
2019ינואר ע "ריכוז אירועי פח

רקטה ששוגרה מעזה  1( עזהכולל עשרות בגדר מול לא )מטענים 12פיגועי ירי לפחות 5בקבוקי צבע 3ם"בקתבי85פיגועי אבנים 171

טיל איראני ששוגר מסוריה יורט  1נפלה בשטח פתוח 

(פירוט בהמשך)ע ואלימות של ערבים נזקים עצומים בעקבות טרור חקלאי "נפגעים קל באירועי פח18

(ב"שוטרי מג2חיילים 5אזרחים 6)פצועים קל מיידוי אבנים 13

(4פיגועי דקירה וסוכלו עוד 5אירעו ) פצועים קל בפיגועי דקירה2

(ירי באוויר / מקרים שהוגדרו ירי תועה 3פיגועי ירי ועוד 5) קצין ואזרח נפצעו קל בפיגועי ירי 

(ניסיונות שוד3גניבת  רכבים ו / מקרים של שוד2)פצועה קל במהלך ניסיון שוד רכב 



: עדיין בחקירה 

ט"שכוהבלעטרת המשטרה קבעה שמדובר בתאונת דרכים בישוב ומשפחתה סבורים שסטתה בעקבות יידוי אבנים ודורשים צפאהדס תפוחי נהרגה בהתנגשות רכבה במשאית בין אום 13/01/19

ימשיכו לחקור את נסיבות התאונה  

המשטרה הוציאה צו איסור פרסום על החקירה וטרם פורסם אם הרקע לאומני  בני הזוג כדורי נרצחו בביתם בארמון הנציב13/1/19

ושפיכת חומרי ניקוי על הקלף כדי להשחית המשטרה חוקרת וטרם דווח אם הרקע לאומני  הרצפה פריצה לבית כנסת בשכונת קריית יובל ניסור ארון הקודש השלכת ספרי תורה על 29/1/19

שיגורים שדווחו  2

שדות נגב א.במנפילה בשטח פתוח 12/1/19

החרמוןי כיפת ברזל לעיני מבקרים באתר "טיל שירו גורמים איראנים בתגובה לתקיפת חיל האוויר יורט ע19/1/19

ב  "שוטרי מג2חיילים 5אזרחים 6מיידוי אבנים נפגעים 

סמוך לחווה באזור בית יתיר  א"מזפצוע קל ביד 10/1/19

א בין מעלה עמוס לצומת הטי פצוע קל בידו לא נזקק לפינוי"ז2/1/19

פצועה קל פונתה לשער צדקלעיסאוויה א בירושלים רחוב לוחמי הגטאות בכניסה "ז3/1/19

באזור תקוע הערביתא"מזל נפגע בפניו "קצין צה5/1/19

מעוצמת הסלעים  . טופלה במקום לא פונתה תקוע עם פציעת רסיסים בפנים ובידג.לשרעולי פנים רגמו באבנים את הרכב בו נסעה בתקוע הערבית הגיעה 7ישראלית נפצעה בנס קל כ 11/1/19

שיודו נגרם נזק לדלת ונזקקה לחילוץ רכב צבאי שהגיע אחריה נרגם אף הוא בסלעים ונגרם לו נזק המחבלים נמלטו

כבד בגדר המערכת מול רצועת עזה פונה לטיפול בבית החוליםד"הפסבמהלך א"מזל נפצע קל "לוחם צה11/1/19

לוחמים נפצעו קל פונו לשערי צדק2ב באבנים "במהלך פעילות ברמאללה הותקף כוח מג13/1/19

נזק שימשה נפצע קל מרסיסיםחיזמאצבאי בכיכר א לעבר אוטובוס"ז18/1/19

נפצע קל בראשו( שרבףהרב עוזי ) א בעיקול המעיין צפונית לכרמי צור נזק שמשת צד הנהג "ז20/1/19

לבית חולים מאירצ"טני "בגבו פונו ע1בכתפו 1לוחמים נפצעו קל 2א לעבר כוחות שאבטחו מתפללים בקבר יוסף "ז21/1/19

המיידה נתפס אשתמועשל רועה צאן ערבי בגבעה הצפונית של א"מזבהר חברון נפצע קל בראשו אשתמועבחור ישיבה ממצפה 23/1/19



פיגועי דקירה4סוכלו לפחות 

ובמעילו סכין מתקפלת הועבר לחקירה16נעצר ערבי ישראלי כבן שועפטבמעבר 8/1/19

(מדובר במחבל שהייתה קיימת התרעה לגביו ) ב סמוך למערת המכפלה במהלך בידוק נמצא על גופו סכין מטבח גדולה בדרכו לפיגוע דקירה "עורר חשד לוחמי מגמיטא16מחבל בן 22/1/19

וקאטרל ועליו סכין "י צה"מחבל שחדר מהרצועה נתפס ע26/1/19

ם ועל גופו סכין מטבח גדולה-ממזרח י17.5ב עצר בשער שכם מחבל בן "כוח מג26/1/19

(מחבל פצוע מחבל ומחבלת נהרגו ) פצועים קל 2: פיגועי דקירה

בארמון הנציב ונפצעה קל פונתה לשערי צדק עם דקירות בצוואר ובידאלקחיי מחבל ברחוב מרדכי "הותקפה ע14נערה כבת 9/1/19

צ"בטני אזרח וחיילים פונה לשערי צדק "בכניסה לשכונת גבעת האבות בקרית ארבע מחבל חמוש בסכין ניסה לבצע פיגוע המחבל נורה ע11/1/19

ד הקרמי לוחם נוסף יורה במחבל פומחבל שמגיע ברכב לכיכר החטיבה מתבקש לאחר בידוק לחזור על עקבותיו המחבל יוצא מהרכב חמוש בסכין גדולה מנסה לרצוח חייל אולם פוגע בא21/1/19

והוא נהרג במקום

נתקלו  מועיירי חפץ חד כוחות אזרחיים וצבאיים שקפצו לפאתי אל "ערבים ונפצע קל מאד מאלימות ומדקירה בידו ע3י "נער יהודי שהלך להתבודד בצפור דרומית לעדי עד הותקף ע26/1/19

פצועים קל עד בינוני בפלג גוף תחתון פונו אף הם בסהר אדום9י הסהר האדום לרמאללה "נהרג מחבל נוסף נפגע והוגדר דחוף לפינוי ע1השיבו בירי מחבל ד"בהפס

זעים נורתה ונהרגה  -מחבלת ניסתה לדקור  מאבטחים  במחסום א30/1/19

מטענים12

יידו מטען צינור לעבר עמדה סמוך למבוא דותן ללא נפגעיםמיעבדמחבלים 2/1/19

דגם של טיסן ממולכד שהופרח באמצעות עשרות בלונים מעזה נחת בשדות נגב ובמהלך הטיפול של החבלן המטען התפוצץ ללא נפגעים6/1/19

י חבלן"אותרו ונוטרלו ע3התפוצץ1מטעני צינור 4בסיס בית המושל באבו דיס צפונית מזרחית לבית לחם מחבלים יידו 7/1/19

ל שפעל באבו דיס"מחבלים יידו רימון לעבר כוח צה10/1/19

י חבלן"לא התפוצץ טופל ע( ר"צמבבלון גז וכדומה בתוך )מחבלים הניחו מטען הבשלה לשוקבאסמוך 446בכביש 11/1/19

למה'גמחבלים יידו מטען לעבר כוח סמוך למעבר 18/1/19

אירוע חמור מחבלים יידו מטען צינור לעבר רכב בגשר המנהרות כביש ירושלים גוש עציון20/1/19

ובכליו מטען  17במעבר גלבוע נעצר מחבל בן 29/1/19

למה'גמחבלים יידו מטען בפאתי הכפר יעבד ומטען לעבר מעבר 31/1/19

ל "מטענים רבים נוספים יודו לעבר כוחות בגדר מול עזה הנתונים נמצאים רק בידי צה



ירי

קליע תועה פגע בבית בכוכב יעקב4/1/19

ח"שמקורו בירי תועה חגיגות ירי באוויר ליום ייסוד הפתקלנדיהדווח על ירי לעבר מעבר 4/1/19

הקדמית הנהג תושב מזרח ירושלים נפצע קל מרסיסים  בשימשהפגעו 3קליעים 12פיגוע ירי לעבר אוטובוס בין בית אל למחסום פוקוס נורו 5/1/19

בפניו פונה לטיפול רפואי בעקבות הפיגוע הנהג פגע במעקה בטיחות ובעמוד

ל עצרו את חברי החוליה והנשק  "כ וצה"בהכוונת תצפיתנית כוח הגיע לנקודה השבלעבר מגדל עוזאר'פגמחבלים ירו מגג בית בכפר בית 5/1/19

נתפס

ל בקסדה בנס נפצע קל בראשו וטופל בבית החולים סורוקה"ל בגבול הרצועה קליע פגע לקצין צה"פעמים ירי לעבר כוחות צה22/1/19

במובלעת סמוך לגדר הגבול עם סוריה הכוח הגיב ביריל"ירי לעבר כוחות צה24/1/19

קליעים חלפו מעל פסגות  באלעמרימחבל שיחרורלרגל " חגיגות שמחה"ירי של 29/1/19

סיכולים

בצומת גבעת אסף 13/12/18שביצע את הרצח בברגותיעצאםכ עצרו את "מ ושב"הימ8/1/19

נוספיםבפיגוע ירי בצומת עפרה והיה עסוק בהכנות לפיגועים והשתתף 



טרור חקלאי

דוגמאות בלבד מתוך עשרות ישנם הרבה שכלל אינם מדווחים  ב "מצ

בצומת נערןניסיון פריצה לבית אריזה של ייטב9/1/19

חפירה מתחת לגדר של מחולה וגניבת כבשים10/1/19

גניבת טרקטור במשואה בקעת הירדן17/1/19

גניבת טרקטור באזור נעמה בבקעת הירדן17/1/19

של החממהניילוניםערבים השחיתו מאות גפנים בכרם סמוך לתומר בבקעת הירדן שבוע קודם חדרו ערבים לכרם והרסו 20/1/19

ערבים חדרו למטע תמרים סמוך לארגמן חתכו צינורות וגרמו נזקים21/1/19

פריצה למתחם סמוך לנעמה גרימת נזק וגניבת ציוד תקשורת22/1/19

גנבו שתילי גפנים מכרם בקעותיפטליק'מגערבים : בקעת הירדן23/1/19

בחברון הפורעים הגיעו בחסות עבודות של עריית חברון שקיבלו אישור חריג לבצע עבודות שימור בזיתים עתיקיםרומידהערבים ניסרו עשרות עצי גפן בבעלות יהודית בתל 23/1/19

בפעם השלישית החודש גרימת נזקים כבדים לחוות הלולים של כפר הנשיא  23/1/19

פריצה למוסך במפגש הבקעה נגנב ציוד24/1/19

י הסייר"ניסיון גניבת טרקטור בצומת נערן סוכל ע25/1/19

י הסיור"שוב ניסיון גניבת טרקטור בצומת נערן סוכל ע27/1/19

תפיסת רכב עם גנבי בצלים בבית הערבה  27/1/19

ערבים גנבו עדר מהישוב כרמל בהר חברון  28/1/19

סוכלה גניבת כבשים בחווה בגזרת אלון מורה  31/1/19

גפנים בכרם יהודי סמוך לשילה  30ערבים ניסרו 30/1/19
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עציון יהודה בנימין שומרון

1 1

סיכום אירועים לפי אזורים

זריקת אבנים בים"בקת מטען בקבוקי צבע


