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

 29ביוני .2006

הרחבת הפעילות המבצעית של צה"ל בעקבות חטיפת
החייל וירי ה"קסאמים"
)עדכון מס'  3נכון ל 29-ביוני (13.00

מימין  :כוח צה"ל על גבול הרצועה נערך להמשך מבצע "גשמי קיץ" )צילום :רויטרס 29 ,ביוני,
צלם :מגן כהן( .משמאל :פעילות מעצרים של בכירי ה"חמא"ס" בראמאללה )טלוויזיה
פלסטינית 29 ,ביוני(

כללי
 .1היום השני למבצע "גשמי קיץ"

התאפיין במגוון גדל

של פעילויות

מבצעיות ,שחרגו מגבולות הגזרה של רצועת עזה.

 .2במסגרת זאת בלטו שתי פעולות ,שמסר פוליטי בצידן -:
א .מעצר של כ 80-אנשי "חמא"ס" בגדה המערבית ובכללם חברי
הממשלה והפרלמנט תוך יישום החוק הישראלי למניעת טרור .משמעות
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מעצרם היא ,שאין חסינות לאנשי ממשל ה"חמא"ס" ,ושישראל נטשה
את הריסון בו נקטה עד כה כלפי ממשלת ה"חמא"ס" התומכת בפעילות
הטרור ,כולל בירי רקטות ה"קסאם" וחטיפת החייל גלעד שליט.
ב .מטוסי חיל האוויר ביצעו יעף מעל ארמונו של בשאר אסד בלאד'קיה.
מטס זה מהווה מסר מרתיע למשטר הסורי ,המעניק סיוע ל"חמא"ס"
ולשאר ארגוני הטרור בדמשק ,המאכוונים את פעילות הטרור
ב"שטחים" )כולל האירוע בו נחטף החייל.(1

 .3שר הביטחון עמיר פרץ ,בראיון לתוכנית "הבוקר הזה" )רשת ב' 29 ,ביוני(,
שב והדגיש את שתי המטרות המרכזיות העומדות מאחורי מבצע "גשמי
קיץ" :שחרור החייל החטוף גלעד שליט ופגיעה ביכולות ארגוני הטרור לשגר
רקטות "קסאם" לעבר שטחה של ישראל.

עזה
פעילות צה
פעילות
ברצועת עזה
צה""לל ברצועת
 .4ביום השני למבצע "גשמי קיץ" ביססו כוחות צה"ל את המאחז שתפסו
בדרום הרצועה בשדה התעופה דהניה .במקביל ,נמשכו תקיפות מהאוויר,
מהים ומהיבשה ,שנועדו להקשות על העברת החייל החטוף מדרום הרצועה
לצפונה ולשבש את ניסיונות שיגור רקטות ה"קסאם" לעבר ישראל.

 .5במסגרת זאת-:
א .הותקפו מהאוויר מחסן של ה"חמא"ס" בח'אן יונס ומחסן נוסף
"פת"ח""/גדודי חללי אלאקצא" ,ששימשו לייצור ואחסון אמצעי
לחימה.
ב .הותקפו מהאוויר צירי גישה בדרום הרצועה ובמרכזה וכן שטח פתוח
בצפון הרצועה ממנו מתבצע ירי רקטות ה"קסאם" .כמו כן בוצע ירי
ארטילרי לעבר שטחים פתוחים בצפון ובדרום רצועת עזה .

 1על אכוונת הפיגוע בכרם שלום ע"י הנהגת ה"חמא"ס" בדמשק ראו "עדכון מס'  1מה 28-ביוני .
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ג .ספינות טילים של חיל הים ירו פגזים לעבר מרחבי שיגור רקטות
ה"קסאם" בצפון רצועת עזה.

 .6כוחות חי"ר ושריון נערכו מול חלקה הצפוני של הרצועה .על פי דיווחים
תקשורתיים עשוי צה"ל להיכנס גם לצפון הרצועה ביממה הקרובה )"הארץ",
 29ביוני( .כהכנה לכניסה אפשרית הפיץ צה"ל הפיץ כרוזים מן האוויר באזורי
בית לאהיא ובית חאנון .הכרוזים קוראים לתושבי האזור להישמע להוראות
צה"ל ולא להסתובב במקומות בהם פועלים כוחות צה"ל.

הכרוז שהוטל ע"י חיל האוויר בעזה )טלוויזיה "אלערביה" 29 ,ביוני(

הכרוז::
תרגום
תרגום הכרוז
אל תושבי האיזור
צה"ל מבצע את פעילויותיו בכל רחבי רצועת עזה ,ובתוך כך פעילויות צבאיות באזורכם ,למשך
כמה זמן שיידרש .זאת לשם איתור מקום הימצאו של החייל החטוף ,גלעד שליט ,ולשחרורו,
ולשם המשך הגנה על אזרחי מדינת ישראל.
למען שלומכם ועקב רצוננו למנוע פגיעה באזרחים שאינם קשורים
לפעילויות נגד כוחותינו,
עליכם להימנע מלהסתובב בכל מקום שבו פועל צה"ל
ולהישמע להוראותיו.
חושף את עצמו לסכנה כל מי שיפריע לפעולות כוחות הצבא ,הפועלים למען השלמת
המשימה להשבת החייל החטוף בשלום.
מפקדת צה"ל.

4

צה""לל
פעולות צה
המשך פעולות
לקראת המשך
בעזה לקראת
הערכות בעזה
הערכות
 .7פעילי ארגוני הטרור ממשיכים בהערכות )מתוקשרת היטב( על מנת לקדם
כניסת כוחות צה"ל לשטחים נוספים ברצועה .במסגרת זאת נמסר על הטמנת
מטענים מאולתרים ומכוניות תופת ,בניית סוללות עפר בצירים הראשיים
ותפיסת עמדות במחסומים ובסמטאות הערים .דובר מטעם "הג'האד
האסלאמי בפלסטין" הודיע על הקמת חמ"ל משותף של כל הארגונים.
האוכלוסייה האזרחית אוגרת מזון ומים ונערכת גם היא ללחימה אפשרית בין
צה"ל לארגוני הטרור.

מערבי
ירי רקטות
נמשך ירי
נמשך
רקטות הה""קסאם
הנגב מערבי
יישובי הנגב
לעבר יישובי
קסאם"" לעבר
 .8גם ביממה האחרונה ,תוך כדי מבצע "גשמי קיץ" נמשך ירי רקטות
ה"קסאם" .במסגרת זו נורו ) 29-28ביוני( ארבע רקטות נוספות לעבר יישובי
הנגב המערבי.

המערבית
הגדה המערבית
הגדה
אשרי זז""לל
פנחס אשרי
אליהו פנחס
של אליהו
גופתו של
נמצאה גופתו
נמצאה
 .9בליל  29-28יוני מצא כוח צה"ל בראמאללה את גופתו של אליהו פנחס
אשרי מאיתמר ,שנחטף ע"י חולייה של "וועדות ההתנגדות העממית" .הגופה
נמצאה בעקבות מידע שהושג מחקירתו של אחד מחברי החוליה ,שנעצר ע"י
כוחות הביטחון .אליהו אושרי נהרג ככל הנראה סמוך למועד חטיפתו )הוא
נחטף ב 25-ביוני( ,באמצעות ירי מטווח קצר.

 .10רצח אליהו אשרי בוצע ע"י חוליית פעילי "פת"ח/תנזים" הקשורה
ל"ועדות ההתנגדות העממית" באזור ראמאללה,שפעולותיה אוכוונו
מהרצועה .הראיונות השקריים לתקשורת של אבו עביר ,דובר "וועדות
ההתנגדות העממית" ,בהן נטל אחריות לפעולה בהציגו את תעודת הזיהוי של
אליהו אושרי ,נעשו ב 27 -וב 28-ביוני ,כאשר אליהו אושרי כבר לא היה בין
החיים ונועדו להערכתנו לתעמולה וללוחמה פסיכולוגית.
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המערבית
בכירי ופעילי
מעצר בכירי
מעצר
ופעילי ""חמא
בגדה המערבית
חמא""סס"" בגדה
 .11בבוקר ה 29-ביוני ביצעו כוחות צה"ל מעצרים נרחבים בערי הגדה
המערבית )ראמאללה ,שכם ,ג'נין ,קלקיליה( ובירושלים .במסגרת זאת נעצרו
כ 80-פעילי "חמא"ס" ,ובכללם נושאי משרות בכירות בממשלה וב"מועצה
המחוקקת" ,בגין פעילות טרור ועברות על חוקי מניעת טרור .2כל העצורים
הועברו לחקירה ויובאו בזמן הקרוב בפני שופט לשם הארכת מעצרם )דובר
צה"ל 29 ,ביוני( .המעצרים הללו התבצעו בהתאם לכללי החוק הישראלי
והבינלאומי והם כפופים לביקורת שיפוטית.

פעילות המעצרים באלבירה )טלוויזית "אלמנאר" 29 ,ביוני(

 .12להלן כמה דמויות בכירות בקרב העצורים )על פי הודעת דובר צה"ל(-:
א .דר' נאצר אלדין מחמד אחמד אלשאער :שר החינוך
וההשכלה הגבוהה וסגן ראש הממשלה .מוצאו מסבסטיה
)ליד שכם(  .נעצר בעבר ע"י ישראל )בפעם האחרונה היה
עצור ב. (2005-

 2המדובר באנשים החשודים בעבירות פליליות הקשורות לפעילות בארגון טרור ,חברות בהנהגת טרור ועבירות נוספות
המהוות עבירה על הפקודה למניעת טרור.

6

ב .מחמד אבראהים מוסא אלברע'ותי ,שר העבודה.
תושב כובר )אזור ראמאללה( .בעבר היה מבוקש ע"י
כוחות צה"ל ונעצר שש פעמים .הוא נעצר בעקבות
מידע עדכני הקושר אותו לפעילות הזרוע המבצעית-
טרוריסטית של ה"חמא"ס" בראמאללה.

ג .ח'אלד אבו ערפה  ,שר ללא תיק לענייני ירושלים.
תושב ראס אלעמוד שבירושלים מבכירי ה"חמא"ס"
במזרח ירושלים .נעצר בעבר מספר פעמים על רקע
פעילותו ב"חמא"ס".

ד .שיח' דר' נאיף אלרג'וב ,שר ההקדשים וענייני
הדת ,תושב דורא שבדרום הר חברון .נעצר בעבר
מספר פעמים על רקע פעילותו ב"חמא"ס" .אחיו הוא
ג'בריל אלרג'וב ,מבכירי דור הביניים ב"פת"ח"
ויועצו של אבו מאזן לענייני ביטחון לאומי .

ה .חברי "המועצה המחוקקת" מטעם ה"חמא"ס" ובהם :מחמד אבו
טיר ומחמד עטואן )שניהם מאזור ירושלים(; עבד עלג'אבר פוקהא ,בעל
עבר עשיר בזרוע המבצעית-טרוריסטית של ה"חמא"ס" ביהודה ושומרון
אשר שימש בעבר ) (1996כסייען חוליות מחבלים .
ו .עדנאן עאהד סעיד עצפור ,תושב שכם ,מפעילי ה"חמא"ס" הבולטים
בעיר .מעורב בקביעת מדיניות ה"חמא"ס" בגדה המערבית .נעצר בעבר
מספר פעמים לאחר כל אחד מהמעצרים שב לפעילות מלאה .עומד בקשר
ישיר עם ח'אלד משעל בדמשק .
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ז .וג'יה עבד אלרחים עבדאללה קואס נזאל  ,פעיל "חמא"ס בולט
ביהודה ובשומרון ,משמש כראש עיריית קלקיליה .השתייך בעבר
לתשתית המבצעית-טרוריסטית של ה"חמא"ס" בקלקיליה אשר ביצעה,
בין השאר ,את פיגוע ההתאבדות בדולפינריום בתל-אביב .

 .13על פי אתר האינטרנט של "אלג'זירה" וסוכנות הידיעות הפלסטינית )29
ביוני( נעצרו גם חברי ממשלה נוספים :עמר עבד אלראזק ) שר האוצר( ,סמיר
אבו עישה )שר התכנון( ,וצפי קבהא )שר לענייני אסירים ואסירים משוחררים(,
פח'רי אלתרכמאן )שר לעניינים חברתיים( ,עיסא אלג'עברי )שר השלטון
המקומי( .לדיווח זה עדיין אין אימות .

הצפונית
הזירה הצפונית
הזירה
 .14מטוסי חיל האוויר ביצעו ביום רביעי )ב 28-יוני ( לפנות בוקר יעף מעל
ארמונו של הנשיא בשאר אסד בסמוך לעיר לאד'קיה שבסוריה .לדברי "גורמי
ביטחון" שהה הנשיא אסד באותה עת בארמון )"ידיעות אחרונות" 29 ,ביוני(.
היעף נועד לשגר מסר מאיים למשטרו של אסד הנותן חסות ותמיכה
ל"חמא"ס" ולשאר ארגוני הטרור המאכוונים מדמשק את פעילות הטרור
ב"שטחים" )כולל חטיפת החייל והפיגוע בכרם שלום(.

 .15מקור במשרד ההסברה הסורי אישר את דבר הטיסה מעל שמי סוריה
ותאר אותה כ"עוינת ומתגרה" .לטענתו כוחות הנ"מ הסוריים ירי לעבר
מטוסים ישראליים שטסו בחוף לאד'קיה ואילצו אותם לנוס )אתר האינטרנט
של "אלג'זירה" 29 ,ביוני(.

קיץ""
על מבצע
פלסטיניות על
תגובות פלסטיניות
תגובות
גשמי קיץ
מבצע ""גשמי
 .16להלן עיקרי התגובות הפלסטיניות על מגוון הפעילויות הישראליות,
שהתבצעו במסגרת מבצע "גשמי קיץ":
א .אבו מאזן גינה את פעילות צה"ל נגד תשתיות אזרחיות בהציגו אותן
כ"עונש קולקטיבי" וכ"פשע נגד האנושות" .הוא פנה לנשיא ארה"ב
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ול"רביעייה" וביקש מהם להתערב על מנת למנוע הידרדרות המצב
)"סוכנות הידיעות הפלסטינית" 29 ,ביוני( .משרד החוץ הפלסטיני קרא
למועצת הביטחון לכנס ישיבת חירום נוכח "המצב המדרדר" )סוכנות
הידיעות "רמאתאן" 28 ,ביוני(.
ב .נאצר אלדין אלשאער ,סגן ראש הממשלה ,כינה את פעולת צה"ל
בעזה כ"פלישה נאצית" וכ"פשע מאורגן נגד האזרחים" .הוא קרא
לממשלה הפלסטינית לשמור על חייו של החייל הישראלי החטוף ולמצוא
פיתרון לעניינו באמצעות דיאלוג") .אלג'זירה" 29 ,ביוני( .ממשלת
ה"חאמ"ס" פרסמה הודעה בה קראה לישראל "לנהוג בהיגיון" ולבצע
עיסקת חילופי שבויים כפי שעשתה בעבר עם אש"פ ועם ה"חזבאללה".
ג .משיר אלמצרי ,דובר ה"חמא"ס"  ,ציין בראיון לערוץ "אלג'זירה" כי
מעצרם של חברי הפרלמנט ושרים מטעם ה"חמא"ס" הינם "תקדים
חמור" ו"פשע בינלאומי" .הוא פנה למדינות הערביות בקריאה לנתק את
קשריהן הדיפלומטיים והכלכליים עם ישראל בהוסיפו כי הסלמה לא
תועיל לפיתרון בעיית החייל החטוף ) 29 , y-netביוני(.

הבינלאומית
עיקרי
בזירה הבינלאומית
תגובות בזירה
עיקרי ההתגובות
 .17להלן עיקרי התגובות בזירה הבינלאומית- :
א .דובר הבית הלבן הצהיר כי לישראל הזכות להגן על עצמה אולם דחק
בה להימנע מפגיעה באזרחים חפים מפשע ו"מפגיעה שלא לצורך
ברכוש ובתשתיות" .הוא קבע כי חטיפת החייל הישראלי והתקפת
ה"חמא"ס" בשבוע שעבר האיצו את האירועים בעזה והכריז כי על
ה"חמא"ס" לשחרר את החייל החטוף באופן מיידי .
ב .אוסטריה ,הנשיאה התורנית של האיחוד האירופאי ,קראה להנהגה
הפלסטינית לשחרר את החייל החטוף באופן מיידי וללא תנאי .בניטה
פררו וולדנר  ,נשיאת האיחוד האירופאי לקשרי חוץ ,דרשה מהחוטפים
לשחרר את החייל החטוף באופן מיידי ,הביעה תקוותה שהמצב
ההומניטארי לא יחמיר עוד יותר וקראה לישראל ולפלסטינים לנהוג
באיפוק.

