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 9200 מרכזיות בשנת מגמות
ביחס לשנים קודמות הן ירידה משמעותית בנפח הפיגועים  נרשמה 2009בשנת  •

 .ביהודה ושומרוןהן ברצועה ו

ירידה חדה  נרשמהבעקבות המבצע . "עופרת יצוקה" מבצע –ברצועה הרקע לירידה  •
 רובם, בחודש ינואר 406מתוכם ( שיגורים 566 ;רקטות לעבר ישראלבשיגורי ה

 . בשנה שעברה2,048לעומת ) מהלך המבצעב

פעילות הסיכול המתמשכת של כוחות הביטחון  בעיקרה –ש הרקע לירידה "באיו •

 מסך  90% - למעלה מיצוין כי. הישראליים לצד פעילות מנגנוני הביטחון הפלסטינים

 .השלכת בקבוקי תבערהשל במתווה ש ובירושלים הם "הפיגועים באיו

 9מתוכם  -ההרוגים  15 :הנפגעיםירידה במספר  הובילה להירידה בנפח הטרור •

עופרת " ב185מתוכם  -  פצועים234-ו ) בשנה שעברה36לעומת (, "עופרת יצוקה"ב

 ). בשנה שעברה679לעומת  (,"יצוקה

 .השנה לא נרשמו פיגועי התאבדותיצוין כי  •

 הכוח שיקום בנייןהתמקדה ב ס ברצועה"פעילות חמא" עופרת יצוקה"לאחר מבצע  •

שיפור מערך המנהרות המשמשות להברחת אמצעי לחימה ורקטות ארוכות בהצבאי ו

 .טווח

ע ברצועה לבצע פיגועי תופת בתוך " עשרות ניסיונות של ארגוני הפחוכלוס במקביל •

 ציר (ישראל ל ומשם לסיני מהרצועהשטחי ישראל באמצעות הוצאת מפגעים חמושים 

 ).'חה

 הרצועהיהאד העולמי ברחבי ' של תופעת הגהתפשטות נרחבתכמו כן ניכרה  •

 בהשראת ברצועהוהצטרפות עשרות פעילים צבאיים לארגונים שונים שהוקמו 

 .יהאד העולמי'הג

נייה דרשו 'משך מאמצי חזבאללה להוצאת פיגוע נקם בעקבות מותו של עימאד מעה •

 .במהלך השנה החולפתגבוהה וכוננות יערכות ה
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 השנים 12-ל וחשיפת שורת פיגועים חמורים שביצע בטייט) ק'ג(מעצר המחבל יעקב  •

 .האחרונות

המנהל הביצועי של קואליציית , עצאם יוסףפרישת ; המשך המאבק בכספי טרור •

  .מהקואליציה" אינטרפאל"ובהן ה,  קרנות צדקה בבריטניה7הצדקה וכן 
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  בטרורנתוני נפגעים בפיגועי
 9 –מרבית ההרוגים . 2008 במהלך  הרוגים36 לעומת  אנשים15 נהרגו 2009במהלך 

 אזרחים וחיילים נהרגו כתוצאה מירי תלול 5;  בחודש ינואר" עופרת יצוקה"במהלך מבצע 

נהרג חייל ) 27/1/09(בסוף חודש ינואר . יילים נהרגו כתוצאה מירי דו צדדי ח4 - ומסלול

יטחון בפיגוע ירי  אנשי כוחות הב2 - ישראלים 5בנוסף נהרגו .  בגבול הרצועהמטעןבפיגוע 

 בפיגוע 1, )פרילא( בפיגוע דקירה בבת עין 1 – אזרחים 3-ו, )מרץ( בבקעת הירדן במשואה

 ).דצמבר( בפיגוע ירי סמוך לשבי שומרון 1-ו) מאי(תקיפה באשדוד 

 9200הרוגים מטרור פלסטיני בחתך חודשי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רוגים מתחילת העימות בחתך שנתיה
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 ** 24/12/09הנתונים נכונים לתאריך **
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 אזרחים 185 מתוכם  . בשנה שעברה679 אנשים לעומת 234נפצעו במהלך השנה 

 ".עופרת יצוקה"ישראלים ואנשי כוחות ביטחון נפצעו במהלך מבצע 

 

 9200פצועים מטרור פלסטיני בחתך חודשי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתחילת העימות בחתך שנתיפצועים 

  

 פצועים 8,022 :כ"סה
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ינו' פבר' מרץ אפר' מאי  יוני יולי אוג' ספט' אוק' נוב' דצמ'
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 ** 24/12/09הנתונים נכונים לתאריך **
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 פיגועי התאבדות
תון זה מצטרף למספר נמוך של פיגועי נ.  לא נרשמו פיגועי התאבדות2009נת במהלך ש

 פיגועי ירידה משמעותית במספרהתאבדות בשלוש השנים האחרונות ומצביע על מגמת 

 ברקע לירידה במספר פיגועי ההתאבדות.  בשנים האחרונותההתאבדות בתחומי ישראל

 .של כוחות הביטחוןפעילות הסיכול המתמשכת 

 

 9200-2000פיגועי התאבדות בשנים 

 

 פיגועים146: כ"סה

4

35

53

26

12 8 6 1 1
0

החל מה-
29/09/00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 ** 24/12/09הנתונים נכונים לתאריך **
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 יגורי רקטות ופצצות מרגמהש

 2048לעומת ,  פצצות מרגמה287-רקטות ו 566 שוגרו לעבר ישראל 2009במהלך שנת 

מדובר בירידה חדה בנתוני שיגורי ירי תלול מסלול . 2008- פצצות מרגמה ב1668-רקטות ו

 ". עופרת יצוקה"אל מול השנים האחרונות וזאת כתוצאה ממבצע 

 

 

 9200בחתך חודשי רקטות מהרצועה שיגורי 

 

 

 

 

 

 

 

 2009-2005 שיגורי רקטות מהרצועה בין השנים 

 

 

 

 

 

 

.פצצות מרגמה שנורו/השיגורים הם מספר הרקטות . 23/12/09 הנתונים נכונים לתאריך :ותהבהר**

 .שיגוריםשלושה ; גמה ייספר כפיגוע אחדמרצותפצ/ רקטות3פיגוע ירי הכולל מטח של:לדוגמה

406

49 50
6 5 4 1 2 15 9 13 6

ינואר  פברואר מרס אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
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 2009שיגורי פצצות מרגמה מהרצועה בחתך חודשי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9200-5200שיגורי פצצות מרגמה מהרצועה בין השנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

.פצצות מרגמה שנורו/השיגורים הם מספר הרקטות. 23/12/09הנתונים נכונים לתאריך : ותהרהב**

 .שיגוריםשלושה ; גמה ייספר כפיגוע אחדמרצותפצ/ רקטות3פיגוע ירי הכולל מטח של:לדוגמה

"עופרת יצוקה"
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 "עופרת יצוקה"היום שאחרי  – ס"חמא
בבניין הכוח הצבאי ובהכנות צבאיות נוספות ס "אחמעוסקת " עופרת יצוקה " מבצע מאז תום

מערך  .תוך הסתתרות מאחורי גבה של האוכלוסייה האזרחית, לקראת סבב לחימה נוסף

במנהרות אלה .  שוקם ושופר'פילדלפי'ח מתחת לציר "המנהרות המשמשות להברחת אמל

 מוכנסים ,בנוסף. ס"בראשם לחמא, ח רב לטובת כלל ארגוני הטרור ברצועה"מוברח אמל

בדגש על , לרצועה צינורות ודשנים המשמשים את מערכי הייצור של הארגונים השונים

הסחורות ל מנהרות ההברחה בציר פילדלפי וכל. ליצור רקטות מתוצרת עצמית, ס"חמא

רם הכנסה גודבר המהווה , ס" נשלטות על ידי מנגנוני הביטחון של חמאהעוברות דרכן

 .ןכלכלית משמעותי עבור הארגו

 ,"עופרת יצוקה" בעקבות מבצע דרסטית במספר שיגורי רקטות לעבר ישראלהירידה לצד ה

סוכלו על רקע זה . בארגוני הטרור נשמרת מוטיבציה גבוהה לביצוע פיגועים בישראל

 לסיני  מהרצועה(' דרך ציר הח תושבי הרצועהעשרות ניסיונות חדירה של מתחילת השנה 

 ).לישראל ומשם

 ם המזדהים עם אידיאולוגיית  החדירה ניתן לזהות מעורבות גוברת של פעיליבין ניסיונות

דוגמת , ע" המנסים לחדור לישראל מרצועת עזה דרך סיני למטרות פח"עולמיההאד 'גה"

במטרה לפגע בעומק ישראל , עת חדר מסיני לישראל, רחמן טלאלקה אשר נעצר ביוני-א"ע

 ".צוקהעופרת י"ולערער את השקט אשר הושג לאחר 

 ברצועה" עולמיההאד 'גה"התבססות 
,  ברחבי הרצועה"האד העולמי'גה" ניכרה התפשטות נרחבת של תופעת 2009במהלך שנת 

נים שונים שהוקמו ברצועה בהשראת  עשרות פעילים צבאיים לארגוה הצטרפובמסגרת

פעילים במהלך השנה ניכרו ניסיונות . )'ונד אנצראללה וכו'ג, לאת'לג'ג ("האד העולמי'גה"

עומדים הפעילים מאחורי , כך למשל.  להוצאת פיגועים לשטחי ישראל ובגדר הגבולאלה

 כן , הען שהופעל לעבר סיור בדרום הרצוענהרג חייל ממטבמהלכו  בינואר 27-בהפיגוע 

אל עבר  יםעילים צבאיים על גבי סוספדהרו ו מהלכב, אחראים לניסיון הפיגוע שסוכל ביוני

ניסיון הפיגוע הסב . גדרהגדר המערכת במטרה להרוג ולחטוף חיילים ישראלים הנעים על 

 הגביר ו,  גם עליה ועל שלטונה ברצועהס לתופעה אשר מאיימת"תשומת ליבה של חמאאת 

http://www.shabak.gov.il


 שירות הביטחון הכללי
                   נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני– 2009סיכום שנת 

 

www.shabak.gov.il 10  

 

שלא סרו  ,"עולמיההאד 'גה" פעילי הארגונים המזוהים עם אידיאולוגייתמתח בינה לבין את ה

ס לפעילי "אז התרחשו עימותים מזוינים בין פעילי חמאו של המתח הגיע ביולי  שיא. למרותה

במהלך העימותים נהרגו ונפצעו . סביב מסגד המשמש את האחרונים באזור רפיחהארגונים 

 ארגונים אלהאשר היוו את שדרת ההנהגה של " עולמיההאד 'גה"המזוהים עם בכירים רבים 

ס שהבכיר שבהם כיהן "פעילי חמא' כן נהרגו מס. פיםונעצרו פעילים רבים נוס, צועהבר

האד 'גה"י מזוההעימותים לא הביאו להפסקת פעילותם של , עם זאת. ד"בתפקיד מג

 .ברצועה" העולמי

  ובירושליםש"ירידה בהיקף הטרור באיו
 .  ובירושליםש" באיונמשכת מגמת הירידה בנפח הטרור 2009בשנת 

  פיגועים893 לעומת , )24/12/09-נכון ל( פיגועים 636 ובירושליםש "איוהשנה בוצעו ב

 .2006 פיגועים בשנת 1,309-ו, 2007 פיגועים בשנת 946, 2008בשנת 

 83 לעומת 2009בשנת   פיגועי ירי22:  ירי ומטעןבפיגועי נשק חם במתווהירידה בולטת ה

 .2008 פיגועים בשנת 54לעומת ,  פיגועי מטען13-ו, 2008פיגועים בשנת 

 9200-2006 בין השנים  ובירושליםש"יגועי ירי ומטען באיופ

 

 

 

 

 

 

 **2009דצמבר ב 24תאריך  נכונים לםנתוניה**

מתוך  ,כך. ע עממי"ש ובירושלים הם במתווה של פח"חלק ניכר מהפיגועים באיו, עם זאת

הם במתווה של השלכת בקבוקי , 90%- למעלה מ–פיגועים   578,  הפיגועים שבוצעו636

 .התבער
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 חזבאללה

נמשכה ההיערכות הגבוהה לאפשרות שחזבאללה יבצע פיגוע נקם  2009במהלך שנת 

 לגייס פעילים לצורך בניית הארגוןבלטו מאמצי כן . נייה'בעקבות מותו של עימאד מע

 . כאשר יעדי אישים בכירים הינם יעד מועדף, תשתיות טרור בישראל

ל "רא - ל"רמטכהל  עמודיעיןשנחשד באיסוף ,  טירה תושב,נעצר בחודש אוגוסט ראוי סולטאניכך 

 על ידי נתבקש, ל"אודות הרמטכשהעביר בנוסף למידע  בחקירתו הודה סולטאני כי .גבי אשכנזי

, סלימאן אסמאעילגם .  בישראלל"הישים בכירים נוספים ועל בסיסי צ לאסוף מידע על אמפעילו

 כי עלה חקירתוב. לחזבאללה גויס כי חשדב, הנעצר בפברואר השנ, גליל שברה'אג'חג תושב בדואי

 פעילות על מודיעין לאסוף אותו והנחה לארגון שגייסו לבנוני חזבאללה מפעיל עם סעודיהב נפגש

 . מגוריו באזור ל"צה כוחות

הגיעו דיווחים רבים אודות מקרים בהם במהלך השנה . ניסיונות הגיוס פלשו גם למרחב האינטרנט

בהצעות להתגייס לפעילות טרור או להעביר מידע , ת האינטרנט לישראליםפנו גורמי טרור ברש

  .םמסווג עבור תשלו

 המלחמה בכספי טרור

 בפברואר 27-ב.  נרשמו מספר ציוני דרך משמעותיים בתחום המלחמה בכספי הטרור2009בשנת 

ועדה האחראית על התנהלותן התקינה של ( בבריטניה CHARITY COMMISSION""-פרסמה ה

על . בבריטניה" קרן אינטרפאל"דוח  מחקירת התנהלותה של , )וסדות ללא כוונות רווח בבריטניהמ

פרסום ממצאי בעקבות ". קואליציית הצדקה"רקע החקירה נדרשה הקרן להתנתק באופן מיידי מ

ומי " קואליציית הצדקה"ממייסדי , ס בכיר"פעיל חמא, פרשו השנה מהקואליציה עצאם יוסף, הדוח

עונשי מאסר כבדים , כמו כן . קרנות צדקה בבריטניה7וכן , כמנהל הביצועי של הקואליציהששימש 

אשר הורשעו בעבירות של מימון טרור באמצעות נגזרו השנה על פלסטינים אזרחי ארצות הברית 

ועונשים ,  מראשי הקרן2- שנות מאסר ל65 ;שבראשה עמדו" קרן האדמה הקדושה"-פעילותם ב

 . מאסר לנאשמים האחרים שנות15- ו20של 
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