סיכום שנת  – 2006נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני

סיכום שנת -2006
נתונים ומגמות בטרור
הפלסטיני

1

סיכום שנת  – 2006נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני

תוכן עניינים:
שנת  – 2006נתונים מסכמים 3.............................................................................
יהודה ושומרון 5..................................................................................................
מרחב החיץ 5......................................................................................................
 אוכלוסיית השב"חים כאמצעי למעקף מרחב החיץ6..................................... :
הרצועה כמפקדה קדמית להתארגנויות הטרור באיו"ש8............................................. .
חזבאללה כמאכוון פעילות טרור באיו"ש 9.................................................................
 פעילות ארגון החזבאללה ברצועת עזה 10...................................................
ארגון החמא"ס 11................................................................................................
 ניסיונות להעתקת מודל הכח המבצע של החמא"ס ברצועה לאיו"ש 11..............
הג'אהד האסלאמי 12............................................................................................
רצועת עזה13 ............................................................................................................... :
ניצול ציר פילדלפי )גבול רצועת עזה-מצרים( לטובת הפח"ע14.................................... :
עליית החמא"ס לשלטון והאנרכיה ברשות 16.............................................................
 קשריה של חמא"ס עם איראן 16................................................................
 בניין הכוח של החמא"ס17...................................................................... :
 חזרתו של החמא"ס למעגל הפיגועים באופן גלוי 17.......................................
ניצול מדיניות הומניטארית לשם פגיעה במעברים והכנסת מפגעים לשטח ישראל 19.........
מגמות כלליות בשנת 20 ..................................................................................... :2006
כספים כדלק המניע את הטרור 20...........................................................................
מאמצים מוגברים של ארגוני הטרור באיו"ש וברצועה לבצע פיגועי חטיפה21................ .
ג'האד עולמי 22...................................................................................................
מעורבות נשים בטרור23..................................................................................... .
מעורבות ערבים ישראלים בטרור 25........................................................................
פעילות החזבאללה לריגול ואיסוף מידע אודות ישראל 26.............................................

2

סיכום שנת  – 2006נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני

שנת  – 2006נתונים מסכמים
התפלגות הרוגים ישראלים בשנים 2000-2006
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יהודה ושומרון
ארגוני הטרור ביהודה ושומרון המשיכו השנה בפעילות אינטנסיבית ,במסגרתה מוקדו
מאמצים להוצאת פיגועים כנגד מטרות ישראליות בדגש על פיגועי התאבדות ,לצד
מאמצים לבניין הכוח של ההתארגנויות השונות.
במהלך שנת  2006נעצרו באיו"ש כ 5000-פעילי טרור ,מתוכם  279מתאבדים פוטנציאליים
בהשוואה ל 154 -מתאבדים פוטנציאלים בשנת  – 2005עליה של כ.80% -
מרבית המתאבדים הפוטנציאליים שנעצרו בשנת  2006הינם מארגון התנזים של הפת"ח
) 126עצורים( ומהג'האד האסלאמי ) 96עצורים( .מארגון החמא"ס נעצרו  30מתאבדים
פוטנציאליים 23 ,מהם מאזור יהודה.
העלייה המשמעותית בכמות המתאבדים הפוטנציאלים שנעצרו מהווה אינדיקציה למוטיבציה
הגוברת לביצוע פיגועי התאבדות של ההתארגנויות ,בעיקר בשומרון .עם זאת ,למרות
ניסיונות ארגוני הטרור להוציא לפועל פיגועי התאבדות כנגד מטרות ישראליות ,חלה ירידה
בכמות הפיגועים בהשוואה לשנה החולפת ,כאשר בשנת  2006הוציאו תשתיות הטרור
באיו"ש  3פיגועי התאבדות ,שניים מהם בתוך ישראל ,לעומת  6בשנת  ,2005חמישה מהם
בתוך ישראל.

מרחב החיץ
מרחב החיץ ,בנוסף לפעולות הסיכול של כוחות הביטחון ,מערים קשיים על יכולות ארגוני
הטרור להוציא לפועל פיגועי התאבדות בשטחי ישראל.
בשנת  2006תשתיות הטרור שבשומרון הצליחו להוציא לתוך שטחי ישראל  2פיגועי הרג
המוני )פיגועי התאבדות בתל אביב בינואר ובאפריל ( בהם נהרגו  11ישראלים ,זאת לעומת
 4פיגועים בתוך שטח ישראל ב 2005-בהם נהרגו  21ישראלים.
ב 42 -חודשים שחלפו מאז השלמת המקטע הראשון של מרחב החיץ באוגוסט  '03ועד סוף
שנת  '06ביצעו תשתיות הטרור בשומרון  12פיגועי הרג המוני בהם נהרגו  61ישראלים,
בהשוואה ל 73-פיגועי הרג המוני שביצעו תשתיות אלה ב 34 -החודשים שחלפו מתחילת
העימות ב 29-לספט'  2000ועד להקמת מרחב החיץ בהם נהרגו  293ישראלים.
על אף הירידה המשמעותית בכמות הפיגועים שהצליחו התשתיות בשומרון לבצע בישראל,
ארגוני הטרור מנצלים את העובדה כי מרחב החיץ עדיין לא הושלם ,לצורך הוצאת פיגועים
דרך אזורים בהם טרם הושלמה הגדר .משום כך ,אזור יהודה ,בדגש על אזור ירושלים,
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משמש כפלטפורמה להחדרת מפגעים לשטח ישראל ,תוך הגברת שיתוף הפעולה בין
ההתארגנויות בשומרון להתארגנויות באזורים אלה ,בייחוד באזור רמאללה.

אוכלוסיית השב"חים כאמצעי למעקף מרחב החיץ:
אמצעי נוסף של ארגוני הטרור להתמודד עם מכשול מרחב החיץ הינה אוכלוסיית
השוהים הבלתי חוקיים )שב"חים( אשר היכרותם הטובה עם צירי הגישה השונים לתוך
ישראל ועם מקומות שונים ברחבי ישראל מקלה על היכולת של ארגוני הטרור השונים
להחדיר מפגעים לתוך ישראל.
השב"חים מתמחים באיתור מסלולי חדירה לישראל ,תוך עקיפת מחסומים המוצבים בדרך.
בנוסף יש להם היכרות עם מבריחים ,ועם מסיעי שב"חים ,העוסקים בהחדרת השב"חים
לתוך ישראל ,בדרך כלל ממניעים כספיים .בנוסף ,רמת ההתמצאות הגבוהה בתוך ישראל
מאפשרת להם לאסוף מידע מקדים רב על מקומות אפשריים לביצוע פיגועים.
במהלך שנת  2006נעצרו על ידי כוחות הביטחון כ 50-שב"חים אשר היו מעורבים בפעילות
ארגוני הטרור להוציא לפועל פיגועים קשים בשטח ישראל כמפגעים וכסייענים.
שלושה גורמים עיקריים מביאים לשגשוג תופעת השב"חים :מסיעי השב"חים ,אשר מנצלים
את היותם אזרחי מדינת ישראל על מנת להכניס פלסטינים לשטח ישראל דרך מחסומי
צה"ל ,תמורת כסף ,תוך התעלמות מהסיכון הביטחוני הגבוה הכרוך בכך ,המעסיקים ,אשר
מספקים תעסוקה לשב"חים ממניעים כספיים ,ותורמים בכך גם הם להגברת הסיכון
הביטחוני הנובע מאוכלוסיה זו ,והמלינים ,אשר מספקים לשב"חים מקום לינה בישראל.
על גבי פלטפורמת השב"חים ביצעו ארגוני הטרור פיגועים רבים בשטחי ישראל ,כאשר גם
אם המפגע עצמו לא היה שב"ח ,הוא נעזר במסיעי השב"חים ונתיבי ההסעה שלהם לשם
כניסה לתוך ישראל .בפועל ,ניתן לומר כי ברוב המוחלט של פיגועי ההתאבדות בישראל היו
מעורבים מסיעי שב"חים.
גם בפיגוע האחרון שבוצע בתוך שטח ישראל ,במהלכו התפוצץ מחבל מתאבד בתל
אביב ב 17 -אפריל  ,'06נעשה שימוש במסיע שב"חים.
בחקירת הפיגוע עלה כי את המתאבד הוביל לתוך תל אביב מחמד עמודי ,פעיל ג'האד
אסלאמי מבורקין שסיפר בחקירתו בשירות ביטחון כללי כי ביצע מספר נסיעות לתל אביב
באמצעות מסיעי שב"חים טרם הפיגוע במטרה לאסוף מידע על יעדים מתאימים לפיגוע
ולבדוק את דרכי ההגעה לתל אביב.
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ביום הפיגוע ,במטרה לעקוף את מרחב החיץ ,יצא עמודי עם המתאבד מג'נין לרמאללה
ומשם לענאתה שם עלו על רכבו של פואז רגבי ,ירושלמי בעל ת"ז כחולה אשר נהג להסיע
שב"חים באופן שוטף מס' חודשים טרם מעצרו .רגבי הסיע השניים לתל אביב ,אך בחקירתו
בשירות ביטחון כללי טען כי על אף מודעותו לאפשרות של הסעת מפגע לשטחי ישראל
מסגרת הסעות השב"חים שביצע ,לא ידע שהוא מסיע מתאבד ביום הפיגוע .בפיגוע נהרגו
 11ישראלים.
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הרצועה כמפקדה קדמית להתארגנויות הטרור באיו"ש.
במהלך השנה החולפת הסתמנה מגמת עלייה בהפעלות ואכוונות של התארגנויות
הטרור באיו"ש ובעיקר בשומרון על ידי גורמים ברצועה .במסגרת זו ,העבירו המפקדות
מהרצועה ידע לטובת שדרוג יכולות בתחום ייצור אמל"ח ,כולל תלול מסלול ,לצד אכוונה של
פעילות הטרור והעברת כספים לצורך מימון פעילות זו.
מעורבות ההתארגנויות מהרצועה בפעילות באיו"ש בולטת בארגון החמא"ס אשר מזה מספר
שנים וביתר שאת בשנתיים האחרונות פועל לשדרוג היכולות המבצעיות של התשתיות
באיו"ש ,באמצעות שיגור פעילים ,העברת הנחיות וידע מבצעי לפעילים באיו"ש בתחומים
שונים ,בהם ירי רקטי ,הרכבת מטעני חבלה ותורות לחימה ,במטרה להרחיב את זירת
הלחימה לאיו"ש.
דוגמא בולטת למעורבות הרצועה בפעילות באיו"ש היא חשיפתה באוק'  '06של חוליית
חמא"ס צבאית מאזור יהודה ,אשר תכננה לבצע פיגועי חטיפה באזור ירושלים באכוונת פעילי
חמא"ס בכירים מרצועת עזה .פארס קואסמה ,פעיל חמא"ס מאזור חברון ,אשר ישב בעבר
בכלא עם פעיל חמא"ס צבאי מהרצועה ,גייס את חברי החוליה לאחר שפעילים מהרצועה
יצרו עימו קשר והנחו אותו לפעול לגיוס חוליה לצורך ביצוע הפיגועים .חברי החוליה נעצרו
בשלבים מתקדמים של תכנון הפיגוע ,זאת לאחר שקיבלו מימון כספי מהרצועה ,רכשו נשק
ותכננו לגייס חברים נוספים בהם גם נהג תושב ירושלים לצורך ביצוע החטיפה.
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חזבאללה כמאכוון פעילות טרור באיו"ש
ארגון החזבאללה ,אשר פועל כזרוע מבצעית קדמית של איראן ,מסייע אף הוא לפעילות
ארגוני הטרור באיו"ש .במהלך המחצית הראשונה של שנת  2006הסתמנה עלייה של כ-
 150%בכמות התארגנויות הטרור אותן מנחה חזבאללה ,כאשר ערב המלחמה בלבנון
פעלו כ 80-התארגנויות מונחות חזבאללה בגדמ"ע וברצועה ,כ 50 -מהם באיו"ש ,כאשר
מרביתן מקרב ארגוני התנזים והג'האד האסלאמי.
מגמת העלייה בפעילות החזבאללה מול ההתארגנויות השונות באיו"ש וברצועה באה לידי
ביטוי בגיוס נרחב של התארגנויות טרור חדשות לצד חיזוק התארגנויות קיימות ,העברות
מוגדלות של כספים ,תיאומים להעברות אמל"ח ,העברת הנחיות לפיגועים ותיאום מפגשים
עם מפעילי חזבאללה במדינות ערב.
דוגמא בולטת לפיגוע אשר בוצע על ידי התארגנות מוכוונת חזבאללה באיו"ש הינו פיגוע
ההתאבדות בקדומים שבוצע במרץ  '06במהלכו עלה מחבל מתאבד על טרמפ באזור
קדומים ופוצץ עצמו במהלך הנסיעה על ארבעת יושבי הרכב ,שנהרגו כתוצאה מהפיצוץ.
דוגמא בולטת נוספת הינו פיגוע אשר בוצע ביולי  '06במסגרתו הופעל מטען חבלה כנגד
כוחות צה"ל במהלך פעילות מבצעית בשכם .כתוצאה מהפיגוע נהרג חייל צה"ל ונפצעו מס'
חיילים נוספים .שני הפיגועים הנ"ל בוצעו על ידי פעילי תנזים משכם ,אשר היו בקשר עם

מפעילי חזבאללה בלבנון שהעבירו להם כספים והנחיות לפעולות טרור.
במקביל לעלייה בפעילות ההתארגנויות ,גברו פעולות הסיכול נגד התארגנויות אלה ,כאשר
במחצית הראשונה של שנת  2006נעצרו כ 35-פעילים מאיו"ש אשר אוכוונו על ידי
החזבאללה.
הלחימה בדרום לבנון ביולי  '06הביאה לירידה בפעילות הארגון מול ההתארגנויות באיו"ש,
אשר באה לידי ביטוי בעיקר בירידה בהעברות כספים להתארגנויות השונות .עם זאת ניסה
החזבאללה בתקופה זו לדרבן את ההתארגנויות השונות לבצע פעילות טרור כנגד מטרות
ישראליות במטרה לפתוח חזית נוספת נגד ישראל .בפועל לא הצליח הארגון לממש את
הכוונות הללו ,בין היתר בשל פעולות סיכול כנגד ההתארגנויות באיו"ש.
מאז תום הלחימה בלבנון ,עושה החזבאללה מאמצים למקד את פעילותו המבצעית בזירה
הפלסטינית ,תוך כדי שדרוג מעורבותו ותמיכתו בהתארגנויות השונות ,והטמעת שיטות
פעולה בהן נעשה שימוש במהלך במלחמה בלבנון.
9
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בין היתר שם ארגון החזבאללה דגש על שיפור יכולות הירי תלול מסלול של ההתארגנויות
השונות בגדה וניסיונות להוצאה לפועל של פיגועים במתווה זה .בפועל ,ניסיונות אלה לא
הגיעו לכדי מימוש.

פעילות ארגון החזבאללה ברצועת עזה
על רקע פתיחת מעבר רפיח לתנועה חופשית ועליית החמא"ס לשלטון ,התגברה פעילות
ארגון החזבאללה גם מול ההתארגנויות ברצועת עזה ,כאשר כיום ניתן למנות כ30-
התארגנויות המופעלות על ידי החזבאללה.
התארגנויות אלה שידרגו את פעילותן בסיוע החזבאללה על ידי הכשרת מומחי חבלה; מימוש
פגישות עם בכירי ההתארגנויות בלבנון ,סוריה ומדינות נוספות; קבלת ידע שהביא לשיפור
מערך הירי תלול מסלול; העברת סכומי כסף גדולים ותאום העברת אמצעי לחימה.
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ארגון החמא"ס
ניסיונות להעתקת מודל הכח המבצע של החמא"ס ברצועה לאיו"ש
ב 17-למאי  '06הודיע סעיד ציאם ,שר הפנים בממשלת החמא"ס ,על הקמת הכוח המבצע
של החמא"ס ברצועת עזה .הקמת הכוח שירתה אינטרס של תנועת החמא"ס להחזיק זרוע
צבאית גלויה ,חמושה ומאומנת שתאפשר את שמירת האינטרסים של תנועת החמא"ס
וממשלת החמא"ס ברחוב הפלסטיני ובזירה האזורית.
כתוצאה ממאבקי הכוח שהתעוררו בין הפת"ח לחמא"ס בחודשים האחרונים ,נענתה
ממשלת החמא"ס לקריאת בכירי החמא"ס באיו"ש ,ואישרה את הקמת הכוח המבצע גם
בגדה .ואכן ,מתחילת אוקטובר , '06זוהתה פעילות גיוס ,רכש אמל"ח ,אימונים והערכות
לוגיסטית שמטרתה להביא להעתקת המודל של הכח המבצע גם לאיו"ש .
בראיון לאתר האינטרנט של החמא"ס שנתן גמאל עבדאללה ,ראש הכוח המבצע ברצועת
עזה ,הסביר עבדאללה כי בין יעדי הכוח המבצע נמצאת הפעילות כנגד ישראל ,והביא כראיה
את מותם של רבים מחברי הכוח בעימותים נגד צה"ל .מחקירת פעילי הכוח המבצע באיו"ש,
עלה כי ייעוד מרכזי נוסף של הכוח הינו השתלטות של ארגון החמא"ס על מנגנוני הביטחון
הפלסטינים .במסגרת פעילות הסיכול כנגד פעילי הכוח המבצע באיו"ש נעצרו 149
פעילי כוח מבצע ביהודה ו 30-פעילים בשומרון.
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הג'אהד האסלאמי
בשנת  2006חלה ירידה בכמות פיגועי ההתאבדות שהצליח להוציא לפועל ארגון הג'האד
האסלאמי באיו"ש ,כאשר בשנה זו ביצע הארגון  2פיגועי התאבדות בהשוואה ל 5-פיגועי
התאבדות בשנת  .2005במסגרת ריכוז המאמצים לפגיעה בתשתיות השונות של הארגון
באיו"ש ,נעצרו למעלה מ 1000-פעילי ג'האד אסלאמי באיו"ש בהם  96מתאבדים
פוטנציאלים.
כמו כן נהרגו מספר מנהיגים בולטים של התארגנויות אלה בעיקר בצפון השומרון .כך ניתן
לציין לדוגמא את אליאס אשקר ,מבכירי הג'האד האסלאמי בצפון השומרון ,אשר היה מעורב
בכל שורת הפיגועים הקשים שהוציא הארגון ב '05-ו ,'06-שנהרג במהלך מבצע למעצרו
בקבאטיה במאי  .'06כמו כן ,בינואר  '06נהרג נדאל אבו סעדה במהלך פעילות כוחות
הביטחון .סעדה היה מראשי תשתית הג'האד האסלאמי בשומרון ,ושימש כגורם שריכז את
פעילות התשתית לשילוח מתאבדים ליעדי הפיגוע בישראל ,והיה מעורב באופן אישי וישיר
בפיגועי ההתאבדות שביצע הארגון במהלך שנת .2005
על אף פעילות כוחות הביטחון ,התארגנויות הג'האד האסלאמי באיו"ש

מפגינות יכולת

השתקמות מהירה ,ועדיין מהוות איום ,בדגש על אזור צפון השומרון.
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רצועת עזה:
רצועת עזה שלאחר יציאת כוחות צה"ל ועליית החמא"ס לשלטון ,שימרה ב 2006 -את
מעמדה כיצרנית הטרור המרכזית )כ 53%-מהפיגועים בשנת  2006בוצעו על ידי פעילים
מהרצועה( ,והיא ממשיכה להתבסס כמרכז לאכוונה וביצוע של פעולות טרור כנגד ישראל.
במסגרת זו ,ארגוני הטרור פועלים ללא הרף לשדרוג האמל"ח המצוי ברשותם ,באמצעות
הברחות אמל"ח מאסיביות ,פיתוח וייצור עצמי ,וכן פועלים לפיתוח תורות לחימה והכשרת
פעילי הארגונים.
במהלך שנת  2006בוצעו מספר פיגועים קשים ברצועה כנגד יעדים ישראל ,כחלק
מהמאמצים של ארגוני הטרור לבצע פיגועי הרג המוני ופיגועי חטיפה בתוך ישראל ובאזור
הגבול עם הרצועה ,בעיקר עם חזרת החמא"ס למעגל הפיגועים באופן גלוי.
מתחילת השנה נהרגו  7ישראלים בפיגועים מהרצועה .הפיגוע הבולט שבהם הינו הפיגוע
שביצע ארגון החמא"ס בשיתוף וועדות ההתנגדות העממית כנגד מוצב כרם שלום ב25 -
ליוני  ,'06במהלכו חדרו פעילים למרחב כרם שלום דרך מנהרה ,וביצעו ירי נ.ט לעבר
החיילים במקום .בפיגוע נהרגו  2חיילי צה"ל ו 4-נוספים נפצעו ,וכן נחטף החייל גלעד שליט
אשר מוחזק עד היום על ידי גורמי חמא"ס ברצועה.
מעבר לכך ,מרבית הפיגועים שהתרחשו ברצועה הם פיגועי ירי תלול מסלול ,כאשר בשנה
האחרונה חלה עלייה של מאות אחוזים בכמות פיגועי הירי הרקטי מרצועת עזה לעבר
ישראל ,וכפועל יוצא מכך ,על אף ירידה בכמות ההרוגים ,חלה עליה של כ 300%-בכמות
הנפגעים סה"כ :בשנת  2006נורו למעלה מ 1700-רקטות לעבר מטרות ישראליות מהן
נהרגו  2אזרחים ישראלים ,לעומת  401רקטות שנורו בשנת  ,2005מהן נהרגו  5אזרחים
ישראלים.
הליך בניין הכוח המאסיבי המתרחש ברצועה ושדרוג האמל"ח המצוי ברשות הפעילים ,הביא
לעלייה גם ב'איכות' הפיגועים  -טווחי הרקטות השתפרו ובמרץ השנה אף נורתה לראשונה
רקטה לעבר אשקלון ,ומאז נורו רקטות נוספות לעבר העיר .בנוסף ,ביוני  '06נורתה
לראשונה על ידי החמא"ס רקטה משופרת ,שהגיעה לטווח של כ 10 -ק"מ .רקטה זו היא ככל
הנראה פיתוח ראשוני של הארגון אשר נועד לחקות את יכולות רקטות הגראד אשר הוברחו
לרצועה.
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במהלך שנת  2006נעצרו לחקירה מעל ל 100-פעילי טרור ברצועת עזה ,בדגש על אזור
רפיח ובית חנון ,אשר העולה בחקירותיהם סייע בלחימה בתשתיות הטרור ,בין היתר
בהצבעות מדויקות על פתחי מנהרות.

ניצול ציר פילדלפי )גבול רצועת עזה-מצרים( לטובת הפח"ע:
לאחר יציאת כוחות צה"ל מציר פילדלפי בספטמבר  '05הוא הפך לציר מהיר ובטוח
יחסית להברחות של אמל"ח ומפגעים וזאת לאור אוזלת ידם של המנגנונים הפלסטינים
והמצרים .בנוסף על כך ,חוסר השליטה במעבר רפיח מאפשר תנועה חופשית של פעילי
טרור לתוך הרצועה והחוצה ממנה למדינות השכנות .ארגוני הטרור מנצלים את פריצותו
של ציר פילדלפי ל 3-מטרות עיקריות:
 .1בניין הכוח ברצועה:
בשנת  2006הייתה עלייה מאסיבית בכמות האמל"ח שהוברח לרצועה ,אשר מאפשר
לארגוני הטרור לשדרג באופן משמעותי את פעילותם.
כך לדוגמא ,במהלך השנה הוברחו כ 28-טון חנ"מ תקני לעומת כ 6-טון בשנת ,2005
כאשר המשמעות בהמצאות כמויות גדולות של חנ"מ תקני הינה שיפור בעוצמת
המטענים וחגורות נפץ ,יכולת הוצאה לפועל של פיגועים כגון מנהרות תופת ,הגדלת
טווח הפגיעה של הרקטות ואורך חיי המדף שלהן וכיו"ב.
בנוסף לחנ"מ התקני הוברחו בשנת 2006

כ 14000-רובים לעומת  9300בשנת

 ,2005כ 5-מליון פרטי תחמושת נק"ל לעומת  2מליון בשנת  .2005כמו כן הוברחו כ-
 40רקטות ,כ 150-פצצות  RPGו 65-מטולים 20 ,טילי נ"ט משופרים ו 10-טילי
נ"מ*.
מרבית האמל"ח מוברח לרצועה ממצרים באמצעות מנהרות .במסגרת פעילות כוחות
הביטחון לסיכול הברחות האמל"ח ,נהרסו מתחילת שנת  2006כ 20-פתחי מנהרות,
ועוד  8פתחים נהרסו בהפצצות של חיל האוויר ,לאחר ביצוע שיחת אזהרה לדיירי הבית
ממנו יצאה המנהרה ולדיירי הבתים הסמוכים.
 .2החדרת מפגעים ומאמני חבלה דרך "ציר ה-ח" )רצועה < סיני/מצרים<ישראל(:
חוסר השליטה בציר פילדלפי ,נוצל על ידי ארגוני הטרור לצורך ניסיונות להוצאת מאמני
טרור מהרצועה ליו"ש ולהחדרת מפגעים לישראל באמצעות "ציר ה-ח" :מעבר מהרצועה
* הנתונים נכונים ל17/12/06-
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למצרים ומשם לשטח ישראל ,וזאת לאור הקלות היחסית במתווה זה .חלק מהפעילים
חודרים למצרים דרך מנהרות ,וחלקם עוברים למצרים באופן מסודר דרך מעבר רפיח.
בין ינואר  '06לדצמבר  '06נעצרו  43פעילי פח"ע מהרצועה שניסו להיכנס לישראל
דרך "ציר ה-ח" ,למטרת פעילות טרור כגון פיגועי התאבדות וחטיפה ,כאשר במספר
מקרים החודרים נתפסו עם אמל"ח ברשותם .כך ,בפברואר  '06נעצר מתאבד כשעל
גופו חגורת נפץ ,ובאפריל  '06נתפסו  2פעילי חמא"ס מהרצועה שניסו לחדור ממצרים
לישראל כשברשותם שני רימוני רסס ושני אקדחים.
 .3כניסה של ידע וכספים לארגוני הטרור:
ארגוני הטרור ובראשם החמא"ס מנצלים את היכולת לעבור באופן חופשי במעבר רפיח
על מנת להוציא פעילים מרצועת עזה למדינות אחרות במטרה לעבור אימוני חבלה ,וכן
על מנת להכניס לרצועת עזה מומחים ומאמנים מחו"ל ,וזאת במטרה לשדרג ולהכשיר
את פעילי הארגונים בלחימה סדורה ואפקטיבית יותר .בצורה זו גם נכנסים כספים
לארגוני הטרור השונים אשר מזינים את יכולתם להמשיך בפעילותם )רכש אמל"ח,
תשלום לפעילים וכו'(.
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עליית החמא"ס לשלטון והאנרכיה ברשות
עליית החמא"ס לשלטון בינואר  ,'06הביאה לשינויים במאפייני ההתנהלות הפלסטינית
ברצועה ,כאשר לצד שלטונו של אבו מאזן כיו"ר הרשות ,עומד החמא"ס בראשות
הפרלמנט הפלסטיני והממשלה הפלסטינית.
עם עלייתו לשלטון הקים החמא"ס את הכוח המבצע המונה כ 6000 -לוחמים אשר נפרס
בשטח במטרה להילחם במתנגדים מבית ,וכן להיות כוח לוחם מול ישראל .הכוח המבצע
כפוף לגורמי החמא"ס בממשלה )משרד הפנים( ,ומאפשר שמירה על האינטרסים המרכזים
של הארגון:
 .1השלטת עקרונות האחים המוסלמים על השלטון הפלסטיני ועל הציבור הפלסטיני.
 .2המשך עמידה איתנה בעמדות הבסיס של החמא"ס ,השוללות את קיומה של ישראל
ומחייבות את המשך 'ההתנגדות' נגדה )טרור(.
 .3בניית כוח צבאי אפקטיבי שיהווה הרתעה מול מתנגדים מבית ומול ישראל.
כתוצאה ממאבקי הכוח של החמא"ס עם הפת"ח על השליטה בשטח ובמוקדי הכוח
הביטחוניים ,ובהעדר שלטון מרכזי אפקטיבי החלו תופעות אנרכיה במסגרתן התרחשו בין
היתר עימותים אלימים בין פעילי פת"ח לחמא"ס .בנוסף ,המצב הכלכלי הקשה ברצועה,
תרם אף הוא לתופעות האנרכיה ברשות.

קשריה של חמא"ס עם איראן
מאז ניצחונה של חמא"ס בבחירות חלה מגמת הידוק יחסים בין החמא"ס לבין איראן,
אשר שינוי המפה הפוליטית ברש"פ מהווה עבורה נקודת התבססות לשם הרחבת
השפעתה המדינית והמבצעית בזירה הפלסטינית.
עם היבחרה של תנועת החמא"ס לשלטון ,והמצור הכלכלי של מדינות המערב על הממשלה
שהקים הארגון ,הפכה איראן לתומכת הראשית בממשלת החמא"ס באמצעות העברת סכומי
כסף גדולים במהלך ביקורים של בכירי הממשלה הפלסטינית בטהראן ,אשר חוזרים לרצועה
דרך מעבר רפיח כשברשותם מזוודות מלאות בכספים.
כך לדוגמא פורסם בסוף חודש נובמבר  '06על כך שמחמוד א-זאהר הכניס דרך מעבר רפיח
סכום של  15מליון יורו ,אשר מקורו באיראן ,וכן בדצמ'  '06ניסה רה"מ הפלסטיני אסמעיל
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הניה להבריח לרצועה דרך מעבר רפיח עשרות מיליוני דולרים שנמסרו לו בביקור באיראן,
במהלכו הכריז הניה כי "איראן מהווה עומק אסטרטגי לפלסטינים".
במסגרת הקשרים הקרובים בין איראן לחמא"ס תומכת איראן גם כספית במשפחות
פלסטיניות שבניהן נהרגו במסגרת פעילות טרור ,ופעילי ארגון החמא"ס אף יוצאים לאיראן
לשם אימונים והכשרות חבלה ,כחלק ממדיניות בניין הכוח של הארגון.

בניין הכוח של החמא"ס:
בהשפעתה של מלחמת לבנון ,פועל ארגון החמא"ס בחודשים האחרונים ,כמו גם
ארגונים אחרים ,לשדרג את פעילותו תוך אימוץ דפוסי הפעולה של חזבאללה בלבנון.
במסגרת זו מרכז החמא"ס בחודשים האחרונים מאמצים לחיזוק הכוח הצבאי ולשדרוגו
מקבוצה ספוראדית של פעילי טרור לכוח מבצעי סדור ,עם מיסוד וארגון של מפקדות בחלוקה
גיאוגרפית.
פעילות זאת נעשית ,בין היתר ,בסיוע גורמי חמא"ס מסוריה ואיראן .כאמור ,הפעילים
ברצועה מנצלים את יכולת התנועה החופשית אל הרצועה ממצרים ,בעקבות העברת
השליטה במעבר רפיח לפלסטינים ,לטובת הכנסה של מומחים בתחומים צבאיים לרצועה,
לשם הדרכות ושדרוג הרמה המקצועית של הפעילים בשטח.
כמו כן ממשיכים הפעילים בפעילות אינטנסיבית של הברחות אמל"ח משודרג לרצועה ,בדגש
על נשק נ.ט ,לצד בנייה של מערך תת קרקעי נרחב ,לצרכי תקיפה ומגננה.

חזרתו של החמא"ס למעגל הפיגועים באופן גלוי
מתוך אינטרסים של בניין הכוח ,וניסיון הצגתו כמפלגת שלטון לגיטימית ,בחודשים הראשונים
של שלטון החמא"ס התמקדה פעילות הטרור של הארגון מאחורי הקלעים .ארגוני טרור
אחרים כגון ארגון וועדות ההתנגדות העממית שימשו כזרועות מבצעיות קדמיות של החמא"ס
לשם ביצוע פיגועי טרור ,ללא נטילת אחריות של החמא"ס ,כאשר הארגון סיפק לפעילים את
המימון והאכוונה הדרושים לשם הוצאת הפיגועים.
במקביל ,פעילים בדרג המבצעי של הארגון המשיכו כל העת בתכנון "פיגועי מדף" אשר ניתן
יהיה להוציאם לפועל בהתרעה קצרה ,ופעלו לשדרוג היכולות המבצעיות של התשתיות
באיו"ש.
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החמא"ס חזר למעגל הפיגועים באופן גלוי עם חטיפתו של חייל צה"ל גלעד שליט ב 25-ליוני
 '06בפיגוע כנגד מוצב כרם שלום שבוצע בשיתוף וועדות ההתנגדות העממית .החל מתקופה
זו היה הארגון אחראי בין היתר לירי של מאות רקטות לעבר ישובים ישראלים וגם במבצע
"ענני סתיו" אשר החל באוק'  06בבית חאנון ,פעילי החמא"ס הובילו את עיקר ההתנגדות
לפעילות צה"ל ,באמצעות פיגועי ירי נק"ל ,נ"ט פצמ"רים ומטעני חבלה .בעת המבצע ירו
פעילי הארגון עשרות רקטות לעבר הישובים הישראלים ,בהם גם רקטה שנורתה לעבר העיר
אשקלון.כמו כן ,בלט פיגוע התאבדות שביצעה פעילת חמא"ס בת  64כנגד כוח צה"ל
בג'באליה בנובמבר  ,'06בו נפצעו  3חיילי צה"ל.
החלטת הפלגים הפלסטינים על הפסקת האש ב 26-לנוב'  '06הביאה לשינוי נוסף במאפייני
הפעילות של החמא"ס ,אשר חזר להתמקד בבנין הכוח ,וניצל את הרגיעה היחסית לשם
המשך הצטיידות באמצעי לחימה לצורך ביצוע פיגועים .דוגמא בולטת לכך היא מותם
ב'תאונת עבודה' של שני פעילי הזרוע הצבאית של החמא"ס ,אשר שימשו כמהנדסי ייצור
אמל"ח של החמא"ס ב 29-לדצמבר  '06כתוצאה מפיצוץ של מטען רב עוצמה בתוך בניין
מגורים בלב שכונת זייתון בעיר עזה.כתוצאה מהפיצוץ נפצעו אזרחים נוספים ,ונזק רב נגרם
למבנה.
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ניצול מדיניות הומניטארית לשם פגיעה במעברים והכנסת
מפגעים לשטח ישראל
מעבר ארז ומעבר קרני המשיכו להוות יעד מועדף לפגיעה של ארגוני הטרור במהלך
שנת  2006וזאת על אף הפגיעה ברווחתם של כלל תושבי הרצועה ,אשר המעברים
מהווים עורק חיים ראשי עבורם :מעבר קרני משמש למעבר תוצרת חקלאית ,תרופות
וסחורות מסוגים שונים ,ומעבר ארז משמש למעבר אנשים מהרצועה לישראל בעיקר לצרכים
הומניטאריים של טיפולים רפואיים.
בעקבות התרעות רבות על כוונות של ארגוני הטרור לבצע פעולות טרור כנגד המעברים ,או
לנצלם על מנת להכניס מפגעים לשטח ישראל ,היו סגורים שני המעברים לתקופות ארוכות
במהלך השנה האחרונה ,במטרה לסכל תכנונים אלה.
מתווי הפעולה של ארגוני הטרור נחלקו לשני סוגים עיקריים:

.1

ביצוע פיגועים כנגד המעברים במתווים שונים כגון מנהרות תופת שיפוצצו מתחת
למעבר והחדרת מפגעים דרך מנהרות במטרה לבצע פיגועי הקרבה ,וכן החדרות
אמל"ח לישראל .כך ניתן לציין סיכול של פיגוע טרור רב נפגעים במעבר קרני עם
חשיפת מנהרה סמוך למעבר באוגוסט  '06לאחר מעצרו של מאג'ד אלקמבז ,פעיל
וועדות ההתנגדות העממית ,אשר הודה בחקירתו בשב"כ כי ההתארגנות במסגרתה
פעל,תכננה להניח מטענים רבי עצמה בתוך המנהרה לאחר סיום חפירתה מתחת
למבנה המנהלה המשמש את צה"ל בניהול המעבר .דוגמא נוספת עלתה עם תפיסת 6
קילוגרם של חומר נפץ מסוג  TNTשהוסלק בתוך כלוב ברזל המיועד להעברת סחורות
מהרצועה לישראל באוקטובר .'06

 .2החדרה של מפגעים לשטח ישראל ,תוך ניצול הקלות הומניטאריות ,בדגש על ניצול
אישורים המצביעים על צורך בטיפולים רפואיים ,לשם קבלת אישור כניסה לישראל.
דוגמא לכך היא מעצרו במעבר ארז של ג'בר דראביה בספטמבר  ,'06תושב עזה פעיל
וועדות ההתנגדות העממית ,אשר קיבל אישור כניסה לישראל על רקע הומניטארי עקב
בעיות רפואיות מהן סבל ,אותו תכנן לנצל למטרת הקמת חוליות טרור בגדה המערבית
מטעם וועדות ההתנגדות לשם ביצוע פיגועים כנגד ישראל.
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מגמות כלליות בשנת :2006
כספים כדלק המניע את הטרור
הכספים הרבים שמועברים לארגוני הטרור המשיכו גם במהלך שנת  2006להוות דלק
המניע את הטרור .כספים אלה מאפשרים לארגונים אלה לשמר ולהרחיב את התשתית
הארגונית ,תוך מתן תשלום לפעילים השונים ואימונם ,לצד רכישה וייצור אמצעי לחימה,
והוצאה לפועל של פיגועים כנגד מטרות ישראליות.
הארגונים השונים פועלים במרץ רב לפיתוח שיטות מגוונות להחדרת כספי טרור מחו"ל
להתארגנויות בגדמ"ע וברצועה .דוגמא לאחת השיטות היא ההסתייעות של ארגון החמא"ס
והג'האד האסלאמי בחברת "פאיז אבו עכר" שברצועת עזה ,אשר בינואר  '06פורסם כי
הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת על ידי שר הביטחון ,לאחר שהתברר כי העבירה בשנים
האחרונות לפעילי ארגונים אלה בשטחי הרש"פ מאות אלפי דולרים תוך שהיא מסווה זאת
בפעילותה המסחרית.
במסגרת ריכוז המאמצים למאבק בהעברות הכספים לארגוני הטרור נעצרו פעילים
המעורבים בתחום הכספי ,הוחרמו כספים וכן הוצאו מחוץ לחוק אגודות וקרנות המסייעות
במימון לפעילי טרור:
•

 86פעילי טרור העוסקים בתחום הכספי נעצרו על ידי כוחות הביטחון .דוגמא
למעצר מסוג זה הינו מעצרו של אימן סייד ,תושב שכם ,חלפן כספים במקצועו ,אשר
הודה כי העביר כספים בסדר גודל של עשרות אלפי דולרים שמקורם בחזבאללה
בלבנון למבוקשי תנזים צבאיים בכירים בשכם.

•

 7אגודות וקרנות אשר מסייעות במימון לפעילי הטרור השונים הוכרזו כהתאחדויות
בלתי מותרות.

•

נסגרו משרדיהן של  24אגודות בי-ם וביו"ש המשתייכות לתשתית הכלכלית של
ארגוני הטרור.בין משרדים אלה ניתן לציין את סגירתם בספט'  '06של משרדי
"אגודת ידידי האסיר" ,וכן נסגרו מוסדות צדקה של החמא"ס בשטחים.

•

במבצע נרחב שהתקיים בספטמבר  '06הוחרמו כ 5 -מליון  ₪וכ 170-אלף דינר
במהלך חיפושים בבתים ובמשרדים של  13חלפני כספים בג'נין ,שכם ,טול כרם
ורמאללה ,אשר

העבירו כספים ממפקדות ארגוני החמא"ס ,הג'האד האסלאמי

והחזבאללה הממוקמות בסוריה ובלבנון אל ארגוני הטרור השונים.
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מאמצים מוגברים של ארגוני הטרור באיו"ש וברצועה לבצע
פיגועי חטיפה.
במהלך שנת  2006חלה עליה בכמות ההתרעות על כוונת ארגוני הטרור לבצע פיגועי
חטיפה ,אשר הביאו לריכוז מאמצים מצד כוחות הביטחון לסיכול כוונות אלה.
בשנה זו הצליחו ארגוני הטרור לבצע מספר פיגועי חטיפה ,בהם חטיפתו של גלעד שליט ב-
 25ליוני  '06על ידי פעילי חמא"ס וועדות ההתנגדות העממית בפיגוע במוצב כרם שלום.
באותו היום בוצע פיגוע חטיפה נוסף במהלכו נחטף ונרצח אליהו אשרי ז"ל ,בעת שעשה
דרכו מאזור ביתר עלית לבית הספר בו למד ביישוב נווה צוף ,על ידי פעילי חוליית תנזים
מרמאללה שפעלה באכוונת פעילי וועדת ההתנגדות מרצועת עזה .חברי החוליה נעצרו על
ידי כוחות הביטחון ימים ספורים לאחר הפיגוע.
לצד הצלחות אלו להוציא לפועל פיגועי חטיפה ,סוכלו ניסיונות לפיגועי חטיפה על ידי כוחות
הביטחון.
בין היתר ניתן לציין את הסיכולים הר"מ:
 21 .1יולי  -'06סיכול פיגוע חטיפה באכוונת תשתית תנזים ממ.פ בלאטה שבשכם,
עם מעצר פלסטינית בתל אביב אשר הייתה בדרכה להיפגש עם המיועד לחטיפה,
אותו תכננה לחוטפו לשכם שם יירצח.
 20 .2יולי  -'06סיכול פיגוע חטיפה באכוונת פעילי וועדות התנגדות עממית עם מעצר
פלסטיני תושב הרצועה  ,אשר ניסה לחדור לישראל דרך סיני ע"מ לחטוף אחד מ-
 2נהגי מוניות ישראלים ,עימם עמד בקשר ,במטרה לקיים מו"מ לשחרור אסירים.
 15 .3יוני  – '06סיכול ניסיון חטיפה של שתי נערות באזור רחלים על ידי מספר פעילי
גדודי חללי אלאקצא מאזור ג'נין ,אשר שכרו רכב מיוחד למטרה של חטיפת
ישראלים ,ויצאו במטרה לבצע את החטיפה כשברשותם אקדח טעון ,סלוטייפ שנועד
לכסות את פה החטוף ואזיקוני פלסטיק .שלושת הפעילים תכננו לרצוח את החטוף,
לקוברו ולנהל מו"מ על שחרורו של מנתצר אבו ע'ליון ,פעיל שהדאא אל אקצא בכיר
אשר כלוא על רקע פעילותו והינו אחיו של אחד המעורבים בחטיפה .בהגיעם לאזור
רחלים ניסו לתפוס  2נערות אשר עמדו בתחנת האוטובוס .הפעילים הצליחו לתפוס
את אחת הנערות ולנסוע עמה ,אך תוכניתם סוכלה עם מעצרו של הרכב במחסום
צה"ל לאחר שקצין שעבר במקום זיהה את ההתרחשות.
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ג'האד עולמי
במהלך שנת  2006גברו השפעות רעיונות הג'האד העולמי על פעילים בקרב
התארגנויות השונות באיו"ש ובדגש על הרצועה.
הימצאותם של גורמי ג'האד עולמי בסיני ,תורמת לשגשוג התופעה מאחר וכיום הגישה
לאזור זה לאור חוסר השליטה במעבר רפיח היא כמעט חופשית.
גם האינטרנט מסייע בחדירת רעיונות הג'האד העולמי לרצועה .הפעילים ברצועה חשופים
לאתרי האינטרנט שמפעילים ארגוני הג'האד העולמי ,אשר מאפשרים לפעילים לקבל מידע
מגוון החל מרעיונות הג'האד העולמי וכלה בהנחיות לייצור אמצעי לחימה וחומרי נפץ וכן
פיגועים מורכבים.
דוגמא מוחשית להשפעת גורמי הג'האד העולמי על פעילים ברצועה ,היא ממתאז דוע'מוש,
פעיל וועדות ההתנגדות העממית ,אשר בראשית שנת  2006עזב יחד עם אנשיו את וועדות
ההתנגדות לאחר סכסוך שהתגלע בינו לבין ראשי הארגון ברצועה.
דוע'מוש החל לקרוא לארגון בראשו הוא עומד בשם" צבא האסלאם" והוא מוכר כיום בשטח
הן כמי שפועל לביצוע פיגועים בשיתוף או בהנחיית ארגון החמאס הצבאי והן כמי שקשור
לגורמי ג'האד עולמי המשתייכים ככה"נ לארגון אלקאעדה.
בין היתר" ,צבא האסלאם "בראשו עומד דועמוש עלה לאחרונה כי שעומד מאחורי חטיפת
שני כתבי רשת החדשות . FOX NEWS
גם באיו"ש נתגלו סימנים של חדירת רעיונות הג'האד העולמי .בחודש מרץ  '06סוכלה
התארגנות של  8פעילים מאיו"ש אשר עלו כמי שגויסו ,או שנעשה ניסיון לגייסם על ידי
התארגנות ג'האד עולמי בירדן ,שהציגה עצמה בפני הפעילים כהתארגנות אלקאעדה.
אחד התאים שגויס על ידי ההתארגנות בירדן היה של פעילים בשכם שפעלו להוצאתו לפועל
של פיגוע תופת כפול בגבעה הצרפתית בירושלים ,שלטובת ביצוע קיבלו כספים
מההתארגנות בירדן.
הפעילים עברו גם אימונים בנושאים שונים תודרכו לפעילות חשאית ולהתחזקות דתית,
ובחקירותיהם העידו על עצמם כמזוהים עם הרעיונות האידיאולוגיים של ארגוני הג'האד
העולמי.
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מעורבות נשים בטרור.
מגמת המעורבות של נשים בטרור נמשכה גם בשנת  ,2006לאחר שמתוך  5פיגועי
התאבדות שבוצעו במהלך השנה ,שניים בוצעו על ידי מחבלות מתאבדות:
ב 6-נוב'  '06פוצצה עצמה מחבלת מתאבדת של הג'האד האסלאמי סמוך לכוחות צה"ל
בבית חנון ,וכתוצאה נפצע חייל באורח קל .ב 23-לנובמבר  '06פוצצה עצמה מחבלת
מתאבדת בת  64מטעם החמא"ס ,בסמוך לכוחות צה"ל בג'בליה ,ו 3-חיילים נפצעו באורח
קל.
בנוסף לשתי המתאבדות ,נעצרו על ידי שירות ביטחון כללי  19נשים פלסטיניות במהלך
שנת  2006אשר היו מעורבות בפעילות טרור כנגד ישראל ,מרביתן מארגון הג'האד
האסלאמי ) 9נשים( ומארגון התנזים ) 7נשים(.
ריבוי הנשים המעורבות בטרור מארגון הג'האד האסלאמי הינו חלק מתופעה המזוהה בשנים
האחרונות של חדירת נשים לעמדות מפתח בארגון הג'האד האסלאמי ,בדגש על תפקידים
ארגוניים ,סיוע במערך הלוגיסטי של הארגון בגדה וכן ניהול מוסדות צדקה כמסווה לפעילות
הארגונית של הג'האד האסלאמי.
מתוקף תפקידן הבכיר של הנשים והממשק הקיים בין הפעילות הארגונית לפעילות הטרור
של הארגון ,עלה כי חלק מהפעילות הבכירות בג'האד האסלאמי עסקו גם בפעילות טרור זו
והשתפו במימונה.
דוגמא בולטת לפעילות זו עלתה עם חשיפתה במהלך החודשים אוגוסט וספטמבר  '06של
רשת של נשים פעילות ג'האד אסלאמי אשר היוו חלק מתשתית הטרור של הארגון באזור
יהודה .בין העצורות ניתן לציין את ואדחה פקהאא ,בת  34תושבת ג'לזון ,פעילת ג'האד
אסלאמי אשר עמדה בראשות משרד הג'האד האסלאמי ברמאללה.
ואדחה סיפרה בחקירתה כי קיבלה כספים ממפקדת הג'האד האסלאמי בסוריה ,אשר חלקם
שימשו לטובת מימון פעילות חוליית טרור אשר ביצעה מספר פיגועי ירי ומטען באזור
רמאללה .הכסף הועבר לחוליה באמצעות מספר פעילות ג'האד אסלאמי אשר שימשו
כבלדריות .הבלדריות נעצרו אף הן.
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דוגמאות בולטות נוספות למעורבות נשים בטרור:
•

אוקטובר  – '06מעצרה של ורוד קאסם ,תושבת טירה ,דור שני למאוחמ"שים,
לאחר שעלה כי הייתה מעורבת בתכנון של פעילי גדודי חללי אל אקצא מטול כרם
לבצע פיגוע במסעדה ברעננה באמצעות החדרת מטען חבלה לישראל בסיועה של
קאסם ובסיועו של בן דודה ,תושב שכם אשר שהה בישראל באופן בלתי חוקי ועבד
בעבר במסעדה זו.

•

יולי  – '06מעצרה בתל אביב של פתנה אבו עיש ,תושבת שכם ,אשר הייתה בדרכה
לבצע פיגוע חטיפה באכוונת תשתית תנזים בשכם.
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מעורבות ערבים ישראלים בטרור
במהלך שנת  2006נמשכה מעורבות ערבים ישראלים בטרור ,עם חשיפתן של 21
התארגנויות בהן היו מעורבים  24ערבים ישראלים ,זאת לעומת  17התארגנויות בהן היו
מעורבים  22ערבים ישראלים בשנת  .2005גיוסם של ערבים ישראלים אלה נעשה לרוב
על רקע היכרות קודמת עם פעילי הטרור – קשרי מסחר ,משפחה וכד'.
מרבית ההתארגנויות הוכוונו על ידי ארגוני הטרור השונים בגדמ"ע ,בדגש על ארגוני הטרור
בשומרון ,אשר מתקשים להוציא פיגועים לשטח ישראל בעקבות קיום מרחב החיץ ,וכן
מסתייעים בערבים ישראלים במטרה להבריח לגדמ"ע אמל"ח איכותי אשר ישמש לביצוע
פיגועים .כך לדוגמא נחשפה בחודש נוב'  '06רשת של סוחרי אמל"ח שהבריחה נשקים
ותחמושת בכמויות גדולות בין ישראל לגדמ"ע ,אשר הורכבה מ 10 -ערבים ישראלים,
מרביתם מאם אל פחם ו 3-תושבי גדמ"ע מאזור ג'נין.
מעורבות ערבים ישראלים בסחר באמל"ח בולטת גם באזור הנגב ,שם מסייעים ערבים
ישראלים לארגוני הטרור ברצועה בהברחות דרך "ציר ה-ח" .מתוך  21ההתארגנויות
שנחשפו בשנת  6 ,2006התארגנויות הינן של ערבים ישראלים אשר עסקו בהעברות אמל"ח
לתשתיות הטרור ברצועת עזה ובאיו"ש )כ 30%-מסך ההתארגנויות(.
בנוסף להתארגנויות אלה ,נחשפו התארגנויות אשר פעילותן אוכוונו על ידי ארגון
החזבאללה .דוגמא לכך היא מעצרו ביולי  '06של ריאד מזאריב ,תושב בית זרזיר אשר
הודה בחקירתו בשב"כ כי במהלך ימי הלחימה עם לבנון העביר לסוחר סמים לבנוני מטעם
החזבאללה מידע אודות התנהלות כוחות צה"ל ,תכנונים צבאיים לפעולה בלבנון ומיקום
נפילות טילים.
כ 40%-מכלל המעורבים בטרור מקרב הערבים הישראלים הינם מאוחמ"שים–
פלסטינים/ות אשר קיבלו היתר שהיה בישראל ות.ז כחולה על רקע נישואיהם לערבי/ה
ישראלי/ת .מאוחמ"שים אלה הינם יעד לגיוס לפעילות ארגוני הטרור מאחר ומאפשרים
נגישות טובה ליעדים ישראלים בזכות הת.ז הכחולה שברשותם ,המאפשרת להם לנוע
בחופשיות בישראל .בנוסף ,זיקתם של המאוחמ"שים לגדמ"ע מקלה על גיוסם לארגוני
הטרור.תופעה נוספת הקיימת היא שימוש שעושים גורמי טרור במאוחמ"שים אשר חזרו
לחיות בשטחי הגדמ"ע ,לצורך העברת חומרים המשמשים להכנת חומרי נפץ ומטעני חבלה
מישראל לשטחים.
במהלך השנה נעצרו  10אחמ"שים שהודו במעורבות בטרור .פעילות זו כללה בין היתר
ניסיונות להחדרת מטענים לישראל וכן העברות אמל"ח .יש לציין כי בשנת  2006לא היה
מעורב אף ערבי ישראלי בפיגוע אשר כתוצאה ממנו נהרגו אזרחי מדינת ישראל.
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פעילות החזבאללה לריגול ואיסוף מידע אודות ישראל
במקביל למעורבותו של ארגון החזבאללה בליבוי פעולות הטרור בשטחי ישראל ,פועל הארגון
כל העת ,וביתר שאת במהלך השנתיים האחרונות ,לאיסוף מידע אודות ישראל בנושאים
שונים ,בהם:
•

המערך הביטחוני של מדינת ישראל.

•

מידע על תשתיות אזרחיות )חשמל ,אנרגיה ,כימיקלים(.

•

מידע על פוליטיקה והלכי רוח בחברה הישראלית.

•

מידע אודות מיקום ותנועות כוחות צה"ל בגבול הצפון.

•

מידע התרעתי אודות כוונת תקיפה של ישראל נגד לבנון.

במהלך הלחימה בדרום לבנון ,פעל הארגון כל העת לאיסוף מידע על מיקום ותוצאות נפילות
קטיושות ,פעילות צה"ל בלבנון והערכות צה"ל והעורף להמשך הלחימה.
את המידע אוסף חזבאללה באמצעות סוכנים וסייענים הפועלים בשירות הארגון וגם
ממקורות גלויים ,בהם אמצעי התקשורת הישראלים.
חזבאללה שואף לגייס סוכנים בעלי נגישות למידע הערכי לו – צבאי ואזרחי ,אשר פועלים
ממניעים אישיים או שלהם חולשה כלשהי הניתנת לניצול ,ושיש בידם לקיים מפגשים בחו"ל.
בין אנשים אלה ניתן לציין סוחרי סמים או מעורבים בפלילים אחרים ,אנשי צבא ומשטרה
)בעבר ובהווה( ,עיתונאים ואנשי עסקים.
בנוסף פועל החזבאללה לגייס סוכנים מקרב אוכלוסיית ערביי ישראל ובעלי דרכון זר ,אשר
מנוצלים למטרות איסוף מודיעין במהלך ביקור תיירותי או משפחתי בישראל .כמו כן ,ידוע כי
חזבאללה מנסה להגיע דרך סוכניו גם לגיוס של יהודים.
כחלק מפעילותו לאיסוף מידע אודות ישראל הקים חזבאללה רשת קשרים ענפה לסוחרי
סמים ופליליונרים ישראלים ברחבי המדינה ,על בסיס הברחות הסמים מגבול הצפון,
המתנהלות תחת פיקוח ושליטה של ברוני הסמים הלבנונים הפועלים בשירותו ,ובראשם
כאא'ד בירו ,תושב כפר כילא ,אשר היה מעורב גם בחטיפת אלחנן טננבאום .כבעבר,
חזבאללה מתנה סחר זה בקבלת מודיעין מהצד הישראלי ,בנוסף לתשלום כספי עבור
הסמים.
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המודיעין שנאסף על ידי הסוכנים השונים מנוצל להכנת פיגועים במתווים שונים בגבול הצפון.
פיגוע החטיפה שהחל את הלחימה הנוכחית בלבנון מהווה דוגמא עדכנית וכואבת למטרות
איסוף המידע של החזבאללה .בנוסף מנצל חזבאללה את המידע שנאסף לצורך בניית בנק
יעדים לטיווח רקטי ,אשר בו נעשה שימוש בימי המלחמה.
מעצם היות ארגון חזבאללה זרוע מבצעית קדמית של איראן ,התומכת בפעילותו במימון,
העברת ידע ואכוונה של הפעילות ,ניתן להעריך שכל המידע הנאסף ע"י חזבאללה אודות
ישראל מוכוון גם על ידי איראן ומועבר על ידי הארגון לגורמים הרלוונטים באיראן.
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