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 67951121 : אסמכתא

 סגני מפקדי מחוזות
 קציני אג"מ מחוזיים

 קציני מודיעין מחוזיים
 קציני אסירים מחוזיים

 קציני טכנולוגיות מחוזיים
 מפקדי מחוזות

 ראשי אגפים
 ראשי חטיבות

 עוזרת נציבת בתי הסוהר

 ריענון להטמעה ויישום לקחים -תחקיר חפירת מנהרות בביס"ר שטה וגלבוע הנדון: 
 איום המנהרות בראי אירועי חפירת מנהרות שיטה וגלבוע:  סימוכין

 : כללי .1

 2014ובחודש אוגוסט  ,נחשפה מנהרה באגף הביטחוני בביס"ר שטה 2014בחודש יוני  .א

 לבוע. באגף הביטחוני בביס"ר גנוספת נחשפה מנהרה 

האסירים הביטחוניים על כלל ארגוניהם מהווים פוטנציאל לבריחה אם וכאשר תהיה קרקע  .ב

 אשר תאפשר את היתכנות הדבר.

 בעקבות אירועים מכוננים אלו הופקו מסקנות רבות למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד. .ג

ים ע"י סגל שנים מהאירועים אנו עדים לכרסום בלקחים ואי הכרת האירוע ששכיום, לאחר  .ד

 בתי הסוהר.

בבתי  ",הלכה למעשה" ,יישומםופן את לקחי התחקירים ואשוב לאחר שבחנתי בחלוף השנים ו .2

 , כלהלן :מסקנות התחקירשל כי קיימת חובת ריענון לנכון מצאתי  ,הסוהר

 : הכרת תחקיר חשיפת מנהרות שטה וגלבוע .3

התנהלות שב"ס מול ל ועל מדובר באירועים מכוננים אשר השפיעו רבות על הארגון בכל

כיר את יבארגון המשרת כל איש סגל  . מצופה כיבפרט אוכלוסיית האסירים הביטחוניים

יש להקפיד על הצגת תחקירי  .ואת דרכי יישומם בשטח ,זהמכונן המסקנות אשר עלו מתחקיר 

אירוע של חפירת מנהרות מבתי סוהר גלבוע ושטה לכלל משמרות הביטחון ועובדי יום 

 והמחוזות. ת היחידהושונות ברמהגרת המא"מ והדרכות במס
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 : ניוד אסירים ביטחוניים .4

בשל אי העברתם של אסירים בין אגפים ותאים, דבר  , בין היתר,חפירת מנהרות אלו התאפשרה

 אשר אפשר את ביצוע החפירה ללא מידע מודיעיני מקדים. 

אסירים המועברים  נדרש לוודא כי תי הסוהר הביטחוניים,מבצעי "טיפול שורש" בב בעת ביצוע

עדיין קיימים אסירים שבגינה סיבה מיוחדת קיימת נלבחון באם  ישוהתאים.  אגפיםהבין 

וקביעת תכנית בשיתוף גורמי  במהלך השנה האחרונה אשר טרם נויידו מתאיהםביטחוניים 

 .כליאה ומודיעין ולניודם בהתאם

 : מעבר בין שלבי בניה ותיקי שטח .5

 ,קיים תיק שטח אשר מפרט את מרכיבי הביטחון בביס"ר, אגפים, מכלולים מתקן בשב"סבכל 

יחידת מצדה ממשק מקצועי למול תיקי השטח מחייבים עדכון שוטף ו .וכיו"ב מקומות תעסוקה

 חליםכחלק מיישום בג"ץ תנאי מחייה, שינוי ייעוד אגפים ועוד,  לצורך ביצוע פעולות בעת חרום.

גפים השונים. על כן, יש להקפיד על עדכון כלל פקודות הקבע המקומיות, תמורות רבות בא

יובהר כי  תוכניות חירום ותיקי שטח למתן מענה בהתאם לצרכי האגף ולייעוד החדש בהתאם.

 כל תכנית בניה מצריכה אישור של גורמי ביטחון במעבר משלב לשלב.

 : היסטוריה אגפית .6

מפקדים מתחלפים ומתמנים במקומם מפקדים הפיקוד על בתי הסוהר משתנה לפרקים, 

קיימת חשיבות לתיעוד היסטוריה במצב זה,  חדשים לאחר ביצוע הליכי חפיפה מתאימים.

ותקלות מבצעיות ע"מ לשמר את  , תחקיריםיחידתית ואגפית, אירועים ייחודיים, שינויים מבניים

באופן אגפית יש לציין את תיעוד ההיסטוריה יחידתית וה הידע ודרכי הפעולה בכל נקודה.

 מסמך החפיפה בין המפקדים.מפורש במסגרת 

 : אפקטיביות החיפושים .7

 והמעצר את תכניות החיפושים בכלל בתי הסוהר קציני האג"מ המחוזיים ובראשית השנה אישר

 01-3006נוהל  הע"מ שקיימו מפקדי היחידות ובהתאם לניתוח האיומים היחידתי. על בסיס 

ולות המחייבות בעת ביצוע חיפוש בתא אסירים. החיפוש יבוצע בהתאם מפרט את ביצוע הפע

לשלב את  הימ"ז ויחידות מתבקש  לתכנית שאושרה ויכלול שיקוף הציוד בתא ובדיקת א.א.פ.

 מכפיל כוח משמעותי בביצוע המשימות.כמיוחדות בחיפושי היחידות 

 : בדיקת א.א.פ מקצועית .8

מות הכליאה בצורה קפדנית תוך מעורבות קציני ביצוע בדיקת אמצעים פיזיים בכלל מקו

מפרט את ה 01-2025ביטחון , בהלימה לנוהל לבחינת ביצוע הבדיקות בצורה יסודיתמ האג"

וללא דילוג על שלבים בביצוע  ,עקרונות ביצוע בדיקת אמצעי אבטחה פיזיים במתקני שב"ס

 הבדיקה.
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 : בדיקת חללים .9

ביכולה לבחון ייעודית שבדיקה גאולוגית על ידי חברה מזה מספר שנים לא בוצעה ביחידות בהן 

לפנות לחטיבת הביטחון ולבקש נדרש  באם קיימת גלישת קרקע ו / או חפירות בשטח הביס"ר.

הסוהר  מתן עדיפות לבתילבחינת הקרקע תוך  (או חברה אחרת)זימון חברת "גיאוסנס" 

 הביטחוניים.

 .טיפולכם המסורידיעתכם ו .10

 

 


