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מרחב החיץ
מרחב החיץ ממשיך להוכיח את יעילותו במניעת הוצאת פיגועי הרג המוני של התשתיות
בשומרון .כך בשנת  2003הצליחו להוציא תשתיות אלה  12פיגועי הרג המוני שגרמו ל52 -
הרוגים ישראלים .לעומת זאת ,בשנת  2004הצליחו תשתיות אלה להוציא לפועל  2פיגועי
הרג המוני בלבד ,שגרמו ל 5 -הרוגים ישראלים.
תשתיות הטרור מנסות להתגבר על המכשול שמציב בפניהם מרחב החיץ במספר דרכים .כך
למשל מנסים גורמי הטרור לעקוף את המרחב בדרכים שונות  -מעבר באזורים בהם עדיין לא
קיים מכשול ,מעבר דרך השערים החקלאיים הפרוסים לאורך המרחב ,מעבר דרך/מעל גדר
המערכת ועוד .אך מעל לכל בולטת מגמת הסטת נקודות השיגור של מפגעים לאזור יהודה,
שם לא קיים עדיין מרחב חיץ ,תוך שימוש בתשתיות הטרור שם כפלטפורמה קדמית להוצאת
מפגעים לישראל.
אזור יהודה סומן כבר לפני כשנה בידי תשתיות הטרור בשומרון כ"פירצה"/נקודת תורפה
משמעותית ,שיש בה כדי לאפשר לעקוף את מכשול הגדר .זאת בשל אי השלמת חלקים
נרחבים ממרחב החיץ באזור באופן המאפשר שיגור מפגעים לישראל דרך מספר צירי
חדירה פוטנציאליים ללא מערכי בידוק ישראלים ,ובשל העדר מכשול משמעותי בתווך שבין
אזור השומרון לאזור יהודה המאפשר שינוע חופשי יחסית של מפגעים ואמל"ח בין 2
האזורים .ביטוי לכך ניתן הן ב 2-פיגועי ההתאבדות בישראל בשוק הכרמל ,ובגבעה
הצרפתית בירושלים ,והן בשורה של תכנוני פיגועים ,שסוכלו בחודשים האחרונים ,לאחר
שהמפגעים כבר עברו מהשומרון ליהודה.
הצירים הבולטים לשיגור המפגעים כיום הינם :מהשומרון דרך רמאללה ומשם לירושלים ,או
מהשומרון דרך השכונות הצפוניות של ירושלים ומשם לתוך העיר .בהקשר זה יצוין פיגוע
ההתאבדות בשוק הכרמל בתל-אביב שאירע ב 1 -לנובמבר ,בו נע המפגע ,בליווי פעיל
התשתית ,על הציר הבא :שכם  -תל  -צומת תפוח  -קלנדיה  -אזור אבו דיס )שם חבר לנהג
הסעות מזרח-ירושלמי(  -כביש מספר  - 1תל אביב .בפיגוע זה נהרגו  3אזרחים ישראלים.
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הטרור מאיו"ש אל מול הטרור מאזח"ע
מרחב החיץ ,כאמור ,הביא לירידה משמעותית בכמות ההרוגים מפיגועי הרג המוני שיצאו
מהשומרון .מבחינה של הנתונים ניתן לראות כי בשנת  2004הייתה גם ירידה בשיעור של
 60%בכמות ההרוגים מפיגועי הרג המוני שיצאו מיהודה ,הודות לפעולות הסיכול הנרחבות
של כוחות הביטחון .עם זאת ,בשנת  2004הסתמנה עלייה משמעותית בכמות ההרוגים
מפיגועי הרג המוני שיצאו מאזח"ע 56 :הרוגים בשנת  2004לעומת  22בשנת .2003



בשנת  2003סך כל ההרוגים הישראלים עומד על  – 199שבעת ההרוגים הנוספים
נהרגו כתוצאה מפיגועים שיצאו מאזורי מוצא אחרים.

את עלייה זו בכמות ההרוגים יש לייחס לשוני במתווה הפיגועים בשטחי אזח"ע :מרחב החיץ
הקיים ברצועה מהווה מכשול משמעותי בפעילותם של ארגוני הטרור להוצאתם של מפגעים
לשטח ישראל .לראיה ,מפרוץ העימות עם הפלסטינים בספטמבר  ,2000יצאו לפועל מרצועת
עזה  2פיגועי התאבדות בלבד לשטחי ישראל :פיגוע ההתאבדות בנמל אשדוד בחודש מרץ
השנה ,ופיגוע ההתאבדות של שני מפגעים זרים בפאב "מייקס פלייס" בתל אביב ,כאשר בשני
המקרים המפגעים לא נכנסו לשטח הארץ באמצעות חציית מרחב החיץ ,אלא לאחר שהצליחו
לרמות את מערכי הבידוק וכך לצאת דרך מעברי הגבול הקיימים.
על כן ,ארגוני הטרור ברצועה שמים דגש רב על הוצאה לפועל של פיגועים "איכותיים" בתוך
שטחי הרצועה כנגד כוחות הביטחון והתושבים המקומיים )יוזכרו בהקשר זה פיגועי מנהרות
התופת( ,לצד ריבוי פיגועי ירי תלול מסלול לעבר ישובים בשטחי הרצועה ומחוצה לה.
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ניצול אוכלוסיות חלשות לשם ביצוע פיגועים – שימוש בקטינים
ובנשים:
עם הקמת מרחב החיץ ,אשר מערים קשיים על ארגוני הטרור בהוצאת פיגועים ,גבר השימוש
שעושים ארגוני הטרור בקטינים ובנשים לשם הוצאה לפועל של פיגועי התאבדות ,תוך ניצול
חזותם התמימה ,בניסיון להערים על כוחות הביטחון במערכי הבידוק השונים.

בשנת  2004חלה עליה של  64%בכמות הקטינים המעורבים בטרור ,לעומת שנת .2003
חזותם של הילדים והנערים מעוררת פחות חשד ,ומאפשרת להם להיטמע ביתר קלות
במקומות הומי אדם .כמו כן ,הילדים והנערים אשר טרם הגיעו לבגרות ,נתפסים כנוחים
להשפעה ומהווים מאתר קל עבור ארגוני הטרור לצורך גיוס מתאבדים.
גם נשים נתפסות כמעוררות חשד פחות מאשר גבר .בכל 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" ,כאשר 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 לנישואי הבת.
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.

מעורבות נשים וקטינים בטרור בשנים 2004 -2003
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ניצול אוכלוסיית תושבי מזרח ירושלים לשם הוצאת פיגועים
בירושלים רבתי מתגוררים כ 250,000 -פלסטינים בעלי תעודות זהות ישראליות )רובם
תושבים( ,מתוכם כ 150,000 -מתגוררים במזרח ירושלים ,היתר מתגוררים בשטחים
העוטפים את העיר .בשנת  2004הייתה עליה של  62%במעורבותם של ערביי מזרח
ירושלים בטרור :מ 32 -תושבי מזרח ירושלים שהיו מעורבים בטרור בשנת  2003ל52 -
תושבי מזרח ירושלים בשנת .2004
ככל שגברו קשייהם של ארגוני הטרור להחדיר באופן עצמאי מפגעים לתחומי "הקו
הירוק"/ירושלים ,בייחוד עם הקמת מרחב החיץ ,הפכו תושבי מזרח ירושלים יעד מועדף לגיוס
עבור ארגוני הטרור ,ובמיוחד החמא"ס ,לביצוע פיגועים בישראל ו"בקו הירוק" .זאת ,נוכח
יתרונותיהם הבולטים :יכולת תנועה חופשית בתחומי ישראל ,היכרותם את השטח )בפרט את
אזור ירושלים( ויכולת הטמעות בסביבה ישראלית.
המניע לגיוסם ,בידי ארגוני הטרור ,של אוכלוסיות אלה הוא כפול :מצד אחד ,בדומה לאזרחים
ישראליים אחרים הם מחזיקים תיעוד ורישיונות כלי רכב ישראליים ,מה שמקנה להם יכולת
תנועה חופשית ונגישות רבה למגוון יעדים .בנוסף ,בשל היכרותם את השפה העברית
והתרבות הישראלית ,מצליחים תושבים אלה ליצור קשרים חברתיים וכלכליים עם יהודים
ולהתערות בקרבם .מצד שני ,הם ממשיכים להיות בעלי זיקה ,נאמנות וקשרים חזקים
ל"שטחים".
מעורבות מזרח ירושלמים בולטת אף בהכנות הלוגיסטיות לקראת ביצוע פיגועים והיא כוללת
בעיקר שכירת דירות מבטחים ,המשמשות כבסיס יציאה לפיגועים ,רכישת כלי רכב ואמל"ח,
הקמת מעבדות חבלה והכנת מפגעים מתאבדים לקראת יציאתם.
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מעורבות איראן וחזבאללה בטרור הפלסטיני
מגמה נוספת שניתן לציין במהלך שנת  2004היא המעורבות הגוברת של איראן בטרור
הפלסטיני ושל החזבאללה ,כזרוע מבצעית קדמית של איראן מול ישראל.
החזבאללה מפעיל עשרות חוליות טרור באזח"ע ובאיו"ש .בשנת  2004חוליות אלה ביצעו
 68פיגועים בהם נהרגו  25ישראלים ,המהווים  21%מכלל ההרוגים ,ו 52 -נוספים נפצעו.
דפוסי ההכוונה של "חזבאללה" מול התארגנויות הטרור בשטחים דומים לאלה המאפיינים את
מעורבות מפקדות ארגוני הטרור הפלסטיניים בחוץ )חמא"ס והג'האד האסלאמי( בפעילות
התשתיות שלהם בפנים .במסגרת זו בולטים מתן הנחיות לביצוע פיגועי הרג המוני בתוך
שטחי ישראל ,תיווך בין פעילים במוקדי הפעילות השונים ,ובריכוז מאמץ לשדרוג יכולות
החבלה של התשתיות שמתבטא ב 3 -ערוצים עיקריים :העברת ידע רב בתחום החבלה
באמצעות שליחים ,פעילות להעברת אמל"ח איכותי לשטח ,תוך תיאום הברחות אמל"ח
לשטחים ,וקליטת פעילים מהפנים לאימונים מבצעיים בחו"ל.

כמו כן מתבטאת פעילות החזבאללה בשטחים בהעברת כספים בהיקפים גדולים
לתשתיות הטרור השונות.
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כספים כדלק לטרור
הכספים הרבים שמועברים לתשתיות הטרור גם מהחזבאללה ,אך גם ממפקדות הטרור של
החמא"ס והג'האד האסלאמי שבסוריה ,הם הדלק העיקרי המניע את הטרור.
מפקדות הטרור יוזמות ושולטות על פעילות טרור ,על ידי העברה של סכומי כסף גדולים
לפעילים בשטח ,אשר מתפרנסים מאכוונה של פעילות טרור ,ולאו דווקא פועלים מתוך
מניעים אידיאולוגים טהורים .כמו כן ,פעמים רבות המפגעים המגויסים לביצוע פיגועי
התאבדות הם פלסטינים אשר להם בעיות כספיות או חברתיות ,אשר מסכימים לבצע את
הפיגוע בתמורה להבטחה כי ארגון הטרור שבשמו נשלחו ,ידאג מבחינה כספית למשפחתם
לאחר מותם.

בשנת  2004נעצרו מספר פעילי תנזים בכירים אשר סיפרו בחקירותיהם בשירות ביטחון
כללי על "תעריפון הפיגועים" לפיו פעלו:
•

אחמד סארי חסין ,פעיל ג’האד אסלאמי מטול-כרם:

היה מעורב בפיגוע ההתאבדות בטיילת בנתניה ב 30 -מרץ  2003בו נפצעו  32אזרחים.
עבור פעילותו קיבל כ 10,000 -ש”ח מראש הג’האד האסלאמי בטול כרם דאז .מפעיל
חיזבאללה מלבנון ,מסר לו כי יקבל כספים נוספים רק אם יבצע פיגועים.
•

ואיל ע’נאם ,פעיל תנזים ממחנה הפליטים טול-כרם

ע'נאם עמד בקשר עם מפעיל מלבנון .ממנו קיבל:
 7,000דולר להכנת מטעני חבלה.
 1,500דולר לרכישת נשק) .הכסף הועבר לחשבון הבנק של אחותו(
 10,000דולר למימון פעילותו הצבאית ) .הכסף הועבר לחשבונות בנק של נשים ,עמן עמד
בקשר(
•

מונתצר אבו-ע’ליון מראשי התנזים בג’נין

היה מעורב באכוונה ומימון של פיגועים רבים ,בהם  4פיגועי ירי שבוצעו ביוני  ,2003בהם
נהרגו  4אזרחים .בחקירתו מסר כי התשלום הבסיסי להוצאתו לפועל של פיגוע נע בין 3,000
ל 5,000 -ש”ח.
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נספח
ארגון התנזים ושהדאא אל אקצא
דוגמאות בולטות לסיכול פיגועים )יולי –'04דצמבר ('04
•

דצמבר  – '04סיכול פיגוע התאבדות שתוכנן על ידי תשתית התנזים בעיר שכם
עם תפיסת מטען הנפץ ,כשהוא מוסלק במשאית הובלה ,ומעצרו של אחד הפעילים
המעורבים.

ב 12/12/04 -שירות ביטחון כללי וצה"ל איתרו תיק נפץ שהוסתר בתוך ארון ,אשר הובל
במשאית הובלות שעשתה את דרכה משכם לירושלים .הארון הוסלק בתחתית כפולה ,אשר
העידה על תכנון קפדני וניצול של נהגים תמימים המובילים סחורות ברחבי הגדה .בחקירת
האירוע עולה כי המטען היווה שלב ראשון ומקדים להוצאת פיגוע התאבדות בתוך שטח
ישראל.
כמו כן נעצר ביום זה האשם האשם טאהר שויכה ,בן  ,20תושב שכם המתגורר ועובד בא-
ראם ,אשר המתין לקבלת מטען הנפץ ,שבעקבותיו היה אמור לקלוט את המפגע המיועד.

•

אוקטובר  – '04מעצרו של מג'האד דוקאן ,מאוחמ"ש בן  18מטייבה ,שבאכוונת
פעילי גדודי חללי אלאקצא משכם ,תכנן לבצע פיגוע בנתניה ,בסיועם של שני ערבים
ישראלים תושבי טייבה.

ב 9/10/04 -נעצר מג'האד מחמד יוסף דוקאן ,בן  ,18אשר נולד והתגורר במחנה הפליטים
בלאטה ובשנת  2000עבר להתגורר עם משפחתו בטייבה במסגרת תהליך איחוד
משפחות .באכוונת פעילי גדודי חללי אל אקצא שהכיר בשכם תכנן דוקאן להכניס שלושה
מטעני חבלה משכם לתוך ישראל ולהניחם על פסי הרכבת באזור נתניה בסיועו של אמין
זיותי ,בן  ,19תושב טייבה .כחודש טרם מעצרו פנה דוקאן לזוביאן נציראת ,בן  ,26אף הוא
מטייבה ,והציע לו להצטרף ולסייע לו בהוצאה לפועל של הפיגוע .נציראת הסכים ואף ייעץ
לו על המיקום המתאים להנחת המטענים .נציראת וזיותי נעצרו אף הם.
•

ספטמבר  – '04מעצרה של סוהאד אצלאן ,שנשלחה מטעם תשתית שהדאא אל
אקצא ברצועת עזה לבצע פיגוע בישראל .אצלאן ,שנכוותה בילדותה מפיצוץ מיכל גז,
ניצלה את מצבה הרפואי על מנת להיכנס לשטח ישראל.

בתאריך  17/9/04נעצרה סוהאד פוזי נמר אצלאן ,רווקה בת  35תושבת מ.פ מע'אזי
שברצועת עזה ,שנכוותה בילדותה עקב פיצוץ מיכל גז .אצלאן גויסה על ידי עודה מחמוד
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עודה אבו סמרה ,פעיל שהדאא אלאקצא ,שהבטיח לה כי יוכל לסייע לה במימון ניתוח
פלסטי שיוכל להקל על מצבה וזאת בסיוע משרד היו"ר ערפאת .עוד סיפר לה כי יוכל
להשיג לה אישור יציאה מעזה .אבו סמרה סיפר לאצלאן כי חשב לשלוח אותה לביצוע
ניתוח פלסטי בבית החולים אלמקסד בירושלים ולנצל את מצב הרפואי על מנת להרכיב
חגורת נפץ מתחת לתחבושת וכך לשלוח אותה לביצוע פיגוע התאבדות בירושלים .אצלאן
קיבלה אישור כניסה לישראל כחודש לאחר מכן ,ובחודש אוגוסט יצאה לעבור את הניתוח
בבית החולים מקסד בירושלים .לאחר שעברה את הניתוח המתינה אצלאן למוביל מטעמו
של אבו סמרה שיובילה למקום הפיגוע .תוכניתם שובשה לאחר שהמוביל נתפס .תכנוני
הפיגוע נמשכו עד למעצרה של אצלאן.
•

ספטמבר  - '04הסגרתה של חגורת נפץ במשקל של כ -15ק"ג ,שיועדה לפיגוע
התאבדות ,שתוכנן בשיתוף פעולה בין תשתית פח"ע מאזור שכם ובין פעילי תנזים
מאזור קלקיליה.

במהלך ה 3/9/04 -נודע על כוונת חברי חוליית תנזים צבאית להעביר חגורת נפץ מאזור שכם
לכיוון קלקיליה להוצאת פיגוע בתוך ישראל .התרעה ממוקדת שהעביר שירות ביטחון כללי
לצה"ל הביאה להקפצת כוחות רבים לאזור הכפר סילת אל דאהר ,והביאה לשיבוש כוונת
חברי החוליה להמשיך בתנועתם לכיוון קלקיליה .חברי החוליה נמלטו לאזור שכם ,תוך
השארת חגורת הנפץ בכפר .ב 6/9/04 -נעצר תאאר נאדר תופיק מוסא ,בן  ,19פעיל תנזים
תושב הכפר סילת אל דאהר ,שמסר בחקירתו פרטים מדויקים אודות מקום המצאה של
חגורת הנפץ.
ב 7/9/04 -נתפסה על ידי שירות ביטחון כללי וכוחות צה"ל חגורת הנפץ לאחר מרדף ממושך,
כשהיא מוסתרת בקרטון באחד הבתים בכפר.
•

אוגוסט  – '04מעצרו של נביל מצרי ,פעיל שהאדא אל אקצא אשר עמד לצאת
באמצעות אישורי מחלה מזויפים למצרים ומשם לישראל לצורך ביצוע פיגועים.

ב 9/8/04 -נעצר נביל מאהר חליל מצרי ,רווק בן  ,22תושב מ.פ ג'באליה .מצרי היה אמור
בתחילה לצאת דרך מעבר ארז כביכול לשם טיפולים רפואיים בישראל ,באמצעות אישורים
רפואיים על מחלתו לכאורה של מצרי בסרטן אשכים .בטרם הגיעו למחסום ארז היה אמור
ליטול כדור אשר השפעותיו יגרמו לסובבים אותו להאמין כי הוא זקוק לסיוע רפואי דחוף ,וכך
יקבל אישור לצאת לבית החולים תל השומר .בהגיעו לשטח ישראל היה אמור מצרי לבצע
פיגוע ירי במועדון בתל אביב כשהוא מחופש לחייל .מכיוון שמצרי לא הצליח לקבל אישורי
יציאה לישראל ,החליט משלחו להוציאו באמצעות האישורים הרפואיים למצרים בכיסוי של
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טיפול רפואי ,ואז להריחו בחזרה לישראל דרך סיני לצורך ביצוע הפיגוע .יחד עם מצרי היה
אמור לצאת למצרים בכיסוי של טיפול רפואי ,חיירי עא כרים מחמד סיסי ,שנעצר עמו.
•

אוגוסט  – '04מעצרו של מוראד עלאן ,פעיל תנזים מאזור בית לחם ,בעל תעודת
זהות כחולה ,שתכננן לבצע פיגוע התאבדות ב'קפה פילטר' בירושלים ,בו עבד כטבח.

ב 5/8/04 -נעצר מוראד מוסא אחמד עלאן ,רווק בן  20ממחנה פליטים עאידה שבאזור בית
לחם ,בעל תעודת זהות כחולה של תושב מזרח ירושלים ,מאחר ואמו הנה במוצאה ממזרח
ירושלים .עלאן גויס לפני כחצי שנה לביצוע פיגוע ההתאבדות על ידי פעיל מנגנונים הפעיל גם

בתנזים .עלאן מסר בחקירתו כי מכיוון שחש מצוקה נפשית עקב החשדות הקיימים נגדו
בשיתוף פעולה עם ישראל ,החליט לבצע את פיגוע ההתאבדות .עלאן פנה לצלחאת ואמר
לו כי הוא מוכן לבצע פיגוע במקום עבודתו ב'קפה פילטר' בירושלים .עלאן טען בחקירתו כי
זמן מה לאחר שראה את חגורת הנפץ המיועדת לו ,התחרט והחליט שלא לבצע את הפיגוע.
בנוסף למעורבותו בתכנון פיגוע ההתאבדות ב'קפה פילטר' ,מוראד עלאן היה חבר בחולייה
שביצעה  3פיגועי ירי שונים בשנת  ,2002ביניהם פיגוע ירי לעבר שכונת גילה ,וירי לעבר
בסיס צבאי בבית צאחור ,ללא נפגעים.
•

יולי  – '04מעצרו של אחמד וחאלד ששתרי ,פעילי תנזים משכם ,אשר היו מעורבים
בתכנון לביצוע פיגוע התאבדות באכוונת החזבאללה כנגד חיילים במחסום צה"ל.

ב 27/7/04 -נעצר חאלד באסל סלמאן ששתרי ,בן  ,21שגויס לביצוע פיגוע ההתאבדות על
ידי אחיו ,אחמד באסל סלמאן ששתרי ,שצעיר ממנו בשנה .חאלד מסר בחקירתו בשירות
בטחון כללי כי בטרם מעצרו הוא הספיק לצאת לכיוון מחסום צה"לי בקרבת העיר ,כשהוא
לבוש בחגורת נפץ ,אך פריסה רחבה של כוחות צה"ל ,שפעלו בעקבות התרעה ממוקדת על
כוונות הפיגוע ,מנעה את יכולתו לצאת מהעיר ולהתקרב למחסום ,וגרמה לו לשוב על
עקבותיו .ב 28/07/04 -נעצר אחיו ,אחמד ,לאחר שהוסגר על ידי בני משפחתו.
•

יולי  – '04מעצרו של מחמד דרעאוי ,פעיל במנגנון הביטחון הלאומי הפלסטיני
שגויס לחולית תנזים בבית לחם ,אשר היה מעורב בתכנון החדרת אמבולנס תופת
לירושלים בחודש אפריל .'04

ב 21/7/04 -נעצר מחמד טאלב סאלם דרעאוי ,בן  ,20פעיל במנגנון הביטחון הלאומי
הפלסטיני מהכפר שואורה שבאזור בית לחם ,אשר גויס בחודש מרץ  03לחולית תנזים בבית
לחם .במסגרת פעילותו בחוליה היה מעורב דרעאוי בהעברת מטענים וביצוע פיגועי ירי,

ביניהם פיגוע ירי שבוצע לעבר הר חומה ,ללא נפגעים .בחקירתו מסר דרעאוי ,כי פאיז פואז
עיד אחרס ,פעיל מנגנונים הפעיל גם בתנזים ביקש ממנו לסייע לו להחדיר מחבל מתאבד
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עם חגורת נפץ לתוך ירושלים באמצעות אמבולנס תופת ,בציר העוקף את המחסומים
הנמצאים בין בית לחם לירושלים.
לאחר כשבוע החזיר דרעאוי תשובה לאחרס לפיה לא איתר דרך בה ניתן להחדיר את
האמבולנס לירושלים.

דוגמאות בולטות למעצר מבוקשים )יולי –'04דצמבר ('04
•

אוקטובר  – '04מעצרו של תאאר חמאד ,פעיל תנזים מסילואד ,שביצע את פיגוע
הירי לעבר מחסום המשטרה הבריטית צפונית לרמאללה בחודש מרץ  ,2002ממנו
נהרגו  7חיילי צה"ל ו 3 -אזרחים ישראלים ,ונפצעו  2חיילי צה"ל ו –  4אזרחים
ישראלים.

ב 3/10/04 -נעצר תאאר כאיד קדורה חמאד ,בן  ,24רווק ,פעיל תנזים מסילואד ,אשר הודה
בחקירתו בשירות ביטחון כללי כי ביצע את פיגוע הירי לעבר מחסום המשטרה הבריטית בואדי
עיון אלחרמיה ,צפונית לרמאללה ב 3 -למרץ  .'02חמאד סיפר בחקירתו כי בשנת  '98מצא
באזור סילואד נשק ישן מסוג מאוזר וכ 300-כדורים .במהלך החודשים לאחר שמצא את
הנשק נהג לצאת מידי פעם לואדיות באזור סילואד ולהתאמן בירי לעבר מטרות שונות.
במהלך שנת  2002החליט חמאד לבצע ירי לעבר מחסום החיילים בואדי עיון אלחרמיה אותו
הכיר כיוון שהיה סמוך לכפרו .כאמור ,בפיגוע נהרגו  10ישראלים ונפצעו  6נוספים.
•

ספטמבר  – '04מעצרם של ארבעה מבוקשי תנזים בכירים בעיר שכם.
ב 8/9/04 -נעצרו ארבעה מבוקשי תנזים בכירים:

.1

מוסא סאמי מחמד סרוגי ,בן  ,22אשר היה מעורב במספר רב של גלגולי פיגועי

התאבדות לעורף ישראל ,ולגיוסו של המפגע חמיס גרואן ,אשר ביצע פיגוע התאבדות
בסופרמרקט בראש העין ,שבו נהרג אזרח ישראלי ו– 9נוספים נפצעו .פעילותו של סרוגי
מומנה על ידי גורמי חזבאללה בלבנון.
 .2אחמד מחמד מפלח סלמאן ,בן  23מקוצין וסטודנט באוניברסיטת אל נג'אח שבשכם.
מבוקש תנזים צבאי בכיר מזה שלוש שנים ,אשר חבר לפעילי תנזים בעיר שכם ועימם עסק
באכוונת פיגועי ירי רבים במרחב העיר שכם .היה מעורב בטרם מעצרו עם מוסא סרוגי בגלגול
פיגוע ההתאבדות אשר סוכל.
 .3ראאד מוסא פארס הנדי ,בן  ,25במוצאו מתל ומתגורר בשכם .הנדי הנו מבוקש תנזים
צבאי בכיר אשר פועל עם כלל תשתיות התנזים בעיר שכם .הוא עסק בהוצאת פיגועים רבים

בהם פיגועי ירי והתאבדות באזור העיר שכם .גם פעילותו של הנדי אוכוונה ומומנה על ידי
גורמי חזבאללה בלבנון .בטרם מעצרו היה הנדי מעורב במספר גלגולי פיגוע עם בכירי
הפעילים בתשתית תנזים שכם.
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 .4נאדי יעקב עודה סלטאן ,בן  ,25במוצאו מחארס שבאזור קלקיליה .סלטאן הינו פעיל

תנזים אשר היה מעורב בהובלת עלואן חיראללה לפיגוע ירי באוקטובר  ,2003ממנו נפצעו
 3חיילי צה"ל.

•

אוגוסט  – '04מעצרו של עדנאן עביאת ,ראש התנזים הצבאי בבית לחם בבית
החולים הצרפתי בבית לחם.

בתאריך  24/8/04נעצר עדנאן מחמד חסן עביאת ,בן  ,32ראש התנזים הצבאי בבית לחם.
עם עביאת נעצר ראתב עלי חסן נבהאן ,בן  ,32מבוקש תנזים צבאי מבית לחם .עביאת
אחראי להריגתם של  8אזרחים וחיילים ישראלים .הוא השתתף בפיגועים רבים ולאחר
שהתמנה לראש התנזים הצבאי בבית לחם ,היה מעורב בפעילות חוליות התנזים בעיר
ובגלגול פיגועים .נבהאן היה מהבולטים שבפעילי התנזים בבית לחם לאור האינתיפאדה
והשתתף בפיגועי מטען וירי רבים.
השניים נעצרו בביה"ח הצרפתי בבי"ל .הם הסתתרו תקופה ארוכה במקום תוך ניצול העובדה
שמדובר במקום בעל מעמד מיוחד ,תוך סיכון המאושפזים בביה"ח ותוך הסתייעות בעובדי
המקום.
•

אוגוסט '04

–

מעצרו של עאטף שריף ,ראש ארגון גדודי חללי אלאקצה

בעיר קלקיליה.
ב 17/8/04 -נעצר עאטף דאוד שעבאן שריף ,בן  ,28שימש כראש ארגון 'גדודי חללי
אלאקצה' בקלקיליה ,והיה מעורב בהוצאה לפועל של פיגועי ירי ומטענים באזור העיר קלקיליה
ובתכנון פיגוע התאבדות .בטרם מעצרו שקד שריף על הוצאת פיגוע נוסף יחד עם פעיל 'גדודי
חללי אל
אקצה' בעיר ,אחמד טלב מחמד דלו ,בן  ,21שנעצר אף הוא.
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ארגון החמא"ס
דוגמאות בולטות לסיכול פיגועים )יולי –'04דצמבר ('04
•

אוקטובר  – '04חשיפתה של חוליה שפעלה בשיתוף בין ארגוני של החמא"ס
והג'האד האסלאמי והורכבה בחלקה משוטרים פלסטינים ,אשר תכננה לבצע פיגועי
התאבדות כפולים בירושלים.

חוליית הטרור המרכזית שנחשפה בבית לחם ,אשר הורכבה בחלקה משוטרים פלסטינים
המשרתים בבית לחם ,אוכוונה על ידי פעילי ג'האד אסלאמי מהרצועה .חברי החוליה חברו
לחוליית חמא"ס בבית לחם שברשותה היו  4מתאבדים .ההתארגנות תכננה לבצע פיגועי
התאבדות כפולים בשכונת מאה שערים ובגבעה הצרפתית בירושלים ,כאשר החמא"ס היה
אמור לספק את המתאבדים ,והג'האד האסלאמי היה אמור לספק את המטען .לצורך ביצוע
הפיגוע כבר ביצעו חברי ההתארגנות איסופי מידע על יעדי הפיגוע ,כשבכוונתם היה ליטול
אחריות משותפת לחמא"ס ולג'האד האסלאמי לאחר ביצוע הפיגועים.
•

אוקטובר  – '04חשיפה של מספר חוליות חמא"ס שפעלו בבית לחם

נופל ג'האד נופל עדוין ,היה פעיל בחוליית החמאס אליה חברה חולית הג'האד האסלאמי,
והוא היה אחראי על גיוס המתאבדים ,ועל איסוף המידע בירושלים על אתרי הפיגוע )ראה
לעיל( .בחקירתו של עדוין בשירות ביטחון כללי נחשף כי במקביל הפעיל חוליית חמא"ס נוספת
אשר הייתה מעורבת בפיגועי ירי ומטענים בגזרת בית לחם .כמו כן תכננה החוליה לבצע פיגוע
בסמוך לקבר רחל ,במהלכו יופעלו שתי מכוניות תופת וזירת מטענים כנגד אוטובוס העובד
בסמוך לקבר ,וכנגד כוחות החילוץ שיגיעו למקום .הפיגוע לא יצא לפועל בשל מחסור בכספים
ובידע הדרוש להוצאת הפיגוע .כמו כן ניסה נופל ,בשיתוף עם מחמד כאיד חליל נשאש ,פעיל
בחוליית החמאס שבה פעל ,להוציא לפועל פיגוע התאבדות בירושלים בתחילת שנת 2004
שלא יצא לפועל לאחר שהמפגע חזר בו מכוונתו.

חולייה נוספת שנחשפה במהלך החקירה הינה חוליית חמא"ס שבראשה עמד מחמוד חליל
מחמוד עזיה ,תושב דוחא שבאזור בית לחם .מהחקירה עולה כי החוליה עסקה בייצור

מטענים אותה סיפקה לפעילים צבאיים בבית לחם .כמו כן החוליה ניסתה לייצר משגר
פצמ"רים וטילי קסאם אולם כשלה בכך .ברשות החוליה אף היה מטול .RPG
כל חברי החוליות נעצרו.
•

אוגוסט  – '04מעצרו של מחמד מנסי במעבר ארז ,בדרכו לבצע פיגוע באצטדיון
בלומפילד.

ב 31/8/04 -נעצר מחמד מחמוד מחמד מנסי ,מגויס חמא"ס בן  41מתל אל הווא /שיח עג'לין
ברצועת עזה ,לאחר שנתפס במעבר ארז כשעל גופו מכנסי נפץ שיועדו לביצוע פיגוע
התאבדות באצטדיון בלומפילד ביפו.
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•

יולי  - '04סיכול תשתית של שתי חוליות חמאס בקרב תושבי תל שבע בנגב,
שתכננה להוציא פיגוע חטיפה ורצח לצורכי מיקוח.

ב 27/7/04 -נעצר אהלאל אבו טהא ,שוהה באופן בלתי חוקי בתל שבע שבנגב ,אשר עמד
בראש חולייה שאוכוונה על ידי פעילי חמא"ס מהרצועה ,ותכננה לבצע פיגוע חטיפה ורצח של
חייל צה"ל למטרות שחרור אסירים בטחונים .הלאל הודה בגיוסו לחמא"ס וכי גייס נוספים
מקרב ערביי ישראל בתל שבע למטרת חטיפה ורצח של חייל.
בנוסף להלאל נעצרו חמישה מתושבי תל שבע אזרחים ישראלים לחקירת שב"כ .החמישה
הודו בגיוס וחברות בארגון טרור-החמא"ס ,ובכל המעשים המיוחסים להם.

דוגמאות בולטות למעצר מבוקשים )יולי –'04דצמבר ('04
•

דמצבר  – '04מעצרו של ראמי טיאח ,ראש הזרוע הצבאית של החמאס בעיר טול
כרם.

ב 04/12/04 -נעצר ראמי עא לטיף מחמד טיאח ,בן  ,26ראש הזרוע הצבאית של החמאס
בעיר.

ראמי טיאח היה מבוקש משנת  2002אז נמנה על תשתית החמאס ,אשר ביצעה את פיגוע
מלון פארק .לאחר מעצר חברי חולייתו במהלך מבצע "חומת מגן" ,הפך למבוקש הבכיר
ביותר בחמאס בטול כרם .
בטול כרם היה אחראי טיאח במהלך השנים לגיוס פעילים לזרוע הצבאית של החמאס
ולהקמת מס' רב של חוליות מחבלים אשר פעלו תחת אירגון זה .חוליות אלו ביצעו במהלך
השנים עשרות פיגועי ירי ומטען ותחת אכוונתו הישירה תיכננו עשרות פיגועי התאבדות
והקרבה כנגד יעדים אזרחיים וצבאיים בתוך ישראל ובאזור טול כרם.
אחת מן החוליות אשר פעלה תחת ראמי טיאח הצליחה במרץ  2004לבצע את פיגוע
ההקרבה בישוב אבני חפץ במהלכו חדר מחבל לישוב ופתח בירי לעבר בתי הישוב .כתוצאה
מן הירי נרצח תושב הישוב יעקוב זאגא ז"ל ונפצעה בתו חנה בת ה.14 -
•

דצמבר  – '04יירוטו של אחסאן שואהנה ,מבוקש חמא"ס צבאי משכם.

ב 12/12/04 -נהרג אחסאן שואהנה בחילופי אש שהתפתחו במהלך מבצע למעצרו .שואהנה
היה מעורב באופן ישיר בשני ניסיונות פיגועי התאבדות .ביוני  '04ניסה להעביר חגורת נפץ
משכם לפעילי חמא"ס בחברון .הניסיון סוכל לאחר שמידע מודיעיני הוביל ללכידת החוליה
החברונית.
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ביולי  '04אכוון שואהנה ניסיון פיגוע התאבדות כפול שתוכנן להתבצע בראש העין .לצורך
ביצוע הפיגוע הסתייע בחוליית קצה מהכפר ראפאת/חוצ"ש ,שהייתה אמורה לקלוט את
החגורות והמפגעים ולסייע בהחדרתם אל היעד .גם במקרה זה מידע מודיעיני מדויק הביא
לתפיסת החגורות וסייעני החוליה.מעבר לפעולות אלו היה שואהנה מעורב במספר פיגועי ירי
ומטען באזור החוצה שומרון ,ובהם מעורבותו בפיגוע מטען משולב בירי כנגד אוטובוס אזרחי
שעשה דרכו לישוב ברוכים )אזור עלי זהב/חוצה שומרון( באוג'  .04בפיגוע זה היו  3פצועים
ישראלים.
•

ספטמבר  - '04נובמבר  :'04מבצע נרחב בחברון למיגור תשתית החמא"ס בעיר
בעקבות פיגוע ההתאבדות שהוציאה לפועל ב 31/8/04 -בבאר שבע.

במהלך הפעילות נעצרו קרוב ל 400 -פעילי חמא"ס ,בכללם חברי חוליות מתאבדים,
ספקי אמל"ח וסייענים :נחשפו  5חוליות מרכזיות בעיר ממודרות זו מזו ,כשעל כל חוליה
הוטל לבצע פיגועי ירי באיזור חברון ,לסייע בגיוס מתאבדים ,הכנתם וצילומם לקראת פיגועים
וכן בסיוע ברכישת אמל"ח וחומרים להכנת מטענים .חוליות אלה אחראיות לניסיון הפיגוע
בקפה "קפית בירושלים" ,ולפיגוע ההתאבדות בבאר שבע .מפקדת החמא"ס בחברון ובראשה
עמאד קואסמה הפעילו את החוליות במקביל .במהלך המבצע הצליח שירות ביטחון כללי
בשיתוף עם צה"ל לפגוע קשות גם במפקדה עצמה:
•

אוקטובר  – '04מעצרו של עמאד קואסמה ,ראש החמא"ס הצבאי בחברון

בתאריך  13/10נעצר עמאד קואסמה בן  ,31תושב חברון ,אשר במסגרת תפקידו כראש
החמא"ס הצבאי בחברון ,אכוון שורה של פיגועים ותכנוני פיגועי ירי והתאבדות באזור חברון,
ירושלים ובאר שבע:
♦

קואסמה אכוון חולייה של פעילי חמא"ס מחברון ,אשר מרביתם נעצרו החל

מיולי  ,'04ואשר ביצעו סדרה של פיגוע ירי באזור חברון החל מתחילתם  ,2004באחד
הפיגועים נפצע חייל באורח בינוני .ברשות חולייה זו נתפס אמלח רב.
♦

ביוני  04גייס קואסמה את עלאא קפישה  -פעיל חמאס צבאי מחברון ,לצורך

ביצוע פיגוע התאבדות בירושלים ,על ידי מאלכ נצר אלדין  -פעיל חמאס מחברון.
לאחר ניסיון שנכשל להוצאת הפיגוע בבית הקפה 'קפית' בירושלים ,נהרג נצר אלדין,
ונעצרו חברי החוליה אשר הורכבה מפעילים תושבי חברון וירושלים.
♦

ב 31 -בספט'  04ביצעו אחמד קואסמה ונסים געברי  -פעיל חמאס מחברון,

באכוונתו של עמאד קואסמה פיגוע התאבדות כפול בבאר שבע בו נהרגו 16
ישראלים.
•

נובמבר  -'04יירוטם של שלושה מבכירי הזרוע הצבאית של החמא"ס בחברון.

ב 25/11/04 -נהרגו בחברון מוראד קואסמה ועמר הימוני ,ממפקדי הזרוע הצבאית של
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החמא"ס ,ואיאד שחידם ,הבכיר השלישי בצמרת הארגון ,נפצע ונעצר .שלושת המבוקשים
פעלו תחת עמאד קואסמה ,ראש הזרוע הצבאית בחברון שנעצר ב ,13/10/04 -כאשר הוא
שימש כוח הסמכות לגיוס הפעילים והמתאבדים ,בעוד השלושה שימשו כפעילים סודיים
שנפגשו עם פעיליהם כשהם רעולי פנים ומזוהים בכינויים חשאיים.
•

אוקטובר  – '04מעצר חוליה של תושבי מזרח ירושלים מגויסי חמא"ס ,שהופעלו
על ידי מפקדת החמא"ס ברמאללה .חברי חולייה זו הוציאו לפועל את פיגוע
ההתאבדות בקפה הלל בירושלים.

בספטמבר  '04הותר לפרסום דבר מעצרה של תשתית חמא"ס מן הכפר בית לקיא )ראה
פירוט בהמשך – יולי  .('04בחקירה נחשפה חוליה קדמית של אותה תשתית ,המורכבת
ממגויסי חמא"ס מזרח ירושלמים .חוליה זו הופעלה ע"י מפקדת החמא"ס ברמאללה ,וחבריה
הם שהוציאו לפועל את פיגוע ההתאבדות בקפה הלל בי-ם לאחר שקיבלו את חגורת הנפץ
והמתאבד מידיה של חוליית החמא"ס שנחשפה בבית לקיא .חברי החוליה הזו נעצרו במהלך
חודש אוקטובר.

הפעילים המרכזיים:
♦

אחמוד מחמד עלי עביד-יליד ,66תושב הכפר עיסאויה ,מוכר כראש מנגנון

'הדעווה' של החמא"ס בכפר .הודה בחקירתו כי עמד בראש חוליית החמא"ס אשר
ביצעה את פיגוע ההתאבדות הקפה הלל.
♦

נאאל סלאמה מחמוד עביד-יליד ,78תושב הכפר עיסאויה ,תלמידו של אחמד

עביד במסגרת שיעורי הדת בעיסאויה ,השתתף בביצוע פיגוע ההתאבדות בקפה
הלל.
♦

עא עזיז מחמד מוסא עמרו-יליד ,60תושב שכונת שעפאט ,פעיל במסגרות

'הדעווה' של החמאס בשכונתו ,העמיד לרשות החוליה את בית אחיו כמקום בו
הולבש המתאבד בחגורת הנפץ.
♦

צלאח צובחי דאוד מוסא-יליד ,64תושב הכפר בית לקיא ,שימש כמפקדה

של החוליה מטעם מפקדת החמאס הצבאית ברמאללה.
♦

פאיז מצטפא עודה מחו-יליד ,61תושב שכונת ענאתא ,היה אחראי מטעם

החמאס על מנגנון 'הדעווה' של החמאס בכפרי צפון י-ם ,ושימש כאיש הקשר בין
חברי החוליה למפקדת החמאס הצבאי ברמאללה.
•

ספטמבר – '04מעצרו של עאדל זעתרי ,שהיה אחראי לרציחתם של שני אזרחים
ישראלים בפיגוע ירי סמוך לישוב בית חגי.
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ב 8/9/04 -נעצר עאדל עומר דיב זעתרי ,בן  ,33פעיל חמאס צבאי מואדי אלהריה בחברון,
אשר היה אחראי לפיגוע ירי שבוצע לעבר רכב ישראלי סמוך לישוב בית חגי ,ממנו נהרגו 2
אזרחים ישראלים ,ונפצעה אזרחית ישראלית נוספת .זעתרי היה אחראי על גיוס חוליות
חמא"ס לפעילות צבאית באזור חברון משנת .1993

•

אוגוסט  – '04מעצרם של  5חברי חוליית חמא"ס מחברון ,אשר ברשותם נמצא
נשק שנלקח מחייל צה"ל שנהרג בפיגוע ירי באזור חברון.

במהלך חודש אוגוסט נעצרו  5חברי חוליית חמא"ס מחברון ,אשר ביצעו מספר פיגועי ירי
בחברון בחודשים האחרונים ,בהם פיגוע ירי שבוצע ב 22 -לדצמבר  '03לעבר סיור מג"ב
בשכונת אברהם אבינו בחברון ,שממנו נפצע שוטר מג"ב באורח בינוני .בין כלי הנשק שנתפסו
אצל חברי החוליה ,נתפס גם נשק ששימש את אחד משלושת החיילים שנהרגו בפיגוע ירי
שבוצע ב 23 -לינואר  '03בצומת הכבשים שבאזור חברון ,ונשקם נלקח על ידי מבצעי הפיגוע.
•

יולי  – '04חשיפת חוליית חמא"ס מהכפר בית לקיא ,אשר היתה מעורבת בביצוע
פיגועי תופת שבוצעו בישראל בשנים  ,2003-2004שבהם נהרגו  17אזרחים ישראלים
ונפצעו  108נוספים.

בסוף יולי  '04חשפו שירות ביטחון כללי ,צה"ל ומשטרת ישראל התארגנות של פעילי חמא"ס
מהכפר בית לקיא שסמוך לרמאללה ,אשר הייתה כפופה למפקדת החמא"ס הצבאית
ברמאללה .בראש ההתארגנות עמד צאלח מוסא ,אשר נעצר ב .26/9/03 -תחת מוסא פעלו
 7פעילים נוספים אשר נעצרו בתקופה שבין יולי ואוגוסט .'04
בין הפיגועים שביצעה התשתית:
•פיגוע ההתאבדות בטרמפיאדה בצומת צריפין ,ב 9-ספמבר  ,2003בו נהרגו  9אזרחים
ישראלים ונפצעו  14נוספים .את הפיגוע ביצע אהאב אבו סלים.
•פיגוע התאבדות בקפה הלל בירושלים ,ב 9-ספט’  ,2003בו נהרגו  7אזרחים ישראלים ונפצעו

 70נוספים .את הפיגוע ביצע ראמז אבו סלים.
•פיגוע מטען בתחנת אוטובוס ברח' שדרות הר ציון בתל אביב ,ב 11-יולי  ,2004בו נהרגה
חיילת צה”ל ונפצעו  24אזרחים ישראלים.
התשתית תכננה עוד פיגועי התאבדות בהם פיגוע מטען בחוף הים בבת ים.
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ארגון הג'האד האסלאמי
דוגמאות בולטות לסיכול פיגועים )יולי –'04דצמבר ('04
•

אוקטובר  – '04מעצרם של שני שוטרים פלסטינים המשרתים ברמאללה ,שתכננו
לבצע פיגוע חטיפת חייל ,פיגוע מכוניות תופת ופיגועי ירי ,באכוונת פעילי ג'האד
אסלאמי מרצועת עזה.

מונתאצר אחמד מוצטפא נג'אר ,תושב פוואר ,בן  ,26ואחמד עא-רחמאן צאלח שנאעה,
תושב מ.פ .פרעה ,בן  ,27שוטרים פלסטינים מראמללה ,הודו בחקירתם כי השתייכו לחוליה
אשר התחברה לפעילי ג'יהאד איסלאמי ברצועת עזה ,וכי תכננו לבצע פיגועי ירי אל עבר
הישוב בית אל ואל עבר סיורים של כוחות הביטחון באזור רמאללה .נג'אר הודה בחקירתו כח
השניים תכננו לבצע שני פיגועי מכוניות תופת בהנחיית הפעילים ברצועה סמוך לבית המשפט
במחנה עופר ,ובסמוף לסיור של כוחות הביטחון .עוד עחה כי אחמד שנאעה היה מעורב
בתכנון פיגוע במתווה של חטיפת חייל יחד עם פעילים נוספים מהשומרון באיזור בית אל.
•

יולי  – '04מעצרה של רימא דראגמה ,שגויסה על ידי פעילי הג'האד האסלאמי
לבצע פיגוע התאבדות באזור הבקעה.

ב 28/07/04 -נעצרה רימא ריאד חסין דראגמה ,רווקה בת  ,20סטודנטית לאומנות וכלכלה

באוניברסיטה הפתוחה בטובאס ,שגויסה בחודש יוני  '04לפיגוע ההתאבדות על ידי בן דודה,
תאיר תופיק עבדאללה דראגמה ,כבן  15וחצי מטובאס ,שאף קישר בינה לבין פעילים
בכירים מהג'האד האסלאמי באזור ג'נין .רימא הייתה מתוכננת לצאת פיגוע התאבדות בבקעה
כשהיא לבושה במדי צבא ,ומצוידת ב M16-וחגורת נפץ .היא מסרה בחקירתה כי הונחתה
ללכת עם הנשק ב'הצלב' על מנת לחזק את הכיסוי שלה כחיילת ,ולא על מנת שישמש אותה
במהלך הפיגוע ,שהיה אמור להתבצע באמצעות חגורת הנפץ.

דוגמאות בולטות למעצר מבוקשים )יולי –'04דצמבר ('04
•

דצמבר  – '04יירוטו של מחמוד כמיל ,מראשי הג'האד האסלאמי באזור ג'נין.

ב 4/12/04 -נהרג מחמוד עא-רחמאן חמדאן כמיל ,כבן  25מהכפר קבאטיה ,במהלך מבצע

למעצרו .כמיל היה מבכירי הג'האד האסלאמי באזור ג'נין .הוא שימש "צינור מרכזי"
להעברת הנחיות ומימון לפעילות צבאית מחו"ל וכמו כן עמד מאחורי אכוונה וביצוע
פיגועי מטען וירי לעבר כוחות הביטחון הפועלים באזור קבאטיה ,וגייס באופן מאסיבי
פעילים לתשתית הגאפ הצבאי באזור ג'נין .בימים שקדמו למותו ,פעל כמיל להוצאת
פיגועים בשטח ישראל.
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•

נובמבר  – '04מעצרם של אחמד אבו דיאב ונימר אל עוף ,פעילי ג'האד אסלאמי
בטול כרם.

ב 30/11/04 -נעצר אחמד מחמוד מחמד אבו דיאב ,כבן  ,23תושב מחנה הפליטים בטול

כרם ,מבוקש גיהאד איסלאמי בכיר באזור מזה זמן רב ,אשר עמד מאחורי גיוס מתאבדים
והעברתם לחוליות הג'יהאד האיסלאמי שפעלו תחת אכוונתו ,רכישת אמל"ח לצורך ביצוע
פיגועים ,תכנון וביצוע פיגועי ירי על הצירים בכבישים העוקפים ,וקשר לפעילים צבאיים
רבים .הוא עמד גם בקשר עם פעילים צבאיים מארגונים שונים ,ופעילים צבאיים מחוץ לטול
כרם ,במטרה להוציא לפועל מפגע חמוש בחגורת נפץ לפיגוע התאבדות.
כמו כן נעצר סייענו של אבו דיאב ,נימר גסאן נימר אבואלעוף ,בן  ,19תושב טול כרם אשר
נחשד כמפגע שהיה אמור לצאת לפיגוע הקרבה באכוונתו של אחמד אבו דיאב ,פיגוע שבסופו
של דבר לא יצא אל הפועל.
•

נובמבר  – '04מעצרו של אחמד ואכד ,פעיל ג'האד אסלאמי בכיר מאזור ג'נין

ב 9/11/04 -נעצר בביתו שבכפר ערקה בצפון השומרון אחמד גאזי כאמל ואכד ,כבן ,30

שפעל בעיקר להוצאת פיגועי ירי ,והיה מעורב אישית בביצוע מספר רב של פיגועים
באזור ערקה וגנין וכן באכוונת פיגועים רבים .ביוני  2003היה ואכד מעורב בתכנון פיגוע
רכב תופת לעבר אוטובוס ישראלי המגיע לישוב שקד שבשומרון ,כאשר ע"פ העולה בחקירות
הפעילים ,תפקידו היה איסוף מודיעין על ציר הפיגוע .כמו כן היה מעורב בעבר בגיוס והכנת
מפגע לצורך הוצאתו לפיגוע התאבדות בישראל ,ובעסקאות אמל"ח והעברתו לפעילים
צבאיים באזור.

•

אוקטובר  – '04מעצרו של מחמד חליל ,פעיל הג'יהאד האסלאמי ,שהיה מעורב
בפיגוע התאבדות סמוך לבית פרטי בכפר יעבץ ,שבוצע ביולי  '03בו נהרגה בעלת
הבית.

ב 11/10/04 -נעצר מחמד אחמד עא גני חליל ,בן  ,19תושב נור א שמס שבאזור טול כרם,
פעיל ג'יהאד אסלאמי ,שהוביל את המפגע אחמד יחיא ,לתוך שטח ישראל דרך הכפר יעבץ ב-
 07ביולי  ,'03שם פוצץ יחיא את עצמו בצמוד לבית פרטי .כאמור ,מהפיצוץ נהרגה בעלת
הבית .הפיגוע בוצע בשיתוף פעולה בין תשתית הג'האד האסלאמי בג'נין לבין תשתית הג'האד
האסלאמי בטולכרם ,כאשר יש לציין כי כל מאכווני הפיגוע נעצרו או נהרגו.
•

אוקטובר  – '04מעצרם של מספר פעילי ג'האד אסלאמי במהלך מבצע נרחב
בג'נין.
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במסגרת המבצע נעצרו מספר עשרות מבוקשים ופעילים צבאיים ממספר ארגונים שהבולטים
שבהם בארגון הג'האד האסלאמי הם:
מחמד יאסר אחמד הציץ ,בן  ,21פעיל צבאי המעורב בגלגול פיגוע התאבדות בדצמבר ,' 03
שיעדו היה בית ספר תיכון ביקנעם או התחנה המרכזית בעפולה.
פאדי טלאל סאלם סעדי ,בן  ,28פעיל צבאי בכיר ,המעורב במספר פיגועי ירי כנגד כוחותינו
בגזרת גנין.
פאדי חדר תאופיק אגבריה  ,בן  ,21חבר חוליית ג'האד אסלאמי צבאית המעורבת בביצוע
פיגועי ירי בגזרת גנין  ,ובפעילות סחר באמל"ח.
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