שירות הביטחון הכללי
סיכום שנת  – 2008נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני
דצמבר 2008

סיכום שנתי 2008
נתונים ומגמות בטרור
הפלסטיני

www.shabak.gov.il

1

שירות הביטחון הכללי
סיכום שנת  – 2008נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני
דצמבר 2008

תוכן העניינים

נתונים ומגמות מרכזיות
• מגמות מרכזיות בשנת 3....................................... 2008
• מאפייני שנת  2008בטרור8-4...........................................
• נפגעים בפיגועי טרור7-4..............................................
• פיגועי התאבדות8....................................................

רצועת עזה
• רצועת עזה כמוקד מרכזי לטרור12-9....................................
• חמא"ס – התעצמות ו"בניין הכוח"13-12................................
• ניצול מדיניות הומניטארית14............................................
• סיני כזירת טרור מרכזית15...............................................
• "אלקעדה" ו"הג'האד העולמי"17-16.......................................

זירת איו"ש ומזרח ירושלים
• ירידה בהיקף הטרור ב-איו"ש18.........................................
• מאפייני הפיגועים באיו"ש וירושלים19-18................................
• מעורבות מזרח ירושלמים בטרור20....................................
המלחמה בכספי טרור21.........................................................
איראן ו"חזבאללה"22.............................................................
נספחים34-23.............................................................................

www.shabak.gov.il

2

שירות הביטחון הכללי
סיכום שנת  – 2008נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני
דצמבר 2008

מגמות מרכזיות בשנת 2008

• רמת פיגועים כללית דומה לשנים קודמות ,למרות ה"הרגעה" ,וזאת נוכח ההחרפה
שחלה ברצועה בחצי הראשון של השנה ,ולאחר סיום ה"הרגעה" ) 19דצמבר(.
• נשמרת מגמת הירידה במספר פיגועי ההתאבדות .גם השנה – כמו בשנה שעברה –
נרשם פיגוע התאבדות אחד )הפיגוע בדימונה ,בחודש פברואר ,הרוגה אחת28 ,
פצועים(.
• גידול במספר ההרוגים השנה ) 36לעומת  13בשנה שעברה(.
• הרצועה משמרת את מעמדה כ"יצרנית" הטרור העיקרית .רף גבוה של שיגורי רקטות
גם ביחס לשנה שעברה :למעלה מ 2000-שיגורים השנה ,לעומת  1271ב.2007-
• איו"ש

–

המשך

מגמת

הירידה

בנפח

הטרור

)בעיקר

בשומרון(.

מרבית הפיגועים ב-איו"ש השנה במתווים של טרור עממי; ירידה משמעותית בהיקף
פיגועי ירי ומטען.
• בירושלים – חל גידול במעורבות מזרח ירושלמים בטרור ,ובמספר הנפגעים מטרור
בעיר .בלטה תופעת "המפגע הבודד" ,שבאה לידי ביטוי ב 3-פיגועי דריסה ופיגוע
הירי הקטלני ב"מרכז הרב".
• סוף שנת  2008עומד בסימן סיום ה"הרגעה" וההסלמה בהיקף ירי תלול מסלול לעבר
ישראל ,ובעקבות זאת מבצע "עופרת יצוקה" .על-רקע כל זאת ,עלייה משמעותית
במספר הפיגועים ובמספר הנפגעים.
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מאפייני שנת  2008בטרור
נפגעים בפיגועי טרור
שנת  2008התאפיינה ברמת טרור דומה לרמתה בשנים האחרונות .זאת ,על אף
שה"הרגעה" שכוננה ברצועה במחצית השנייה של השנה )החל מ 19 -יוני( הביאה לירידה
דרסטית במספר הפיגועים שמקורם ברצועה .מנגד ,לפני ה"הרגעה" וגם לאחריה חלה
החרפה בעימות ברצועה ,כאשר החל מההכרזה על סיום ה"הרגעה" ) 19דצמבר( ועד
לתחילת מבצע "עופרת יצוקה" ) 27דצמבר( מבצעים גורמי הטרור ברצועה ,ובראשם
חמא"ס ירי של עשרות רקטות לעבר ישראל מדי יום.
למרות רמת הטרור הדומה ,במספר ההרוגים חלה השנה עלייה לעומת שנה שעברה36 :
הרוגים )נכון ל 29-דצמבר**( לעומת  13בשנת  .2007מספר ההרוגים השנה אף גבוה
ממספרם בשנת  30) 2006הרוגים(.

הרוגים מטרור פלסטיני בחתך חודשי 2008
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**הנתונים בסקירה נכונים לתאריך  29דצמבר ,ואפשר כי יחול בהם שינוי על רקע הלחימה בדרום.

שירות הביטחון הכללי
סיכום שנת  – 2008נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני
דצמבר 2008

הרוגים מתחילת העימות בחתך שנתי

451
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באשר להתפלגות ההרוגים – מרבית ההרוגים ) 21בני אדם( נהרגו בפיגועים שמקורם
ברצועת עזה 8 :אזרחים ישראלים נהרגו כתוצאה מירי תלול מסול )רקטות ופצצות מרגמה(
לעבר ישראל 4 ,חיילים נהרגו בפיגועי מטען בקו תפר הרצועה )מרחב הוברס( וברצועה7 ,
בני אדם ) 4חיילים 2 ,אזרחים ומתנדב זר( נהרגו כתוצאה מפיגועי ירי בקו תפר הרצועה
)מרחב הוברס( וברצועה ,ו 2-אזרחים בפיגוע חדירה בקו תפר הרצועה )מרחב הוברס(.

למעלה משליש מההרוגים ) 14בני אדם( נהרגו בפיגועי טרור בירושלים 8 :אזרחים בפיגוע
במרכז הרב ,בחודש מרס;  3אזרחים בפיגוע דריסה בחודש יולי;  2אנשי כוחות הביטחון
בפיגועי ירי בחודש ינואר ובחודש יולי; ואזרח אחד בפיגוע דקירה בחודש אוקטובר.

מתווה הפיגוע הקטלני ביותר השנה היה ירי מנשק קל ,ולאחריו ירי תלול מסלול:
 17בני אדם נהרגו כתוצאה מירי מנשק קל 10 :בירושלים ו 7-בפיגועים בקו תפר הרצועה
)מרחב הוברס( וברצועה.
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בירי תלול מסלול )רקטות ופצצות מרגמה( מהרצועה נהרגו  8בני אדם ) 4מהם במהלך
הימים האחרונים של חודש דצמבר(.
המתווים הנוספים :פיגועי מטען 4 :הרוגים; פיגועי דריסה 3 :הרוגים; פיגועי חדירה – 2
הרוגים; פיגוע דקירה – הרוג אחד; התאבדות – הרוגה אחת.

הרוגה אחת כתוצאה מטרור שמוצאו ב-איו"ש – ההרוגה בפיגוע ההתאבדות בדימונה
)פברואר .(2008

שני שליש מההרוגים השנה ) 25בני אדם( הם אזרחים וכשליש מהם ) 11הרוגים( הם אנשי
כוחות הביטחון .מבין אנשי כוחות הביטחון 8 :חיילים נהרגו ברצועת עזה 5 :בשטח הרצועה
) 3בפיגועי ירי ו 2-בפיגוע מטען( ו 3-בקו תפר הרצועה )מרחב הוברס( 2 :בפיגועי מטען ו1-
בפיגוע ירי ,חייל אחד נהרג מירי תלול מסלול לעבר נחל עוז ) 29דצמבר( 2 .אנשי כוחות
הביטחון נהרגו בירושלים.

גם במספר הפצועים חל השנה גידול לעומת  2007ו .2006-השנה נפצעו בפיגועי טרור 630
בני אדם )נכון ל 29-דצמבר  ,(2008לעומת  462פצועים בשנת  ,2007ו 383-פצועים בשנת
 .2006מרבית הפצועים השנה )כ 400-בני אדם( נפגעו בפיגועי ירי תלול מסלול מהרצועה
)נתוני הפצועים כוללים גם פצועי חרדה ,כתוצאה מפיגועי ירי תלול-מסלול(.
בולט מספרם של הפצועים כתוצאה מירי תלול מסלול במהלך חודש דצמבר )למעלה מ100-
פצועים( בעקבות ההסלמה בפיגועים עם סיום ה"הרגעה" )החל מ 19-דצמבר( ובעקבותיה
מבצע "עופרת יצוקה".
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פצועים מטרור פלסטיני בחתך חודשי 2008
סה"כ 630 :פצועים
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סה"כ 7,740 :פצועים
2284

1548
1002
630

2008

663
462

2007

383

2006

504
263

2005

2004

2003

www.shabak.gov.il

2002

2001

החל מ-
29/09/00

7

שירות הביטחון הכללי
סיכום שנת  – 2008נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני
דצמבר 2008

פיגועי התאבדות
השנה – כמו בשנה שעברה – נרשם פיגוע ההתאבדות אחד שבוצעו בתחומי ישראל:
הפיגוע בדימונה ) 4פברואר( ,בו נהרגה אזרחית ישראלית ,ונפצעו  28בני אדם.
המספר הנמוך של פיגועי ההתאבדות בשנתיים האחרונות מבטא את שימור מגמת הירידה
במספר פיגועי ההתאבדות בתחומי ישראל ,שהחלה לפני מספר שנים.
ברקע לירידה במספר פיגועי ההתאבדות ,נוכחות כוחות הביטחון בשטח ופעילות הסיכול
המתמשכת של השב"כ ,צה"ל ומשטרת ישראל ,אשר הקשו על תשתיות הטרור להוציא
פיגועי הרג המוני.

פיגועי התאבדות בשנים 2000-2008

סה"כ 146 :פיגועים
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רצועת עזה כמוקד מרכזי לטרור
רצועת עזה המשיכה ,גם השנה לשמר את מעמדה כ"יצרנית" הטרור המרכזית .למעלה
משני שלישים מהפיגועים שבוצעו השנה מקורם ברצועה.
מתווה הפיגוע הבולט ביותר מהרצועה הוא ירי תלול מסלול )רקטות ופצצות מרגמה( לעבר
ישראל .השנה נשמר רף פיגועים גבוה של פיגועים במתווה זה ,למרות שבמהלך המחצית
השנייה של השנה )החל מ 19-יוני( כוננה ברצועה ה"הרגעה" ,אשר הביאה לירידה דרסטית
במספר הפיגועים הכללי מהרצועה.
מנגד ,החל מחודש נובמבר וביתר שאת לאחר סיום ה"הרגעה" ) 19דצמבר( חלה הסלמה
משמעותית בירי מהרצועה ,ובתגובה לה יצאה ישראל למבצע "עופרת יצוקה" )החל מ27-
דצמבר( .במהלך ימי הלחימה )נכון ל 29-דצמבר( שוגרו למעלה מ 200-רקטות לעבר
ישראל ,כולל לעבר אשקלון ,נתיבות ואף אשדוד .הירי כלל רקטות תקניות )מסוג "גראד"( וכן
רקטות משופרות ,שהשיגו טווח של למעלה מ 30-ק"מ.
להלן נתוני שיגורי הרקטות בחתך חודשי )עד לפני תחילת מבצע "עופרת יצוקה"(:
שיגורי רקטות מהרצועה בחתך חודשי 2008
כינון ה"הרגעה"
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בפועל ,מספר שיגורי** הרקטות מהרצועה במהלך  2008גבוה ממספר השיגורים במהלך
 1276) 2007שיגורים( ,והוא עומד על למעלה מ 2000-שיגורים.
באשר למספר שיגורי פצצות המרגמה – במהלך דצמבר )ועד לתחילת מבצע "עופרת
יצוקה"( שוגרו  182פצצות מרגמה לעבר יעדים ישראליים .במהלך ימי הלחימה )נכון ל29-
דצמבר( שוגרו כ 100-פצצות מרגמה נוספות ,כך שמספר השיגורים במהלך  2008גבוהה
ממספרם במהלך שנת  1531) 2007שיגורים( ,והוא עומד על למעלה מ 1,600-שיגורים.
להלן גרף שיגורי פצצות מרגמה בחתך חודשי )עד לפני תחילת מבצע "עופרת יצוקה"(:

שיגורי פצצות מרגמה מהרצועה בחתך חודשי 2008
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**לתשומת לב כי הגרף מעודכן עד לפני מבצע "עופרת יצוקה" .יודגש ,כי במהלך  3ימי
הלחימה ) 29-27דצמבר( שוגרו כ 200-רקטות נוספות לעבר ישראל.

**הבהרה :השיגורים הם מספר הרקטות/פצצות מרגמה שנורו .לדוגמה :פיגוע ירי הכולל מטח של 3
רקטות/פצצות מרגמה ייספר כפיגוע אחד; שלושה שיגורים.

www.shabak.gov.il

10

שירות הביטחון הכללי
סיכום שנת  – 2008נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני
דצמבר 2008

שיגורי רקטות מהרצועה בין השנים 2000-2008
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**לתשומת לב כי הגרף מעודכן עד לפני מבצע "עופרת יצוקה" .יודגש ,כי במהלך  3ימי
הלחימה ) 29-27דצמבר( שוגרו כ 200-רקטות נוספות לעבר ישראל.

שיגורי פצצות מרגמה מהרצועה בין השנים 2000-2008
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**לתשומת לב כי הגרף מעודכן עד לפני מבצע "עופרת יצוקה" .יודגש ,כי במהלך  3ימי
הלחימה ) 29-27דצמבר( שוגרו כ 100-פצצות מרגמה נוספות לעבר ישראל.
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באשר למספר הנפגעים מפיגועי ירי תלול מסלול :השנה חל גידול במספר ההרוגים כתוצאה
מירי תלול מסלול 8 :הרוגים ) 4מהם בסוף השנה 29-28 :דצמבר( .זאת ,לעומת  2הרוגים
במהלך שנת .2007
גם במספר הפצועים מירי תלול מסלול חלה השנה עלייה ,והוא עומד על כ 410-פצועים )נכון
ל 29-דצמבר  ,(2008לעומת  343פצועים במהלך .2007

חמא"ס – התעצמות ו"בניין הכח"
במהלך  2008פעלה חמא"ס לביסוס שלטונה ברצועת עזה ,ובמקביל לבניין הכוח
והעצמת כוחה לקראת עימות אפשרי עם ישראל.
במחצית הראשונה של השנה חלה עלייה משמעותית בהיקף הטרור שמוצאו ברצועה,
אך נוכח צעדי התגובה של ישראל ,והאפשרות לכניסה מסיבית שלה לרצועה ,חתרה
חמא"ס לכינון ה"הרגעה" ,אשר בפועל נכנסה לתוקפה ב 19-יוני.
בתקופת ה"הרגעה" נמנעו גורמי חמא"ס ,בדרך כלל ,מביצוע פיגועים ,אך עמלו על
הכנת "פיגועי מדף" )פיגועים ,שההכנות העיקריות לקראתם הושלמו ,אך ביצועם נדחה
לעת אחרת( וכן על שדרוג יכולותיה הצבאיות של חמא"ס ועל "בניין הכוח" .במסגרת
זו ,ניכרו:
 oהקמת "סמי צבא" באמצעות ארגון פעילי השטח במתכונות צבאית ,וכן העברת
אימונים והכשרת לוחמים.
 oמאמץ לשיפור ושידרוג רקטות "הקסאם" מייצור מקומי ,ובכלל זאת הגדלת טווח
הירי ,דיוק הפגיעה והגדלת אורך "חיי המדף" ,לצורך אגירת מלאי.
 oהרחבת התווך התת-קרקעי .במסגרת זו נבנו אתרי שיגור רקטות תת-קרקעיים,
לפי מודל "שמורות הטבע" של "חזבאללה" ,ולצדם מערכת בונקרים למסתור,
אחסון אמל"ח ,וחדרי פיקוד .בין כל אלה נבנה מערך מסועף של מנהרות קשר,
www.shabak.gov.il
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כשהמטרה היא לאפשר מעבר וחיבור תת-קרקעי בין עמדות ,מוצבים ,מחנות
אימונים ,אתרי שיגור וכד'.
 oהברחות אמל"ח .בתחילת השנה )ינואר  (2008בלט אירוע פריצת הגבול בין
הרצועה למצרים ,במהלכו הוברחו לרצועה כמויות אדירות של אמל"ח משופר,
כולל רקטות תקניות מסוג "גראד" ,שבחלקן אף נעשה שימוש במהלך ירי לעבר
אשקלון ויעדים נוספים בנגב המערבי .במהלך השנה המשיך המאמץ להברחות
אמל"ח לרצועה באמצעות מנהרות ,במסגרתו הוכנסו אלפי קילוגרמים של חומר
נפץ ,המשמש לייצור רקטות ומטענים ,וכן אמל"ח תקני ,כדוגמת רקטות
ה"גראד" ,וכן מאות פצצות ומטולי נ"ט )נגד טנקים( .בנשק זה השתמש חמא"ס
לאורך  3ימי הלחימה בסוף השנה ,במהלכם שוגרו רקטות משופרות וארוכות
טווח לעבר ישראל ,כולל אשקלון ,נתיבות ,אשדוד ורהט.

www.shabak.gov.il
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ניצול מדיניות הומניטארית

בעקבות השתלטות חמא"ס על הרצועה )יוני  (2007והמשך ירי תלול מסלול מהרצועה
לעבר ישראל ,צמצמה ישראל את היתרי הכניסה מהרצועה לישראל למקרים
הומניטאריים בלבד ,תוך עריכת איזון פרטני בין הצורך הרפואי לבין הסיכון הביטחוני.
גורמים שונים ברצועה ,ובכלל זאת ארגוני הטרור מבקשים לעקוף הגבלה זו על יציאתם
לישראל ,ולפיכך התפתחה בשנה האחרונה ברצועה מעין "תעשייה" של זיוף אישורים
רפואיים .האישורים הללו מונפקים בידי רופאים או בתי חולים ברצועה תמורת תשלום,
גם כאשר המבקש כלל אינו סובל ממחלה כלשהי.
ארגוני הטרור זיהו את "חלון ההזדמנויות" של השימוש באישורים הומניטאריים לצורך
קידום פעילות טרור .במסגרת זאת הם:
 oמנפיקים אישורים רפואיים מזויפים ,כמתואר לעיל ,באמצעותם הם
מבקשים היתר כניסה לישראל.
 oמאתרים פלסטינים הזקוקים לטיפול רפואי ,ומגייסים אותם או את בני
משפחתם הקרובים כדי לנצל את יכולתם להשיג היתר כניסה לישראל.
 oמנצלים היתרי ביקור אותנטיים ,המונפקים לקרובי משפחה ,המלווים
חולים המאושפזים בישראל ,ומטילים עליהם משימות במהלך שהותם
בישראל.

www.shabak.gov.il
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סיני כזירת טרור מרכזית
במהלך שנת  2008הסתמנה סיני כזירת פעילות דומיננטית הן מול "הפנים" ,ובמיוחד
רצועת עזה ,והן כזירת פעילות מקומית.
בשטח ,התקיים מאמץ אינטנסיבי של תשתיות הטרור להחדיר מפגעים ומטענים ב"ציר
ה-ח" ,והדבר ניכר הן בגידול משמעותי במספר ההתרעות לפיגועים בסיני וממנה ,והן
במספר הפיגועים ,שמקורם בסיני ,שסוכלו .בפועל ,מדובר על מספר כפול של התרעות
ושל סיכולים ,לעומת שנה שעברה.
יתר על כן ,ניתן לומר כי שנת  2008בלטה במספרם הגדול של סיכולי פיגועים מסיני,
אשר היו אמורים להתבצע בשטח מדינת ישראל.

ניתן לאפיין את גזרת סיני כ:
• ציר מעבר להחדרת מפגעים ו-אמל"ח מהרצועה לישראל באמצעות "ציר ה-ח".
• מרחב להברחות אמל"ח איכותי לרצועת עזה ,וכן כמויות גדולות מאוד של
תחמושת.
• מרחב בו התבססו גורמי "הג'האד העולמי" וארגוני טרור נוספים ,שהקימו בו
בסיסי פעולה לפעילות מקומית והן כציר מעבר לזירות אחרות.

www.shabak.gov.il
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"אלקאעדה" ו"הג'האד העולמי"
בשנה האחרונה חלה עלייה ניכרת בחדירת של רעיונות "הג'האד העולמי" לזירה
הפלסטינית ובהתבססותה של פעילות מבצעית מצד גורמים פלסטיניים ,אשר אימצו
אידיאולוגיה זו.
מוקד הפעילות הוא ברצועת עזה ,שם פורחים – גם תחת שלטון חמא"ס – הארגונים
הפועלים ברוח רעיונות "אלקאעדה" ו"הג'האד העולמי" ,וחלקם מעורב בביצוע פיגועי
טרור כנגד יעדים זרים וישראלים .בין אלה ניתן למנות את "צבא האסלאם" בהנהגתו
של ממתז דע'מש; "צבא האומה" ,שהוקם בידי פורשי "ועדות ההתנגדות העממית",
ו"פת'ח אלאסלאם באדמת אלרבאט" ועוד קבוצות נוספות ,ביניהן" :אלג'לג'לאת" –
מסגרת שהקימו פורשי חמא"ס בעלי אידיאולוגיה אסלאמית קיצונית ,שמתנגדים
להתמתנות האידיאולוגית ,בראייתם ,אשר באה לידי ביטוי גם בכינון "ההרגעה"
ברצועה.
גם בישראל וב-איו"ש ניכרת עלייה משמעותית במספר הנחשפים לאידיאולוגיית
"הג'האד העולמי" .פעילים בודדים אף משתלבים בפעילות ההסברה של הארגונים,
וחלקם משמשים כסייענים לפעילות מבצעית שמטרתה ביצוע פיגועים כנגד יעדים
בישראל.
הכלי המרכזי להתרחבות פעילות ה"ג'האד העולמי" הוא רשת האינטרנט ,באמצעותה
מקיימים הפעילים קשר עם גורמי "הג'האד העולמי" ברחבי תבל ,וכן קשר בין איו"ש
והרצועה .הרשת מאפשרת גישה נוחה לאינדוקטרינציה ברוח אידיאולוגיית "הג'האד
העולמי" ,נותנת פרסום לפיגועים שביצעו ארגוני הטרור ,ובראשם "אלקאעדה" ברחבי
העולם ומאפשרת – באמצעות גלישה בפורומים – לרכוש ידע מבצעי כגון הכנת חומרי
נפץ; אופן הקמת קבוצת טרור ודרך התנהלותה כדי למנוע חדירה מודיעינית וחשיפה.
בשנה האחרונה נחשפו מספר התארגנויות והוגשו כתבי אישום נגד פעילים שהשתלבו
בצורה זו בפעילות "אלקאעדה""/הג'האד העולמי" .חלקם אף היו בשלבי תכנון של
ביצוע פיגועים ,אך נעצרו לפני שהצליחו להוציאם אל הפועל) .ראו דוגמאות בנספח(.
www.shabak.gov.il
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דחיפה נוספת לגיוס פעילים לרעיונות "הג'האד העולמי" התקבלה השנה באמצעות
נאומיהם של מנהיגי "אלקאעדה" ,אסאמה בן לאדן ,וסגנו אימן אלט'והרי ,אשר
התייחסו קונקרטית לזירה הפלסטינית וישראל .בלטו במיוחד  2נאומים של בן לאדן,
אשר פורסמו בחודש מאי השנה )ב 16-וב ,(18-בהם קרא בן לאדן את "לקיים ג'האד
לשחרור אדמת פלסטין" ולהיאבק להסרת המצור מעל הרצועה .בן לאדן אף תקף את
המשטרים הערבים ,וקרא להיאבק בהם ,נוכח תמיכתם בישראל.
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זירת איו"ש וירושלים

ירידה בהיקף הטרור ב-איו"ש
ב-איו"ש נשמר השנה רף פיגועים נמוך ,לעומת שנה שעברה ,זאת בין היתר ,נוכח
התקשותן של תשתיות החמא"ס ו"הג'האד האסלאמי" להוציא אל הפועל פיגועים,
בדגש על פיגועי הרג המוני .ברקע לקושי זה ,פעילות הסיכול המתמשכת של ישראל
נגד תשתיות הטרור ,בדגש על שורת סיכולים של פעילי גא"פ ,ובכלל זאת של ראשי
תשתיות ו"מבוקשים" )לפירוט הסיכולים הבולטים ב-גא"פ בשנת  – 2008ראו נספח(.
תרמה לירידה במספר הפיגועים גם פעילותם של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים בערים
בהם קיבלו אחריות ביטחונית )שכם ,ג'נין וחברון(.

מאפייני הפיגועים ב-איו"ש ובירושלים
ב-איו"ש  -נמשכת מגמת הירידה בנפח הטרור .זאת ,כפועל יוצא של פעילות הסיכול
של ישראל.
השנה בוצעו ב-איו"ש ובירושלים  762פיגועים )נכון למחצית חודש דצמבר ,(2008
לעומת  946פיגועים בשנת  ,2007ו 1,309-פיגועים בשנת .2006

מרבית הפיגועים השנה ב-איו"ש ובירושלים )למעלה מ 80-אחוזים( הם במתווה של
טרור עממי :דקירה ,תקיפה והשלכת בקבוקי תבערה .מתוכם  619הם פיגועי השלכת
בקבוקי תבערה.

www.shabak.gov.il
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במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ברצועה )החל מ 27-דצמבר( התקיימו ב-איו"ש ובמזרח
ירושלים הפגנות מחאה אלימות ,בעיקר באזורי ראמאללה )נעלין ,סלואד(; חברון
ובמזרח ירושלים )אבו דיס ,אלראם ומחנה הפליטים שועפט( .כן חלה עלייה במאפייני
פיגועי הטרור העממי ,ובכלל זאת  2פיגועי דקירה והשלכת עשרות בקבוקי תבערה
מדי יום.

השנה חלה ירידה חדה בפיגועים ירי ומטען 78 :פיגועי ירי ,לעומת  325פיגועים בשנת
 ,2007ו 52-פיגועי מטען ,לעומת  131פיגועים בשנת .2007

פיגועי ירי ומטען ב-איו"ש בין השנים 2006-2008

498
325
52

78

2008

131

2007
מטענים

236

2006

ירי

**נתוני  2008נכונים ל 16-דצמבר .2008

בירושלים נרשם מספר פיגועים דומה השנה למספרם ב 73) 2007-פיגועים( ,אך חל
גידול במספר הנפגעים כתוצאה מטרור .זאת ,נוכח הגידול במעורבות של מזרח
ירושלים בטרור ,וכן תופעת "המפגע הבודד" ,כפי שיתואר להלן.
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מעורבות מזרח ירושלמים בטרור
החל משנת  2008חלה עלייה ניכרת במספר הירושלמים המעורבים בטרור .הדבר בא
לידי ביטוי במספר פיגועים קשים שבוצעו בעיר ,בשנה האחרונה ,בידי תושבים
פלסטינים.
בין הפיגועים בלטו 3 :פיגועי דריסה ,שניים מהם באמצעות טרקטור :פיגועי ירי ,כולל
הפיגוע הקטלני בישיבת "מרכז הרב" )מרס  ,(2008בו נהרגו  8ישראלים ופיגועי
דריסה) .למידע מפורט על הפיגועים ראו בנספח(.
המאפיין המרכזי של פיגועים אלה הוא שהם בוצעו בידי "מפגע בודד" ,ללא שיוך
ארגוני ,ובדרך כלל ,ללא מעורבות קודמת בטרור .במקרים אחרים קיימת תשתית
עצמאית של מפגעים ירושלמים ,שהתארגנו על בסיס מקומי וללא הכוונה חיצונית.
המפגעים הירושלמים מנצלים את היכרותם האינטימית עם זירת הפיגוע ואת חופש
התנועה לו הם זוכים בתוקף מעמדם כתושבי העיר .לא מן הנמנע כי חלקם נתונים
ללחצים הנובעים מהשלמת "מרחב החיץ" באזור ירושלים והשלכותיו על הקשרים עם
האוכלוסייה הפלסטינית באיו"ש.
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המלחמה בכספי טרור
הלחימה בטרור בתקופתנו היא מאמץ משולב לא רק לאיתור מפגעים ולסיכול פעילותן של
תשתיות הטרור ,אלא גם הפעלת כל האמצעים שמטרתם להקשות על ביצוע הפיגועים.
זאת ,בין היתר באמצעות "יבוש" מקורות המימון לטרור ,או במילים אחרות :מימון הטרור
מאפשר לו להתקיים ,ובלעדיו גד הסיכוי לעצירת הטרור.
מבחינה זו השנה )מאי  (2008הושלם שלב נוסף במאבק במימון טרור ,עם הוצאתן אל
מחוק לחוק של  36קרנות צדקה ברחבי העולם ,החברות ב"קואליציית הצדקה" ,שהוכרזו
כהתאחדויות בלתי מותרות בישראל .בנוסף" ,קואליציית הצדקה" הוכרזה )נובמבר (2008
כארגון טרור על ידי משרד האוצר ב-ארה"ב.
"קואליציית הצדקה" הוא ארגון גג ,המאגד בתוכו עשרות קרנות אסלאמיות קיצוניות,
הפועלות באירופה ובמדינות המפרץ ,ומהווה חלק ממערך גיוס הכספים עבור חמא"ס.
מדי שנה מעבירה "קואליציית הצדקה" ל-חמא"ס עשרות מיליוני דולרים שנאספו ב-חו"ל.
הכספים מועברים ל"שטחים" באמצעות בנקים ,חלפני כספים ,וחברות עסקיות ,והם
משמשים לתחזוק המערך התשתית האזרחית של חמא"ס )ה"דעווה"( וכמובן גם למימון
טרור.
בעקבות המהלך הנ"ל הוצא )אוגוסט  (2008צו סגירה למשרד "מוסד אלאקצא" באום אל-
פחם ,לאחר שהוכח כי "המוסד" – מהגופים המרכזיים של הפלג הצפוני של "התנועה
האסלאמית" בראשות ראא'ד צלאח – מקיים שיתוף פעולה נרחב עם מפקדת חמא"ס
בירושלים ,ומקבל מימון מגופי המימון הבלתי חוקיים של חמא"ס ,וביניהם "קואליציית
הצדקה".
התפתחות נוספת בתחום זה ,שעתידה לסייע למאבק בכספי טרור ולשיתוף הפעולה
הבינלאומי בנושא הוא הרשעתם של  5פלסטינים אזרחי ארה"ב ,אשר הואשמו במימון טרור
באמצעות קרן האדמה הקדושה .במשפטם של ה ,5-שבו העיד איש שב"כ כעד מומחה,
ושהגיע לסיומו בסוף נובמבר  2008הרשיע חבר מושבעים פדראלי בדאלאס את ה 5-בכל
סעיפי האישום ,ובכלל זאת :תמיכה בטרור ,הלבנת כספים ,עבירות מס והעברת למעלה מ-
 12מיליון דולרים לגופי צדקה של חמא"ס ב-איו"ש וברצועת עזה.
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איראן וחזבאללה
גם השנה בלטה מעורבותם של איראן וחזבאללה בעידוד טרור כלפי ישראל .איראן
פעלה בשיתוף פעולה עם חמא"ס ,ועם ממשלתה ברצועה ,וכן מול פעילי הטרור של
הארגונים הפלסטיניים .זאת ,הן באמצעות מימון גורמי טרור ,והן בתחום המבצעי של
אספקת אמל"ח והעברת הכשרות צבאיות מבצעיות ,שהועברו בדרך כלל בשטחה.
בהקשר זה ,בלט השנה גם הממשק עם סוריה ,שאפשרה את מעברם של מועמדי
ההכשרות והאימונים באיראן בשטחה.
"החזבאללה" – הזרוע הביצועית של איראן מול ישראל ו"השטחים" פעל אף הוא
במאפיינים אלה ,למימון והכוונת טרור של הארגונים הפלסטיניים ב"שטחים" ,ובמקביל
חתר להגדיל את חדירתו גם בקרב ערביי ישראל .זאת ,בין היתר באמצעות גיוס ערבים
ישראלים ששהו ב-חו"ל למטרות לימודים .המגויסים הללו שימשו בידי הארגון כמקור
מידע להרחבת המידע על ישראל ,בדגש על מתקנים צבאיים ,תשתיות חשובות ויעדים
לביצוע פיגועים ,וכן לאיתור מגויסים חדשים.
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נספחים
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נספח א
דוגמאות לפעילות טרור תחת אידיאולוגיית "הג'האד העולמי" במהלך :2008

 .1ביולי  08הוגשו כתבי אישום כנגד שישה צעירים ,אזרחים ישראלים ותושבי
מזרח ירושלים ,חלקם סטודנטים באוניברסיטה העברית ,אשר חברו
לקבוצה דתית סגורה ,שפעלה באזור ירושלים ותכננה להקים תשתית של
"אלקאעדה" בישראל .הקבוצה נהגה לקיים את מפגשיה במסגד אלאקצא
בירושלים .במחשבים של חלקם נמצאו לצד תכנים אסלאמיים קיצוניים,
שהופצו באתרי האינטרנט השונים ,גם הוראות להכנת מטעני חבלה וחומרי
נפץ .מחמד נג'ם ,אחד מחברי הקבוצה ,הודה בחקירתו כי בינואר  08תכנן
לבצע פיגוע להפלת מסוק של אישיות בכירה שתנחת במנחת הסמוך
לאוניברסיטה העברית ,בקרבתו הוא מתגורר .באותה תקופה ביקר
בישראל הנשיא האמריקני בוש .נג'ם הסריט באמצעות מכשיר הטלפון
הסלולארי שברשותו מסוקים הממריאים ונוחתים במנחת ,וכן ביצע פניה
בפורום אינטרנט "הג'האד העולמי" בה שאל לגבי האפשרות להפיל את
מטוסו של הנשיא בוש.
 .2ביולי  08הוגשו כתבי אישום כנגד שני צעירים בדואים ,תושבי רהט ,שהודו
בחקירתם כי עמדו בקשר עם פעילים של "הג'האד העולמי" והעבירו להם -
באמצעות הפורומים האינטרנטיים  -מידע על יעדים אפשריים לביצוע
פיגועי התאבדות בישראל )ביניהם :בסיסי צה"ל ,אתרי בילוי באילת ,תחנה
מרכזית בבאר שבע ,תחנת הרכבת בלהבים ,תחנת הכוח באשקלון ,מגדלי
עזריאלי בתל אביב ,נתב"ג ועוד( .כן הועבר מידע על מקומות אפשריים
בהם יוכלו מפגעים להסתתר .בנוסף ,אספו השניים באמצעות רשת
האינטרנט מידע על אופן הכנת חומר נפץ ו-אמל"ח וסייעו בהפצת חומרי
תעמולה והסתה לביצוע פיגועים כנגד יעדים ישראליים ומערביים.
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 .3בפברואר  08הוגשו כתבי אישום כנגד שני צעירים דתיים מג'לג'וליה,
שפעלו בהשראת רעיונות "הג'האד העולמי" ו"אלקאעדה" .הפעילים הודו
בחקירתם כי ניסו להוציא לפועל מספר פיגועים ,ובהם :ניסיונות לדקור חייל
בצומת כפר קאסם ,לחטוף ממנו את נשקו ולבצע פיגוע ירי לעבר חיילים,
וכן הם תכננו לדקור את השומר בכניסה ליישוב שדי חמד ,לחטוף את נשקו
ולבצע פיגוע ירי ביישוב ,בנוסף ,הם הודו בהכנת מטעני חבלה מאולתרים,
אותם למדו להכין באמצעות האינטרנט.
 .4באוגוסט  08הוגש כתב אישום כנגד חאלד אבו רקייק ,תושב תל שבע בן
 ,24אשר היה מעורב בפעילות של "הג'האד העולמי" .בחקירתו מסר אבו
רקייק כי נהג לגלוש באתרים המזוהים עם "אלקאעדה" ו"הג'האד העולמי",
הקוראים ,בין היתר ,להשמדת מדינת ישראל .הוא השתתף בפורומים
שבמסגרתם בא במגע עם פעילי "הג'האד העולמי" ,עימם שוחח בנושאי
פיגועי התאבדות ברחבי העולם .אבו רקיק הוריד מאתרים אלה למחשבו
חומרי הסתה כגון :שירי אסלאם המעודדים פיגועי טרור ,סרטי פיגועי
התאבדות ,הוראות הכנה למטעני חבלה וסרטונים להכנת חומרי נפץ
מסוגים שונים .אבו רקיק תכנן )סמוך לשנת  (2004להקים חולייה צבאית
ולבצע פיגועי התאבדות בישראל ,ואף פנה לחברו ללימודים בהצעה לבצע
פיגוע התאבדות בתחנה המרכזית בבאר שבע ,אך האחרון סרב להצעה
.סמוך לשנת  2006תכנן אבו רקייק לייצר מטען חבלה מחומר כימי שהשיג
כדי להטמינו מזרחית לתל שבע ,במסלול שבו נוהגים לעבור סיורי ג'יפים
של צה"ל.
 .5באוגוסט  08הורשע ונדון ל 6-שנות מאסר יוסף מקדאד ,יליד  ,1987תושב
מחנה הפליטים שאטי ברצועה ,בגין פעילותו להקמת שלוחה של
"אלקאעדה" ברצועה ,שתפעל צבאית כנגד יעדים ישראליים .מקדאד
ונוספים פעלו להפצת האידיאולוגיה של "אלקאעדה" ,עמדו בקשר
אינטרנטי עם פעילים שלה בעולם ,ואף קיימו מפגש עם פעילי "אלקאעדה"
בסעודיה ,מהם קיבלו מימון לפעילותם.
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 .6בפברואר  08הוגש כתב אישום כנגד חסן קריע ,יליד  ,1987תושב אבו
דיס ,בגין הקמת חוליה צבאית על בסיס רעיונות "אלקאעדה" במטרה
לפעול כנגד יעדים בישראל ובגין ייצור מטען וחומרי נפץ בהתאם להנחיות
אותן איתר באתרי אינטרנט מזוהי "הג'האד העולמי" .בחקירתו עלה ,כי
קריע קיים קשר עם פעיל "הג'האד העולמי" ב-חו"ל ,באמצעות הפורומים,
וביקש ממנו מימון לפעילות החוליה .בנוסף ,טרם מעצרו פנה קריע,
באמצעות אחד מאתרי האינטרנט ,והציע מידע הכולל מפות ותמונות אשר
יוכל לסייע בפגיעה בנשיא בוש בעת ביקורו בישראל.
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נספח ב'
מעורבות מזרח ירושלמים בפעילות טרור  -פיגועים בולטים ב:2008-

• פיגוע דריסה בכיכר צה"ל ) 22ספטמבר( באמצעות רכב פרטי ) (BMWבה נהג )ללא
רישיון( קאסם מג'רבי ,תושב ג'בל מכבר ,שבני משפחתו מוכרים כפעילי חמא"ס.
כתוצאה מהפיגוע נפצעו  18אזרחים ישראלים ,רובם חיילים ,מתוכם  2באורח קשה.
• פיגוע דריסה ברחוב מאפו ) 22יולי( באמצעות טרקטור ,נהוג בידי ע'סאן אבו תיר,
תושב אום טובא .בפיגוע נפצע אזרח ישראלי באורח קשה ו 22-באורח קל.
• פיגוע ירי בעיר העתיקה ) 11יולי( באזור שער האריות .שוטר מג"ב נהרג ושוטר נוסף
נפצע .הפיגוע בוצע בידי תשתית שרוב חבריה הם תושבי צפון ירושלים בעלי תעודות
זהות ישראליות.
• פיגוע דריסה ברחוב יפו ) 2יולי( באמצעות טרקטור ,אשר בוצע בידי חוסאם דויאת,
תושב צור באחר .בפיגוע נהרגו  3ישראלים ונפצעו  42נוספים ,מהם  2באורח בינוני.
• פיגוע דקירה ) 18מרס( בעיר העתיקה סמוך לשער שכם .אזרח ישראלי נפצע.
• פיגועי ירי/הקרבה ) 6מרס( בישיבת "מרכז הרב" ,שבוצע בידי עלאא' אבו דהים,
תושב ג'בל מכבר .בפיגוע נהרגו  8ישראלים ונפצעו  12נוספים.
• פיגוע ירי ) 24ינואר( במחסום ראס חמיס )סמוך למחנה הפליטים שועפאט( .שוטר
מג"ב נהרג ושוטרת נפצעה באורח קשה.
• **בנוסף ,בוצע פיגוע דקירה ) 23אוקטובר  (08בירושלים בידי מפגע מאיו"ש .אדם
אחד נהרג ושוטר נפצע באורח קשה.
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נספח ג'
דוגמאות לסיכולים בולטים של פעילי גא"פ איו"ש במהלך :2008

דצמבר  - 2008במהלך ניסיון למעצרו של גהאד אחמד אמין נואהדה ,יליד  ,1988תושב
יאמון נהרג במהלך ניסיון לעוצרו.
ג'יהאד השתייך לתשתית צבאית של "הג'האד האסלאמי" ביאמון ,שפעלה בשנים האחרונות
באופן רציף להוצאת פיגועים בעורף ישראל ,במתווים שונים ,כולל פיגועי ירי ומטען כנגד
אזרחים וכנגד כוחות הביטחון .

אוגוסט  – 2008מעצר תשתית של פעילי "הג'האד האסלאמי" מאזור רמאללה ,בה חברים
גם שני צעירים ערבים תושבי שפרעם .מחקירת העצורים עלה כי התשתית תכננה לבצע
פיגוע ירי לעבר מחסום צה"ל באזור רמאללה ,וכן לפגוע בחשודים בשיתוף פעולה עם
ישראל .חברי התשתית העלו את הרעיון להתנקש בישראלים בתפקידי מפתח כגון טייסים,
מדענים ומרצים באוניברסיטאות – אך תכנונים אלה היו בשלבים ראשוניים .שני הערבים
הישראלים פעלו לגיוס כספים לצורך רכישת אמל"ח ,ואף ניסו ליצור קשר עם מפקדת
הגא"פ בסוריה .ברשות התשתית הוחזק אמל"ח ,אשר שימש לאימונים ,ואף תוכנן לעשות
בו שימוש במהלך הפיגוע המתוכנן כנגד מחסום צה"ל באזור רמאללה.

יוני  – 2008טארק גומעה אחמד אבו-גאלי ,יליד  ,1983תושב ג'נין ,מבוקש בכיר של
"הג'האד האסלאמי" ,נהרג במהלך ניסיון לסכל ביצוע פיגוע של הגא"פ .תשתית הגא"פ
בצפון השומרון הייתה מעורבת ,בשנים האחרונות ,במספר פיגועי התאבדות בעורף ישראל,
ובפיגועים חמורים בשטחי "הרשות הפלסטינית" ,והיא נחשבה לאחד מגורמי האיום
המרכזיים באזור השומרון בשנים האחרונות .אבו גאלי ,שהיה מבכירי הגא"פ הצבאי בג'נין,
עמד בראש חולייה צבאית שעסקה )ינואר  (08בגלגול פיגוע מכונית תופת ,שסוכל בעקבות
מעצר המתאבד ומרבית המעורבים.
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אפריל  - 2008במהלך פעילות משותפת למעצר מבוקשים בקבאטיה נהרגו ראש
תשתית "הג'האד האסלאמי" הצבאי בקבאטיה וסייענו .במהלך המבצע נתפסו על גופות
המחבלים נשק מסוג  ,16-Mשלושה אפודים ,מטען ואמצעי לראיית לילה .תשתיות
הגא"פ בשומרון פועלות באופן נמרץ להוצאת פיגועי התאבדות ופיגועי תופת בגזרה
ובשטח ישראל.
מרץ  - 2008מחמד שחאדה תעמרי ,ו 3-מבוקשים נוספים של "הג'האד האסלאמי" ,שהיוו
את ההנהגה הצבאית של הארגון בבית לחם ,נורו ונהרגו במהלך ניסיון למעצרם .המבוקשים
היו חמושים ברובים ובאקדחים.
תעאמרי ,ששימש כראש הגא"פ הצבאי בעיר ,היה מבוקש למעצר מזה כ 8 -שנים .זאת,
בגין השתתפותו במספר פיגועי תופת ,בהם נהרגו ונפצעו ישראלים רבים .הנוספים ,שהיוו
את חברי תשתיתו הצבאית ,נטלו ,אף הם חלק בפיגועים ,בהם נהרגו אזרחים .התשתית
פעלה מאז תחילת ההתקוממות ,והמשיכה בפעילות ענפה גם בשנים האחרונות .התשתית
קיימה קשר ישיר עם מפקדת הגא"פ בסוריה ,וקיבלה ממנה הנחיות לפעילות.

מרץ  - 2008צאלח קרקור ,מבכירי התשתית הצבאית של "הג'האד האסלאמי" בצפון
השומרון ,נהרג במהלך ניסיון לעוצרו ,לאחר שביצע ירי וזרק מטענים לעבר הכוחות .על
גופתו נמצאו נשק ומטענים נוספים .קרקור היה מעורב בצורה דומיננטית בתכנון פיגוע
התאבדות ביחד עם פעילים נוספים של הגא"פ.

ינואר  – 2008מעצר מחמד עיסא חליל עבדה ,ראש "הג'האד האסלאמי" בבית לחם .עבדה
פיקד על מספר חוליות

של ה-גא"פ ,והיה מעורב בהכוונה ובמימון פיגועים כנגד יעדים

צבאיים ואזרחיים במהלך שנות ההתקוממות האחרונה .בנוסף ,הוא היה גורם משמעותי
בקביעת מדיניות הארגון ,לא רק באזור בית לחם ,אלא בכל יהודה.
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ינואר  - 2008במהלך פעילות של כוחות הביטחון נהרג וליד עביד ,ראש תשתית
"הג'האד האסלאמי" הצבאי בצפון השומרון ,ופעיל גא"פ נוסף נעצר .על גופתו של
עביד נמצא רובה מסוג  .16-Mעביד היה האחראי הישיר להוצאתם של פיגועי
התאבדות קשים ,כולל פיגוע ההתאבדות בתל אביב )באפריל  (2006בו נהרגו 11
בני אדם ועוד עשרות נפצעו.
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נספח ד'
דוגמאות למלחמה בכספי טרור – :2008

אוגוסט  - 2008סגירת מבנה באום אל פאחם השייך ל"מוסד אלאקצא" ,אשר הוכרז
כ"התאחדות בלתי מותרת" .צו הסגירה נחתם ע"י שר הביטחון ,בהתאם לסמכותו בסעיף 84
לתקנות ההגנה )שעת חרום(  .1945במקום נתפסו מסמכים ,מחשבים וציוד נוסף.
"מוסד אלאקצא" הוקם בשנת  2000ע"י שיח ראא'ד צלאח ,והוא הגוף המרכזי והבולט של
הפלג הצפוני של "התנועה האסלאמית" .גוף זה מופקד על מרבית המיזמים של הפלג,
ומהווה נדבך חיוני במערכת הארגונית שלו.
אודות המוסד הצטבר מידע שהצביע על קיום פעילות משותפת עם מפקדת החמא"ס
בירושלים ,במימונה ,בין היתר ,של "קואליציית הצדקה" )ארגון גג של קרנות אסלאמיות
קיצוניות ברחבי העולם אותן מפעילה חמא"ס ,ואשר הוכרז בשנת  2002ע"י שר הביטחון
כ"התאחדות בלתי מותרת בישראל"(.
"קואליציית הצדקה" העבירה עבור הפעילות המשותפת של חמא"ס ו"מוסד אלאקצא"
בירושלים סכומי כסף גדולים ללא רישום ותיעוד ,וזאת ,באמצעות חלפני כספים ,הברחות
והעברות בנקאיות.
"מוסד אלאקצא" שימש כזרוע הביצועית של מפקדת ה"דעווה" של ארגון החמא"ס באזור
ירושלים ,ואנשיו סייעו לפעילי חמא"ס בירושלים בהעברת סיוע כספי ולוגיסטי לטובת
פעילותם הארגונית בירושלים .לציין ,כי כספים שהועברו מאגודות חמא"ס ברחבי העולם
לגורמי התנועה ב-איו"ש וברצועת עזה שימשו ,בין היתר ,להוצאתם לפועל של פעולות טרור.
"מוסד אלאקצא" קיים שת"פ עם המוסדות "רפאדה" ו"ופאדה" שפעלו בעבר מטעם החמא"ס
ובשנת  2005הוכרזו כ"התאחדות בלתי מותרת".

פברואר  – 2008חשיפת פעילות מוסד המכונה "מועדון ההשכלה" ,הממוקם בכפר צור
באהר ,בדרום ירושלים כמוסד הפועל מטעם חמא"ס והגדרתו כ"התאחדות בלתי מותרת".
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במסגרת חקירות של פעילי חמא"ס מאזור ירושלים הצטברו ראיות רבות ביחס לפעילות
המוסד אשר נוהל על ידי פעילי חמא"ס וזכה למימון שוטף ונרחב מגורמי חמא"ס בארץ
ובחו"ל.
עוד עלה כי המוסד היווה אחד מאבני היסוד של פעילות ה"דעווה" שמקיים חמא"ס
בירושלים ,שמטרתה גיוס קהל תומכים רחב למען התנועה .ניסיון העבר מלמד כי רבים
מפעילי החמא"ס שהיו מעורבים בפעילות טרור כנגד ישראל התחנכו על ברכי הפעילות
החברתית-דתית ,התמימה כביכול ,שקיימה תנועת חמא"ס באופן מתמשך בקרב כלל
האוכלוסייה.
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נספח ה'
דוגמאות למעורבות איראן ו"חזבאללה" בעידוד טרור כלפי ישראל ב:2008

מעורבותה העמוקה של איראן בעידוד טרור כלפי ישראל ,בין היתר ,באמצעות מתן תמיכה,
מימון והכשרות צבאיות לפעילים של פלגי הטרור הפועלים ברצועה נגד ישראל ,ניכרת
במיוחד במהלך .2008
לדוגמה :באפריל  – 2008נעצר עלאא אבו מדיף ,פעיל פלג "אבו ריש" אשר עבר אימונים
צבאיים מתקדמים באיראן .פעילי פלג "אבו ריש" ברצועה ,עומדים בקשר עם גורמי הכוונת
טרור מלבנון ,והיו מעורבים בעימות הנוכחי בביצוע טרור נגד ישראל ,בעיקר במתווה של
פיגועי ירי תלול מסלול והנחת מטענים נגד כוחות צה"ל.
אבו מדיף נמנה על קבוצת פעילים – אשר יצאה מהרצועה דרך מעבר רפיח למצרים ,וטסה
מקהיר לדמשק ומשם לאיראן – הועברה למחנות צבאיים מבודדים באזור הררי באיראן,
ועברה שם הכשרה צבאית נרחבת.
ההכשרה כללה אימונים גופניים ,ניווטים ,הנחלת ידע צבאי כגון תפעול נשק מסוגים שונים
)נק"ל ,מקלעים ,יידוי רימונים ,נ"ט( וביצוע ירי חיי ומטווחים; הרכבה והפעלת מטעני חבלה
לצד שעורי אינדוקטרינציה )ישראל ו-ארה"ב כמקור הרשע( וכן פעילות חשאית כגון ניעור
עיקוב וכד'.
כמו כן ,אבו מדיף היה מעורב בירי רקטות לעבר ישראל בתקופה האחרונה ואף הביע
הסכמתו ב 2-הזדמנויות שונות לשמש כמפגע מתאבד בפיגוע נגד כוחות צה"ל באזור שער
כיסופים .הוא צולם לשם כך אך הפיגועים )אחד בשיתוף עם חז"ד ,והאחר בשיתוף עם "צבא
האסלאם"( לא יצאו אל הפועל.

"החזבאללה" מנצל את זירת אירופה )בה טרם הוכרז כארגון טרור( לצורך גיוס והפעלה של
סוכנים ,תוך שימוש בפלטפורמות לגיטימיות לכאורה ,כגון עמותות וארגוני צדקה ,זאת בדגש
על ערבים ישראלים השוהים בחו"ל ,בין היתר לצורך לימודים.
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לדוגמה :ביולי  – 2008נעצר חאלד קשקוש ,יליד  ,79מוצאו מקלנסווה ,אשר התגורר בשנים
האחרונות ולמד רפואה בגוטינגן/גרמניה .בחקירתו בשב"כ סיפר קשקוש על קשריו לארגון
"החזבאללה" ,במהלכם התבקש לספק למפעיל הארגון מידע אודות ישראל ,לרבות שמות
של אזרחים ישראלים הלומדים בחו"ל וזאת במטרה לגייסם לשירות ה"חזבאללה" .קשקוש
הונחה לנסות ולהתקבל לעבודה באחד מבתי החולים בישראל במטרה לאסוף מידע אודות
אנשי ביטחון או חיילים המאושפזים שם ,וכן עבר הדרכה בסיסית בהקשר להתנהלות
ביטחונית שתימנע את חשיפתו .עבור פעילותו למען ה"חזבאללה" הוא קיבל סכום של
 13,000יורו.

________________
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