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שתי תופעות אפיינו בשנת  2019את הטרור הפלסטיני ,הממוסד והעממי :ביהודה ושומרון נמשכה הירידה
הרב-שנתית בהיקף הטרור )רובו טרור עממי( וברמת הקטלניות שלו ,בעוד שברצועת עזה חלה עלייה
משמעותית בהיקף הטרור והאלימות ,בדגש על ירי רקטות לעבר ישראל .בשנת  2019שוגרו מרצועת עזה
 1,403רקטות ופצצות מרגמה ,מספר שיא של כל הזמנים )למעט ירי הרקטות בשנת  2014במהלך מבצע
"צוק איתן"(.
מגמת הירידה בהיקף הטרור וברמת הקטלניות שלוו המחישה שנה נוספת את כישלון חמאס "לייצא" את
הטרור ליהודה ושומרון ,בעוד שהיא מקדמת ברצועה הסדרה עם ישראל בתיווך מצרי .את הכישלון ניתן
לייחס בראש ובראשונה לאפקטיביות הרבה של פעולות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון הישראלים
)כשלכך תרמה גם פעילות הסיכול והמנע של מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית( .בנובמבר  2019נשא
נדב ארגמן ,ראש שירות הביטחון בכללי ,הרצאה בה ציין ,כי בשנת  2019סיכול השירות יותר מ 450-פיגועים
משמעותיים וביניהם פיגועי ראווה ,שביצועם עלול היה לגרום לקורבנות רבים .לפיכך ,ניתן לקבוע ,כי השקט
היחסי ששרר ביהודה ושומרון בשנת  2019היה במידה רבה מתעתע ,באשר מתחת לפני השטח נמשכו
כל הזמן ניסיונות להוציא לפועל פיגועים.
המיעוט היחסי של הפיגועים שיקף גם העדר נכונות מצד הציבור ביהודה ושומרון ליטול חלק משמעותי בטרור
ובפעולות מחאה נגד ישראל .דומה כי הציבור ביהודה ושומרון ממשיך להיות שקוע יותר ויותר בענייני
היום-יום וכל המאמצים לגייס אותו לפעילות אקטיבית ליציאה לרחובות להפגנות מחאה וזעם זכו
להיענות מוגבלת )כולל במועדים "לאומיים" ובמהלך אירועים בולטים( .עם זאת ,על רקע העוינות לישראל,
ניכר כי קיימת ביהודה ושומרון מעטפת תומכת למבצעי פעולות טרור ,אשר מסייעת להם להימלט
מכוחות הביטחון הישראליים .המחבלים המצליחים להימלט מידי כוחות הביטחון הישראליים זוכים לביטויי
הערצה והערכה ברחוב הפלסטיני ונהפכים למודל לחיקוי.

264-19

2
על רקע המדיניות המוצהרת של תמיכה בטרור העממי )ההתנגדות העממית (1המשיכו הרשות
הפלסטינית ופתח לעודד את פעולות הטרור העממי ולטפח את תרבות השהידים בדרכים שונות :מתן
סיוע מדיני והסברתי לטרור העממי ,האדרת מחבלים ,כולל במערכת החינוך הפלסטינית הפורמאלית והבלתי
פורמאלית ,סיוע כספי למשפחות שהידים ופצועים ,מימון ובנייה מחדש של בתי מחבלים שנהרסו על ידי
ישראל במסגרת ענישה ,השתתפות בכירי הרשות ופתח בהלוויות מחבלים ,עריכת ביקורים בבתי המשפחות,
הענקת אותות ועוד .התנהלות זאת של פתח והרשות גורמת להעלאת העוינות הבסיסית כלפי ישראל,
בעיקר בקרב הדור הצעיר ,אולם טיפוח תרבות השהידים והסיוע למבצעי הפיגועים לא מצאו ביטויים
בהצטרפות רחבה של פלסטינים למבצעי הטרור העממי.

יה וד ה וש ומ ר ון
בשנת  2019נמשכה מגמת הירידה במספר פיגועי הטרור ביהודה ,שומרון ירושלים ובעורף הישראלי.
בשנה שחלפה עמד מספר הפיגועים המשמעותיים על  34לעומת  55פיגועים בשנת  .2018גם רמת
הקטלניות של הטרור ירדה :בשנת  2019נהרגו בפיגועי הטרור העממי חמישה בני אדם )ארבעה אזרחים
וחייל צה"ל( ,לעומת  12בני אדם ,שנהרגו בפיגועי הטרור העממי בשנת  .2018מרבית הפיגועים נכללים
במסגרת הטרור העממי 2אך השנה נחשפה התארגנות רחבה ממוסדת של החזית העממית ,ששניים
מחבריה ביצעו את פיגוע המטען בעין בובין )אזרחית הרוגה ושני פצועים(.
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*מתוכם " 134פיגועים משמעותיים" בוצעו בחודשים אוקטובר-דצמבר  ,2015שהיו שלושת החודשים
הראשונים של גל הטרור העממי .שאר הפיגועים ) (37בוצעו במהלך  ,2015עד לחודש אוקטובר ,שבו פרץ גל
הפיגועים העממי.
 1ראו פרסום מרכז המידע מ 17-בינואר ":2018החלטות המועצה המרכזית של אש"פ ונאום הפתיחה של אבו מאזן קראו
להמשך "ההתנגדות העממית בדרכי שלום" )קרי ,הטרור העממי( ואף לחיזוקה .כבעבר ,הוצג הטרור העממי ,במסגרתו
נעשה שימוש באלימות ובטרור ,כ"התנגדות עממית בדרכי שלום"
 2הטרור העממי )"ההתנגדות העממית"( מתבצע לרוב ע"י יחידים אך לעיתים גם ע"י קבוצות .מבצעיו אינם נהנים מסיוע
של ארגוני טרור ממוסדים .במסגרת זאת מתבצעים יידוי אבנים ,השלכת בקבוקי תבערה ,פיגועי דקירה ,פיגועי דריסה
ולעיתים גם פיגועי ירי .ארגוני הטרור הממוסדים מנסים לא אחת לקבל אחריות על פיגועי טרור עממי "מוצלחים".
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במישור האופרטיבי ניתן להצביע על כמה מאפיינים עיקריים של פיגועי הטרור העממי ביהודה ושומרון
בשנת :2019
סוג הפיגועים :פיגועי דקירה המשיכו להוות את מתווה הפיגועים הנפוץ ביותר ) 58%מכלל
הפיגועים המשמעותיים( .סה"כ בוצעו  19פיגועי דקירה במהלך שנת  ,2019לעומת  22פיגועי דקירה
בשנת  .2018בפיגועי הירי והדריסה חלה ירידה משמעותית במהלך שנת  :2019סה"כ בוצעו בשנת
 2019חמישה פיגועי ירי לעומת  13בשנת  ,2018ושלושה פיגועי דריסה לעומת  13בשנת .2018

התפלגות סוגי הפיגועים בשנת 2019

מתווה אחר 2 ,
מטען 4 ,
דריסה 3 ,
דקירה19 ,
ירי 6 ,

קטלניות הפיגועים :מספר ההרוגים ישראלים בשנת  2019עמד על חמישה בני אדם )ארבעה
אזרחים וחייל צה"ל אחד( .זאת ,לעומת  12בני אדם שנהרגו ב 2018-ו 18-שנהרגו בשנת .2017
סה"כ נהרגו  79בני אדם )אזרחים ואנשי כוחות הביטחון( בתקופה שמאז תחילת גל הטרור העממי
באוקטובר  2015ועד סוף דצמבר .2019
התפלגות הגיאוגרפית של הפיגועים :מרבית הפיגועים ) (11התבצעו השנה באזור ירושלים
רבתי .לאחריו מרחב ראמאללה )אזור בנימין( אשר בו בוצעו שישה פיגועים .לעומת זאת ,באזור
חברון חלה ירידה משמעותית בכמות הפיגועים שבוצעו במהלך שנת ) 2019שלושה פיגועים( .בעומק
ישראל 3בוצעו השנה שני פיגועי דקירה לעומת שלושה פיגועים בשנת  .2018פיגוע אחד סמוך למודיעין
ואירוע דקירה נוסף במהלך התקוממות מאורגנת של אסירים בכלא בישראל.
פרופיל מבצעי הפיגועים נשאר דומה לזה שבשנים הקודמות .מרבית המחבלים היו גברים
צעירים ,בשנות העשרים לחייהם ,רובם ללא עבר פלילי או ביטחוני וללא שיוך ארגוני .לגבי המניע

" 3עומק ישראל" מוגדר על ידינו כמקומות ישוב ישראלים ,שאינם נמצאים במרחב ירושלים ,אשר יש לו מאפיינים ייחודיים
משלו.
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נראה ,כי בדומה לשנים הקודמות מרבית המפגעים פעלו ממניעים אידיאולוגיים )לאומניים( או
אישיים ,אך לא הונעו ע"י מוטיבציות דתיות.

ר צ וע ת ע זה
ברצועת עזה חלה בשנת  2019עלייה משמעותית בהיקף הטרור בדגש על ירי רקטות ופצצות המרגמה.
במהלך השנה נמשכה מדיניות האלימות המבוקרת של חמאס .במסגרתה התחוללו שלושה סבבי הסלמה
שבמהלכם בוצע ירי מאסיבי של רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל .בין הסבבים התקיים "טפטוף" רצוף
של ירי הרקטות ופצצות המרגמה לעבר ישראל .אירועי הירי ,שהתקיימו שהיו במקביל להמשך צעדות
השיבה השבועיות והאלימות הכרוכה בהן ,גרמו לשיבוש שגרת החיים של תושבי הדרום ,ובעיקר של תושבי
עוטף עזה.
במהלך שנת  2019נמשכה מגמת העלייה בכמות הרקטות ופצצות המרגמה ששוגרו לישראל .סה"כ
נורו במהלך השנה  1,403שיגורי רקטות ופצצות מרגמה .זאת לעומת  1,119שיגורי רקטות ופצצות מרגמה
בשנת  ,2018השנה הראשונה בה התקיימו צעדות השיבה .טווח רוב השיגורים במהלך  2019היה קצר.
שיגורים רבים יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל ,או נפלו בשטחים פתוחים בנגב המערבי .על רוב אירועי
הירי הגיב צה"ל בתקיפות יעדי טרור ברצועת עזה בעיקר באמצעות כלי טייס .רוב היעדים שהותקפו היו של
חמאס ,אותה רואה ישראל כמי שאחראית על הירי מהרצועה.
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ירי רקטות ופצצות מרגמה בשנת  2019בחתך חודשי
800ת
סה"כ כ 1,403-רקטו
ופצצות מרגמה במהלך
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במהלך השנה נמשכו כמעט ברציפות "צעדות השיבה" ,שבהן ממלאת חמאס תפקיד מרכזי )למרות,
שגם הג'האד האסלמי בפלסטין וארגונים נוספים נוטלים בהן חלק( .צעדות השיבה במהלך  2019התקיימו
מידי שבוע )למעט מקרים חריגים( .ברוב השנה התייצב מספר המשתתפים על ממוצע של כ 5,000-איש
אולם לקראת סוף השנה ככל שגברה התחושה כי הצעדות מיצו את עצמן ,הלך וירד מספר המשתתפים
שלקחו בהן חלק .צעדות השיבה לוו במגוון פעולות אלימות :חבלה בגדר הגבול; ניסיונות חדירה לשטח
ישראל; ירי והשלכת רימונים ומטענים בקרבת הגדר; שיגור עפיפונים ובלוני תבערה ועוד .בהפגנות נהרגו
במהלך השנה  31פלסטינים )רובם מזוהים עם ארגוני הטרור השונים בדגש על חמאס(.

פ ע יל ות ה ג 'ה א ד ה ע ול מ י ב יה וד ה וש ומ ר ון וב ר צ וע ה
גם במהלך  2019לא אותרה תשתית מאורגנת של דאעש או ארגונים ג'האדיסטים נוספים ביהודה
ושומרון .ברצועת עזה לא בלטה השנה פעילות של ארגונים סלפים-ג'האדיסטים .הקשר שהתקיים בין
הג'האדיסטים הפועלים ברצועה ולבין פעילי דאעש בחצי-האי סיני היה רופף ,בעיקר בשל פעילות מנע
אינטנסיבית של כוחות הביטחון המצריים .גם ב 2019-לא שוגרו רקטות על ידי ארגונים ג'האדיסטים מחצי האי
סיני לעבר ישראל.

הערכת מגמות הטרור והאלימות בשנת 2019
להערכתנו ביהודה ושומרון ימשך הטרור העממי ,במאפייניו הנוכחיים )פיגועי דקירה ,פיגועי דריסה,
פיגועי ירי( ,עם עליות וירידות בהיקפו וברמת הקטלניות שלו .על היקף הטרור העממי עלולים להשפיע על
האפקטיביות של פעילות כוחות הביטחון הישראלים המצב הכלכלי בשטחי הרשות וירידתו האפשרית של
אבו מאזן מהבמה .קשיים כלכליים ,שיובילו לפגיעה במרקם חיי היום-יום ,ו"מלחמות ירושה" העלולים להוביל
לעלייה בהיקף הטרור.
דווקא על רקע הסדרה אפשרית ברצועה והרגעת המצב בשטח ,צפוי כי חמאס והג'האד האסלאמי
בפלסטין ימשיכו במאמציהם לגייס ולהפעיל התארגנויות טרור ביהודה ושומרון ,בעיקר משטחי הרצועה
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ומתורכיה .כמו בשנים הקודמות ,הצלחת המאמצים הללו תהייה תלויה במידה רבה באפקטיביות של פעילות
הסיכול של כוחות הביטחון הישראלים )ובמידה פחותה בנכונות מנגנוני הביטחון של הרשות להמשיך
בשיתוף הפעולה הביטחוני עם הישראלים(.
ברצועת עזה מתקיים עתה תהליך של הרגעת השטח הצפוי להימשך על רקע התגבשות הסדרה )בעלת
מאפיינים מינימליסטים( ,בתיווך מצרי .4עם זאת צפויים להימשך אירועי ירי רקטות )בהיקף נמוך יותר(
וביטויי אלימות בקרבת הגדר בשל שתי סיבות :חמאס לא ויתרה באופן מלא על השימוש באלימות כמנוף
להשגת תמורות מישראל; ו הג'האד האסלאמי בפלסטין )ועמו פעילי טרור "סוררים" נוספים( שיש להם סדר
יום פוליטי משלהם ,עלולים לשוב ולשבש את ההרגעה ,כפי שעשו במהלך שנת .2019

מ ב נה ה ע ב וד ה
פרק א' :הטרור העממי ביהודה ושומרון:
מאפיינים כלליים
סוגי הפיגועים
התפלגות גיאוגרפית של הפיגועים
קטלניות הפיגועים
פרק ב' :סיכול פיגועים וחשיפת התארגנויות טרור ביהודה ושומרון:
מאפיינים כלליים
חשיפה וסיכול של חוליות טרור ממוסדות וממוסדות למחצה
פרק ג' :הפגנות והפרות סדר אלימות ביהודה ושומרון
מאפיינים כלליים
יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה
פרק ד' :הטרור והאלימות מרצועת עזה:
מאפיינים כלליים
ירי רקטות לעבר ישראל
צעדות השיבה
פעילות טרור ואלימות ,שנלוותה לצעדות השיבה
משטים והפגנות בצפון הרצועה
אירועים אלימים נוספים על גבול הרצועה
שימוש ברחפנים
סיכול ניסיונות הברחה לרצועה

 4ראו פרסום מרכז המידע מה 12-בדצמבר  " :2019כיצד נתפס ע"י חמאס הסכם רגיעה עם ישראל שנדון לאחרונה
בקהיר?"
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ה ט ר ור ה ע מ מ י ב יה וד ה וש ומ ר ון
מ א פ יינים כ ל ל יים
בשנת  2019נמשך הטרור העממי )"ההתנגדות העממית"( הנתמך ע"י פתח והרשות הפלסטינית,
אולם כמות הפיגועים פחתה באופן משמעותי בהשוואה לשנת  .2018ירידה זאת מהווה המשך למגמת
ירידה רצופה מאז שיא הטרור העממי בשנת ) 2015ראו גרף( .במהלך שנת  2019בוצעו  34פיגועים
משמעותיים במאפיינים שונים , 5רובם פיגועי דקירה .גם רמת קטלניות הפיגועים ירדה .בפיגועי הטרור
העממי בשנת  2019נהרגו חמישה בני אדם )ארבעה אזרחים ואיש צבא אחד( לעומת  ,12שנהרגו במהלך
 .2018כמה פיגועים נשאו אופי "צבאי" ולא "עממי" ,הבולט שבהם הפעלת מטען בעין בובין ע"י
התארגנות של החזית העממית לשחרור פלסטין )אזרחית הרוגה ושני פצועים(.

פיגועים משמעותיים בחתך רב-שנתי :מגמת ירידה רצופה מאז אוקטובר 2015
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*מתוכם  134פיגועים בוצעו בחודשים אוקטובר-דצמבר  ,2015שלושת החודשים הראשונים של גל הטרור העממי.
שאר הפיגועים ) (37בוצעו במהלך  ,2015עד לחודש אוקטובר.

כבשנים קודמות ,מרבית הפיגועים בשנת  2019בוצעו על ידי מחבלים בודדים במסגרת האסטרטגיה
של "ההתנגדות העממית" ,אשר אומצה ע"י הרשות הפלסטינית ופתח .עם זאת ,פיגועים מעטים נשאו
אופי "צבאי" יותר והם בוצעו על ידי התארגנויות .בלטה הנחת המטען בעין בובין )אוגוסט  (2019אותו
ביצעה התארגנות נרחבת של החזית העממית לשחרור פלסטין .כמו כן בלט פיענוח של שורה של פיגועי
ירי אוטובוסים ישראליים ,שבוצעו באזור ראמאללה .פיגועי הירי בוצעו ע"י שני פלסטינים ,אחד מהם עורך
דין ,שנשאו משרות בכירות ברשות לענייני אסירים ומשוחררים ,גוף הכפוף לאש"ף )ובפועל לרשות(.

" 5פיגועים משמעותיים" מוגדרים על-ידינו כפיגועי ירי ,דקירה ,דריסה והטמנת מטענים או פיגועים משולבים .לא נכללים
בהגדרה זאת יידויי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה.
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אחד מהשניים הללו היה זכריא זבידי בעל עבר עשיר בביצוע פיגועי טרור במהלך האנתיפאדה השנייה
ולאחריה.

פיגועים משמעותיים בשנת  2019בחתך חודשי
סה"כ  34פיגועים
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פיגועים משמעותיים בשנת  2017בחתך חודשי
סה"כ  82פיגועים
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פיגועים משמעותיים במהלך שנת  2016בחתך חודשי
סה"כ  142פיגועים
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ס וג י ה פ יג וע ים
פיגועי הדקירה המשיכו להוות את דפוס הפעולה הנפוץ ביותר של הטרור העממי בשנת  .2019סה"כ
בוצעו במהלך השנה  19פיגועי דקירה )לעומת  22בשנת  .(2018חלקם היחסי של פיגועי הדקירה עלה
ב 58%) 2019-מכלל הפיגועים( .מספר הפיגועים המשמעותיים האחרים נפל בהרבה ממספר פיגועי
הדקירה :בשנת  2019בוצעו שישה פיגועי ירי ) 15%מכלל הפיגועים(; שלושה פיגועי דריסה ) 9%מכלל
הפיגועים( 4 ,פיגועי הנחת מטענים ו 2-פיגועים במתווה אחר.6

התפלגות סוגי הפיגועים בשנת 2019

מתווה אחר 2 ,
מטען 4 ,
דריסה 3 ,
דקירה19 ,
ירי 6 ,

 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 וכן פיגועים
רבים שסוכלו על ידי כוחות הביטחון הישראליים.
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התפלגות סוגי הפיגועים בשנת 2018
סה"כ  55פיגועים
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ה ש ווא ת ח ל ק ם ה יח ס י ש ל ס וג י ה פ יג וע ים ב א ח וז ים
שנה

פיגועי
דריסה

פיגועי
דקירה

פיגועי ירי

פיגועים
משולבים

שונות

מטען

2019

9%

56%

17%

3%

3%

12%
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24%
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7%
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פ יג וע י ד ק יר ה
כללי
דקירה הוא על פי רוב מתווה פיגוע שמבצעים מפגעים בודדים ,שאינם משתייכים לארגון או התארגנות
כלשהם .הפופולאריות הגדולה לה זוכים פיגועי הדקירה נובעת מהקלות היחסית ,שבה ניתן לבצע אותם.
פיגועי דקירה אינם מצריכים השגת כלי הנשק משום שברוב המקרים הם מבוצעים באמצעות כלי זמין המצוי
בכל בית )סכין ,גרזן ,מברג ,מספרים וכל חפץ חד אחר( והם אינם מצריכים הכנות מקדימות .אולם ,קיימים
בדפוס פעולה זה חסרונות .מספר הנפגעים בפיגועי דקירה הינו בדרך כלל קטן יחסית )בהשוואה לפיגועי ירי או
דריסה( וסיכויי מבצע הפיגוע לאבד את חייו או להיפצע במהלך ביצוע פיגוע דקירה או סיכולו הינם גבוהים
יחסית.
גם השנה המשיכו פיגועי הדקירה להיות דפוס הפעולה הנפוץ ביותר במסגרת "הטרור העממי" .במהלך
השנה בוצעו  19פיגועי דקירה )לעומת  22פיגועי דקירה בשנת  .(2018למרות הירידה הקלה במספר
הפיגועים חלקם היחסי בכלל הפיגועים עלה השנה והוא עומד על  56%מכלל הפיגועים .למספר זה יש
להוסיף אירועים רבים ,שבהם סוכלו ניסיונות לבצע פיגועי דקירה לאחר שבחיפוש בכליהם של פלסטינים
בעיקר במעברים או במחסומים נמצאו סכינים או מכשירים חדים אחרים .בלט השנה המספר הגבוה
יחסית של נשים שניסו לבצע פיגועי דקירה ,חלקן נתפסו על ידי כוחות הביטחון טרם ביצעו את הפיגוע .כמו
כן בלט גילם הצעיר של המבצעים.
בפיגועי הדקירה נהרגו שני בני אדם )מתוך חמישה בני אדם שנהרגו השנה( .רוב פיגועי הדקירה בוצעו
באזורי חיכוך בין כוחות הביטחון הישראליים לאוכלוסייה הפלסטינית בעיקר במעברים ובעמדות בידוק והם
כוונו בעיקר נגד אנשי כוחות הביטחון הישראליים .פיגוע דקירה אחד בוצע במערב ירושלים )עין יעל7 ,
בפברואר  (2019ואחד בכלא קציעות נגד סוהרים ) 24במרץ .(2019
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השאר ) (17בוצעו במהלך השנה עד אוקטובר .2015

פיגועי דקירה שבוצעו בשנת  2019בחתך חודשי
סה"כ  19פיגועים
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פיגועי דקירה שבוצעו בשנת  2018בחתך חודשי
סה"כ  22פיגועים
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פיגועי דקירה שבוצעו בשנת  2017בחתך חודשי
סה"כ  46פיגועים
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פ יג וע י ד ק יר ה ב ול ט ים
ב 11-בינואר  2019פלסטיני ניסה לדקור חיילי צה"ל ,שאיישו עמדה צבאית בקריית ארבע .לוחמים ואזרח
שהיו במקום ירו לעברו .הוא נפצע ופונה לבית החולים .לא היו נפגעים לכוחותינו )דובר צה"ל 11 ,בינואר
.(2019
ב 21-בינואר  2019בשעות הערב הגיע פלסטיני בכלי רכב מכיוון שכם לעמדת בידוק של צה"ל סמוך לכיכר
החטיבה המרחבית שומרון )דרומית לשכם( .במהלך בדיקה שנערכה לו התבקש הפלסטיני להזדהות .הוא יצא
מהמכונית וניסה לדקור לוחם צה"ל .לוחם נוסף שהיה במקום ירה לעברו והוא נהרג )דובר צה"ל 21 ,בינואר
.(2019
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הסכין עמה התכוון המחבל לבצע את פיגוע הדקירה
)חשבון הטוויטר של צה"ל 21 ,בינואר (2019

ב 30-בינואר  2019הגיעה נערה פלסטינית למחסום אלזעים )בין ירושלים למעלה אדומים( .הנערה רצה
לעבר כוחות הביטחון הישראליים כשהיא אוחזת בידה סכין במטרה לדקור את אחד החיילים במחסום .מאבטח
אזרחי שהיה במקום ירה בה והיא נהרגה )חשבון הטוויטר של משטרת ישראל 30 ,בינואר .(2019

הסכין עמה ניסתה לבצע הנערה את הפיגוע במחסום אלזעים
)חשבון הטוויטר של משטרת ישראל 30 ,בינואר .(2019

ב 7-בפברואר  2019בשעות הבוקר יצאה צעירה ישראלית ממקום עבודתה וביקשה להתבודד בטבע באזור
עין יעל ,סמוך לגן החיות התנכ"י במערב ירושלים .לאחר שלא שבה דיווחו מקורביה על העדרה .בשעות הערב
נמצאה גופתה של הצעירה ללא רוח חיים כשעל גופה סימני אלימות .ב 8-בפברואר  2019נעצר פלסטיני תושב
העיר חברון .יומיים לאחר מעצרו ולאחר שחזור הרצח ,קבע שירות הביטחון הכללי ,כי מחקירתו עולה שהרצח
בוצע על רקע לאומני )תקשורת שירות הביטחון הכללי 10 ,בפברואר .(2019

264-19

16

הנרצחת הישראלית אורי אנסבכר ז"ל ,בת  19מתקוע
)תקשורת ישראלית 8 ,בפברואר (2019

ב 20-באפריל  2019עורר פלסטיני את חשדם של לוחמי משמר הגבול במוצב באזור צומת תפוח ,סמוך
לאריאל .הם החלו לרדוף אחריו והוא נמלט מהמקום .אחד הלוחמים ניסה לחסום את דרכו ,הפלסטיני הוציא
סכין וניסה לדקור את הלוחם .הלוחם ירה לעבר הפלסטיני ופצע אותו באורח אנוש )תקשורת ישראלית20 ,
באפריל .(2019

הסכין שנמצאה ברשות המחבל
)חשבון הטוויטר של קדסנט 20 ,באפריל (2019

ב 31-במאי  2019דקר מחבל פלסטיני ,שנכנס דרך שער שכם בירושלים ,אזרח ישראלי .במהלך בריחתו
הוא דקר אזרח נוסף .שוטרים ביצעו לעברו ירי ונטרלו אותו .שני הפצועים פונו לבית החולים כשהם פצועים
האחד באורח אנוש והשני באורח קל )דף הפייסבוק של משטרת ישראל 31 ,במאי .(2019
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הסכין עמה ביצע המחבל את פיגוע הדקירה הכפול בעיר העתיקה בירושלים
)משטרת ישראל 31 ,במאי .(2019

ב 8-באוגוסט  2019נמצאה גופת צעיר מוטלת בצד הכביש המוביל לישוב מגדל עוז .על הגופה היו סימני
דקירה .ההרוג הוא דביר שורק ,חייל ,תושב עפרה .מחקירה ראשונית של האירוע עלה ,כי הצעיר ירד בשעות
הערב מאוטובוס שהגיע מירושלים בתחנה הסמוכה לכניסה הדרומית לישוב אפרת .הא צעד ברגל לבדו
בכביש העולה למגדל עוז .מחבל דקר אותו ונמלט יחד עם מחבל נוסף בכלי הרכב שהיה ברשותם .ב10-
באוגוסט  .2019נעצרו שני חשודים בכפר בית כאחל )אזור חברון ,כעשרה ק"מ מהמקום בו בוצע הפיגוע(.

מימין :רב"ט דביר שורק ז"ל ,שנרצח בפיגוע הדקירה בגוש עציון  .משמאל :מימין :מעצר שני החשודים בביצוע
פיגוע הדקירה )דובר צה"ל 8 ,באוגוסט (2019

ב 15 -באוגוסט  2019שני נערים פלסטינים דקרו שוטר סמוך לשער השלשלת בעיר העתיקה בירושלים.
אחד הדוקרים נורה למוות והשני נפצע באורח אנוש ומאוחר יותר מת מפצעיו .השוטר פונה במצב בינוני לבית
החולים .אדם נוסף ששהה במקום נפצע באורח קל ברגלו )חשבון הטוויטר שהאב 15 ,באוגוסט .(2019
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תיעוד דקירת השוטר )דוברות המשטרה 15 ,באוגוסט .(2019

הסכינים שנמצאו ברשות שני המחבלים )אתר משטרת ישראל 15 ,באוגוסט (2019

ב 18-בספטמבר  2019הגיעה פלסטינית ברגל למחסום קלנדיא ופנתה למסלול המיועד לכלי רכב .אנשי
כוחות הביטחון ,שחשדו בה ,קראו לה לעצור .היא לא נענתה לקריאותיהם ושלפה סכין שהייתה ברשותה .אנשי
כוחות הביטחון ירו לעברה ופצעו אותה )דוברות המשטרה 18 ,בספטמבר  .(2019הפלסטינית פונתה לבית
החולים ונפטרה מאוחר יותר מפצעיה )ופא 22 ,בספטמבר .(2019

הסכין שנמצאה ברשות הפלסטינית )משטרת ישראל 18 ,בספטמבר (2019

ב 25-בספטמבר  2019ניסה צעיר פלסטיני כבן  ,13לדקור צעירה ,שעמדה בתחנת האוטובוס בצומת
מכבים סמוך למודיעין .הדוקר ,ניסה להימלט ונתפס כמה מאות מטרים מהמקום על ידי לוחמי משמר הגבול.
הצעירה פונתה לבית החולים במצב בינוני )דוברות המשטרה 25 ,בספטמבר  .(2019לוחם משמר הגבול
נפצע באורח קל במהלך ההשתלטות .הדוקר הועבר לחקירת גורמי הביטחון )דף הפייסבוק של משמר הגבול
 25בספטמבר .(2019
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מימין :זירת פיגוע הדקירה בצומת מכבים )אתר  25 ,Ultra Palestineבספטמבר  .(2019משמאל  :הסכין
ששימשה את הדוקר )משטרת ישראל 25 ,בספטמבר (2019

ב 26-בספטמבר  2019הגיע צעיר פלסטיני כבן  13לשער השלשלת בעיר העתיקה בירושלים וניסה לדקור
שוטרים שאבטחו את המקום .השוטרים הדפו אותו והוא החל להימלט לשטח הר-הבית .השוטרים ירו באוויר
והצליחו לעצור אותו .שוטרת נפצעה באורח קל במהלך ההשתלטות על הפלסטיני )דוברות המשטרה26 ,
בספטמבר .(2019

זירת האירוע .למעלה )באמצע( ניתן לראות את הנער שנעצר שוכב על הקרקע
)דף הפייסבוק של אתר  26 ,silwanic.netבספטמבר (2019

ב 28 -באוקטובר  2019הותקף צוות לוחמי משמר הגבול ,במהלך פעילות מבצעית סמוך לשער הפרחים
במזרח ירושלים ,על ידי נער פלסטיני ,שאחז בידו סכין .הפלסטיני ,שלא הצליח לפגוע באנשי משמר הגבול,
נמלט לסמטאות העיר העתיקה ונכנס לאחד הבתים .הלוחמים ירו לעברו ופצעו אותו .הפלסטיני נתפס ונעצר
)חשבון הטוויטר של משטרת ישראל 28 ,באוקטובר .(2019
ב 30-באוקטובר  2019הגיעה פלסטינית למחסום סמוך למערת המכפלה בחברון .הפלסטינית ניסתה
לדקור אחד מלוחמי משמר הגבול שעמד במקום .החייל ירה לעברה היא נפצעה באורח קשה )דוברות משמר
הגבול 30 ,בספטמבר .(2019
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הסכין שנמצאה ברשותה של המחבלת הפלסטינית בעת ניסיון פיגוע הדקירה
)דוברות משטרת ישראל 30 ,באוקטובר (2019

פיגועי ירי
מ א פ יינים כ ל ל יים
פיגועי הירי מתבצעים בדרך כלל מנשק קל ,תקני או מאולתר והם יכולים להתבצע במספר מתווים :ירי
מהמארב ,ירי מכוון לעבר אדם בודד או התקהלות בני אדם ,ירי ממכונית חולפת וירי צלפים .פיגועי ירי ,על פי
רוב ,לא מתבצע באופן ספונטני אלא מצריכים היערכות מוקדמת )רכישת כלי נשק ,איסוף מידע מקדים(
ולפיכך הם גם מבוצעים לעיתים ע"י יותר מאדם אחד .פיגועי הירי מאפשרים במקרים רבים למבצעים להימלט
מזירת האירוע ולעיתים אף להמשיך ולבצע פיגועים נוספים .בדרך כלל מדובר בהתארגנויות וביוזמות
מקומיות ,אולם אירעו בעבר מקרים בהם בוצעו פיגועי ירי בהכוונת ארגוני טרור ממוסדים .הרשות הפלסטינית
ופתח רואים בפיגועי ירי חלק מפיגועי "ההתנגדות העממית" ומבצעיהם זוכים לביטויי הוקרה ולסיוע מהרשות.
במהלך שנת  2019חלה ירידה חדה בכמות פיגועי הירי ובקטלניות שלהם .סה"כ בוצעו במהלך השנה
שישה פיגועי ירי לעומת  13פיגועי ירי שבוצעו בשנת  2018ועשרים פיגועי ירי ,שבוצעו בשנת .2017
פיגועי הירי היוו השנה  17%מכלל הפיגועים שבוצעו .בפיגועי הירי לא היו השנה נפגעים לעומת שנת  2018בה
נהרגו חמישה בני אדם .רוב פיגועי הירי שבוצעו השנה היו ירי לעבר כלי רכב ישראליים או ישובים .פיגועי
הירי בוצעו בתחילת השנה אך מאז מרץ  2019לא בוצעו פיגועי ירי.
נראה לנו כי לפעילות הסיכול והמנע של כוחות הביטחון הישראליים יש חלק מכריע בירידה בכמות
פיגועי הירי .בהקשר זה יצוין פענוח סדרה של פיגועי ירי שבוצעו נגד אוטובוסים ישראליים ,באזור
ראמאללה .מאחורי ביצועם של פיגועי הירי עמדו שני פלסטינים נושאי משרות בכירות ברשות הפלסטינית.7

 7ראו פרסום מרכז המידע מ 16-ביוני " :2019פענוח פיגועי ירי באזור ראמאללה העלה ,כי את הפיגועים ביצעו שני
עובדים בכירים ברשות לענייני האסירים והמשוחררים ,מוסד של הרשות הפלסטינית .אחד מהם הינו זכריא זבידי ,בעל
עבר עשיר של פיגועי טרור קטלניים באנתיפאדה השנייה ולאחריה".
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*הערה :בשלושת החודשים האחרונים של שנת  2015בוצעו חמישה פיגועי ירי ,במסגרת גל הטרור העממי .לפני כן
)ינואר-תחילת אוקטובר( בוצעו שישה פיגועי ירי.

פיגועי ירי בשנת  2019בחתך חודשי
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פיגועי ירי בשנת  2017בחתך חודשי
סה"כ  20פיגועים
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פ יג וע י יר י ב ול ט ים
ב 6-בינואר  2019בוצע ירי לעבר אוטובוס סמוך לבית אל )צפונית לראמאללה( .נהג האוטובוס נפצע
באורח קל .כמו כן נגרם נזק לשמשת האוטובוס .כוחות הביטחון הישראליים החלו בסריקות אחר חשודים
בביצוע הירי )דובר צה"ל 6 ,בינואר  .(2019מאוחר התברר כי את הירי ביצע שני פלסטינים נושאי משרות
בכירות ברשות לענייני אסירים ומשוחררים אחד מהם עורך דין )ראו להלן(.

פיגוע ירי לעבר אוטובוס ישראלי סמוך לבית אל
)חשבון הטוויטר פלסטין אלא'ן 5 ,בינואר (2019

ב 11-במרץ  2019בוצע ירי לעבר כלי רכב סמוך לכפר אסכאכא )מזרחית לאריאל( .לא היו נפגעים .נגרם
נזק לכלי הרכב .בסריקות שערכו כוחות הביטחון הישראליים בכפר אסכאכא נתפסו אקדח ושני כלי נשק
נוספים )דובר צה"ל 12 ,במרץ .(2019
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ב 25-במרץ  2019בשעות הערב )במהלך אחד מסבבי ההסלמה ברצועת עזה( בוצע ירי מכיוון דורא לעבר
בית אל )צפונית לירושלים( .מהירי נפצע ילד באורח קל בידו .לא ידועה זהות היורה.

פ יע נ וח פ יג וע י יר י
ב 27-בפברואר  2019עצרו כוחות הביטחון הישראליים את זכריא זבידי וטארק ברע'ות ,שני נושאי משרות
בכירות ,ברשות לענייני אסירים ומשוחררים )המשמש בפועל מוסד של הרשות הפלסטינית( .השניים היו
מעורבים בשורה של פיגועי ירי נגד אוטובוסים ,שבוצעו באזור ראמאללה .לזכריא זבידי עבר עשיר של
פיגועי טרור באנתיפאדה השנייה ולאחריה.
מחקירת שירות הביטחון הכללי עלה ,כי אחד הפיגועים בוצע ב 7-בנובמבר  2018והשני בוצע במתווה דומה
ב 5-בינואר  .2019פיגוע ירי נוסף שביצעו ב 27-בדצמבר  2018נכשל .טארק ברע'ות' הודה בביצוע פיגוע
ירי נוסף לעבר ניידת משטרה סמוך לירושלים ב 19-בנובמבר  .2016לצורך ביצוע הפיגועים עשו השניים
שימוש בכלי רכבו של זכריא זבידי אותו קיבל מהרשות הפלסטינית .בעת ביצוע הפיגועים החליפו השניים
את לוחיות הזיהוי של כלי הרכב ללוחיות זיהוי ישראליות .במסגרת ההכנות לביצוע הפיגועים בדקו השניים
את השטח המיועד ,ערכו תצפיות על יעדים מועדפים ואספו מידע מקדים .עם מעצרם הסגירו השניים רובה
מסוג  M-16ומחסניות ,ששימשו לביצוע הירי )שירות הביטחון הכללי 20 ,במאי  .(2019ראויה תשומת לב
הבחירה החוזרת של השניים באוטובוסים כיעד לפיגועים .מעבר לשיבוש התנועה בכבישי יהודה ושומרון,
תקיפת האוטובוסים טומנת פוטנציאל של הרג נוסעים רבים .הרג שכזה עלול היה לדרדר את המצב
הביטחוני ביהודה ושומרון.8

מימין  :תמונה מן העבר של זכריא זבידי ,כמפקד הזרוע הצבאית של פתח בג'נין )חשבון הטוויטר 29 ,QUDSN
בנובמבר  .(2016משמאל  :תמונה משותפת של זכריא זבידי עם עורך הדין ממזרח ירושלים ,טארק ברע'ות' )דף
הפייסבוק של בלאל עודה 27 ,בפברואר (2019

 8להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ 16-ביוני " :2019פענוח פיגועי ירי באזור ראמאללה העלה ,כי את הפיגועים ביצעו
שני עובדים בכירים ברשות לענייני האסירים והמשוחררים ,מוסד של הרשות הפלסטינית .אחד מהם הינו זכריא זבידי,
בעל עבר עשיר של פיגועי טרור קטלניים באינתיפאדה השנייה ולאחריה".
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פ יג וע י ד ר יס ה
כללי
פיגוע דריסה מתבצע בדרך כלל באמצעות כלי רכב הנהוג על ידי מפגע בודד .פיגועים אלה הינם לרוב
בעלי אופי ספונטאני ואינם מצריכים הכנות והתארגנות מוקדמת ,דבר המקשה על סיכולם .במכוניתם של
חלק ממבצעי פיגועי הדריסה נמצאו אמצעי לחימה ו/או סכינים מה שיכול להעיד ,שבנוסף לדריסה התכוונו
המחבלים לבצע פיגוע במתווים נוספים )פיגוע משולב(.
בשנת  2019חלה ירידה משמעותית בכמות פיגועי הדריסה .סה"כ בוצעו במהלך  2019שלושה פיגועי
דריסה מתוכם שניים כוונו לעבר חיילי צה"ל ואחד נגד אזרחים סמוך לתחנת הסעה .בשלושת פיגועי הדריסה
נפצעו מספר בני אדם .יוזכר כי פיגועי הדריסה היו בשנים שעברו דפוס פעולה נפוץ למדי במסגרת הטרור
העממי ,אף כי לא בממדים של פיגועי הדקירה והירי .בסוג פיגועים זה טמון גם פוטנציאל של נפגעים רבים
)בניגוד לפיגועי הדקירה ,שרמת הקטלניות שלהם נמוכה יחסית(.
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*הערה :בשלושת החודשים האחרונים של  2015בוצעו  26פיגועי דריסה ,במסגרת גל הטרור העממי .עד תחילת
אוקטובר  2015בוצעו שמונה פיגועי דריסה.
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פ יג וע י ד ר יס ה ב ול ט ים
ב 4-במרץ  2019ביצעו לוחמי צה"ל ומשמר הגבול פעילות מעצרים בכפר נעמה )מערבית לראמאללה(.
ביציאה מהכפר עצרו בצד הדרך בשל תקלה באחד מכלי הרכב שלהם .כאשר המתינו החיילים לתיקון כלי
הרכב הגיחה במהירות מכיוון הכפר מכונית ,בה ישבו שלושה פלסטינים ,וניסתה לדרוס אותם .כוח צה"ל
ביצע ירי לעבר המחבלים .שניים מהם נהרגו והשלישי נפצע באורח קל .בפיגוע נפצע קצין צה"ל באורח קשה
ולוחם משמר הגבול באורח קל )דובר צה"ל 4 ,במרץ  .(2019מתחקור ראשוני של פיגוע הדריסה עולה ,כי
הפלסטינים שהיו במכונית הדורסת השליכו מוקדם יותר בקבוקי תבערה סמוך לכביש ) 443כביש ירושלים
מודיעין( .בכלי הרכב בו ביצעו את פיגוע הדריסה נמצאו בקבוקי תבערה נוספים )דובר צה"ל 4 ,במרץ .(2019
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מימין  :זירת פיגוע הדריסה סמוך לכפר נעמה )דף הפייסבוק  4 ,QUDSNבמרץ  .(2019משמאל  :כלי הרכב
הפלסטיני ,באמצעותו בוצע פיגוע הדריסה בחיילי צה"ל )מען 4 ,במרץ (2019

ב 7-ביולי  2019פגע כלי רכב פלסטיני בכמה לוחמי צה"ל שהיו בפעילות מבצעית לצד הדרך בין חזמא
)סמוך לשכונת פסגת זאב ,צפונית לירושלים( לענתות .הפלסטיני שנסע בכלי הרכב זיהה את הלוחמים פגע
בהם ונמלט .לאחר שנסע מספר קילומטרים הוא נטש את כלי הרכב עלה על כלי רכב נוסף ונסע צפונה.
כתוצאה מפגיעת כלי הרכב נפצעו חמישה לוחמים ,שלושה באורח בינוני ושניים נוספים באורח קל .בתום
פעילות מודיעינית ומבצעית של כוחות הביטחון הישראליים נעצר החשוד בדריסה )דובר צה"ל 7 ,ביולי .(2019

זירת פיגוע הדריסה באזור חזמא ,צפונית לירושלים ) 7 ,ROYANEWSביולי (2019

ב 16-באוגוסט  2019ביצע מחבל פיגוע דריסה סמוך לישוב אלעזר שבאזור גוש עציון .המחבל נסע
במהירות בכלי רכב גנוב לעבר תחנת הסעה ,שבה המתינו מספר אזרחים .המחבל פגע בשניים מהם .לאחר
הפגיעה התהפך עם כלי רכבו לתעלה .לאחר שניסה לפתוח את דלת המכונית הוא נורה ונהרג על ידי שוטר
שהיה במקום .בפיגוע נפצעו אח ואחות האחד באורח קשה והשנייה באורח בינוני-קל )דובר צה"ל 16 ,באוגוסט
.(2019
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מימין :תיעוד המכונית הפוגעת רגע לפני הדריסה )דף הטוויטר של משטרת ישראל 16 ,באוגוסט  .(2019משמאל:
המכונית לאחר ביצוע הפיגוע )דף הפייסבוק של צה"ל 16 ,באוגוסט .(2019

ה פ ע ל ת מ ט ע נ ים
רוב המטענים מופעלים נגד כוחות הביטחון המבצעים פעילות סיכול ומנע ופעילות ביטחון שוטף
שגרתית .במהלך השנה היו לפחות ארבעה אירועים בולטים של פיגועי מטען נגד כוחות הביטחון
הישראלים .בהעדר מסד נתונים שיטתי לגבי אירועי הפעלת מטענים נגד כוחות הביטחון בעת פעילות
מבצעית ,יתכן שמספר המקרים גבוה יותר .פיגוע מטען בולט וחריג השנה היה הפעלת מטען מרחוק על ידי
חולייה של החזית העמית לשחרור פלסטין ,נגד משפחה שהגיעה לרחוץ במעין דני )עין בובין( סמוך לדולב.
אחת מבנות המשפחה נהרגה .האח והאב נפצעו.

הפעלת מטענים בשנת  2019בחתך חודשי
סה"כ ארבעה פיגועים
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הפעלת מטענים בשנת  2018בחתך חודשי
סה"כ ארבעה פיגועים
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פ יג וע י מ ט ע ן ב ול ט ים
ב 4-בפברואר  2019הגיעו שני פלסטינים באופנוע למעבר ג'למה )סמוך לג'נין( והשליכו מטען לעבר לוחמי
צה"ל .הלוחמים הגיבו בירי .אחד המחבלים נהרג והשני נפצע באורח קשה .לא היו נפגעים לכוחות צה"ל
)דובר צה"ל 4 ,בפברואר .(2019
ב 23-באוגוסט  2019בשעות הבוקר הופעל מטען נגד שלושה מטיילים ,אב בנו ובתו ,במעיין עין בובין
)מעיין דני( הסמוך לדולב )צפונית מערבית לירושלים( .שלושת המטיילים נפגעו .הבת ,בת  ,17נהרגה האב
והבן נפצעו באורח קשה-בינוני .על פי דובר צה"ל המטען הופעל מרחוק בשביל בו הלכו המטיילים )דובר
צה"ל 23 ,באוגוסט .(2019

מימין :השביל בו אירע פיגוע המטען .משמאל :הנערה רינה שנרב ז"ל ,שנרצחה בפיגוע
)דף הפייסבוק  23 ,QudsNבאוגוסט .(2019

כחודשיים לאחר הפיגוע ,בפעילות משותפת של כוחות הביטחון הישראליים ,נעצרה חוליית המחבלים
שביצעה את הפיגוע .המחבלים היו חלק מהתארגנות נרחבת של פעילי החזית העממית לשחרור פלסטין.
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חברי החוליה התכוונו לבצע פיגועים נוספים ובכלל זה פיגועי ירי וחטיפה .במהלך החקירה הוסגר מטען נוסף
שהיה ברשות חברי החוליה.

פ יג וע ים נ וס פ ים
פיגוע משולב  :פיגוע דקירה וירי
ב 17-במרץ  2019בוצע פיגוע משולב בשתי זירות באזור אריאל שבשומרון .פלסטיני הגיע רגלית מכיוון
הכפר סלפית לתחנת הסעה באריאל .בתחנה עמדו שני חיילים ,שאבטחו את המקום .הוא דקר את אחד
החיילים ,הרג אותו ,חטף את כלי נשקו והמשיך לכיוון צפון .בדרכו הוא ירה לעבר שלוש מכוניות אזרחיות
שנסעו בכביש .בירי על המכונית הראשונה הוא פגע באזרח שנפצע באורח אנוש ומת מפצעיו .בהמשך גנב
המחבל את אחת המכוניות והחל לנסוע לעבר צומת גיתי אבישר כשהוא מבצע ירי לכל אורך הדרך .בצומת
הוא ירה לעבר חייל והמשיך בנסיעה .באזור הכפר בורקין הוא נטש את כלי הרכב הגנוב )דובר צה"ל19 ,
במרץ  . (2019באירוע נהרגו חייל צה"ל ואזרח  .חייל נוסף נפצע באורח קשה.

מימין :זירת פיגוע הדקירה  .משמאל :זירה נוספת של הפיגוע המשולב סמוך לאריאל
)חשבון הטוויטר  17 ,PALINFOבמרץ (2019

פיגוע במעבר אלנבי
ב 21-באוגוסט  2019הגיע תושב שכם ,כבן  ,35ששב מירדן למעבר אלנבי .עם הגיעו למסוף הוא תקף חייל
שהיה במסוף באמצעות כבל של מטען וניסה לחנוק אותו .החייל הצליח להשתחרר .צוות האבטחה של
המסוף עצר אותו  .מתחקור ראשוני עלה ,כי הוא הגיע כדי לבצע פיגוע נגד ישראלי )דובר צה"ל ,דובר רשות
המעברים 21 ,באוגוסט .(2019
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ה ה ת פ ל ג ות ה ג יא וג ר פ ית ש ל ה פ יג וע ים
פ יל וח ה פ יג וע ים ל פ י ה א ז ור ים ה ג יא וג ר פ יים
מרבית הפיגועים בשנת  2019בוצעו באזור ירושלים רבתי ) 11פיגועים( .זאת בניגוד לשנת  2018במהלכה
בוצעו רוב הפיגועים במרחב ראמאללה )אזור בנימין( .באזור בנימין בוצעו בשנת  2019שישה פיגועים
)לעומת  14פיגועים בשנת  .(2018באזור חברון חלה ירידה משמעותית בכמות הפיגועים )שלושה פיגועים(,
אף כי במהלך השנה היו מקרים רבים בהם סוכלו פיגועי דקירה במחסומים בחברון ,בעיקר סמוך למערת
המכפלה.

מוקדי הפיגועים בשנת 2019
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מוקדי הפיגועים בשנת 2017
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עומק ישראל מרחב חברון

בנימין
) מרחב
ראמאללה(

ירושלים
רבתי

מוקדי הפיגועים בשנת 2019
ירושלים רבתי :בשנת  2019חזר מרחב ירושלים רבתי להוות זירת הפיגועים המועדפת של הטרור
העממי )כפי שהייתה בשנת  .(2017סה"כ בוצעו במהלך  11 2019פיגועים בירושלים רבתי ,כשליש מכלל
הפיגועים )כ .( 33%-עשרה פיגועים בוצעו בירושלים המזרחית ובסביבות העיר .פיגוע אחד בוצע במערב
העיר )עין יעל( .זאת לעומת שנת  2018במהלכה בוצעו שמונה פיגועים במרחב ירושלים רבתי ושנת 2017
במהלכה בוצעו עשרים פיגועים.
חברון וסביבותיה :במרחב זה שהיווה בעבר מוקד חיכוך בין אוכלוסייה פלסטינית לבין כוחות הביטחון
הישראליים ומתיישבים ישראליים חלה ירידה משמעותית בכמות הפיגועים .במהלך  2019בוצעו שלושה
פיגועים לעומת תשעה פיגועים בשנת  2018ו 14 -בשנת  .2017אפשר והירידה בכמות הפיגועים נובעת
מפעילות סיכול ומנע של כוחות הביטחון ,שכן במהלך  2019סוכלו באזור זה פיגועים רבים ,רובם פיגועי
דקירה.
מרחב ראמאללה )אזור בנימין( :אזור זה ,שהתאפיין ב 2018-בפיגועי הירי הקטלניים ,שבוצעו בו ,חלה
בשנת  2019ירידה בכמות הפיגועים וברמת הקטלניות שלהם .במהלך  2019בוצעו שישה פיגועים לעומת 14
פיגועים בשנת  2018ו 15-פיגועים בשנת .2017

פ יג וע ים ב ע ומ ק יש ר א ל

9

בשנת  2019נמשכה הירידה במספר הפיגועים שבוצעו בעומק ישראל .סה"כ בוצעו במהלך השנה שני
פיגועים אולם גם אלה לא היו פיגועים מובהקים בעומק ישראל :אחד משני הפיגועים היה פיגוע באמצעות
דוקרנים ,שבוצע במהלך התקוממות אסירים בכלא קציעות ,והשני פיגוע באזור מודיעין בקרבת יהודה

" 9עומק ישראל" :שטחי "פנים" ישראלים ,שאינם כוללים את ירושלים רבתי.
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ושומרון .יצוין כי כבר במהלך  2018ניכרה מגמה הירידה בפיגועים בעורף הישראלי .במהלך שנה זו בוצעו
שלושה פיגועים לעומת  11פיגועים בשנת  ,2017עשרה פיגועים בשנת  2016ו 21-בשנת .2015

פ יג וע ים ב ע ומ ק יש ר א ל ב ח ת ך ר ב ש נ ת י
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*הערה :בחודשים אוקטובר-דצמבר  2015מאז פרץ גל הטרור העממי בוצעו  20פיגועים בעומק ישראל .עד
תחילת אוקטובר  2015בוצע בעומק ישראל פיגוע אחד.

להלן פירוט הפיגועים בישראל בשנת :2019
ב 24 -במרץ  2019במהלך העברת אסירים ביטחוניים ,פעילי חמאס ,מאגף לאגף בכלא קציעות
התנפלו שני אסירים על קצינים בשירות בתי הסוהר באמצעות דוקרנים מאולתרים .אחד הקצינים
נפגע בצווארו ונפצע באורח בינוני הקצין השני נדקר בידו ומצבו הוגדר קל .במהלך ההשתלטות על
האסירים נפצעו  11אסירים ,שלושה מהם באורח קשה .יום למחרת בוצע ניסיון דקירה נוסף של אסיר.
ב 25-בספטמבר  2019ניסה צעיר פלסטיני לדקור צעירה שעמדה בתחנת האוטובוס בצומת מכבים
סמוך למודיעין .הדוקר ,כבן  ,13ניסה להימלט ונתפס כמה מאות מטרים מהמקום על ידי לוחמי משמר
הגבול .הצעירה פונתה לבית החולים במצב בינוני )דוברות המשטרה 25 ,בספטמבר  .(2019לוחם
משמר הגבול נפצע באורח קל במהלך ההשתלטות .הדוקר הועבר לחקירת גורמי הביטחון )דף
הפייסבוק של משמר הגבול 25 ,בספטמבר .(2019

מימין :זירת פיגוע הדקירה בצומת מכבים )אתר  25 ,Ultra Palestineבספטמבר  .(2019משמאל  :הסכין
ששימשה את הדוקר )משטרת ישראל 25 ,בספטמבר (2019
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בנוסף לשני פיגועים אלה ,ב 22-ביולי  2019סוכל ניסיון של תושב ירדני לבצע פיגוע דקירה בחדרה.
מכתב האישום שהוגש נגדו עולה כי בעת ששהה בביקור בשטחי הרשות הפלסטינית הוא החליט לבצע פיגוע.
הוא נטל סכין ,הסתנן לישראל דרך פרצה בגדר ונסע באוטובוס לחדרה במטרה לאתר חייל שאותו יוכל
לדקור .בהגיעו לחדרה ומשלא מצא חייל הוא עורר את חשדו של שוטר שעבר במקום שגילה כי הוא שוהה
בלתי חוקי .הוא נאבק בשוטרים ,ניסה לדקור אותם ונמלט מהמקום .במהלך המרדף אחריו הוא התקרב
לשוטרים כשבידו האחת סכין ובידו השנייה אבן תוך כדי שהוא צועק "אללה הוא אכבר" .בתגובה ירה
אחד השוטרים ברגלו ופצע אותו .מהמשטרה נמסר כי במהלך חקירתו הודה ,כי תכנן לדקור חייל )מעריב,
חדשות  19 ,13באוגוסט .(2019

פ ר ופ יל מ ב צ ע י ה פ יגוע ים
ברשותנו מידע בסיסי בלבד על כארבעים מחבלים שביצעו את פיגועים במהלך השנה .לגבי חמישה
פיגועים לא ידועה לנו זהות המבצעים )מחבלים שנעצרו ולא נמסרו עליהם פרטים ,או כאלה שהצליחו להימלט
מזירת הפיגוע וטרם נתפסו( .מניתוח פרופיל מבצעי הפיגועים עולה ,כי כמו בשנים שעברו מרביתם היו
גברים ) .(36רק ארבעה פיגועים בוצעו ע"י נשים .לגבי חלקן של הנשים בביצוע פיגועים יש לציין ,כי נשים
רבות נתפסו לפני שהצליחו לבצע את הפיגוע אותו התכוונו לבצע )בעיקר פיגועי דקירה באמצעות סכינים,
שהתגלו בחפציהן בעת שעברו בעמדות בידוק שונות(.

ה ת פ ל ג ות מ ג ד ר ית ש ל מ ב צ ע י ה פ יג וע ים
10%

גברים
נשים
90%

מאפיינים נוספים של מבצעי הפיגועים:
מרבית הפיגועים ) (25בוצעו על ידי מפגעים בודדים ,שעשו שימוש בכלי נשק "קרים" ונוחים
להשגה )דוגמת סכין או חפץ חד או מכונית( .תשעה פיגועים בוצעו על ידי חוליות שמנו שני מחבלים או
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יותר .רוב מבצעי הפיגועים לא השתייכו לארגון או התארגנות כלשהי ולא היה להם עבר של מעורבות
בפיגועים.

ה ת פ ל ג ות מ ב צ ע י ה פ יג וע ים
26%

חוליות
בודדים
74%

המניעים לביצוע הפיגועים :גם השנה הונעו מרבית המחבלים על ידי מוטיבציות לאומיות ו/או
אישיות .כמעט ולא בוצעו השנה פיגועים שמבצעיהם הונעו ממניעים דתיים.
גיל :בלט השנה גילם הצעיר יחסית של מבצעי הפיגועים .גילם של  12מהמבצעים היה מתחת
לעשרים )לעומת שישה בשנת  .(2018כמו כן בלט השנה מספר מבצעי פיגועים ,שגילם ) 36-30שבעה
לעומת שלושה בשנת .(2018

התפלגות גילאי מבצעי הפיגועים בשנת 2019
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מוצא המחבלים :בולט חלקם הרב של מחבלים מאזור ראמאללה )שבעה מחבלים( .כמו בשנים
הקודמות היה מיקום הפיגוע סמוך למקומות מגוריהם של המחבלים ,כך שקיימת מידה רבה של
חפיפה בין מקום הפיגוע לבין מוצאם של המחבלים .גם כאשר נמלטו המחבלים ממקום הפיגוע הם
הסתתרו לרוב באזור מגוריהם ,שם קיבלו סיוע מהתושבים המקומיים עד לתפיסתם.

מ וצ א מ ב צ ע י ה פ יג וע ים
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ק ט ל ניות ה ט ר ור ה ע מ מ י
בשנת  2019חלה ירידה בקטלניות הפיגועים .במהלך השנה נהרגו חמישה בני אדם בפיגועים .זאת ,לעומת
 12בני אדם שנהרגו במהלך שנת  2108ו 18 -בני אדם שנהרגו בשנת  .2017בין ההרוגים השנה שתי נערות,
חייל שנהרג במהלך מילוי תפקידו ,חייל שנהרג שלא בתפקיד ואזרח מבוגר .כמו בשנים קודמות גם השנה
גבו פיגועי הדקירה את מירב הקורבנות )שלושה הרוגים מתוך חמישה( .אדם אחד נהרג כתוצאה מפיגוע
דריסה ונערה נוספת כתוצאה מפיצוץ מטען.
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התפלגות ההרוגים לפי סוגי פיגועים בשנת 2019

מטען 1 ,

דריסה 1 ,

דקירה 3 ,

התפלגות ההרוגים לפי סוגי פיגועים בשנת 2018
השלכת לוח
שיש 1 ,
ירי4 ,

דריסה2 ,

דקירה 5 ,
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התפלגות ההרוגים לפי סוגי פיגועים בשנת 2017
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פיגועי דקירה

פיגועי דריסה

פיגועי ירי

פיגועים משולבים

ס י כ ו ל פ י ג ו ע י ם וח ש יפ ת ה ת א ר ג נ ויות ט ר ור
מ א פ יינים כ ל ל יים
השקט היחסי ששרר ביהודה ושומרון בשנת  2019הינו במידה רבה מטעה .על פי נתוני שירות הביטחון
הכללי סוכלו במהלך  2019למעלה מ 450-פיגועים "משמעותיים" )ידיעות אחרונות 8 ,בנובמבר .(2019
 34הפיגועים שיצאו לפועל במהלך שנת  2019היו איפא רק חלק קטן מפעילות הטרור ,שתוכננה להתבצע
ביהודה שומרון וירושלים .נראה שהשילוב שבין פעולות הסיכול של שירות הביטחון הכללי ,פעילות הסיכול
והמנע השגרתית של כוחות צה"ל והמשטרה בשטח ושיתוף הפעולה עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים ,מנעו
עד כה הפיכת "הטרור העממי" ביהודה ושומרון ל"טרור צבאי" ממוסד ,הורידו משמעותית את המינון
שלו והובילו לחשיפת התארגנויות ממוסדות או ממוסדות למחצה.
בהרצאה שנשא בכנס טכנולוגי נדב ארגמן ,ראש שירות הביטחון הכללי ,בנובמבר  2019הוא ציין ,כי בשנה
האחרונה סיכל שירות הביטחון הכללי יותר מ 450-פיגועים "משמעותיים" .בדבריו הזכיר ארגמן את
הטכנולוגיה המתקדמת בה עושה שימוש מערכת הביטחון אשר מילאה תפקיד מרכזי בסיכולים אלה )ידיעות
אחרונות 8 ,בנובמבר  .(2019לדבריו בין הפיגועים שסוכלו היו גם פיגועי ראווה ,שביצועם היה עלול להביא
לקורבנות רבים .מספר הסיכולים ב 2019-היה דומה לזה שהיה בשנת  :2018בהרצאה שנתן ראש שב"כ
נדב ארגמן בפני חברי וועדת חוץ וביטחון בכנסת הוא אמרכי במהלך  2018הצליח שב"כ לסכל 480
פיגועים .כמו כן נעצרו כ 500-פלסטינים שהתכוונו לבצע פיגועי בודדים ) 6 ,Ynetבנובמבר .(2018
את מאות הפיגועים שסוכלו ניתן לחלק לשלושה סוגים עיקריים:
פיגועים שסוכלו על ידי כוחות הביטחון הישראליים בעת פעילות שוטפת בעיקר במחסומים
ובנקודות חיכוך עם אוכלוסייה פלסטינית .בדרך כלל סוכלו בפעילות זאת פיגועי בודדים לאחר
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שבמהלך בדיקה שגרתית נמצאו ברשותם כלים ו/או אמצעי לחימה ,שנועדו לביצוע פיגועים ,ברוב
המקרים סכינים או חפצים חדים ,שנועדו לביצוע פיגועי דקירה.

מימין :סכין שנמצאה ברשות פלסטיני באחת מעמדות הבידוק סמוך למערת המכפלה בחברון
)דוברות משטרת ישראל 3 ,בפברואר  .(2019משמאל :סכינים שנמצאו ברשות שני פלסטינים במעבר קלנדיא
)משטרת ישראל 10 ,בפברואר (2019

מימין :מטעני נפץ מייצור מקומי שנמצאו ברשותם של ארבעה פלסטינים שנעצרו סמוך לשכם )דף הפייסבוק
 4 ,QUDSNבמרץ  .(2019משמאל :סכין שאותרה ברשותו של פלסטיני באחת הכניסות למערת המכפלה בחברון
)משטרת ישראל 31 ,במאי (2019

מימין :סכין שנמצאה בתיקה של פלסטינית סמוך לעמדה צבאית בישוב היהודי בחברון )דובר צה"ל 15 ,ביולי
 .(2019משמאל :סכין שנמצאה על גופו של הפלסטיני בכניסה למערת המכפלה
)דוברות משטרת ישראל 6 ,בספטמבר (2019

פעילות סיכול ומנע יזומות של כוחות הביטחון הישראליים המתבצעת בשטח באופן שוטף.
במהלך פעילות זאת נחשפו אמצעי לחימה רבים ,תקניים ומאולתרים ,סדנאות ומחרטות לייצור אמצעי
לחימה והוחרמו סכומי כסף גדולים שנועדו למימון טרור.
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מימין :מחרטה שנתפסה על ידי כוחות הביטחון הישראליים בכפר ענאתא )חשבון הטוויטר של דובר צה"ל1 ,
באפריל  (2019משמאל :מחרטה לייצור אמצעי לחימה שנתפסה בכפר ט'אהריה ,דרומית לחברון )דובר צה"ל5 ,
בדצמבר .(2019

סיכול פיגועים וחשיפת התארגנויות טרור על סמך מידע מודיעיני ,בעיקר ע"י שב"כ ,בחלק
מהמקרים מאחורי ההתארגנויות הללו עמדו ארגוני טרור ממוסדים ,שסיפקו ידע הכוונה ומימון .יצוין כי
חלק מפעולות הסיכול מתבצעות במסגרת הפעילות המבצעית השוטפת מתבססות גם הן על מידע
מודיעיני.

ח ש יפ ה וס יכ ול ש ל ח ול יות ט ר ור מ מ וס ד ות ומ מ וס ד ות ל מ ח צ ה
כללי
במהלך  2019סוכלו מספר פיגועים בעקבות חשיפת התארגנויות טרור ממוסדות וממוסדות למחצה.
מאחורי רוב פעילות הגיוס וההכוונה עמדו פעילי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה ו/או פעילי חמאס
השוהים מחוץ לרצועה )בעיקר בתורכיה( .במקרים רבים היו מעורבים בפעולות הגיוס וההכוונה פעילים
ששוחררו מהכלא הישראלי ,כולל משוחררי "עסקת שליט" .רוב הפיגועים שסוכלו באמצעות החשיפות
הללו היו פיגועי ראווה ,שחרגו מפעילות ה"טרור העממי" ,אשר חשיפתם מנעה קורבנות רבים .תצוין
חשיפת התארגנות נרחבת של פעילי החזית העממית לשחרור פלסטין ששנים מחבריה הספיקו לבצע פיגוע בו
נהרגה צעירה ישראלית )עין בובין ,אוגוסט .(2019

דוגמאות לחשיפות במהלך שנת 2019
גיוס תושבי יהודה ושומרון על ידי פעילי חמאס לביצוע פיגועים
בפברואר  2019חשף שירות הביטחון הכללי ניסיונות של יחידה חשאית של פעילי חמאס ברצועת עזה
לגייס תושבים מיהודה ושומרון ותושב מזרח ירושלים ,הנושא תעודת זהות ישראלית ,לביצוע פעילות
טרור נגד ישראל .על פי שירות הביטחון הכללי בשנים האחרונות נעצרו בעקבות זאת ברחבי יהודה ושומרון
ומזרח ירושלים עשרות צעירים ,ביניהם כמה נשים ,אשר עמדו בקשר עם אנשי אותה יחידה ופעלו בהנחייתה
לביצוע פיגועי תופת ביהודה ושומרון.
על פי הממצאים הקשר הראשוני בין אנשי יהודה ושומרון ופעילי חמאס ברצועה נוצר באמצעות
הפייסבוק .חלק מפעילי חמאס ברצועה ,אשר גייסו את החוליה היו עיתונאים .לצורך פעילות הגיוס נעשה
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שימוש בערוץ אלאקצא של חמאס ,אשר באמצעותו הועברו מסרים שונים מרצועת עזה למגויסים ביהודה
ושומרון )שירות הביטחון הכללי 13 ,בפברואר .(2019

חשיפת חוליה שהתכוונה לבצע פיגוע תופת
במרץ  2019חשפו כוחות הביטחון הישראליים תשתית טרור ביהודה ושומרון ,אשר גויסה על ידי פעילי
חמאס בכירים מרצועת עזה .פעילי התשתית ,שעמדו בקשר אינטרנט עם מפעיליהם ברצועת עזה,
התכוונו לבצע פיגוע תופת סמוך ליום הבחירות בישראל ) 9באפריל  .(2019אחד המגויסים ,שהסכים
לשמש כמחבל מתאבד ,התבקש לרכוש כלי רכב ולשכור מחסן כדי שישמש להכנת כלי רכב התופת .כמו כן
הוא התבקש לאתר מקום לביצוע הפיגוע באזור מעלה אדומים ,אשר בו נמצא ריכוז גבוה של אוטובוסים,
אזרחים וחיילים .כחלק מההכנות לביצוע הפיגוע התבקש המחבל על ידי מפעיליו לצלם צוואה בשם הזרוע
הצבאית של חמאס )שירות הביטחון הכללי 28 ,באפריל .(2019

ס י כ ו ל נ י ס י ו נ ות ח מ א ס ל ה ק י ם ת ש ת י ו ת ט ר ו ר ב ר ח ב י יה וד ה וש ומ ר ון
ביולי  2019נחשף כי בעקבות שורה של מעצרים שביצעו כוחות הביטחון הישראליים סוכלו ניסיונות של
הזרוע הצבאית של חמאס להקים תשתיות ברחבי יהודה ושומרון שמטרתה לתכנן ולבצע פיגועים .אחד
מחברי התשתית גויס ברצועת עזה על ידי פעיל הזרוע הצבאית של חמאס .לאחר גיוסו הוא עבר אימונים
צבאיים אינטנסיביים ,שנועדו להכשיר אותו להקים מעברת חומרי נפץ ומטעני החבלה ולהדריך בנושא
פעילים מיהודה ושומרון .בתהליך הכשרתו היה מעורב מצעב השלמון פעיל הזרוע הצבאית ,שגורש לרצועת
עזה במסגרת "עסקת שליט" .הפעיל שגויס ברצועה היה אמור לצאת לישראל בעילה של קבלת טיפול רפואי
בירדן.

פאדי אבו אלסבח ,שגויס לזרוע הצבאית של חמאס ,ונכנס לישראל תוך ניצול היתר לקבלת טיפול רפואי
)שירות הביטחון הכללי 3 ,ביולי .(2019

ס יכ ול פ יג וע ת ופ ת
באוגוסט  2019סיכלו כוחות הביטחון הישראליים פיגוע תופת ,שאמור היה להתבצע בירושלים .הפיגוע
נחשף בעקבות חשיפה של מספר חוליות באזור יהודה ושומרון ,שגויסו ופעלו בהכוונת פעילי הזרוע הצבאית
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של חמאס ברצועת עזה .אחד מחברי החוליה סטודנט במכללת הפוליטכניקום בחברון ,שנעצר בביתו,
הסגיר בעת מעצרו מטען שהוכן לביצוע פיגוע תופת .בחקירתו עלה כי הוא גויס על ידי פעילי חמאס ברצועת
עזה באמצעות האינטרנט וקיבל תדרוך מפורט לרכישת הרכיבים הנדרשים לייצור מטענים וחומרי נפץ
)שירות הביטחון הכללי 6 ,באוגוסט .(2019

ח ש יפ ת ת ש ת ית ש ל ה ח ז ית ה ע מ מ ית ל ש ח ר ור פ ל ס ט ין
בדצמבר  2019בעקבות חקירת פיגוע המטען בעין בובין חשפו כוחות הביטחון הישראליים התארגנות
רחבה של פעילי החזית העממית לשחרור פלסטין ,ששניים מחבריה ביצעו את הפיגוע .בראש
ההתארגנות עמדו פעילים בכירים ותיקים בחזית העממית לשחרור פלסטין ,רובם נעצרו או נכלאו בעבר
בישראל ,במסגרת הפעילות נעצרו כחמישים פעילים ,ביניהם גם בכירים בארגון ונתפסו אמצעי לחימה
רבים ודשנים המשמשים להרכבת מטענים .מחקירת העצורים עלה כי חברי ההתארגנות ביצעו פיגועי ירי
נוספים והם תכננו לבצע פיגועים משמעותיים בתקופה הקרובה )שירות הביטחון הכללי 18 ,בדצמבר .(2019

ה פ גנות וה פ ר ות ס ד ר א ל ימ ות ב יה וד ה וש ומ ר ון
מ א פ יינים כ ל ל יים
במקביל לפיגועי הטרור העממי נמשכו במהלך השנה ההפגנות ,אירועי המחאה ,הפרות הסדר והעימותים
עם כוחות הביטחון הישראליים בירושלים המזרחית ,וביהודה ושומרון .ניתן לקבוע ,כי ברוב המקרים
התקיימו העימותים עם כוחות הביטחון הישראליים בעצימות נמוכה באופן יחסי לשנים שעברו .רוב
העימותים היו כתוצאה מחיכוך עם כוחות הביטחון באירועים כמו הריסת בתי מחבלים או פעילות סיכול ומנע
של כוחות הביטחון .כמה פלסטינים נהרגו בעת העימותים.
הירידה בעצימות הפרות הסדר נובעת להערכתנו ממספר גורמים מרסנים .המרכזי שבהם ,המדיניות
הזהירה של כוחות הביטחון הישראליים בכל הקשור לפתיחה באש לכך ניתן להוסיף את עניינה של הרשות
הפלסטינית "להנמיך את הלהבות" במטרה ,שהאלימות לא תנוצל ע"י חמאס וארגונים עוינים אחרים,
ולא תופנה נגדה .גורם מרסן נוסף הוא הציבור הפלסטיני ,אשר זיכרון האנתיפאדה השנייה עודנו טבוע בו,
ואשר סבור שהסלמה עלולה לגבות נפגעים רבים ,להזיק לכלכלה ולפגוע בתעסוקה ובשגרת היום-יום של
התושבים.
גם השנה היענות הציבור הפלסטיני להשתתף באירועי המחאה המשיכה להיות נמוכה .ההפגנות השבועיות
במקומות ה"מסורתיים" )בלעין ,נעלין( לא זכו לתהודה רבה .גם באירועים והפגנות אד-הוק )"ימי זעם"(,
שהתקיימו בעידוד פתח והרשות הפלסטינית ובהם נקרא הציבור לקחת חלק ,הייתה ההיענות נמוכה ביותר
ונטלו בהם חלק מאות ולעיתים אף עשרות בודדות של מפגינים.
גם בשנת  2019לא הצליחו אירועי "צעדות השיבה" וסבבי ההסלמה ברצועת עזה ,להוציא את הציבור
הפלסטיני להפגנות סולידריות ביהודה ושומרון .גם בהר הבית ,המהווה מוקד לחיכוכים בין מוסלמים ליהודים,
שרר במהלך השנה שקט יחסי ,למעט מספר אירועים מקומיים ,שהוכלו ע"י כוחות הביטחון הישראלים ולא יצאו
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מכלל שליטה .גם שביתות האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישראליים שהעסיקו בעבר רבות את
המנהיגים ברצועת עזה ובכירי הרשות הפלסטינית לא עוררו את הציבור הפלסטיני לצאת להפגין ולמחות.
בהר הבית יצוינו שלושה אירועים שבמהלכם עלתה המתיחות ,אף כי גם הם הוכלו ולא יצאו מכלל
שליטה:
בפברואר  2019ניסה הוקף לפתוח מחדש מתחם קטן בשם באב אלרחמה בחלק המזרחי של הר
הבית )מצדו הפנימי של שער הרחמים( ,שהיה סגור בשנים האחרונות )משום שהתנועה האסלאמית,
שהוצאה מחוץ לחוק ,נהגה לקיים בו פעילויות( .לאחר שהוקף קיים תפילה במקום ,והפר בכך את צו
הסגירה שהוציא בית המשפט ,נעלה המשטרה את שערי המתחם .נעילת השערים גרמה לעימותים בין
פלסטינים לבין כוחות הביטחון הישראליים.

עימותים עם כוחות ביטחון ישראלים בהר הבית )מען 18 ,בפברואר (2019

ב 2-ביוני  ,2019אשר בו מציינים בישראל את יום ירושלים ,הותר ביקור של ישראלים בהר הבית.
בתגובה החלו מאות פלסטינים בהר הבית ליידות כיסאות וחפצים לעבר כוחות המשטרה המוצבים
במקום .הפלסטינים נהדפו לעבר המסגד והתבצרו במקום .כוחות המשטרה פרצו לתוך המסגד ,פיזרו
את המתפרעים וביצעו מעצרים .לאחר שהושגה שליטה על האירועים חודשו ביקורי ישראלים בהר
הבית )משטרת ישראל 2 ,ביוני  .(2019למרות העימותים האלימים בשעות הבוקר ,אפשרה ישראל
למוסלמים להיכנס להר הבית ולקיים תפילת ערב במקום )חשבון הטוויטר  3 ,PALINFOביוני .(2019

מימין :זירת העימותים בהר הבית )משטרת ישראל 2 ,ביוני  .(2019משמאל :תפילת ערב במתחם הר הבית ,לאחר
העימותים בשעות הבוקר )חשבון הטוויטר  3 ,PALINFOביוני (2019

ב 11 -באוגוסט  2019צוין צום תשעה באב ותחילת עיד אלאדחא .צמידות התאריכים יצרה מצב בו
גם מוסלמים וגם יהודים התכוונו לעלות להר הבית .כוחות משטרה מתוגברים נערכו לעימותים
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הצפויים .הוקף המוסלמי ,נערך במטרה למנוע את כניסת היהודים להר הבית .כבר משעות הבוקר
המוקדמות פקדו את הר הבית עשרות אלפי מתפללים מוסלמים שהחלו להתאסף באזור שער
המוגרבים ויידו אבנים ,כסאות וחפצים לעבר השוטרים .בעקבות כך נסגר מסגד אלאקצא ונאסרה
עליית היהודים להר הבית במועד שנקבע .מאוחר יותר כאשר נרגעו הרוחות ,התירה המשטרה
למתפללים יהודים להגיע להר הבית .בעקבות ההחלטה התחדשו העימותים )דוברות המשטרה11 ,
באוגוסט .(2019

עימותים בהר הבית )חשבון הפייסבוק  11 ,QUDSNבאוגוסט (2019

ייד ויי א ב נ ים וה ש ל כ ת ב ק ב וק י ת ב ע ר ה
במהלך  2019נמשכו אירועי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי תבערה בכבישי יהודה ושמרון ולעיתים אף
בשכונות מזרח ירושלים .אין בידנו נתונים לגבי מספר הפיגועים הללו ,אך להערכתנו מדובר בעשרות
ולעיתים אף מאות אירועים מידי חודש .למרות שאירועים אלה אינם מוגדרים כ"פיגועים משמעותיים" גם
בהם טמונה סכנה שכן הם עלולים להביא לפציעתם ואף להריגתם של אזרחים ואנשי כוחות הביטחון .בכמה
מקרים של יידוי אבנים ובקבוקי תבערה נפצעו נוסעים )רובם ,למרבית המזל ,באורח קל( ונגרם נזק למכוניות
רבות .יודגש ,כי יידוי האבנים והשלכת בקבוקי התבערה על כלי רכב נעים בכבישים משבשים את שגרת
חייהם של המתיישבים ביהודה ושומרון ומקשה על הפעילות הביטחונית השוטפת של כוחות הביטחון
הישראלים.
יידויי האבנים והשלכת בקבוקי התבערה כוונו לעבר מספר מטרות עיקריות:
כוחות הביטחון הישראלים ,שעסקו בפעילות מבצעית בערי וכפרי יהודה ושומרון ושכונות מזרח
ירושלים.
עמדות ,מחסומים ומוצבים של כוחות הביטחון הישראליים.
כלי רכב פרטיים הנעים בכבישי יהודה ושומרון.
כלי רכב ציבוריים דוגמת אוטובוסים ולעיתים אף רכבי הצלה )אמבולנסים ,כבאיות ועוד(.
ישובים ישראליים ביהודה ושומרון ושכונות בהן מתגוררים יהודים במזרח ירושלים.
במהלך השנה עצרו כוחות הביטחון מיידי אבנים ומשליכי בקבוקי תבערה .תקרית חריגה ארעה ב25-
בינואר  ,2019כשכוח צה"ל ירה לעבר שלושה חשודים פלסטינים ,שיידו אבנים לעבר כלי רכב ישראליים סמוך
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לסילואד .מזרחית לראמאללה .אחד מידי האבנים נפצע ומת מפצעיו ופלסטיני נוסף נפצע )דובר צה"ל25 ,
בינואר .(2019

פלסטינים מיידים אבנים לעבר כוחות ביטחון ישראליים במהלך ההפגנה השבועית בכפר קדום
)ופא 26 ,ביולי (2019

מימין :פגיעת אבן באוטובוס סמוך לתקוע .נהג האוטובוס נחבל )דף הפייסבוק  10 ,QUDSNבמרץ .(2019
משמאל :כלי הרכב הישראלי שנפגע מאבנים סמוך לתקוע )ביטחון תקוע 2 ,באפריל (2019

כלי רכב ישראלי שנפגע מפטיש שהושלך לעברו סמוך לתקוע
)דף הפייסבוק  10 ,QUDSNבאפריל (2019
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מימין :אוטובוס ישראלי שנפגע מאבנים סמוך לכפר חזמא ,צפונית -מזרחית לירושלים )חשבון הטוויטר ,PALINFO
 28באפריל  .(2019משמאל :כלי רכב שנפגע מאבנים סמוך לכפר עזון )מזרחית לקלקיליה( .שלושה ילדים נפצעו
באורח קל )דובר צה"ל 27 ,ביולי .(2019

מימין :אבן שהושלכה לעבר כלי הרכב סמוך לעזון )מזרחית לקלקיליה .משמאל :נזק שנגרם לשמשת כלי הרכב
)ידיעות מהשטח 20 ,בספטמבר (2019

פ ר ק ד' :ה ט ר ור וה א ל ימ ות מ ר צ וע ת ע זה
מ א פ יינים כ ל ל יים
בשנת  2019נמשכה מדיניות "האלימות המבוקרת" של חמאס כלפי ישראל .מדיניות זאת החלה ב 30-במרץ
 ,2018עם תחילתן של צעדות השיבה ,לאחר כשלוש וחצי שנות רגיעה יחסית ,מאז מבצע "צוק איתן".
במסגרת מדיניותה החדשה החלה חמאס להפעיל מגוון של לחצים על ישראל במטרה להעלות למודעות
את "זכות השיבה" ובו בזמן לקדם הישגים עבור רצועת עזה :הגדלת הסיוע הכלכלי ,פתיחת המעברים
והקלה על ה"מצור" ,הרחבת מרחב הדיג ועוד .למרות פוטנציאל ההתדרדרות ,שיצרה המדיניות החדשה,
השכילו חמאס וישראל במהלך  2019להכיל את ההתדרדרות במצב הביטחוני ולמנוע הפיכתה לעימות
צבאי נרחב ,שלשתיהן לא היה בו עניין .
להתדרדרות הביטחוניים ברצועת עזה היו שלושה ביטויים עיקריים:
ירי רקטות :במהלך השנה היו שלושה סבבי הסלמה משמעותיים ,שניים ביוזמת חמאס
והשלישי ביוזמת הג'האד האסלאמי בפלסטין .בין סבבי ההסלמה נמשך "טפטוף" של ירי רקטות
ספוראדי .במהלך השנה שוגרו  1,403רקטות ופצצות מרגמה ,לעומת  1,119רקטות ופצצות מרגמה
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ששוגרו לשטח ישראל בשנת  .2018שנת  2019היוותה שנת שיא של ירי הרקטות ופצצות מרגמה
בעשור האחרון למעט הירי במהלך מבצע "צוק איתן".10

ירי רקטות לעבר ישראל 2019-2006
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צעדות השיבה :במהלך השנה נמשכו ההפגנות השבועיות האלימות בקרבת הגדר במסגרת
צעדות השיבה שהתקיימו בימי שישי .במחצית הראשונה של שנת  2019נוספו לצעדות השיבה
מרכיבים נוספים דוגמת הפגנות אלימות גם בשאר ימי השבוע ,משטים ,פעילות יחידת ההטרדה
הלילית וטרור בלוני התבערה .למרות שהצעדות והאירועים הנלווים להם הוצגו כ"פעילות עממית"
בלתי אלימה ,בפועל הן לוו בפעולות אלימות דוגמת השלכת מטענים ,בקבוקי תעברה ,ורימונים
לעבר כוחות צה"ל ,חבלות והצתות במעברי הגבול וגדר הביטחון וניסיונות חדירה של מפגינים
לשטח ישראל.
חדירות של פעילי טרור לשטח ישראל :במהלך השנה היו ניסיונות רבים של חדירה לשטח ישראל
של בודדים ו/או חוליות מאורגנות .11חלק ניכר מאלה שחצו את גדר הביטחון היו כאלה ,שניסו לעבור
כדי לשפר את תנאי חייהם ,והם היו בלתי חמושים או שהיו מצוידים בסכינים .אולם בו בזמן היו גם
מספר ניסיונות )שסוכלו( של חוליות חמושות לחדור לשטח ישראל במטרה לבצע פיגועים .לאלה
נוספו אירועי הנחת מטענים לאורך הגדר ,ירי צלפים ועוד .כמו כן בלט שימוש ,שעשתה חמאס
ברחפנים )ראו להלן(.

 10בשל העדר אבחנה בדיווחי צה"ל בין ירי רקטות לירי פצצות מרגמה הנתונים של שנת  2019כוללים ירי רקטות ופצצות
מרגמה )בניגוד לסיכומי השנים הקודמות שכללו ירי רקטות בלבד(.
 11ראו פרסום מרכז המידע מה 19 -באוגוסט  ":2019נמשכת תופעת חדירות חוליית מחבלים לשטח ישראל שלא במסגרת
מדיניות חמאס אך בעידודה ובגיבויה לאחר מעשה".
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תיעוד מזיהוי חוליית המחבלים סמוך לגדר המערכת בצפון רצועת עזה
)חשבון הטוויטר של דובר צה"ל 18 ,באוגוסט (2019

לקראת סיום שנת  2019בעיקר לאחר סבב ההסלמה בנובמבר ) 2019במהלכו לא הייתה מעורבות של
חמאס בלחימה( ,האיצו ישראל וחמאס ,בתיווך מצרי ,את המגעים לקידום הסדרה בעלת אופי
מינימליסטי) 12שעד אז לא צלחו ,בעיקר בשל חוסר האמון בין הצדדים והתפיסות הסותרות לגבי מהות
ההסדרה ותנאיה( .ברקע תהליך ההסדרה עמדה תחושת חמאס וחלקים בציבור העזתי כי הצעדות כבר מיצו
עצמן .על רקע זה התקבלה החלטה לשנות את מתכונת הצעדות לקיים אותן אחת לחודש בלבד או לציון
אירועים מיוחדים.

יר י ר ק ט ות ל ע ב ר יש ר א ל
מאפיינים כלליים
במהלך שנת  2019חלה ,עלייה נוספת בהיקף ירי הרקטות ופצצות המרגמה לעבר ישראל .במהלך
השנה שוגרו  1,403רקטות ופצצות מרגמה לעומת  1,119רקטות ופצצות מרגמה ששוגרו לשטח ישראל בשנת
 .2018למעט הירי במהלך מבצע "צוק איתן" ,מהווה שנת  2019שנת שיא של ירי רקטות ופצצות מרגמה
בעשור האחרון.13
בשנת  2019נמנו שלושה סבבי לחימה במהלכם שוגרו  1,320רקטות .בין סבבי ההסלמה התבצע
"טפטוף" של ירי רקטות כמעט מידי שבוע .רוב הרקטות ששוגרו לישראל היו לטווח בינוני וקצר והן כוונו

 12ראו פרסום מרכז המידע מה 12-בדצמבר " :2019כיצד נתפס ע"י חמאס הסכם רגיעה עם ישראל שנדון לאחרונה
בקהיר?"
 13בשל העדר אבחנה בדיווחי צה"ל בין ירי רקטות לירי פצצות מרגמה הנתונים של שנת  2019כוללים ירי רקטות ופצצות
מרגמה )בניגוד לסיכומי השנים הקודמות שכללו ירי רקטות בלבד(.
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לעבר ליישובי עוטף עזה .מיעוטם כוונו לעבר ערים מרוחקות יותר כגון אשקלון ואשדוד .על רוב אירועי הירי
הגיב צה"ל בתקיפות ,בעיקר מהאוויר ,נגד יעדי טרור של חמאס אותה רואה צה"ל כאחראית על הנעשה
ברצועת עזה.14

ירי רקטות ופצצות מרגמה בשנת  2019בחתך חודשי
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ירי רקטות בשנת  2019בין הסבבים
סה"כ כ 83-רקטות
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 14למעט בסבב הלחימה בנובמבר ") 2019אירועי חגורה שחורה"( אז תקפה ישראל יעדים של הג'האד האסלאמי
בפלסטין שהיה אחראי כמעט בלעדי לירי.
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ירי רקטות ופצצות מרגמה בשנת  2018בחתך חודשי
סה"כ כ 1,119-רקטות
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ס ב ב י ה ס למ ה
במהלך שנת  2019התבצעו שלושה סבבי הסלמה משמעותיים )לעומת חמישה סבבים משמעותיים
במהלך  .(2018סבבים אלה התאפיינו במספר ימים של ירי מאסיבי של רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל
ותקיפות ישראליות ברצועה כתגובה .הסבבים הללו הסתיימו לאחר כמה ימים ,לעיתים בעקבות הפסקות אש
בין הצדדים בתיווך מצרים ,והם לא התפתחו לכדי לחימה ממושכת דוגמת מבצע "צוק איתן" .שני
הסבבים הראשונים )מרץ ,מאי  (2019התנהלו ביוזמת חמאס והשלישי )נובמבר  (2019ביוזמת הג'האד
האסלאמי בפלסטין )חמאס לא נטלה בו חלק בירי לעבר ישראל(.
סבבי ההסלמה המחישו ,שבמסגרת מדיניות האלימות המבוקרת ,חמאס היא זו שקבעה בדרך כלל את
"כללי המשחק" מול ישראל והכתיבה את העיתוי ,האופי ואופן הסיום של סבבי ההסלמה .חמאס אומנם
הקפידה שלא להיגרר לכדי עימות כולל עם ישראל אך אירועי ההסלמה התכופים והפעילות האלימה שביניהם
יצרו מצב נפיץ ובעל פוטנציאל גבוה להתדרדרות ,שלא מומש .להלן פירוט שלושת סבבי ההסלמה.

סבב ההסלמה  26-25במרץ ) 2019כ 70-רקטות ופצצות מרגמה(
סבב ההסלמה החל לאחר שב 25-במרץ  2019בשעות הבוקר המוקדמות שוגרה רקטה ארוכת טווח מרצועת
עזה לעבר ישראל .הרקטה פגעה במרכז ישראל בבית במושב משמרת שבשרון  .שבעה בני אדם נפצעו,
ביניהם שני ילדים .נזק רב נגרם לבית .הרקטה שוגרה ככל הנראה מרפיח ,מרחק של כ 120-ק"מ מהמקום בו
נפלה .אף ארגון ברצועה לא קיבל אחריות לביצוע הירי .דובר צה"ל מסר כי שיגור הרקטה בוצע מעמדה של
חמאס באזור רפיח שבדרום הרצועה )דובר צה"ל 25 ,במרץ .(2019

264-19

50

הרס שנגרם לבית במושב משמרת בשרון בעקבות ירי הרקטה
)מימין :משטרת ישראל ,משמאל :כבאות הצלה 25 ,במרץ .(2019

בעקבות הירי הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים על סגירת המעברים לרצועת עזה .כמו כן צומצם
מרחב הדייג ברצועה )דובר צה"ל 25 ,במרץ  .(2019בתגובה לירי הרקטה החל צה"ל לתגבר כוחות באזור
עוטף עזה ולאזור הועברו כוחות חיל רגלים ושריון )דובר צה"ל  25במרץ  .(2019בשעות אחר הצהרים החלו
טנקים ,חיל הים וכלי טיס של חיל האוויר לתקוף יעדים ברצועת עזה .עשרות יעדים הותקפו בצפון ומרכז
הרצועה.

מימין :תקיפת צה"ל בעזה )דף הפייסבוק  26 ,QUDSNבמרץ  .(2019משמאל :תקיפת לשכת אסמאעיל הניה
)דף הפייסבוק  25 ,QUDSNבמרץ .(2019

בתגובה ,החל ירי הרקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל ע"י חמאס ושאר ארגוני הטרור .הירי כוון בעיקר
לעבר יישובי עוטף עזה אולם גם בנתיבות ובאשקלון נשמעו אזעקות .מערכת "כיפת ברזל" יירטה חלק
מהרקטות .במהלך סבב זה אותרו כשבעים שיגורים לעבר שטח ישראל .לא היו נפגעים .נזק נגרם לבית
בעיר שדרות כתוצאה מפגיעה ישירה של רקטה שלא התפוצצה .כמו כן נמצאו שרידי רקטה באתר בנייה
בשדרות.
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תיעוד שיגורי רקטות מהרצועה לעבר ישראל )דף הפייסבוק  25 ,QUDSNבמרץ .(2019

חמאס ושאר ארגוני הטרור ברצועה הכריזו על הפסקת אש חד-צדדית ,ככל הנראה בעקבות לחצים מצד
מצרים .ישראל מצדה המשיכה לתקוף יעדים ברצועה .בעקבות זאת נמשך ירי הרקטות ופצצות המרגמה.
בסביבות  03:00נפסק ירי הרקטות ופצצות המרגמה מהרצועה וסבב ההסלמה הגיע לסיומו.

סבב ההסלמה  6-4במאי ) 2019כ 690-רקטות ופצצות מרגמה(
סבב ההסלמה החל באירוע צליפה של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,בחסות צעדת השיבה ב 3-במאי .2019
מהירי נפצעו לוחם צה"ל באורח בינוני וחיילת באורח קל .בתגובה לירי הצלפים הותקפו שתי עמדות של
חמאס .בתקיפה נהרגו שני פעילי הזרוע הצבאית של חמאס ושניים נפצעו באורח קשה.

פינוי פצועי צה"ל לאחר ירי הצלפים לעבר הכוח
)חשבון הטוויטר  3 ,QUDSNבמאי (2019

לאחר תקיפת צה"ל החל ירי מאסיבי של רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל .רוב הרקטות שוגרו לאזור
עוטף עזה .כמה רקטות שוגרו לאשקלון אשדוד ובאר שבע .סה"כ שוגרו במהלך סבב ההסלמה כ690 -
רקטות ופצצות מרגמה .צה"ל הגיב בירי מהיבשה ,האוויר והים לעבר יעדים ברצועת עזה בעיקר של חמאס
והג'האד האסלאמי בפלסטין .בסבב ההסלמה נהרגו שלושה בני אדם וכמאה נפצעו )רובם באורח קל ונפגעי
חרדה( .כמו כן נגרם נזק רב לבתי מגורים.
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מימין :שיגור רקטות מרצועת עזה לישראל )חשבון הטוויטר  4 ,PALINFOבמאי  .(2019משמאל :תקיפה של צה"ל
בבית לאהיא )חשבון הטוויטר  4 ,PALINFOבמאי (2019

אחת הרקטות שפגעו בבית החולים ברזילי באשקלון
)דוברות בית החולים ברזילי 5 ,במאי (2019

סבב הלחימה  14-12בנובמבר ) 2019כ 560-רקטות ופצצות מרגמה(
ב 12-בנובמבר  2019ביצע צה"ל סיכול ממוקד ברצועת עזה במהלכו נהרג בהאא' אבו אלעטא ,מפקד
החטיבה הצפונית של הג'האד האסלאמי בפלסטין .בעקבות הסיכול שיגר הג'האד האסלאמי בפלסטין רקטות
לעבר דרום ישראל ומרכזה .במהלך סבב ההסלמה זוהו כ 560-שיגורי רקטות ופצצות מרגמה מרצועת
עזה לשטח ישראל .רוב הירי היה של רקטות לטווח קצר לדרום ישראל ,שדרות ,ויישובי עוטף עזה .מקצת הירי
כוון לעבר נתיבות ,אשקלון ואשדוד .בתחילתו של סבב הסלמה בוצע ירי גם לעבר מרכז הארץ .בניגוד לסבבים
קודמים ,חמאס לא לקחה חלק בירי ורובו בוצע על ידי הג'האד האסלאמי בפלסטין .צה"ל הגיב בתקיפת
יעדי הג'האד האסלאמי בפלסטין ונמנע מלתקוף את יעדי חמאס.
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שיגור רקטות לעבר ישראל
)דף הפייסבוק של העיתונאי חסן אצליח 12 ,בנובמבר (2019

"טיפטוף" רקטות בין סבבי ההסלמה )סה"כ  83רקטות ופצצות מרגמה בין
ה ס ב ב ים (
בין שלושת סבבי הלחימה נמשך במהלך " 2019טפטוף" של ירי רקטות ופצצות מרגמה .סה"כ שוגרו בין
הסבבים  83רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל .רוב השיגורים היו לעבר דרום ישראל ורק מקצתם חצו
את קו אשקלון .בחלק מהמקרים כוון מועד הירי לאירועים שהתקיימו בישראל )הופעות אמנים ,פסטיבל לילדי
שדרות ,אספות בחירות בהשתתפות ראש הממשלה(" .טיפטוף" הרקטות ופצצות המרגמה התבצע ללא
הודעות קבלת אחריות של ארגוני הטרור הממוסדים .ניתן להניח ,כי חלק ניכר מאירועי הירי בוצעו ע"י
הג'האד האסלאמי בפלסטין או ע"י פעילים "סוררים" )מהג'האד ומארגונים נוספים( .חמאס עשתה
ניסיונות למנוע אירועי הירי ולעצור פעילים "סוררים" אולם התמשכות התופעה מצביעה כי ניסיונות חמאס
היו בלתי אפקטיביים ולא היה בהם כדי לבלום את התופעה.
להלן אירועי ירי בולטים:
ב 15-במרץ  2019בשעות הערב שוגרו שתי רקטות פג'ר ) M-75תוצרת איראן( לעבר גוש דן .רקטה
אחת נפלה לים .שרידי הרקטה השנייה ,שהתפוצצה באוויר ,נמצאו יום למחרת בשטח בית הספר
החקלאי מקווה ישראל )סמוך לחולון( .הירי בוצע בעיתוי בו התקיימו שיחות הסדרה עם משלחת מצרית
ברצועת עזה .בתגובה לתקיפות חיל האוויר שוגרו שש רקטות לעבר יישובי עוטף עזה והעיר שדרות
)דובר צה"ל 15 ,במרץ .(2019
ב 25-במרץ  2019בשעות הבוקר המוקדמות שוגרה רקטה מרצועת עזה לעבר מושב משמרת
שבשרון .הרקטה נפלה על בית .שבעה בני אדם נפצעו ,ביניהם שני ילדים .נזק רב נגרם לבית .הרקטה
שוגרה ככל הנראה מרפיח ,שבדרום הרצועה.
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הרס שנגרם לבית שנפגע במושב משמרת מירי הרקטה
)מימין :משטרת ישראל .משמאל :כבאות הצלה 25 ,במרץ (2019

בליל  31-30במרץ שוגרו חמש רקטות לעבר שטח המועצה האזורית אשכול .הרקטות נפלו בשטחים
פתוחים .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .בתגובה לשיגור הרקטות ירו טנקים של צה"ל לעבר עמדות
תצפית של חמאס סמוך לגדר הביטחון ) ,ynetדובר צה"ל 31 ,במרץ .(2019
ב 28-באפריל  2019שוגרה רקטה מרצועת עזה לעבר ישראל .הרקטה נפלה בים מספר קילומטרים
מהחוף הישראלי .בתגובה לירי הרקטה צמצמה ישראל את מרחב הדיג .לדברי דובר צה"ל היה זה ירי
מכוון שבוצע על ידי ארגון הג'האד האסלאמי בפלסטין ,במטרה לחבל בניסיונות ההרגעה )דובר
צה"ל 30 ,באפריל .(2019
ב 14-ביוני  2019שוגרה רקטה לעבר ישראל .הרקטה נפלה בשדרות ופגעה ישירות בבית מדרש של
ישיבת הסדר .המבנה היה אותה עת ריק מאדם מכיוון שהתלמידים יצאו לחופשת שבת .לא היו נפגעים
נזק נגרם למבנה .בתגובה תקפו כלי טיס ומטוסי קרב "תשתיות טרור" במתחמים צבאיים ומתחם צבאי
של הכוח הימי של חמאס )דובר צה"ל 14 ,ביוני .(2019
ב 12-ביולי  2019בשעות הערב ,בעת שמשלחת המודיעין המצרית שהתה ברצועת עזה ,בוצע ירי
רקטות לעבר ישראל .שתי רקטות נפלו בהפרש של כמה שעות בשטח ישראל .הרקטות נפלו בשטחים
פתוחים ,האחת בשטח המועצה האזורית אשכול והשנייה במועצה האזורית אשקלון .לא היו נפגעים ולא
נגרם נזק.
ב 17-באוגוסט  2019זוהו שלושה שיגורים מצפון רצועת עזה לשטח ישראל .מערכת כיפת ברזל
יירטה שתי רקטות .מספר רסיסים אותרו בתוך בית בשדרות .חובשים העניקו טיפול לשישה בני אדם,
רובם נפגעי חרדה.
ב 25-באוגוסט  :2019בשעות הערב זוהו שלושה שיגורי רקטות לעבר שדרות ויישובי עוטף עזה.
מערכת "כיפת ברזל" יירטה שתי הרקטות )דובר צה"ל 24 ,באוגוסט  .(2019לבית החולים פונו חמישה
נפגעי חרדה וכמה פצועים נוספים .בשדרות נפגע בית ,שהיה בשלבי בנייה )דוברת המרכז הרפואי
ברזילי באשקלון 25 ,באוגוסט  .(2019בעת שיגור הרקטות התקיים בשדרות פסטיבל בו השתתפו
כ 4,000-בני אדם ,אשר פונו במהירות מהשטח.
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נזקי הפגיעה בבניין לא מאוכלס בשדרות
)חשבון הטוויטר  25 ,PALINFOבאוגוסט (2019

ב 27-באוגוסט  2019שוגרו ארבע פצצות מרגמה מרצועת עזה לעבר ישראל .אחת הפצצות שכוונה
לעבר כוח שעבד סמוך לגדר ,נפלה בשטח ישראל .לא היו נפגעים .שאר הפצצות נפלו ככל הנראה
בשטח רצועת עזה בתגובה תקף צה"ל עמדה של חמאס בצפון רצועת עזה )דובר צה"ל 27 ,באוגוסט
.(2019
ב 6-בספטמבר  2019בוצע שיגור של חמש רקטות מאזור בית חאנון בצפון רצועת עזה .הרקטות
נפלו בשטחים פתוחים .אחת הרקטות נפלה סמוך לעיר שדרות וגרמה לשריפה .בתגובה לירי הרקטות
תקפו כלי טיס וטנק של צה"ל מספר מטרות צבאיות של חמאס בצפון רצועת עזה ביניהם מוצב ועמדות
צבאיות )דובר צה"ל 7 ,בספטמבר .(2019
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נזקים שנגרמו לבית כתוצאה מנפילת הרקטה ,ששוגרה ממזרח העיר עזה
)דף הפייסבוק  8 ,Shja3eyaבספטמבר (2019

ב 10-בספטמבר  2019שוגרו שתי רקטות מרצועת עזה לעבר אשדוד ואשקלון .שתי הרקטות יורטו
על ידי מערכת "כיפת ברזל" .אישה אחת לקתה בחרדה .לא נגרם נזק .בעת הירי נשא ראש
הממשלה נאום בחירות באולם בעיר אשדוד .הוא פונה מהאולם ולאחר מכן המשיך בנאומו.
האירוע נוצל על ידי חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין לצרכים תעמולתיים .בתגובה לירי הרקטות
תקפו כלי טיס של חיל האוויר כ 15 -מטרות חמאס ברצועה)דובר צה"ל 10 ,בספטמבר .(2019
ב 11-בספטמבר  2019זוהו שלושה שיגורים מרצועת עזה לעבר המועצה האזורית חוף אשקלון .אחת
הרקטות פגעה בחצר בית וגרמה לנזק קל .בתגובה תקף טנק של צה"ל שתי עמדות צבאיות של חמאס
סמוך לגדר הביטחון בצפון רצועת עזה )דובר צה"ל 11 ,בספטמבר .(2019

מימין :חלון בית שנפגע מרסיס רקטה )דוברות המועצה האזורית חוף אשקלון 11 ,בספטמבר .(2019
משמאל :רקטה שנפלה בשטח המועצה האזורית חוף אשקלון )חשבון הטוויטר  11 ,PALINFOבספטמבר .(2019

ב 1-בנובמבר  2019בשעות הערב בוצע שיגור של  12רקטות לעבר אזור שדרות והמועצה האזורית
שער הנגב .שמונה רקטות יורטו על ידי מערכת כיפת ברזל .רקטה אחת פגעה בחצר בית בשדרות.
חמישה בני אדם לקו בחרדה )דוברות המרכז הרפואי ברזילי 1 ,בנובמבר  .(2019כמו כן נגרם נזק לבית
ולמספר מכוניות שחנו בסמוך )דוברות המשטרה 1 ,בנובמבר .(2019
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מימין :הבית בשדרות שנפגע מרקטה ששוגרה מהרצועה )חשבון הטוויטר  1, PANLIFOבנובמבר .(2019
משמאל :כלי רכב שנפגע מרסיסי הרקטה בשדרות ) 1 ,PALINFOבנובמבר (2019

ב 7-בדצמבר  2019שוגרו שלוש רקטות מרצועת עזה לעבר שטח ישראל .שלושת הרקטות יורטו ע"י

מערכת כיפת ברזל.
ב 25-בדצמבר  2019בשעות הערב שוגרה רקטה מצפון הרצועה לעבר אשקלון .הרקטה יורטה על
ידי מערכת "כיפת ברזל" .לא היו נפגעים ולא נגרם נזק .בעת הירי השתתף ראש הממשלה בכנס
לקראת הפריימריז במפלגת הליכוד .הוא פונה מהאולם למרחב מוגן ולאחר מכן חזר לנאום.

מימין :ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,מורד מהבמה למרחב מוגן בעת אזעקה באשקלון
)חשבון הפייסבוק של אשקלונט חדשות העיר 25 ,בדצמבר .(2019

צ ע ד ות ה ש יב ה
במהלך שנת  2019נמשך פרויקט צעדות השיבה ,שהחל ב 30-במרץ  .2018הצעדות היו הגורם המרכזי,
שחולל את האלימות והטרור מרצועת עזה במהלך  .2019הצעדות התנהלו במתכונת דומה כמעט בכל יום
שישי .במסגרת זאת התכנסו אלפי פלסטינים )שמספרם הלך וירד במהלך השנה( בחמישה מוקדים ברצועת
עזה ,חלק מהמפגינים ,בעיקר צעירים ,התעמתו עם חיילי צה"ל סמוך לגדר הביטחון .במהלך צעדות השיבה
הופגנה אלימות רבה של חלק מהמשתתפים אשר התקרבו לגדר הביטחון ,ניסו לפגוע בה ולעיתים אף
לחדור לשטח ישראל .הפלסטינים שבקרבת הגדר יידו אבנים ,והשליכו מטענים ,רימונים ובקבוקי תבערה
לעבר כוחות צה"ל ,שהוצבו סמוך לגדר הביטחון ,כדי למנוע חדירת מפגינים לשטח ישראל.
לקראת סוף שנת  2019התגלעו סימני "עייפות" בקרב הציבור העזתי ,שהתבטאו בירידה במספר
משתתפי הצעדות" ,עייפות" זאת חלחלה אל חמאס ושאר מארגני הצעדות .התחושה שהשתררה הייתה
שהצעדות במתכונתן הקיימת מיצו את עצמן ,ושמידת הנזק שהן גורמות )אלפי פצועים ,מאות הרוגים(
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עולה על התועלת .לפיכך בוטלו מספר צעדות ואף החלה חשיבה בחמאס ובארגונים נוספים השותפים לארגון
הצעדות לגבי המשך קיומן והמתכונת בה תתקיימנה.

מ ב ח ר ת מ ו נ ו ת מ ה ע י מ ו ת י ם ב ק ר ב ת ה ג ד ר ב מ ה ל ך צ ע ד ות ה ש יב ה

צעירים פלסטינים חוצים את גדר הביטחון במזרח ח'אן יונס
)דף הפייסבוק של הצלם מאזן קדיח 26 ,ו 27-ביולי (2019

רימוני יד מאולתרים שהושלכו על ידי פעילי ההתארגנות אחפאד אלנאצר ,המשתייכת לארגון ועדות ההתנגדות,
בצפון הרצועה )דף הפייסבוק אלשבאב אלת'אא'ר אחפאד אלנאצר 20 ,בספטמבר (2019

מימין :מפגינים פלסטיניים במזרח מחנה הפליטים אלבריג' )דף הפייסבוק פלסטין פוסט 28 ,ביוני .(2019
משמאל :מפגינים משליכים בקבוקי תבערה על כוח צה"ל סמוך לגדר הביטחון במזרח ח'אן יונס )חשבון הטוויטר
 28 ,QUDSNביוני (2019
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מימין :מפגינים מחבלים בגדר התיל סמוך לגדר הביטחון )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת
השיבה 15 ,בפברואר  .(2019משמאל :ילדים מטפסים על הגדר הגבול )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית
העליונה לצעדת השיבה 23 ,בפברואר .(2019

נשים מנסות לחבל בגדר התיל בקרבת גדר הגבול באזור אלבריג' )מרכז הרצועה(
)דף הפייסבוק של "הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה" 8 ,במרץ (2019

מימין :מפגינים סמוך לגדר הביטחון במזרח עזה ,אחד המפגינים מניף גרזן )דף הפייסבוק שהאב 30 ,במרץ
 .(2019משמאל :מפגינים נתלים על גדר הביטחון במזרח רפיח
)סרטון בדף הפייסבוק של סואעד אלאנתפאצ'ה במחוז רפיח 5 ,באפריל (2019
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מימין :מפגינים מושכים את גדר התיל הסמוכה לגדר הגבול במזרח רפיח )דף הפייסבוק של פלסטין פוסט24 ,
במאי  .(2019משמאל :מפגינים פלסטינים מושכים את גדר התיל הסמוכה לגדר הביטחון במזרח מחנה הפליטים
אלבריג' )דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה 21 ,ביוני (2019

תמונות מסרטון המתעד מפגינים פלסטינים חוצים את גדר הביטחון במזרח מחנה הפליטים אלבריג'
)דף הפייסבוק של הצלם חאזם מזיד 21 ,ביוני (2019

מימין :פיצוץ חזיז סמוך לגדר המערכת במזרח ח'אן יונס )דף הפייסבוק של הצלם מאזן קדיח 27 ,ביולי .(2019
משמאל :השלכת רימוני יד על ג'יפ צה"לי במזרח מחנה הפליטים אלבריג'
)דף הפייסבוק  Quds News, 27ביולי (2019
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י ר י ד ה ב כ מ ו ת ה מ ש ת ת פ ים ב צ ע ד ות ה ש יב ה
שנת  2019התאפיינה בירידה חדה בכמות המשתתפים בצעדות השיבה .שיאן של הצעדות היה צעדת ה30-
במרץ  ,2019שציינה את "יום האדמה" ואת יום השנה לתחילת "צעדות השיבה" .בצעדה זאת נכחו
כ 40,000-מפגינים .מאז מרץ  2019חלה ירידה הדרגתית בכמות המשתתפים .בצעדות חודש דצמבר
 2019עמד מספר המשתתפים על כ 2,500-איש .גם בכירי חמאס שהקפידו בתחילה להשתתף מידי שבוע
באירועים נראו פחות ופחות בשטח .אם בתחילה נכחו בצעדות אסמאעיל הניה ויחיא סנואר ,הרי שבחודשים
האחרונים לקחו חלק בצעדות פעילים מהדרג השני ,בעיקר אנשי הרשות העליונה לצעדות השיבה ,הגוף
המארגן את הצעדות.

מספר המשתתפים בצעדות בחתך חודשי )(2019
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0

מימין :מפגינים פלסטינים סמוך לגדר הביטחון במהלך אירועי הצעדה ב 30-במרץ ) 2019חשבון הטוויטר
 31 ,PALINFOבמרץ  .(2019משמאל :השתתפות דלה יחסית וכסאות מיותמים במחנה השיבה במזרח העיר עזה
)דף הפייסבוק מחנה השיבה מלכה 13 ,בדצמבר (2019
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ה ר וג ים ו פ צ ו ע י ם ב צ ע ד ות ה ש יב ה
בשנת  2019חלה ירידה משמעותית בכמות הנפגעים )הרוגים ופצועים( .במהלך שנת  2019נהרגו
בצעדות  31פלסטינים 30 ,גברים ואישה אחת ,לעומת  184הרוגים בשנת  .2018כמחצית מההרוגים היו
צעירים בני .1520-13בבדיקת מרכז המידע למודיעין ולטרור עלה כי  28מההרוגים היו פעילים או מזוהים עם
אחד מארגוני הטרור ברצועה ,מהם  13מזוהים עם חמאס .על פי הדיווחים השבועיים של משרד הבריאות
הפלסטיני ברצועת עזה סה"כ נפצעו בצעדות במהלך  2,572 2019מפגינים .זאת לעומת למעלה מ-
 20,000פלסטינים שנפצעו במהלך ) 2018על פי פרסומי דובר משרד הבריאות ברצועת עזה(.

צעירים במהלך פעולות אלימות בקרבת הגדר
)דף הפייסבוק של הצלם מאזן קדיח 26 ,ביולי (2019

להערכתנו ,ניתן לייחס את הירידה בכמות הנפגעים לירידה שחלה במספר המשתתפים וברף האלימות )קיים
מתאם ברור בין מספר המשתתפים בצעדה לבין מספר ההרוגים והפצועים( .להערכתנו ,ניתן להוסיף לכך
ניסיונות חמאס לווסת את רמת האלימות במהלך הצעדות באמצעות כוחות הריסון שלה ומנגנוני ביטחון הפנים
ומדיניות ירי מאופקת של צה"ל.

 15בסרטונים ותמונות המתעדים את אירועי צעדות השיבה נראה בבירור ,כי מרבית המתעמתים עם חיילי צה"ל הם נערים
צעירים ואף ילדים .השימוש בילדים ונערים בקו העימות נועד להקשות על תגובת צה"ל תוך עשיית שימוש תעמולתי נגד
ישראל בפני דעת הקהל העולמית .זאת ועוד ,לעיתים נועדה הפעלת ילדים ונערים בקרבת גדר הגבול להסוות פעילות
טרור שמבצעים פעילים צבאיים תוך סיכון חייהם של הילדים והנערים.
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שיוך ארגוני של ההרוגים )עדכני ל 31-בדצמבר (2019
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פ צ וע ים ב מ ה ל ך צ ע ד ות ה ש יב ה
סה"כ נפצעו בצעדות
במהלך השנה 2,572
מפגינים
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פ ע יל ות ט ר ו ר וא ל ימ ות  ,ש נ ל ו ו ת ה ל צ ע ד ו ת ה ש י ב ה
ככל שהצעדות נכנסו ל"שגרה" ומשכו פחות את הציבור להשתתף בהן ,הובן בחמאס ובקרב מארגני הצעדות
כי יש להוסיף לפעילות "העממית" מרכיבים נוספים .במסגרת זאת התפתחה פעילות של משטים שבועיים,
ניסיון לארגן הפגנות גם באמצע השבוע ובעיקר טרור ההצתות ופעילות בקרבת גדר הגבול של יחידות
ההטרדה הלילית .השימוש במרכיבים הללו פסק כמעט לחלוטין במחצית השנה במקביל למגעי ההסדרה
עם חמאס בתיווך מצרי .הפסקתם הייתה ,ככל הנראה ,חלק מהתנאים המוקדמים לניסיונות ההסדרה. 16
החזרה לפעילות של יחידות הפרחת הבלונים ויחידות ההטרדה הלילית הפכו לאיום "שגרתי" על ישראל מצד
גורמים ברצועה הטוענים ,כי ישראל מפרה את תנאי ההסדרה.

" ט ר ור ה ה צ ת ות "
תופעת "טרור ההצתות" באמצעות עפיפונים החלה בקנה מידה קטן כבר בשבוע השלישי של "צעדות
השיבה" )אפריל  .(2018אולם ככל שהתמשכו הצעדות הלכה ו"השתכללה" השיטה .לעפיפוני התבערה,
ששוגרו בהתחלה ,נוספו בלוני תבערה .בהמשך הוכנס לפעולה "שיכלול" נוסף באמצעות חיבור מטעני
חבלה לבלונים .בלוני התבערה גרמו בעיקר לשריפות של שטחים חקלאיים וחורש טבעי ביישובי עוטף עזה.
אולם מעבר לנזקים הפיזיים" -טרור ההצתות" הביא לשיבוש שגרת החיים של תושבי יישובי עוטף עזה
וגרם לתושבים המקומיים נזק מורלי ופסיכולוגי .שיגורי בלוני התבערה לוו בדרך כלל בלוחמה פסיכולוגית

 16באפריל  2019ציין טלאל אבו ט'ריפה ,חבר הלשכה המדינית של החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטינית וחבר הרשות
העליונה לצעדות השיבה ,כי קיימת הסכמה לא רשמית לפיה יופסק השימוש באמצעים אלימים בגבולות הרצועה.
במסגרת זאת תופסק פעילות יחידת ההטרדה הלילית והפרחת בלוני התבערה )דניא אלוטן 4 ,באפריל  .(2019בכתבה
בעתון אלקדס פורסם ,כי על רקע ההתקדמות בתהליך הרגיעה הורו חמאס והג'האד האסלאמי בפלסטין לפעיליהם
להפסיק באופן מלא את הפרחת הבלונים ואת הפעילויות הליליות לאורך הגבול )אלקדס 4 ,באפריל .(2019
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מצד משגרי הבלונים שאיימו בפיתוח אמצעים נוספים דוגמת בלונים המכילים חומרים רעילים ,טיסנים ,רחפני
נפץ ועוד.

שריפות ביישובי עוטף עזה ,כתוצאה מבלוני תבערה ,כפי שהן נראות ממזרח העיר עזה
)דף הפייסבוק פלסטין לייב 15 ,במאי (2019

חמאס ושאר הארגונים ברצועה היו מודעים היטב לאפקט המורלי השלילי ,שמייצרים בלוני התבערה
והעפיפונים ,ולנזק החומרי הנגרם כתוצאה מהשימוש בהם .על כן הפך שיגור הבלונים לאחת מדרכי הפעולה
המרכזיות במסגרת מדיניות האלימות המבוקרת מהרצועה נגד ישראל וכאמצעי איום והפעלת לחץ על
ישראל .חמאס וארגונים נוספים המשיכו לשכלל ולמסד את השיטה באמצעות הקמת יחידות ייעודיות
לשיגור הבלונים.
במהלך  2019נמשך תהליך ההתמסדות של יחידות הפרחת הבלונים ,שהמפורסמת שבהן הייתה יחידת
"בני אלזוארי" .17כמעט כל ארגון טרור ברצועה הקים יחידה משלו .במסגרת פעילות ההתמסדות אף הוקם
חמ"ל משותף של היחידות הללו לתיאום הפעילויות .לפחות במחצית הראשונה של שנת  2019נמשך טרור
הבלונים בעוד שתופעת הפרחת העפיפונים נעלמה כמעט לחלוטין .בנוסף לבלוני תבערה אותרו שיגורי בלונים
שאליהם חוברו מטעני חבלה )בלוני נפץ( .אולם בלוני הנפץ לא גרמו לנפגעים והנזק שגרמו היה בראש
ובראשונה מורלי .אירוע בולט היה ב 9-במרץ  2019כאשר כוחות הביטחון הוזעקו בעקבות דיווח אודות בלון
שנפל באזור מיוער במועצה האזורית שדות הנגב .בבדיקה שערכו החבלנים עלה ,כי לבלון חובר ראש נפץ של
טיל נ"ט מסוג  .RPGהטיל נוטרל .לא היו נפגעים.

 17היחידה נקראת על שמו של מהנדס התעופה התוניסאי מחמד אלזוארי ,שפעל עבור חמאס ונהרג בעיר צפאקס
שבמזרח תוניס ) 15בדצמבר  .(2016אלזוארי נולד למשפחה דתית בתוניס .עם תום לימודיו ושירותו הצבאי עבר קורס
טיס אזרחי שבסיומו התקבל לעבודה בחברת התעופה "תוניס אייר" .בעקבות פעילותו במפלגה האסלאמית אלנהצ'ה
הוא פוטר ממשרתו ונמלט לסודאן .ב 1991-עבר לסוריה והצטרף לזרוע הצבאית של חמאס .במסגרת פעילותו בחמאס
עסק בפיתוח כלי טיס בלתי מאוישים וטיסנים.
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מימין :ראש פצצת  RPGשחוברה לבלון שהופרח ממזרח רפיח לשטח ישראל .משמאל :הפרחת הבלון שאליו חובר
ראש ה) RPG -דף הפייסבוק של "בני אלזוארי ברפיח" 9 ,במרץ (2019

במהלך השנה ניסתה ישראל להתמודד עם בלוני הנפץ במגוון דרכים .בתגובה להפרחת בלוני התבערה היא
צמצמה את מרחב הדיג ,אסרה על הכנסת דלק לרצועה ואף תקפה מהאוויר קבוצות של מפריחי בלונים.
במחצית השנייה של  2019אותרה ירידה משמעותית בפעילות יחידות שיגור הבלונים עד שתופעת בלוני
התבערה והנפץ נעלמה כמעט לחלוטין .את היעלמותם ניתן לייחס לפעילות המנע הישראלית ולמגעי
ההרגעה בתיווך מצרי.

ט ר ור ה ה צ ת ות

מימין :שריפה ביער שמחוני ,סמוך לקיבוץ נחל עוז )צילום איציק לוגסי יערן קק"ל  29 ,במאי  .(2019משמאל:
כיבוי שריפה בעוטף עזה בעקבות שיגור בלוני תבערה מהרצועה )חשבון הטוויטר  23 ,PALINFOבמאי (2019

מימין :הכנת מתקני נפץ לקראת חיבורם לבלונים )דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס25 ,
במאי  .(2019משמאל :מתקני נפץ לקראת חיבורם לבלונים אותם משגרים פעילי יחידת בני אלזוארי )דף
הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס 24 ,במאי .(2019
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מימין :הפרחת בלוני התבערה על ידי יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס .משמאל :שריפה שפרצה בקיבוץ בארי
כתוצאה מבלון תבערה )דף הפייסבוק של יחידת בני אלזוארי במזרח ח'אן יונס 13 ,באוגוסט .(2019

יח יד ות ה ה ט ר ד ה ה ל יל ית
יחידות ההטרדה הלילית הוקמו בסביבות אוגוסט  2018כמרכיב נוסף בפעילות האלימה של צעדות
השיבה .פעילות היחידות ,שהורכבו בעיקר מצעירים ,בוצעה בלילות סמוך לגדר הביטחון .והיא נועדה
להתיש את חיילי צה"ל המוצבים בהרכבת הגדר ,למנוע מהם מנוחה ולהשאירם בכוננות מתמדת.
היחידות ,שפעלו במספר מוקדים סמוך לגדר הביטחון ,עשו שימוש באמצעים שונים ביניהם :הבערת צמיגים
ליצירת מיסוך עשן והפעלת צופרים באזורים סמוך לגדר הביטחון לכך נוספו ,השלכת בקבוקי תבערה
ומטעני חבלה לעבר עמדות צה"ל )צפא 16 ,בספטמבר  ,2018פלסטין און ליין 16 ,בספטמבר .(2018
פעילותם הרעשנית ועשן הצמיגים שהציתו הטרידה גם את מנוחתם של תושבי עוטף עזה.
יחידות ההטרדה הלילית הספיקו לפעול מספר חודשים בלבד .ב 9-במרץ  2019נמסר ,כי הרשות העליונה
עצרה את פעילות יחידות ההטרדה הלילית באופן זמני בעקבות בקשה של מצרים כדי לתת הזדמנות להפעיל
לחץ על ישראל ליישום ההבנות )אלערבי אלג'דיד 10 ,במרץ  .(2019מאז משמשת החזרת יחידות ההטרדה
כאיום על ישראל .בפועל מאז מרץ  2019לא חזרו יחידות אלה לפעול.
להלן מספר אירועים בהם פעלו יחידות ההטרדה הלילית :
ב 3 -במרץ  :2018הושלכו מטעני חבלה לעבר גדר הביטחון בצפון רצועת עזה .בתקשורת
הפלסטינית דווח ,כי היו אלה פעולות של יחידת ההטרדה הלילית שפעלו באזור בית חאנון )חשבון
הטוויטר שבכה קדס 3 ,במרץ  .(2019בתגובה תקף כלי טיס של חיל האוויר עמדה של חמאס )דובר
צה"ל 3 ,בפברואר .(2019
ב 18-בפברואר  :2019אנשי יחידות ההטרדה הלילית פעלו מזרחית לעיר עזה )דניא אלוטן18 ,
בפברואר  .(2019דובר משרד הבריאות אשרף אלקדרה מסר כי חמישה פלסטינים נפגעו מירי כוחות
צה"ל במזרח העיר עזה )חשבון הטוויטר של אשרף אלקדרה 18 ,בפברואר .(2019
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מימין :פעילי יחידות ההטרדה הלילית אוספים צמיגים לקראת הפעילות )דף הפייסבוק של יחידות ההטרדה
הלילית 13 ,בפברואר  .(2019משמאל :יחידות ההטרדה הלילית בפעילות
)דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה 19 ,בפברואר (2019

ליל  10בפברואר  :2019עשרות פעילי יחידות ההטרדה הלילית ניהלו עימותים אלימים סמוך לגדר
הביטחון בצפון רצועת עזה .מוקד ההפגנות היה מזרחית לג'באליא .פעילות נוספת של יחידת ההטרדה
הלילית התקיימה למחרת ב 11-בפברואר  .2019במסגרתה התקהלו מאות פעילים במזרח עזה
הבעירו צמיגים והשליכו מטענים )חשבון הטוויטר  11 ,PALINFOבפברואר  ;2019דף הפייסבוק של
הרשות הלאומית העליונה של צעדת השיבה 11 ,בפברואר  ;2019דף הפייסבוק של יחידת ההטרדה
הלילית 11 ,בפברואר .(2019

א מ צ ע ים ב ר ש ות יח יד ות ה ה ט ר ד ה ה ל יל ית

אמצעים שהוכנו ע"י יחידת ההטרדה הלילית לקראת הפעילות הלילית
)דף הפייסבוק של יחידת ההטרדה הלילית 11 ,בפברואר (2019

מטענים שהושלכו ע"י יחידות ההטרדה הלילית ברצועה לעבר ישראל .על המטענים נכתב בערבית ובעברית :
"מוות לישראל"
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מטענים שהושלכו ע"י יחידות ההטרדה הלילית ברצועה לעבר ישראל .על הדף המצורף נכתב בערבית  :ההטרדה
הלילית )קבוצות דינמו הגבולות 19 ,במרץ  ,2019יחידת אלזוארי(.

אמצעים לפעילות הלילית ,שהוכנו ע"י יחידת בני אלזוארי ברפיח
)דף הפייסבוק של בני אלזוארי ברפיח 24 ,21 ,בפברואר (2019

מ ש ט י ם ו ה פ ג נ ו ת א ל י מ ו ת ב צ פ ון ה ר צ וע ה
מרכיב נוסף של המחאות העממיות ברצועת עזה היו משטים שלוו בהפגנות אלימות על החוף סמוך לגבול
ישראל בצפון רצועת עזה .האירועים הללו אורגנו על ידי הרשות הלאומית העליונה לצעדות השיבה והם
התקיימו באמצע השבוע ,בין צעדות יום שישי .באירועים אלה השתתפו בדרך כלל כמה ספינות קטנות
מרצועת עזה .גם בהפגנות שהתקיימו על החוף לצד המשטים לא היו יחסית משתתפים רבים אולם הופגנה
בהן רמת אלימות גבוהה יחסית והמפגינים התעמתו עם כוחות צה"ל.
בניגוד לצעדות יום שישי ,קיום המשטים וההפגנות היו תלויים בדרך כלל הדבר במזג האוויר וברמת החיכוך
שביקשה חמאס לקיים עם כוחות צה"ל .מאז מרץ  ,2019עם תחילת המגעים להסדרה בתיווך מצרים,
הופסקו המשטים וההפגנות ,בדומה לשיגור הבלונים ופעילות יחידות ההטרדה הלילית  .לא אחת איימו בכירי
חמאס וראשי הרשות העליונה לצעדות השיבה להחזיר את המשטים כאמצעי לחץ על ישראל.
להלן מספר דוגמאות לאירועי המשטים והאלימות שהתלוותה אליהם:
ב 19-בפברואר  :2019התקיים משט בו השתתפו כ 12-כלי שיט .במקביל התקיימה הפגנה אלימה
בצפון הרצועה ,שבה השתתפו כ 1,500-פלסטינים .נמסר ,כי בהפגנות נפצעו עשרים מפגינים )חשבון
הטוויטר של אשרף אלקדרה 19 ,בפברואר .(2019
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מימין :אירועי המשט  .משמאל :ילדים מטפסים על גדר במהלך אירועי המשט באזור זיקים
)דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה 20 ,בפברואר (2019

ב 12-בפברואר  :2019התקיים משט בו השתתפו עשרים כלי שיט קטנים .במקביל התאספו כ2,000-
מפגינים בצפון רצועה על גבול ישראל .דווח על  35פצועים )אלקדס 12 ,בפברואר .(2019

מימין :כלי השיט שהשתתפו במשט .משמאל :מפגינים במהלך המשט ה) 23-דף הפייסבוק של הרשות הלאומית
העליונה לצעדה השיבה 12 ,בפברואר (2019

ב 29-בינואר  :2019התקיימו אירועי המשט לאחר הפוגה של כארבעה שבועות .במקביל למשט

התקיימו הפגנות אלימות בקרבת החוף ,בצפון הרצועה ,שבהן השתתפו כאלף מפגינים .מקורות
ברצועה דיווחו כי בהפגנות נפצעו  78פלסטינים )חשבון הטויטר שהאב 29 ,בינואר .(2019

הבערת צמיגים בצפון הרצועה במהלך פעילות המשט
)דף הפייסבוק של הרשות הלאומית העליונה לצעדת השיבה 29 ,בינואר (2019
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פעילות אלימה בקרבת הגבול
במקביל לאירועים "העממיים" ,שאורגנו על ידי חמאס ושאר הארגונים ,התקיימה פעילות אלימה סמוך לגדר
הביטחון בגבול ישראל רצועת עזה וניסיונות לבצע פיגועים .בלטו בעיקר ניסיונות חדירה של בודדים או
חוליות לשטח ישראל .מיעוטם חדרו כשהם חמושים במטרה לבצע פיגועים בשטח ישראל )שלושה אירועי
חדירה בולטים התבצעו במהלך חודש אוגוסט  .(2019רוב החודרים נתפסו על ידי כוחות צה"ל והועברו
לחקירה  .18כמו כן היו מספר אירועים של ירי לעבר חיילי צה"ל בקרבת גדר הגבול.
יחסה של חמאס כלפי אותם פיגועים ומבצעיהם הוא מורכב ,שכן במרבית המקרים הפעילות האלימה
בקרבת גדר לא הייתה חלק ממדיניות חמאס .בחלק מהמקרים אף ייחסו דוברי חמאס את הפיגועים
ל"צעירים זועמים" )ובכך בעצם הפנו אצבע מאשימה לישראל( או לפעילים "סוררים" .עם זאת המשיכה
חמאס לתת להם גיבוי פומבי ולאיים על ישראלי בהסלמה .בכירי חמאס גם שיבחו בפומבי את הפעילים
שנהרגו בניסיונות החדירה והם אף קיימו ביקורי אבלים בבתיהם .נראה כי לחמאס לא הייתה מוטיבציית-
יתר למצוא מענה אפקטיבי לתופעה זאת הן בשל האהדה הציבורית לה זוכים המחבלים החודרים והן מתוך
ראיית החדירות כאמצעי הפעלת לחץ על ישראל כדי לחלץ ממנה ויתורים נוספים במסגרת הסדרה.
להלן אירועים בולטים:
 17בדצמבר  :2019חיילי צה"ל זיהו חשוד חמוש סמוך לגדר הביטחון בדרום רצועת עזה  .כלי טיס
של צה"ל ירה לעברו והוא נהרג בשטח רצועת עזה )דובר צה"ל 17 ,בנובמבר  .(2019בתקשורת
הפלסטינית דווח ,כי ההרוג היה פעיל הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי בפלסטין ,אשר ביצע
בעבר פיגוע באותו אזור )מען 18 ,בדצמבר  ;2019אלמשהד 17 ,בדצמבר .(2019

מימין  :תמונה מסרטון המתעד את המחבל חמוש ברובה כשהוא מתקרב לגדר הביטחון )חשבון הטוויטר של
צה"ל 17 ,בדצמבר  .(2019משמאל  :המחבל עבדאללה אחמד אבו נצר )חשבון הטוויטר של העיתונאי חסן
אצליח 17 ,בדצמבר (2019

 18על רקע אירועי הסתננות של פלסטינים מרצועת עזה לשטח ישראל פרסם מנגנון ביטחון הפנים ברצועה )הנשלט על ידי
חמאס( ,הודעה לפיה הסתננות מהרצועה לעבר ישראל מאיימת על הביטחון הפלסטיני והינה מסוכנת עבור האדם הפרטי
ועבור החברה .זאת ,משום שהמודיעין הישראלי מקל על החדירה לגבולות כדי לגייס פלסטינים לטובת המודיעין ולהשיג
מידע המזיק לחברה הפלסטינית ול"התנגדות" .המנגנון קרא למשפחות ברצועת עזה לעקוב אחר בניהן ולדווח על כל
תכנית להסתננות לישראל )עמוד הפייסבוק של מנגנון ביטחון הפנים 10 ,באפריל .(2019
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 17באוגוסט  :2019תצפיתניות צה"ל זיהו חמישה חשודים מתקרבים לגדר הביטחון בצפון רצועת
עזה .לפחות אחד מהם זוהה שהוא חמוש .למקום הוזעקו כוחות .מסוק צה"ל וטנק ירו לעבר החשודים
שלא הספיקו לחצות את גדר הביטחון )דובר צה"ל 17 ,באוגוסט  .(2019משרד הבריאות הפלסטיני
הודיע ,כי כוחות צה"ל הרגו שלושה פלסטינים ופצעו פלסטיני נוסף באורח אנוש .ברשתות החברתיות
פורסם כי חברי החוליה הינם פעילי ארגונים שונים :חמאס ,הג'האד האסלאמי בפלסטין ופתח .חלק
מהרוגים היו פעילים בצעדות השיבה וביחידת ההטרדה הלילית בצפון הרצועה.

כרזות שפורסמו לזכרם של ההרוגים בניסיון החדירה בחשבון טוויטר של חמאס
)חשבון הטוויטר  18 ,PALINFOבאוגוסט (2019

 10באוגוסט  :2019תצפיתניות צה"ל זיהו ארבעה חמושים מתקרבים לגדר הביטחון במרכז רצועת
עזה )מול מחנה הפליטים דיר אלבלח( .לאחר שאחד המחבלים הצליח לחצות את הגדר לוחמי צה"ל,
שהוזעקו לאזור ,פתחו באש לעבר הארבעה והרגו אותם .במהלך האירוע הושלך רימון לעבר כוחות
צה"ל .לא היו נפגעים .ארבעת ההרוגים לבשו מדים והיו חמושים ברובי סער מסוג קלצ'לקוב ,מטול
 ,RPGורימונים .ברשות הארבעה נמצאו גם תיקים שהכילו ציוד לחציית הגדר ומזון .כמו כן נמצא תיק
עזרה ראשונה )דובר צה"ל 10 ,באוגוסט  .(2019הממצאים בשטח העידו ,כי בכוונת החוליה היה לבצע
פיגוע גדול בשטח ישראל נגד חיילים או אזרחים .נראה ,כי הפיגוע תוכנן מראש וכי חברי החוליה
התכוננו לשהייה ממושכת בשטח.

264-19

73

הציוד שנתפס ברשות ארבעת המחבלים )דובר צה"ל 10 ,באוגוסט .(2019

 1באוגוסט  :2019חיילי צה"ל זיהו חשוד מתקרב לגדר הביטחון בדרום רצועת עזה .בעקבות הזיהוי
הוכרזה כוננות וכוחות נשלחו לאזור .הכוחות זיהו פלסטיני שחצה את גדר הביטחון מזרחית לח'אן יונס.
הפלסטיני ביצע ירי לעבר חיילי צה"ל .מהירי נפצעו שלושה חיילי צה"ל באורח קל ובינוני .המחבל נורה
ונהרג .במהלך האירוע ירה טנק של צה"ל לעבר עמדה של חמאס )דובר צה"ל 1 ,באוגוסט  .(2019כלי
התקשורת הפלסטינים דיווחו כי ההרוג הוא פעיל הזרוע הצבאית של חמאס )סוא 1 ,באוגוסט .(2019

מימין :המחבל ההרוג האני אבו צלאח )חשבון הטוויטר של אמין אלואפי מעזה 1 ,באוגוסט  .(2019משמאל:
המחבל האני אבו צלאח במסגד )חשבון הטוויטר של מעתז אבו רידה מעזה 1 ,באוגוסט (2019

יר י צ ל פ ים
ב 22-בינואר  2019התקהלו עשרות ילדים פלסטינים )שלא במסגרת צעדת השיבה( ,שיידו אבנים לעבר
כוחות צה"ל .בחסות ההתקהלות בוצע ירי צלפים לעבר חיילי צה"ל .מהירי נפצע קצין צה"ל באורח קל
)כדור פגע בקסדה שחבש( .בתגובה ירה טנק של צה"ל לעבר עמדת תצפית של חמאס במרכז הרצועה .פעיל
הזרוע הצבאית של חמאס נהרג וארבעה פעילים נפצעו )דובר צה"ל 22 ,בינואר .(2019
מניתוח האירוע עולה כי היה זה ככל הנראה "פיגוע משיכה" .ילדים פלסטינים שהתקהלו והשליכו אבנים
משכו את כוח צה"ל שהגיע לפזר את ההפגנה .כאשר ירדו החיילים מכלי רכבם נורתה לעברם אש
הצלפים .על פי התקשורת הישראלית עמד מאחורי ביצוע הפיגוע הג'האד האסלאמי בפלסטין )הארץ23 ,
בינואר .(2019
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ש ימ וש ב ר ח פ נים
במהלך השנה אותר שימוש גובר של חמאס וארגוני טרור נוספים ברצועה ברחפנים .ח'צ'ר חביב ,בכיר
בג'האד האסלאמי בפלסטין ,התבטא כי השימוש ברחפנים מהווה "עליית מדרגה" באמצעים המופעלים נגד
ישראל )דניא אלוטן 9 ,בספטמבר  .(2019במהלך השנה גם סוכלו גם מספר ניסיונות הברחה של רחפנים
לרצועת עזה )ראו פרק סיכול הברחות(.
רחפנים יכולים לשמש ככלי למעקב אחר פעילות צה"ל בגבול רצועת עזה )רחפנים נושאי ציוד צילום( אולם
הם גם יכולים לשמש לביצוע פיגועים )רחפנים נושאי חומרי נפץ( .במהלך השנה אירעו מספר מקרים בהם
שוגרו רחפנים משטח רצועת עזה לעבר ישראל .עד כה לא גרמו הרחפנים נזק ורובם נתקלו בבעיות טכניות
ונתפסו על ידי כוחות צה"ל .עם זאת נראה ,כי ארגוני הטרור המובילים ימשיכו לפתח רחפנים ולשפר אמינותם.
ברחפנים טמון פוטנציאל לביצוע פיגועים נגד אוכלוסייה אזרחית או יעדים צבאיים.

כרזה שפרסמו בני אלזוארי המאיימת בשיגור רחפנים
)דף הפייסבוק של יחידת "בני אלזוארי" ברפיח 8 ,ביולי (2019

להלן שיגורי רחפנים בשנת ) 2019על בסיס מידע חלקי שבידינו(:
 17באוקטובר  :2019כוח צה"ל זיהה רחפן סמוך לגדר הביטחון בדרום רצועת עזה .הרחפן הופל על
ידי כוחות צה"ל )דובר צה"ל 17 ,באוקטובר .(2019
 7בספטמבר  :2019שוגר רחפן מרצועת עזה שהטיל מטען על כלי רכב צבאי .לא היו נפגעים ,כלי
הרכב הצבאי ניזוק )דובר צה"ל 7 ,בספטמבר .(2019

264-19

75

כלי רכב של צה"ל ,שניזוק מהשלכת מטען מרחפן בדרום הרצועה
)חשבון הטוויטר של מעתז אבו רידה 7 ,בספטמבר (2019

 8ביולי  :2019כוח צה"ל זיהה רחפן ,שחדר מרצועת עזה לשטח ישראל .הרחפן הופל ונתפס על
ידי כוחות צה"ל באזור זיקים והועבר לבדיקה )דובר צה"ל 8 ,ביולי .(2019

הרחפן ששוגר מהרצועה לעבר ישראל
)חשבון הטוויטר של מעתז אבו רידה 8 ,ביולי (2019

במקביל פעלו ארגוני הטרור ברצועה להפלת רחפנים בהם עושה צה"ל שימוש .בליל  10-9בספטמבר
 2019נפל רחפן של צה"ל מזרחית לרפיח בדרום רצועת עזה )דובר צה"ל 10 ,בספטמבר  .(2019הזרוע
הצבאית של חמאס פרסמה הודעה בה קיבלה אחריות להפלת הרחפן .על פי ההודעה היה הרחפן ,שנשא
מספר מצלמות ,ב"משימה מיוחדת" בשטח הרצועה )מען 10 ,בספטמבר .(2019

ס י כ ו ל נ י ס י ונ ות ה ב ר ח ה ל ר צ וע ה
במסגרת תהליך התעצמות הצבאית ממשיכה חמאס בניסיונות הברחת אמצעי לחימה וציוד צבאי לרצועה,
חלקו בעל אופי דו-שימושי )קרי ,ניתן להשתמש בו לדרכים אזרחיים או צבאיים( .להלן מספר דוגמאות לסיכול
הברחות בשנת :2019
 28בנובמבר  :2019סוכלה הברחה דרך מעבר ארז של  325חבילות לרצועת עזה ,שכללו פריטים
שנרכשו בחו"ל באמצעות האינטרנט .בחבילות נמצאו כלי נשק ,סכינים ,מצלמות ,רחפנים ,ציוד
צלילה ,ציוד תקשורת ופריטים נוספים ,היכולים לשמש למטרות טרור )מתאם פעולות הממשלה
בשטחים 28 ,בנובמבר .(2019
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חלק מהאמצעים הדו-שימושיים שנתפסו במעבר ארז
)מתאם פעולות הממשלה בשטחים 28 ,בנובמבר 2019

 12ביוני  :2019סוכלה במעבר ארז הברחה של חבילות דואר שהוזמנו מאתרי אינטרנט בהן נמצאו
טיסנים ,חלקי חילוף ,מצלמות ,ציוד לכלי נשק ,מסיכות פנים צבאיות ,אמצעי לייזר ,מכשיר
לשיבוש תדרים וכוונות טלסקופיות לכלי נשק )מתאם פעולות הממשלה בשטחים 13 ,ביוני .(2019

חלק מהאמצעים הדו-שימושיים שנתפסו במעבר ארז .מימין :אמצעי לייזר ,משמאל :מסיכת פנים צבאית
)דף הפייסבוק של מתאם פעולות הממשלה בשטחים 16 ,ביוני (2019

 11במאי  :2019שני כלי שיט פלסטינים נכנסו לשטח אסור לכניסה בדרום רצועת עזה  .לוחמי חיל
הים פעלו לעצירתם .ארבעה חשודים שהיו על כלי השיט נעצרו והובאו לחקירה .בחקירתם של הארבעה
עלה ,כי הם פעילי חמאס וכי היו בדרכם מרצועת עזה לכיוון חוף סיני שבמצרים לשם הברחת חביות
פיברגלס לרצועה )דובר צה"ל 7 ,ביוני  .(2019פיברגלס הוא חומר המשמש לייצור רקטות והוא חומר
אסור להכנסה לרצועה .
 20בפברואר  :2019במהלך העברת עשרה שקי דואר מישראל לרצועה זוהו  11חבילות החשודות
כמוצרים המוגדרים כדו-שימושיים שהוזמנו באמצעות האינטרנט .הציוד כלל ,בין השאר ,כוונות לנשק,
ציוד ביומטרי ,טלפונים שטח ,פנסי צלילה ,חבילות של רכיבים אלקטרוניים ,חוטי סיבים אופטיים
ומתאמים ומלחמים אלקטרוניים )דוברות מתאם פעולות הממשלה בשטחים 20 ,בפברואר .(2019
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חלק מהמוצרים הדו-שימושיים ,שנתפסו במעבר ארז
)חשבון הטוויטר בעברית של מתאם פעולות הממשלה בשטחים 20 ,בפברואר (2019
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