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 הנחיות ביטחון ובטיחות לצוותים בתחנות/מתקני מד"א 

 
הנכם מתבקשים להנחות את הצוותים להגביר ערנות בתחנות ובמתקני מד"א ובמקומות בהם יתקיימו 

ולנהוג עפ"י כללי הביטחון המפורטים להלן, בדגש על זיהוי חפצים אבטחות ופעילות מד"א כל שהי 
 וכלי רכב שאינם מוכרים:חשודים, דמויות חשודות 

בתחנות במתקנים בהם קיימים אמצעי מיגון ואבטחה )שערי כניסה ויציאה מבוקרים/נשלטים,  .1
 מערכת טמ"ס, אינטרקום, קורא כרטיס, מקודד וכד'( 

חובה לבצע שימוש מלא באמצעים הקיימים, כולל תשאול מושכל למטרת סינון ובקרה של  .2
 כנס לתחנות/מתקנים.יהמבקשים לה

יש לשאול ולברר למטרת הגעתו.  -ם הנמצא כבר בתחנה/מתקן ם קיים חשד לגבי אדם מסויא .3
למשטרה, למוקד הארצי ולח"מ  לדווח מידית למוקד המרחבי/מנהל, -במידה ומתעוררת בעיה 

 בכל אמצעי העומד לרשותכם.
רדים, לנעול את דלתות וחלונות התחנה/מתקן, לרבות חדרי מגורים, מש -רוע יבעת הזנקה לא .4

 מחסנים וכד'.
לנעול אמבולנסים, נט"נים, ניידות דם ורכבי שרות הנמצאים בתחנה/מתקן, לרבות כוננים  .5

 בבתים )באמצעות אזעקה, מנעולי הגה, סירנה, פנסים מהבהבים(.
, שלא ניתן להפעיל בו GPSחל איסור מוחלט לקחת אמבולנס כונן שלא הותקנה בו מערכת  .6

 בו מנעול הגה.סירנה "במצב כונן" ושאין 
 בנוסף: המוקד יבצע מעקב אחר כל תנועה בלתי מורשית של אמבולנס/נט"ן/ניידת דם. .7

יש לבקש ולקבל סיוע משטרתי כדי להגיע אל  -במקרים קיצוניים של נפגע בתוך ההמון  -
  הנפגע, להוציאו ולהביאו לנקודת טיפול.

יש לדרוש  -באזיקים בול ו כבכל מקרה בו נדרשים צוותי מד"א לטפל ולפנות נפגע שנעצר א -
 שוטר מלווה באמבולנס.

ולפעול  1000 יש לדווח מידית למוקד המרחבי על אירוע -בכל מקרה של תקיפת צוותי מד"א  -
 להפנות את תשומת ליבו למקרה. יש -ות. במידה ונמצא שוטר במקום עפ"י ההנחי

 
 לתשומת לבכם:

. חפץ משלוח חשוד, או חזק ע"י בעליוואינו מ, הטבעיתנמצא בסביבתו ו אינ, אינו מוכרשחפץ  חפץ חשוד
צינור  מזוודה, חבילה, קופסא,תיק, המוסווה באריזה כל שהיא כמו: ה מטען חבלגם עלול להיות חשוד 

 מתכת, מיכל גז המחוברים לסוללה או למתג ומוליך חשמלי כלשהוא. 
שבגדיו נראים (, )מעיל בקיץ האוירשבגדיו אינם מתאימים למזג , אדם הלבוש בצורה מוזרה אדם חשוד

ופעם עצבנית , שהליכתו מחשידה )פעם רגועה ואיטית מדי נראה מנופח בצורה מוזרה,, שגדולים וארוכים
שתנועות , שקטלא שניראה מות ומזיע, או אדוות חיוורפניו ש, שמשנה תנוחות כל זמן קצר מדי( ומהירה

 וימתהלך עם תיק גדול על גופו ואחת מיד, מאוגרפות כל הזמןו ישיד ו נמצאות בכיסים,ישיד גופו מוזרות,
 נמצאת בתוך התיק וכד'. 

 :רכב חשוד
בהם נמצאים  ליד מקומותמיוחד בבמתחם התחנות/מתקנים, או בסמוך להם, רכב לא מוכר החונה 

רכב בעל , רכב החונה זמן רב מהצפוי(, וכו'חשמל כוח , חמצן, מתקני דלק, מתקנים חיוניים) אנשים רבים
ות הזיהוי אינן נראות ישלוח רכב ומוזנח, אחרת, רכב ישן מהשטחים, דיפלומטית אולוחית זיהוי 

למתגים  המחובר מכסה תא המטען פתוחים בחלקם, רכבו ומכסה מנוע ,יודלתותשרכב  מקוריות,
 לרכב בצורה מוזרה. המוצמד או מטען מכל סוג שהוא, ריםתולמוליכי חשמל מאול

חשש להמצאות חפץ, רכב, אדם חשוד בתחנות/מתקני מד"א/מקום האירוע, יש לפעול כאשר קיים 
 כדלקמן:

שמירה להציב  ובמידת האפשר כל מי שנמצא באזור החפץ או המפגע לטווח בטוח,להרחיק  .1
 כדי למנוע גישה לאזור המטען או המפגע., בטווח מתאים פיזית,

 נטרלו.או ל אין לגשת למטען או למפגע ולנסות לגעת בו, .2
וקיימת נוכחות )במידה  חבלן למקום.ניידת/ולבקש שישלחו  להודיע למשטרת ישראל .3

 יש ליידעם מידית(. -משטרתית/חבלן במקום 
 מרחבי שיעביר המידע למוקד הארצי ולח"מ.להודיע למוקד ה .4
 עם הגעת החבלן יש להישמע להוראותיו ולסייע לו ככל שנידרש. .5
 
 

 ,  סמ"גחוטר אטיאס                                                                           
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