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  פענוח שרשרת פיגועים–טייטל ) ק'ג(חקירת יעקב 
 

 :עיקרים
 

במבצע ,  לאחר פעילות מודיעינית אינטנסיבית ממושכת7/10/09-ב •
ר "ימ, י"ר ש"ימ[משולב של שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל 

, תושב שבות רחל, 37בן , טייטל) ק'ג(נעצר יעקב , ]מ"ירושלים והימ
 . שורת פיגועיםכחשוד בביצוע

לסבית -טייטל נעצר שעה שהדביק כרוזים בגנות הקהילה ההומו •
 .בתל אביב" בר נוער"ובזכות מבצע הפיגוע במועדון 

 ".בר נוער"תוצאת החקירה היא כי טייטל לא ביצע את הפיגוע ב
בחקירתו הודה טייטל כי תכנן וביצע באופן עצמאי וללא שותפים  •

כנגד מגוון רחב של יעדים לאורך שורה ארוכה של פיגועים קשים 
 .שנים

 

 :רקע ופרטים אישיים
 

+ נשוי , תושב שבות רחל, ב"ארה, יליד פלורידה, 37בן , ק טייטל'ג •
 .בעל תואר אקדמי במנהל עסקים, יםארבעה ילד
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 :בביצוע הפיגועים הבאים, בין השארטייטל ק 'גבחקירתו הודה 
 

 .מי בירושליםרצח נהג מונית מזרח ירושל -1997 יוני 8 •
 רצח פלסטיני סמוך ליישוב כרמל שבדרום הר -1997 אוגוסט 3 •

 .חברון
המניע לשתי הרציחות היה פיגועי ההתאבדות שביצעו , לדברי טייטל

 .פעילי טרור פלסטינים בישראל
,  הנחת מטען חבלה בתחנת המשטרה ביישוב עלי-2006 נובמבר 2 •

 . המטען התגלה ונוטרל ללא נפגעים
המניע להנחת המטען בתחנת משטרה היה לייצר , יטללדברי טי

, הרתעה ולגרום למשטרת ישראל שלא לאבטח את מצעד הגאווה
 .  בירושלים2006 נובמבר 10שהיה צפוי להתקיים בתאריך 

מאל באזור ' הנחת מטען חבלה בקרבת מנזר בית ג-2007 אפריל 20 •
 .  המטען התפוצץ ופצע פלסטיני-בית שמש 

מאל משום ששמע כי אנשי המנזר 'בחר במנזר בית ג, לדברי טייטל
ולפיכך , נוהגים לפתות ילדים יהודים להגיע למנזר באמצעות סוכריות

 .ראה באנשי המנזר מטרה ראויה לפיגוע
הניח טייטל מטען חבלה ,  כחודש לאחר הפיגוע במנזר-2007 מאי 15 •

 ללא, המטען התפוצץ, בשכונת רמות בירושלים בסמוך לרכב משטרה
 .נפגעים

הניח , בשעת לילה,  כחודש לאחר הנחת המטען ברמות-2007יוני  •
ליד רמת (טייטל מטען חבלה נוסף בצד הדרך בכביש יגאל ידין 

ללא , בירושלים והפעילו כנגד ניידת משטרה שחלפה במקום) שלמה
 .נפגעים

, שכוונו נגד משטרת ישראל, טייטל ציין בחקירתו כי גם פיגועים אלו
ם שהשוטרים הם אלו שאבטחו את אירועי הגאווה וכי רצה בוצעו משו

 .להרתיע אותם מלעשות זאת
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 הנחת מטען חבלה מוסווה במשלוח מנות בפתח בית -2008 מרץ 20 •

 15קטין בן , ובן המשפחה, המטען התפוצץ. משפחת אורטיז באריאל
 .נפצע קשה) בעת התרחשות הפיגוע(

, ד מיסיונרים באריאל מפניטייטל ציין בחקירתו כי החליט לפעול כנג
 ". פעלו ללכוד יהודים חלשים", שלטענתו

 הנחת מטען חבלה בצמוד לדלת ביתו של -2008 ספטמבר 25 •
אשר נפצע כתוצאה מפיצוץ  , פרופסור זאב שטרנהל בירושלים

 .המטען
מפני  שטרנהל. טייטל ציין בחקירתו כי החליט לפעול נגד פרופ

 . למותם של מתיישבים בשטחים האחרון קרא-שלדעתו של טייטל 
שטרנהל נראה לו כמטרה אטרקטיבית משום , לדבריו של טייטל

 .שזכה בפרס ישראל
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 :ח"הפצת כרוזים והחזקת אמל, אירועים נוספים
 

טייטל הודה בחקירתו בדקירת צעיר בגן העצמאות בירושלים ק 'ג •
לאחר שחשד בו כמי שניסה לשדלו למגע ,  ובפציעתו1997בשנת 
 .מיני

כשלושה חודשים לפני המועד שנקבע , 2007הודה כי בשנת בנוסף   •
תכנן  לבצע פיגוע במשרדי הקהילה , למצעד הגאווה בירושלים

 .יםלסבית בירושלים וביעדים נוספ-ההומו
כן ציין כי הוא אחראי לכרוזים שפוזרו במועדים שונים ובהם תעמולה  •

 .לסבית וחומר הדרכה כיצד להכין מטענים-כנגד הקהילה ההומו
שהוסתרו , במהלך חקירתו הוביל את חוקריו למצבור אמצעי לחימה •

רובה צלפים : ובכלל זאת, בביתו ובחצר הבית שביישוב שבות רחל
, 17אקדח גלוק , AR15אקדח , AR15רובה , M15רובה , מסוג רוגר
בהמשך הוביל את חוקריו לאקדח נוסף אותו הטמין . מ" מ9בראונינג 

   . בסמוך ליישוב עדי עד
 4- כלים ארוכים ו6,  כלי נשק10כ נתפסו במהלך חקירתו "סה

 .אקדחים
 . החשוד ייצר מטעני חבלה באחד מחדרי ביתו •

 .הכנת מטעני החבלהבחיפוש בבית נמצאו מרכיבים ששימשו ל
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 רצף כרונולוגי
 . רצח נהג מונית פלסטיני בירושלים- 1997יוני  •
 רצח פלסטיני סמוך ליישוב כרמל שבדרום הר - 1997 אוגוסט 3 •

 .חברון
 דקירת ערבי בגן העצמאות לאחר שחשד כי מנסה -1997שנת  •

 .לשדלו למגע מיני
. גוש- אבו הנחת ארבעה מוקשי נעל מאולתרים באיזור-2001 שנת •

 .לא מוכרים נפגעים
 הנחת מטען צינור בתוך פנס בסמוך לכניסה לחצר בית -2003מרץ  •

.  יל במטרה להרוג את דיירי הבית'משפחה פלסטינית בכפר סינג
 .לא היו נפגעים. המטען התפוצץ על ידי חבלן

 בקבוקים המכילים מיץ מורעל באיזור כפר 3 הניח -2004שנת  •
 .לא מוכרים נפגעים. לי לאריאלפלסטיני בין היישוב ע

  הצתה של מספר מוקדי אש  בחורשה הסמוכה למנזר -2005קיץ  •
לא היו נפגעים ברכוש או . מאל במטרה להצית את המנזר'בית ג
 .בנפש

. הנחת מטען חבלה בתחנת המשטרה ביישוב עלי  -2006 נובמבר 2 •
 .המטען נוטרל ולא התפוצץ

מאל באזור 'רבת מנזר בית ג הנחת מטען חבלה בק-2007 אפריל 20 •
המטען התפוצץ וגרם לפציעת פועל פלסטיני שעסק . בית שמש

 .בעיבוד מטעי המנזר
 הנחת מטען חבלה בשכונת רמות בירושלים בסמוך -2007  מאי15 •

 . המטען התפוצץ ללא נפגעים. לרכב משטרה
 הנחת מטען חבלה בצד הדרך בכביש יגאל ידין בירושלים -2007יוני  •

. והפעלתו כנגד ניידת משטרה שחלפה במקום) ת שלמהליד רמ(
 . ללא נפגעים–המטען התפוצץ 
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 הנחת מטען חבלה מוסווה במשלוח מנות בפתח בית -2008 מרץ 20 •
המטען התפוצץ וגרם לפציעה קשה של בן . משפחת אורטיז באריאל

 . 15המשפחה נער כבן 
 הנחת מטען חבלה בצמוד לדלת ביתו של -2008 ספטמבר 25 •

 המטען התפוצץ וגרם לפציעת .רופסור זאב שטרנהל בירושליםפ
 .פרופסור שטרנהל
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 :נספחים 
 

 :ק טייטל עת נעצר בירושלים'כרוז שחולק על ידי ג
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 ק טייטל'נשק שנתפסו בביתו של גכלי 
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