שימושים שעשה חמאס בטילי הנ"ט קורנט,
אשר סופקו לו ע"י איראן וחזבאללה
 14בנובמבר 2018

לצפייה בסרטון

כללי
ב 12-בנובמבר  2018שוגר מרצועת עזה ע"י חמאס טיל נ"ט מסוג קורנט לעבר אוטובוס ,שהסיע חיילים
באזור המועצה האזורית שער הנגב )מדרום לשדרות( .חייל צה"ל נפצע באורח קשה .דקות ספורות לפני הירי
ירדו ממנו עשרות חיילים לקבלת תדריך בקרבתו .שיגור הטיל היווה "ירית פתיחה" למתקפת רקטות
מאסיביות ,ביוזמת חמאס ,שכוונה לעבר הנגב המערבי ובהשתתפות שאר ארגוני הטרור.

האוטובוס עולה באש לאחר שנפגע מטיל הקורנט ששוגר ע"י חמאס
)חשבון הטוויטר של הזרוע הצבאית של חמאס 12 ,בנובמבר .(2018

קורנט הינה מערכת נ"ט מתקדמת מתוצרת רוסיה רוכבת על גבי קרן לייזר .איראן סיפקה אותו לארגון
חזבאללה ,שהפעיל טילי קורנט נגד חיילי צה"ל במיומנות גבוהה במהלך מלחמת לבנון השנייה ).(2006
לאחר המלחמה )בסביבות שנת  (2009העבירו איראן וכנראה גם חזבאללה טילים מסוג זה לארגוני
הטרור הפועלים ברצועה בניסיון לשחזר את ההצלחה בלבנון )חסן נצראללה מנהיג חזבאללה הודה
בפומבי ,כי סיפק טילי קורנט לרצועת עזה( .ההצטיידות בטילי קורנט נעשתה ע"י חמאס )וארגוני טרור
נוספים( כמענה ליתרון שיש לכלים המשוריינים של צה"ל ,שהומחש במבצעים שהתבצעו ברצועה.
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חמאס ושאר ארגוני הטרור השתמשו בטילי הקורנט נגד כלים משוריינים של צה"ל במבצע "צוק איתן"
ומבצע "עמוד ענן" .בנוסף לכך שוגרו טילי נ"ט לעבר כלי רכב צבאיים ואזרחיים ,שנעו בקרבת הגבול עם
הרצועה:
ב 7-באפריל  2011שיגרה חמאס טיל קורנט לעבר אוטובוס להסעת תלמידים ,סמוך לצומת סעד
)מדרום לשדרות( .דקות ספורות לפני הירי ירדו מהאוטובוס עשרות תלמידים ונותרו בו נהג ונער בן .16
הנער נהרג והנהג נפצע באורח קל .הירי חולל הסלמה בדרום ,במסגרתה שוגרו לעבר ישראל כ120-
רקטות ופצצות מרגמה ובכלל זה לעבר הערים באר שבע ,אשדוד ואשקלון .צה"ל הגיב בתקיפות
נרחבות של יעדי טרור.
ב 10-בנובמבר  2012שיגרה החזית העממית לשחרור פלסטין טיל קורנט לעבר ג'יפ צה"ל שעסק
בפעילות ביטחונית שוטפת .ארבעה חיילי צה"ל נפצעו ,אחד מהם באורח קשה .הפיגוע חולל הסלמה
שנמשכה כמה ימים והובילה להריגתו של אחמד אלג'עברי ,המפקד בפועל של הזרוע הצבאית
של חמאס ,וליציאת ישראל למבצע "עמוד ענן" )שהחל ב 14-בנובמבר .(2012

ש יג ור ט יל ק ור נ ט ל ע ב ר א וט וב וס ב ע וט ף ע ז ה
ב 12-בנובמבר  2018בשעות אחר הצהרים שוגר ע"י חמאס טיל נ"ט מסוג קורנט מרצועת עזה לעבר
אוטובוס בקרבת גדר הגבול ,מדרום לשדרות .האוטובוס נשרף וחייל ששמר עליו נפצע באורח קשה .הירי
בוצע כמה דקות לאחר שירדו ממנו עשרות חיילים לקבלת תדריך בקרבתו .שיגור הטיל היווה "יריית
פתיחה" למתקפת רקטות מאסיבית בהובלת חמאס שכוונה כלפי הנגב המערבי ונמשכה כ 24-שעות.
לאחר הירי פרסמו חמאס וחדר המבצעים המשותף של ארגוני הטרור ברצועה הודעת קבלת אחריות
לביצוע הירי .על פי ההודעה ,בוצע הירי בתגובה לאירוע מזרחית לח'אן יונס במהלכו נהרגו שבעה פעילים.
עוד נטען בהודעה ,כי האוטובוס עלה באש וכי כל נוסעיו נהרגו ונפצעו )אתר הזרוע הצבאית של חמאס12 ,
בנובמבר .(2018

סרטון שהפיצו חמאס וארגוני טרור נוספים בעזה המתעד את פגיעת טיל הקורנט באוטובוס ישראלי
)חשבון הטוויטר  12 ,PALINFOבנובמבר .(2018
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ט יל ה ק ור נ ט וה ב ר ח ת ו ע " י א יר א ן ל א ר ג ונ י ט ר ור ב ר צ וע ה
טיל הנ"ט קורנט ) (AT-14 Sprigganהינו מערכת נ"ט מתקדמת רוכבת על גבי קרן לייזר ,מתוצרת
רוסיה .המערכת מיועדת לפגוע בכלי רכב משוריינים .לטיל ראש קרב המסוגל לחדור מיגון ריאקטיבי .1קוטרו
של הטיל  152מ"מ ,משקלו  27ק"ג והטווח שלו הוא בין  100ל 5,500-מטרים.

מערכת טיל הנ"ט קורנט.

איראן סיפקה לראשונה את טילי הקורנט לארגון חזבאללה בלבנון .הטילים שהועברו ע"י איראן
לחזבאללה הופעלו ע"י הארגון במיומנות גבוהה ,ביום ובלילה ,במהלך מלחמת לבנון השנייה ).(2006
הטילים פגעו בעשרות כלי רק"מ של צה"ל בדרום לבנון .כמו כן הם נורו לעבר מבנים בהם שהו חיילי צה"ל
וגרמו לאבדות .בעקבות ההצלחה שבהפעלתם בלבנון העבירו איראן וכנראה גם חזבאללה טילי קורנט
לחמאס ולארגוני טרור נוספים הפועלים ברצועת עזה.

משגר טילי נ"ט מדגם קורנט ,שהופעל ע"י חיזבאללה ,בדרום לבנון ,ממוקם בעמדת ירי
בכפר ע'נדוריה )מתוך פרסום של מרכז המידע 7 ,באוקטובר .(2007

הצטיידות חמאס ,וארגוני טרור נוספים ,במערכות נ"ט מתקדמות דוגמת טילי הקורנט נעשתה במסגרת
יישום הלקחים ממבצע "עופרת יצוקה" ) 27בדצמבר  18 -2008בינואר  .(2009חמאס ראתה בטיל הקורנט
מענה ליתרון של הכלים המשוריינים של צה"ל .טילי הקורנט ,כמו אמצעי לחימה מתקדמים נוספים ,הוברחו
 1מיגון ריאקטיבי הינו סוג שריון המותקן ברכב קרבי משוריין המגיב לפגיעת נשק בצורה המקטינה את הנזק לכלי עליו
מותקן המיגון .מיגון זה יעיל במיוחד נגד חימוש המבוסס על מטען חלול כגון רקטות וטילי נ"ט )ויקיפדיה(
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לרצועה בסיוע איראן שהייתה מעוניינת לצייד את חמאס ושאר ארגוני הטרור באמצעי לחימה
מתקדמים ,ולשחזר ברצועה את ההצלחה של הפעלת טיל הקורנט בלבנון .הברחות הטילים ואמצעי לחימה
מתקדמים נוספים ,נעשתה ע"י איראן בנתיבי היבשה ,האוויר והים ,תוך שימוש ברשתות חוצות גבולות של
מבריחים וסוחרים .הנתיב במרכזי להברחת אמצעי הלחימה היה מאיראן לסודאן ומשם דרך סיני לרצועת
עזה )תוך עשיית שימוש ברשת המנהרות המסועפת שהייתה בין סיני לרצועה(.2

מ נ ה י ג ח י ז ב א ל ל ה ה וד ה ב פ ומ ב י ב ה ע ב ר ת ט יל י ק ור נ ט ל ר צ וע ת ע ז ה
מנהיג חזבאללה חסן נצראללה נשא ב 20-בנובמבר  2017נאום בו הודיע ,כי ארגונו העביר טילי קורנט
לרצועת עזה וכי הוא גאה בכך .נצראללה אמר דברים אלו בהתייחסו לכינוס שרי החוץ של מדינות ערב.
בעקבותיו הכחיש ,כי ארגונו שולח אמצעי לחימה למדינות ערב למעט "פלסטין הכבושה וסוריה" )אתר
 20 ,PLANETבנובמבר  .(2017להלן ציטוט דברי נצראללה בנאום שנשא" :יש לנו הכבוד ליטול חלק
בהעברת טילי קורנט לרצועת עזה .נכון אני גאה בכך ומי שרוצה לגנות אותנו ,הוא המגונה" )יוטיוב13 ,
בנובמבר .(2018

חסן נצראללה מודיע בנאום שנשא )ב 20-בנובמבר  ,(2017כי ארגונו העביר לרצועת עזה טילי
קורנט והוא גאה בכך )יוטיוב 13 ,בנובמבר (2018

ה פ ע ל ות ט יל י ה ק ור נ ט מ ר צ וע ת ע ז ה
ארגוני הטרור החלו להפעיל את טילי הקורנט החל מסוף שנת  .2010בדצמבר  2010חשף הרמטכ"ל דאז
רב אלוף גבי אשכנזי ,כי טיל קורנט שוגר מרצועת עזה לעבר טנק מרכבה של צה"ל וחדר את השריון שלו
) 6בדצמבר .(2010
ב 10-בנובמבר  2012בשעות הערב נורה טיל נ"ט מסוג קורנט לעבר ג'יפ צה"ל ,במהלך פעילות
ביטחונית שגרתית סמוך לגדר הביטחון במרכז רצועת עזה .כתוצאה מהפגיעה עלה הג'יפ באש וארבעה
 2ראו פרסום מרכז המידע מה 13-בינואר " :2013הסיוע האיראני לארגוני הטרור הפלסטינים :איראן העומדת מאחורי
ההתעצמות הצבאית של חמאס והג'יהאד האסלאמי בפלסטין ,חותרת לשקם את היכולות הצבאיות שלהם לאחר מבצע
"עמוד ענן" ,בדגש ,להערכתנו ,על שיקום תשתית הרקטות".
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חיילי צה"ל נפצעו ,אחד מהם באורח קשה .הזרוע הצבאית של החזית העממית לשחרור פלסטין קיבלה
אחריות לירי .בתגובה תקף חיל האוויר מטרות טרור ברצועת עזה .ארגוני המחבלים הגיבו בירי רקטות ופצצות
מרגמה אל עבר ישובים בעוטף עזה וחוללו הסלמה ,שנמשכה כמה ימים ) 10-13בנובמבר  (2012שרשרת
האירועים שהתחוללה בעקבות ירי טיל הקורנט הובילה להריגתו של אחמד אלג'עברי ,המפקד בפועל
של הזרוע הצבאית של חמאס ,וליציאת ישראל למבצע "עמוד ענן" ,שהחל ב 14-בנובמבר .2012

פגיעת טיל הנ"ט בג'יפ צה"ל )מתוך סרטון שפרסמו גדודי צלאח אלדין,
עמוד היוטיוב של עיתון הארץ 11 ,לנובמבר .(2012

במבצע "עמוד ענן" נעשה שימוש ע"י אירגוני הטרור בטילי הקורנט .כמו כן השתמשו בהם ארגוני הטרור
במבצע "צוק איתן" ,ככל הידוע לנו ללא פגיעות בנפש.

טיל נ"ט מסוג קורנט בתערוכה ברפיח בה הוצגו הטילים או דימוי/שחזור של טילים ,שבהם נעשה שימוש במהלך
מבצע "עמוד ענן" ,ע"י הג'האד האסלאמי בפלסטין )אתר פלוגות ירושלים 26 ,בדצמבר .(2012

יר י ט יל ק ור נ ט ל ע ב ר א וט וב וס ש ה ס יע ת ל מ יד ים
ב 7-באפריל  2011ירו פעילי חמאס טיל נ"ט מסוג קורנט לעבר אוטובוס להסעת תלמידים ,סמוך
לצומת סעד ) מדרום לשדרות( .דקות ספורות לפני הירי ירדו מהאוטובוס עשרות תלמידים .על האוטובוס
נותרו הנהג ונער נוסף בן  .16הנער נפצע באורח אנוש מפגיעת רסיסים בכל חלקי גופו ומת מפצעיו ונהג
האוטובוס נפצע באורח קל .הירי חולל הסלמה ,שנמשכה מה 7-ועד ל 10-באפריל  .2011במהלכה נורו
כ 120-רקטות ופצצות מרגמה לעבר הנגב ,כולל לעבר באר שבע ,אשקלון ואשדוד .צה"ל תקף שורה
ארוכה של יעדי טרור ברצועה ובתוכם ,חוליות טרור ,תשתיות טרור ,מנהרות הברחה ואמצעי לחימה.

276-18

6
ירי הטיל בוצע באופן מכוון לעבר מטרה אזרחית ברורה .יצויין כי ירי הרקטות ופצצות המרגמה הינו ירי
סטטיסטי ,המכוון לעבר ריכוזי אוכלוסייה אזרחיים אולם לא למטרה ספציפית .בניגוד לכך הירי לעבר
האוטובוס נעשה בכינון ישיר של טיל נ"ט מתקדם מונחה לייזר לעבר מטרה אזרחית ברורה ,אוטובוס
המיועד להסעת ילדים ,המסומן בבירור בצבע צהוב )בכל מדינות העולם אוטובוס המשמש תלמידים צבוע
בצבע צהוב(.

אוטובוס התלמידים שנפגע מירי טיל הנ"ט קורנט ששוגר ע"י חמאס
)רויטרס ,צלם :שלום גזיאל 7 ,באפריל .(2011

אוטובוס התלמידים שנפגע מירי טיל נ"ט קורנט ע"י חמאס
) 7 NRGבאפריל  .2011צלם :אדי ישראל(

276-18

