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רשימת תפוצה

תחקיר אירוע תקיפת מאבטחים בפארק מים "ימית "9111
הנדון:
בתאריך 11.19.91

 .9רקע:
א .בתאריך  29.28.99הותקפו באלימות פיסית קשה מספר בודקים ביטחוניים בתחומי
פארק המים "ימית ."0222
ב .בודק אחד נפצע ונזקק לתפרים בראשו.
ג .במהלך האירוע נעצר חשוד אחד מרכזי.
ד .בסמוך לאירוע הופצו ברשתות האינטרנט והאפליקציות השונות סרטונים של האירוע,
באחד מהם נראה לכאורה אקדח שנשמט מחגורת הבודק ,מושלך לרצפה ונאסף
על-ידו מיד.
ה .האירוע כולו צולם במצלמות המתקן.
ו.

תלונה הוגשה למשטרה.

 .9שאלת התחקיר :האם פארק המים "ימית  "0222נערך אבטחתית למועד עיד אל פיטר
והאם פעלו הבודקים כפי המצופה מהם באירוע.
 .3התחקיר התקיים מול אחמ"ש מערך האבטחה -פאז אבו לאשין ת.ז  ,282969556שהיה
נוכח באירוע.
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א .סד"כ מערך האבטחה אורגני ביום האירוע:
 )9מנהל ביטחון -לא נכח ביום האירוע.
 )0אחמ"ש (בודק ביטחוני).
 )3סייר (בודק ביטחוני) -שטח פנימי של הפארק.
 )5מאבטח (חמוש) בכניסה ראשית/כניסת מנויים.
 3 )2בודקים -מוצבים בכניסה ובשעה  99:22עוברים לשטח הפנימי של הפארק.
 )8בודק כניסת מנויים.
 0 )5סדרני כרטוס בכניסה.
 )6סדרן בספא.
 )9סדרן קופות.
 )92סדרן אלכוהול -בודק המצאות אלכוהול ואחראי על רישום ,הפקדה והחזרתו
בסוף יום.
 )99תוספת סד"כ בעקבות רגישות החג  -סה"כ  6בודקים ביטחוניים  0 +שוטרים
ע.ב:
א)  0שוטרים בעבודה בשכר.
ב) אחמ"ש מתגבר -מסייר בשטח הפנימי.
ג) בודק בטחוני בספא.
ד)  0בודקים בבריכת השלום.
ה) בודק ביטחוני -מסייר בשטח הפארק לאיתור אלכוהול ,נרגילות ,סכינים
וכדומה.
ו) בודק ביטחוני -מסייר ליד מגלשות אקסטרים.
ז) בודק ביטחוני -צו"ס לעבר החנייה לזהות תגרות ,שתיית אלכוהול וכדומה.
ח) בודק ביטחוני -אחראי על מתחם בריכות מקורה.
ב .סמוך למועד האירוע נכנסים  9תושבי "הר הזיתים" למתחם הספא ומתיישבים
בג'קוזי.
ג .צעיר נוסף מגיע ומביע רצון להיכנס ,הוא מסורב מכוון שלא שילם כניסה.
ד .הצעיר חוזר שנית ומנסה להיכנס ,הסדרן קורא לאחמ"ש ולשני בודקים ביטחוניים
שיגיעו.
ה .החשוד נכנס  3פעמים למתחם הספא ,ככה"נ דרך החלונות ודלת חירום ומוצא ממנו
ע"י הסדרן.
ו.

לאחר הפעם השלישית מתפתח ויכוח ,בכניסה לספא ,בינו ובין הבודק הביטחוני,
הבודק מציע לממן לו את עלות הכניסה ,החשוד מסרב ועונה שהוא "לא צריך את
הכסף שלו".
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על מפתן הכניסה לספא החשוד מתחיל לדחוף את הבודק הביטחוני מוחמד דרוויש
כשבמקביל יצאו הצעירים שישבו בג'קוזי והגיעו למקום ההתרחשות.

ח .החשודים יוזמים תקיפה ומכים את מחמוד עם כיסא ופוצעים אותו בראשו.
ט .כל יתר המעורבים מצטרפים ותוקפים את שני הבודקים ואת הסדרן.
י.

מחמוד מספיק לקרוא בקשר לשוטרים "משטרה משטרה" ומפאת התקיפה לא
מספיק לדווח מיקום ונסיבות.

יא .מחמוד מחליק על הרצפה הרטובה ומספר תוקפים מכים אותו ,כולל בעזרת כיסאות.
יב .מחמוד מחזיק ברשותו תרסיס פלפל בתצורת "אקדח" ,התרסיס נופל לו והוא אוסף
אותו בחזרה.
יג .במהלך התקיפה עשה מחמוד שימוש בתרסיס פלפל בתוך מתחם הבריכות
המקורות ומבריח את התוקפים.
יד .אחמ"ש מזהה כסאות עפים באוויר והמולה ומגיע למקום האירוע.
טו .התוקפים בורחים לכיוון מסדרון סמוך וממנו יוצאים לשטח הפתוח וממשיכים לתקוף
את הבודקים בעזרת כסאות.
טז .זוג שוטרים ע.ב מגיעים בריצה ותופסים שני חשודים -החשוד המרכזי שמצליח
להימלט מידי השוטר ונוסף שהשוטר משחרר על מנת ללכת בעקבות שאר
החשודים.
יז.

מחמוד תופס את החשוד ששחרר השוטר ומנסה להשתלט עליו ,ללא הצלחה ,ואף
משתמש שוב בתרסיס פלפל לעברו ,החשוד מצליח לברוח.

יח .כלל החשודים נמלטים לכיוון ה"טרסה" בבריכה המרכזית שם מצליחים השוטרים
לעצור את החשוד המרכזי שהחל את האירוע ואת התקיפה.
יט .אחמ"ש "מנטרל" את אחד המעורבים וקורא לשוטר לעצור אותו ,השוטר לא עוצר את
החשוד.
 .5ממצאים:
א .מסמך הנחיות חטיבה להערכות מערכי האבטחה לרמדאן ועיד אל פיטר ,לא הגיע
למערך האבטחה של המתקן.
ב .המתקן נערך על בסיס ניסיון העבר ותגבר את מערך האבטחה ב 6-בודקים
ביטחוניים נוספים ,פי שניים מההערכות בשגרה.
ג .השוטרים הוזעקו רק כשהתחילה כבר האלימות .הדיווח היה מבוהל וחסר בפרטים
מכווינים.
ד .הבודק שהותקף נשא מיכל תרסיס פלפל בתצורת אקדח.
ה .שני הבודקים נבדקו ונמצאו כשירים ורשאים לשאת תרסיס פלפל -תאריך ריענון
אחרון .92.22.99
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פק"מ אבטחה עודכן בחודש אפריל  0296ובשבוע אחרון תוקף שוב -בפק"מ ישנן
שתי היערכויות -שגרה ולתקופת החגים והקיץ.

ז.

בימי החג עיקר האוכלוסייה (כ )52%-מגיעה ממזרח י-ם ,אווירה נפיצה ,קטטות על
רקע חוסר סבלנות ,כבוד המשפחה והמשך סכסוכים מקומיים מאזור המגורים.

ח .הבודקים והסדרן הפגינו נחישות ולא אפשרו לחשוד להיכנס ,מחמוד המשיך לפעול
למרות שנפצע ודימם מראשו (נזקק ל 9 -תפרים).
ט .הבודק עשה כל שביכולתו על מנת למנוע את השתלשלות האירוע.
י.

למרות שקיים נוהל פנימי המאפשר הרחקת בגיר אל מחוץ לפארק בשל התנהגות
לא נאותה ,לא הוצא החשוד כבר בשלבים הראשונים.

יא .שני השוטרים היו שוטרי סיור ובעת האירוע היו במנוחה במשרד המנכ"ל -כ52 -
מטרים ממקום האירוע.
יב .הנחיתות המספרית של הבודקים למול התוקפים ליבתה את האלימות ,כאשר תגברו
שניים נוספים ,התוקפים הורתעו ונסוגו.
 .9מסקנה:
א .פארק המים נערך כראוי ,על בסיס ניסיון העבר ,והכפיל את סד"כ האבטחה.
ב .מערך האבטחה פעל באופן מקצועי ונחוש ,עשה מאמצים למנוע מהאירוע להתפתח
וחתר למגע כאשר מנגד הופעלה אלימות קשה.
ג .תגבור מערך האבטחה סייע להתמודדות אל מול  92תוקפים במקביל.
ד .למרות שבתדרוך הבודקים המתגברים ציין האחמ"ש שאסור לבודקים לשאת אלות
וכדומה ,לא בוצעה בדיקה לגבי תקינות האמצעים ,אז היה יכול להבחין ב"אקדח
פלפל".
ה .תרסיס פלפל בתצורת אקדח היה יכול להוביל לטעות עובדתית של השוטרים
לחשוב כי מדובר באקדח אמיתי ומכאן לגזור את תגובתם לאירוע.
ו.

האירוע היה יכול להימנע כבר בהתהוותו במידה והבודקים היו מזעיקים את
השוטרים.

ז.

היה מקום לשקול הוצאת החשוד והרחקתו משטח הפארק כדי למנוע את החמרת
האירוע.

ח .שני שוטרים כחולים אינם יכולים לתת מענה הולם לאירוע סד"צ בסדר גודל שכזה,
מה גם שזהו אירוע אופייני בשל מאפייני האוכלוסייה והמועד.
ט .למרות השימוש בתרסיס פלפל בניגוד לנהלים -במקום סגור ,פעל נכון הבודק מאחר
והותקף קשות והיה בנחיתות מספרית אל מול ריבוי תוקפים .השימוש הרחיק את
התוקפים.
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א .לשיפור:
 )9יש לוודא כי בודקים ביטחוניים נושאים תרסיס פלפל בתצורת מיכל התזה ובלבד.
 )0קשב מחוז  /מרחב.
 )3מועדים מוסלמים רגישים לנושא סד"צ ועל כן יש לעבות את סד"כ מערך
האבטחה בפארקים לשעשועים ומים.
 )5תגבור מוקדם של שוטרים  /מערך האבטחה (תגבור גזרות) יכול למנוע
השתלשלות אירוע לכדי אלימות פיסית.
 )2יש לשקול העסקת  5שוטרי יס"מ במועדים המסומנים כרגישים לאירועי סד"צ
ואלימות.
ב .לשימור:
 )9קיום הע"מ ותגבור מערך האבטחה בהתאם לצפי תפוסת קהל ורגישות עפ"י
ניסיון עבר.
 )0פעולה נחושה והחלטית של המאבטחים.
 .2סיכום:
א .מערך האבטחה הפגין נחישות רבה אל מול התוקפים ,למרות הנחיתות המספרית
והאלימות הקשה שהופעלה.
ב .על אף הפעולה הנחושה ותוצאות האירוע ,מתחילת האירוע היו מספר תחנות
שפעולות נכונות היו יכולות למנוע את השתלשלות האירועים לכדי אלימות קשה.
ג .מידי שנה מופץ ע"י אג"מ חט' אבטחה ורישוי מסמך הנחיות היערכות לקראת
הרמדאן ,שם ניתן דגש למועד עיד אל פיטר כמועד רגיש ובצורך בעיבוי והיערכות
האבטחה בהתאם.
ד .מודה למנכ"ל הפארק והאחמ"ש על שיתוף הפעולה המלא ,ניכר כי הפארק נערך
עפ"י ניסיון העבר ורצון לשמור על שגרת בילוי בטוחה לכלל המבלים.
 .1לידיעה!!!!

בברכה,
רפ"ק
מאיר אהרוני,
ק' אג"מ חטיבת האבטחה
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רשימת תפוצה
ספ"כ חט' אבטחה ורישוי
רע"ן אבטחה ורישוי מחוזיים
תפוצת חט' אבטחה ורישוי
מנב"טים  /קב"טים מונחי מ"י
מד"רים במכללות
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