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 מבוא 

בימים האחרונים אנו עדים לגל טרור רצחני שפוקד  •

 .את מדינת ישראל

מדובר באירועים קשים שגבו חיי אזרחים ושוטרים  •

 (.נרצחים 11)גם יחד 

באירועים מעורבים מפגעים תושבי שטחים ומדינת  •

 .ישראל בעלי רקע ועבר פלילי ובטחוני

במצגת זו נסקור את הפיגועים ונתמקד בעיקר  •

 .בתובנות ובמשמעויות הראשוניות

 



 המטרה 

דיון ושיח מקצועי עם חניכי מכללת היחידה  •

לביטחון לאומי בעקבות גל הטרור הפוקד את 

מדינת ישראל על מנת להעלות את רמת המודעות  

 והמוכנות במערכי האבטחה האזרחים



 כללי

 מאפיינים  

, י מפגע בודד "דקירה ע+ דריסה •
בדואי תושב חורה 

 (דעאשמזוהה עם .)שבנגב

רובה סער  / ירי מנשק ארוך טווח•
מחבלים מאום אל   2על ידי 
 (דאעשמזוהה עם .)פאחם

 

רובה סער  / ירי מנשק ארוך טווח •
 –י מפגע בודד רכוב על אופנוע "ע

המחבל  (.ש"איו)ח תושב יעבד"שב
 .מזוהה עם הפתח

 מקום  + תאריך האירוע 

 באר שבע  – 23/3•

 

 

 חדרה  – 27/3•

 

 

 בני ברק  – 29/3•



 תובנות ומשמעויות ראשוניות  

תשומת , לחג הפסח והרמדאןאנו מתקרבים •
 . ועודאתרי בילוי , בריכוזי קהל לב 

 .  ״ אפקט ההילה״ -לשכפול האירוע אפשרות •

בכל מעגלי האבטחה  לחריגים לב תשומת •
המצלמות  ובכל האמצעים כולל על ידי 

 . ומפעילי המוקד

 ".הצופה סורק"חיזוק עמדת •

 .  ומשטרהניהול ,לגורמי פיקוד דיווח במידי •



 תובנות ומשמעויות ראשוניות  

 . נוהל לחימה ופתיחה באשעל הקפדה •

כולל בסמיכות לחשוד שנוטרל מבצעית התנהגות •
דוגמת ) מחשש לאפשרות של המשך הפיגוע 

 (. שלוש ז״ל צארליאירוע של לוחם הימ״מ בים 

בחשבון אירוע המשלב מספר מפגעים  לקחת •
דוגמת האירוע בצומת .)מדורג/ במקביל פיגוע ,

 (.  בית ליד באזור נתניה

מ לייצר מתקפת  "ע –" מתגלגל"אפשרות לפיגוע •
 (.ן"אר)טרור ואירוע רב נפגעים 



 תובנות ומשמעויות ראשוניות  

 .תיקניח "אמל/ שימוש בנשק •

 .יותר מאמצעי אחדמפגעים יהיה / בידי המפגע •

ובהגעה   ח"האמלבריכוז  –הסתייעות בסייענים •

 .לזירת הפיגוע

 



 תוצאות והשלכות

 .הרג אזרחים חפים מפשע•

 .ובביטחון האישי של תושבי המדינה במוראלפגיעה •

הגברת הדרישות למאבטחים חמושים בכל תחומי ומגזרי  •
 .החיים בישראל

 .רישיון לנשק פרטיעלייה בבקשות לקבלת •

 



 חטיבת האבטחה והרישוי







 תודה על ההקשבה  


