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היערכות ביטחונית

מנהלים ומנהלות יקרים, שימו לב: אנו חווים הסלמה ביטחונית

אשר בשבועות הקרובים בשל צבר מועדי אזכור צפויה להתעצם.

חברת 'אביר' הכינה דו"ח לקראת חודש הרמדאן, שלאורך השנים

היווה מוקד לעלייה והסלמה של טרור ואלימות אצל הפלסטינים

והציבור הערבי בישראל.

הדו"ח כולל סקירה של הפיגועים והאירועים האחרונים

שהתרחשו בארץ, מידע על ההתראות והמלצות מחברת אביר.

להלן יוצג הדו"ח.
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חודש הרמדאן
חודש הרמדאן נחשב לחודש החשוב ביותר בלוח השנה האיסלאמי. במהלכו חלה
מצוות הצום במהלך היום, שהיא אחד מחמשת עמודי האסלאם. על פי המסורת
המוסלמית, זהו מחזור הירח בו רצון האל נגלה לראשונה בפני הנביא מוחמד. בסיום
הרמדאן מציינים את 3 ימי עיד אל פיטר (חג סיום הצום). הרמדאן מצויין בחודש
התשיעי בשנה המוסלמית, והשנה הוא מצוין בתקופת חג הפסח היהודי וחג הפסחא

הנוצרי.

חודש זה, ידוע כמועד להתפרעויות, פיגועים ומחאות בקרב הפלסטינים וערביי
ישראל. ארגוני הטרור מנצלים תקופה זו לעודד ולקרוא לפיגועים נגד מדינת ישראל.
בחודש הרמדאן בשנה שעברה, מאי 2021, בעקבות רקטות שנורו מרצועת עזה
לירושלים יצאה ישראל למבצע 'שומר החומות'. המבצע החל לאחר הסלמה
במהומות בישראל במהלך יום ירושלים. במהלכו התרחשו התפרעויות אלימות,

לינצ'ים, הפרות סדר ועימות עם כוחות הביטחון של הפלסטינים וערביי ישראל.

בימים האחרונים, הכריזו ארגונים פלסטינים בעזה על הקמת “רשות לאומית
לתמיכה בפלסטינים המתגוררים בישראל” (ערביי ישראל). השקת פעילות

הרשות תהיה באירוע מרכזי שיתקיים לרגל יום האדמה (30 במרץ). 
 

גורמים ביטחוניים בישראל, רואים בהקמת הגוף החדש ברצועת עזה, ניסיון
של ארגוני הטרור בראשות חמאס להתחיל ולחמם את השטח, כבר בסוף
החודש. וזאת כדי לנסות וליצור הסלמה באירועים האלימים ולצרף לכך את

ערביי ישראל. 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%A9%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%99%D7%93_%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A8_(%D7%97%D7%92_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%A6%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99
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כוחות הביטחון הישראלים נערכים באופן מוגבר לקראת הרמדאן בדגש על שטחי
הגדה ומזרח ירושלים.בנוסף על כך, צפויה שביתת רעב של האסירים הפלסטינים
בבתי הכלא בישראל, שעשויה גם היא להוסיף למתיחות. ככל הגורמים הפלסטינים

מנסים לחמם את כל הגזרות ולהעסיק את כל כוחות הביטחון.
 

יש לציין, כי בימים אלו נערכת "פסגת הנגב" בשדה בוקר, ועידת פיסגה בהשתתפות
נציגים ישראלים, אמריקאים ועוד 4 נציגים ממדינות ערב: איחוד האמירויות, מצרים,
מרוקו ובחריין. ירדן סרבה להשתתף מה שמעיד על עמדה ברורה. הועידה מעוררת
התנגדות מצד ארגוני טרור וגורמים פסלטינים, מה שעלול להוות גורם נוסף

להסלמה.

השבועות הקרובים, אם כך, יהפכו יותר ויותר מתוחים. במערכת הביטחון חוששים
כי סמיכות מועדים נפיצים בלוח השנה הכוללים חגים מוסלמיים ויהודיים,
יחד עם המתיחות שנותרה מאז אירועי השנה שעברה, ופיגועים רבים שבוצעו
בחודש האחרון, כל אלה מעידים על סבירות גבוהה של החרפה במצב
הביטחוני. המוקדים האפשריים להתפרצות אלימה: ירושלים והנגב, אך גם ערים
מעורבות כמו לוד, עכו, יפו, חיפה ורמלה, בהן ראינו התקוממויות וטרור במהלך

מבצע 'שומר החומות'.
 

אתמול התרחש פיגוע ירי בחדרה (28.3), הפיגוע התשיעי לחודש מרץ. בתגובה
המשטרה העלתה במהלך הלילה (שני) את רמת הכוננת לפעילות מבצעית ב'
ולמגן 3 - זו כוננות הביטחון השוטף הגבוהה ביותר מתוך שלוש רמות.
במערכת הביטחון הגבירו את רמת הכוננות ביהודה ושומרון, שהיתה גבוהה

ממילא, לאחר הפיגוע הקשה בבאר שבע ולקראת חודש הרמדאן. 
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סקירת פיגועי החודש האחרון
2.3 פיגוע דקירה סמוך לחזמא: מחבל דקר אזרחי ישראלי שהותקף מאחור ונדקר בפלג
גופו העליון כשנכנס לחנות בכפר חזמא, צפונית לירושלים. הוא הצליח להגיע למחסום
חזמא שם קיבל טיפול רפואי ופונה לבית החולים. מאוחר יותר הגיע אדם נוסף למחסום
עם פצעי דקירה ופונה אף הוא לבית החולים. כוחות צה”ל החלו בסריקות אחר מבצע
הפיגוע. מאוחר יותר עצרו כוחות ביטחון ישראלים במחנה הפליטים שעפאט חשוד שהובא

לחקירה.
 

6.3 פיגוע דקירה שער האריות בעיר העתיקה: לפנות בוקר דקר מחבל שוטרים
שנפצעו באורח קל. המחבל, תושב מזרח ירושלים, הגיע סמוך לשער האריות, בצפון מזרח
העיר העתיקה, סכין והסתער על שוטרים שהיו מוצבים במקום. השוטרים ירו לעברו והוא

נהרג. 
 

7.3 פיגוע דקירה סמוך לשער הכותנה בעיר העתיקה בירושלים: בשעות אחר
הצהרים מחבל דקר שוטר ולוחם משמר הגבול, שנפעו באורח בינוני. המחבל הפלסטיני
הגיע לאזור שער הכותנה בעיר העתיקה בירושלים משטח הר הבית כשהוא חמוש בסכין.
לאחר שהחל לדקור, השוטרים ירו לעברו. הפלסטיני נפצע באורח קשה ומת מאוחר יותר

מפצעיו. חמאס הודיעה כי מבצע הפיגוע היה פעיל בשורותיה.
 

7.3 פיגוע דריסה: מחבל ניסה להתנגש בכלי רכב של צה"ל, בהתנגשות נפצעו שני לוחמי
משמר הגבול באורח קל. הפיגוע התרחש במהלך פעילות לוחמי משמר הגבול וצה”ל
באלסילה אלחארת’יה (צפונית מערבית לג’נין), כאשר זיהו הלוחמים כלי רכב שנסע לעברם
במהירות והתנגש בכלי רכב ממוגן של הכוחות. החשוד בניסיון פיגוע הדריסה נעצר והובא

לחקירה.
 

17.3 פיגוע ירי: כוחות הביטחון הישראלים הותקפו בירי לעברם שבוצע על ידי שני
פלסטיניים. לא היו נפגעים לכוחות צה”ל. הפיגוע התרחש במהלך פעילות שגרתית של
כוחות ביטחון ישראלים באזור עקרבה (דרומית מזרחית לשכם). מתחקור האירוע עלה כי
הירי בוצע על ידי שני פלסטינים שברשותם היה כלי נשק מאולתר מסוג קרלו וכי מדובר
בניסיון פיגוע. לאחר מרדף אחר מבצעי הירי התבצע ירי נוסף לעבר הכוחות אשר השיבו
באש. בפעילות נתפסו שני חשודים אחד מהם נפצע. כמו כן נתפס אחד מכלי הנשק

ששימשו לירי.
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19.3 פיגוע דקירה במערב ירושלים: צעיר פלסטיני, חמוש בסכין, דקר אזרח ישראלי
שנפצע באורח קל. הפיגוע התרחש בפינת הרחובות דוד רמז דרך חברון במערב ירושלים,
כאשר המחבל זיהה באזרח עובר אורח ותקף אותו. הדוקר נורה ונפצע באורח בינוני.

לדברי הפלסטינים הדוקר הוא תושב שכונת אבו טור והוא לוקה בנפשו.
 

20.3 – פיגוע דקירה בראס אלעמוד בירושלים: בשעות אחר הצהריים מחבל תקף
שוטרים באמצעות סכין, שוטר אחד נפצע באורח בינוני. השוטרים הוזעקו לשכונת ראס
אלעמוד במזרח ירושלים בעקבות אירוע של הצתת כלי רכב. עם בואם של השוטרים הם
הותקפו על ידי מספר פלסטינים שהיו במקום. אחד מהם שלף סכין, דקר שוטר ונמלט
מהמקום. המחבל אותר לאחר מספר שעות בבית קרובת משפחתו, נעצר והובא לחקירה.

בתקשורת הפלסטינית דווח, כי מבצע פיגוע הדקירה הוא בן 23, תושב ג’בל אלמכבר.

23.3 – פיגוע בבאר שבע: בשעה 16:00 לערך, הגיע מחבל למתחם ביג בבאר שבע, רצח
ארבעה בני אדם ופצע שני בני אדם נוספים. את מסע הרצח החל המחבל בתחנת הדלק
סונול, בדרך חברון בעיר, שם דקר למוות אישה. משם המשיך ודרס למוות רוכב אופניים
ואז עצר ליד במרכז הקניות "מבנה" ודקר אנשים נוספים. המחבל הוא תושב חורה שבנגב,
שהיה מוכר למערכת הביטחון, הורשע בעבר בניסיון להצטרף לדאעש ושוחרר מהכלא

ב-2019. מדובר במחבל, אזרח ישראל, באב לחמישה שהיה מורה.
 

28.3 - פיגוע ירי בחדרה: בסביבות השעה 20:30 שני מחבלים חמושים ביצעו ירי לעבר
אנשי כוחות הביטחון ולעבר אנשים היורדים מאוטובוס שעובר במקום. בפיגוע נרצחו 2 בני
אדם ו-5 נוספים נפצעו. הפיגוע התרחש בלב העיר, במרחק מאה מטרים מתחנת
המשטרה המקומית, ובוצע על ידי מחבלים ערבים ישראלים מאום אל-פחם. הארגון דאעש

לקח אחריותת על הפיגוע.
 



יש להגביר עירנות, גם במרחבים הציבוריים וגם בשטחי ארגוניכם.

יש לגלות עירנות לגילוי תמיכה והסתה בקרב העובדים (גם ברשתות החברתיות

ובהתאם לדווח לרכזי המודיעין הארגוני (רמא"ר).

יש לעקוב ולהתעדכן באמצעי התקשורת על התראות באזוריכם.

יש להתעדכן אצל רמא"ר אביר לקבלת הנחיות.

בעלי רישיון נשק - מומלץ לעבור אימון ירי ולשאת את הנשק.

יש להעביר הדרכות הגנה עצמית ותפקוד במצבי לחץ - חברת אביר תשמח להעביר

הדרכות אלו לארגונכם.
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המלצות אביר

בכל חשד ו/או אירוע ביטחוני כלשהו, נא לדווח

מיידית לנציגי חברת 'אביר' המוצבים בחברתכם וכן

למוקד 'אביר' בטלפון 2217*
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אודות חברת אביר

חברת אביר הוקמה בשנת 1996, ומתמחה במתן פתרונות ושירותים בתחום
הביטחון, במגזר העסקי והפרטי בארץ ובחו"ל. פעילות החברה מחולקת למספר
חטיבות מקצועיות, אשר פועלות כמקשה אחת ויחדיו נותנות מענה כולל ופתרונות
מקיפים לדרישות וצורכי הלקוחות השונים. אסטרטגיה זו, של קבלת כל שירותי
הביטחון In-House, ממצבת ומקדמת את הפיכתה של חברת אביר למובילה

בתחומה.
 

החברה מקפידה להתעדכן בתחומי הביטחון השונים ולהתאים את עצמה לשינויים
ולסיכונים המתרחשים בארץ ובעולם. החברה מעדכנת באופן תכוף את לקוחותיה
בארץ ובעולם בנושאי ביטחון, אזהרות מסע, מניעת ריגול תעשייתי ופועלת בכל

האמצעים החוקיים לשמור על לקוחותיה וליתן בידם את מירב הכלים לעשות כן.
 

https://www.instagram.com/abirglobalsecurity/
https://www.linkedin.com/company/abir-security-consulting-and-investigations/
https://www.facebook.com/abirglobal

