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  חב החיץמר
 פיגועי הרג המוני 4 הצליחו התשתיות המבצעיות בשומרון להוציא לפועל 2005בשנת 

 5  מהם נהרגו2004בשנת   פיגועי הרג המוני2לעומת  , ישראלים21שהביאו להריגתם של 
  .ישראלים

את העלייה בכמות פיגועי ההרג המוני שהוציאו לפועל תשתיות הטרור בשומרון בשנת 
ס לניצול של ארגוני הטרור את נקודות התורפה הקיימות בעמדות  ניתן לייח2005

ולהסטת נקודות שיגור של מפגעים לאזור יהודה שבו עדיין לא קיים , הבידוק במעברים
משמש כפלטפורמה , בדגש על אזור ירושלים, משום כך אזור יהודה. מרחב חיץ רציף

  .להחדרת מפגעים לתחומי ישראל 
 עלה כי ארגוני 2005דות שבוצעו בעורף ישראל במהלך שנת מבחינה של פיגועי ההתאב

הטרור ניצלו את עובדת אי השלמת מרחב החיץ באזור הדרומי ואת הבידוק הלקוי במעברים 

  : לצורך הוצאת הפיגועים

האד האסלאמי 'על ידי תשתית הג' 05 באוקטובר 26 - שבוצע בבפיגוע ההתאבדות בחדרה

והכניסה , ה כי באזור ירושלים מרחב החיץ לא הושלםניצלה התשתית את העובד, כ"בטו

  .  על מנת להגיע ליעד הפיגוע בחדרהחים"העזרות במסיע שב תוך, ת'כך את המפגע עד לג

. ס בדהריה" על ידי תשתית החמאפיגוע התאבדות בבאר שבעבוצע ' 05 באוגוסט 28 -ב

על מנת להכניס דר הר חברון לא הושלמה הג' יצלה את העובדה כי באזור דרהתשתית נ

הפיגוע בקניון השרון ממצאים דומים עלו בחקירת . את המפגע ללא הפרעה לבאר שבע
במקרה זה . האד האסלאמי בטול כרם'על ידי תשתית הג' 05 ביולי 12 -שבוצע ב, בנתניה

דרך מחסום והכניסה את המפגע לישראל , ניצלה התשתית את הבידוק הרופף במעברים
ניצול תוך , )יהודי וערבי ישראלי( אזרחים ישראלים ,חים"עי שבבאמצעות מסי צופין

    .העובדה כי יהודים אינם נבדקים במחסומים
עד להקמת , 2000 לספטמבר 29 -החודשים שחלפו מתחילת העימות ב 34 - ביש לציין כי

פיגועי ( פיגועי הרג המוני 73 ביצעו התשתיות המבצעיות בשומרון 2003מרחב החיץ ביולי 

 28 - ב.ישראלים 292בהם נהרגו , בתחומי ישראל)  הקרבה או מכוניות תופת/אבדותהת

 הצליחו התשתיות המבצעיות בשומרון 2005 ועד דצמבר 2003החודשים שחלפו מאוגוסט 

  . אזרחים ישראלים52בהם נהרגו ,  פיגועי הרג המוני בלבד בתחומי ישראל9להוציא לפועל 

ל מצביעה על ירידה חדה בהיקפי הפיגועים שבוצעו "בחינה השוואתית של הנתונים הנ
  :בתחומי ישראל בידי תשתיות מבצעיות מאזור השומרון מאז הקמתו של מרחב החיץ

 17% ,03'  מההרוגים בפיגועי הרג המוני מהשומרון נרצחו עד השלמת הגדר באוג83%
  ). '05ועד לדצמבר (נרצחו לאחר השלמתה 
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ביסוס תשתיות לייצור ש ל"פעילות ארגוני הטרור באיו
  ח תלול מסלול"אמל

ניכר מאמץ מוגבר של ארגוני " הרגעה"וביתר שאת מאז ההכרזה על ה, 2005במהלך שנת 

  . ח תלול מסלול"ש תשתית לייצור אמל"הטרור להקים ולבסס באיו

מאמץ זה נובע מניסיון של ארגוני הטרור לתת מענה לקושי בשיגור מתאבדים לנוכח קיומו 

וכחלק מתוכנית הפעולה האסטרטגית של ארגוני הטרור בדגש על , החיץ בשומרוןשל מרחב 

ש "של העתקת זירת הלחימה העיקרית לאיו, על רקע הליך ההתנתקות, ס"ארגון החמא

ועל ידי כך , ש"באמצעות העברת ידע שצברו פעילי התנועה ברצועה לידי התשתיות באיו

  .ש ובתחומי הקו הירוק" באיוהגברת האיום הפוטנציאלי על יעדים ישראלים

 מהם 4 ,ח תלול מסלול"ש אשר עסקו באמל" תשתיות באיו8 סוכלו 2005במהלך שנת 

   .האד אסלאמי' נוספות הינן תשתיות של תנזים וג4 -ו, ס"חמאתשתיות 

  
ש אשר עסקו בהקמת תשתית לייצור "דוגמאות לסיכול תשתיות באיו

  :ח תלול מסלול"אמל
  

האד 'ראשי תשתית הצבאית של הג, של ווראד ואבראהים עבאהרה יירוטם –' 05יולי 
  ח תלול מסלול"אשר היו מעורבים בבניית יכולת בתחום אמל, האסלאמי והתנזים ביאמון

התשתית בראשה עמד אבראהים עבאהרה יחד עם יד ימינו וראד עבאהרה היתה קשורה בין 

טרם . נין'סלאמי נוספות באזור גהאד א'ל וכן לתשתיות תנזים וג"היתר לגורמים מנחים בחו

והיו אחראים לריכוז יידע  מותם פעלו השניים למימוש יכולות לירי תלול מסלול לעבר ישובים

  .לצד שורה של פיגועים נוספים במתווים שונים, ח תלול מסלול"ובניית יכולת של אמל
  

  ל מסלולנין אשר פעלה לירי תלו'האד אסלאמי באזור ג' סיכול חוליית ג-' 05יוני 
נין 'האד אסלאמי אשר פעלה בג'מפקדה של חולית ג, בחודש זה נעצר ראאד היגאוי

מאמצים לרכישת ציוד וחומרים אשר ישמשו אותם  וריכזה, ובסביבותיה ליצור טילי קסאם 

כמה מחברי החוליה אשר נעצרו בידי כוחות הביטחון בחודשים פברואר ומרץ . למטרה זו

  .  יוצרו מספר טילים ורקטות בידי חברי החוליה בחקירתם כי סיפרו , 2005

ביצעה החוליה מספר ניסיונות לירי של טילים ורקטות מתוצרת עצמית  05במהלך חודש מרץ 

נפלו הטילים בשטח פתוח ולא נגרם , נין כשבפועל 'לעבר ההתנחלויות גנים וכדים באזור ג

  . נזק
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נין שעסקה ביצור טילי 'האד אסלאמי מג' מעצר חברי חולית פעילי תנזים וג–' 05מרץ 
  קסאם

נין אשר עמלו על איסוף חומרי גלם ליצור ' חברי חוליה צבאית מאזור ג8בחודש זה נעצרו 

  .טילים וכן עסקה בביצוע ניסויי ירי במטרה לפתח ולשדרג את יכולותיה
  

  .אםנין אשר עסקה בייצור טילי קס'ס צבאית בג" סיכול תשתית חמא–' 05מרץ -ינואר 
ס מסילת אלחרתיה ויאמון אשר יעודה היה " חברי תשתית חמא14נעצרו ' 05בחודש ינואר 

בחקירות הפעילים נחשפה פעילות צבאית . הקמת מעבדת תלול מסלול וייצור טילי קאסם

ל וכללה הקמת מעבדת "ס בחו"רחבה של התשתית שאוכוונה ומומנה על ידי גורמי חמא

  .יםחבלה לייצור טילי קסאם ומטענ

. על פי המידע העולה מן החקירות עסקה התשתית באיסוף חומרי הגלם לייצור הטילים

, בנוסף. גליצרין וחומצות שונות, נטראט, כספית החומרים שנאספו עי פעילי התשתית כללו

  . רכשו במהלך תקופה זו כלים ואמצעים המשמשים לייצור חומרי הנפץ

תושב , ס ותיק"פעיל חמא, חאלד זיוד של ח בביתו"במהלך החקירות בוצעה הסגרת אמל

ח וטילי קסאם ובנוסף "בביתו נחשף חומר הדרכה רב בתחום ייצור אמל. סילת אל חרתיה

  . ניקוב וכמות גדולה של כדורים'קלאצ, M16בסליקים רבים ברחבי ביתו נמצאו גם נשק מסוג 

במסגריה אשר . תושב יאמון, מסגר במקצועו, קאדר סמאר-עצאם שפיק עאבהמשך נעצר 

במהלך חקירתו . בבעלותו של סמאר אוחסנו חומרי הגלם והכלים לייצור חומר הנפץ והטילים

טילי , ח של התשתית והיה אחראי על הכנת חומרי הנפץ"עלה כי עצאם משמש יצרן האמל

עוד עלה מחקירתו כי הצליח לייצר עד כה לפחות שלושה . הקסאם ומטענים רבי עוצמה
  . ים מהם ביצע ניסויי ירי בשטחים אשר באזור מגוריובשני, טילי קסאם

ח מהסליק במסגרייה בבעלותו "בעקבות חקירתו של סמאר בוצעה בחודש מרץ הסגרת אמל

  . ח רב נוסף"בה נמצא טיל קסאם מוכן להפעלה בנוסף לאמל
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  2005ח לרצועה בשנת "הברחות אמל
  

 הביאה לעלייה 2005תקות בספטמבר ל מציר פילדלפי עם השלמת הליך ההינ"יציאת צה

ח שבוצעו לרצועה לעומת שמונת החודשים הראשונים "משמעותית בכמות הברחות האמל

ולהפיכתו של ציר הרצועה לציר מהיר ובטוח יחסית להברחות המועדף על , 2005של שנת 

  . ח"על רקע אוזלת ידם של המנגנונים הפלסטינים לסיכול הברחות האמל, ידי מבריחים

 מטולי 200 -כ,  טון חומר נפץ5 -ל  לספטמבר הוחדרו ממצרים לרצועה מעל12 -חל מהה

ל "מעל למיליון פרטי תחמושת נק, עשרות אקדחים, רים" רוס5000 -כ, ט" טילי נ350 -ט וכ"נ

כששיאה של פעילות זו אירע בגל ההברחות עם פריצת ציר ,, מ"ומספר מצומצם של טילי נ

  .  לספטמבר18 – 12 -פילדלפי בין ה

, ט" טילי נ50 -ט וכ" מטולי נ20 - הוחדרו כ2005 ספטמבר –לעומת זו בתקופה שבין ינואר 

  .רים ותחמושת רבה" רוס1800 -כ

ח תקני מהווים חלק מתהליך "מאמציהם של ארגוני הטרור להחדיר לשטחי הרצועה אמל

קריסת " היום שאחרי"בניין הכוח של הארגונים השונים במסגרת ההערכות לקראת 

  . וחידוש אפשרי של סבב הלחימה, ההרגעה

וזאת לנוכח עניינם של , מ"במסגרת זו אף הוברחו כאמור לרצועה מספר מצומם של טילי נ

ארגוני הטרור לתת מענה לפעילות הסיכול הישראלית ברצועה המתבצעת בחלק ניכר 

  . וכן לחזק את מאזן ההרתעה מול ישראל, מהמקרים בסיוע כלי טייס

, מ לרצועה מגבירה באופן משמעותי את האיום הקיים על כלי טייס ישראליים"יסת טילי נכנ

ש "איו-ח מסוג זה ימצא את דרכו גם ל"ומגבירה את הסכנה כי אמל, צבאיים ואזרחיים כאחד

  .בישראל ולפיכך הוא יהווה איום משמעותי על התעופה

  

  ח" הפלסטינים בהברחות אמלהביטחוןמעורבות מנגנוני 
מנגנוני הביטחון הפלסטיני אשר , ל אף מחויבותם המוצהרת למיגור תופעת ההברחותע

, ח"ממשיכים להיות מעורבים בהברחות האמל, התפרסו לאורך הגבול עם מצרים ברצועה

  . לצד פעילותם לסיכול ההברחות, בעיקר לצורך הצטיידות עצמית

ים עין מפעילות המבריחים  פעילים במנגנוני הביטחון הפלסטיני הפרוסים בשטח מעלימ

כמו . ח לידי המנגנונים"או הסדר להעברת חלק מסוים מהאמל, בתמורה לקבלת שוחד כספי

למשל באמצעות מסירת כלי , כן אנשי המנגנונים מעניקים לעתים סיוע לוגיסטי למבריחים
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רכב של המנגנונים למבריחים לצורך ביצוע ההברחות ואף מבצעים הזמנות מפורשות 

  .ח עבור המנגנונים"חים לביצוע הברחות אמלממברי
  
  
  

  
  ' ח-הברחות מהרצועה לישראל דרך ציר ה

ל מרצועת עזה ומציר פילדלפי המפריד בין הרצועה לסיני בספטמבר "עם יציאת כוחות צה

: 'ח-עלייה דרמטית בכוונות לבצע פיגועים בישראל תוך שימוש בציר ה הסתמנה מגמת', 05

, לסיני שבמצרים ומשם לנגב בישראל' פילדלפי'הרצועה דרך ציר מעבר פלסטינים מדרום 

בקו גבול . מ הינו פרוץ לחלוטין" ק215נגב המשתרע לאורך -תוך ניצול העובדה כי גבול סיני

אך בשאר חלקי , באזור הקרוב לרצועת עזה ישנה גדר מתריעה: זה כמעט ואין מכשול פיזי

  . או שאין גדר כלל וכלל, כשול ממשיולא מהווה מ, הגבול או שהגדר כוסתה בחול

  : קבוצות עיקריות לצורך כניסה לישראל4עושות שימוש ' ח-בציר ה
  . שוהים בלתי חוקייים השואפים למצוא עבודה בישראל .1

סיני , ח וסחורות בין הרצועה" גורמים העושים שימוש בציר על מנת להבריח אמל .2

  .וישראל

את היכולות של תשתיות  על מנת לשדרגע "ים המבקשים להגיע לגדמ" גורמים פחע .3

  . באמצעות העברת ידע וטכנולוגיה מהרצועה, הטרור בגדה

  . ים המבקשים לבצע פיגועים בתוך ישראל" גורמים פחע .4

לאחר ששני פעילי פלג אבו ריש , 2002עד כה בוצע רק פיגוע אחד במתווה זה באוקטובר 

חברו למבריחים בסיני אשר הובילו אותם , יצאו מהרצועה דרך מנהרה לסיניח "של הפת

. ל אשר הוזעק למקום והרג אותם"שם נתקלו בכוח צה, לגבול הישראלי בסמוך לישוב יבול

  . בחילופי האש נפצעו גם שלושה חיילים

 דרכים 3 -ל מהרצועה אופן הברחת המפגעים מהרצועה לסיני בוצע ב"עד ליציאת צה

באמצעות , ח"יות הכוללות שימוש במנהרות תת קרקעיות המשמשות גם להברחת אמלעיקר

אישורים רפואיים או בכיסוי של פועלים (ויציאה בכיסוי  ,יצירת פרצות בגדר הגבול עם מצרים

השימוש הנרחב . באופן חוקי דרך מעבר רפיח אשר היה בשליטה ישראלית) או מבקרים

  .16-35בר להגבלת הגילאים ביציאה במעבר רפיח לגילאי בדרך פעולה זו הביא בסופו של ד

כיום התגברו דפוסי ההברחות העליות לאור מיעוט כוחות ביטחון פלסטינים באזורים 

  .ולעתים תוך מתן שוחד לגורמי ביטחון פלסטינים ומצרים, מסוימים

  דפוסי ההברחה
ח "ל מבריחי אמלבדגש ע, בכל שלבי ההברחה נעזרים ארגוני הטרור בגורמים פליליים

אם בדמות מבריחי , ברצועה ישנה הסתייעות בפלטפורמה הפלילית הקיימת שם. ובדואים
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כמו כן בולטת ההסתייעות של ארגוני הטרור בבדואים תושבי . ח או בעלי המנהרות"האמל

לצורך החדרת המפגעים , )פועלים זרים/סמים/ח"מבריחי אמל(סיני המעורבים בפלילים 

פעמים רבות משוגרים פעילים , בנוסף. חימושם והובלתם לישראל,  שםקליטתם, למצרים

  . מהרצועה למצרים על מנת לספק סיוע לוגיסטי למפגעים שיגיעו בשלב מאוחר יותר

, בישראל מסתייעים ארגוני הטרור ברצועה בבדואים תושבי הנגב העוסקים בפעילות פלילית

עם זאת יש לציין כי . לתם ליעד הפיגועולעיתים אף להוב, לצורך החדרת המפגעים לישראל

  . ישנם מקרים בהם בדואים אלה אינם מודעים לכוונות הפיגוע של המוברחים

  :תרשים דפוסי ההברחה

  

  

  
  

  
  

בדגש על ציר פילדלפי ומעבר רפיח שינתה ,  לספטמבר12 -ל מהרצועה ב"יציאת כוחות צה

אשר ניצלו את השינויים , רגוני הטרוראת התנאים הסביבתיים עימם היו צריכים להתמודד א

הפכה להיות ' ח-היציאה בציר ה. 'ח-ל להגברת ניסיונות החדרת מפגעים דרך ציר ה"הנל

פרופיל פעולה גבוה יחסית של ארגוני הטרור ברצועה שהולך ומתמסד לצד המשך ירי תלול 

הארגונים עוסקים וכלל , ש"ע באיו"ביצוע פיגועים כנגד ציר הוברס ואכוונה של הפח, מסלול

ח בדגש על וועדות ההתנגדות ושהדאא אל אקצא -כיום בניסיונות להוציא מפגעים דרך ציר ה

  . של הפתח

  

עם  '05לצורך הברחת מפגעים עלתה באוקטובר ' ח-דוגמא בולטת לשימוש בציר ה
מרצועת עזה למצפה ' ח- פעילי ועדות התנגדות עממית שחדרו דרך ציר ה3מעצרם של 

ח בדגש על נשק תלול "נין על מנת להקים מערך לייצור אמל'כננו להגיע לגרמון ות
  . ואף לקחת חלק פעיל בביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות, מסלול

הסתננו לסיני דרך מחילה קצרה מתחת , וכאזם דיב כמאל עיסא, שריף זיאדה, השלושה

ד על מנת שיאפשרו להם נתקלו בשוטרים מצרים להם נתנו שוח, לגדר הבטון באזור רפיח

פלסטינים ברצועה 

יוצרים מבעוד מועד 

קשר עם תשתית 

ההברחות ברצועה 

הפלסטינים 

מוברחים לסיני 

וחוברים לתשתית 

  הברחה במצרים

תשתית ההברחה 

אשר נמצאת , במצרים

בקשר עם מבריחים 

מעבירה את , מהנגב

המוברח לישראל שם הוא 

נקלט על ידי המבריחים 

  מהנגב
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. השלושה שהו בסיני יממה אצל תשתית קולטת ואז עברו לתשתית מבריחים בסיני. לעבור

 ובו חומר הדרכה DOKעם החוליה נמצא . השלושה חדרו לישראל בהובלת מבריח מצרי

  . מ ומטענים שמקורו בחזבאללה"להכנת חנ

  

  
  

  2005ס בשנת "ארגון החמא
  

פעילות טרור אינטנסיבית ס קיים הלכה למעשה "מא ארגון הח2005במהלך שנת 
תוך כדי ניסיונות התקרבות לגורמים , ע ובישראל בתקופת ההרגעה"בגדמ, ברצועה

  . ס כגוף פוליטי מתון המחויב להרגעה"ל לצורך הצגת החמא"בינ
  

ס בכל הקשור להצהרותיו "של ארגון החמא" שפה כפולה"במהלך תקופת ההרגעה הסתמנה 

  . קת פעילות מבצעית ומעשיו בפועלאודות הפס

 תושב פסגת זאב ,ששון נוריאלהותר לפרסום כי נמצאה גופתו של ' 05 לספטמבר 26 -ב

 27(יום למחרת . 05 לספטמבר 21 -ס ברמאללה ב"אשר נחטף ונרצח על יד פעילי חמא

  . ס אחריות בתקשורת על החטיפה והרצח"נטל החמא) לספטמבר

 24/25 -ה פתו של נוריאל ביצע הארגון בסוף השבוע שלעוד בטרם היוודע דבר חטי

ירי עשרות רקטות קסאם ופצצות מרגמה לעבר שטחי ישראל לאחר שתקלה ' 05בספטמבר 

אשר גרם , בליה'ס בג"שנגרמה הביאה לפיצוץ משאית ובה טילי קסאם בעצרת של החמא

ללא כל מעורבות , ס לאירוע"על אף אחריותו הישירה של החמא.  פלסטינים19למותם של 

  . רקטות לעבר יישובי הנגב40 -ושיגר כ, הארגון הפנה אצבע מאשימה לישראל, ישראלית

ס מדהריה את פיגוע "ביצעו חברי חוליית חמא' 05 לאוגוסט 28 -ב, כחודש לפני כן

חוליה זו גם .  מאבטחים באורח קשה2בו נפצעו , ההתאבדות בתחנה המרכזית באר שבע

 4נפצעו  אשר ממנו', 05יפ צבאי בסמוך לישוב אשכולות בפברואר 'עבר גביצעה פיגוע ירי ל

  .חיילים

תוך ניסיון , לא נטל אחריות פומבית לפיגועים הארגון, ס" על אף שבוצעו על ידי פעילי חמא

  .לשמר כלפי חוץ את מחויבותו לכאורה להרגעה

לארגוני " י הקלעיםמאחור"מעורב בסיוע ס "היה החמא, בנוסף לפעילות הטרור של הארגון

וזאת על מנת שלא להיתפס כמי שמפרים את , "איכותיים"טרור שונים להוצאת פיגועים 

  . בד בבד עם המשך פעילות טרור של הארגון כנגד ישראל, הסכמות ההרגעה
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ס הינו ארגון וועדות ההתנגדות העממית שפעל במהלך "דוגמא בולטת לפעילות זו של החמא

פעילות אשר הגיעה לשיאה  ,ס"בצעית קדמית של ארגון החמאתקופת ההרגעה כזרוע מ

צ ברצועה "ל והמוד" מי ששימש עד לאחרונה כמפקד הבטחבמוסא ערפאתבהתנקשות 

כחלק ממאבק יחסי הכוחות הקיים בין , מאזן-לאבוולאחר פרישתו שימש כיועץ מיוחד 

ים צבאיים של י פעיל'ע, 05'  ספט7 -בשעות הבוקר המוקדמות של ה. ס"פ והחמא"הרש

 .ועדות ההתנגדות העממית ברצועה שבראשם עומדים גמאל סמהדנא וממתאז דגמש

הוצא להורג ביריות מוסא ערפאת ובנו , אשר לווה בירי והנחת מטענים, במהלך האירוע

באירוע קיבלו  פעילי ההתנגדות העממית אשר היו מעורבים. נחטף, צ"קצין במוד, מנהל

  .נ אף את ההנחיה לביצוע'ס בכירים ברצועה וככה"תמיכה צבאית מפעילי חמא

ופאא ס בהכנת המטען שנועד לשמש את "דוגמא נוספת עלתה עם חשיפת מעורבות החמא
שנמנע עם מעצרה של בס במחסום ארז ,  בפיגוע התאבדות בבית חולים בשטח ישראלבס

  .'05ביוני 

ירי רקטי  ופת ההרגעהס לבצע לכל אורך תק"המשיך ארגון החמא, בנוסף לפעילויות אלה

לעתים קרובות באמתלה של תגובה לפעילות ישראלית שנתפסה בעיניהם כלא , לעבר ישראל

  . לגיטימית כגון פגיעה במבוקשים

  
  ניצול תקופת ההרגעה להזרמת כספים והתחמשות כחלק מהליך בניין הכוח

 הגברת יכולותיו, תקופת ההרגעה נוצלה על ידי הארגון לעיסוק בתהליך בניין כוחו הצבאי

 המבצעיות ולצבירת כוח על רקע תוכנית ההינתקות של ישראל וכהכנה לעימות עם ישראל

ס את השקט "לצורך כך ניצל החמא .או עם גורמי הרשות הפלסטינית ביום שאחרי הרגיעה/ו

כרבע מכלל . ח מסיביות"באמצעות הברחות אמל, ח"היחסי לצורכי התחמשות באמל

ס ואילו עם סיום ההינתקות ופריצתו של " ההינתקות הגיעו לידי החמאההברחות בטרם ביצוע

  . ח לרצועה"ס בהברחות מאסיביות של אמל"בלט החמא, ציר פילדלפי

  

שמהווים , הארגון גם לא פסק מגיוסי הכספים לתשתיות הטרור, כחלק מתהליך בניין הכוח

ר לחקירת שירות ביטחון כללי נעצ' 05 ביולי 14 -ב. מרכיב קריטי ביכולת של הוצאת פיגועים

מחאן יונס אשר הודה בחקירתו כי שימש מתחילת תקופת ' 75יליד , אסאמה בשיתי

ל לידי "ס בחו"ההרגעה כצינור להעברת כספים בסדרי גודל של מאות אלפי דולרים מהחמא

ס הצבאי "וראש החמא, ס ברצועת עזה"מבכירי הזרוע הצבאית של החמא, מחמד סנואר

   .בחאן יונס
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הוא עתיד להשתתף כמועמד , על אף המשך פעילותו המוצהרת של הארגון בטרור
, וזאת מבלי שהתפרק מנשקו, 2006 בינואר 25 -לגיטימי בבחירות למועצה המחוקקת ב

  .'ההתנגדות'ומבלי לזנוח את דרך 
  
  
  
  

  
  
  

  2005 בשנת  האסלאמידיהא'הגארגון 
  

האד 'פעילות המבצעית של גורמי ג הסתמנה עלייה ניכרת בהיקף ה2005במהלך שנת 

מתנהלים למעשה מחוץ , בדגש על אזור השומרון, כשחלק ניכר מאותם גורמים, אסלאמי

  . למסגרת ההרגעה

האד האסלאמי ביצע במהלך חודשי ההרגעה שרשרת של פעולות טרור שכוונו כנגד 'ארגון הג

 16 בהם נהרגו ,נתניה וחדרה, בהם פיגועי ההתאבדות בתל אביב, מטרות ישראליות

  .  נוספים170ישראלים ונפצעו 

אשר הינה מהמסוכנות , על ידי תשתית הגהאד האסלאמי בטול כרם פיגועים אלה אוכוונו

האד האסלאמי ' לרוב תשתיות הגומתפקדת כמפקדה צבאית ראשית, ש"ביותר באיו

  . ש"באיו

אשר לא עשו דבר , יש לציין כי על פעילותם של מרבית המבוקשים הועבר מידע לפלסטינים

  .להפסקת פעילותם

למרות בקשות חוזרות ונשנות שהועברו לפלסטינים לעצור את ראשי תשתית , כך למשל

, כ נמצאת בשליטתה הביטחונית"שהעיר טו, מפגינה הרשות, האד האסלאמי בטול כרם'הג

  .אזלת יד מוחלטת

אותם , כ"י מאזור טוהאד אסלאמ' ביוני שלושה פעילי ג10 –פ ב "שיחררה הרש, מעבר לכך

שהפעילה תנועת  השלושה שוחררו עקב לחץ. א"עצרה בעקבות פיגוע ההתאבדות בת

וזאת למרות העובדה כי הארגון אינו פועל בכפוף להסכמת , פ"האד האסלאמי על הרש'הג

  .ההרגעה ופועל להוצאת פיגועי תופת כנגד מטרות ישראליות
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באזור , צדיק עודה, י את אחד המשוחררים ביונ14 -ל ב"עצר צה,  לאחר שחרור השלושה

האד 'במסגרתה הודה בין השאר כי ביקש מראשי הג, כ"שהועבר לחקירת שב, שכם

  . ח לשם ביצוע פיגוע במחסום צבאי באיזור טול כרם"האסלאמי בטול כרם לקבל לידיו אמל

רת ל ומשט"שירות ביטחון כללי בשיתוף פעולה עם צה, פ"על רקע חוסר העשייה של הרש

האד אסלאמי ברצועה וביהודה ' מספר רב של התארגנויות ג2005ישראל סיכלו במהלך שנת 

בהם בין היתר סוכלו תכנונים , אשר חלקן היו בשלבים אחרונים של תכנוני פיגועים, ושומרון

 פיגוע התאבדות משולש בתל אביב, 05לביצוע פיגוע התאבדות כפול בירושלים בחודש יוני 

  .  בתחנת אוטובוס בגוש עציוןופיגוע התאבדות

אשר למעשה ממשיך לפעול , האד האסלאמי'גם בימים אלה ישנן התרעות לפיגועים של הג

  . ובפועל אינו מחויב להרגעה, לפי יכולותיו

 


