תחקיר אירוע -

איתור אדם חשוד ותפיסת
סכין בכבודתו
תחנה מרכזית ת"א
14.09.20

התחנה המרכזית ת"א  -רקע
התחנה המרכזית בת"א משתרעת על שטח של כ 44,000 -מ"ר הפרוש על  8קומות
מתוכן  5פעילות  ,בתחנה כ 7,000 -חנויות מתוכן  65%פעילות.
טרום הקורונה עברו בתחנה המרכזית בת"א כ 90,000-איש ביום.
יחידת האבטחה שייכת לחברת  G1ומונה את בעלי התפקידים הבאים במשמרת:
קב"ט.
מנהל היחידה  -לוגיסטיקה וכ"א.

רמ"ש
 2סיירים
 2מאבטחים המתפקדים כגיבוי.

 36מאבטחים ובודקים.
מוקד הפועל  365 ,24/7ימים בשנה.
במתחם התחנה קיים מקלט אטומי היכול להכיל עד  20,000איש ומרחב מוגן היכול

להכיל עד .69,000

שאלת התחקיר :
האם מערך האבטחה פעל כשורה באירוע?

עובדות כלליות
➢ אזור האירוע  -קומה  7שער  71בתחנה המרכזית החדשה בת"א .
➢ עמדת הבידוק בשער כוללת  -צופה סורק חמוש (אקדח  +התקן רוני) ובודק בטחוני ,שער מגנומטר.

➢ בתאריך  ,14.09.20בשעה  - 16:59מאבטחת אשר שימשה כצופה סורק (עמדה מחוץ לעמדת הבידוק)
הבחינה באדם חשוד יורד מהאוטובוס והחל לצעוד בכיוון ההפוך לכיוון הצעידה של שאר הולכי
הרגל.
➢ בתחנה המרכזית ת"א אירועים דומים (אבטחה ,פלילי וסד"צ) רבים!

➢ פעילות צוות האבטחה :
o

מאבטחת המשמשת גם כצופה סורק בעמדה הבחינה באדם עם סימנים מחשידים אשר
ירד מהאוטובוס ופנה לכיוון שאינו שער הכניסה ,קראה לו לעצור ,צמצמה טווח אליו
ותשאלה אותו ,הבינה כי מדובר בבן מיעוטים אשר אינו דובר עברית ,ללא ת.ז ואישור כניסה -
בשלב זה עלתה רמת החשד.

o

החשוד נשא על גבו תיק ,המאבטחת העבירה התיק לבדיקה של הבודק הביטחוני בעמדה.

o

בבדיקת התיק בעמדת הבידוק התגלתה סכין עטופה בג'קט שחור וכדור  5.56מ"מ.

o

למקום נקרא להגיע סייר חברת האבטחה ובמקביל הועבר דיווח למוקד האבטחה אשר דיווחו
למשטרה וגורמים נוספים.

o

החשוד הועבר למקום מרוחק מאזרחים לשם ביצוע חיפוש על גוף  -בוצע ע"י הסייר תחת
אבטחה של המאבטחת.

עובדות כלליות
o

החשוד הועבר למקום מרוחק מאזרחים לשם ביצוע חיפוש על גוף  -בוצע ע"י הסייר תחת
אבטחה של המאבטחת.

o

למקום הוזמנה ניידת משטרה אשר הגיעה לאחר כ 15-דקות.

o

במשמרת האבטחה בזמן נתון :

קב"ט ,רמ"ש ,מוקד ,סייר ,צוות בידוק בשער(מאבטחת/צפה סורק ובודק בטחוני).
o

בתחקור החשוד בתחנת משטרת שר"ת (אירוע  )5564הודה החשוד (קטין בן  )17כי הגיע
בכוונה לדקור יהודים היות והוא עובר התעללות ע"י בני משפחתו ונמאס לו מהחיים -
הועבר לתחקור שב"כ.

רציף ירידה מהאוטובוס וכיוון שאליו צעד החשוד

שער 71

שער  - 71מבט מבחוץ

שער  - 71מבט מפנים

מהלך האירוע
פירוט האירוע

שעה

החשוד יורד מאוטובוס של חברת "דן" ברציף  71קומה  2( .7מ' לערך מהשער כניסה)

16:59

המאבטחת מבחינה בחשוד צועד בכיוון ההפוך לכיוון השער.
המאבטחת קוראת לחשוד שיגיע לכיוונה ומצמצמת אליו( 2מ' לערך).

בתשאול של החשוד מבינה המאבטחת שמדובר בבן מיעוטים אשר אינו דובר עברית.

17:00

בבדיקה נוספת התברר שאין ברשות החשוד תעודת זהות ו/או אישור כניסה לארץ.
התיק של החשוד מועבר לבדיקה בעמדת הבידוק הביטחוני לפני כניסת החשוד למתחם
התחנה.
בודק בטחוני  -בבדיקת התיק נמצאה סכין עטופה בג'קט שחור וכן כדור  5.56מ"מ.

17:01

הועבר דיווח למוקד  +נקרא למקום הסייר לסיוע.
החשוד מעוכב עד להגעת ניידת משטרה של תחנת שר"ת.

17:04

סייר מגיע לתגבור לשם ביצוע חיפוש על גוף.

17:14

הגעת ניידת משטרה למקום והעברת החשוד לתחנת המשטרה להמשך טיפול.

נתונים כלליים
כלל האירוע מזיהוי החשוד ועד לאיתור הסכין ארך כ 3-דקות.

סה"כ השתתפו באירוע  3בעלי תפקידים (סייר ,בודק ביטחוני,מאבטח/צופה
סורק).

היעדר רמ"ש באירוע.

ביחידת האבטחה של התחנה המרכזית בת"א מוגדרים בעלי תפקידים
נוספים מלבד הרמ"ש כגיבוי (  2סיירים ו 2-מאבטחים כגיבוי).
בהודאת החשוד בתחנת שר"ת מסר שהתכוון לבצע פיגוע דקירה.

מסקנות מרכזיות
ראוי לציון עבודת המאבטחת בנושא זיהוי חשוד עפ"י סמ"חים ובהמשך ביצוע תשאול.

מעובדות האירוע עולה כי המאבטחת הבינה כי מדובר באדם חשוד למרות זאת לא שמרה על
מרחק ביטחון מהחשוד וללא שליטה טקטית.
הבודק ביטחוני המוצב בשער ביצע חיפוש בתיק בעמדת הבידוק ומצא סכין עטופה בג'קט שחור
וכדור  5.56מ"מ.
החשוד הוכנס אל המתקן ללא מעבר בשער מגנו .
החשוד הועבר לבדיקה וחיפוש על גוף במתחם מרוחק מעוברים ושבים.

הבנה מהירה של האירוע ע"י המאבטחת מנעה פיגוע פוטנציאלי (עפ"י הודאת החשוד) .
ביחידת הביטחון קיים מוקד המאויש  24/7ובעת אירוע חריג מכוונות המצלמות הרלוונטיות למקום
האירוע.
היעדר נוכחות רמ"ש באירוע מתחילתו ועד סופו.

לקחים לשימור  /שיפור
הלקח

שימור  /שיפור

פעילות צופה סורק/מאבטח (זיהוי חשוד עפ"י סמ"חים  +תשאול) – ראוי לציון.

שימור

בידוק של כבודת החשוד ואיתור הסכין לפני כניסת החשוד למתקן ע"י בודק בטחוני – ראוי לציון.

שימור

הכנסת החשוד למתקן ללא מעבר בשער מגנו וזאת לאחר שהוגדר כאדם חשוד.

שיפור

עמדת הבידוק נותרה מיותמת ללא מאבטח ובודק בטחוני למס' שניות.

שיפור

במהלך בידוד החשוד היה קרוב עד כדי מטר אחד מהמאבטחת – היעדר מרחק ביטחון ואבטחה

טקטית.
הצבת מחסומים לבידוד החשוד (חציצה) על מנת שלא יהיה מגע בין החשוד לבין האזרחים

והמאבטחים.
בידוד החשוד במקום מרוחק ככל הניתן (במסגרת מגבלות המקום) מאזרחים ועיכובו עד הגעת

משטרה.

שיפור

שימור

שימור

דיווח למוקד הביטחון והזמנת משטרה למקום.

שימור

הגעת סייר לתגבור האירוע וביצוע חיפוש ידני על גופו של החשוד.

שימור

עפ"י הסרטון לא נראים בעלי תפקידים המגיעים לאירוע (קב"ט  ,רמ"ש)  ,באירוע כגון זה המוגדר
כחריג יש לוודא הגעת בעלתי תפקידים.

שיפור

לקחים ליישום
גורם אחראי

לו"ז לביצוע

הלקח
שליטה טקטית ומרחק ביטחון בעת טיפול בכל אירוע ללא קשר

קב"ט תחנה מרכזית

מידי

לרמת החשד -תדרוך בכל משמרת  +חידוד בהכשרות מאבטחים

מדור הכשרות

בדגש לרמת בסיסי.

באמצעות מוסדות

מידי

להכשרת מאבטחים
לאחר הגדרת אדם כחשוד יש להעבירו דרך שער מגנו על מנת לאתר
חפצים העלולים לפגוע במאבטחים בעת ביצוע החיפוש  -תדרוך בכל
משמרת  +חידוד בהכשרות מאבטחים בדגש לרמת בסיסי ובודק
בטחוני .

קב"ט תחנה מרכזית

מידי

מדור הכשרות
באמצעות מוסדות

מידי

להכשרת מאבטחים

באירוע דומה יש לתגבר עמדת הבידוק עד לסיום האירוע.

קב"ט תחנה מרכזית

מידי

בקרות אירוע חריג חובת הגעה של בעלי תפקידים למקום האירוע.

קב"ט תחנה מרכזית

מידי

צילומים ממהלך האירוע
הסכין והכדור שנתפסו ברשות החשוד

המאבטחת והחשוד

(קישור לסרט אבטחה)

שער כניסה מס' ( 71קומה  -)7מבט מבפנים

הובלת החשוד לאזור סטרילי

לסיכום
לכאורה אירוע אבטחתי שאינו מורכב אך בהחלט נדרש להפיק לקחים לשימור
ושיפור ,חלקם לשיפור מידי.
ראוי לציון עבודת המאבטחת לעניין גילוי ערנות גבוהה לאור סמ"חים ובהמשך ביצוע
תשאול מדויק ,מאידך ,לוקה בחסר עבודתה בתחום אבטחה טקטית  -שמירת מרחק
ואבטחה.
המוקד דווח ופעל כשורה אך מצופה היה מהרמ"ש להפוך פעיל ואף לנהל האירוע.

יש להעביר תחקיר זה בהכשרות :
 מנהלי אבטחה בדגש בתחום רישוי עסקים. -קורס רמ"שים ומפעילי מוקד.

 -הכשרת מאבטחים בקורסים – בודק בטחוני ,מאבטח  -בכל הרמות.

סוף

