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 כל מד"ר מכללה
 
 
 

 הנחיות לאור אירועי חטיפת נשק ממאבטחי מוס"ח הנדון:
 

 מאבטחי מוסדות חינוך .אירועים של חטיפת נשק מחודש אפריל בוצעו שני ב .1

 להלן השתלשלות שני אירועי השוד: .2
 
 :סנאן-אירוע השוד בית הספר: חטב ב' אבו .א

לאחר שביצע סריקה ,התייצב המאבטח במוסד החינוכי כהרגלו,  15.4.19בתאריך 
 לכניסת התלמידים. החל בפתיחת שערי המוסד 

בבית ספר קיימים שני שערים: שער המיועד לחניית הרכבים ושער נפרד לכניסת 
 התלמידים.

אשר הגיעו  בזמן פתיחת השער, הגיחו שני רעולי פנים חבושים בקסדות, 
חשוד אחד נשאר על האופנוע והחשוד השני נכנס דרך השער  ,רכובים על אופנוע

, לטענת ושדד ממנו את האקדחהפתוח, תקף את המאבטח, הצמיד אותו לקיר 
 המאבטח לא הצליח להפעיל נגדם כל אמצעי שעמד לרשותו כיין שהופתע.

אך במשיכה התוקף הצליח לנתק את האקדח  האקדח היה מאובטח בכבל אבטחה
 צה לעבר האופנוע, שני החשודים נמלטו מהזירה על גבי האופנוע.מהכבל והחל ברי

 המאבטח דיווח על המקרה לקב"ט אשר הגיע מיידית למקום ולמשטרה.
בסריקת מצלמות האבטחה של בית ספר נראה בבירור כי שני החשודים הגיעו 

למאבטח, כאשר אחד נשאר על האופנוע והשני דחף את המאבטח לקיר ושלף ממנו 
 דח.את האק

 המשך טיפול הועבר למשטרה.
 

 אירוע השוד בחדרה : .ב
 .יצא המאבטח מביתו לכיוון בית ספר עמית בחדרה 06:30, בשעה  4.4.2019בתאריך 

צדדית,  בהתקרבו לבית הספר , תוך כדי הליכה בסימטה לערך,  07:10בשעה 
מטר, לפני הגעתו אל המוסד  100-המובילה אל עבר המוסד החינוכי, כ

 החינוכי הותקף בראשו ע"י שלושה חשודים ואקדחו נשדד.
כתוצאה מהמכה, המאבטח איבד הכרתו ונמצא מוטל על המדרכה, כשהוא מדמם 
בראשו, מד"א הוזמן למקום, המאבטח פונה לבית החולים עם חשש לדימום פנימי 

 ב "בינוני".במצ
עם חזרתו להכרה, בתחקורו הראשוני של המאבטח עלה כי אינו זוכר אם יצא מביתו 

 עם הנשק, בחיפוש שבוצע בביתו לא נמצא הנשק.
לאחר התאוששות המאבטח טען כי יצא מביתו חמוש באקדח שהיה מעוגן בכבל 

 אבטחה אל חגורת מכנסיו.
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הלך השוד ובעקבות הצילום אזרחית שנקלעה למקום נוהגת ברכבה צילמה את מ
 נתפסה החוליה שביצעה ארבעה אירועי שוד במתווה דומה.

 
 :להלן הנחיות מדור מוסדות חינוך .3

במוסד החינוכי הינו קריטי לתגובה מידית, הנדרשת בעת זיהוי  מיקום המאבטח .א

המאבטח יעמוד מחוץ לשערי המוסד החינוכי, כששערי המוסד נעולים,  –אדם חשוד 

במקום בו הוא יוכל לזהות ולאתר אנשים חשודים או תנועות חשודות לצפות על כלל 

 באי המוסד החינוכי.

, בו יוכל לפעול בעת טווח ביטחוןבעת בדיקת אדם חשוד, ישמור המאבטח על  .ב

 ניסיון תקיפה כנגדו או כנגד הסובבים אותו.

בשני המקרים ניתן לזהות מדפסי קבע זהים של הגעת המאבטחים אל המוסד  .ג

המאבטח ישמור על שבירת שגרה ויבחר  –החינוכי בדרכי הגעה ובזמנים קבועים 

 בדרכי הגעה שונות אל המוסד החינוכי ובזמנים שונים.

המאבטח במוסד החינוכי יקפיד על שערים נעולים עם תחילת יום הלימודים ועד  .ד

 יום הלימודים. לסיום

יקפיד המאבטח להיות עם הפנים לעבר בזמן כניסת תלמידים/הורים/סגל חינוכי,  .ה

, המאבטח לא יעסוק בכל פעילות, אשר עלולה לפגוע כלל באי המוסד החינוכי

בערנותו ובביצוע תפקידו לזיהוי אנשים/חפצים חשודים במוסד החינוכי ובסביבתו 

 הקרובה.

כל  -אירועי פח"ע וטיפול באירועי סדר ציבורי ואלימותייעוד המאבטח הינו מניעת  .ו

 שימושפעילות שאינה עולה בקנה אחד עם ייעודו של המאבטח אסורה, לרבות 

  בפלאפון, כיסוי חלונות ביתן השמירה,  שימוש במחשב וכו'.

 .הזדהות ותשאולבעת זיהוי אדם חשוד, המאבטח יפעל להזמת החשד באמצעות  .ז

מצעי תקיפה וכוונה, יפעל בנחישות ובחתירה למגע במידה והחשוד זיהה א .ח

 לנטרול המפגע, על פי הכשרתו .

העברת הנחיות ונהלים לקב"טים ולמאבטחים, להיערכות ומוכנות לכלל התרחישים,  .ט

 לרבות אירועי פח"ע במתווים השונים.

המאבטח יוודא, בזמן הסריקות  -במוסד החינוכי ובסביבתו הקרובה הגברת סריקות .י

 י המוסד החינוכי נעולים בזמן הסריקה.כי שער

כניסת אדם שאינו מורשה, המאבטח יוודא זיהויו מחוץ לשערי המוסד החינוכי ויבצע  .יא

 חיפוש בכבודתו לפני כניסתו של כל אדם הנכנס למוסד.

המאבטח נמצא בקו החזית ללחימה בפח"ע, יש לוודא כי בזמן אירוע המאבטח יוכל  .יב

ותו לנטרול האירוע, בעשרות הבקרות שבוצעו להשתמש בכלי הנשק שעומד ברש

תחזוקת כלי הנשק והתחמושת לאחרונה, התגלו ממצאים מדאיגים לגבי 

 שהמאבטח נושא ברשותו, להלן ההנחיות בנושא זה:
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באחריות המאבטח לוודא כי כלי הנשק אותו הוא נושא נקי ותרסיס הפלפל  .א

 בתוקף.

 כדורים. 12-מחסנית במצב הכנס מלאה ב .ב

 כדורים. 12-מחסנית רזרבית בפונדה מלאה ב .ג

 הכדורים תואמים לאקדח אותו המאבטח נושא . .ד

הממצאים העלו כי כלי הנשק היו מפיחים ומאובקים,  במחסניות התגלו תחמושת  .ה

מעורבת, תחמושת שאינה מתאימה לסוג האקדח וכדורים חסרים במחסנית 

כי מפקח חברת  באחריות הקב"ט לוודא -במצב הכנס ובמחסנית הרזרבית

כדורים תקינים בתוקף, המתאימים  24האבטחה וידא כי ברשות המאבטח קיימים 

 יה.ימ"מ, על פי הנחיות לאגף לרישוי כלי יר 9לאקדח בקוטר 

 חיבור האקדח לכבל אבטחה תקני.  .ו

ח הרתעה למפגעים ומאבטח חמוש ומזווד כנדרש , מכיר את ההנחיות והנהלים מהווה כ .4

 יל כח למענה המבצעי הנדרש קרות אירוע.פוטנציאלים ומכפ

החומר הועבר ע"י רמ"ד מוסדות חינוך, נא להעביר  בקורסים וריענונים של מנהלי  .5

 אבטחה ורמ"שים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 בברכה, 
  
 שירה יוליוס,            רפ"ק 
 ר' תחום מכללות אבטחה 


