
–שועפאטפיגוע הירי במחסום 
08/10/2022–בעוטף ירושלים 

–שועפאטפיגוע הירי במחסום 
08/10/2022–בעוטף ירושלים 

סקירה לגיבוש תובנות ומשמעויות 
למנהלי ביטחון

סקירה לגיבוש תובנות ומשמעויות 
למנהלי ביטחון

2022אוקטובר 

ר וועדת תוכן  "יו, המצגת נערכה על ידי ישראל סינגר

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל  –מקצועי 



כללי

המצגת נערכה על בסיס המופיע בתקשורת הגלויה  •

.ם-ולאור מספר פיגועי טרור ברחבי השטחים וי

מטרת המצגת  •

לעורר שיח ודיון מקצועי אצל מנהלי הביטחון  

השונים על בסיס הפיגוע שהתרחש במעבר  

מתוך מגמה ללמוד את הניתן לשיפור , שועפאט

את  " לשכפל"ינסה " יריב"שהומתוך מחשבה 

.מתווה הפיגוע באתרים נוספים



שועפאט-פ .מחסום מ–מעבר 

ממוקם בתוך ירושלים  , שועפטמחסום מחנה הפליטים •
.  עצמה

משמש למעבר תושבי ירושלים המתגוררים  –יעוד •
".מרקם חיים"וניתן להגדירו כמעבר , בלבד. פ.במ

.רכב+ לבני אדם –שעות ביממה 24–פעילות •

שבאחריות  " עוטף ירושלים"המעבר הינו חלק מ•
.משטרת מחוז ירושלים

גדוד , (פיקוד)ב "מג: במעבר פועלים הכוחות הבאים•
מאבטחים אזרחיים  , (בידוק)משטרה צבאית " ארז"

(אבטחה חמושה)לפי מכרז של משטרת ישראל 



שועפאטשועפאט

שועפטמיקום מעבר 



במחסום  –תמימיעודאיתמונת המפגע 

שועפאט

נוטרל בירי על 

ידי מאבטחים 

בכניסה למעלה אדומים 

19/10/22–ב 

נוטרל בירי על 

ידי מאבטחים 

בכניסה למעלה אדומים 

19/10/22–ב 



מבוא 

הוא  ,  (ם-צפון י)שועפאטפיגוע הירי במחסום •

.2022באוקטובר 8-פיגוע ירי שאירע ב

מחבל  ברכב שעבר במחסום ירה  , במסגרתו •

.  בשניים מאנשי המחסום בעת שעבר בידוק

:כתוצאה מהפיגוע •

.נועה לזר מבת חפר–ל "נהרגה לוחמת צה•

.דוד מורל–מאבטח נפצע באורח קשה •

.שני לוחמי משמר הגבול נפצעו באורח קל•



תיאור כללי

:מהלך הפיגוע •

הגיע רכב  21:10מחקירת המשטרה עולה כי בשעה •
.ממחנה הפליטים לכיוון המחסום

חמוש ככל  , תמימיעודאי-מהרכב הגיח המחבל •
הסתער וביצע ירי מטווח קצר לעבר  , הנראה באקדח

הירי  ,כדורים 7-8.)כוחות הביטחון שפעלו במקום
(.פסק עקב מעצור

המחבל נמלט מהמקום רגלית לכיוון  , מיד לאחר מכן•
והרכב המשיך בנסיעה , שועפאטמחנה הפליטים 

.  לכיוון ההפוך

.ב שהיו במעבר ביצעו ירי לעבר המחבל"לוחמי מג•



מבצע את הירי  , המחבל יוצא מהרכב

לעבר הלוחמים  

תמימיעודאיהמחבל  תמימיעודאיהמחבל 



רמת הבידוק במעבר+ שיטת 

בהתאם לייעוד  -היו שתי יציאותשועפאטבמחסום •
:המעבר

.רגליתהאחת •

.  כלי רכבהשנייה של •

:הנוהל•

אפשר למעשה לעוברי אורח שאינם מחזיקים  
לצאת מרכבם ולהיבדק דרך מעבר  , בתעודות זהות

מה שהיווה פתח עבור -רגלי באמצעות מחשב 
.הוא הגיעשאיתוהמחבל עצמו לצאת מהרכב 



אבטחה-תובנות ראשוניות 

:תפיסת האבטחה –מדיניות כוללת •

האם יש בכך  –" מאוזרח"לא –שועפאתמעבר •
–החמושה –משמעיות לרמת האבטחה הפיזית 

מצב דברים דומה קיים בכל  )?והטכנולוגית 
(.ם-המעברים בעוטף י

פיקוד של  –בתמהיל משולב –כוח אבטחה במעבר •
מאבטחים  ( + בידוק)משטרה צבאית + ב "מג

האם זה נכון ברמה  –( אבטחת אמת)אזרחיים 
?המבצעית



אבטחה-תובנות ראשוניות 

:התנהגות מבצעית במעבר •

לפי התיעוד בתקשורת החיילים עמדו בסמוך האחד  -מיקום ופריסה •
.לשני ובקבוצה גדולה

יצא מרכבו בתוך המעבר  –המחבל שביצע את הפיגוע הירי -ש"פו•
.השליטה/ יכול להוביל לאובדן הפיקוד ! וללא שקיבל אישור

נקודת  –חילופי המשמרות הפיגוע היה בזמן -חפיפה בין משמרות •
.  שיש בה ירידת מתח וללא ציוד מיגון,תורפה אבטחתית 

יכלה לנבוע גם מחילופי  -ההתקהלות של החיילים במחסום •
ירידה בריכוז / גורם שיכול להוביל לחוסר תשומת לב , המשמרות 

.ובקשב לאבטחה וללא ציוד מיגון

האם תהליך החלפת המשמרות התבצע תוך שמירה על מוכנות  •
?כ ואבטחה הדדית"סד, מיקום: בהיבטי, מבצעית



אבטחה-תובנות ראשוניות 

:התנהגות מבצעית במעבר •

הייתה ללא עיכוב במחסום נגיפה  –לאחר הפיגוע –המלטות הרכב •
במתקן  -"מעגלי האבטחה"המשמעות של .)ועודבולדרים/ 

(.מאובטח

.של כלל גורמי הביטחון במעבר–ערנות + מודעות •

למגע  , בדגש על כוח האבטחה, האם חתרו הכוחות–חתירה למגע •
?לרבות רדיפה בתחום המוגדר, מול המחבל

כולל בהחלפת , תרגול+ חובת יישום + בחינה –נהלים –פקודות •
(.אבטחה הדדית)משמרות 

ניתן להניח שהמחבל היה מודע לשיטת הבידוק  –מ"המלאיסוף •
וניצל זאת לבחירת שיטת  , ומדפסי הקבע בהתנהגות הכוחות

.הביצוע



תודה על ההקשבה  


