"ר הלשכה המדינית של חמאס ח'אלד משעל בפגישה עם שר החוץ של איראן מנוש'הר מתכי
)אירנא 14 ,בדצמבר(2009 ,

ג .בינואר  2010אמר ח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס ,בעת שביקר
באיראן ,כי איראן תומכת בתנועה במישור הכספי ,המוסרי והמדיני .16הוא גם טען כי
תמיכה זאת בלתי מותנית )עצר איראן 20 ,בינואר.(2010 ,

 16איראן מעבירה לחמאס סיוע כספי הנאמד בכמה מאות מיליוני דולרים .ראו לקט מידע של המרכז למודיעין וטרור
"הסיוע האיראני לחמאס" מה 12-בינואר http://www.terrorism- 2009
info.org.il/malam_multimedia/Hebrew/heb_n/pdf/iran_004.pdf
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ח'ליל אלחיה ,חבר הלשכה המדינית של חמאס בביקור באיראן
)פארס 17 ,בינואר(2010 ,

ד.

בפברואר  ,2010ערך מחמוד אחמדינז'אד ,נשיא איראן ,ביקור רשמי בסוריה ב25-

בפברואר ונפגש עם נשיא סוריה בשאר אלאסד ועם מזכ"ל חזבאללה חסן נצראללה.
בעת ביקורו נפגש אחמדינז'אד עם יו"ר הלשכה המדינית של חמאס ח'אלד
משעל .השניים דנו בתיאום בין איראן לבין הארגונים הפלסטיניים באירועים בעקבות
החלטת ממשלת ישראל לכלול את מערת המכפלה ואת קבר רחל בפרויקט לשימור אתרי
המורשת הלאומיים .ח'אלד משעל הדגיש את חשיבות ביקורו של נשיא איראן בסוריה
במסגרת איחוד המאמצים של "גורמי ההתנגדות באזור" בפני ישראל )אלמנאר25 ,
בפברואר .(2010
 .141למרות הסיוע האיראני המאסיבי לממשל חמאס ברצועה קיים מתח מובנה בינה לבין
חמאס .מקורו של מתח זה הינו בעובדה שחמאס האסלאמית-סונית-רדיקאלית מנסה לשמור
על עצמאות ההחלטה שלה ומונעת מאיראן השיעית להפוך את הרצועה לזירה הנתונה
להשפעתה המלאה )דוגמת היחסים בין איראן לחזבאללה בלבנון( .לעומת זאת ממשיכה
איראן לטפח את קשריה המיוחדים עם הג'האד האסלאמי בפלסטין ,שגם הוא ארגון
אסלאמי-סוני-רדיקאלי ,אך נעדר שיקולים ממשליים ופלסטיניים-לאומיים מרסנים ,ומוכן לקדם
את האינטרסים האסטרטגיים האיראניים ללא עכבות אידיאולוגיות או פרגמאטיות
כדוגמת אלו של חמאס.

