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בעקבות פיגוע ירי נגד כוח שאבטח מחסום בדרום
מזרח ירושלים )מאי  (2007ביצעו כוחות הביטחון
הישראלים שורת מעצרים בקרב פעילי חמא"ס
וסוחרי אמצעי לחימה מאזור ג'בל מכבר ,שבדרום
מזרח ירושלים .אחד העצורים סיפק אקדח לאחד
משני פעילי חמא"ס שביצעו את פיגוע הירי במהלכו
נפצעו שני אנשי ביטחון ישראלים ,אחד מהם באורח
קשה.1

שר הפנים ,אבי דיכטר ומפכ"ל המשטרה ,רב ניצב דודי כהן מבקרים בבית החולים את אחד
מפצועי פיגוע הירי )אתר משרד הפנים 27 ,במאי(

 1על בסיס דיווח שירות ביטחון כללי.
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 .1ב 26 -במאי  2007בוצע ירי לעבר כוח אבטחה ,שאייש את מחסום שיח'
סעד באזור ג'בל מכבר בדרום מזרח ירושלים ,סמוך לגדר הביטחון של "עוטף
ירושלים" .כתוצאה מכך נפצעו שוטר משמר הגבול ומאבטח של גדר הביטחון,
אחד באורח קשה והשני באורח בינוני.
 .2הירי בוצע ע"י שני פעילי חמא"ס :מחמוד נאג' אחמד הלסה ומדחת אחמד
יוסף שקיראת .השניים ,בני  ,24תושבי ג'בל מכבר ,ביצעו את הירי מטווח
קרוב באמצעות אקדחים .במהלך חילופי האש ,שהתפתחו במקום ,נהרגו
השניים וכמו כן נהרג אזרח פלסטיני עובר אורח תושב ג'בל מכבר.
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 .3בעקבות הפיגוע ערכו בחודשים האחרונים שירות ביטחון כללי ומשטרת
ישראל שורת מעצרים של פעילי חמא"ס וסוחרים באמצעי לחימה מאזור ג'בל
מכבר .העצורים הינם בעלי תעודות זיהוי ישראליות ממזרח ירושלים .להלן
עיקרי הדברים שעלו בחקירתם:
א .אחד מפעילי חמא"ס שביצעו את פיגוע הירי באזור ג'בל מכבר רכש
את האקדח בו עשה שימוש מענאן מחמוד חלאילה ,שעות ספורות לפני
ביצוע הפיגוע .ענאן מחמד חלאילה הינו סוחר באמצעי לחימה ,תושב
ג'בל מכבר ,שהיה מעורב )עם עצורים נוספים( בניסיונות לגנוב כלי נשק
מחיילי צה"ל על מנת לסחור בהם .ענאן חלאילה נעצר בעקבות מעורבותו
בפרשה.
ב .העצורים הודו כי היו מעורבים בסחר באמצעי לחימה בהיקף נרחב.
את אמצעי הלחימה סיפקו גורמים פליליים ,ערבים ישראליים מאזור
הצפון ופעילי חמא"ס מאזור חברון ומאזור ראמאללה .הקשרים בין
גורמי חמא"ס לבין גורמים פליליים בעלי תעודות זיהוי ישראליות,
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מקילים עליהם לרכוש אמצעי לחימה המשמשים גם לשם ביצוע פיגועים
נגד ישראל.
 .4במהלך החקירות נחשף כי אחד המחבלים שביצעו את פיגוע הירי היה
פעיל בקבוצת חמא"ס מקומית ,שהועברה הכשרה דתית במסגרת חשאית,
על פי האידיאולוגיה של האחים המוסלמים והחמא"ס .קבוצות ללימודי דת
מעין אלו מהוות לא אחת שלב ראשון בגיוס והכשרת פעילים של החמא"ס
ושיגורם למשימות טרור .מלבד הפרשה הנוכחית נחשפו בשנים האחרונות
מקרים נוספים בהם פעילי חמא"ס במזרח ירושלים הסבו את פעילותם
הדתית לפעילות טרור נגד מטרות ישראליות .יצוין כי מרבית פעילי חמא"ס
שהיו מעורבים בשנים האחרונות בפיגועי הרג בולטים החלו דרכם כפעילים
2
בקבוצות כאלו.

 2ביניהם מבצעי הפיגועים בקפה הילל בירושלים )ספטמבר  (2003והפיגוע באוניברסיטה העברית )יולי .(2002

