מרכז המידע למודיעין ולטרור
המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
 26בדצמבר 2007

שכם ממשיכה להוות מוקד טרור מרכזי
ביהודה ושומרון :כוחות הביטחון עצרו
בחודש אוקטובר חולית טרור של
חמא"ס בשכם ,אשר ביצעה שורה של
פיגועי ירי בשומרון

מכונית שרופה של חולית החמא"ס משכם ,שביצעה את פיגוע הירי בצומת אריאל )דובר
צה"ל 24 ,באוקטובר(
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כללי
כללי
 .1על פי דיווח שירות ביטחון כללי נחשפה במהלך אוקטובר  2007חולית
טרור' שחבריה השתייכו לזרוע המבצעית-טרוריסטית של החמא"ס בשכם.
חברי החוליה ביצעו מספר פיגועי ירי כנגד מטרות ישראליות בעיר שכם
וסביבתה .בין השאר ביצעו חברי החוליה פיגוע ירי סמוך לישוב מגדלים
)ינואר  ,(2005אשר כתוצאה ממנו נהרגו שני חיילי צה"ל ופיגוע ירי בצומת
אריאל 24) ,באוקטובר  ,(2007שכתוצאה ממנו נפצעו חייל ואזרח ישראלי .
 .2חשיפת חוליית הטרור ממחישה כי שכם ממשיכה להוות מוקד מרכזי
לפעילות מבצעית-טרוריסטית של חמא"ס ,וארגוני טרור אחרים ביהודה
ושומרון 1.מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית ,המקיימים בחודשים
האחרונים פעילות ביטחונית אינטנסיבית מתמקדים בהשלטת חוק וסדר
והפסקת גילויי האנרכיה אך נמנעים מפירוק התשתיות המבצעיות של הטרור,
כפי שמחויב הצד הפלסטיני ב"מפת הדרכים".

((2007
ה
בצומת אריאל
פיגוע בצומת
הפיגוע
אריאל ))אוקטו
אוקטובר
בר 2007
 .3ב  24באוקטובר בשעות הצהריים פתחו מחבלים בירי מרכב חולף לעבר
מספר אזרחים ,אשר עמדו בטרמפיאדה ביציאה מהעיר אריאל .כתוצאה
מהירי נפצע קשה חייל צה"ל ,ואזרח נוסף נפצע קל .את האחריות לביצוע
פיגוע הירי נטל על עצמו פת"ח/תנזים .גורמים בחמא"ס/גדודי עז אלדין
אלקסאם טענו כי הם אלה שביצעו את הפיגוע וכי הם השהו את פרסום
נטילת האחריות בשל שיקולי "ביטחון שדה" )אתר חמא"ס/גדודי עז אלדין
אלקסאם 25 ,באוקטובר(.

 1יוזכר כי בספטמבר  2007סוכל פיגוע התאבדות בתל-אביב עם מעצרו של פעיל חמא"ס ,תושב שכם שהוביל
למציאתה של חגורת נפץ ,אשר הוסתרה בדירה בדרום העיר .ראו לקט ":סוכל פיגוע התאבדות בתל-אביב עם מעצרו
של פעיל חמא"ס ,שהוביל למציאתה של חגורת נפץ ,אשר הוסתרה בדירה בדרום העיר .הפיגוע סוכל בעקבות פעילות
נרחבת של כוחות הביטחון במחנה הפליטים בית עין אלמא שבשכם .במהלכה נעצרו עשרות פעילי טרור ונמצאו
אמצעי לחימה רבים" ) 23בספטמבר.(2007 ,
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 .4חקירת אנשי החוליה העלתה כי החמא"ס הוא זה שביצע את הפיגוע
למרות שפת"ח/תנזים נטל את האחריות על כך .בביצוע הפיגוע נטלו חלק:
עבדאללה קוקא ,בן  ,19אשר נהג ברכב ,אמין קוקא ,בן  ,32ועאמר טנבור ,בן
 ,23כולם תושבי שכם .כמו כן סייעו לביצוע הפיגוע ריאד עראפת ,בן  ,34אשר
שימש כתצפיתן וסוהיל קוקא ,בן  ,21אשר סייע לחוליה לאחר ביצוע הפיגוע.
בחקירתם סיפרו העצורים כי מספר ימים טרם ביצוע הפיגוע ערכו סיור
מקדים ותצפיות באזור בו התכוונו לבצע את הפיגוע .לאחר השלמת תכנון
הפיגוע רכשו רכב מסוג  GMCבעל לוחיות רישוי ישראליות.
 .5המחבלים הגיעו לתחנת ההסעה ופתחו בירי מטווח קרוב לעבר האזרחים
שהמתינו בתחנה .כתוצאה מהירי נפצע חייל באורח בינוני-קשה ואזרח נוסף
נפצע באורח קל .לאחר ביצוע הירי המשיך הרכב בנסיעה מזרחה על גבי כביש
חוצה שומרון ,בעוד שהמחבלים המשיכו לבצע ירי לעבר כלי רכב חולפים.
כתוצאה מירי זה נפצע קל אזרח נוסף באורח קל ונפגעו מספר כלי רכב .רכב
המחבלים נמלט לעבר הכפר ג'מאעין באזור קלקיליה שם הועלה באש .משם
נמלטו המחבלים לכיוון שכם במונית שהוזמנה מראש.

((2005
הפיגוע במגדלים
הפיגוע
במגדלים ))ינואר
ינואר 2005
 .6ב 7-בינואר עצרה חוליית המחבלים שחבריה לבשו מדי צה"ל ,כלי רכב
ישראלי בסמוך לישוב מגדלים .עם עצירת הרכב פתחו חברי החוליה בירי
מטווח קצר לעבר נוסעי הרכב .כתוצאה מהירי נהרג חייל צה"ל יוסף עטיה
ז"ל אשר נהג ברכב .חייל נוסף ,אריאל בודה ז"ל ,נפצע קשה ונפטר מפצעיו
כעבור תשעה חודשים .שני חיילים נוספים נפצעו באורח קל .בפיגוע זה נטלו
חלק אנשי חוליות החמא"ס משכם שביצעו את הפיגוע בצומת אריאל.

