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 זירת הפיגוע   דולב





 תובנות ראשוניות 

מקבלת ביטוי באיום הייחוס של חטיבת   - א"הדפ•
מדובר  . )2020 -2019האבטחה והרישוי לשנים 

 (.  בתרחיש מוכר מהעבר

גם באתרים  לשכפול ומחזור האירוע אפשרת •
חשיבות האבטחה ויצירת הרתעה  )דומים ואחרים

 .  בעיקר לקראת הבחירות וחגי תשרי(.בשטח

נוסף באותו אתר מתקן בו היה פיגוע ירי   -פיגוע •
היריב מכיר את הזירה  ) 2015 -לפני מספר שנים 

 (.  וחוזר אליה

 



 המשך -תובנות ראשוניות 

תצפת , הנחת עבודה שהיריב היה  - מ"מלאיסוף •

יש לתדרך מאבטחים  . וסייר באתר לפני הפיגוע

 .וגילוי ערנות בכל המתקנים מ"מללאיתור אוספי 

 

יותר ממטען אחד  קיימת אפשרות לשילוב של •

 -בניית זירת מטענים והפעלה בדירוג  -בזירה

פיצוץ  / מחייבת חשיבה ומשנה זהירות בכל פיגוע 

 . גם בכניסת כוחות ביטחון והצלה לשטח

 



אפשרויות   -מרחוק  -מערכת הפעלה 

 ומשמעויות  
דגש על שטחים פתוחים המאפשרים שליטה ותצפית על כוחותינו  •

 :על ידי היריב 

במקום ובזמן הרצוי   -שיטה מוכרת להפעלת מטעני חבלה ⁃•
 .  ליריב

בפתיחה או  - סריקות נגד חבלה  – סנ״חיש לחשוב על  ⁃•
 .  בכניסה

במידה ומטען החבלה  ) בקרקע / בשטח  חריגעל כל - דיווח⁃•
 (.  הוטמן 

 :כניסה לשטח  ⁃•

 . לאחר תיאום ודיווח ובדיקה שהשטח ״ מזוכה ״•

רצוי שתעשה על ידי כוח האבטחה  -בפתיחה  -כניסה לשטח •
 (.  קושי באם קיימת דרך הכרחית) באור יום ובדרך לא צפויה 

 

 



אפשרויות   -מרחוק  -מערכת הפעלה 

 המשך -ומשמעויות 

  מחשש למלכודו -לא לגעת בכל חפץ חשוד  -
כולל בידוד זירה והקפדה על טווחי  . והפעלתו
 .בטיחות

  תכסיתבעיקר בשטח עם  - בסנ״חרמת קושי גבוהה ⁃
 (.  צמחייה ועוד , אדמה , חול .) קשה ומורכבת

אפשרות  ) בסמיכות לזירה  -היריב נמצא בשטח ⁃
 (. להסתערות על הנפגעים 

כולל  -אפשריות למערכות הפעלה ממולכדות ⁃
 .  שחרור לחץ ועוד, לחץ , משיכה של תיל ממעיד

 



 סיכום

משפחת ) האירוע בו נפצעו אב ובנו ונהרגה ביתו •

דבר  ,מלמד על פוטנציאל להסלמה , ( שנרב

המקבל ביטוי בשבועות האחרונים בתחומי  

 .ש"ואיוהמדינה 

במבחן   –כאירוע קשה  –ניתן להגדיר את האירוע •

 .למרות שהמתווה והשיטה מוכרים –התוצאה 

להכנת האירוע והוצאתו אל הפועל נדרשת תשתית •

 .יכולת ואמצעים, טרור בעלת ידע 



 המשך -סיכום 

 .ם"למנבטינכון ורצוי להעביר מסר ודיווח •

תדרוך ותרגול מאבטחים בגופים ובמתקנים   •
השונים תוך חידוד הנחיות וכללים להתנהלות  
 .  ולהתנהגות מבצעית על בסיס האירוע ולקחיו

גם באירוע זה אנו למדים על החשיבות והצורך  •
בכל הקשור   –למקם מצלמות אבטחה במתקנים 

 .להרתעה והנצחת הזירה במקרה של אירוע

מדובר במצגת ראשונית לצרכי למידה ולהדרכה  •
 .בלבד

 

 



 תודה על ההקשבה  


