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מעורבות נשים פלסטיניות בטרור

הקדמה
מאז ספטמבר  2000הצטרפו נשים פלסטיניות למעגל הטרור ,הן כמבצעות פיגועים
והן כסייעניות .במהלך  2004הסתמנה מגמת עלייה משמעותית במעורבות נשים
בהיבטי הפח"ע השונים ,מגמה אשר המשיכה גם בשנת  ,2006כאשר מתוך 5
פיגועי התאבדות בשנה זו 2 ,בוצעו על ידי נשים פלסטיניות.
מאז ספטמבר  2000הלכה והתרחבה תופעת השימוש בנשים למטרת ביצוע פיגועי התאבדות
ופיגועים במתווים אחרים .במהלך שנים אלה נחשפו מעל ל 100 -מקרים בהם היו מעורבות
נשים בפעילות חבלנית עוינת כנגד מטרות ישראליות ,מתוכן  10נשים פלסטיניות ביצעו
פיגועי התאבדות בהם נהרגו  37אזרחים ישראלים ונפצעו  303נוספים.
החל מ 2004-מסתמנת עלייה משמעותית במעורבות נשים בהיבטי הפח"ע השונים ,בהשוואה
להיקף מעורבותן בטרור בשנים הקודמות .עם זאת ,בשנת  ,2005במהלכה הוכרז על תקופת
ה"רגיעה" חלה ירידה בכמות הפלסטינים המעורבים בטרור ובתוך כך גם במספר הנשים
המעורבות .בשנת  2006המשיכה מגמת העלייה של מעורבות נשים פלסטיניות בטרור ,לאחר
שבשנה זו נעצרו על ידי שירות ביטחון כללי  19נשים פלסטיניות ,ושתיים נוספות ביצעו פיגועי
התאבדות.
ארגוני הטרור ,המבצעים את הפיגועים ,מבקשים לנצל את היתרונות הגלומים בהפעלתן של
נשים לצורך ביצוע פיגועים בעיקר בתחומי ה"קו הירוק" ,זאת מתוך ההנחה כי אישה נתפסת
כמעוררת חשד פחות מאשר גבר .במרבית המקרים בהם היו מעורבות נשים ,היו המפגעות
מודעות לצורך שלהן בהסוואה ,באופן אשר יאפשר להן להיטמע ברחוב הישראלי .המפגעות
ניסו לשוות לעצמן מראה מערבי הכולל בין היתר לבוש שאינו שמרני כגון בגדים קצרים ,בגדי
היריון ותספורות מודרניות .ברוב המקרים האמורים ,מדובר בנשים הממוקמות בשני קטבי
החברה הפלסטינית ,אשר בדרך כלל אינן עונות על הדימוי ה"מקובל" של ה"אישה הפלסטינית
הממוצעת" .ניתן למצוא ביניהן נשים משכילות בעלות מקצועות חופשיים ובד בבד גם נשים
צעירות ועממיות נטולות השכלה גבוהה ומקצוע.
שילובן של נשים בפעילות טרור נחלק לרמות שונות ,כאשר השיא הוא כאמור תופעת הנשים
המתאבדות או מי שהיה בכוונתן לבצע פיגועי התאבדות ,אך כוונתן סוכלה בטרם הספיקו
לממש את כוונותיהן .בנוסף ,שימשו נשים כסייעניות לפעילות זו הן בתכנון והן באופן הביצוע.
ראוי לציין כי התופעה של מעורבות נשים פלסטיניות בפעילות חבלנית עוינת מוכרת מן העבר
ב"היסטוריה הפלסטינית" .דוגמאות בולטות לכך הן עטאף עליאן ,פעילה בכירה בארגון הג'האד
האסלאמי שתכננה לבצע בשנת  1987פיגוע התאבדות באמצעות פיצוץ מכונית תופת
בירושלים .עטאף היתה כלואה בישראל במשך  10שנים ושוחררה בשנת  .1997דוגמא בולטת
נוספת היא המחבלת לילה ח'אלד פעילה בכירה בארגון החזית העממית לשחרור פלסטין
שהייתה מעורבת בחטיפת מטוס ישראלי בשנת .1969
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פרופיל הנשים המעורבות בפח"ע
מבחינת מאפייני כלל הנשים שהיו מעורבות בפעילות טרור אם כמתאבדות או כסייעניות  -ניתן
לשרטט המכנה המשותף הבא:
סטאטוס משפחתי  -מרביתן רווקות .מספר קטן ביותר מנשים אלה הינן גרושות ואמהות לילדים
ובדרך כלל משמשות כסייעניות.
בהקשר זה ראוי לציין כי המפגעת שביצעה את פיגוע ההתאבדות במחסום ארז ) ינואר ,2004
פיגוע בהכוונת החמא”ס( הייתה נשואה ואם לילדים רכים – עובדה שגררה ביקורת בציבור
הפלסטיני והערבי ובקרב גורמי חמא”ס.
גיל – מרבית הנשים הן בשנות העשרים לחייהן ,המפגעות צעירות יותר מהסייעניות .יוצאת דופן
הינה פאטמה נג'אר ,בת  – 64המפגעת המבוגרת ביותר עד כה אשר ביצעה פיגוע התאבדות
כנגד כוחות צה"ל בנובמבר .'06
השכלה – ככל הידוע כשליש מכלל הנשים המעורבות בפעילות טרור הנן בעלות השכלה גבוהה,
ולשליש נוסף מהן השכלה תיכונית )היתר לא ידוע( .נתונים אלה מחזקים את המוכר כי נשים
)בדגש על מתאבדות( הן משכילות יותר ,בהשוואה לגברים מתאבדים.
מניעים – המניע העיקרי למעורבות הנשים בפעילות טרור הוא אישי )לצד הגורם הבסיסי –

המניע הלאומני( ,כך למשל ,עולה המניע הרומנטי – קרי ,קשרים רומנטיים עם פעילים צבאיים
המעורבים בגיוסן ,כמו גם מצוקות אישיות ,כגון – נטיות התאבדות על רקע ייאוש מהחיים
והתנגדות ההורים לנשואי הבת.
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נשים מתאבדות מתחילת העימות  -נתונים*
כללי 78 :מתאבדות 10 ,מתוכן ביצעו פיגועים 68 ,נעצרו בגין כוונה לבצע פיגועי התאבדות.
גיל :מרבית הנשים בשנות העשרים לחייהן.
מצב משפחתי 63 :מהנשים הן רווקות 6 ,גרושות 7 ,נשואות 2 ,אלמנות .יש לציין כי מרבית
הנשים הנשואות והגרושות הינן אמהות לילדים.
השכלה 26 :מהנשים בעלות השכלה תיכונית ,ל 26 -נשים השכלה גבוהה) ,היתר לא ידוע(.
מוצא :שומרון – ,47יהודה –  ,20אזור ירושלים –  ,2רצועה – .7
ארגון מגייס :פת"ח –  43חז"ע –  ,6בין ארגוני –  ,3גא"פ  ,13 -חמא”ס – ) 2היתר לא ידוע(.

* הנתונים נכונים לתאריך  10יולי .'07
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נשים פלסטיניות מתאבדות
 6נובמבר  :2006פיצוץ מחבלת מתאבדת בבית חנון ,פצוע אחד.
מירפת מסעוד ,תושבת ג'באליה ,בת  ,18אשר פוצצה עצמה סמוך לכוחות צה"ל ששהו בבית
חנון במסגרת מבצע "ענני סתיו" למיגור יורי קסאמים .הפיגוע בוצע על ידי תשתית הג'האד
האסלאמי בצפון הרצועה
.
Á ÁÁ

 22ספטמבר  :2004פיצוץ מחבלת מתאבדת בטרמפיאדה בגבעה הצרפתית
בירושלים 2 ,חיילי מג"ב הרוגים ו 17 -פצועים .
זינב אבו-סאלם  -תושבת מחנה הפליטים עסכר ,כבת  ,18סיימה את לימודיה התיכוניים בשנה
שעברה ונרשמה לאוניברסיטת נג'אח על מנת להשלים לימודיה .יצאה את ביתה בבוקר הפיגוע
לאחר שמסרה לבני משפחתה כי בכוונתה לצאת לאוניברסיטה לצורך הסדרת מסמכים .זינב,
אשר נשלחה מטעם התארגנות הפת"ח בשכם ,פוצצה עצמה סמוך לחיילי מג"ב ,בזמן שנבדקה.
Á ÁÁ

 14ינואר  :2004פיצוץ מחבלת מתאבדת במחסום ארז,
 4הרוגים ו 10 -פצועים
רים עואד  -תושבת עזה ,בת למשפחה אמידה ,כבת  ,23נשואה מזה 5
שנים ואם לשני ילדים קטנים )ילדה בת  3וילד בן שנה וחצי( .גויסה ע"י
החמא"ס והינה האם הפלסטינית הראשונה לביצוע פיגוע התאבדות .בעלה
פעיל חמא"ס .בעבר הביעה כוונות אובדניות ,נשמעה כמי שלהוטה לבצע
פיגוע התאבדות ואף חיפשה משלחים .קיימה קשר רומנטי עם פעיל חמא"ס צבאי בכיר ויתכן כי
הפיגוע נועד גם לנקות את שמה.
Á ÁÁ
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 4אוקטובר  :2003פיצוץ מחבלת מתאבדת במסעדת "מקסים" בחיפה,
 21הרוגים ו 48 -פצועים
הנאדי ג'רדאת  -תושבת ג'נין ,רווקה בת  ,29בוגרת לימודי משפטים באוניברסיטת אלקודס
הפתוחה .אחיה נהרג לנגד עיניה בעת מבצע יירוטו של אהובה ,צאלח ג'רדאת ,מי שהיה ראש
תשתית הג'יהאד האיסלמי בג'נין .ביצעה הפיגוע כנקמה על הרג השניים.
המחבלת הוסעה מברטעה לחיפה ע"י גמאל מוסא מחאג'נה ,כביכול ,במטרה להסדיר עניינים
בבית החולים רמב"ם בחיפה עבור אביה החולה .בדרך ביקשה לעצור לאכול במסעדה ,שם
התפוצצה .המטען היה במשקל של  4ק"ג וכלל כדוריות מיסב ,ברזל בנין חתוך ורדיד נחושת.
Á ÁÁ

 19מאי  :2003פיצוץ מחבלת מתאבדת בקניון העמקים בעפולה,
 3הרוגים ו 50 -פצועים
הבא דראגמה  -תושבת הכפר טובאס ,בת  ,19רווקה ,סטודנטית לאנגלית באוניברסיטת
אלקדס הפתוחה .הינה אחותו של בכר דראגמה ,פעיל פת"ח/ג'יהאד איסלמי אשר גוייס לביצוע
פיגוע התאבדות ביוני  2002אך נעצר לפני כן וכיום הוא כלוא בישראל .הפיגוע כנקמה על מעצרו
של האח .המפגעת תוארה כמי שלבשה מכנסי ג'ינס ,חולצה צמודה ,נעלה נעלי עקב ונשאה תיק
נשי שחור שנראה כבד .ככל הנראה המפגעת יצאה לישראל ללא ליווי והגיעה לעפולה בכוחות
עצמה.
Á ÁÁ
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 12אפריל  :2002פיצוץ מחבלת מתאבדת בשוק מחנה יהודה בירושלים,
 4אזרחים ישראלים ו 2 -עובדים זרים מסין הרוגים ו 60 -פצועים

ענדליב טקאטקה  -פעילת תנזים בת  21מבית לחם .הפיגוע הוכוון על ידי מועתז הימוני ,פעיל
החזית לשחרור פלסטין )חש"פ( מחברון שנעצר במסגרת מבצע 'חומת מגן' .מי שהכין את
המטען לפיגוע היה מרואן זלום ,בכיר התנטים בחברון ,שנהרג כתוצאה מפעילות יזומה של
כוחות הביטחון .המטען הורכב משלושה צינורות פלסטיק וסוללה והוטמן בתיק נשים שחור
לצורך הסוואתו .ביום הפיגוע הוסעה ענדליב לאבו-דיס ומשם נסעה במונית לתוך העיר ירושלים
והגיעה אל שוק מחנה יהודה – שם התפוצצה בסמוך לאוטובוס אגד .מספר ימים לפני ביצוע
הפיגוע צולמה ענדליב במצלמת ווידאו כשהיא לבושה בשחור ואוחזת בידה קוראן.
Á ÁÁ
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 29מרץ  :2002פיצוץ מחבלת מתאבדת בסופרמרקט בקרית יובל בירושלים,
 2הרוגים ו  22 -פצועים

איאת אלאחרס  -נערה בת  18ממחנה הפליטים דהיישה שליד בית לחם.
ארגון התנזים של הפת"ח לקח אחריות לפיגוע .איאת נשאה את המטען
שהוכן עבורה בתיק נשים שחור .מי שהובילו את איאת למקום הפיגוע היו
אברהים סראחנה ואחיו מוסא סראחנה .השניים ,הובילו את איאת בטנדר
אדום אל סמוך לסופרמרקט שבשכונת קריית יובל בירושלים .טרם ארע
הפיגוע ,ניגש מוסא אל שתי קשישות ערביות שמכרו ירק והזהיר אותן מפני הפיגוע שעומד
להתרחש .טרם יציאתה לבצע את הפיגוע ,צולמה איאת במצלמת ווידאו וכתבה צוואה בה
נפרדה ממשפחתה.
Á ÁÁ
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 27ינואר  :2002פיצוץ מחבלת מתאבדת ברחוב יפו בירושלים,
הרוג אחד ו  90 -פצועים.

ופאא' אידריס  -בת  ,31תושבת מחנה הפליטים אלאמערי ברמאללה,
גרושה ,ללא ילדים מפאת עקרות ,עבדה בארגון ה'-סהר האדום' .ופאא',
אקדמאית ואחות במקצועה .שלושה מאחיה של ופאא' נמנים על ארגון
הפת"ח והבוגר שביניהם אף היה עצור בידי ישראל באינתיפאדה
הראשונה .הפיגוע בוצע בהכוונתו של פעיל תנזים מרמאללה .ופאא'
נפצעה פעמיים כתוצאה מירי כדורי גומי בעת שהגישה עזרה רפואית לפצועים פלסטינים ,עובדה
אשר ייתכן ושימשה מניע לביצוע הפיגוע .ופאא היא האישה המתאבדת הראשונה בעימות זה.
Á ÁÁ
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 27פברואר  :2002פיצוץ מחבלת מתאבדת במחסום מכבים,
 2פצועים
דארין אבו-עישה  -בת  ,22תושבת בית וזן שבשומרון .דארין
הגיעה למחסום מכבים מכיוון מזרח למערב ברכב עם שני פעילי
התנזים ,חאפז מקבל ומוסא חסונה .השניים התבקשו להציג
תעודות זהות ,כשדארין נתבקשה להזדהות ארע הפיצוץ .דארין
נהרגה ,שני הגברים שישבו ברכב נורו ונפצעו קשה ושני
שוטרים ישראלים נפצעו באורח קל .לפני צאתה לביצוע פיגוע ההתאבדות צולמה דארין על ידי
אחמד עאצ'י ,עיתונאי מרמאללה כשהיא אוחזת בסכין חדה .ארגון התנזים של הפת"ח נטל
אחריות לפיגוע.
Á ÁÁ
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נשים פלסטיניות מפגעות
 20במאי  :2007מעצרן של  2מחבלות מתאבדות במעבר ארז,
שתכננו לבצע פיגוע התאבדות כפול בתל אביב ובנתניה
פאטמה זק ,בת  39תושבת עזה ,אם לשמונה ילדים ובהריון עם התשיעי ואחייניתה רודה חביב,
בת  ,30תושבת עזה ואם לארבעה ילדים נעצרו ב 20/05/07-במעבר ארז הודו בחקירתן
בשירות ביטחון כללי כי תכננו לבצע פיגוע התאבדות כפול בתל אביב ובנתניה באכוונת פעילי
ג'האד אסלאמי מרצועת עזה .הפיגועים היו אמורים להתרחש במסעדה ,אולם אירועים או ריכוזי
חיילים.
לצורך כניסתן לישראל ,השיג להם אחד מפעילי הג'האד האסלאמי אישור כניסה אותנטי על רקע
רפואי כוזב ,אשר הצביע על צורך של חביב לעבור בדיקה רפואית בבית חולים ברמאללה ,כאשר
זק הוצגה כמלוותה .הפעיל אף הנחה את השתיים להגיע לבית החולים על מנת לעבור את
הבדיקה לטובת מימוש סיפור הכיסוי שלהן.
לאחר ביצוע הבדיקה היו השתיים אמורות לידע בכך את הפעילים ברצועה ,אשר הבטיחו להן כי
לאחר מכן יגיע אליהן נציג מטעמם לרמאללה עם חגורות נפץ אשר יוביל אותן למקומות הפיגוע.
טרם יציאתן לישראל עברו השתיים אימונים בהפעלת חגורות הנפץ וזק אף עברה אימוני ירי
בקלאצ' .השתיים גם תודרכו על ידי משלחיהן לגבי פריטי הלבוש אשר עליהן ללבוש ביום הפיגוע
על מנת שלא יעוררו חשד בהגיען לזירות הפיגוע.
Á ÁÁ

 20ביוני  :2005מעצרה של מחבלת מתאבדת במעבר ארז,
שניסתה לפוצץ עצמה בעת מעצרה
ופאא בס  -בת  ,21תושבת ג'בליה ,נעצרה ב 20/6/05 -במעבר ארז כשלגופה חגורת נפץ .ופאא
נחשדה בבידוק ובתגובה ניסתה להפעיל את חגורת הנפץ שנשאה לגופה .מחקירתה של ופאא
עלה כי יועדה לשמש כמפגעת מתאבדת מטעם תשתית השוהדאא אלאקצא בצפון הרצועה תוך
ניצול אישור מעבר לצרכים רפואיים שהונפק עבורה .ופאא אושפזה בעבר )דצמ'  – 04ינואר (05
בביה"ח סורוקה בבאר שבע לטובת טיפול בכוויות קשות שנגרמו בגופה כתוצאה מפיצוץ בלון גז.
ביום מעצרה אמורה היתה ופאא לשהות בביה"ח לטובת ביקורת רפואית והתשתית ניסתה לנצל
את יציאתה למטרת פיגוע התאבדות קשה בישראל.
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 11מרץ  :2005מעצר פלסטינית במחסום קלנדיה כשברשותה  2סכינים
ראניה סקא  -בת  ,20תושבת רמאללה ,גרושה ,נעצרה בתאריך 11/3/05
במחסום קלנדיה לאחר שהגיעה למחסום כשברשותה שני סכינים ואמרה
לחיילים כי ברשותה שני סכינים וכי ברצונה להרוג אותם כנקמה על מות
בעלה שהיה שהיד .מתחקורה עלה כי הוסתה לניסיון הדקירה ע"י 'אבו
ג'יהאד' ,מטיף מטעם החמא"ס במסגד ברמאללה ,כדי "לנקות את עצמה" ,על רקע בעיות
משפחתיות קשות.
Á ÁÁ

 26פברואר  :2005מעצר פלסטינית שניסתה לדקור שוטר מג"ב ע"י מערת
המכפלה
הבה יגמור  -בת  ,14תושבת חברון ,בתאריך  26/2/05ניסתה לדקור חייל סמוך למערת
המכפלה .במהלך ניסיון הדקירה נורתה הבה ע"י שוטר מג"ב ,נפצעה קשה ומתה מפצעיה לאחר
כשבוע .ככל הנראה שוכנעה הבה לבצע הפיגוע ע"י פעילי הג'יהאד האיסלמי  ,שניסו לגייס גם
נערות נוספות בבית הספר בו למדה.
Á ÁÁ

 24פברואר  :2005מעצר פלסטינית שתכננה לבצע פיגוע דקירה
ח'לוד מנצור  -בת  ,19תושבת כפר קליל ,שכם  ,נעצרה בתאריך  24/02/05בשער הישוב
ברכה ,לאחר שהגיעה חמושה בסכין על מנת לבצע פיגוע נקמה על מות אחיה מהיוב ,שנהרג
בהיתקלות עם כוחות צה"ל מספר ימים קודם לכן .בחקירתה הודתה כי אכן התכוונה לבצע פיגוע,
כנקמה על מות אחיה .בנוסף מסרה בחקירתה שהחלה לחשוב על כך ביום חיסולם של השיח
אחמד יאסין ועא עזיז רנטיסי ,אז גם הצטרפה לארגון החמא"ס .מאז אותו יום ביצעה סריקות
ותצפיות לעבר הישוב הר ברכה ,אליו נכנסה בעבר מס' פעמים בכדי לבצע פיגוע הקרבה אך
הדבר לא התאפשר בשל כוחות צהל ששהו במקום וזיהו אותה.
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 7פברואר  :2005מעצר פלסטינית בחשד כי בכוונתה לצאת לפיגוע התאבדות
עאישה צביחאת  -בת  ,21תושבת רמאנה/ג'נין ,רווקה ,נעצרה בתאריך
 7/2/05בחשד כי הציעה עצמה לביצוע פיגוע התאבדות בפני שגאע בלעאוי,
מבוקש גא"פ/תנטים צבאי בכיר מג'נין ,המעורב באכוונת פיגועי התאבדות.
בחקירתה הודתה עאישה בהסכמתה לבקשת שגאע לצאת לפיגוע התאבדות,
זאת לאחר שהביעה רצונה למות בשל מיאוס בחייה.
Á ÁÁ

 24ינואר  :2005מעצר פלסטינית שניסתה לדקור שוטר בהר הבית
מרים טראבין -בת  ,19תושבת עוג'ה ,נעצרה בתאריך  24/1/05בעת שניסתה לדקור שוטר ליד
הר הבית .מרים השתחררה כשבועיים קודם לכן מהכלא לאחר שבאוקטובר  2004התנפלה על
שוטרת וניסתה לקחת את אקדחה ובחיפוש על גופה נמצאה סכין .בחקירתה במשטרה מסרה אז
כי רכשה את הסכין ע"מ לפגוע בשוטר או חייל חרף המצב הביטחוני בעזה.
Á ÁÁ

 27ינואר  :2004מעצר פלסטינית אשר תכננה לבצע פיגוע התאבדות
מנאר חנני  -בת  ,21תושבת בית דגן/בקעות ,רווקה .נעצרה ב 27/12/04 -בחשד כי אמורה
היתה לבצע פיגוע התאבדות מטעם התארגנות תנזים בהובלת דאוד קאטוני .על גיוסה לפיגוע
ההתאבדות אחראי ח'אלד בזרה ,פעיל תנזים מבית דגן ,והוא אשר סיפר לדאוד קאטוני על
הסכמתה של מנאר לצאת לפיגוע .דאוד היה אמור להעביר למנאר את חגורת הנפץ לאחר
שתעבור את מחסום צה"ל בחווארה .מעצרו של חאלד הביא למעצרה של מנאר ובכך ,למעשה,
סוכל הפיגוע.
Á ÁÁ
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 28דצמבר  :2004מעצר פלסטינית שהסגירה עצמה לאחר שתכננה לדקור
יהודי
צפאא עמרו  -בת  ,23תושבת חברון ,נשואה ,נעצרה בתאריך 28/12/04
לאחר שהסגירה עצמה בתחנת המשטרה במערת המכפלה וטענה כי רצתה
לדקור יהודי על מנת להזים חשדות לשיתוף פעולה עם ישראל מצד הוריה.
כמו כן הסגירה צפאא את הסכין עימו התכוונה לדקור ,ככל הנראה ,חייל.
בעלה של צפאא ,פעיל תנזים צבאי ,עצור.
Á ÁÁ

 8דצמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר הביעה רצונה לצאת לפיגוע התאבדות
סנאא סניף  -בת  ,18תושבת קראות בני זיד/רמאללה ,רווקה ,סטודנטית,
אחותו של מהראן סניף ,פעיל תנזים עצור .סנאא נעצרה בתאריך ,8/12/04
בחשד כי הביעה רצונה לבצע פיגוע התאבדות בעקבות מות חברה .את
המסר כי רוצה להתאבד העבירה סנאא למאהר עראר ,פעיל תנזים
בקראות בני זיד ,באמצעות פעיל תנזים נוסף ,מהדי סניף ,אשר הפך
להיות איש הקשר בין סנאא למאהר .הפיגוע תוכנן להתבצע לאחר עיד אלפיטר ,במסעדה
בירושלים אותה מכירה סנאא היטב .וסאם חג'יג'י ,פעיל תנזים ,היה אמור להוביל את סנאא
לפיגוע מרמאללה דרך מחסום קלנדיה ומחסום א-דחייה לרחוב יפו בירושלים.
Á ÁÁ

13

מעורבות נשים פלסטיניות בטרור

 24נובמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר ביקשה לבצע פיגוע מטען בישראל
סעאד נזאל  -בת  ,19תושבת קלקיליה ,נשואה ,החיה בנפרד מבעלה.
נעצרה בתאריך  24/11/04בחשד כי פנתה אל מחמד אבו חמיס ,פעיל
תנזים צבאי מקלקיליה ,וביקשה כי יספק לה מטען לטובת ביצוע פיגוע מטען,
כנראה ,בכפר סבא .במהלך חקירתה אף הודתה כי הביעה הסכמתה לסייע
לאבו חמיס ברכישת חומרים לייצור חנ"מ מישראל .בכוונת סעאד היה לבצע פיגוע מטען ובמידה
ופיגוע זה יצליח התכוונה לבצע פיגועים נוספים .במהלך חקירתה התבטאה סעאד ,לא אחת ,כי
המניע העיקרי לפעילותה הוא ייאוש עמוק מהתנהלות חייה ,בפרט לאחר שבתקופה האחרונה
עזבה את בעלה ושבה לחיק משפחתה על רקע סיכסוך עם האחרון.
Á ÁÁ

 17נובמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר הביעה הסכמתה לצאת לפיגוע
התאבדות
רשא קדאדחה  -בת  ,20רווקה ,תושבת עטארה/בנימין ,סטודנטית באוניברסיטת ביר-זית,
נעצרה ב 17/11/04 -בחשד כי הביעה רצונה לצאת לפיגוע התאבדות .רשא הודתה בחקירתה כי
עמדה בקשר דואר אלקטרוני עם פעיל גדודי חללי אל אקצא בשכם ,ראמי צלחאת ,לאחר
שהזדהתה כסטודנטית חולת סרטן ,המעונינת לצאת לפיגוע התאבדות .גלגול הפיגוע סוכל עם
מעצרה של רשא.
Á ÁÁ

 8נובמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר הציעה עצמה לפיגוע התאבדות
אימאן עבאהרה  -בת  ,28רווקה ,תושבת יאמון ,נעצרה ב 8/11/04 -בחשד כי בכוונתה לצאת
לפיגוע התאבדות .אימאן ,אשר נמצאת במערכת יחסים גרועה עם בני משפחתה ,הציעה עצמה
לביצוע פיגוע התאבדות בפני זעל עבאהרה )עצור( ,אחיו של וראד עבאהרה ,יד ימינו של
אברהים עבאהרה ,מפקד גדודי חללי אל אלקצא ביאמון .זעאל סיפר אודותיה לאברהים
עבאהרה ואף תאם ביניהם פגישה.
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 5נובמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר הציעה עצמה לפיגוע התאבדות
עהוד שובאכי  -בת  ,16תושבת כפר עסכר/שכם ,תלמידת תיכון ,נעצרה בביתה ב5/11/04 -
בחשד כי התכוונה לבצע פיגוע התאבדות .עהוד פנתה במהלך חודש ספטמבר  2004למהא
חסין עואד ,חברה בארגון "גדודי חללי אלאקצא" ואשר לומדת עימה באותו בית ספר וביקשה
ממנה שתסייע לה לצאת לפיגוע התאבדות .בפגישה שנערכה בין השתיים העבירה מהא לעהוד
שני מספרי טלפון השייכים לעלאא סנאכרה ,פעיל תנזים צבאי בכיר משכם ,מבוקש ולאחיו,
אחמד סנאכרה ,אשר אמורים היו לסייע לה בתוכניתה .עהוד יצרה קשר עם עלאא ,אשר ביקש
לפוגשה אולם בשל מעצרה לא נערכה הפגישה בין השניים.
Á ÁÁ

 20אוקטובר  :2004מעצר פלסטינית אשר התכוונה לבצע פיגוע התאבדות
אחלאם צלאח  -בת  ,22תושת בית ג'אלה ,אלמנתו של מחמוד צלאח ,פעיל
תנזים בכיר מאל חדר )הרוג( ,אם לשני ילדים קטנים) ,ילד בן שנתיים וילדה
בת  ,(3נעצרה ב ,20/10/04 -בחשד כי התכוונה לבצע פיגוע התאבדות.
אחלאם פנתה לראאד צלאח ,קרוב משפחתו של מחמוד והביעה בפניו
כוונתה לצאת לפיגוע התאבדות מאחר והרגישה לחוצה נפשית ,בשל מריבה
עם אביה אשר מונע ממנה לצאת מהבית ולהמשיך את לימודיה .ראאד ,היה אמור לדאוג לה
למטען ולהוביל אותה לפיגוע ההתאבדות.
Á ÁÁ

 6אוקטובר  :2004מעצר פלסטינית אשר התכוונה לבצע פיגוע התאבדות
סמאח עבדאללה  -בת  ,16תושבת עצירה קבליה/שכם ,נעצרה בתאריך
 6/10/04בחשד כי בכוונתה לבצע פיגוע התאבדות באכוונתו של מג'די
מרעי ,פעיל תנזים צבאי משכם) ,הרוג( ובסיועו של מחמוד כולאב )עצור(.
בחקירתה סיפרה כי גוייסה לפיגוע במקום אחותה ,איאם ,שחזרה בה
מהסכמתה וסירבה לצאת לפיגוע.
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 5אוקטובר  :2004מעצר פלסטינית בחשד כי התכוונה לבצע פיגוע התאבדות
אסלאם עדוין  -בת  ,17.5תושבת מ.פ אל עאזה/בית לחם ,תלמידת תיכון,
נעצרה בתאריך  ,5/10/04בחשד כי הביעה הסכמתה לבצע פיגוע
התאבדות עם חברות נוספות ,מתוך מיאוס בחייהן על רקע אירועי
האינתיפאדה .אסלאם וחברותיה נפגשו ארבע פעמים על מנת לתכנן את
ביצוע ההתאבדות ובמפגשיהן גיבשו תוכנית לפיה ינצלו את העובדה כי בגילן ,אין להן תעודת
זהות ,ולפיכך אין עליהן חובה להזדהות בזמן המעבר במחסומים ,בכדי לאפשר כניסתן לשטח
ישראל לצורך ביצוע פיגוע ההתאבדות .זמן מה לאחר מכן ,פנתה אחת מחברותיה של אסלאם
לפעילים של ארגון החמא"ס ובקשה מהם לשלוח אותן לביצוע פיגוע התאבדות .פעילי החמא"ס
השיבו כי הם יבדקו את בקשתה וכי ימתינו לתשובתם .הפיגוע לא יצא לפועל בשל מעצרן של
אסלאם וחברותיה
Á ÁÁ

 30ספטמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר התכוונה לבצע פיגוע התאבדות
למיה גלגום  -בת  ,24רווקה ,סטודנטית לספורט באוניברסיטת אל -נג'אח
בשכם ,תושבת ג'נין ,נעצרה ב 30/9/04 -בחשד כי גויסה לפיגוע התאבדות
מטעם תשתית התנזים במ.פ .ג'נין ,בראשותו של זכריה זבידי .בחקירתה
הודתה כי גוייסה לתנזים לביצוע פיגוע התאבדות בישראל על ידי אדיב אל
קוט ,פעיל תנזים מג'נין ,סייענו של זבידי .כמו כן הודתה כי הביעה את הסכמתה לבצע העברות
)אמל"ח( מג'נין לשכם.
Á ÁÁ

 26ספטמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר התכוונה לבצע פיגוע התאבדות
לינא הנדאוי  -בת  ,27רווקה תושבת ג'נין .נעצרה בביתה ,בתאריך 26/9/04
בחשד כי מעוניינת לבצע פיגוע התאבדות מטעם תשתית התנזים בג'נין
בראשותו של זכריא זבידי.
Á ÁÁ
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 19ספטמבר  :2004מעצר פלסטינית שהייתה אמורה לבצע פיגוע התאבדות
בירושלים
סוהאד אצלאן  -בת  ,35תושבת מ.פ מע'אזי/עזה ,רווקה ,נעצרה במלון
בשכם בתאריך  19ספטמבר  04בחשד כי נשלחה מתשתית "שהדאא
אלאקצא" ברצ"ע לפעילי התשתית בשכם לשם הוצאתה לביצוע פיגוע
התאבדות בירושלים .סוהאד נכוותה בילדותה עקב פיצוץ מיכל גז וכוונת
משלחיה הייתה להוציאה לפיגוע תוך ניצול מצבה הרפואי על מנת להיכנס
לישראל.
Á ÁÁ

 18ספטמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר ניסתה לדקור חייל במחסום תפוח
נסרין טהא  -בת  ,32תושבת קלקיליה ,נשואה  .3 +נעצרה בתאריך
 18/09/04לאחר שניסתה לבצע פיגוע דקירה של חייל במחסום תפוח .נסרין
הגיעה למגע עם החייל אשר היה לבוש שכפ"ץ ,לא נפגע ,הדף אותה ולאחר
מכן עצר אותה .בעבר נעצרה גם כן על דקירת חייל ושוחררה .טענה
בחקירתה כי ביצעה הפיגוע על דעת עצמה ,משום שהיא מבינה כי כל מצבה הוא עקב הכיבוש
הישראלי .כמו כן טענה כי ביצעה הפיגוע על מנת לחזור לכלא משום שאין לה מקום לחיות בו.
Á ÁÁ

 15ספטמבר  :2004מעצר  2פלסטיניות שהיו אמורות לבצע פיגוע התאבדות
כפול בת"א והסגירו עצמן
בתאריך  15/09/04הסגירו עצמן במחסום צבאי  2פלסטינאיות :עאדלה גואברה ,בת ,21
וחברתה ,לינא ג'ואברה ,בת  ,22שתיהן רווקות ,תושבות עצירה שמאליה וסטודנטיות
באוניברסיטת אל נג'אח .השתיים הודו כי היו בדרכן לביצוע פיגוע התאבדות כפול בתל-אביב,
באכוונת האני עקאד )פעיל מבצעי בכיר של ה"חזית הדמוקרטית" בשכם ,נהרג מפעילות כוחות
צה"ל ב (15/9/04 -אולם חזרו לשכם עקב מחסומי הצבא.
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 13ספטמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר גויסה לביצוע פיגוע התאבדות
יוסרא עבדו  -בת  ,17תושבת שכם ,נעצרה ב 13/09/04 -בחשד כי בכוונתה לבצע פיגוע
התאבדות בהכוונת תשתית התנטים בשכם ,בראשותו של נאדר אסוד ,בעקבות אכזבה מקשר
רומנטי עם מבוקש אחר ,האני עקאד ,פעיל חז"ד צבאי משכם .מעצרה של הנדון התבצע לאחר
הריגתם של שני הפעילים הנ"ל עימם היתה בקשר.
Á ÁÁ

 26אוגוסט  :2004מעצר פלסטינית שהציעה עצמה לביצוע פיגוע התאבדות
אחלאץ אבו לאסעוד  -בת  ,33תושבת שכם ,גרושה ) 2 +אחד בן ,16
פעיל תנט'ים צבאי כלוא והשני בן  ,(14נעצרה )מעצר מנהלי( ב-
 26/08/04לאחר שהציעה עצמה בפני עלאא' סנאכרה ,פעיל תנזים צבאי
מבוקש המגלגל פיגועים ,לביצוע פיגוע התאבדות  ,אך נדחתה.

Á ÁÁ

 28יולי  :2004מעצר פלסטינית אשר גויסה לביצוע פיגוע התאבדות
רימא דראע'מה  -בת  ,20תושבת טובאס ,רווקה ,סטודנטית לאומנות
וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה בטובאס .נעצרה בתאריך 28/07/04
בחשד כי מעוניינת לצאת לפיגוע התאבדות .בחקירתה הודתה כי הייתה
מעורבת באתירתה של היבא דראע'מה לפיגוע ההתאבדות בעפולה.
Á ÁÁ
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 19יולי  :2004מעצר פלסטינית שהוסגרה על ידי אחיה כשהייתה בדרכה
לביצוע פיגוע התאבדות
גלילה בני עודה  -בת  ,21רווקה ,תושבת טמון ,בוגרת  10שנות לימוד ,עזבה את בית הספר
התיכון בטמון בשל רצון אביה ונשארה לשבת בבית ללא עבודה או לימודים .נעצרה ב19/7/04 -
לאחר שאחיה הסגירה לישראל כשהייתה בדרכה לבצע פיגוע דקירה .בחקירתה הודתה כי
מתכננת לבצע פיגוע בבקעות על רקע לאומני מזה תקופה ארוכה .כמו כן סיפרה כי יומיים קודם,
בשעות הערב ,כתבה מכתב למשפחתה על כוונתה לצאת לפיגוע וכי ביום לפני מעצרה יצאה
מביתה בשעה  0600בבוקר עם סכין מטבח בגודל של  30ס"מ ,קוראן ומחברות בהם מכתבי
תמיכה בחמא"ס.
Á ÁÁ

 15יולי  :2004מעצר פלסטינית שהציעה עצמה לפיגוע התאבדות
הנאדי אבו קנדיל  -בת  ,24רווקה ,תושבת מ.פ .ג'נין נעצרה בתאריך
 15/7/04בשל כוונתה לבצע פיגוע התאבדות באכוונת זכריא זבידי,
ראש תשתית הפח"ח בג'נין .בחקירתה הודתה כי הסתירה אמל"ח עבור
מחמוד אבו חליפה ,סגנו ויד ימינו של זכריא זבידי) ,אשר יורט על ידי
ישראל ב (13/9/04 -וכן כי סייעה ואיתרה את איה עויס למחמוד אבו חליפה לצורך ביצוע פיגוע
התאבדות.
Á ÁÁ

 15יולי  :2004מעצר פלסטינית שהציעה עצמה לפיגוע התאבדות
אבתהאל סעדי  -בת  ,18תלמידה ,תושבת ג'נין .נעצרה בתאריך
15/7/04בשל כוונתה לבצע פיגוע התאבדות .אבתהאל הציעה עצמה לפיגוע
התאבדות בפני התנט'ים בג'נין ,מסרה בחקירתה כי גוייסה בידי "הג'יהאד
האיסלאמי" בבית ספרה.

Á ÁÁ
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 10יולי  :2004מעצר פלסטינית שהציעה עצמה לפיגוע התאבדות
איה עויס  -בת  ,17רווקה ,תלמידת בגרות בביה"ס זהרא במגמת ספרות .נעצרה ב-10/7/04
בחשד כי הציעה עצמה לביצוע פיגוע התאבדות למחמוד אבו חליפה ,פעיל תנזים בכיר מג'נין.
הודתה כי בשלהי  02פנתה לתשתית הגיאהד האסלאמי באזור והציעה עצמה לבצע פיגוע
התאבדות מתוך ייאוש ,שכן בית הוריה נהרס עם כניסת צה"ל לג'נין.
Á ÁÁ

 17יוני  :2004מעצר פלסטינית ,תלמידת תיכון ,שהייתה אמורה לבצע פיגוע
התאבדות
קטינה ,בת  ,15תלמידה ,תושבת שכם ברח' רפידיא .נעצרה ב 17 -יוני  04בשל כוונתה לבצע
פיגוע התאבדות .הקטינה החלה לחשוב בנושא ביצוע פיגוע התאבדות לאחר שסאמר אלזורבה,
אותו הכירה לפני שנתיים ,נורה למוות על ידי הצבא .היא ראתה מבוקשים רבים היורים על
הצבא מגג בית הספר ,העריצה את המבוקשים והחליטה שמעונינת ללכת בעקבותם .מגייסיה
התלבטו באם לגייסה ,בשל גילה הצעיר ,הקטינה נפגשה עם חברי התשתית לטובת גיוסה,
בהמשך התחרטה כי פחדה.
Á ÁÁ

 16יוני  :2004מעצר פלסטינית ,תלמידת תיכון ,שאיתרה מפגעת
קטינה ,בת  ,15תלמידה  ,מתגוררת בשכם .נעצרה ב 16 -יוני  04על רקע גיוסה של חברתה
ללימודים ,קטינה אף היא ,לפיגוע התאבדות .בנוסף הציעה לתשתית בשכם לרצוח ישראלי עמו
עמדה בקשרי אינטרנט .תוכניתה הייתה להיכנס לישראל לשם ביצוע הפיגוע.
Á ÁÁ
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 27מאי  :2004מעצר פלסטינית שביקשה לבצע פיגוע התאבדות
הודא עארדה  -תושבת עראבה ,בת  ,30מזכירה בעיריית עראבה ,שלושת
אחיה כלואים בישראל .הודא נעצרה בתאריך  27מאי  ,04מאחר ופנתה
לזכריא זבדי ,ר' התנזים בג'נין ,בבקשה שישלחה לביצוע פיגוע התאבדות
מתוך רצון לתרום לאינתיפדה ולסייע בהקלת סבלו של העם הפלסטיני.
בנוסף לכוונת התאבדותה ,העבירה הודא כספים לארגונו של זבידי.
Á ÁÁ

 10מאי  :2004מעצר פלסטינית שהייתה אמורה לבצע פיגוע התאבדות
אמל ג'ומעה  -רווקה בת  ,35תושבת מחנה הפליטים עסכר בשכם ,עובדת
כמלצרית במועדון ביליארד בשכם חשודה בשיתוף פעולה עם ישראל,
מתגוררת בעסכר ,נעצרה בביתה ב .10/5/04 -אמל ,מתלבשת כגבר
ומוכרת כגבר בשם "אחמד".
אמל סיפרה בחקירתה כי מצבה הכלכלי של משפחתה קשה וכי הציעה עצמה לפיגוע התאבדות,
מכיוון שידעה כי משפחתה תזכה לסיוע כלכלי .בנוסף סיפרה אמל בחקירתה כי בעבר נחשדה
בשיתוף פעולה עם ישראל ועברה עינויים קשים על ידי פעילי תנזים ואף נחקרה בידי אנשי
המודיעין המסכל הפלסטיני על רקע החשדות .כדי להסיר ממנה את החשדות ,הציעו לה פעילי
התנזים לבצע פיגוע .המטענים לפיגוע הוטמנו האחד בתיק בית ספר והשני בבובה בצורת ארנב
)מטענים צמודי סלולר( .אמל הונחתה להניח את הארנב באזור רנטיס ,לאחר המעבר לישראל
עליה לפוצץ את הארנב ,כאשר הצבא יהיה מרוכז בארנב שהתפוצץ ,תוכל להמשיך בקלות לתוך
ישראל ולבצע את הפיגוע הראשי עם תיק בית הספר ,הכוונה הייתה לעשות זאת בשוק הכרמל
בתל אביב .היא נעצרה ערב הפיגוע כשהמטענים מוחבאים בביתה.
Á ÁÁ
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 15אפריל  :2004מעצר פלסטינית בדרכה לביצוע פיגוע הנחת מטען בתחנת
אוטובוס באריאל
פאתן סמור  -בת  ,29תושבת לבן שרקיה ,נשואה ,7 +חשודה בשת"פ,
פרוצה ,נעצרה בתאריך  15/4/04לאחר שנתפסה בסמוך לאריאל
כשברשותה מטען חבלה במשקל  25ק"ג .נשלחה לפיגוע מטעם תשתית
התנזים בשכם.
Á ÁÁ

 14אפריל  :2004מעצר פלסטינית שניסתה לדקור חייל במערת המכפלה
מיסון אבו-עישה  -ילידת  ,81רווקה ,תושבת חברון ,נעצרה ב 14/4/04 -לאחר שניסתה להיכנס
למערת המכפלה כשבידה סכין ,שאורך להבה  20ס"מ ,תמונה של השיח יאסין ,וכרוז של
החמא”ס ,במטרה לדקור חייל .מיסון הגיעה למערת המכפלה במטרה להתפלל ולאחר מכן
לדקור חייל או אזרח יהודי באמצעות הסכין שברשותה .היא נתפסה לאחר שניסתה לעקוף את
מחסום המגנומטר ולהיכנס למתחם מערת המכפלה מבלי לעבור בדיקה ביטחונית ומבלי
שתתגלה הסכין.
Á ÁÁ

 8אפריל  :2004מעצר פלסטינית שהייתה אמורה לבצע פיגוע התאבדות
אימאן אחרס  -בת  ,25רווקה ,נעצרה בתאריך  ,8/4/04מאחר והייתה
מיועדת לצאת ולבצע פיגוע התאבדות .לאימאן בעיות אישיות -משפחתיות
שככל הנראה היוו את הטריגר לרצונה לצאת ולבצע פיגוע התאבדות .בכך
ביקשה לחזור על מעשיה של בת דודה ,איאת אחראס ,אשר ביצעה פיגוע
התאבדות בכניסה לסופרמרקט בשכונת קריית יובל בירושלים במרץ .02
הפיגוע סוכל עקב מעצרם של מי שהתכוונו לשולחה לפיגוע – ג'מאל חמאמרה ,ר ' התנזים בבית
לחם ורביע דאר-רביע.
Á ÁÁ
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 18מרץ  :2004מעצר פלסטינית שגויסה לביצוע פיגוע התאבדות
בתל אביב
תהאני ח'ליל  -בת  ,27תושבת מ.פ בלאטה ,נשואה לכמאל חפנאוי
)עצור( .נעצרה בתאריך  18/3/04במחסום חווארה עם שובה מדיר אסתיא,
לאחר שעלתה כמתאבדת שאמורה לבצע פיגוע התאבדות במטרה לנקות
את שמה לאחר שנתפסה בוגדת בבעלה עם רביע אבו ליל .גויסה בידי
תשתית התנזים בשכם ,הייתה אמורה לבצע פיגוע ההתאבדות ב 1 -באפריל בתל-אביב ,לציון
יום האדמה.
Á ÁÁ

 4מרץ  :2004מעצר פלסטינית שגויסה לביצוע פיגוע התאבדות

צפאא ג'בר  -בת  , 24תושבת כפר לאקף ,רווקה ,סטודנטית באוניברסיטת
נגאח/שכם .נעצרה ב -4/3/04עקב הצעתה בפני פעילי התנזים בג'נין לבצע
פיגוע התאבדות ,כנקמה על מות פעיל צבאי של הארגון מג'נין  ,אחמד מהדי,
)נהרג בפבר'  ,(04אשר עמו היו לה קשרים רומנטיים.
Á ÁÁ

 11פברואר  :2004מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות או
לשמש כמאתרת מפגעים
נרמאן הציץ  -בת  ,21רווקה ,תושבת העיר העתיקה בג'נין .עצורה מתאריך
 11/2/04בשל כוונתה לבצע פיגוע התאבדות ובשל פועלה כמאתרת
מפגעים.

Á ÁÁ
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 29ינואר  :2004מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות
רואן תואבתה – בת , 18תושבת אבו דיס ,נעצרה ב 29/1/04 -בשל
כוונתה לבצע פיגוע התאבדות ובשל קשריה עם פעילי תנזים צבאי
שמוצאם מג'נין ,המסייעים למבוקש צבאי בכיר מרמאללה .במהלך
חקירתה הודתה רואן בכוונתה לבצע פיגוע דקירה בתוך ירושלים.
Á ÁÁ

 23ינואר  :2004מעצר פלסטינית שהתכוונה להשתתף בביצוע פיגוע
התאבדות כפול
אנתצאר אבו מצטפא  -בת  ,24רווקה ,תושבת מ.פ בלאטה ,נעצרה ב-
 23/1/04בשל כוונתה לבצע פיגוע התאבדות כפול יחד עם מפגעת נוספת
לאחר שהסתכסכה עם אביה מאחר וסרב להשיאה לבחור שרצתה.
Á ÁÁ

 4ינואר  :2004מעצר פלסטינית שניסתה לדקור חייל בסמוך
למערת המכפלה
אמנה אבו-דאוד  -בת  ,25תושבת חברון ,ב 4/1/04 -נתפסה על ידי כוחות
צה"ל בעת שניסתה לדקור חייל ליד מערת המכפלה ,יצאה לבצע את הפיגוע
במטרה למות לאחר שהוכתה ע"י אחיה והיו לה בעיות במשפחה.
Á ÁÁ
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 2אוקטובר  :2003מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות
עביר עודה  -בת  ,22במוצאה מצידא ,בתאריך  ,2/10/03נעלמה מביתה בצידא כאשר היא
משאירה אחריה צוואת מות קדושים.
הנדון נעצרה ע"י הממ"ס בבית לחם .מחקירתה עלה כי אינה קשורה לגוף כלשהו אולם היא
נכונה לבצע פיגוע התאבדות .כמו כן עלה כי עביר אינה יציבה בנפשה מקבלת טיפול פסיכיאטרי.
הנדון נעצרה מנהלית ב  , -15/12/03במהלך מעצרה נתפסו ברשותה מסמכים המעידים על
כוונות מצידה לקיים פיגוע התאבדות.
Á ÁÁ

 25נובמבר  :2003מעצר פלסטינית שגויסה לביצוע פיגוע התאבדות בירושלים
צאברין אבו עמארה  -רווקה ,בת  ,21תושבת שכם  ,פעילה בג'מאעה
איסלאמיה – גוף הסטודנטים של הג'יהאד האיסלאמי באוניברסיטה .
נעצרה ב 25/11/03 -בחשד כי ביקשה לצאת ולבצע פיגוע התאבדות  .צאברין
הינה סטודנטית להנהלת חשבונות באוניברסיטת "אלנג'אח" .עם כניסתה ללימודים הצטרפה אל
פעילות הג'מאעה האיסלאמיה  ,אשר בראשה עמדה מנאל זיאד סבעאנה כבת  20רווקה תושבת
קבטיה  ,לומדת אומנות שנה ב'  ,אשר גייסה את צאברין ואף כתבה עבורה הצוואה.
במסגרת פעילותה של צאברין בג'מאעה האיסלאמיה ביצעה עם חברותיה פעולות שונות כמו
הפצת

כרוזים

דתיים

בתוך

האוניברסיטה,

חלוקת

כרוזים

בעת

הרמדאן,

העברת קורסי "לימוד קוראן" במסגד באוניברסיטה וקורסים לבנות .צאברין הייתה אחראית על
קורס אחד כזה .עם תחילת הרמאדאן האחרון החליטה כי ברצונה לבצע פיגוע התאבדות ולמות
מות קדושה מתוך משוכנעות דתית.
Á ÁÁ

25
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 31אוקטובר  :2003מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות
מיסון מטור  -ילידת  ,79תושבת א-ראם ,במקור מסעיר/חברון .נעצרה ב-
 31/10/03לאחר שהביעה נכונות לבצע פיגוע התאבדות כנראה בירושלים וגויסה
לביצוע הפיגוע על ידי ג'מאל חמאמרה ,פעיל תנזים מבוקש.

Á ÁÁ

 7אוגוסט  :2003מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות
מי זאיד/כיסואני  -בת  ,25במוצאה מבית איכסא ,מתגוררת ברמאללה,
נעצרה בתאריך  7/8/03בשל כוונתה לבצע פיגוע התאבדות ככל הנראה על
רקע נקמה על מות אחיה ,פעיל תנזים ,אשר נהרג על ידי ישראל במרץ .2002

Á ÁÁ

 15יוני  :2003מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות מדורג
באוטובוס בנתניה
סמר בדר  -רווקה בת  ,20תלמידת תיכון ,תושבת שכם ,נעצרה בתאריך  15יוני  03בשל כוונתה
לבצע פיגוע התאבדות מדורג באוטובוס בנתניה יחד עם מפגעת ומפגע נוספים .המניע לביצוע
היה לחץ שהופעל עליה מצד פעילי תנזים לבצע פיגוע על מנת לנקות את שמה ,לאחר שנחשדה
בשת"פ עם ישראל .מעצרה התבצע ערב הפיגוע.
Á ÁÁ

26
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 4יוני  :2003מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות כנקמה על
הריגת אחיה
אסראא' אבו חליל  -בת  ,21מתגוררת בבית אביה בעתיל .סטודנטית שנה ראשונה לניהול
מערכות מידע באוניברסיטה האמריקאית בג'נין .נעצרה בתאריך  4/6/03בשל כוונתה לבצע
פיגוע התאבדות כנקמה על הריגת אחיה ,אוסמה ,פעיל ג'יהאד איסלמי ,בידי ישראל.
Á ÁÁ

 22אפריל  :2003מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות
ב 22 -אפריל  ,2003נעצרה ראניה דיאב ,תושבת הכפר ראעי הסמוך לג'נין,
צעירה בת  ,23אשר הייתה אמורה לבצע פיגוע התאבדות בישראל מטעם
ארגון הג'האד האסלאמי .אחיה של ראניה ,בהא ,צעיר בן  ,21אשר נעצר
מספר ימים קודם לכן ,גויס אף הוא לבצע פיגוע התאבדות מטעם הג'האד
האסלאמי .ראניה הודתה במהלך חקירתה בשירות ביטחון כללי כי היא ואחיה גויסו לג'האד
האסלאמי בידי בן דודם ,אשר הציע לשניים לבצע פיגוע התאבדות מטעם הארגון .אחיה בהא
הביע נכונות לעסוק בייצור מטענים ואילו היא הסכימה לביצוע פיגוע התאבדות .ראניה הוסיפה
וציינה בחקירתה כי בן דודה ,אשר גייסה לפעילות בארגון ,הקים חוליה אשר עסקה בכתיבת
כרוזים ,הפצת תמונות וכיוצא בזה .תפקידה של ראניה היה גיוס בחורות לפעילות במסגרת
החוליה .ראניה פנתה לחברתה ,סטודנטית למדעים ,ושיתפה אותה אודות "חוליית הבנות".
בהמשך ,חוברה ראניה ישירות לאייסר אטרש ,פעיל הארגון שנעצר ב 22 -אפריל  .2003אטרש
עדכנה כי ידאג עבורה לחגורת נפץ וכי הוא זה שידאג להכניסה לישראל .בנוסף ,ציין בפניה כי
הוא מכיר דיסקוטק בישראל בו תבצע ראניה את הפיגוע בעוד כחודש וחצי .אטרש וראניה יצאו
יחדיו לסטודיו בעיר ג'נין ,ליד בניין העירייה ,שם הצטלמה האחרונה כשהיא אוחזת ברובה ,M-16
אקדח וקוראן ,כאשר ברקע דגלי הג'האד האסלאמי ולראשה סרט שחור .אטרש ציין בפניה כי אין
חשיבות לעובדה שלא כתבה צוואה .לאחר תום הצילומים ,קיבלה ראניה מסר מחברתה ,בו
ביקשה כי תוותר על כוונתה לבצע פיגוע התאבדות ,ראניה השיבה כי לאחר שהצטלמה אין
ביכולתה להתחרט .בלילה ,טרם הפיגוע ,התכוונה ראניה ללון בבית חברתה בכדי שהיא תוכל
לצאת השכם בבוקר מבלי לעורר חשד.
בליל ה -22אפריל נעצרה ראניה ,ובכך סוכלה כוונתה לבצע פיגוע התאבדות בלב ישראל.
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 21אפריל  :2003מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות
פירוז אחמד מחמד מראחיל  -רווקה בת  20תושבת מחנה פליטים בלאטה,
בעלת השכלה אקדמאית ,ללא שיוך פוליטי ,נעצרה ב 21/4/03 -בחשד כי
בכוונתה לבצע פיגוע התאבדות .הרצון לבצע את פיגוע ההתאבדות ממניע
נקמה – ניסיון יירו של דודה.
Á ÁÁ

 18אפריל  :2003מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות
פאדיה אבו אלחיאת – בת  23משכם נעצרה על ידי כוחות הביטחון הישראלים בליל ה-
 18/4/03והודתה בחקירתה בשירות בטחון כללי כי אמורה הייתה לשמש כמחבלת מתאבדת.
פאדיה גויסה על ידי חברתה ראאדה גדאללה בת  22משכם שנעצרה אף היא ,וזו קישרה אותה
לפעיל החזית העממית מבית פוריק ,אמגד מליטאת.
Á ÁÁ
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 10– 9אפריל  :2003מעצר חוליית נערות פלסטיניות שהתכוונו לבצע פיגוע
התאבדות
בין התאריכים  10/4/03 – 9/4/03נעצרו ארבע תלמידות תיכון בשנות העשרה לחייהן אשר
בעקבות מידע מודיעיני עלה כי הן מתעתדות לבצע פיגוע התאבדות בעיר גדולה בישראל
בהכוונת תשתית החזית העממית בשכם.
בנות החוליה הן רים עווד חמדאן בת  18משכם ,עביר מחמד רושדי נדא בת  18ממחנה
הפליטים בלאטה ,חוולה עבדאללה סלימאן חשאש בת  18ממחנה הפליטים בלאטה ואימאן
עטיה זיאד אבו טבו בת  18אף היא ממחנה הפליטים בלאטה .הארבע לומדות בבית הספר
התיכון "סמיר סעד-א-דין" בשכם.
בחקירתן בשירות בטחון כללי הודו הארבע כי לפני  3חודשים החלו לשוחח ביניהן אודות ביצוע
פיגוע התאבדות והחלו בחיפושים אחר גורם שיסייע להוציאו לפועל .הניסיון לבצע פיגוע
התאבדות התבצע בשני מסלולים שונים ,הכוונה הייתה לבצע הפיגוע בעיר ישראלית ,בחנות
בגדים גדולה תוך הבטחה כי ל 2 -הבנות שישתתפו בפיגוע יתאימו בגדים מערביים על מנת
שיוכלו להיכנס לישראל מבלי לעורר חשד.
מעצרן של הבנות סיכל את כוונתן הנחושה לבצע פיגוע התאבדות רב עוצמה )מדובר בפיגוע
כפול( ולפגוע באזרחים ישראלים רבים.

רים חמדאן

עביר נדא

Á ÁÁ
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 8אוגוסט  :2002מעצר שתי פלסטיניות שהתכוונו לבצע פיגוע התאבדות
סמירה באביה ו ע'אדא טיטי  -ע'אדא טיטי ,ילידת  ,78תושבת אלערוב נעצרה ב 8/8/02 -עם
חברתה סמירה ,ילידת  ,78גרושה  3 +כמי שתכננו פיגוע התאבדות באולם
חתונות בתל אביב או בסניף בנק בעיר .השתיים נעצרו לאחר שסמירה
ניסתה לדקור חייל בחברון.

Á ÁÁ

 27יולי  :2002מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות לאחר
שהסגירה עצמה לידי ישראל
אומיה דמג'  -רווקה ,בת  ,26מוצאה ממ.פ גנין .הסגירה עצמה לידי כוח
צה"ל ב 27/7/02 -ומסרה כי הייתה אמורה לשמש מתאבדת מטעם
הגא"פ בג'נין בראשות מחמוד נורסי .בין היתר הכינה צוואה והצטלמה
לקלטת .לאחר כניסת צה"ל לג'נין ולמ.פ .ג'נין במסגרת "חומת מגן" ולאור
מותו של נורסי חזרה בה דמג' מכוונתה ואף ניתקה את קשריה עם פעילי הגא"פ בג'נין .מאוחר
יותר יצרו עמה פעילי גא"פ קשר ,חברתה שהייתה עדה לשיחה העבירה את המידע למשטרה
ולפיכך הבינה דמג' כי נחשפה והחליטה להסגיר את עצמה לידי הצבא ולמנוע את הריסת ביתה.
Á ÁÁ
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 24יולי  :2002מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות
מרפת אבו רמדאן – בת  ,23במוצאה מעזה ,עד למעצרה התגוררה עם
משפחתה ברמאללה .נעצרה ב 24/7/02 -בשל הבעת רצונה להתחבר
לתשתית שתוכל להוציאה לפיגוע התאבדות .בעת לימודיה באוניברסיטה
הייתה פעילת חז"ע בולטת – בתחקורה טענה כי הייתה משויכת ל"ג'בהת
אלעמל" המשויכת לחז"ע ,והודתה כי ביקרה מס' פעמים במשרד החז"ע
ברמאללה ,אולם לא נטלה חלק בפעילות.
מרפת נעצרה בחיפה על רקע שהיה בלתי חוקית בתחומי ישראל ,ולא הייתה ברשותה תעודת
זהות .ככל הנראה ,התחזתה בפני השוטר שתחקר אותה .הנ"ל אמרה בתחקורה כי מעדיפה
לחזור לעזה על פני האפשרות כי תעמוד לדין על רקע השהייה הבלתי חוקית ושיוכה הארגוני,
שעלולים להביא למאסרה בכלא .בתאריך  26/7/02שוחררה והועברה לעזה.
Á ÁÁ

 16יולי  :2002מעצר פלסטינית שהביעה נכונות לבצע פיגוע התאבדות
האלה ג'אבר  -בת  ,29תושבת ג'נין  .האלה נעצרה ב 16/7/02 -והועמדה
לדין בגין נכונותה לבצע פיגוע התאבדות .לצורך תכנונו והוצאתו לפועל של
פיגוע ההתאבדות נפגשה האלה עם עלי עג'ורי ,פעיל תנזים צבאי אשר
שילח מתאבדים לביצוע פיגועי התאבדות קטלניים בישראל .אחיה נהרג ועל
רקע זה רצתה לבצע פיגוע התאבדות.
Á ÁÁ

 1יולי  :2002מעצר פלסטינית שהביעה נכונות לבצע פיגוע התאבדות
לילא בחארי  -תושבת שכם בת  ,26נעצרה ב –  01/07/02לאחר שעלתה
בחקירתו של בכיר הפת"ח נאצר שוויש ,כמי שהביעה בחודש פברואר נכונות
לבצע פיגוע התאבדות .לילא היא זו שהלבישה את חגורת הנפץ לגופה של
המחבלת המתאבדת דרין אבו-עישה ,אשר ביצעה את פיגוע ההתאבדות
במחסום מכבים ב – .27/02/02
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 13יוני  :2002מעצר פלסטינית שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות
תהאני טיטי  -בת  24מאלערוב  ,אקדמאית ,נעצרה ב 13/6/02 -על ידי
כוחות הביטחון לאחר שעלתה כמי שהתכוונה לבצע פיגוע התאבדות.
בחקירתה בשרות ביטחון כללי סיפרה תהאני כי בספטמבר  2001הכירה את
ווליד צביח ,פעיל תנזים מבוקש מבית לחם שנהרג במהלך פעילות יזומה של
כוחות הביטחון .קשריה של תהאני עם ווליד נועדו ראשית למטרות נישואין ,אך כאשר הבינה כי
האיש רודף נשים ,ביטלה את רעיון הנישואין ושמרה עמו על קשר טלפוני בלבד .בחודש יוני
 2002נואשה תהאני מחייה בבית אביה והחליטה לשים קץ לחייה .ווליד ,שתחילה ניסה להניעה
ממעשיה ,טען בפניה לאחר מכן כי כל עוד רצונה למות  -עדיף כי תעשה זאת למטרה טובה.
ווליד ציין בפני תהאני כי יחברה לשני פעילי תנזים ברמאללה אשר יעזרו לה לבצע פיגוע
התאבדות .לאחר מספר ימים נודע כי הפעילים מרמאללה נעצרו וכי נושא ההתאבדות נדחה.
בשלהי חודש יוני ניסתה תהאני להתאבד על ידי לקיחת כדורים ,אך ניסיונה כשל .היא שבה
וציינה כי רצונה לשים קץ לחייה הוא לא על רקע לאומני ,אלא בגלל אביה המרבה להכותה
ואהבות נכזבות מימיי האוניברסיטה .עוד סיפרה לווליד כי אין בה שנאה ליהודים ובמהלך
ביקוריה בישראל התרשמה לטובה וכי ברצונה חיים חופשיים כדוגמת הישראלים .המקרה של
תהאני מהווה דוגמא קלאסית לשימוש הציני ולניצול שעושים פעילי ארגוני הטרור בצעירות
תמימות בעלות מצב אישי רגיש.
Á ÁÁ

 13יוני  :2002מעצר פלסטינית שהביעה נכונות לבצע פיגוע התאבדות
עדילה מליטאת – בת  ,21תושבת בית פוריק ,נעצרה ב -13/6/02לאחר
שהביעה נכונות לבצע פיגוע התאבדות .מחקירתה עולה כי פנתה מספר
פעמים לבני משפחה בבקשה לבצע פיגוע התאבדות אולם נדחתה.

Á ÁÁ
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 2יוני  :2002מעצר פלסטינית שהביעה נכונות לבצע פיגוע התאבדות
עובידה ג'אבר  -בת  ,26תושבת בית וזן ,אלמנה .נעצרה בתאריך .2/6/02
בחקירתה הודתה כי הביעה נכונות לבצע פיגוע התאבדות כנקמה על מות
אחיה צפואת אבו עיישה בפיגוע התאבדות ובעלה עלי בהיתקלות עם
הצבא .בנוסף עלה בחקירה כי שימשה גם כמסייעת בניסיונות לגיוס נשים
לפעילות ואפילו נקטה יוזמות עצמאיות.
Á ÁÁ

 25אפריל  :2002מעצר פלסטינית שרצתה לבצע פיגוע התאבדות ברצועה
אימאן אבו-חוצה  -תושבת ג'בליה בת  ,21יצאה ב –  25/04/02לאזור
רפיח ,שם הסתתרה בבניין והחלה זוחלת לכיוונו של יישוב ישראלי באזור,
על מנת להתפוצץ במקום .חיילי צה"ל גילו אותה ועצרוה במקום .אימאן
שיתפה בכוונותיה לבצע פיגוע התאבדות שני פעילי פת"ח צבאיים מרצועת
עזה ואלו אימנו אותה בתפעול רימון יד ורובה קלצ'ניקוב .לפני צאתה לדרך ,כתבה אימאן צוואה
ובה ביקשה סליחה מהוריה.
Á ÁÁ
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 22מאי  :2002מעצר פלסטינית שהייתה אמורה ליטול חלק כמפגעת בפיגוע
התאבדות בראשון לציון 2 ,הרוגים ו 36 -פצועים
ערין אחמד  -סטודנטית בת  20מבית סאחור ,אמורה הייתה ליטול חלק
בפיגוע ההתאבדות שבוצע בראשון לציון .בחקירתה בשרות ביטחון כללי מסרה
ערין כי החליטה לבצע את הפיגוע לאחר מות חברה ,פעיל תנזים שנהרג
בחודש מרס השנה .יחד עם עיסא בדיר ,המחבל בן ה –  17שביצע לבסוף את
הפיגוע ,הובלו לזירת הפיגוע על ידי אברהים סראחנה ואשתו אירנה .התוכנית המקורית הייתה
כי עיסא יפוצץ עצמו סמוך לשולחנות שש-בש שמסביבם ישבו אנשים וערין ,שתמתין באותו הזמן
בעברו השני של הכביש ,תפוצץ עצמה בעזרת מטען על האנשים שיברחו מבהלה לצד האחר של
הרחוב .מטעני החבלה הונחו בתיקים שנשאו ערין ועיסא ושקלו כל אחד כ 35 -ק"ג .המטען
הופעל על ידי מתג היוצא מגב התיק ומחובר לחוטים .ערין מסרה כי כאשר ראתה את המקום בו
הייתה אמורה להתפוצץ ,התחרטה וביקשה לשוב על עקבותיה .לפני צאתה לבצע את הפיגוע
כתבה ערין מכתב פרדה למשפחתה ,היטהרה והתפללה וכמו כן הצטלמה במצלמת ווידאו .כדי
לשוות לעצמה מראה ישראלי שאינו מעורר חשד ,הולבשה גם היא במכנס צמוד וחולצת בטן.
Á ÁÁ
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 20מאי  :2002מעצר פלסטינית שהייתה בדרכה לבצע פיגוע התאבדות
תאוריה חמור  -בת  26מג'בע נעצרה ב -20/5/02בבית דודתה בטול
כרם לאחר שהייתה בדרכה לבצע פיגוע התאבדות בירושלים.
בחקירתה בשרות ביטחון כללי סיפרה כי ארבעה חודשים לפני מעצרה
הכירה את מוניר חלאוה שביקש את ידה .משפחתה של תאוריה
סירבה ועקב כך החליטה להתאבד בפיגוע .תאוריה יצרה קשר עם
פעילי תנזים מג'בע ומשכם אשר הכינו אותה לקראת ביצוע הפיגוע .על
פי התכנון אמורה הייתה תאוריה לנסוע משכם לתל ומשם לקלנדיה ולירושלים המזרחית ולבסוף
להגיע לירושלים המערבית ולפוצץ עצמה במקום הומה אדם .בדירה בשכם ביצעה תאוריה
מדידה לחגורת נפץ שתולבש על גופה ועברה תדרוך מפורט על הפעלת חגורת הנפץ והמטען
שהוכנס לתוכה .בנוסף ,החליטו מפעיליה לציידה בתיק נשיאה מלא במסמרים השוקל  35ק"ג.
כל שהיה עליה לזכור הוא כיצד ללחוץ על הכפתור שמונח על מותנה כדי שיפעיל את המטען.
תאוריה התחרטה ברגע האחרון וטענה כי מפעיליה הורו לה להתלבש בבגדים מודרניים
פרובוקטיביים בדומה לחזות של אישה ישראלית הכולל בין היתר ,שיער פזור ,איפור כבד
ומכנסיים צמודים .בראיונות שנערכו עמה בתקשורת אמרה תאוריה" :לא פחדתי .אינני פוחדת
למות .הלכתי מסיבות אישיות ,אך לא רציתי להגיע לשמיים מסיבות שאינן טהורות .לא רציתי
להתלבש כך כי זה היה מנוגד לדת שלי" .מחלוקת נוספת בינה לבין מפעיליה התגלתה כאשר
מפעיליה הורו לה לפוצץ את עצמה גם אם לא תצליח להגיע אל היעד מחשש שיתפסו אותה .על
כך אמרה" :להתפוצץ לשווא מה זה? למות רק כדי שמפעילי יוכלו להתפאר שהוציאו לפועל
פיגוע?"
Á ÁÁ
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 11אפריל  :2002מעצר פלסטינית בטרם יציאתה לבצע פיגוע התאבדות
שפאא אלקדסי  -פעילת תנזים בת  26מטול כרם ,גרושה ואם לבת .אותרה
ב –  ,11/04/02יום לאחר נסיגת כוחות צה"ל מטול כרם במסגרת מבצע
'חומת מגן' ,בדירת הוריה כשהיא אמורה לצאת ולבצע למחרת פיגוע
התאבדות .בחקירתה בשרות ביטחון כללי הודתה שפאא כי אמורה הייתה
לצאת ולבצע פיגוע התאבדות יחד עם צעיר נוסף .שפאא התכוונה לשאת על גופה חגורת נפץ
המוסוות על ידי שמלת הריון שאמורה הייתה לשוות לה מראה בלתי מחשיד .יחד עמה אמור
היה לצאת צעיר נוסף כשהוא נושא על גופו חגורת נפץ ומטען נוסף אותו אמור היה להטמין
במקום לפני הפיגוע  .התוכנית הייתה ששפאא תפוצץ עצמה ראשונה ולאחר מכן כאשר יתקבצו
אנשים במקום ,יפוצץ עצמו הצעיר ואחריו יתפוצץ המטען אותו כיוון מראש .שפאא ,אף הכינה
צוואה בה היא נפרדת מבתה ומשפחתה .מעצרה של שפאא על ידי כוחות הביטחון הישראליים
סיכל את כוונתה לבצע פיגוע התאבדות ומנע הרוגים ונפגעים רבים .אחיה של שפאא נעצר
בפברואר  2002בדרכו לבצע פיגוע התאבדות.
Á ÁÁ

 6אפריל  :2002מעצר פלסטינית בת  15שהביעה נכונות לבצע פיגוע
התאבדות
קטינה בת  15מבית לחם ,נעצרה ב ,6/4/02 -עם כניסת כוחות צה"ל לעיר במסגרת מבצע
'חומת מגן' .הקטינה הודתה בתחקורה בשרות ביטחון כללי כי גויסה לגדודי חללי אלאקצא של
הפת"ח על ידי דודה שהנו פעיל תנזים בכיר ויצרן מטענים מרכזי מבית לחם .הקטינה סיפרה כי
פנתה ביוזמתה לדודה והביעה את נכונותה לבצע פיגוע התאבדות בשטח ישראל .דודה הבטיח
כי ידאג לה לחגורת נפץ וביקש ממנה כי תגייס מקרב חברותיה בנות נוספות לפעילות חבלנית.
אחותה של הקטינה גילתה את תוכניותיה של אחותה וסיפרה את הדבר לאימה .השתיים איימו
על הקטינה כי יוציאוה מבית הספר וכי יגלו את הדבר לאביה .הקטינה הודתה וסיפרה לשתיים כי
אכן יצרה קשר עם גורמי פת"ח ,גא"פ וחמא"ס .לאחר מספר ימים שוב העלתה את כוונותיה
להתאבד בפני דודה ,אך זה הסביר לה כי בעקבות הכרזתה של ארה"ב על התנזים כארגון טרור
אין ברצונם לערב כעת נשים בפיגועי התאבדות .יצוין כי לאחר הפיגוע אותו ביצעה איאת אחראס
בסופרמרקט בקרית יובל בירושלים ,התבטאה הקטינה כי "הפיגוע אינו איכותי מכיוון שהיו רק 3
הרוגים".
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 24פברואר  :2002יירוט פלסטינית שביצעה ניסיון פיגוע דקירה של חייל צה"ל
במחסום טייבה )סמוך לטול כרם(
נורה ע'אנם  -תושבת טול כרם ,בת  ,16ביצעה ב –  24/02/02ניסיון פיגוע דקירה של חייל צה"ל
במחסום טייבה הסמוך לטול כרם .נורה יצאה מביתה בשעות הלילה המאוחרות ,ללא ידיעת בני
ביתה ,לעבר המחסום במטרה לבצע פיגוע דקירה .הכוח במחסום פתח ב' -נוהל מעצר חשוד'
שהסתיים במותה של המפגעת .משפחתה של נורה היגרה לטול כרם מדיר אל ע'צון בשנות ה –

 60ונחשבת לאחת המשפחות המכובדות בטול כרם .בביתה של הצעירה נתגלתה הצוואה
שהשאירה ובה נכתב כי הנערה מקדישה את פעולתה למען אחיה הפלסטינים שנהרגו במהלך
האינתיפאדה .ארגון הפת"ח נטל אחריות על שליחתה של נורה
לביצוע פיגוע הדקירה.
Á ÁÁ

 31אוגוסט  :2001תאונת עבודה במהלך נסיעה בין טול כרם לשכם בה נהרגה
פלסטינית שהעבירה מטען חבלה
עביר חמדאן  -בת  26משכם ,נהרגה ב –  31/08/01בשעה שהעבירה
מטען חבלה במהלך נסיעה במונית מטול כרם לשכם .הפיצוץ ארע ככל
הנראה כתוצאה מ"תאונת עבודה" במסגרת הכנות לקראת פיגוע במסעדה
בחדרה .עביר הופעלה על ידי פעילי תנזים מאזור שכם .עביר הייתה
מאורסת לפעיל פת"ח צבאי בכיר משכם וכמו כן ידוע על קשרים רומנטיים רבים שקיימה עם
פעילים נוספים בתנועה..
Á ÁÁ
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 3אוגוסט  :2001מעצר פלסטינית שהניחה מטען בתחנה המרכזית בתל אביב
אימאן עשה  -בת  27משכם ,נשואה ואם לשני ילדים הניחה ב – 03/08/01
מטען חבלה בתחנה המרכזית בתל אביב .המטען נתגלה על ידי כוחות
הביטחון בטרם התפוצץ .אימאן נענתה לבקשת בעלה שנחשד בשיתוף
פעולה עם ישראל ,לבצע פיגוע הנחת מטען במטרה "לטהר את שמו" ,ובכך
גם לשפר את מעמד המשפחה .אחיה של אימאן ,הידוע כפעיל פת"ח גם כן ,עמד מאחורי ניסיון
הפיגוע .אימאן ובעלה נעצרו בידי כוחות הביטחון הישראלים לאחר שניסו לבצע את הפיגוע.
Á ÁÁ

 17ינואר  :2001מעצר פלסטינית שהייתה מעורבת בחטיפתו ורציחתו של
הנער אופיר רחום ז"ל
אמנאא' מונא  -בת  ,26פעילת פת"ח מביר נבאללה הסמוכה לרמאללה,
הייתה מעורבות בחטיפתו ורציחתו של הנער אופיר רחום ז"ל ב – . 17/01/01
מונא ,אקדמאית ועיתונאית במקצועה ,היא שהעלתה בפני ידידה חסן אלקאדי,
פעיל תנזים מרמאללה את הרעיון לחטוף ישראלי לאחר שתיצור עמו קשר
באמצעות האינטרנט .מונא יצרה קשר עם הנער באמצעות האינטרנט ופיתתה אותו להגיע
למפגש עמו ,שלאחריו הובילה אותו לזירת הרצח באזור רמאללה.
Á ÁÁ
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נשים פלסטיניות סייעניות

 20ינואר  :2005מעצר פלסטינית אשר שימשה עם בני משפחתה סייענית
לראשי תשתית החמא"ס בשכם
מלאכ ח'נפה  -בת  ,22תושבת שכם ,סטודנטית שנה ד' לטכנולוגיית מידע
באונ' אלנגאח בשכם .נעצרה בתאריך  20/1/05יחד עם אביה בחשד כי
יחד עם בני משפחתה שימשו כסייענים לראשי תשתית החמא"ס בשכם,
במיוחד לאמג'ד חינאוי ,.ר' החמא"ס הצבאי בשכם .בחקירתה הודתה
מלאכ כי הינה פעילת כתלה ואף שמשה כאחראית על הפצת הכרוזים בבניין המכללה
לטכנולוגיית מידע ,וכן היתה אחראית על הוצאת עיתון "אלזייתונה" .כמו כן הודתה בחקירתה
אודות סייענותה וסייענות משפחתה לאמג'ד חינואי ,במסגרת זו הלינו אותו בביתם .מלאכ סיפרה
כי משפחתה הלינה בביתה את מחמד חנבלי )הרוג( בביתם במהלך  ,2003-2002וכי סייעה
למחמד חנבלי בסריקת מסמכים בהם הוראות לייצור מטענים ושיטות חקירה והעברתם
לדיסקטים.
Á ÁÁ

 11ינואר  :2005מעצר פלסטינית אשר שימשה כשליחה של תשתית הג'יהאד
האסלאמי בטול כרם
פאטמה חוסין  -בת  ,43נשואה ,תושבת נור א-שמס ,נעצרה בתאריך
 ,11/1/05בגשר אלנבי ,יחד עם בעלה ,בחשד כי נשלחה )יחד עם בעלה(
לירדן על ידי פעילי הג'יהאד האיסלאמי בטול כרם ,לפגישה עם שליח
המפקדה ,שאמור להגיע לירדן מסוריה .בתחקורם הודו השניים כי פאטמה
אכן שימשה שליחה בין תשתית הגא"פ בטול כרם למפקדה בסוריה ואף
סיפרו כי נתבקשו להעביר אגרות מוצפנות וסכום כסף אשר הוסלקו בתוך זוג מכנסיים ואשר היו
מיועדים לפעיל גא"פ מנור א-שמס
Á ÁÁ
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 16ספטמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר שימשה כסייענית למבוקשי תנזים
במ.פ .בלאטה
מהא עואד  -בת  ,18תושבת שכם ,נעצרה בתאריך  16/9/04בחשד כי
שימשה סייענית למבוקשי התנזים במ.פ .בלאטה ,בדגש על עלאא סנאכרה,
מבכירי מבוקשי התנזים הצבאי בשכם ובשומרון .בחקירתה הודתה מהא כי
גוייסה לפעילות צבאית ואומנה על אקדח ,כמו כן הודתה כי סייעה בהכנת
מטענים וכי היתה מעורבת בהכנת בחורה מג'נין לפיגוע התאבדות באכוונתו
של זכריה זבידי.
Á ÁÁ

 9ספטמבר  :2004מעצר פלסטינית אשר הייתה מעורבת בניסיון הוצאת פיגוע
התאבדות כפול בתל אביב
לינאן אבו ע'ולמה  -בת  ,24תושבת בית פוריק ,אלמנתו של אמג'ד מליטאת,
בכיר החז"ע הצבאי ,אשר נהרג ביולי  04ואחותו של עאהד עולמה ראש
החז"ע הצבאי הכלוא ביריחו .נעצרה ב 09/09/04 -במחסום חווארה בחשד כי
מעורבת בניסיון הוצאת פיגוע התאבדות כפול בתל-אביב ,כנקמה על הריגת
בעלה .בחקירתה הודתה כי העבירה נשק השייך לבעלה )הרוג( וכי איפרה שתי מתאבדות
כישראליות וניסתה פעמיים להוציאן לפיגוע.
Á ÁÁ
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 17אוגוסט  :2004מעצר פלסטינית אשר סייעה לתשתית התנזים בבי"ל
והביעה עניין לבצע פיגוע התאבדות
רשא אלעזה  -בת  ,18רווקה ,תושבת מ.פ דהיישה/בי"ל ,נעצרה ב -17/08/04בחשד כי סייעה
לתשתית התנזים הצבאית בבי"ל וכן כי מעונינת לבצע פיגוע התאבדות.
בחקירתה הודתה כי גוייסה ל"שוהדא אל אקצא" על ידי גהאד ג'וערה באמצעות התכתבות
בדואר אלקטרוני ,בנוסף הודתה במעורבותה בהעברת אמל"ח ובסיוע לשני מבוקשי תנזים במתן
מקום לינה ומזון .כמו כן סיפרה על מעורבותה בניסיון דקירה של חיילי מחסום המנהרות ,במרס
 ,2003במטרה למות או להיכלא ובכך לשים קץ לשמועות על מוסרה הירוד.
Á ÁÁ

 23יולי  :2004מעצר פלסטינית אשר נשלחה כ"פתיון" במטרה להוציא לפועל
פיגוע ירי כנגד חיילי צה"ל
נדא מע'אציב  -בת  ,19תושבת דיר אל בלח .נעצרה ב 23/7/04 -על ידי חיילי
צה"ל במחסום על ציר כיסופים לאחר שעוררה את חשדם .היא סיפרה כי
נשלחה כ"פיתיון" על ידי שני פעילים חמושים לכיוון המחסום על מנת להסיח את
דעת החיילים ולהרחיקם מהמחסום במטרה שיבוצע לעברם ירי .כמו כן הודתה
בחקירתה כי הייתה מעורבת בפיקוח על הברחת אמל"ח באמצעות מנהרה
במסגרת פעילותה בחוליה המשויכת ,ככל הנראה ,לחמא”ס.
Á ÁÁ
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 13פברואר  :2004מעצר פלסטינית שפעלה במסגרת התארגנות התנזים
בטול כרם המופעלת בידי גורמי חיזבאללה בלבנון
סימא ענבץ  -ילידת  ,'72מ.פ טו"כ ,אלמנתו של אברהים נעניש ,בכיר
תנזים מטול כרם ,אשר נהרג באוקטובר  .2003אחיה עבדאללה ענבץ,
פעיל תנטים שהופעל ע"י חיזבאללה .ברשותה תואר ראשון מאונ' אלנג'אח
בלימודי השפה הערבית -בלשונות ,לסימא ארבעה ילדים  -שלוש בנות ובן,
מכונה "אם מצטפא" ע"ש בנה הקטן .מתגוררת במ.פ טו"כ ,נעצרה ב-
 13/2/04בשל קשריה בין החזבאללה לפעילים בשטח .בחקירות הודתה שקישרה בין אחמד
סארי חסין ,פעיל ג'יהאד איסלמי מטול כרם לבין מפעיל חזבאללה בלבנון ,כן הודתה כי במהלך
השנתיים האחרונות סייעה למבוקשים רבים בהסתרת נשקיהם ,בהעברת מידע אודות תנועות
כוחות צה"ל באזור ,הזהרת הפעילים ,הלנת מבוקשים בביתה )ציינה כי מדובר במאות פעמים(,
כמו כן הודתה בקבלת כספי טרור.
בחקירתה מסרה כי בהנחיית בעלה קיבלה  500כדורי  M – 16אותם הסתירה מתחת לבנה
התינוק שישב במנשא.
Á ÁÁ

 11פברואר  :2004מעצר פלסטינית אשר שימשה כסייענית של פעיל תנזים
פדאא עבדאללה  -ילידת  ,1976תושבת עטרות בעלת תעודת זהות ירושלמית .עובדת כאחות
בסהר האדום וכמתנדבת במד"א  -רוממה .נעצרה ב 11/2/04 -לאחר שעלתה כסייענית של
חאלד שויש ,פעיל תנזים פתח ,מפגע מיועד למעצר הנמצא כיום במוקטעה .הוא ופדאא הכירו
לפני כשנתיים וחצי ,עת טיפלה בו ע"ר פציעתו .הקשר בין השניים חודש לפני כ 4 -חודשים
במקרה ומאז נמשך ברציפות והדרדר לפעילות צבאית .כמו כן חשודה פדאא במעורבות בגלגול
פיגוע.
Á ÁÁ
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 13ינואר  :2004מעצר פלסטינית בגין סיוע בגיוס פעילים לתשתית חמא"ס
ברמאללה
רחאב ערפה  -ילידת  '80תושבת עסאויה ,סיימה לימודי שריעה באוני'
אבו דיס ,נשואה מזה מס' חודשים .נעצרה ב ,13/1/04 -לאחר שעלתה
בחקירת מוראד ברגותי כמי שגויסה לחמא"ס ע"י אישתו של מוראד וכמי
שגייסה את אחיה רמזי .הציעה להוביל מתאבד ליעד פיגוע בירושלים
)הנה בעלת ת"ז כחולה( ,בעבר הציעה עצמה לביצוע פיגוע התאבדות
בשל מצוקה אישית אך חזרה בה.
Á ÁÁ

 4מרץ  :2003מעצר פלסטינית שהובילה מתאבד ,לאחר שהסגירה עצמה לידי
ישראל
אמירה אבו דראע  -בת  25גרושה  ,1 +מכונה "אם אחמד" ע"ש בנה,
תושבת בלאטה .הסגירה עצמה בתאריך  4/3/03לאחר שנעשה ניסיון
לעוצרה בלילה קודם .אמירה עלתה כמובילה פוטנציאלית למתאבד לפיגוע
שתוכנן בתל אביב וסוכל ) ,(4/3/03את מסלול ההובלה ביצעה תוך נשיאת
חגורת הנפץ על גופה.
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 7יוני  :2002מעצר פלסטינית שהובילה את המתאבד בשוק בנתניה
ב 19 -מאי  3 ,'02הרוגים ו 59 -פצועים

דעאא ג'יוסי  -סטודנטית בת  21מטול כרם ,נעצרה בתאריך  .7/6/02הודתה בחקירתה בשרות
ביטחון כללי כי התבקשה על ידי פעילי ארגון ה"חזית העממית" משכם ,להוביל
את המחבל אשר בצע את פיגוע ההתאבדות  .דעאא ציינה כי נשאלה על ידי
מפעילה אם היא מוכנה לבצע פיגוע התאבדות בעצמה .דעאא סירבה להיות
הקורבן אך הביעה נכונות להשתתף בביצוע .עוד אמרה למפעילה כי היא מכירה
את העיר נתניה ובמיוחד את קו החוף לשם נהגה לצאת רבות לפני
האינתיפאדה .דעאא התבקשה להתלוות למתאבד ולהובילו במטרה לשוות לו מראה תמים .ביום
הפיגוע עם כניסתה לעיר לבשה דעאא חולצה לבנה צמודה ומכנסיים צמודים כמו כן הרכיבה
משקפי שמש ,נשאה תיק נשים חום וקשרה סרט לשערה .עוד הודתה ,כי לפני שבחרו לבצע את
הפיגוע בשוק ,בדקו אפשרות לבצע את הפיגוע בקניון בנתניה או באזור הטיילת .כשהגיעו אל
פתח השוק ירדה דעאא מהמונית וערכה סיור רגלי במקום .לאחר מכן שבה ,ביקשה מהנהג כי
ימתין והכניסה את המתאבד לפתח השוק .דעאא ביקשה מהמתאבד שימתין כ  5 -דקות על מנת
שתוכל לברוח עם המונית ורק אז להפעיל את המטען שנשא בתיקו .דעאא שבה למונית ולאחר
מספר דקות ארע הפיצוץ.
Á ÁÁ
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 8מאי  :2002מעצר  2פלסטיניות שהובילו את המתאבד בקינג ג'ורג'
בירושלים ב 21 -מרץ  3 ,2002הרוגים ועשרות פצועים
קאהירה סעדי  -בת  ,26נשואה ואם לארבעה ,תושבת אל-ראם ,נעצרה
בתאריך  ,8/5/02הודתה בחקירתה בשרות ביטחון כללי כי הובילה לירושלים
את המחבל המתאבד שביצע את הפיגוע .קאהירה ציינה בחקירתה כי עבד
אל כרים עוויס מבכירי הפת"ח בגדה שנעצר במבצע 'חומת מגן' ,אותו הכירה
במחנה הפליטים ג'נין ,ביקש ממנה כי תנצל את חזותה המערבית ותחדיר
מחבל מתאבד לירושלים .עוד הודתה כי לאחר הפיגוע ברחוב קינג ג'ורג' ,הסכימה להעביר
לירושלים מתאבד נוסף בעל חגורת נפץ גדולה יותר.
סנאא שחאדה  -בת  ,27ממחנה הפליטים קלנדיה ,נעצרה בתאריך .24/5/02
הודתה בחקירתה בשרות ביטחון כללי כי יחד עם קאהירה סעדי ,הייתה
מעורבת בהחדרתו של המחבל המתאבד .סנאא מסרה בחקירתה כי הייתה
חברתו וסייעניתו של נאצר שאויש פעיל בכיר בארגון "הג'האד האסלאמי"
בג'נין ,שנעצר לאחרונה על ידי כוחות הביטחון ,וכי נעתרה לבקשתו לעזור
בהחדרתו של המחבל לירושלים .עוד הודתה סנאא כי במחסום בכניסה לעיר קנו זר פרחים אותו
החזיק המתאבד בידיו כדי להיטמע טוב יותר בין העוברים ושבים וזאת משום שבאותו יום חל
'יום האם' .בנוסף מסרה בחקירתה כי עם כניסתם לעיר צעדה מרחק  50מ' מקאהירה סעדי
והמתאבד וזאת משום שלבשה בגד ערבי מסורתי ולא רצתה לעורר חשד.
Á ÁÁ
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 14ספטמבר  :2001מעצר פלסטינית שהובילה את מתאבד מסעדת "סבארו"
בירושלים ב 9 -אוגוסט  15 ,2001הרוגים ו  107 -פצועים
אחלאם תמימי  -בת  ,20ממוצא ירדני המתגוררת משנת 1998
ברמאללה ,סטודנטית ועיתונאית .פרט להובלת המתאבד ,עסקה אחלאם
באיסוף מודיעין בשטח לקראת הפיגוע .בחקירתה בשרות ביטחון כללי
סיפרה אחלאם כי נשאה עמה מצלמה ודיברה באנגלית עם המפגע שנשא
תיק גיטרה על מנת לשוות לעצמה מראה בלתי מחשיד של תיירת .כמו כן הייתה אחלאם
אחראית להנחתו של מטען חבלה אשר הוסווה בפחית בירה בסופרמרקט בירושלים ב –  30יוני
 .2001אחלאם גויסה לארגון החמא”ס ביוני  .2001בחקירתה הודתה אחלאם כי הייתה מודעת
לכך שהיא "עלולה למות כ'שהידה'".

Á ÁÁ
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