 בלמס –וקהילה
אגף השיטור ,אבטחה
ורישוי
אבטחה
חטיבת
ותשתיות
מעברים
מחלקת
מעברים
ביטחון
מדור
02-5659334/2
טלפון:
02-5659238/02-5607992
פקס:
ב' בניסן ,התשע"ט
 7אפריל 2019
סימוכין35889719 :
לוח תפוצה

הנדון :להפצה רחבה  -תחקיר אירוע  /מתקן תשתית 2019 -

שם הפעולה  /האירוע  /הפרויקט:
בחינת התנהגות מבצעית של המאבטח עקב אירוע שהתרחש סמוך למתקן
שם היחידה :מדור אבטחת תשתיות
תאריך התחקיר2019 :
משתתפי התחקיר:
דרגה ,שם ומשפחה
---

מנב"ט ארצי

---

מנב"ט מקומי

---

מאבטח המתקן

---

מפקח חברת האבטחה

---

שוטר  -בקר אבטחה ורישוי

תפקיד בפעולה  /באירוע

מהגנה  ...להתקפה! – חטיבת אבטחה ורישוי!
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 -בלמס –

שאלות התחקיר שהציג רמ"ד אבטחת תשתיות:
 .1האם המאבטח פעל כנדרש שאפשר את כניסת החשוד שחשש לחייו?
.2

האם המנב"ט פעל נכון שהנחה את המאבטח להוציא את החשוד?

 .3האם ננקטו פעולות ונעשה שימוש באמצעים ע"מ למנוע ולהזים אפשרות

לפעילות פח"ע בהסחה?
סיפור המעשה – תמצית האירוע
בתאריך  00.00.2019סמוך לשעה  16:00הבחין המאבטח במתקן באמצעות המצלמות בשני חשודים
רצים לכיוון המתקן בשביל גישה סמוך למתקן וברכב שרודף אחריהם.
לדבריי המאבטח נראים החשודים כנסים על חייהם.
אחד החשודים הגיע לכניסה הראשית של המתקן תוך התדפקות על הדלת וביקש להיכנס ע"מ להינצל
מחשש לחייו.
המאבטח אפשר לחשוד להיכנס למתקן הזעיק משטרה ודיווח למנב"ט על כך.
המנב"ט הנחה את המאבטח להוציאו מהמתקן.
המנב"ט דיווח לר' התחום הנוגע.
חשוד נוסף הגיע לאחר מס' דקות והמתין ליד דלת הכניסה והתחבא שם.
בזמן שהייתם של החשודים בחוץ הגיעה ניידת למקום והחלה טיפול משטרתי.
(נרשם דו"ח פעולה משטרתי.
מבירור נוסף לאחר כשעה מול רע"ן המחוז  -מדובר בסכסוך ע"ר סמים ,האירוע נסגר ונעצרו  2החשודים
שעליהם סמים וכלי תקיפה (מספריים וסכין).
האירוע דווח לרמ"ד אבטחת תשתיות שהנחה לתחקר את האירוע.

עובדות מרכזיות
 .1בתאריך  00.00.2019הוצב המאבטח במתקן.
.2

במהלך המשמרת לא היו אירועים חריגים פרט לאירוע שהתרחש ב .16:00

.3

 4חשודים ורכב נמצאים בשביל הגישה סמוך למתקן.

.4

 2חשודים נמלטים רגלית – אחד מהם מגיע לכניסה הראשית של המתקן.

.5

חשוד מבקש להיכנס למתקן תוך התדפקות על הדלת מחשש לחייו.

6

המאבטח מאפשר לחשוד להיכנס למתקן – שהה בכניסה הראשית.

7

לא בוצע חיפוש על החשוד.

8

המאבטח מזעיק משטרה ומדווח למנב"ט על האירוע .

9

המאבטח הונחה ע"י המנב"ט להוציא את החשוד מהמתקן.

מהגנה  ...להתקפה! – חטיבת אבטחה ורישוי!
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 -בלמס –

10

משטרה מגיעה למקום – טיפול משטרתי – נעצרו  2החשודים .על החשוד שהוכנס
למתקן נמצאו סמים וכלי תקיפה ( מספריים וסכין ).

11

פועל ניקיון נכח במקום האירוע.

12

עובדת במקום דיווחה למשטרה על האירוע ומסרה שנשמעו יריות.

13

המאבטח טוען שהגיע רכב מאוחר יותר לקראת שעה  19:00וביצע סריקות במקום
התרחשות האירוע משעה  16:00באותו היום.

14

המאבטח נמצא ללא תעודת מאבטח – לדבריו דיווח למפקח חב' האבטחה.

15

המאבטח ביצע ריענון – לדבריו על דעת עצמו שהבין כי תוקף התעודה מסתיים.

16

לאחר שהכניס המאבטח את החשוד לכניסה הראשית הוציא את נשקו (אקדח) ע"מ
לוודא שהמחסנית נעולה והנשק תקין והחזיר לנרתיק.

18

המאבטח לא חבש כובע זיהוי במהלך כל האירוע.

עובדה מסכמת – תוצאה ומשמעות :
בשעה  16:07אפשר המאבטח את כניסת החשוד שנס על חייו למתקן  /כניסה ראשית ללא
בידוק ונקיטת פעולות שיזימו פעילות פח"ע בהסחה ,בדיעבד התברר שהיה חמוש בסכין
ומספריים וברשותו חומר החשוד כסם ובכך סיכן את עצמו ,את עובדי המקום ,פוטנציאל לבני
ערובה ,הכניס את הסכנה לתחום המתקן ,מצד שני פעל להצלת חיים.

מהגנה  ...להתקפה! – חטיבת אבטחה ורישוי!
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מסקנות מרכזיות:

 -בלמס –

.1

המאבטח הפעיל שיקול דעת בנסיבות שנוצרו ואפשר את כניסת החשוד למתקן מאחר
שנס על חייו ופעל להצלתו.

.2

החלטת המנב"ט להוציא את החשוד לאחר שנכנס למתקן בטרם וידוא שאכן חלפה
הסכנה היתה שגויה.

.3

המאבטח לא פעל כנדרש בכך שלא נקט באמצעי זהירות  ,בידוק ואבטחה אל מול
החשוד לאחר שהוכנס למתקן.

.4

המאבטח נמצא שלא עפ"י החוק בכך שלא נשא תעודת מאבטח המקנה לו סמכויות.

מהגנה  ...להתקפה! – חטיבת אבטחה ורישוי!
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 -בלמס –

לקחים מבצעיים וערכיים ליישום:
הלקח
בעת אירוע /תקרית יש לחבוש כובע זיהוי
.1
ברגע הראשון שמתאפשר.
אין להוציא נשק לבדיקה ,במידה ויש שימוש
בכלי ירייה באירוע – חשוב להיות מזוהה
.2
כאיש ביטחון.
.3
.4

גורם אחראי

נדרש לבצע עפ"י הנוהל בידוק לנכנסים
מזדמנים ולא מורשים ,על אחת כמה וכמה
חשוד שמעורב באירוע שלא התבהר ,יש לבצע
תשאול על הימצאות כלי תקיפה וביצוע בידוק
מיד עם כניסת החשוד.
חשוב לבצע תיחקור עדי ראייה מרכזיים.

.5

קבלת החלטה של המנב"ט חייבת להיתמך
ולהסתמך על ניתוח המצב של המאבטח
במקום והתרשמותו – האם הסכנה חלפה ,או
שקיימת החמרת מצב ו/או הרחבת איום.
(מושגים והגדרות מנהלי ליבה – מ"י/חט'
האבטחה)

.6

יש לוודא כי המאבטח נושא תעודת מאבטח
בתוקף ,בעל הכשרה מתאימה לתפקידו,
ובכלל זה ביצוע ריענונים במועדם.

.7

ערך הצלת חיי אדם מחייב בכלל מתארי
הפעילות באבטחה.
שיקול דעת הינו מרכיב חשוב בקבלת
החלטות המאבטח לצד הנהלים וההנחיות ,יש
לתרחש סימולציות בתרגילים.
בברכה,
מדור אבטחת תשתיות

מהגנה  ...להתקפה! – חטיבת אבטחה ורישוי!
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