 -בלמס -

אגף השיטור ,אבטחה וקהילה
ורישוי
אבטחה
חטיבת
אבטחה
מחלקת
מדור אבטחת גופים ציבוריים
0/22525/20
טלפון:
0/22525/00
פקס:
סימוכין98616869 :

רמ"ד גו"צ
רמ"ח אבטחה

הנדון :תחקיר אירוע ירי במתקן מונחה 11.61.69
טופס תחקיר מס' :תאריך האירוע /1.01.5 :תאריך תחקיר 01.01.5 :תאריך יצירת קובץ:

שם האירוע
תחקיר אירוע ירי לעבר רכב – במתקן מונחה.
שם היחידה :אג"ש /חטיבת אבטחה ורישוי /מחלקת אבטחה\מדור ג"צ
מנהל התחקיר :רפ"ק יורם מלכה ר' תחום משרדי ממשלה וגו"צ
תאריך התחקיר9.61.69 :

משתתפי התחקיר:
דרגה ,שם ומשפחה
יורם מלכה

תפקיד בפעולה  /באירוע
ר' תחום משרדי ממשלה וגו"צ

עידן פיגנבאום

מנב"ט ביה"ח הגליל נהריה

רון שמיר

סמנב"ט מחוז חיפה וצפון

אמיר פישבין

סמנב"ט בי"ח הגליל

סמי עאמר

סמנב"ט בי"ח הגליל

מאורו צימר

מאבטח שימש צו"ס בעת האירוע

שקד וולנסקי

מאבטחת בשער כלי רכב בעת האירוע

שאלת התחקיר:


כיצד באה לידי ביטוי פעילות המאבטחים בהתאם לנהלים והנחיות החטיבה (הגוף המנחה)?



מה היו הסיבות לירי המאבטחת לעבר הרכב?
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אופן התחקיר:
תשאול המעורבים1
צפייה בסרטון האבטחה
סיור במקום האירוע

תמצית האירוע (זמן ,מקום ,מעורבים ,הקשר):
בתאריך  /1.01.5בשעה  .020רכב שהיה ביציאה מהמתקן פרץ מחסום ככה"נ כתוצאה מבעיה
רפואית של הנהג 1הרכב הגיח במהירות לא סבירה לחניון מס' ( /חניון עובדים) תוך שהוא עולה על
אי תנועה ודוקרנים ,חוצה שני נתיבים פוגע ב 7 -כלי רכב חונים תוך סיכון עוברי דרך1
ברכב החשוד נמצאו בעל ואשה מבוגרים 1
מאורו המאבטח ששימש באותה עת צו"ס בכניסה למתקן ,נאלץ לשפר מיקום בכדי לא להיפגע
וחותר למגע ע"מ לעצור את הרכב 1לדברי המאבטח בשלב זה לא היה ברור למאבטח אם מדובר
באירוע פלילי או פח"עי .
המאבטח מאורו צועק לנהג לעצור ובמקביל מנסה למנוע את המשך נסיעתו וקורא לעזרה
באמצעות מכשיר הקשר 1
הנהג החשוד ואשתו שישבה לצדו לא שעו להוראות המאבטח ,הרכב המשיך בנסיעה מהירה ובלתי
נשלטת.
עם עצירת הרכב החשוד שנעצר ברכב חונה ,המאבטח מאורו צימר מבין שאין מדובר באירוע
פח"עי או פלילי ,המאבטח מזהה שני מבוגרים ברכב ,לכן מחליט להכניס את גופו לרכב דרך דלת
הנהג בניסיון להרים בלם יד ולדומם מנוע ע"י הוצאת המפתח מהסוויצ'1
בזמן שהמאבטח עם פלג גוף עליון בתוך הרכב (מצד הנהג) ,הנהג שוב לוחץ על דוושת הגז וממשיך
בנסיעה ,המאבטח צועק לנהג לעצור אולם זה לא מגיב (נראה בהלם) ,מאורו מצליח ברגע האחרון
להוציא את גופו מהרכב שהסתבך עם מייצב הקת 1
בפעולתו הזריזה מצליח למנוע את מחיצתו בכלי רכב חונים.
בשלב זה המאבטחת שקד וולנסקי חותרת גם היא למגע ומצטרפת למאבטח ,לדבריה התרחיש
נראה לה כאירוע ע"ר פלילי "חיסול חשבונות" ,ניסיון לדרוס מאבטח ,לכן מחליטה לשלוף את
אקדחה האישי ויורה ביד אחת לעבר הגלגלים במטרה לנסות לעצור את הרכב .בהמשך זוהתה
פגיעה בפגוש הרכב .
המאבטח מאורו צועק לעבר המאבטחת שקד "חדל ירי זה לא מחבל"1
הרכב שוב מתנגש ברכב חונה נפתחות כריות אוויר הרכב נעצר לאחר כ 11 -שניות בלבד.
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עובדות :
.1

.2

בתאריך  .1.01.5בעקבות רציחתם של  /תושבי האזור ,מתפתח במתקן אירוע סד"צ רב
משתתפים שנבלמים עם התערבות משטרה
לדברי המאבטחים האירוע יצר דריכות ואווירה מתוחה במשמרת בתאריך 1/1.01.5
הכשרות :המאבטחים מאורו צימר ושקד וולנסקי המועסקים בביה"ח מטעם חב' ש1א1ש
מוסמכים קורס מאבטח מתקדם ב' ( 6ימים) וביצעו ריענון כמתחייב
*מאורו ביצע ריענון ב .1.1.5 -ושקד ביצעה ריענון ב/5151.5 -
רקע מבצעי קודם -מאורו צימר עוסק באבטחה  6חודשים בצבא שירת כלוחם תותחנים

.3

שקד וולנסקי מאבטחת בבי"ח מזה  4חודשים ,בצבא שירתה כלוחמת ביחידת עוקץ1

.4

 02:52מאבטחי משמרת בוקר ,מתודרכים לקראת המשמרת הנושאים כללו בין היתר
הוראות פתיחה באש ונושאי חובה נוספים1

.5

 .0:20מתוך המתקן \חניון ,.מגיח רכב מסוג סוזוקי לבן ל.ז  94-961-39ובו נהג מבוגר
ונוסעת כשפניהם לכוון היציאה מהמתקן1

.6

הרכב פורץ מחסום עולה על אי תנועה ודוקרנים ,חוצה שני נתיבים ונע במהירות לעבר חניון
מס' ( /חניון עובדים) תוך שהוא מנגח  7כלי רכב 1

.7

המאבטח מאורו צימר עולה בקשר וקורא לעזרה במכשיר ,בזמן שחותר למגע ומצמצם
לעבר הרכב

.8

המאבטחת שקד וולנסקי שאבטחה את שער כלי הרכב ,חותרת גם כן למגע ומצמצמת לעבר
הרכב1

.9

.11
.11
.12
.13
.14

הרכב מנגח  7כלי רכב חונים ובשלב מסוים נעצר כתוצאה מפגיעה ברכב חונה בשלב זה
המאבטח מאורו צימר מכניס גופו לרכב מושך בלם יד ומנסה לדומם את הרכב1
הנהג ככל הנראה כתוצאה מבעיה רפואית הקשורה למחלת הסוכרת  ,שוב לוחץ על דוושת
הגז וממשיך בנסיעה שהמאבטח תלוי עליו כתוצאה מהסתבכות הנשק ברכב1
המאבטחת שקד וולנסקי שנמצאת מאחורי הרכב החשוד וסוברת שמדובר באירוע פלילי -
ניסיון דריסת מאבטח ,המאבטחת טוענת כי ראתה שמאורו "עומד להימחץ והוסיפה זה היה
נראה לי כפיגוע דריסה לכן המאבטחת מחליטה לשלוף את נשקה האישי ומבצע ירי של כדור
אחר לעבר פגוש הרכב.
המאבטח מאורו נחלץ מתוך הרכב  ,ובכך נמנעה מחיצתו בכלי רכב חונים1
המאבטח צועק לעבר המאבטחת חדל ירי "זה לא מחבל" כתוצאה מכך הירי פסק
מאבטחים נוספים מהמשמרת והמנב"טים מצמצמים טווח לרכב
 11שניות מתחילת האירוע הרכב פוגע ברכב חונה ונעצר שוב מאבטחים נגשים לרכב
ומוציאים את הנהג ואשתו שישבה לצדו שמועברים לבדיקה רפואית בבית החולים
המאבטח מאורו נפגע קלות בידו השמאלית 1ללא פצועים נוספים1

.15
.16
.17
עובדה מסכמת – תוצאה ומשמעות :
המאבטחת שולפת אקדח ומבצעת ירי מאחר וסברה שמדובר בניסיון לדרוס את המאבטח 'סגירת חשבון' ע"ר
אירוע פלילי של יום קודם ( ) 6.61בו התעמתו מאבטחים ושוטרים עם כ 611 -מתושבי האזור ע"ר אירוע ירי
ורציחת  1מתושבי המקום .
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ממצאים וניתוחם:
הממצאים

.1

המאבטחת חשבה בטעות כי
מדובר באירוע פלילי פעולת נקם
– ניסיון לדריסת מאבטח

.2

המאבטח לא מודע אם מדובר
בפח"ע או פלילי

הסיבות והגורמים


אירוע עכו /015



אירוע מג'דל כרום .1.0



האירועים הנ"ל ייצרו דריכות ואווירה מתוחה בקרב
מאבטחי המתקן1



המאבטח לא מצליח לעצור את הרכב ,הנהג לא נשמע
לקריאות המאבטח1

חוזקה:
המאבטחים חותרים למגע
ורצים לעבר הרכב במטרה
לעוצרו ולמנוע המשך סיכון חיי

.3



למאבטחים לא ברור האם האירוע פלילי או ע"ר פח"עי1



המאבטח מצליח לעצור את הרכב ,אולם הרכב מתחיל
בנסיעה נוספת כאשר המאבטח מאורו 'תלוי' על דלת הנהג1

אדם

.4

חוזקה:
המאבטח מאורו צימר מכניס
חלק מגופו לתוך הרכב (מצד
הנהג) ע"מ למשוך בלם יד
ולדומם את הרכב1

.5

חולשה:
המאבטחת מבצעת ירי ביד אחת
כדור בודד לעבר הפגוש האחורי
של הרכב -אין נפגעים 1



המאבטח מבצע פעולה המסכנת את חייו ,לדבריו ע"מ
להפסיק את העבירה ולמנוע סיכון חיי אדם 1



המאבטחת סברה שמדובר באירוע פלילי -ניסיון דריסת
מאבטח ע"ר אירוע הסד"צ של תושבי האזור יום קודם1



במצלמת האבטחה נראית המאבטחת מבצעת ירי ביד אחת
כשהיא מאחורי הרכב  ,והירי שהמאבטחת ביצעה לא היה
מונע את עצירת הרכב בשום מקרה מאחר והמאבטחת לא
הייתה בזווית ירי לעבר הגלגלים1
*המאבטחת לא זכרה שביצעה ירי ביד אחת ,הערכה כי
הדבר נבע מלחץ וחוסר מיומנות ( 5חודשים בתפקיד)1

מסקנות מרכזיות:
.1

האירועים שהביאו לאירועי סד"צ במתקן מייצרים אווירה מתוחה ודריכות בקרב מאבטחי המתקן.

.2

המאבטח מאורו צימר והמאבטחת שקד וולנסקי חותרים במהירות למגע עם הרכב החשוד בהמשך
מצטרפים אליהם מאבטחים נוספים המנב"ט והסמנב"ט1
לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל ,רח' התנופה  ,7תלפיות ,ירושלים
עמוד  4מתוך 9

.3

"ערפל קרב" -בשניות הראשונות לא היה ברור מה המניע לנסיעה הפרועה ,וניתן היה לחשוב
שמדובר בניסיון לדרוס מאבטח כפעולת נקם ,דיווח המאבטח היה לא ברור שהעצים את "ערפל
הקרב"1

.4

המאבטח מאורו מכניס את פלג גופו לתוך הרכב ,בניסיון למנוע המשך נסיעת הרכב ע"י משיכת בלם
יד והוצאת מפתחות הרכב מהסוויצ'1

.5

המאבטחת שקד וולנסקי שסוברת שמדובר באירוע פלילי -ניסיון לדרוס את המאבטח מאורו ,מבצעת
ירי של כדור אחד לעבר החלק התחתון של הרכב החשוד בכוונה לעוצרו.

.6

ההחלטה על הירי על פי שיקול הדעת של המאבטחת היה לצורך הגנה עצמית ,אולם המאבטחת
ביצעה ירי ללא תכלית שהרי לא הייתה יכולה לגרום לעצירת הרכב (ירי כאשר המאבטחת ממוקמת
מאחורי הרכב) על פניו נראה כי הירי נבע מתוך לחץ וחוסר מיומנות .

לקחים מבצעיים וערכיים ליישום:

.1

הלקח
יש לבצע בתדירות גבוהה יותר תרגול מאבטחים
לשיפור מרכיב קבלת החלטות ותגובות באירועים
חריגים על מנת למנוע תרחיש בו יגרם נזק גדול
מהתועלת בביצועו1

.2

יש להטמיע בהדרכות ואימונים טקטיים את אופן
הדיווחים בעת אירוע (נדב"ר)

גורם אחראי

לו"ז לביצוע

כל מנב"ט 2רמ"ש

.1./1.5

מדור הכשרות
כל מנב"ט2רמ"ש

.1./1.5

יש להטמיע בהדרכות למאבטחים את ערך החתירה

.3

למגע תוך הפעלת שיקול דעת ,כמו כן יש לחדד את נושא
כל מנב"ט2רמ"ש
נוהל פתיחה באש -התנאים לביצוע ירי, ,חובת צמצום
וזיהוי האובייקט (שמירה על זווית ירי) ,חשוב להדגיש כל מד"ר
כי ירי לעבר גוף הרכב ברב המקרים אינו יכול להביא
לעצירתו 1

.1./1.5
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לקח לרמה ממונה (המלצות ):
מיועד ל:

הלקח לרמה הממונה

גורם אחראי ביחידה
למעקב אחר יישום

.1

אירועים חריגים של שימוש בנשק ופגיעה בנפש
,התחקיר ינוהל ע"י חט' אבטחה ורישוי 1

כל מנב"ט1

רמ"ד גו"צ

.2

מומלץ כחלק משמירה על כשרות מבצעית לבצע
אימון באמצעות סימולטור  +בוחן ידע ,לחיזוק
נושא קבלת ההחלטות באירוע חריג.

רמ"ח אבטחה
מנב"ט ארצי  -משרד
הבריאות

ר' תחום משרדי
ממשלה וגו"צ1

.3

מומלץ להפיץ תחקיר זה למוסדות ההכשרה
למנב"טים מונחים ולמערך הפרוס בשטח

מנב"ט ארצי

רמ"ד הכשרות

אישור ודגשי מפקד ממונה רמ"ח אבטחה:
שם המפקד :

(לא ענישה)

דרגה :

תפקיד :

.1

יש להעביר תחקיר זה ללמידה רוחבית

.2

יש לחדד נוהלי נדב"ר -קוד דווח בעת אירוע חריג

.3

כל אירוע שיש בו שימוש בנשק\פגיעה בנפש התחקיר ינוהל ע"י המנחה המקצועי -משטרת ישראל1

.4

יש לזמן את המאבטח מאורו צימר לקבלת תעודת הערכה על שסיכן עצמו תוך חתירה למגע

חתימת מפקד ממונה :נצ"מ אמיר קליין רמ"ח אבטחה\ חתום במקור
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לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל ,רח' התנופה  ,7תלפיות ,ירושלים
עמוד  7מתוך 9

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל ,רח' התנופה  ,7תלפיות ,ירושלים
עמוד  8מתוך 9

לשכת ראש חטיבת האבטחה – משטרת ישראל ,רח' התנופה  ,7תלפיות ,ירושלים
עמוד  9מתוך 9

