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  2023מרץ  21 שלישי  יום
  לכבוד 

  

  תהאקדמי ה, המזכירהגב' מירה גולומב
  
  

  ג " תשפ   " אביב "חגי    - עדכון אזהרות המסע של המטה ללוחמה בטרור הðדון: 
  

  שלום רב, 
  

      - פסחערב : " אביבלקראת "חגי  מצ"ב עדכון אזהרות המסע של המטה ללוחמה בטרור .1

יום הזיכרון לחללי מערכות  , ערב 18/04/23 - לשואה ולגבורההזיכרון ערב יום , 05-12/04/23

 .25-26/05/23, שבועות 09/05/23, ל"ג בעומר 26/04/23, יום העצמאות 24/04/23 - ישראל

מועדים אלו עלולים להוות מטרה לכלל גורמי הטרור למימוש פיגועים כðגד יעדים 

 ישראליים ויהודים בחו"ל. 

מבוססות על מידע מוצק ומהימן, אשר משקף איום ממשי, בהסתמך על  אזהרות המסע  .2

 תמוðת המודיעין, לתקופה הðתוðה. 

  :דגשים מרכזיים לתמוðת המצב .3

  פעולות הטרור ברחבי העולם ממשיכות להוות איום, במהלך השðה החולפת בוצעו מאות  א. 

  ברחבי   .פיגועים בכל חודש ברחבי העולם, בדגש על המזה"ת, אפריקה ומרחב אסיה    

  העולם מצויים עדיין, פעילי ג'יהאד עולמי (המזוהים בעיקר עם דאע"ש ואלקאעדה).     

  ים בחו"ל עודðו מוחשי וðובע משילוב פעילות ארגוðי ג'יהאד ב. הסיכון הפוטðציאלי לישראל

  לצד השפעות מהזירה    העולמי, היכולות והתשתיות של גורמי איראן וחיזבאלל    

  הפלסטיðאית.     

   , ן)כורדיסטאסוריה, עיראק (בכלל זה  -ðסיעת ישראלים למדיðות אויב יודגש כי חל איסור ג. 

 וערב הסעודית על פי החוק למðיעת הסתððות. איראן, לבðון, תימן    

  הארגון פועל במקביל במספר מרחבים בעולם. - "המדיðה האסלאמית" (דאע"ש)ד.  

  מהווים מחוללי טרור ואיום פוטðציאלי ועלולים לקדם פעילויות טרור מקומיות במספר          

  אסיה. מחוזות ברחבי העולם, בדגש על סיðי, מערב אפריקה ומרכז         

  הארגון שואף לחזור לקדמת הבמה הג'האדית ולקדם פיגועים, כולל ðגד   - אלקאעדה . ה    

  יעדים ישראלים/יהודים באמצעות שלוחותיו ברחבי העולם:          

     1ðטי בקרן אפריקה (מזרח אפריקה), . הארגון ממשיך להיות דומיð  סהרה וצפון אפריקה, לצד  

  אזורים בדרום מזרח אסיה (אפגðיסטן, פקיסטן, הודו) והמזרח התיכון. במקביל הארגון         

  שואף לייצר אחיזה משופרת במערב.          

  לקדם  ישראל ðמצאת במדרג גבוה יחסית בסדר יומו של הארגון ופעיליו לא יהססו. 2     

  שראלים/יהודים במרחבים י פעילות קוðקרטית בהיðתן הזדמðות מבצעית, כðגד יעדים        

  בהם הוא פועל או בסמוך להם.         
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  פוטðציאל הטרור שריר וקיים, המוטיבציה לביצוע פיגועי  - מדיðות המערבו.  

  טרור עודðה גבוהה. הפיגועים אפשריים במספר מתארים: דקירה, דריסה, ירי   

  והתאבדות. טרור הבודדים ויזומות מקומיות מהוות את האיום החמור  

  ביותר במערב.  

  לבסס יכולות "ליום פקודה", בðיית יכולות ממשיכים  - חיזבאללה ואיראן ז.  

  למימוש פיגועים ברחבי העולם.   

  האיום בסיðי ðותר ברמה גבוהה מאוד, לאור המשך הפעילות של  - סיðיח.  

    מית" (דאע"ש), לצד התבוססות תשתית אלקעאדה עשויים "המדיðה האסלא  

  לאחד מאמצים ייעודים לפגיעה בישראלים המבלים בחצי האי. פעילות צבא   

  מצרים בסיðי פגעה בפעילות דאע"ש במרחב, אך הפוטðציאל למימוש    

  פיגועים עודðו גבוה ומוחשי. לאור האמור, ממליץ המטה לביטחון לאומי   

  מלצות ולהימðע מביקור. להישמע לה  

  היðה זירה בעלת פוטðציאל סיכון גבוה לישראלים, לאור תשתיות  - תורכיה ט. 

  וכווðת ארגוðי הטרור לפעול במרחב.   

 מדיðות ðוספות בהן קיים סיכון גבוה לישראלים הן מצרים וירדן.    

 רות המסע, בטרם מתן אישורעל מðת ליידע ולעדכן בðוגע לאזה  ךהמידע מועבר אלי .4

 . , אבקשך להעבירו לידיעת העוסקים בדברליוצאים לחו"ל

הðחיית מחלקת  בðוגע למדיðות בהן המלצת המטה ללוחמה בטרור היðה להימðע מביקור,   .5

 . הביטחון היðה להימðע מביקור 

6. ðיתן לפð ושאðות ולגבי כל שאלה בðוגע ליתר המדיðה אבטחת מידע וחקירות,  בðות לממו

  kapel@bgu.ac.il, דוא"ל: 6472911-08פקס: , 6472502-08, משרד: 5830879-052קפל אבי: ðייד: 

  , חג שמחבברכת 
  

  קפל אבי                                                                                                             
  ממוðה חקירות 
  ואבטחת מידע

  העתק 
  דðיאל חיימוביץ, ðשיאפרופ' 
  , רקטורחיים היימספרופ' 

  מðכ"ל , טל בן חיים
  כספים   סמðכ"לית, מאיה בðימין ðגר

  משאבי אðוש  ית, סמðכ"לעידית סלע
 תפעול  סמðכ"לרפי סרוסי, 

  ðפתלי פרייסלר, מðהל מחלקת ביטחון
  סגל אקדמי  - מðהלת מחלקת משאבי אðוש , יפעת בððי
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  המלצת המטה ללוחמה בטרור   רמת האיום   מדיðה   מס' 
  עיראק   1

אין להגיע למדיðה זו ובמקרה של שהייה    4
  בהקדם יש לעזוב את המדיðה  

  איראן   2
  תימן   3
  סוריה   4
  לבðון   5
  סומליה  6
  אפגðיסטן  7
  לוב  8

  ות באדוםðות המסומðות   -   לגבי המדיððיעת הסתðסיעה עפ"י החוק למð קיים איסור  
  חבל קשמיר, צפון הודו   9

ובמקרה של שהייה    ה ז   אזור אין להגיע ל   4
  בהקדם   אזור יש לעזוב את ה 

  האי מיðדðאו, דרום הפיליפיðים  10
  חבל צ'צ'ðיה, רוסיה  11
  חצי האי סיðי, מצרים צפון   12
  מעלות וצפוðה)  10צפון ðיגריה (מקו רוחב   13

14  
 KRABIדרום תאילðד, מדרום לקו הרוחב שבין 

  ועד גבול מלזיה  THAMMARAT-ל
  איðדוðזיה   15
  פאסו -בורקיðה    16
  מאלי   17
  פקיסטן  18
  אלג'יריה   19
  קמרון (צפון המדיðה)   20
  מוזמביק אזור קאבו דלגדו   21
  כווית   22
  קוðגו (הרפובליקה הדמוקרטית)  23
  ג'יבוטי  24

  להימðע מðסיעות שאיðן חיוðיות   3

  'רזðי  25
  תוðיסיה   26
  תורכיה  27
  מזרח סðגל   28
  טוגו  29
  צ'אד (מערב המדיðה)   30

31  
ק"מ   ð100יירובי וקו החוף (רצועה של   -קðיה

  מהערים שימוðי, מומבסה, מליðדי, לאמו ומðגאי) 
  בחריין  32
  מאוריטðיה  33
  חוף השðהב   34
  מצרים  35
  קטאר   36
  איחוד האמירויות   37
  עומאן  38
  מלזיה  39
  סודאן  40
  ערב הסעודית   41
  בðגלדש   42
  ירדן  43

  לðקוט באמצעי זהירות מוגברים   2
  אוגðדה  44
  אזרביג'אן   45
  דרום ðיגריה  46
  דרום סיðי  47
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March 21, 2023 
 
Mrs. Mira Golomb, Academic Secretary 
 
 

Re: Updates to National Security Council travel warnings - Spring holidays 2022 
 
 

Greetings, 
 
1. Enclosed is an update on the National Security Council's terrorism travel warnings for the Spring 

holidays: Passover: April 05-12, Independence Day: April 18, Lag Ba-Omer: May 09 and 
Shavuot: May 25-26. These holidays may present an objective to terrorists carrying out attacks against 
Israeli and Jewish targets abroad. 

2. The travel warnings are based on solid and reliable information, representing real threats, and are based 
on an intelligence overview for the said period.  

3. Main emphases of the overview: 
a. Terrorist activities around the world continue to pose a threat. Over the past year, hundreds of 

terrorist attacks took place around the world every month, with a focus on the Middle East, Africa 
and across Asia. Global Jihad activists (affiliated primarily with ISIS and with Al Qaeda) are still 
active around the world.  

b. The potential risk to Israelis abroad is still real, and is the result of the activities of global Jihadist 
groups, Iranian and Hezbollah capabilities and infrastructures, and the effects of the Palestinian 
arena. 

c. It should be emphasized that Israelis are forbidden to travel to enemy states - Syria, Iraq (including 
Kurdistan), Iran, Lebanon, Yemen and Saudi Arabia - by the Law on Prevention of Infiltration. 

d. The Islamic State (ISIS): the organization is active simultaneously in several arenas across the 
world. These pose a terrorist threat and might promote local terrorist activities in a number of areas, 
particularly in Sinai, West Africa, and Central Asia. 

e. Al Qaeda: The organization aspires to return to the forefront of world Jihad and promote terrorist 
attacks, including attacks on Israeli/Jewish targets, through its global branches: 

i. The organization continues to dominate in the Horn of Africa (East Africa), the Sahara and 
North Africa, certain areas in central/south Asia (Afghanistan, Pakistan, India) and the 
Middle East. At the same time, the organization aspires to gain a better foothold in the West. 

ii. Israel is fairly high on the organization's list of priorities and, given the opportunity, its 
agents will not hesitate to advance a concrete operation against Israeli/Jewish targets in the 
spaces where it operates. 

f. Western countries: the potential for terrorism is relevant and present, with the motivation to carry 
out terrorist attacks still high. Several types of attacks are possible: stabbing, vehicular, shooting 
and suicide bombs. 'Lone wolf' attacks and local initiatives are the greatest threat in the West. 

g. Hezbollah and Iran: they continue to prepare for "Command Day", building capabilities for 
execution of attacks around the world. 
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h. Sinai: the threat level in Sinai remains very high. In light of continued ISIS activity and Al Qaeda 
gaining ground, they may collaborate to attack Israelis in the peninsula. The Egyptian Army has 
crippled ISIS' ability to operate throughout the area, but the potential for the attacks is still high and 
real. In light of the above, the National Security Council recommends that people listen to the 
warnings and avoid travelling to Sinai. 

i. Turkey: a region with high risk potential for Israelis, in light of the infrastructure and intentions of 
terrorist organizations. 

Additional countries where threat to Israelis is high are Jordan and Egypt. 
 

4. This information is provided to you in order to keep you apprised of travel warnings. Prior to approving 
travel abroad, you are requested to inform the relevant elements. 

5. With regards to the countries which the National Security Council advises to avoid visiting, the 
University Security Department instructions are to refrain from travel to them. 

6. With regard to other countries, and any questions on this subject, please contact the Investigation and 
Information Security supervisor, Avi Kapel: cell: 052-8795830, office: 08-6472501/2, fax: 08-6471911, 
email: kapel@bgu.ac.il. 
 

 
Wishing you happy holiday, 
 
 
Avi Kapel  
Investigation and Information Security Supervisor  
 
 
 
Cc: 

 
Prof. Chamovitz Daniel, President 
Prof. Hames Haim, Rector 
Tal Ben Haim,  Director General 
Bingamin - Nagar Maya, Deputy Director General of Finance 
Sela Idit, Deputy Director General of Human Resources 
Sarussi Rafi, Deputy Director General of Operations Divison 
Preysler Naftali, Head of Security Department 
Banani Ifat, Head of Academic Staff Department, Human Resources  
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No. Country The threat level Recommendation of the 
Counter-Terrorism 

1 Iraq 

4 
Avoid all visits and leave 
the country immediately 

2 Iran 
3 Yemen 
4 Syria 
5 Lebanon 
6 Somalia 
7 Afghanistan 
8 Libya 

 For countries marked in red - A travel ban under the Law to Prevent Infiltration 
9 Kashmir, North India 

4 
Avoid all visits and leave 
the country immediately 

10 The island of Mindanao, Southern Philippines 
11 Chechnya region, Russia 
12 Sinai Peninsula, Egypt Northern  
13 Northern Nigeria (from 10 degrees latitude line north) 

14 Southern Thailand, south of the latitude between Krabi 
to Thammarat to the border of Malaysia  

15 Burkina Faso 
16 Mali 
17 Pakistan 
18 Algeria 
19 Kuwait 
20 Mozambique Cabo Delgado Region 
21 République du Cameroun (North) 
22  Democratic Republic of the Congo 
23 Indonesia 
24 Ivory Coast 

3 Postpone nonessential 
travel 

25  Togo 
26 Djibouti 
27 République du Niger 
28 Tunisia 
29 Turkey 
30 Eastern Senegal 
31 République du Tchad (west) 
32 Malaysia 
33 Sudan 

34  
Kenya – Nairobi and the coast (100 km strip from the 

cities- Mombasa, Malindi, Lamu, Shimomi and Mangai)  
35 Mauritania 
36 Oman 
37 UAE 
38 Qatar 
39 Bahrain 
40 *Egypt (Sinai separately) 
41 Bangladesh 
42 Saudi Arabia 
43 Jordan 

2 Take normal precautions 
44 Uganda 
45 *Nigeria (Southern Nigeria separately) 
46  *Egypt (Southern Sinai separately)  
47 Azerbaijan 

 


