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 החדרת מפגעים לשטחי ישראל בכיסוי של אישורים רפואיים
 

 מכשול יםמהוו,  והמניעה של כוחות הביטחוןבידוקלצד פעילות ה, ת עזהמרחב החיץ הקיים ברצוע

 .ר להוצאת מפגעים לשטח ישראל מהרצועה ארגוני הטרוניסיונותמשמעותי ב

 

מספר המקרים בהם ניסו גורמי טרור פלסטינים להתגבר  הסתמנה מגמת עלייה בות האחרוניםבשנ

 , דרך המעברים הקיימים לשטחי ישראל ופעילי טרורעל מכשול זה באמצעות החדרת מפגעים

 של מדינת ישראל בכל ההומניטארית תוך ניצול המדיניות ,בכיסוי של חולים הזקוקים לטיפול רפואי

  .לנזקק לואי הנוגע למתן טיפול רפו

 

 : דרכי פעולה עיקריותשלוש במתאפייניםניסיונות אלה 
 לאחר םמגויסיכאשר חלקם , איתור וגיוס פלסטינים אשר זקוקים לטיפול רפואי אותנטי .1

שקיבלו את אישור הכניסה לישראל והוכיחו לגורמי הטרור את יכולתם להיכנס לישראל באופן 

 . פעילי טרור את האישור בסיוע משיגיםוחלקם , חוקי

 ,לשם כך .זיוף אישורים רפואיים או קבלת אישורים אותנטיים במרמה או בתמורה לשוחד .2

 בקשריהם עם גורמים פלסטינים ממסדיים כגון רופאים ועובדים  בין היתרנעזרים גורמי הטרור

מנהליים בבתי החולים ברצועה המנפיקים אישורים אלה בתמורה לשוחד או כתוצאה מאיומי 

 . הטרורפעילי

ניצול היתרי ביקור בישראל המונפקים לקרובי משפחה של חולים המאושפזים בבתי  .3
 .חולים בישראל

 
 :דוגמאות בולטות לניצול אישורים רפואיים לשם החדרת מפגעים לשטחי ישראל

 
, האפשרות לזיוף אישורים רפואיים מגבירה את הסכנה הנשקפת מארגוני הטרור ברצועת עזה

במטרה לבצע , ם במערכת הרפואית בכדי לקבל אישורי כניסה לישראלהמסתייעים אף ה
בשנים האחרונות רבו מאד מספר המקרים בהם עושים פעילי טרור שימוש . פיגועים בשטח ישראל

בעיקר ניכר מאמץ . בכדי לעבור לשטח ישראל דרך מעבר ארז, חלקם כוזבים, באישורים רפואיים

מתוך , זאת. תוך מתן עדיפות לנשים מתאבדות, אבדיםמחבלים מתשל תשתיות הטרור להחדיר 

חלקן אף ניסו . הנחה שהן יצליחו ביתר קלות לקבל אישורים הומניטאריים והקלות בכניסה לישראל

 .להחדיר את המטען על גופן
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אשר קיבלו אישור כניסה אותנטי ,  מחבלות מתאבדות במעבר ארז2 מעצרן של -'07מאי 
 .תניהתכננו לבצע פיגוע התאבדות כפול בתל אביב ובנו, וזבעל רקע רפואי כלישראל 

 
, רודה חביבאם לשמונה ילדים ובהריון עם התשיעי ואחייניתה ,  תושבת עזה,39בת , פאטמה זק

הודו בחקירתן בשירות ו במעבר ארז 20/05/07- נעצרו ב,תושבת עזה ואם לארבעה ילדים, 30בת 

האד ' פעילי גבהכוונתבדות כפול בתל אביב ובנתניה כללי כי תכננו לבצע פיגוע התאהביטחון ה

 .אולם אירועים או ריכוזי חיילים, הפיגועים היו אמורים להתרחש במסעדה. אסלאמי מרצועת עזה

האד האסלאמי אישור כניסה אותנטי על 'השיג להם אחד מפעילי הג, לצורך כניסתן לישראל
, ר בדיקה רפואית בבית חולים ברמאללהאשר הצביע על צורך של חביב לעבו, רקע רפואי כוזב

הפעיל אף הנחה את השתיים להגיע לבית החולים על מנת לעבור את . כאשר זק הוצגה כמלוותה

 .הבדיקה לטובת מימוש סיפור הכיסוי שלהן

אשר הבטיחו להן כי , ידע בכך את הפעילים ברצועהלאחר ביצוע הבדיקה היו השתיים אמורות ל

 . נציג מטעמם לרמאללה עם חגורות נפץ אשר יוביל אותן למקומות הפיגועלאחר מכן יגיע אליהן 

טרם יציאתן לישראל עברו השתיים אימונים בהפעלת חגורות הנפץ וזק אף עברה אימוני ירי 

אשר עליהן ללבוש ביום הפיגוע על  השתיים גם תודרכו על ידי משלחיהן לגבי פריטי הלבוש. 'בקלאצ

 .ען לזירות הפיגועמנת שלא יעוררו חשד בהגי

 
   

 

 מעצר פעיל וועדות ההתנגדות העממית במעבר ארז אשר קיבל אישור כניסה –' 06ספטמבר 
אותו תכנן לנצל למטרת הקמת , לישראל על רקע הומניטארי עקב בעיות רפואיות מהן סבל

 .חוליות טרור בגדה המערבית
 
קירתו בשירות ביטחון כללי כי גויס במהלך בח הודה, עזה תושב', 63יליד  ,דראביה גאבר חסן בר'ג

 הארגון לארגון וועדות ההתנגדות העממית וכי אמור היה להקים חוליות טרור מטעם 2006שנת 

 . בגדה המערבית לצורך ביצוע פיגועים כנגד מדינת ישראל

ביה להשגת אעל מנת להוציא לפועל תוכנית זו ניצלו הפעילים את בעיותיו הרפואיות של דר
 אשר יאפשר לו להגיע לגדה המערבית לשם ביצוע ,ר כניסה אותנטי לטיפול רפואי בישראלאישו

 .משימתו

רפואיים המעידים על מצבו הבריאותי על מנת לקבל אישורי  אישורים לקבלת דראביהלשם כך פנה 

 .נעצר' 06 לספטמבר 28 - עם הגעתו למעבר ארז ב.רפואי בישראל יציאה לטיפול
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אהד האסלאמי לבצע פיגוע בשטח 'י הג" מעצר מחבל במעבר ארז שנשלח ע– 2006מרץ 
 ישראל

 
עת ניסה להיכנס לישראל במטרה לבצע פיגוע ,  נעצר במעבר ארז,תושב עזה, 18בן , סמיח חדאד

אשר , חדאד הגיע למעבר כשברשותו אישורים רפואיים מזויפים. יהאד האסלאמי'הקרבה מטעם הג

. ניסה לישראל לטובת קבלת טיפול רפואי בבית חולים מקאצד בירושליםעל בסיסם קיבל היתר כ

לפיהם נזקק , יהאד האסלאמי'בחקירתו הודה חדאד בקבלת מסמכים רפואיים מזויפים מתשתית הג

אישורים אלה ניתנו לחדאד בלא שעבר בדיקה רפואית . לטיפול רפואי בבית חולים מקאצד בירושלים

 .אי כלשהוומבלי שהיה זקוק לטיפול רפו
 

   

 
שהייתה אמורה ,  ארז כשעל גופה חגורת נפץעבר מעצר מחבלת מתאבדת במ–' 05יוני 

 . להיכנס לישראל למטרת ביקורת רפואית
 
כשלגופה , בליה'תושבת ג, 21בת , ופאא סמיר אבראהים בסנעצרה במחסום ארז ' 05 ליוני 20 -ב

. שנשאה לגופה הפעיל את חגורת הנפץופאא נחשדה בבידוק ובתגובה ניסתה ל. חגורת נפץ

שוהדאא אלאקצא / ופאא כי שוגרה כמפגעת מתאבדת מטעם תשתית הפתח  בחקירתה מסרה
הייתה אמורה  ופאא. בצפון הרצועה תוך ניצול אישור מעבר לצרכים רפואיים שהונפק עבורה

' 04' דצמ(בעבר לאחר שאושפזה בו , ח סורוקה בבאר שבע לטובת ביקורת רפואית"להגיע לבי

היא הונחתה על  . לקבלת טיפול בכוויות קשות שנגרמו בגופה כתוצאה מפיצוץ בלון גז) 05'  ינוא-
 .במקום הומה אדם, ידי התשתית לבצע פיגוע בבית חולים בישראל

 
   

 
ס תושב הרצועה אשר תכנן לבצע פיגוע התאבדות בישראל לאחר " מעצר פעיל חמא–' 05מרץ 

 . וי רפואי של תורם כליה פוטנציאלישהגיע לגדה בכיס
 

יצא  סיפר בחקירתו כי, ס תושב דיר אל בלח"פעיל חמא , 26 בן ,מעטי בחיצי-מחמד צובחי עא

על . לו הסכים לתרום כליה, ערבי ישראלי, מהרצועה לגדה בזכות תהליך רפואי שהחל מול מכרו
ש הוסרה "שום כתושב איורקע בקשתו של בחיצי לבחון התאמתו לתרומת כליה ומאחר והיה ר

יומי -נרשם כי יוכל לצאת לבדיקות רפואיות על ידי מתן היתר חד, ע"מניעת יציאתו מאזח
יצא בחיצי מהרצועה לקלנדיה באמצעות ' 05 למרץ 7 -ב .וכשהוא מלווה אבטחתית או באמבולנס
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כאשר הבין כי קיבל אישור כניסה לגדה ולא רק אישור חד , בחיצי סיפר בחקירתו כי יום טרם יציאתו

הפעילים . ס ברצועה אודות האישור אותו קיבל"עדכן את פעילי החמא, פעמי לבדיקות בבית החולים

, שיארגן לעצמו מקום לשהותלאחר ,  חודשים לאחר הגעתו לגדה4 -הנחו אותו ליצור עימם קשר כ

 .הם ישלחו לו חגורת נפץ לצורך ביצוע פיגוע ההתאבדותולאחר מכן , וללא שעורר חשד
 

   

 
 לישראל דרך מעבר ארז באמצעות אישורים נכנסס ש" מעצר של פעיל חמא–' 04דצמבר 

 . רפואיים במטרה לבצע פיגוע התאבדות
 
תושב , 81יליד , לחיה-כרים חמאד אבו-אד עאחמ נעצר בבאקה אל גרביה 2004'  דצמ20 -ב

ס אשר הוחדר לישראל במטרה לבצע ”אבו לחיה אותר כמפגע מטעם החמא. בליה'מחנה הפליטים ג

 . פיגוע התאבדות בישראל

דרך  ,2004' ס עוד באוג"של החמא' רדום'אבו לחיה הודה בחקירתו כי הוחדר לישראל כמפגע 
שזקוק , המעידים על היותו חולה סרטן כביכול ש במסמכים ובשימויהומניטארמעבר ארז בכיסוי 

התכנון היה לצרף לו מפגע נוסף כאשר לצורך ביצוע . ח במרכז הארץ"לטיפולים רפואיים בבי

 .הפיגוע השניים היו אמורים לקבל אמצעי לחימה בתוך ישראל באמצעות סייענים

 

   
 

 אל אקצא אשר ביקשו לחדור לישראל  מעצרם של שני מפגעים של גדודי שהדאא–' 04דצמבר 
 .לאחר מעבר למצרים בכיסוי רפואי' ח-בציר ה

 
  מפגעים של גדודי2, ערור'ומחמד דיאב נמר ג חסן אחמד עלי תוםי נעצרו "ע' 04בתחילת דצמבר 

 . אשר ביקשו לחדור לישראל לצורך ביצוע פיגועים, שוהדא אלאקצא מהרצועה 

לאחר שהציג אישורים על טיפול רפואי שאמור היה ,  רפיחעבר למצרים דרך מעבר,  חסן תום
 במהלך . במרדף שהתפתח לאחר שחדר ממצרים לאזור הנגב12/12 -תום נעצר ב. לעבור שם

על , מטרת כניסתו לישראל הייתה ביצוע רצח של אזרח ישראלי וקבירת גופתו חקירתו עלה כי
עוד . שראל לצורך שחרור אסיריםמנת לאפשר משא ומתן של גורמי הפתח ברצועה אל מול י

באמצעות מטענים אשר אמור היה לקבל , כי תום ביקש לפגע בפסי הרכבת באזור נתניה עלה

בעת שניסה לצאת , רור במעבר רפיח'נעצר מחמד גע, כשבוע לפני מעצרו. ש"מתשתית הפתח מאיו
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אקצא ברצועה לבצע  מפגעת שנשלחה מטעם תשתית שהדאא אל  מעצרה של–' 04ספטמבר 
 . לאחר שנזקקה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בישראל, פיגוע בישראל

 
 בילדותה נכוותהאשר , אזי שברצועת עזה'פ מע. תושבת מ35רווקה בת , סוהאד פוזי נמר אצלאן

 . עקב פיצוץ מיכל גז

פעיל גדודי שהדאא אל אקצא ביקש  ,עודה מחמוד עודה אבו סמרהבחקירתה סיפרה אצלאן כי 

 הרפואי הלשלוח אותה לביצוע ניתוח פלסטי בבית החולים אלמקסד בירושלים ולנצל את מצב
ע פיגוע התאבדות על מנת להרכיב חגורת נפץ מתחת לתחבושת וכך לשלוח אותה לביצו

המאשר כי יש לה , בו סמרה הורה לאצלאן להביא מסמך רפואי מבית החולים אלמקסדא. בירושלים

אצלאן השיגה את . וזאת על מנת לארגן את אישור יציאתה לישראל, תור לבדיקה בבית החולים

ה לאחר שסורב. ולאחר שסורבה השיגה גם דוח רפואי באנגלית אודות מצבה, המסמך המבוקש

כחודש לאחר שהתחילו . ק ארז השיגה אצלאן טופס הזמנה לבית החולים"בשנית במת

קיבלה אצלאן את האישור , בניסיונותיהם לקבל אישור כניסה לישראל בהסתמך על מצבה הרפואי

 . המיוחל

 היא נותחה .אצלאן יצאה בחודש אוגוסט לעבור את הניתוח בבית החולים מקסד בירושלים

הורה לה לא  ימים נוספים לאחר שאבו סמרה 5 ונשארה ללון בבית החולים 2/9 -ואושפזה עד ה
לשוב לעזה אלא להישאר בבית החולים לטובת יציאתה לביצוע הפיגוע ולהמתין עד אשר יגיע 

בטרם הספיקו להוציא את תוכניתם לפועל נעצרה אצלאן על . אדם מטעמו להובילה למקום הפיגוע

 .ידי כוחות הביטחון
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למצרים ומשם לישראל לצורך   מעצר פעיל גדודי שהדאא אל אקצא שעמד לצאת–' 04אוגוסט 
על , באמצעות אישורים רפואיים אשר העידו על מחלתו לכאורה בסרטן האשכים ,ביצוע פיגועים

 .אף היותו אדם בריא
 

חד עם פעיל הודה בחקירתו כי תכנן בי, באליה'פ ג.תושב מ, 22רווק בן , נביל מאהר חליל מצרי

שהדאא אל אקצא נוסף בשם סאלם עא רחמן סאלם תאבת לחדור לישראל באמצעות שימוש 

 . באישורים רפואיים על אף היותו בריא במטרה לבצע פיגוע

באמצעות בקשה ליציאה , מצרי סיפר שבתחילה תכנן תאבת להוציא את מצרי דרך מעבר ארז

הצליח תאבת להוציא אישורים , לחלוטיןלמרות שמצרי היה בריא . לטיפול רפואי בישראל
עוד סיפר מצרי כי תאבת מפעיל רופאים . רפואיים על מחלתו לכאורה של מצרי בסרטן האשכים

. ומוציא אישורים רפואיים באמצעות תשלום או באמצעות איומים כנגד אותם רופאים, בנושאים אלו

פעותיו יגרמו לסובבים אותו להאמין היה אמור מצרי ליטול כדור אשר הש, ארז בטרם הגיעו למחסום

מצרי היה אמור . 'תל השומר'וכך יקבל אישור לצאת לבית החולים , כי הוא זקוק לסיוע רפואי דחוף

בכדי שיוכל לעמוד בסיפור הכיסוי , ואת תופעות הלוואי הנגרמות ממנה" מחלתו"ללמוד את פרטי 

היה אמור מצרי להודיע לתאבת ' ל השומרת'בהגיעו ל .במידה ויתוחקר על ידי כוחות בטחון במעבר

תאבת סיפר למצרי כי הוא . ולחכות לבחורים שיגיעו לאסוף אותו לצורך ביצוע הפיגוע, על כך
וכי הוא אמור לבצע פיגוע במועדון בתל , הצליח להבריח גלילון לשטח ישראל מרצועת עזה

  .כשהוא מחופש לחייל עם שיער קצר ובעל מראה ישראלי, אביב

י סיפר בחקירתו כי לאחר מספר פעמים בהם הגיש תאבת את הבקשה לטיפול במצרי בבית מצר

 .הוחלט לעזוב את דרך פעולה זו, החולים תל השומר וסורב

, לאחר נפילת תוכניתם להוציא את מצרי באמצעות אישורים רפואיים לישראל דרך מעבר ארז
ואז , ם בכיסוי של טיפול רפואיהחליט תאבת לנסות להוציאו באמצעות אישורים אלה למצרי
לצורך כך נדרש מצרי לחדש את . להבריחו בחזרה לישראל דרך סיני לצורך ביצוע פיגוע ירי

כרים -עא חיירייחד עם מצרי היו אמור לצאת למצרים בכיסוי של טיפול רפואי . אישוריו הרפואיים
לחיירי לאחר שיגיע לצד מצרי פרט בחקירתו כי קיבל הנחיה להמתין . שנעצר עמו, מחמד סיסי

 .שהיה אחראי להביאו לדירה בישראל ולהוציאו לפיגוע, המצרי
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 ס על הרצועה"ניצול התווך ההומניטארי על רקע השתלטות החמא
 

 

חלה עלייה , לצד האישורים שמעניקה ישראל לכניסת חולים פלסטינים לישראל מסיבות הומניטאריות

בעיקר עקב , משמעותית בניצול התווך ההומניטארי של פלסטינים המעוניינים לצאת משטחי הרצועה

בין היתר מדובר בפלסטינים המעוניינים להגיע לעבוד . ס והמצב הביטחוני שנוצר"השתלטות החמא

הסכנה , עם זאת. או כאלו המעוניינים לקדם את עסקיהם בישראל, כשוהים בלתי חוקיים בישראל
 נשקפת מארגוני הטרור, המשמעותית העולה מניצול המדיניות ההומניטארית הישראלית

ארגוני . בכדי לקבל אישורי כניסה לישראל, המסתייעים במערכת הרפואית ההומניטארית ברצועת עזה

במטרה לבצע פיגועי התאבדות בשטח ,  לקבלת אישורים לצורך קבלת טיפולים רפואייםהטרור פועלים

 המיועדים להקים ולשדרג את תשתיות הטרור וכן בכדי להחדיר לשטחי הגדה ולישראל פעילים, ישראל

 . שם

לבית  פיקטיבית רפואית הפנייה דרך פעולה מרכזית לניצול התווך ההומניטארי הינה על ידי רכישת

לכוחות יש לציין כי . כסף תמורת, אחר לכך מרופא או ממוסמך ל"בגדה או בחו, בישראל יםחול

, הביטחון מוכרת שורה של רופאים ועובדים מנהליים בבתי החולים ברצועה המנפיקים אישורים

 של בתי חותמות אותנטיותזיוף האישורים הרפואיים נעשה באמצעות . בתמורה לתשלום שוחד

ני זכויות האישורים מועברים לארגו. נגד מתן תמורה כספית לשם קבלת האישורכ, חולים ברצועה
יש להדגיש כי .  מול גורמי המנהל האזרחי לצורך הנפקת אישורי כניסה לישראליםהפועל, אדם

אינם מודעים לעובדה כי חלק , הרפואי הטיפול מבקשי של בשמם יםהפונ , אלוםארגוני
 . זויפים או ניתנו תמורת שוחדמהאישורים המועברים אליהם הינם מ

האחראי על תיאומים , עובד משרד הבריאות הפלסטיני בעזה, אחמד אבו עזהבולט בהקשר זה 

, אך עוסק גם בהוצאת אישורים רפואיים מזויפים, לטיפולים רפואיים בישראל מול מעבר ארז

 לכניסה םתושבי של הבקשות כלל את המגיש אבו עזה הינו הגורם. בתמורה לתשלום שוחד

 .ברצועת עזה המטפל מהרופא ההפניות בפניו שהוצגו לאחר, רפואיים טיפולים לטובת לישראל

 של בשמם הפונה כלשהו ישראלי לגורם מייחס אינו  הביטחון הכללישירות כי להדגיש יש
 השימוש לעצם או המזויף דהתיעו הסדרת להליך עותאו מוד שותפות ,הרפואי הטיפול מבקשי
 .מעלה כמפורט מהפונים חלק ידי לע בו הנעשה
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 :דוגמאות לזיופי אישורים רפואיים אשר באמצעותם התאפשרה כניסה לשטח ישראל
 

 לקבלת אישור כניסה לישראל על סמך הפנייה תושבת רצועת עזה  פניית– 2007דצמבר 
 ח" ש2000שרכשה תמורת 

 
ר ארז במטרה להיכנס לישראל למעבמעזה , 25בת , נסרין גלוהגיעה ', 07 דצמבר 5 –בתאריך ה 

במהלך תחקורה במעבר הודתה כי . לצורך בדיקות רפואיות בכליות במרפאה באזור יהודה ושומרון

רכשה את ההפניה שברשותה בסכום של ולשם כך , מעוניינת לראות את ילדיה השוהים בקלקיליה
גלו הודתה כי . יתובעל מרפאה פרט, ח שיפא בעזה"רופא כליות בביה, ר אוסאמה"ח מד" ש2000

 .היא אינה סובלת מכל בעיה בריאותית בכליות או כל בעיה אחרת
 15צ בשמם של "עתירה לבג" רופאים לזכויות אדם"הגישה עמותת ', 07 דצמבר 27ביום 

 15בין . תושבי רצועת עזה המבקשים להיכנס לשטח מדינת ישראל לצורך טיפול רפואי, פלסטינים
בצירוף תיעוד רפואי הנחזה (על פי הנטען בעתירה , הסובלת, גם נסרין גלו, העותרים
מצוין כי גלו סובלת " רופאים לזכויות אדם" בעתירה שהגישה עמותת .מבעיה בכליות, )כאותנטי

. מבעיה בכליות ולפיכך היא מופנית למכון ברמאללה בכדי לקבוע האם יש צורך בכריתת הכליה

הדבר נחוץ היות ויש  "המציינת כי, פאה ישראליתקיימת בעתירה גם חוות דעת של רו, בנוסף
לברר האם יש מקום להציל את הכליה או לכרות אותה על מנת שהזיהומים החוזרים לא יסכנו 

 ". את הכליה השנייה
צ כי אין מקום "קבעו שופטי בג', 08 ינואר 8בתאריך , צ בנושא"יש לציין כי מפסיקה עדכנית של בג

השופטים ציינו בפסיקתם . עקב שימושה בתיעוד רפואי כוזב, לולדון בעניינה של העותרת ג

בעקבות בקשתה לצאת את הרצועה מטעמים , "מעבר ארז"התברר כי בעת שנערך לה תחקור ב"

ציינו השופטים , בנוסף. "קנתה בכסף את המסמכים הרפואיים שברשותההיא הודתה כי , רפואיים

 .אם תמציא תיעוד אחר ומהימן, בה הרפואיכי המדינה הביעה נכונות לבחון לגופו את מצ

 
   

 
להיכנס לישראל על בסיס אישור רפואי , תושב רצועת עזה, רידא אבו האניניסיון  - 2006מאי 

  לצורכי עבודה
 

בעד אלפיים  הודה בחקירתו בשירות הביטחון הכללי כי ,תושב בני סוהילה, 24בן , אבו רידאהאני 

. רפואיות בעיות ללא הינו שבפועל למרות, רפואי בסיס על לישראל סהכני אישור ח הצליח להשיג"ש

יאהד 'פעיל ג, דאהר אבו לבדר אך בנוסף סייע, בישראל עבודה לצרכי הייתה כניסתו מטרת

 משפחת רצח בפיגוע כתצפיתן שימש בדר, בין היתר .בביצוע פיגועים כנגד ישראלים, אסלאמי

 .כיסופים בציר ,2004בשנת , חתואל
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הגיש בקשה לכניסה לישראל עקב טיפולי הסרטן של בנו אך בפועל תכנן  - 2006קטובר או
  גם בכדי לעבודהיכנס לישראלל
 

, אחמד בנו עבור רפואי טיפול לצורך לישראל כניסה בקשת  הגיש, מבית להיה50בן , חנאוי אכרם

כרם בידי שירות תוחקר א, הבקשה לזיוף חשד שעלה לאחר. איכילוב ח"בביה ומטופל סרטן חולה

 לאותו הבדיקה תאריך את שהגיש הבקשה טופס גבי על כתב עצמו הוא והודה כי, הביטחון הכללי

 אחוז חמישים; אני יוצא לישראל לשתי מטרות"בנוסף ציין כי . הטופס את זייף למעשה וכי היום

 ."עבודה לצורך אחוז וחמישים בבני הטיפול לצורך
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 ים לשם ביצוע פעולות טרור יצול מתקנים ורכבים רפואינ
 

מנסים הפעילים , רת מפגעיםבנוסף לשימוש שעושים ארגוני הטרור באישורים רפואיים לשם החד

מתוך ההנחה כי , ח והחדרות מפגעים לשטחי ישראל"אמבולנסים לשם העברות אמללהשתמש ב

ל ההנחיות הניתנות ותוך ניצו, ל"אמבולנסים וצוותי רפואה אינם נבדקים בקפדנות רבה במחסומי צה

 . בדגש על חולים וילדים, ל באשר להתנהגות כלפי אוכלוסייה אזרחית"לחיילי צה

חולים על מנת להסוות פעילות טרור ובמטרה למצוא מחסה מפני בבתי גם שימוש  רגוני הטרורא

 . תוך סיכון חיי החולים והרופאים במקום,פעילות כוחות הביטחון הישראלים

, מפאת המדיניות ההומניטארית הישראלית" מקלט בטוח"רואים במבנים אלה אשר , פעילים אלה

 .כבסיסי יציאה לפיגועים וחזרהאף השתמשו בבתי החולים 

 עלו דוגמאות רבות לפעילות זו של ארגוני 2000מאז תחילת העימות עם הפלסטינים בספטמבר 

 . הטרור

 
 צאה לפועל של פיגועיםדוגמאות בולטות לניצול מתקנים ורכבים רפואיים לשם הו

 
האד אסלאמי בבת ים לאחר שניסה לבצע פיגוע התאבדות ' מעצרו של פעיל ג–' 07פברואר 
 .נין'אשר הודה כי נערך ליציאה לפיגוע מתוך מבנה בית החולים בג, בישראל

 
-נעצר בבת ים ב, נין'ילבון שבאזור ג' מג25האד אסלאמי בן 'פעיל ג, עומר אחמד עא רחמן אלרוב

כמו כן נתפס תיק . בעקבות התרעה ממוקדת אודות כוונתו לבצע פיגוע בישראל', 07בפברואר  20

 . אשר לא התפוצץ עקב תקלה טכנית, נפץ שנשא עימו

האד האסלאמי מתוך בית החולים 'מחקירת ניסיון הפיגוע עלה כי אלרוב אוכוון על ידי פעילי הג

ומשם יצא לביצוע , תו טרם יציאתו לפיגועשם צולם כשהוא מקריא את צווא, נין'הממשלתי בג

 .הפיגוע

האד האסלאמי בעקבות פגישתו עם 'כ כי הצטרף לפעילות הג"אבו אלרוב סיפר בחקירתו בשב

במהלך . שעה שהגיע לביקור תמים של קרובת משפחתו, נין'מבוקשי הארגון בבית החולים בג

 . פגישה זו אף הצטלם עם נשקו של אחד המבוקשים

נין משמש כמקום 'ל אלרוב וכן בחקירות נוספות עולה כי בית החולים הממשלתי בגבחקירתו ש
אשר , האד אסלאמי ותנזים חמושים מאזור צפון השומרון'מקלט עבור עשרות מבוקשי ג

בית החולים אף משמש כבסיס יציאה לביצוע פיגועי . ח בכמויות גדולות"מאחסנים בתוכו אמל
 .הוצאה לפועל של פיגועי התאבדותול, ל באזור"ירי לעבר כוחות צה
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 מעצרו של בכיר ממבוקשי התנזים בבית לחם שנהג להסתתר בבית החולים בעיר -'06אפריל 
 .מכוחות הביטחון

 
, היה מעורב בהפעלת חוליות טרור רבות, מבכירי מבוקשי התנזים בבית לחם, ערפאת אבו שעירה

שעירה נהג להסתתר . צע פיגועי התאבדות בשטח ישראלמטען ותכנונים לב, לצד אכוונת פיגועי ירי
 .בבית החולים בעיר מתוך מחשבה כי על ידי כך לא יגיעו אליו כוחות הביטחון

 
   

 
 '06 למרץ 30-אשר שימשה שימשה ב, ח רפידיה בשכם" ייצור חגורת נפץ על גג בי-' 06מרץ 
 .ישראליים אזרחים  4נהרגו בו בקדומים ברכב שבוצע התופת בפיגוע המתאבד את

 
, שבאזור חברון' תושב אל בורג,  אחמד משארקהעל ידי, הפיגוע בוצע באכוונת פעילי תנזים משכם

אשר עלה על טרמפ באזור קדומים ופוצץ עצמו במהלך הנסיעה על ארבעת יושבי הרכב , 24כבן 

 . שנהרגו כתוצאה מהפיצוץ

 
   

 

 
אי בבית לחם ופעיל בכיר נוסף בבית החולים  מעצרם של ראש התנזים הצב–' 04אוגוסט 

 .לאחר שהסתתרו במקום תקופה ארוכה, הצרפתי בבית לחם
 

 פעיל בכיר ,וראתב עלי חסן נבהאן, ראש התנזים הצבאי בבית לחם, עדנאן מחמד חסן עביאת

לאחר שהסתתרו במקום תקופה , נעצרו בבית החולים הצרפתי בבית לחם, בתנזים בבית לחם

. וסיכון המאושפזים בבית החולים, ך ניצול העובדה שמדובר במקום בעל מעמד מיוחדתו, ארוכה

 ח"הסתירו במתחם בית החולים אמלואף , השניים הסתייעו בעובדי המקום על מנת להסתתר
 . מקלע מאג ומחסניות תחמושת רבות, M- 16 רובי 3, ניקובים' קלצ2הכולל 
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אשר היה , נון הפלסטיני שגויס לחולית תנזים בבית לחם מעצרו של פעיל במנג–' 04יולי 
 . '04מעורב בתכנון החדרת אמבולנס תופת לירושלים בחודש אפריל 

 
פעיל במנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני מהכפר שואורה , 20 בן ,מחמד טאלב סאלם דרעאוי

ביטחון הבשירות  בחקירתו .לחולית תנזים בבית לחם' 04גויס בחודש מרץ , שבאזור בית לחם

, פאיז פואז עיד אחרספגש את , כי במהלך משמרת במוקטאעה שבבית לחם, כללי מסר דרעאויה

הפעיל , אחרס. פעיל במנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני מרפיח שהוצב במסגרת תפקידו בבית לחם

להחדיר מחבל מתאבד עם חגורת נפץ לתוך ירושלים ביקש מדרעאוי לסייע לו , גם בתנזים
 . בציר העוקף את המחסומים הנמצאים בין בית לחם לירושלים, אמצעות אמבולנס תופתב

וסיפר להם כי , שנעצרו מספר חודשים לאחר מכן,  תנזים מאזור בית לחםיפעיללשני דרעאוי פנה 

ומתאבד עם חגורת נפץ שמוכן לצאת עם האמבולנס לירושלים ולבצע , יש אמבולנס תופת מוכן

 . ביקש מהם סיוע בהחדרת המפגע והאמבולנס לירושליםו, פיגוע התאבדות

התכנון כשל לאחר שכשבוע לאחר מכן החזיר דרעאוי תשובה לאחרס לפיה לא איתר דרך בה ניתן 

 . להחדיר את האמבולנס לירושלים

 
   

 

ס הצבאי "לכימיה אשר סיפק חומרים כימיים עבור תשתית החמא'  מעצרו של דר-'03נובמבר 
 .תוך הסתייעות באמבולנסים להעברת החומרים, רת עבודתו בבתי חוליםבשכם במסג

 
ראש המחלקה המדינית , פארוק קדומילכימיה מחוארה ואחיינו של ' דר, ראשד טארק אל נימר

שימש כספק של חומרים כימיים נימר הודה בחקירתו כי . 2003 לנובמבר 24 -נעצר ב, פ"באש
ניצול נגישותו לחומרים אלה במסגרת עבודתו בבתי ס הצבאי בשכם תוך "עבור תשתית החמא

הוא הוסיף כי  .חומרים אלה שימשו כחומרי גלם להכנת מטעני חבלה. חולים בשכם ובבית לחם
כך הודה כי במקרה אחד . הסתייע באמבולנס כדי להעביר לפעילי התשתית חומרים כימיים

משם לקחו הפעילים את ,  גלונים של מי חמצן למשרדי חברת האמבולנסים בשכם2העביר 

ובמקרה אחר הבטיח לאחד הפעילים להשיג לו חומר כימי בבית לחם ולשלוח לו אותו , החומרים

 . לשכם באמבולנס

 
   

 

 כ"סיכום שב
 ניצול המדיניות ההומניטארית של מדינת ישראל לפעילות טרור

il.gov.shabak.www 

14

http://www.shabak.gov.il/


 ניצול המדיניות ההומניטארית של מדינת ישראל לפעילות טרור

ס "פ בלאטה ושל פעיל חמא. מעצרם של ראש הזרוע הצבאית של התנזים במ–' 03אוגוסט 
 .בקומת גג של בית החוליםלאחר שהקימו את מפקדת התנזים , בבית חולים רפידיה בשכם

 
ופאד בני פ בלאטה .ראש הזרוע הצבאית של התנזים במ, 77יליד , עתמאן אבראהים אסעד יונס

ח רפידיה "במהלך פעילות כוחות הביטחון בבי' 03 לאוגוסט 26 -ס צבאי נעצרו ב"פעיל חמא, עודה

 .בשכם לאחר שהקימו את מפקדת התנזים בקומת הגג של בית החולים

 
   

 

אשר ניסה ,  מעצרו בקלקיליה של מתאבד מטעם תשתית החזית העממית בשכם–' 03מאי 
 .על מנת לצאת לפיגוע התאבדות בשטח ישראל, לעבור משכם לקלקיליה באמצעות אמבולנס

 
 בקלקיליה 2003 למאי 13 -נעצר ב, ן באזור שכם' מבית דג85 יליד ,עאמר נאיף עאמר חלואן

חלואן מסר בחקירתו כי ניסה לצאת משכם . גוע התאבדות בפתח תקווהלאחר שהיה בדרכו לבצע פי

ולאחר שגילו כי דרכים סגורות הם נסעו  ,אם לשמונה, זוהיר עבד גיאן חמדאןלקלקיליה עם 
הם הגיעו באמבולנס עד מחסום . וכעבור מספר שעות השיגו אמבולנס, לבית החולים אלוטני

 אך לא אושר להם לעבור בעקבות פעילות של כח ,כשזוהיר לובשת את חגורת הנפץ קלקיליה
אך , למחרת נפגשו שוב בבית החולים בכוונה לנסות ולעבור שוב בעזרת אמבולנס. ל באזור"צה

 . שם נעצר, לבסוף נסעו לקלקיליה בהסעות רגילות

 
   

 

באמבולנס .  מעצרו של פעיל תנזים שעבד כנהג אמבולנס בסהר האדום הפלסטיני–' 02מרץ 
 .ו נהג נתפסו חגורות נפץ ומטעני חבלה לשם העברתם לפעילי תנזים ברמאללהב
 

תושב מחנה הפליטים בלאטה שבאזור שכם עבד כנהג אמבולנס בסהר ' 71 יליד ,בריל'אסלאם ג

ל סמוך לרמאללה כשהוא נוהג "בריל במחסום צה' נעצר ג2002 למרץ27 -ב. האדום הפלסטיני

רת נפץ ומטעני חבלה אשר יועד להעברה לפעילי תנזים באמבולנס נתפסו חגו. באמבולנס

חגורת הנפץ התגלתה מתחת לאלונקה . באמבולנס נמצאו גם ילדים במסווה של חולים. ברמאללה

 . בני משפחת הילד שהו עמו באמבולנס בשעת האירוע. עליה שכב ילד חולה
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כנהג אמבולנס ס מקלקיליה אשר במסגרת עבודתו " מעצרו של פעיל חמא–' 01אוקטובר 
 . ס בערים השונות"שימש כשליח בין מפקדות החמא

 
נעצר , ס בעיר" מראשי מפקדת החמא,נאצר נזאלס מקלקיליה ואחיו של "פעיל חמא, נידאל נזאל

ערי השרון כנהג אמבולנס בסהר  לאחר שניצל את הקלות היחסית של תנועתו בין, 2001באוקטובר 

 . ס בערים השונות"ח בין מפקדות החמאעל מנת לשמש כשלי, האדום הפלסטיני
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