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סקירה לצרכי לימוד והדרכה 

2019אפריל –נערך על ידי ישראל סינגר 



המטרה 

עקרי מתקפת הטרור  הצגת 
תוך התמקדות  בסרי לנקה 

בתובנות המרכזיות לצרכי  
הדרכה ולמידה  



רקע כללי
בני  300–בשעות הבוקר נרצחו כ 21/04/2019בתאריך בסרי לנקה במתקפת טרור •

–כמו כן , בין הנרצחים והפצועים גם תיירים ואזרחים זרים.) 500–אדם ונפצעו יותר מ 

(.שוטרים3בין ההרוגים 

באתרי  וכלל גם פיגועים של מחבלים מתאבדים חג הפסחא הפיגוע התרחש במהלך •

.תיירות ותפילה הומי אדם

:מתקפת הטרור אשר התרחשה כמעט במקביל  התמקדה ב•

.A3 (.הבירה)קולמבובעיר –מלונות פאר

.B3כנסיות.

:הערה

ובסמוך לגשר בפרברי קולומבו  באכסנייהפיצוצים נוספים 2מאוחר יותר דווח על שמיעת 

שדה התעופה  ליד פ"חנג "ק50דווח נוסף מסר על איתור מטען חבלה במשקל  . הבירה

.  בנדרנאיקה-ול בקולומב"הבינ

.נכשל, כן אישר ראש ממשלת סרילנקה כי ניסיון לפגע במלון רביעיכמו 



המשך  –רקע כללי 
נתפש  בסרי לנקה ערים שונות 3–הפיגוע אשר התמקד ב •

כאחד מפיגועי הטרור הגדולים והקשים  ומוגדר על ידי רבים 
.שהתרחשו בשנים האחרונות

".ממדיפיגוע רב " –מתקפת הטרור זכתה לכינוי •

עצרו עשרות  חשודים המעורבים  בסרי לנקה כוחות הביטחון •
.בפיגוע

ל  "וכתוצאה מהפיגוע התפטרו שר ההגנה ומפכ, בהמשך•
.המשטרה המקומית במדינה



מהלכי הפיגוע המרכזיים
אז , (שעון מקומי)המתקפה החלה סמוך לשעה רבע לתשע בבוקר •

בשלוש כנסיות גדולות במהלך  התקבלו דיווחים ראשונים על פיצוצים 
:תפילות הבוקר של חג הפסחא

.מקדש סנט אנתוני בקולומבו–

.בנגומבוכנסיית סנט סבסטיאן –

.בטיקלואהכנסיית ציון בעיר –

:קולמבובשלושה מלונות יוקרה בעיר הבירה התרחשו פיצוצים , במקביל•

".מדורג"בפיגוע –מחבלים מתאבדים 2–שנגרי־לה–

.סינמון–

.קינגסברי–

ליד מלונית  , עוד שני פיצוציםשעות אחדות לאחר מכן התרחשו , כאמור •
שנמצאת סמוך לגן החיות דהיוולה שבדרום קולומבו ובאזור מגורים במרכז 

.העיר



מפה כללית –מיקומה של סרילנקה 



נתונים  –סרילנקה 
.  הנמצאת מדרום להודו, באוקיינוס ההודימדינת אי היא סרי לנקה •

.  ידועה כציילוןהייתה 1972עד •

פי שלושה  -ר "אלף קמ65מיליון תושבים ושטחה 22אוכלוסייתה מונה •
.  משטח ישראל 

:  במדינה שתי קבוצות אתניות ראשיות•

.74%-כ, הסינהלים–

.14%-כ, הטמילים–

ארגון  )לטמיליםהסינהליםפרצה מלחמת אזרחים בין 1976בשנת •
2008-9רק בשנים . שנמשכה שנים ארוכות( הטמילייםהנמרים 

הוכרע ארגון הסרילנקיםבעקבות לחץ בלתי פוסק של כוחות הביטחון 
.הטרור והניח את נשקו





קולומבו –אתרי הפיגוע בעיר הבירה 



זירות מתקפת הטרור בסרילנקה 



סינמוןהפיגוע בחדר האוכל במלון 

מאז יום סינמוןהתארח במלון אחד המחבלים המתאבדים •
בבוקר הוא התפוצץ בעת  21/4/19–וביום א , שבת בערב

שם היו עשרות אורחים בארוחת , שעמד בתור במסעדה
(.המטען היה בתיק שנשא על גבו. )הבוקר

.פיגוע מחבל מתאבד במלון פארק בנתניה–אזכור •

אמר אחד המנהלים במלון לסוכנות , ”היה כאוס מוחלט“•
המחבל הגיע לראש התור וביצע את  “. הידיעות הצרפתית

, שקיבל את פני האורחים, אחד המנהלים שלנו. הפיצוץ
.”היה בין הראשונים שנהרגו



תיק גדול וכבד–תשומת לב 



י תמונות הרקע  "הכוחות זיהו עפ26.4.19בתאריך ,בעקבות המצוד במזרח סרי לנקה 
"סיינטמרוטו"את העיירה דאעשמסרטון קבלת האחריות של 

.  מטעני חבלה וחגורות נפץ, פשטו על המקום ומצאו במקום מפעל להכנת חומרי נפץ 

ניאסמחבלים שאחד מהם הוא מוחמד 6בהם , איש 15במקום התנהל קרב יריות בו נהרגו 
ושני מחבלים נמלטו  , אזרחים וששה ילדים ששימשו כמחסה אנושי3,בכיר בארגון 

.אחד מהם על אופנוע, מהמקום

"סיינטמרוטו"בההרס אחרי קרב היריות ופשטו-זיהו את הרקע 

איתור מפעל לחגורות נפץ



,  סיינטמרוטובמהלך קרב היריות נשמעו שלושה פיצוצים בבית בעיירה 
לאחר שככל הנראה כמה מהחשודים פוצצו עצמם במקום לאחר שכוחות 

.  הביטחון פתחו באש

אלף מסבים 100, הרשויות מסרו כי תפסו מצבור גדול של חומרי נפץ
.ומדים של ארגון הטרורדאעשכדוריים וכן דגלי 

איתור מפעל לחגורות נפץ



תווחידה-אמאעת'ג NTJ"  סינהאלי"נתברר  שארגון אסלאמי קיצוני 

. דאעשביצע את הפיגוע בהשראת  , ממזרח סרי לנקה

של  בניו , הוברר שתא טרור אחד הורכב  מאחים בשנות העשרים, בחקירה 

תא טרור משפחתישהפעילו , יצואן תבלינים בני ממשפחה עשירה מקולומבו

.במזרח סרי לנקה

פרסם את שמותיהם וסרטון השבעה( דאעש" )האיסלאמיתהמדינה "ארגון 
רבים, "צלבנים"והתפאר בכך שפגעו ב, של שבעה מחבלים שפוצצו את עצמם

.  מהם נוצרים אזרחי מדינות במערב

NTJארגון  



מניעים וסיבות מרכזיות 

על רצח מתפללים  –פיגוע נקמה •
.במסגדים בניו זילנדאיסלאמים

.רקע דתי•

.מדיני–רקע אידאולוגי •



הטרור בסרילנקה  
שנה של  30שידעה קרוב ל־לנקה הטרור אינו זר לסרי •

המחתרת  של , כולל פיגועי התאבדות, פיגועים קשים
. שנלחמה למען מדינה עצמאיתהטמילית 

מאז שהצבא הצליח לדכא , בעשור האחרון, עם זאת•
שרר שקט במדינה מבחינה  , את ארגון הטרור

,  ”עברו עשר שנים מאז שראינו אימה כזו“. ביטחונית
.ממשרד ההגנהפרננדוהמסיריאמר 



תובנות מרכזיות -10
" לייצר"מקדים על הכוונה ומידע ככל הנראה היה מודיעין –מודיעין•

מבצעית להערכה " תורגם"אולם הוא לא , בסרי לנקהפיגוע טרור נרחב 
.מרתיעה ומונעתואבטחתית

–מ והממשלה "בין הנשיא לרוה–ונתק " קצר"בסרילנקה קיים –הערה •
.גורם אשר הקשה והגביל את העברת המידע

בדגש על חג  , הכוונה ליעדים מרכזי קהל רב –ון התזמ+ בחירת היעדים •
.בו צפוי היה שיהיו גם תיירים ואזרחים זרים, הפסחא 

,  התקיימה לנוכח מורכבות האירוע–מ"המלאיסוף + הערכות מקדימה •
שחייבה הכנת  , ולייצר מתקפת טרור משולבת" לעבוד במקביל"הצורך 

(.ח ועוד"אמל, רכב, דוגמת דירות מסתור)תשתיות 



המשך-תובנות מרכזיות 
ככל הנראה היה שיתוף פעולה בין ארגוני –פ בין ארגוני "שת•

"  הלאומיתתווחיד-אמאעת'ג"-בסרילנקה איסלאמייםטרור 
–ככל הנראה ארגון המדינה האיסלמית –לטרור בינלאומי 

דמויות רעולות  7ובה נראים תמונהאשר פרסם .)דאעש
(.פנים

וחשיבה בדבר הצורך  מתחיבת הערכת מצב –ריכוזי קהל •
שלא היו מאובטחים  , אתרי תפילה ובתי מלוןלאבטח 

.  בסרילנקה

היכולת לשחזר את הפיגוע גם במוקדי  –אפקט ההילה •
לנוכח  ). בילוי וריכוזי קהל אחרים בכל העולם, תיירות

(.האפשרות לפיגועים נוספים



המשך –תובנות מרכזיות 

בעקבות מתקפת הטרור חסמה הממשלה –עדכון הציבור •
. מ למנוע הפצת מידע כוזב"ע, תהחברתיוהמקומית את הרשתות 

בו התושבים לא עודכנו במתרחש " ערפל כבד"מצב זה יצר 
.ובהנחיות הנדרשות להתנהגות

מחבל מתאבד  כל הפיגועים היו במתווה של , לפי הידוע –ם"סמחי•
ופרסומי חדשות שונים הראו לפחות שני סרטונים ממצלמות  

נכנסים שני מחבלים נושאים תיקי גב גדולים אבטחה בהם נראים 
בחופשיות גמורה וללא כל בידוק בטחוני לתוך כנסייה ובית מלון 

.ומבצעים את זממם

מהווים גורם מרתיע אשר יש ביכולתו  –ס"צו+ אבטחת הכניסות •
.למנוע ולמזער את הנזק



סיכום  
מדובר במתקפת טרור משולבת ומתואמת שככל הנראה הושקע •

ועד  מ"המלהחל משלב איסוף , מאמץ רב בתכנונה ובביצועה
. לביצוע עצמו

בין התאריכים שבהודובמומבאימתקפה דומה התרחשה •
.  694אנשים ונפצעו 207ובה נהרגו 29.1108עד 26.11.08

.  קעידהאל המתקפה יוחסה לארגון 

נתפש כמעשה  , למרות שהיה, אי העברת המיידע והמודיעין•
.רשלנות ומחדל חמור

מספר ימים לאחר הפיגוע נתפש  –' יום ו–26/4-ב, כאמור•
בפשיטה שערכו כוחות הביטחון  דעאשמדים ודגל של , ח "אמל

.המקומיים גורם המלמד  על כוונה ויכולת להמשך הפיגועים



דגשים

מצגת זו נערכה לצרכי הכשרה והדרכה בלבד והיא  •
במדינת ישראל  –מסתמכת על מקורות תקשורת גלויים 

.לאומיים בלבד–ובין 

החומר המוצג מביא לידי ביטוי ידע וניסיון נרכש בלבד •

.ואינו מתבסס על תחקיר



תודה על ההקשבה  


