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הטרור הפלסטיני נגד ישראל בשנת :2017
נתונים ,מאפיינים ומגמות
 14בפברואר 2018

היקף הטרור הפלסטיני ומדיניות העומדים מאחוריו
בשנת  2017נמשכה מגמת הירידה במספר פיגועי הטרור 1 .בשנה שחלפה היה מספר הפיגועים
המשמעותיים  ,82לעומת  142פיגועים משמעותיים בשנת  2016ו 134-פיגועים משמעותיים בשלושת
החודשים האחרונים של  2.2015מספר הפיגועים החודשי ב 2017-נע בין  7-4פיגועים משמעותיים אך היו
כמה חודשים ,שבשל אירועים שונים עלה המספר ל .13-10-למרות הירידה בהיקף הטרור העממי לא חלה
ירידה במספר ההרוגים שהוא גרם .בשנת  2017נהרגו בפיגועי הטרור העממי )המוגדרים ע"י אבו מאזן
כ"התנגדות המתבצעת בדרכי שלום"(  18בני אדם ,אזרחים ואנשי כוחות הביטחון ,לעומת  17בני אדם,
שנהרגו בפיגועי הטרור העממי בשנת .2016
הטרור העממי )"ההתנגדות העממי"( ביהודה ,שומרון וירושלים ממשיך להוות האסטרטגיה המועדפת
של הרשות הפלסטינית ופתח ושל אבו מאזן העומד בראשן .הרשות הפלסטינית ופתח סבורות
שבאמצעותה ניתן יהיה להערים קשיים על ישראל ועל נוכחות כוחות הביטחון והמתיישבים ביהודה ושומרון,
להציף בפני העולם את העניין הפלסטיני ,ולהציב בפני חמאס חלופה לאידיאולוגיה של האנתיפאדה המזויינת.
אבו מאזן ,הרשות הפלסטינית ופתח המשיכו לעודד באופן עקיף את הטרור העממי )ואת תרבות
השהידים בכלל( בדרכים שונות :נאומים והצהרות בפורומים בכירים ,3האדרת מבצעי הפיגועים ,מתן סיוע
מדיני והסברתי לטרור העממי ,השתתפות בכירי הרשות ופתח בהלוויות מחבלים שנהרגו ,עריכת ביקורים בבתי
משפחות מחבלים שנהרגו ,קריאת רחובות ,מוסדות וכיכרות על שם שהידים שנהרגו והענקת סיוע כספי
למשפחות שהידים ואסירים.
בעוד שביהודה ושומרון ירד בשנת  2017מספר פיגועי הטרור העממי חלה בשנה שחלפה עלייה בהיקף
ירי הרקטות מרצועת עזה לעבר ישראל .סה"כ אותרו במהלך  31 2017נפילות רקטות בשטח ישראל .מהן
 22רקטות שנורו מהרצועה )ע"י ארגונים "סוררים" ,בעיקר סלפים-ג'האדיסטים( ,ותשע ששוגרו מחצי-האי סיני
)ע"י מחוז סיני של דאעש( .זאת ,לעומת  15נפילות רקטות ,שאותרו בשטח ישראל בשנת  2016ו 24-בשנת
 1הטרור העממי )"ההתנגדות העממית"( מתבצע לרוב ע"י יחידים אך לעיתים גם ע"י קבוצות .מבצעיו אינם נהנים
מסיוע של ארגוני הטרור הממוסדים .במסגרת זאת מתבצעים יידוי אבנים ,השלכת בקבוקי תבערה ,פיגועי דקירה ,פיגועי
דריסה ולעיתים גם פיגועי ירי.
" 2פיגועים משמעותיים" מוגדרים על-ידינו כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים .לא
נכללים בסטטיסטיקה אירועים של יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
 3אישור נוסף לאסטרטגיה זו ניתן במהלך כינוס המועצה המרכזית של אש"ף ב 14-בינואר  .2018בהודעת הסיכום של
המועצה הופיעה הקריאה להמשיך ב"התנגדות העממית בדרכי שלום" לתמוך בה ולחזק יכולותיה .אבו מאזן בנאומו
בטקס הפתיחה של המועצה ציין ,כי העם הפלסטיני ימשיך ב"התנגדות העממית בדרכי שלום".
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 .2015בנוסף לכך היו ב 2017-מספר אירועים של ירי פצצות מרגמה מרצועת עזה .על אירועי הירי מהרצועה
לישראל הגיב צה"ל בתקיפות בעיקר מהאוויר נגד יעדי חמאס ,אותה רואה ישראל כאחראית לנעשה
ברצועה.
למרות העלייה שחלה בשנת  2017בהיקף ירי הרקטות מספר הנפילות בשלושת השנים האחרונות עדיין
היה נמוך מזה של השנים ,שקדמו למבצע "צוק איתן" .הדבר נובע בראש ובראשונה ממדיניות הריסון של
חמאס ,שנאכפה על הארגונים "הסוררים" .מדיניות הריסון נבעה להערכתנו ממכלול שיקולים אסטרטגיים
של חמאס .במרכזם עמדו התחזקות ההרתעה הישראלית לאחר מבצע "צוק איתן" ,ועניינה של חמאס
להמשיך בהתעצמות הצבאית שלה ,בדגש על פיתוח מערכת המנהרות ומערך הרקטות ,ללא הפרעה
משמעותית מצד ישראל .לכך נוספו ניסיונות הפיוס הפנים-פלסטיניים )הכושלים לעת עתה( ,רצונה של חמאס
לשפר את קשריה עם מצרים ,ועניינה של חמאס לאפשר שיקום התשתיות האזרחיות ,כל אלה תרמו אף הם
למדיניות הריסון .עם זאת ,העלייה במספר שיגורי הרקטות בעקבות הצהרת טראמפ עלולה להעיד ,כי
במוטיבציה של חמאס לאכוף מדיניותה על הארגונים "הסוררים" בתקיפות ובקפדנות ,וייתכן אף
ביכולתה לעשות זאת ,חלה מאז דצמבר  2017שחיקה.

אירועים ,שתרמו לעלייה בהיקף הטרור מיהודה ושומרון ומהרצועה
בשנת  2017ראויים לציון שני אירועים ,הקשורים לאסירים הפלסטינים ולתפילות בהר הבית )שני נושאים
טעונים בחברה הפלסטינית( ,שתרמו לעלייה בהיקף הטרור העממי ביהודה ושומרון:
אפריל  -2017שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים :מספר פיגועי הטרור העממי הגיע ל13-
)שיא הפיגועים החודשי של שנת  .(2017ברקע עמדה להערכתנו הזדהות תושבי יהודה ושומרון עם
שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים בבתי הכלא בישראל ,שנמשכה כארבעים יום.
יולי " – 2017משבר המגנומטרים" בירושלים :בחודש זה עלה מספר הפיגועים ל .10-ברקע
עמדה החלטת ממשלת ישראל ) 14ביולי  (2017על סגירת מתחם הר הבית בעקבות פיגוע ירי שבוצע
בהר הבית ,שבו נהרגו שני שוטרים ישראלים .האזור תוגבר בכוחות ביטחון ושערי הכניסה להר הבית
צוידו בגלאים ובמצלמות אבטחה .הצבת אמצעי האבטחה בכניסות להר הבית עוררה גל של מחאות
והמתפללים נקראו שלא להיכנס למתחם הר הבית .המשבר הסתיים בעקבות הסרת הגלאים וחידוש
התפילות בהר הבית.
ב 6-בדצמבר  2017הצהיר נשיא ארה"ב טראמפ ,כי ארה"ב מכירה בירושלים כבירת ישראל.
ההצהרה הובילה לגל של הפגנות והפרות סדר ביהודה ,שומרון ,ירושלים ורצועת עזה ,בהיקף גדול יותר
מהחודשים שקדמו להצהרה )כמה אלפים במספר מוקדים( .מנגד ,המחאה להצהרת טראמפ לא התבטאה
בעלייה משמעותית בפיגועי הטרור העממי .לעומת זאת ברצועת עזה חלה עלייה משמעותית בירי
הרקטות לעבר ישראל )לפחות  11רקטות נפלו בשטח ישראל במהלך דצמבר  2017לעומת בין  2-0רקטות
בחודשים שקדמו לכך(.
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מאפייני פיגועי הטרור העממי בשנת 2017
להלן כמה מאפיינים של פיגועי הטרור העממי המשמעותיים ,שבוצעו בשנת :2017
קטלניות הפיגועים :מספר ההרוגים ישראלים לא ירד בשנת  ,2017למרות הירידה במספר פיגועי
הטרור העממי .במהלך שנת  2017נהרגו  18ישראלים ,אזרחים ואנשי כוחות הביטחון ,לעומת 17
ישראלים שנהרגו ב .2016-סה"כ נהרגו  61בני אדם בתקופה שמאז תחילת גל הטרור העממי
באוקטובר  2015ועד סוף דצמבר ) 2017הערה :למספר זה ניתן להוסיף שני הרוגים נוספים
בתחילת שנת .(2018
יציבות במספר הפיגועים שבוצעו בעומק ישראל 4:מספר הפיגועים ,שבוצעו בעומק ישראל
נשאר דומה ,למרות הירידה בהיקף הפיגועים ב .2017-במהלך שנת  2017בוצעו  11פיגועים בעומק
ישראל לעומת עשרה פיגועים שבוצעו בשנת  2016ועשרים פיגועים בשלושת החודשים האחרונים של
.2015
הפרופיל של מבצעי הפיגועים :מרבית מבצעי הפיגועים היו צעירים פלסטינים בגילאי 20-14
)בדומה לשנים הקודמות( .רובם הגדול היו ללא עבר של מעורבות בפיגועים או השתייכות לארגון
טרור כלשהו .מרביתם הונעו ע"י מוטיבציות לאומיות או דתיות וחלקם סבלו מבעיות אישיות.
מוצאם של המחבלים :מרבית הפיגועים בוצעו ע"י גברים פלסטינים ) (86%ומיעוטם ) (14%ע"י
נשים .יוצאי דופן היו שישה ערבים תושבי ישראל שביצעו פיגועים )שלושה מאם אלפחם ,תושב חיפה
ושני בני הפזורה הבדואית בנגב( .לאלו ניתן להוסיף אזרח ירדני ,שביצע פיגוע דקירה בירושלים.
זירות הפיגועים :מרחב ירושלים רבתי המשיך להוות מוקד עיקרי לביצוע פיגועי הטרור )עשרים
פיגועים( .האזור השני בשכיחותו היה אזור ראמאללה ) 15פיגועים( .אחריהם חברון ) 14פיגועים(,
השומרון ) 10פיגועים( גוש עציון ) 8פיגועים( ואזור שכם ) 7פיגועים( .ראויה לציון ה"התעוררות"
בשומרון ,שנמשכה גם בתחילת .2018
בשנת  2017נמשכה ההיענות המוגבלת של הציבור הפלסטיני לקחת חלק בהפגנות ,עצרות והפרות סדר
אלימות הכוללות עימותים עם כוחות הביטחון הישראליים .עליות בהיקף ההשתתפות בהפגנות והפרות סדר
האלימות נרשמו רק בעקבות שביתת האסירים הפלסטינים )אפריל ,מאי  ,(2017סגירת הר-הבית )יולי
 (2017והצהרת נשיא ארה"ב ) 6בדצמבר  .(2017אולם גם בעקבות האירועים הללו ,למרות מאמצים שנעשו,
לא הצליחו מנהיגי המחאות להוציא קהל רב לרחובות לאורך זמן.

הערכת מגמות הטרור הפלסטיני לשנת 2018
אנו מעריכים כי בשנת  2018תהיינה שתי מגמות עיקריות בטרור הפלסטיני:
ביהודה ושומרון יימשך הטרור העממי הנתמך ע"י הרשות הפלסטינית ופתח עם עליות
וירידות בהיקפו ובמידת הקטלניות שלו .בו בזמן חמאס וארגוני הטרור ימשיכו במאמציהם להקים

 4עומק ישראל מוגדר על ידינו כמקומות ישוב ,שאינם נמצאים במרחב ירושלים ,אשר יש לו מאפיינים ייחודיים משלו.
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התארגנויות ממוסדות ביהודה ושומרון ולהפעילם לשם ביצוע פיגועי ראווה ,כולל בשטח ישראל
)כגון פיגועי התאבדות ,חטיפת ישראלים( .מידת הצלחתם של חמאס ושאר ארגוני הטרור תושפע
בראש ובראשונה מפעולות הסיכול של כוחות הביטחון הישראלים )ובמידה מסוימת גם של שירותי
הביטחון הפלסטינים( ,אשר בשנת  2017הוכיחו את יעילותם.
ברצועת עזה תימשך מדיניות הריסון של חמאס ,אף כי יתכן שמתחוללת שחיקה בנכונותה של
חמאס לאכוף מדיניות זאת .בראש הגורמים העלולים להניע את חמאס לשנות את מדיניות הריסון
שבה היא נוקטת מאז מבצע "צוק איתן" עומד ,להערכתנו ,המצב הכלכלי הקשה ברצועה .גורמים
נוספים הם המשך הפגיעה במנהרות החדירה )"נכס" מרכזי של החמאס לקראת "הסיבוב הבא"(
והתמוטטות תהליך הפיוס עם פתח )תוך הרעה מחודשת של היחסים עם מצרים( .כל אלו עלולים,
להערכתנו ,להגביר את הלחצים הפנימיים על הנהגת חמאס וליצור מצב בו היא תחליט על מהלכים
שיאתגרו את ישראל ,וינסו להסיט לעברה את המצוקות שחמאס נתונה בהן .מצב עניינים זה
מגביר ,להערכתנו ,את פוטנציאל ההידרדרות בין חמאס לישראל בשנה הקרובה.

מבנה העבודה
פרק א' :הטרור העממי ביהודה ושומרון:
מאפיינים כלליים
סוגי הפיגועים:
• פיגועי דקירה
• פיגועי ירי
• פיגועי דריסה
• פיגועים משולבים
זירות הפיגועים:
• מאפייני הטרור העממי בזירות המובילות
• פירוט הזירות השונות
• פיגועים בעומק ישראל
פרופיל מבצעי הפיגועים
קטלניות הטרור העממי
חשיפות וסיכולי פיגועים:
• מאפיינים כלליים
• חשיפות ופיגועים שסוכלו
• פעילות מנע נגד הסתה לטרור
הפגנות והפרות סדר אלימות:
• מאפיינים כלליים
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• אירועים בולטים
• יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה
פרק ב' :הטרור מרצועת עזה:
ירי הרקטות לעבר ישראל
ירי פצצות מרגמה
תקריות בגבול רצועת עזה-ישראל
הפגנות והפרות סדר בסמוך לגדר הגבול
תקיפת מנהרות חודרות ע"י ישראל
פרק ג' :מעורבות ארגונים ג'האדיסטים בפעילות הטרור:
יהודה ושומרון
רצועת עזה
ערביי ישראל
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פרק א' :הטרור העממי ביהודה ושומרון
מאפיינים כלליים
שנת  2017התאפיינה בהמשך הטרור העממי )"ההתנגדות העממית"( ,תוך המשך מגמת הירידה בהיקף
הטרור העממי ביהודה שומרון ,ירושלים ושטח ישראל .גל פיגועי הטרור העממי ,ששיאו באוקטובר-דצמבר
 ,2015המשיך לדעוך במהלך השנה שחלפה וממוצע הפיגועים החודשי התייצב על כ 7-4-פיגועים )עם כמה
חודשים חריגים ,שבהם עלה מספר הפיגועים ל .(13-10-סה"כ בוצעו במהלך  82 2017פיגועים
משמעותיים 5לעומת  142פיגועי טרור משמעותיים שבוצעו במהלך שנת  .2016בשנה שחלפה נהרגו
בפיגועי הטרור העממי  18אנשים ,אזרחים ואני צבא ,לעומת  17שנהרגו בפיגועים במהלך .2016

פיגועים משמעותיים בשנת  2017בחתך חודשי
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פיגועים משמעותיים במהלך שנת  2016בחתך חודשי
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" 5פיגועים משמעותיים" מוגדרים על -ידינו כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים .לא נכללים
בהם יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
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פיגועים משמעותיים אוקטובר  – 2015דצמבר 2017
59
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פיגועים משמעותיים בחתך רב-שנתי
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*מתוכם  134פיגועים בוצעו בחודשים אוקטובר-דצמבר  ,2017שלושת החודשים הראשונים של גל הטרור העממי.
שאר הפיגועים ) (37בוצעו במהלך  ,2015עד לחודש אוקטובר.

סוגי הפיגועים
בשנת  2017ירד מספר פיגועי הדקירה )מ 87-ל 46-ומספר פיגועי הירי )מ 32-ל .(20-מספר פיגועי הדריסה
נשאר דומה )עשרה פיגועים ב 2017-לעומת  11ב .(2016-פיגועי הדקירה ממשיכים להוות את דפוס
הפעולה הנפוץ ביותר ) 56.1%מכלל הפיגועים( .לאחריו פיגועי הירי ) (24.4%ופיגועי הדריסה ).6(12.2%

 6לא נכללו בסטטיסטיקה פיגועים שבוצעו במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון הישראליים )שרובם היו במתווה
של ירי והפעלת מטענים( .כמו כן לא נכללו מאות אירועי חודשיים של יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
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התפלגות סוגי הפיגועים בשנת 2017
סה"כ  82פיגועים
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פיגועי דקירה
כללי
זהו דפוס הפעולה הנפוץ ביותר של הטרור העממי .במהלך שנת  2017בוצעו  46פיגועי דקירה ,שהיוו 56.1%
מכלל הפיגועים .למספר זה יש להוסיף אירועים רבים ,שבהם סוכלו הפיגועים לאחר שבחיפוש בכליה ם
של פלסטינים נמצאו סכינים .בפיגועי הדקירה נהרגו שישה בני אדם )כשליש מהרוגי הטרור העממי( .רוב
פיגועי הדקירה בוצעו באזורי חיכוך בין כוחות הביטחון הישראליים לאוכלוסייה הפלסטינית בעיקר במעברים
ובעמדות בידוק .חלק מהפיגועים )כולל הקטלני שבהם ביישוב חלמיש( כוונו נגד אזרחים ,הן כאלו ששהו
בבתיהם והם כאלו שנקלעו במקרה לזירת הפיגועים.
הפופולאריות הגדולה לה הם זוכה דפוס פעולה זה נובעת מהקלות היחסית ,שבה ניתן לבצע את
פיגועי הדקירה .פיגועי דקירה אינם מצריכים השגת כלי הנשק משום שברוב המקרים הם מבוצעים בכלי זמין
המצוי בכל בית )סכין ,גרזן ,מברג וכל חפץ חד אחר( ואינם מצריכים הכנות מקדימות .עם זאת יש גם
חסרונות בדפוס פעולה זה :מספר הנפגעים בפיגוע דקירה הינו בדרך כלל קטן יחסית )אף אם כי השנה
נהרגו שלושה ישראלים ,בני משפחה אחת בפיגוע דקירה(; סיכויי מבצע הפיגוע למות או להיפצע במהלך
ביצוע פיגוע דקירה הינם גדולים יחסית לדפוסי פיגועים אחרים )למעלה ממחצית מבצעי פיגועי הדקירה
נהרגו במהלכם ,חלקם נפצעו(.

פיגועי דקירה שבוצעו בשנת  2017בחתך חודשי
סה"כ  46פיגועים
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פיגועי דקירה שבוצעו בשנת  2016בחתך חודשי
סה"כ  87פיגועים
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פיגועי דקירה בחתך רב שנתי
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*בחודשים אוקטובר-דצמבר  ,2015בהם הגיע לשיאו גל הטרור העממי ,בוצעו  92פיגועי דקירה .השאר ) (17בוצעו
עד אוקטובר .2015

פיגועי דקירה בולטים
פיגוע הדקירה הבולט ביותר היה ב 21-ביולי  2017ביישוב חלמיש )צפונית מערבית לראמאללה( כאשר
שלושה בני משפחה אחת נהרגו בביתם .ארבעה עשר מפיגועי הדקירה בוצעו בירושלים ,תשעה באזור
חברון )עמדות הבידוק של מערת המכפלה היוו אחד המוקדים העיקריים( ושמונה בעומק ישראל .רוב
הפיגועים בוצעו באמצעות סכינים ומיעוטם באמצעות כלים חדים אחרים דוגמת מברג .את רוב פיגועי הדקירה
ביצעו גברים ) 42גברים לעומת שמונה נשים( ,רובם בגילאי העשרה או בשנות העשרים המוקדמות לחייהם.
בפיגועי דקירה רבים שסוכלו היו מעורבות נשים )כאשר בזמן בידוק נמצאה ברשותן סכין(.
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להלן פיגועי הדקירה הבולטים ומאפייני מבצעיהם:
 1במרץ  :2017פלסטיני חמוש בסכין חדר לבית בישוב בחוות מור )דרום הר חברון( וניסה לדקור
את בעל הבית ,אשר נפצע באורח קל .מבצע הפיגוע נורה ונהרג על ידי בעל הבית .מקורות פלסטיניים
מסרו כי ההרוג הוא סעד מחמד עלי קיסיה ,בן  ,24מהעיירה אלט'אהריה ,שבדרום הר חברון .אפשר
שההרוג היה פעיל פתח ,שכן דיווח על מותו פורסם בדף הפייסבוק הרשמי של התנועה .תמונת המחבל,
שפורסמה לאחר הפיגוע בדף הפייסבוק הרשמי של פתח וזכתה לתגובות עידוד מצד גולשים
פלסטינים.
 13במרץ  :2017פלסטיני הגיע לפנות בוקר לנקודת משטרה בשער האריות במזרח ירושלים .הוא
רץ לעבר שני לוחמי משמר הגבול ,שאיישו את המקום .הפלסטיני נכנס לנקודת המשטרה שלף סכין
ודקר אותם .אחד הלוחמים ירה לעברו והרג אותו .שני הלוחמים נפצעו באורח קל ובינוני .מבצע הפיגוע
הוא אבראהים מחמוד מטר ,בן  ,25מג'בל מכבר שבמזרח ירושלים .הוא עבד כמסגר בבית מלאכה
של אביו ונהג להתפלל בכל בוקר במסגד אלאקצא )דף הפייסבוק אלמכבר נט 13 ,במרץ .(2017

מימין :זירת פיגוע הדקירה .משמאל :הסכין בה השתמש המחבל הדוקר
)חשבון הטוויטר  Palinfo, 13במרץ .(2017

 29במרץ  :2017פלסטינית תושבת מזרח ירושלים ניגשה ללוחמי משמר הגבול בשער שכם
וניסתה לדקור אחד מהם באמצעות מספרים ,שהיו ברשותה .הדוקרת נהרגה על ידי כוחות הביטחון
הישראליים .הדוקרת היא סיהאם ראתב נמר ,בת  ,49תושבת מחנה הפליטים שעפאט ,שבמזרח
ירושלים .סיהאם ראתב נמר היא אמו של מצטפא נמר שנורה למוות בשוגג ב 5-בספטמבר  2016על
ידי כוחות הביטחון הישראליים במחנה הפליטים שעפאט .נראה ,כי המדובר ב"פיגוע נקמה" ,אחד
מדפוסי הפעולה המוכרים במסגרת פיגועי הטרור העממי.
 1באפריל  :2017פלסטיני הגיע לרחוב הגיא בעיר העתיקה בירושלים ודקר שני צעירים חובשי
כיפה באמצעות סכין שהייתה ברשותו .כוחות הביטחון הישראליים פתחו במרדף אחריו הוא נמלט
לפתח בית מגורים .לאחר עימות עם כוחות הביטחון ,במהלכו נפצע לוחם משמר הגבול ,הוא נורה
ונהרג .בפיגוע נפצעו שני אזרחים באורח בינוני ולוחם משמר הגבול נפצע באורח קל .מבצע פיגוע
הדקירה הוא אחמד זאהר פתחי ע'זאל ,בן  ,17משכם ,שעבד במעבדת רופא שיניים .קודם לביצוע
הפיגוע הוא התפלל במסגד אלאקצא ואף הצטלם במקום )צפא 2 ,באפריל .(2017
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 14באפריל  :2017פלסטיני דקר נוסעת ברכבת הקלה סמוך לכיכר צה"ל בירושלים ופצע אותה
באורח קשה .הפצועה פונתה לבית החולים שם נקבע מותה .הנרצחת הינה חנה בלדון ז"ל ,בת ,21
סטודנטית מאוניברסיטת ברמינגהאם בבריטניה ,אשר למדה באוניברסיטה העברית במסגרת חילופי
סטודנטים .המחבל הדוקר הינו ג'מיל אלתמימי ,בן  57תושב ראס אלעמוד במזרח ירושלים ,שהיה
מאושפז בחודשים האחרונים בבית חולים פסיכיאטרי.
 7במאי  :2017צעירה פלסטינית הגיעה למדרגות שער שכם בירושלים .היא התקרבה לכוח
משטרה ומשמר הגבול המוצב במקום ,שלפה סכין וצעקה אללה הוא אכבר .כוחות הביטחון ירו לעברה
והיא נהרגה .במקום נמצאה סכין ומכתב פרידה שכתבה .בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי מבצעת
הפיגוע היא פאטמה עפיף חג'יג'י ,בת  ,16מהכפר קרואת בני זיד ,צפונית-מערבית לראמאללה.
בשנת  ,2016היא נעצרה במחסום חוארה ,דרומית לשכם ,כאשר ברשותה נמצאה סכין עמה התכוונה
לבצע פיגוע דקירה .היא נכלאה בזמנו לחודש ושוחררה ביוני .2016
 13במאי  :2017הולך רגל באזור שער האריות בעיר העתיקה בירושלים הבחין בשוטר שהלך
מולו והסתער עליו עם שתי סכינים שהיו בידיו .השוטר ירה בדוקר והרג אותו .השוטר פונה לבית החולים
כשהוא פצוע באורח קל .מבצע פיגוע הדקירה הוא מחמד עבדאללה סלים אלכסאג'י ,אזרח ירדני ,בן
 ,57נשוי ואב לארבעה ילדים ,שעבד כרואה חשבון בירדן .מבצע הפיגוע הגיע לארץ כתייר כשבוע לפני
ביצוע הפיגוע ,דרך מעבר הירדן בבית שאן.
 1ביוני  :2017פלסטינית התקרבה לעמדת השמירה בפתח הישוב מבוא דותן )צפון שומרון(
השומר קרא לה להתרחק אולם היא לא שעתה לקריאתו .הוא התקרבה לחיילים שהיו במקום ודקרה
אחד מהם .החיילים ירו לעברה והיא נהרגה .חייל נפצע באורח בינוני .בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי
הפלסטינית שביצעה את פיגוע הדקירה היא נוף עקאב עבד אלג'באר אנפיעאת ,בת  ,16מיעבד,
מערבית לג'נין.
 21ביולי  :2017ביום שישי בשעות הערב חדר מחבל פלסטיני לאחד הבתים בישוב חלמיש
)צפונית מערבית לראמאללה( ,ורצח בדקירות סכין שלושה בני משפחה )אב המשפחה ,בנו
ובתו( .רעייתו נפצעה באורח בינוני-קשה .בבית שהו גם רעייתו של הבן וחמשת ילדיו הם ניצלו לאחר
שהאם נעלה אותם באחד החדרים .המחבל נורה דרך חלון הבית על ידי שכן ,חייל שהיה בחופשה.
המחבל נפצע ונעצר .המחבל שביצע את הפיגוע הוא עמר עבד אלג'ליל אלעבד ,בן  20מהכפר כובר,
צפונית מערבית לראמאללה .דווח כי למד מנהל עסקים באוניברסיטת אלקדס הפתוחה ועבד
במחצבה .הוא היה פעיל בסיעת הסטודנטים של חמאס באוניברסיטה.
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זירת הפיגוע בישוב חלמיש בו נהרגו שלושה בני משפחה על-ידי מחבל כנקמה על "חילול מסגד
אלאקצא" )חשבון הטוויטר אלרסאלה נט 21 ,ביולי  ;2017ערוץ אלפג'ר 22 ,ביולי .(2017

 24ביולי  :2017פלסטיני דקר גבר סמוך לתחנה המרכזית בפתח תקווה .הגבר ,נפצע באורח
בינוני-קשה .הדוקר ,פלסטיני ,בן  ,21מקלקיליה ,ששהה בישראל באופן בלתי חוקי ,נעצר והובא
לחקירה .בחקירה ראשונית מסר ,כי ביצע את הדקירה למען מסגד אלאקצא .על פי שירות הביטחון
הכללי בין השנים  2016-2015שהה הדוקר בכלא הישראלי בשל מעורבותו בטרור עממי.
 2באוגוסט  2017הגיע פלסטיני לסופרמרקט ביבנה .כאשר הבחין בסגן מנהל הסניף ,שסידר
סחורה במקום ,הוא תקף אותו בדקירות סכין .סגן המנהל ניסה להיאבק בו אך הפלסטיני דקר אותו
פעמים רבות ופצע אותו באורח קשה מאד .המחבל נעצר על ידי כוחות הביטחון .בתקשורת הפלסטינית
דווח ,כי המחבל הוא אסמאעיל אבראהים אבו עראם )אלנעאמין( ,בן  ,19מהעיירה יטא ,דרומית
לחברון.

צילום מסרטון מצלמת אבטחה ,שתיעד את פיגוע הדקירה )יוטיוב 2 ,באוגוסט .(2017

 12באוגוסט  :2017פלסטינית הגיעה כשסכין בידה לצומת הרחובות סמוך לתחנת הרכבת
הקלה בשער שכם בירושלים .היא דקרה גבר בכתפו ופצעה אותו .הדוקרת ,תושבת מזרח ירושלים
נעצרה בזירת הפיגוע .בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי מבצעת פיגוע הדקירה היא פדוא חמאדה ,בת
 ,29אם לארבעה ילדים )באתר פלסטיני אחר דווח כי היא אם לשישה ילדים( מצור באהר ,שבמזרח
ירושלים.
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 4באוקטובר  :2017גופת גבר כבן שבעים נמצאה במבנה בכפר קאסם ,שעליה סימני דקירה
רבים .הנרצח ,תושב אלקנה ,שברשותו היה מחסן באזור התעשייה של כפר קאסם .ב 8-באוקטובר
 2017הודיע שירות הביטחון הכללי ,כי עצר שני פלסטינים מקבטיה המעורבים ברצח וכי המניע לרצח
היה לאומני ומדובר בפיגוע טרור .מאוחר יותר נעצרו שני מבצעי הפיגוע.
 30בנובמבר  :2017חייל המתין בשעות הערב להסעה לבסיסו בעיר ערד .שני אנשים התנפלו
עליו מאחור ,דקרו אותו למוות גנבו את כלי נשקו ונמלטו מהמקום .ארבעה ימים לאחר הרצח פורסם ,כי
כיממה לאחר ביצוע הפיגוע נעצרו שני צעירים כבני עשרים ,תושבי הפזורה הבדואית ,בחשד שביצעו
את הרצח .על פי התקשורת הישראלית עלה מחקירתם ,כי המניע למעשה היה ככל הנראה לאומני.
 10בדצמבר  :2017פלסטיני הגיע לכניסה הראשית של התחנה המרכזית בירושלים ,דקר
מאבטח בפלג גופו העליון ופצע אותו באורח קשה .מבצע הפיגוע נעצר על ידי אזרח ושוטר ונלקח
חקירה .בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי הדוקר הוא יאסין יוסף חאפט' אבו אלקרעה ,בן  ,24ממחנה
הפליטים אלפארעה ,צפונית לשכם .נטען כי הוא מזוהה עם פתח .אביו של המחבל הינו קצין בדימוס
בדרגת לואא' )מקביל לאלוף( ,ששירת במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית .בני משפחה נוספים
שלו משרתים כקצינים במנגנוני הביטחון הפלסטינים.

צילום מצלמת אבטחה .הפלסטיני נראה דוקר מאבטח
ישראלי בכניסה לתחנה המרכזית בירושלים
)דף הפייסבוק  10 ,QUDSNבדצמבר .(2017

 16בדצמבר  :2017פלסטיני שהתחפש לעיתונאי התקרב לכוחות הביטחון הישראליים ב"כיכר
איו"ש" ,סמוך לראמאללה ,כשהוא חמוש בסכין .הוא דקר שוטר משמר הגבול ופצע אותו באורח בינוני.
המחבל נורה על ידי כוחות הביטחון הישראליים .הלוחמים זיהו חגורת נפץ על גופו וירו בו שוב כדי
לנטרל אותו .מאוחר יותר התברר שהייתה זו חגורת דמה .המחבל מת מפצעיו בבית החולים .מבצע
פיגוע הוא מחמד אמין עקל ,בשנות העשרים לחייו ,מבית אולא ,סמוך לחברון )ופא 15 ,בדצמבר
 .(2017הוא היה סטודנט בפקולטה למשפטים במכללה האוניברסיטאית המודרנית בראמאללה.
)פלסטין און ליין 16 ,בדצמבר  ;2017אתר רדיו מרח מחברון 16 ,בדצמבר .(2017
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פיגועי ירי
מאפיינים כלליים
פיגועי הירי הינם קטלניים וסיכויי מבצעיהם להימלט מזירת הפיגוע עולים על אלו של מבצעי פיגועי
הדקירה והדריסה .סוג פיגוע זה מצריך לרוב היערכות מוקדמת )רכישת נשק ,איסוף מידע מקדים( ולפיכך
הוא מבוצע לעיתים ע"י יותר מאדם אחד .עם זאת ,המדובר לרוב בהתארגנויות וביוזמות מקומיות ,שלא
בהכוונת ארגוני הטרור הממוסדים ,ולפיכך למרות שהמדובר בנשק חם ,נכלל פיגוע זה בפיגועי הטרור העממי.
פיגועי הירי מאפשרים בדרך כלל למבצעים להימלט מזירת האירוע ולעיתים אף להמשיך ולבצע פיגועים.
במהלך שנת  2017בוצעו עשרים פיגועי ירי לעומת  32פיגועי ירי בשנת  7 .2016זוהי ירידה במספרים
מוחלטים אך בחלקם היחסי של פגועי הירי בכלל הפיגועים חלה עלייה קלה )בשנת  2017הם היוו 24.4%
מכלל הפיגועים לעומת  23%בשנת  .(2016בפיגועי הירי נהרגו שישה ישראלים )כשליש מהרוגי פיגועי הטרור
העממי( .רוב פיגועי הירי ) (11בוצעו באזור בנימין )אזור ראמאללה( ,שלושה בירושלים ושלושה בשומרון.
פיגוע אחד בוצע בעומק ישראל )חיפה( ב 12-פיגועי ירי )מתוך עשרים( הצליחו המחבלים להימלט מזירת
האירוע.

פיגועי ירי בשנת  2017בחתך חודשי
סה"כ  20פיגועים
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 7בספירת פיגועי הירי לא נכללו אירועים בהם נפתחה אש לעבר כוחות הביטחון הישראליים בעת שביצעו פעילות
מבצעית .כמו כן לא נכללו אירועי ירי לעבר עמדות צה"ל.
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פיגועי ירי בשנת  2016בחתך חודשי
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פיגועי ירי בחתך רב-שנתי
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*הערה :בשלושת החודשים האחרונים של שנת  2015בוצעו חמישה פיגועי ירי ,במסגרת גל הטרור העממי .עד
תחילת אוקטובר  2015בוצעו שישה פיגועי ירי.

פיגוע ירי מנשק קל יכול להתבצע במספר מתווים :ירי מהמארב ,ירי מכוון לעבר התקהלות של בני אדם,
ירי ממכונית חולפת וירי צלפים .בדרך כלל פיגועי הירי אינם מתבצעים באופן ספונטאני אלא הם מצריכים
הערכות מוקדמת של בחירת יעד הפיגוע ואף השגת כלי הנשק לביצועו .המטרה של רוב פיגועי הירי
שבוצעו במהלך  2017הייתה לפגוע כלי רכב הנעים בכבישי יהודה ושומרון )כולל אוטובוסים( .הירי לעבר
כלי הרכב בוצע על ידי ,מחבלים שהתמקמו במקום השולט על הדרך או ע"י ירי מכלי רכב חולף .ברוב
המקרים נעשה שימוש בתת-מקלע מאולתר המיוצר ביהודה ושומרון מסוג "קרלו" .פיגוע הירי הבולט בוצע
בהר הבית )יולי  (2017ובו נהרגו שני אנשי משטרה ישראליים .פיגוע זה הוא שהצית את אירועי הר הבית.
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רובה סער מאולתר שנתפס בידי פלסטינים ,חלקם פעילי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית,
שביצעו פיגועים נגד כוחות צה"ל )תקשורת שירות הביטחון הכללי 28 ,במאי .(2017

במאי  2017עצרו כוחות הביטחון הישראליים שלושה פלסטינים תושבי הכפר פח'מה )גזרת ג'נין( בחשד
כי ביצעו לפחות עשרה פיגועי ירי במהלך חודש אפריל  2017לעבר ישובים ישראליים ובסיסי צה"ל
בשומרון .אחד העצורים הוא לואי אחמד שפיק צעאבנה ,עורך דין המזוהה עם החזית העממית לשחרור
פלסטין .במהלך המעצר נתפסו כלי נשק וכלי רכב ששימשו את חברי החוליה בביצוע הפיגועים .בחיפוש שערכו
כוחות הביטחון בביתו של אחד החשודים נמצאו כלי נשק ,שהוסתרו במיטת ילדים .אחד החשודים השאיר
צוואה לאחר שהעריך כי ייהרג במהלך ביצוע אחד הפיגועים )אתר שירות הביטחון הכללי 4 ,במאי .(2017

מיטת הילדים שבארגז שלה הוסתרו כלי הנשק )דובר צה"ל(.

פיגועי הירי הבולטים
להלן פיגועי הירי הבולטים בשנת :2017
 3בינואר  :2017אדם נורה ונפצע ברחוב העצמאות בחיפה .כשעה לאחר מכן נורה אדם נוסף
למוות ברחוב הגיבורים בעיר .יריות נורו גם לעבר אישה אולם היא לא נפגעה .החשוד בביצוע הפיגוע
הוא מחמד שינאוי ,תושב שכונת חליסה בחיפה .מכתב האישום שהוגש ב 30-בינואר  2017נגדו עלה,
כי המניע לביצוע הפיגוע היה לאומני .עוד עלה מכתב האישום כבר בסוף שנת  2015רכש החשוד כלי
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נשק מסוג קארל גוסטב אותו החביא במקום מסתור ועשה בו ניסויי ירי מידי פעם בחורשות בחיפה )אתר
שירות הביטחון הכללי 30 ,בינואר .(2017

מחמד שנאוי ,חשוד בביצוע פיגוע הירי בחיפה
)חשבון הטוויטר  30 ,PALINFOבינואר .(2017

 25בינואר  :2017בוצע ירי מכלי רכב חולף לעבר עמדת השמירה סמוך לכביש עוקף עאבוד
)צפונית מערבית לראמאללה( .כוח צה"ל ביצע ירי לעבר היורה ופצע אותו .בכלי הרכב נמצא כלי נשק
מאולתר מסוג קרלו  .מבצע הירי עמר נזאר אלברע'ות'י ,תושב עאבוד ,אסיר לשעבר )חשבון הטוויטר
 25 ,PLINFOבינואר .(2017

תת -מקלע מאולתר מסוג קארלו ,שנמצא במכוניתו של מבצע הירי סמוך
לכפר עאבוד ,צפונית מערבית לראמאללה )אתר  25 ,QUDSNבינואר .(2017

 14ביולי  :2017חולייה של שלושה מחבלים ,ערבים ישראלים מאם אלפחם ,הגיעה בשעות הבוקר
המוקדמות למתחם הר הבית וירתה לעבר לוחמי משמר הגבול הישראליים סמוך לשער האריות
)באזור הצפוני מזרחי של מתחם הר הבית( .הלוחמים השיבו אש .שני שוטרים נפצעו באורח אנוש
ונפטרו מאוחר יותר מפצעיהם .לוחם נוסף ופרמדיק נפצעו באורח קל מרסיסים .המחבלים החמושים
נמלטו לאזור המסגדים .אחד מהם ניסה להיכנס למסגד .בתום מרדף נהרגו שלושת המחבלים מאש
כוחות הביטחון הישראליים .על גופותיהם נמצאו שני תתי-מקלע מסוג קרל גוסטב ,אקדח וסכינים .על
פי חקירה ראשונית נראה שהשלושה שהו במתחם כמה שעות לפני שביצעו את הפיגוע.
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זירת פיגוע ירי בהר הבית )יוטיוב 14 ,ביולי .(2017

 26בספטמבר  :2017בשעות הבוקר ,בעת כניסת פועלים מיהודה ושומרון דרך עמדת בידוק
בכניסה האחורית של הישוב הר אדר ,עורר אחד הפלסטינים ,את חשדם של לוחמי משמר הגבול
והמאבטחים שהיו במקום .הם פתחו בנוהל מעצר חשוד והורו לו לעצור .הפלסטיני שלף אקדח וירה
מטווח קצר לעבר המאבטחים והלוחמים .הם ירו לעברו והרגו אותו .כתוצאה מהירי נהרגו שלושה
ישראלים :לוחם משמר הגבול ושני מאבטחים .מאבטח נוסף נפצע באורח קשה .מבצע פיגוע הירי
הוא נמר מחמוד אחמד ג'מל ,בן  ,37מבית סוריכ ,שממזרח להר אדר ,אב לארבעה ילדים ,שהיה
בעל היתר עבודה חוקי באזור בקו התפר ביהודה ושומרון.

תמונות מזירת פיגוע הירי בהר אדר )חשבון הטוויטר  26 ,PALINFOבספטמבר .(2017

 10בדצמבר  :2017בוצע ירי מנשק קל לעבר אוטובוס ישראלי ממוגן ,שנסע סמוך לעפרה )אזור
בנימין( .לא היו נפגעים .נגרם נזק לשמשת האוטובוס .כוחות צה"ל ,שסרקו את האזור מצאו במקום 11
תרמילי קליעים )דובר צה"ל 10 ,בדצמבר .(2017
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מימין :הפגיעה באוטובוס )דף הפייסבוק  10 ,QUDSNבדצמבר  .(2017משמאל :תרמילי הקליעים שנורו לעבר
האוטובוס )דף הפייסבוק שהאב 10 ,בדצמבר .(2017

פיגועי דריסה
כללי
במהלך שנת  2017בוצעו עשרה פיגועי דריסה המהווים  12%מכלל הפיגועים ,שבוצעו במהלך השנה
)לעומת  11פיגועי דריסה בשנת  2016שהיוו  8%מכלל הפיגועים בשנת  .(2016חמישה בני אדם נהרגו
בפיגועי הדריסה .שלושה מהפיגועים בוצעו באזור גוש עציון ,המועד לפיגועי דריסה .שניים בחברון ,שניים
בירושלים ושניים בבנימין )אזור ראמאללה( .פיגוע דריסה אחד בוצע בשטח ישראל .ברוב המקרים מטרות
הפיגוע היו חיילים .פיגוע הדריסה הבולט היה ב 8-בינואר  :2017משאית ,נסעה מכיוון ג'בל מכבר ,לאזור
טיילת ארמון הנציב בירושלים ,דרסה קבוצה של חיילים שירדו מאוטובוס וגרמה לארבעה הרוגים.
פיגוע דריסה מתבצע בדרך כלל באמצעות כלי רכב הנהוג על ידי מפגעים בודדים .פיגועי הדריסה
הינם לרוב בעלי אופי ספונטאני ואינם מצריכים הכנות והתארגנות מוקדמת ,דבר המקשה על סיכול האירוע.
פיגועי דריסה הינם תופעה נפוצה למדי בטרור העממי הפלסטיני ,אף כי לא במימדים של פיגועי הדקירה
והירי .במכוניות של חלק ממבצעי פיגועי הדריסה נמצאו אמצעי לחימה ו/או סכינים והדבר מעיד ,שבנוסף
לדריסה התכוונו המחבלים לפגוע בדרכים נוספות )פיגוע משולב(.

פיגועי דריסה בשנת  2017בחתך חודשי
סה"כ  10פיגועים

5
4

4
3

2
1

0

0

1

0

0

2
1

0

0

1

1
0

015-18

21

פיגועי דריסה בשנת  2016בחתך חודשי
סה"כ  11פיגועים
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פיגועי דריסה בחתך רב-שנתי
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*הערה :בשלושת החודשים האחרונים של  2015בוצעו  26פיגועי דריסה ,במסגרת גל הטרור העממי .עד תחילת
אוקטובר  2015בוצעו שמונה פיגועי דריסה.

פיגועי דריסה בולטים
להלן פיגועי דריסה בולטים במהלך :2017
 8בינואר  :2017משאית שנסעה מכיוון ג'בל מכבר ,שבמזרח ירושלים ,הגיעה לאזור טיילת
ארמון הנציב בירושלים .נהג המשאית זיהה תוך כדי נסיעה קבוצה של חיילים ,שירדו מאוטובוס .הוא
סטה ממסלולו הגביר מהירות ,נסע לעברם ודרס אותם .מיד לאחר מכן הוא כיוון את המשאית ,נסע
לאחור ודרס חיילים נוספים .כמה חיילים ירו לעבר המחבל והרגו אותו .שלוש קצינות וקצין נהרגו ו13-
נפצעו .מבצע הפיגוע הינו פאדי אחמד חמדאן אלקנבר ,בן  ,28נשוי ואב לארבעה ילדים ,מג'בל
מכבר שבמזרח ירושלים.
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המשאית ,שבאמצעותה בוצע פיגוע הדריסה
)דף הפייסבוק  8 ,QUDSNבינואר .(2017

 25בינואר  :2017פלסטיני הגיע עם כלי רכבו לכוכב יעקב ) סמוך לבית אל( ,סטה מנתיב נסיעתו
והתנגש בתחנת אוטובוס בה עמדו אזרחים וחיילים .נהג כלי הרכב החזיק בידו סכין אולם הוא לא יצא
מרכבו .לא היו נפגעים .הנהג נורה על ידי כוחות צה"ל ונהרג.

פיגוע דריסה בתחנת ההסעה בכוכב יעקב ,סמוך לבית אל
) 25 ,QUDSNבינואר .(2017

 15במרץ  :2017כלי רכב שנסע במהירות בצומת גוש עציון סטה ממסלולו ונסע לעבר תחנת
ההסעה שבצומת וניסה לדרוס חיילים שעמדו במקום .חיילים ,שאבטחו את המקום ,ירו בנהגת כלי
הרכב ופצעו אותה באורח קשה .הנהגת היא פאטמה ג'ברין עאיד עבד אלעזיז טקאטקה ,בת ,16
תושבת בית פג'ר .חייל צה"ל נפצע באורח קל מרסיסים.
 6באפריל  :2017פלסטיני נסע במהירות עם כלי רכבו לעבר חיילים ,שעמדו בתחנת הסעה בצומת
הכניסה ליישוב עופרה )מצפון לראמאללה( .חייל צה"ל נהרג וחייל נוסף נפצע באורח קל .המחבל
נפצע באורח קל .את הפיגוע ביצע מאלכ אחמד מוסא חאמד ,בן  21תושב סלואד ,צפונית -מזרחית
לראמאללה .מחקירת הפיגוע עולה כי המחבל נסע מספר פעמים על הציר בחיפוש אחר חיילים ,שיהוו
יעד לפיגוע .דווח ,כי הוא נעצר לפני כשנתיים במהלך ניסיון חדירה ליישוב אדם.
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תמונות מזירת פיגוע הדריסה בצומת הכניסה ליישוב עופרה )חשבון הטוויטר  6 ,PALINFOבאפריל .(2017

 18ביולי  :2017פלסטיני שנסע במכוניתו האיץ את כלי רכבו בצומת ענון סמוך לחברון ודרס
חיילים ,שהלכו בצד הדרך .שלושה חיילים נפצעו באורח קל .כוח שהיה במקום ירה לעבר הדורס והרג
אותו .המחבל הוא רא'פת נזמי שכרי אלחרבאוי ,בן  ,29מחברון.
 20באוקטובר  :2017שוטרי משטרת ישראל איתרו משאית שנחשדה כגנובה באזור בית דגן וקראו
לנהג לעצור .נהג המשאית נמלט לכיוון ראשון לציון תוך שהוא פוגע במכונית פרטית וניידת .לבסוף
נעצר ההנהג ,פלסטיני ,בן  ,39תושב אזור ראמאללה .בחקירתו אמר ,כי גנב משאית מחולון וכי הוא
התכוון לבצע פיגוע דריסה נגד חיילים במרכז הארץ.

המשאית הגנובה באמצעותה התכוון הפלסטיני לבצע את
פיגוע הדריסה )חשבון הטוויטר  20 ,PALINFOבאוקטובר .(2017

פיגועים משולבים
כללי
פיגועים משולבים הם פיגועים בהם נכלל יותר ממרכיב אחד של פעולה )כגון פיגוע דריסה ודקירה ,או פיגוע
דריסה וירי( .לעיתים מתבצע הפיגוע המשולב ביותר מזירה אחת ,במקביל או במדורג .ברוב המקרים הפיגוע
המשולב אינו ספונטאני ,שכן הוא מחייב הכנה מדוקדקת .כמו כן בדרך כלל מעורבים בפיגוע יותר ממחבל
א חד .
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במהלך שנת  2017עלה במקצת משקלם היחסי של הפיגועים המשולבים ביחס למספר הכולל של
הפיגועים ,אולם מספרם עדיין נותר קטן יחסית ,כנראה בשל רמת המורכבות הגבוהה של פיגועים אלו.
סה"כ בוצעו במהלך שנת  2017חמישה פיגועים משולבים המהווים  6.1%מכלל הפיגועים שבוצעו
במהלך השנה ,לעומת שלושה פיגועים משולבים שבוצעו במהלך שנת  2016שהיוו  2%מכלל הפיגועים.
הפיגוע הבולט ביותר פיגוע ירי ודקירה בשער שכם בירושלים המזרחית ,שבוצע בשתי זירות במקביל.
בפיגוע נהרגה לוחמת משמר הגבול )  16ביוני . (2017
במספר פעמים במהלך השנה סוכלו או שובשו פיגועים ,שהיו ככל הנראה אמורים להיות פיגועים
משולבים .כך למשל נתפסו מחבלים שביצעו פיגועי דריסה וברשותם נמצאו סכין או כלי נשק חם ,שהתכוונו
לעשות בו שימוש לאחר פיגוע הדריסה.

פיגועים משולבים בשנת  2017בחתך חודשי
סה"כ  5פיגועים
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פיגועים משולבים שבוצעו במהלך 2017
להלן הפיגועים המשולבים שבוצעו במהלך שנת :2017
 9בפברואר  :2017פלסטיני חמוש בכלי נשק מאולתר פתח באש לעבר עוברי אורח בכניסה
לשוק בפתח תקווה ובתחנת אוטובוס סמוכה .לאחר מכן הוא ירה לעבר אוטובוס וניסה לדקור אדם
באמצעות מברג שהיה ברשותו .שבעה בני אדם נפצעו ,שניים באורח בינוני .המחבל נמלט מהמקום
אך נתפס זמן קצר לאחר מכן .בתקשורת הפלסטינית דווח כי מבצע הפיגוע הוא צאדק נאצר אבו
מאזן ,בן  ,18תושב ביתא פוקא ,דרומית לשכם )פלסטין 12 ,בפברואר  .(2017מחקירה ראשונית עלה
כי בשל מעצור בכלי הנשק ,שהיה ברשותו ,נמנע פיגוע רב נפגעים ,שתכנן לבצע.
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תת -מקלע מאולתר מסוג "קארלו" בו השתמש המחבל לביצוע
הפיגוע בפתח תקוה )דף הפייסבוק ביתא לכל 9 ,בפברואר .(2017

 29באפריל  :2017מטען הושלך ובמקביל בוצע ירי לעבר מעבר תאנים )סמוך לטול כרם(.
במהלך הסריקות נמצאו למעלה מעשרה תרמילים סמוך למעבר ומטען צינור .ארבעה פלסטינים
מאזור טול כרם נעצרו בחשד שהיו מעורבים בביצוע הפיגוע.
 16ביוני  :2017שלושה מחבלים חמושים בסכינים ובתת מקלע מאולתר הגיעו לקרבת שער שכם
בירושלים באזור שמול מערת צדקיהו ,ברחוב סלטאן סלימאן .שניים מהם ,האחד חמוש בנשק
אוטומטי מאולתר )"קרלו"( והשני בסכין ,ניסו לפגוע בכוחות הביטחון הישראליים ,שהיו במקום.
השוטרים ירו לעברם והרגו אותם .במקביל סמוך לשער שכם )כמאה מטרים מהזירה הראשונה( דקר
הפלסטיני השלישי לוחמת משמר הגבול .היא פונתה במצב אנוש ולאחר זמן מתה מפצעיה .שוטר
נוסף נפצע באורח קל ושני אזרחים נפצעו באורח בינוני מירי .המחבל נורה ונהרג בידי כוחות
הביטחון.

כלי הנשק בהם בוצעו הפיגועים .מימין :תת -מקלע מאולתר מסוג "קרלו" .משמאל :אחת הסכינים שהיו בידי
המחבלים )דף הפייסבוק שהאב 16 ,ביוני .(2017

 9ביולי  :2017פלסטיני יצא עם כלי רכבו מהכפר תקוע )דרומית מזרחית לבית לחם( .סמוך
ליציאה מהכפר הוא הגביר את המהירות והאיץ לכיוון קבוצת חיילים ,שבאותם רגעים החליפה
משמרת ,בעמדת שמירה בכניסה לתקוע .הוא פגע בחייל ופצע אותו באורח קל .לאחר מכן הוא פגע
עם כלי רכבו במעקה בטיחות ,יצא מכלי הרכב כשהוא חמוש בסכין וניסה לדקור את החיילים .הוא
נורה ומת מפצעיו .בתקשורת הפלסטינית דווח ,כי הפלסטיני שביצע את הפיגוע הוא מחמד
אבראהים ג'ברין ,בן  ,23מתקוע.
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זירת פיגוע הדריסה סמוך לתקוע ,דרומית מזרחית לבית לחם
)דף הפייסבוק  QUDSN, 10ביולי .(2017

 17בנובמבר  :2017פלסטיני דרס אזרח ישראלי ,שעמד בצומת אפרת ,ופצע אותו באורח קל.
הוא המשיך לנסוע ודרס ישראלי נוסף בצומת גוש עציון ,ופצע אותו באורח קשה .לאחר מכן הוא יצא
מכלי רכבו כשבידו סכין וניסה לדקור קצין צה"ל ,שאבטח עמדה במקום .הפלסטיני נורה ונפצע
באורח אנוש .מבצע הפיגוע הוא עז אלדין אבראהים אבו רמ ישאן כרג'ה ,בן  ,17מחלחול ,צפונית
לחברון.

מימין :זירת פיגוע הדריסה בצומת גוש עציון .משמאל :הסכין ,שבה בוצעה הדקירה
)חשבון הטוויטר  17 ,PALINFOבנובמבר .(2017

זירות הפיגועים
מאפייני הטרור העממי בזירות המובילות
מרחב ירושלים רבתי המשיך להוות בשנת  2017הזירה העיקרית שבה בוצעו פיגועי הטרור ) 20פיגועים(.
אחרי מרחב ירושלים בא אזור בנימין )מרחב ראמאללה( ,שבו בוצעו  15פיגועים .אחריהם באים אזור
חברון ) ,(14השומרון ואזור שכם ) (14וגוש עציון ) .(8נראה כי ההעדפה לביצוע פיגועים היא עדיין באזורים
עירוניים בהם קיימת אוכלוסייה מעורבת של יהודים וערבים ובהם קיים חיכוך רב יותר בשטח בין אזרחים וכוחות
הביטחון לבין הפלסטינים.
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זירות הפיגועים בשנת 2017
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זירות הפיגועים בשנת 2016
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פירוט הזירות השונות
ירושלים רבתי ממשיכה להוות זירה מועדפת מאז תחילת גל הטרור העממי באוקטובר  .2015במהלך
שנת  2017בוצעו במרחב ירושלים עשרים פיגועים זאת לעומת  29פיגועים שבוצעו בשנת  .2016עיקר
הפיגועים היו באזורים בהם קיימת נוכחות של כוחות הביטחון הישראליים וקיים חיכוך בינם לבין הפלסטינים
)שער שכם ,מחסום קלנדיא( .כמו כן התקיימו בירושלים הפגנות ,עצרות ,והפרות סדר .אירועי הר הבית )יולי
 (2017והצהרת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הכרת ארה"ב בירושלים כבירת ישראל )דצמבר  (2017תרמו
אף הם לעלייה במתיחות במרחב ירושלים.
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שיח' מחמד חסין ,שיח' עמר אלכסואני ,מנהל מסגד אלאקצא ובכיר פתח
במזרח ירושלים חאתם עבד אלקאדר ,מקיימים תפילת מחאה מול אחד משערי הר הבית
)חשבון הטוויטר  PALINFO, 19ביולי .(2017

אזור בנימין )מרחב ראמאללה( :סה"כ בוצעו באזור  15פיגועים .אזור בנימין מאוכלס ביישובים
ישראלים הסמוכים לכפרים פלסטינים .כבישי האזור בהם קיימת תנועה של כלי רכב ישראליים ,מהווים יעד
לפיגועי ירי ,ליידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
חברון המשיכה אף היא להוות מוקד חיכוך ופיגועים ,אף כי משקלה היחסי ירד במקצת .סה"כ במהלך
השנה בוצעו  14פיגועים באזור חברון .חברון וסביבתה מצויות במתח פוליטי ,חברתי ודתי .רבים
מהפיגועים/ניסיונות לפיגועים בוצעו באזור מערת המכפלה ,מקום קדוש ליהדות ולאסלאם שם רמת החיכוך
בין האוכלוסיות גבוהה ביותר .יש להוסיף לכך את התמיכה הרבה לה זוכה תנועת חמאס במרחב חברון
ואת העוינות הבסיסית כלפי ישראל והיהודים הטבועה בקרב תושבי האזור.

פיגועים בעומק ישראל

8

בהיקף הפיגועים בעומק ישראל לא חל שינוי משמעותי בשנה שחלפה .במהלך שנת  2017בוצעו 11
פיגועים בעומק ישראל לעומת  10פיגועים בשנת  .2016ריבוי יחסי של פיגועים בעומק ישראל היה ועודנו אחד
המאפיינים של גל הטרור העממי ,שהחל באוקטובר  .2015מאז תחילת גל הטרור ירד מספר הפיגועים בעומק
ישראל אולם יחד עם זאת הוא נשאר עדיין גבוה ביחס לפיגועי הטרור העממי ,שבוצעו לפני הגל הנוכחי.
רוב הפיגועים ,שבוצעו בעומק ישראל ,היו פיגועי דקירה ,שגרמו לשלושה הרוגים .את רובם ביצעו
פלסטינים ,שוהים בלתי חוקיים .בשנת  2016בוצעו עשרה פיגועים בעומק ישראל שגבו מחיר של שמונה
הרוגים )מתוך  17הרוגים בפיגועים במהלך  .(2016בדיקת האתרים שבהם בוצעו הפיגועים מעלה ,כי אין
מקום אחד מובהק והפיגועים בוצעו במקומות רבים ברחבי ישראל.

" 8עומק ישראל" :שטחי "פנים" ישראלים ,שאינם כוללים את ירושלים רבתי.
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פיגועים בעומק ישראל בחתך רב שנתי
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*הערה :בחודשים אוקטובר-דצמבר  2015בוצעו  20פיגועים בעומק ישראל ,עד תחילת אוקטובר בוצע במהלך
 2015פיגוע אחד.

פירוט הפיגועים בעומק ישראל
להלן פירוט הפיגועים בעומק ישראל בשנת :2017
 3בינואר  :2017אדם נורה ונפצע ברחוב העצמאות בחיפה .כשעה לאחר מכן נורה למוות אדם
נוסף ברחוב הגיבורים בעיר .יריות נורו גם לעבר אישה אולם היא לא נפגעה .החשוד בביצוע הפיגוע הוא
מחמד שינאוי ,תושב שכונת חליסה בחיפה .מכתב האישום שהוגש ב 30-בינואר  2017נגד החשוד
עולה ,כי המניע לביצוע הפיגוע היה לאומני )אתר שירות הביטחון הכללי 30 ,בינואר .(2017
 9בפברואר  :2017פלסטיני חמוש בכלי נשק מאולתר פתח באש לעבר עוברי אורח בכניסה לשוק
בפתח תקווה ובתחנת אוטובוס סמוכה .לאחר מכן הוא ירה לעבר אוטובוס וניסה לדקור אדם
באמצעות מברג שהיה ברשותו .שבעה בני אדם נפצעו ,שניים באורח בינוני .המחבל הינו צאדק נאצר
אבו מאזן .הוא נמלט מהמקום אך נתפס לאחר זמן קצר ,כשהוא פצוע באורח קל .מחקירה ראשונית
עלה ,כי בשל מעצור בכלי הנשק ,שהיה ברשותו ,נמנע פיגוע רב נפגעים ,שתכנן לבצע.
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מימין :צאדק נאצר אבו מאזן )דף הפייסבוק אוהב אותך יא ביתא 9 ,בפברואר  .(2017משמאל :תת מקלע
קארלו מאולתר בו השתמש לביצוע הפיגוע בפתח תקוה )דף הפייסבוק ביתא לכל 9 ,בפברואר .(2017

 27במרץ  :2017אישה נדקרה בחניית ביתה בלוד .כמה ימים לאחר מכן התברר כי פיגוע הדקירה
בוצע ממניע לאומני בשילוב עם בעיה נפשית מבצע הפיגוע ,מאלכ באסם אסמאעיל סעדה ,בן ,19
מחלחול )אזור חברון( ,נעצר על ידי כוחות הביטחון הישראליים .בחקירתו עלה ,כי הוא שהה בלוד
באורח בלתי חוקי והחליט לבצע את הפיגוע מכיוון שמאס בחייו )שירות הביטחון הכללי 3 ,באפריל
.(2017
 23באפריל  :2017פלסטיני כבן  18תקף באמצעות כלי עבודה שהיה בידו שלושה גברים ואישה
בשני בתי מלון בטיילת בתל אביב .הארבעה נפצעו באורח קל .כוח משטרה שהגיע למקום עצר את
הדוקר .בחקירתו עלה ,כי הדוקר הוא משכם וכי היה לו היתר חד-פעמי לכניסה לישראל לבקשת ארגון
 ,Natural Peace Toursהמארגן טיולים וביקורים של פלסטינים בישראל .הדוקר הוא סטודנט
למתמטיקה באוניברסיטת אלנג'אח בשכם.

מימין :מבצע פיגוע הדקירה ,עמאד צ'ראר אלאע'בר ) 23 ,NNPRESSבאפריל  .(2017משמאל  :תמונה מסרטון
המתעד את פיגוע הדקירה כפי שצולם במצלמת אבטחה בחנות אחד מבתי המלון
)דף הפייסבוק  24 ,QUDSNבאפריל .(2017
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 23במאי  :2017פלסטיני דקר שוטר משמר הגבול בצווארו ופצעו באורח קל בנתניה .הפלסטיני
נורה ע"י השוטר ונפצע באורח בינוני .מחקירה ראשונית של המשטרה מסתמן ,כי המניע לאירוע הוא
לאומני )משטרת ישראל 23 ,במאי .(2017
 24ביולי  :2017פלסטיני דקר גבר סמוך לתחנה המרכזית בפתח תקווה .הגבר ,תושב ערערה,
נפצע באורח בינוני-קשה .הדוקר ,פלסטיני ,בן  ,21מקלקיליה ,ששהה בישראל באופן בלתי חוקי ,נעצר
והובא לחקירה.
 2באוגוסט  :2017צעיר פלסטיני הגיע לסופרמרקט ביבנה .כאשר הבחין בסגן מנהל הסניף,
שסידר סחורה במקום ,תקף אותו בדקירות סכין .סגן המנהל ניסה להיאבק בו אולם הוא התנפל עליו
ודקר אותו פעמים רבות ופצע אותו באורח קשה מאד .המחבל נעצר על ידי כוחות הביטחון .בתקשורת
הפלסטינית דווח ,כי המחבל שביצע את פיגוע הדקירה הוא אסמאעיל אבראהים אבו עראם
)אלנעאמין( ,בן  ,19מהעיירה יטא ,דרומית לחברון.

מימין :צילום מסרטון מצלמת אבטחה המתעד את פיגוע הדקירה )יוטיוב 2 ,באוגוסט .(2017
משמאל :המחבל ,שביצע את פיגוע הדקירה )דף הפייסבוק נאבלס אלחדת' 2 ,באוגוסט .(2017

 4באוקטובר  :2017נמצאה גופת גבר כבן שבעים במבנה בכפר קאסם ,שעליה סימני דקירה
רבים .צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום קבע את מותו .הנרצח היה תושב אלקנה ,אשר היה ברשותו
מחסן באזור התעשייה של כפר קאסם .ב 8-באוקטובר  2017הודיע שירות הביטחון הכללי ,כי עצר שני
פלסטינים מקבטיה המעורבים ברצח וכי המניע לרצח היה לאומני ומדובר בפיגוע טרור.
 11באוקטובר  :2017לוחמי משמר הגבול עצרו פלסטיני שוהה בלתי חוקי בשטח ישראל .הפלסטיני
שהתנגד באלימות למעצרו שלף סכין וניסה לדקור את הלוחמים .הוא נעצר והובא לחקירה )דף
הפייסבוק צבע אדום 11 ,באוקטובר .(2017
 20באוקטובר  :2017שוטרי משטרת ישראל איתרו משאית שנחשדה כגנובה באזור בית דגן וקראו
לנהג לעצור .נהג המשאית נמלט לכיוון ראשון לציון תוך שהוא פוגע במכונית פרטית וניידת .לבסוף
נעצר הפלסטיני ,בן  ,39תושב אזור ראמאללה .בחקירתו אמר כי גנב משאית מחולון וכי התכוון לבצע
פיגוע דריסה נגד חיילים במרכז הארץ.
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 30בנובמבר  :2017חייל המתין בעיר ערד בשעות הערב להסעה לבסיסו .שני בני אדם התנפלו
עליו מאחור ,דקרו אותו ,גנבו את כלי נשקו ונמלטו מהמקום .כיממה לאחר ביצוע הפיגוע נעצרו שני
צעירים כבני עשרים ,תושבי הפזורה הבדואית ,בחשד שביצעו את הרצח .מחקירתם עלה ,כי המניע
למעשה היה לאומני.

פרופיל מבצעי הפיגועים
מתוך  82פיגועים שבוצעו במהלך השנה יש בידנו פרטים על  81מבצעים )השאר או שנעצרו ולא נמסרו
עליהם פרטים ,או שנמלטו מזירת הפיגוע( .מניתוח פרופיל המבצעים עולה ,כי גם השנה מרביתם היו גברים
) 70גברים ,המהווים  86%ממבצעי הפיגועים( ומקצת נשים ) 11נשים המהוות כ 14%-ממבצעי הפיגועים(.
רוב הנשים ביצעו פיגועי דקירה .בנוסף לכך ,נשים רבות יותר נתפסו לפני שהצליחו לבצע את הפיגוע אותו
התכוונו לבצע )בעיקר אירועים בהם נמצאו סכינים בכליהם בעת שעברו בעמדות בידוק(.

14%

גברים
86%

נשים

מתוך הפיגועים שבוצעו במהלך שנת  2017ידוע לנו גילם של  53מבצעים בלבד .בדומה לשנים קודמות,
מרבית מבצעי הפיגועים היו צעירים בגילאי  .20-14רובם הגדול ללא עבר של מעורבות בפיגועים או
השתייכות לארגון טרור כלשהו .את רוב הפיגועים ביצעו מפגעים בודדים ,שעשו שימוש בכלי נשק "קרים"
ונוחים להשגה )דוגמת סכין או חפץ חד או מכונית(.
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התפלגות גילאי מבצעי הפיגועים
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נראה לנו כי כמו בשנים הקודמות מרבית המחבלים הונעו ע"י מוטיבציות לאומיות ולעיתים אף דתיות
)הגנה על מסגד אלאקצא( מקצתם סבלו מבעיות אישיות .מרבית מבצעי הפיגועים הגיעו לזירות הפיגוע
ממקומות סמוכים כך שקיימת מידה רבה של חפיפה בין זירות הפיגוע לבין מוצאם של המחבלים .מרבית
המבצעים היו פלסטינים תושבי יהודה ושומרון .חריגים בפרופיל השכיח היו שישה ערבים תושבי ישראל
)שלושה מאם אלפחם ,תושב חיפה ושני בני הפזורה הבדואית בנגב( ואזרח ירדני.

מימין :פוסט של הלוויה שהעלה מחבל ,שביצע פיגוע דקירה בצומת תפוח ,שעות
ספורות לפני יציאתו לפיגוע הוא כתב כי הוא משתוקק להלוויה שכזאת
)דף הפייסבוק של קתיבה זהראן 19 ,באוגוסט .(2017

קטלניות הטרור העממי
הטרור העממי הינו קטלני ,על אף הצהרות אבו מאזן )ודוברים נוספים( ,שהמדובר ב"התנגדות עממית
בדרכי שלום" .השנה נהרגו בפיגועי הטרור העממי  18בני אדם ,אזרחים ואנשי צבא ,לעומת  17בני אדם
שנהרגו בשנת .2016
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דפוס הפיגועים הקטלני ביותר ב 2017-היו פיגועי הדריסה .למרות ששיעור פיגועי הדריסה היה כ12.2%-
מכלל הפיגועים ,הם גרמו לחמישה הרוגים .אחריהם באו פיגועי הירי )כ 24.4%-מכלל הפיגועים( שגרמו
לשישה הרוגים .פיגועי הדקירה המהווים כ 56.1%-גרמו לשישה הרוגים.

התפלגות ההרוגים לפי סוגי פיגועים בשנת 2017
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התפלגות ההרוגים לפי סוגי פיגועים בשנת 2016
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פיגועי ירי

פיגועי דקירה

חשיפות וסיכולי פיגועים
מאפיינים כלליים
במהלך שנת  2017סוכלו על ידי כוחות הביטחון הישראליים כמה עשרות פיגועים ,בעיקר פיגועי דקירה.
במקביל חשפו כוחות הביטחון התארגנויות טרור ,בעיקר של חמאס .חשיפות רבות היו של חוליות טרור
מאורגנות ומכוונות מרצועת עזה או מחו"ל שהתכוונו לבצע פיגועים מרשימים .בין הפיגועים הללו היו
פיגועי התאבדות ,חטיפת אזרחים וחיילים ופיגועי ראווה .לפעילות הסיכול תרמו גם מנגנוני הביטחון
הפלסטינים .פעילותם של כוחות הביטחון הישראלים סיכלה את כוונות חמאס ומנעה הפיכת הטרור
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העממי לאנתיפאדה מזוינת הכוללת פיגועים במאפיינים קשים הרבה יותר )למשל :פיגועי התאבדות או
פיגועי חטיפה ומיקוח(.
בסקירה בפני חברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,המסכמת את פעילות הטרור והסיכול בשנת ,2017
תלה נדב ארגמן ,ראש שירות הביטחון הכללי ,את הירידה בהיקף הפיגועים בשנת  2017בגידול
בכמות הסיכולים .לדבריו במהלך שנת  2017סוכלו על ידי שירות הביטחון הכללי " 400פיגועים
משמעותיים" .בין הפיגועים שסוכלו 8 :פיגועי חטיפה 13 ,פיגועי והתאבדות 94 ,פיגועי הקרבה )דקירה
או דריסה( .כמו כן סוכלו  228פיגועי ירי וחמישים פיגועים במתווה של פיצוץ מטעני חבלה.

חשיפות ופיגועים שסוכלו
להלן מספר דוגמאות לחשיפות ולפיגועים שסוכלו במהלך שנת :2017
אפריל  :2017בפעילות כוחות הביטחון הישראליים נעצרו מספר פלסטינים בחשד למעורבות
בביצוע פיגוע ירי לעבר כוח צה"ל ב 29-באפריל  2017במחסום ג'בארה סמוך לטול כרם .שניים
מהעצורים הם פעילי מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית .אחד מפעילי המנגנונים ריצה עונש
מאסר בבית כלא ישראלי ושוחרר במסגרת "עסקת שליט" .בחקירתם התברר שלפני שביצעו את פיגוע
הירי במחסום ג'בארה ביצעו שבעה פיגועים נגד כוחות צה"ל .שני ניסיונות נוספים לביצוע פיגועים לא
צלחו .העצורים תכננו לרכוש "כלי נשק איכותי" ולבצע פיגועים נוספים .הרכש לא בוצע בשל
בעיות מימון .במהלך החקירה נתפסו אמצעי לחימה רבים לרבות שני רובי סער מייצור עצמי ומטעני
צינור )שירות הביטחון הכללי 28 ,במאי .(2017
מאי  :2017נעצרו ארבעה פלסטינים תושבי מחנה הפליטים עסכר בשכם .העצורים תכננו לבצע
פיגוע משולב הכולל הנחת מטען וירי לעבר כוחות צה"ל בכביש המוביל לאלון מורה .במהלך
החקירה נחשפה מעבדה לייצור מטענים וכלי נשק מאולתרים .כמו כן הוסגרו אמצעי לחימה רבים ,שהיו
בידי העצורים )שירות הביטחון הכללי 17 ,במאי .(2017
יולי  :2017כוחות הביטחון הישראלים במחסום מזמוריא )כביש תקוע -הר חומה( הבחינו בכלי רכב,
שהגיע למעבר והתכוון להיכנס לשטח ישראל .כוחות הביטחון הבחינו כי מספרי לוחיות הזיהוי של כלי
הרכב הקדמי והאחורי שונים .הם הורו לכלי הרכב לעצור והנחו את יושביו לצאת לבדיקה .בכלי הרכב
היו שישה פלסטינים .בחיפוש בכלי הרכב אותר תיק בו היו רימוני הלם ,בקבוקי תבערה וסכינים.
בחקירה ראשונית עלה כי הפלסטינים שבכלי הרכב התכוונו להגיע לירושלים ולבצע פיגוע
)דוברות המשטרה 4 ,ביולי .(2017
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התיק שנמצא בכלי הרכב ובו רימוני הלם ,בקבוקי תבערה וסכינים )דוברות המשטרה 4 ,ביולי .(2017

אוקטובר-נובמבר  :2017נחשפה חוליה של פעילי חמאס מהכפר תל )סמוך לשכם( ,שאנשיה היו
מעורבים בתכנון פיגוע חטיפה של חייל או אזרח מתחנות האוטובוס באחד הצמתים המרכזיים
בשומרון סמוך לשכם .פעילות חברי החוליה הוכוונה ומומנה על ידי המפקדה הצבאית של חמאס
ברצועת עזה .מטרת הפיגוע הייתה לקדם משא ומתן לשחרור אסירים ביטחוניים הכלואים בישראל.
חברי החוליה עמדו בקשר עם פעיל הזרוע הצבאית של חמאס וחבר מפקדת חמאס ברצועה .על
פי התכנון היו אמורים חברי החוליה להתחפש למתיישבים יהודים ולהעלות את החטוף לכלי רכבם.
במסגרת ההכנות לביצוע הפיגוע ביצעו חברי החוליה איסוף מידע מדויק אודות צירים ,תחנות הסעה
וצמתים מרכזיים .כמו כן ערכו חברי החוליה בירור לגבי דירות מסתור אפשריות באזור שכם .במהלך
מעצר החשודים נתפסו אקדח ,שוקר חשמלי ותרסיסי גז )אתר שירות הביטחון הכללי 13 ,בדצמבר
.(2017
נובמבר  :2017ביהודה ושומרון נעצרו חמישה פלסטינים ,חברי חולית טרור ,שהתכוונה לבצע
פיגועים בהנחיית פעיל חמאס מרצועת עזה .בחקירתם נחשף כי מי שעמד מאחורי פעילות החוליה
הוא עבדאללה עראר ,פעיל חמאס שהיה מעורב בחטיפתו של ששון נוריאל ז"ל 9.הוא גורש
לרצועת עזה במסגרת "עסקת שליט" וחזר לעסוק בפעילות )תקשורת שירות הביטחון הכללי 1 ,בינואר
.(2018

 9ב 21-בספטמבר  ,2005במסגרת עבודתם המשותפת במפעל במישור אדומים ,פיתו שני פעילי חמאס עבדאללה עראר
ועלי קאדי ,את ששון נוריאל ז"ל לנסוע עימם לא -ראם )שמצפון לירושלים( לשם קניית מכונת קפה .תוך כדי הנסיעה הוא
נחטף באיומי אקדח והוסע לראמאללה .הוא הובל לדירת מסתור שם צולם ע"י חוטפיו ונאלץ להצהיר כי הוא נחטף ע"י
חמאס וכי שחרורו מותנה בשחרור אסירים פלסטינים .החוטפים ,שפחדו כי יתגלו ע"י כוחות הביטחון אם ינסו להחזיקו
בחיים ,הסיעו את החטוף למזבלה בביתוניא ,שם רצח אותו סעיד שלאלדה בדקירת סכין .גופתו נקברה במקום.
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מטען תבערה שגילו כוחות הביטחון הישראליים על כביש  ,450בין
נווה צוף לנחליאל שבבנימין .המטען הוכנס לאריזה של מזון תינוקות.
המטען ואמור היה להיות מופעל מרחוק באמצעות טלפון
)חשבון הטוויטר  ,PALINFOאתר  ,HNNערוץ  3 ,20בפברואר .(2017

במקביל סוכלו במהלך השנה ניסיונות רבים לבנות תשתיות טרור ביהודה ושומרון ולהבריח כספים
שנועדו לממן את התארגנויות הטרור .להלן דוגמאות:
ניסיון של חמאס לבנות תשתית פעילים ביהודה ושומרון נחשף ב 16-בינואר  2017עם מעצרם
של  13פלסטינים ,פעילי חמאס ,באזור ראמאללה .בין העצורים היה גם אחמד מבארכ ,חבר
המועצה המחוקקת מטעם חמאס .במהלך הפעילות נתפסו כספים ,כלי רכב וחומרי תעמולה רבים
של חמאס .התשתית ,שפעלה באזור ראמאללה ,שימשה כמפקדת חמאס באזור והיא פעלה לחיזוק
חמאס ביהודה ושומרון .במסגרת פעילותם עסקו חברי התשתית ,בין היתר ,בפעילות דעוה )הטפה
אסלאמית( ,בסיוע כלכלי לאסירים ,למשפחות מחבלים ותמיכה בתא הסטודנטים של חמאס .הם גם
הפיצו חומרי תעמולה וארגנו עצרות המוניות .פעילותם מומנה על ידי גורמי חמאס בחו"ל וברצועת
עזה )תקשורת שירות הביטחון הכללי 16 ,בינואר .(2017
בפברואר  2017עצרו כוחות הביטחון הישראליים את מאלכ נזאר יוסף קזמאר ,יליד  ,1994מאזור
קלקיליה .בחקירתו עלה ,כי הוא התגורר לאחרונה בקפריסין התורכית בשנת  2015בעת שהותו בירדן
הוא גויס לחמאס .בינואר  2016הוא נשלח לאימון צבאי של חמאס במחנה אימונים בסוריה שם
למד ,בין השאר ,לייצר מטענים וחומרי נפץ .בינואר  ,2017טרם שובו ליהודה ושומרון ,הוא נפגש
באיסטנבול עם פעילי חמאס אשר הנחו אותו לגייס לשורות חמאס פעילים נוספים ,מקרב תושבי
יהודה ושומרון .הוא קיבל ממפעיליו כרטיסי זיכרון שהוצפנו בהם אותרו הנחיות ביטחוניות ומידע
שנועד לסייע לו לבצע את המשימות שהוטלו עליו )שירות הביטחון הכללי 4 ,באפריל .(2017

פעילות מנע נגד הסתה לטרור
שירות הביטחון הכללי פעל נגד  1,100מפגעים בודדים פוטנציאליים .במרבית המקרים היו אלה
פלסטינים בעיקר כאלו ,שפרסמו פוסטים מעוררי חשד ברשתות החברתיות .רק כ 20%-מהם נעצרו .חלק
מהחשודים הועברו לטיפול מנגנוני הביטחון הפלסטיים )הארץ 24 ,בדצמבר .(2017
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בסוף יולי  2017הגישה פרקליטות מחוז ירושלים כתב אישום נגד חמישה תושבי מזרח ירושלים בשל
הסתה לטרור ,קריאה לבצע פיגוע טרור ועבירות נוספות .שלושה מהם הואשמו בפרסום קריאות לבצע
מעשי אלימות בדפי הפייסבוק לאחר פיגוע הר הבית ב 14-ביולי  .2017אחד הנאשמים ,בן  ,19מענאתא
החדשה מואשם ,כי מאז ספטמבר  2014פרסם במספר הזדמנויות בחשבון הפייסבוק שלו קריאות לביצו ע
מעשי אלימות וטרור נגד אזרחים ישראליים וכוחות הביטחון וכן דברי שבח לחמאס ולזרוע הצבאית שלה.
לאחר הפיגוע בהר הבית פרסם בחשבון הפייסבוק שלו פוסטים הקוראים לאלימות .נאשם נוסף ,בן ,21
מאבו טור מואשם ,כי העלה לחשבון הפייסבוק שלו ,בעקבות הפיגוע בהר הבית ,פוסטים המשבחים את
הפיגוע וקוראים לביצוע פיגועים נוספים )גלובס 31 ,ביולי .(2017

הפגנות והפרות סדר אלימות
מאפיינים כלליים
במקביל לביצוע פיגועי הטרור העממי נמשכו במהלך השנה ההפגנות ,אירועי המחאה ,הפרות הסדר
והעימותים עם כוחות הביטחון הישראליים בירושלים המזרחית ,וביהודה ושומרון .ברוב האירועים התקיימו
העימותים עם כוחות הביטחון הישראליים בעצימות נמוכה יחסית .זאת בעיקר הודות למדיניות כוחות
הביטחון הישראליים בכל הקשור לפתיחה באש והן בשל עניינה של הרשות הפלסטינית )התומכת בטרור
העממי( ,שההפגנות לא יצאו משליטתה .יש לציין ,כי למרות זאת היו הרוגים ופצועים בעימותים שבין כוחות
הביטחון הישראלים לבין מפרי הסדר הפלסטינים.
מבחינת ההפגנות והפרות הסדר בשנה האחרונה עולה כי הענות הציבור הפלסטיני להשתתף באירועים
אלה לא הייתה גדולה יחסית בדרך כלל וכי באירועים השתתפו אלפים בודדים ולעיתים רק מאות או עשרות
פלסטינים במוקדים שונים )כשבמקביל נמשכו הפגנות ואירועי סדר "שבועיים" במספר מוקדים "מסורתיים"(.
במהלך שנת  2017היו שלושה אירועים בהם נקרא הציבור הפלסטיני לצאת להפגנות ולאירועי מחאה
ובמהלכם חלה עלייה משמעותית בכמות המשתתפים .אולם גם אירועים אלה לא הצליחו למשוך
משתתפים רבים לאורך זמן ,ולאחר מספר שבועות הם דעכו.

אירועים בולטים
להלן דוגמאות לאירועים הבולטים:
אפריל -מאי  :2017בעקבות שביתת הרעב של האסירים הביטחוניים הפלסטינים בבתי הכלא
הישראליים .במהלך תקופה זו ,שנמשכה כארבעים ימים ,הצליחה ההנהגה הפלסטינית להוציא לרחוב
הפגנות והפרות סדר שכללו מאות פלסטינים לפעולות מחאה למען האסירים שובתי הרעב.
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עימותים והפרות סדר בחברון כהזדהות עם שביתת הרעב של האסירים
הפלסטינים בבתי הכלא בישראל )דף הפייסבוק שהאב 22 ,במאי .(2017

יולי  -2017אירועי הר הבית :לאחר פיגוע שאירע במקום בו נהרגו שני לוחמי משמר הגבול סגרו
כוחות הביטחון הישראליים את הר הבית לכניסת מתפללים ולאחר מכם התנו את הכניסה למתחם
במעבר בידוק במגנומטרים לו התנגדות הפלסטינים .נושא התפילה בהר הבית הצליח להוציא אלפים
רבים של מפגינים לרחובות.

תפילה המונית מול הכניסה לשער האריות בירושלים בבוקר ה 27-ביולי 2017
)דף הפייסבוק  27 ,QUDSNביולי .(2017

דצמבר  :2017הצהרת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הכרה של ארה"ב בירושלים כבירת
ישראל הביאה לקריאות של מנהיגי הרשות הפלסטינית ופתח לקיים הפגנות מחאה .בעקבות זאת
התקיימו אירועי מחאה שכללו כמה אלפי פלסטינים במספר מוקדים ,אולם לאחר כמה שבועות חלה
בהם דעיכה.
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הפגנה במסגד אלאקצא על רקע הכרזת טראמפ )ופא 8 ,בדצמבר .(2017

יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה
במהלך הפרות הסדר התקיימו אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון
הישראלים .כמו כן הושלכו אבנים לעבר כלי רכב פרטיים ,אוטובוסים ולעיתים אף רכבי הצלה הנעים
בכבישי יהודה ושומרון .עמדות ומוצבים של כוחות ביטחון ישראליים הפועלים בשטח היוו אף הם מטרה.
אין בידנו נתונים אודות מספר הפיגועים הללו ,אך להערכתנו מדובר בעשרות רבות ולעיתים אף במאות
אירועים של יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה מידי חודש 10 .למרות שאירועים אלה אינם מוגדרים על ידינו
כפיגועים משמעותיים הם עלולים להביא לפציעתם ואף להריגתם של אזרחים ושל אנשי כוחות הביטחון .בכמה
מקרים נפצעו נוסעים )רובם באורח קל( וניזוקו מכוניות.

מימין :כלי רכב ישראלי ,שנפגע מאבן ,שיידו לעברו פלסטינים סמוך לדיר אבו משעל ,צפונית-מערבית
לראמאללה )חשבון הטוויטר  19 ,PALINFOבמאי  .(2017משמאל :כלי רכב ישראלי ,שנפגע מאבן
סמוך לכפר נבי אליאס ,מזרחית לקלקיליה )דף הפייסבוק  QUDSN, 10ביולי .(2017

 10כך למשל ,על פי הסיכומים החודשיים של שירות הביטחון הכללי בחודש דצמבר  2017הושלכו  219בקבוקי תבערה;
בחודש נובמבר הושלכו  72בקבוקי תבערה; ובחודש אוקטובר  58בקבוקי תבערה )אתר שירות הביטחון הכללי(.
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מימין :כלי רכב ישראלי שנפגע מאבנים ,שיידו לעברו פלסטינים על כביש  ,443מערבית לראמאללה )חשבון
הטוויטר  22 ,PALINFOביולי  .(2017משמאל :כלי רכב ישראלי שנפגע מאבן סמוך לדיר נט'אם ,מערבית
לראמאללה )דף הפייסבוק שהאב 13 ,בנובמבר .(2017
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פרק ב' :הטרור מרצועת עזה
ירי רקטות לעבר ישראל
מאפיינים כלליים
במהלך שנת  2017חלה עלייה של כ 50%-בהיקף ירי הרקטות לעבר ישראל .סה"כ אותרו במהלך השנה
 31נפילות רקטות בשטח ישראל ,מתוכן  22רקטות ,ששוגרו מרצועה ותשע רקטות ששוגרו מחצי-האי סיני.
זאת ,לעומת  15נפילות בשטח ישראל בשנת  ,2016שהייתה השנה השקטה ביותר מאז והשתלטות חמאס
על הרצועה ב .2007-בנוסף לכך היו בשנת  2017מספר אירועים של ירי פצצות מרגמה ,ושל ירי רקטות,
ששוגרו לעבר ישראל ,אך נפלו בשטח רצועת עזה 11 .על רוב אירועי הירי הגיב צה"ל בתקיפות ברובם של
כלי טייס נגד יעדים צבאיים של חמאס ברצועת עזה ,אותה רואה ישראל כאחראית על הנעשה ברצועה.

ירי רקטות ב 2017-בחתך חודשי
סה"כ  31רקטות 9 ,מהן
שוגרו מחצי האי סיני
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 11אירועים אלו אינם נכללים במעקב הסטטיסטי של ירי הרקטות הנעשה ע"י מרכז המידע.
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רוב הרקטות ששוגרו לישראל במהלך  2017היו קצרות טווח והן נפלו בשטחים פתוחים או בקרבת ערים
ויישובים בנגב המערבי .הירי לא גרם נפגעים ,אך נגרם נזק מועט לרכוש .אירועים במהלך השנה דוגמת
אירועי הר הבית ,והרס מנהרות טרור של חמאס הג'האד האסלאמי בפלסטין על ידי ישראל ,לא הביאו
לעלייה משמעותית בהיקף ירי הרקטות מהרצועה .לעומת זאת הצהרת טראמפ הביאה לעלייה
משמעותית של ירי הרקטות במהלך דצמבר ) 2017לפחות  11נפילות(.
ירי הרקטות מחצי-האי סיני בוצע ע"י מחוז סיני של דאעש ,במהלך חודש פברואר נורו שש רקטות,
אחת באפריל ושתיים באוקטובר  .2017הרקטות מתוך הרצועה שוגרו על ידי ארגונים "סוררים" ,בעיקר
מקרב הארגונים הסלפים-ג'האדיסטים ,שניסו מדי פעם לאתגר את חמאס )לעיתים בעקבות לחצים,
שחמאס ניסתה להפעיל עליהם ,דוגמת מעצר פעילים( .רק מקצת מאירועי הירי מהרצועה לוו בהודעות קבלת
אחריות רשמית ,רובן ע"י התארגנויות סלפיות-ג'האדיסטיות ברצועת עזה.
למרות העלייה שחלה בשנת  2017בהיקף ירי הרקטות מספר הנפילות בשטח ישראל בשנים  ,2017ובשנים
 2015ו ,2016-היה נמוך מזה של השנים שקדמו למבצע "צוק איתן" .מספר אירועי הירי הנמוך יחסית הינו
בראש ובראשונה פועל יוצא מהמשך מדיניות הריסון של חמאס ,שנאכפה על הארגונים "הסוררים" .עם
זאת ,העלייה במספר השיגורים בדצמבר  2017עלולה להעיד ,כי יתכן שביכולתה של חמאס לאכוף מדיניותה
על הארגונים "הסוררים" בתקיפות ובקפדנות ,חלה בשנה שחלפה שחיקה.
מדיניות הריסון של חמאס במהלך  2017נבעה להערכתנו ממכלול שיקולים האסטרטגיים ,שבמרכזם
עומדים המשך ההרתעה הישראלית שלאחר מבצע "צוק איתן" ועניינה של חמאס להמשיך בהתעצמות
שלה ,בדגש על פיתוח מערכת המנהרות ומערך הרקטות ,ללא הפרעה משמעותית מצד ישראל .ניסיונות
הפיוס הפנים-פלסטיניים )הכושלים לעת עתה( ,רצונה של חמאס לשפר את קשריה עם מצרים ועניינה לשקם
את התשתיות האזרחיות ,כל אלה תרמו אף הם למדיניות הריסון ולזהירות שנקטה חמאס כלפי ישראל.

אירועי ירי הרקטות
אירוע ירי הרקטות הבולט בשנת  2017היו בשבועות שלאחר הצהרת טראמפ .במהלך חודש דצמבר 2017
שוגרו קרוב לשלושים רקטות מרצועת עזה מהם לפחות  11נפלו בשטח ישראל .12על רוב אירועי הירי הללו
לא פרסמו הודעות קבלת אחריות .להלן פרוט אירועי הירי במהלך דצמבר :2018
 8בדצמבר  :2017מספר רקטות שוגרו מרצועת עזה לעבר ישראל .רקטה אחת התפוצצה בעיר
שדרות .הרקטה נפלה בחניון ,נגרם נזק לכמה כלי רכב .שרידים של רקטה נוספת התגלו מאוחר
יותר בשטח גן ילדים .הרקטה גרמה נזק למבנה .רקטה נוספת יורטה על ידי מערכת "כיפת ברזל".
כמה רקטות נוספות ששוגרו נפלו בשטח רצועת עזה .על ירי הרקטות קיבלה אחריות התארגנות סלפית

 12על פי דיווחים בתקשורת הישראלית ועל פי מקורות ביטחוניים ישראלים נפלו בשטח ישראל  16-14רקטות .הנתונים של
מרכז המידע ) 11נפילות( מבוססים על ספירה פרטנית יום-יומית של מידע אודות נפילות רקטות .הספירה אינה כוללת
ירי מרגמות וירי רקטות שנפלו בשטח רצועת עזה .בתחילת ) 2018ינואר והמחצית הראשונה של פברואר( נמשך
"טיפטוף" ירי הרקטות לעבר ישראל.
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בשם חטיבות ייחוד האל .על פי הודעת ההתארגנות בוצע הירי בתגובה להצהרת הנשיא טראמפ בדבר
הכרה בירושלים כבירת ישראל )חשבון הטוויטר  8 ,ics newsבדצמבר .(2017

פגיעת רקטה ,ששוגרה מעזה בגן ילדים בשדרות )משטרת ישראל 8 ,בדצמבר .(2017

 11בדצמבר  :2017בשעות הערב בוצע ירי רקטה לעבר העיר אשקלון .מערכת "כיפת ברזל"
יירטה את הרקטה .רקטה ששוגרה מוקדם יותר נפלה בשטח פתוח סמוך לגדר המערכת בדרום רצועת
עזה .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.
 17בדצמבר  :2017שתי רקטות ששוגרו מרצועת עזה נפלו בשטח ישראל .רקטה אחת נפלה סמוך
לבניין מגורים בישוב במועצה האזורית אשקלון .לא היו נפגעים נגרם נזק לבית ולכלי רכב .רקטה
נוספת נפלה בשטח פתוח.
 13בדצמבר  :2017שוגרו שלוש רקטות לעבר ישראל .שתי רקטות יורטו על ידי מערכת "כיפת
ברזל" סמוך לעיר שדרות .רקטה נוספת נפלה בשטח פתוח במועצה האזורית אשכול .שלושה בני
אדם נפצעו קל בשדרות .שני בני אדם נוספים לקו בחרדה .לא נגרם נזק .
להלן אירועי ירי נוספים במהלך שנת :2017
 8בפברואר  :2017ארבע רקטות גראד שוגרו משטח חצי האי סיני לעבר העיר אילת .שלוש
מהרקטות יורטו על ידי מערכת "כיפת ברזל" .רקטה נוספת נפלה בשטח פתוח מספר ק"מ צפונית
מערבית לעיר אילת .היה זה ירי רקטות ראשון לעבר אילת מאז "מבצע צוק איתן" .מחוז סיני של
דאעש קיבל אחריות לירי הרקטות.

מימין :הרקטה הרביעית )שלא יורטה( ,אשר נפלה בשטח פתוח סמוך לעיר אילת )חשבון הטוויטר 8 ,PALINFO
בפברואר  .(2017משמאל :הודעת קבלת אחריות לירי מטעם מחוז סיני של ארגון דאעש
)אלחק 9 ,בפברואר .(2017
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 20בפברואר  :2017שתי רקטות שוגרו מחצי האי סיני לעבר ישראל .הרקטות נפלו בשטח פתוח
סמוך לגבול מצרים בשטח השיפוט של המועצה האזורית אשכול .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .יום
קודם לשיגור הרקטות פרסם מחוז סיני של דאעש ,כי כלי טיס לא מאויש של ישראל פגע במכונית
והרג חמישה מאנשי הארגון בכפר שיבאנה בדרום רפיח )אעמאק 19 ,בפברואר .(2017
 15במרץ  :2017רקטה שוגרה לעבר ישראל .הרקטה נפלה בשטח פתוח באזור המועצה האזורית
שדות הנגב .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .ארגון סלפי קיבל את האחריות לירי הרקטה בדרישה
לשחרר פעילים שלו העצורים בבתי כלא ברצועת עזה )פאל די אף 16 ,במרץ  .(2017בכמה חשבונות
טוויטר פורסמה הודעה מטעם מרכז אבן תימיה לפיה שתי רקטות "מבורכות" פגעו באשקלון.
 10באפריל  :2017רקטה נורתה מחצי-האי סיני לעבר המועצה האזורית אשכול .הרקטה נפלה
בחממה חקלאית באזור וגרמה נזק במקום .דאעש קיבל אחריות לירי בהודעה בה נכתב" :לוחמי
המדינה האסלאמית ירו על התנחלויות אזור אשכול היהודי בדרום פלסטין רקטה מסוג גראד"
)אעמאק 10 ,באפריל .(2017

מימין :רקטה ששוגרה מחצי האי סיני ונפלה בתוך חממה במועצה האזורית אשכול )מען 10 ,באפריל .(2017
משמאל :קבלת אחריות של דאעש לירי רקטת גראד )אעמאק 10 ,באפריל .(2017

 26ביוני  :2017אותרה נפילת רקטה בשטח פתוח בתחום השיפוט של המועצה האזורית שער
הנגב .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק )חשבון הטוויטר של דובר צה"ל 26 ,ביוני  .(2017התארגנות
סלפית-ג'האדיסטית המכנה עצמה "צאצאי חברי הנביא" קיבלה אחריות לירי .בהודעה שפרסמה
ההתארגנות נאמר ,כי הירי בוצע לעבר העיר נתיבות וכי הירי הוא חלק מהג'האד המתמשך נגד
היהודים אויבי אללה )חשבון הטוויטר וכלת פלסטין אלחדת' 26 ,ביוני .(2017
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הודעת קבלת אחריות לירי הרקטה ההודעה היא בעלת סממנים גראפיים
הדומים להודעות דאעש )דף הפייסבוק של אתר החדשות  26 ,palhadthביוני .(2017

 15באוקטובר  :2017שתי רקטות שוגרו מצפון סיני לעבר שטח ישראל .הרקטות נפלו בשטחים
פתוחים באזור השיפוט של המועצה האזורית אשכול .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .הרקטות שוגרו על
ידי פעילי מחוז סיני של דאעש .על פי הודעת דאעש בוצע הירי כחלק ממתקפה רחבה של הארגון,
שכוונה בעיקר נגד כוחות הביטחון המצריים בצפון סיני )חק 16 ,באוקטובר .(2017

ירי פצצות מרגמה
במהלך שנת  2017היו כמה אירועים של ירי פצצות מרגמה מרצועת עזה לשטח ישראל .שני אירועי ירי
בולטים היו:
 29בדצמבר  :2017שלוש פצצות מרגמה נורו לעבר קהל שהתאסף בישוב על גבול רצועת עזה
לטקס לציון יום הולדתו של אורון שאול ז"ל .שתי פצצות מרגמה יורטו על ידי מערכת "כיפת ברזל".
פצצת מרגמה נוספת נפלה בישוב במועצה האזורית שער הנגב וגרמה נזק למבנה.

מימין :אזרחים ישראלים משתטחים על הקרקע בעקבות ירי פצצות המרגמה בעת טקס יום הולדתו של החייל אורון
שאול ז"ל )יוטיוב 29 ,בדצמבר (2017משמאל :נזק שנגרם לבית מאחת מפצצות המרגמה )חשבון הטוויטר
פאלאינפו 29 ,בדצמבר .(2017
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 30בנובמבר  :2017שוגר מטח חריג של כעשר פצצות מרגמה לעבר מוצב צבאי של צה"ל
וכוחות צבא ,שעסקו בעבודות להקמת המכשול ,באזור קיבוץ ארז )בצפון רצועת עזה( .פצצות
המרגמה נחתו בשטח פתוח .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .לדברי גורמי ביטחון ישראליים היה הירי
תגובה של ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין להרס המנהרה שלו והרג  12מפעיליו ) 30באוקטובר
. (2017

תקריות בגבול רצועת עזה-ישראל
במהלך שנת  2017אירעו כמה תקריות בודדות לאורך הגבול שבין ישראל לרצועה ,שכוונו נגד כוחות
צה"ל .רוב התקריות היו ירי לעבר כוחות הביטחון בעת שביצעו פעולות ביטחון שוטף או לעבר חקלאים,
שעיבדו את השדות בסמוך לגבול .אירוע אחד היה ניסיון להניח מטענים סמוך לגדר הביטחון .בתקריות
הללו לא היו נפגעים .היקפם ורמת חומרתם של התקריות הללו נפלו מאל של שנת .132016
להלן פירוט האירועים:
תחילת פברואר  :2017בוצע ירי צלפים בדרום רצועת עזה לעבר כוח צה"ל שפעל סמוך לגדר
המערכת .לא היו נפגעים ולא דווח על נזק .טנקים של צה"ל ירו שלושה פגזים לעבר מקור הירי.
 2במרץ  :2017בוצע ירי מנשק קל לעבר טרקטור שעבד מזרחית לגדר הביטחון סמוך לאחד
הקיבוצים באזור המועצה האזורית אשקלון .לא היו נפגעים .לטרקטור נגרם נזק.
 3במרץ  :2017כוחות הביטחון הישראליים זיהו שני פלסטינים ,שהניחו חפץ חשוד ,סמוך לגדר
הביטחון בצפון רצועת עזה .כוחות הביטחון ירו לעבר השניים .ב 7-במרץ  2017במהלך פעילות
מבצעית סמוך לגדר הגבול נטרל כוח צה"ל שני מטענים שהונחו סמוך לגדר.

מטען שהונח על גדר הגבול בצפון רצועת עזה )דובר צה"ל 7 ,במרץ .(2017

 27באפריל  2017בוצע ירי נק"ל לעבר חיילי צה"ל שעסקו בפעילות מבצעית שוטפת סמוך לגדר
הגבול בדרום רצועת עזה .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

 13ראו פרסום מרכז המידע מה 2-בפברואר " :2017הטרור הפלסטיני נגד ישראל בשנת  :2016נתונים ,מאפייני ם
ומגמות".
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 11באוקטובר  2017בוצע ירי נק"ל לעבר כוח צה"ל שעסק בעבודות שגרתיות סמוך לגדר
הביטחון בדרום רצועת עזה .הכוח השיב באש לעבר מספר פלסטינים שזוהו במקום .לא היו נפגעים.
נגרם נזק.

הפגנות והפרות סדר בסמוך לגדר הגבול
גם השנה נמשכה התופעה של הפגנות תושבי רצועת עזה בקרבת גדר הגבול ,שהחלו בתקופה
שלאחר מבצע "עמוד ענן" .רוב ההפגנות מתקיימות בימי שישי לאחר התפילה במסגדים .בניגוד לשנים
קודמות השנה הם לא זכו להשתתפות ערה  ,למעט במספר מועדים חריגים )ראו להלן( .בהפגנות הללו
השתתפו בדרך כלל כמה עשרות בודדות של פלסטינים שהתאספו מידי שבוע במספר מוקדים סמוך
לגבול ישראל רצועת עזה .המפגינים יזמו עימותים עם כוחות צה"ל ובכמה מקרים נפגעו כמה מהם מירי
כוחות צה"ל .14בדומה לירי הרקטות ,גם בנושא ההפגנות פעלה חמאס כגוף מרסן .היא איפשרה את קיומן
אך בו בזמן היא מנעה את יציאתן מכלל שליטה.
במהלך השנה היו מספר אירועים "שהוציאו" מספר גדול יותר של תושבים להפגנות בקרבת הגבול .אירוע
בולט היה ביוני  2017לאחר שאבו מאזן הודיע על נקיטת סנקציות נגד רצועת עזה .בעקבות זאת הפיצה
"רשות הפעילות הלאומית לשבירת המצור" ,גוף המזוהה עם חמאס ,קריאה לתושבי רצועת עזה לקיים
הפגנות בסמוך לגבול עם ישראל תחת הסיסמא "התראת הזעם" )אלאקצא 1 ,ביוני  .(2017בעקבות הקריאה
התקיימו ההפגנות ברציפות במשך כמה שבועות ,במספר מוקדים )אותם קבעה חמאס( בהשתתפות כמה
מאות פלסטינים בכל אחד מהמוקדים .במהלך האירועים הבעירו המפגינים צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות
צה"ל )חשבון הטוויטר של ערוץ אלאקצא 2 ,ביוני  ( 2017לעיתים השתתפו בהפגנות גם בכירי חמאס .כמו כן
התקיימו הפגנות רבות משתתפים בגבול רצועת עזה בעקבות אירועי הר הבית )"משבר המגנומטרים"(,
בעקבות הצהרת טראמפ.

מימין ::הפגנה במזרח ג'באליא )דף הפייסבוק של סוכנות שהאב 9 ,ביוני  . (2017משמאל :פתחי חמאד ,חבר
הלשכה המדינית של חמאס ,בהפגנה מזרחית לג'באליא )ח'בר פרס 9 ,ביוני .(2017

 14על פי דו"ח סוכנות האו"ם  UNOCHAחלה במהלך  2017ירידה משמעותית במספר הפלסטינים שנהרגו ע"י ישראל.
על פי נתוני הדו"ח במהלך שנת  2017נהרגו  14פלסטינים זאת לעומת  109הרוגים בשנת ) 2016אתר הסוכנות 28
בדצמבר .(2017
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הפגנות על גבול רצועת עזה ישראל )אתר שהאב 2 ,ביולי  ,2017חשבון הטוויטר של  10 ,PAINFOביולי .(2017

תקיפה של מנהרות חודרות ע"י ישראל
בסוף שנת  2017צה"ל תקף ופגע בשתי מנהרות חודרות לשטח ישראל )שתיים נוספות הותקפו בתחילת
 ,(2018שלוש היו כנראה של חמאס ואחת של הג'האד האסלאמי בפלסטין .מנהרות החדירה לישראל
נתפסות ע"י חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין כפרויקט אסטרטגי ,שבבנייתו הושקעו מאז מבצע "צוק
איתן" משאבים רבים )כסף ,מלט ,כוח אדם( .באמצעות המנהרות תכננו הארגונים הללו להפתיע את ישראל
ע"י חדירה לעומק שטחה כדי לפגוע ו/או לחטוף אנשי צבא ואזרחים .הפגיעה במנהרות ,והפוטנציאל
לפגיעות נוספות ,מהווים לפיכך מכה קשה ,צבאית ,מוראלית ותדמיתית ,לחמאס ולג'האד האסלאמי
בפלסטין.
להלן אירועי תקיפת המנהרות בסוף :2017
 30באוקטובר  :2017דובר צה"ל נמסר ,כי כוחות צה"ל פוצצו באופן יזום ומבוקר מנהרת טרור,
שהייתה בשלבי בנייה וחדרה לשטח סמוך לכיסופים .בצה"ל דיווחו כי עקבו מזה תקופה אחר בניית
המנהרה .המנהרה הייתה שייכת לארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין .בפיצוץ המנהרה נהרגו 12
פלסטינים עשרה פעילי הג'האד האסלאמי בפלסטין ושני פעילי יחידת העילית )נח'בה( של
חמאס.

מימין :פיצוץ המנהרה מזרחית לח'אן יונס )חשבון הטוויטר  30 ,PALINFOבאוקטובר .(2017
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חמישה מפעילי הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין שנהרגו )מצד שמאל לימין(  :ערפאת מרשד אבו
עבדאללה ,מפקד חטיבת מחנות המרכז בזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין;חסן רמצ'אן אבו חסנין ,סגן
מפקד חטיבת מחנות המרכז בזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין; חסאם ג'האד אלסמירי ,אחמד מחמוד
אבו ערמאנה ,ועמר נצאר אלפלית פעילים בחטיבת מחנות המרכז )אתר פלוגות ירושלים 30 ,באוקטובר (2017

בתחילת דצמבר  2017חשפו כוחות צה"ל מנהרה של הזרוע הצבאית של חמאס שחדרה מאזור
ח'אן יונס לשטח ישראל .צה"ל מסר ,כי כוחותיו עקבו אחר חפירת המנהרה עוד טרם חצתה את הגבול
עם ישראל באמצעות יכולת ייחודית המשלבת טכנולוגיה ,מודיעין ויכולת מבצעית .בליל 10-9
בדצמבר  2017הוחלט לנטרל את המנהרה שכבר הייתה בשלבי בנייה מתקדמים .לדברי דובר
צה"ל המנהרה הנוכחית חדרה עמוק יותר לשטח ישראל מאשר המנהרה הקודמת )שפוצצה ב30-
באוקטובר  .(2017דובר צה"ל ציין כי חמאס ייחסה חשיבות למנהרה זו השקיעה בה משאבים רבים
)דובר צה"ל 10 ,בדצמבר .(2017
להלן שני אירועים )אחד מהם טעון אימות( של תקיפת מנהרות חודרות ,שנוספו בתחילת :2018
ב 3-בינואר  2018שוגרו מרצועת עזה לעבר ישראל רקטה ומספר פצצות מרגמה .דובר צה"ל מסר,
כי בתגובה לירי הרקטות תקפו כלי טיס של חיל האוויר "תשתית טרור מרכזית" ברצועת עזה .כלי
התקשורת הישראלים העלו השערה ,כי המדובר במנהרה .כלי התקשורת הפלסטינים טענו כי
המטוסים תקפו אזור חקלאי מזרחית לרפיח.
בליל  14-13בינואר  2018תקפו מטוסי קרב ישראליים מטרה במזרח רפיח ,סמוך לגבול ישראל
מצרים .במקביל הודיעה ישראל על סגירת מעבר כרם שלום .למחרת השלימו כוחות צה"ל את הפעולה
ודיווחו ,כי הותקפה מנהרה באורך של כק"מ וחצי .המנהרה נחפרה מאזור רפיח שברצועת עזה
לעבר הצד המצרי .תוואי המנהרה חצה את גבול גדר הביטחון לתוך שטח ישראל והוא עבר תחת
מעבר כרם שלום בסמוך לצינור הגז וסולר המספקים אנרגיה לתושבי רצועת עזה  .לדברי גורמים
בצה"ל סיכנה המנהרה את המשך פעילות מעבר כרם שלום ,מעבר הסחורות היחיד לרצועת עזה דרכו
עוברות מידי יום עשרות אלפי טונות של סחורות עבור רצועת עז ה.
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המנהרה שהתוואי שלה עבר מתחת למעבר כרם שלום .זהו מעבר סחורות מרכזי
דרכו מוכנים מדי יום אלפי טונות של מזון ,ציוד רפואי וחומרי בניה עבור תושבי עזה
)דף הפייסבוק של דובר צה"ל 14 ,בינואר .(2018
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פרק ג' :מעורבות ג'האדיסטים בפעילות הטרור
יהודה ושומרון
גם בשנת  2017לא הצליח דאעש להתבסס ביהודה ושומרון ,ולשחק תפקיד כלשהו בפיגועי הטרור
הפלסטינים .ההסבר לכך נעוץ בראש ובראשונה בהעדר אטרקטיביות של האידאולוגיה הסלפית -
ג'האדיסטית של דאעש בקרב הפלסטינים ,השואפים לנהל את מאבקם נגד ישראל בשטחיהם ולא
לצאת ולהילחם בשדות זרים.
לאחר הפיגוע בשער שכם בו נהרגה לוחמת משמר הגבול ) 16ביוני  ,(2017התפרסמה הודעה מטעם
סוכנות אעמאק של דאעש בה נטען ,כי את הפיגוע בירושלים ביצעו "אריות הח'ליפות" .בהודעה גם פורסם
איום לפיו זוהי איננה הפעולה האחרונה וכי על היהודים לצפות שמדינתם תוחרב על ידי "חיילי הח'ליפות".
הייתה זו הפעם הראשונה בה קיבל דאעש אחריות לביצוע פיגוע בשטח ישראל בכלל ובירושלים בפרט.
נראה כי ההודעה הייתה כוזבת .משפחות המחבלים שביצעו את הפיגוע ותושבי הכפר שבו התגוררו
המחבלים הכחישו כל קשר בינם לבין לדאעש.
ב 18-באוגוסט  2017עצרה משטרת ישראל תושב חברון ,שהתגורר בעבר במחנה הפליטים שועפאט.
הוא נעצר בגין הסתה לאלימות ותמיכה בארגון טרור בדף הפייסבוק שלו .בחקירתו הודה כי הוא תומך
בדאעש וכי הפיץ סרטונים אודות פעילות הארגון במדינות שונות וסרטונים בהם מבוצע רצח של מתנגדים.
ב 26-בפברואר  2017הודיע דאעש כי סעיד אבראהים מחמוד סליט ,פלסטיני ,בן  30מג'נין ,נהרג
בתקיפה שביצעו מטוסי הקואליציה הבינלאומית נגד עמדה של דאעש בסוריה .על-פי ההודעה ,לחם
אבראהים סליט ,שהיה בעל תואר בכימיה באוניברסיטה הערבית-אמריקנית בג'נין ,בשורות הארגון במשך
למעלה משנה .משפחתו קיבלה הודעה על מותו .יציאת פלסטינים מיהודה ושומרון להילחם בשורות
דאעש בסוריה או בעיראק היא תופעה חריגה.

רצועת עזה
ברצועת עזה ,בניגוד ליהודה ושומרון ,יש לארגונים סלפים-ג'האדיסטים ,כולל כאלו המזוהים עם דאעש,
השפעה רבה יותר .עיקר פעילותם במהלך :2017
ירי רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל ,בניגוד למדיניות חמאס )ראו פרק ירי רקטות מרצועת
עזה(.
לחימה בשורות דאעש בסוריה ובעיראק )בשנת  2017פורסמו מספר שמות של תושבי הרצועה
שנהרגו בקרבות(.
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מימין :עז אלדין אבו חמאם תושב מחנה הפליטים אלשאטי בעזה ,שנהרג בעת שנלחם בשורות דאעש בעיר
אלרקה בסוריה )דף הפייסבוק של העיר רפיח 2 ,ביולי  .(2017משמאל :כרזה שפרסם מוסד אלנצרה אלמקדסיה,
המזוהה עם דאעש ,על מותו של עלאא' ערפה עוצ' בלחימה במוצול
)טלגרם 24 ,ביוני .(2017

הצטרפות מספר פעילים מהרצועה ובכלל פעילים לשעבר בזרוע הצבאית של חמאס ,לשורות
מחוז סיני של דאעש )חולייה של פעילי חמאס לשעבר הייתה מעורבת בפיגוע נגד חיילי צבא מצרים בו
נהרגו  23חיילים 7 ,ביולי .(2017

שלושת פעילי דאעש מרצועת עזה שדווח ,כי הם נמנו עם מבצעי פיגוע ב 7-ביולי  2017מדרום לרפיח המצרית בו
נהרגו  23חיילים מצריים )דף הפייסבוק סהם 8 ,ביולי .(2017

ערביי ישראל
גם השנה נחשפה מעורבות של אזרחים ישראליים בפעילות דאעש ,אף כי במספר נמוך יותר מבשנים
קודמות .נראה כי נפילת המדינה האסלאמית בסוריה ובעיראק והקשיים שמערימות המדינות השכנות,
בראשן תורכיה ,על המעבר לסוריה ולעיראק הביאו לירידה ביכולת ובמוטיבציה של ערביי ישראל לצאת
ולהלחם בשורות דאעש.
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בתחילת חודש ינואר  2017עצרו כוחות הביטחון הישראליים את אנס חאג' יחיא ,בן  ,35אזרח ישראלי
תושב טיבה בחשד שתכנן לבצע פעילות טרור בישראל .בחקירתו עלה כי הוא נשבע אמונים למנהיג דאעש אבו
בכר אלבע'דאדי וכי שקל לצאת לסוריה כדי להצטרך ללחימה בשורות הארגון .עוד עלה בחקירה כי הוא תכנן
להקים חוליית טרור מטעם דאעש שתבצע פיגועים בישראל וניסה לגייס אליה פעילים נוספים .הוא התבקש
לבצע פיגוע טרור באוטובוס בתל אביב ולפגוע בחיילי צה"ל ,אך התכנון לא יצא אל הפועל.
בקבוצת אינטרנט בה היה חבר אנס חאג' יחיא ,הוא הפיץ מידע אודות ייצור והרכבה של חגורות נפץ ,הכנת
מטענים המופעלים באמצעות טלפונים סלולאריים וסרטוני הסברה אודות רעלים שניתן לשלב
במטענים .הוא גם הפיץ הוראות להכנת חומרים מסוכנים ,כולל גז סארין .בעת מעצרו נמצאו ברשותו שורה
של ממצאים החושפים את הידע שצבר .בין היתר נמצאו תמונות מטענים וכן מדריך מפורט ללוחם הג'האדי
המשמש פעילים המזוהים עם דאעש .נגד חאג' יחיא הוגש כתב אישום )אתר שירות הביטחון הכללי20 ,
בפברואר .(2017
בספטמבר  2017דווח על חשיפת חוליה שמנתה שלושה אזרחים ערביים ישראליים ,תושבי אם אלפחם
)ביניהם קטין בן  .(16השלושה נעצרו בחשד ,שתכננו לבצע פיגוע ירי בהר הבית במתווה דומה לפיגוע הירי
שבוצע ב 14-ביולי  ,2017אשר בו נהרגו שני לוחמי משמר הגבול )שגם בביצועו היו מעורבים תושבי אם
אלפחם( .במהלך החקירה הסגירו העצורים שני אקדחים ותחמושת ,שהיו אמורים לשמש אותם לביצוע הפיגוע.
בחקירת עלה ,כי הם תומכים באידיאולוגיה של דאעש וכי על רקע זה התכוונו לבצע את הפיגוע )אתר שרות
הביטחון הכללי(.
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