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 כללי:
 

משמרת לילה, האירוע התרחש בעת סיום פליטת כדור ע"י מאבטח במהלך בסופ"ש אירע אירוע 
 הליך ניקוי הנשק וטרם החזרתו לערכה. 

ובכך  לכך הכדור נפלט לתוך עמדת פריקה ייעודית המוצבת במתקן קבע ומיועדת
 . נמנע אסון

 בפעולות שנעשו בעת ניקוי הנשקים והביאו לפליטת הכדור. מתמקדתחקיר ה
 

 ממצאים:
 

 ממצאים כרונולוגיים:
 

מספר 
 ממצא

 הערות ממצא שעה

תורן מנחה את המאבטח להביא מנב"ט  04:10 1
מהכספות במוקד הביטחון את שלוש ערכות 

 הרוני לביצוע ניקוי.

פעולה מחזורית 
המתבצעת באחת 

 ממשמרות הסופ"ש.

המאבטח מגיע לחדר המנוחה של המאבטחים   04:15 2
עם שלוש הערכות, המאבטח מתחיל בניקוי 

הערכה הראשונה, הוא מוציא את האקדח מערכת 
הרוני, ניגש לעמדת הפריקה ומבצע פריקה של 

התורן נוכח אך אינו מלווה  המנב"טהנשק, 
מאבטח מפרק את הנשק אותו מקרוב. ה

 ומתחיל בפעולות הניקוי.

 

המאבטח מסיים את ניקוי הנשק הראשון, מבצע  04:19 
 המנב"טבדיקת תקינות בתוך מתקן הפריקה , 

התורן עוזב את חדר המנוחה והמאבטח ממשיך 
בהרכבת הנשק לתוך ערכת הרוני. הרכבת הרוני 

הראשון מסתיימת והמאבטח מחזיר את המחסנית 
 עובר לניקוי הנשק הבא.לנשק ו

בעת הרכבת הנשק 
בערכת הרוני טרם 

הכנסת המחסנית לא 
מתבצעת בדיקת תקינות 
 לנשק בתוך ערכת הרוני.

המאבטח עובר לניקוי ערכת הרוני השנייה. הוא   04:23 
מבצע פריקה של האקדח לאחר שהוציא אותו 
מערכת הרוני ומתחיל בביצוע פעולות הניקיון. 

בשלב זה הפעולות 
מבוצעות ללא פיקוח 

 התורן. המנב"ט
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את הנשק לערכת הרוני ומחמש המאבטח מחזיר 
 אותו במחסנית.

המאבטח לא מבצע 
פרוק של הנשק ומנקה 

 אותו חיצונית בלבד.
לא מבוצעת בדיקת 

 תקינות לנשק בתוך הרוני.

המאבטח עובר לניקוי ערכת הרוני השלישית, הוא   04:27 
מבצע פריקה של הנשק לתוך עמדת הפריקה 

המאבטח לא ולאחר שהוציא את המחסנית. 
מפרק את הנשק מעביר חוטר ומנקה אותו 

. המאבטח מבצע בדיקת ניקוי חיצוני בלבד
תקינות של הנשק לתוך עמדת הפריקה ומרכיב 

 א מחסנית.אותו בתוך ערכת הרוני השלישית לל

פריקת הנשק השלישי 
מתבצעת ללא נוכחות 

 הקב"ט התורן.

המאבטח מסיים את הרכבת הנשק השלישי  04:30 
בערכת הרוני ומבצע בדיקת תקינות לתוך עמדת 

הפריקה. לאחר מכן הוא מחמש את הנשק 
 שניקה כבר. 2וחוזר לערכה מס' במחסנית 

 

השנייה, המאבטח מוציא את הנשק מערכת הרוני   04:30 
המק פורק בתוך הנשק והוא מתפעל אותו לתוך 

עמדת הפריקה ע"מ לסדר את המק פורק בשלב 
זה המחסנית בתוך הכלי, המק פורק קופץ 

מהנשק , המאבטח מתכופף לחפש אותו כאשר 
קנה הנשק בתוך עמדת הפריקה. תוך כדי חיפוש 

על  לוחץ המאבטחהמק פורק על הרצפה 
. ך עמדת הפריקהההדק וכדור אחד נורה לתו

המאבטח מניח את הנשק על השולחן הסמוך. 
לתוך חדר המנוחה.מגיע מאבטח נוסף שמבצע 

ומבצע פריקה מסודרת של  למנב"ט תורןדיווח 
 הנשק לתוך עמדת הפריקה.

לטענת המאבטח עשה 
פעולה זו משום שהמק 

פורק לא "ישב טוב " 
 בנשק.

התורן מגיע לחדר ומתחיל לבדוק את  המנב"ט  04:31 
התורן מבצע פריקה  המנב"טנסיבות האירוע. 

מסודרת של הנשק ומרכיב אותו לתוך ערכת 
 הרוני. 

 

  .מועבר דיווח   04:37 

 
 ממצאים נוספים:

 הכדור שנפלט נקלט לתוך עמדת הפריקה הייעודית ללא נפגעים וללא נזק. -1
שק יתבצע לאחר פריקה מסודרת בנוכחות הנחיית מנב"ט ביה"ח היא כי ניקוי נ -2

תורן ואסורה לביצוע ללא פיקוח רמה ממונה, הדבר חל גם על חימוש  רמ"ש\מנב"ט
 הנשק לאחר ניקיון.

 בהתאם לתפיסת האבטחה.כל המעורבים באירוע הם מאבטחים מוסמכים  -3
 כל המעורבים עברו הסמכת שימוש ברוני ונמצאים בכשירות מלאה. -4
מתכונת ההכשרה  כחלק מהנחיית אגף הביטחון xxxxx -בסו לשימוש ערכות הרוני הוכנ -5

שעות, באימוני הכשירות השוטפים של המאבטחים לא  4כוללת הדרכה ייעודית בת 
לא מתבצע מוסדר נושא שימור כשירות בערכת הרוני מול מרכז ההכשרה ומתוקף כך 

 במק פורק. ריענון ייעודי בו מתורגלים פרוק והרכבה של ערכת רוני ושימוש
בחדר המנוחה ובעת הצבתה חודדו הנחיות  15.02.2017עמדת הפריקה הוצבה התאריך  -6

ומעוגנת כנדרש ע"פ נוהל  עמדה תיקניתהבטיחות לפריקת נשק נכונה. העמדה היא 
 הטיפול בנשק / תחמושת וציוד נלווה בגופי אבטחה. 90.028.126מ"י 

מאוחסנות כנדרש בכספות ייעודיות במשמרת לילה ערכות הרוני אינן בשימוש והן  -7
 ומאושרות במוקד הביטחון. הוצאת הערכות התבצעה לצורך ניקוי בלבד.

נוהל טיפול והעברה של ערכות למחלקת הביטחון נוהל מסודר לעבודה עם ערכת רוני ,  -8
 רוני נוהל העברה חמה במסגרת עבודה עם ערכות רוני.

 
 
 



 

 , תלפיות, ירושלים7משטרת ישראל, רח' התנופה  –לשכת ראש חטיבת האבטחה  
 4מתוך  3עמוד 

 

 
 
 

 ניתוח הממצאים:
 

האירוע התרחש תוך כדי פעולה שגרתית של ניקוי נשקים המבוצע באופן שותף ומוסדר 
 בהנחיות מנב"ט.

פלטת הכדור התבצעה לתוך מתקן הפריקה והודות לכך האירוע הסתיים ללא נפגעים. 
 להלן פרוט ניתוח הממצאים.

 
 תקלות: 

עינו והשגחתו של ביצוע ניקוי הנשקים במשמרות הסופ"ש מחויב בהנחיה פיקוח תחת  – 1
התורן השאיר את המאבטח לביצוע ניקוי הנשקים  שכלל  המנב"ט. רמ"שהתורן או  המנב"ט

 פריקה , פרוק והרכבה ללא פיקוח.
נשק ממנו נפלט הכדור תופעל בעמדת הפריקה ע"י המאבטח כאשר המחסנית נמצאת ה -2

 בכלי הנשק במצב הכנס.
 ללא דיווח וללא ליווי.המק פורק ק של הכנסת המאבטח תפעל את הבעיה בנש -3
 ניקוי הנשק ע"י המאבטח בוצע באופן לא מקצועי וללא פיקוח. -4
 

 שגיאות:
על שלבי  התורן לא נתן תדריך מסודר למאבטח לניקוי הנשק , לא עבר איתו המנב"ט – 1-

העבודה בצורה מסודרת וגם בעת נוכחותו בסמוך למאבטח לא התמקד במשימת הניקוי שכללה 
 פריקה, פרוק והרכבה של הנשק.

 יווח על קושי בהרכבת הנשק ולא ביקש סיוע מרמה ממונה.המאבטח לא ד -2-
 כל ערכות הרוני הורדו בו זמנית לניקוי ונוקו ע"י אותו מאבטח. – 3-
 

 ראויות לשימור:נקודות 
 תפעול הנשק לתוך עמדת הפריקה. – 1
 

 מסקנות:
 הגורם הישיר:

הגורם הישיר לפלטת הכדור לתוך עמדת הפריקה נבע מתפעול הנשק כאשר מחסנית 
התחמושת בתוך הכלי וכאשר אצבעו של המאבטח נמצאת על ההדק בזמן שהתכופף לחפש 

 את המק פורק שנפל מהכלי.
 גורמים עקיפים:

רדת כל ערכות הרוני בו זמנית לניקוי וביצוע הניקוי של כל שלושת הכלים ע"י אותו הו – 1
 מאבטח.

 יצוע פריקה וחימוש של הנשק ללא השגחת רמה ממונה כנדרש.ב -2
 תייחסות אגבית למשימת ניקוי הנשק מבלי לערוך תדריך והנחייה מסודרים.ה -3
משמרת הלילה בה ערנות המבצע של הניקוי נשק הינה מאוחרת ולתוך השעת ביצוע ניקוי  -4

 נמוכה יותר.
 

 :ט' אבטחה ורישויח\ליישום מדור גו"צ ובימ"ש לקחים
 

 .תחקיר לכל המאבטחים במסגרת הדרכה ייעודיתיש להפיץ  .1
הדרכה ייעודית בנושא תפעול וניקוי נשק ,ההדרכה תכלול תפעול וניקוי  העברת .2

 .מוסמך במטווח מאושר ההדרכה תועבר ע"י מדריך יריערכת רוני ,
הנחיות הטיפול וניקוי נשק לכלל המאבטחים במערך האבטחה  יש לרענן .3

ההנחיות יכללו הבהרה לגבי הפעולות והמועדים הנדרשים לניקוי, 
לפריקה, פרוק נשק והרכבה בתרשים זרימה ברור שיתלה בסמוך לעמדת 

  בנוהל הרלוונטי.הפריקה ויתועד 
יתואמו ריענוני הכשרה לכלל עובדי מחלקת הביטחון המורשים לשאת נשק  .4

 מנב"ט המתקןבאחריות  –בתפעול ערכת רוני כולל פרוק והרכבה 
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 המלצות:
 

שעושים שימוש בערכות  המאבטחיםאימוני כשירות הכוללים שימוש בערכות רוני לכלל  הסדרת
 הרוני במועדים קבועים וידועים מראש.

 הגופיםהתחקיר הזה לכלל  הפצת
 
 
 

 יורם מלכה רפ"ק ר' חו' משרדי ממשלה וגו"צ


