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מפת הפיגועים והתאריכים שבהם
התרהשו ,שהוצגה לרה״מ
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איציק סבן
♦  - 32זה מספר הפיגועים
שאירעו בשנתיים וחצי
האחרונות רק כאזור שער שכם
בעיר העתיקה .בעקבות ריפוי הפי
גועים הציגו שלשום השר לביטחון
הפנים גלעד ארדן ,המפכ״ל רוני
אלשיך ומפקד מחוז ירושלים של
המשטרה ניצב יורם הלוי לרה״מ
תוכנית לחיזוק הביטחון כנקודה
הרגישה .כעת אנחנו חושפים כאן
את התוכנית המלאה.
ל״ישראל היום" נודע כי התוכ
נית כוללת פריסת מערך מצלמות
 iprלזיהוי לוחיות רישוי של כלי
רכב; פריסת מצלמות סריקה חכמות
שבאמצעותן יתאפשר לזהות חשו
דים בזמן אמת; הצבת עמדות מוג־

נות ומוגבהות במקומות אסטרטגיים
שייבנו מאבני המקום וייטמעו בפ
סיפס המקומי; והקמת מערך תאורה
שיאיר את המקום באור הדומה לאור
יום .נוסף על כך ,המשטרה וכוחות
הביטחון בוחנים את האפשרות לבצע
שינוי טופוגרפי של אזור השער ,כך
שלא יהיו בו פערי גובה המקשים על
הכוחות לתפקד בעת אירוע חבלני.
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"לצתצנז את הפיגועים”
כחלק מהתוכנית נדונה גם האפש
רות לצייד את שוטרי מג״ב המוצבים
במקום ברחפן שירחף באוויר .24/7
השימוש ברחפן נועד לתת לכוחות
תמונת מצב בזמן אמת ויסייע בהכ
וונה מדויקת של כוחות במקרה של
אירוע פח״עי .עוד מתכוונת המש
טרה לצייד את השוטרים במגנונד
טרים ,להציב שערים מיוחדים ולב
צע עבודות גידור כדי לכוון עוברים

המפכ׳״ל אלשיך

צילום :חדי ועקנין

ושבים למקומות שבהם יש לשוטרים
במקום יתרון שליטה.
"המטרה היא לצמצם ככל האפשר
את אירועי הפח״ע והפיגועים הבאים
באזור ,ומן הצד השני לא להרוס את
המראה הטבעי של המקום ולצמצם
את הפגיעה במרקם החיים השוטף",

!^H־ שכם | תוכנית הביטחון
י -פריסת מצלמות  Iprלזיהוי לוחיות רישוי

אמר קצין בכיר במחוז ירושלים.
אתמול בכנס הרצליה התייחס
השר ארדן לפעילות הטרור המוג
ברת באזור שער שכם ולשתי שוט
רות מג״ב שנרצחו בפיגועי דקירה
הדר כהן והדם מלכא ז״ל" .גם הדם
וגם הדר נפלו בשער שכם שהפך
להיות סמל הטרור של הפלשתי
נים" ,אמר" ,הם יודעים שהריבונות
שלנו מתחילה בירושלים ,והמחב
לים רוצים לפגוע קודם כל בנקודת

« -פריסת מצלמות סריקה חכמות לזיהוי חשודים בזמן אמת

החיכוך הראשונה עם כוחות הביט
חון בדרך המובילה להר הבית ולעיר
העתיקה .אנחנו עומדים לבצע שינוי
חסר תקדים בכל מערך האבטחה של
שער שכם ,מצלמות ,עמדות ,מודי
עין ,שינוי פני השטח .נעשה הכל
בשביל למזער באופן משמעותי את

י■ גידור להכוונת עוברים ושבים באופן שיעניק יתרון למשטרה

הפיגועים בנקודה הזאת .שער שכם
הולך לעבור מהפך" .לדברי ארדן,
"התוכנית גם תשלים את כל הצע־

 הצבת עמדות מוגנות במקומות אסטרטגיים הקמת מערך תאורה שיאיר את המקום באור יום ציוד השוטרים ברחפן« -ציוד השוטרים במגנומטרים
« -שיטוח של האזור למניעת פערי גובה המקשים את הסיכול
הדס מלכא ז״ל .הנרצהת האהרונה

השרארדן
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דים שכבר ננקטו בירושלים והורידו
דרמטית את הטרור".
ואילו ראש הממשלה נתניהו אמר
אתמול" :סביב שער שכם התקבצו
מרצחים פעם אחר פעם והוא הפך
לסמל הטרור ולסמל של הלחימה
בטרור .לכן ביקשתי לערוך תוכנית
ושינויים .הם הכינו תוכנית להגדיל
את הביטחון ולצמצם פעולה של
מפגעים פוטנציאל" .רה״מ אמר את
הדברים בעת ביקור שערך אמש
בבת ים ,שם הונחה אבן פינה לפארק
תצפית על שם אחיו יוני ז״ל.
גם בלי קשר לטרור ,שער שכם
הוא נקודה אטרקטיבית בירושלים.
כך ,למשל ,מבדיקת תנועת הקהל
שערכה המשטרה ,עולה כי בימי
שגרה עוברים בשער שכם כ־2,500
איש בשעה.
בהכנת הידיעה השתתף
שלומי דיאז
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