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 .1מאז סוף ספטמבר  2000מנהלים ארגוני הטרור הפלסטיניים מערכת טרור
נגד ישראל ,חסרת תקדים בהיקפה ובעוצמתה .במהלך העימות עשו ארגוני
הטרור שימוש נרחב בטרור המתאבדים )"הפצצה האנושית"( ,שנתפס
בעיניהם כ"נשק האסטרטגי" היעיל ביותר לרציחתם של אזרחים
ישראליים .בעזרת נשק זה ניתן היה ,בראיית ארגוני הטרור ,להכות את
ישראל במרכזי אוכלוסייה" ,הבטן הרכה" שלה ,לגרום לה לאבידות רבות,
לפגוע בכלכלתה בחברה שלה ולהתגבר על חלק מאמצעי הביטחון בהם
עושה ישראל שימוש.
 .2במהלך העימות ביצעו ארגוני הטרור  147פיגועי ההתאבדות .בפיגועים
הללו נרצחו  525ישראלים ,רובם הגדול אזרחים ,קרי  -כמחצית מתוך
 1,080ההרוגים שנפלו עד כה במהלך העימות .מספר פיגועי ההתאבדות
הגיע לשיא בשנת ) 2002בעיקר בארבעת החודשים הראשונים של השנה(.
מאז חלה ירידה הדרגתית ,אך בולטת ,בהיקף פיגועי ההתאבדות ,בעיקר
כתוצאה מפעילות צה"ל מול מוקדי הטרור בגדה ,מאז מבצע "חומת מגן"
)אפריל  (2002והשלמת בניית חלקים רבים של גדר הביטחון.
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* בשנת  2002בוצעו  24פיגועים עד למבצע "חומת מגן" ו 36-פעולות אחרי המבצע.

 .3תהליך הירידה בהיקף פיגועי ההתאבדות נמשך ואף הואץ בשנה
האחרונה ,בתקופת ה"הרגעה" ,כשלפעולות הסיכול היעילות של כוחות
הביטחון הישראליים ולהשפעתה החיובית של גדר הביטחון ,נוספה הירידה
בלגיטימציה הציבורית הפלסטינית ,בעיקר ברצועת עזה ,לשימוש ב"נשק
המתאבדים" .זאת ,בין השאר ,בשל התנגדותה של "הרשות הפלסטינית",
בראשות מחמוד עבאס )אבו מאזן( לפיגועי ההתאבדות .עם זאת פיגועי
ההתאבדות עדיין נמשכים והם זוכים לתמיכה ציבורית רחבה ולעיתים אף
ללגיטימציה עקיפה של "הרשות" למבצעיהם.
 .4בתקופת ה"הרגעה" ,בעקבות הבנות שרם-אלשיח' )פברואר  ,(2005בוצעו
שישה פיגועי התאבדות קטלניים ב-ת"א ,נתניה )שניים( ,באר-שבע ,חדרה
וליד מחסום צה"ל בטול כרם )לעומת  15פיגועי התאבדות שבוצעו במהלך
שנת  .(2004ארבעה פיגועי התאבדות בוצעו ע"י "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" ,ופיגוע אחד ע"י ה"-חמא"ס" .ראוי גם לציין ,כי פיגועי
התאבדות נוספים שתוכננו להתבצע במהלך ה"הרגעה" ,סוכלו ע"י כוחות
הביטחון הישראליים.
 .5עבודה זו אינה מהווה מחקר מקיף המסכם את סוגיית טרור המתאבדים
הפלסטיניים על כל היבטיה .יש לראות בה נדבך נוסף ,המתווסף למחקרים
שכבר בוצעו )ראה נספח ביבליוגרפי( ,וכלי עזר למחקרים נוספים שיתבצעו
בעתיד .העבודה כוללת שני חלקים-:
א .חלק א' :מאפיינים כלליים של טרור המתאבדים בחמשת שנות
העימות )ספטמבר  - 2000תחילת דצמבר  .(2005בחלק זה נותחו
מאפייני טרור ההתאבדות עפ"י חתכים שונים ,למשל :ארגוני הטרור,
מבצעי פעולות; מקומן של סוריה ואיראן; יעדי הפעולות;
תוצאותיהן; מניעי המחבלים המתאבדים; פרופיל המחבלים
המתאבדים ופרופיל הקורבנות.
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ב .חלק ב' :פירוט פיגועי ההתאבדות ונתונים אודות קורבנותיהם בחמש
שנות העימות .בחלק זה נבחנו המאפיינים העיקריים של  146פיגועי
ההתאבדות וקורבנותיהם מאז תחילת העימות ועד תחילת דצמבר
 .2005הנתונים עליהם מתבססת סקירה זו הינם של שירות הביטחון
הכללי ,בתוספת השלמות של "מרכז המידע למודיעין ולטרור"
ב-מל"מ.1
 .6מסמך זה הינו מהדורה שנייה של העבודה על טרור המתאבדים ,מעודכנת
ל 31-בדצמבר .2005 ,במהדורה זו הוכנסו שינויים ,תוספות ועידכונים.

1

מרבית הנתונים מתבססים על מסמך שירות הביטחון הכללי הנמצא באתר האיטרנט של משרד ראש הממשלה
) .(ww.pmo.gov.ilשולבו בהם גם נתונים שהוצגו ע"י ראש ה-שב"כ ,יובל דיסקין ,בפני "ועדת הפנים ואיכות
הסביבה" של הכנסת )מתוך הודעה לעיתונות של הוועדה .(19.7.2005 ,בניתוח מספרי הקורבנות ומאפייניהם
נעזרנו גם בנתוני הביטוח הלאומי המופיעים באתר האינטרנט שלו ) (www.laad.btl.gov.ilובנתוני משרד החוץ  .כמו
כן ,נוספו למסמך ע"י "מרכז המידע למודיעין ולטרור" ב-מל"מ נתונים משלימים והקדמה המנתחת את מאפייני
טרור המתאבדים בחמש שנות עימות .בעבודה שולב חומר ויזואלי רב ,שנלקח בחלקו מתצוגת חומרי השלל
וארכיון חומרי השלל של "מרכז המידע למודיעין ולטרור".
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חמש
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טרור המתאבדים
של טרור
בולטים של
המתאבדים בבחמש
העימות
שנות העימות
שנות
כללי
 .1מאז תחילת העימות האלים )שלהי ספטמבר  (2000ועד ל 31-דצמבר ,2005
בוצעו ע"י ארגוני הטרור הפלסטיניים  25,770פיגועים .בפיגועים שבוצעו
במהלך העימות נהרגו כ 1,084-אזרחים ישראליים .1מתוך הפיגועים
שבוצעו במהלך העימות  147היו פיגועי התאבדות )נכון ל 31-בדצמבר
 ,(2005אשר בוצעו ע"י  156מחבלים מתאבדים ו 8-מחבלות מתאבדות.2
כ 450-פעולות התאבדות נוספות סוכלו ע"י כוחות הביטחון הישראליים
בשלבי התכנון השונים ובעקבות מעצר מחבלים מתאבדים ,סייעניהם
ושולחיהם .מסמך זה אינו עוסק בפיגועים שלא הגיעו לכלל מימוש.
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 147 .2פיגועי ההתאבדות ,שנועדו ברובם לבצע הרג אזרחים ישראליים ללא
אבחנה ,גרמו ל 525-ישראלים הרוגים ולכ 3,350-פצועים .3מספרים אלו
ממחישים היטב את קטלניותן הרבה של פעולות ההתאבדות ,בהשוואה
לשאר סוגי פעולות הטרור :למרות שמבחינה סטטיסטית היוו פעולות
ההתאבדות כחצי אחוז בלבד מכלל הפיגועים ,הרי שמספר ההרוגים

1
2
3

עפ"י נתון שהתקבל מגורם מוסמך ב-צה"ל ,נכון ל 6-בדצמבר .2005
ל 142-פעולות ההתאבדות שמונה מסמך ה-שב"כ נוספו חמש פעולות התאבדות שבוצעו ביולי ) 2005נתניה(,
אוגוסט )באר-שבע( ,אוקטובר )חדרה( ודצמבר )נתניה ,וליד מחסום בטול כרם(.
למספר פצועים זה יש להוסיף נפגעי הלם ופצועים באורח קל ,שלא נכללו בססטיסטיקה.
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כתוצאה מהפעולות הללו הגיע בסופו של דבר ,לכמחצית מכלל ההרוגים
הישראלים במהלך העימות.

מיהו מחבל מתאבד? מהי פעולת התאבדות?
 .3הגדרת פעולת התאבדות לצורך מסמך זה הינה כדלקמן :פעולת התאבדות
הנה כל פיגוע או ניסיון פיגוע שבמהלכו הגיע המחבל אל יעד הפיגוע או אל
קרבתו ,כשהוא נושא עימו אמצעי לחימה אותו הוא אמור להפעיל על מנת
לפוצץ את עצמו בעת ביצוע המשימה )קרי ,המחבל מודע לכך שאין לו
סיכוי להישאר בחיים 4בהנחה שאמצעי הפיצוץ יפעל כמתוכנן(.5
 .4מנקודת המבט של תומכי פעולות ההתאבדות ,המתבססים ברובם הגדול
על האסלאם הרדיקלי המודרני ,אין המדובר במעשה התאבדות ,במובן
המקובל של המילה ,הנעשה על רקע של מצוקה אישית ,והאסור עפ"י
האסלאם )"אנתחאר"( .אדרבא ,המדובר ב"אסתשהאד"  -מות קדושים
של מוסלמי או מוסלמית למען אללה .לכן המחבל המתאבד נקרא
"אסתשהאדי" )ולא "שהיד"( ,כלומר מי שהקריב את עצמו במודע למען
אללה.
 .5עם זאת יודגש ,כי פעמים רבות לא קיימת אבחנה ברורה בין המונח
"אסתשהאדי" )מחבל מתאבד( למונח "שהיד" .המונח "שהיד" )או
"שהידה"( במקורו הנו מונח אסלאמי קלאסי ,המתייחס למי שנפל בקרב
)או נפלה( למען אללה ,לרוב באקט של הקרבה עצמית בשדה הקרב ,כחלק
ממלחמת הקודש )"ג'האד"( ,לרוב נגד אויב "כופר" ,העדיף בכוחו על
המוסלמים .באינטרפרטציה האסלאמית המודרנית שלו ,ובהקשר לעימות
הפלסטיני-ישראלי" ,שהיד" הנו איפא כל מי שמצא מותו בעת העימות עם
ישראל ,הן מי שנהרג בפעולה יזומה נגדה והן מי שנהרג ע"י ישראל ,שלא
בפעולה יזומה )סיכול ממוקד ,ירי צלפים ,חילופי אש וכו'( או אף נהרג
בצורה אחרת כגון מוות בעת "תאונות עבודה".
4
5

המסמך אינו עוסק בפעולות שבמהלכן היה למחבל סיכוי להשאר בחיים ,גם אם הוא נטל על עצמו סיכון רב
להיהרג.
במהלך העימות אירעו מקרים שבהם אמצעי הפיצוץ לא פעל מסיבה זו או אחרת והמחבל נשאר בחיים ,כך
שמחבלים שהיו אמורים לבצע פעולות התאבדות נעצרו והם כלואים בבתי הסוהר בישראל.
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 .6במונח "אסתשהאדי" משתמשים ארגוני הטרור הפלסטיניים ,ותומכיהם
על מנת לייחד את המחבל המתאבד ,שבחר מרצונו להיות "שהיד" ,שיצא
במודע לפעולה בה לא היה לו סיכוי להיוותר בחיים .פעולת ההתאבדות,
שהוא מבצע ,נקראת "עמליה אסתשהאדיה" )פעולה של הקרבה עצמית
למען אללה( ו"שדה הקרב" בו הוא נלחם הנו ,בפועל ,ריכוזי האוכלוסייה
הישראליים ,רחובות הערים ,מרכזי קניות ,אוטובוסים וכו' .זהו מונח
מודרני ,שאינו מצוי בספרות המוסלמית הקלאסית או זו של ימי הביניים,
אך רווח כיום בחברה הפלסטינית ובעולם הערבי .ה"אסתשהאדי" ,המחבל
המתאבד ,נהנה מיוקרה ומהילת כבוד ,הנובעים בין השאר מנטילת
הסיכון ,מהאומץ ,ומהידיעה החד משמעית כי הוא פוצץ עצמו ולא יצא חי
מהפעולה .מההגדרות הללו עולה ,כי כל "אסתשהאדי" הנו בהכרח
"שהיד" ,אך לא כל "שהיד" הנו בהכרח "אסתשהאדי" .עם זאת גם כאן
לא תמיד קיימת אבחנה ברורה.
 .7תפיסה זאת ,הנותנת לשיטתם של תומכי פעולות ההתאבדות ,לגיטימציה
הלכתית אסלאמית לפעולות הללו ,באה לידי ביטוי בעבודת מחקר לתואר
שני ,שהוגשה באוניברסיטת אלנג'אח שבשכם ,בראשית העימות האלים
)דצמבר  ,(2001העוסקת בסוגיית פעולות ה"אסתשהאד" בחברה
הפלסטינית .6כותב העבודה ,המסתמך על המקורות המסורתיים
המוסלמיים ועל פוסקי הלכה מוסלמים מודרניים בולטים )ובתוכם דר'
יוסף אלקרצ'אוי( ,מגדיר את ה"אסתשהאדי" כ"אדם שהחליט לבצע
פעולת 'אסתשהאד' באומר ובמעשה" )קרי  -בכוונת תחילה( .אדם זה,
לשיטתו ,אינו מבצע מעשה התאבדות בשל מצוקה אישית )"אנתחאר"(
האסור עפ"י ההלכה האסלאמית .אדרבא ,ה"אסתשהאדי" ,נכתב
בעבודה" ,מקריב את חייו למען מטרות ,שהחשובה שבהן היא לרצות את
אללה ולזכות בגן עדן .לעומת זאת המתאבד ]על רקע מצוקה אישית[ ,הורג
את עצמו ללא שום מטרה ,אלא ]מתוך[ תסכול וייאוש"; ה"אסתשהאדי",
נכתב בפרק המסיים של העבודה" ,הוא ]כל[ מי שיוצא את ביתו ,עוזב את
לימודיו ,את עבודתו ואת כל חייו וצועד ]במודע[ אל המוות ]למען אללה[".
6

כותב העבודה הינו הסטודנט הפלסטיני יאסר מחמוד עלי אבו בכר ,איש "פת"ח שלמד באוניברסיטת אלנג'אח,
והגיש בדצמבר  2001עבודת שנושאה" :צמיחתו של רעיון ה'אסתשהאד' בחברה הפלסטינית" .ראה לקט מידע:
"תרבות החללים והמתאבדים באוניברסיטת אלנג'אח בשכם" )אוקטובר .(2004
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טובות ההנאה למחבל המתאבד ולמשפחתו
 .8ל"שהיד" ,עפ"י המסורת המוסלמית הקלאסית ,מובטחות טובות הנאה
רבות ,שעיקרן :הוא מחלץ עצמו מחיבוטי הקבר; ניצל מאימת יום הדין;
נמחלים לו כל החטאים שביצע בימי חייו; הוא רשאי להמליץ על קרוביו -
עד  70בני אדם  -להיכנס לגן העדן )פריבילגיה חשובה ויוצאת דופן בחברה
המוסלמית( שם הוא יתחתן )הגבר עם  72בתולות שחורות-עין ]חוריאת[,
האישה  -עפ"י המקורות  -עם "שהיד" אחד( ;7והוא יחיה ברקיע העליון
במחיצת אללה ,שידאג לכל צרכיו ,ובמחיצת הנביא מחמד והצדיקים.8
" .9חבילה" זאת של טובות הנאה שלאחר המוות ,המוענקת ל"שהיד",
מובטחת גם למחבל המתאבד ,ה"אסתשהאדי" .מבדיקה שערכנו עם גורם
הבקי בהלכה המוסלמית עולה ,כי בניגוד למיתוס הרווח ,אין למחבל
המתאבד "חבילה" ייחודית של טובות הנאה שלאחר המוות ,המבדילה
אותו מה"שהיד" .כך למשל 72 ,הבתולות שחורות העין מוענקות הן
ל"שהיד" שנהרג באופן אקראי במהלך העימות בחילופי אש עם צה"ל והן
למחבל מתאבד ,שבחר מרצונו למות כשפוצץ עצמו בקרב ריכוז של אזרחים
ישראליים.
 .10בעוד שמבחינה אסלאמית הלכתית ,דינו של המחבל המתאבד כדין כל
"שהיד" ,דאגו נציגיו של צדאם חסין ,שהעניקו סכומי כסף ניכרים
למשפחות "שהידים" במהלך העימות ,ליצור אבחנה מלאכותית בין השניים
)שאינה נסמכת על ההלכה המוסלמית( ,כאמצעי להגברת המוטיבציה לבצע
פעולות התאבדות .בהתכתבויות של אנשי "חזית השחרור הערבית" )נציגיו
7
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משום כך המינוח הערבי המופיע בפוסטרים ובמודעות אבל לזכר מחבלים מתאבדים רבים מתייחס לפעולת
התאבדות כאל "חתונה" ואל המחבל המתאבד כאל "חתן" .לפיכך נוסח הפוסטר או מודעה מתאר את המחבל
המתאבד ופועלו כחתן המלווה לחתונתו בשירים ובמחולות.
נוסח החדית' העיקרי שמתייחס להטבות שמקבל ה"שהיד":
ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ) :ﻟﻠﺸﻬﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺳﺖ ﺧﺼﺎل :ﻳُﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ أول دﻓﻌﺔ وﻳﺮى ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ وﻳﺠﺎر ﻣﻦ ﻋﺬاب
اﻟﻘﺒﺮ ،وﻳﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺰع اﻷآﺒﺮ ،وﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﺗﺎج اﻟﻮﻗﺎر اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ ﻣﻨﻪ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﺰوج اﺛﻨﺘﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻮر
اﻟﻌﻴﻦ ،وﻳﺸﻔﻊ ﻓﻲ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﻗﺮﺑﺎﺋﻪ(.
ההטבות שמקבל ה"שהיד" בעולם הבא מיוחסות ברובן לנביא מוחמד.
לעניין זה ,עיין-:
 (1אתר האינטרנט הידוע" :אסלאם און ליין" :מאמר מאת דר' רג'ב אבו מליח מחמד ,אוניברסיטת קהיר,
הממונה על פסקי ההלכה באתר:
http://islamonline.net/Arabic/Eid_AlAdha/1425/Sacrifice/Articles/04.shtml
 (2ראה גםhttp://alsaha.fares.net/sahat?128@2.pfF7ha8AP6P.0@.1dd4d09f :
 (3ראה גםhttp://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=239 :
http://www.imanway.com/vb/printthread.php?t=2888 (4
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של צדאם חסין ב"שטחים"( נמצא מסמך העוסק בסוגיה מיהו מתאבד?
)ראה להלן( .העיסוק בכך ע"י נציגי המשטר העיראקי לא היה תיאורטי
גרידא ,משום שלאבחנה הנעשית לכן בין "שהיד" "רגיל" או "שהיד" שנהרג
בפעולת התאבדות ,נודעת חשיבות מעשית .על בסיס הגדרה זאת הועברו
ע"י העיראקים )ולעיתים ע"י "אגודות צדקה" התומכות במשפחות
ה"שהידים"( תשלומים מוגדלים )בתחילת העימות  $15,000ובהמשך
 ($25,000למשפחות ה"שהידים" המתאבדים )בצרוף נוסח שונה של
"תעודת הערכה"( .זאת ,לעומת  $10,000בלבד ,שהוענקו ע"י המשטר
העיראקי למשפחות "שהידים רגילים".
 .11דוגמה קונקרטית לעיסוק בסוגיית מיהו מתאבד ניתנה בתחילת מאי ,2002
כאשר נציג "חזית השחרור הערבית" בג'נין ,טען ששני המחבלים שבצעו
פיגוע ירי בעפולה ב 27-בנובמבר ) 2001בו נהרגו  2אזרחים ו 48-נפצעו(
אינם בגדר מתאבדים .שכן ,לדבריו ,הם ביצעו ירי מקלעים )פעולה
המותירה להם סיכוי להימלט מהמקום( ולא פעולה בה הקריבו עצמם
במודע למען אללה תוך שימוש בחגורת נפץ )שהשימוש בה אינו אמור
להותיר להם סיכוי להישאר בחיים( .רכאד סאלם )אבו מחמוד( ,מזכיר
"חזית השחרור הערבית" והבעת' ב"שטחים" )הממונה על חלוקת כספי
צדאם חסין( ,התבקש להכריע בסוגיה זאת.
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ראה עבודה שכותרתה" :סיוע עראקי לטרור הפלסטיני ב'שטחים'" )ספטמבר  .(2002העבודה מצויה באתר
האינטרנט של "מרכז המידע למודיעין ולטרור".
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מסמך שלל הדן בסוגיה :מהי פעולת התאבדות?
לכבוד החבר היקר אבו מחמוד ]מזכיר "חזית השחרור
הערבית" והבעת' ב"שטחים [
שלום רב,
מצ"ב האגרת שקיבלתי מג'נין
לעיונך ולהחלטתך
בכבוד והערכה
אבו לילה
לכבוד החבר היקר  ,שלום רב,
במסגרת המענקים שמגישה עיראק למשפחות החללים הוחלט
לשלם סכום של  25אלף דולר למשפחות אלו ]הכוונה למשפחות
המחבלים המתאבדים[ .בפועל חלוקת מענק זה התבצעה בקרב
הנוגעים בדבר במחוז ג'נין ,אולם התעוררה בעיה בעניינה של
משפחת החלל עבד אלכרים אבו נאעסה .למשפחה זו יש קשר
לחזית ] השחרור הערבית[ .
ובכן ,ב 27-בנובמבר  2001ביצעו עבד אלכרים אבו נאעסה
ומצטפא אבו סריה ,פעולת התאבדות בתחנה המרכזית בעפולה.
הם השתמשו בפעולה במקלעים .השנים נהרגו בפעולה ,וכל
הפרטים מצביעים על כך שמדובר בבירור בפעולת התאבדות.
]אולם[ ,נציג ה"חזית השחרור הערבית" בג'נין טוען ,כי לא ניתן
להכיר בפעולה זו כפעולת התאבדות משום שמבצעיה לא נשאו
חגורות נפץ.
מנגד ,משפחות החללים דחו מסקנה זו ,והם נחושים בדעתם ,כי
מדובר בפעולת התאבדות )"עמליה אסתשהאדיה"(  ,הן מבחינת
]הגדרת [סיווגה כפעולת התאבדות והן מבחינת הזכויות
הכספיות ]המגיעות להן עפ"י סיווג זה[.
אנו מבקשים שתעלו עניין זה בפני האחים ]בחזית השחרור[
הערבית אצלכם ,במיוחד מאחר ואנשיהם )?( אצלנו ביקשו
להציג בפניהם את הנושא בפורום בכיר מורחב לצורך ]קבלת[
הכרעה ]בנדון[ .לטיפולכם ,וידעו אותנו ביחס ל]החלטה[
שתתקבל ]בנדון[.
בברכה,
ג'נין 9.5.02
]יתכן [9.8.02
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אותן
פיגועי
לארגוני הטרור
בחלוקה לארגוני
ההתאבדות בחלוקה
פיגועי ההתאבדות
הטרור שביצעו
שביצעו אותן
 .12בחתך פיגועי ההתאבדות עפ"י ארגוני הטרור שביצעו אותם ,צועדת תנועת
ה"-חמא"ס" באופן בולט במקום הראשון ) 58פעולות ,כ 40%-מכלל
הפעולות( .אחריה מצויים "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,שהיה מעורב
בביצוע פיגועי התאבדות רבים וקטלניים ) 39פעולות ,כ 27%-מכלל
הפעולות( ,וה"-פת"ח" על פלגיו השונים ) 33פעולות כ 23%-מכלל
הפעולות( .אחריהם במרחק רב  -מצויה "החזית העממית לשחרור
פלסטין" )שמונה פעולות( .שמונה פעולות התאבדות בוצעו ע"י שיתוף
פעולה בין כמה ארגוני טרור ,לרבות בין ארגונים אסלאמיים לארגונים
חילוניים .מחבל מתאבד אחד בלבד ניסה לבצע פעולת התאבדות ביוזמתו
האישית.
 .13עם זאת ,בשנת  ,2005בעידן אבו מאזן ובתקופת ה"הרגעה" ,בולטת העלייה
היחסית במשקלו של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,שהפך לארגון
הטרור המוביל בביצוע פעולות ההתאבדות .במהלך שנת  ,2005הוא ביצע
בשטח ישראל 5 ,פעולות התאבדות קטלניות ,מחבל מתאבד נוסף שהיה
בדרכו לישראל ,פוצץ עצמו ליד מחסום צה"ל בטול כרם .לעומת זאת בוצעו
שתי פעולות ע"י ה"-חמא"ס" ,אחת מהן לפני ה"הרגעה".
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פעולות ההתאבדות בחלוקה לארגונים
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 .14מניתוח מבצעי פיגועי התאבדות בחתך הארגוני עולה ,כי כ 67%-מהם
בוצעו ע"י ה"-חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,קרי  -שני
ארגוני הטרור האסלאמיים ,יריביה של "הרשות הפלסטינית" .בולט
במיוחד משקלו של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,שלמרות היותו ארגון
קטן בהרבה מה"-פת"ח" וה"-חמא"ס" עלה בידו להגיע ל"הישגים" ניכרים
בתחום "התמחותו"  -פיגועי הרג קטלניים בעריה של ישראל )רובם
באמצעות התשתית המבצעית של הארגון בשומרון( .ארגון זה הוא גם
שביצע את מרבית פעולות ההתאבדות במהלך תקופה ה"הרגעה".
 .15מניתוח פעולות ההתאבדות בירושלים עולה ,כי בעיר זו ההתפלגות שונה
במקצת מזו הכלל ארצית :בירושלים ארגון ה"-פת"ח" )על פלגיו השונים -
"תנזים"" ,גדודי חללי אלאקצא"( ותנועת ה"-חמא"ס" מובילים בקרב
הארגונים מבצעי פיגועי ההתאבדות .כל אחד משני הארגונים הללו ביצע 13
פיגועים ) .(33.8%אחריהם ,ובמרחק ניכר ,נמצאים "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" עם שלושה פיגועים ופיגוע אחד שהיה פרי יוזמה אישית.10

10

ראו בהקשר לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :העיר ירושלים כיעד מועדף לטרור הפלסטיני ,בחמש שנות
העימות" ) 6בנובמבר.(2005 ,
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סוריה ואיראן )ישירות או באמצעות "החזבאללה"( נותנות החסות והסיוע
לארגוני הטרור מבצעי פעולות ההתאבדות
 .16סוריה ואיראן הן שתי הפטרוניות המרכזיות של ארגוני הטרור המובילים
בביצוע פיגועי ההתאבדות .הסיוע שלהן לארגונים הללו נעשה בדרכים
מגוונות :סוריה מאפשרת למפקדות ולפעילים מה"-חמא"ס" ו"הג'האד
האסלאמי בפלסטין" לאכוון את הטרור משטחה ולהעביר אמצעי לחימה
וכספים ל"שטחים" .סוריה )ולבנון( מאפשרות גם לפעילים מבצעיים של
ארגוני הטרור ,מבצעי פעולות ההתאבדות ,להתאמן בשטחן .איראן מקצה
כספים לעידוד הטרור והללו הועברו לארגוני הטרור ישירות ע"י או ע"י
"משמרות המהפכה" ,11או באמצעות "חזבאללה".
 .17סוריה ואיראן מעניקות סיוע צבאי וגיבוי פוליטי ל"חזבאללה" ,אשר מילא
תפקיד מרכזי בעידוד הטרור הפלסטיני )כולל טרור מתאבדים( בעת
העימות .מאז יציאת צה"ל מלבנון ,וביתר שאת החל משנת  ,2003החל
ה"חזבאללה" לשים דגש רב על הפעלת גורמי טרור פלסטיניים ב"שטחים",
בדגש על התארגנויות מבצעיות של ה"-פת"ח""/תנזים""/גדודי חללי
אלאקצא" .דפוסי ההכוונה והסיוע של ה"חזבאללה" כוללים הנחיות
לביצוע פיגועי הרג המוני בשטח ישראל ,תיווך בין פעילים במוקדי פעילות
שונים ,העברת כספים בהיקפים גדולים ושדרוג אמצעי הלחימה ויכולות
החבלה של תשתיות הטרור.

מנהיג "חזבאללה" כמקור השראה
לפעילי "פת"ח""/תנזים" בראמאללה.
באמצעות הסיוע לתשתיות ה"-פת"ח",
תוך ניצול מסיבי של המנוף הכספי ,דרבן
אותם ה"חזבאללה" לבצע פעולות
התאבדות "איכותיות".

 11למשל :פיגוע ההתאבדות הכפול בשכונת נווה שאנן ,סמוך לתחנה המרכזית בתל-אביב ) 5בינואר  ,(2003בוצע ע"י
התארגנות "פת"ח" בשכם ומומן ע"י "משמרות המהפיכה" האיראניים.
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 .18מבין ארגוני הטרור הפלסטיניים ,בולטת במיוחד תלותו הרבה של
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" בסוריה ובאיראן .סוריה מאפשרת
להנהגת הארגון ,בראשות דר' רמצ'אן שלח ,לפעול משטחה ולאכוון
ממפקדתו בדמשק את פעולות הטרור ב"שטחים" .איראן ,הפטרונית
הראשית של הארגון ,מעניקה לו סיוע כספי נדיב ולמעשה מממנת את
מרבית תקציבו .באמצעות הסיוע המאסיבי לארגון זה יצרו עימו סוריה
ואיראן יחסי תלות ורכשו לעצמן יכולת להביא להסלמת הטרור בשטחים
)או ,לחילופין ,להרגעת המצב( תוך "טשטוש" טביעת האצבע שלהן )יוזכר
בהקשר זה ,כי "הג'האד האסלאמי בפלסטין" הנו הארגון שביצע את
מרבית פעולות התאבדות בתקופת ה"הרגעה"(.

מאכווני הטרור מדמשק
"הג'האד האסלאמי בפלסטין"

רמצ'אן שלח ,מנהיג ה"ג'האד
האסלאמי בפלסטין"
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"חמא"ס"

ח'אלד משעל ,ראש הלשכה
המדינית של ה"-חמא"ס"

מסמך שלל ממבצע "חומת מגן" :דו"ח מודיעיני על כוונת איראן
להסלים את המצב ב"שטחים" באמצעות ה"חזבאללה" וארגוני טרור
פלסטיניים  -מקור ותרגום ) 31באוקטובר(2001 ,

12

יעדי פיגועי ההתאבדות :אזרחים "על הכוונת"

 .19מרבית פיגועי ההתאבדות כוונו ע"י ארגוני הטרור נגד יעדים אזרחיים,
בעיקר בשטח ישראל שלפני  ,1967במטרה להביא להרג אזרחים רבים
ככל האפשר ,ללא אבחנה .מתוך  147פעולות התאבדות 107 ,פעולות
)כ 73%-מכלל הפיגועים( ,כוונו נגד יעדים אזרחיים .רק  40פעולות,
כ 27%-מכלל הפיגועים ,כוונו נגד יעדים בעלי אופי צבאי/ביטחוני במטרה
לפגוע באנשי כוחות הביטחון.
 .20היעדים הצבאיים/ביטחוניים הנפוצים ביותר היו מוצבי צה"ל ,סיורים
ומחסומים של כוחות הביטחון )צה"ל ,משטרה ,משמר הגבול( .במרבית
פיגועי ההתאבדות נגד היעדים הללו נחלו ארגוני הטרור כישלונות .רק 8
פיגועי התאבדות מתוך  40הפעולות שבוצעו נגד יעדים צבאיים /ביטחוניים,
12

הטענה של ארגוני הטרור ,מבצעי פעולות ההתאבדות ,היא כי בראייתם ,הפגיעה באזרחים הינה לגיטימית שכן
אזרחי ישראל שרתו בעבר ב-צה"ל או עתידים לשרת בו ,כך שאין הבדל בין אזרח ישראלי ואיש צבא.
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היו קטלניות )קרי  -הביאו למותם של אנשי כוחות הביטחון(.
בשמונה הפיגועים הללו נהרגו  12אנשי כוחות הביטחון ,13קרי  -כ2.29%-
מכלל  525ההרוגים בפעולות ההתאבדות.
 .21לעומת

הכישלונות

שנחלו

ארגוני

הטרור

בפיגועים

נגד

יעדים

צבאיים/ביטחוניים ,בולטת "הצלחת" פעולות ההתאבדות נגד יעדים
אזרחיים ,שפעמים רבות אכן הביאו להרג חסר אבחנה של אזרחים
ישראליים )גברים ,נשים וטף( .מתוך  107פיגועי התאבדות נגד יעדים
אזרחיים היו  69קטלניות )כ .(64%-בהן נהרגו  512ישראליים.
 .22היעדים האזרחיים שנגדם כוונו )לעיתים באינטנסיביות רבה( מרבית
פעולות ההתאבדות ,ושספגו את מרבית האבידות ,היו-:
א .אוטובוסים עירוניים ובינעירוניים ותחנות הסעה  -בין הפעולות
הקטלניות ביותר שבוצעו נגד היעדים הללו בלטו הפיגוע באוטובוס
"קו  "2בירושלים ) 23הרוגים( ,פיגוע באוטובוס בשכונת גילה
בירושלים ) 19הרוגים( ,הפיגוע באוטובוס "קו  "14בירושלים
) 17הרוגים( פיגוע באוטובוס סמוך לצומת מגידו ) 17הרוגים( ,פיגוע
באוטובוס "קו  "16בחיפה ) 15הרוגים( ,פיגוע באוטובוס "קו "37
בחיפה ) 15הרוגים(.
ב .מקומות בילוי כגון מסעדות ,קניונים ,בתי קפה ,מועדונים  -בין
הפעולות הקטלניות בלטו הפיגוע במלון "פארק" בנתניה בליל הסדר
) 29הרוגים ,הפיגוע הקטלני ביותר במהלך העימות ;(14הפיגוע
במועדון במתחם ה"דולפינריום" בתל-אביב ) 22הרוגים(; הפיגוע
במסעדת "מקסים" בחיפה ) 21הרוגים(; הפיגוע במועדון הביליארד
בראשון-לציון ) 16הרוגים(; הפיגוע במסעדת "מצה" בחיפה
) 15הרוגים( והפיגוע במסעדת "סבארו" בירושלים ) 15הרוגים(.

 13למספר אנשי כוחות הביטחון שנהרגו כתוצאה מפעולות התאבדות שכוונו נגד יעדים צבאיים וביטחוניים ניתן
להוסיף אנשי ביטחון ששהו באופן מקרי ביעדים אזרחיים שנפגעו אוטובוסים ,מסעדות ,רחובות הומי אדם וכו',
אולם הפיגוע בו הם נהרגו לא כוון מלכתחילה להרוג את אנשי כוחות הביטחון.
 14שהוביל למבצע "חומת מגן".
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ג .ריכוזי אנשים ,במקומות הומי אדם ,בעיקר בערים הגדולות
בישראל :שווקים ,מדרחובים ,רחובות ראשיים .בין הפיגועים
הקטלניים בקרב ריכוזי האוכלוסייה בלטו :הפיגוע בתחנה המרכזית
הישנה בתל-אביב ) 23הרוגים( והפיגוע במדרחוב בן יהודה בירושלים
) 11הרוגים(.

פיגועים בישראל לעומת פיגועים ב"שטחים"
 .23היעד העיקרי לפעולות ההתאבדות היו ריכוזי אוכלוסייה בערי ישראל
שלפני  100 :1967פעולות התאבדות ,כ 68%-מכלל הפעולות )הקטלניות
שבהן( ,בוצעו בשטח ישראל שלפני  476 .1967פעולות ,כ 32%-בוצעו
ברצועת עזה וביהודה ובשומרון ) 26פעולות ברצועה ו 21-ביהודה
ובשומרון(.
.24

להלן פילוח פיגועי ההתאבדות באזורים השונים בישראל-:
א .ירושלים רבתי ,המוקד הבולט של פעולות ההתאבדות 30 ,פעולות
התאבדות.
ב .אזור השרון )נתניה ,חדרה ,כפר-סבא( 19 ,פעולות התאבדות .אזור זה
הפך למוקד פעולות ההתאבדות בתקופת ה"הרגעה" )שלוש פעולות
מתוך חמש(.
ג .תל-אביב וגוש דן 17 ,פעולות התאבדות.
ד .אזור ואדי ערה 10 ,פעולות התאבדות.
ה .עפולה בית שאן ובקעת הירדן 10 ,פעולות התאבדות.
ו .חיפה והסביבה 9 ,פעולות התאבדות.
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ז .הגליל )פעולת התאבדות אחת( והדרום ) 4פעולות התאבדות( בלטו
במיעוט פעולות ההתאבדות.15
 .25מהנתונים הללו ניתן ללמוד ,כי מתקפת טרור המתאבדים )והטרור בכלל(
טרם ה"הרגעה" ,התמקדה בירושלים יותר מבכל עיר אחרת בישראל .זאת,
להערכתנו ,הן בשל מעמדה הסמלי של ירושלים כבירת מדינת ישראל והן
בשל היותה עיר מעורבת בה מתגוררות אוכלוסיות יהודיות וערביות,
בסמוך זו לזו .ירושלים גם ממוקמת בסמוך לערים ולכפרים פלסטיניים
)כדוגמת בית לחם וראמאללה( ,אשר תושביהם נהנים מנגישות טובה לעיר,

עובדה המקלה על ארגוני הטרור להחדיר אליה מחבלים .16עם זאת ,כאמור,
הפך אזור השרון ,אליו מנתבת תשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין"
בשומרון את עיקר מאמציה ,למוקד פעולות ההתאבדות בתקופת ה"הרג

חתך פיגועי התאבדות לפי אזורים גיאוגרפיים
חיפה והסביבה9 ,

אזור ואדי ערה10 ,
גליל1 ,

דרום4,

ירושלים רבתי30 ,

רצועת עזה26 ,

תל-אביב וגוש דן,
17

גדה מערבית21,
עפולה בית שאן
ובקעת הירדן10 ,

אזור השרון 19

15

16

בתקופת ה"הרגעה" בוצעה פעולת התאבדות בבאר שבע )אוגוסט  .(2005שנה קודם לכן בוצעה פעולת התאבדות
נוספת בבאר שבע )אוגוסט  .(2004דומה כי אי השלמתה של גדר הביטחון בדרום הגדה ניתבה חלק מפעולות
התאבדות לדרומה של ישראל.
העיר ירושלים כיעד מועדף לטרור הפלסטיני בחמש שנות העימות ) 6בנומבמר.(2005 ,
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פרופיל קורבנות פעולות ההתאבדות
התפלגות ההרוגים בשנות העימות
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 .26בהעדר למסד

)הסוגיה ראויה למחקר נפרד( ,אין ביכולתנו לשרטט במדויק פרופיל של
אלו הנרצחים בפעולות ההתאבדות .עם זאת ,מהנתונים החלקיים שבידנו,
המבוססים בעיקר על הפרטים אודות ההרוגים ,המופיעים באתר
האינטרנט של הביטוח הלאומי )ראה להלן( ,עולים כמה מאפיינים של
הנרצחים-:
א .אזרחים מול אנשי צבא :הרוב הבולט של הנרצחים היו אזרחים
)כ 425-מתוך  525הרוגים( .כמו כן נהרגו כ 27-תושבי חוץ ,בעיקר
פועלים זרים .כ 73-מכלל ההרוגים היו אנשי כוחות הביטחון ,רובם
כאלו שנקלעו באופן אקראי לזירת הפעולה .כאמור לעיל רק  12אנשי
כוחות הביטחון נהרגו בפעולות ,שמלכתחילה כוונו נגד יעדים
צבאיים/ביטחוניים והשאר )כ (61-נהרגו בעת פעולות טרור שכוונו נגד
יעדים אזרחיים מובהקים.
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ב .גברים לעומת נשים 297 :מכלל הנרצחים ) (56.5%היו גברים ו228-
) (43.7%נשים .ספק אם ניתן לייחס משמעות מיוחדת להבדלים
המספריים שאינם גדולים.

נשים 228
43.7%

גברים 297
56.3%

ג .שיעור גבוה של התינוקות ,הילדים ,הנערים והקשישים :בקרב
הנרצחים בולט השיעור הגבוה של קבוצות אוכלוסיה חלשות28% :
מקרב הנרצחים הינם תינוקות )עד גיל שלוש( ,ילדים )עד גיל  (13בני

20

נוער )מ (18-14-וקשישים )מעל גיל  50% .(66מהנרצחים הינם בני
גילאי  45-19ו 22%-בני . 65-46
קבוצות אוכלוסייה
חלשות

2% 3%

12%

ש נים 0-3

11%

ש נים 4-13
22%

ש נים 14-18
50%

ש נים 19-45
ש נים 46-65
ש נים 66+

ד .אין בידינו די נתונים אודות מוצאם של הנרצחים ,השכלתם והמעמד
הסוציו-אקונומי שלהם.

פרופיל המחבלים המתאבדים
 .27לא ניתן לשרטט פרופיל אופייני אחד של מחבל מתאבד בעימות האלים
הנוכחי ,מפני שמאפייני המחבלים המתאבדים עברו שינוי מתמיד לאורך
שנות העימות .להלן כמה מאפיינים מרכזיים של פרופיל זה ,הממחישים
את השינויים שחלו בו במהלך שנות העימות האלים-:
א.

גיל :המחבלים המתאבדים הינם ברובם המכריע צעירים בני .24-17
)כ 75%-מכלל המחבלים המתאבדים( .עם זאת במהלך שנת 2004
חלה ירידה מסוימת בגיל המחבלים המתאבדים וגברה תופעת
המחבלים המתאבדים הקטינים )בני פחות מ .17(17-במקביל ,נעלמה
כמעט לחלוטין תופעת המחבלים המתאבדים המבוגרים )מעל לגיל
 ,(35שהיתה מצומצמת גם קודם לכן.

17

לפנינו ,אפוא ,תופעה של ירידה ב"איכות" המחבלים המתאבדים ,שמצאה את ביטוייה בירידת גיל המתאבדים וברמת
השכלתם.
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ב .מצב משפחתי :הרוב המוחלט של המחבלים המתאבדים הינם
רווקים .זאת ,בין השאר ,בשל גילם הצעיר של המחבלים
המתאבדים .18עם זאת ,מיעוט לא מבוטל מקרב המחבלים
המתאבדים היו נשואים בעת ביצוע פעולת ההתאבדות ,דבר המלמד
כי עובדת היותם נשואים לא מנעה מהם לבצע את פעולת ההתאבדות.
ג .מוצא :בשלוש השנים הראשונות של העימות ) ,(2003-2000היו רוב
המחבלים המתאבדים ) (64%תושבי השומרון )אזורי שכם וג'נין(.
זאת ,משום שתשתיות ארגוני הטרור בשומרון היו המובילות בייזום
וביצוע פעולות התאבדות )ג'נין כונתה ,ולא בכדי" ,בירת
המתאבדים"( .כמו כן ,בלטו תושבי יהודה ) .(17%במהלך שנת 2004
גדל מאוד שיעורם היחסי של מחבלים מתאבדים תושבי רצועת עזה
) 44%לעומת  16%בשנים הקודמות( ,שביצעו את פעולותיהם בעיקר
נגד יעדים ישראליים ,אזרחיים וצבאיים ,שבתוך הרצועה או
במעברים מהרצועה לישראל .במקביל ,חלה ירידה משמעותית
בשיעור המחבלים המתאבדים שמוצאם מהשומרון ומיהודה.19
בשנת  2005בעת ה"הרגעה" ,שבה ובלטה מעורבותם של מחבלים
מתאבדים תושבי השומרון וזאת בעיקר בשל התפקיד המוביל של
תשתיות "הג'האד האסלאמי" מהשומרון )בעיקר מאזורי ג'נין וטול
כרם( בייזום פעולות התאבדות בישראל.
ד .השכלה :מרבית המחבלים מתאבדים הינם משכילים .בין השנים
 2003-2000היו  22%מהמחבלים המתאבדים בעלי השכלה גבוהה
בוגרי האוניברסיטאות ב"שטחים" ,שבלטו במהלך העימות כמוקדי
גיוס מחבלים מתאבדים 34% ,20המחבלים המתאבדים היו בעלי
השכלה תיכונית ורק  9%בעלי השכלה יסודית .השכלת השאר אינה
ידועה הגם ,שבסבירות גבוהה ,המדובר בבעלי השכלה

20

 18ב"צוואות" של מחבלים מתאבדים נטען ,כי הם נמנעו מלהתחתן בעולם הזה מתוך העדפה להגיע לגן העדן ולזכות
ב 72-הבתולות שחורות העין.
 19הסיבות לכך הינן הפגיעה בתשתיות הטרור בשומרון בעקבות מבצע "חומת מגן" והקושי המבצעי להוציא פעולות
התאבדות בעקבות השלמת אזור החיץ וגדר הביטחון .תשתיות "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בשומרון שבו
והתאוששו ב.2005-
האוניברסיטאות ב"שטחים" בלטו במהלך העימות כמוקדי הסתה לטרור והאדרת המחבלים המתאבדים באמצעות
הזרועות הסטודנטיאליות של ארגוני הטרור השונים .מצב זה לא השתנה מיסודו גם לאחר מות ערפאת .ראו לקט
מידע מה" :19.4.2005-האוניברסיטאות ב"שטחים" כמוקדי הסתה גם בעידן אבו מאזן".
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יסודית/תיכונית ולא בבעלי השכלה גבוהה .במהלך שנת  2004חלה
ירידה בשיעור המחבלים המתאבדים בעלי ההשכלה הגבוהה )(8%
ובעלי ההשכלה התיכונית ).(8%

האוניברסיטאות בשטחים כחממה לגיוס מחבלים מתאבדים

הכריכה הקדמית של "ערכת ההסתה" ,המחולקת ע"י ה"ג'מאעה האסלאמית" ,תנועת הסטודנטים של "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" באוניברסיטת "אלנג'אח" שבשכם .מצד ימין למטה מופיעה תמונתו של מחבל מתאבד רעול
פנים ,חמוש בחגורת נפץ ועליו סרט מצח והכתובת "פלוגות ירושלים" )הזרוע המבצעית-טרוריסטית של "הג'האד
האסלאמי בפלסטין"( ומעליו צילום של אוניברסיטת "אלנג'אח" .משמאל לתמונת המחבל מצוין למי מוקדשת
הערכה ובין השאר נכתב" :לאלה המבינים ,הבן היטב ,כי את הזכות לוקחים בכוח הזרוע ואין היא מוענקת במתנה"
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נתונים סטטיסטים:
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לא ידוע

נתונים אלו של ה-שב"כ מעודכנים לחודש מאי  .2005לנתונים הללו נוספו כאמור ,חמשפעולות התאבדות בנתניה
)יולי  ,( 2005בבאר-שבע )אוגוסט( ,בחדרה )אוקטובר( ובנתניה ופיגוע ליד מחסום בטול כרם )דצמבר(.
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לא ידוע

המוטיבציה לביצוע פיגועי ההתאבדות
 .28במהלך העימות הנוכחי הפך טרור המתאבדים ,שתחילתו בשנות התשעים,
ל"נשק האסטרטגי" הבולט של ארגוני הטרור הפלסטיניים .סיבות רבות
חברו לכך :הקטלניות הרבה של "נשק" זה; תהודתו וגילויי ההזדהות
הרבה בתקשורת 22ובציבור )בישראל ,בשטחי "הרשות"; בעולם
הערבי\אסלאמי וב-חו"ל(; הצלחתו לשבש ,לעיתים באופן משמעותי ,את
חיי היום-יום בישראל ,והקלות היחסית ,בה ניתן להפעילו ולממנו .23מעבר
לכך ,ארגוני הטרור ,בהיותם ,בראייתם ,הצד החלש בעימות ,מציגים את
השימוש ב"נשק הטרור" ,כמענה המיטבי מול עוצמתה הצבאית העדיפה
של ישראל ,שהשימוש בו מקנה להם יכולת ולגיטימציה לפגוע באוכלוסייה
האזרחית" ,הבטן הרכה" של ישראל ,לפגוע בכלכלתה ולנקום על פעולות
שבוצעו ע"י ישראל.
 .29המוטיבציה של המחבל הבודד להקריב את חייו בשירות ארגוני הטרור
נובעת ממכלול מניעים :מניעים אסלאמיים )הקרבת החיים או "מות
קדושים" " -אסתשהאד" למען אללה; הגמול הצפוי למחבל המתאבד בגן
העדן(; 24מניעים לאומיים )מאבק לשם "שחרור פלסטין" ,25נקמה באויב
הישראלי(; מניעים אישיים ,ארגוניים וחברתיים )נקמה באויב הישראלי
על הרג פלסטינים; רצון "להתנקות" מחשד לשיתוף פעולה עם ישראל או
מחשדות אחרים; צורך של מחבלות מתאבדות לכפר על מה שנתפס בחברה
הפלסטינית כ"חילול כבוד המשפחה"( .לעיתים חברו מספר מניעים על מנת
ליצור את המוטיבציה של המחבל המתאבד ,לבצע פעולות התאבדות.
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ערוץ הטלוויזיה הפופולרי "אלג'זירה" וערוצי טלוויזיה ערביים נוספים ,נוהגים לאחר כל פעולת התאבדות לראיין
את ראשי ארגוני הטרור ונותנים להם במה תקשורתית כלל ערבית להפצת מסריהם .כמו כן ,בולט ערוץ "אלמנאר"
של ה"חזבאללה" בעידוד פעולות ההתאבדות .התקשורת הערבית )ואף הזרה( נוהגת גם לפרסם את ה"צוואות" של
המחבלים המתאבדים ואת תולדות חייהם ומסייעת לא אחת להפיכתם למודל לחיקוי ולמיתוס.
בשנים הראשונות של העימות לא היה מחסור במתנדבים לבצע פעולות התאבדות כך שהמחבלים המתאבדים היו
זמינים וקלים להשגה לכל אחד מארגוני הטרור .בנוסף לכך לא היה מחסור בכספים למימון פעולות התאבדות.
מחבלים מתאבדים לא מעטים היו מוסלמים קנאים או "חזרו בתשובה" והפכו להיות מוסלמים קנאים .רבים מהם
עברו אינדוקטרינציה במסגדים ואנשי דת מוסלמים קיצוניים )פלסטיניים ואחרים( העניקו לגיטימציה אסלאמית
ואף עידוד לפיגועי ההתאבדות .בין המחבלים המתאבדים לא היה ,ככל הידוע לנו ,אף פלסטיני נוצרי אחד.
גם ארגוני טרור חילוניים כגון ה"-פת"ח" עשו במהלך העימות שימוש במונחים אסלאמיים מובהקים בפוסטרים
ובמודעות אבל לזכרם של מחבלים מתאבדים .הדבר משקף ,להערכתנו ,את האזסלאמיזציה של העימות האלים
הנוכחי.
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פוסטר המוקדש ל"שהידים" מה"-חמא"ס" שנהרגו
במהלך דצמבר  2003בגדה וברצועה .בחלקו העליון של
הפוסטר מופיע אחד מהפסוקים בקוראן בהם נתלים
תומכי פעולות ההתאבדות כדי להצדיק אותם .מתחת ללוגו
של ה"-חמא"ס" מופיעה הכתובת הבאה" :תנועת
ההתנגדות הפלסטינית )"חמא"ס"( מקריבה למען אללה,
ישתבח ויתעלה ,קבוצה נבחרת ממיטב חברי גדודי השהיד
עז אלדין אלקסאם ,תוך ציפיה לכך שהם יקבלו גמולם
מאללה בעולם הבא זאת משום שנשמותיהם הטהורות עלו
השמיימה בשעה שהם לחמו באויב הכובש ]והקריבו חייהם
תוך כדי כך[ .ואכן זהו ג'האד ]מלחמת קודש[ ,שמוביל
לניצחון או למות קדושים למען אללה ]אסתשהאד[".

"תרבות המתאבדים" :הפיכת המחבלים המתאבדים למיתוס ולמודל
לחיקוי
 .30פיגועי ההתאבדות ,שעד לפרוץ העימות הנוכחי היו שנויות במחלוקת,26
ורווחו בעיקר בקרב ארגוני טרור ,בעיקר אסלאמיים ,נעו במהלך העימות
הנוכחי למרכז הקונצנזוס של החברה הפלסטינית" .אתוס ההתאבדות"
זכה להאדרה באמצעות "פולחן השהידים" )גברים ונשים( בדגש על אלו
שמצאו את מותם בפיגועי התאבדות רבי נפגעים.
" .31פולחן השהידים" ,אשר רווח ,ועודנו רווח ,בחברה ,בתרבות ובתקשורת
הפלסטינית מוצא את ביטויו בתחומים רבים בהם מונצחים ה"שהידים":
שמות רחובות; שמות מוסדות; פוסטרים לזכר "שהידים" שנתלו והופצו
בבתי ספר ובאוניברסיטאות; אינדוקטרינציה במחנות קיץ ובמשחקי
ספורט; ימי אזכור מיוחדים כדוגמת "שבוע השהידים"; תוצרי תרבות כגון
שירים ,ספרים ,קונצרטים ומחזות המפארים את פועלם של ה"שהידים",
כתבות ושידורים בכלי התקשורת הפלסטיניים ,בתקשורת הכתובה,
האלקטרונית ובאינטרנט.

26

מחלוקת זו נבעה בעיקר בשל האיסור ההלכתי שמטיל האסלאם על התאבדות הנעשית על רקע אישי )אנתחאר(.
פעולות התאבדות נעשו קודם לכן בעיקר ע"י ארגוני טרור אסלאמיים פלסטיניים )ה"-חמא"ס" ו"הג'האד
האסלאמי בפלסטין"( או אזוריים ובינלאומיים )ה"חזבאללה"" ,אלקאעדה" ,הטרור הצ'צ'ני ( .כמו כן ,הם נעשו
גם ע"י ארגוני טרור חילוניים )המחתרת הכורדית בתורכיה ה P.K.K -והטמילים בסרי-לנקה( .לפעולות ההתאבדות
של ה"חזבאללה" )ואיראן שמאחוריה( היונקת מתופעת המרטירולוגיה השיעית שנוצרה בראשית האסלאם ,היתה
השפעה רבה על ארגוני הטרור הפלסטיניים ,שבתפיסתם עלה בידי ה"חזבאללה" להביא לסילוק צה"ל משטחים
כבושים בלבנון ע"י פעולות טרור וגרילה שלא במסגרת הסדר מדיני .ראה בהקשר לכך עבודתו של שחר כספי
העוסקת בצידוק ההלכתי לפעולות ההתאבדות :כספי ,שחר" ,התאבדות והקרבה עצמית באסלאם :מציאות מול
מקורות ההלכה") .1998 ,מספר  10ברשימה הביבליוגרפית שבנספח(.

27

" .32פולחן השהידים" מאדיר ומנציח את פועלם של המחבלים המתאבדים
)"אסתשהאדיין"( והופך אותם לדמויות נערצות ולמודל לחיקוי בחברה
הפלסטינית" .פולחן השהידים" העלה גם את מעמדם החברתי של
המחבלים המתאבדים ומשפחותיהם והעניק להם סטאטוס חברתי גבוה.
כל אלה תרמו גם הם להגברת המוטיבציה של המחבלים המתאבדים.27
 .33התופעה של "פולחן השהידים" ,המאדירה דמותם של המחבלים
המתאבדים הפלסטיניים והופכת אותם למיתוס ולמודל לחיקוי ,התפשטה
במהלך העימות בעולם הערבי והמוסלמי ,למדינות כמו מצרים ,סוריה,
סעודיה ,איראן ולבנון .ספרים ,שירים ,סרטי טלוויזיה וקולנוע ,כתבות
בעיתונות ובטלוויזיה ,פסקי הלכה של אנשי דת  -כל אלו שבו והללו את
פועלם של המחבלים המתאבדים ועודדו את הפלסטינים להמשיך בפעולות
ההתאבדות נגד ישראל )אולם כשהגיעו הדברים לידי פיגועי התאבדות נגד
המשטרים ,הם זכו לגינוי והוגדרו כפעולות טרור( .גם התהודה
הבינלאומית הרבה לה זכו פעולות ההתאבדות של "אלקאעדה" והמזוהים
עימו השפיעה על ארגוני הטרור הפלסטיניים ,28למרות שפעולות
ההתאבדות של ארגוני הטרור הפלסטיניים קדמו לפעולות "אלקאעדה".
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לאחר מות ערפאת ,בעידן אבו מאזן ,פחתה מידת הלגיטימציה הציבורית לביצוע פעולות התאבדות בתחומי
ישראל בשל מגוון סיבות :העייפות הציבורית והצפייה לשיפור בחיי היום יום; ערעורו הפומבי של אבו מאזן על
התועלת שבהמשך ביצוע הפיגועים וההפחתה בממדי ההסתה בתקשורת הממסדית של "הרשות הפלסטינית".
למרות זאת נמשכו ניסיונות ה"-פת"ח" ,ה"-חמא"ס" ,ו"הג'האד האסלאמי בפלסטין" לבצע גם בתקופה זו
פעולות התאבדות .מרביתן סוכלו ע"י כוחות הביטחון הישראליים ,אולם חמישה פיגועי התאבדות יצאו לפועל
וגרמו לנפגעים רבים.
בקרב חומרי שלל שנפלו לידי צה"ל בעת פעולותיו ב"שטחים" ,נתפסו לא מעט פוסטרים ,צילומים ומסמכים
המבטאים הזדהות עם "הג'האד העולמי".
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מחבל מתאבד כמודל לחיקוי :צעירים ,כנראה סטודנטים ,על רקע פוסטר של מחמוד
אחמד מרמרש ,מחבל מתאבד )"אלאסתשהאדי"( מה"-חמא"ס" ,שביצע פעולת
התאבדות ב"קניון השרון" בנתניה ) .(18.5.2001בפעולה נהרגו  5אזרחים ולמעלה
מ 100 -נפצעו .ברקע פוסטרים נוספים לזיכרם של "שהידים" מה"-חמא"ס"
וסיסמאות הקוראות לביצוע פיגועים .הצילומים צולמו ככל הנראה במוסד חינוכי
כלשהו ונתפסו שלל במבצע "חומת מגן" )המקור :תצוגת חומרי שלל פלסטינים של
"מרכז המידע למודיעין ולטרור"(.

דוגמא להטמעת ערך ה"אסתשהאד" בקרב הדור הצעיר

דף מתוך מחברת גיאוגרפיה של תלמיד כיתה י' בבית ספר ברפיח עליו מופיעים "הגיגים בנוגע
למוות יחד עם איורים של רימון יד:
"כיצד אנו ]יכולים[ למות בעל כורחנו ? ]אדרבא[ אנו מסוגלים למות מות קדושים בפעילות
התאבדות )אסתשהאד(".
"אחדות אלה המתים מות קדושים בפעולת ההתאבדות )אלאסתשהאדין(".
)המקור :לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"  " -אלבומים ומחברות בהם מוטמעים ערכי הערצת החללים
)ה"שהידים"( והפיכתם למודל לחיקוי" ,מרס .(2004
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טיפוח מיתוס המחבלים המתאבדים ע"י "מרכז הסברה הערבי" במצרים

גלויה בה מופיעים צילומי "שהידים" מה"-חמא"ס" חלקם
פעילי טרור שהפכו למיתוס  .בגלוייה מופיעים ,בין שאר,
מחבלים שמצאו את מותם בפעולות התאבדות ,חלקן רבות
נפגעים :עבד אלבאסט עודה  -פיגוע התאבדות במלון "פארק"
בנתניה בליל הסדר; שאדי אלטובסי  -פיגוע התאבדות
במסעדת "מצא" בחיפה; צ'יאא מחמד  -פיגוע התאבדות
בתחנת אוטובוס בגבעה הצרפתית.
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ספר הנקרא "פצצות )קרי :מבצעי
פיגועי( ההתאבדות :מאזן ההרתעה
וניצני הניצחון" .הספר הנו מסדרת "ספר
ירושלים" בהוצאת "מרכז ההסברה
הערבי" ) .(2003מחברו :ד"ר וג'די עבד
אלפתאח סואחל ,מומחה להנדסה גנטית.
הספר קורא להמשיך בפיגועי התאבדות
אותם הוא רואה "קלף מנצח" יחיד
שנותר בידי הפלסטינים בעימות האלים
נגד ישראל.

ממצרים מגיעים חומרי הסתה רבים ל"שטחים" ולערביי ישראל" .מרכז ההסברה הערבי" הנו בית הוצאה לאור
עצמאי הפועל במצרים מטעם אסלאמיסטיים פלסטיניים ,במעורבות אנשי אופוזיציה מצריים ,מנהל במוצהר מערכה
הסברתית פרו-פלסטינית ואנטי-ישראלית ענפה .הוא מפיץ פרסומים המטיפים לשנאה ולטרור כלפי ישראל ,העם
היהודי והתנועה הציונית ,רוויים בביטויי אנטישמיות בוטים" .תעשיית" פרסומי המרכז מיוצאת לעולם הערבי
והאסלאמי ,לקהילות מוסלמיות במדינות המערב ,ומגיעה גם ל"שטחים" ולערביי ישראל.
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מקומם של התמריצים הכספיים
 .34תמריצים כספיים ,שהוענקו למשפחות המחבלים המתאבדים ,מילאו אף
הם תפקיד לא מבוטל בהגברת המוטיבציה של המחבל המתאבד ונוספו
למכלול השיקולים האחרים שפורטו לעיל .במהלך העימות הועברו לארגוני
הטרור ב"שטחים" ולתשתית האזרחית שלהם )ה"דעווה"( סכומי כסף
גדולים במגוון ערוצים :מפקדות הטרור שב"חוץ" )בעיקר אלו הפועלות
בסוריה( ,באמצעותן נותבו כספים מאיראן וממקורות נוספים; העברות
כספים ע"י ה"חזבאללה" מלבנון ישירות לתשתיות הטרור; כספי הסיוע
הערבי לאנתפאצ'ה בעיקר מסעודיה ומדינות המפרץ; כספי תרומות
מקרנות ואגודות צדקה מ-חו"ל ,שחלק ניכר מהן הועבר לתשתית
האזרחית של ה"-חמא"ס".
 .35מקצת מסכומי כסף אלו מצאו דרכם גם לחשבונות הבנק של הפעילים
המבצעיים ,לרבות משלחי המחבלים המתאבדים ,ושל בני משפחות
המחבלים המתאבדים )לאחר מותם( .המחבלים המתאבדים שהסכימו
להקריב את חייהם ידעו כי ארגון הטרור שבשמו הם נשלחו ידאג מבחינה
כספית למשפחתם לאחר מותם .משפחותיהם שם אכן קיבלו סיוע כספי
ניכר ,שלרוב היה גבוה יותר משל משפחות "שהידים רגילים") 30כשלכך
נוספה היוקרה שהתלוותה למעשה ההתאבדות( ,והדבר שימש אף הוא
תמריץ להצטרפות מחבלים נוספים למעגל מבצעי פעולות ההתאבדות.31

30
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משטרו של צדאם חסין בעיראק נהג ,למשל ,להעביר למשפחות המחבלים המתאבדים מענקים גבוהים שעלו במידה
ניכרת על אלה של משפחות "שהידים" רגילים .משטרו של צדאם חסין עודד את פעולות ההתאבדות באמצעות
תשלומים דיפרנציאליים של  $25,000למשפחת מחבל מתאבד לעומת  $10,000למשפחת "שהיד" רגיל )ראו לקט
מידע מספטמבר ": 2002סיוע לטרור הפלסטיני ב'שטחים"(.
ראו למשל ,לקט מידע מה" :27.1.2005-הבירוקרטיה של הסיוע לטרור :זרקור על אגודת הצדקה האסלאמית
"אלתצ'אמן" בשכם ,המופעלת ע"י תנועת ה"-חמא"ס" ,כמקרה מבחן לאופן תפקודם של המעטפת תומכת הטרור
והגופים ב-חו"ל המסייעים לה"...
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הרצח ושכרו  -סיוע מוגדל למשפחות מחבלים מתאבדים כתמריץ לפיגועי התאבדות :המחאה
בסך  $25,000שהוענקה על ידי נציגי צדאם חסין ב"שטחים" למשפחת המחבל המתאבד מארגון
ה"חמא"ס" פואד אסמאעיל אחמד אלחוראני ,אשר ביצע את פיגוע ההתאבדות בקפה "מומנט"
בירושלים ) 9מרס.( 2002 ,

חלקן של הנשים בכלל פיגועי ההתאבדות
 .36למרות המבנה המסורתי של החברה הערבית פלסטינית ,ולמרות האיסורים
המוטלים על הנשים בחברה זו ,בעימות הנוכחי נטלו נשים רבות חלק
בפעולות טרור ובכלל זה בפעולות התאבדות .לפי נתוני ה-שב"כ זוהתה מאז
ינואר  2002מעורבותן של נשים ב 83-פעולות טרור .כמו כן היו  67נשים
מעורבות בפעולות התאבדות .עם זאת ,בהשוואה לגברים ,חלקן היחסי של
הנשים בכלל פעולות ההתאבדות הנו קטן ביותר.
 .37מכלל מבצעי פיגועי ההתאבדות 155 ,היו מחבלים גברים או נערים ורק
שמונה היו נשים מתאבדות .עם זאת ,מרבית פעולות הנשים המתאבדות
היו קטלניות )סה"כ בפעולות שבוצעו על ידי נשים מתאבדות נהרגו  38בני
אדם ו 309-נפצעו; מתוך שמונה פיגועים רק אחד הסתיים ללא הרוגים(.
עוד כמה עשרות נשים הביעו נכונותן לבצע פעולות התאבדות אולם
הפעולות סוכלו ע"י כוחות הביטחון .הארגון המוביל בהפעלת נשים
מתאבדות הנו "פת"ח" )חמישה מקרים מתוך שמונה( .שתי נשים
מתאבדות השתייכו ל"ג'האד האסלאמי בפלסטין" ורק אחת ל"-חמא"ס",
הארגון המוביל בהפעלת מחבלים מתאבדים גברים.
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 .38הסיבה העיקרית למיעוט היחסי של הנשים המתאבדות נובע ,להערכתנו,
במידה רבה מעכבות על רקע אסלאמי דתי שיש ל"-חמא"ס" )ופחות מכך
ל"ג'האד האסלאמי בפלסטין"( בהפעלת נשים מתאבדות .נכונותן של
הנשים לבצע פעולת התאבדות נבעה במידה רבה מבעיות אישיות ,ולאו
דווקא ממוטיבציה אסלאמית דתית או ממניעים פלסטיניים לאומיים.
מניתוח דמותן של המחבלות המתאבדות עולה ,כי מרביתן מוקמו בשולי
החברה הפלסטינית ,כיוון שמסיבה אישית כלשהי ,חרגו מקוד ההתנהגות
המקובל ביחס לנשים בחברה הפלסטינית השמרנית.32

ניצול קבוצות אוכלוסיה חלשות
 .39מבצע "חומת מגן" )אפריל  (2002שהוביל להרס תשתיות הטרור בגדה
המערבית ,ולהידוק השליטה בשטח של כוחות הביטחון ,בתוספת השלמת
חלקים מגדר הביטחון ומרחב החיץ ,הערימו קשיים הולכים וגדלים בפני
מעבר מחבלים מתאבדים מהגדה המערבית לישראל.
 .40על רקע זה הלך וגבר השימוש שעושים ארגוני הטרור בקבוצות אוכלוסייה
חלשות ,הזוכות ,להערכתם ,לפחות "תשומת לב" מצד שירותי הביטחון
הישראליים .על קבוצות אוכלוסייה אלו נמנים קטינים ,נשים ,אזרחים
חולים או גברים ונשים ,הסובלים מדימוי חברתי שלילי .ארגוני הטרור
מנסים לנצל את חזותם התמימה ואת בעיותיהם האישיות על מנת להערים
על כוחות הביטחון הישראליים במערכי הבידוק השונים ,בהם מתקיים
מעבר של אוכלוסייה פלסטינית.

32

ראה ,למשל ,לקט מידע" :גיוס צעירות הנתונות במצוקה נפשית ע"י גורמי "פת"ח"" /תנזים" באזור בית-לחם,
לשם ביצוע פעולות התאבדות" ) 6בינואר.(2003 ,
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אודות
חלק
חלק בב'' ::פירוט
פעולות ההתאבדות
פירוט פעולות
נתונים אודות
ההתאבדות וונתונים
העימות
שנות העימות
בחמשת שנות
קורבנותיהם בחמשת
קורבנותיהם
פעולת ההתאבדות בליל הסדר במלון "פארק" בנתניה :שיאו של טרור
המתאבדים

המתכנן :מנהיג ה"-חמא"ס"
בטול כרם עבאס אלסיד
)מרצה עונש מאסר עולם
בישראל(

המחבל המתאבד :עבד
אלבאסט עודה )בצילום נראה
מקריא צוואתו (

הארגון המבצע :ה"-חמא"ס"
שביצעה את מרבית פעולות
ההתאבדות במהלך העימות

אמצעי הלחימה :כדוריות
מתכת ופיסות שהוספו
לחומר הנפץ על מנת
להרבות בנפגעים
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ההנצחה :פוסטר לזיכרו של
המחבל המתאבד

התוצאה  :חורבן והרס שנותרו
בחדר האוכל של מלון "פארק"
לאחר פינוי  29ההרוגים ו155-
הפצועים.

כללי
 .1חלק זה של העבודה מנתח  147פעולות ההתאבדות שבוצעו בין ספטמבר
 2000ל 31-בדצמבר  .2005כל אחת מפעולות ההתאבדות נבחנה עפ"י
החתכים הבאים :אפיון כללי של הפעולה ,פירוט האירוע ,פרטים בסיסיים
על קורבנות הפיגוע ומידע נוסף שברשותנו )צילומי המחבלים המתאבדים,
פוסטרים של המחבלים המתאבדים ,מסמכי שלל וכו'(.
 .2בפרטים הבסיסיים אודות קורבנות פעולות ההתאבדות נעזרנו בשני מסדי
נתונים עיקריים :מספרי ההרוגים המופיעים במסמך ה-שב"כ ופרטים
אודות ההרוגים וצילומיהם ,המופיעים באתר האינטרנט של "הביטוח
הלאומי" ) .(laad.bti.gov.ilכהשלמה לנתונים הללו נעזרנו ,בכמה מקרים,
במידע המופיע באתר האינטרנט של משרד החוץ ) ( www.mfa.gov.ilאו
במידע שהתקבל מעמותת נפגעי הטרור .One Family
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 .3יצוין ,כי במספר מקרים מספר ההרוגים המופיע במסמך ה-שב"כ )שהנו
הבסיס לעבודתנו( שונה מנתוני "הביטוח הלאומי" או אלו של משרד החוץ.
השוני נובע ,להערכתנו ,מכך שכמה מהפצועים קשה נפטרו לאחר הפיגוע.
כמו כן ,לא מופיעים בנתוני "הביטוח הלאומי" הרוגים שאינם זכאי
"הביטוח הלאומי" )חיילי צה"ל ,עובדים זרים ,תיירים(.
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הפרטים האישיים על הרוגי פעולות ההתאבדות מתבססים ,כאמור ,על המקורות הנ"ל .בהעדר מסד נתונים משלנו
אודות נרצחי פעולות התאבדות .אנו מבקשים להתנצל מראש אם מי מהשמות הושמט ,או אם חלו אי דיוקים
בפרטים אודותיהם או בתעתיק השמות לאנגלית.
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אפיון כללי

תאריך 29 :בדצמבר .2005
אפיון כללי :מחבל מתאבד )אחד מבין שניים( פוצץ עצמו סמוך
למחסום צה"ל דרומית לטול כרם.
נפגעים :הרוג אחד )חייל צה"ל( ושלושה פצועים.
הארגון המבצע " :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שמות המחבלים המתאבדים :עלאא' אבן אללטיף אלסעדי
ו צהיב אבראהים אלעג'מי

מאפייני האירוע

המונית בה הגיע המחבל המתאבד למחסום צה"ל
)באדיבות הצלה איו"ש" ,יש"ע ניוז"(

.1

מחבל מתאבד )יתכן שניים( הפעילו מטענים שנשאו עימם סמוך למחסום
פתע של צה"ל שהוקם על כביש שבי שומרון – עינב )דרומית לטול-כרם(.
המחסום הוקם בעקבות מידע על כוונת מחבלים מתאבדים לבצע פיגוע
בשטח ישראל .על פי "רויטרס" ) 29דצמבר( המחבל המתאבד )שהפעיל את
חגורת הנפץ( הוא עלאא' אבן אללטיף אלסעדי ,רווק בן  ,22ששרת גם
כקצין במשטרה הפלסטינית בג'נין .יחד עימו יצא לפעולת ההתאבדות
צהיב אבראהים אלעג'מי ,בן  ,19מהכפר עתיל )באזור טול כרם( .
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.2

אל המחסום הגיעה מונית ובה שלושה נוסעים פלסטינים .המחבל
המתאבד ,שהיה לבוש במעיל ,התבקש על ידי מפקד המחסום לפתוח את
מעילו .כשפתח את מעילו הפעיל חגורת נפץ שנשא על גופו .כתוצאה
מפיצוץ ,שהיה רב עוצמה וכלל מסמרים וחומרי רסס שונים ,נהרג קצין
צה"ל ,ושלושה חיילים נפצעו ,אחד מהם קשה .בנוסף נהרגו שני נוסעי
המונית האחרים.

 .3נראה כי הפעלת המטענים במחסום הפתע סיכלה פיגוע התאבדות,
שתוכנן להתבצע בסופרמרקט בראש העין בחג החנוכה .נראה כי גם פיגוע
זה בוצע על ידי תשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בשומרון ,שנטלה
אחריות לביצוע הפיגוע בקלטת שהפיצה בין סוכנויות הידיעות )סוכנות
הידיעות הצרפתית 30 ,דצמבר(.

הקורבן

סגן אורי בינמו ז"ל
בן  21במותו
תושב נשר
הותיר אחריו אב ,אם ושלוש אחיות
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אפיון כללי

תאריך 5 :בדצמבר .2005
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בכניסה לקניון "השרון"
בנתניה.
נפגעים 5 :הרוגים וכ 40-פצועים.
הארגון המבצע " :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :לטפי אמין עבד אללטיף אבו סעדה.
מאפייני האירוע
 .4ב 5-בדצמבר סמוך לשעה  11.30בבוקר פוצץ עצמו מחבל מתאבד ליד
הכניסה לקניון "השרון" בנתניה .כתוצאה מהפיצוץ נהרגו במקום ארבעה
אזרחים )אזרח חמישי נפטר מפצעיו בבית החולים( ,ונפצעו כ .40-היה זה
הפיגוע השני שבוצע בקניון "השרון" בעת ה"הרגעה" והשלישי מאז תחילת
העימות.
 .5לפני שהמחבל המתאבד פוצץ את המטען שנשא הוא זוהה כחשוד ע"י עוברי
אורח ,כאשר הלך לאיטו לעבר קניון "השרון" .המחבל המתאבד ,ששיערו
היה צבוע בצבע בהיר )ניסיון להקל על היטמעותו בקרב הקהל היהודי?(,
לבש מעיל כהה ועל כתפו נשא תיק גדול .האזרחים הפנו את תשומת לב
שוטרים שהיו במקום ומאבטחי הקניון ,אולם למרות זאת הם לא הצליחו
למנוע בעד המחבל המתאבד מלפוצץ עצמו סמוך לכניסה לקניון.

המחבל המתאבד כפי שצולם טרם יציאתו לפיגוע
)טלוויזית "אלג'זירה"  5 ,בדצמבר(
38

אתר הפיגוע סמוך לקניון "השרון" בנתניה )צילום":אלג'זירה"  5 ,בדצמבר (

אנדרי ,מתאבל על מותה של אימו ,אלכסנדרה גרמיצקי ז"ל )"רויטרס" צלם :גיל כהן(
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הקורבנות

אלכסנדרה גרמיצקי ז"ל.
בת  65במותה.
תושבת נתניה .
הותירה אחריה בעל ובן.

חיים עמרם ז"ל.
בן  26במותו.
תושב נתניה.
הותיר אחריו משפחה.

קינן צומעי ז"ל.
בן  19במותו .
תושב פתח תקווה.
הותיר אחריו הורים ושני
אחים.

דני גולני ז"ל.
בן  45במותו.
תושב נהריה.
הותיר אחריו אישה ושתי
בנות.

אליה רוזן ז"ל.
בת  39במותה.
תושבת בת חפר.
הותירה אחריה בעל ושלושה
ילדים.
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אפיון כללי

תאריך 26 :אוקטובר .2005
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך לשוק בחדרה.
נפגעים 6 :הרוגים וכ 30-פצועים.
הארגון המבצע " :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :חסן אחמד חסן אבו זיד.

המחבל המתאבד מקריא צוואתו ,כפי שצולם טרם יציאתו
לפיגוע )טלוויזית "אלג'זירה" 27 ,באוקטובר ( 2005

מאפייני האירוע
 .1ביום רביעי ה 26-באוקטובר סמוך לשעה  ,16:00הגיע מחבל מתאבד לצומת
רחובות בחדרה ,הסמוך לשוק המקומי והפעיל ליד דוכן פלאפל מטען של
כ 5-ק"ג שנשא עימו .כתוצאה מהפיצוץ נהרגו  5אזרחים ונפצעו למעלה
מ) 30-מהם חמישה באורח קשה(.
 .2המחבל המתאבד הינו חסן אחמד חסן אבו זיד ,נשוי כבן  20תושב העיירה
קבאטיה )עיירה דרומית לג'נין ,הידועה כמקום ממנו יצאו מחבלים
מתאבדים( .אבו זיד שוחרר מהכלא הישראלי מספר שבועות לפני שביצע
את פעולת ההתאבדות .בקלטת ווידאו בה צולם אבו זיד לפני יציאתו
לביצוע הפיגוע הוא ציין כי הפיגוע הוא בוצע כנקמה על הריגת לואי סעדי,
41

ראש תשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בשומרון 34אנו סבורים ,כי
פעולת ההתאבדות בחדרה תוכננה עוד לפני הריגת לואי סעדי וייתכן,
להערכתו ,שהוצאתה לפועל זורזה לאחר הריגתו.
 .3יצוין ,כי במחצית השניה של נובמבר  ,2005במסגרת פעילות הסיכול והמנע
של כוחות הביטחון בגדה ,נעצרו פעילים בכירים של "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" ,שהיו מעורבים בתכנון וביצוע הפיגוע בחדרה ופיגועים נוספים.
בלט בקרבם איאד מחמוד חסין אבו אלרוב ,ראש "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" באזור ג'נין ) 24בנובמבר( ,שהיה אחראי ,בין השאר ,גם לביצוע
פעולת ההתאבדות בחדרה.

זירת הפיגוע סמוך לשוק של חדרה )צילום :ירון ברנר.(ynet ,

34

לואי סעדי נהרג ע"י כוחות צה"ל ב 23-באוקטובר .2005 ,בהקשר זה ראו לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור":
"בפעילות כוחות צה"ל בטול כרם ) 23באוקטובר( ,נהרגו לואי סעדי ,ראש תשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין"
באזור טול כרם ,ומאג'ד אשקר ,פעיל בכיר נוסף .תשתית טרור זו עמדה מאחורי ביצוע פיגועים קטלניים בתקופת
ה"הרגעה" ביניהם פיגוע ההתאבדות בנתניה )יולי  ,(2005ופיגוע ההתאבדות במועדון הסטייג' תל-אביב )פברואר
 .(2005פעולות הטרור הללו בוצעו באכוונת הנהגת "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בדמשק במטרה לטרפד את
ה"הרגעה" ולהציב את הארגון כמוביל בפעולות הטרור נגד ישראל" ) 26באוקטובר.(2005 ,
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35

הקורבנות

פרחיה מכלוף ז"ל .
בת  53במותה.
התגוררה בחדרה.
הותירה אחריה משפחה.

ג'מיל קעדאן ז"ל.
בן  48במותו.
התגורר בבקה אלע'רביה.
הותיר אחריו משפחה.

הותירה אחריה משפחה.

סביחה ניסים ז"ל.
בת  66במותה.
התגוררה באחיטוב.
הותירה אחריה משפחה .

מיכאל קויפמן ז"ל.
בן  68במותו.
התגורר בחדרה.
הותיר אחריו משפחה.

יעקב רחמני ז"ל.
בן  68במותו.
התגורר בחדרה.
הותיר אחריו משפחה.
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גניה פוליס ז"ל.

בת  66במותה.

כל תמונות הרוגי הפיגועים מכאן ואילך נלקחו מהאתר לזכר האזרחים חללי פעולות האיבה של משרד העבודה
והרווחה והמוסד הביטוח הלאומי )  ( www.laad.btl.gov.ilכהשלמה לתמונות מאתר זה השתמשנו בתמונות
מאתר משרד החוץ ) (www.mfa.gov.ilובתמונות שקיבלנו מעמותת נפגעי הטרור . One Family
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אפיון כללי

תאריך 12 :אוגוסט .2005
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בתחנה המרכזית
בבאר-שבע.
נפגעים :כ 40-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :עבד אלרחמן קייסיה.

מימין :נטילת האחריות השקרית של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" על פעולות ההתאבדות
בבאר שבע )טלוויזיה פלסטינית 28 ,אוגוסט .(2005 ,משמאל :המחבל המתאבד ,שנשלח מטעם
ה"-חמא"ס".

מאפייני האירוע
 .1עבד אלרחמאן קייסיה מד'הריה )דרומית לחברון( ,שעבד בבניין
בבאר-שבע ,גויס ע"י חברי חוליית ארגון ה"-חמא"ס" בד'הריה .המחבל
המתאבד הגיע לתחנה המרכזית בבאר-שבע שם זוהה ע"י שני מאבטחים,
שמנעו ממנו לבצע את הפיגוע בקרב הקהל .שני המאבטחים נפצעו קשה.
לאחר ביצוע הפיגוע פורסמה נטילת אחריות )שקרית( של ארגון "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" ,ששודרה בערוצי הטלוויזיה.
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 .2במהלך ספטמבר  ,2005בעקבות חשיפת תשתיות טרור של ארגון
ה"-חמא"ס" באזור חברון ,הוכח כי נטילת האחריות היתה שקרית וכי
תנועת ה"-חמא"ס" ולא "הג'האד האסלאמי בפלסטין" היא שעמדה
מאחורי הפיגוע ,אך ניסתה לטשטש את "טביעות האצבע" שלה )כחלק
ממדיניותה שלא להודות באחריות על מעורבות בפיגועי טרור בעת
ה"הרגעה"(.

זירת הפיגוע

זירת הפיגוע לאחר פעולת ההתאבדות באזור התחנה המרכזית
בבאר-שבע )מקור :רויטרס .28.8.2005 ,הצלם :ניר אליאס(
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תאריך 12 :יולי .2005
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך ל"קניון
השרון" בנתניה.
נפגעים 5 :הרוגים וכ 40-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :אחמד סאמי אבו ח'ליל.

המחבל המתאבד מקריא צוואתו לפני צאתו לביצוע הפיגוע בנתניה
)"אלג'זירה" 12 ,ביולי  .(2005צוואות פומביות מעין אלו במרבית המקרים אינן אותנטיות
והן נכתבות עבור המחבל המתאבד ע"י ארגון הטרור ששלח אותו למשימתו

מאפייני האירוע
 .1מחבל מתאבד ,תושב הכפר עתיל שמצפון לטול כרם ,פוצץ עצמו במעבר
חצייה בקרבת "קניון השרון" בנתניה .כוונתו המקורית היתה כנראה
להתפוצץ בקניון ,אך הוא נרתע מכך ברגע האחרון )ייתכן בשל האבטחה
בכניסה לקניון( .המחבל המתאבד היה תלמיד תיכון שזה עתה סיים
לימודיו .פעילים מבצעיים של "הג'האד אסלאמי בפלסטין" נטלו את
האחריות לפעולה.36

36

ראו לקט מידע מה 13-ביולי ": 2005במסגרת מאמציו לטרפד את ה"הרגעה" ביצע ארגון ה"ג'האד האסלאמי
בפלסטין" ,המופעל מדמשק ,פיגוע הרג המוני בנתניה באמצעות מחבל מתאבד ."...
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 .2המחבל ומובילו )תושב הכפר עילאר שבאזור טול כרם( הצליחו להיכנס
לשטח ישראל ללא בדיקות ,באמצעות מסיעי שוהים בלתי חוקיים ,תוך
"עקיפת" המכשול של גדר הביטחון ואזור החיץ )דרך העברה נפוצה של
מחבלים מתאבדים( .שני אזרחים ישראליים ,יהודי וערבי ישראלי ,העבירו
את המחבל המתאבד ומובילו דרך מחסום צה"ל בצופין )אזור קלקיליה(
והסיעו אותו לטייבה .מטייבה הועברו השניים ע"י ערבי ישראלי נוסף
לנתניה.

זירת הפיגוע

זירת הפיגוע לאחר פיגוע ההתאבדות
בסמוך ל"קניון השרון" בנתניה )"אל ג'זירה" 12 ,ביולי (2005
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הקורבנות

רחל בן אבו ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה משפחה.

יוליה וולושין ז"ל.
בת  31במותה,
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה משפחה.

נופר הורוביץ ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה משפחה.

משה מאור ג'אן ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר בנתניה.

אניה ליפשיץ ז"ל.
בת  50במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה בעל ,בת
ונכדה.
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אפיון כללי

תאריך 25 :פברואר .2005
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בכניסה למועדון
"הסטייג'" בטיילת בתל-אביב.
נפגעים 5 :הרוגים וכ 52 -פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :עבדאללה סעיד אבראהים בדראן.

עבדאללה סעיד אבראהים בדראן בקלטת ששודרה ב"אלג'זירה" .המחבל תקף בחריפות את
"הרשות הפלסטינית" ואיים כי תמשכנה פעולות ההתאבדות )המקור" :אלג'זירה"(.

מאפייני האירוע
 .1מחבל מתאבד תושב דיר אלע'צון שבאזור טול כרם ,בן  ,23פוצץ עצמו
בסמוך לכניסה למועדון "הסטייג" בטיילת בתל-אביב ,שם המתינו כמה
עשרות אנשים .הפיגוע תוכנן ובוצע ע"י תשתיות "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" בטול כרם ובג'נין ,אשר אוכוונו ע"י מפקדת ה"ג'האד האסלאמי
בפלסטין" בסוריה .פעילים מהזרוע המבצעית של הארגון נטלו אחריות
לפיגוע.37

 37ראו לקט מידע מה" 28.2.2005-מאפייני ארגון 'הג'האד האסלאמי בפלסטין' מבצע פיגוע ההתאבדות בטיילת
ב-ת"א" .ראו גם לקט מידע מה ..." 5.6.2005-שירותי הביטחון הישראליים עצרו פעילים מבצעיים של ארגון "הג'האד
האסלאמי" ,חברי תשתיות הארגון אשר עמדו מאחורי ביצוע פיגוע ההתאבדות המועדון "סטייג'" בתל-אביב"...
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הקורבנות

יעל אורבך ז"ל.
בת  28במותה.
התגוררה ברחובות.
הותירה אחריה הורים
ואחים.

יצחק איציק בוזגלו ז"ל.
בן  39במותו.
התגורר במשמר הירדן.
הותיר אחריו אשה ושני
ילדים ,הורים ,אחים ואחיות.

אריה נגאר ז"ל.
בן  36במותו.
התגורר בכפר סבא.
הותיר אחריו הורים ואחים.

אודליה חוברה ז"ל.
בת  26במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ושני
אחים.
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רונן ראובנוף ז"ל.
בן  29במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו משפחה.

אפיון כללי

תאריך 18 :ינואר .2005
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בעמדת הבידוק
במוצב צה"ל "אורחאן" )מערבית לציר כיסופים(
שברצועת עזה.
נפגעים :הרוג אחד וכ 8-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
ל
ל

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1מחבל מתאבד תושב ח'אן יונס ,בן  ,21פעיל "חמא"ס" ,פוצץ עצמו על
כוחות הביטחון במהלך ניסיון מעצר ברחבת הבידוק במוצב "אורחאן"
)מערבית לציר כיסופים( .המתאבד הגיע לצומת גוש קטיף במכונית סמוך
לשעה  ,16:40כמעט שעתיים לאחר סגירת הצומת למעבר רכב פלסטיני.
בעקבות מידע מודיעיני הוא נעצר ונלקח למתקן הבידוק שם פוצץ עצמו.
.2

מבדיקות חבלה שלאחר הפיצוץ עלה ,כי המחבל ההמתאבד נשא את
חגורת הנפץ על ירכיו .חגורת הנפץ שברשות המחבל המתאבד היתה ללא
רסס ,ככל הנראה על מנת להערים על אמצעי הבידוק.

הקורבן

עודד שרון ז"ל.
בן  36במותו.
התגורר בגן יבנה.
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אפיון כללי

תאריך 1 :בנובמבר .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בשוק הכרמל בתל-אביב.
נפגעים 3 :הרוגים וכ 32-פצועים.
הארגון המבצע " :החזית העממית לשחרור פלסטין".
שם המחבל המתאבד :עאמר עבד אלרחים אחמד עלי עבדאללה
)"עאמר אלפאר"(.
מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים עסכר שבשכם ,קטין ,בן  ,16עבד כנגר .הביע רצונו
להתאבד כנקמה על מות דודו בתחילת העימות .המחבל המתאבד הובל
לפיגוע על ידי באסם חנדקג'י ,סטודנט ללימודי תקשורת באוניברסיטת
אלנג'אח ,תושב שכם ,אשר השתמש בתעודת עיתונאי שהונפקה לו במסגרת
לימודיו ,על מנת לעבור מחסומים צבאיים .בהסעת המפגע לתל-אביב נעזר
חנדקג'י בנהג מונית ערבי ,מזרח ירושלמי ,אשר ריצה עונש מאסר תקופה
קצרה לפני כן ,באשמת הסעת פלסטינים לשהייה בלתי חוקית בישראל.
 .2המחבל המתאבד ירד מהמונית ,נכנס אל לב השוק ופוצץ עצמו .הפעולה
תוכננה ובוצעה ע"י תשתית "החזית העממית לשחרור פלסטין" בשכם.
מצבה הכלכלי של משפחת המתאבד היה קשה וייתכן ,כי מצוקתה נוצלה
ע"י פעילי "החזית העממית".

הקורבנות

טטיאנה אקרמן ז"ל.
בת  32במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה בעל ובת ,אם
ואחות.

שמואל סמי לוי ז"ל.
בן  65במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו אשה ,בת ,נכדה
ואחות.
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לאה לוין ז"ל.
בת  66במותה.
התגוררה בגבעתיים.
הותירה אחריה בעל ,ארבעה
ילדים ונכדים.

אפיון כללי

תאריך 5 :באוקטובר .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך לכח צה"ל
בג'באליא שברצועה.
נפגעים :ללא נפגעים.
הארגון המבצע  :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :לא ידוע.
מאפייני האירוע
 .1מחבל מתאבד מטעם ה"-חמא"ס" ,שזהותו לא ידועה ,ככל הנראה כבן ,50
התפוצץ בסמוך למבנה בו שהה כח צה"ל בג'באליא שבצפון הרצועה ,לא
היו נפגעים.

53

אפיון כללי

תאריך 22 :ספטמבר .2004
אפיון כללי :מחבלת מתאבדת פוצצה עצמה בטרמפיאדה
בגבעה הצרפתית בירושלים.
נפגעים 2 :הרוגים )חיילי משמר הגבול ( וכ 17-פצועים.
הארגון המבצע " :פת"ח".
שם המחבלת המתאבדת :זינב עלי עיסא אבו סאלם.

הפיכת המחבלת המתאבדת למודל לחיקוי :ראשה הכרות של
המחבלת המתאבדת בטרמפיאדה בצומת "הגבעה הצרפתית"
בירושלים ) 22בספטמבר  (2004ותחתיו הכיתובית "מבצעת פעולת
ההתאבדות זינב אבו סאלם .ראשה ניתק מגופה הטהור והרעלה
נותרה לקשט את ]פניה[ .מקומך בגן העדן שברקיעים העליונים,
זינב...אחות ]שהתעלתה למעלתם של[ גברים") ".אלפאתח"  ,גליון
מספר  38של עיתון הילדים המקוון של ה"-חמא"ס(
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מאפייני האירוע
 .1זינב אבו סאלם ,תושבת מחנה הפליטים עסכר שבשכם ,כבת  ,18סיימה
את לימודיה התיכוניים בשנת  2003ונרשמה לאוניברסיטת אלנג'אח על
מנת להשלים לימודיה .יצאה את ביתה בבוקר הפיגוע לאחר שמסרה לבני
משפחתה כי בכוונתה לצאת לאוניברסיטה לצורך הסדרת מסמכים.
המחבלת המתאבדת ,אשר נשלחה ע"י התארגנות ה"-פת"ח" בשכם,
פוצצה עצמה בטרמפיאדה בגבעה הצרפתית בירושלים ,סמוך לחיילי משמר
הגבול ,בזמן שנבדקה.

הקורבנות

טוראי מנשה קוממי ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר במושב עמינדב.

טוראי ממויה תהיו ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר ברחובות.
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אפיון כללי

תאריך 14 :בספטמבר .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד רכוב על אופניים פוצץ עצמו סמוך לכוח
צה"ל בקלקיליה.
נפגעים 2 :פצועים )חיילים(.
הארגון המבצע :שיתוף פעולה בין "חמא"ס" ו"-פת"ח""/תנזים".
שם המחבל המתאבד :יוסף טאלב יוסף אע'בארי.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב קלקיליה ,רווק בן  ,24עבד בעבודות מזדמנות )נגרות ,סבלות( .ביום
הפיגוע הגיע רכוב על אופניים מכיוון קלקיליה לשער החקלאי ,הפונה לכוון
הכפר חבלה .חיילי צה"ל שעמדו במחסום ביקשו מהמחבל להציג תעודת
זהות ואישור מעבר .המתאבד השיב בשלילה ונאמר לו לחזור לקלקיליה.
המתאבד הסתובב לכיוון קלקיליה ופוצץ עצמו בסמוך לחיילים .הפיגוע
בוצע ע"י תשתית משולבת של "חמא"ס" ו"-פת"ח"/תנזים" ,אשר הונהגה
ע"י אברהים עיסא ,פעיל מבצעי של ה"חמא"ס" ובעל ידע בייצור מטענים.
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אפיון כללי

תאריך 31 :באוגוסט .2004
אפיון כללי :שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם בשני אוטובוסים
סמוכים בבאר-שבע.
נפגעים 16 :הרוגים וכ 100-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבלים המתאבדים :נסים מחמד עלי עבד אלע'ני ג'עברי,
אחמד עבד אלעפו עבד אלפתאח קואסמה.

המחבלים המתאבדים נסים מחמד עלי עבד אלע'ני ג'עברי )מימין(
אחמד עבד אלעפו אלפתאח קואסמה )משמאל(

מאפייני האירוע
 .1שני תושבי חברון נסים מחמד עלי עבד אלע'ני ג'עברי ,בן  22ואחמד עבד
אלעפו עבד אלפתאח קואסמה ,בן  ,29פוצצו עצמם כמעט בו זמנית בשני
אוטובוסים סמוכים בקרבת בית החולים "סורוקה" בבאר-שבע .השניים
גוייסו ע"י מצעב השלמון ,ראש חוליית ה"-חמא"ס" בצפון חברון .בתחילה
התכוונה תשתית ה"-חמא"ס" לבצע את הפיגוע נגד אוטובוס המגיע
לקריית-ארבע ,אך שינתה דעתה בשל הקושי לחדור לשם ומשום שריכוז
האוכלוסייה במקום לא היה גדול מספיק ,לדעתם ,לשם ביצוע הפיגוע.
 .2אחמד קואסמה ,אחד המחבלים המתאבדים ,יצא מספר פעמים לעבודה
בבאר-שבע עם אחיו על מנת להכיר את האזור ולבחור את היעד המתאים.
הכנת חגורות הנפץ הסתיימה יומיים לפני הפיגוע .החגורות הוסוו בתוך
מסגרות גבס לתמונות ,על מנת שלא יחשפו במהלך נסיעת המחבלים
המתאבדים לבאר-שבע ,באמצעות כלי רכב שהסיע שוהים בלתי חוקיים
בישראל.
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זירת הפיגוע

)המקור :רויטרס ,צילום(STR :

הקורבנות

אליהו בבא ללו אוזן ז"ל.
בן  58במותו.
התגורר בבאר שבע.
הותיר אחריו אשה ,שישה
ילדים ,חמישה נכדים ,אחים
ואחיות.

נרגיז אוסטרוגורסקי ז"ל.
בת  54במותה.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה שתי בנות.

ויטלי ברודסקי ז"ל.

לריסה גומננקו ז"ל.
בת  47במותה.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה בן.

בן  52במותו.
התגורר בבאר שבע.
הותיר אחריו שני בנים.
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אביאל יצחק אטש ז"ל.
בן  3במותו.
התגורר בבאר שבע.
הותיר אחריו הורים.

תמרה דבראשוילי אג'יאשוילי ז"ל.
בת  70במותה.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה ארבע בנות ,שבעה-
עשר נכדים ,נינים ,אחות ושני
אחים.

דניז חדד בוזנה ז"ל.
בת  50במותה.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה בעל וארבעה
ילדים.

טירואיינט טקלה ז"ל.
בת  33במותה.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה בעל
ושישה ילדים ,הורים,
אחים ואחיות.

רוזיטה רוזה למן ז"ל.
בת  45במותה.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה בת.

מריה סוקולוב קוטוב ז"ל.
קארין מלכה ז"ל.
בת  57במותה.
בת  22במותה.
התגוררה בבאר שבע.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה הורים ,אח הותירה אחריה משפחה.
ואחות.

רומן סוקולובסקי ז"ל.
בן  53במותו.
התגורר בבאר שבע.
הותיר אחריו אחות.

שושנה עמוס ז"ל.
בת  64במותה.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה בעל,
ארבעה ילדים ,נכדים,
אחים ואחיות.

טטיאנה קורוטצ'נקו
פלדמן ז"ל.
בת  49במותה.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה בעל ,בן ובת.
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עמנואל יוסף יוסיפוב ז"ל.
בן  28במותו.
התגורר בבאר שבע.
הותיר אחריו אם ,שני אחים ושתי
אחיות.

ראיסה פוררז"ל.
בת  55במותה.
התגוררה בבאר שבע.
הותירה אחריה בן.

אפיון כללי

תאריך 28 :במאי .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במכונית תופת ליד
מסוף רפיח שברצועה.
נפגעים 2 :פצועים.
הארגון המבצע :שיתוף פעולה בין "פת"ח"" ,הג'האד
האסלאמי בפלסטין" ו"ועדות ההתנגדות העממית".
שם המחבל המתאבד :אחמד מוסא קאעוד אבו ג'אמוס.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב רפיח ,בן  ,22הגיע בשעות הבוקר בג'יפ מכיוון דהניה ונסע לעבר
אוטובוס ישראלי שנסע למסוף רפיח .הג'יפ נבלם בסוללת עפר והמחבל
המתאבד ירד מהרכב והחל לבצע ירי לעבר האוטובוס .מספר שניות לאחר
מכן התפוצץ הג'יפ .נהג האוטובוס בלם רכבו ,דבר שגרם לרכב הליווי
להתנגש בו מאחור .כתוצאה מההתנגשות נפצעו קל  2חיילי צה"ל .יצוין ,כי
אחיו של המתאבד ,השאם אבו ג'אמוס ,ביצע באוגוסט  2001פיגוע חדירה
למוצב צה"ל "מרגנית" שמדרום לגוש קטיף ,בו נהרגו  3חיילים.
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אפיון כללי

תאריך 22 :במאי .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך למחסום
"בקעות" סמוך לשכם ,בעת פעילות מעצר.
נפגעים :חייל אחד פצוע ו 4-פלסטינים פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :סאמי ליאד סעיד סלאמה.
מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,19היה מעורב קודם לפעולת ההתאבדות בפיגועי ירי
בשכם .ביום הפיגוע הגיע המחבל המתאבד משכם למחסום בקעות שמצפון
מערב לשכם ,לבוש מעיל שחור .החיילים במחסום חשדו במחבל ועצרו
אותו ,במהלך המעצר פוצץ המחבל מטען שנשא על גופו .את האחריות
לפיגוע נטל ארגון "ההחזית העממית לשחרור פלסטין" ,למרות שהמחבל
המתאבד גוייס ע"י ה"ג'האד האסלאמי בפלסטין".
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אפיון כללי

תאריך 28 :באפריל .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במכונית תופת
באזור כפר דרום.
נפגעים 4 :חיילים פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :טארק ד'יאב עבד חמיד.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים נציראת ,שבמרכז רצועת עזה בן  ,24רווק ,פעיל
מבצעי של ה"-חמא"ס" .בבוקר יום הפיגוע ,יצא בג'יפ נושא דגל ישראל,
מכיוון מבנה הנמצא דרומית לכפר דרום ,עלה על הציר הראשי והחל לנסוע
לכיוון דרום )אזור מוצב ה"אורחאן"( .כוחות צה"ל שהיו באזור זיהו את
הרכב ופתחו לעברו באש .הג'יפ הגיע למרחק של כ 50-מ' מכוח צה"ל
והתפוצץ.
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אפיון כללי

תאריך 17 :באפריל .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בעמדת צה"ל באזור
התעשייה "ארז" ברצועה.
נפגעים:חייל אחד הרוג ו 3-פצועים.
הארגון המבצע :פיגוע משותף ל"-פת"ח" ול"-חמא"ס"
שם המחבל המתאבד :פאדי אחמד חסן עאמודי.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים ג'באליא ,שבפאתי העיר עזה בן  ,22רווק ,עבד
במפעל באזור התעשייה ארז .ביום הפיגוע הגיע עם כ 30-פועלים ,שנכנסו
לאזור התעשייה .לאחר כניסת הפועלים נשאר המתאבד אחרון וכאשר עבר
את מעבר הפועלים יצא לרחבה החיצונית של הטרמינל ופוצץ עצמו.
המתאבד היה לבוש בחגורת נפץ ,אשר הוסלקה כנראה באזור המפשעה.
מהבדיקות עלה כי מדובר במטען במשקל  3-2ק"ג ,אשר לא הכיל רסס.

הקורבן

רב"ט כפיר אוחיון ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר באילת.
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אפיון כללי

תאריך 14 :במרס .2004
אפיון כללי :שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם בנמל אשדוד
נפגעים 10 :הרוגים וכ 12-פצועים.
הארגון המבצע :פיגוע משותף ל"-פת"ח" ול"-חמא"ס".
שם המחבלים המתאבדים :נביל אבראהים מחמד מסעוד
ומחמד זהיר מחמוד סאלם אלקאסם.

שני מחבלים מתאבדים שביצעו את פעולת
ההתאבדות בנמל אשדוד .הצילום הופיע באתר
האינטרנט של ה"-חמא"ס".

מאפייני האירוע
 .1נביל אבראהים מחמד מסעוד ,תושב ג'באליא ,שבפאתי העיר עזה ,בן ,17
המשתייך ל"-פת"ח" ומחמד זהיר מחמוד סאלם אלקאסם ,תושב בית
לאהיה ,בן  ,18המשתייך ל"-חמא"ס" ,הגיעו לנמל אשדוד ביום הפיגוע
בשעה  .15:50השניים הסתתרו במכולה אשר הגיעה מהרצועה לנמל אשדוד
דרך מעבר "קרני" .שני המחבלים המתאבדים הוסתרו בדופן כפולה
שהוכנה במכולה .יחד עימם הוסתרו מטעני חבלה ,רימונים וציוד אישי.
השניים פוצצו עצמם בהפרש של מספר דקות ,בשני מקומות סמוכים,
האחד בשטח הנמל והשני בסמוך לשער הכניסה לנמל.
 .2מאחורי הפיגוע עמד חסן עטיה חסן מדהון ,פעיל מבצעי בכיר ב"-פת"ח"
וגדודי חללי אלאקצא' ברצועה ,אשר נהרג בפעולת סיכול ממוקד ע"י חיל
האוויר ) 1בנובמבר .(2005
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הקורבנות

גיל זילו אביטבול ז"ל.
בן  40במותו.
התגורר באשדוד.
הותיר אחריו אשה ושני ילדים,
הורים ,אח ואחות.

אברהם אבי אברהם ז"ל.
בן  33במותו.
התגורר באשדוד.
הותיר אחריו אשה ,הורים ,שני
אחים ושלוש אחיות.

דניאל דני אסולין ז"ל.
בן  50במותו.
התגורר באשדוד.
הותיר אחריו אשה ,בן ובת ,נכד,
אם ,אח ושתי אחיות.

ציון דהן ז"ל.
בן  30במותו.
התגורר באשדוד.
הותיר אחריו אשה ובת ,הורים,
אח ושלוש אחיות.

אופיר דמארי ז"ל.
בן  32במותו.
התגורר ברחובות.
הותיר אחריו אשה ושני ילדים,
הורים ושלוש אחיות.

משה יעקב מושיקו הנדלר ז"ל.
בן  29במותו.
התגורר ברחובות.
הותיר אחריו אשה ובת ,הורים
ואחות.

פנחס אברהם פיני
זילברמן ז"ל.
בן  46במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו אשה ובת ,אב
ואחות.

מוריס טובול ז"ל.
בן  29במותו.
התגורר באשדוד.
הותיר אחריו אם ושלושה אחים.

מזל מרציאנו ויצמן ז"ל.
בת  30במותה.
התגוררה באשדוד.
הותירה אחריה בעל ושני ילדים,
הורים ,שבעה אחים ואחיות.

אברהם אבי סויסה ז"ל.
בן  56במותו.
התגורר בקרית מלאכי.
הותיר אחריו אשה ,שישה ילדים,
נכדים ,אם ואחים.
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אפיון כללי

תאריך 6 :במרס .2004
אפיון כללי :ארבעה מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם במחסום "ארז"
ברצועה.
נפגעים :שני שוטרים פלסטינים הרוגים.
הארגון המבצע :פיגוע משותף של "פת"ח"",חמא"ס" ו"הג'האד האסלאמי
בפלסטין".
שם המחבלים המתאבדים :מהתדי מחמד דיאב מביצ' ,חאתם מחמד
אבראהם טאפש ,מחמד ג'האד ח'מיס אבו דיה ,עמר חסין יעקוב אבו סעיד.

המחבלים המתאבדים )מימין לשמאל(
מהתדי מחמד דיאב מביצ' ,חאתם מחמד אברהים טאפש ,מחמד ג'האד ח'מיס אבו דיה ועמר חסין
יעקוב אבו סעיד

מאפייני האירוע
 .1בסביבות השעה  10:20התרחש פיגוע תופת באמצעות מספר כלי רכב ע"י
ארבעה מחבלים מתאבדים :מהתדי מביצ' ,בן  ,30ממחנה הפליטים
שאטי; חאתם טאפש ,בן  18ממחנה הפליטים שאטי; מחמד אבו דיה ,בן
 ,19מרמאל; ועמר אבו סעיד ,בן  ,19משיח' רדואן .הפיגוע כלל פיצוץ
מונית תופת סמוך לעמדת צה"ל ,שבמהלכו נהרג המחבל שברכב .במקביל,
הגיע ג'יפ ובו שני מחבלים .אחד מהם ,לבוש מדים מנומרים ,ירד והחל
לירות לעבר כוחות צה"ל .שני המחבלים נורו ונהרגו ע"י כוחות צה"ל .ג'יפ
נוסף הגיע לעמדה הפלסטינית והתפוצץ .המחבל שבו נהרג.
 .2ההכנות לפיגוע נמשכו מספר חודשים וכללו הכנת כלי הרכב ואימון
המחבלים המתאבדים .שני הג'יפים שנטלו חלק בפיגוע הוסוו כג'יפים מסוג
"סופה" שבשימוש צה"ל ונשאו לוחות זיהוי ישראליות
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אפיון כללי

תאריך 22 :פברואר .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס קו 14
בירושלים.
נפגעים 8 :הרוגים וכ 60-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :מחמד עיסא ח'ליל זע'ל.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1מחמד זע'ל ,תושב חוסאן ,בן  ,23נשוי ואב לילד ,פועל בניין ,עבד באזור
ירושלים .המחבל המתאבד פוצץ עצמו באמצעות מטען אשר נישא בתוך
תיק באוטובוס "קו  "14ליד גן הפעמון בירושלים .יצוין ,כי למרות
ש"פת"ח"/גדודי חללי אלאקצא" נטלו אחריות לפיגוע הירי ,המחבל
המתאבד לא היה מוכר כפעיל "פת"ח" או מעורב בפעילות פוליטית )למעט
העובדה ,כי לפני מספר שנים היה מעורב בפעילות אסלאמית דתית ,אך
בעקבות לחץ מצד בני משפחתו הפסיק את פעילותו( .בתחילת העימות הוא
נפצע מירי של חיילי צה"ל במהלך הפרות סדר שהתחוללו בכפרו.
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הקורבנות

אילן ישראל אביסידריס ז"ל.
בן  38במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אב ובן.

יובל אוזנה ז"ל.
בן  31במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ושני
ילדים ,הורים ,אח ושתי
אחיות.

יהודה חיים ז"ל.
בן  47במותו.
התגורר בגבעת זאב.
הותיר אחריו אשה ושלושה
ילדים ,הורים ,אחים ואחיות.

ליאור אזולאי ז"ל.
בן  18במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ואחות.

יפה בן שימול מטלוב ז"ל.
בת  57במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ,חמישה
ילדים ,נכדים ,אחים ואחיות.

בניה יהונתן צוקרמן ז"ל.
בן  18במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו משפחה.

סמל נתנאל חבשוש ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר בירושלים.

רחמים רמי דוגה ז"ל.
בן  37במותו.
התגורר בקסטל.
הותיר אחריו אם ושבעה
אחים ואחיות.
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אפיון כללי

תאריך 29:בינואר .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו "19
בירושלים.
נפגעים 11 :הרוגים וכ 44-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :עלי מניר יוסף ג'עארה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים אלעאידה בבית לחם ,בן  ,25שוטר במשטרת בית
לחם ,פוצץ עצמו באוטובוס "קו  "19של "אגד" במרכז ירושלים .המחבל
המתאבד נשא עימו מטען במשקל  8-6ק"ג בתוך תיק .הוא הותיר אחריו
צוואה בכתב ידו ,בה כתוב כי הוא ביצע את הפעולה כנקמה על הריגת
פלסטינים ע"י צה"ל.

זירת הפיגוע

)מקור :רויטרס ,צילום(STR :
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הקורבנות

נטליה גמריל ז"ל.
בת  53במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ,בת
ואחות.

ענת דרום ז"ל.
בת  23במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה הורים ושתי
אחיות.

דנה דינה איטח לבן ז"ל.
בת  24במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ,הורים,
אח ושתי אחיות.

חנה אניה בונדר ז"ל.
בת  38במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בן ובת ,הורים
ואחות.

רוז בונה ז"ל.
בת  39במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה אם ,ארבעה
אחים ואחיות ,בן זוג.

אברהם אלברט בלחסן ז"ל.
בן  28במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אם ואשה.

יחזקאל גולדברג ז"ל.
בן  41במותו.
התגורר בבית"ר עילית.
הותיר אחריו אשה ושבעה
ילדים.

ויורל אוקטביאן פלורסקו ז"ל.
בן  40במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ובת ,הורים
ואחים.

אלי צפירה ז"ל.
בן  47במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אם ,אשה
וארבעה ילדים.

ברוך רומן חונדיאשוילי ז"ל.
בן  38במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ושלושה
ילדים.

מנברה קפלה וולדה צדיק ז"ל.
בת  51במותה.
התגוררה באתיופיה.
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אפיון כללי

תאריך 14 :בינואר .2004
אפיון כללי :מחבלת מתאבדת פוצצה עצמה במחסום ארז ברצועה.
נפגעים 3 :חיילים הרוגים ואזרח אחד וכ 10-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבלת המתאבדת :רים צאלח מצטפא עואד )אל ריאשי(.

המחבלת המתאבדת רים צלאח אלריאשי בצילום טרם
היציאה לפיגוע
המחבלת המתאבדת בכתבה המהללת
פעולת
ואת
אותה
ומשבחת
)"פלסטין
שביצעה
ההתאבדות
אלמסלמה" גיליון פברואר .( 2004

מאפייני האירוע
 .1תושבת עזה ,בת למשפחה מבוססת ,כבת  ,23שהיתה נשואה כחמש שנים
ואם לשני ילדים קטנים )ילדה בת  3וילד בן שנה וחצי( .גויסה ע"י
ה"-חמא"ס" והיתה האם הפלסטינית הראשונה שביצעה פיגוע
התאבדות .והמחבלת היחידה מטעם ה"-חמא"ס" ,שביצעה פעולת
התאבדות .בעלה היה פעיל "חמא"ס" .לפני הפיגוע היא הביעה את רצונה
לבצע פיגוע התאבדות ואף חיפשה משלחים .היא היתה מסוכסכת עם בעלה
ומשפחתה וקיימה קשר רומנטי עם פעיל מבצעי בכיר ב"-חמא"ס" וייתכן,
כי הפיגוע נועד לטהר את שמה .היא פוצצה עצמה בטרמינל מעבר הפועלים
באזור התעשייה "ארז" ,תוך שהיא מערימה על אמצעי הבדיקה במקום.
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גל שפירא ז"ל
בן  28במותו.
התגורר באשקלון.
הותיר אחריו הורים ואחות.

רב"ט אנדריי קגלס ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר בנהריה.

סמ"ר ולדימיר טרוסטינסקי ז"ל.
בן  22במותו.
התגורר ברחובות.

סמ"ר צור אור ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר בראשון לציון.
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אפיון כללי

תאריך 11:בינואר .2004
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך לכח צה"ל בצומת הכפר
ג'נספוט.
נפגעים :ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין" בשת"פ עם
"פת"ח".
שם המחבל המתאבד :איאד בלאל ממד נביל )רזק( אלמצרי.

מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,17פעיל "פת"ח" ,התפוצץ סמוך לכוח צה"ל בצומת הכפר
ג'נספוט בשל "תאונת עבודה" שאירעה לו .המחבל המתאבד ומוביל
שהתלווה אליו ,יצאו משכם במטרה להגיע לאיזור ראמאללה .הם הגיעו
לאזור הכפר ג'נספוט שם התפוצץ המתאבד עקב "תאונת עבודה" )ייתכן
וחימש את המטען בניגוד להמלצת מובילו( .המטען שהונח בתוך תיק צד
שחור כלל אומים קטנים כדוריות ברזל וסוללות  1.5וולט .כמו כן ,נמצאו
שרידי פלאפון שהיה ברשות המחבל המתאבד.
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אפיון כללי

תאריך 25 :בדצמבר .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בתחנת אוטובוס
בצומת "גהה".
נפגעים 4 :הרוגים וכ 20-פצועים.
הארגון המבצע" :החזית העממית לשחרור פלסטין".
שם המחבל המתאבד :סאיד )ת'איר( כמאל ג'מיל חנאני.
מאפייני האירוע
 .1תושב בית פוריק ,בן  ,18פעיל "החזית העממית לשחרור פלסטין" ,פועל
בניין במקצועו ,פוצץ עצמו בתחנת אוטובוס בצומת "גהה" .הפיגוע בוצע
ע"י תשתית "החזית העממית" בשכם .לאחר הפיגוע נעצר מנד'ר צנובר,
אשר ליווה את המתאבד ליעד הפיגוע .בחקירתו סיפר ,כי ליווה את
המתאבד לצומת "גהה" וכי השניים נסעו במוניתו של נהג ישראלי שנהג
להסיע תושבי ה"שטחים" ובתוכם גם כאלה שידע ,כי אין ברשותם אישורי
שהייה בישראל.

הקורבנות

אדוה ציפורה
פישר ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בכפר סבא.
הותירה הורים ושני אחים.

סמ"ר נועם ליבוביץ' ז"ל.
בן  22במותו.
התגורר באלקנה.

רב"ט רותם וינברגר ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בכפר סבא.
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רב"ט אנג'לינה שחרוב ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בכפר סבא.

אפיון כללי

תאריך 3 :בנובמבר .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בסמוך לכוח צה"ל
ליד הכפר עזון.
נפגעים 2 :חיילי צה"ל פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים".
שם המחבל המתאבד :צביח כמאל אסעד אבו סעוד.

מאפייני האירוע
 .1תושב רפידיה )שכם( ,בן  ,16תלמיד תיכון ,נשלח לבצע פיגוע תופת בתוך
ישראל ע"י התשתית המבצעית של "פת"ח""/תנזים" בשכם .המתאבד
הועבר לאזור קלקיליה על מנת לחדור משם למרכז ישראל דרך כפר קאסם
באזור בו אין גדר הפרדה .בעקבות מידע מודיעיני נפרסו כוחות צה"ל
ומשטרת ישראל על מנת לסכל את חדירתו .במסגרת פעילות המנע של
צה"ל בכפר עזון שבאזור קלקיליה ,נעצרו מספר חשודים .בעת המעצר פוצץ
עצמו המחבל המתאבד סמוך לכוח צה"ל.
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אפיון כללי

תאריך 9 :באוקטובר .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במפקדת התיאום
והקישור של צה"ל בטול כרם.
נפגעים 2:חיילי צה"ל פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח".
שם המחבל המתאבד :אחמד מצטפא אחמד אלצפדי.

מאפייני האירוע
 .1תושב עוריף )שכם( ,בן  ,18תלמיד בית-ספר תיכון מקצועי בשכם )מכונאות
רכב( ,הגיע למשרד התיאום והקישור בטול כרם עם תיק גב שחור .הוא
המתין בסככת ההמתנה עם תושבים נוספים ובשלב מסויים קם ,ניגש
לחלון קבלת הקהל ופוצץ עצמו.
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אפיון כללי

תאריך 4 :באוקטובר .2003
אפיון כללי :מחבלת מתאבדת פוצצה עצמה במסעדת
"מקסים" בחיפה.
נפגעים 21:הרוגים וכ 48-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבלת המתאבדת :הנאדי תיסיר עבד אלמאלכ
ג'ראדאת.

המחבלת המתאבדת

מאפייני האירוע
 .1הנאדי ג'ראדאת ,תושבת ג'נין ,רווקה בת  ,29בוגרת לימודי משפטים
באוניברסיטת "אלקודס" הפתוחה .אחיה נהרג לנגד עיניה יחד עם ארוסה,
צאלח ג'ראדאת ,שעמד בראש התשתית של "הג'האד האסלאמי בפלסטין"
בג'נין .הנאדי ג'ראדאת קיימה עם ארוסה מערכת יחסים אינטימית
רומנטית ,שקיומה טרם הנישואין הנו חריג בחברה הפלסטינית ,היא ביצעה
הפיגוע כנקמה על מות אחיה וארוסה.
.2

המחבלת הוסעה לחיפה מהכפר ברטעה שממערב ג'נין .לכאורה במטרה
להסדיר עניינים בבית החולים רמב"ם בחיפה עבור אביה החולה .בדרך
ביקשה לעצור ולאכול במסעדת "מקסים" שם פוצצה עצמה .המטען
באמצעותו פוצצה עצמה היה במשקל של  4ק"ג וכלל כדוריות מיסב ,ברזל
בנין חתוך ורדידי נחושת.
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זירת הפיגוע

)מקור :רויטרס ,צילום :ניר אליאס(

הקורבנות

זאב )זאביק( אלמוג אברוצקי ז"ל.
בן  71במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו שתי בנות ונכדים.

מושיק אלמוג ז"ל.
בן  43במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אשה ,שני ילדים
ושתי אחיות.

רות )רותי( אלמוג ז"ל.
בת  70במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריו שתי בנות
ונכדים.

תומר אלמוג ז"ל.
בן  9במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אם ,אח ואחות.

ציקי צבי בהט ז"ל.
בן  35במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אשה ושני
ילדים ,הורים ואחות.

מארק ביאנו ז"ל.
בן  29במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו הורים ואחות.
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נעמי ביאנו וולובסקי ז"ל.
בת  25במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה הורים ואח.

בצלאל )צאליק( זראביב ז"ל.
בן  29במותו.
התגורר ביגור.
הותיר אחריו אב ושתי אחיות.

ברוריה זר אביב אורמן ז"ל.
בת  59במותה.
התגוררה ביגור.
הותירה אחריה שתי בנות.

לירן זר אביב ז"ל.
בן  4במותו.
התגורר ביגור.

נויה זר אביב ז"ל.
בת שנה במותה.
התגוררה ביגור.

קרן זר אביב אלמקייס ז"ל.
בת  29במותה.
התגוררה ביגור.
הותירה אחריה הורים
וארבעה אחים.

שרבל מטר ז"ל
בן  23במותו.
התגורר בפסוטה.
הותיר אחריו אח ושלוש אחיות.

מטאנס ג'ריס כרכבי ז"ל.
בן  31במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אשה ,הורים
וארבעה אחים ואחיות.

אוסאמה נג'אר ז"ל.
בן  28במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אשה ובת ,אם
ושלושה אחים.

אירנה סופרן נודלמן ז"ל.
בת  38במותה.
התגוררה בקרית ביאליק.
הותירה אחריה בעל ושני ילדים,
הורים ושתי אחיות.

חנא פרנסיס ז"ל.
ניר רגב ז"ל.
בן  25במותו.
בן  39במותו.
התגורר בנהריה.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו הורים ,אח ושתי הותיר אחריו הורים ,אח
ואחות.
אחיות.

79

אסף שטייר ז"ל.
בן  10במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו הורים ואח.

ג'ורג' מטר ז"ל.
בן  59במותו.
התגורר בחיפה.
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לידיה זילברשטיין ז"ל.
בת  56במותה.
התגוררה בחיפה.

אפיון כללי

תאריך 9 :בספטמבר .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בכניסה לבית קפה
"הלל" בירושלים.
נפגעים 7 :הרוגים וכ 70-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :ראמז פהמי עז אלדין אבו סלים.

דמותו של המחבל המתאבד על גבי כרזות שנמצאו במסגד "אלעין" באלבירה

38

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר רנתיס ,בן  ,22פעיל "חמא"ס" ,סטודנט ופעיל ב"גוש
האסלאמי" הזרוע הסטודנטיאלית של ה"-חמא"ס" ,בסניף האוניברסיטה
הפתוחה הפלסטינית באלבירה .היה במעצר מינהלי ושוחרר בפברואר
 .2003ב 9-בספטמבר בשעה  23:20הוא פוצץ עצמו בפתח בית הקפה "הלל"
ברחוב עמק רפאים בירושלים.
 .2המחבל המתאבד נשלח לפיגוע ע"י חוליה של ה"-חמא"ס" בכפר בית לקיא,
שהורכבה ממגוייסי "חמא"ס" ממזרח ירושלים ,אשר הופעלה ע"י מפקדת
ה"-חמא"ס" בראמאללה .במהלך חודש אוקטובר  2004נעצרו מספר תושבי
38

ראה לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :מסגדים בשטחי "הרשות הפלסטינית" כמוקדי הסתה לשנאה
ולטרור נגד ישראל ו-ארה"ב וכ"בית גידול" להכשרת טרוריסטים" :מסגד אלעין" באלבריה כמקרה מבחן
)נובמבר .(2003

81

הכפר עיסאויה שבמזרח ירושלים בידי ה-שב"כ ומשטרת ירושלים .שניים
מהעצורים הודו בחקירתם ,כי הם אלו שקלטו את המחבל המתאבד
והובילו אותו ליעד הפיגוע .נחקרים נוספים הודו ,כי סייעו לשניים ביצירת
הקשר עם מפקדת ה"-חמא"ס" בראמאללה ובביצוע הפיגוע.39

זירת הפיגוע

) המקור" :פלסטין אלמסלימה"  ,אוקטובר ( 2003

39

ראו לקט מידע מה" :13.12.2004-שירות ביטחון כללי חשף חולייה של תושבי מזרח ירושלים מגוייסי ה"-חמא"ס"
שהופעלו ע"י מפקדת ה"-חמא"ס" בראמאללה .חברי חוליה זו הוציאו לפועל את פיגוע ההתאבדות ב"קפה הלל"
בירושלים".
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הקורבנות

דוד שמעון אביזדריס ז"ל.
בן  51במותו.
התגורר במבשרת ציון.
הותיר אחריו אשה וילדים,
אם ,אחים ואחיות.

דוד יעקב הלוי אפלבום ז"ל.
בן  50במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ,חמישה
ילדים ואחות.

נאוה אפלבום ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה אם וחמישה
אחים ואחיות.

יחיאל אמיל טובול ז"ל.
בן  51במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו ארבעה ילדים,
תשעה אחים ואחיות.

שפיק כרם ז"ל.
בן  27במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ,אח ושתי
אחיות.

אלון מזרחי ז"ל.
בן  22במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ,שלושה
אחים ושלוש אחיות.

גילה משה ז"ל.
בת  40במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ושני
ילדים ,הורים ,אח ואחות.
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אפיון כללי

תאריך 9 :בספטמבר .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בתחנת אוטובוס
בצריפין.
נפגעים 9 :הרוגים וכ 14-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :איהאב עבד אלקאדר מחמוד אבו
סלים.

דמותו של המחבל המתאבד על גבי כרזה שנמצאה במסגד "אלעין" באלבירה

40

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר רנתיס ,בן  ,19סטודנט באוניברסיטת ראמאללה הפתוחה,
פעיל "חמא"ס" שהיה במעצר מנהלי מה 21-דצמבר  2002ועד למרס .2003
המחבל המתאבד גוייס למשימתו ע"י ראמז אבו סלים ,המחבל שפוצץ
עצמו בבית הקפה "הלל" .פיגוע זה ,כמו הפיגוע בבית קפה "הלל" שבוצע
מספר שעות מאוחר יותר ,אוכוון ע"י תשתית ה"-חמא"ס" בראמאללה
בראשות אבראהים חאמד.

 40ראה :לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :מסגדים בשטחי "הרשות הפלסטינית" כמוקדי הסתה לשנאה
ולטרור נגד ישראל ו-ארה"ב וכ"בית גידול" להכשרת טרוריסטים" :מסגד אלעין" באלבירה כמקרה מבחן,
)נובמבר .(2003
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הקורבנות

רב"ט מזי גיאו ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בחולון.

רב"ט פליקס ניקולייצ'וק ז"ל .רב"ט פרוספר טוויטו ז"ל.
בן  20במותו.
בן  20במותו.
התגורר בעופר.
התגורר בבת-ים.

סמל יונתן פלג ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר במושב ינוב.

סמל אפרת שוורצמן ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה במושב גני יהודה.

סמל לירון סיבוני ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה ברמת גן.

סרן יעל כפיר ז"ל.
בת  21במותה.
התגוררה באשקלון.

רס"ב יעקב בן שבת ז"ל.
בן  39במותו.
התגורר בחיפה.

רס"מ חיים אלפסי ז"ל.
בן  39במותו.
התגורר בפרדס חנה.
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אפיון כללי

תאריך 19 :באוגוסט .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו "2
בירושלים.
נפגעים 23 :הרוגים וכ 115-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :ראא'ד עבד אלחמיד עבד אלרזאק
מסכ.

צילום האוטובוס לאחר הפיצוץ והמחבל המתאבד ,שהוצג כ"גיבור בעל תכונות נעלות" בבטאון
תנועת ה"-חמא"ס" )"פלסטין אלמסלימה" ,בספטמבמר .(2003

תעודת הזהות של המחבל המתאבד )"פלסטין אלמסלימה" ,בספטמבמר .(2003
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מאפייני האירוע
 .1ראא'ד מסכ ,תושב חברון ,בן  ,29נשוי ואב לשני ילדים ,אימאם במסגד
בחברון ,בוגר אוניברסיטת אלנג'אח ללימודי דת האסלאם ,סטודנט לתואר
שני .עבד כמורה בבית ספר בחברון ולימד קוראן באוניברסיטת חברון.
המחבל המתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "מס'  "2שנסע בדרכו מהכותל
המערבי לכיוון רחוב שמואל הנביא בירושלים.
 .2את הפיגוע ביצעה חוליה ירושלמית ,אשר הופעלה ע"י התשתית המבצעית
של ה"-חמא"ס" בחברון ,שתכננה לבצע פיגועי תופת נוספים .בבוקר הפיגוע
הגיע המתאבד לאבו דיס ,משם נאסף והועבר למסגד עבאדין בוואדי ג'וז.
במקביל ,נשלחה חגורת הנפץ מחברון לירושלים באמצעות חברת שליחויות
פרטית ,כשהיא מוסלקת בקורת גבס .החגורה נאספה ע"י סניף חברת
השליחויות בירושלים .בשעות הערב הובאה החגורה למסגד .שני פעילי
ה"-חמא"ס" הלבישו את החגורה על המחבל המתאבד ,הנחו אותו כיצד
להפעיל אותה ,והסיעוהו לתחנת האוטובוס ,שבקרבת המסגד.

הקורבנות

מרים אייזנשטיין ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה בבני ברק.
הותירה אחריה הורים ושמונה
אחים ואחיות.

בינדר ז"ל.

יעקב ישכר דוב
בן  50במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ,ארבעה
בנים ,שלוש בנות ,נכדים ,אח
ואחיות.
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אברהם בר-אור ז"ל.

בן  12במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ותשעה
אחים ואחיות.

בנימין ברגמן ז"ל.
בן  15במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ושמונה
אחים ואחיות.

פייגע דושינסקי ז"ל.
בת  50במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל.

שמואל וולנר ז"ל.
בן  52במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ,חמישה
ילדים ונכדים.

אליעזר ויספיש ז"ל.

שמואל זרגרי ז"ל.

אלי זרקובסקי ז"ל.
בן שנה במותו.
התגורר בארצות הברית
 ניו יורק.הותיר אחריו אב ואחים.

בן  42במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ובת ,אם,
אחות וארבעה אחים.

בן שנה במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ,שלושה
אחים ושתי אחיות.

לילך כראדי ז"ל.
גולדי זרקובסקי ז"ל.
בת  22במותה.
בת  43במותה.
התגוררה בארצות הברית  -ניו התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה בעל ,בן ושני
יורק.
אחים.
הותירה אחריה ילדים.

אלישבע משולמי ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בבני ברק.
הותירה אחריה הורים ושבעה
אחים ואחיות.

תהילה נתנזן ז"ל.
בת  3במותה.
התגוררה בזכרון יעקב.
הותירה אחריה הורים ושתי
אחיות.
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מנחם לאבל ז"ל.
בן  23במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ,אחות
וחמישה אחים.

חנוך סגל ז"ל.
בן  65במותו.
התגורר בבני ברק.
הותיר אחריו אשה ,שלוש
בנות ושני בנים ,נכדים ואח.

יששכר דב רייניץ ז"ל.
בן  9במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו אם ,אחים
ואחיות.

ליבא שווארץ תפילינסקי ז"ל.
בת  54במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ,חמישה
ילדים ,נכדים ,אם ,אחים
ואחיות.

שלום מרדכי רייניץ ז"ל.
בן  48במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו אשה ,בנים
ובנות ,הורים.

נחמה חוה רכניצר ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בבני ברק.
הותירה אחריה הורים12 ,
אחים ואחיות.

מריה אנטוניה ריסלאס ז"ל.
בת  39במותה.
התגוררה בפיליפינים.

פרומה רחל וייס ז"ל .
בת  73במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה שמונה ילדים
ונכדים.

טובה לב ז"ל.
בת  37במותה.
התגוררה בבני ברק.
הותירה אחריה אם ושלושה
אחים.

מרדכי לאופר ז"ל.
בן  27במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו משפחה.
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אפיון כללי

תאריך 12 :באוגוסט .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בסופרמרקט
בראש-העין.
נפגעים :הרוג אחד וכ 9-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח/תנזים".
שם המחבל המתאבד :אסלאם יוסף טאלב קטישאת.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים עסכר )שכם( ,בן  ,17תלמיד תיכון ,פוצץ עצמו
בסופרמרקט בראש העין .המטען שנשא היה בתוך תיק שנשא על גבו.
אחריות לפיגוע ניטלה ע"י תשתית "פת"ח"/תנזים בשכם באכוונת עת'מאן
יונס .את הסעתו של המתאבד לראש-העין ביצע ערבי ישראלי תושב
ג'לג'וליה ,העוסק בהסעת פלסטינים ,שוהים בלתי חוקיים ,לתחומי ישראל.

הקורבן

יחזקאל יקותיאל ז"ל.
בן  42במותו.
התגורר בראש העין.
הותיר אחריו משפחה.
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אפיון כללי

תאריך 12 :באוגוסט .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך לתחנת
אוטובוס באריאל.
נפגעים 2 :הרוגים וכ 2-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :חמיס ע'אזי פיצל ג'רואן.

מאפייני האירוע
 .1תושב ראס אלעין שבשכם ,בן  ,18פוצץ עצמו בצומת הכניסה ליישוב
אריאל .ככל הנראה ,הבחין המתאבד בכוחות הביטחון ,נבהל ,והפעיל את
חגורת הנפץ .התשתית המבצעית של ה"-חמא"ס" בשכם בראשות מחמד
חנבלי ארגנה וביצעה את הפיגוע כנקמה על סיכול ממוקד של שניים
מבכיריה.

הקורבנות

אמציה אנדרי ניסנביץ' ז"ל.
ארז גיזרו הרשקוביץ ז"ל.
בן  22במותו.
בן  18במותו.
התגורר בנופים.
התגורר באלון מורה.
הותיר אחריו הורים ,שישה הותיר אחריו הורים ,אחות
ושלושה אחים.
אחים ושתי אחיות.
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אפיון כללי

תאריך 7 :ביולי .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בבית תושב כפר
יעב"ץ בשרון.
נפגעים 1 :הרוג וכ 4-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :אחמד ח'ירי פתחי יחיא.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב כפר ראעי ,בן  ,21סטודנט באוניברסיטת "אלקדס" הפתוחה בג'נין
ופעיל ב"ג'מאעה האסלאמית" ,הזרוע הסטודנטיאלית של "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" .גוייס ל"ג'האד האסלאמי בפלסטין" באפריל .2003
פוצץ עצמו לצד בית פרטי בכפר יעב"ץ ,אשר בגוש תל-מונד .שוגר למשימתו
ע"י תשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בג'נין ובטול כרם .כוחות
הביטחון הישראליים עצרו בכפר קאסם את מחמד אחמד עבד אלע'ני
ח'ליל ,פעיל "הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,שהוביל את המחבל המתאבד
לשטח ישראל.
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הקורבן

מזל עפרי ז"ל.
בת  65במותה.
התגוררה בכפר יעבץ.
הותירה אחריה בעל ,שמונה
ילדים ,נכדים ואחים.
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אפיון כללי

תאריך 19 :ביוני .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בחנות מכולת
במושב שדי תרומות בעמק בית-שאן.
נפגעים :הרוג אחד.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :אחמד עלי מפלח עבאהרה.

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר יאמון )ג'נין( ,בן  ,19גויס לפיגוע ע"י תשתית "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" בג'נין .בשעות הבוקר הגיע המחבל המתאבד לחנות
המכולת במושב שדי תרומות ,כשהוא לבוש במכנסי ג'ינס ,חולצת טריקו
שחורה ונושא על כתפו תיק .המתאבד החל לחטט בחפצים שמחוץ למכולת
בעל המכולת שאל אותו לפשר מעשיו וביקש ממנו להיכנס .עם היכנסו
למכולת הוא פוצץ עצמו.

הקורבן

אבנר מרדכי ז"ל.
בן  63במותו.
התגורר בשדי תרומות.
הותיר אחריו אשה ,בן וחמש
בנות ,נכדים ,אחים ואחיות.
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אפיון כללי

תאריך 11 :ביוני .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו "14
בירושלים.
נפגעים 17 :הרוגים וכ 104-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :עבד אלמעטי מחמד צאלח מחמד
שבאענה תמימי.

מאפייני האירוע
 .1תושב חברון ,בן  ,18תלמיד בבית ספר תיכון מקצועי בחברון ,התפוצץ
באוטובוס "קו  "14ברחוב יפו בירושלים ,כשהוא לבוש כחרדי .הפעולה
אוכוונה ע"י המפקדה הצבאית של ה"-חמא"ס" בחברון .כוחות הביטחון
חשפו תשתית של פעילי "חמא"ס" מירושלים ,אשר קלטה את המחבל
המתאבד בירושלים טרם צאתו לפיגוע.

זירת הפיגוע

)מקור "רויטרס" ,צילום :גיל כהן מגן(
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הקורבנות

בת אל אוחנה ז"ל.
בת  21במותה.
התגוררה בקרית אתא.
הותירה אחריה הורים ,אח
ושתי אחיות.

אנה אורגל ז"ל.
בת  54במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ואחות.

רועי חיים אלירז ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר במבשרת ציון.
הותיר אחריו הורים ,אח ושתי
אחיות.

אלן ביר ז"ל.
בן  46במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ,שתי
אחיות ואח.

עוגניה )גניה( ברמן
קנלבאום ז"ל.
בת  50במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל וחמישה
ילדים ,אב ואח.

אברה היילה ז"ל.
בן  56במותו.
התגורר באתיופיה.

אלזה חנה
לאה כהן וינטר ז"ל.
בת  70במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בת ובן.

צביקה כהן ז"ל.
בן  38במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ובת ,הורים
וחמישה אחים ואחיות.

יפה מועלם ז"ל.
בת  65במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ,שלושה
ילדים ,נכדים ושני אחים.
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מלכה רנה ממינו
סולטן בניון ז"ל.
בת  67במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ,שלושה
ילדים ,עשרים נכדים ונין.

יניב עביד ז"ל.
בן  22במותו.
התגורר בהרצליה.
הותיר אחריו אב ,אח ואחות.

ציפורה )ציפי( פסחוביץ' פרל ז"ל.
בת  53במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ושתי בנות ,אם
ואחות.

אלכסנדר קזריס ז"ל.

ביאנקה שחרור ז"ל.
בת  62במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בן ,בת ונכדים.

ברטה תיתא מתתיהו ז"ל.

בן  77במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו שני נכדים.

מרים לוי ז"ל.
בת  75במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה שתי בנות
ונכדים.

בת  63במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ,שלושה
ילדים ,נכדים ואחים.

סמל תמר בן אליהו ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה במושב פארן.

97

אפיון כללי

תאריך 19 :במאי .2003
אפיון כללי :מחבלת מתאבדת פוצצה עצמה ב"קניון
העמקים" בעפולה.
נפגעים 3 :הרוגים וכ 50-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבלת המתאבדת :הבה עאזם סעיד דראע'מה.

המחבלת המתאבדת כפי שצולמה לפני ביצוע הפיגוע

מאפייני האירוע
 .1תושבת הכפר טובאס ,בת  ,19רווקה ,מוסלמית אדוקה ,סטודנטית
לאנגלית באוניברסיטת "אלקדס" הפתוחה .המחבלת המתאבדת הנה
אחותו של בכר דראע'מה ,פעיל "הג'האד אסלאמי בפלסטין" ,אשר גויס
לביצוע פיגוע התאבדות ביוני  2002וכלוא בישראל .הפיגוע בוצע כנקמה על
מעצרו של האח .המחבלת המפגעת תוארה כמי שלבשה מכנסי ג'ינס,
חולצה צמודה ,נעלה נעלי עקב ונשאה תיק נשי שחור שנראה כבד .41ככל
הנראה ,היא יצאה לישראל ללא ליווי ,הגיעה לעפולה בכוחות עצמה
ופוצצה עצמה ב"קניון העמקים".

 41ראוי לשים לב ,כי בעוד שהמחבלת המתאבדת צולמה כשהיא לבושה לבוש אסלאמי מסורתי היא ביצעה את
הפיגווע כשהיא לבושה לבוש ישראלי מודרני .זאת משום שנשים מתאבדות קיבלו היתר ללבוש כך לבל יחשפו לפני
ביצוע המשימה.
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הקורבנות

אברהם אבי) ,בבר( זריהן ז"ל.
בן  36במותו.
התגורר בבית שאן.
הותיר אחריו אם ו 12 -אחים
ואחיות.

חסאן טואטחה ז"ל.
בן  40במותו.
התגורר בג'סר א-זרקא.
הותיר אחריו אשה ושלושה
ילדים ,הורים ,אחים ואחיות.
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קיריל שרמקו ז"ל.
בן  23במותו.
התגורר בעפולה.
הותיר אחריו הורים ואח.

אפיון כללי

תאריך 19 :במאי .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך לג'יפ צה"ל
ליד כפר דרום.
נפגעים 3 :חיילים פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :שאדי סלמאן סלים נבאהין.

המחבל המתאבד מופיע על
גבי כרזה על גבי עמוד שלם
בגליון יוני  2003של "פלסטין
אלמסלימה"

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים בריג' ,שבדיר אלבלח שברצועת עזה ,בן  ,20רווק,
פעיל "חמא"ס" המחבל המתאבד הגיע לכפר דרום כשהוא רכוב על אופניים
והתפוצץ בסמוך לג'יפ של צה"ל אשר סייר באזור .המחבל המתאבד נשא
על גבו תיק גב בתוכו היה המטען .בכידון האופניים נמצא מנגנון ההפעלה
של המטען .מאחורי פעולת ההתאבדות עמדה התארגנות ה"-חמא"ס"
בדיר אלבלח ,אשר נהגה לבצע באופן שגרתי ירי פצצות מרגמה וטילי נ"ט
לעבר כפר דרום ובמקביל יזמה "פיגועי איכות" מידי מספר חודשים.
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אפיון כללי

תאריך 18 :במאי .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד מחסום אלראם
שבצפון ירושלים.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע":חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :מג'האד עבד אלפתאח מצטפא
אלמצרי ג'עברי.

המחבל המתאבד

המחבל המתאבד מופיע על
גבי כרזה על גבי עמוד שלם
בגליון יוני  2003של "פלסטין
אלמסלימה"

מאפייני האירוע
 .1תושב חברון ,בן  ,19סטודנט להנדסה בפוליטכניקום בחברון ,פוצץ עצמו ליד
מחסום אלראם ,שבצפון ירושלים המחבל המתאבד נשלח לפיגוע ע"י
פעילים של ה"-חמא"ס" ,תושבי אזור ירושלים ,אשר אוכוונה ע"י התשתית
המבצעית של ה"-חמא"ס" בחברון .המחבל המתאבד הגיע למחסום
מחברון לאבו דיס באמצעות מונית ,נקלט בידי החוליה הירושלמית,
והועבר ברגל למחסום צה"ל .החיילים חשדו במחבל המתאבד ולפיכך הוא
פוצץ עצמו טרם הגעתו למחסום.
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אפיון כללי

תאריך 18 :במאי .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "מספר
 "6בגבעה הצרפתית בירושלים.
נפגעים 7 :הרוגים וכ 20-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :באסם ג'מאל דרויש אלתכרורי.

המחבל המתאבד
המחבל המתאבד מופיע על
גבי כרזה על גבי עמוד שלם
בגליון יוני  2003של "פלסטין
אלמסלימה"

מאפייני האירוע
 .1תושב חברון ,בן  ,19סטודנט שנה א' בפוליטכניקום למחשבים בחברון.
המחבל המתאבד פוצץ עצמו באוטובוס אגד "מספר  ,"6סמוך לגבעה
הצרפתית .על מנת שלא לעורר חשד הוא היה לבוש כחרדי :מכנסיים
שחורים ,חולצה לבנה ,כיפה וציצית .המתאבד הולבש בבוקר הפיגוע בעת
ששהה בבית אחד המגוייסים שהופעל ע"י תשתית ה"-חמא"ס" בחברון.
סאמר אטרש ,חבר באותה תשתית ,נעצר והודה באיסוף המודיעין לקראת
הפיגוע ,באיסוף המחבל המתאבד מאזור אבו דיס והחדרתו לירושלים,
בהלנתו בביתו וכן בהכנתו והובלתו למקום הפיגוע.
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הקורבנות

שמעון אוסטינסקי ז"ל.
בן  67במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ,בן ,בת
ונכדים.

אולגה ברנר ז"ל.
בת  52במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ,בת ובן,
אחים ואחות.

גאלב טוויל ז"ל.
בן  41במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה וילדים.

רוני ישראלי ז"ל.
בן  34במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ושתי בנות,
הורים ,שמונה אחים ואחיות.

יצחק מויאל ז"ל.
בן  64במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ,שישה
ילדים 13 ,נכדים ,אם ו9 -
אחים ואחיות.

נלי פרוב ז"ל.
בת  54במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בן ,בת ,נכדים
ואחיות.

מרינה צחבירשוילי
ציציאשוילי ז"ל.
בת  43במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה שני ילדים ,אם
ואחות.
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אפיון כללי

תאריך 17 :במאי .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך ל"כיכר
גרוס" בחברון.
נפגעים 2 :הרוגים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :פואד ג'ואד עמראן קואסמה.

המחבל המתאבד

המחבל המתאבד מופיע על
גבי כרזה על גבי עמוד שלם
בגליון יוני  2003של "פלסטין
אלמסלימה"

מאפייני האירוע
 .1תושב חברון ,בן  ,22פעיל "חמא"ס" ,הגיע לאזור "כיכר גרוס" בחברון
כשהוא מחופש ליהודי דתי .המחבל המתאבד נחשד ע"י חיילים ,אשר קראו
לו לעצור ואז הוא פוצץ עצמו ליד מספר ישראלים .המחבל המתאבד היה
עצור מנהלי )נעצר בעת הכניסה של צה"ל לחברון במבצע "חומת מגן"
באפריל  .(2002הוא עמד בקשר עם קבוצה של פעילי "חמא"ס" במסגד
"ג'האד" בחברון ,אשר ארבעה מהם ביצעו שני פיגועי התאבדות בקריית
ארבע ובהיאחזות נגוהות ) 7במרס  .(2003המחבל המתאבד נבחר לבצע את
הפיגוע מתוך קבוצה של ארבעה מחבלים ,שהביעו נכונותם לכך ,והופעל על
ידי באסל קואסמה ,מבכירי תשתית החמא"ס בחברון ,שעמדה מאחורי
תכנון הפיגוע .
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קורבנות:

גדי לוי ז"ל.
בן  30במותו.
התגורר בקרית ארבע.
הותיר אחריו הורים ,אח
ואחות.

דינה אסתר לוי ללום ז"ל.
בת  36במותה.
התגוררה בקרית ארבע.
הותירה אחריה הורים ,בן
ובת ,שבעה אחים ואחיות.
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אפיון כללי

תאריך 8 :מאי .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במכונית תופת
בצמוד לטנק ליד כפר דרום שברצועת עזה.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע":פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :מחמוד סעיד עבד אלענאני.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים נציראת בדיר אלבלח שברצועת עזה ,בן  ,22רווק,
שוטר ,פעיל "פת"ח" ,פוצץ עצמו ברכב תופת בסמוך לטנק ליד כפר דרום.
מספר דקות טרם הפיגוע בוצע ירי הסחה לעבר כוחות צה"ל .בסריקות
שנערכו לאחר הפיצוץ התגלה ,כי הרכב מסוג טנדר הכיל שני בלוני גז
ומטענים בדלתותיו ,אולם בעקבות תקלה התפוצץ רק בלון גז אחד.
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אפיון כללי

תאריך 30 :באפריל .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בכניסה לפאב
"מייק'ס פלייס" .מחבל מתאבד נוסף לא הצליח לפוצץ
עצמו בשל תקלה במטען ונמלט מהמקום.
נפגעים 3 :הרוגים וכ 62-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס" ,באמצעות שני אזרחים
בריטיים מוסלמיים ממוצא פקיסטאני.
שם המחבלים המתאבדים :עאצף מחמד ח'ניף )"אבו
מחמד"( עמר ח'אן שריף.

כתבה נרחבת אודות פיגוע ההתאבדות שהופיעה ב"פלסטין אלמסלמה" תחת הכותרת
"]הישראלים[ חוששים מפני המוסלמים" )יוני .( 2003
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מאפייני האירוע
 .1עאצף מחמד ח'ניף ,בן  ,22פוצץ עצמו בכניסה לפאב "מייקס' פלייס"
בטיילת בתל אביב .עמר ח'אן שריף ,בן  ,27ניסה לפוצץ עצמו יחד עם עאצף
ח'ניף אולם בשל תקלה במטען לא הצליח לפוצץ עצמו ונמלט מהמקום
לכיוון יפו ,תוך שהוא נפטר מהמטען שהיה ברשותו .המטען שנשא עמר
שריף הורכב מחומר נפץ תקני במשקל של כ 5-ק"ג ,ללא רסס ,והוטמן
בכריכת ספר .גופתו של עמר נפלטה מהים כשבועיים לאחר הפיגוע.
 .2מאוחר יותר ,כ 11-חודשים לאחר האירוע ,נטל ארגון ה"-חמא"ס" אחריות
לפיגוע ואף פרסם קלטת וידאו המציגה את שני המחבלים הבריטיים לפני
יציאתם לפעולה .מבדיקת הדרכונים של השנים עולה כי הם הגיעו לישראל
במסלול שהחל ב 8-באפריל בסוריה ,משם עברו לירדן ב 11-באפריל ונכנסו
ל"שטחים" ב 12-באפריל .מכלל החקירות עלה ,כי שני הטרוריסטים
הסתייעו במספר פעילי שמאל זרים השוהים ב"שטחים" להסדרת
תנועותיהם בישראל ,ברצועה ובגדה המערבית.

הקורבנות

דומיניק קרוליין אס ז"ל.
בת  29במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה הורים ושתי
אחיות.

רן ברון ז"ל.
בן  22במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו הורים ואח.
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ינאי וייס ז"ל.
בן  47במותו.
התגורר בחולון.
הותיר אחריו אשה ושני בנים,
הורים ואחים.

אפיון כללי

תאריך 24 :באפריל .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בכניסה לתחנת
הרכבת בכפר-סבא.
נפגעים :הרוג אחד וכ 15-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא" בשיתוף
עם "החזית העממית לשחרור פלסטין""/גדודי אבו עלי
מצטפא".
שם המחבל המתאבד :אחמד ח'אלד מחמד רצ'א ח'טיב.
מאפייני האירוע

 .1תושב מחנה הפליטים בלאטה שליד שכם ,בן  ,18תלמיד תיכון ,בן להורים
גרושים .המחבל המתאבד הגיע בבוקר יום הפיגוע לאזור תחנת הרכבת
בכפר-סבא ,כשהוא לבוש במכנסי ג'ינס ובמעיל שחור ארוך אליו ,ככל
הנראה ,חוברה חגורת הנפץ .המחבל המתאבד עבר שני שוטרים וכשהגיע
בסמוך למאבטחי התחנה ,ביקש ממנו אחד המאבטחים להזדהות .המחבל
המתאבד הכניס יד למכנסיו ופוצץ עצמו" .פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא"
ו"החזית העממית לשחרור פלסטין""/גדודי אבו עלי מצטפא" ,נטלו
אחריות משותפת לפיגוע.

הקורבן

אלכסנדר קוסטיוק ז"ל.
בן  24במותו.
התגורר בבת ים.
הותיר אחריו הורים ואח.
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אפיון כללי

תאריך 15 :באפריל .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד חמוש בנשק קל ,רימון וחגורת
נפץ ,התכוון לפוצץ עצמו במעבר קרני שברצועת עזה.
נפגעים 2 :הרוגים וכ 3-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :מחמד מחמד ח'ליל יונס.

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים ג'באליא שבפאתי העיר עזה ,בן  ,18תלמיד תיכון,
פעיל "חמא"ס" .בבוקר הפיגוע הגיע אליו ראמי אבו סחילה ,פעיל מבצעי
של ה"-חמא"ס" והכינו לקראת היציאה לפיגוע .בהמשך הבוקר הגיעו
סוחר ובנו בעלי אישור כניסה לישראל למעבר קרני .השניים החביאו את
המחבל המתאבד בארגז מכוניתם בתוך הסחורה שהיתה שם .בבדיקה
במסוף לא נסרק ארגז המכונית .המתאבד ירד מהמכונית חמוש ב-נק"ל,
רימונים וחגורת נפץ והחל לירות ולהשליך רימונים לעבר אזור המעבר.
המחבל המתאבד נורה ונהרג ע"י כוחות הביטחון ,טרם שעלה בידו להפעיל
את חגורת הנפץ.

הקורבנות

זכר חנוכייב ז"ל.
בן  38במותו.
התגורר בשדרות.
הותיר אחריו אב ,אשה ושלושה
ילדים.

אחמד קראע ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אם ושבעה אחים
ואחיות.
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אפיון כללי

תאריך 30 :במרס .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בפתח קפה
"לונדון" בנתניה.
נפגעים :כ 54-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :ראמי מחמד ג'מיל מטלק ע'אנם.
מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר דיר אל ע'צון באזור טול כרם ,בן  ,20רווק ,סטודנט
לחשבונאות ומינהל עסקים במכללת "כדורי" בטול כרם .היה פעיל ב"חזית
העממית לשחרור פלסטין" ,נחשד בשיתוף פעולה ועזב את הארגון .הוא
הצטרף לשורות "הג'האד האסלאמי בפלסטין" מספר ימים לפני הפיגוע.
המחבל המתאבד פוצץ עצמו בכניסה לבית הקפה "לונדון" בנתניה .המטען,
שנקשר לבטנו ,הורכב מקופסת פח ובה חומרי נפץ במשקל של  1.5-1ק"ג.
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אפיון כללי

תאריך 5 :במרס .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו "37
בחיפה.
נפגעים 17 :הרוגים ו כ 42-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :מחמוד עמראן סלים קואסמה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב חברון ,בן  ,20סטודנט למחשבים בפוליטכניקום בחברון ,התפוצץ
בתוך אוטובוס "קו  ,"37בכניסה לשכונת כרמליה בחיפה .הפיגוע תוכנן ע"י
המפקדה המבצעית של ה"-חמא"ס" בחברון .הדמויות הבולטות בה היו
עלי רג'בי שהיה אחראי על התשתית הלוגיסטית ולצדו המבוקש עלי עלאן,
האחראי על הכנת חגורת הנפץ .כמובילו של המחבל המתאבד לחיפה שימש
חאפט' רג'בי ,תושב חברון ,בעל תעודת זהות מזרח ירושלמית ,אשר
אפשרה הגעתו לישראל.
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זירת הפיגוע

)מקור :רויטרס ,צילום :סטרינג'ר/ישראל(

הקורבנות

קמר אבו חאמד ז"ל.
בת  13במותה.
התגוררה בדלית-אל-כרמל.
הותירה אחריה הורים ,אח
ואחות.

דניאל הרוש ז"ל.
בן  16במותו.
התגורר בצפת.
הותיר אחריו הורים ושלוש
אחיות.

מרדכי )מוטי( הרשקו ז"ל.

תום הרשקו ז"ל.
בן  15במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אם ,סבים
וסבתות.

מרק טקץ' ז"ל.
בן  53במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אב ,בן ואחות.

מיטל כתב ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה הורים ,שלוש
אחיות ואח.
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בן  41במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו הורים ,אחות
ובת זוג.

אביגיל לייטל ז"ל.
בת  14במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה הורים ,שלושה אחים
ואחות.

יובל מנדלביץ ז"ל.

סמדר פירסטטר ז"ל.

אסף )בלונדי( צור צולינגר ז"ל .אליזבט ליז קצמן ז"ל.
בת  17במותה.
בן  17במותו.
התגוררה בחיפה.
התגורר בחיפה.
הותירה אחריה הורים ואחות.
הותיר אחריו הורים ושני
אחים.

בת  16במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה הורים ואח.

טל קרמן ז"ל.
בת  17במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה הורים ואח.

בן  13במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר הורים ואח.

מורן שושן ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה אם ושלוש
אחיות.

סמ"ר אליהו להם ז"ל.
בן  22במותו.
התגורר בחיפה.

מרים )מריומה( עוטר ז"ל.
בת  26במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אם ושני אחים.

אנטולי נפתלי ביריוקוב ז"ל.

בן  20במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו הורים ואחות.

סמ"ר בארי עובד ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר בראש פינה.
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אפיון כללי

תאריך 9 :בפברואר .2003
אפיון כללי :שלושה מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם
במכונית תופת במוצב צה"ל )"אורחאן"(.
נפגעים 4 :חיילי צה"ל פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבלים המתאבדים :סאמי עאדל עבדאללה עבד
אלסלאם ,סלימאן עלי אחמד מקדאד ,מחמד עזת נמר
המום.

מחמד עזת נמר המום

סאמי עאדל עבדאללה עבד אלסלאם

מאפייני האירוע
 .1הפעולה בוצעה ע"י שלושה מחבלים מתאבדים :סאמי עאדל עבדאללה עבד
אלסאלם ,תושב מחנה הפליטים אלבריג' שבקרבת דיר אל בלח ,בן ;17
סלימאן עלי אחמד מקדאד ,תושב נציראת שבקרבת עזה ,בן  22ומחמד
עזת נמר המום ,תושב מחנה הפליטים אלבריג' ,בן  .18השלושה נסעו
במכונית מסוג פונטיאק ,והגיעו לחלקו הצפוני של מוצב צה"ל )"אורחאן"(.
שניים מהם ישבו בקדמת הרכב ואחד מאחור כשהוא מחזיק ברשותו רובה
קלאצ'ניקוב .בעת התקרבותם למחסום צה"ל פתח המחבל שישב מאחור
באש לעבר החיילים .הרכב סטה ימינה ,התנגש בקוביות הבטון של מוצב
"אורחאן" והתפוצץ .הפיגוע בוצע ע"י תשתית "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" הפועלת במרכז הרצועה.
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אפיון כללי

תאריך 17 :בינואר .2003
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בסמוך לספינת
"דבור" של חיל הים בצפון הרצועה )מערבית ליישוב
ניסנית(.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :מחמוד יאסין דאוד אלג'מאסי.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב שכונת רמאל שבעזה ,בן  ,21רווק ,פעיל "חמא"ס" .המחבל המתאבד
יצא ,ככל הנראה ,מאזור מחנה הפליטים שאטי ,כשהוא סוחב עמו חבית
ובה אמצעי לחימה במשקל של כ 40-ק"ג .המחבל המתאבד הובל לאזור
הפיגוע על גבי סירת דיג והורד ממנה כשעליו מצופים במטרה שייסחף עם
המים כשרוב גופו שקוע במים .מטרתו היתה להתקרב לספינת "דבור" של
חיל-הים ולהתפוצץ בסמוך לה .דייגים פלסטיניים אשר הבחינו בו חשבו כי
הוא נתון במצוקה ושלחו אליו רפסודה על מנת לחלצו .הרפסודה הגיעה
אליו ,במקביל להגעת ה"דבור" ואז הוא פוצץ עצמו .הפיגוע אוכוון ע"י
ואא'ל נצאר ,פעיל מבצעי בכיר ב"-חמא"ס" .המחבל המתאבד התאמן
כשנה באזור שאטי בשחייה וצלילה ללא מכשירים.
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אפיון כללי

תאריך 5 :ינואר 2003
אפיון כללי :שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם בתחנה
המרכזית הישנה בתל-אביב
נפגעים  23 :הרוגים וכ 106-פצועים
הארגון המבצע" :פת"ח"
שמות המחבלים המתאבדים :בראק רפעת עבד אלרחמן
ח'ליפה וסאמר עמאד מחמד אלנורי

מאפייני האירוע
 .1בראק רפעת עבד אלרחמאן ח'ליפה ,בן  20וסאמר עמאד מחמד אל נורי ,בן
 ,19שניהם תושבי שכם ,ביצעו פיגוע התאבדות כפול בתחנה המרכזית
הישנה בת-אביב .צמד המחבלים המתאבדים ,חברים מתקופת ילדותם,
פוצצו עצמם בשני מוקדים שונים )במרחק  200מ'( ובהפרש של  50שניות זה
מזה .השניים הוסעו למקום הפיגוע ע"י ערבי ישראלי.
 .2מאחורי הפיגוע עמדה התשתית המבצעית של ה"-פת"ח" בשכם ,בראשות
נא'אף אבו שרח' ,שאוכוון ע"י "משמרות המהפכה האיראניים" בלבנון.
המטענים ששימשו לפיגועים הכילו חומרי נפץ במשקל המוערך ביותר מ10-
ק"ג למטען ,בתוספת רסס מתכתי רב ,במטרה להעצים את אפקט הפגיעה.

זירת הפיגוע:
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)מקור" :רויטרס" ,צילום :עופר ועקנין(

הקורבנות

מרדכי )מוטי( אביוני ז"ל.
בן  51במותו.
התגורר בחולון.
הותיר אחריו אם ואח.

מוריס אהרפי ז"ל.
בן  60במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו משפחה.

קרסימר אנגלוב ז"ל.
בן  32במותו.
התגורר בבולגריה.

איוון הפטוניאק ז"ל.
בן  34במותו.
התגורר ברוסיה.

איגור זובקוב ז"ל.
בן  32במותו.
התגורר בבת ים.
הותיר הורים ,אח ואחות.

ליליה זיבשטיין ז"ל.
בת  32במותה.
התגוררה בבת ים.
הותירה הורים ואחות.

עמירם זמורה ז"ל.
בן  54במותו.
התגורר בחולון.
הותיר אחריו אשה ושני בנים,
אם ושני אחים.

מאיר חיים ז"ל.
בן  74במותו.
התגורר באזור.
הותיר אחריו אשה ,חמש
בנות ונכדים.

חנה חיימוב ז"ל.
בת  51במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה בן ובת,
הורים ,אחים ואחיות.

בוריס טפלשווילי ז"ל.
בן  50במותו.
התגורר ביהוד.
הותיר אחריו אשה ושתי

ספירה שושנה ספי יולזרי
יפה ז"ל.
בת  46במותה.
התגוררה בבת ים.

ניקולאי יון ז"ל.
בן  33במותו.
התגורר ברומניה.
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בנות.

הותירה אחריה הורים ,בן

ובת ,נכד ,אחות ושני אחים.

רמין אקו נסיבוב ז"ל.
בן  24במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו הורים ואחות.

מיחאי סבו ז"ל.
בן  38במותו.
התגורר ברומניה.
הותיר אחריו אשה וילד.

לי פיי ג'ונג ז"ל.
בן  41במותו.
התגורר בסין.

אילנית פלד ז"ל.
בת  33במותה.
התגוררה באזור.
הותירה אחריה הורים ואח.

אנדריי פרידמן ז"ל.
בן  30במותו.
התגורר בבת ים.
הותיר אחריו אשה ,בת ואב.

אבי )אביק( קוצר ז"ל.
בן  43במותו.
התגורר בבת ים.
הותיר אחריו אם ,אח
וארוסה.

סטיבן קרומוול ז"ל.
בן  43במותו.
התגורר בגאנה.
הותיר אחריו אשה ושני
ילדים.

מין מין צ'אנג ז"ל.
בן  49במותו.
התגורר בסין.
הותיר אחריו בעל ובן.

ויקטור שובייב ז"ל.
בן  62במותו.
התגורר בחולון.
הותיר אחריו אשה ושלושה
ילדים ,אחיות.

סמלת ראשונה
מזל עורקבי ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה באזור.
הותירה אחריה הורים,אחות
ואח.

גו אייפינג ז"ל.
בן  48במותו.
התגורר בסין.

119

אפיון כללי

תאריך 28 :בדצמבר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ע"י פיצוץ מכונית
תופת ליד מגרש הרוסים בירושלים.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע :יוזמה אישית של המחבל המתאבד.
שם המחבל המתאבד :עלאא עלי עבדאללה כרכי.
מאפייני האירוע
.1

תושב ענאתא החדשה בירושלים ,בן  ,20רווק ,סטודנט למנהל שנה א'
במכללת אבראהימיה ,ניסה לפוצץ עצמו ברכב תופת שחנה ברח' מונבז
בירושלים ,בסמיכות לאזור בילויים הומה אדם אך נכשל .בחקירתו בשירות
ביטחון כללי הודה ,כי ביצע את הפיגוע במטרה להרוג יהודים ולהיהרג .הוא
מסר גם ,כי "חזר בתשובה" ונעשה מוסלמי אדוק כחצי שנה קודם לכן וכי
החלטתו לבצע פעולת התאבדות באה במטרה לכפר על התנהגותו הכופרת
לאורך השנים .המחבל המתאבד הודה ,כי הוא זה שיזם ,הגה וביצע את
ניסיון הפיגוע לבדו.
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אפיון כללי

תאריך 27 :בנובמבר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במכונית תופת
במתחם התיאום והקישור של צה"ל ליד מחסום ארז
ברצועת עזה.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :החזית העממית לשחרור פלסטין".
שם המחבל המתאבד :מהנד אסמאעיל עבד אלרחים
מהדי.

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים שיח' רדואן שבפאתי העיר עזה ,בן  ,25נשוי ואב
לילד .הוא נסע במכונית על הציר הראשי המוביל למחסום ארז ,התפרץ
לעמדת הקישור הפלסטיני והתפוצץ במהלך הנסיעה .הפיצוץ היה של מטען
בתוספת פצצת מרגמה  82מ"מ.
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אפיון כללי

תאריך 22 :בנובמבר .2002
אפיון כללי :שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם בסירת
תופת סמוך לספינת "דבור" של חיל-הים מול חופי דוגית
שבצפון רצועת עזה.
נפגעים  4 :חיילים פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שמות המחבלים המתאבדים :ג'מאל עלי יוסף אסמאעיל
ומחמד סמיח אבראהים אלמצרי.

כרזה שהוצאה לזכרם של שני המתחבלים המתאבדים

מאפייני האירוע
 .1ג'מאל עלי יוסף אסמאעיל ,תושב מחנה הפליטים אלבריג' שליד דיר
אלבלח ,בן  22ומחמד סמיח אבראהים אלמצרי ,תושב בית חנון שבצפון
הרצועה ,בן  ,19סטודנט שנה א' באוניברסיטה האיסלאמית המקומית ,גנבו
סירת דייגים ,העמיסו עליה חומרי נפץ ושייטו באזור האסור לדיג .למקום
נשלחה ספינת "דבור" של חיל-הים .צוות ה"דבור" קרא לעברם ומשלא
נענה התקרב לסירת הדיג .בשלב זה פוצצו עצמם שני המתאבדים בתוך
הסירה .חברי התארגנות "ג'האד האסלאמי בפלסטין" שביצעה את הפיגוע
הכירו את שיגרת הפעילות של חיל-הים הישראלי .הם שיתפו בפיגוע שני
מחבלם מתאבדים על מנת לדמות את סירת התופת לסירת דייג "רגילה"
ולהסיר חשד ממנה ובכך סייעו ל"משיכתה" לקרבתה של הספינה.
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אפיון כללי

תאריך 21 :בנובמבר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו "20
בירושלים.
נפגעים 11 :הרוגים וכ 50-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :נאיל עזמי מוסא אבו הליל.

נאיל עזמי מוסא אבו הליל

מאפייני האירוע
 .1תושב העיירה דורא ,אשר עבר כמה חודשים לפני הפיגוע להתגורר בבית
לחם ,בן  ,22רווק ,מוסלמי אדוק ,נהג לעבוד עם אביו בשוק הישן בבית
לחם .המחבל המתאבד פוצץ עצמו באוטובוס אגד "קו  "20ברחוב מכסיקו
בירושלים .תשתית של ה"-חמא"ס" מבית לחם ,הייתה אחראית לפיגוע.
בעקבות חשיפת התשתית נעצרו שני יצרני המטענים ,חמישה פעילים
בכירים שעסקו בהכנת המטענים ובגיוס מתאבדים ,ושישה צעירים ,אשר
גויסו לבצע פיגועי התאבדות.
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זירת הפיגוע:

)מקור :רויטרס ,צילום :גיל כהן מגן(

הקורבנות:

הודיה )הודיוש( אסרף ז"ל.
בת  13במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ,אח
ואחות.

מרינה בזרסקי ז"ל.
בת  46במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ,בעל
ושני ילדים.

ורגה מירצ'ה ז"ל.
בן  25במותו.
התגורר ברומניה.

סימה נובק ז"ל.
בת  56במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בת ונכדה.
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ילנה בן-דוד ז"ל.
בת  32במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה שלוש בנות
והורים.

אילן פרלמן ז"ל.
בן  8במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ואח.

קירה פרלמן ז"ל.
בת  67במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה אם ,בן ,כלה
ונכד.

יפית רביבו ז"ל.
בת  14במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ושתי
אחיות.

אלה שרשבסקי ז"ל.
בת  44במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ובת.

דיקלה )דיק( זינו ז"ל.
בת  22במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ,שתי
אחיות ואח.

מיכאל שרשבסקי ז"ל.
בן  16במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אב ואחות.
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אפיון כללי

תאריך 11 :בנובמבר .2002
אפיון כללי :ניסיון לבצע פיגוע התאבדות נגד עמדה של
צה"ל במעבר ארז ,שבצפון רצועת עזה שהסתיים במות
המחבל המתאבד.
ללא נפגעים
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :סייד עבוד סיד חסנין.

מאפייני האירוע
 .1תושב מצרים ,בן  ,23יצא לבצע פיגוע התאבדות כנגד עמדה של צה"ל
במעבר "ארז" בצפון רצועת עזה .המחבל המתאבד ניסה כנראה להגיע
לכיוון העמדה האחורית של צה"ל ,הסתבך בתיל ,וכתוצאה מתקלה במטען
או נפילתו של המחבל המתאבד ,הופעל המטען והרגו במקום .גופתו נמצאה
במרחק של כ 350-מ' דרומית לעמדה האחורית במעבר "ארז" ,כשעליה
שרידי חגורת נפץ ורימון .על מצחו היה סרט שחור עם הכתובת "פלוגות
ירושלים" )הזרוע המבצעית -טרוריסטית של "הג'האד האסלאמי
בפלסטין"(.
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אפיון כללי

תאריך 4 :בנובמבר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ב"קניון ערים"
בכפר-סבא.
נפגעים  2 :הרוגים וכ 37-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח".
שם המחבל המתאבד :ח'אלד נביל ח'מיס צואלחה.
מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים בלאטה שבפאתי שכם ,בן  ,18רווק ,פוצץ עצמו
בקומה הראשונה של "קניון ערים" בכפר-סבא ,כנקמה על מות קרוב
משפחתו .הפיגוע בוצע בידי התארגנות "פת"ח" משכם .צאלח קיני  ,תושב
הכפר קליל ,פעיל מבצעי של "פת"ח""/תנזים" ,נעצר והודה באיתורו
ובשילוחו של ח'אלד צואלחה לפיגוע.

הקורבנות

חוליו פדרו מגרם ז"ל.
בן  51במותו.
התגורר בכפר סבא.
הותיר אחריו אם ,בת-זוג
ואחות.

גסטון )פרפי( פרפיניאל ז"ל.
בן  15במותו.
בתגורר ברעננה.
הותיר אחריו הורים.
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אפיון כללי

תאריך 27 :באוקטובר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בתחנת דלק
בכניסה לאריאל.
נפגעים  3:הרוגים וכ 17-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבלם המתאבד :מחמד כוזיד פיצל בוסטאמי.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,22סטודנט לתכנות מחשבים באוניברסיטת אלנג'אח ,הגיע
לתחנת הדלק באריאל כשהוא נושא על גופו חגורת נפץ .אזרחים וחיילים
שהיו בתחנה חשדו בו וניסו להשתלט עליו .במהלך ניסיונותיהם להשתלט
עליו ירה אחד מהם במחבל המתאבד ,שפוצץ עצמו .הפיגוע בוצע ע"י
התשתית המבצעית של ה"-חמא"ס" בשכם.

הקורבנות

רס"ן )מיל'( תמיר מסד ז"ל.
בן  41במותו.
התגורר בבן שמן.

סגן מתן זגרון ז"ל.
בן  22במותו.
התגורר באיתמר.
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רס"ל מתקדם
עמיהוד חסיד ז"ל.
בן  32במותו.
התגורר בתפוח.

אפיון כללי

תאריך 21 :באוקטובר .2002
אפיון כללי :שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם
באמצעות מכונית תופת שנצמדה לאוטובוס "קו  ,"841ליד
צומת כרכור.
נפגעים 14 :הרוגים וכ 48-פצועים.
הארגון המבצע :ה"ג'האד האסלאמי בפלסטין".
שמות המחבלים המתאבדים :מחמד פוזי סעדי/חמאדה
חסנין ,אשרף צלאח אחמד אלאסמר.

מחמד חסנין  ,אחד ממבצעי פיגוע ההתאבדות

מאפייני האירוע
 .1מחמד חסנין  ,בן  ,19ואשרף אסמר ,בן  ,18שני פעילי "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" תושבי ג'נין נסעו ברכב תופת מכיוון צומת מגידו לחדרה .הם
נצמדו לאוטובוס אגד "קו  "841ופוצצו עצמם .את הפיגוע ביצעה תשתית
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" בג'נין ,באכוונתם ותכנונם של איאד צואלחה
וסעיד טובאסי .מחמד ג'ראדאת ,פעיל נוסף של "ג'האד האסלאמי
בפלסטין" מהכפר סילת אל חארתיה ,היה זה שהוביל את המחבלים
המתאבדים.
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זירת הפיגוע

)המקור :רויטרס (

הקורבנות

אסנת אברמוב ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בחולון.
הותירה אחריה הורים ,אח
ושתי אחיות.

אשטי אנדלו ז"ל.
בן  50במותו.
התגורר בחדרה.
הותיר אחריו אשה וארבעה
ילדים ,אח ושתי אחיות.

עפרה בורגר ז"ל.
בת  56במותה.
התגוררה בהוד השרון.
הותירה אחריה אם ,בעל
ושלושה ילדים

סועאד סונא ג'אבר ז"ל.
בת  23במותה.
התגוררה בטייבה.
הותירה אחריה הורים ,שתי
אחיות ואח.

איריס לביא ז"ל.
בת  67במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה בעל 5 ,ילדים,
 8נכדים ונינה ,אחים ואחות.

סרגיי שבצ'וק ז"ל.
בן  35במותו.
התגורר בעפולה.
הותיר אחריו הורים ,אשה ובן.
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ענת שמשון ז"ל.
בת  33במותה.
התגוררה ברעננה.
הותירה אחריה הורים ,אחים
ואחיות.

סמ"ר ניר נחום ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר בכרמיאל.

סמ"ר ליאת בן עמי ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה בחיפה.

רס"ל מתקדם )מיל'( אליעזר
מוסקוביץ' ז"ל.
בן  40במותו.
התגורר בפתח תקווה.

רב"ט שרון טובול ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בערד.

סמל אסתר פסחוב ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בגבעת אולגה.

סמ"ר איימן שרוף ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר בעוספייה.

רב"ט אילונה לנוקייב ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה בחדרה.
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אפיון כללי

תאריך 11 :באוקטובר .2002
אפיון כללי :לכידת מחבל מתאבד בעת שניסה לפוצץ
חגורת נפץ בבית קפה ה"הטיילת" בחוף תל-אביב.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :ראפת רשיד עבדאללה מקדי.

פירוט האירוע
 .1תושב הכפר זאויה שבאזור קלקיליה ,בן  ,23הגיע בשעות הערב לבית
הקפה "הטיילת" בתל-אביב .בעת בדיקה שנערכה ע"י המאבטח שבכניסה
אותרה חגורת הנפץ על גופו של המחבל המתאבד ,אשר החל לברוח .בשל
צעקות המאבטח מאבטחי השגרירות האמריקנית המצוייה בקרבת מקום
רדפו אחר המחבל המתאבד ועצרו אותו .המחבל המתאבד שוגר ע"י
תשתית ה"-חמא"ס" באזור ראמאללה .הובלתו לתל-אביב נעשתה בעזרת
נהג ערבי ישראלי.
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אפיון כללי

תאריך 10 :באוקטובר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד תחנת אוטובוס
בצומת "קוקה קולה" שבכביש "גהה".
נפגעים :הרוגה אחת וכ 48-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :רפיק מחמד עלי עבד אלרחמן
חמאד.

המחבל המתאבד

פירוט האירוע
 .1תושב קלקיליה ,בן  ,31נשוי ואב לארבעה .הוא ניסה לעלות לאוטובוס "דן"
בסמוך למחלף בר-אילן שבכביש "גהה" ,אך נפצע במהלך ניסיון העליה
לאוטובוס וטופל במקום ע"י נהג האוטובוס ורופא .כאשר הובחן ,כי הוא
נושא חגורת נפץ ,ניסה המחבל המתאבד לברוח ,רץ לכיוון תחנת דלק
סמוכה ופוצץ עצמו .המחבל המתאבד גוייס לביצוע הפיגוע על מנת לטהר
את שם משפחתו על רקע חשדות ,כי הוא ומשפחתו שיתפו פעולה עם
ישראל .המחבל המתאבד היה קרוב משפחה של עבד אלרחמאן חמאד מי
שהיה ראש התשתית המבצעית של ה"-חמא"ס" בקלקיליה .הפיגוע בוצע
ע"י תשתית ה"-חמא"ס" בקלקיליה.
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הקורבן

סעדה שרה אהרון ז"ל.
בת  71במותה.
התגוררה ברמת גן.
הותירה אחריה בעל ,בן ושתי
בנות 15 ,נכדים ,ארבע אחיות.
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אפיון כללי

תאריך 19 :בספטמבר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו "4
ברחוב אלנבי בתל-אביב.
נפגעים  6 :הרוגים וכ 71-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאב :איאד נעים צבחי רדאד.

מאפייני האירוע
 .1תושב ראמאללה ,ירדני במוצאו ,בן  ,23הגיע לישראל ביולי  .2000הוא גוייס
ע"י התשתית המבצעית של ה"-חמא"ס" בראמאללה לשם ביצוע פיגוע
התאבדות .האחראי על גיוס המתאבדים וביצוע פעולות ההתאבדות היה
מחמוד חמאד מחמוד שריתח ,בן  ,25סטודנט באוניברסיטת ביר זית ופעיל
מרכזי ב"גוש האסלאמי" )הזרוע הסטודנטיאלית של ה"-חמא"ס"( .מחמוד
שריתח נפגש עם המחבל המתאבד ברמאללה וגייס אותו ל"-חמא"ס".
יומיים לפני הפיגוע ,הוא העביר את המחבל המתאבד לדירה מבצעית
בירושלים ,צילם אותו וצייד אותו בחגורת הנפץ .מהדירה בירושלים הסיע
אותו אשרף זע'יר ,סוחר בגדים בעל תעודת זהות ירושלמית ,אל מקום
הפיגוע בתל-אביב והנחה אותו לגבי מתווה הפיגוע )פיצוץ בתוך אוטובוס(.
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הקורבנות:

סלומון הוניג ז"ל.
בן  79במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו אישה ,בן ,בת
ונכדים.

עופר זינגר ז"ל.
בן  29במותו.
התגורר בפצאל.
הותיר אחריו הורים ושני
אחים.

יוסף ממיסטלוב ז"ל
בן  39במותו.
התגורר באור יהודה.
הותיר אחריו אשה וארבעה
ילדים ,אם ואחים.

יפה שם טוב חנון ז"ל.
יהונתן )יוני( ג'סנר ז"ל.
רוזינה שושנה סיסו ז"ל.
בת  49במותה.
בן  19במותו.
בת  63במותה.
התגוררה בתל אביב.
התגורר בגלזגו ,סקוטלנד.
התגוררה בבת ים.
הותירה אחריה בעל ,ארבעה הותירה אחריה בת ונכדים ,הותיר אחריו משפחה.
אם ,אחים ואחיות.
ילדים ונכדים.
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אפיון כללי

תאריך 18 :בספטמבר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד ניידת משטרה
סמוך לאם אלפחם.
נפגעים 1 :הרוג וכ 2-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :מרזוק מדחת עבד אללטיף
ע'ואדרה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר ביר אל באשא דרומית מערבית לג'נין ,בן  ,21רווק ,פוצץ עצמו
בתחנת אוטובוס בצומת אם אלפחם .המטען הונח בתיק והופעל נגד
שוטרים ,אשר הגיעו למקום לאחר שקיבלו שיחת טלפון בה נמסר להם על
אדם החשוד כמחבל מתאבד עומד בצומת .הפיגוע בוצע על ידי התארגנות
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" באזור העיירה קבאטיה ,שמדרום לג'נין.
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הקורבן :

סמל משה חיזקיה ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר באליכין.
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אפיון כללי

תאריך 6 :באוגוסט .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד אם אלפחם
במכונית של ערבי ישראלי שהסיעו.
נפגעים :פצוע אחד.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים"
שם המחבל המתאבד :מחמד זכי זכריא אצפר.

מאפייני האירוע
 .1תושב תושב מחנה הפליטים עסכר שליד שכם ,בן  ,19רווק ,עבד בחנות
בשר ,התפוצץ בתוך רכבו של ערבי ישראלי ,תושב נצרת ,ליד אם אלפחם.
האחריות לפיגוע נלקחה על ידי "פת"ח""/תנזים" .הללו הודיעו על נטילת
האחריות לאחר לחץ כבד שהופעל עליהם על ידי משפחתו של המחבל
המתאבד ,שביקשה לדעת מה עלה בגורלו )לאחר שהלה נעדר מביתו זה
מספר ימים לפני הפיגוע(.
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אפיון כללי

תאריך 4 :באוגוסט .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו "361
בצומת הר מירון בגליל העליון.
נפגעים 9 :הרוגים וכ 52-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :ג'האד ח'אלד חמאדה.

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר בורקין שליד שכם ,בן  ,20ירדני במוצאו ,עבד בישראל בעבודות
חשמל אצל דודו ללא היתר .במסגרת עבודתו הכיר את אבראהים מחמד
אבראהים בכרי ,אזרח ישראלי תושב הכפר בענה ,אשר יחד עם חברו הטוב
יאסין בכרי היו שותפים לביצוע הפיגוע .המחבל המתאבד נעצר בשל שהייה
בלתי חוקית בישראל ,גורש לתחומי "הרשות הפלסטינית" ,אך המשיך
לעמוד בקשר טלפוני עם אבראהים בכרי .המחבל המתאבד ביקש את סיועו
של אבראהים בכרי בהסעתו לישראל.
 .2בבוקר הפיגוע יצאו אבראהים בכרי ,יאסין בכרי והמחבל המתאבד לבוש
בבגדים שהיו אמורים לשוות לו מראה ישראלי ,לכיוון העיר כרמיאל ,על
מנת לעלות לאוטובוס בו נוסעים חיילים רבים .בשל המצאות כוחות ביטחון
בכרמיאל נסעו השלושה לכיוון אחת מתחנות האיסוף של האוטובוס.
המחבל המתאבד הורד ועלה על אוטובוס "אגד" "קו  "361הנוסע לצפת.
כשהגיע האוטובוס לצומת מירון הפעיל המחבל המתאבד את מטען הנפץ
שהיה עליו והתפוצץ.
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זירת הפיגוע

)מקור :רויטרס ,צילום :ניר אליאס(

הקורבנות

שרי גולדשטיין ז"ל.
בת  21במותה.
התגוררה בכרמיאל.
הותירה אחריה הורים ,אחות
ואח.

מייסון חסן ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בכפר סג'ור.
הותירה אחריה הורים
ושישה אחים ואחיות.

אדלינה לגונילה קוננן ז"ל.
בת  34במותה.
התגוררה בפיליפינים.
הותירה אחריה משפחה.

מרלין מנחם ז"ל.
בת  22במותה.
התגוררה בספסופה.
הותירה אחריה הורים ,שתי
אחיות ואח.

מרדכי יהודה פרידמן ז"ל.
בן  24במותו.
התגורר בבית שמש.
הותיר אחריו הורים ,אשה
ושני ילדים.

רבקה רוגה ז"ל.
בת  40במותה.
התגוררה בפיליפינים.
הותירה אחריה משפחה.
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רב סמל מתקדם רוני ג'הנם ז"ל.
בן  28במותו .
התגורר במע'ר.

סמל יפעת גבריאלי ז"ל.
בת  21במותה.
התגוררה במצפה אביב.
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סמל עומרי גולדין ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר במצפה אביב.

אפיון כללי

תאריך 30 :ביולי .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ברחוב הנביאים
בירושלים.
נפגעים  5 :פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :חזאם עטא יוסף צרצרה.

מאפייני האירוע
 .1תושב בית ג'אלה ,בן  ,17תלמיד תיכון ,פוצץ מטען בתוך תיק שנשא על גופו,
ברח' הנביאים בירושלים .שני פעילי "פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא"
עלאא' עבד אלכרים ומחמוד המאש ,הודו בחקירותיהם ,כי הם אלה
האחראים להכנת המטען ולשיגורו של המחבל המתאבד לפיגוע.
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אפיון כללי

תאריך 17 :ביולי .2002
אפיון כללי :שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם במדרחוב
נוה שאנן בתל-אביב.
נפגעים 5 :הרוגים וכ 33-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח".
שם המחבלים המתאבדים :אבראהים יאסר נאג'י )?(
אבראהים ולויל )?( ומחמד אסמעאיל חסן עטאללה.
מאפייני האירוע
 .1אברהים יאסר נאג'י ,תושב מחנה הפליטים בלאטה שליד שכם ,בן ,18
ומחמד אסמאעיל חסן עטאללה ,תושב מחנה הפליטים עסכר ,בן  ,19פוצצו
עצמם במדרחוב נווה שאנן בתל-אביב .השניים פוצצו עצמם בהבדל של
כחצי דקה זה מזה ובמרחק של שלושים מטרים האחד מהשני .הפיגוע בוצע
ע"י התארגנות "פת"ח" משכם בראשות עלי עג'ורי .פעילי "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" סיפקו את המטענים לפעולה.
.2

המפגעים יצאו משכם לאזור ג'נין ומשם הועברו לאזור אם אלפחם ,שם
שהו כ 5-שעות .הסעתם לתל-אביב בוצעה ע"י ח'אלד עאשור ,ערבי ישראלי
תושב יפו שנהג להסיע שוהים בלתי חוקיים לישראל .בחקירתו מסר ,כי
השניים אמרו לו שכוונתם לבצע פיגוע התאבדות אולם בשל חשש לחייו
הסיעם למקום הפיגוע.
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הקורבנות

לי בין ז"ל .
בן  33במותו .
התגורר בסין.

אדריאן וסילי אנדס ז"ל.
בן  32במותו.
התגורר ברומניה.

בוריס שאמיס ז"ל.
בן  25במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו הורים ואחות.

הנגיונג קסיו ז"ל.
בן  38במותו.
התגורר בסין.

דימיטרי פונדיקוב ז"ל
בן  33במותו.
התגורר בבת-ים.
הותיר אחריו אישה ובן
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אפיון כללי

תאריך 19 :ביוני .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בגבעה הצרפתית
בירושלים.
נפגעים 7 :הרוגים וכ 39-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים".
שם המחבל המתאבד :סיד וצ'אח חאמד עואצ'ה.

מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,17פעיל "פת"ח""/תנזים" ,פוצץ עצמו בתחנת הסעה
בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים .הפיגוע אוכוון ע"י התשתית המבצעית
של ה"-פת"ח" בשכם.

הקורבנות

גל אייזנמן ז"ל.
בת  5במותה.
התגוררה במעלה אדומים.
הותירה אחריה הורים ואח.

נועה אלון גלסנר ז"ל.
בת  59במותה.
התגוררה בעפרה.
הותירה אחריה בעל ,ארבעה
ילדים ,נכדים ואח.
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טטיאנה יהלסקה ז"ל.
בת  43במותה.
התגוררה ברוסיה.

הדסה )הדס( יונגרייס ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה במגדל העמק.
הותירה אחריה הורים,
ארבעה אחים ואחות.

שמואל אפרים ירושלמי ז"ל.
בן  17במותו.
התגורר בשילה.
הותיר אחריו הורים ושבעה
אחים ואחיות.

גילה שרה קסלר ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בעלי.
הותירה אחריה הורים ,אח
ושתי אחיות.
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מיכל פרנקלין ז"ל.
בת  21במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים
וחמישה אחים ואחיות.

אפיון כללי

תאריך 18 :ביוני .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו "32
בשכונת גילה בירושלים.
נפגעים 19 :הרוגים וכ 50-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :מחמד הזאע עבד אלרחמן אלע'ול.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים אלפארעה שמצפון לשכם ,בן  ,22סטודנט לתואר שני
בלימודי הלכה באוניברסיטת "אלנג'אח" ,פוצץ עצמו באוטובוס "אגד" "קו
 "32בשכונת גילה בירושלים .המתאבד אותר ,גוייס וקיבל הכשרה ע"י
התשתית המבצעית של ה"-חמא"ס" בשומרון בראשות מהנד טאהר.
בתכנון הפיגוע ובביצועו נטלו חלק שני תושבי מזרח ירושלים בעלי תעודת
זהות כחולה .היעד לפיגוע" ,קו  "32של "אגד" הנע מכיוון שכונת גילה
למרכז ירושלים ,נבחר לביצוע הפעולה משום שהוא עוצר בתחנת בית
צפאפא ,אזור בו מתגוררת אוכלוסיה ערבית ,בה לא יצטייר אדם בעל חזות
ערבית כחשוד.
.2

המחבל המתאבד הועבר לבית לחם ,לן בעיר ובבוקר יום המחרת הוסע
לשכונת אבו דיס בירושלים .משם אסף אותו תושב מזרח ירושלים
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והשניים המשיכו בציר הנסיעה לעבר מערב ירושלים .עם הגעתם לתחנה
האוטובוס הסמוכה לבית צפאפא הורד המחבל המתאבד ,עלה על
האוטובוס והתפוצץ.

זירת הפיגוע

)מקור :רויטרס ,צילום :גיל כהן מגן(

הקורבנות:

שני אביצדק אבוצדקה ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים
ושלושה אחים.

הלנה )ללה( איוון ז"ל.
בת  62במותה.
התגוררה בירושלים.
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בועז אלוף אכלופי ז"ל.
בן  54במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אם ,אשה
וחמישה ילדים ,אחות ואח.

גלילה בוגלה ז"ל.
בת  11במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ואח.

מיכל ביאזי מרציאנו ז"ל,
בת  23במותה,
התגוררה בירושלים,
הותירה אחריה הורים ,בעל
ושישה אחים ואחיות,

רפי )רפאל( ברגר ז"ל.
בן  28במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ,אשה
ואח.

לאה ברוך ז"ל.
בת  59במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה שתי בנות.

מנדל מיכאיל ברזון ז"ל.
בן  71במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ,בן ובת
נכדים.

טטיאנה ברסלבסקי ז"ל.
בת  41במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ,בעל,
בן ואחות.

משה זאב הלוי גוטליב ז"ל.
בן  70במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אישה ,בן ובת ,נכדים.

ברוך גרואני ז"ל.
בן  59במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה וארבעה.
ילדים ,שמונה אחים ואחיות.

ראיסה דיקשטיין ז"ל.
בת  69במותה.
התגוררה בירושלים,
הותירה אחרייה אח.

אלפו אורית ,תמי היילה ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה הורים ושבעה אחים
ואחיות.

לאה )ליאת ליאת'וש( יגן ז"ל
בת  23במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים,
שלושה אחים ואחות.

איימן כבהה ז"ל.
בן  23במותו.
התגורר בברטעה אלע'רביה.
הותיר אחריו הורים ,אחים
ואחיות.
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שירי נגארי ז"ל.
בת  22במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ,שני
אחים ושתי אחים.

גילה ג'יזל נקב גולדמן ז"ל.
בת  55במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה שלוש בנות
ונכד.

רחמים )רמי( צדקיהו ז"ל.
בן  51במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ,אשה
וילדים ,שתי אחיות ואח.
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ילנה פלגוב ז"ל.
בת  42במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ושלושה
ילדים.

אפיון כללי

תאריך 17 :ביוני .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד שנחשד ע"י כוח "משמר
הגבול" פוצץ עצמו ליד ליד באקה אלע'רביה.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :פת"ח".
שם המחבל המתאבד :עלאא סלימאן זהד
עראישי/מרשוד.

המחבל המתאבד כפי שמופיע על גבי כרזה של ארגון ה"-פת"ח"
)המקור :אוסף תערוכת השלל "מרכז המידע למודיעין ולטרור"(

פירוט האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים בלאטה שליד שכם ,בן  ,20עובד במפעל למוצרי
חשמל ,פוצץ עצמו סמוך לג'יפ של כוח משמר הגבול באזור הכפר מרג'ה
)אזור באקה אל ע'רביה( .כוח משמר הגבול חשד במחבל המתאבד ,קרא לו
לעצור ומשנוכח ,כי נחשף פוצץ עצמו .לפיגוע היתה אחראית התשתית
המבצעית של "פת"ח" בשכם .עפ"י רשת הטלוויזיה "אלג'זירה" המחבל
המתאבד היה חולה איידס בעקבות מנת דם נגועה שקיבל בשעה שהיה
מאושפז בבית חולים בשכם.
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אפיון כללי

תאריך 11 :ביוני .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בפתח מסעדה
בהרצליה.
נפגעים  :הרוגה אחת וכ 12-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :עמד מחמד אחמד זיאדה.
מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,29נשוי ואב לתינוקת ,פוצץ עצמו בפתח מסעדה בהרצליה.
מבצע פעולת ההתאבדות עבד כסוחר ומצבו הכלכלי היה טוב .בעבר
השתייך ל"-פת"ח" ,אך זמן קצר לפני הפיגוע "חזר בתשובה" והפך
למוסלמי אדוק.

הקורבן

הדר הרשקוביץ ז"ל.
בת  14במותה.
התגוררה בהרצליה.
הותירה אחריה הורים ,אחות
ואח.
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אפיון כללי

תאריך 5 :ביוני .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בסמוך לאוטובוס
"קו  "830ליד צומת מגידו.
נפגעים 17 :הרוגים וכ 42-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :חמזה עארף חסן צמודי.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב ג'נין ,בן  ,18נסע ברכב תופת ,נצמד לחלק האחורי של אוטובוס
"אגד" "קו  "830שנסע לטבריה והתפוצץ בסמוך לו ,כ 500-מטר לפני צומת
מגידו .הוא נשלח ע"י תשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין" באזור ג'נין
בראשות איאד צואלחה .סעיד טובאסי ,פעיל הארגון ,נעצר והודה בחקירתו
בשירות ביטחון כללי ,כי הכין את המטען שהיה ברכב והכין את המחבל
המתאבד לפיגוע .על הרכב הורכבו לוחיות רישוי צהובות )ישראליות(
והוכנסו לתוכו שתי חביות עם חומרי נפץ במשקל של כ 55-ק"ג כל אחת.
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זירת הפיגוע

)מקור :רויטרס ,צילום :ניר אליאס(

הקורבנות

ציון אגמון בוסי ז"ל.
בן  52במותו.
התגורר בחדרה.
הותיר אחריו אם ,אשה ובן,
אחים ואחיות.

אליהו )אליקו( תימסיט ז"ל.
בן  32במותו.
התגורר בשדרות.
הותיר אחריו הורים ,אח
ואחיות.

עדי דהן ז"ל.
בת  17במותה.
התגוררה בעפולה.
הותירה אחריה הורים ,אח
ואחות.

רב"ט לירון אביטן ז"ל.
בת  19במותה.
התגוררה בחדרה.
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שמעון לורנט טימשיט ז"ל.
בן  36במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו אם ,אשה ובן,
שני אחים.

רב"ט אברהם ברזילי ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר בנתניה.

רב"ט דניס בלומין ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר בחדרה.

סמל ויולטה חיזגייב ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה בחדרה.

רב"ט ולדימיר מוררי ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר בחדרה.

סמ"ר אלירן בוסקילה ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר בחדרה.

סמ"ר זיו גלברג ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר בחדרה.

סמ"ר גאנאדי לאסקוב ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר בחדרה.

סמל שריאל כץ ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר בנתניה.

סמל יגאל נויפור ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר בנתניה.

סמל דותן רייסל ז"ל.
בן  22במותו.
התגורר בחדרה.

סמל סיוון ויינר ז"ל.
בת  19במותה
התגוררה בחולון

סמ"ר דוד סטאניסלבסקי ז"ל.
בן  23במותו.
התגורר בנתניה.
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אפיון כללי

תאריך 27 :במאי .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד בית קפה
בקניון "אם המושבות" בפתח תקוה.
נפגעים 2 :הרוגים וכ 30-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים".
שם המחבל המתאבד :ג'האד אבראהים סעוד טיטי.
מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים בלטה שליד שכם ,בן  ,19פוצץ עצמו בכניסה לבית
קפה בקניון "אם המושבות" בפתח תקוה .עפ"י עדי ראיה ,ניסה המתאבד
להיכנס למשחקיית ילדים שבקניון אך לאחר שלא הצליח ,הגיע לבית
הקפה .הפיגוע בוצע ע"י התשתית המבצעית של "פת"ח""/תנזים" בשכם.
המחבל המתאבד שוגר ע"י מספר פעילים ,אחד מהם כמאל ח'טיב ,ששירת
כשוטר במשטרת שכם .המחבל המתאבד הוסע לאזור ראש העין ע"י פעילי
"פת"ח" משכם ומשם עלה על מונית ישראלית ונסע עד לאזור הפיגוע.

הקורבנות

רותי פלד ז"ל.
בת  56במותה.
התגוררה בהרצליה.
הותירה אחריה בעל ושלושה
ילדים.

סיני קינן ז"ל.
בת שנה במותה.
התגוררה בפתח תקווה
הותירה אחריה הורים.
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אפיון כללי

תאריך 24 :במאי .2002
אפיון כללי :הריגת מחבל מתאבד לאחר שפוצץ עצמו
באמצעות מכונית תופת במועדון בתל-אביב.
נפגעים  :כ 7-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :עאמר מחמד עיסא שכוכאני.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב אלבירה שבראמאללה ,בן  ,26נסע ברכב במהירות לכיוון פתח מועדון
ברחוב קיבוץ גלויות בתל-אביב ,נעצר על ידי המאבטח בכניסה ופוצץ את
הרכב מול פתח המועדון .לאחר הפיצוץ נראה המחבל המתאבד כמי שרוצה
לצאת מהרכב והוא נורה שוב ע"י המאבטח .בחלקו האחורי של הרכב הונחו
ארבעה מטעני צינור .בחקירתו ב-שב"כ של אמין זיאד ,פעיל מבצעי של
"פת"ח""/תנזים" ,אשר היה מעורב בשיגורו של המחבל המתאבד לפיגוע,
עלה שמו של פעיל נוסף מחמד אבו חמיד ,כמי שתכנן את הפיגוע והרכיב את
מכונית התופת.
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תצהיר מטעם ארגון ה"-פת"ח" אודות המחבל המתאבד
עאמר שכוכאני ,שמשפחתו קיבלה מנציגיו של צדאם חסין
מענק כספי בעבור ביצוע פיגוע ההתאבדות .לתצהיר צורף
גילוי דעת מטעם "פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא" אודות
הפיגוע )מקור :סקירת "מרכז המידע למודיעין ולטרור "סיוע
עיראקי לטרור הפלסטיני בשטחים"( 2002 ,
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אפיון כללי

תאריך 22 :במאי .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במדרחוב רוטשילד
בראשון לציון.
נפגעים  2 :הרוגים וכ 36-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים".
שם המחבל המתאבד :עיסא עבד רבה אבראהים בדיר.
מאפייני האירוע
 .1תושב דוחא שבפאתי בית לחם ,בן  .17הוא הובל מבית לחם לראשון לציון
ברכבם של אבראהים סרחאנה ממחנה הפליטים אלדהיישה ואשתו מרינה
פינסקי ,יהודיה ואזרחית ישראלית אשר עלתה מרוסיה .מחקירתם של שני
המובילים עלה ,כי מחבלת נוספת ,ערין אחמד ,בת  20מבית סאחור ,אמורה
הייתה להשתתף בפיגוע ההתאבדות .עפ"י התכנית היא התכוונה לפוצץ
עצמה בשלב בו יגיעו כוחות החילוץ וההצלה לטפל בנפגעי הפיצוץ הראשון.
כאשר השניים היו בדרכם לביצוע הפיגוע התחרטה ערין והוחזרה לבית
לחם.
 .2ב 27-במאי  2002נעצרו במחנה הפליטים דהיישה פעילי התשתית המבצעית
של "פת"ח""/תנזים" ,אשר עמדה מאחורי שיגור המחבל המתאבד.
העצורים דיווחו על ההכנות לפעולה שכללו :הכנת המטענים ,השגת הרכב
הגנוב ,הכנת המחבל המתאבד לפיגוע )כולל צביעת שערותיו( ומסירתו לידי
אבראהים ואשתו מרינה.
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פנייה של איש השגרירות הפלסטינית בעמאן
ל-מזכ"ל חזית השחרור הערבית" בעניין קבלת
מענק מטעמו של צדאם חסין לאביו של המחבל
המתאבד שפיצץ עצמו במדרחוב בראשון לציון.

הקורבנות

אלמר דזבראילוב ז"ל.
בן  16במותו.
התגורר בראשון לציון.
הותיר אחריו אם ואחות.

גארי טאוז'יניאנסקי ז"ל.
בן  65במותו.
התגורר בראשון לציון.
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אפיון כללי

תאריך 20 :במאי .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בתחנת אוטובוס
ליד ג'יפ של "משמר הגבול" בצומת התענכים בדרך
לעפולה.
נפגעים :כ 3-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :מחמד עואד אבראהים חמדיה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב ג'נין ,בן  ,20חייט במקצועו ,פוצץ עצמו בתחנת אוטובוס בצומת
"התענכים" בסמוך לג'יפ משמר הגבול .הפיגוע בוצע ע"י תשתית "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" בג'נין ,בראשותו של איאד צואלחה .מחמד אבו
טביח' ,פעיל מבצעי של הארגון ,נעצר והודה בחקירתו ,כי הוא גייס את
המחבל המתאבד לפיגוע.
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אפיון כללי

תאריך 19 :במאי .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בשוק בנתניה.
נפגעים 3 :הרוגים וכ 60-פצועים.
הארגון המבצע" :החזית העממית לשחרור פלסטין".
שם המחבל המתאבד :אסאמה עאדל אחמד בושכאר.
מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים עסכר שליד שכם ,בן  ,18הגיע לשוק בנתניה לבוש
מדי צה"ל ונושא תיק שחור .בשל חזותו הוא נחשד ומיד לאחר מכן
התפוצץ .הפיגוע בוצע ע"י התשתית המבצעית של "החזית העממית לשחרור
פלסטין" בשכם .פעילי התשתית שעמדו מאחורי פיגוע זה קיימו קשר שוטף
באמצעות הטלפון ובאמצעות שליחים עם עצורי ה"חזית העממית לשחרור
פלסטין" ביריחו ועדכנו אותם בדבר אכוונה לבצע את הפיגוע.
 .2עאדל עדנאן מחמוד ג'ומעה ,תושב טייבה ,נעצר והודה בחקירתו ,כי הסיע
את המחבל המתאבד ,יחד עם בחורה ,אשר שימשה כמובילת המתאבד.
לאחר הפיגוע הוא החזיר את מובילת המתאבד לבאקה אלע'רביה.
ב 6-ביוני 2002 ,נעצרה המובילה ,דעאא' זיאד ג'מיל ג'יוסי ,תושבת טול
כרם ,סטודנטית באוניברסיטת "אלנג'אח" .היא ציינה בחקירתה ,כי
התבקשה ע"י פעילי "החזית העממית" משכם להוביל את המחבל המתאבד
לנתניה במטרה לשוות להגעתו מראה תמים.
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הקורבנות

ארקדי ויזלמן ז"ל.
בן  39במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו אשה ושתי בנות.
הורים ואח.

ויקטור טטרינוב ז"ל.
בן  62במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו שני בנים ,אם
ואחות.
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חביב יוסף ז"ל.
בן  70במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו אשה ,שישה
ילדים ,שבעה נכדים ואחות.

אפיון כללי

תאריך 8 :במאי .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד נפצע קשה כאשר פוצץ עצמו
בתחנת הסעה בצומת מגידו.
נפגעים 3 :פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :זידאן מחמד סעיד נמר זידאן.
מאפייני האירוע
 .1תושב ג'נין ,בן  ,19פוצץ מטען חבלה שנשא בתיקו בתחנת הסעה בצומת
מגידו .חלק מהמטען התפוצץ .לאחר הפיצוץ בוצע לעברו ירי על ידי חבלן
שהיה במקום .המחבל המתאבד נפגע ברגליו וידיו .בהמשך פוצץ שאר
המטען שנשאר בתיק על ידי רובוט משטרתי .בחקירתו בשירות ביטחון
כללי מסר המחבל המתאבד ,כי פנה למחמוד טואלבה ,מי שהיה מראשי
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" בג'נין ,וביקש ממנו לבצע את פעולת
ההתאבדות .שליח מטעמו של מחמוד טולאבה מסר למתאבד מטען במשקל
של כ 18-ק"ג .המחבל המתאבד נסע במונית לכפר ענין ,משם עבר ברגל לאם
אלפחם ,והמשיך בטרמפ לואדי ערה.
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אפיון כללי

תאריך 7 :במאי .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במועדון ביליארד
בראשון לציון.
נפגעים 15 :הרוגים וכ 51-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :מחמד ג'מיל אחמד מעמר.

מאפייני האירוע
 .1תושב קריות שבשכם ,בן  ,28מוצאו מירדן ,מזוהה עם ה"-חמא"ס" .הוא
נכנס בסביבות השעה  22:55למועדון "שפילד" באזור התעשיה בראשון
לציון ,כשבידו מזוודה ,צעד לעבר התקהלות סביב מכונות המזל פוצץ את
עצמו .את הפיגוע ביצעה תשתית ה"-חמא"ס" בראמאללה בשיתוף עם
חולייה של ה"-חמא"ס" מירושלים.

הקורבנות

אסתר בבלאר כהן ז"ל.
בת  53במותה.
התגוררה בבת ים.
הותירה אחריה שלושה ילדים
ונכדים.

יצחק בבלאר ז"ל.
בן  58במותו.
התגורר בבת ים.
הותיר אחריו שלושה
ילדים ,שני נכדים ,אחים
ואחיות.
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מלכה רגינה בוסלן פרס ז"ל.
בת  63במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה ילדים ,אח
ואחות.

נוהא חנאווי ז"ל.
בת  51במותה.
התגוררה בתל אביב -יפו.
הותירה אחריה שלושה ילדים.

אנט טרמפורוש אלמסי ז"ל.
בת  36במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה אם ,בעל
ושלושה ילדים ,אח ואחות.

ניר )נירי( לובטין ז"ל.
בן  29במותו.
התגורר בראשון לציון.
הותיר אחריו הורים ,אשה ,בן
ובת ,שלוש אחיות ואח.

שושנה מגורי ז"ל.
בת  50במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה בעל ,שלושה
ילדים ונכדים.

שרוך רסאן ז"ל.
בן  60במותו.
התגורר בחולון.
הותיר אחריו אשה וארבעה
ילדים.

אברהם אבי בייז ז"ל.
בן  26במותו.
התגורר בנס ציונה.
הותיר אחריו ורים ושלושה
אחים.

עדנה כהן דבח ז"ל.
בת  61במותה
התגוררה בחולון
הותירה אחריה בעל ,ארבעה
ילדים 11 ,נכדים ,אח ואחות.

רחמים )רמי( קמחי ז"ל.
בן  57במותו.
התגורר בראשון לציון.
הותיר אחריו אשה ,שלושה
ילדים ,נכדים ,אם ואחים.

ישראל שיקאר ז"ל.
בן  49במותו.
התגורר בראשון לציון.
הותיר אחריו הורים ,אשה,
שלושה ילדים ,נכד ואחים.

דליה מסה ז"ל.
בת  56במותה.
התגוררה בנחלת יהודה.
הותירה אחריה בת .

פנינה הקרי עזר ז"ל.
בת  60במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה בעל ,ארבעה
ילדים ,עשרה נכדים ואח.

רפאל חיים ז"ל.
בן  64במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו אשה ,ששה
ילדים ונכדים.
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אפיון כללי

תאריך 20 :באפריל .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד מחסום צה"ל בקלקיליה.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :מחמוד מחמד חסין שולי.
מאפייני האירוע
 .1מחבל מתאבד התפוצץ סמוך למחסום צה"ל ,מערבית לקלקיליה במהלך
נוהל מעצר חשוד .באתר האינטרנט של ה"-חמא"ס" פורסמה הודעה לא
רשמית ,לפיה מבצע הפעולה ליד קלקיליה הנו מחמוד מחמד חסין שולי
מהעיירה עצירה אלשמאליה ,צפונית לשכם .דובר ה"-חמא"ס" ציין ,כי לא
פורסמה נטילת אחריות רשמית בשל סיבות ביטחוניות .מחמוד שולי שירת
בביטחון הכללי של "הרשות הפלסטינית" .פעולת ההתאבדות בוצעה
בשיתוף פעולה בין התשתיות המבצעיות של ה"-חמא"ס" בשכם
ובקלקיליה.
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אפיון כללי

תאריך 19 :באפריל .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באמצעות רכב
תופת ליד עמדת צה"ל בצומת גוש קטיף שברצועת עזה.
נפגעים  2 :פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :עבדאללה חסן ג'מעה אבו עודה.

מאפייני האירוע
 .1תושב ח'אן יונס ,בן  ,19נהג במכונית תופת ,מסוג טנדר פיג'ו  .504המחבל
המתאבד הגיע עם המכונית לעמדת צה"ל בצומת גוש קטיף ,כאשר לפניו
ובצמוד לו שתי מכוניות נוספות שהסתירו את חזית הרכב מפני תצפית
צה"ל במקום .כאשר התרחקו שתי המכוניות הראשונות מהצומת האט
המחבל המתאבד את מהירות הרכב מטרים ספורים בסמוך לעמדה .חייל
שהיה בעמדה כוון לעברו נשק על מנת לירות לעברו .המחבל המתאבד הסיט
את הרכב ממסלול הנסיעה ,התקרב לקירות הבטון המקיפות את העמדה
ופוצץ את עצמו בתוך הרכב.
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אפיון כללי

תאריך 12 :באפריל .2002
אפיון כללי :מחבלת מתאבדת פוצצה עצמה בשוק מחנה יהודה
בירושלים.
נפגעים 6 :הרוגים ,ארבעה ישראליים ושני עובדים זרים
מסין ,וכ 60-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים".
שם המחבלת המתאבדת :ענדליב ח'ליל מחמד סלימאן
)אלאחטקאטקה(.

המחבלת המתאבדת
המחבלת המתאבדת כפי שהופיעה על גבי כרזה מטעם ה"-פת"ח"
)מקור :אוסף תערוכת השלל "מרכז המידע למודיעין ולטרור"(

מאפייני האירוע
 .1תושבת בית לחם ,בת  .21פעילת "פת"ח""/תנזים" .הפיגוע הוכוון ע"י מעתז
הימוני מחברון ,פעיל ארגון המחבלים הפרו עיראקי "החזית לשחרור
פלסטין" )חש"פ( ,שנעצר במסגרת מבצע "חומת מגן" .מרואן זלום ,פעיל
בכיר של "פת"ח""/תנזים" בחברון ,הכין את המטען לפיגוע .המטען הורכב
משלושה צינורות פלסטיק וסוללה והוטמן בתיק נשים שחור לצורך
הסוואתו .ביום הפיגוע הוסעה המחבלת המתאבדת לאבו דיס ומשם נסעה
במונית לתוך העיר ירושלים והגיעה אל שוק מחנה יהודה .שם פוצצה עצמה
בסמוך לאוטובוס "אגד" .ברקע לפעולת ההתאבדות של ענדליב עמד ,ככל
הנראה ,חשד לקיום יחסי מין מחוץ לנישואין עם פעיל "פת"ח".
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הקורבנות

סוהילה חושי מאיר זדה ז"ל .ניסן כהן ז"ל.
בן  57במותו.
בת  47במותה.
התגורר בירושלים.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים וסבתא ,הותיר אשה ,ששה ילדים ושני
נכדים ,שלוש אחיות.
בעל ,ארבעה ילדים ונכדה,
אחים ואחיות.

רבקה פינק ז"ל.
בת  77במותה
התגוררה בירושלים
הותירה אחריה ארבעה ילדים
ונכדים

קסיניאנג צ'אי ז"ל.
בן  31במותו
התגורר בסין
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צ'ונמל לין ז"ל.
בן  34במותו.
התגורר בסין.

ילנה קונרב ז"ל.
בת  43במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בת ואב

אפיון כללי

תאריך 10 :באפריל .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "אגד"
ליד צומת יגור.
נפגעים 8 :הרוגים וכ 17-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :ראע'ב אחמד עזת ג'רדאת.
מאפייני האירוע
 .1תושב סילת אלחארתיה מצפון מערב לג'נין ,בן  ,18פוצץ עצמו בתוך
אוטובוס "אגד" שהיה בדרכו מחיפה לירושלים בין צומת יגור לצומת
העמקים .מאחורי הפיגוע עמדה תשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין"
בג'נין בראשות איאד צואלחה וח'אלד זכארנה.

הקורבנות

אבינעם אלפי'ה ז"ל.
בן  25במותו.
התגורר בקרית אתא.
הותיר אחריו הורים ואח.

רב שוטר קרן פרנקו ז"ל.
בת  18במותה.
התגוררה בקריית ים .

רב סמל מתקדם )מיל'(
שלומי בן חיים ז"ל.
בן  27במותו.
התגורר בקריית ים.

רב סמל מתקדם )מיל'(
ניר דניאלי ז"ל.
בן  24במותו.
התגורר בקריית אתא.

רב סמל מתקדם )מיל'(
זאב חניק ז"ל.
בן  24במותו
התגורר בכרמיאל.

רב שוטר נועה שלמה ז"ל.
בת  18במותה.
התגוררה בנהריה.
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רב סמל בכיר שימשון
סטלקול ז"ל.
בן  33במותו.
התגורר בקריית ים.

סמל מיכאל ויצמן ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר בקריית ים.
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אפיון כללי

תאריך 1 :באפריל .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד מחסום
משטרתי בירושלים.
נפגעים :הרוג אחד )שוטר(.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים".
שם המחבל המתאבד :ראמי מחמד חסין עיסא
אלשוהנה.
מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים דהיישה ליד בית לחם ,בן  ,23היה חבר בחוליית
"פת"ח""/תנזים" ,שחבריה נעצרו .החולייה ביצעה עשרות פיגועי ירי
ומטענים באזור בית לחם וירושלים .ביום הפיגוע הבחינו שוטרים ,שעמדו
במחסום משטרתי ברח' "הנביאים" פינת "שבטי ישראל" בירושלים ,ברכב
חשוד .כאשר הגיעו שני השוטרים לבדוק את הרכב אירע פיצוץ.
 .2מעדויות במקום עלה ,כי נהג ,אשר הוביל את המתאבד ,נמלט שניות לפני
הפיצוץ .מוביליו של המתאבד לפיגוע  -אחים תושבי מחנה הפליטים
דהיישה  -נעצרו .בחקירתם הודו העצורים בסיוע בהעברתו של המחבל
המתאבד למקום הפיגוע ,תוך ניצול תעודות זיהוי כחולות של אשתו ובתו
של אחד הפעילים לשם הובלתו של המחבל המתאבד לירושלים.

הקורבן

תומר מרדכי ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר בתל-אביב.
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אפיון כללי

תאריך 31:במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד מרפאה
באפרת.
נפגעים 6:פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :ג'מיל ח'לף מצטפא חמיד.
מאפייני האירוע
 .1תושב בית לחם ,קטין בן  ,16אשר גוייס על ידי ה"-פת"ח" ,הוא הגיע ברכב
עד לשער היישוב אפרת ,ירד מהרכב כעשרה מטרים לפני השער ,נכנס ברגל
ליישוב ופוצץ עצמו בסמוך לתחנת "מגן דוד אדום" .את המטען שהיה על
גופו הכינו שני פעילים מראשי תשתית ה"-פת"ח" בבית לחם ,ריאד אל
עמור ואברהים עביאת ,שיזמו ואכוונו את הפיגוע.
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אפיון כללי

תאריך 31:במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במסעדת "מצה"
בחיפה.
נפגעים 15 :הרוגים וכ 34-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :שאדי זכריא רצ'א טובאסי.
מאפייני האירוע
.1

שאדי טובאסי ,תושב ג'נין ,בן  ,24בעל תעודת זיהוי ישראלית ,1בשל היות
אמו אזרחית ישראלית תושבת הכפר מוקיבלה שבמורדות הגלבוע ,על גבול
"הקו הירוק" הוא נכנס למסעדת "מצה" בשכונת נוה שאנן שבחיפה כשעל
גופו מטען שהוסלק בחגורת נפץ ופוצץ עצמו .הפיגוע בוצע באכוונת תשתית
ה"-חמא"ס" בג'נין בראשות קייס עדואן .המחבל המתאבד היה עצור
בעבר בגין הפרות סדר וכמו כן נעצר מספר פעמים בישראל על רקע פלילי.
בעת שהותו ב"שטחים" הוא נעצר על ידי "הרשות הפלסטינית" והואשם
בשיתוף פעולה עם ישראל .הוא רצה "לטהר" את שמו ופנה ל"-חמא"ס"
בבקשה להוכיח ,כי אינו משתף פעולה באמצעות ביצוע פיגוע התאבדות.
הגעתו למקום הפיגוע ובחירת עיתויו נעשו באופן עצמאי ,ללא ליווי ,תוך
ניצול העובדה ,כי הייתה ברשותו תעודת זהות ישראלית.

1

אימו של המחבל המתאבד מהכפר מוקיבלה שבישראל נישאה לתושב ג'נין ועברה להתגורר בבית משפחתו ,מעברו
השני של "הקו הירוק" משפחת טובאסי התגוררה בג'נין אולם בני המשפחה קיבלו אזרחות ישראלית .מכיוון
שהמחבל המתאבד החזיק בתעודת זהות ישראלית הוא יכול היה לעבור את הגבול בחופשיות על מנת לבצע את
הפיגוע.
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הקורבנות:

אורלי אופיר ז"ל.
בת  15במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה הורים ושתי
אחיות.

קרלוס דניאל וגמן ז"ל.
בן  50במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אב ,שתי בנות,
אח ובת זוג.

משה לוין ז"ל.
בן  51במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אשה ושני ילדים.

דניאל מנצ'ל ז"ל.
בת  22במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה הורים
ואחים.

סוהיל עדווי ז"ל.
בן  32במותו.
התגורר בטורעאן.
הותיר אחריו אשה ושני
ילדים ,אב ,שני אחים ואחות.

דב )דבלה( צ'רנוברודה ז"ל.
בן  67במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו בת-זוג ,שלושה
ילדים ושישה נכדים ,שתי
אחיות.

רן קורן ז"ל.
בן  18במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אם ואחות.

שמעון )לייבי( קורן ז"ל.
בן  54במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אישה.

עופר רון ז"ל.
בן  18במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אם.

ענת רון ז"ל.
בת  21במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה אם.

גל קורן ז"ל.
בן  14במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אם ואחות.

אביאל רון ז"ל.
בן  54במותו.
התגורר בחפה.
הותיר אחריו אשה ואם.
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עדי שירן ז"ל.
בת  17במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה הורים ,אח
ואחות.

ירושלמי קרלוס ז"ל.
בן  52במותו.
התגורר בכרכור.
הותי אחריו אישה בן ובת.
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יעקב )קובי( שני ז"ל.
בן  52במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו הורים ,אשה ,בן
ובת ,אח ואחות.

אפיון כללי

תאריך 30 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במכונית ומחבל מתאבד
נוסף הרג במהלך התקלות עם כוח "משמר הגבול" באזור באקה
אלע'רביה.
נפגעים :הרוג אחד )שוטר( פצוע אחד )שוטר(.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :מג'די עבד אלג'ואד עבד אלג'באר ח'נפר.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב ג'נין ,בן  .21הוא הוכן לפעולה ע"י אחמד עלי מחמוד אבו חצ'ר ,תושב
שכם ,פעיל ב"-פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא" ויד ימינו של נאצר עויס
מפקד "פת"ח""/תנזים" בשכם .ביום הפיגוע יצא המחבל המתאבד
במכונית בעלת לוחיות רישוי ישראליות ,כשעל גופו חגורת נפץ ,יחד עם
מחבל מתאבד נוסף ,פתחי עמירה ,שהיה חמוש ברובה  .M-16השניים הגיעו
לאזור באקה אלע'רבייה ,הופתעו על ידי כוח "משמר הגבול" והתפתחו
חילופי אש .במהלך חילופי האש פוצץ המחבל המתאבד את חגורת הנפץ
שעליו בעוד חברו ,פתחי ,יורה לעבר הכוח ,עד שנהרג מאש שוטרי "משמר
הגבול".
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הקורבן

רב סמל מתקדם קונסטנטין דנילוב ז"ל.
בן  23במותו.
התגורר באור עקיבא.
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אפיון כללי

תאריך 30 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בבית הקפה
"מיי קופי שופ" בתל-אביב.
נפגעים :הרוגה אחת וכ 29-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :מהנד אבראהים פיאצ'
צלאחאת.

מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,23נכנס לבית הקפה "מיי קופי שופ" בתל-אביב כשהוא
לבוש במכנסי ג'ינס ומעיל כחול ,נעמד ליד דלפק המשקאות ופוצץ עצמו.
המתאבד גויס כשלושה חודשים לפני הפיגוע ל"-פת"ח""/גדודי חללי
אלאקצא" בשכם .ביום הפיגוע יצא בבוקר מכפרו לישראל לאחר שהתגלח
והסתפר תספורת קצרה מאוד כדי לשוות לו מראה ישראלי .טרם צאתו
הוא סיפר למשפחתו על כוונתו לבצע פיגוע.

הקורבן

רחל נסרין צ'רכי הור ז"ל.
התגוררה בבת ים.
הותירה אחריה הורים ,בעל,
בת ושני בנים ,אחות ושני
אחים.
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אפיון כללי

תאריך 27 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בעת סעודת ליל
הסדר בבית מלון "פארק" בנתניה.
נפגעים 30 :הרוגים וכ 144-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :עבד אלבאסט מחמד עודה.

פוסטר בו מודיעה תנועת ה"-חמא"ס" בטול כרם על מותו של המחבל המתאבד .בחלקו העליון
של הפוסטר מצוטט פסוק מהקוראן ,לפיו מבטיח אללה חיים טובים יותר בגן עדן לאותם
מאמינים שיהרגו תוך כדי מלחמה למענו .במרכז הפוסטר מופיעה תמונתו של עבד אלבאסט עודה
כשבידו הימנית רובה  ,M-16בידו השמאלית קוראן וחגורת הנפץ לגופו.

המחבל המתאבד ,מקריא את צוואתו .הקראת הצוואה נעשתה בסרט וידאו ,שהוקרן בטלוויזיית
"אלמנאר" של "החזבאללה" יום לאחר הפיגוע )טלוויזיית "אלמנאר" 28 ,במרס .(2002
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מאפייני האירוע
 .1עבד אלבאסט מחמד עודה ,תושב טול כרם ,בן  ,25פוצץ עצמו בחדר אוכל
של מלון "פארק" בנתניה בעת סעודת ליל הסדר כשהוא מחופש לאישה.
מאחורי הפיגוע עמדו אנשי התשתיות המבצעיות של "חמא"ס" בטול כרם
ובשכם ,בראשות עבאס בן מחמד אלסיד ומהנד טאהר .עבאס אלסיד ,ראש
התשתית של ה"-חמא"ס" באזור טול כרם הודה בחקירתו ,כי תכנן להוציא
הפיגוע חודשים רבים קודם לכן ,אולם תוכניותיו נדחו.
 .2טרם הפיגוע הכינו עבאס אלסיד ופעילי "חמא"ס" נוספים את עבד
אלבאסט לביצוע הפיגוע :המחבל המתאבד גילח את זקנו ,התאפר ,לבש
מכנסי ג'ינס כחולים נשיים ,נעל נעלי נשים ,חבש פיאה נוכרית ולבש חולצה
חומה ומעליה מעיל עור חום בעל צווארון מנומר  -כל זאת לשם היטמעות
כאשה באזורים הומי אדם בישראל .עבאס אלסיד צייד את המחבל
המתאבד בתעודת זהות של אישה ובחגורת נפץ בה הוטמן חומר נפץ במשקל
 10ק"ג והסביר לו כיצד להפעילה.
.3

מהנד טאהר ,תושב שכם ,היה אחראי לאספקת חגורות הנפץ מהתשתית
בשכם לתשתית בטול כרם .פתחי חציב ,תושב טול כרם הודה בחקירתו ,כי
רכש רכב בישראל ובו הוביל את המתאבד עד לטול כרם .משם עברו השניים
לרכב אחר ובאמצעותו נכנסו לישראל והגיעו לנתניה.

 .4הפיגוע במלון "פארק" בליל סדר היה הפיגוע הקטלני ביותר מאז תחילת
האירועים האלימים בספטמבר  2000ועד עצם היום הזה .הפיגוע זיעזע את
דעת הקהל בארץ ובעולם והביא לכניסת צה"ל לשטחי "הרשות
הפלסטינית" והשתלטותו על הערים הגדולות )מבצע "חומת מגן"(.2

 2ניתוח הפיגוע במלון "פארק" מצוי בלקט מידע מה 22-במרס ": 2005רצח אזרחים בליל הסדר במלון "פארק"
בנתניה  :אנטומיה של פעולות טרור רצחניות כמקרה מבחן לאופייה הטרוריסטי של ה"-חמא"ס" ולמעורבות
הנהגתה המדינית בפעולות מבצעיות  -טרוריסטיות".
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זירת הפיגוע

מימין :כדוריות מתכת ופיסות מתכת שהוספו לחומר הנפץ על מנת להרבות בנפגעים .משמאל :החורבן וההרס
שנותרו בחדר האוכל של מלון "פארק" לאחר פינוי ההרוגים והפצועים
)מקור" :רויטרס" ,צילום :חבקוק לוינסון(

הקורבנות:

רב סמל מתקדם אברהם בקרמן ז"ל.
בן  23במותו.
התגורר באשדוד.

שולמית אברמוביץ' ז"ל.
בת  68במותה.
התגוררה בחולון.
הותירה אחריה בעל ושתי בנות.

סמ"ר סיוון וידר ז"ל.
בת  20במותה.
התגוררה בבקעות.

עמירם חממי ז"ל.
בן  44במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו אשה ושישה ילדים,
הורים ,שישה אחים ואחיות.

דוד אנחוביץ ז"ל.
בן  79במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו אישה ובן.

שמעון בן ארויה ז"ל.
בן  45במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו אם ,אשה ושלושה
ילדים.
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מרים גוטזגן אורן ז"ל.
בת  79במותה.
התגוררה ברמת גן.
הותירה אחריה בעל ,בת ,נכדים ונין.

חוה )אוה( וייס פרידמן ז"ל.
בת  73במותה.
התגוררה בפתח תקווה.

מריאן למן זאווי ז"ל.
בת  76במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה בעל ,שלושה ילדים
ונכדים.

אדית אן-מרי פריד ז"ל.
בת  46במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה אם ושני ילדים.

פרלה הרמלה ז"ל.
בת  79במותה.
התגוררה בשוודיה.
הותירה אחריה שני בנים,
שישה נכדים ונין.

אברהם יעקב )ארנסט( וייס ז"ל.
בן  79במותו.
התגורר בפתח תקווה.

ג'אורג' יעקובוביץ' ז"ל.
בן  79במותו.
התגורר בחולון.
הותיר אחריו בת.

לולה לבקוביץ המבורגר ז"ל.
בת  86במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בת ,נכדים
ונינים.

פורוק נעימי קטיראי ז"ל.
בת  61במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה בעל ,שני
ילדים ונכדים.

אנדרי סטפן פריד ז"ל.
בן  47במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו שני ילדים ואח.
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אליהו נקשז"ל.
בן  90במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו אשה ,אחים
ואחיות.

יהודית קורמן ז"ל.
בת  70במותה.
התגוררה ברמת השרון.
הותירה אחריה בן ,בת ונכדים.

דבורה מולוק קרים פלסטיאן ז"ל.
בת  71במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה שתי בנות ,שלושה
נכדים ונין.

מיכאל אמו-קרים קרים ז"ל.
בן  81במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו משפחה.

עירית רשל ז"ל.
בת  48במותה.
התגוררה במושב חרב לאת.
הותירה אחריה בעל ושתי בנות.

אלתר בריטויץ' ז"ל.
בן  88במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו שני ילדים ושמונה נכדים.

יוליה תלמי בייגלמן ז"ל.
בת  86במותה.
התגוררה בתל אביב .
הותירה אחריה אח.

אליעזר קורמן ז"ל.
בן  74במותו.
התגורר ברמת השרון.
הותיר אחריו שני ילדים וחמישה
נכדים.

קלרה רוזנברג ז"ל
בת  77במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה שני ילדים ושבעה
נכדים.

אנה יעקובוביץ ז"ל.
בת  78במותה.
התגוררה בחולון.
הותירה אחריה בן.

פרידה בריטויץ' ז"ל.
בת  86במותה .
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה שני ילדים
ושמונה נכדים.

שרה לוי הופמן ז"ל
בת  89במותה.
התגוררה בתל אביב
הותירה אחריה בן ושלושה נכדים.

רוגן חנה ז"ל.
בת  90במותה.
התגוררה בנתניה.

וידר זאב ז"ל.
בן  50במותו.
התגורר בבקעות.
הותיר אחריו בן ובת.
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אפיון כללי

תאריך 29 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבלת מתאבדת פוצצה עצמה בסופרמרקט
בקרית יובל בירושלים.
נפגעים :שני הרוגים וכ 22-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים"
שם המחבלת המתאבדת :איאת מחמד לטפי אלאח'רס.

המחבלת המתאבדת

מאפייני האירוע
 .1איאת אלאח'רס ,בת  ,18ממחנה הפליטים דהיישה שליד בית לחם.
המחבלת המתאבדת נשאה את המטען שהוכן עבורה בתיק נשים שחור.
אבראהים סראחנה ואחיו מוסא סראחנה .הובילו את המחבלת המתאבדת
בטנדר אדום עד סמוך לסופרמרקט שבשכונת קריית יובל בירושלים .לפני
הפיגוע ,ניגש מוסא סראחנה אל שתי רוכלות קשישות ערביות והזהיר אותן
מפני הפיגוע שעומד להתרחש.
.2

המחבלת המתאבדת ,תלמידת תיכון מצטיינת ,גוייסה ע"י ארוסה שהיה
פעיל "פת"ח""/תנזים" היא קיימה ,ככל הנראה ,יחסי מין טרם הנישואין
עם ארוסה וייתכן שאף הרתה לו .מעשה זה חורג מקוד התנהגות בחברה
הפלסטינית השמרנית וקרוב לוודאי שהיווה את אחת הסיבות לביצוע
הפיגוע.
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הקורבנות:

חיים מינו סמדר ז"ל.
בן  55במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה וחמישה
ילדים ,אחים ואחיות.

רחל )חלי( לוי ז"ל.
בת  17במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ושני
אחים.
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אפיון כללי

תאריך 26 :במרס .2002
אפיון כללי :כישלון ניסיון ביצוע פיגוע התאבדות
במחסום חארס שליד קלקיליה.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :החזית העממית לשחרור פלסטין".
שם המחבל המתאבד :אינו ידוע.

מאפייני האירוע
 .1כוח של משטרת ישראל ,שישב ברכב משטרתי זיהה אדם חשוד שעמד
בקרבת צומת חארס ,שליד קלקיליה .הכוח המשטרתי ,קרא לו להתקרב
לשם ביצוע תחקור המחבל המתאבד התקרב לעבר הרכב המשטרתי ,וניסה
להפעיל חגורת נפץ אותה נשא על גופו .עם זיהוי ניסיון ההפעלה התרחק
הרכב המשטרתי מהמקום .המחבל המתאבד הסיר את חגורת הנפץ שנשא
על גופו ונמלט לתוך כפר חארס .התארגנויות "החזית העממית לשחרור
פלסטין" משכם ומג'נין עמדו מאחורי הפעולה.
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אפיון כללי

תאריך 22 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במחסום צה"ל
שממזרח לשכם.
נפגעים :חייל אחד פצוע.
הארגון המבצע" :תנזים""/פת"ח"
שם המחבל המתאבד :ענאד רשיד חסין שקיראת.

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים עין בית אלמאא' שבפאתי שכם ,בן  ,25אשר נשא על
גופו חגורת נפץ ,נסע במונית פלסטינית ,ירד ליד מחסום סאלם ופוצץ עצמו.
הפיגוע בוצע בשיתוף פעולה בין תשתיות "פת"ח""/תנזים" בשכם ובג'נין
בסיוע "הג'האד האסלאמי בפלסטין" .המחבל המתאבד ואדם נוסף
הועברו לידי מחמד נוריסי ,פעיל "פת"ח""/תנזים" ממחנה הפליטים ג'נין,
שהיה אמור להוציאם לפיגוע .השניים חזרו מסיבה לא ברורה ונעצרו ע"י
מחסום צה"ל .במהלך מעצרו ע"י חיילי המחסום פוצץ עצמו המחבל
המתאבד.
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אפיון כללי

תאריך 21 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בבית קפה
ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים.
נפגעים :שלושה הרוגים וכ 80-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :מחמד משהור מחמד
ח'שאיקה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר טלוזה שמצפון לשכם ,בן  ,21שירת במשטרה הפלסטינית
בשכם ,פוצץ עצמו בפתח בית קפה ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים .בעבר
נעצר המחבל המתאבד בידי מנגנוני הביטחון של "הרשות" בעקבות מידע
מישראל אודות כוונתו לבצע פיגוע התאבדות בתחומי "הקו הירוק".
.2

בחקירתו בידי מנגנוני הביטחון הפלסטיניים הוא הודה ,כי התכוון לבצע
פיגוע ברעננה וכי בנוסף היה מעורב בהחדרת שני המתאבדים ,שפוצצו
עצמם לאחר שנתקלו בכוחות ביטחון ישראליים ליד היישוב מי עמי.
המחבל המתאבד הועבר ,לבקשת הפלסטינים ,באישור ובליווי ישראלי
מטול כרם לראמאללה לצורך מעצרו שם ,ואז שוחרר ממעצר או שנמלט
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תוך העלמת עין מצד אנשי "הרשות" .המחבל המתאבד שב ויצר קשר עם
נאצר שאויש מה"-פת"ח" אשר ניסה בעבר להוציאו לפיגוע.
 .3מאכווניו ומשלחיו של מחמד ח'שאיקה לפיגוע היו עבד אלכרים עוויס
ונאצר שאויש המשתייכים לתשתית "פת"ח""/תנזים" בג'נין .הובלתו של
מחמד למקום הפיגוע נעשתה בידי שתי נשים ,שנעצרו ע"י כוחות הביטחון
הישראליים.

הקורבנות

רב סמל מתקדם גד שמש ז"ל.
בן  34במותו.
התגורר בירושלים.

יצחק כהן ז"ל.
בן  48במותו.
התגורר במודיעין.
הותיר אם ,אשה ושישה
ילדים ,אחים ואחות.
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ציפורה שמש ז"ל.
בת  29במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה שני ילדים
והורים.

אפיון כללי

תאריך 20 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו "823
בוואדי ערה.
נפגעים :שבעה הרוגים )מתוכם ארבעה חיילים( וכ28-
פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :רפאת תחסין סלים נג'יב אבו
דיאק.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר סילת אלדהר ,דרומית לג'נין ,בן  ,24עבד בחנות בגדים בג'נין.
המחבל המתאבד עלה בצומת אום אלפחם לאוטובוס "אגד" "קו ,"823
שנסע מ-ת"א לנצרת עילית .הוא פוצץ עצמו בצומת מוסמוס שבוואדי ערה.
התשתית המבצעית של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" באזור ג'נין
בראשותו של ת'אבת מרדאוי עמדה מאחורי הפיגוע.
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הקורבנות

אלון זאב גולדנברג ז"ל.
בן  27במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו הורים ואח.

מוגוס מהרטו ז"ל.
בן  75במותו.
התגורר בחולון.
הותיר אחריו ארבעה ילדים.

בלה שניידר ז"ל.
בת  53במותה.
התגוררה בחדרה.
הותירה אחריה בעל ושני בנים,
אם ואחות.

סמל מיכאל אלטפירו ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר בפרדס חנה.

סמ"ר שמעון אדרי ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר בפרדס חנה.

רב סמל בכיר מאיר
פחימה ז"ל.
בן  40במותו.
התגורר בחדרה.

רב"ט אהרון רביבו ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר בעפולה.
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אפיון כללי

תאריך 17 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בצומת הגבעה
הצרפתית בירושלים.
נפגעים :כ 25-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :אכרם אסחאק עבדאללה
אלנבתיתי.

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים עאידה ,שבפאתי בית-לחם בן  ,24פעיל "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" ,עבד כחייט .הוא ניסה לעלות לאוטובוס בצומת
הגבעה הצרפתית שבצפון ירושלים ומשלא הצליח לעלות על האוטובוס
התפוצץ לידו .הפיגוע בוצע על ידי התשתית המבצעית של "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" בבית לחם בראשותו של מחמד תעאמרי .בנוסף,
השתתפו בהוצאת הפיגוע לפועל שני פעילים נוספים :בסאם אבו עקר
ואחמד בלבול .בסאם אבו עקר אף דאג להכנת צוואתו של המחבל
המתאבד.
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אפיון כללי

תאריך 9 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בבית
"מומנט" בירושלים.
נפגעים 11 :הרוגים וכ 25-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :פואד אסמאעיל
אלחוראני.

הקפה

אחמד

המחבל המתאבד

תמונת המחבל המתאבד כפי שמופיעה על
גבי כרזה של ה"-חמא"ס"
)מקור :אוסף תערוכת השלל "מרכז המידע למודיעין ולטרור"(

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים אלערוב )יליד בית לחם( ,בן  ,22סטודנט במכללה
למורים בראמאללה ,מוסלמי אדוק ,פעיל "חמא"ס" ,אביו קצין במנגנוני
הביטחון של ה"רשות" .כשנתיים לפני הפיגוע חשד בו המודיעין המסכל
הפלסטיני ,כי הוא מתכוון לבצע פיגוע התאבדות .מאחורי הפיגוע עמדה
מפקדת ה"-חמא"ס" בראמאללה תוך הסתייעות בחוליה ממזרח ירושלים.
המחבל המתאבד הובא למסגד אלבירה ,משם נלקח למסגד בית חנינא
החדש ומשם הובל ע"י ואא'ל קאסם למקום הפיגוע .המוביל הוריד אותו
בצומת שלפני בית הקפה ,הראה למתאבד את היעד לפיגוע ונסע מהמקום.
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פעולת ההתאבדות ושכרה...

המחאה על סך של  $25,000שהועברה ב 23-ביוני  2002לח'לדיה אסמאעיל עבד אלעזיז אלחוראני ,
אימו של המחבל המתאבד ,כ"מענק הנשיא צדאם חסין" למשפחות המתאבדים
)מקור :סקירת "מרכז המידע למודיעין ולטרור"" :סיוע עיראקי לטרור הפלסטיני בשטחים".(2002 ,

הקורבנות:

אורית אוזרוב ז"ל.
בת  28במותה.
התגוררה בירושלים .
הותירה אחריה הורים ואח .

דן אימני ז"ל.
בן  23במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ושלושה
אחים.
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טלי אליהו ז"ל.
בת  26במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ,אחים
ואחיות.

לימור בן שוהם ז"ל.
בת  27במותה.
ניר רחמים בורוכוף ז"ל.
התגוררה בירושלים.
בן  22במותו.
הותירה אחריה הורים
התגורר בגבעת זאב.
הותיר אחריו הורים ,שלוש וארבעה אחים ואחיות.
אחיות ואח.

ליבנת דבש ז"ל.
בת  28במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ,אח
ואחות.

נתנאל כוכבי ז"ל.
דנית דגן ז"ל.
ברוך )בורי( לרנר ז"ל.
בן  31במותו.
במותה
בת 24
.
התגורר בעלי.
התגורר בקרית אתא.
התגוררה בתל אביב.
הותיר אחריו הורים ,אחים הותיר אחריו הורים ואחות.
הותירה אחריה הורים ,אחים
ואחיות.
ואחות.

אברהם חיים )אבי( רחמים ז"ל.
בן  28במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים וארבעה
אחים ואחיות.

אורי פליקס ז"ל.
בן  25במותו.
התגורר בגבעת זאב.
הותיר אחריו הורים ואחות.
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אפיון כללי

תאריך 7 :במרס .2002
אפיון כללי :ניסיון לבצע פעולת התאבדות בכרכור.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :בלאל וג'יה כמאל ולד עלי.

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר סאנור שמדרום לג'נין ,בן  .18אזרח ישראלי ביישוב כרכור
הבחין באדם עם כלוב ציפורים וחשד בו .המחבל המתאבד הניח את כלוב
הציפורים על הקרקע ואז הבחין האזרח בצינורות על גופו של המתאבד
והניח ,כי מדובר בחגורת נפץ .המחבל המתאבד נמלט מהמקום .בכלוב
הציפורים שהונח על ידו התגלו במטען חבלה מאולתר ומפסק.
 .2למחרת נתפס המחבל המתאבד והודה בחקירתו ,כי הסכים לבצע פיגוע
התאבדות לאחר שהסתכסך עם אביו ומאס בחייו .לדבריו ,צולם ע"י
משלחיו אוחז ברובה ואקדח ,הולבש בחגורת נפץ וצויד בכלוב ציפורים
ממולכד .לאחר שקיבל הוראות כיצד להפעיל המטענים הוברח ע"י פעילי
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" לשטח ישראל .המחבל המתאבד הסגיר
חגורת נפץ שהייתה ברשותו.
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אפיון כללי

תאריך 7 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד ניסה לפוצץ עצמו במלון
באריאל.
נפגעים 9 :פצועים.
הארגון המבצע" :החזית העממית לשחרור פלסטין".
שם המחבל המתאבד :שאדי מחמד צדקי נאצר.

תמונת המחבל המתאבד כפי שמופיעה על גבי כרזה של "החזית העממית לשחרור פלסטין"
)מקור :אוסף תערוכת השלל "מרכז מידע למודיעין ולטרור"(

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר מאדמא שמדרום מערב לשכם ,בן  .24הוא הגיע רגלית לבוש
מעיל ארוך ,לתחנת הדלק בכניסה לאריאל כשהוא נושא ג'ריקן פלסטיק
ריק למילוי דלק .עם הגעתו לתחנה פנה לעבר מלון "אשל השומרון"
הממוקם בקרבת התחנה .בשלב זה עורר המחבל המתאבד את חשדם של
אזרחים ששהו במקום ,אשר הזעיקו שני קציני צה"ל .המחבל המתאבד
הספיק להגיע למלון והפעיל בלובי את המטען שנשא על גופו .הפיגוע בוצע
על ידי התשתית המבצעית של "החזית העממית לשחרור פלסטין" בשכם,
בראשות כמאל אבו חניש.
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אפיון כללי

תאריך 7 :במרס .2002
אפיון כללי :לכידת מחבל מתאבד בבית קפה "קפית"
בירושלים.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :חמא"ס"/גדודי עז אלדין אלקסאם"
שם המחבל המתאבד :נצ'אל עיד תים משעל.

מאפייני האירוע
 .1תושב ג'בל מכבר שבירושלים ,בן  ,21פעיל "חמא"ס" המחבל המתאבד נכנס
עם תיק ובו מטען חבלה לבית קפה "קפית" ברחוב עמק רפאים בירושלים.
מהתיק בלטו חוטים .המחבל המתאבד עורר את חשדו של אחד העובדים
שהשתלט עליו בסיוע אזרחים נוספים .תשתית ה"-חמא"ס" מבית לחם,
שהתבססה על שישה סטודנטים ממכללת אבו דיס ,עמדה מאחורי ניסיון
הפיגוע .סטודנטים אלה ,שנעצרו ,מלאו תפקיד מרכזי בגיוס המחבל
המתאבד ,הכנתו לפיגוע ושילוחו לירושלים.
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אפיון כללי

תאריך 5 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס
"קו  "823בתחנה המרכזית בעפולה.
נפגעים :הרוג אחד וכ 20-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :עבד אלכרים עיסא ח'ליל
טחאינה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב סילת אלחארתיה שמצפון מערב לג'נין ,בן  ,23פוצץ עצמו בתחנה
המרכזית בעפולה באוטובוס "קו  "823אשר נסע מנצרת עילית לתל אביב.
מעדותו של נהג האוטובוס הסתבר ,כי המחבל המתאבד עלה לאוטובוס
בתחנה המרכזית בנצרת עלית ,כשהוא לבוש במכנסי ג'ינס ,חולצת גולף
ומעיל צה"לי .המחבל המתאבד התיישב בחלק האחורי של האוטובוס
ובכניסה לתחנה המרכזית בעפולה הפעיל את חגורת הנפץ שהיתה עליו.
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הקורבן

טגניה מהרטו ז"ל.
בן  85במותו.
התגורר בנצרת עילית .
הותיר אחריו אשה ,ילדים
ונכדים.
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אפיון כללי

תאריך 2 :במרס .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד קבוצה של מתפללים
שיצאו מבית כנסת בשכונת בית ישראל בירושלים.
נפגעים 10 :הרוגים וכ 46-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :מחמד אחמד עבד אלרחמן דראע'מה.
מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים דהיישה שבפאתי בית לחם ,בן  ,18פוצץ עצמו ברחוב
חיים עוזר בשכונת בית ישראל בירושלים ,ליד קבוצה של מתפללים שיצאו
מבית הכנסת .עפ"י עדות ראייה התחזה המחבל המתאבד לחרדי .המחבל
המתאבד הובל למקום הפיגוע ע"י אשרף חג'אג'רה ,בן  ,20בעל עבר פלילי
תושב מחנה הפליטים דהיישה ,אשר נעצר בסמוך לזירת הפיגוע.
ב 27-במאי  2002נעצרו אחמד מע'רבי ומחמוד סראחנה ,מבכירי התשתית
המבצעית של "פת"ח""/תנזים" במחנה הפליטים דהיישה ,אשר הודו
באחריותם לפיגוע.

זירת הפיגוע

)מקור" :רויטרס" ,צילום :גיל כהן מגן(
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הקורבנות

אוריה אילן ז"ל.
בת שנה במותה.
התגוררה בראשון לציון .
הותירה אחריה הורים
ואחות .

לידור אילן ז"ל.
בן  11במותו.
התגורר בראשון לציון .
הותיר אחריו הורים ואחות .

יעקב אברהם אליהו ז"ל.
בן שנה במותו.
התגורר בירושלים .
הותיר אחריו אב ואחות.

צופיה יערית אליהו ז"ל.
בת  22במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ,בעל
ובת.

גפנית נחמד ז"ל.
בת  31במותה.
התגוררה בראשון לציון.
הותירה אחריה שתי אחיות
ואח.

לירן נחמד ז"ל.
בת  3במותה.
התגוררה בראשון לציון.

שאול נחמד ז"ל.
בן  15במותו.
התגורר בראשון לציון.
הותיר אחריו הורים ואחיות.

שירז נחמד ז"ל.
בת  6במותה.
התגוררה בראשון לציון.

שלמה נחמד ז"ל.
בן  39במותו.
התגורר בראשון לציון.
הותיר אחריו אם ואחים.

אברהם אליהו נחמד ז"ל.
בן  16במותו.
התגורר בראשון לציון.
הותיר אחריו הורים ואחיות.
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אפיון כללי

תאריך 27 :בפברואר .2002
אפיון כללי :מחבלת מתאבדת פוצצה עצמה במחסום
מכבים באזור מודיעין.
נפגעים 2 :פצועים )שוטרים(.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים".
שם המחבלת המתאבדת :דארין מחמד תופיק אבו
עישה.

המחבלת המתאבדת כפי שצולמה קודם יציאתה לביצוע הפיגוע

מאפייני האירוע
 .1בת  ,22תושבת בית וזן שממערב לשכם .המחבלת המתאבדת הגיעה
למחסום מכבים בכלי רכב בו נסעו שני פעילי "פת"ח""/תנזים" .השניים
התבקשו להציג תעודות זהות .כשהמחבלת המתאבדת נתבקשה להזדהות
היא פוצצה עצמה .היא נהרגה ,שני פעילי "פת"ח""/תנזים" שישבו ברכב
נורו ונפצעו קשה .שני שוטרים ישראלים נפצעו באורח קל .לפני צאתה
לביצוע פיגוע ההתאבדות צולמה המתאבדת על ידי אחמד עאצ'י ,עיתונאי
מראמאללה ,כשהיא אוחזת בסכין חדה.
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אפיון כללי

תאריך 22 :בפברואר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד ניסה לפוצץ עצמו
בסופרמרקט בישוב אפרתה.
נפגעים 3 :פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח""/תנזים".
שם המחבל המתאבד :מחמד תופיק מחמד דאר
יאסין.
מאפייני האירוע
 .1תושב אלדוחא שממערב לבית לחם ,בן  ,26עבד כפועל בנין באפרתה ,ניסה
לפוצץ את עצמו באמצעות חגורת נפץ בסופרמרקט ,הנמצא במרכז המסחרי
הדרומי ביישוב אפרתה .הוא לא הצליח לפוצץ את חגורת הנפץ ,אשר
הכילה מטעני צינור ומיכל לחץ לאחר שזוהה כמחבל הוא נורה למוות ע"י
תושב המקום .הפיגוע אוכוון על ידי תשתית "פת"ח""/תנזים" בבית לחם
בראשות יחיא דעאמסה ,בשיתוף רא'פת ג'ואברה ,ראש "פת"ח"/ה"תנזים"
באלדוחא.
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אפיון כללי

תאריך 19 :בפברואר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד אוטובוס
"אגד" בצומת מחולה שבצפון בקעת הירדן.
ללא נפגעים
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שם המחבל המתאבד :עמר עבד אלפתאח חאפט'
יאסין.
מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר ג'ניד שממערב לשכם ,בן  ,20ניסה לעלות בצומת מחולה על
אוטובוס "אגד" שנסע מירושלים לטבריה .הנהג ,אשר חשד במתאבד בשל
לבושו ומראהו ,הורה לו לרדת מהאוטובוס לצורך בדיקה .משהחל הנהג
בבדיקה ברח המחבל המתאבד ולאחר מספר מטרים התפוצץ ונהרג.
לשילוחו של המחבל המתאבד לפיגוע אחראית תשתית "פת"ח""/תנזים"
בכפר קליל ברשות מאג'ד קיני ,אשר הכין אותו לפיגוע והוביל אותו בחלק
מהדרך.

208

אפיון כללי

תאריך 18 :בפברואר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באמצעות
מכונית תופת ליד מחסום בדרך ממעלה אדומים
לירושלים.
נפגעים :הרוג אחד )שוטר( וכ 2-פצועים.
הארגון המבצע" :פת"ח".
שם המחבל המתאבד :יאסר סעיד מוסא עודה.
מאפייני האירוע
 .1תושב בית סאחור ,שבפאתי בית-לחם ,בן  ,34נשוי ואב לשלושה ,פעיל
"פת"ח" ,ירדני במוצאו ,אשר קיבל תעודת זהות ע"י איחוד משפחות ,בשל
היות אשתו תושבת בית סאחור .המחבל המתאבד חנה ברכב מסוג פיג'ו
 ,205בצד הכביש בדרך ממעלה אדומים לירושלים .ניידת משטרה חשדה
ברכב החונה .משהבחינו השוטרים במחבל המתרחק מהרכב עיכבו אותו
לתחקור .בעת שאחד השוטרים יצא מהניידת לתחקרו ,זינק המחבל
המתאבד לתוך הרכב והפעיל את המטען .הפיגוע בוצע ע"י תשתית
"פת"ח""/תנזים" בבית לחם ,באכוונתו של אחמד מע'רבי.

הקורבן

אחמד מזריב.
תושב בית זרזיר.
בן  32במותו.
הותיר אחריו אישה ו 3-בנות.
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אפיון כללי

תאריך 17 :בפברואר . 2002
אפיון כללי :הריגת שני מחבלים מתאבדים שהיו
בדרכם לביצוע פיגוע ליד מחנה ) 80פרדס חנה( ובאזור
הקיבוץ מצר.
נפגעים  :שני פצועים )שוטרים(.
הארגון המבצע" :פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא".
שמות המחבלים המתאבדים :מחמד עבד אלחמיד
צאלח חמודה ועבד אלג'אבר עבד אלקאדר עבד
אלג'אבר ח'אלד.

מאפייני האירוע
 .1מחמד עבד אלחמיד צאלח חמודה תושב שכם ,בן  18ועבד אלג'אבר עבד
אלקאדר עבד אלג'אבר ח'אלד ,תושב הכפר ג'יוס שמצפון לקלקיליה ,בן ,22
נסעו במכונית מסוג מזדה  323לכוון חדרה .ניידת משטרה שעברה בכביש
חשדה בהם וניסתה לעצור את הרכב .תוך כדי נסיעה בוצע ירי מהרכב לעבר
ניידת המשטרה .הרכב עצר באזור מחנה ) 80ליד פרדס חנה( וממנו ירד אחד
המחבלים ,אשר ככל הנראה השליך מטען או רימון וניסה לירות לעבר
השוטרים .השוטרים השיבו אש והרגו אותו .המחבל השני המשיך בנסיעה
והשוטרים רדפו אחריו .באזור הקיבוץ מצר ,תוך כדי ניסיון השוטרים
לעקוף את הרכב הנמלט ,ארע פיצוץ ברכב והוא עלה באש.
.2

איאד מחמוד צאלח נאצר ,פעיל מבצעי של "פת"ח" בטול כרם ,מסר
בחקירתו בשירות ביטחון כללי כי מחמד זיתאוי ,ראש "פת"ח""/תנזים"
בטול כרם ,עמד מאחורי הפיגוע.
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אפיון כללי

תאריך 16 :בפברואר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במרכז המסחרי
בקרני שומרון.
נפגעים 3 :הרוגים וכ 22-פצועים.
הארגון המבצע" :החזית העממית לשחרור פלסטין".
שם המחבל המתאבד :צאדק עאהד מחמוד עבד
אלחאפט'.

מאפייני האירוע
 .1תושב קלקיליה ,בן  ,19תלמיד במכללה המקצועית בקלנדיה ,פוצץ עצמו
בפיצריה במרכז המסחרי בישוב קרני שומרון .את הפיגוע תכננה והוציאה
לפועל התשתית המבצעית של "החזית העממית לשחרור פלסטין"
בקלקיליה ,באכוונתו של ראא'ד מאדי ,בשיתוף עם התשתית המבצעית את
"החזית העממית לשחרור פלסטין" בשכם בראשות עאהד עולמה.

הקורבנות

נחמיה עמר ז"ל.
התגורר בקרני שומרון.
בן  15במותו.
הותיר אחריו הורים וחמישה
אחים ואחיות.

קרן שאצקי ז"ל.
בת  14במותה.
התגוררה בקרני שומרון.
הותירה אחריה הורים ,שלוש
אחיות ושני אחים.
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רחל גילה טלר ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בקרני שומרון .
הותירה אחריה הורים
ושלושה אחים .

אפיון כללי

תאריך 6 :בפברואר .2002
אפיון כללי :לכידת מחבל מתאבד באוטובוס שנסע
מירושלים למעלה אדומים.
ללא נפגעים
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :נצ'אל ג'ואד טאר סרכאג'י.

מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,23עלה לאוטובוס אגד קו  176בצומת הגבעה הצרפתית
והתיישב ליד הנהג .הנהג שחשד בו העלה בדרך שוטרי מג"ב שהשתלטו על
המחבל המתאבד ונטרלו את מערכת ההפעלה של חגורת הנפץ .פעילי
"חמא"ס" העבירו למחבל המתאבד הנחיות טקטיות לביצוע הפיגוע :דרכי
היטמעות ,אופן הנסיעה לירושלים ,הפעלת חגורת הנפץ ותדרוך לגבי היעד.
ביום הפיגוע רכש המחבל המתאבד בגדים חדשים על מנת לשוות לו מראה
ישראלי .הוא עלה לאוטובוס ,שילם לנהג ,כאשר לא הצליח להפעיל את
המטען ,נתקף בפחד ולבסוף נתפס.
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אפיון כללי

תאריך 30 :בינואר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בדרכו לפגישה
עם רכז שב"כ ליד טייבה.
נפגעים 2 :פצועים.
הארגון המבצע":הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד:מראד מחמד עבד אלפתאח אבו
עסל.

מאפייני האירוע
 .1תושב ענאבתה שממזרח לטול כרם ,בן  ,23פוצץ עצמו בדרכו לפגישה עם
רכז שב"כ .הפיגוע בוצע בתכנון ואכוונה של פעילי "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" בסיוע פעילים מאזור טול כרם .המחבל המתאבד לן בלילה שלפני
הפיגוע יחד עם מעתצם מח'לוף ,פעיל "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בטול
כרם ,אשר חימש אותו בבוקר הפיגוע עפ"י הוראות מדויקות שקיבל מאיאד
צואלחה ,פעיל בכיר של הארגון בג'נין.
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אפיון כללי

תאריך 27 :בינואר .2002
אפיון כללי :מחבלת מתאבדת פוצצה עצמה ברחוב יפו
בירושלים.
נפגעים :הרוג אחד וכ 90-פצועים.
הארגון המבצע":פת"ח""/תנזים".
שם המחבלת המתאבדת :ופאא' עלי ח'ליל פליפל
)אדריס(.

המחבלת המתאבדת
האדרת דמותה של ופאא' אדריס,
המחבלת המתאבדת הראשונה :תמונתה
של ופאא' אדריס  ,כפי שמופיעה על
כריכת ספר המהלל את דמותה ואת
פעולות ההתאבדות )ספר מאת מחמד
סלמאוי ,יצא לאור במצרים בשנת .(2002

מאפייני האירוע
 .1בת  ,31תושבת מחנה הפליטים אלאמערי בראמאללה ,גרושה לאחר תשע
שנות נישואין ,ללא ילדים מפאת עקרות ,אחות במקצועה ,עבדה בארגון
ה"סהר האדום" .שלושה מאחיה של המחבלת המתאבדת נמנים על פעילי
ארגון ה"-פת"ח" והבוגר שביניהם אף היה עצור בידי ישראל במהלך שנות
האנתיפאצ'ה הראשונה ) .(1993-1987הפיגוע בוצע באכוונתו של פעיל
"פת"ח""/תנזים" מראמאללה) .בסיוע המודיעין הכללי הפלסטיני( .ופאא'
214

אדריס היתה האישה הראשונה שביצעה פיגוע ההתאבדות במהלך העימות
ולאחר מותה הפכה דמותה למיתוס בחברה הפלסטינית.3

הקורבן

פנחס ע .טוקטלי ז"ל.
התגורר בירושלים .
בן  80במותו .
הותיר אחריו אשה ,ארבעה
ילדים ,נכדים ואחות .

3

ראו כתבת "ג''רוסלם פוסט" מ 4.8.2005-על חנוכת קורס פולקלור ב"מרכז התרבות והאומנויות" בעזה על שמה
של המחבלת המתאבדת.
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אפיון כללי

תאריך 25 :בינואר .2002
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו סמוך לתחנה
המרכזית הישנה בתל אביב.
נפגעים :כ 23-פצועים.
הארגון המבצע":הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :צפות עבד אלרחמן מחמד
ח'ליל.

תמונת המחבל המתאבד על גבי כרזות לזכרו

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר בית וזן שממערב לשכם ,בן  ,18פוצץ עצמו ברחוב נווה שאנן
סמוך לתחנה המרכזית הישנה בתל אביב .בזירת הפיגוע נלכד מחבל נוסף
אשר היה אמור לבצע ירי .הפיגוע אוכוון על ידי תשתית "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" בג'נין ,בשיתוף פעולה עם פעיל "פת"ח" ,שהיה אמור לבצע הירי.
נאצר שאוייש ורביע אבו רוב ,מתשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין"
בג'נין ,הם שהחדירו את שני המחבלים המתאבדים לישראל בבוקר דרך טול
כרם בשיתוף סייענים מקרב ערביי ישראל.
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אפיון כללי

תאריך 15 :בדצמבר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד מחסום
צה"ל דרומית לטול כרם.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין"
בשיתוף עם "פת"ח""/תנזים".
שם המחבל המתאבד :מחמד ג'מיל חסין פרג'.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים נור שמס שבפאתי טול כרם ,בן  ,28רווק ,פעיל
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" ,אשר פוצץ את עצמו במרחק של כשלושים
מטרים ממחסום צה"ל ,דרומית לטול כרם .הפיגוע בוצע בשיתוף פעולה בין
ה"הג'האד האסלאמי בפלסטין" ו"-פת"ח""/תנזים" בטול כרם .המחבל
המתאבד גויס והוכן לפעולה ע"י ריאד בדיר ,פעיל מבצעי של "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" מטול כרם בתאום עם אנואר עליאן ,פעיל מבצעי
ממחנה הפליטים נור אלשמס שבפאתי טול כרם.
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אפיון כללי

תאריך 12 :בדצמבר .2001
אפיון כללי :שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם ליד
הישוב גני טל שבגוש קטיף.
נפגעים 3 :פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שמות המחבלים המתאבדים :אמג'ד עבד רבה
אבראהים פיאד ועלי אבראהים מחמוד עאשור.
מאפייני האירוע
 .1אמג'ד אבו פיאד ,תושב שיח' חמודה )עזה( ,ועלי עאשור ,תושב ח'אן יונס,
שניהם סטודנטים בני  ,22רווקים ,פוצצו מטענים שנשאו בתיקים על שני
כלי רכב שנסעו ליד הישוב גני טל שבגוש קטיף .הפיגוע בוצע ע"י התארגנות
"חמא"ס" מח'אן יונס ,באכוונתו של מחמד דיף ,אחראי הזרוע הצבאית של
ה"-חמא"ס" ברצועת עזה .עבדאללה אלפרא ,הפעיל הבכיר ביותר
בתשתיתו של מחמד דיף באזור ח'אן יונס ,הוא שעמד ככל הנראה מאחורי
ביצוע הפיגוע.
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אפיון כללי

תאריך 9 :בדצמבר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בצומת הצ'ק
פוסט בחיפה.
נפגעים 30 :פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :נמר מחמד יוסף אבו סיפין.

כרזה המפארת את המחבל
המתאבד )מקור :אוסף תערוכת
השלל "מרכז המידע
למודיעין ולטרור(

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר יאמון שמצפון מערב ג'נין ,בן  ,18נשא על גופו חגורת נפץ ופוצץ
עצמו בתוך קבוצת חיילים בצומת הצ'ק פוסט בחיפה .המטען לא התפוצץ
בצורה מלאה .כתוצאה מהפיצוץ נפצע המתאבד קשה ונורה למוות ע"י
שוטרים שהיו במקום .על גופתו נמצא תרשים ובו הסבר כיצד להגיע
לחיפה .כמו כן נמצאו ברשותו ספר קוראן ונוסח תפילת הדרך .הפיגוע בוצע
ע"י תשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בשומרון בסיוע פעילי
"פת"ח""/תנזים".
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אפיון כללי

תאריך 5 :בדצמבר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד מלון
"הילטון ממילא" בירושלים.
נפגעים  5 :פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :דאוד עלי אחמד סעד.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר ארטאס שמדרום לבית לחם ,בן  ,46נשוי ואב לשמונה ילדים,
פוצץ עצמו בפינת הרחובות דוד המלך ואליהו שמעיה בירושלים במרחק
מטרים ספורים ממלון "הילטון ממילא" .ככל הנראה ,ניסה המחבל
המתאבד לעלות לאוטובוס אך לא הספיק .הפיגוע בוצע על ידי תשתית
"הג'האד האסלאמי בפלסטין" בבית לחם שעמדה בקשר רצוף עם הנהגת
הארגון בדמשק .מפקד התשתית שעמדה מאחורי שיגורו של המחבל
המתאבד לפיגוע הוא עיסא מחמד אסמאעיל בטאט מבית לחם ,שנעצר ע"י
כוחות הביטחון הישראלים .שוחרר ,ונהרג מאוחר יותר בסיכול ממוקד.
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אפיון כללי

תאריך 2:בדצמבר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס
"אגד" קו  16בחיפה.
נפגעים  15 :הרוגים וכ 35-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :מאהר מחי אלדין כמאל
חבישה.
תיקו של המחבל המתאבד שנמצא בין מסמכי
השלל של אגודת הצדקה "אלתצ'אמון" שבשכם,
המופעלת ע"י ה"-חמא"ס" התיק שימש כבסיס
להסדרת התשלומים שהגיעו לאגודה עבור
משפחות ה"שהידים" מ"הוועדה הסעודית
המשותפת לתמיכה באנתפאצ'ת אלקדס" .
על התיק כתוב" :בשם אללה הרחמן והרחום;
תיק מס ;...החללים  -שכרם ואורם אצל
אלוהים; "שהיד" אנתפאצ'את אלאקצא ,הלוחם
מלחמת מצוות ]אלמג'אהד[ הגיבור ,מאהר מחי
אלדין כאמל חבישה ; תאריך ]פעולת[
ההתאבדות ]אלאסתשהאד[  ;2.12.2001מספר
טלפון 2386996
)המקור :סקירת מרכז המידע למודיעין ולטרור:
"הבירוקרטיה של הסיוע לטרור :זרקור על
אגודת הצדקה האסלאמית "אלתצ'אמן" בשכם,
המופעלת ע"י תנועת ה"-חמא"ס" ,כמקרה מבחן
לאופן תפקודם של המעטפת תומכת הטרור
והגופים ב-חו"ל המסייעם לה" .( 27.1.2004 ,
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מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,20רווק ,פוצץ עצמו בתוך אוטובוס "אגד" ברחוב יד לבנים
בעיר התחתית בחיפה .המחבל המתאבד עלה לאוטובוס ,שילם והחל
להיכנס לתוך האוטובוס .כשהנהג קרא לו על מנת להחזיר לו עודף ,הוא
הסתובב ופוצץ עצמו ,ככל הנראה ,באמצעות חגורת נפץ שלבש .מאכוון
הפיגוע היה סלים חג'ה ,מבכירי התשתית המבצעית של ה"-חמא"ס"
בשומרון.

אזור הפיגוע

)מקור" :רויטרס" ,צילום :ניר אליאס(

הקורבנות:

טטיאנה בורוביק ז"ל.
בת  23במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה הורים ואח.

פאינה זביגיילו חפץ ז"ל.
בת  63במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה בת.
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מיכאל זראיסקי ז"ל.
בן  71במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אשה ,בן ואחות.

רבקה )ריקי( חדד ז"ל.
בת  30במותה.
התגוררה ביקנעם עילית.
הותירה אחריה אם ,בעל
ושני ילדים ,אחים ואחיות.

מרק חוטימליאנסקי ז"ל.
רונן אהרון כחלון ז"ל.
בן  74במותו.
בן  30במותו.
.
בחיפה
התגורר
התגורר בחיפה.
בנות
שתי
,
אשה
אחריו
הותיר
הותיר אחריו הורים ,בת ,אח
.
ונכדים
ואחות.

ילנה לומקין ז"ל.
בת  62במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה בעל ,בת ובן.

רסים ספיולין ז"ל.
בן  78במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אשה
ושני ילדים.

מרה פישמן ז"ל.
בת  52במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה אם ,בעל ,בן
ואח.

ציציליה קוזמין וינגויז ז"ל.
בת  78במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה בן ונכד.

סמיון סוניה קליק ז"ל.
בן  64במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אשה ,שתי בנות,
נכדים ואחים.

יצחק אינצ'י רינגל ז"ל.
בן  41במותו.
התגורר בחיפה.
הותיר אחריו אח.

לאה שטריק ז"ל.
בת  74במותה.
התגוררה בראשון לציון.
הותירה אחריה בן ,בת ,נכדים
ואחיות.

אינה פרנקל ז"ל.
בת  60במותה.
התגוררה בחיפה.
הותירה אחריה בן.

רוזלייה רייס ז"ל.
בת  42במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה שני ילדים.
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אפיון כללי

תאריך 1 :בדצמבר .2001
אפיון כללי :שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם
ב"כיכר ציון" בירושלים.
נפגעים 11 :הרוגים וכ 170-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שמות המחבלים המתאבדים :אסאמה מחמד עיד בחר
ונביל מחמד ג'מיל חלביה.

אסאמה מחמד עיד בחר

נביל מחמד ג'מיל חלביה

מאפייני האירוע
 .1שני המחבלים המתאבדים :אסאמה מחמד עיד בחר ,בן  ,25פעיל
ה"-חמא"ס" באבו דיס ,מוסלמי אדוק; ונביל מחמד ג'מיל חלביה ,בן ,24
איש המודיעין הכללי ,טייח במקצועו ,בעל ידע במיומנויות לחימה ,תושב
אבו דיס .השניים פוצצו עצמם ב"כיכר ציון" בירושלים .לאחר כרבע שעה
התפוצצה מכונית תופת ברחוב הרב קוק הסמוך למדרחוב.
 .2בגיוסו והפעלתו של אסאמה בחר היו מעורבות התשתיות המבצעיות של
ה"חמא"ס" בירושלים ובראמאללה .נביל אבו חלביה היה חברו הטוב
והקרוב של אסאמה בחר ועל רקע חברותם הוא גוייס לפיגוע .מכונית
התופת שהתפוצצה היתה שייכת לנאדר עליאן ,תושב אבו דיס ,פעיל
"הג'האד האסלאמי בפלסטין"  ,אשר הודה בחקירתו כי הסדיר רישומה על
שם דודו על מנת להשיג לוחיות זיהוי ישראליות.
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פיגוע ההתאבדות ושכרו

המחאה שהועברה למשפחת המחבל המתאבד אסאמה מחמד עיד בחר ע"י
נציגי צדאם חסין ב"שטחים" .מקור :סקירת "מרכז המידע למודיעיןן ולטרור" " :סיוע עראקי
לטרור הפלסטיני בשטחים".( 2002 ,

קבלה על הסכום שקיבלה משפחתו של המחבל המתאבד אסאמה מחמד עיד בחר
במסגרת "מענק הנשיא צדאם חסין" בחתימת אימו )מקור :סקירת "מרכז המידע למודיעיןן
ולטרור" " :סיוע עראקי לטרור הפלסטיני בשטחים".( 2002 ,

המחאה בסך  $15,000שהועברה לידי פטמה עלי חסן חלביה אימו של המתאבד נביל מחמוד ג'מיל
חלביה על ההמחאה חתום המזכיר הכללי של "החזית העממית לשחרור פלסטין" והבעת' )מקור:
סקירת "מרכז המידע למודיעין ולטרור"  " :סיוע עראקי לטרור הפלסטיני בשטחים".( 2002 ,
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קבלה על הסכום שהתקבל עליה חתום מחמד עיד בחר אביו של המחבל המתאבד בקבלה מצויין
עי הכסף הינו "מענק הנשיא צדאם חסין" והתקבל באמצעות "חזית השחרור הערבית" בתאריך
) .22.2.02מקור :סקירת "מרכז המידע למודיעיןן ולטרור" " :סיוע עראקי לטרור הפלסטיני
בשטחים".( 2002 ,

זירת הפיגוע:

)מקור" :רויטרס" ,צילום :ניר אליאס(
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הקורבנות:

אסף אביטן ז"ל.
בן  15במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר הורים ,אח ואחות.

יוסי אלעזרה ז"ל.
בן  18במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר הורים ,אח ואחות.

גיא ווקנין ז"ל.
יעקב ישראל דנינו ז"ל.
בן  19במותו.
בן  17במותו.
התגורר בירושלים.
.
התגורר בירושלים
הותיר הורים ,חמישה אחים הותיר הורים ,שני אחים ושתי
אחיות.
ושלוש אחיות.

משה )מש( ידיד לוי ז"ל.
בן  19במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר הורים ושני אחים.

יוני קורגנוב ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר במעלה אדומים.
הותיר אב.

משה מיכאל דהאן ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר הורים ,אח ואחות.

אדם וינשטיין ז"ל.
בן  14במותו.
התגורר בגבעון החדשה.
הותיר הורים ושני אחים.

גולן תורג'מן ז"ל.
בן  15במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר הורים ,שני אחים
ושלוש אחיות.

סמל נירחפצדי ז"ל.
בן  19במותו.
תושב ירושלים.
הותיר אחריו הורים ו3-
אחים.

עידו כהן ז"ל.
בן  17במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו הורים ,שתי
אחיות ושני אחים.
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אפיון כללי

תאריך 29 :בנובמבר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באוטובוס "קו
 "823סמוך ל"מחנה  "80ליד פרדס חנה.
נפגעים 3 :הרוגים וכ 8-פצועים
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין"
שם המחבל המתאבד :סאמר עמר אחמד אסעד

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר סילת אלחארתיה מרבית לג'נין ,בן  ,20רווק,מוסלמי אדוק,
פוצץ עצמו באוטובוס אגד "קו  ."823הפיצוץ אירע סמוך ל"מחנה  ."80לפני
הפיצוץ אסף האוטובוס מהתחנה בצומת אום אלפחם נוסע בעל הופעה
מסודרת ,שהתיישב בחלקו האחורי של האוטובוס .כאשר האוטובוס הגיע
לצומת "מחנה  "80ארע הפיצוץ.
 .2במהלך מבצע "חומת מגן" )אפריל  (2002נעצר ת'אבת מרדאווי ,פעיל בכיר
של התשתית המבצעית של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" מג'נין ,אשר
מסר בחקירתו ,כי קיבל את חגורת הנפץ ממחמוד טואלבה וכי מחמד יאסין
אלעאניני הוא שגייס את המחבל המתאבד ,הכין אותו והסיע אותו לאזור
אם אלפחם .התכנון היה שהמחבל יגיע לאחת הערים הגדולות ,והוא לא
אמור היה להתפוצץ באזור "מחנה ."80
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הקורבנות:

אלשד איחייב ז"ל.
בן  28במותו.
התגורר בתל אביב.
הותיר אחריו הורים ,אחים
ואחיות.

ענבל וייס ז"ל.
בת  22במותה.
התגוררה בזכרון יעקב.
הותירה אחריה הורים ,שני
אחים ואחות.

229

סמואיל מילשבסקי ז"ל.
התגורר בכפר סבא.
הותיר אחריו שני ילדים
ואחות.

אפיון כללי

תאריך 26 :בנובמבר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במחסום ארז
שבצפון רצועת עזה.
נפגעים  2 :פצועים )שוטרי "משמר הגבול"(.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס""/גדודי עז אלדין
אלקסאם".
שם המחבל המתאבד :תיסיר אחמד מחסן עג'רמי.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים ג'באליא שבצפון רצועת עזה ,בן  ,25נשוי ואב
לשלושה ילדים .הוא עבד כחודש במתפרה באזור התעשייה "ארז" וככל
הנראה אסף מידע לקראת הפיגוע במהלך עבודתו .בשעות הבוקר
המוקדמות ,בעת הכנסת פועלים למחסום ,הגיע המחבל המתאבד ועמד
בתור לכניסה .כעבור מספר דקות הפעיל מטען שנשא בידיו כשהוא עומד
ליד חלון העמדה הצופה על הפועלים הנכנסים.
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אפיון כללי

תאריך 8 :בנובמבר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בעת יירוטו
בבקה אלשרקיה בדרך לביצוע פיגוע התאבדות
בישראל.
נפגעים  2 :פצועים )שוטרי "משמר הגבול"(.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס""/גדודי עז אלדין
אלקסאם".
שם המחבל המתאבד :מאיד מחמוד צלאח אלדין
עיאדה.

מאיד מחמד צלאח אלדין עיאדה
.

מאפייני האירוע
 .1תושב טול כרם ,בן  ,25סטודנט להנדסת בניין באוניברסיטת ביר זית ולאחר
מכן באוניברסיטת אלנג'אח .פעיל ב"גוש האסלאמי" ,הזרוע
הסטודנטיאלית של ה"-חמא"ס" .במהלך מבצע לתפיסתו של המתאבד,
שביקש לבצע פיגוע התאבדות בשטח ישראל ,הוא הבחין בכוחות
הישראליים ופוצץ את עצמו .את הפיגוע ביצעה תשתית ה"-חמא"ס"
בשכם בראשותו של יוסף סרכאג'י.
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אפיון כללי

תאריך 17 :באוקטובר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד ג'יפ צה"ל
בחורשת בארי שבנגב.
נפגעים  2 :פצועים )חיילי צה"ל(.
הארגון המבצע" :החזית העממית לשחרור פלסטין".
שם המחבל המתאבד :פואד ח'צ'ר מחמד אבו סריה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב עזה ,בן  ,25רווק ,התפוצץ על ג'יפ צה"ל ובו שני גששים שהיו בסיור.
הפיצוץ ארע כ 400-מ' מזרחית לגדר המערכת בתוך שטח ישראל .מבדיקת
השטח לאחר האירוע התברר ,כי המחבל המתאבד הצליח לחדור לתחומי
ישראל כשהוא לבוש מדי צה"ל .לאחר חציית הגדר הגיע המחבל לחורשה
והסתתר בתוכה .בעת שהמחבל זיהה את הגי'פ עובר הוא רץ לכיוונו ופוצץ
עצמו.
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אפיון כללי

תאריך 7 :באוקטובר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ליד הכניסה
לקיבוץ שלוחות סמוך לבית שאן.
נפגעים :הרוג אחד.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :אחמד עבד אלמנעם אחמד
דראע'מה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר טובאס שמצפון לג'נין ,בן  ,17התפוצץ ליד רכבו של תושב
קיבוץ שלוחות בכניסה לקיבוץ .הפיגוע בוצע ע"י תשתית "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" בטובאס .מחקירת ת'אבת מרדאוי עלה ,כי אימן
דראע'מה הוא זה ששלח את המחבל המתאבד ומסר לו מזוודת נפץ במשקל
 10-8ק"ג לשם ביצוע הפיגוע.
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הקורבן:

יאיר מרדכי ז"ל.
בן  43במותו.
התגורר בקיבוץ שלוחות.
הותיר אחריו אשה וחמישה
ילדים ,אחים ואחיות.
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אפיון כללי

תאריך 9 :בספטמבר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בתחנת הרכבת
בנהריה.
נפגעים 3 :הרוגים וכ 46-פצועים.
הארגון המבצע":חמא"ס""/גדודי עז אלדין
אלקסאם".
שם המחבל המתאבד :שיח' מחמד שאכר צלאח
חבישה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר אבו סנאן שבגליל המערבי ,בן  ,48נשוי ואב לשישה ילדים,
פוצץ עצמו על רציף תחנת הרכבת בנהריה .כעשרה ימים לפני הפיגוע הוא
נחשד כמחבל מתאבד פוטנציאלי תמונתו הופצה למשטרה ונעשה ניסיון
לעוצרו .הפיגוע בוצע ע"י תשתית המבצעית של ה"-חמא"ס" בשומרון.
מאחוריה עמד קייס עדואן ,מראשי הזרוע המבצעית של ה"-חמא"ס"
בשומרון ,אשר גייס את המחבל המתאבד .על פי ספר המתעד את קורות
חייהם של מתאבדים אסלאמיסטיים ,4היה מחמד שאכר השיח' הראשון
שביצע פיגוע התאבדות.

" 4מוסועת שהדאא' אלחרכה אלאסלאמיה" )ראה רשימה ביבליוגרפית(.
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הקורבנות:

יגאל גולדשטיין ז"ל.
בן  47במותו.
התגורר בירושלים.
הותיר אחריו אשה ושלושה
ילדים.

מורל מושיקו דרפלר ז"ל.
בן  45במותו.
התגורר במבשרת ציון.
הותיר אחריו אשה ,בן ובת.
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סמל דניאל יפרח ז"ל.
בן  19במותו.
תושב ירושלים.
הותיר אחריו אחריו הורים
ואחות.

אפיון כללי

תאריך 4 :בספטמבר .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו ברחוב הנביאים
בירושלים.
נפגעים 13 :פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :ראא'ד נביל אבראהים
ברע'ותי.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב ראמאללה ,בן  ,26רווק ,מורה ,בוגר מכללת ההלכה האסלאמית באבו
דיס ,פעיל "חמא"ס" מתחילת שנות ה ,'90-מוסלמי קיצוני .הוא פוצץ עצמו
ברחוב הנביאים בירושלים בעת שנעצר ע"י שוטרי "משמר הגבול" ,שחשדו
בו .מעדויות ראיה עלה ,כי המחבל המתאבד היה לבוש מכנסיים שחורים,
חולצה לבנה וכיפה שחורה ונראה כחרדי .יחד עמו השתתף מחבל נוסף,
עאהד נתשה ,אשר נפצע בפיצוץ ,ששימש כסייענו של המחבל המתאבד.
תשתיות ה"-חמא"ס" ברמאללה ובירושלים עמדו מאחורי הפיגוע.

 .2בחקירתו מסר עאהד נתשה כי שבועיים לפני הפיגוע פגש את חברי החוליה
ואת המתאבד במסגד באלבירה ,וסוכם ,כי הפיגוע יצא לפועל תוך
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מספר ימים .על פי התכנון המקורי אמור היה הפיגוע להתבצע בתוך
אוטובוס "אגד" "קו  "13בירושלים ,אולם לבסוף הוחלט על ביצועו בתחנת
האוטובוס של "קו  ."13ביום הפיגוע פגש עאהד נתשה את המחבל המתאבד
בצומת א-ראם שבצפון ירושלים ,ומשם המשיכו לירושלים .בירושלים פגשו
פעיל נוסף שמסר להם את המטען.
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אפיון כללי

תאריך 12 :באוגוסט .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בקפה "וול
סטריט" בקרית מוצקין.
נפגעים  16 :פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :מחמד מחמוד בכר נצר
)צ'ראע'מה(.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב קבאטיה שמדרום לג'נין ,בן  ,28רווק ,פוצץ עצמו בבית קפה "וול
סטריט" ,הנמצא בשדרות בן-גוריון בקריית-מוצקין .עדי ראיה סיפרו ,כי
הוא לבש מכנסי ג'ינס כחולים וחולצה לבנה מכופתרת .המחבל המתאבד
לחץ על חפץ שהחזיק בידו ,דמוי מצית ,ואז ארע הפיצוץ .הפיגוע בוצע על
ידי התשתית המבצעית של "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בג'נין בראשותו
של מחמוד טואלבה )"נורסי"(.
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אפיון כללי

תאריך 9 :באוגוסט .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במסעדת
"סבארו" בירושלים.
נפגעים 15 :הרוגים וכ 110-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :עז אלדין שהיל אחמד אלמצרי.

כרזה המופיעה ב"אלבום הנצחה" לחללים )"שהידים"( .הכרזה הינה לזכרו של המחבל המתאבד
עז אלדין שהיל אחמד אלמצרי "מבצע פעולת הגבורה בירושלים") .מקור :לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור" "
אלבומים ומחברות בהם מוטמעים ערכי הערצת החללים ה"שהידים" והפיכתם למודל לחיקוי"  ,מרס ( 2004

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר עקאבה שמצפון לטול כרם ,בן  ,22רווק ,פוצץ עצמו במסעדת
"סבארו" בפינת הרחובות המלך ג'ורג' ויפו בירושלים .הפיגוע תוכנן ואוכוון
ע"י תשתית ה"-חמא"ס" בראמאללה .את המטען ייצר עבדאללה ג'מאל,
ה"מהנדס" הראשי של תשתית ה"-חמא"ס" באזור יהודה .המטען רב
העוצמה הוטמן בתוך גיטרה .את התשתית אשר ביצעה את הפיגוע הפעיל
בלאל אלברע'ותי ,פעיל "חמא"ס" בכיר מבית רימא.
.2

המובילה של המחבל המתאבד הייתה אחלאם תמימי ,בת  ,20ירדנית ,אשר
התגוררה בראמאללה ,למדה בביר זית ועבדה כעיתונאית .היא גם עסקה
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באיסוף המודיעין לקראת הפיגוע .תמימי יצאה עם המחבל המתאבד עם
המטען אשר הוטמן בגיטרה לתחנת מוניות בראמאללה ,משם הם לקחו
מונית לירושלים .תמימי נשאה עמה מצלמה ודיברה עם המתאבד באנגלית,
על מנת לשוות לעצמה מראה בלתי מחשיד של תיירת.

זירת פיגוע
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הקורבנות:

גיורא בלש ז"ל.
בן  69במותו.
התגורר בברזיל.
הותיר אחריו אשה ,ארבעה ילדים,
אחות.

צביקה גולומבק ז"ל.
בן  26במותו.
התגורר בכרמיאל.
הותיר אחריו הורים
ואחות.

יהודית שושנה גרינבאום ז"ל.
בת  31במותה.
התגוררה בארצות הברית.

פרידה מנדלזון ז"ל.
בת  62במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה בעל ,שישה ילדים
ונכדים.

תמר מסנגיסר ז"ל.
בת  8במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה אב ואח.

תהילה מעוז ז"ל
בת  19במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים ,חמישה
אחים .ואחות.

אברהם יצחק סחיווסחורדר ז"ל.
בן  4במותו.
התגורר בטלמון.
הותיר אחריו שלושה אחים ושתי
אחיות.

חמדה ברכה
סחיווסחורדר ז"ל.
בת שנתיים במותה.
התגוררה בטלמון.
הותירה אחריה שלושה
אחים ושתי אחיות.

מרדכי רפאל סחיווסחורדר ז"ל.
בן  44במותו.
התגורר בטלמון.
הותיר אחריו שלושה בנים ושתי
בנות.

צירל צירה סחיווסחורדר פרידמן ז"ל .רעיה סחיווסחורדר ז"ל.
בת  42במותה.
בת  14במותה.
.
בטלמון
התגוררה
התגוררה בטלמון.
בנים
שלושה
,
הורים
אחריה
הותירה
הותירה אחריה שלושה
ושתי בנות ,אח ושתי אחיות.
אחים ושתי אחיות.
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מלכה חנה רוט ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים וששה
אחים ואחיות.

מיכל שרה רזיאל ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה אם ושלוש אחיות.

יוכבד שושן ז"ל.
בת  10במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה הורים,
אחים ואחיות.
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לאלי שימשילשוילי ז"ל.
בת  33במותה.
התגוררה בירושלים.
הותירה אחריה אם ,בעל ובן.

אפיון כללי

תאריך 8 :באוגוסט .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באמצעות
מכונית תופת ליד מחסום בקעות בבקעת הירדן.
נפגעים :פצוע אחד )חייל(.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :אשרף מחמד צבחי מחמוד סיד.

פתק שנמצא בין מסמכי אגודת "אלתצ'אמון" המעיד על מותו של המחבל מתאבד ונועד לקבלת
כספים למשפחתו ממשטרו של צדאם חסין בעיראק.
)המקור :סקירת מרכז המידע למודיעין ולטרור "הבירוקרטיה של הסיוע לטרור :זרקור על אגודת
הצדקה האסלאמית "אלתצ'אמן" בשכם ,המופעלת ע"י תנועת ה"-חמא"ס" ,כמקרה מבחן לאופן
תפקודם של המעטפת תומכת הטרור והגופים בחו"ל המסייעם לה" (27.1.2000 ,

המחבל המתאבד
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מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,23פעיל "חמא"ס" ,נהרג בהתפוצצות מכונית תופת סמוך
למחסום של צה"ל ליד בקעות שבבקעת הירדן .מכונית התופת הגיעה
למחסום ונעצרה לפניו .חייל הורה לנהג להתקרב לצורך בדיקה המחבל
המתאבד לחץ על דוושת הגז והתפוצץ בסמוך לחייל .ייתכן ,כי יעד הפיגוע
היה אחר וכי המחבל המתאבד חשש ,כי בדיקת הרכב עלולה להסגירו ולכן
החליט לבצע את הפיגוע במקום.
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אפיון כללי

תאריך 2 :באוגוסט .2001
אפיון כללי :לכידת מחבל מתאבד בעת שניסה לעלות
על אוטובוס ליד בית שאן.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :מחמד סעיד עבדאללה אבו
ח'צ'ר.

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר טמון שמצפון מזרח לשכם ,במוצאו משכם ,בן  ,16תלמיד
תיכון .נתפס בעת שניסה לעלות על אוטובוס אגד ליד בית שאן ,לשם ביצוע
פיגוע התאבדות .תיקו של המתאבד הכיל שלוש פצצות מרגמה ומפסק .את
ניסיון הפיגוע אכוונה תשתית "הג'האד האסלאמי בפלסטין" מטובאס
שהופעלה על ידי זיד בסיסי.
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אפיון כללי

תאריך 22 :ביולי .2001
אפיון כללי :לכידת מחבל מתאבד בעת שניסה
להפעיל חגורת נפץ בשוק הפשפשים בחיפה.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :מראד אחמד מחמד טולאבה.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים ג'נין ,בן  ,18נעצר בעת שניסה לבצע פעולת התאבדות
בחיפה .המחבל המתאבד הסגיר לידי המשטרה מטענים שהסתיר בבית
נטוש בחיפה לפני שנעצר .בחקירתו מסר ,כי הביע עניין לבצע פיגוע
התאבדות והועבר ע"י אחיו מחמוד טואלבה ,מבכירי "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" באזור ג'נין ,לפעילי הארגון .אחיו של המחבל המתאבד היה גם
זה שהכין את חגורת הנפץ עבור הפעולה שהועברה לישראל ע"י פעיל
הארגון ,מחמד יאסין.
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אפיון כללי

תאריך 16 :ביולי .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בתחנת
אוטובוס ליד תחנת הרכבת בבנימינה.
נפגעים  2 :הרוגים )חיילים( וכ 8-פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :נצ'אל אבראהים מצטפא אבו
שדוף.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב הכפר בורקין שממערב לג'נין ,בן  ,20רווק ,פוצץ עצמו בתחנת
אוטובוס מול תחנת הרכבת בבנימינה .מאכווני הפיגוע היו ת'אבת מרדאוי
ומחמוד טואלבה )"נורסי"( .נורסי סיפק תיק במשקל  20ק"ג למחמד
יאסין ,פעיל הארגון ,שהעביר את המפגע והמטען לסמיר פאיד ,נהג מונית
ממחנה הפליטים בג'נין .נהג המונית היה זה אשר הסיע את המתאבד
בדרכו לישראל.
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הקורבנות:

חנית ארמי ז"ל.
בת  19במותה.
תושבת זכרון יעקב.
הותירה אחריה הורים ואחות.

אבי בן הארוש ז"ל.
בן  20במותו.
תושב זכרון יעקב.
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אפיון כללי

תאריך 11:ביולי .2001
אפיון כללי :לכידת מחבל מתאבד בעפולה.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :ג'האד ג'ודת מחמד ג'ראר.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב ג'נין ,בן  ,17תלמיד תיכון ,יצא בבוקר כשברשותו תיק עם מטען חבלה
מאזור ג'נין לכיוון עפולה בשתי מוניות ,כשאחת מהן עקפה את מחסום
סאלם .באזור תחנת המשטרה בעפולה חשד בו קצין משטרה ועצר אותו.
עם מעצרו ניסה המחבל המתאבד להפעיל את המטען אך נוטרל ע"י קצין
המשטרה .בחקירתו הודה המחבל המתאבד ,כי התכוון לבצע פיגוע
התאבדות במקום הומה אדם בעפולה .הוא מסר ,כי הנו פעיל "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" וכי קיבל את המטען ממחמוד טואלבה )"נורסי"( יחד
עם הנחיות להפעלתו.
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מפעיל המחבלים המתאבדים מחמוד טואלבה
על גבי כריכות ספרים שיצאו לזכרו ב 2002-ו2003-
במגמה להפוך אותו למיתוס ולמודל לחיקוי
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אפיון כללי

תאריך 9:ביולי .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באמצעות
במכונית תופת באזור גוש קטיף.
נפגעים :פצוע אחד )חייל(.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :נאפז עאיש מחמד נד'ר.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים ג'באליא שבפאתי העיר עזה ,בן  ,26נשוי ואב לשני
ילדים ,פעיל "חמא"ס" ,עבד באוניברסיטה האסלאמית בעזה ,פוצץ עצמו
במכונית תופת סמוך לכלי רכב של צה"ל באזור גוש קטיף .ברכב הונח מטען
חומר נפץ במשקל של  50 -40ק"ג  ,מתוכם התפוצצו כ 15 -10-ק"ג .הפיגוע
בוצע ע"י הזרוע המבצעית של ארגון ה"-חמא"ס" ברצועת עזה באכוונתו של
צלאח שחאדה ,מבכירי הנהגת ה"-חמא"ס" ברצועה וממייסדי הזרוע
הצבאית שלה ,שנהרג בסיכול ממוקד ע"י ישראל.
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אפיון כללי

תאריך 22 :ביוני .2001
אפיון כללי :פיצוץ מכונית תופת ע"י מחבל מתאבד
סמוך לסיור צה"ל בחוף השקמה בצפון רצועת עזה.
נפגעים 2 :הרוגים )חיילים( פצוע אחד.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :אסמאעיל בשיר ח'ליל
מעצואני.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים שאטי שמצפון מערב לעזה ,בן  ,22רווק ,פעיל
"חמא"ס" ,סטודנט באוניברסיטה האסלאמית המקומית ,פוצץ רכב תופת
סמוך לסיור צה"ל בחוף השקמה שליד הישוב אלי סיני שבצפון הרצועה.
ממידע שהתקבל מאוחר יותר התברר כי המחבל המתאבד לא התכוון
מלכתחילה לפוצץ עצמו על סיור צה"ל אלא כנראה התכוון להגיע לאחד
היישובים באזור או לחדור לתוך תחומי ישראל .יחד עמו בג'יפ נסע פעיל
נוסף ,מחמוד ע'ול ,אשר נמלט מהרכב עשר דקות לפני הפיצוץ.
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הקורבנות:

סמל אביב יצחק ז"ל.
בן  19במותו.
תושב כפר סבא.
הותיר אחריו הורים ו 2-אחיות.

סמל אופיר קיט ז"ל.
תושב ירושלים.
הותיר אחריו אחריו הורים ואח..
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אפיון כללי

תאריך 17 :ביוני .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד ניסה לפוצץ עצמו ליד
מחסום צה"ל בכניסה ליישוב דהניה באמצעות עגלת
תופת.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שם המחבל המתאבד :מראד פהמי חמד אבו מעילק.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים נציראת בבמרכז רצועת עזה ,בן  ,23סטודנט
באוניברסיטה הפתוחה הפלסטינית בעזה .הוא התקרב אל שער הכניסה
לישוב דהניה כשהוא רכוב על חמור ועגלה ,עליה היה מיכל מים גדול .בעת
שניסה להפעיל את המטען אירע פיצוץ חלקי שהפילו מהעגלה .כשניסה
להימלט נורה ע"י חיילי המחסום ונעצר.
 .2בחקירתו סיפר המחבל המתאבד ,כי נביל שריחי ,פעיל "הג'האד האסלאמי
בפלסטין" בצפון הרצועה ,גייס ושילח אותו לפיגוע לאחר שהוא פנה אליו
ביוזמתו וביקש לבצע פיגוע התאבדות .המחבל המתאבד קיבל מנביל שריחי
סכום של  2,500ש"ח ובהתאם להוראותיו יצא לרפיח שם נפגש עם פעיל
נוסף .השניים לנו יחד ולמחרת )יום הפיגוע( נסעו לפרדס סמוך לדהניה ,שם
תודרך המחבל המתאבד כיצד לבצע הפיגוע וקיבל את עגלת התופת.
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אפיון כללי

תאריך 1 :ביוני .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בפתח מועדון
לילה במתחם הדולפינריום בתל אביב.
נפגעים 21 :הרוגים וכ 83-פצועים.
הארגון המבצע" :חמא"ס""/גדודי עז אלדין
אלקסאם".
שם המחבל המתאבד :סעיד חסן חסין חותרי.

פוסטר לזכרו של המחבל המתאבד
סעיד חסן חותרי .למרות שערפאת
גינה בפומבי את הפיגוע העניקה
"הרשות הפלסטינית" )משרד
הרווחה( לאביו של הטרוריסט,
אשר יצא בהצהרה פומבית בזכות
הפעולה ,מענק בסך ,$2,000
כשבועיים לאחר הפיגוע.

טרוריסט כמודל לחיקוי :נוסח צוואתו
מפיגוע
המתאבד
המחבל
של
הדולפינריום כפי שהופיעה בעיתון
הילדים המקוון "אלפאתח" של תנועת
ה"חמא"ס" )ספטמבר .( 2002

מאפייני האירוע
 .1סעיד חותרי ,מוצאו מקלקיליה ,התגורר בירדן ,בן  ,22פעיל "חמא"ס",
פוצץ עצמו בקרבת קבוצת צעירים בכניסה למועדון במתחם ה"דולפינריום"
בתל-אביב .התשתית המבצעית של ה"-חמא"ס" בקלקיליה עמדה מאחורי
הפיגוע .התשתית הוקמה על ידי סלים חג'ה ,בן  30משכם ,מבכירי ארגון
ה"-חמא"ס" ביהודה ושומרון ומי שהיה אחראי על התשתית המבצעית של
256

הארגון בצפון השומרון .חג'ה העמיד בראש התשתית את עבד אלרחמאן
חמאד אותו הכיר על רקע שהייה משותפת בכלא .מחמוד נאדי )עצור( היה
נהג המונית שהסיע את המתאבד לדולפינריום.

טרוריסטים כמודל לחיקוי לדור הצעיר :צילום גדול של עבד אלרחמן חמאד )במרכז(
מתכנן פיגוע הדולפינריום .משמאל :סעיד חסן חותרי המחבל המתאבד .הצילום וגלעד
מתחתיו הוצבו בכניסה לבית הספר היסודי "פלסטין" בקלקיליה )הצילום נעשה ע"י
צה"ל בינואר (2003

הקורבנות

אירינה אוסדצ'י ז"ל
בת  18במותה.
התגוררה בחולון .
הותירה אחריה הורים .

מרינה ברקובסקי ז"ל.
בת  17במותה .
התגוררה בתל אביב .
הותירה אחריה אם ,אח ,סב
וסבתא.

איליה אלושה )אלושינקה(
גוטמן ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר בבת ים.
הותיר אחריו הורים ואח.

רומן דז'אנשוילי ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר בבת ים.
הותיר אחריו הורים ואח.

מריה טגילצב ז"ל.
בת  14במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה הורים.

אלכסיי לופאלו ז"ל.
בן  17במותו.
התגורר ברמת גן.
הותיר משפחה.
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מריאנה מדבדנקו ז"ל.
בת  16במותה .
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה הורים ,אחות
ושני אחים.

יוליה נלימוב ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אם ואח.

ראיסה נמירובסקי ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה הורים.

אירינה נפומניאשצ'י ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בבת ים.
הותירה אחריה הורים ואח.

אניה אניוטה קזצ'קוב'ק ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בחולון.
הותירה אחריה אם ואח.

קטרינה קטוס קסטניאדה
אריאס ז"ל.
בת  15במותה.
התגוררה ברמת גן.
הותירה הורים ואח.

אורי שחר ז"ל.
התגורר ברמת גן.
הותיר אחריו הורים ,אחות ושני
אחים.

טוראי דיאז דני נורמנוב ז"ל.
בן  21במותו.
התגורר בתל אביב.
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ילנה נלימוב ז"ל.
בת  18במותה.
התגוררה בתל אביב.
הותירה אחריה אם ואח.

ליאנה סעקיאן ז"ל.
בת  16במותה.
התגוררה בבת ים.
הותירה אחריה הורים ואח.

סימונה רודין ז"ל.
התגוררה בחולון.
הותירה הורים.
בת  18במותה.

סרגיי פינחסוב ז"ל.
בן  20במותו.
התגורר באוקראינה.

יעל יוליה סקילניק ז"ל.
בת  15במותה.
התגוררה בחולון.

ז'אן בלום ז"ל.
בן  25במותו.
התגורר ברמת גן.
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יבגניה דורמן ז"ל.
בת  15במותה.
התגוררה בבת ים.

אפיון כללי

תאריך 29 :במאי .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו במחסום צה"ל
מערבית למחנה הפליטים ח'אן יונס שברצועת עזה.
מחבל נוסף נהרג.
נפגעים 2 :פצועים )חיילים(.
הארגון המבצע" :חמא"ס".
שם המחבלים המתאבדים :עבד אלמעטי עלי עבד
עצאר ואסמאעיל ערפאת מחמד עאשור.

עבד אלמעטי עלי עבד עצאר

אסמאעיל ערפאת מחמד עאשור

מאפייני האירוע
 .1תושב ח'אן יונס ,בן  ,19רווק ,סטודנט באוניברסיטה האסלאמית ,הגיע
למחסום צה"ל "תופח" מערבית לח'אן יונס וסמוך לישוב נווה דקלים ,יחד
עם צעיר נוסף ,אסמאעיל עאשור ,תושב מחנה הפליטים ח'אן יונס ,בן ,20
אף הוא סטודנט באוניברסיטה האסלאמית .השניים התבקשו להציג
תעודות זהות .מאחר ולא החזיקו ברשותם תעודות זהות הם התבקשו על
ידי החיילים להתרחק מהעמדה .בשלב זה ,התקרב המחבל המתאבד לעבר
החיילים ופוצץ עצמו .לאחר הפיצוץ התקרב המחבל המתאבד השני תוך
כדי זריקת רימונים ונהרג.
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אפיון כללי

תאריך 25 :במאי .2001
אפיון כללי :שני מחבלים מתאבדים פוצצו עצמם
באמצעות מכונית תופת ביד בתחנה המרכזית בחדרה.
נפגעים 66 :פצועים.
הארגון המבצע" :הג'האד האסלאמי בפלסטין".
שמות המחבלים המתאבדים :אסאמה נמר דרויש
אבו אלהיג'א ועלאא' הלאל עבד אלסתאר צבאח.
פוסטר לזכרו של מבצע
פעולת התאבדות הלאל
עבד אלסתר צבאח
)המקור :לוח שנה של
"בנק קהיר עמאן"
שהפך בידי צעיר ]או
צעירה[ פלסטיני
ל"אלבום הנצחה"
ל"שהידים"(.1

מאפייני האירוע
 .1אסאמה אבו אלהיג'א ,תושב מחנה הפליטים ג'נין ,בן  ,22רווק ,עבד
בחברת שטיחים ועלאא' צבאח ,תושב העיר ג'נין ,בן  ,22רווק ,עבד בחנות
אופנה .השניים פוצצו מכונית תופת בתחנה המרכזית בחדרה .מארגני
הפיגוע היו ת'אבת מרדאוי ומחמוד נורסי ,שהכינו רכב תופת ומזוודת נפץ
ויצאו עם השניים מהכפר ברטעה שבשומרון לישראל .היה זה פיגוע
ההתאבדות הראשון מאז  6נובמבר ) 1998פיגוע התאבדות בשוק מחנה
יהודה בירושלים( ,ש"הג'האד האסלאי הפלסטיני" ביצע בשטח ישראל.

1

בהקשר זה ראו לקט "מרכז המידע למודיעין ולטרור" "אלבומים ומחברות בהם מוטמעים ערכי
הערצת החללים )ה"שהידים"( והפיכתם למודל לחיקוי ).(26.3.2004
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אפיון כללי

תאריך 25 :במאי .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באמצעות
מיכלית תופת בצומת נצרים שברצועת עזה.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :חסין חסן אבו נצר.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב מחנה הפליטים ג'באליא שבצפון עזה ,בן  ,22רווק ,סטודנט
באוניברסיטה האסלאמית ,פעיל "הג'האד האסלאמי בפלסטין" בעבר.
המחבל המתאבד נהג מיכלית דלק בסמוך לשיירה צבאית בצומת נצרים.
כוח צה"ל במוצב "מגן  " 3פתח באש לעבר המיכלית .המחבל המתאבד ירד
מהציר ,נעצר על תלולית של המוצב ,ואז התפוצצה המיכלית ,כאשר המחבל
המתאבד עדיין יושב בתוכה .בחלקה הקדמי של המיכלית היו שלושה בלוני
גז ,ו 48-ק"ג של חומר נפץ מאולתר .הפיגוע אוכוון ע"י צלאח שחאדה,
מבכירי הנהגת ה"-חמא"ס" ברצועה וממייסדי הזרוע המבצעית שלה,
שנהרג בסיכול ממוקד ע"י ישראל.
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אפיון כללי

תאריך 18 :במאי .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בכניסה
ל"קניון השרון" בנתניה.
נפגעים 5 :הרוגים וכ 86-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :מחמוד אחמד מחמוד מרמש.

המחבל המתאבד

כרזה לזכרו של המחבל המתאבד
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מחבל מתאבד כמודל לחיקוי :צעירים ,כנראה סטודנטים ,על רקע פוסטר של מחמוד
אחמד מרמרש ,מחבל מתאבד )"אלאסתשהאדי"( מה"-חמא"ס" ,שביצע פעולת
התאבדות ב"קניון השרון" בנתניה ) .(18.5.2001בפעולה נהרגו  5אזרחים ולמעלה
מ 100 -נפצעו .ברקע פוסטרים נוספים לזיכרם של "שהידים" מה"-חמא"ס"
וסיסמאות הקוראות לביצוע פיגועים .הצילומים צולמו ככל הנראה במוסד חינוכי
כלשהו ונתפסו שלל במבצע "חומת מגן" )המקור :תצוגת חומרי שלל פלסטינים של
"מרכז המידע למודיעין ולטרור"(.
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מאפייני האירוע
 .1תושב טול כרם ,בן  ,21רווק ,מוסלמי אדוק ,פעיל "חמא"ס" פוצץ עצמו
בכניסה ל"קניון השרון" בנתניה .הפיגוע בוצע על ידי תשתית ה"חמא"ס"
באזור טול כרם ,שעמדה מאחורי שני פיגועי התאבדות נוספים שהיו
בנתניה .פואז בדראן ,פעיל ב"-חמא"ס" מטול כרם ,היה זה שגייס את
המחבל המתאבד לפיגוע.

הקורבנות:

מרים וקסמן ושלר ז"ל.
בת  51במותה.
התגוררה בחדרה.
הותירה אחריה אם ,בעל ,שני
ילדים ואח.

יוליה טרטיאקוב ז"ל.
בת  21במותה.
התגוררה בנתניה.
הותירה אחריה הורים ואחות.

ולדיסלב סורוקין ז"ל.
בן  33במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו אשה ובן.

דוד מוטי ירקוני ז"ל.
בן  53במותו.
התגורר בנתניה.
הותיר אחריו שתי אחיות.

תרצה פולונסקי תשבי ז"ל.
בת  67במותה.
התגוררה בכפר חיים.
הותירה אחריה בעל וחמישה
ילדים ,אחיות ואח.
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אפיון כללי

תאריך 29 :באפריל .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו באמצעות
מכונית תופת סמוך לאוטובוס בצומת דיר שריף
מערבית לשכם ,דרומית לישוב שבי שומרון.
ללא נפגעים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :ג'מאל עבד אלע'ני רשיד נאצר.

המחבל המתאבד

מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,23רווק ,סטודנט להנדסה באוניברסיטת אלנג'אח בשכם,
פעיל ב"גוש האסלאמי" ,הזרוע הסטודנטיאלית של ה"-חמא"ס" ,פוצץ
מכונית תופת סמוך לאוטובוס שהוביל תלמידים בצומת דיר שרף )מערבית
לשכם ,דרומית לישוב שבי שומרון( .במהלך הפיגוע נצמד רכב פלסטיני
לאוטובוס .הדבר גרם למחבל המתאבד להסס מתוך רצון שלא לפגוע ברכב
הפלסטיני ולפוצץ את הרכב שלא בצמוד לאוטובוס כפי שתוכנן .הפיגוע
בוצע ע"י תשתית ה"חמא"ס" בשכם.
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אפיון כללי

תאריך 22 :אפריל .2001
אפיון כללי :מחבל מתאבד פוצץ עצמו בתחנת
אוטובוס בכפר-סבא.
נפגעים :הרוג אחד וכ 45-פצועים.
הארגון המבצע :ה"-חמא"ס".
שם המחבל המתאבד :עמאד כאמל סעיד זבידי.

המחבל המתאבד

תנועת ההתנגדות האסלאמית – "חמא"ס"
החלל הלוחם מגדודי עז אלדין אלקסאם
עמאד כאמל אלזבידי
"אבו-חד'יפה"
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

החלל נולד ב 21.3.83-בעיר שכם
יש לו שלושה אחים ושלוש אחיות.
נולד במשפחה דתית ,מחויבת ]לדת[ ושמרנית
ממבקרי המסגדים השמרניים ]שפקדו את המסגד[
בתפילות במועדיהן.
היה ראש תנועת הסטודנטים האסלאמית בבית
הספר התיכון המקצועי בשכם
מת מות קדושים ב22.4.01-
מבצע פעולת הגבורה האיכותית בכפר סבא ,שגרמה
לעשרות הרוגים ופצועים בקרב האויב הציוני.
לגני העדן הנצחיים ,הו ה"שהיד" שלנו

כרזה של ה"-חמא"ס" לזכרו של המחבל התאבד
)המקור :סקירת מרכז המידע למודיעין ולטרור "הבירוקרטיה של הסיוע לטרור :זרקור על אגודת הצדקה
האסלאמית "אלתצ'אמן" בשכם ,המופעלת ע"י תנועת ה"חמא"ס" ,כמקרה מבחן לאופן תפקודם של המעטפת
תומכת הטרור והגופים בחו"ל המסייעם לה" (27.1.2005 ,
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תיקו של המחבל המתאבד וטופס המשפחה
שנמצאו בין מסמכי השלל של אגודת הצדקה
"אלתצ'אמון" .המסמכים שימשו כבסיס
להסדרת התשלומים שהגיעו לאגודה עבור
משפחות ה"שהידים" מ"הוועדה הסעודית
המשותפת לתמיכה באנתפאצ'ת אלקדס" .
על התיק כתוב" :בשם אללה הרחמן והרחום;
תיק מס ;...החללים  -שכרם ואורם אצל
אלוהים; "שהיד" אנתפאצ'את אלאקצא,
הלוחם מלחמת מצוות ]אלמג'אהד[ הגיבור,
עמאד כאמל סעיד אלזבידי; תאריך ]פעולת[
ההתאבדות ]אלאסתשהאד[  ;22.4.2001מספר
טלפון 2371772

המקור :סקירת מרכז המידע למודיעין ולטרור "הבירוקרטיה של הסיוע לטרור :זרקור על אגודת
הצדקה האסלאמית "אלתצ'אמן" בשכם ,המופעלת ע"י תנועת ה"חמא"ס" ,כמקרה מבחן לאופן
תפקודם של המעטפת תומכת הטרור והגופים בחו"ל המסייעם לה".( 27.1.2004 ) ,

מאפייני האירוע
 .1תושב שכם ,בן  ,18תלמיד תיכון ,פוצץ מטען על גופו בסמוך לאוטובוס אגד
קו  ,29שעצר בתחנת אוטובוס ברחוב טשרניחובסקי בכפר סבא .את הפיגוע
ביצעה התארגנות של פעילי "חמא"ס" מאזור שכם .האחראי לגיוסו
ושיגורו של המתאבד לפיגוע היה מהנד טאהר .את הסעת המחבל המתאבד
לישראל ביצע נהאד אבו קשק ,נהג במקצועו ,בעל תעודת זהות ישראלית.

הקורבן

ד"ר מריו גולדין ז"ל.
בן  53במותו.
התגורר בכפר סבא.
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