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  הקדמה
  

בחלוקה ,  בטרור הפלסטיני2007מסמך זה מסכם את הנתונים והמגמות המרכזיות שאפיינו את שנת 

פעילות מנגנוני הביטחון : כגון, בלטו השנה וכן מגמות כלליות אשר רצועת עזה, מרוןיהודה ושולאזור 

  .ניצול התווך ההומניטארי ועוד, ס ברצועת עזה"תהליך בנין הכוח של החמא, הפלסטינים

הבולט בהם הינו  . כולוהאזור חלו מספר שינויים משמעותיים שיש בהם כדי להשפיע על 2007בשנת 

פאקטו -שיצרה דה  בכך המציאות בזירה הפלסטיניתשינתה אשר, על רצועת עזה ס"השתלטות החמא

   . ורצועת עזהאזור יהודה ושומרוןשטחי  פלסטיניות נפרדות בשתי ישויות

  

מגמת גם בשנה החולפת נמשכה , ס על הרצועה"חרף השינויים בזירה הפלסטינית והשתלטות החמא
כפועל יוצא בעיקר  ,ההרוגים וכתוצאה מכך בהיקף ,פיגועי ההתאבדות במספר הרב שנתיתהירידה 

  .ל ומשטרת ישראל"צה, מפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי

אזרחים  3נהרגו  כתוצאה ממנו, ) ינואר29, באילת( אחד  בוצע פיגוע התאבדות2007במהלך שנת 

ונשלח  ,)ישראל > םמצרי/סיני> רצועה  ("'ציר הח"המחבל המתאבד הגיע מרצועת עזה דרך . ישראלים

  .2006בשנת שבוצעו  פיגועים 6זאת לעומת . שהדאא אלאקצהו הפלסטיני יהאד'הגעל ידי 

  

פיגועים  4 לעומת (פיגועי התאבדותהשנה הצליחו לבצע לא  אזור יהודה ושומרון ב הטרורתשתיות

 2007בשנת : "ףעל הס"הפיגוע שסוכלו ניכר כי חלה ירידה בניסיונות , כןכמו  .)2006שנת בשבוצעו 

 6, 2007בשנת " על הסף"כי מתוך הפיגועים שסוכלו , יש לציין .2006- ב37לעומת , פיגועים 29סוכלו 

  .ישראללשטח התאבדות ם היו במתווה פיגועי

  

 ,מספר הפיגועים; בכל הפרמטריםהטרור העיקרית " יצרנית " החולפתבשנההיוותה רצועת עזה 

 – קטלניות הפיגועים, )2006-אם כי בהיקף נמוך יותר מ (הרצועהמסלול מ- ירי תלול–רובם המכריע 

  . רף ההתרעותב וכן, רצועהב מקורופיגוע התאבדות היחיד השנה 

, ירידה בנפח הטרורחלה , למרות שלא ניכרה ירידה במוטיבציה אזור יהודה ושומרוןב, לעומת זאת

אזור רו מאמצים של תשתיות הטרור ב גם השנה ניכ.פעילות הסיכול הישראליתפועל יוצא של כבעיקר 

בלטה , כמו כן. כוונת הרצועהה בבעיקר – בתחום הרקטילהשגת יכולות מבצעיות  יהודה ושומרון

, אזור יהודה ושומרוןס ב"של תשתיות טרור של חמא" התעוררות"במהלך השנה האחרונה 

  . רבותבמסגרתה נחשפו וסוכלו תשתיות
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   :נתונים כלליים
  

  2007-20001ים בשנים התפלגות פיגוע
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  2007-2000בשנים  מטרור פלסטיני התפלגות הרוגים ישראלים

  
  
  
  

  
  

  2007-2000 מספר פיגועי התאבדות בשנים
  

  
  
  
  

                                                 
, רימון, הצתה, דריסה, דקירה, בוקי תבערהשלכת בקה: את המתווים הבאים הפיגועים כוללים 1

, פיגוע חדירה, רכב תופת, פיגוע התאבדות, ירי רקטות, ירי פצצות מרגמה, ידויי אבנים, ירי, ט"נ, חטיפה

   .מטען ותקיפה
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  2007-2000 מפיגועי התאבדות בשנים  ישראליםמספר הרוגים

  
  
  
  
  
  

  ון  מטרור פלסטיני בחלוקה לאזרחים וכוחות הביטחהתפלגות הרוגים ישראלים
  2007-2000בשנים 
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הרצועה איו"ש

2006
2007

 2בחתך אזור מוצא" על הסף"התפלגות סיכולים 

  

        

      

  
  2005-2007 בשנים  ופצצות מרגמה רקטותמספר שיגורי

  

  
  
  

  
  

פיגוע ירי רקטי או פצצת מרגמה יחשב גם כאשר שוגרה רקטה או פצצת מרגמה בודדת : הבהרה

מטח בו : לדוגמא( מטח רקטות או פצצות מרגמה בוצע שיגור של, וגם כאשר במסגרת אותה פעולה
   ). שיגורים אך כפיגוע אחד7- רקטות יספר כ7נורו 

  
  

  
   

  
  

                                                
כולל מעצר מתאבד ( נטרול אחד המרכיבים ההכרחיים בפיגוע שיצא לדרכו – "על הסף"סיכול פיגוע  2

" הקרבה", התאבדות( סיכול של פיגוע במתווה חמור -מדובר בסיכול פיגוע בולט דהיינו  .)שיצא לדרכו

  ).'וכד
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  :רצועת עזה
  

לעצור ס "חמאלניסיונות דבר שהוביל גם , ח"ס ופת"המאבקים הפנימיים בין חמאהחולפת הוחרפו בשנת 

. בעיקר בתחום הירי הרקטי ,על ידי הסטת האש לעבר ישראלעימותים הפנימיים ברצועת עזה את ה

 בכך המציאות בזירה הפלסטיניתאת  שינתהו ,על רצועת עזהס "השתלטה החמא, בסופו של דבר

אזור שטחי  ב ישויות פלסטיניות נפרדותשתי ויצרה מציאות של ברצועהח "שמה קץ לשלטון פתש

  . ורצועת עזהיהודה ושומרון

ות כוחות הביטחון לסיכול כוונות הפיגוע מצד פעילי במסגרת ניסיונ, )'07נובמבר  (2007במהלך שנת 

, כ לשטחי הרצועה"ל ושב"בוצעו מספר מבצעי מעצרים במסגרתם נכנסו כוחות צה, הטרור ברצועה

בוצעה במהלך , כמו כן. עסקו בתכנון וביצוע פיגועים פעילי טרור אשר 220מתוכם הועברו לחקירה 

  .מתוכן נחפרו לכיוון שטח ישראל 4,  מנהרות12פו במסגרתה נחש, השנה פעילות לאיתור מנהרות

 דבר שהתבטא בעלייה ,המשיכו בניסיונותיהם לביצוע פיגועים כנגד ישראלים, רגוני הטרור מצידםא

 17(ברצועה " על הסף"עלייה במספר הפיגועים שסוכלו , במספר ההתרעות לכוונות לביצוע פיגועים

רובם המכריע , עם זאת ".'ציר הח"הברחת מפגעים לישראל דרך וכן עלייה במספר ניסיונות ל, )ניסיונות

 פיגוע ההתאבדות היחיד שבוצע השנה ,כאמור. של הפיגועים שבוצעו היה במתווה של ירי תלול מסלול

  . היה של מחבל מתאבד שהגיע מרצועת עזה

  

  2005-2007 בשנים פצצות מרגמה מספר שיגורי

  

  
  

  

 שיגורי פצצות המרגמהעלייה במאות אחוזים של מספר ינה ה, חלה השנההמגמה בולטת נוספת ש

הסמוכים וישובים ל "הינו לעבר כוחות צה, השימוש העיקרי בפצצות המרגמה .2007 לשנת 2006משנת 

  . לגבול הרצועה
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  ס ברצועת עזה"תהליך בניין הכוח של החמא
  

 סבב לחימה ;ם משמעותייםאתגרישני  בפני 2007שנת ס עמד במהלך "של חמא" בניין הכוח"תהליך 

בבסיס התנהלותה של הזרוע ). '07יוני (ח בזירה הפנימית "וההכרעה מול פת) '07מאי (רחב מול ישראל 

 ,עומדים תהליכי ההתעצמות אותם עברה בשנתיים האחרונות,  זירות אלושתיהצבאית של התנועה ב

   .אשר היקפם ומשמעותם באו לידי ביטוי במהלך האירועים הללו

,  באזורים שוניםחפירת מנהרות רבותהכולל גם , מערך תת קרקעי נרחבום עוסק הארגון בבנייה של כי

ת ו בולטותדוגמא . ותנועה מוסווית מתחת לאדמהלצרכי מגננהול " של כוחות צהלצורכי תקיפה
 ל בבית"במהלך פעילות צה) '07 אוגוסט 1( ניתן למצוא בפיצוצו של בית ממולכד ל"פעילות נגד צהל

ל של מנהרה "בידי כוחות צהוכן בחשיפתה  ,ל"לי צהזמן קצר לאחר ביצוע סריקתו בידי חיי, לאהיא

קרקעי של - המדגימה פעילות בתווך התת)'07אמצע אוגוסט (לאהיא -ת ביתשנחפרה לעבר ישראל בגזר

   .הארגון

  

  "תחום הרקטיב"ס "פעילות החמא

בירי מאסיבי של רקטות קסאם ' 07 במאי 15-החל הארגון מה, ס על הרצועה"טרם השתלט חמאעוד 

ולאחד את ) שבמסגרתו נהרגו עשרות פלסטינים(המאבק הפנימי  את להסיטמתוך ניסיון , לעבר ישראל

  .השורות הפלסטיניות כנגד ישראל

 למעלה 2007 שנת  מתחילת,על ידי כלל הארגונים, במסגרת פיגועי הירי הרקטי לעבר ישראל נורו
,  ישראליםם כתוצאה מהירי נהרגו שני אזרחי. נחתו בשטח ישראל800 -יותר מן  רקטות מה1200-מ

  .חרדהנפגעי בעיקר ,  קל נפצעו באורח300ומעל 

מגגות בסמוך לבתי מגורים ובחלק מהמקרים גם , מתוך שטח בנוי צפוףשיגורי הירי הרקטי מתבצעים 

  . וכן מתוך חצרות בתי ספרבתים

  
  זהכלל שיגורי הרקטות מרצועת ע
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  "הירוק-הקו"שיגורי רקטות מרצועת עזה שנפלו בתחומי 

  

  

  

  

  

  

  

 את  באופן משמעותישינתה, ס על הרצועה והפיכתה לגורם השלטוני הבלעדי"השתלטותה של חמא

היצור ובניין , בתחום הרכש(שכן מאפשרת התעצמות מאפייני ההתעצמות של התנועה במישור הצבאי 

" בניין הכוח" להאיץ את תהליכי ס"חמאהיא יצרה תנאים המאפשרים ל, כןכמו  .באין מפריע) חוהכ
  .לקראת עימות עתידי עם ישראל

   רצועת עזהיציאת פעילים לאימונים מ

של הארגון בכל הקשור להתנהלותו " עליית מדרגה"ניכרה , ס על רצועת עזה"עם השתלטות החמא

שניתנו  ניתן לייחס לאימונים והכשרות זה גורם משמעותי בשיפור יכולות. כמסגרת צבאית מאורגנת

ס מוברחים לצד המצרי ומשם ממשיכים "פעילי החמא. שיצאו לאיראןס "לעשרות רבות של פעילי חמא

 ומעבירים את הידע ביכולות משודרגות שבים הפעילים לשטח כאשר בסיומה, למקומות ההכשרה
  . לתשתיות בשטח
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  ארגוני הטרור ברצועה
  

המשיכו השנה , כנגד ישראל, בעיקר במתווה ירי תלול מסלול, ס בביצוע פיגועים"אהחממעורבות לצד 

בהמשך  שבלטו בשנה החולפת ארגונים.  בניסיונות לביצוע פיגועים כנגד ישראלנוספים טרור ארגוני
 וועדות אקצאשהדאא אל, יהאד האסלאמי'הג יורציף לעבר ישראל הרקטי ירי פעולות טרור ו

. שיגרו ארגונים אלו מאות רקטות לשטח מדינת ישראל, במהלך השנה החולפת .ההתנגדות העממית

של מפגעים דרך  במספר ההברחות וניסיונות ההברחה ,2006 לעומת שנת ,קיימת עליה ניכרת, בנוסף

   . ישראלטחלכיוון ש) דרך סיני" ('ציר הח"דרך ו, או אחרהמעברים בכיסוי הומניטארי 

  

  :ספר ניסיונות של תשתיות אלו לביצוע פיגועיםחולפת בוצעו מ במהלך השנה

אזרחים  3כתוצאה ממנו נהרגו , ) ינואר29, באילת(בוצע פיגוע התאבדות אחד  2007במהלך שנת 
ונשלח  ,)ישראל> מצרים /סיני> רצועה " ('ציר הח"המחבל המתאבד הגיע מרצועת עזה דרך  .ישראלים

  .ושהדאא אלאקצה הפלסטיני יהאד'הגעל ידי 

עם מעצרן , פועל פיגוע התאבדות סוכל השנהליהאד האסלאמי להוציא 'סיון נוסף של תשתית הגני

תכננו לבצע פיגוע אשר הודו בחקירתן כי ,  נשים פלסטיניות תושבות הרצועה2  שלבמעבר ארז
  .  אסלאמידיהא'ג פעילי בהכוונת, התאבדות כפול בתל אביב ובנתניה

  

שהדאא , יהאד האסלאמי'ידי הגבוצעו בשנה החולפת על , גועיםיש לציין כי מרבית ההתרעות והפי

כמפקדה ר הן ברצועה והן הטרו" רנייצ" מ מרכזיחלקכאשר הם מהווים , אלאקצא וועדות ההתנגדות

  .התארגנויות הטרור באזור יהודה ושומרוןמהכוונת 

בדגש על , עבר ישראלפיגועים ללבצע שתכננו  הטרור ארגוני סיכול כנגד  פעילות הורך השנה בוצעלא

יהאד ' בוצעה פעילות משמעותית  כנגד בכירי ארגון הג07במהלך חודש דצמבר , לדוגמא .ירי רקטי

   : דרגים של פעיליםשלושה  לעבר כוונה ברצועה אשר  האסלאמי

 .הפעילות ומכוויני ההחלטות מקבלי - הארגון של העליון הפיקוד דרג

 .הירי חוליות מפקדי - השטח דרג

 ולאספקתו הרקטות נשק לפיתוח האחראים הארגון של החבלה-מומחי - הלחימה אמצעי  ייצורדרג

 .היורים לחוליות

.  
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  הברחות דרך גבול מצרים
  

" התנתקות"ובמיוחד מאז יישום ה, עוברים בשנים האחרונות, ס"בדגש על חמא, ארגוני הטרור ברצועה

תהליכי לידי ביטוי בהתחמשות המבוססת הן על שבא , "בניין כוח"תהליך מואץ של , )2005ספטמבר (
ס לשדרג " הצליחה חמא,בנוסף .ח מסוגים שונים לתחומי הרצועה"והן על הברחות אמלייצור עצמיים 

 כתוצאה אך גם ,פילדלפי ציר של יהפלסטינ בצידו שליטתהעקב  "הכוח יןיבנ" בתחום הישגיה את השנה

   .הפלסטינים ןהביטחו מנגנוני של ח"האמלמצבורי  ואימוץ הרצועה על מהשתלטותה
  

דרכו זורמות , הכרחי" צינור חמצן"מהווה עבור ארגוני הטרור ,  מגבול מצריםח"הברחות האמלמערך 

) 2007יוני (ס על הרצועה "מאז השתלטות חמא, כך. חומרי נפץבדגש על , ח"כמויות גדולות של אמל

)  טונות130-כ(מכמות חומר הנפץ מחצית לה מ למע– שהוברחו חומר נפץ  טונות80-כ ידוע על לפחות

  ".התנתקות"המאז לרצועה  השהוברח

ציר " בגזרת , לסינירפיחממנהרות דרך  בו עושים שימוש ארגוני הטרור הינו תווך ההברחה המרכזי

  ניתן לראות בתוצאות פעילות כוחות,ף הרחב של הפעילות המנהרתית בגזרה זוביטוי להיק". פילדלפי

  . פתחי מנהרות8 נהרסובמסגרתה אותרו ו, בגזרת כרם שלום)  אוקטובר30-נכון ל(כ "ל ושב"צה
 מהרצועה לישראל הברחת מפגעיםלצורך ח "תשתית הברחות האמלהשימוש ביצול עוד בלט השנה נ

עם מעצרו , שבע-פיגוע התאבדות שאמור היה להתבצע בבאר', 07 יולי 3-סוכל ב, כך למשל ."ח-ציר ה"ב

 לשטחחדר  ומשם לסיני עזה תמרצוע חדר כי בחקירתוהמחבל הודה . מוש בחגורת נפץשל מחבל ח

   .הפיגוע את לבצע ובו אדם הומה מקום לאתר הונחהעוד הוסיף כי . ישראל

, גדולות הברחה של כמויות כספיםעושים ארגוני הטרור ברצועה שימוש נרחב במנהרות לשם  ,בנוסף

אשר , חשיבות הכסף המוברח.  מיליוני דולרים בכל הברחהלסכומים של עשרותהמגיעות לעיתים 

 לשמר  הטרור לארגוניבכך שמאפשר, ובראשן איראן, מגיע בדרך כלל כסיוע של ארצות ערביות שונות

ס בולט "ארגון החמא. תוך מתן תשלום לפעילים השונים ואימונם, ולהרחיב את התשתית הארגונית

ס חלק ניכר " קיבלה הזרוע הצבאית של חמא,כך למשל. פיםבשימוש במתווה המנהרות לשם הברחת כס

ס " הכסף המועבר מסייע לחמא.אלודרך מנהרות ,  דולריםיהמוערך בעשרות מיליונ, מתקציבה

  . בהתעצמותו והגדלת היקף מערך פעיליו
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  ניצול התווך ההומניטארי
  

הוחלט , ס על הרצועה"חמאבין היתר לאור השתלטות ,  והפוליטי ברצועת עזהיבעקבות המצב הביטחונ

נקבעו קריטריונים שונים , ולשם כך, להדק את הבקרה על הפלסטינים הנכנסים מרצועת עזה לישראל

 במקרים  כניסה של פלסטיניםבמסגרת זו הותרה. הפלסטינים לישראלהמסדירים את כניסת 

 הביטחוני הסיכון את ליטול שניתן נמצא בהן בנסיבות, )חיים מצילי טיפולים: כגון( מיוחדים הומניטאריים

   .ךבכ הכרוך

חלה עלייה ,  האישורים שמעניקה ישראל לכניסת חולים פלסטינים לישראל מסיבות הומניטאריותלצד
בעיקר עקב ,  פלסטינים המעוניינים לצאת משטחי הרצועהעל ידימשמעותית בניצול התווך ההומניטארי 

  . ס והמצב הביטחוני שנוצר"השתלטות החמא

 הפנייה כישתר מרכזית הינה על ידי דרך פעולה. אופנים במספר מתבצע ההומניטארי התווך ניצול

. כסף בצע תמורת, אחר לכך  או ממוסמךמרופא ל"חובגדה או ב, בישראל ת חוליםלבי פיקטיבית רפואית

יקים שורה של רופאים ועובדים מנהליים בבתי החולים ברצועה המנפמוכרת  לכוחות הביטחוןיש לציין כי 

 של בתי נטיותתחותמות אורפואיים נעשה באמצעות האישורים הזיוף . בתמורה לתשלום שוחד, אישורים

   .כנגד מתן תמורה כספית לשם קבלת האישור, חולים ברצועה

 ,האפשרות לזיוף אישורים רפואיים מגבירה את הסכנה הנשקפת מארגוני הטרור ברצועת עזה
במטרה לבצע פיגועים , בכדי לקבל אישורי כניסה לישראלהמסתייעים אף הם במערכת הרפואית 

  .בשטח ישראל

 אשר קיבלו ,מחבלות מתאבדות במעבר ארזשל שתי ' 07במאי דוגמא לכך ניתן לראות עם מעצרן 

 ותכננו לבצע פיגוע התאבדות כפול בתל אביב ,רקע רפואי כוזבאישור כניסה אותנטי לישראל על 

רודה אם לשמונה ילדים ובהריון עם התשיעי ואחייניתה , ושבת עזהת, 39בת , פאטמה זק. ובנתניה

 במעבר ארז והודו בחקירתן כי 20/05/07-נעצרו ב, תושבת עזה ואם לארבעה ילדים, 30בת , חביב

השיג , לצורך כניסתן לישראל. אולם אירועים או ריכוזי חיילים, הפיגועים היו אמורים להתרחש במסעדה

אשר הצביע על צורך של , ד האסלאמי אישור כניסה אותנטי על רקע רפואי כוזבהא'להם אחד מפעילי הג

הפעיל אף הנחה את . כאשר זק הוצגה כמלוותה, חביב לעבור בדיקה רפואית בבית חולים ברמאללה

  .לטובת מימוש סיפור הכיסוי שלהןהשתיים להגיע לבית החולים על מנת לעבור את הבדיקה 
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  :יהודה ושומרון
  

אך אירעו , אזור יהודה ושומרוןכוונו על ידי תשתיות מה לא בוצעו פיגועי התאבדות ש2007בשנת 

 : וסוכלו ברגע האחרוןשלושה מקרים בהם הצליחו מחבלים לחדור משטחי יהודה ושומרון לישראל

 ,שהתכוון לבצע פיגוע התאבדות בתל אביביהאד האסלאמי 'המשתייך לארגון הג  מחבל',07בפברואר 

ובשני המקרים הנוספים השתייכו המחבלים לתשתית , צ" ים וחגורת הנפץ נתפסה בראשלנתפס בבת

בספטמבר ו, )ס קלקיליה"תשתית חמא(חדר רכב תופת לשטח ישראל ' 07במרץ   - ס בשומרון"החמא

 המחבלים נעצרו בטרם הצליחו .)ס שכם"תשתית חמא( חגורת נפץ בדירה בתל אביב נחשפה '07

 הוציאו בה, 2006שנת  לעומתזאת  – את כוונותיהם לביצוע פיגועי התאבדותתשתיות הטרור לממש 

את הירידה החדה  . מהם בתוך ישראלשניים , פיגועי התאבדות3 אזור יהודה ושומרוןתשתיות הטרור ב

 ,שטרת ישראל ומל"צה, כ"של שב ילמדיניות של רצף סיכול אינטנסיבבמספר פיגועי הטרור ניתן לייחס 

 . התאבדות בפיגועי והנפגעים הפיגועים במספר ומתמדת עקבית רידהלי הביאאשר 

 כנגד פיגועים להוצאת אינטנסיבית בפעילות השנהגם  המשיכו ושומרון ביהודה הטרור ארגוני, עם זאת

 םמתוכ , פעילי טרור4000-עצרו בשטחי יהודה ושומרון קרוב לנ 2007 לאוקטובר עד .ישראליות מטרות

 279 םמתוכ, 2006 פעילי טרור שנעצרו בשנת 5000-זאת לעומת כ. יאלים מתאבדים פוטנצ117

  . שנעצרו במספר המתאבדים הפוטנציאלים60%-כ של ירידה מדובר ב.מתאבדים פוטנציאלים

  

  

  

  

  

  

לסיכול של כוחות הביטחון  תאינטנסיבי מפעילות נובעת,  של מתאבדים פוטנציאליםכמות המעצרים

 פוטנציאליםות את פיגועי ההתאבדות ופונות כל העת לאיתור מתאבדים אשר מכווינ, תשתיות הטרור
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   ה כמפקדה להתארגנויות הטרור באזור יהודה ושומרוןעהרצו

תשתיות טרור ברחבי אזור יהודה  כוונתהל מרכזי כבסיס האחרונות בשניםהתבססה רצועת עזה 
 אל התשתיות באזור יהודה ושומרון ידע מעבירות תשתיות הטרור ברצועת עזה, במסגרת זו .ושומרון

כוונה של הלצד , כולל תלול מסלול, ח"בתחומים שונים לטובת שדרוג יכולותיהם בתחום ייצור האמל

  .פעילות הטרור והעברת כספים לצורך מימון פעילות זו

 לע השתלטותו מאז עלתה ועת עזהברצ שעוצמתו, ס"החמא לארגון בפרט נכוניםזו  פעילות מאפייני 

  .אסלאמיה האד'ג ארגון החזית העממית והכגון, נוספים י טרורלארגונ גם אך ,2007 במאי האזור
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   : הפלסטיניתהרשותהביטחון של מנגנוני 

  המבוקשים הסכם

 המעוניינים ביציבות האזור לעודד גורמים מתונים ברשות הפלסטיניתנעשה ניסיון ' 07במהלך אוגוסט 

 המעורבים מעגל צמצום על ידי ,טחוןיבה את לחזק ומתוך רצון, סיון זהבמסגרת ני. ס"והתנגדות לחמא
 מבוקשי 170 -ככנגד  ,תהאקטיבי הסיכולית הפעילות את להקפיא ןהביטחו במערכת הוחלט ,רבטרו

 עליהם המושתות מגבלות בסדרת ויעמדו נשקם את יסגירו ,הטרור דרך את לנטוש יתחייבו אם ח"פת

 משורות כולם, אלו שמבוקשים (הרשות הפלסטינית את עודדה ןהביטחו מערכת. מבחן תקופתמהלך ב

 המסרבים כנגד אכיפה ולממש המבוקשים מידי אמצעי הלחימה את לאסוף, מנהיגות לגלות - )ח"הפת

  .פעילותם להפסקת להתחייב

 המשיכו, ההתחייבויות בכל ועמדו נשקם כל את הסגירו אשר המבוקשים מן חלק, זו מדיניות בעקבות

 )בעבר מעשיו ומרתעל פי ח, לגופו נדון מבוקש כל (ההסדר בתהליך' לשלב בכעבור שלושה חודשים 

 .המבחן בתקופת ממשיך - המחויבויות בכל עמד לא אך, הטרורדרך  את נטש שאמנם ,ואילו חלק נוסף
כאשר , ןהביטחו כוחות של מיידי יעד ותולה חזר - בטרור לעסוק חזר או המשיך אשר, אחר קטן חלק

  .זו תקופה במהלך נעצרו כבר חלקם

  

 ניצול מבני הרשות הפלסטינית לשהיית מבוקשים 

לאורך השנים האחרונות ניצלו מבוקשי התנזים מרמאללה ומהכפרים הסמוכים את מבני המנגנונים 

 ,ים במקומות נוספיםצבאימודיעין  מטותו ,המוקטאעה בכלל זה מתחם, רמאללה ברחבי השונים

   .מפיגועים וחזרה יציאה וכבסיס, הישראליים הביטחון כוחות מפני מסתור כמקום

 המצאות אודות ות הפלסטיניתהרש לראשי מסרים מספר  הועברובמהלך השנה האחרונה

   ניתן לראות במבצע רחב היקף שבוצע במהלך לכךדוגמא  .הועיל ללא אך, במטות המבוקשים

 עין בשכונת הממוקם הפלסטיני הצבאי המודיעין במטה שהסתתרו מבוקשים למעצר', 07מרץ 
 במהלך המבצע .רבים תנזים מבוקשי ארוכה תקופה במשך הסתתרו בו ,ברמאללה שראייט-א אום

 ל"צה כוחות לעבר ירי ביצעאשר ' 83 יליד ,יכפר יונס גמאל יונסביניהם נעצר ,  מבוקשים20נעצרו 

 הלחטיפ בנוסף, יהודי אזרח חטיפת בניסיון מעורבהיה וכן  ההפרדה גדר מאבטחי ולעבר ברמאללה

  .פעולה כמשתפי חשודים ה שלוחקיר

  

   המנגנוניםעל ידי סיכולים ומעצרים ביום

מצגי שווא על פעילות סיכול  במספר הזדמנויות הציגו, כוחות הביטחון הפלסטינייםבפעילות של 
  . נרחבת ומשמעותית

 טיליקשורת כי בבית לחם נתפסו שני לתהפלסטינים הציגו  ,2007 לספטמבר 25-26-ב, כך לדוגמא

הסגרת  לאחר ,בפועל .חשודה ומזוודה מטענים למספר בנוסף ירושלים לעבר שכוונו קסאם
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 ולא הודף חומר ללא ריקים בצינורות מדובר כי התברר חבלן של מקצועית בבדיקה, ח"האמל
  .וכלשה זקנ לגרימת יכולת בעל ח"אמל שכן כל לא ,שהיא כל תעופה יכולת יבעל בטילים

 לדצמבר 4-בניתן לראות עם מעצרו , דוגמא נוספת למצג שווא של ביצוע מעצרים על ידי המנגנונים

 דבכ נעצר עקב השתייכותו .הפלסטיני הלאומי טחוןיהב חובכ פעיל,  מיריחו26בן , חסן דבכ של ',07

. יחו וכן סיפק אמצעי לחימה לחוליהתנזים שתכננה לבצע פיגועים לעבר ציר עוקף יר-ח"פתלחוליית 

 ןלביטחו סכנה ומהווה מאחר ,צור את דבכלע הפלסטיני ןהביטחו למנגנוני בקשהישראל העבירה 

 נהגהוא אך מבדיקה שנערכה עלה כי , הפלסטינים השיבו כי דבכ עצור. פיגועים ומתכנן האזור
 לחקירת הועברו ,ל"די צההוא נעצר על ילאור התנהלות זו  .ביריחו חופשי באופן להסתובב

  .כ"שב
  



  נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני- 2007סיכום שנת 
 

  כ"סיכום שב
   נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני- 2007סיכום שנת 

il.gov.shabak.www 

16

  ס"חמאארגון ה

נשמרה גם בשנת , ותמיכתו בביצוע פיגועים בישראל ובגדה ,ס"מדיניות הפיגועים של ארגון החמא

 כי בכוונתו באופן גלוי בראיונות תקשורתיים הצהירואף , מדיניותו הסתיר את לאהארגון . 2007

ברצונו לתפוס את , כאשר בסופו של דבר, ודה ושומרוןלהעביר את זירת הלחימה מרצועת עזה לאזור יה

  .השלטון על כלל שטחי הרצועה והגדה

במרץ לשיקום  הפועלת סוכנתהינה תשתית מ, בדגש על גזרת שכם, ס בשומרון"שתית החמאת

לאור ,  מהווה איום חמור עדייןהתשתית, גם כיום). 2002( מבצע חומת מגן אשר נפגעו מאז, שורותיה

נה האחרונה בוצע רצף השבמהלך ). בעלי ידע וניסיון מצטבר, כלואים לשעבר(כירים בראשה יכולות הב

 מבצע נוהלבמהלכו ', 07פעילות מרכזית בוצעה במהלך ספטמבר . של סיכולים כנגד פעילי התשתית

   .בשכם ס"החמא תשתית מול נרחב

   :להלן חלק קטן מהסיכולים שבוצעו במסגרת המבצע

 שקיראת נהאד נעצר, ישראל בתחומי התאבדות פיגוע לבצע כוונה על דתממוק התרעה בעקבות, 

 לתכנון אחראי שהיה ,שקיראת. עאשור מהדי ייענוסו ,בשכם הצבאי ס"החמא תשתית מבכירי

על ידי עאשור  הוכנסה החגורה. מוכנה נפץ חגורת לעאשור העביר כי בחקירתו הודה, רבים פיגועים

 כוחות את עאשור הוביל הכיפורים ביום. ח"כשב התגורר בו, א"בת בבניין והוסתרה ישראל לתחומי

 .חבלנים על ידי ופוצצה, נתפסה החגורה. א"בת הנפץ חגורת הוסתרה בו למקום הביטחון

  מעבדות 2הוסגרו , אשר בעקבות חקירתו, מומחה החבלה של התשתית, אסעד אבו עושנעצר 

ל וחגורת נפץ לפיגוע "לפיגועים נגד כוחות צה, חבלה ששימשו את התשתית לייצור מטענים איכותיים

 .ל"צה כוחות על ידי הושמדו המעבדות. התאבדות בישראל

 ,כך למשל. מתבצעת פעילות סיכול אינטנסיביתמהווה אף היא יעד מולו , ביהודה ס"החמא תשתית

 כוחות כנגד פיגוע ןלניסיו האחראית חברון מאזור ס"חמא פעילי של החוליי', 07נחשפה בחודש אפריל 

 במסגרת .גת תילקרי ארבע יתיקר בין, יהודה חוצה לכביש סמוך, מטענים זירת ה שלהנח על ידי ל"צה

  .חומר נפץ לייצור מיועדים שהיו, חומרים של ג"ק עשרות נתפסו החוליה חברישל  מעצרה

  
   אזור יהודה ושומרוןס ב"תשתיות החמא מול ל"בחו ס"החמא מפקדת פעילות

 אזור מול אל ל"בחו ס"החמא מפקדת של אינטנסיבית פעילות התקיימה החולפת השנה במהלך
 צבאיות משימותעליהם הוטלו  מגויסים הגדה לשטחי לשגר ל"בחו המפקדה פעלה, זו במסגרת .הגדה

 בנוסף .ישראל בשטח פיגועים הוצאת ולממש בגדה ס"החמא פעילות את ולהחיות לשקם שנועדו שונות

 מפקדת על ידי הוכוונה שפעילותן בשומרון מקומיות תשתיות מספר החולפים םבחודשי הוקמו, לכך

 בהיבטי פעילותן שדרוג לטובת ל"בחו להכשרות מטעמן פעילים שיגרו אלה תשתיות. ל"בחו ס"החמא
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 ירי יכולות וייצור פיתוח נהיה הגדה מול המוגברת בפעילות המטרות אחת .ומימון טכנולוגי-צבאי ידע
  .הגדה לאזור גם ברצועה ס"החמא פעילות העתקת טובתל מסלול תלול



  נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני- 2007סיכום שנת 
 

  כ"סיכום שב
   נתונים ומגמות בטרור הפלסטיני- 2007סיכום שנת 

il.gov.shabak.www 

18

   האסלאמידיהא'הג

 האחראית למותם של טרור תשתית הינה ,השומרון צפון על דגשב, בשומרון יהאד האסלאמי'הג תשתית
התשתית פועלת בהנחיית גורמי  .2000 ספטמברב, ישראלים מאז פרוץ האינתיפאדה עשרות

ופועלת כל העת בניסיון לביצוע פיגועי , ירי הארגון ברצועת עזה בסוריה ותחת תמיכה של בכהמפקדה

  .טרור כנגד ישראלים

  . במהלך השנה החולפת בוצעו ניסיונות רבים של התשתית לבצע פיגועי תופת בשטח ישראל

אשר השתייך לחוליה ', 07בנובמבר , פאדי זורבאדוגמא לסיכול ניסיון פיגוע ניתן לראות עם מעצרו של 

כשעל גבו , המחבל אמור היה להתחפש לתלמיד בית ספר.  להחדיר מחבל מתאבד לישראלשהתכוונה

  .ביניהם המתאבד הפוטנציאלי, הפיגוע סוכל עם מעצר חברי החוליה. ילקוט בית ספר ובתוכו מטען נפץ

, ילבון'יהאד אסלאמי מג'פעיל ג, עומר אבו רוב, הינו חדירתו של המחבל המתאבד, אירוע בולט נוסף

הפיגוע סוכל עם מעצרו של אבו רוב והסגרת . בתל אביבח ישראל בכוונה לבצע פיגוע התאבדות לשט

יהאד 'ג פעילי על ידי לפיגוע ויסבחקירתו הודה כי ג.  בראשון לציוןאת המטען אותו השליך לפח ברחוב

  .נין'פ ג.אסלאמי ממ

 300כמעט מסגרתו נעצרו ב, העומדים בראשהו התשתית מול סיכולי מאמץ בוצע ריכוז השנה במהלך

 במבצע ,כך למשל. ישראליםהיו חשודים בתכנון או ביצוע פעולות טרור כנגד אשר  יהאד אסלאמי'פעילי ג

 בראש עמד  אשרבכיריהאד אסלאמי 'ג מבוקש ,מלאישה זיאדנהרג , '07ביוני  ןהביטחו כוחות של

, כמו כן. ישראל לשטח התאבדות גועיפי הוצאת סיונותינפר במס מעורב והיה ,למותו עד נין'בג שתיתתה

נין וכן 'אשר שימש כמהנדס ויצרן המטענים של התשתית בג, גחים אבו מחמוד נהרג' 07בפברואר 

  .עומר אבו רובלשילוחו של , בין היתר, אבו גחים היה אחראי. כמאתר מחבלים מתאבדים פוטנציאלים

 בפיגוע המתאבדכמוביל שימש ש ,יונס םאדה מעצרו של עם ,'07 ביוליהתבצע , מעצר משמעותי נוסף

 היה בנוסף. ותעשר ונפצעו ישראלים 6 הרגואשר כתוצאה ממנו נ', 05בדצמבר  בנתניה השרון בקניון

 .התשתית בטול כרם לשיקום ופעל ומטען ירי פיגועי בעשרות מעורב
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  7200מגמות כלליות בשנת 
  

   )שימושיים-דו(דואליים חומרים 
  

, המזון בתחומי יום היום ייבח, מעבר לשימוש הנורמטיבי בהם אשרם חומרים  הינדואלייםחומרים 

 ,פשוטים טכניים באמצעים שימוש ידי על, ניתן להסב אותם ,רוקחות ועוד, וטרינריה, הרפואה, החקלאות

 יכולת זאת מנוצלת על .או חומרי גלם המשמשים להכנת חומר נפץ, נפץ חומרי: כגון, מסוכנים ומריםלח

  . הן בשטחי הגדה והן בשטחי הרצועה, רגוני הטרורידי א

  

חומרי הגלם המרכיבים את הרקטות וחומרי הנפץ אשר נעשה בהם שימוש נוצר מצב בו מרבית , בפועל

לייצר  הטרור ארגוני יתקשו אלו חומרים ללא בעקבות ההכרה כי .הגיעו מישראללפגיעה בישראלים 

ד מרכז והן בפיקוד דרום המגבילים הכנסה של חומרים אלו  אלוף הן בפיקויצווהוצאו , אמצעי לחימה

 צווי האלוף מתעדכנים בשוטף .בכפוף לקבלת היתרים מיוחדיםאלא , לשטחי הרשות הפלסטינית

 הגבלה זו הוצאה במטרה לסכל את ניסיונות ארגוני הטרור .בעקבות איתור חומרים מסוכנים נוספים

  .שמקורם בישראל באמצעות שימוש בחומרי גלם לייצר רקטות קסאם ואמצעי לחימה נוספים

  

למניעת מעבר החומרים לשטחי במהלך השנה האחרונה ביצעו כוחות הביטחון פעילויות מיוחדות 
 .םישראלי כנגד תופת לפיגועי נפץ חומרי לייצור גלם חומריכ המשמשים חומרים של הגדה והרצועה

, מסוכנים אלייםדו חומרים נתפסו, בגדה ליםמפע חמישה על האחרונה השנה במהלך שבוצעו פשיטותב

 בבית ברגים וציפוי ליצורבין היתר נתגלו במפעל .  האלוף הינה אסורהצו מתוקף, לגדה שהכנסתם

 ללא ישראליים ממפעלים לאזור שהוכנסו מסוכנים חומרים של חריגות כמויות ,ת לחםבי  באזור,סאחור

  . האזרחי מנהלה

  

 הוכנסוו ,ל"שנרכשו מהארץ ומחוחומרים מסוכנים  בשכםמפעל תפסו בנ' 07 דצמבר 5 -ב : לדוגמא

על  והחזקה לשימושואסורים , האזרחי במנהל הסביבה איכות לענייני המטה קצין של היתר ללא לאזור

  .המרכז פיקוד מפקד צו פי

או , ל והועברו דרך מעבר אלנבי ללא פיקוח" חומרי גלם רבים הגיעו מחומבדיקה שנעשתה נתגלה כי
בכדי להימנע מבדיקה של החומרים , כך. דרך נמל אשדוד במסווה כי מיועדים למפעלים בישראל

נכתב במדבקות על גבי המיכלים כי המפעל נמצא בישראל ובחלק מהמקרים אף צוין כי מיקום המפעל 

  .יש לציין כי מרבית החומרים שנתפסו הגיעו מישראל, עם זאת. הינו בתל אביב

  

' 07בדצמבר , כך למשל. מעברים המקשרים בין ישראל לרצועת עזהבצעת גם מול פעילות דומה מת

, מסווה בשקי סוכר,  וחצי טון אשלגן חנקתי6- ובה כ–משאית באחד המעברים ביהודה ושומרון נתפסה 
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ארגוני הטרור הסוו את האשלגן החנקתי בשקי סוכר שסומנו . שיועד לשימוש פעילי טרור ברצועת עזה

אז נמנעה  ',07 אפריל 2, הפסח חג בערבדוגמא נוספת התרחשה . האיחוד האירופאי של כחלק מסיוע

 מרגמות מהם ניתן לייצרח " ש250,000-וברזלים בשווי של כ צינורות משלוחי 3 של לרצועה כנסתםה

 הטרור לשימוש דוגמא שהכנסתם לרצועה נמנעה הינם והברזלים המשלוחים של הצינורות .ורקטות

על ידי ארגוני הטרור  הסבה אך בפועל עוברים ,והומניטארי אזרחי אשר מיועדים לשימוש גלם בחומרי

  .ח המאפשר הוצאה לפועל של פיגועים כנגד מטרות ישראליות"אמל לטובת ייצור
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   צבא האסלאםו  עולמידיהא'ג
  

לא , ןאזור יהודה ושומרוב. ברצועה"  העולמידיהא'הג"חלה עלייה בנפח הפעילות של  2007ת בשנ

, עם זאת ". העולמידיהא'הג"ה פעילות משמעותית של גורמים המזוהים עם ננרשמה בשנה האחרו

ללא קשר להנהגת ,  גם בפעילות עצמאיתמקבלת ביטוי" העולמי דיהא'הג"החדירה הרעיונית של 

צוע אולם לעיתים עולות גם כוונות לבי, פעילות זו מתמקדת במישור הרעיוני. ל" העולמי בחויהאד'הג

  .פיגועים

   ל"בחו"  העולמידיהא'הג" עם גורמי רצועת עזהקשרים מבצעיים של גורמים פלסטיניים ב

הוא "  העולמידיהא'הג"של גורם טרור פלסטיני לגורמי ) רעיונית ומבצעית(הביטוי המובהק לחבירה 

-אל"שלוחה מבצעית של  , למעשה,מהווה המש'ממתאז דעבהובלת , ברצועה" צבא האסלאם"ארגון 

 .ברצועה" קאעדה

 אז, כרם שלוםסמוך לפיגוע ב, 2006יוני (מאז ההכרזה הרשמית על הקמתו , אימץ" צבא האסלאם"

דפוסי פעולה ומשנה אידיאולוגית , ) נטלו חלק פעילי הארגוןבו,  חיילים2 ונהרגו שליטגלעד נחטף החייל 

כאשר , בססותו כארגון עצמאיסממנים אלו הלכו והתחזקו עם הת".  העולמידיהא'הג"המזוהים עם 

אף קיבלו ביטוי בולט במיוחד עם חטיפתו בידי פעילי הארגון של ) 2007יולי -מרס (במהלך השנה

  .ונסטון'אלן גהעיתונאי הבריטי 

  "יהאד העולמי'הג"פעילות עצמאית של גורמים המזוהים עם 
אשר ,  גם בפעילות עצמאיתומקבלת ביטוי רחב בשטחהולכת " יהאד העולמי'הג"החדירה הרעיונית של 

, אולם מעת לעת, פעילות זו מתמקדת במישור הרעיוני. בעולם" יהאד העולמי'הג"אינה מקושרת לארגוני 

פעילות במאפיינים אלה . ביצוע פיגועיםלניתן לזהות כוונות של גורמים אלה להרחיב את פעילותם גם 

 מצליחה לחדור "יהאד העולמי'הג"ת של פעה הרעיוניההשכי לראות  ניתןו, מתקיימת בעיקר ברצועה

 ."עולמי יהאד'ג"  המופעלים על ידי ארגוניבאמצעות אתרי האינטרנטבעיקר 
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    חזבאללהכוונתהבפיגועים  

  
 לעידוד פעילות  מליון דולרים מדי שנה10 -מעל לשקיע החזבאללה ה ועד היום 2004החל משנת 

מעודד כמות ולאו דווקא איכות לה כי החזבאללה  עו, שנעצרומחקירות פעילים. הטרור כנגד ישראל
הינו המניע העיקרי לפעילות של ארגוני הטרור , לוגיולא המניע האידיאו ,כאשר הכסף, של פיגועים

  .כוונת החזבאללההב
  

ת לבנון כאשר ערב מלחמ,  חלה ירידה בכמות תשתיות הטרור המכוונות על ידי חזבאללה2007בשנת 

 אזור יהודה ושומרון מהם ב50 -כ, ע וברצועה"התארגנויות מונחות חזבאללה בגדמ 80 - פעלו כ, השנייה

חלה ירידה במספר ההתארגנויות   לאחר המלחמה. האסלאמידיהא'והג מרביתן מקרב ארגוני התנזים -

אשר ', 07אוגוסט  שנערך בנובעת מהסכם המבוקשים, אחת הסיבות לירידה זאת. 65 –עד ל 

  .ם הנאמנים לרשות הפלסטינאית הפסיקו את קשריהם עם החזבאללה חלק מהפעיליבעקבותיו

  

  

  

  

  

  

  

 פעילות כזירת ות הפלסטינית הטרור השונות בשטחי הרש תשתיותאתממשיך לסמן חזבאללה , עם זאת

 תשומות השקעת  תוך,התשתיות של "הכוח בניין"על  דגש שם הארגון. ישראל כנגד הארגון של עיקרית

 עשה והטמעת שיטות פעולה בהן ידע בהעברת ואם לפעילים הכשרות מצעותבא אם תפקודן בשיפור

מגמה של הרחבה  במסגרת זו מסתמנת .ל" כנגד כוחות צהמלחמה בלבנוןה שימוש במהלך הארגון

 שם ארגון החזבאללה ,בין היתר. )הנחיות, ותכהדר, ח"אמל, מימון( בכל ההיבטים ושדרוג התשתיות

תלול מסלול של ההתארגנויות השונות בגדה וניסיונות להוצאה לפועל של דגש על שיפור יכולות הירי 

   .ניסיונות אלה לא הגיעו לכדי מימוש, עד כה. פיגועים במתווה זה

  
 מבוקש ,26 בן, דמרה שאכר גואד עמארניתן לראות עם מעצרו של ניסיונות אלו הממחישה דוגמא 

 כוונתהב ישראל בעורף התאבדות פיגועי ושלמימ הרף ללא פעל דמרה .שכםה במרפידי צבאי יםזתנ

 אף פעל אשר ,צבאי יםזתנ פעיל ,רמאחה מחמד אמין מחמד של כמחליפו שימש ,היתר ביןו, חזבאללה

  .למעצרו מבצע במהלך ,חודש ימים לפני כן ונהרג ,החזבאללה כוונתהב הוא
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    לצורך מיקוח חטיפהיכוונות פיגוע 
  

 באיום מדובר. לצרכי מיקוח, ישראלים חטיפת פיגועי למימוש  רביםתניסיונומבצעים  הטרור ארגוני

 כוונות .רגיעה בעיתות גם תשתיות הטרור בקרב לגיטימיכ סנתפו, תהאחרונו השנים לאורך ההולך וגובר

 לביצוע פיגוע תבחלק מהניסיונו. 2007שנת  לאורך גם חזרו ונשנו, חטיפה פיגועי לבצע הטרור תשתיות

 הסעה בתחנות זה בכלל, לבדם ישראלים שוהים בהם האזורים תא הטרור ארגוני מזהים, החטיפה
  .אחרים זוריםובא מירושלים ביציאות הסעה רכבי לעצור סיונותיבנ, זור יהודה ושומרוןבא מבודדות

אשר , ס מאזור רמאללה" פעילי חמא3ב "ל ומג" כוחות צהעל ידינעצרו ' 07  לפברואר4-ב, כך למשל

 זמן קצר תכננו וביצעו את ניסיון פיגוע החטיפה בצומת עליכללי כי הביטחון הם בשירות הודו בחקירת

 ניסיון בוצע בה בטרמפיאדה אזרח של המהיר ודיווחו הפיגוע סוכל לאחר שערנותו. טרם מעצרם

 ניסיון לאחר קצר זמן החוליה חברי ולמעצר ב"ומג ל"צה מחסומי של מהירה לפריסה הובילו ,החטיפה

  .עהפיגו

, לבצע חטיפות של חיילים ואזרחים ישראליםעל רקע ניסיונות חוזרים ונשנים אלה של ארגוני הטרור 

ערנותם של אזרחים עשויה למנוע אף היא . הוגברו מאמצי הסיכול של כוונות אלה מצד כוחות הביטחון

  .כפי שאירע בצומת עלי במקרה זה, הצלחה בביצוע פיגועי חטיפה
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  וקי תבערהבידויי אבנים ובק
  

 והשלכת בקבוקי תופעת ידויי האבניםהינה ,  השנההתחדשהו, המוכרת לאורך שנים ,בולטתתופעה 
מוקדים , בשטח ישראל  אבניםאירועים בהם יודו עשרות השנה נספרו .תבערה לעבר רכבים ישראלים

וסעים בכבישים לעבר רכבים הנ ידויי אבנים, כן ו443כביש  אלו הינם  אירועיםמבוצעיםמרכזיים בהם 

בקבוקי  י לקראת סוף השנה נרשמו אף אירועי השלכתיש לציין כ ).שבע-אזור באר( ובדרום בצפון הארץ

  .443 בכביש תבערה

  

עשרות פעילים אשר עלו כמי שנטלו חלק נעצרו ותוחקרו  בהם בצעיםמספר מבוצעו לאורך השנה 

,  על בסיס יומיומי,ליים" אזרחיים וצה,יםלעבר כלי רכב ישראל עילות ידויי אבנים ובקבוקי תבערהבפ

  .וסיכנו את חיי הנוסעים ברכב
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  כספי טרור

  
 .ע"פח והתארגנויות טרור ארגוני של לידיהםשהגיעו  נרשם גידול בהיקף כספי טרור 2007ת בשנ

תוך מתן תשלום לפעילים , מאפשרים לארגונים אלה לשמר ולהרחיב את התשתית הארגוניתו כספים אל

והוצאה לפועל של פיגועים קשים כנגד מטרות , לצד רכישה וייצור אמצעי לחימה, ואימונםהשונים 

תשתיות השונות לפעול במרץ רב גורם ל, "הטרור פעילות את המניע דלק"כ שמשהמ,  הכסף.ישראליות

  .רצועת עזהוב בגדה תשתיות הטרורל ל"מחו טרור כספי תעברלה מגוונות שיטות לפיתוח

 צירים מספר אותרו סגרתהבמ ,בירושלים ס"החמא מפקדת תשתית השנהנחשפה , כך למשל
 המבוצעת אינטנסיבית ס"חמא פעילות על המצביעות ראיות והתגלו ל"מחו ס"חמא כספי להעברת

 לידי הועבר הנוכחית השנה של השלישי ברבעון רק .ל"בחו ס"חמא גורמי במימון ,ירושלים בתחומי

הגיע לידי תשתיות , ח" ש מיליון8-כ, מרבית הכסף. ח"ש מליון 12-ב ל סך כולל של קרוהשונים הארגונים

  .אזור יהודה ושומרוןס ברחבי "החמא

  
שיטות המגוונות אותם מפתחים ארגוני הטרור לצורך החדרת כספים לצורך הדוגמא הממחישה את 

  :הבאבמקרה ניתן לראות , ע וברצועה"תארגנויות השונות בגדמפעילות טרור לה

על משרדיהן של   פשטומשטרת ישראל ורשות המסים ,כ"במבצע משותף של שב', 07ואר  פבר25-ב

לאחר שעלה חשד למימון ארגוני טרור וסיוע להתאחדות , "מעיין"ו" שינטרקו"החברות הישראליות 

  . בלתי מותרת

לת עלתה בחקירה כמי שמנה ,העוסקת בייבוא ושיווק מוצרי מזון בסיסיים, מרמת גן" שינטרקו"חברת 

תמורת בצע , לייבוא ושיווק מוצרי מזון,  הפלסטינית"אבו עכר"ביודעין קשרי מסחר ענפים עם חברת 

לאחר ,  על ידי שר הביטחון כהתאחדות בלתי מותרת2005 ברהוכרזה בדצמ" אבו עכר"חברת  .כסף

. תהאד אסלאמי בשטחי הרשות הפלסטיני'ס וג"שהתברר כי סייעה באופן שיטתי במימון גורמי חמא

כאשר , ל"נהגו לרכוש בעבורה סחורות מספקים בחול "האד האסלאמי בחו'ס והג"מפקדות החמא
האד 'את הערך הכספי של הסחורות בקיזוז עמלה לגורמי ג' אבו עכר'בתמורה העבירה חברת 

בכך סייעה החברה לגורמי הטרור לעקוף את הפיקוח . בשטחי הרשות הפלסטיניתס "אסלאמי או חמא

  .ל הכנסת כספים למטרות בלתי חוקיותאשר מוטל ע

 עסקים בעלי לנצל הטרור גורמי החלו הטרור לתשתיות הכספים העברות דרכי על הפיקוח הידוק נוכח

 ".כספים מכבסת"כ העיסקית הפלטפורמה ניצול תוך ,עוקפות בדרכים הכספים להעברות ,שונים וסוחרים

  .טובאס תושב ,25כבן , דראגמה מחמד מאגד חמידניתן לראות עם מעצרו של , כך למשל

 של כסף סכום בבעלותו הבנק חשבון אל בלקי, נין'ג באזור צבאיים פ"גא מבוקשי של סייען, דראגמה

 אל כי ,דראגמה אישר, בתחקורו .התשתית לשימוש מועברים להיות אמורים אשר היו₪  80,000

  .₪ שקל 80,000 הועברו בבעלותו החשבון
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 של הוצאתם על אחראית ,לעבור הכספים היו מורים אאליה ,השומרון בצפון  הפלסטינידיהא'גה תשתית
  .ישראל בעומק לאחרונה שבוצעו ביותר הקשים התופת פיגועי
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   גורמים פליליים בישראל  פעילי טרור בשטחים לביןח בין"מלאקשרי 
  

ליליים בישראל ח בין גורמים פ"במהלך השנה החולפת נחשפו מקרים רבים המעידים על קיום קשרי אמל

 מתמשכתמנהלים מלחמה  כוחות הביטחון. רצועת עזה ואזור יהודה ושומרוןע באזור "לבין פעילי פח

 .לפעילי טרור בשטחים ומכירתו ל"בצה מבסיסיםבין היתר גם , ח"אמל וגניבות ח"באמל הסחר בתופעת

,  ישראלית.ז.ליליים בעלי ת לבין גורמים פפעילי טרור מהשטחיםקיום קשרים בין יש לציין כי , עם זאת

   .ח שבסופו של דבר משמשות גם לצורך ביצוע פיגועים כנגד ישראל"מקלה עליהם במימוש עסקאות אמל

ח "ס וסוחרי אמל"של פעילי חמא עם מעצרם את הסכנה בקיום קשרים אלו ניתן לראות שקפתדוגמא המ

 ס שביצעו את פיגוע הירי במחסום"מאשעלו כקשורים לשני פעילי ח, במזרח ירושליםבל מכבר 'מאזור ג

שעות ספורות לפני אחד העצורים סיפק למפגעים את הנשק . '07 במאי ירושלים בעוטף סעד 'שיח

 ישראלית .ז.בעלי ת, המפגעים. אחד מהם באורח קשה, ביצוע הפיגוע בו נפצעו שני אנשי ביטחון

 בסחר מעורבים בחקירתם כי היודו העצורים הו. נהרגו בחילופי האש שהתפתחו במקום, בל מכבר'מג

מחברון ומבידו  ס"חמא וכן מול פעילי ערבים ישראליים מאזור הצפון, פליליים גורמים מול ח"נרחב באמל

בחקירות עלה כי אחד המפגעים רכש את האקדח בו עשה שימוש שעות ספורות לפני . שבאזור רמאללה

שמו של חלאילה . בל מכבר אף הוא' תושב ג,ח"סוחר אמל) 21( מחמד חלאילה ענאןביצוע הפיגוע מ

   .סחר לצורך ל"צה מחיילי נשקים לגנוב בניסיונות גם מעורבים עלה יחד עם עצורים נוספים כמי שהיו

  

 באמצעי סחרו אשר נצרת מאזור ח"אמל סוחרי שלשל רשת ', 07דוגמא נוספת הינה חשיפתה במרץ 

חייל , ארכאן בשיר נעצר גם, בין העצורים.  בגדהפלסטינים מול ,ל"מצה נגנבו אשר ותחמושת לחימה

 מכר מכן ולאחר ל"מצה והתחמושת הלחימה אמצעי אתנהג לגנוב אשר הודה בחקירתו כי , ל בקבע"צה

  .שנעצר אף הוא, ח משכם"פעיל פת, אשר מכרו את הציוד לאחמד בוז, לחימה באמצעי אותה לסוחרים

  




