המרכז למורשת המודיעין )מ.ל.מ(
מרכז המידע למודיעין וטרור

בית לחם כמוקד לפגועי טרור
" 500אנשי ביטחון חמושים בנשק קל ורכביהם ...חזרו לבית לחם המשימות הן לשמור על הסדר ולא להתיר ירי ופעולות פלסטיניות"
)טלוויזיה "אלערביה"  ,2.7.03 ,עם העברת בית לחם לשליטה פלסטינית(.

אנשי משטרה פלסטינים מתפרסים בבית לחם לאחר שהעיר הועברה לשליטה פלסטינית )טלוויזית "אלערביה" 2 ,יולי  .(2003מאז העברתה
לידי הפלסטינים הפכה בית לחם לעיר מקלט לטרוריסטים ולמוקד של פעולות טרור שהאחרונה שבהן פיגוע "קו  "14בירושלים בו נהרגו 8
אזרחים ונפצעו  .72ה"רשות הפלסטינית" נמנעת מכל פעילות משמעותית נגד ארגוני הטרור בבית לחם ובמוקדי טרור נוספים ב"שטחים".

כללי
 .1ב 22 -בפברואר פוצץ עצמו מחבל המשתייך לפת"ח\ "גדודי חללי אלאקצא" באוטובוס "קו  "14בירושלים  .בפיגוע נהרגו  8אזרחים ישראלים
ונפצעו  ,72מהם  6באורח קשה.
 .2המחבל שבצע את הפיגוע באוטובוס "קו  "14הגיע מבית לחם ,שמאז העברתה לשליטה פלסטינית ) 1יולי  (2003הפכה למוקד פעולות טרור
 .מעבר לכך הפכה בית לחם לעיר מקלט עבור טרוריסטים המבקשים לחמוק מכוחות הביטחון הישראלים ולחסות בצל מנגנוני הביטחון
הפלסטינים .הפיגוע המחיש פעם נוספת את הימנעות מנגנוני הביטחון הפלסטינים מחיסול תשתיות הטרור הפועלות בבית לחם ומטיפול של
ממש למניעת יציאת מפגעים מהעיר.
 .3ה"רשות הפלסטינית" גינתה בחריפות את הפיגוע באוטובוס "קו  ,"14מטעמים טקטיים של חשש מפגיעה במאמציה להקרין פנים חיוביות ערב
הכינוס בית הדין הבינלאומי בהאג .אולם בפועל ממשיכה ה"רשות" לאמץ את מדיניות ערפאת הנמנע מפעילות משמעותית נגד ארגוני הטרור
בבית לחם ובמוקדי טרור נוספים ב"שטחים".
פגועים בולטים שבוצעו מגזרת בית לחם מאז העברתה לשליטה פלסטינית .
 .4להלן פגועים בולטים שבצעו ארגוני הטרור מאז העברת האחריות על בית לחם לידי מנגנוני הביטחון בעיר-:
א 3 .אוגוסט  ,2003פיגוע ירי במחסום צה"ל בפאתי בית לחם 4 .פצועים .בוצע ע"י פעילי פת"ח"
ב 24 .באוקטובר  ,2003פיגוע ירי לעבר תצפית צה"ל במחסום המנהרות .בוצע ע"י פעילי "פת"ח"  .אחד מחברי הפעולה ,סמיר אמיר,

פעיל המודיעין הצבאי הפלסטיני ,נעצר ע"י כוחות הביטחון הישראלים.
ג.

 18נובמבר  ,2003פגוע ירי במחסום צה"ל בכביש המנהרות 2 .חיילי צה"ל נהרגו .בוצע ע"י פעילי "פת"ח".

ד 3 .דצמבר  ,2003פיגוע ירי לעבר כח צה"ל שנע בציר העלייה להר גילה .בוצע ע"י פעילי "פת"ח".
ה 1 .ינואר  ,2004פיגוע ירי לעבר אוטובוס ישראלי סמוך לאלח'צ'ר .בוצע ע"י פעילי "פת"ח" .לא היו נפגעים.
ו.

 22ינואר  .2004פיגוע ירי "בכביש המנהרות" .לא היו נפגעים.

ז.

 24ינואר  ,2004פיגוע ירי לעבר ג'יפ במחסום המנהרות .בוצע ע"י פעילי "פת"ח".

ח 29 .ינואר  ,2004פיגוע התאבדות באוטובוס "קו  "19בירושלים .בפיגוע נהרגו  11אזרחים ונפצעו  .42הפיגוע בוצע ככל הנראה ע"י
התארגנות ה" -חמא"ס".
ניסיונות לפגועים שנכשלו או סוכלו מאז העברת בית לחם לשליטה פלסטינית
 .5פרט לפיגועים שיצאו לפועל אירעו גם מספר רב של ניסיונות פיגועים שנכשלו או סוכלו .שני הבולטים שבהם-:
א .ניסיון חטיפה-:
 .1ב ,18.7.03-נעצר ע"י כוחות הביטחון הישראלים ,סאהר סאלם בן  ,25תושב סוואחרה צפונית לבית לחם ,פעיל המשטרה המיוחדת
הפלסטינית ופעיל ה"חזית העממית" .סאלם נעצר לאחר שנתפס בשכונת ארמון הנציב בירושלים ,כאשר על גופו סכין ואקדח.
בחקירתו הודה כי הגיע במטרה לחטוף את מעסיקו היהודי  .סאהר הודה בחקירתו כי ביצע פיגועים במסגרת היותו איש המשטרה
המיוחדת הפלסטינית ו כי יצא לביצוע חטיפה מביתו בבית לחם לפני למעלה מחודש ימים ,לאחר שהועברה לשליטה פלסטינית.
 .2בחקירתו הודה סאהר כי במהלך פעילותן במשטרה המיוחדת הפלסטינית גויס ל"חזית העממית" ,ובמסגרת פעילותו בארגון ביצע
פיגועי ירי רבים; תכנן התנקשות בראש עיריית ירושלים; ביצע נסיון פיגוע ירי לעבר נהג מיכלית; ביצע ירי פצצות מרגמה לעבר גילה
והטמנת מטענים נגד חיילי צה"ל; תכנן החדרת מכונית תופת לירושלים והביע נכונות לבצע פיגוע ירי בירושלים.
ב .סיכול פעולת התאבדות :ב 2.8.03 -עצרו כוחות הביטחון הישראלים את רבחי ברכאת ,בן  ,18פעיל ה"ג'אהד האסלאמי בפלסטין",
תושב שכונת הינדיזי בבית לחם ,אשר תכנן לבצע פיגוע התאבדות באזור ירושלים .מידע אודות כוונתו של ברכאת הועבר לכוחות
הביטחון הפלסטינים בבית לחם  ,אך אלה עצרו אותו ושיחררו אותו כעבור זמן קצר.
מעצר טרוריסטים ושחרורם :שיטת "הדלת המסתובבת"
 .6מנגנוני הביטחון הפלסטינים נמנעו ,כאמור ,מחיסול תשתיות הטרור ומטיפול של ממש במניעת יציאת טרוריסטים מבית לחם .באותם במקרים
בהם בוצעו מעצרים על ידי הפלסטינים ניכר היה כי מטרתם היתה להציג בפני ישראל והאמריקאים חזות מדומה של עיסוק בסיכול אמיתי .
אולם ,בפועל ,חלק ניכר מן העצורים שוחררו במהרה לאחר "טיפול" שטחי ביותר ומבלי שסוכל באופן מלא הכנותיהם לביצוע פיגועי טרור.
חלק מהעצורים הינם גם פעילי מנגנונים הביטחון הפלסטינים  ,נוסף להיותם פעילים בארגוני הטרור.
 .7להלן מספר דוגמאות-:
א .סמיר אמיר -פעיל ה"ג'האד אסלאמי בפלסטין" ,אשר נעצר ביוזמת הפלסטינים ושוחרר .לאחר מכן נעצר בשנית כדי למנוע מעצרו על
ידי צה"ל ושוחרר בשנית .בנוסף להיותו פעיל טרור ,אמיר היה גם פעיל מנגנון המודיעין המסכל הפלסטיני.
ב .אסמעיל דרע'אם -לפלסטינים הועברה בקשה לעוצרו בשל כוונתו לבצע פיגוע התאבדות .דרע'אם זומן לחקירה על ידי הפלסטינים
ושוחרר.
ג.

ג'מאל חמאמרה – לפלסטינים הועברה בקשה לעוצרו עקב היותו ראש התארגנות טרור המאכוונת על ידי גורמי "חיזבאללה" מלבנון
ואשר הוציאה לפועל פיגועים נגד יעדים ישראלים .חמאמרה נעצר פעמיים ושוחרר כעבור זמן קצר .חמאמרה נעצר בשלישית בתנאים
נוחים ולא נחקר .בנוסף להיותו פעיל טרור חמאמרה הוא קצין במנגנון המודיעין המסכל הפלסטיני.

ד .רביע רביע  -הועברה בקשה לפלסטינים לעוצרו עקב היותו פעיל בחולייתו של חמאמרה .רביע נעצר ושוחרר ,למרות שבחקירתו
נחשפה מעורבתו בטרור .בנוסף להיותו פעיל טרור רביע הוא גם קצין במנגנון המודיעין הכללי הפלסטיני .
ה .נעים אבו הניה  -פעיל ה"חזית העממית" מבית לחם .נעצר על ידי גורמי הביטחון הפלסטינים לאחר שתכנן פיגוע חטיפה של ישראלים
אך שוחרר לאחר זמן קצר.
ו.

עלי צאלחת  -פעיל "פת"ח" ,מאכוון פיגועים מבית לחם אשר נעצר על ידי גורמי הביטחון הפלסטינים .הועבר ליריחו ,ברח בחזרה לבית
לחם ,אך לא נעצר .בנוסף ,להיותו פעיל טרור ,צאלחת הוא פעיל במנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני.

גיוס פעילי טרור מבוקשים למנגנוני הביטחון הפלסטינים על מנת להעניק להם חסינות

 .8בבית לחם מתבצע גיוס פעילים ומבוקשים מארגוני הטרור השונים למנגנוני הביטחון בעיר על מנת להעניק להם מפני ישראל ועל מנת להעניק
להם הכשר לנשיאת נשק .מעצר של פעילי מנגנונים על ידי ישראל בשל פעילות במסגרת ארגוני הטרור לא מנעה חזרתם לפעילות במסגרת
מנגנוני הביטחון הפלסטינים לאחר שחרורם ממעצר.
בימוי של הסגרת מטענים ופיצוץ מטענים לצורך יחסי ציבור
 .9מאז יציאת צה"ל מבית לחם התקבלו מספר דיווחים על מציאת מטענים ,חגורות נפץ ואמצעי לחימה בבית לחם .למרות הדרישה כי ישראל
תבחן את הממצאים ,המטענים טופלו על ידי הפלסטינים ולא על ידי הישראלים .רבים מאירועי תפיסת אמצעי הלחימה צולמו על ידי
הפלסטינים לשם יחסי ציבור.
 .10דוגמא לכך ניתן לראות ב 14-באוגוסט  2003כאשר ,מנגנוני הביטחון ביימו אירוע בו ,לכאורה ,פוצצו שתי חגורות נפץ שנמצאו בבית לחם על
ידי המנגנון ,כאשר למעשה ,מה שפוצץ היה מטרת דמה .בימוי האירוע בוצע במטרה להוכיח כי מתבצע סיכול בבית לחם לקראת פגישת
מחמד דחלאן עם שר הביטחון שאול מופז.
לסיכום
 .11למראית עין קיימת פעילות שוטפת ומאורגנת של מנגנוני הביטחון בבית לחם ,המיועדת לכאורה לסכל פעילות טרור .אולם ,בפועל גורמי
הביטחון המסכל הפלסטיני ,מבצעים פעילות מוגבלת אשר פעמים רבות מיועדת אך ורק למטרת יחסי ציבור במטרה להוכיח ,שהם מבצעים
את המוטל עליהם ומסכלים פעילות טרור .בפועל לא בוצעו מעצרים אמיתיים של פעילי טרור ולא נאספו כלי נשק מפעילי הטרור.הטיפול
השטחי בתשתיות הטרור ובפעילים הבולטים נעשה ב"כפפות של משי" ו מתוך חשש גדול של אנשי מנגנוני הביטחון .כל אלו תרמו להפיכתה
של בית לחם למוקד של פעילות טרוריסטית ולעיר מקלט עבור טרוריסטים.

נספח
להלן השוואה בין מספר פיגועי ההתאבדות שמקורם בבית לחם בעת שכוחות הביטחון הפלסטינים שלטו בעיר לעומת התקופות בהן צה"ל
שהה בבית לחם .מן ההשוואה ניתן לראות בבירור כי פיגועי ההתאבדות אשר יצאו מבית לחם בוצעו בזמן שהשליטה הביטחונית בעיר הייתה
בידי הפלסטינים .
אפיון התקופה

התאריך

פיגועי התאבדות שבוצעו מבית לחם

שליטה ביטחונית פלסטינית.

ספטמבר  -2000אפריל 2002
)מבצע "חומת מגן"(

פיגועי התאבדות בהם נהרגו ונפצעו מאות
ישראלים יצאו מבית לחם.

שליטה ביטחונית ישראלית

מבצע "חומת מגן" :אפריל -2002
 15במאי 2002

 0פיגועי התאבדות

שליטה ביטחונית פלסטינית

15.5.02 - 26.5.02

ב 22.5.02 -מחבל מתאבד מארגון ה"פת"ח" בבית
לחם פוצץ עצמו במדרחוב בראשון לציון2 .
ישראלים נהרגו 36 -נפצעו.

שליטה ביטחונית ישראלית

 - 27.5.02סוף מאי 2002

 0פיגועי התאבדות .כוחות הביטחון הישראלים
עצרו חוליית פעילי מנגנון ה"מודיעין כללי" מבית
לחם ,אשר התכוננה לבצע פיגוע מכונית תופת נגד
יעדים ישראלים

שליטה ביטחונית פלסטינית

תחילת יוני 19.06.02 - 2002

ב 18.6.02 -מחבל מתאבד מארגון ה"חמא"ס"
בבית לחם פוצץ עצמו באוטובוס אגד ב"צומת פת"
בירושלים 19 .הרוגים ו 50 -פצועים.

שליטה ביטחונית ישראלית

19.06.02 - 20.08.02

ב 30.07.02 -פוצץ עצמו מחבל מתאבד מארגון
ה"פת"ח" בבית לחם ליד דוכן פלאפל ברחוב
הנביאים בירושלים 5 .פצועים קל.

שליטה ביטחונית פלסטינית

20.08.02 - 22.11.02

ב 21.11.02 -פוצץ עצמו מחבל מתאבד מארגון
ה"חמא"ס" בבית לחם באוטובוס אגד בשכונת
קרית מנחם בירושלים 11 .הרוגים ו 45-פצועים.

שליטה ביטחונית ישראלית

22.11.02 - 01.07.03

 0פיגועי התאבדות .כוחות הביטחון הישראלים
חשפו תשתית "חמא"ס" אשר עמדה להוציא פיגועי
תופת נגד יעדים ישראלים.

שליטה ביטחונית פלסטינית

 -1.07.03עד סוף פברואר 2004

תשתית הטרור בבית לחם שוקמה על רקע טיפול
שטחי ובלתי אפקטיבי של מנגנוני הביטחון
הפלסטינים .תשתיות הטרור בבית לחם פועלות
להוצאת פיגועים באין מפריע הבולטים שבהם,
לאחרונה ,היו פיגוע ההתאבדות באוטובוס "קו "14
בירושלים ) (22.2.04ופיגוע ההתאבדות באוטובוס
"קו  "19בירושלים ).(29.1.04

