טיפול שירות בתי הסוהר בפינוי אסירי
מבית הסוהר דמו באירוע השרפה בכרמל
תקציר
שב"ס( הוא ארגו הייררכי המורכב ממטה נציבות
שירות בתי הסוהר )להל
שב"ס ,מחוזות ובתי סוהר .על פי פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב ,1971
תפקידיו ויעדיו של שב"ס ה $להבטיח כי כלואי $יוחזקו במשמורת בטוחה ונאותה.
במהל %היו $הראשו לשרפה פינה שב"ס אסירי $משני בתי סוהר :מבית הסוהר
דמו פונו  493אסירי ,$רוב $פונו תחילה לבית הסוהר כרמל ומש $פונו לאחר מכ
לבתי סוהר אחרי .$מבית הסוהר כרמל פונו  420אסירי .$לפינוי האסירי $הפעיל
שב"ס סדר כוחות מבצעי של  514איש.
במועד השרפה בכרמל פיקד גונדר משנה )גנ"מ( בני תייאר על בית הסוהר דמו ;
מפקד מחוז
גונדר מיכאל )מיקי( חלפו פיקד על מחוז הצפו של שב"ס )להל
צפו ( ;1רב גונדר בני קניאק שימש כנציב שב"ס .2בתחילת אפריל  2011מונה
רב גונדר אהרו פרנקו לנציב שב"ס.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק את האופ שבו שב"ס ניהל את פינוי בית הסוהר דמו
במסגרת אירוע השרפה בכרמל .בבדיקה הוש $דגש על סוגיות של פיקוד ושליטה
בנושא פינוי בית סוהר ,ובכלל זה סדרי הפעלת מרכזי שליטה והפעלת כוחות סיוע.
על פי ממצאי הבדיקה הועלו מסקנות ותובנות המבוססות על המסד הנורמטיבי שעל
פיו אמור שב"ס לפעול באירוע חירו $המחייב פינוי בית סוהר ,ועל ניתוח של
השתלשלות האירועי .$בחינה זו התחשבה ג $בכ %שמדובר בפינוי ראשו מלא של
בית הסוהר ובתנאי הקיצו של השרפה שבה $התקיי $הפינוי.
הביקורת בוצעה לסירוגי בחודשי $ינואר  2011אפריל  .2012הביקורת נעשתה
בנציבות שב"ס ,במחוז צפו של שב"ס ,בבתי הסוהר דמו וכרמל ובגדוד "נחשו " של
שב"ס שבמחוז צפו  .3לצור %הבדיקה נעזר צוות הביקורת ג $במסמכי $שוני$
שהעמיד לרשותו שב"ס ,ובכלל זה פקודות ונהלי ,$יומני מבצעי $ותחקיר שב"ס.
__________________

1
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ביולי  2011מונה גונדר חלפו לסג נציב שב"ס.
רבגונדר קניאק סיי את תפקידו באפריל .2011
יחידה המופקדת על ליווי אסירי ,התערבות ואבטחה.
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כמו כ נעזר צוות הביקורת בתמלול רשתות הקשר המשטרתי ובתרשומות מפגישות
ע $בעלי תפקידי $בשב"ס ובמשטרה .באוגוסט  2011העביר משרד מבקר המדינה
למבוקרי $טיוטה ראשונה של דוח הביקורת לקבלת התייחסות .$בנובמבר 2011
נפגשו מבקר המדינה וצוות הביקורת ע $בעלי תפקידי $שביקשו ,נוס -על העברת
הערותיה $בכתב לטיוטת דוח הביקורת ,ג $להשמיע בעל פה .בהתא $לכללי הצדק
הטבעי העביר משרד מבקר המדינה למבוקרי $בפברואר  2012טיוטה נוספת לקבלת
תגובת .$במר 2012 .העביר משרד מבקר המדינה לחלק מה $טיוטה נוספת לקבלת
תגובת.$

עיקרי הממצאי
ההיערכות המבצעית של שב"ס לטיפול באירועי בבתי הסוהר
המסד הנורמטיבי
פיקוד ושליטה )פו"ש( מצייני $פיקוד של מפקדי $על כוחות שהוכפפו לה,$
הכוונת $והפעלת $באמצעות :מת פקודות ,הנחיות ,והוראות ברורות ,שתכלית
מילוי המשימה והשגת המטרה וכ תיאו $ופיקוח .למימוש הפו"ש קבע שב"ס
פקודות ונהלי.$
פ ק ו ד ו ת ל פ י נ ו י א ס י ר י  : $שב"ס קבע מדרג של פקודות לפינוי מתקני
הכליאה :הפקודה הארצית ,הפקודה המחוזית ופקודת בית סוהר .בפקודות אלה
נקבעו כללי $מנחי $לפינוי אסירי ,$כללי הדיווח על הפינוי לגורמי שב"ס ולגורמי$
חיצוניי ,$סדרי הפינוי ,הגורמי $המאשרי $ואמצעי הפיקוד והשליטה הנדרשי$
לצור %ניהול אירועי .$על פי הפקודה הארצית ,על מפקד המחוז לקבוע ,על פי היק-
האירוע וחומרתו ,א $יש צור %שבית הסוהר יקבל מיחידות שונות במחוז תגבורת של
כוח אד $או אמצעי סיוע והוא הגור $המוסמ %לאשר את הפעלת $של כוחות תגבור
מחוזיי .$הפעלת תגבורת בדרג הארצי תהיה באישור נציבות שב"ס בלבד ,בי היתר
בהתא $להערכות מצב .בפקודה המחוזית נקבע כי מפקד מבצע הפינוי בדרג מתק
מפקד המחוז .לפי הפקודה
הכליאה הוא מפקד בית הסוהר ,ובדרג המחוז
קמב" .המחוז( אחראי לפעולות
המחוזית ,קצי המבצעי $של המחוז )להל
התיאו $ע $יחידת נחשו וע $חטיבת הביטחו בשב"ס לצור %קבלת סיוע באמצעות
תגבורת של כוחות ואמצעי ,$לתיאו $מול משטרת ישראל וכוחות הסיוע וההצלה,
תיאו $ע $צה"ל ותיאו $בי היחידה המפנה ליחידות הקולטות.
יודגש כי האחריות המוטלת על שב"ס לניהול פינויו של בית סוהר באירוע שרפה
רחב היק ,-הינה בתו %מסגרת האחריות הכוללת של המשטרה לפיקוד ולשליטה על
ניהול האירוע ,תו %שיתו -פעולה ע $כוחות עזר אחרי $וקבלת סיוע מה.$
פקודות להתמודדות ע $הפרות סדר בעת פינוי בית סוהר:
אחד האיומי $שיש להביא בחשבו בעת פינוי אסירי $בגי שרפה ,הוא הפרות סדר
והתפרעויות של אסירי) $להל הפס"ד( .על מנת להיער %להשתלטות על אירועי$
כאלה קבע שב"ס פקודות מיוחדות שנועדו לתת מענה לאירוע הפס"ד בקנה מידה

210

טיפול שירות בתי הסוהר בפינוי אסירי מבית הסוהר דמו באירוע השרפה בכרמל

רחב המתרחש בו זמנית במספר מוקדי .4$כמו כ הוכנה פקודה משותפת לשב"ס
ולמשטרה אשר נועדה לאפשר התמודדות ע $מצב קיצו חמור שבו שב"ס אינו
מסוגל להתמודד בכוחות עצמו ע $ריבוי זירות שבה מתרחשות הפס"ד בעת ובעונה
אחת.5
ל ק ח י  $מ ת ר ג י ל י  : $ליקויי $ולקחי $הנוגעי $לפיקוד ושליטה הועלו ג$
בתחקירי $שביצע שב"ס בעקבות תרגילי כוננות שער %בשני $אחרונות .לאחר
אירוע השרפה בכרמל ער %שב"ס תחקיר .התחקיר בח  ,בי היתר ,את מידת יישו$
הלקחי $מתרגילי $מחוזיי $וארציי $שעשה שב"ס בשני ,2010 2008 $בתרחיש
של פינוי בתי הסוהר כתוצאה משרפה ,שיטפו ופגיעת טיל בסביבת בית הסוהר.
לצד לקחי תרגילי $שנלמדו ויושמו בעת אירוע השרפה בכרמל ,ציינו עורכי התחקיר
כי לא יושמו הלקחי $שחייבו השתלבותו של נציג שב"ס בחפ"ק האחוד ושיפור
בניהול שטחי הכינוס.
מער %הפיקוד והשליטה על אירועי$
מ ר כ ז י ש ל י ט ה  :מרכזי השליטה )המשל"ט והחמ"ל( בדרגי $השוני $של
שב"ס הנציבות ,המחוזות ובית הסוהר ה $כלי העזר העיקריי $העומדי $לרשות
המפקד בניהול אירוע משמעותי ,וה $משמשי $לפיקוד ,שליטה ,תיאו $ובקרה
בעניי הפעילות המבצעית של היחידות המעורבות ,לגיבוש תמונת מצב מבצעית
עדכנית ,ולקבלת החלטות.
על סמ %תמונת המצב שמגבשי $במרכזי השליטה ,על המפקדי $לקיי $הערכת
מצב .מדובר בהלי %שבמסגרתו מקבלי $המפקדי $החלטות לגבי הדר %הטובה
ביותר למילוי המשימה ,לנוכח המטרה ובמסגרת האילוצי ,$בהתחשב בדרכי פעולה
אפשריות.
באירוע חירו ,$על פי הפקודות ,יש להפעיל במטה נציבות שב"ס מרכז שליטה
נציבותי ארצי )להלו מש" ( הפועל מול המשל"טי $של המחוזות ומול המשל"טי$
של היחידות הארציות .6במש" אמורי $להשתת -נציגי $מהאגפי $ומהחטיבות
בשב"ס וכ נציגי $מגורמי חו .רלוונטיי $כאשר ראש ענ -אבטחה או ראש ענ-
מבצעי $בחטיבת הביטחו ישמש כ"מנהל האירוע" במש"  .באירוע חירו $על
המחוז לתגבר את המשל"ט המחוזי ולפתוח חמ"ל מחוזי ,ועל בית הסוהר להקי$
חמ"ל משלו .7החמ"לי $יאוישו על ידי מפקד ועל ידי קציני המטה של המחוז או של
בית הסוהר ,בהתאמה ,ובכלל $קצי המבצעי) $להל קמב" .(.ע $פתיחת החמ"ל
תועבר השליטה מהמשל"ט אליו ,והמשל"ט יוסב לגו -ביצוע של החמ"ל שיטפל,
__________________
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פקודת "נדודי שינה",
פקודת "סורג"  התמודדות ע הפס"ד רבזירתי.
לשב"ס מספר יחידות ארציות :יחידות "נחשו"" ,מצדה" ו"דרור"" .מצדה"  יחידת השתלטות
המוסמכת ומוכשרת לטפל באירועי מורכבי" .דרור"  יחידה מקצועית ארצית לבילוש ולמודיעי.
באירועי חריגי מפעילה המשטרה ג חפ"ק בסמו למקו האירוע ,ובעת שהתרחש אירוע השרפה
בכרמל הקי מרחב חו של המשטרה בסמו לצומת הכבישי  721ו) 672צומת דמו( חפ"ק
לטיפול בשרפה.
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בי היתר ,בהיבט התכנוני של המש %הפעילות .בכל מרכזי השליטה יש לנהל יומ
מבצעי $ולתעד בו את כלל הפעילות המבצעית.
כ ו ח ו ת ל ה ת מ ו ד ד ו ת ע  $ה פ ר ו ת ס ד ר  :לצור %טיפול בהפס"ד הוקמו
בשב"ס חמש מסגרות המוגדרות " ֵ
לבנות סיוע" ,8ובכלל לבנה אחת מבית הספר
הארצי של שב"ס ,שבמתח $מטה שב"ס ברמלה )להל בי"ס ניר( .הפעלת לבנת
ההפס"ד תהיה באישור נציבות שב"ס בלבד ,בי היתר בהתא $להערכות מצב.
חטיבת הביטחו בשב"ס היא האחראית להפעלת לבנות הסיוע ומתוק -כ %היא
הקובעת אילו כוחות יש לגייס ולא יופנה כל אחד מה .$הלבנות כפופות למפקד
המחוז שבתחומו ה פועלות ,אול $מבחינת המשימה המבצעית ה כפופות למפקד
בית הסוהר שאליו יישלחו .לבנות הסיוע ייקלטו בידי המחוז או בית הסוהר בשטח
הכינוס שייקבע.
מ ע ר כ ו ת ה ק ש ר  :אמצעי הקשר נועדו להבטיח שליטה על ניהול הכוחות וכ
לאפשר העברת פקודות ומידע באופ רצו ,-אמי ומידי .לפי כלל יסוד בפיקוד
ושליטה על כוחות ,לאחר שנמסרו הנחיות או פקודות יש לוודא כי ה התקבלו.
שב"ס שלא כצבא וכמשטרה אינו מצויד במכשירי קשר רדיו אלחוטיי $רב
גליי) $דו כיווניי .($בהיעדר תקשורת אלחוטית כזו ,הודעות והוראות שעל מטה
שב"ס או מטה מחוז למסור לגורמי $רבי $הנמצאי $בתנועה )הודעות בתפוצה
רחבה( מועברות למפקדי $באמצעות רשת מירס ,או הזימונית )מכשיר ביפר( או
באמצעות התקשרות למכשיר הסלולארי לכל אחד מהמנויי.$
ש ט ח י כ י נ ו ס  :לשטח כינוס תפקיד חשוב בהפעלת כוחות בעת שמתרחש אירוע
חירו ,$ובייחוד א $מדובר באירוע שבו מופעלי $סדרי כוחות גדולי $מיחידות שונות.
שטח הכינוס אמור לאפשר למפקד ולמפקדות שליטה בכוחות כשה $מרוכזי$
ומרוחקי $מאזורי הסיכו תו %יכולת הכוונת כוחות אלה וקבלת החלטות על הפעלת$
בהתא $לנסיבות ולצרכי $המשתני $במהירות אגב התפתחות האירוע .בפקודת
שב"ס נקבע כי כוחות התגבור ירוכזו בשטח כינוס שייקבע מראש וייקלטו בו בידי
המחוז או בית הסוהר .האחריות להפעלת לבנות הסיוע ,ע $הגעתה לשטח כינוס,
מועברת למחוז שב"ס שהזמי את לבנת הסיוע.

אירועי היו הראשו  פינוי בית הסוהר דמו
דרכי הגישה לבית הסוהר דמו
בית הסוהר דמו שוכ ברכס הכרמל ,סמו %לצומת דמו )צומת הכבישי 721 $ו (672
ובקרבת היישוב עספייא וקיבו .בית אור  .לדרכי $המאפשרות גישה לבית הסוהר
וחילו .ממנו הייתה חשיבות מרובה לעניי ניהול הפינוי מבית הסוהר דמו  ,ולכ
להל יפורטו דרכי $אלה:
דר %כביש  ,6עד להתחברות לכביש  ,70מש $לכביש  ,672עד צומת דמו ומש $דר%
כביש  ;721או דר %כביש החו) -כביש  (2לחיפה ,ובמחל -עתלית לפנות מזרחה לכיוו
__________________
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צומת אור )צומת הכבישי 4 $ו  (721ולעלות בכביש  ;721א $נחס $כביש  721מכיוו
צומת אור לכיוו קיבו .בית אור אפשר להמשי %בכביש  2או  4לכיוו חיפה ,לעלות
בכביש דר %פרויד ומש $דר %כביש אוניברסיטת חיפה כביש  672להגיע לצומת
דמו ומש $דר %כביש  .721ההגעה מצפו האר .אפשרית ג $באמצעות נסיעה מכיוו
יגור ,דר %כביש  ,752ובהמש %דר %העיר נשר )כביש  (705לאוניברסיטת חיפה
כביש  672הגעה לצומת דמו ומש $דר %כביש  ;721אפשרות נוספת עלייה
ממפגש הכבישי 752 $ו  7212לכביש  7212ומש $לכביש  ,672מדרו $מזרח
לאוניברסיטת חיפה ,הגעה לצומת דמו ומש $דר %כביש .721
יצוי שפינוי בית הסוהר דמו כרו %בהכרח בנסיעה בכביש  :721מזרחה לצומת דמו
מרחק של  1.6ק"מ ומש $בכביש  ,672א $הפינוי יהיה לכיוו מזרח; או מערבה
לצומת בית אור )מפגש ע $כביש הכניסה לקיבו .בית אור ( ובהמש %לכיוו צומת
אור מרחק של  7.3ק"מ א $הפינוי יהיה לכיוו מערב.
ע $תחילת השרפה קבע מפקד מחוז צפו בשב"ס מודל פינוי ,ולפיו האסירי $מבית
הסוהר דמו יפונו תחילה לבית הסוהר כרמל דר %כביש  721וכי ציר זה ישמש ג$
כציר להגעת כוחות החילו .וההצלה .הכוונת סבבי הפינוי בזמ יציאת $ונסיעת$
נעשתה על ידי המשטרה.
תיאור האירועי $וההחלטות
החלטות על פינוי בית הסוהר דמו
להל תיאור השתלשלות ההחלטות והאירועי ,$החל מההודעה הראשונה על השרפה
שקיבל מפקד בית הסוהר דמו ) 12:00בער (%ועד לאסו אוטובוס צוערי שב"ס.
 .1את הדיווח הראשוני על השרפה קיבל מפקד בית הסוהר דמו  ,גנ"מ בני תייאר,
בשעה  12:00בער .%בשעה  12:30בער %פנה מפקד בית הסוהר למפקד מחוז צפו של
שב"ס ,גונדר מיכאל )מיקי( חלפו  ,וביקש להפעיל פקודה מחוזית לתגבור כוחות בי
יחידות המחוז והמלי .לפניו לפנות את בית הסוהר .בשעה  12:35הוכרז על מצב
חירו $בבית הסוהר .בשעה  12:46הפעיל מפקד מחוז צפו פקודה מחוזית לתגבור
כוחות במחוז.
קמב" .המחוז ,סג גונדר )סג"ד( שמואל לביא ,פנה בסמו %לאחר השעה ,12:30
לדבריו ,בשמו של הסממ"ז 9בבקשה להפעלת סיוע בדרג הארצי למחוז צפו  .בקשתו
נמסרה לראש ענ -המבצעי $בשב"ס ,והוא העביר אותה לסג הנציב וראש אג-
מבצעי $גונדר דב לוצקי כדי שיבח א $לאשרה; סג הנציב אישר את הבקשה.
בשעה  12:48הפעיל שב"ס את לבנת בי"ס ניר ,ובכלל זה קורס הקציני ,$כסיוע
לפינוי בית הסוהר דמו  .בסמו %לאחר השעה  14:32ביקש קמב" .המחוז מרע"
מבצעי $לפצל את כוח הסיוע מבית הספר ניר כ %שאוטובוס הצוערי $ייסע במישרי
לבית הסוהר דמו והאוטובוסי $של קורס המש"קי $ושל קורס סוהרי הקבע ייסעו
__________________

9

יש גרסאות סותרות בנוגע לזהות הגור במחוז הצפו של שב"ס אשר יז את הפנייה לנציבות בעניי
הפעלת סיוע בדרג הארצי; בעניי זה  ראו להל.

213

השרפה בכרמל דצמבר  2010מחדלי ,כשלי ומסקנות

לבית הסוהר כרמל; רע" מבצעי $העביר את הבקשה לסג הנציב שאישר את
הבקשה.
בשעה  12:50ובשעה  13:10הורה מפקד המחוז ,לדבריו ,לעוזר הקמב" .ולקמב".
המחוז ,סג"ד שמואל לביא ,בהתאמה ,לפתוח חמ"ל מחוזי בבית הסוהר כרמל
ולהקי $שטח כינוס לכוחות הסיוע של המחוז בסמו %לו .בשעה  13:20העלה סג
מפקד המחוז )להל הסממ"ז( ,תת גונדר )תג"ד( אלברט לנקרי ,את רמת הכוננות
במחוז.
ב  12:45נפתח מרכז שליטה נציבותי )מש" (; בשעה  14:25הוק $חמ"ל מחוזי
בשטח בית הסוהר כרמל ורק בשעה  16:15בער %התחיל לפעול שטח כינוס מוסדר
א -הוא בשטח בית הסוהר כרמל.
בד בבד יצאו מפקד מחוז צפו  ,הסממ"ז ,וקציני $נוספי $ממפקדת המחוז ,הצמודה
לבית סוהר חרמו  ,לאזור הכרמל .מפקד המחוז הגיע לבית הסוהר דמו סמו %אחרי
השעה  13:20בער .10%כמו כ יצאו נציב שב"ס וסגנו ממטה שב"ס ברמלה לבית
הסוהר דמו  ,כל אחד ברכב השירות שלו .ה $עלו בכביש  721לכיוו בית הסוהר דמו
ונעצרו בצומת בית אור בשעה  14:15בער %בחסימה שבוצעה בשל אש על הכביש.
בשעה  14:25בער %ה $פגשו במקו $את מפקד מחוז צפו של משטרה ואת נציב
כבאות והצלה .הנציב וסגנו ,חזרו לצומת אור  ,והגיעו לבית הסוהר דמו בשעה 15:25
בער %לאחר שנסעו דר %אוניברסיטת חיפה כביש .672
 .2בסמו %לשעה  13:20התקרבה האש לגדרות בית הסוהר ,עש חדר לאגפי$
והתעורר חשש שהאסירי $ייפגעו משאיפתו .האסירי $בתאי $דפקו על הדלתות
והוחלט להוציא $לחצר בית הסוהר.
 .3כאמור ,ע $תחילת הפינוי החליט מפקד מחוז צפו שהאסירי $יפונו ,כשלב
ביניי ,$לבית הסוהר כרמל ,השוכ בסמו %לצומת אור  ,בנסיעה בכביש  ,721וכי
כוחות החילו .יגיעו לבית הסוהר דמו מצומת אור  ,דר %כביש  .721זאת לדבריו,
בשל קרבתו של בית סוהר דמו לבית הסוהר כרמל ;11הצור %לפנות את האסירי$
בסבבי $מהירי $נוכח אי ודאות בנוגע לקצב והיק -ההתייצבות הצפויה של כוחות
נחשו מבתי המשפט לבית הסוהר דמו ; דלילות התנועה בכביש  721לעומת כביש
האוניברסיטה ) ;(672והתרחקות ממוקד האש שנמצא באותה עת במזרח.
בסיו $הערכת המצב שקיי $מפקד מרחב חו -של המשטרה בשעה  12:40בער %הוא
מינה את מפקד תחנת זיכרו יעקב) ,להל מת"ח זיכרו ( לנציג המשטרה לפינוי
בית הסוהר .הכוונת כל סבבי הפינוי בזמ יציאת $ונסיעת $נעשתה על ידו.

__________________
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בתחקיר שב"ס צוינה השעה  13:20כשעת הגעתו של מפקד המחוז לבית הסוהר דמו .בתחקיר של
בית הסוהר דמו נכתב כי מפקד המחוז הגיע לבית הסוהר דמו ב .13:50במפגש מחוזי שקיי מפקד
המחוז של שב"ס לשחזור האירוע ציי כי" :ביומ רשו שעה ."14:00
המרחק בי בתי הסוהר הוא כ 8.1ק"מ הנסיעה ביניה נמשכת כ 16עד  20דקות.

טיפול שירות בתי הסוהר בפינוי אסירי מבית הסוהר דמו באירוע השרפה בכרמל

מידע על הסכנות בכביש 721
 .1בשעה  14:10קיי $נציב כבאות והצלה דאז ,רב טפסר שמעו רומח התייעצות
בצומת בית אור ע $מפקד שירותי כבאות חיפה ,סגנו וקצי המבצעי $של שירותי
כבאות חיפה )להל קצי אג" $של שירותי כבאות חיפה(; דעת $הייתה כי יש
לפנות את האסירי $לכיוו האוניברסיטה )כביש  ;(672רב טפסר רומח העביר
דברי $אלו לנציב שב"ס ולמפקד המחוז של המשטרה.
כביש  721בקטע שבי צומת בית אור לבית הסוהר דמו נסגר לתנועה בי  14:15ל
 14:49ג $לכוחות החילו .וההצלה.
 .2בשעה  14:30בער %הודיע מפקד שירותי כבאות חיפה למפקדי $של המשטרה
ושל שב"ס ,בעת שהיו מכונסי $ברחבה הסמוכה לבית סוהר דמו  ,כי קטע כביש
 721מכיוו בית הסוהר דמו מזרחה לכיוו אוניברסיטת חיפה פנוי ,וכי כוחות
הכיבוי מגני $עליו מפני האש; לגבי קטע כביש  ,721מכיוו בית סוהר דמו מערבה
לכיוו כביש  4צומת אור  ,הודיע מפקד שירותי כבאות חיפה כי אי בידיו תמונת
מצב באשר לסיכוני האש על הציר וכי כוחות הכיבוי מרכזי $מאמ .לאבטח את
הקטע של ציר  721מבית הסוהר לכיוו אוניברסיטת חיפה כציר מילוט לכוחות
החירו.$
 .3סמו %לפני השעה  ,15:00בהתייעצות שהתקיימה בבית הסוהר דמו בי מפקד
מחוז צפו של המשטרה ומפקדי $משב"ס ,מהמשטרה ומשרותי הכבאות ,מסר
קצי אג" $של שירותי כבאות חיפה שציר הפינוי צרי %להיות מצומת בית אור
מזרחה לכיוו צומת דמו  ,ושקטע הכביש מצומת בית אור מערבה לכיוו צומת אור
צרי %להישאר סגור.
פינוי האסירי מבית הסוהר דמו
בפועל ,האסירי $מבית הסוהר דמו פונו בשישה סבבי :$שני הסבבי $הראשוני$
שיצאו בשעות  13:40ו  14:00פונו מערבה דר %כביש  721לבית הסוהר כרמל; א%
ארבעת הסבבי $האחרוני $שיצאו משעה  14:30ואיל %כבר פונו דר %כביש 672
השינוי במסלול חל במרבית הסבבי $ונעשה על ידי מפקדי $בשטח ,עקב סיכוני
האש שהתגלעו שבכביש .721
אשר לנתיב הנסיעה לכלא בו הגיעו כוחות נחשו שסייעו בפינוי של אסירי :$עד
שעה  14:15הגיעו כוחות מיחידת נחשו לבית הסוהר דמו דר %כביש  ,721מצומת
אור  .לאחר מכ בשל סגירת כביש  721בקטע שבי צומת בית אור לבית הסוהר
דמו  ,משעה  14:15ואיל %בשל סיכוני האש ,כוחות הסיוע מיחידת נחשו של מחוז
צפו הגיעו לבית הסוהר דמו דר %כביש  ,672ולא מכביש  ,721כנקבע במודל הפינוי.
בהמש %היו $לאחר שהאש החלה להתפשט מערבה לכיוו בית הסוהר כרמל
הנחתה המשטרה בשעה  20:40להעביר את האסירי $שפונו מבית הסוהר דמו וכ
את אסירי בית הסוהר כרמל והכלא הצבאי הסמו %כלא  6למתקני כליאה אחרי$
במחוז וכ למתקני כליאה במחוזות אחרי.$

215

השרפה בכרמל דצמבר  2010מחדלי ,כשלי ומסקנות

אסו

אוטובוס הצוערי$

 .1כאמור ,בשעה  12:48הפעיל שב"ס את לבנת בי"ס ניר כסיוע לפינוי בית הסוהר
דמו  .לבנת הסיוע מבי"ס ניר נחלקת לארבע מסגרות של קורסי :$שתי מחלקות
קורס הקציני ;($מחלקת קורס מש"קי ;$מחלקת
מקורס צוערי שב"ס )להל
קורס סוהרי קבע שב"ס .כמפקד קורס הקציני $שימש סג"ד אמנו יהבי .בשעה
 13:08נקרא מפקד קורס הקציני $למפקד בי"ס ניר ,והלה מסר לו כי מתחוללת
שרפה באזור בית הסוהר דמו וכי עליו להגיע לבית הסוהר דמו ע $צוערי קורס
הקציני .$לבנת הסיוע מבי"ס ניר נסעה בשלושה אוטובוסי :$שתי מחלקות קורס
הקציני $נסעו באוטובוס אחד שיצא מביה"ס ניר ברמלה ובו  41אנשי 35) $צוערי,$
 5מפקדי $ונהג(; סג"ד רפי )רפאל( אלקלעי ז"ל מונה למפקד האוטובוס .מפקד
קורס הקציני $נסע לפניה $ברכב השירות שלו.
בשעה  14:32הפי .המש" הודעת זימונית בתפוצה רחבה ,ולפיה על כוחות הסיוע
העושי $את דרכ $לבית הסוהר דמו  ,ובכלל $מבי"ס ניר ,להתייצב תחילה בבית
הסוהר כרמל ,ולהמתי ש $להנחיות מחוז צפו  .בסמו %לאחר מכ ביקש קמב".
המחוז לפצל את כוח הסיוע מבית הספר ניר כ %שאוטובוס הצוערי $ייסע במישרי
לבית הסוהר דמו והאוטובוסי $של קורס המש"קי $ושל קורס סוהרי קבע ייסעו
לבית הסוהר כרמל; סג נציב שב"ס אישר את הבקשה .קמב" .המחוז עדכ ,
לדבריו ,את מפקד המחוז בעניי הגעתו הצפויה של כוח מבי"ס ניר לבית סוהר דמו
בשעה  15:00בער ,%כאשר הגיע לבית הסוהר דמו .
ב  14:35הפיצה המשטרה הודעת זימונית בתפוצה רחבה ,ובכלל $לגורמי $משב"ס
המנויי $על קבלת הודעות משטרה ,ולפיה כביש  721חסו $לתנועה והנסיעה לבית
הסוהר דמו תתבצע דר %כביש האוניברסיטה .בשעה  14:49הודיע מפקד מחוז צפו
של המשטרה ברשת הקשר של המשטרה כי כביש  721פתוח לתנועת כלי רכב של
כוחות ההצלה; המש" הפי .את ההודעה בזימונית למנויי שב"ס .רע" אבטחה,
המנוי על קבלת הודעות זימונית של המשטרה ,עדכ את מפקד קורס הקציני$
בטלפו בעניי סגירת הכביש ופתיחתו ,והלה הודיע על כ %למפקד האוטובוס.
 .2מפקד קורס הקציני $הגיע לצומת אור בשעה  15:10 15:05במשוער .מפקד
הקורס הסביר לשוטר במחסו $שהוא והצוערי $הנוסעי $באוטובוס שיגיע
בעקבותיו ה $משב"ס ומיועדי $לסייע לפינוי בית הסוהר דמו  .מפקד קורס קציני$
התקשר למפקד בית הסוהר דמו והודיע לו כי הוא וחניכי קורס הקציני $בדרכ$
לבית הסוהר דמו  .סמו %לאחר מכ בשעה  15:17הגיע ג $אוטובוס הצוערי$
למחסו $שבצומת אור  .השוטרי $אפשרו לאוטובוס להמשי %לעלות בכביש 721
לכיוו בית הסוהר דמו .
בי  15:30ל ) 15:31זמ משוער( מפקדת תחנת המשטרה חיפה ,תנ"צ אהובה
תומר ז"ל ,או קצי אג" $של מחוז צפו של המשטרה ,תנ"צ ליאור בוקר ז"ל )או
שניה ($חסמו את האוטובוס שטיפס מול $במעלה הכביש והנחו אותו לסוב לאחור
ולחזור על עקבותיו לכיוו מערב ,משו $שה $בדרכ $כבר נתקלו באש ממזרח.
בהמש ,%האוטובוס סב לאחור והתחיל בנסיעה כלפי מטה לאור %כ  150 100מטר,
כאשר קציני המשטרה נוסעי $ברכביה $לפני האוטובוס .ש $נתקל האוטובוס באש
שהגיעה מולו מדרו $מזרח והתפשטה במהירות לאור %הכביש .האוטובוס שנחס$
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באש התחיל לנסוע לאחור ,בהילו %אחורי ,בכיוו העלייה והצליח לעלות כ 150 100
מטר ,א %ש ,$בשעה  15:40בקירוב ,נתקל שוב באש ונעצר כשהוא לכוד באש מכל
עבריו.
באסו השרפה נספו  44איש  37אנשי שב"ס ,שלושה שוטרי ,$שני כבאי ,$נער
)צופה אש( ואזרח נהג האוטובוס .שלושה אנשי שב"ס מנוסעי האוטובוס שהצליחו
לצאת מהאוטובוס ,ולאחר שהכבאי $משירותי הכבאות עפולה דני חייט ז"ל אורי
סמנדייב ז"ל והנער אלעד ריב ז"ל התיזו עליה $מי ,$על מנת לצננ $מהחו ,$נאספו
בידי אזרח ברכבו ,והצליחו להימלט אתו יחד ולהינצל.

כשלי ותובנות
כשלי $בהפעלת מרכזי שליטה
תפקיד $של מרכזי השליטה לרכז נתוני $על כוחות ,אמצעי $ונתוני $מודיעיניי,$
לגבש ולהציג תמונת מצב עדכנית ,לעקוב אחר אופ ביצוע הנחיות המפקדי ,$לעדכ
את גורמי שב"ס הרלוונטיי $בשינויי $ובהתפתחויות ולהפי .דיווחי $ועדכוני$
למשל"טי $המחוזיי $במקרה של אירוע חריג ,ובפרט אירוע שיש לו השפעה
מערכתית על שב"ס; על סמ %מידע זה על המפקדי $לקיי $הערכות מצב ולקבל
החלטות.
מפקדי $יכולי $לנהל את האירוע מתו %מרכזי השליטה או לצאת בעצמ $לזירת
האירוע .א %א $ה $מחליטי $להגיע למקו $האירוע ,עליה $להבטיח כי הוקמו
מרכזי שליטה ,כי ה $מאוישי $ופועלי $כנדרש בפקודות ובנהלי $וכי ה $מספקי$
לה $באופ שוט -תמונת מצב עדכנית לצור %ביצוע הערכת מצב וקבלת החלטות.
 .1מרכזי הפיקוד והשליטה של שב"ס משל"טי $וחמ"לי $לא פעלו כנדרש
בהתא $לפקודות שב"ס .חריגה זו הייתה בדרג נציבות שב"ס ,בדרג מחוז צפו ובדרג
בית הסוהר דמו  .מרכזי השליטה לא תוגברו בכוח אד ,$כנדרש ,החמ"ל המחוזי
הוק $באיחור וחמ"ל בית הסוהר דמו לא הוק $כלל; מרכזי השליטה לא ריכזו מידע
עדכני על המתרחש ,והרישו $ביומ המבצעי $היה חלקי ולא שיק -את המציאות
העדכנית .מרכזי השליטה לא יצרו תמונת מצב עדכנית ושוטפת על מהל %הפינוי ,ועל
היק -הכוחות שהופעלו ושנאספו בבית הסוהר דמו  ,ולא אספו מהמשטרה מידע
בייחוד על זמינות צירי התנועה ומסוכנות $בסביבת בית הסוהר דמו ; ממילא מידע
זה לא הועבר על יד $למפקדי .$בנסיבות אלה לא מילאו מרכזי השליטה את
תפקיד $כמסייעי $למפקדי $בשטח בזמ אמת ,ה להפצה ולמימוש של הפקודות,
וה כמייצרי תמונת מצב עדכנית במציאות של סכנה המתפתחת והמשתנה.
המש" הפי .הודעות זימונית ובה חיתוכי מצב והודעות .א %בשעות הראשונות של
אירוע השרפה אירעו מקרי $בה $מפקדי האירוע מפקד המחוז ,הסממ"ז ,מפקד
בית הסוהר דמו וקמב" .המחוז לדבריה $בשל היות $בנסיעה או בשל שט-
האירועי ,$לא קראו הודעות מבצעיות ובה הודעות בעלות משקל רב שהועברו
בביפר :הודעה על הפעלת לבנות הסיוע ככוחות תגבור ארציי $ועל הגעה לשטח
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הכינוס בחניית בית הסוהר כרמל .לפיכ ,%לטענת ,$ה $לא ידעו ,12בזמ אמת ,כי
הופעלו כוחות הסיוע הארציי $וחלק מכוחות הסיוע לא ידעו שבית הסוהר כרמל
נקבע כשטח כינוס.
המש" לא וידא ,כפי שראוי היה שיעשה ,כי בעלי התפקידי $הרלוונטיי $קיבלו את
ההודעות שהעביר בזימונית מה הודעות בעלות חשיבות מבצעית רבה על הפעלת
כוחות סיוע ארציי ,$על דרכי הגישה לבית הסוהר דמו  ,לרבות חסימות של דרכי
גישה ,ועל הפקודות שניתנו לכוחות להגיע לשטח הכינוס בבית הסוהר כרמל תחילה
וכי ה $פועלי $על פיה .
אשר לאי קריאת הודעות זימונית משרד מבקר המדינה מעיר לשב"ס כי מכשירי
הזימונית של שב"ס ה $האמצעי של הארגו להעברת הודעות והנחיות; אי קריאת
הודעות והנחיות יש בה כדי לסכל את ביצוע המשימה ויש לראותה בחומרה.
 .2המפקדי $הבכירי $של שב"ס ובה $נציב שב"ס דאז ,רב גונדר בני קניאק; סג
נציב שב"ס דאז ,גונדר דב לוצקי ,מפקד מחוז צפו של שב"ס דאז ,גונדר מיכאל
)מיקי( חלפו  ,וסגנו ,תג"ד אלברט לנקרי ,נסעו לבית הסוהר דמו  ,העבירו ביניה$
מידע באופ ישיר ,בשיחות שקיימו זה ע $זה ,א %לא דרשו ממרכזי השליטה לרשו$
את הפקודות וההנחיות שנתנו ,וחשוב לא פחות להפי .אות בתפוצה המתחייבת,
לוודא קבלת על ידי הנמעני $לה  ,לוודא ביצוע הפקודות מול המפקדי $בשטח
ולספק לה $תמונת מצב עדכנית ומהימנה על הליכי פינוי בית הסוהר דמו ; ג $לא
נמצא תיעוד על הערכות מצב שערכו ועל ההחלטות שהתקבלו בה .
הסממ"ז ,המשמש כקצי אג" $מחוזי ,וקמב" .המחוז ,כממוני $על החמ"ל המחוזי
ועל רצ -הפיקוד והשליטה באירוע חירו $לא וידאו שהמשל"ט המחוזי שבבית
הסוהר חרמו יתוגבר ויתפקד כנדרש עד להפעלת החמ"ל המחוזי בבית הסוהר
כרמל.
סדרי פינוי בית הסוהר דמו
ככלל ,חשוב לתכנ מראש את סדרי הגעת $ויציאת $של כוחות חילו .והצלה לאירוע
הכרו %בסיכו לחיי אד $ולרכוש ובמקרה דנ לפינוי בית סוהר ,זאת בהתחשב
בתנאי $הסביבתיי ,$כמו דרכי גישה ומילוט וקשיי תנועה בכבישי $בגי עומס
תנועה .הדבר אמור להיעשות בתיאו $ע $המשטרה ,האחראית לניהול האירוע
ולשליטה על צירי התנועה .הדבר אמור א -להיעשות כמה פעמי $במהל %האירוע
עקב הנסיבות והאיומי $המשתני.$
כאמור ,ע $תחילת האירוע קבע מפקד מחוז צפו של שב"ס מודל פינוי ולפיו אסירי
בית הסוהר דמו יפונו מערבה לכיוו צומת אור  ,בכביש  ,721עד לבית הסוהר כרמל
כשלב ביניי $לפינוי $לבתי סוהר אחרי .$מפקד המחוז ג $החליט שכוחות הסיוע
ממחוז צפו יגיעו לשטח הכינוס בבית הסוהר כרמל ומש $ייסעו בכביש  721לבית
__________________
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הסוהר דמו  .יוזכר כי מפקד מרחב חו -מינה את מת"ח זיכרו לנציג המשטרה
לפינוי בית הסוהר .הכוונת כל סבבי הפינוי בזמ יציאת $ונסיעת $נעשתה על ידו.
בשעות הראשונות של השרפה הלכו וגברו סיכוני האש לאורכו של כביש ,721
וכאמור ,בהזדמנויות שונות )בשעה  14:30 ,14:10ובשעה  15:00בער (%התריעו
נציגי $משירותי הכבאות לפני מפקדי המשטרה ושב"ס על סכנות אלה והמליצו
לפניה $לסגור את כביש  721בקטע שבי צומת אור לצומת בית אור ולפנות את
האסירי $דר %כביש האוניברסיטה )כביש  .(672בהקשר זה יודגש כי בשעה 15:00
בער ,%מסר קצי אג" $של שירותי כבאות חיפה לפני קציני משטרה ושב"ס שציר
הפינוי צרי %להיות מצומת בית אור מזרחה לכיוו צומת דמו  ,ושקטע הכביש
מצומת בית אור מערבה לכיוו צומת אור צרי %להישאר סגור.
אול $נתיב הפינוי כביש  721מערבה לכיוו כביש  4ששב"ס קבע לפינוי בית
הסוהר דמו ולהגעת כוחות הסיוע אליו נותר בעינו כל זמ האירוע ,א -שסיכוני האש
בנתיב זה הלכו וגברו וא -ששירותי הכבאות המליצו לפני קציני המשטרה ושב"ס
לפנות את האסירי $דר %כביש האוניברסיטה .13יוער כי סבבי הפינוי השלישי
והרביעי ,שיצאו משערי בית הסוהר דמו בשעות  14:30ו  15:30עוד לפני אסו
האוטובוס כבר לא נסעו בכביש  721עקב סיכוני האש ;14ג $כוחות הסיוע מיחידת
נחשו של מחוז צפו נסעו החל משעה  14:15בכבישי $אחרי .$זאת בעקבות
החלטות שקיבלו מפקדי $שנתקלו באש בשטח ולא בעקבות הערכת מצב שבה נותחו
הסיכוני $בכבישי $והוחלט על ציר פינוי חלופי.
נוכח השתנות מידת הסיכו לאורכ $של קטעי $מכביש  721והמלצותיה $של נציגי
שירותי הכבאות ראוי היה שמפקד מחוז צפו  ,שקבע את מודל הפינוי הראשוני ,יבח
מחדש ,בהתייעצות ע $מפקד המחוז של המשטרה ,בשעות הקריטיות של האירוע
את נתיב הפינוי של האסירי $והגעת כוחות הסיוע ,ובהתא $יפעל לעדכ את מודל
הפינוי .בחינה מחדש של מודל הפינוי נדרשה בייחוד אחרי השעה  14:00שעה
שסבב הפינוי השני וכוחות הסיוע מהמחוז כבר נתקלו באש בכביש  ,721וזאת
בהתחשב בהיק -הכוחות שהיו בבית הסוהר דמו ובנחיצות כוחות נוספי ,$במספר
האסירי $שפונו ושעוד נותרו לפינוי ובקיומ $של צירי פינוי והגעה חלופיי.$
משרד מבקר המדינה מעיר לשב"ס כי אחריות שב"ס לאסיריו וסוהריו חלה ,לא רק
בבית הסוהר ,אלא ג $לאור %כל דרכי הפינוי ודרכי הגישה; אחריות המשטרה לצירי
התנועה אינה פוטרת את השב"ס מלהתעדכ  ,באמצעות מרכזי השליטה ,על הסכנות
בצירי התנועה כפי שחוו מפקדי ,$סוהרי $ואסירי $אגב ניסיונות פינוי דר %כביש
 721ובהתא ,$ובהיוועצות חוזרת ע $גורמי המשטרה הרלוונטיי ,$לחזור ולבחו את
החלטותיו לגבי יעדי ודרכי פינוי האסירי $ודרכי הגישה של כוחות הסיוע.

__________________
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בעניי זה  ראו פירוט בדוח הביקורת "משטרת ישראל  פיקוד ושליטה על אירועי ומבצעי ",
בפרק "מידע על סיכוני אש בכביש ."721
סבב הפינוי הרביעי הופנה מערבה לכביש  721א* נבל בשל האש על הכביש ,והופנה לנסיעה
מזרחה דר* כביש .672
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הפעלת כוחות סיוע לפינוי בית הסוהר דמו
הפעלת כוחות לטיפול באירוע חירו $מחייבת שיקול דעת באשר לסדר הגודל של
הכוח ,להתאמתו לאיו $הנשק -ולתרחיש המתגבש .כדי לתכנ פינוי בית הסוהר
בגי שרפה ,יש לתת את הדעת להרכב אוכלוסיית האסירי ,$לדרגת מסוכנות$
ולסיכוני האש ה כדי להבטיח שהליכי הפינוי יתקיימו כנדרש ללא סיכו מיותר
של כוחות הסיוע ,וה לצור %מניעת הפס"ד .ענ -מבצעי $בשב"ס הוא המוסמ%
להפעיל לבנות סיוע לטיפול בהפרות סדר ,בהתא $להערכות מצב.
גונדר דב לוצקי אישר את הפעלת כוח התגבור הארצי ,בלי שנמצא כי הוא שקל את
היק -הכוחות והאמצעי $הנחוצי $ואת היקפ $של אלה שהופעלו ,בלי לקיי$
הערכת מצב מתועדת המתחשבת באיומי $שנשקפו בתחילת האירוע או בהמשכו ,א-
שהיה עליו לעשות כ מתוק -אחריותו להפעלת כוחות סיוע בדרג הארצי .ג $גורמי
הפיקוד האחרי $בנציבות שב"ס ובמחוז צפו הנציב ,מפקד מחוז צפו )שעודכ
בדיעבד על ידי הנציב על אישור הפעלת לבנת הסיוע( ,רע" מבצעי $בשב"ס
)שהעביר את בקשת המחוז לאישורו של סג הנציב( לא ביצעו בתחילת אירוע
השרפה וחשוב לא פחות במהל %הפינוי ,ניתוח והערכת מצב מתועדי $לבחינת
עדכניות הצור %בסיוע והיקפו ,על פי היק -האירוע וחומרתו ,ובשי $לב להיק-
הכוחות שהוזעקו והגיעו לסיוע בפינוי ולסיכוני האש.
קביעת שטח כינוס והגעת כוחות הסיוע אליו
לשטח כינוס תפקיד חשוב בהפעלת כוחות בעת אירוע ,ובייחוד כשמדובר באירוע
שבו מופעלי $סדרי כוחות גדולי $ומגווני $ונדרשת קבלת החלטות להפעלת $נוכח
נסיבות וסיכוני $המשתני $במהירות ,ותו %סיכו חיי אד ,$ובכלל זה באירוע של
התמודדות ע $שרפה .הצור %בהפעלת שטח כינוס אכ נקבע בפקודות שב"ס.
מפקד מחוז צפו הורה ,לדבריו ,שכוחות הסיוע מהמחוז ,שעל הפעלת $הורה,
יתרכזו בשטח הכינוס במגרש החנייה הסמו %לבית הסוהר כרמל .אשר לשטח כינוס
לכוחות הסיוע הארציי $שעל הפעלת $החליטה נציבות שב"ס בשעה  14:32הפי.
כאמור המש" הודעת זימונית ולפיה על כוחות הסיוע הארציי $ובכלל זה לבנת בי"ס
ניר להתייצב תחילה בבית הסוהר כרמל להיער %בהתא $להנחיות מחוז צפו .
מפקד מחוז צפו הורה על הקמת שטח כינוס בבית הסוהר כרמל ,א %לא וידא ששטח
הכינוס הוק $ושהכוחות אכ עושי $בו שימוש ,ושמתבצע בו רישו $של הכוחות
שהגיעו אליו ויצאו ממנו .ג $סג מפקד המחוז ,המשמש כקצי אג" $מחוזי ,וקמב".
המחוז ,כממוני $על רצ -הפיקוד והשליטה באירוע חירו $לא וידאו ששטח הכינוס
בבית הסוהר כרמל מופעל כנדרש בפקודות ,ושכוחות הסיוע אכ יגיעו אליו.
בפועל שטח הכינוס בבית הסוהר כרמל לא הוסדר כנדרש בפקודות עד לשעה 16:15
בער .%עד אז עברו דרכו רק מיעוט של הכוחות וג $אלה לא נרשמו ולא הוכוונו .ויש
בכ %משו $הפרה ברורה של פקודות שקבע שב"ס .הדבר לא אפשר למפקדי $בשטח
לקבל תמונה מלאה על היק -כוחות התגבור ולווסת את הגעת $לבית הסוהר דמו .
יתר על כ  ,לסביבת בית הסוהר דמו הגיעו כוחות רבי $של שב"ס ומשטרה שיצרו
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עומסי תנועה גדולי $בכניסה לבית הסוהר והקשו על הפיקוד והשליטה ,תו %סיכו
הכוחות.
חלק מכוחות הסיוע שלא קראו את הודעת הזימונית ,או שלא היה ברשות $מכשיר
זימונית ,לא ידעו על הצור %להגיע לשטח הכינוס בבית הסוהר כרמל והגיעו במישרי
לבית הסוהר דמו .
אשר לכוח הסיוע מקורס הקציני :$כאמור ,בסמו %לאחר השעה  14:32ביקש
קמב" .המחוז לפצל את כוח הסיוע מבית הספר ניר כ %שאוטובוס הצוערי $ייסע
במישרי לבית הסוהר דמו והאוטובוסי $של קורס המש"קי $ושל קורס סוהרי
קבע ייסעו לבית הסוהר כרמל.
משרד מבקר המדינה מציי כי דרישת קמב" .המחוז מרע" מבצעי $בשב"ס
להפנות כוחות סיוע במישרי לזירת האירוע ולא לשטח הכינוס נעשתה ללא תיאו$
מראש ע $מפקדיו מפקד המחוז והסממ"ז ,ובניגוד לפקודתו של מפקד המחוז
שלדבריו הורה שכוחות הסיוע של המחוז יגיעו תחילה לשטח הכינוס בבית הסוהר
כרמל.
יוער כי בתחקיר שעשה שב"ס צוי כי לקחי $בנושא ניהול שטחי כינוס הופקו עוד
בתרגילי $שביצע שב"ס בעבר א %אלה לא יושמו בעת ניהול הפינוי מבית הסוהר
דמו .
תיאו $והעברת מידע בי

שב"ס למשטרה

לתיאו $ולהעברת מידע בי כוחות חירו $והצלה הפועלי $באירוע חירו $נודעת
חשיבות רבה .באירוע חירו $תמונת השטח משתנה חליפות ,משתני $האיומי $על
הכוח ,והכוחות נדרשי $לשנות את מקומ $ואת ותפקיד $על מנת להתאי $את עצמ$
למצב המשתנה .בשל כ %בפקודות ובנהלי $השוני $נקבע ,כל גו -על פי הנחיותיו ,כי
על הגופי $הפועלי $באירוע חירו $לשלוח נציגי $למרכזי השליטה של הגו -האחר.
בפועל ,לא השתת -נציג שב"ס בחפ"ק מרחב חו -של המשטרה ,שהוק $בסמו%
לצומת דמו ולא במשל"ט של מחוז צפו במשטרה .נציג שב"ס ג $לא השתת-
בהערכות המצב שקיי $מפקד מרחב חו -של המשטרה בשעה  ,12:40בשעה 15:00
בער %ובשעה  .19:00נציג שב"ס הצטר -לצובר החפ"קי $שהקימה המשטרה בחניו
אוניברסיטת חיפה רק בשעה  24:00בער %בסופו של היו $הראשו לשרפה; כלומר,
זמ רב מאוד לאחר פרו .השרפה ולאחר אסו האוטובוס.
ג $בחמ"ל המחוזי של שב"ס שהוק ,$כאמור ,בבית הסוהר כרמל לא נכח נציג
מטע $המשטרה; ובמש" לא נכח עד לאחר שהתרחש אסו האוטובוס נציג מטע$
המשטרה והוא הגיע למש" בשעה  18:00בער %בלבד.
 .1לפיכ ,%בי היתר ,מרכזי השליטה של המשטרה לא קיבלו עדכו בדבר
דר%
ההחלטה של מג"ד נחשו צפו משעה  14:21לקבוע את כביש 672
האוניברסיטה כציר להגעת כוחות נחשו  ,בעקבות סגירתו לתנועה של קטע כביש
 721מצומת בית אור ועד לבית הסוהר דמו בשעות  14:49 14:15ובדבר ההחלטות
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לפנות את האסירי $דר %כביש האוניברסיטה משעה  14:30ואיל .%כתוצאה מכ %לא
היה בידיה $מידע חיוני הנוגע לסדרי פינוי האסירי $והגעת כוחות הסיוע אל בית
הסוהר דמו לצור %גיבוש תמונת מצב למפקדי $בשטח.
 .2כאמור ,בהזדמנויות שונות ,בשעות  ,15:00 14:10התריעו נציגי $משירותי
הכבאות לפני מפקדי המשטרה ושב"ס על סכנות אלה והמליצו לפניה $לסגור את
כביש  721בקטע שבי צומת אור לצומת בית אור ולפנות את האסירי $דר %כביש
האוניברסיטה )כביש .(672
לא נמצא כי התראות והמלצות אלה של שירותי הכבאות הועברו על ידי מפקדי
שב"ס למרכזי השליטה של שב"ס.
עיקר הקשר השוט -בי המשטרה לשב"ס נעשה באמצעות מת"ח זיכרו של
המשטרה א %לא הייתה זרימת מידע סדורה בי מפקדות שב"ס לבי מפקדות
המשטרה על המתרחש בשטח .ביומני המבצעי $של שב"ס והמשטרה לא תועדו
הפקודות ,ההנחיות והמידע שהועברו בי המשטרה לשב"ס .הנה כי כ ,%השיח בי
שב"ס ובי המשטרה התנהל "בציר מפקדי "$המטפלי $באירוע בסמו %למקו$
התרחשותו ,ולא "בציר מפקדות" א -שהמפקדות ה שאמורות לאסו -את המידע
המצטבר ,לגבש תמונת מצב מקיפה ,עדכנית ,מתכללת ומדויקת של האירועי$
ולהפי .באופ שוט -את המידע לכלל הגורמי $הרלוונטיי $באירוע לרבות אלו
הפועלי $בשטח.
גרסאות
האירוע

סותרות

באשר

לפקודות

שונות

שניתנו

לניהול

במהל %הביקורת מסרו בעלי תפקידי $בכירי $בשב"ס גרסאות סותרות באשר למת
ההוראות לפתיחת חמ"ל מחוזי ,להקמת שטח כינוס ,ולגור $שביקש להפעיל כוחות
סיוע ארציי.$
ריבוי הגרסאות הסותרות בסוגיות מבצעיות משמעותיות ממחיש את הצור%
שבהפעלה תקינה של מרכזי שליטה והצור %ברישו $ותיעוד החלטות המפקדי$
ביומני המבצעי $בסמו %ככל שנית למועדי קבלת ובמעקב אחר ביצוע  ,דבר שלא
נעשה במקרי $אלה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי ראוי היה שתהלי %בירור הגרסאות ימוצה במהל%
התחקירי $והבדיקות הפנימיות לש $מיצוי הבירור העובדתי; דבר שלא נעשה.

אחריות מפקדי שב"ס במסגרת האירוע
תפקוד $של מפקדי $אינו נבח רק בעת שגרה אלא ג $ואולי ביתר שאת בעתות
חירו $ובעת שמתרחשי $אירועי חירו .$ע $התפתחות השרפה לכדי איו $על בית
הסוהר דמו פעלו הסוהרי $והמפקדי $של שב"ס ,בתנאי אי ודאות ותו %סיכו
חייה ,$לפינוי האסירי $מתו %דאגה לחיי האסירי $והסוהרי .$ע $זאת ,וכפי
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שהדברי $משתקפי $ומפורטי $בדוח ביקורת זה ,היו בניהול האירוע כשלי$
ומחדלי $של מפקדי שב"ס.
על בסיס הפקודות )הקבועות וההנחיות שניתנו במהל %הפינוי( והנהלי $של שב"ס,
וכ על בסיס לקחי הארגו מתרגילי $בח משרד מבקר המדינה את סוגיית אחריות$
של מפקדי שב"ס לליקויי $שהתגלו בניהול פינויו של בית הסוהר דמו  .בחינה זו
התחשבה ג $בכ %שמדובר בפינוי ראשו מלא של בית סוהר ,ובתנאי הקיצו של
השרפה בה $התקיי $הפינוי.
)א( מ פ ק ד מ ח ו ז צ פ ו ד א ז  ,ג ו נ ד ר מ י כ א ל ) מ י ק י ( ח ל פ ו  :גונדר
מיקי חלפו כיה בתפקיד מפקד גוש צפו של שב"ס בשני 2004 2000 $וכמפקד
מחוז צפו בשני .2011 2008 $מפקד מחוז צפו ניהל את פינוי בית הסוהר דמו תו%
סיכו אישי רב.
מפקד המחוז נושא באחריות הכוללת לנעשה במחוז וכ באחריות הישירה לפיקוד על
פינוי בית הסוהר דמו שכ על פי פקודות הפינוי ,מפקד המחוז הוא מפקד הפינוי
בדרג המחוז; עליו לאשר פינוי של בית הסוהר ולקבוע ,על פי היק -האירוע וחומרתו,
א $יש צור %שיחידות המחוז יתגברו את בית הסוהר בכוח אד $ובאמצעי .$כמפקד
האירוע עליו לוודא ישירות או באמצעות הכפופי $לו כי הוקמו מרכזי השליטה,
אשר אמורי $לסייע לו בניהול האירוע ולספק לו את תמונת המצב ואת המידע
המעודכ לצור %גיבוש החלטותיו ,וכי ה $מתפקדי $כנדרש; עליו לקיי $הערכות
מצב מפע $לפע $בהתא $להתפתחות האירוע ולהשתנות הנסיבות ובהתבסס על
תמונת המצב שיצרו מרכזי השליטה ,לקבל החלטות בהתא $לכ %ולוודא כי הנחיותיו
מבוצעות.
כפי שפורט לעיל ,מרכזי הפיקוד והשליטה האמורי $לסייע למפקד המחוז בניהול
האירוע משל"ט וחמ"ל מחוזיי $לא פעלו כנדרש ,בהתא $לפקודות שב"ס :ה$
לא תוגברו בכוח אד ;$החמ"ל המחוזי הוק $רק בשעה  ,14:25א %עד אז לא פעל
משל"ט מחוזי כגור $המבצע את עבודת החמ"ל .הרישו $ביומני המבצעי $היה
חלקי ולא שיק -את המציאות העדכנית; מרכזי השליטה לא ריכזו ולא העבירו
למפקד המחוז מידע עדכני על המתרחש; לא יצרו תמונת מצב עדכנית ושוטפת על
מהל %הפינוי ,על חשש להתפרעויות והפרות סדר ,ועל היק -הכוחות שהופעלו
ושנאספו בבית הסוהר דמו  ,ולא התעדכנו ממפקדות המשטרה בנושא זמינות צירי
התנועה ומסוכנות ,$בייחוד בסביבת בית הסוהר דמו ובאשר לציר  721המולי%
לבית הסוהר .כמו כ שטח הכינוס לא תפקד עד לשעה  16:15בער ,%א -שמדובר
באמצעי שליטה לצור %ניהול האירוע.
מפקד מחוז צפו נסע לבית הסוהר דמו א %לא וידא כי מרכזי השליטה המחוזיי$
פועלי $כסדר $ולא דרש מה $להכי עבורו תמונת מצב עדכנית וא -לא דרש
שהמשל"ט המחוזי יתוגבר ויתפקד כנדרש על לפתיחת החמ"ל המחוזי .מפקד
המחוז לא וידא ששטח הכינוס אכ הוק $ומתפקד כהלכה ומה היק -הכוחות
שהגיעו אליו .מפקד המחוז לא קיי $מפע $לפע ,$נוכח השתנות הנסיבות
התקדמות הפינוי והסיכוני $הכרוכי $בו הערכות מצב מתועדות.
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מפקד מחוז צפו לא בח מחדש את תקפותו של מודל הפינוי שקבע בתחילת האירוע
א -כי במהל %האירוע השתנו הנסיבות וגברו הסיכוני $לאורכו של כביש 721
בקטע המולי %מבית הסוהר מערבה לכיוו צומת אור וכביש ) 4וכמוב ג $בכיוו
ההפו ,(%בהשוואה לאלה ששררו בעת החלטתו הראשונית .זאת על א -שבפועל ,על
פי הנחית מפקד גדוד נחשו צפו  ,כוחות נחשו של שב"ס לא פעלו משעה 14:15
ואיל %על פי מודל הפינוי שנקבע עקב אש שהתפשטה לכביש  721וסגירתו ,וה $נסעו
בכביש  ;672ופינוי האסירי $נוכח סיכוני האש לא נעשה החל משעה  14:30על
ציר  721מערבה ,דהיינו הפינוי כבר לא נעשה על פי המודל האמור.
הנה כי כ נוכח השתנות הנסיבות ונוכח המלצות נציגי שירותי הכבאות החל משעה
 14:10לפנות את האסירי $דר %כביש  672ולסגור את כביש  721מצומת בית אור
לצומת אור  ,היה על מפקד מחוז צפו לבחו מחדש החלטה זו ולהתאימה לנסיבות
החדשות .היה עליו לקיי $הערכת מצב סדורה בתיאו $ע $פיקוד המשטרה ,כאשר
בידיו המידע הרלוונטי ה ממפקדות המשטרה וה משירותי הכבאות לגבי מצב$
העדכני של צירי התנועה ,ועל בסיס הערכת היק -כוחות משטרה ושב"ס שנדרשו
והגיעו לסייע בפינוי האסירי $מבית הסוהר דמו  .אול $לא נמצא שמפקד המחוז
קיי $הערכת מצב כזו או בח מחדש את מודל הפינוי.
משרד מבקר המדינה מציי כי אחריות שב"ס ומפקדיו לאסיריו וסוהריו חלה לא רק
בבית הסוהר ,אלא ג $לאור %כל דרכי הפינוי ודרכי הגישה; אחריות המשטרה לצירי
התנועה אינה פוטרת את מפקדי שב"ס מלהתעדכ  ,באמצעות מרכזי השליטה ,לגבי
הסכנות בצירי התנועה כפי שחוו מפקדי ,$סוהרי $ואסירי $אגב ניסיונות פינוי
דר %כביש  721מערבה ובהתא $לכ %לחזור ולבחו  ,בתיאו $ע $המשטרה ושירותי
הכבאות ,את החלטותיו לגבי יעדי פינוי האסירי ,$דרכי פינוי $ודרכי הגישה של
כוחות הסיוע.
מכל האמור לעיל ,עולה כי מפקד מחוז צפו של שב"ס דאז ,גונדר מיכאל )מיקי(
חלפו  ,לקה בהיבטי $שוני $של מילוי תפקידו ,בכ %שלא פעל כמפקד האירוע
כמתחייב על פי עקרונות הפיקוד והשליטה ,15על מנת שתהא בידו תמונת מצב מלאה
על המתרחש ועקב כ %שליטתו על ניהול ההתמודדות ע $השרפה הייתה לקויה.
מדובר אפוא בכשל פיקודי של מפקד מחוז צפו של שב"ס.
)הסממ"ז( דאז ,תת גונדר
מפקד מחוז צפו
)ב ( ס ג
א ל ב ר ט ל נ ק ר י  :תת גונדר אלברט לנקרי כיה במועד השרפה בכרמל בתפקיד
הסממ"ז .ביולי  2011הוא מונה לראש חטיבת הביטחו בשב"ס .הסממ"ז אחראי בי
היתר מתוק -תפקידיו להפעלת $התקינה של מכלול המבצעי $במחוז ,של מרכזי
השליטה במחוז המשל"ט והחמ"ל המחוזיי .$הסממ"ז ,כקצי אג" $מחוזי,
אחראי ג $להפעלתו של שטח הכינוס לכוחות הסיוע ,כנקבע בפקודות שב"ס.
ע $תחילת הפינוי ,ובהנחיית מפקד המחוז ,יצא הסממ"ז ממטה המחוז והגיע לבית
הסוהר דמו בשעה  13:10בער .%ש $פעל בנחישות ובאופ רצו -לפינוי האסירי .$ע$
__________________
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שליטה" :תהלי* מת פקודות והפעלת בכוחות במשימה ,התמצאות במצב ומיקומ בכל עת ,תכנו
ושינוי מהלכי עתידיי של הכוחות" .מנחה כתיבה "הפעלת חמ"ל".
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זאת הוא לא וידא שמרכזי השליטה המחוזיי $יתפקדו כראוי ,לא הבטיח ששטח
כינוס יוק $כסדרו ,ושכוחות הסיוע אכ יגיעו אליו ,כנדרש .משרד מבקר המדינה
מעיר לסממ"ז כי ג $בהיותו עסוק בפיקוד על ניהול הפינוי מבית הסוהר דמו  ,היה
עליו למלא את המוטל עליו כקצי אג" $מחוזי ולוודא כי מרכזי השליטה ,עליה$
הוא ממונה בתוק -תפקידו ,פועלי $ושולטי $במידע על המתרחש ובתנועת הכוחות
בהתא $להנחיות .הדברי $אמורי $ג $בנוגע להפעלתו של שטח הכינוס והגעת
הכוחות אליו.
ק מ ב "  .מ ח ו ז צ פ ו  ,ס ג ג ו נ ד ר ש מ ו א ל ל ב י א  :סג"ד לביא
)ג(
מכה משנת  2008כקצי המבצעי $במחוז צפו  ,והוא כיה בתפקיד זה ג $במועד
השרפה בכרמל .קמב" .המחוז כפו -לסג מפקד המחוז ,המשמש ג $כקצי האג"$
המחוזי.
במהל %פינוי בית הסוהר דמו קמב" .המחוז לא וידא שמרכזי השליטה יתפקדו
כנדרש ,ולא הבטיח כי אלה ירכזו נתוני $ויספקו תמונת מצב ובכלל זה נתוני $על
מהל %הפינוי ועל סדר הכוחות והאמצעי $שהוזעקו לסיוע בפינוי ,וכ נתוני$
מהמשטרה ומשירותי הכבאות על סיכוני האש בצירי התנועה ,וכי ה $יעקבו אחר
ביצוע הנחיות מפקד המחוז.
)ד( ס ג נ צ י ב ש ב " ס ד א ז  ,ג ו נ ד ר ד ב ל ו צ ק י  :גונדר דב לוצקי כיה
במועד השרפה כסג נציב שב"ס וראש אג -המבצעי $של השב"ס ופרש בשנת .2011
על פי פקודת שב"ס ,ענ -המבצעי $בשב"ס הוא המוסמ %להפעיל את לבנות הסיוע
לטיפול בהפרות הסדר ,בהתא $להערכות מצב בעת מצבי חירו $או בהתא $להחלטה
אחרת .כמו כ הוא אחראי ,מתוק -אחריותו לפיקוד ולשליטה ,להפעלתה של מפקדת
השליטה הנציבותית )מש" ( לצור %מת תמונת מצב למפקדי השב"ס.
גונדר לוצקי אישר את הפעלת כוח התגבור הארצי בלי שנמצא כי הוא שקל ,מפע$
לפע ,$את הצור %בהפעלתו בהתא $להערכת מצב מתועדת ובלי שהתחשב באיומי$
הקיימי $והמשתני $לא בתחילת האירוע ולא במהלכו.
)ה( נ צ י ב ש ב " ס ד א ז  ,ר ב ג ו נ ד ר ב נ י ק נ י א ק  :רב גונדר בני קניאק
כיה בשני 2011 2007 $כנציב שב"ס .האחריות הכוללת למוכנותו של שב"ס,
להפנמת של הפקודות ולניהול אירוע חירו $על פי הפקודות מוטלת על נציב שירות
בתי הסוהר ,רב גונדר בני קניאק.
לדעת משרד מבקר המדינה ,לפיקוד שב"ס אחריות כוללת לאופ תפקודו של שב"ס
במסגרת פינוי בית הסוהר דמו  ,ואחריות זו רובצת מטבע הדברי $תמיד לפתחו של
הדרג הפיקודי העליו של שב"ס.

סיכו והמלצות
בשני $האחרונות נער %השב"ס לטיפול בתרחישי קיצו בבתי הסוהר ובכלל זה
בתרחיש של שרפה .נכתבו תוכניות ופקודות ,ואלה תורגלו .באירוע השרפה בכרמל
נדרש השב"ס לפנות את בית הסוהר דמו ומאוחר יותר פינה ג $בית הסוהר כרמל.
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פינוי פיזי מלא של בית סוהר לא נער %בשב"ס בשני $האחרונות ,לא באופ מבצעי
ולא במסגרת תרגיל.
במסגרת הבדיקה בדבר התנהלות שירות בתי הסוהר בפינוי בית הסוהר דמו
התרש $משרד מבקר המדינה ,כי מפקדי שב"ס שניהלו את האירוע עשו זאת
במסירות לשלו $האסירי $הנתוני $במשמורת ,$תו %גילוי אומ .לב אישי ונטילת
סיכו רב בניסיו להציל חיי .$ע $זאת מבקר המדינה מעיר כי שב"ס לא היה ערו%
כנדרש לטיפול בפינוי בית הסוהר דמו בהיבטי $של פיקוד ושליטה על הכוחות,
הפעלת מרכזי שליטה ובכלל זה יצירת תמונת מצב נאותה על הסיכוני $והשתנות$
תמונת מצב חשובה ביותר לצור %תהלי %קבלת החלטות של מפקד האירוע ,הפעלת
שטחי כינוס ,תיאו $ושיתו -מפקדות.
נוכח הליקויי $שפורטו בדוח זה בכל הנוגע לניהול פינוי בית סוהר ועל מנת ששב"ס
יהיה ערו %להתמודד ע $אירועי $כגו מלחמה ,ירי טילי ,$מעשי טרור ,רעידת
אדמה ,שיטפונות ,שרפה ,מהומות אזרחיות ועוד ,משרד מבקר המדינה סבור כי על
שב"ס להכי עצמו ,בשיתו -הגורמי $נוספי $משטרה וכיבוי אש על מנת שיוכל
להתמודד בעתיד ע $אירועי $מורכבי $מסוג זה.

♦
מבוא
 .1שירות בתי הסוהר )להל שב"ס( הוא ארגו הייררכי המורכב ממטה נציבות שב"ס ,מחוזות
ובתי סוהר .על פי פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[ ,התשל"ב  ,1971תפקידיו ויעדיו של שב"ס ה"
להבטיח כי כלואי" יוחזקו במשמורת בטוחה ונאותה ,תו #שמירה על כבוד" ,וכ להבטיח את
מתקני" לאסירי" המתאימי" לכ #כדי לשפר את
מילוי צורכיה" הבסיסיי" ואת הקניית" של כלי" ַ
יכולת" להיקלט בחברה ע" שחרור".
בשני"  2008 2005הועברו בהדרגה לאחריות שב"ס כלל מתקני הכליאה במדינת ישראל :16מתקני
הכליאה של אסירי" ועצורי" ביטחוניי" ,שהיו באחריות צה"ל ,ומתקני הכליאה של עצורי"
פליליי" ,שהיו באחריות המשטרה .17ג" מער #ליווי האסירי" והעצורי" לבתי המשפט ולחקירות
של המשטרה ושל שירות הביטחו הכללי הועבר לאחריות שב"ס.
במאי  2011הפעיל שב"ס  30מתקני כליאה ,ומספר הכלואי" בה" באותה עת הסתכ"
בכ  ,1821,600מה" כ  14,000אסירי" )כ  8,800מה" פליליי"( וכ  7,600עצורי" )כ  3,700מה"
פליליי"( .שב"ס מעסיק כ  9,000אנשי סגל ,ותקציבו לשנת  2011היה  2.15מיליארד ש"ח.
בשב"ס שלושה מחוזות צפו  ,מרכז ודרו" .בראש כל מחוז עומד מפקד מחוז בדרגת גונדר.
במחוז צפו שמונה בתי סוהר ,ואחד מה" הוא בית הסוהר "דמו " .במועד השרפה בכרמל פיקד
__________________
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למעט מתקני לכליאת חיילי שנשארו באחריות צה"ל.
ברשות המשטרה נשארו רק מתקני מעצר להחזקת עצורי לפרקי זמ קצרי .
נוס על כ היו באחריותו כ 2,000עובדי שירות ,שה אסירי העובדי מחו! לבתי הסוהר,
וכ 1,000אסירי הנתוני בפיקוח באמצעות איזוק אלקטרוני.
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גונדר מיכאל )מיקי( חלפו על מחוז צפו של שב"ס )להל מפקד מחוז צפו ( ;19ורב גונדר בני
קניאק שימש כנציב שב"ס .20בתחילת אפריל  2011מונה רב גונדר אהרו פרנקו לנציב שב"ס.
 .2בחודשי" ינואר  2011אפריל  2012לסירוגי בדק משרד מבקר המדינה את סדרי טיפולו
של שב"ס בפינוי בית הסוהר דמו במסגרת אירוע השרפה בכרמל .הביקורת נעשתה בנציבות
שב"ס ,במחוז צפו של שב"ס ,בבתי הסוהר דמו וכרמל ובגדוד נחשו של שב"ס שבמחוז צפו .21
לצור #הבדיקה נעזר צוות הביקורת במסמכי" שוני" של שב"ס ,ובכלל זה פקודות ונהלי" ,יומני
מבצעי" ותחקיר שב"ס .כמו כ נעזר צוות הביקורת בתמלול רשתות הקשר המשטרתי ובתרשומות
מפגישות ע" בעלי תפקידי" בשב"ס ובמשטרה .באוגוסט  2011הפי /משרד מבקר המדינה
למבוקרי" טיוטה ראשונה של דוח הביקורת .בנובמבר  2011נפגשו מבקר המדינה וצוות הביקורת
ע" מפקד מחוז צפו  ,שביקש ,נוס 0על העברת התייחסותו בכתב לטיוטת דוח הביקורת ,להשמיע
את גרסתו בעל פה .בהתא" לכללי הצדק הטבעי העביר משרד מבקר המדינה למבוקרי" בפברואר
 2012טיוטה נוספת לקבלת תגובת" .במר 2012 /העביר משרד מבקר המדינה לחלק מה" טיוטה
נוספת לקבלת תגובת".
דוח הביקורת שלהל מתמקד באירוע השרפה עד לאחר אסו אוטובוס הצוערי" .בדוח זה
שלושה פרקי" מרכזיי" :ההיערכות המבצעית של שב"ס לטיפול באירועי" בבתי הסוהר; תיאור
של השתלשלות האירועי" ,החל בשעה שבה קיבל שב"ס את ההודעה על השרפה בכרמל
)ב  2.12.10בשעה  12:00בער (22#וכלה במועד התרחשותו של אסו אוטובוס הצוערי" בשעה
 15:40בער ;#ואחריות מפקדי שב"ס במסגרת האירוע.

בית הסוהר דמו  רקע
בית הסוהר דמו שוכ ברכס הכרמל בקרבת היישובי" עספייא וקיבו /בית אור  .בעת השרפה
בכרמל שימש גונדר משנה )גנ"מ( בני תייאר כמפקד בית הסוהרִ .מפקדת מחוז הצפו של שב"ס
נמצאת במתח" בית הסוהר חרמו )ליד הכפר מג'אר(.
ביו" השרפה שהו בבית הסוהר דמו  493אסירי" רוב" היו אסירי" שנשפטו בגי שהייה בלתי
חוקית בישראל )שב"ח( ,אשר חלק מה" נשפטו ג" בגי עברות פליליות נוספות ,וכ  16אסירות
ביטחוניות .במועד תחילת השרפה היו בבית הסוהר  56אנשי סגל  15קציני" 28 ,סוהרי ביטחו
ו  13סוהרי מינהלה.

__________________
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ביולי  2011מונה גונדר חלפו לסג נציב שב"ס.
רבגונדר קניאק סיי את תפקידו באפריל .2011
יחידה המופקדת על ליווי אסירי  ,התערבות ואבטחה.
להל בכל פע שתוזכר השעה שבה התרחש אירוע מסוי בלא ציו יו האירוע ,משמע שמדובר
ביו שבו פרצה השרפה בכרמל  .2.2.10
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הגישה לבית הסוהר דמו ודרכי החילו ממנו
בית הסוהר דמו נמצא בסמו #לכביש  ,721במרחק כ  1.6ק"מ מערבית לצומת הכבישי" 721
ו ) 672להל צומת דמו ( .23לדרכי" המאפשרות גישה לבית הסוהר וחילו /ממנו הייתה חשיבות
מרובה לעניי ניהול הפינוי מבית הסוהר דמו  ,ולכ להל יפורטו דרכי" אלה:
לבית הסוהר דמו אפשר להגיע מדרו" בכמה דרכי") :א( אפשר לנסוע דר #כביש  6עד
להתחברות לכביש  ,70במחל 0אליקי" לעלות לכביש  ,672ומש" לצומת דמו ודר #כביש 721
להגיע לבית הסוהר דמו  .דר #זו עוברת בכביש  ,6שהוא כביש מהיר ,ובהמש #עוברת דר#
היישובי" דאליית אל כרמל ועספייא ,בשטח בנוי ומאוכלס ,ובשל כ #נוצרי" לעתי" עומסי תנועה
במקו"; )ב( אפשר לנסוע דר #כביש החו) 0כביש  (2המולי #לחיפה ,ובמחל 0עתלית לפנות
מזרחה לכיוו צומת הכבישי"  4ו ) 721להל צומת אור ( ולעלות לבית הסוהר דמו בכביש ;721
)ג( א" נחס" כביש  721מכיוו צומת אור לכיוו קיבו /בית אור  ,אפשר לנסוע בדר #חלופית
דר #כביש  2או  4לכיוו חיפה ,לעלות לכביש פרויד ומש" דר #כביש אוניברסיטת חיפה כביש
 672להגיע לצומת דמו ומש" מערבה דר #כביש  721לבית הסוהר דמו .
מצפו האר /נית להגיע לבית הסוהר דמו בכמה דרכי") :א( נסיעה בכביש פרויד דר#
האוניברסיטה תו #התחברות לכביש  672לצומת דמו ומש" דר #כביש  721מערבה לבית
הסוהר דמו ; )ב( נסיעה מכיוו יגור ,דר #כביש  ,752ובהמש #דר #העיר נשר )כביש ,(705
לאוניברסיטת חיפה תו #התחברות לכביש  ,672לאחר מכ לצומת דמו ומש" דר #כביש  721לבית
הסוהר דמו ; )ג( עלייה ממפגש הכבישי"  752ו  7212לכביש  7212העובר בעיר נשר ומש"
לכביש  ,672מדרו" מזרח לאוניברסיטת חיפה ,ובהמש #דר #כביש  721אל בית הסוהר דמו .
יצוי שפינוי בית הסוהר דמו כרו #בהכרח בנסיעה בקטעי כביש  :721או מזרחה לצומת דמו
מרחק של  1.6ק"מ ומש" בכביש  ,672א" הפינוי יהיה לכיוו מזרח; או מערבה לצומת בית אור
)מפגש ע" כביש הכניסה לקיבו /בית אור ( ובהמש #לכיוו צומת אור מרחק של  7.3ק"מ א"
הפינוי יהיה לכיוו מערב.

ההיערכות המבצעית של שב"ס
לטיפול באירועי בבתי הסוהר
המסד הנורמטיבי
לצור #קביעת כללי" לעבודה משותפת של גורמי שב"ס ולהיערכות מוקדמת של הארגו
להתמודדות ע" מצבי" שוני" גיבש שב"ס מער #של תורות ,פקודות ,נהלי" ומנחי כתיבה.24
__________________
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באשר למקומות המוזכרי בדוח זה  ראו מפה מצורפת.
"מנחה כתיבה" הוא מסמ הנחיות כללי לכתיבת פקודות ונהלי בכל הדרגי )בדרג הנציבות ,בדרג
המחוז או בדרג בית הסוהר( בנושא מסוי .
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פקודות ונהלי" ה" מסמכי" מחייבי" של הארגו ; לעומת זאת תורה מרכזת את הידע בתחו"
מסוי" והיא משמשת מדרי #מקצועי שעל פיו ראוי לנהוג.
 : Ì È Ó Â È ‡ Ì Ú ˙ Â „ „ Â Ó ˙ ‰ Ï ˙ Â Î ¯ Ú È ‰ È · ‚ Ï ˙ Â È Á  ‰ .1עוד בשנת 2008
החל שב"ס בעבודת מטה להגדרת איומי" 25על בתי הסוהר ,ובמסגרתה הגדיר שבעה איומי"
מרכזיי" שיש להתמודד את" ,ובכלל זה שרפה בבית הסוהר.
במסגרת ההיערכות להתמודדות ע" איו" שרפה במתקני" הכי שב"ס תורת הפעלה לכיבוי אש
)"לפיד בוער"( .תורת הפעלה זו נועדה להגדיר את הפעולות שיש לבצע במתקני שב"ס החל
במועד גילוי שרפה וכלה במועד כיבויה ,ואת ההסדרי" לקיו" כוננות לפעולות אלה בעת שגרה
ובעת חירו" .יצוי כי תורת הפעלה זו מתייחסת לפינוי אסירי" מאגפי" לחצרות הטיולי" א #אינה
מתייחסת לפינוי מלא של בית הסוהר.26
 : ‰ Ë È Ï ˘ ‰ Â „ Â ˜ È Ù ‰ ˙ ¯ Â ˙ Â Ì È Ú ˆ · Ó ‰ ˙ ¯ Â ˙ .2בינואר  2010פרס" אג0
המבצעי" בשב"ס את תורת המבצעי" ואת תורת הפיקוד 27והשליטה) 28להל פו"ש( של שב"ס,
הקובעות עקרונות פעולה מחייבי" על סמ #תפיסת הביטחו של הארגו  .תורת המבצעי" ותורת
הפו"ש מתבססות על הידע והניסיו הארגוניי" בתחומי הליבה של הארגו  .תורת המבצעי"
עוסקת בנושאי" כגו  :אבטחה ,שליטה ובקרה ,שיתו 0פעולה ע" גורמי הביטחו  ,היערכות
לחירו" .תורת הפו"ש עוסקת בנושאי" כגו  :עקרונות הפו"ש ,מצבי הפיקוד ,עבודת המפקד
והמטה ,הדיווח המבצעי ,השליטה בכל הדרגי" .תורות אלה הופצו בתפוצה רחבה למפקדי שב"ס
בנובמבר  ,2010וב  22.11.10התקיי" טקס השקת במעמד סגל הפיקוד המורחב של שב"ס.
בהתחשב בכ #שהתורות האמורות מתבססות על הידע והניסיו שכבר נצברו בארגו בשני"
קודמות ,ונוכח העובדה שבזמ השרפה בכרמל ובשני" לפני כ  ,היו פקודות תקפות שכללו את
רוב המרכיבי" האופרטיביי" לניהול אירועי" מבצעיי" ובכלל" עקרונות הפו"ש והפעלת מרכזי
שליטה הרי שהעובדה שהתורות הושקו רק בסמו #למועד השרפה אי בה כדי להפחית
מתקפות" של הכללי" והעקרונות שנקבעו בתורות אלה .משרד מבקר המדינה בח באופ פרטני
את פעולות שב"ס בעת השרפה בהתבסס על הפקודות והנהלי" של הארגו המפורטי" להל :
 : Ì È ¯ È Ò ‡ È Â  È Ù Ï ˙ Â „ Â ˜ Ù .3בעתות חירו" מתעורר לעתי" הצור #בפינוי אסירי"
וציוד" ,ובהעברת" למקומות כליאה אחרי" בתו #בית הסוהר או למתקני" אחרי" מחוצה לו.
שב"ס קבע מדרג של פקודות לפינוי מתקני הכליאה )"ניתוק מגע"( :נוהל "לפינוי בתי סוהר
בעתות חירו"") ,29להל פקודה ארצית(; ופקודה לפינוי בתי הסוהר במחוז צפו )להל פקודה
__________________

25
26
27
28
29

על פי ההגדרה שבתורת המבצעי  איו הוא "סוג מוגדר של סיכו ממשי לפגיעה ביעוד הארגו,
ביטחו הציבור וביטחו המדינה".
אשר לפקודות המתייחסות לאפשרות של פינוי בית סוהר  ראו להל.
פיקוד  "הפעלת סמכות מפקד על כוחות שהוכפפו לו ,הכוונת והפעלת על ידי מת פקודות
והוראות ברורות וחד משמעיות שתכלית מילוי משימה והשגת מטרה"; מנחה כתיבה "הפעלת
חמ"ל" )דצמבר .(2008
שליטה" :תהלי $מת פקודות והפעלת כוחות במשימה ,התמצאות במצב ומיקומ בכל עת ,תכנו
ושינוי מהלכי עתידיי של הכוחות" .מנחה כתיבה "הפעלת חמ"ל".
נוהל שעודכ בנובמבר  .2006בנוהל זה מוגדר "מצב חירו" כ" :$קיו מפגע ביטחוני או בטיחותי,
לרבות אסו טבע היכול לסכ את אוכלוסיית האסירי במקו כליאת ומחייב פינוי"; נוס' על כ,$
בפקודת "ניתוק מגע" מוגדר כי "מצב חירו לפינוי בית סוהר" הוא מפגע טבע ,שרפה ,שיטפו,
פגיעת טיל ,רעידת אדמה או אירוע אחר המחייב פינוי אוכלוסייה מהאזור הפגוע.
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מחוזית( ;30ונוס 0על כ #כל בית סוהר ובכלל זה בתי הסוהר דמו וכרמל השוכני" באזור השרפה
בכרמל קבע פקודות קבע מקומיות משלו בנושא )להל פקודת בית הסוהר(.31
פקודות הפינוי עוסקות בשלושה סוגי פינוי) :א( פינוי פנימי העברת אסירי" מאג 0לאג 0או
לשטח כליאה באותו בית סוהר; )ב( פינוי חיצוני אגפי פינוי אסירי אג 0אחד לבתי סוהר
אחרי"; )ג( פינוי חיצוני רב אגפי פינוי אסירי" מכמה אגפי" או פינוי מלא של אסירי" מבית
הסוהר לבתי סוהר אחרי" .אשר לפינוי מלא של אסירי" מבית הסוהר ,על פי הפקודה הארצית
הדרג הקובע א" לאשר זאת הוא נציב שב"ס או סגנו.
)‡(  :˙Èˆ¯‡‰ ‰„Â˜Ù‰בפקודה זו נקבעו כללי" מנחי" לפינוי אסירי" ,ובכלל זה נקבע בה כי
יש להכי רשימות אסירי" שיפונו על פי אגפי" ,וכי יש לרכז את האסירי" המפוני" לבתי סוהר
אחרי" בשטחי כינוס ולכבל" לפני עליית" לרכב פינוי .עוד נקבע בפקודה כי האסירי" יפונו
באוטובוסי" ובמשאיות ,וכי האוטובוסי" והמשאיות האמורי" ילוו ה באבטחה משטרתית וה
באבטחה של שב"ס .א" המשטרה לא תוכל לסייע בליווי ,שב"ס יתגבר את הפינוי ברכב ליווי ובו
קצי וארבעה סוהרי" .כמו כ נקבע בפקודה הארצית שבמקרה הצור #יש ליצור קשר ע" כוחות
סיוע והצלה משטרה ,מג דוד אדו" )מד"א( ,שירותי הכיבוי וההצלה )שירותי הכבאות( ,וצה"ל.
)·(  :˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„Â˜Ù‰בפקודה המחוזית מפורטי" כללי" שלפיה" יפעל המחוז בעת פינוי
האסירי" אל מחו /לבית הסוהר .נקבע בה כי לאחר שמפקד המחוז יאשר את הפינוי ,יש לבצעו
לפי סדר הפעולות המפורט להל  :דיווח לכוחות סיוע והצלה; "דיווח לחטיבת הביטחו בשב"ס
ודרישה לסיוע ]ארצי[ באבטחת האסירי" ואבטחה ]של ליווי האסירי"[ על ידי יחידת נחשו ]של
שב"ס["; ליווי שיירת הפינוי על ידי המשטרה .מפקד המחוז הוא הגור" המוסמ #לאשר את
הפעלת" של כוחות תגבור מחוזיי" .לפי הפקודה המחוזית ,קצי המבצעי" של המחוז )להל
קמב" /המחוז( אחראי לפעולות התיאו" ע" יחידת נחשו וע" חטיבת הביטחו בשב"ס לצור#
קבלת סיוע באמצעות תגבורת של כוחות ואמצעי" ,לתיאו" מול כוחות סיוע והצלה ולתיאו" בי
היחידה המפנה ליחידות הקולטות.
עוד נקבע בפקודה המחוזית כי מפקד מבצע הפינוי בדרג מתק הכליאה הוא מפקד בית הסוהר,
ובדרג המחוז מפקד המחוז.
)‚(  :¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙„Â˜Ùפקודת הפינוי של בית הסוהר דמו מפרטת את תהלי #קבלת
ההחלטות בנושא הפינוי; מגדירה את התפקידי" של קציני המטה במסגרת הפינוי; ועוסקת בליווי
אסירי" ,באבטחה המשטרתית של הפינוי ,ובתיאו" ע" גורמי חו /ובדיווח לאות" גופי" .עוד
נקבע בפקודה שיש להפעיל חמ"ל בבית הסוהר בעת ביצוע הפינוי ,ופורטו בה בעלי התפקידי"
שיאיישו אותו.32
על פי פקודת הפינוי של בית הסוהר דמו  ,הדרג המוסמ #להכריז על מצב חירו" המחייב היערכות
לפינוי בית הסוהר הוא מפקד בית הסוהר; א" החליט מפקד בית הסוהר שיש צור #בפינוי
האסירי" אל מחו /לבית הסוהר ,הוא יפנה למפקד המחוז לקבלת אישור להחלטתו .עוד קובעת
פקודת הפינוי כי יש למסור למפקדת המחוז )מפקד וקציני מטה( ,לנציבות שב"ס ,ולגורמי חו/
דיווחי" שוטפי" תו #כדי הטיפול באירוע.
__________________

30
31
32
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פקודת פינוי בית סוהר מחוז צפו  "ניתוק מגע".
"פקודת ניתוק מגע דמו  "2010ופקודה ל"פינוי חלקיכללי כרמל".
בי בעלי תפקידי אלה :מפקד בית הסוהר ,קצי אסירי ,קצי אג" יחידתי ,קמ"  או נציגיה.

טיפול שירות בתי הסוהר בפינוי אסירי מבית הסוהר דמו באירוע השרפה בכרמל

התפיסה המבצעית שעליה מתבססות הפקודה המחוזית ופקודות הקבע המקומיות של בתי הסוהר
דמו וכרמל היא שבעת הצור #יש לרכז את מאמצי הגופי" השוני" המטפלי" בפינוי כדי לחזק את
מעגלי האבטחה ,להפריד את אוכלוסיית האסירי" ולשת 0פעולה ע" כוחות ההצלה .אשר לחיזוק
מעגלי האבטחה על פי הפקודה הארצית ,על מפקד המחוז לקבוע ,על פי היק 0האירוע וחומרתו,
א" יש צור #שבית הסוהר יקבל מיחידות שונות במחוז תגבורת של כוח אד" או אמצעי סיוע.
)„(  :¯‰ÂÒ ˙È· ÈÂÈÙ ˙Ú· ¯„Ò ˙Â¯Ù‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙Â„Â˜Ùאחד האיומי" שיש להביא
בחשבו בעת שמתרחשי" אירועי" חריגי" כגו שרפה הוא הפרות סדר והתפרעויות של אסירי"
)להל הפס"ד( .שב"ס הכי את פקודת "נדודי שינה" שמטרתה השתלטות על אירוע הפס"ד
בקנה מידה רחב .נוס 0על כ #הוכנה "פקודת סורג" 33פקודה משותפת לשב"ס ולמשטרה אשר
נועדה לאפשר התמודדות ע" מצב קיצו חמור שבו שב"ס אינו מסוגל להתמודד בכוחות עצמו ע"
הזירות הרבות שבה מתרחשות הפס"ד בעת ובעונה אחת .בפקודה זו נקבע כי במצב החירו"
שתואר לעיל תסייע המשטרה לבתי הסוהר להשיב את הסדר על כנו ותית לה" תגבורת,
ומפורטי" בה השלבי" להפעלת כוחות התגבור המשטרתיי" .עוד נקבע בפקודה כי מחוזות
המשטרה יתאמו ע" בתי הסוהר הנמצאי" בתחומ" הטריטוריאלי את נוהלי החבירה והסיוע בעת
שמתרחשי" אירועי חירו" בתחומי בתי הסוהר ויבצעו עמ" תרגילי" משותפי" במסגרת
היערכות" לאירועי" כאלה.
 .4יודגש כי האחריות המוטלת על שב"ס לניהול פינויו של בית סוהר באירוע שרפה רחב היק,0
הינה בתו #מסגרת האחריות הכוללת של המשטרה לפיקוד ולשליטה על ניהול האירוע תו #שיתו0
פעולה ע" כוחות עזר אחרי" וקבלת סיוע מה".

מער הפיקוד והשליטה על אירועי
פיקוד ושליטה )פו"ש( משמעו הפעלת סמכות של מפקד כלפי בעלי תפקידי" או כלפי כוחות
שהוכפפו לו באמצעות ביצוע עצמאי ,או בסיוע מטה ,של פעולות אופייניות ,כגו  :מת הנחיות,
פקודות והוראות ,תיאו" פיקוח ובקרה .עבודת הפו"ש נועדה ליצור הבנה טובה בי המפקדי"
לבעלי התפקידי" הפועלי" במנגנו הפיקוד והשליטה ,על מנת להקי" מערכות משטרתיות
מתואמות היטב ויציבות .אמנ" איכות הפו"ש תלויה ג" במנגנוני הפו"ש ,א #בראש ובראשונה
היא תלויה ביכולות המפקד בכל דרג לקבל החלטות איכותיות ולהפעיל את מנהיגותו."34
לצור #הפיקוד השליטה המבצעית בכוחות בעת שגרה ובעת חירו" מופעלי" בשב"ס מרכזי
שליטה )משל"ט( בכל הדרגי" בנציבות שב"ס ,במחוזות ובבתי הסוהר .המשל"ט שבמחוזות
ובבתי הסוהר מאויש בכל ימות השנה ) 24שעות ביממה( .המשל"ט הוא "מרכז העצבי"" של
הגו 0המפעיל אותו ונועד לרכז את כלל הפעילות המתבצעת בגו 0זה .א" מתרחש אירוע חריג,

__________________

33
34

פקודת "סורג"  התמודדות ע הפס"ד רבזירתי.
תורת הפיקוד והשליטה של משטרת ישראל.
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אחראי המשל"ט ל"ריכוז כלל הגורמי" הרלוונטיי" ,בנית תמונת מצב 35עדכנית ,שליטה על
מכלול האירועי" ,קבלת החלטות והפקת משימות והנחיות על ידי הדרג הפוקד ,בקרה על ביצוע
משימות" .36בהתרחש אירוע חירו" בבית הסוהר יש להפעיל חמ"ל יחידתי ,בצמוד למשל"ט ונוס0
על חמ"ל מחוזי ,אשר ירכז את כלל הפעולות המבוצעות ואת המידע הנוצר או המתקבל על ידי
גורמי" שוני" ,בתו #בית הסוהר ומחוצה לו ,ובו יבוצעו הערכות מצב ובכלל זה החלטות הנוגעות
לאופ ביצוע הפעילות .37ע" פתיחת החמ"ל תועבר השליטה מהמשל"ט אליו ,והמשל"ט יוסב
לגו 0ביצוע של החמ"ל ,שעיקר תפקידו להכי תמונת מצב של בית הסוהר ולטפל בהיבט התכנוני
של המש #הפעילות.38
 : Ò " · ˘ ˙ Â · È ˆ  ‚ ¯ „ · ‰ Ë È Ï ˘ ‰ Â „ Â ˜ È Ù ‰ .1במצב חירו" יש להפעיל במטה
נציבות שב"ס מרכז שליטה נציבותי ארצי )להל מש" ( הפועל מול המשל"טי" של המחוזות
ומול המשל"טי" של היחידות הארציות ,39והוא ערו #לקבל דיווחי" מגורמי" חיצוניי" .במש"
אמורי" להשתת 0נציגי" מהאגפי" ומהחטיבות בשב"ס וכ נציגי" מגורמי חו /רלוונטיי" ובכלל
זה מהמשטרה ,מצה"ל ,משירותי הכבאות וממד"א ,על פי הצור .40#נציג חטיבת הביטחו של
שב"ס ראש ענ) 0רע" ( אבטחה או רע" מבצעי" ישמש כ"מנהל האירוע".41
תפקיד המש" הוא "לרכז את כל המידע המגיע ממקורות המידע השוני" ,להביא למפקד את
המידע הרלוונטי בזמ הנדרש לצור #קבלת ההחלטה" ,לגבש ולהציג תמונת מצב עדכנית ,לעדכ
את גורמי שב"ס הרלוונטיי" בשינויי" ובהתפתחויות ולהפי /דיווחי" ועדכוני" למשל"טי"
המחוזיי" במקרה של אירוע חריג ,ובפרט אירוע שיש לו השפעה מערכתית על שב"ס .42ע"
פתיחת המש"  ,בעקבות אירוע חירו" ,הוא יקיי" ישיבות לצור #יצירת תמונת מצב של האירוע.43
 : Ê Â Á Ó ‰ ‚ ¯ „ · ‰ Ë È Ï ˘ ‰ Â „ Â ˜ È Ù ‰ .2כל מחוז בשב"ס הוא גור" טריטוריאלי
בעל אחריות כוללת לפעילויות ,לפיקוד ,לשליטה ולבקרה בגזרתו בעת שגרה ובעת חירו" ,ובכלל
זה הוא אחראי לוויסות כוחות ולהעברת" בי מתקני כליאה ואשכולות 44על פי הצור .#המשל"ט
המחוזי אחראי לשליטה במתרחש בכל הפעילויות בבתי הסוהר שבגזרתו ועליו להכי תמונת מצב
עדכנית ,ובכלל זה בעת אירוע חירו" ,לש" קבלת החלטות בדרג המחוז .באמצעות המשל"ט
המחוזי מועברי" דיווחי" בי ִמפקדת המחוז לנציבות.
__________________
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תמונת מצב :מכלול הגורמי המשפיעי על מצב מבצעי נתו ,והמוצגי כנתוני )עובדות
ומשמעויות( .נתוני אלו דרושי למפקד )בהכוונתו לשאר המטה ,לרבות האג"( לש תכנו
המבצעי ולש ניהול השוט' .על סמ $ניתוח נתוני אלו מסיק המפקד מסקנות ומחליט החלטות
בדבר דרכי הפעולה הדרושות להשגת משימתו ,כלומר עושה הערכת מצב .תמונת המצב היא בסיס
להערכת מצב ,ולכ גיבושה הוא תנאי מוקד לביצוע הערכת מצב .מילו למונחי צה"ל ,אג"תוה"ד
).(1998
מנחה כתיבה "הפעלת חמ"ל".
פקודה ארצית ופקודה לפינוי בית סוהר דמו.
תורת המבצעי.
יחידות "נחשו"" ,מצדה" ו"דרור"" .מצדה"  יחידת השתלטות המוסמכת ומוכשרת לטפל באירועי
מורכבי" .דרור"  יחידה מקצועית ארצית לבילוש ולמודיעי.
פקודת מש"; תורת המבצעי.
פקודת מש".
תורת המבצעי.
"פקודת מש""; ופקודת "הפעלת חפ"ק נייד".
אשכול  כמה מתקני כליאה סמוכי שביניה יתקיימו יחסי גומלי הדדיי בתחו הפעלת כוחות
תגבור.
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וייפתח חמ"ל מחוזי 46שיאויש על ידי
לצור #ניהול אירוע בעת חירו" יתוגבר המשל"ט המחוזיַ ,45
מפקד המחוז או סג מפקד המחוז )להל הסממ"ז( ועל ידי קציני המטה של המחוז ,ובכלל"
הקמב" .47/בי משימות החמ"ל המחוזי ארגו אספקת האמצעי" הלוגיסטיי" ,הביטחוניי"
והרפואיי" הדרושי" לביצוע הפינוי; קיו" קשר ע" גורמי חו ,/הסדרת אבטחה של המשטרה או
צה"ל ,הפעלת יחידת נחשו .48
 : ¯ ‰ Â Ò ‰ ˙ È · ‚ ¯ „ · ‰ Ë È Ï ˘ ‰ Â „ Â ˜ È Ù ‰ .3תפקיד משל"ט בית הסוהר הוא
לגבש תמונת מצב עדכנית על המתרחש בבית הסוהר ובסביבותיו ובכל הנוגע לאירוע ,בכל נקודת
זמ  ,על מנת לאפשר למפקד לשלוט במתרחש במתק ולקבל החלטות על בסיס המידע העדכני.49
במשל"ט שבבית הסוהר אמורי" להתרכז כלל הדיווחי" על כל הנושאי" הנוגעי" אליו .המשל"ט
מתבסס בעיקר על דיווחי מפקדי" ועל דיווחי" מקצועיי" א #ג" מקבל דיווחי" ישירי" מגורמי
השטח ,ה באמצעי" טכנולוגיי" וה באמצעות דיווחי" אישיי" .על פי תורת המבצעי" של
שב"ס ,בהתרחש אירוע חירו" על המפקדי" לתגבר את המשל"ט.
הפקודות והנהלי" 50של שב"ס קובעי" כי בהתרחש אירוע חירו" 51יופעל בבית הסוהר חמ"ל
יחידתי ,אשר ירכז את כלל הפעולות המבוצעות ואת המידע הנוצר או המתקבל על ידי גורמי"
שוני" בתו #בית הסוהר ומחוצה לו .הדבר נועד לאפשר קליטת כוחות חיצוניי" והפעלת" ,הצלבת
מידע מגורמי" שוני" ,הערכה של המידע המצטבר וניתובו למקבלי ההחלטות בבית הסוהר.
בחמ"ל יהיו נוכחי" כל קציני המטה של בית הסוהר ,בראשות מפקד בית הסוהר .ע" פתיחת
החמ"ל תועבר השליטה מהמשל"ט אליו ,והמשל"ט יוסב לגו 0ביצוע של החמ"ל ,שעיקר תפקידו
להכי תמונת מצב של בית הסוהר ולטפל בהיבט התכנוני של המש #הפעילות.52
בכל מרכזי השליטה משל"טי" וחמ"לי" יש לנהל יומ מבצעי" ולתעד בו את כלל הפעילות
המבצעית .ניהול יומ מבצעי" הוא כלי בסיסי בניהול אירועי" מבצעיי" ובגיבוש תמונת מצב.
תורת המבצעי" של שב"ס קובעת כי ביומ תירש" כל הפעילות השגרתית והחריגה על מנת
לאפשר מעקב אחר מגמות והתפתחויות .כמו כ היומ אמור לשמש לצור #בקרה על דרגי הביצוע,
כדי לוודא כי ה" מבצעי" את משימותיה" כנדרש .לתיעוד האירועי" עשוי להיות תפקיד חשוב ג"
במסגרת הליכי בירור ,המתקיימי" לעתי" לאחר שהסתיימו האירועי" האמורי".
על סמ #תמונת המצב שמגבשי" במרכזי השליטה ,על המפקדי" לקיי" הערכת מצב .מדובר
בהלי #שבמסגרתו מקבלי" המפקדי" החלטות לגבי הדר #הטובה ביותר למילוי המשימה ,לנוכח
המטרה ובמסגרת האילוצי" ,בהתחשב בדרכי פעולה אפשריות.53
__________________
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נוהל הפעלת משל"ט מחוזי  מחוז צפו; וכ תורת המבצעי.
על פי פקודת "נדודי שינה" ועל פי נוהל "פינוי בתי סוהר בעיתות חירו".
על פי הפקודה הארצית ,החמ"ל יאויש במפקד הגוש או בסג המפקד ובקציני המטה .על פי הפקודה
המחוזית ,החמ"ל יכלול את קציני המטה המחוזיי ובראש קצי אג" או קמב"* ונציג משטרת
ישראל.
פקודה ארצית.
תורת הפו"ש.
פקודת "נדודי שינה" שמטרתה השתלטות על אירוע הפס"ד בהיק' נרחב המתרחש בו זמנית בכמה
מוקדי; "נוהל פינוי בתי סוהר בעיתות חירו".
האירועי שבה יופעל חמ"ל יחידתי ה :מלחמה כוללת ,אסו טבע ,מצב חירו פניארגוני בדרג
המחוז ומעלה .תרחיש קיצו בדרג בית הסוהר; חדירה למתק ,תקיפת המתק.
תורת המבצעי.
מילו מונחי צה"ל.
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מערכות הקשר בשב"ס
אמצעי הקשר נועדו להבטיח שליטה על ניהול הכוחות וכ לאפשר העברת פקודות ומידע באופ
רצו ,0אמי ומידי .לפי כלל יסוד בפיקוד ושליטה על כוחות ,לאחר שנמסרו הנחיות או פקודות יש
לוודא כי ה התקבלו.
מערכות הקשר בשב"ס נחלקות לכמה סוגי":

.1

)א( מערכות סלולריות למיניה )מכשירי מירס וכ מכשירי טלפו סלולריי" ניידי" אישיי"( .רק
חלק ממפקדי שב"ס מצוידי" במכשירי מירס לשימוש" במסגרת עבודת" השוטפת ולהעברת
הודעות כלליות בינ" ובי נציבות שב"ס והחמ"לי" בשב"ס .באמצעות מכשיר המירס אפשר
להעביר הנחיות והודעות למנוי או לקבוצה מוגדרת של מנויי" .תקשורת באמצעות מכשיר המירס
מאפשרת תקשורת דו כיוונית ,א #בשל היעדר הקלטה במכשיר המירס ,אי אפשר לאחזר את
ההודעות והמסרי" המועברי" באמצעותו.
)ב( מכשירי זימונית )ביפר( חלק ממפקדי שב"ס וקציניו מצוידי" במכשירי זימונית
לשימוש" במסגרת עבודת" השוטפת .באמצעות" אפשר להעביר הודעות טקסט על אירועי"
מיוחדי" במהירות ולתפוצה רחבה של מפקדי" .המכשיר מאפשר תקשורת חד כיוונית בלבד ,ועל
כ  ,לאחר משלוח הודעה שהיא בגדר הוראה לביצוע יש לוודא שהיא התקבלה .ההודעות
המועברות במכשירי הזימונית מתועדות ומאפשרות לאחזר את ההודעות שהועברו.
)ג( מערכות תקשורת קווית ,שבאמצעותה אפשר ליצור קשר בי בתי הסוהר בשב"ס ,בינ" ובי
המחוז ,וכ בינ" ובי המחוז ומטה שב"ס.54
)ד( מכשירי קשר אלחוטי נישאי" שבאמצעות" אפשר ליצור קשר בתו #בית הסוהר או ע" בתי
הסוהר שבאשכול.
 .2שב"ס שלא כצבא וכמשטרה אינו מצויד במכשירי קשר רדיו אלחוטיי" רב גליי" )דו
כיווניי"( .בהיעדר תקשורת אלחוטית ,הודעות והוראות שעל מטה שב"ס או מטה מחוז למסור
לגורמי" רבי" הנמצאי" בתנועה )הודעות בתפוצה רחבה( מועברות באמצעות רשת מירס,
הזימונית )ביפר( ,או באמצעות התקשרות למכשיר הסלולרי לכל אחד מהמנויי".
‡ÁÎÂ .È„ÈÓÂ ÛÂˆ¯ ÔÙÂ‡· ˙Â„Â˜ÙÂ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ¯˘˜‰ ÈÚˆÓ
Ì‰ („·Ï· Ò"·˘ È„˜ÙÓÓ ˜ÏÁ È„È· ÌÈÈÂˆÓ‰) Ò¯ÈÓ‰Â ˙ÈÂÓÈÊ‰ È¯È˘ÎÓ˘ ‰„·ÂÚ‰
„ÂÁÈÈ· ,Â‡¯˜ÈÈ Ì‰· ˙Â¯·ÚÂÓ‰ ˙ÂÚ„Â‰‰˘ ·Â˘Á ,˙ÂÚ„Â‰ ˙¯·Ú‰Ï Ò"·˘ Ï˘ ÌÈÚˆÓ‡‰
·˙Ú· ‡„ÂÂÏ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÏÚ ,ÂÏ·˜˙‰ ˙ÂÚ„Â‰‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î .ÈÚˆ·Ó ÚÂ¯È‡ ˙Ú
.˙ÂÚ„Â‰‰Â ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‰ÏÂÚÙÏ ÌÈÚÓ‰ ÈÎ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ÈÏÚ· ÌÈ¯ÒÓ ˙¯·Ú‰
 .3קשר בי כוחות החירו" וההצלה ליצירת קשר באירועי חירו" פועלת "מערכת מציל"
שהיא מערכת קשר משותפת למשטרה ,לשירותי הכבאות ,למד"א ולמשרד להגנת הסביבה .שב"ס
אינו נמנה ע" כוחות החירו" וההצלה ולפיכ #אינו נכלל בי הגופי" השותפי" לאותה מערכת.
__________________
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באמצעות טלפו קווי ,באמצעות מכשיר פקס וכ באמצעות רשת תקשורת נתוני פנימית  קשר
מחשב.
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כוחות למניעת הפרות סדר
לבנות" 55שלוש לבנות
 .1לצור #טיפול בהפס"ד הוקמו בשב"ס חמש מסגרות המוגדרות " ֵ
מיחידת נחשו " ,לבנה אחת מיחידות "דרור" ו"מצדה" ,ולבנה אחת מבית הספר הארצי של
שב"ס ,שבמתח" מטה שב"ס ברמלה )להל בי"ס ניר( .כל לבנת סיוע מונה כ  100לוחמי".
בפקודת "נדודי שינה" פורטו רמות הפס"ד לפי דרגת חומרת וכ פורט מדרג כוחות התגבור
שיופעלו לצור #טיפול בהפס"ד השונות ,בהתא" לדרגות חומרת  ,וכ סווגו לבנות הסיוע על פי
רמת כשירות  .הפקודה קובעת כי לבנת ההפס"ד תופעל באישור נציבות שב"ס בלבד בהתא"
להערכות מצב הנקבעות במצבי חירו" או בהתא" להחלטה אחרת .חטיבת הביטחו בשב"ס היא
האחראית להפעלת כוחות הסיוע ברמה הארצית ובכלל זה לבנות הסיוע ומתוק 0כ #היא
הקובעת אילו כוחות יש לגייס ולא יופנה כל אחד מה" .הלבנות יהיו כפופות למפקד המחוז
שבתחומו ה פועלות ,אול" מבחינת המשימה המבצעית ה כפופות למפקד בית הסוהר שאליו
יישלחו .עוד נקבע בפקודה שלבנות הסיוע ייקלטו בידי המחוז או בית הסוהר בשטח הכינוס
שייקבע .כמו כ עוסקת הפקודה בהדרכה ובאימו של כל אחת מהלבנות .על בסיס פקודה זו הוכנו
פקודות להכשרתה ולהפעלתה של כל אחת מלבנות הסיוע.56
 .2אשר לאחריות לכוחות הסיוע בזמ שה" בדרכ" לשטח הכינוס ולמקומו הרצוי של מפקד
הכוח ,פקודותיו ונהליו של שב"ס אינ" עוסקי" בכ #כלל.
 :¯È Ò"È· - „"ÒÙ‰ ˙·Ï .3באפריל  2010פרס" בי"ס ניר "פקודת קבע הכשרת והפעלת לבנת
ביה"ס ניר" .על פי פקודה זו ,ייעודה ואחריותה של לבנת ההפס"ד של בי"ס ניר הוא לטפל באופ
מקצועי ואפקטיבי באירועי הפס"ד .מפקד לבנת הסיוע הוא מפקד מגמת פיתוח מנהיגות בביה"ס.
לפי הפקודה ,סגל הקורס נדרש להכשיר את חניכי הקורס בשבועיי" הראשוני" של כל קורס חדש
בפעילות במסגרת לבנת סיוע .לפי הפקודה נדרש מפקד הלבנה לאשר כי חניכי הקורס כשירי"
לפעול במסגרת לבנת הפס"ד .על פי פקודת נדודי שינה רמת הכשירות הנדרשת של לבנת הפס"ד
ניר היא "נמוכה" בהשוואה לזו הנדרשת מלבנות סיוע של יחידות נחשו  ,מצדה ודרור.

שטח כינוס
לשטח כינוס תפקיד חשוב בהפעלת כוחות בעת שמתרחש אירוע חירו" ,ובייחוד א" מדובר
באירוע שבו מופעלי" סדרי כוחות גדולי" מיחידות שונות .שטח הכינוס אמור לאפשר למפקדי"
ולמרכזי השליטה לשלוט בכוחות כשה" מרוכזי" ומרוחקי" מאזורי הסיכו ובכלל זה לאפשר
לה" לווסת ולכוו כוחות אלה ולקבל החלטות לגבי הפעלת" בהתא" לנסיבות ולצרכי" המשתני"
במהירות בעת התפתחות האירוע.

__________________
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לבנה היא כוח ייעודי מיומ וזמי המאוגד יחד .תכליתו של הכוח היא התמודדות ע תרחישי הפס"ד
במתחמי השוני של שב"ס.
)א( פקודת "נדודי שינה" של יחידת מצדה; )ב( "פקודת קבע הכשרת הפעלת לבנת ביה"ס ניר";
)ג( "פקודת הפעלת גדוד צפו נחשו בחירו במחוז צפו".
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בפקודת "נדודי שינה" נקבע כי כוחות התגבור ירוכזו בשטח כינוס שנקבע מראש וייקלטו בו בידי
המחוז או בית הסוהר .האחריות להפעלת לבנות הסיוע ,ע" הגעתה לשטח כינוס או לבית סוהר,
מועברת למחוז שהזמי את לבנת הסיוע.

פינוי בית הסוהר דמו
 .1משרד מבקר המדינה ניתח את האופ שבו שב"ס ניהל את פינוי בית הסוהר דמו  .בניתוח
הוש" דגש על סוגיות של פיקוד ושליטה בנושא פינוי בית הסוהר ,ובכלל זה סדרי הפעלת מרכזי
שליטה והפעלת כוחות סיוע .על פי ממצאי הבדיקה הועלו מסקנות ותובנות המבוססות על המסד
הנורמטיבי שעל פיו אמור שב"ס לפעול באירוע חירו" המחייב פינוי בית סוהר ,ועל ניתוח של
השתלשלות האירועי".
 .2משרד מבקר המדינה מציי לחיוב את פעילות מפקדי שב"ס וסוהריו מהבחינה הערכית :ע"
פרו /השרפה ולאחר שנמצא כי נשקפת סכנה לבית הסוהר דמו פעל פיקוד שב"ס ,תו #דאגה
להצלת" ולשלומ" של  493אסירי בית הסוהר דמו  ,לפינוי מהיר של בית הסוהר .אנשי הסגל
והמפקדי" פעלו תו #סיכו עצמי להחשת פינוי" של מאות האסירי" ,כל זאת בתנאי סיכו ,
אי ודאות וחשש לחיי האסירי" והסוהרי" .פיקוד שב"ס הכיר בגודל הסיכו ובמשמעותו לדימוי
הלאומי של מדינת ישראל ,והכרה זו הייתה מרכיב כבד משקל בשיקולי קבלת ההחלטות של
המפקדי" .יחד ע" זאת היו ג" כשלי" מהותיי" בעיקר בתחומי פיקוד ושליטה כפי שיתוארו
בהמש.#
 .3להל תיאור השתלשלות האירועי" החל במועד מסירתה של ההודעה הראשונה על השרפה
למפקד בית הסוהר דמו וכלה במועד שבו התרחש אסו אוטובוס צוערי שב"ס ,לפי כל אחד
מגורמי הפיקוד בשב"ס שהיו מעורבי" בכ .#כמו כ יפורטו להל עיקרי הליקויי" שהועלו
ומסקנות הביקורת בעניינ":

ההחלטה על פינוי בית הסוהר דמו
 : Ô Â Ó „ ¯ ‰ Â Ò ‰ ˙ È · ˙ Ë Ï Á ‰ .1את הדיווח הראשוני על השרפה קיבל מפקד בית
הסוהר דמו  ,גנ"מ בני תייאר ,בשעה  12:00בער 57#ממפקח רשות שמורות הטבע והגני" האחראי
לאזור .על פי הדיווח פרצה שרפה גדולה במזבלה בסמו #לכפר עספייא ,וייתכ שיהיה צור #לפנות
את בית הסוהר ,השוכ בסמו #לאזור זה .מפקד בית הסוהר עדכ בנושא את מפקד מחוז צפו
ששהה באותה עת במפקדת המחוז שבמתח" בית סוהר חרמו  ,ובד בבד הוא עדכ במתרחש ג"
את מפקד הגדוד הצפוני של יחידת נחשו )להל מג"ד נחשו צפו ( סג גונדר )להל סג"ד(
יור" עדי והעלה לפניו את הצור #בהכנת כוחות סיוע מיחידת נחשו לאפשרות של פינוי בית
הסוהר .בשעה  12:30בער #פנה מפקד בית הסוהר למפקד מחוז צפו וביקש להפעיל פקודה
__________________
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השעה המדויקת לא תועדה ביומ המבצעי של בית הסוהר.
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מחוזית לתגבור כוחות בי יחידות המחוז 58והמלי /לו לפנות את בית הסוהר .בשעה  12:35הוכרז
על מצב חירו" בבית הסוהר.
בשעה  13:01קרסה רשת החשמל בבית הסוהר דמו  ,בשל הפסקת חשמל ,ובעקבות כ #הושבתה
ג" מערכת תקשורת הנתוני" ,ובית הסוהר נאל /לתפקד ללא מערכת המחשוב .לאחר מכ הקשה
הדבר לקבל תמונת מצב עדכנית במשל"ט מחוז צפו ובמש" לגבי האסירי" שפונו ולגבי אלה
שטר" פונו .בסמו #לשעה  13:20התקרבה האש לגדרות בית הסוהר ,עש חדר לאגפי" והתעורר
חשש שהאסירי" ייפגעו משאיפתו .האסירי" בתאי" דפקו על הדלתות והוחלט להוציא" לחצר
בית הסוהר.
 : Ò " · ˘ Ï ˘ Ô Â Ù ˆ Ê Â Á Ó ˙ Ë Ï Á ‰ .2בשעה  12:30בער ,#לאחר שמפקד בית
הסוהר דמו התקשר למפקד מחוז צפו והמלי /לו לפנות את בית הסוהר ,דיווח מפקד המחוז על
השרפה בטלפו לנציב שב"ס .אחר כ #החליט מפקד המחוז על מודל פינוי ,לפיו האסירי" יפונו,
כשלב ביניי" ,לבית הסוהר כרמל ,השוכ בסמו #לצומת אור  ,תו #נסיעה מערבה בכביש  ,721וכי
כוחות החילו /יגיעו לבית הסוהר דמו בכיוו ההפו #מצומת אור  ,דר #כביש  721מזרחה.
מפקד מחוז צפו הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה כי החליט כ ,#בי היתר ,בשל קרבתו של בית
סוהר דמו לבית הסוהר כרמל ;59הצור #לפנות את האסירי" בסבבי" מהירי" נוכח אי הוודאות
בנוגע לקצב ולהיק 0של ההתייצבות הצפויה של כוחות נחשו מבתי המשפט לבית הסוהר דמו ;
דלילות התנועה בכביש  721לעומת כביש האוניברסיטה ) ;(672ונסיעה מערבה על מנת להתרחק
ממוקד האש שנמצא באותה עת במזרח.
לאחר שהאש החלה להתפשט מערבה לכיוו בית הסוהר כרמל ,הוחלט בשעה  20:20בער,#
להעביר את האסירי" שפונו מבית הסוהר דמו ואת אסירי בית הסוהר כרמל והכלא הצבאי הסמו#
)כלא  (6למתקני כליאה אחרי" במחוז ובה" מגידו ,גלבוע וחרמו וכ למתקני כליאה במחוזות
אחרי".
בד בבד יצאו מפקד מחוז צפו  ,הסממ"ז ,תת גונדר )תג"ד( אלברט לנקרי ,וקציני" נוספי" לאזור
הכרמל .בשעה  12:46הפעיל מפקד מחוז צפו פקודה מחוזית לתגבור כוחות במחוז ,60ובשעה
 13:20העלה הסממ"ז ,שהגיע ראשו לבית הסוהר ,את רמת הכוננות במחוז .61מפקד המחוז הגיע
לבית הסוהר דמו סמו #אחרי השעה  13:20בער .62#במהל #הביקורת מסר מפקד מחוז צפו
לנציגי משרד מבקר המדינה כי בשעה  12:50ובשעה  13:10הוא הודיע בטלפו הנייד לעוזר
הקמב" /ולקמב" /המחוז ,בהתאמה ,על החלטתו שעל כוחות הסיוע של המחוז להתרכז בשטח
הכינוס במגרש החניה הסמו #לבית הסוהר כרמל.63
 :Ò " · ˘ ˙ Â · È ˆ  ˙ Ë Ï Á ‰ .3לפי רישומי יומ המבצעי" של המש"  ,הדיווח הראשו
על השרפה התקבל בנציבות שב"ס ממחוז צפו בשעה  ,12:38ובנציבות הופעל מש" בפיקוד
__________________
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פקודת "רע ".
המרחק בי בתי הסוהר הוא כ 8.1ק"מ ,והנסיעה ביניה נמשכת כ 16עד  20דקות.
פקודת "רע " .מיומ מבצעי מש" ,ומסיכו אירוע של השב"ס.
הכרזת "קשת  ."3מתו" יומני המבצעי של מש" ושל המחוז.
בתחקיר שב"ס צוינה השעה  13:20כשעת הגעתו של מפקד המחוז לבית הסוהר דמו .בתחקיר של
בית הסוהר דמו נכתב כי מפקד המחוז הגיע לבית הסוהר דמו בשעה  .13:50במפגש מחוזי שקיי
מפקד המחוז של שב"ס לשחזור האירוע ציי ,באשר לשעת הגעתו של מפקד המחוז לבית הסוהר
דמו כי" :ביומ רשו שעה ."14:00
מפקד המחוז הסביר למשרד מבקר המדינה שכוונתו הייתה שעל כלל כוחות הסיוע ,ובכלל
הארציי  ,להגיע לשטח הכינוס.
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רע" מבצעי" .בשעה  12:39הפעיל המש" את גדוד צפו מיחידת נחשו לתגבור פינויו של בית
הסוהר דמו ; בשעה  12:45שלח המש" הודעה בתפוצה רחבה בזימונית ובה דיווח על הפעלתו
של גדוד נחשו .
קמב" /המחוז ,סג"ד שמואל לביא ,פנה ,לדבריו ,בשמו של סג מפקד המחוז 64בבקשה להפעלת
סיוע בדרג הארצי למחוז צפו  .הבקשה הועברה למפקד המש"  ,רע" מבצעי" בנציבות ,והוא
העביר אותה לאישורו של סג הנציב ,גונדר דב לוצקי .סג הנציב אישר את הבקשה להפעיל את
לבנת הסיוע .בשעה  12:48הופעל בי"ס ניר ,ובכלל זה הופעלו חניכיו של קורס הקציני" ,כלבנת
סיוע לפינוי בית הסוהר דמו  .65בשעה  13:01הפי /המש" הודעת זימונית על הפעלת בי"ס ניר,
על היערכות לפינוי בית הסוהר דמו ועל הפעלת פקודת תגבור בי יחידות המחוז.
נציב שב"ס וסגנו יצאו ממטה שב"ס ברמלה לבית הסוהר דמו  ,כל אחד ברכב השירות שלו .ה"
נסעו בכביש  721מצומת אור מזרחה .בשעה  14:15בער #ה" נעצרו סמו #לצומת בית אור  ,עקב
חסימה שבוצעה בכביש משעה  14:00בער #בשל אש על הכביש .בשעה  14:25בער #לאחר
שפגשו במפקד המחוז של המשטרה ובנציב שירותי כבאות ,חזרו הנציב וסגנו לצומת אור ,
והגיעו לבית הסוהר דמו בשעה  15:25בער #לאחר שנסעו דר #אוניברסיטת חיפה וכביש .672
 : Ô Â Ó „ ¯ ‰ Â Ò ‰ ˙ È · È Â  È Ù Ï Ú ‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰ ˙ Ë Ï Á ‰ .4לנוכח עצמת האש
והתפשטותה קיי" מפקד מרחב חו 0של המשטרה דאז תנ"צ רוני עטיה 66בשעה  12:40הערכת
מצב בצומת דמו  .השתתפו בה קציני משטרה ונציגי" משירותי כבאות והצלה ,ממד"א ומפיקוד
העור ,0א #לא השתת 0בה נציג שב"ס .נציג שב"ס ג" לא נכח בחפ"ק מרחב חו 0של המשטרה
שהוק" בצומת דמו  .בסיו" הערכת המצב הורה מפקד המרחב לפנות את בית הסוהר דמו ומינה
את מפקד תחנת זיכרו יעקב ,סנ"צ אית מנשה )להל מת"ח זיכרו ( לנציג המשטרה לפינוי בית
הסוהר .פיקוד שב"ס עודכ בדבר החלטת המשטרה לפנות את בית הסוהר דמו .

הפעלת מרכזי שליטה
"שליטה" היא "תהלי #מת פקודות והפעלת כוחות במשימה ,התמצאות במצב" ובמיקומ" בכל
עת ,תכנו ושינוי מהלכי" עתידיי" של הכוחות".67
 .1מרכזי השליטה ,המש"  ,המשל"ט והחמ"ל ,בדרגי" השוני" של שב"ס הנציבות ,המחוזות
ובית הסוהר ה" כלי העזר העיקריי" העומדי" לרשות המפקד בניהול אירוע משמעותי ,וה"
משמשי" לפיקוד ,לשליטה ,לתיאו" ולבקרה בעניי הפעילות המבצעית של היחידות המעורבות
ולגיבוש תמונת מצב מבצעית.
__________________
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יש גרסאות סותרות בנוגע לזהות הגור במחוז הצפו של שב"ס אשר יז את הפנייה לנציבות בעניי
הפעלת סיוע בדרג הארצי; בעניי זה  ראו להל ,בתת הפרק "גרסאות סותרות בנוגע לפקודות
שונות שניתנו לניהול האירוע".
תחקיר שב"ס  פינוי בתי הסוהר דמו וכרמל.
ביולי  2011פוצל מחוז הצפו של המשטרה לשניי  מחוז חו" ומחוז צפו; תנ"צ עטיה מונה
לתפקיד מפקד מחוז הצפו והועלה לדרגת ניצב.
שב"ס" ,מנחה כתיבה  הפעלת חמ"ל".
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בעניי חשיבותו של מרכז שליטה היכול לסייע בגיבוש תמונת מצב ,ראוי לצטט מהנאמר בתורת
הפיקוד והשליטה של שב"ס" :68מטבע הדברי" ,ככל שנמצאי" קרובי" יותר לשטח אמנ" רואי"
את הפרטי" טוב יותר ,א #רואי" את התמונה הכוללת באופ צר יותר רק דר #המשקפת של
הגור" הצופה בקטע אחד מהתמונה" .זאת ועוד ,במנחה כתיבה "הפעלת חמ"ל" של שב"ס נכתב
כי" :יכולת השליטה בשב"ס מושלטת בחירו" על מער #חמ"לי"  ...בעת אירוע חירו" לסוגיו
תופס החמ"ל מקו" מרכזי וחיוני ביצירת תמונת המצב למקבל ההחלטות על בסיסה ינהל את
יחידתו".
כמו כ כבר בשנת  2003עמדה ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת אירועי אוקטובר  2000במגזר
הערבי )ועדת אור( ,שהתמקדה בפעילות המשטרה במסגרת הטיפול באירועי" אלה ,על חשיבות
הפעלת מרכזי הפיקוד והשליטה .69בעניי זה הוועדה הדגישה כי "החפ"ק אמור לפעול ליד
המפקד ולהזי אותו בזמ אמת במידע על המתרחש באירועי" השוני"" ,זאת כדי "שיוכל
]המפקד[ לקבל את ההחלטות הנכונות על פי תמונת המצב ולהעביר בהתא" לכ #הנחיות ופקודות
לכוחות הכפופי" לו".
אמנ" דוח ועדת אור שצוי התייחס למשטרה ויש הבדל בסיסי בי האחריות של מפקד מחוז
במשטרה ,האחראי לפיקוד ולשליטה על כל האירועי" שבגזרתו ,ובי אחריותו של מפקד מחוז
בשב"ס ,האחראי לפיקוד ושליטה על אירועי" הקשורי" לאסירי" בגזרתו ועל פינוי בתי הסוהר
שבתחו" מחוזו .א #על א 0ההבדלי" אלה ,לדעת מבקר המדינה ,נית ללמוד מאמירות אלה
במישור העקרוני ג" על התפקוד הרצוי של מפקד מחוז בשב"ס באירועי" התובעי" ממנו פיקוד
ושליטה על כוחות רבי" של שב"ס מחוזיי" וא 0ארציי".
 .2שב"ס מפעיל ,כאמור ,מרכזי שליטה בכל הדרגי" הנציבות ,המחוז ובית הסוהר .באירוע
חירו" ,על פי הפקודות ,על המחוז לתגבר את משל"ט המחוז ולפתוח חמ"ל מחוזי ועל בית הסוהר
להקי" חמ"ל משלו .70תפקיד" לרכז נתוני" על כוחות ועל אמצעי" וכ לרכז נתוני" מודיעיניי",
לגבש ולהציג תמונת מצב עדכנית ,לעקוב אחר אופ ביצוע הנחיות המפקדי" ,לעדכ את גורמי
שב"ס הרלוונטיי" בשינויי" ובהתפתחויות ולהפי /דיווחי" ועדכוני" למשל"טי" המחוזיי"
במקרה של אירוע חריג ,ובפרט אירוע שיש לו השפעה מערכתית על שב"ס; על סמ #מידע זה על
המפקדי" לקיי" הערכות מצב ולקבל החלטות.
חשיבות" של מרכזי השליטה בשב"ס בעת אירוע חירו" בכל הקשור להכנת תמונת מצב ,העברת
פקודות ווידוא ביצוע מתעצמת נוכח היעדרה בשב"ס של מערכת קשר אלחוטית דו כיוונית
המאפשרת העברת פקודות ומידע בי המפקדי" והכוחות המשתתפי" באירוע.
מפקדי" יכולי" לנהל את האירוע מתו #מרכזי השליטה או לצאת בעצמ" לזירת האירוע .א" ה"
מחליטי" להגיע למקו" האירוע ,בה בעת עליה" להבטיח כי הוקמו מרכזי שליטה ,כי ה"
מאוישי" ופועלי" כנדרש בפקודות ובנהלי" ומספקי" לה" באופ שוט 0תמונת מצב עדכנית
לצור #ביצוע הערכת מצב וקבלת החלטות.
בהתבסס על הפקודות ונהלי" של שב"ס בח משרד מבקר המדינה את תפקוד מפקדות השליטה
בכמה היבטי" :איוש המפקדות; רישו" הפעילות המבצעית; יצירת תמונת מצב; ביצוע הערכת
__________________
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תורת הפיקוד והשליטה ,עמ' .43
די וחשבו של "ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בי כוחות הביטחו לבי אזרחי
ישראליי באוקטובר )"2000ספטמבר .(2003
באירועי חריגי מפעילה המשטרה ג חפ"ק בסמו( למקו האירוע ,ובעת שהתרחש אירוע השרפה
בכרמל הקי מרחב חו" של המשטרה בסמו( לצומת דמו חפ"ק לטיפול בשרפה.
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 שמדובר# בחינה זו התחשבה ג" בכ. מצב; הפצת הודעות והנחיות ווידוא לגבי קבלת וביצוע
 להל פירוט.בפינוי ראשו מלא של בית הסוהר ובתנאי הקיצו של השרפה שבה" התקיי" הפינוי
:"הממצאי
("הפעלת מרכז שליטה נציבותי )מש
ÚÂ¯È‡‰ Ï‰Ó .˙Â·Èˆ· ÌÈÙ‚‡‰ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ ÂÁÎ Ô"˘Ó· : Ô " ˘ Ó ‰ ˘ Â È ‡ . 1
˙È· ÈÂÈÙ Ï˘ ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘‰ ÍÏ‰Ó· .'‚Â¯Á„ ·‚¯ „"‚Ò ,ÌÈÚˆ·Ó Ô"Ú¯ ‰È‰ Ô"˘Ó·
ÌÈ˘¯„ 71Ô"˘Ó ˙„Â˜Ù ÈÙ ÏÚ˘ Û‡ ,ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ Ô"˘Ó· ÂÁÎ ‡Ï ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰
Ô"˘ÓÏ Û¯Ëˆ‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ‚Èˆ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .ÌÈÈËÂÂÏ¯ ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ Â· Û˙˙˘‰Ï
ÏÏÎ ÂÓÊÂ‰ ‡Ï ‡"„ÓÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È‚Èˆ ÈÎÂ ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÔÂÒ‡ ˘Á¯˙‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯
.Ô"˘Ó· Û˙˙˘‰Ï
Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· (‡) : · ˆ Ó ˙  Â Ó ˙ ˙ ¯ È ˆ È Â Ì È  Â ˙  Ì Â ˘ È ¯ .2
,ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ ÂÏ‡ ;Â· ÂÏÚÙÂ ÂÁÎ Ò"·˘ ÈÓ¯Â‚ ÂÏ‡ :ÔÂ‚Î ,·Â˘Á Ú„ÈÓ Ì˘¯ ‡Ï Ô"˘Ó‰
ÚÈÈ˙Ò‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰¯Ë˘ÓÏ ‰Ù Ò"·˘ ;È˙ÓÂ ÂÚÈ‚‰ Ì‡‰ ,ÂÓÊÂ‰ ,‰¯Ë˘Ó‰ ‚Èˆ ÌÏÏÎ·Â
˙ÂÁÂÎ Û˜È‰ Â‰Ó Ì˘¯ ‡Ï ;Ì˘¯ ‡Ï ¯·„‰ Í‡ ,ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÂÈÏ· ‰¯Ë˘Ó ˙ÂÁÂÎ·
ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ· Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓ ;ÚÂÈÒÏ ÂÚÈ‚‰˘Â ˘˜·˙‰˘ - ‰¯Ë˘Ó‰ÓÂ Ò"·˘Ó - ¯Â·‚˙‰
¯Â·‚˙ ˙‡ ¯˘È‡˘ Ò"·˘ ˙Â·Èˆ· Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓ ;Èˆ¯‡‰ ‚¯„· ˙ÂÁÂÎ ¯Â·‚˙ ˘˜È·˘
¯È Ò"È· Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ˙·Ï ÏÂˆÈÙ ˙‡ ¯˘È‡˘ Ò"·˘· Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓ ;Û˜È‰ ‰ÊÈ‡·Â ˙ÂÁÂÎ‰
.72ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÔÈ·
 והוא שאמור להעביר לנציבות, היה בידו מידע על המתרחש,)ב( האירוע היה בניהול המחוז
.את הנתוני" על מרכיבי תמונת המצב ואת תמונת המצב שיצר
ÔÓÂÈ·Â ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ï˘ ÈÂÈÙ‰ ÍÏ‰Ó ÏÚ ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÏ·˜˙‰ Ô"˘Ó· ÌÏÂ‡
,ÍÎ :ÈÂÈÁ ‰È‰˘ Ú„ÈÓ - ÈÂÈÙ‰ È··Ò ÏÚ ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈÂ˙ ÂÓ˘¯ Ô"˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰
ÌÈÂ˙ Â· ÂÓ˘¯Â ÌÈ¯ÈÒ‡ ÈÂÈÙ Ï˘ ÌÈ··Ò ‰˘È˘ ÍÂ˙Ó ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ˜¯ ÌÈÂ˙ Â· ÂÓ˘¯
.ÈÂÈÙ‰ È·Ï˘Ó „Á‡ ÏÎ· Â¯˙Â˘ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ¯ÙÒÓ ÏÚÂ ÂÂÙ˘ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈÈ˜ÏÁ
¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÂÚÈ‚‰˘ ÚÂÈÒ‰ ÈÚˆÓ‡Â ˙ÂÁÂÎ‰ ÈÙ˜È‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ Ô"˘Ó· ÂÓ˘¯ ‡Ï Ì‚
.ÔÂÓ„
Ô˙È ‡Ï - ‡ÏÓ ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰Â Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ ÈÚˆ·Ó-ÈÏÂ‰È‰ Ì‚Ù‰ „·ÏÓ - ÍÎ ·˜Ú
Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙ ˙˜È„· Í¯ÂˆÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ô"˘Ó‰ ÈÓÂ˘È¯· ÚÈÈ˙Ò‰Ï
·Â˘ÈÈ Í¯ÂˆÏÂ ,ÌÈÈˆ¯‡ ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰ ¯Â˘È‡Ï Ú‚Â· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙Â·Èˆ‰Ó ÌÈ„˜ÙÓ‰
ÏÚ ˜¯Ù· Í˘Ó‰· Â‡¯) Ò"·˘· ÌÈ„˜ÙÓ ÚÂ¯È‡‰ ¯Á‡Ï Â¯ÒÓ˘ ÈÙÎ ˙Â¯˙ÂÒ ˙Â‡Ò¯‚ ÔÈ·
.("ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰ÈÏ Â˙È˘ ˙ÂÂ˘ ˙Â„Â˜ÙÏ Ú‚Â· ˙Â¯˙ÂÒ ˙Â‡Ò¯‚"

__________________

. "פקודת מש" )מרכז שליטה נציבותי("; תורת המבצעי
."בעניי זה ראו בפרק "הפעלת כוחות סיוע לפינוי בית הסוהר דמו

71
72
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)ג(

בשעות הראשונות שלאחר פרו /השרפה הפי /המש" הודעות ובה חיתוכי מצב.73
‡ÔÓÂÈ· ÂÓ˘¯˘ ÌÈÈ˜ÏÁ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ Ô"˘Ó‰ ıÈÙ‰˘ ·ˆÓ‰ ÈÎÂ˙ÈÁ ÌÏÂ
Â¯˘Ù‡ ‡ÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ ÛÈˆ¯Â ÔÎ„ÂÚÓ Ú„ÈÓ Â˜ÙÈÒ ‡Ï ‰Ï‡Â ,ÌÈÚˆ·Ó‰
.‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ ‰ÓÈ‰Ó ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ÌÒÈÒ· ÏÚ ¯ˆÈÈÏ

 :Ô Ú Â ˆ È · Â Ô ˙ Ï · ˜ ‡ Â „ È Â , ˙ Â Ú „ Â ‰ ˙ ˆ Ù ‰ .3בשעה  12:45המש" הפי /הודעה
למחוז צפו לפתוח חמ"ל מחוזי; בשעה  13:01הוא הפי /חיתו #מצב ולפיו הופעלו כוחות סיוע
ארציי" ,ובכלל זה לבנת הסיוע של בי"ס ניר; ובשעה  14:32הפי /לכוחות הזורמי" לזירה עדכו
בדבר החובה להתייצב תחילה בבית הסוהר כרמל ,בשטח שאמור להיות שטח כינוס ולהמשי#
לפעול בהתא" להנחיות מחוז צפו .
·˘ÊÂÁÓ „˜ÙÓ - ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÚ¯È‡ ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ Ï˘ ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÚ
ˆ‰ÚÈÒ· Ì˙ÂÈ‰ Ï˘· Ì‰È¯·„Ï - ÊÂÁÓ‰ ı"·Ó˜ ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· „˜ÙÓ ,Ê"ÓÓÒ‰ ,ÔÂÙ
‡·¯ Ï˜˘Ó ˙ÂÏÚ· ˙ÂÚ„Â‰ Ô‰·Â ˙ÂÈÚˆ·Ó ˙ÂÚ„Â‰ Â‡¯˜ ‡Ï ,ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÛË˘ Ï˘· Â
˘ÏÚ ‰ÈÙÏÂ ‰Ú„Â‰ - ¯˙ÂÈ Û‡ ·Â˘ÁÂ ,ÚÂÈÒ‰ ˙Â·Ï ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰ :˙ÈÂÓÈÊ· Â¯·ÚÂ‰
,ÍÎÈÙÏ .ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÒÂÈÎ‰ ÁË˘Ï ÚÈ‚‰Ï ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙÏ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ
ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ÂÏÚÙÂ‰ ÈÎ ,˙Ó‡ ÔÓÊ· ,ÂÚ„È ‡Ï Ì‰ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓÓ ˜ÏÁ ˙ÚËÏ
.ÒÂÈÎ ÁË˘Î Ú·˜ ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·˘ ÂÚ„È ‡Ï ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎÓ ˜ÏÁÂ ÌÈÈˆ¯‡‰
˙‡ ÂÏ·È˜ ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÈÎ - ‰˘ÚÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ - ‡„ÈÂ ‡Ï Ô"˘Ó‰
ÏÚ :ÔÂ‚Î ,‰·¯ ˙ÈÚˆ·Ó ˙Â·È˘Á ˙ÂÏÚ· ˙ÂÚ„Â‰ Ô‰Ó - ˙ÈÂÓÈÊ· ¯È·Ú‰˘ ˙ÂÚ„Â‰‰
ÈÎ¯„ Ï˘ ˙ÂÓÈÒÁ ˙Â·¯Ï ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ‰˘È‚‰ ÈÎ¯„ ÏÚ ,ÌÈÈˆ¯‡ ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰
‰ÏÈÁ˙ ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÒÂÈÎ‰ ÁË˘Ï ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÁÂÎÏ Â˙È˘ ˙Â„Â˜Ù‰ ÏÚÂ ,‰˘È‚‰
.Ô‰ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ ÈÎ ‡„ÈÂ ‡Ï ¯ÂÓ‡ÎÂ

הפעלת משל"ט מחוזי בבית הסוהר חרמו והקמת חמ"ל מחוזי בבית הסוהר כרמל
וייפתח במפקדת המחוז חמ"ל
כאמור ,לצור #ניהול אירוע בעת חירו" יתוגבר המשל"ט המחוזיַ ,74
מחוזי 75שיאויש על ידי מפקד המחוז או סגנו ועל ידי קציני המטה של המחוז ובכלל" קמב"/
המחוז .76המשל"ט המחוזי אחראי לשליטה במתרחש בכל הפעילויות בבתי הסוהר שבגזרתו ועליו
לרשו" ביומ המבצעי" את האירועי" ואת הדיווחי" ,ולהכי תמונת מצב עדכנית לש" קבלת
החלטות בדרג המחוזי .בי משימות החמ"ל המחוזי ארגו אספקת האמצעי" הלוגיסטיי",
הביטחוניי" והרפואיי" הדרושי" לביצוע הפינוי; קיו" קשר ע" גורמי חו ,/הסדרת אבטחה של
המשטרה או צה"ל ,הפעלת יחידת נחשו .77
__________________

73
74
75
76
77

חיתו( מצב  דיווח המשק" צילו מצב נקודתי או מקי" המעודכ לרגע נתו  במסגרת תמונת מצב.
נוהל הפעלת משל"ט מחוזי  מחוז צפו ,וכ תורת המבצעי .
על פי פקודת "נדודי שינה" ועל פי נוהל "פינוי בתי סוהר בעיתות חירו ".
על פי הפקודה הארצית ,החמ"ל יאויש במפקד הגוש או סג המפקד וקציני המטה .על פי הפקודה
המחוזית החמ"ל יכלול את קציני המטה המחוזיי ובראש קצי אג" או קמב") ונציג משטרת
ישראל.
ש .
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 המשל"ט המחוזי פועל: Ô Â Ó ¯ Á ¯ ‰ Â Ò ‰ ˙ È · · È Ê Â Á Ó ‰ Ë " Ï ˘ Ó ‰ ˘ Â È ‡ .1
. בעתות שגרה בבית הסוהר חרמו
.˘¯„Î ,¯·‚Â˙ ‡Ï ÈÊÂÁÓ‰ Ë"Ï˘Ó‰ ÚÂ¯È‡‰ ÏÎ ÍÏ‰Ó·
ÔÓÂÈ· : È Ê Â Á Ó ‰ Ë " Ï ˘ Ó · · ˆ Ó ˙  Â Ó ˙ ˙ ¯ È ˆ È Â Ì È  Â ˙  Ì Â ˘ È ¯ .2
˙ÈÊÂÁÓ‰ ¯Â·‚˙‰ ˙„Â˜Ù Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ „ÚÂÓ ÂÓ˘¯ ÈÊÂÁÓ‰ Ë"Ï˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰
‰·Â 13:20 ‰Ú˘· ÊÂÁÓ· ˙ÂÂÎ‰ ˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰ ,12:46 ‰Ú˘· ÔÂÙˆ Ê"ÓÓ ¯ÂÓ‡Î ‡ÈˆÂ‰˘
ÈÂÈÙ‰ È··Ò ˙˘˘ ÔÈ·Ó ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ˜¯ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÓ˘¯ ÍÎ :ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÓ˘¯ ˙Ú·
ÏÚÂ ˙ÂÁÂÎ‰ ¯Â·‚˙Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ ‰¯Ë˘ÓÏ ÁÂÂÈ„‰ Ì˘¯ ‡Ï ÔÓÂÈ· ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ¯ÈÒ‡ Ï˘
ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· Ì¯Â‚ ˘È‚‰˘ ‰˘˜·‰ ‰Ó˘¯ ‡Ï ;ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙‡ ˙ÂÙÏ ‰ËÏÁ‰‰
ÛÒÂ .ÂÊ ‰˘˜·Ï ˙Â·Èˆ‰ ‰˙˘ ¯Â˘È‡‰ Ì˘¯ ‡ÏÂ ÌÈÈˆ¯‡ ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎ ˙Ï·˜Ï ˙Â·ÈˆÏ
‡Ï ·Â˘ÁÂ ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· Ï"ÓÁ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ˙ÈÁ‰ ‰Ó˘¯ ‡Ï ÍÎ ÏÚ
¯Â·‚˙‰ ˙ÂÁÂÎÏ Â˙ÈÈÁ‰ ÔÎÂ ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï „ÂÓˆ· ÒÂÈÎ ÁË˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ - ˙ÂÁÙ
- ÚÂÈÒ‰ ÈÚˆÓ‡Â ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÂÓ˘¯ ‡ÏÂ ;ÒÂÈÎ‰ ÁË˘Ï ‰ÏÈÁ˙ ÚÈ‚‰Ï
˙È·Ï „ÂÓˆ· ÒÂÈÎ‰ ÁË˘Ï Â‡ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÌÁ˙ÓÏ ÂÚÈ‚‰˘ - ‰¯Ë˘Ó‰ÓÂ Ò"·˘Ó
ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ˙ËÏÁ‰ Â· ‰Ó˘¯ ‡Ï Ì‚ .ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙÏ ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎÎ ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰
‰˘È‚‰ È¯Èˆ ˙ÚÈ·˜ ‰Ê ÏÏÎ·Â - ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙ Ï„ÂÓ ˙ÚÈ·˜ ¯·„·
·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˙¯ÈˆÈÏ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÂ˙ Ë"Ï˘Ó‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ˙Â‡ ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰· .ÈÂÈÙ‰Â
.·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ıÈÙ‰ ‡ÏÂ ¯ˆÈ ‡Ï Ë"Ï˘Ó‰ ‰¯˜Ó ÏÎ·Â ,„˜ÙÓÏ
 מקו" הקבע של חמ"ל מחוז: Ï Ó ¯ Î ¯ ‰ Â Ò ‰ ˙ È · · È Ê Â Á Ó Ï " Ó Á ˙ Ó ˜ ‰ .3
 ומותקנת בו תשתית קשר למקרה של הפעלת חמ"ל מחוזי באירוע,צפו הוא במפקדת המחוז
 מפקד המחוז להקי" חמ"ל מחוזי בבית הסוהר, לדבריו, הורה13:10  ו12:50  בשעות."חירו
.# בער14:25  והוא נפתח בשעה,כרמל
¯‡˘Â‰ Ï"ÓÁ‰ ÏÂ‰È ˙Â„Â˜ÙÏ „Â‚È·Â ÏÚÂÙ· : È Ê Â Á Ó ‰ Ï " Ó Á ‰ ˘ Â È ‡ .4
ÈÙ ÏÚ ÈÊÂÁÓ‰ Ï"ÓÁ‰ ˙‡ ˘ÈÈ‡Ï Â˘¯„˘ ‰ËÓ‰ ÈÈˆ˜Ó ˜ÏÁ ;„·Ï· ı"·Ó˜‰ ¯ÊÂÚ È„È·
ÈÂÈÙÏ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„Â˜Ù· ˘¯„Î ‰¯Ë˘Ó‰ ‚Èˆ ÁÎ ‡Ï Ï"ÓÁ· .Â· ÂÁÎ ‡Ï ˙Â„Â˜Ù‰
.¯‰ÂÒ È˙·
Ì‚ : È Ê Â Á Ó ‰ Ï " Ó Á · · ˆ Ó ˙  Â Ó ˙ ˙ ¯ È ˆ È Â Ì È  Â ˙  Ì Â ˘ È ¯ .5
˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ Ô·Â¯ ,Â˙Ó˜‰ „ÚÂÓÓ ,Â„ÚÂ˙ ‡Ï ÈÊÂÁÓ‰ Ï"ÓÁ‰ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ·
˙ÂÈÁ‰‰ ÏÚÂ ÈÂÈÙ‰ È··Ò ÏÚ ÌÈÂ˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ ÍÏ‰Ó· ÂÚˆÂ·˘
Ï˘ ‰ËÓ‰ ÈÈˆ˜ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú Â· ‰ÚˆÂ· ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .ÈÂÈÙ‰ ÍÏ‰Ó· Â˙È˘
Û˜È‰ ˙‡ ˙‡Ë·Ó‰Â ÈÂÈÙ‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ ˙Ù˜˘Ó‰ ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Â· ‰˘·Â‚ ‡ÏÂ ÊÂÁÓ‰
.ÌÈÓÈÈ˜‰Â ÌÈ˘¯„‰ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ
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Ï˘ ÌÂ˘È¯· Ì‚Â ‰Ï·˜· Ì‚ ˜ÒÚ ‡Â‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‚ÈˆÏ ¯ÒÓ ı"·Ó˜‰ ¯ÊÂÚ
‡ÏÂ ,ÔÂÓ¯Á ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÊÂÁÓ‰ Ë"Ï˘ÓÏ ÍÎ ÏÚ ÁÂÂÈ„·Â ÔÂÓ„Ó ÂÚÈ‚‰˘ ÈÂÈÙ‰ È··Ò
.Ï"ÓÁ Ï˘ ‰È˜˙ ‰ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â˙ÏÂÎÈ· ‰È‰
ÍÏ‰Ó·Â - Í¯Ú· 12:40 - ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ú˘Ó ÏÁ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
Â˘ÈÂ‡ ‡Ï Ì‰ .˘¯„Î ÌÈÈÊÂÁÓ Ï"ÓÁÂ Ë"Ï˘Ó ÂÏÚÙ ‡Ï ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ ˙ÂÚ˘ ÏÎ
··˙ÂÓ˙ Â¯ˆÈ ‡Ï - ˙ÂÁÙ ‡Ï ·Â˘ÁÂ ÌÈÂ˙Â ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÊÎÈ¯ ‡Ï ,˘¯„Î ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ
ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÂÚÒ Â‚ÒÂ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ :ÌÈ„˜ÙÓ‰ Ï˘ Ì‚ ‡È‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ .·ˆÓ
‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ - ÈÊÂÁÓ‰ Ï"ÓÁ‰ ˙Ó˜‰Ï „Ú - Úˆ·Ï ÈÊÂÁÓ‰ Ë"Ï˘Ó‰Ó Â˘¯„ ‡ÏÂ
.˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰˘Â¯„‰
יצוי כי במסקנות התחקיר שביצע שב"ס בנוגע למער #השליטה המחוזי נאמר כי בשל פתאומיות
האירוע השתנה אופי פעולתו של מער #השליטה המחוזי ונפגעה איכות תפקודו ,ועקב כ #מילא
מער #זה באופ חלקי בלבד את ייעודו באירוע כתומ #בתהלי #קבלת החלטותיו של מפקד המחוז
ואת "תפקידו כמנגנו מאז ]מתא"[ לריבוי סד"כ שב"ס בגזרה" .הדבר בא לידי ביטוי בכ#
שהתייצבות כוחות התגבור בבית הסוהר דמו בוצעה שלא לפי הנחיית מפקד המחוז ,בהיעדר
קשר בי החמ"ל המחוזי לחפ"ק האחוד ,ב"פער בניהול שטח הכינוס המחוזי" ,ובקשר הלא
שיטתי ע" החמ"ל.
הפעלת משל"ט וחמ"ל בבית הסוהר דמו
Ï"ÓÁ Â· ÏÚÙÂ‰ ‡Ï ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ ÍÏ‰Ó· : Ï " Ó Á ‰ Â Ë " Ï ˘ Ó ‰ ˘ Â È ‡ .1
.˘¯„Î ,¯·‚Â˙ ‡Ï ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ë"Ï˘ÓÂ È˙„ÈÁÈ
 : · ˆ Ó ˙  Â Ó ˙ ˙ ¯ È ˆ È Â Ì È  Â ˙  ‰ Ì Â ˘ È ¯ .2ביומ המבצעי" של משל"ט בית
הסוהר נרש" דיווח על השרפה )ב  (12:30ועל הצור #להיער #לפינוי בית הסוהר; על הפעלת מצב
חירו" בבית הסוהר ועל הפעלת יחידת נחשו )ב  ;(12:35ועל הפסקת חשמל ) ;(13:01ומפע"
לפע" נרש" דיווח על מספרי אגפי" שפונו )בי  13:50ל .(15:00
‰„ÚÂ˙ ‡ÏÂ ¯˙ÂÈ· È˜ÏÁ ‰È‰ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ë"Ï˘Ó Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· ÌÂ˘È¯‰ ,˙‡Ê ÌÚ
···Ò· ÂÂÙ˘ ˙Â¯ÈÒ‡‰ ¯ÙÒÓ Ì˘¯ :˘¯„Î ,Ì˙Â˘Á¯˙‰ È„ÚÂÓÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ Â
Ï˘ ¯·ËˆÓ‰ ¯ÙÒÓ‰ Ì˘¯ ,15:00 ‰Ú˘· ,‡·‰ ÌÂ˘È¯·Â ,13:46 ‰Ú˘· ÔÂ˘‡¯‰
ÌÈÂ˙ ÔÓÂÈ· ÂÓ˘¯ ‡Ï Í‡ ,14:30-· ÚˆÂ·˘ È˘ÈÏ˘‰ ÈÂÈÙ‰ ··Ò „Ú ÂÂÙ˘ ÌÈ¯ÈÒ‡‰
Ì˘¯ ‡Ï .˙ÂÙÏ ¯˙Â˘ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÂ¯Á‡‰ ÈÂÈÙ‰ È··Ò ˙˘ÂÏ˘ ÏÚ
ÂÚÈ‚‰Â ÂÁÏ˘˘ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘Â Ò"·˘ Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ÌÙ˜È‰ ÏÚ „ÓÏÓ‰ Ú„ÈÓ
˙ÂÁÂÎ‰ ‡˘Â· ‡ÏÂ ,ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÒÂÈÎ‰ ÁË˘ÏÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙·È·ÒÏ
˘ÏÚ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ¯ˆÈ ‡Ï ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ë"Ï˘Ó ,ÔÎ ÈÎ ‰‰ .ÚÈ‚‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰Â ÂÓÊÂ‰
È„È ÏÚ ‰ÁÂÂ„ ‡Ï ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÌÂ¯ÈÁ ·ˆÓ ˙ÏÚÙ‰ ÔÎ ÂÓÎ .¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÌÈÚÂ¯È‡‰
.‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ë"Ï˘Ó
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,˘¯„Î ÂÏÚÙ ‡Ï - ÌÈÏ"ÓÁÂ ÌÈË"Ï˘Ó - ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÈÊÎ¯Ó ÈÎ ‡ˆÓ ,ÌÂÎÈÒÏ
„Â˜ÈÙ‰ ˙¯Â˙·Â ÌÈÚˆ·Ó‰ ˙¯Â˙· ÂÂ˙Â‰˘ ˙ÂÂ¯˜ÚÏ Ì‡˙‰·Â ,Ò"·˘ ˙Â„Â˜ÙÏ Ì‡˙‰·
.ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ‚¯„·Â ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ ‚¯„· ,Ò"·˘ ˙Â·Èˆ ‚¯„· ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰‚È¯Á .‰ËÈÏ˘‰Â
˙È· Ï"ÓÁÂ ¯ÂÁÈ‡· Ì˜Â‰ ÈÊÂÁÓ‰ Ï"ÓÁ‰ ,˘¯„Î Ì„‡ ÁÂÎ· Â¯·‚Â˙ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó
,˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ ·Â˘ÁÂ ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ÂÊÎÈ¯ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ;ÏÏÎ Ì˜Â‰ ‡Ï ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰
‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó .˙ÈÎ„Ú‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ Û˜È˘ ‡ÏÂ È˜ÏÁ ‰È‰ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÔÓÂÈ· ÌÂ˘È¯‰
,¯„Ò ˙Â¯Ù‰Â ˙ÂÈÂÚ¯Ù˙‰Ï ˘˘Á ÏÚ ,ÈÂÈÙ‰ ÍÏ‰Ó ÏÚ ˙ÙËÂ˘Â ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Â¯ˆÈ
ÏÚ Ú„ÈÓ ‰¯Ë˘Ó‰Ó ÂÙÒ‡ ‡ÏÂ ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÂÙÒ‡˘Â ÂÏÚÙÂ‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ ÏÚÂ
;Ì‰· ÌÈÚÒÂÏ ˙Ù˜˘‰ ‰ÎÒ‰ ˙„ÈÓ ÏÚÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙·È·Ò· ‰ÚÂ˙‰ È¯Èˆ ˙ÂÈÓÊ
.ÌÈ„˜ÙÓÏ ‰Ê Ú„ÈÓ Â¯È·Ú‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
·Èˆ Ô‚Ò ;˜‡È˜ È· ¯„Â‚-·¯ ,Ê‡„ Ò"·˘ ·Èˆ Ì‰·Â Ò"·˘ Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„˜ÙÓ‰
,Â‚ÒÂ ,ÔÂÙÏÁ È˜ÈÓ ¯„Â‚ ,Ê‡„ Ò"·˘ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ,È˜ˆÂÏ ·„ ¯„Â‚ ,Ê‡„ Ò"·˘
˙ÂÁÈ˘· ,¯È˘È ÔÙÂ‡· Ú„ÈÓ Ì‰ÈÈ· Â¯È·Ú‰ ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÂÚÒ ,È¯˜Ï Ë¯·Ï‡ „"‚˙
,Â˙˘ ˙ÂÈÁ‰‰Â ˙Â„Â˜Ù‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÓ Â˘¯„ ‡Ï Í‡ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÂÓÈÈ˜˘
,Ô˙Â‡ ÂÏ·È˜ Ô‰Ï ÌÈÚÓ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ,˙·ÈÈÁ˙Ó‰ ‰ˆÂÙ˙· Ô˙Â‡ ıÈÙ‰Ï - ˙ÂÁÙ ‡Ï ·Â˘ÁÂ
‰ÓÈ‰ÓÂ ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Ì‰Ï ˜ÙÒÏÂ ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ‰ ÏÂÓ ˙Â„Â˜Ù‰ ÚÂˆÈ· ‡„ÂÂÏ
Ì˙Â‡ ÂÚˆÈ·˘ ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ È·‚Ï „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‚ ;ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ
.Ô‰· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚÂ ÌÈ„˜ÙÓ
ÌÚ „ÁÈ· ,ÊÂÁÓ· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,ÈÊÂÁÓ Ì"‚‡ ÔÈˆ˜Î ˘Ó˘Ó‰ ,Ê"ÓÓÒ‰
Â‡„ÈÂ ‡Ï ,ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡· ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ Ûˆ¯ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓÎ ,ÊÂÁÓ‰ ı"·Ó˜
Ï"ÓÁ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï „Ú ˘¯„Î „˜Ù˙ÈÂ ¯·‚Â˙È ÔÂÓ¯Á ¯‰ÂÒ‰ ˙È··˘ ÈÊÂÁÓ‰ Ë"Ï˘Ó‰˘
Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÈÊÎ¯Ó Â‡ÏÈÓ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ· .ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÈÊÂÁÓ‰
‰˙˘Ó‰ ˙Â‡ÈˆÓ· ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˘Â·È‚Ï Ô‰ ,˙Ó‡ ÔÓÊ· ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓÏ ÌÈÚÈÈÒÓÎ
.˙Â„Â˜Ù‰ Ï˘ ˘ÂÓÈÓÏÂ ‰ˆÙ‰Ï Ô‰Â

סדרי פינוי בית הסוהר דמו
# והצלה לאירוע הכרו/ חשוב לתכנ מראש את סדרי הגעת" ויציאת" של כוחות חילו,ככלל
," זאת בהתחשב בתנאי" הסביבתיי, ובמקרה דנ לפינוי בית הסוהר,בסיכו לחיי אד" ולרכוש
" הדבר אמור להיעשות בתיאו.כמו דרכי גישה ומילוט וקשיי תנועה בכבישי" בגי עומס תנועה
 להיעשות0 הדבר אמור א. האחראית לניהול האירוע ולשליטה על צירי התנועה,ע" המשטרה
." האירוע עקב הנסיבות והאיומי" המשתני#כמה פעמי" במהל
 מפקד מחוז צפו של שב"ס הוא שהחליט על אופ הפינוי ונתיבו ולפיה" האסירי" יפונו,כאמור
,  לצומת אור# השוכ בסמו, לבית הסוהר כרמל721 מבית הסוהר דמו בכיוו מערב על ציר
 להקי" בצמוד לבית הסוהר כרמל, לדבריו, הוא ג" זה שהחליט."ומש" יפוזרו לבתי סוהר אחרי
שטח כינוס לכוחות הסיוע והורה שכוחות הסיוע ממחוז צפו יגיעו לשטח הכינוס ומש" ייסעו
" נסיעת# הכוונת סבבי הפינוי בזמ יציאת" ולאור.  לכיוו מזרח לבית הסוהר דמו721 בכביש
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נעשתה על ידי המשטרה מת"ח זיכרו שמונה כאמור לקצי קישור של המשטרה לפינוי בית
הסוהר.
בפועל ,האסירי" מבית הסוהר דמו פונו בשישה סבבי" :שני הסבבי" הראשוני" שיצאו בשעות
 13:40ו  14:00פונו דר #כביש  721מערבה לבית הסוהר כרמל; ארבעת הסבבי" האחרוני"
שיצאו משעה  14:30ואיל #כבר פונו מזרחה דר #כביש  672מרבית" עקב החלטות שקיבלו
מפקדי" בשטח נוכח הסיכוני" שיצרה האש שבכביש  .721כאמור ,ג" כוחות הסיוע מיחידת
נחשו של מחוז צפו כבר נסעו משעה  14:15בער #בכבישי" אחרי" זאת נוכח סיכוני האש
בכביש  .721להל פירוט:
 ,ÔÂ˘‡¯‰ ÈÂÈÙ‰ ··Òובו  16אסירות ביטחוניות ,יצא בשעה  13:40מבית הסוהר דמו מערבה
בכביש  721לכיוו צומת אור ומש" לבית הסוהר כרמל.
 È˘‰ ÈÂÈÙ‰ ··Òשיצא משערי בית הסוהר בשעה  14:00הופנה על ידי מת"ח זיכרו מערבה,
לכיוו צומת אור לבית הסוהר כרמל בכביש  .721כבר סבב זה נאל /לנסוע בתו #אש עוד לפני
שהגיע לצומת בית אור  ,משו" שהאש התפשטה לכביש.
 È˘ÈÏ˘‰ ÈÂÈÙ‰ ··Òבשעה  14:15בער #נחס" כביש  ,721סמו #לצומת בית אור  ,בגלל אש
שהתפשטה אליו בקטע שבי צומת בית אור לבית הסוהר דמו  .את החסימה עשו מפקד מחוז
צפו של המשטרה דאז ,ניצב שמעו קור  ,ומג"ד נחשו צפו  .78מפקד מחוז צפו של המשטרה
דיווח ברשת הקשר המשטרתית על סגירת הכביש )ולאחר מכ על פתיחתו בשעה .(14:49
בעקבות הודעה זו הפנה מת"ח זיכרו את סבב הפינוי השלישי ,שיצא מבית הסוהר בשעה ,14:30
מזרחה ,לכביש  672דר #האוניברסיטה ולעיר חיפה דר #ציר פרויד עד לבית הסוהר כרמל.
 ,ÈÚÈ·¯‰ ··Ò‰שיצא בשעה  ,15:30הופנה על ידי מת"ח זיכרו מערבה לכיוו צומת אור לבית
הסוהר כרמל ,דר #כביש  ;721לפני השיירה נסע קמב" /המחוז ,וסמו #לצומת בית אור הוא נתקל
באש .מפקד גדוד נחשו צפו וקמב" /המחוז הורו לסבב הפינוי לשוב על עקבותיו ולהגיע לבית
הסוהר כרמל דר #כביש  672דר #האוניברסיטה.
 ,È˘ÈÓÁ‰ ÈÂÈÙ‰ ··Òשיצא בשעה  7915:50סמו #לאחר אירוע שרפת האוטובוס הופנה מזרחה
ונשלח ישירות לבית הסוהר גלבוע דר #כביש  672וכביש  705דר #נשר זאת בשל הלח /שנוצר
בבית הסוהר כרמל.
 ,ÔÂ¯Á‡‰Â È˘È˘‰ ÈÂÈÙ‰ ··Òשיצא בשעה  ,15:53הופנה א 0הוא מזרחה ונשלח לבית הסוהר
כרמל ,א 0הוא דר #כביש .672
בהמש #לאמור לעיל להל לוח ובו תמונה כוללת על הסבבי" ,על מספר האסירי" שפונו בסבבי
הפינוי ועל היק 0כוחות הסיוע של שב"ס שהגיעו לבית הסוהר דמו :
__________________

78
79

קטע הכביש נפתח שוב לתנועה בשעה  ,14:49לאחר ששירותי הכבאות השתלטו על האש.
על פי יומ המבצעי של משל"ט נחשו ,סבב הפינוי החמישי יצא משערי בית סוהר דמו בשעה
 ,15:50ואילו סבב הפינוי השישי יצא משערי בית סוהר דמו בשעה  .15:53בתחקיר שב"ס נכתב כי
סבב הפינוי החמישי יצא בשעה  16:03מ"אזור הסיכו" ,וסבב הפינוי השישי יצא בשעה 16:08
מ"אזור הסיכו" .בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי קביעת זמני יציאה אלה מבוססי על דיווחי
מכשיר לניטור מיקו כלי הרכב המותק על רכבי יחידת נחשו ,בעת שהרכב האחרו של שיירת
הפינוי היה בקטע כביש שבי צומת דמו לאוניברסיטת חיפה ,ולא במועד יציאתו משערי בית הסוהר
דמו.
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הפעלת כוחות סיוע לפינוי בית הסוהר דמו
 : Ì È È Ê Â Á Ó Ú Â È Ò ˙ Â Á Â Î ˙ Ï Ú Ù ‰ .1לפי הפקודות של שב"ס לפינוי בתי סוהר,80
תגבור כוחות נדרש ה לצור #הפרדת אוכלוסיית האסירי" בזמ הפינוי וליווי האסירי" ,וה לצור#
חיזוק מעגלי האבטחה ומניעת הפס"ד .לפי פקודות אלה העיקרו המבצעי שלפיו על שב"ס
להתמודד ע" אירועי" של הפס"ד הוא באמצעות תיחומ" במתקני הכליאה ,יצירת הרתעה על ידי
ריכוז כוחות ואמצעי" והשתלטות על אסירי" מפרי סדר תו #ניצול גור" ההפתעה.
הפעלת כוחות לטיפול באירוע חירו" מחייבת שיקול דעת בנוגע להיק 0הכוח ובנוגע להתאמתו
לאיו" הנשק 0ולתרחיש המתגבש .כדי לתכנ פינוי בית סוהר בגי שרפה ,יש לתת את הדעת על
הרכב אוכלוסיית האסירי" ,על דרגת מסוכנות" ועל סיכוני האש ה כדי להבטיח שהליכי הפינוי
יתקיימו כנדרש ללא סיכו מיותר של כוחות הסיוע ,וה לצור #מניעת הפס"ד .ענ 0מבצעי"
שבחטיבת הביטחו של שב"ס הוא המוסמ #להפעיל לבנות סיוע לטיפול בהפרות סדר ,בהתא"
להערכות מצב בעת מצבי חירו" או להחלטה אחרת.
כאמור ,בשעה  12:39הפעיל המש" את גדוד צפו מיחידת נחשו לתגבור פינויו של בית הסוהר
דמו  .בשעה  12:46הורה מפקד מחוז צפו בשב"ס על הפעלת פקודת תגבור כוחות המחוז מבתי
הסוהר במחוז .בשעה  12:50ו  13:10הורה ,לדבריו ,לעוזר קמב" /המחוז ולקמב" /המחוז,
בהתאמה ,שכוחות הסיוע של המחוז יתרכזו בשטח הכינוס במגרש החניה הסמו #לבית הסוהר
כרמל .חלק מכוחות התגבור מבתי הסוהר האחרי" במחוז ומגדוד נחשו ממחוז צפו הגיעו
לשטח הכינוס בבית הסוהר כרמל ,וחלק" הגיעו ישירות לבית הסוהר דמו  .הכוחות מגדוד
נחשו נסעו מצומת אור  ,בכביש  ,721מזרחה לכיוו בית הסוהר דמו  .בשעה  14:00בער #נתקל
מג"ד נחשו צפו באש על הכביש סמו #לצומת בית אור  ,וב  14:15בער #חס" ברכבו את הכביש
והורה להפנות את הכוחות שיגיעו לסיוע דר #העיר חיפה ומש" דר #כביש האוניברסיטה כביש
 672לצומת דמו ולבית הסוהר דמו .
˘È·Î Í¯„ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓÓ ÔÂ˘Á „Â„‚Ó ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ÂÚÒ ÂÊ ‰Ú˘Ó ÏÁ‰ ,ÍÎÈÙÏ
.ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÔÂÓ„ ˙ÓÂˆÓÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
)א( כאמור ,קמב" /המחוז העביר לנציבות
: Ì È È ˆ ¯ ‡ Ú Â È Ò ˙ Â Á Â Î ˙ Ï Ú Ù ‰ .2
שב"ס בקשה לקבלת כוחות סיוע ארציי" .בקשתו נמסרה לרע" מבצעי" בשב"ס ,והוא העביר
אותה לסג הנציב וראש אג 0מבצעי" גונדר דב לוצקי כדי שיבח א" לאשרה.
בתחילת האירוע ,בשעה שלא תועדה ,אישר סג הנציב ,גונדר דב לוצקי ,להפעיל כוחות סיוע
ארציי" )"לבנות סיוע"( לפינוי בית הסוהר דמו  ,ובכלל זה את לבנת בי"ס ניר וכ את לבנת גדוד
נחשו צפו  .א #הבקשה והאישור לא נרשמו ולא תועדו בשו" יומ מיומני המבצעי" לא בדרג
המש"  ,לא בדרג המשל"ט המחוזי ולא בדרג משל"ט בית הסוהר דמו .
בשעה  12:48הפעיל שב"ס את לבנת בי"ס ניר ,ובכלל זה את קורס הקציני" כלבנת סיוע לפינוי
בית הסוהר דמו  .בשעה  13:01הודיע המש" בהודעת זימונית על הפעלת יחידות הסיוע )לבנות
סיוע( ,ובכלל לבנת בי"ס ניר.
__________________

80

פקודת "נדודי שינה" ,התמודדות ע אירועי הפס"ד ,והפקודות המקומיות לפינוי בתי הסוהר דמו
וכרמל.
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‚Û˜È‰ ˙‡ Ï˜˘ ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ˘ ÈÏ· Èˆ¯‡‰ ¯Â·‚˙‰ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ¯˘È‡ È˜ˆÂÏ ·„ ¯„Â
·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜Ï ÈÏ·Â ,ÂÏÚÙÂ‰˘ ‰Ï‡ Ï˘ ÌÙ˜È‰ ˙‡Â ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ˙ÂÁÂÎ‰
ÂÈÏÚ ‰È‰˘ Û‡ ,ÂÎ˘Ó‰· Â‡ ÚÂ¯È‡‰ ˙ÏÈÁ˙· ÂÙ˜˘˘ ÌÈÓÂÈ‡· ˙·˘Á˙Ó‰ ˙„ÚÂ˙Ó
ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚÈ˙‰ ˙¯È˜ÒÓ .Èˆ¯‡‰ ‚¯„· ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰Ï Â˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙Ó ÔÎ ˙Â˘ÚÏ
‚ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ,·Èˆ‰ - ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ·Â Ò"·˘ ˙Â·Èˆ· ÌÈ¯Á‡‰ „Â˜ÈÙ‰ ÈÓ¯Â‚ Ì
)˘¯È·Ú‰˘) ÌÈÚˆ·Ó Ô"Ú¯Â ,(ÚÂÈÒ‰ ˙·Ï ˙ÏÚÙ‰ ‰¯˘Â‡ ÈÎ „·ÚÈ„· Â˙Â‡ ÔÎ„Ú ·Èˆ‰
‡˙ ·˜˘˙ ÍÏ‰Ó·Â ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ˙ÏÈÁ˙· ÂÚˆÈ· ‡Ï - (·Èˆ‰ Ô‚Ò Ï˘ Â¯Â˘È‡Ï ÊÂÁÓ‰
Û˜È‰ ÈÙ ÏÚ ,ÂÙ˜È‰Â ÚÂÈÒ· Í¯Âˆ‰ ˙ÂÈÎ„Ú ˙ÈÁ·Ï ÌÈ„ÚÂ˙Ó ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰Â ÁÂ˙È ÈÂÈÙ‰
.˘‡‰ ÈÂÎÈÒÏÂ ÈÂÈÙ· ÚÂÈÒÏ ÂÚÈ‚‰Â Â˜ÚÊÂ‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰Ï ·Ï ÌÈ˘· ,Â˙¯ÓÂÁÂ ÚÂ¯È‡‰
בשעה  14:32הפי /המש" הודעת זימונית בתפוצה רחבה ובה נכתב כי הכוחות ובה" ג"
"מסגרות בי"ס ניר עושות דרכ לב/ס ]לבית הסוהר[ דמו  ,יתייצבו בב/ס כרמל ועבודה בהתא"
להנחיות מחוז צפו " .בסמו #לאחר מכ ,#פנה קמב" /המחוז 81לרע" מבצעי" בשב"ס בדרישה
לפצל את כוח הסיוע מבית הספר ניר כ #שאוטובוס הצוערי" ייסע במישרי לבית הסוהר דמו
והאוטובוסי" של קורס המש"קי" ושל קורס סוהרי קבע ייסעו לבית הסוהר כרמל .דרישה זו
אושרה בידי סג נציב שב"ס .קמב" /המחוז עדכ  ,לדבריו ,את מפקד המחוז בעניי הגעתו
הצפויה של כוח מבית ספר ניר לבית הסוהר דמו בשעה  15:00בער #כאשר הגיע לבית הסוהר
דמו .
ÒÂÈÎ‰ ÁË˘Ï ‡ÏÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÔÈ¯˘ÈÓ· ÚÒ ÌÈÈˆ˜‰ Ò¯Â˜ È¯ÚÂˆ Â·Â ÒÂ·ÂËÂ‡‰
··.ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È
˙ÂÙ‰Ï Ò"·˘· ÌÈÚˆ·Ó Ô"Ú¯Ó ÊÂÁÓ‰ ı"·Ó˜ ˙˘È¯„ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÚ ˘‡¯Ó ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ ‰˙˘Ú ÒÂÈÎ‰ ÁË˘Ï ‡ÏÂ ÚÂ¯È‡‰ ˙¯ÈÊÏ ÔÈ¯˘ÈÓ· ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎ
‰¯Â‰ ÂÈ¯·„Ï˘ - ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙„Â˜ÙÏ „Â‚È·Â ,Ê"ÓÓÒ‰Â ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ - ÂÈ„˜ÙÓ
˘.82ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÒÂÈÎ‰ ÁË˘Ï ‰ÏÈÁ˙ ÂÚÈ‚È ÊÂÁÓ‰ Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ
)ב( בנוס 0הבדיקה של משרד מבקר המדינה העלתה כי בנציבות שב"ס שוררת אי בהירות
בנוגע לזהות הגור" האחראי ללבנות הסיוע מרגע קבלת משימת ויציאת למשימה ועד להגעת
לשטח הכינוס ולקליטת על ידי הגור" שביקש את התגבור :הא" אחריות זו מוטלת על חטיבת
הביטחו של שב"ס או על היחידה האורגנית שאליה שייכת לבנת הסיוע בעת שגרה או על הגור"
המזמי והעתיד להפעיל את לבנת הסיוע .בעניי זה הדעות חלוקות :מפקד בי"ס ניר ,גנ"מ נזיה
להיאני ,מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי האחריות להפעלת לבנת הסיוע מרגע עזיבתה את
שטח בית הספר מוטלת על חטיבת הביטחו של שב"ס .לעומת זאת ,רע" מבצעי" של שב"ס,
סג"ד רגב דחרוג' ,מסר כי לדעתו האחריות להפעלת לבנת הסיוע ,עד להגעתה לשטח הכינוס
מוטלת על ִמפקדת הכוח קרי על מפקדת בי"ס ניר.
__________________
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בשיחת סיכו שקיי מחוז הצפו ב 28.12.10מסר קמב" המחוז כי השיחה ע רע" מבצעי
בוצעה בשעה  14:00בער") #פרוטוקול סדר האירועי  שרפה בכרמל מחוז צפו"(.
בעניי זה  ראו פירוט להל בתתהפרק "קביעת שטח כינוס והגעת כוחות הסיוע אליו"

טיפול שירות בתי הסוהר בפינוי אסירי מבית הסוהר דמו באירוע השרפה בכרמל

Ò"·˘ ˙Â·Èˆ ÏÚÂ ,ÍÎÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÔÈ‡ Ò"·˘ Ï˘ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏ‰·Â ˙Â„Â˜Ù· ÈÎ ‰ÏÚ
.ÂÊ ‰È‚ÂÒ ¯È‰·‰Ï

שקילת חלופות למודל הפינוי שקבעו מפקדי שב"ס
 .1בפעולת פינוי בית סוהר אחראי שב"ס לבטיחות אנשי הסגל ולשלומ" של האסירי" עד
להגיע" למקו" בטוח .כאמור ,ע" תחילת האירוע קבע מפקד מחוז צפו של שב"ס מודל פינוי
ולפיו אסירי בית הסוהר דמו יפונו מערבה לכיוו צומת אור  ,בכביש  ,721עד לבית הסוהר כרמל
כשלב ביניי" לפינוי" לבתי סוהר אחרי" .מודל הפינוי היה ג" מקובל על המשטרה האחראית
לצירי הפינוי והיא פעלה על פיו.
מפקד מחוז צפו ג" קבע את כביש  ,721מצומת אור מזרחה ,כנתיב הנסיעה לכוחות התגבור
ממחוז צפו  .יוזכר כי הכוונת סבבי הפינוי בזמ יציאת" מבית הסוהר דמו ולאור #נסיעת"
נעשתה על ידי המשטרה מת"ח זיכרו מונה לקצי קישור של המשטרה בשער בית הסוהר לצור#
פינויו.
 .2אשר למידע על בטיחות צירי התנועה שהיה בידי מפקדי שב"ס) :א( בשעה  14:10קיי"
נציב כבאות והצלה דאז ,רב טפסר שמעו רומח ,התייעצות בצומת בית אור ע" מפקד שירותי
כבאות חיפה ,סגנו וקצי המבצעי"; דעת" הייתה כי יש לפנות את האסירי" לכיוו האוניברסיטה
)כביש  ;(672רב טפסר רומח העביר דברי" אלו לנציב שב"ס ולמפקד המחוז של המשטרה.
)ב( בשעה  14:30בער #הודיע מפקד שירותי כבאות חיפה למפקדי" של המשטרה ושל שב"ס,
בעת שהיו מכונסי" ברחבה הסמוכה לבית סוהר דמו  ,כי קטע כביש  721מכיוו בית הסוהר
דמו מזרחה לכיוו לאוניברסיטה פנוי ,וכי כוחות הכיבוי מגני" עליו מפני האש; לגבי קטע
כביש  ,721מכיוו בית סוהר דמו מערבה לכיוו כביש  4צומת אור  ,הודיע מפקד שירותי
כבאות חיפה כי "אי בידיו תמונת מצב באשר לסיכוני האש על הציר וכי כוחות הכיבוי מרכזי"
מאמ /לאבטח את הקטע של ציר  721מבית הסוהר לכיוו האוניברסיטה כציר מילוט לכוחות
החירו"".
)ג( בהתייעצות שהתקיימה בבית הסוהר דמו בי מפקד מחוז צפו של המשטרה ומפקדי"
משב"ס ,מהמשטרה ומשרותי הכבאות ,בשעה  15:00בער ,#מסר קצי אג"" של שירותי כבאות
חיפה שציר הפינוי צרי #להיות מצומת בית אור מזרחה לכיוו צומת דמו  ,ושקטע הכביש מצומת
בית אור מערבה לכיוו צומת אור צרי #להישאר סגור.
)ד( כאמור ,כביש  721בקטע שבי צומת בית אור לבית הסוהר דמו נסגר לתנועה בי 14:15
ל  .14:49בשעה  ,14:49בהגיעו לבית הסוהר דמו  ,הודיע מפקד המחוז של המשטרה ברשת
הקשר של המשטרה כי בכביש  721מצומת אור לבית הסוהר דמו אי אש ,וכי הוא מפנה את
האסירי" מערבה דר #כביש  .721מפקד המחוז של המשטרה ביקש ממפקד מרחב חו 0כי ינחה את
מי שמופקד על ההכוונה ומסר כי הוא ]מפקד המחוז[ יעדכ את שב"ס על מנת שכול" יגיעו לכיוו
זה.
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‡˙È· ÈÂÈÙÏ Ò"·˘ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ Ú·˜˘ ,·¯ÚÓ ÈÙÏÎ 721 ¯Èˆ - ·È˙‰ ÌÏÂ
,ÂÈÏ‡ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Ï - ‰Á¯ÊÓ Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ 721 ¯Èˆ - ÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈÎ·Â ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰
‰Ú˘· Ò"·˘ È„˜ÙÓÏ ÂˆÈÏÓ‰ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ÌÈ‚Èˆ˘ Û‡ ,ÚÂ¯È‡‰ ÔÓÊ ÏÎ ÂÈÚ· ¯˙Â
672 ˘È·Î - ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˘È·Î Í¯„ - ‰Á¯ÊÓ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙ÂÙÏ 14:30 ‰Ú˘·Â 14:10
¯Â‚ÒÏ ÂˆÈÏÓ‰ Û‡Â ÂÊ ‰ˆÏÓ‰ ÏÚ ,Ò"·˘Ó ÌÈ„˜ÙÓ ÈÙÏ Ì‚ ,Â¯ÊÁ Í¯Ú· 15:00 ‰Ú˘·Â
‡˙ .Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆÏ Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÈ·˘ ÚË˜· 721 ˘È·Î
ÈÂÎÈÒ˘ Û‡ Ò"·˘ È„È ÏÚ ‰Â˘ ‡Ï ÚÂ¯È‡‰ ˙ÏÈÁ˙· Ò"·˘ Ú·˜˘ ÏÈÚÏ„ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ
ÔÂÂÈÎÏ ‰·¯ÚÓ 721 ˘È·Î· ÚÒ˘ È˘‰ ÈÂÈÙ‰ ··Ò ÏÚÂÙ·Â ,83Â¯·‚Â ÂÎÏ‰ ‰Ê ·È˙· ˘‡‰
ˆÔÂÒ‡ ÈÙÏ „ÂÚ - ÈÚÈ·¯‰Â È˘ÈÏ˘‰ ÈÂÈÙ‰ ··ÒÂ ,˘È·Î‰ ÏÚ ˘‡· Ï˜˙ Ô¯Â‡ ˙ÓÂ
Â· ÂÚÒ ‡Ï ¯·Î - 8415:30Â 14:30 ˙ÂÚ˘· ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· È¯Ú˘Ó Â‡ˆÈ˘ - ÒÂ·ÂËÂ‡‰
‰Ú˘Ó ÏÁ‰ ÂÚÒ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ Ï˘ ÔÂ˘Á ˙„ÈÁÈÓ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ Ì‚ ;˘‡‰ ÈÂÎÈÒ ·˜Ú
.ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ˙‡Ê .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘È·Î· 14:15
˘È·ÎÓ ÌÈÚË˜ Ï˘ ÌÎ¯Â‡Ï ÔÂÎÈÒ‰ ˙„ÈÓ ˙Â˙˘‰ ÁÎÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ Ú·˜˘ ,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È‚Èˆ Ï˘ Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰Â 721
˙ÂÚ˘· ,‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ,˘„ÁÓ ÔÁ·È ,ÈÂ˘‡¯‰ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ
ÏÚÙÈ Ì‡˙‰·Â ,ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Â ÌÈ¯ÈÒ‡‰ Ï˘ ÈÂÈÙ‰ ·È˙ ˙‡ ÚÂ¯È‡‰ Ï˘ ˙ÂÈËÈ¯˜‰
‰Ú˘‰ È¯Á‡ „ÂÁÈÈ· ‰˘¯„ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÈÁ· .ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ
- 721 ˘È·Î· ˘‡· ÂÏ˜˙ ¯·Î ÊÂÁÓ‰Ó ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎÂ È˘‰ ÈÂÈÙ‰ ··Ò˘ ‰Ú˘ - 14:00
¯ÙÒÓ· ,ÌÈÙÒÂ ˙ÂÁÂÎ ˙ÂˆÈÁ·Â ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÂÈ‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰· ·˘Á˙‰· ˙‡ÊÂ
.ÌÈÈÙÂÏÁ ‰Ú‚‰Â ÈÂÈÙ È¯Èˆ Ï˘ ÌÓÂÈ˜·Â ÈÂÈÙÏ Â¯˙Â „ÂÚ˘Â ÂÂÙ˘ ÌÈ¯ÈÒ‡‰

✯
בתשובותיה" למשרד מבקר המדינה בנושא סדרי הפיקוד והשליטה והליכי פינוי בית הסוהר דמו
התייחסו שב"ס ,נציב שב"ס דאז ,מפקד מחוז צפו  ,ורע" מבצעי" לממצאי משרד מבקר המדינה,
כדלקמ :
 ‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˘‡ .1שב"ס מסר בתשובותיו מאוקטובר  2011ומפברואר  2012כי
רוב קציני המטה המחוזיי" נכחו בזמ האירוע בבית הסוהר כרמל במכלולי" אחוריי" ,85ועסקו
איש איש בתחומו בפעילות אינטנסיבית הקשורה בפינוי האסירי" ובהתמודדות ע" הבעיות
המתעוררות במסגרת הפינוי .לפיכ #ה" לא התפנו לאייש עמדות בתו #החמ"ל .עוד מסר שב"ס
בתשובתו כי התועלת בחמ"ל בבית הסוהר דמו הייתה מועטה ביותר ,וזאת מאחר שכלל
המפקדי" הבכירי" הגיעו לזירת האירוע ועדכנו זה את זה ישירות ,וכי לא נית לטעו כי היעדרו
של חמ"ל בבית הסוהר השפיע על קבלת החלטה מהותית כלשהי ,ומכא שלכל היותר מדובר
__________________
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85

250

בעניי זה  ראו פירוט בדוח הביקורת "משטרת ישראל  פיקוד ושליטה על אירועי ומבצעי",
בפרק "מידע על סיכוני אש בכביש ."721
סבב הפינוי הרביעי שיצא בשעה  15:30הופנה מערבה לכיוו כביש  ,721נבל בשל האש על הכביש
והופנה לכביש .672
חמ"לי אחוריי של הגורמי המקצועיי.

טיפול שירות בתי הסוהר בפינוי אסירי מבית הסוהר דמו באירוע השרפה בכרמל

בחריגה טכנית מ הפקודות .כמו כ נטע בתשובת שב"ס כי בשל היות השרפה אירוע מוכל
] ָתח ["6וממוקד בבית הסוהר דמו  ,דהיינו "היחס הקרוב בי מיקומ" של המפקדי" למקו"
ההתרחשות המרכזי בדמו " ,התאפשר "למפקדי" שנכחו בשטח להתרש" ...ולהתעדכ בתמונת
המצב בעצמ" ולא באמצעות חמ"לי"" .בנסיבות אלה הייתה למפקדי" תמונת מצב טובה בכל
הקשור למשימת פינוי בתי הסוהר מבחינת מספר האסירי" שפונו ושנותרו לפינוי ומבחינת מצב";
למידת הסיכו הנשק 0לבתי הסוהר ולהלכי הרוח של האסירי"; ולסד"כ כוחות נחשו שהוזעקו
לסיוע ומיקומ" .שב"ס הטעי" בתשובתו כי "ככל שהיו למפקדי" פערי" בתמונת המצב ,ה"
‡ ÌÈ¯È·ÒÂ ÌÈÈÈÈÙÂבנסיבות של אירוע קיצו בו פועלי" כוחות רבי" ]ההדגשה במקור[" .בעניי
אי קריאת הודעות זימונית מסרו מפקדי שב"ס כי בעת שהתקבלו ההודעות ה" היו בנסיעה או כי
בלהט האירועי" ה" לא קראו הודעות אלה.
יצוי כי שב"ס בתשובתו מאוקטובר  2011מסר עוד כי "מקו" הקבע של חמ"ל מחוז צפו הנו
במפקדת המחוז ]בצמוד לבית הסוהר חרמו [ ,ביו" האירוע א 0הוחל בהקמתו ובפריסת מערכות
המחשוב והטלפוניה .העתקת החמ"ל ממקו" הקבע במפקדת המחוז לביס"ר ]בית הסוהר[ כרמל,
על מנת לקרבו לזירת ההתרחשות פגעה ביכולות הטכנולוגיות ורמת העזרי" המבצעיי" הקיימי"
בחמ"ל הקבע".
שב"ס הדגיש בתשובתו כי במסגרת הטמעת ערכיו הנוגעי" לחשיבות הצלת חיי אד" ,ובמסגרת
הדוגמה האישית הנדרשת ממפקדי" ,מיד בהתקבל הדיווח על האירוע הגיעה לזירה כל שדרת
הפיקוד הבכירה של הארגו .
ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ¯ÊÚ‰ ÈÏÎ Ì‰ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÈÎ Ò"·˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂ‡È˙Ï ,‰ËÈÏ˘Ï ,„Â˜ÈÙÏ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì‰Â ,È˙ÂÚÓ˘Ó ÚÂ¯È‡ ÏÂ‰È· „˜ÙÓ‰ ˙Â˘¯Ï
.˙ÈÚˆ·Ó ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˙¯ÈˆÈÏÂ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÔÈÈÚ· ‰¯˜·ÏÂ
˙‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‡Â‰ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Ó‚Â„ ÚÂ¯È‡· ‰ËÓ‰ ÈÈˆ˜ Ï˘ Ì„È˜Ù
·‡·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ Úˆ·Ï ÌÈ„˜ÙÓÏ ¯˘Ù‡˙È˘ ÔÙÂ
(ÌÈÏ"ÓÁ) ÌÈÏÂÏÎÓ· Â‰˘ ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· Ï"ÓÁ· ÌÈ„˜ÙÓ˘ ¯Á‡Ó .˙ÈÎ„ÚÂ ‰¯Â„Ò
‡˙ÂÓ˙ ˙¯ÈˆÈÏ ‰˘Â¯„‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ‰Úˆ·˙‰ ‡Ï ,ÂÓÂÁ˙· ˘È‡ ˘È‡ ÌÈ˜ÂÒÚ ,ÌÈÈ¯ÂÁ
ÈÊÎ¯Ó ÏÎ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ Ì„Â˜Ù˙ ·˜Ú .‰·¯ ˙Â·È˘Á ÍÎÏ ‰˙ÈÈ‰˘ Û‡ ,˙Ù˙Â˘Ó ·ˆÓ
˙ÂÓ˙ - ÔÂÓ„Â ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÌÈÏ"ÓÁ‰Â ÈÊÂÁÓ‰ Ë"Ï˘Ó‰ ,Ô"˘Ó‰ - ‰ËÈÏ˘‰
‡Â‰ Ò"·˘ ‰˘Ú˘ ¯È˜Á˙· Ì‚ .‰ÓÈ‰Ó ‡ÏÂ ˙È˜ÏÁ ‰˙ÈÈ‰ ¯ˆÈÈÏ ÌÁÂÎ· ‰È‰˘ ·ˆÓ‰
˙‡ „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰Ê Í¯ÚÓ ‡ÏÈÓ ˘¯„Î ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÚÂˆÈ·-È‡ ·˜Ú˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ
ÔÂ‚ÓÎ Â„È˜Ù˙" ˙‡Â ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ÍÓÂ˙Î ÚÂ¯È‡· Â„ÂÚÈÈ
."‰¯Ê‚· Ò"·˘ Î"„Ò ÈÂ·È¯Ï [Ì‡˙Ó] ÔÊ‡Ó
‡˘¯ ,ÂÊ ‰ÚË Ï·˜Ï ÔÈ‡ - ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÌÂÁ˙Ï ÏÎÂÓ ÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÈ‰ ¯·„· ‰ÚËÏ
‰Ïˆ‰Â ÌÂ¯ÈÁ ˙ÂÁÂÎÂ Ò"·˘ Ï˘ ÌÈÈˆ¯‡ ˙ÂÁÂÎ ÂÙ˙˙˘‰ ÈÂÈÙ‰ ÏÂ‰È·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ
˙È· È¯ÈÒ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ ÔÎÂ ;‡"„ÓÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ,‰¯Ë˘Ó - Ò"·˘Ï ıÂÁÓ
ÌÈ¯Á‡ ¯‰ÂÒ È˙·Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì˙ÂÙÏ ‰ÂÂÎ ÍÂ˙Ó ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÂÂÙ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰
·ÈÓÂ˜Ó ÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÍÎÈÙÏ .ÂÏ ıÂÁÓÂ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ
·ÈÈÁ˘ ÚÂ¯È‡· ‡Ï‡ Ò"·˘ Ï˘ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓÏ ‡Ï Û‡Â ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÌÂÁ˙Ï ÏÎÂÓÂ
˘.È˙Î¯ÚÓ-·¯ ÌÂ‡È˙Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È
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‡˘¯ ˙¯ÈÊÏ Ì˙Ú‚‰ ÁÎÂÏ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· Ï"ÓÁ Ï˘ ‰ËÚÂÓ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ¯·„· ‰ÚËÏ
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ˙Â¯È˘È ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÂÎ„Ú˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ ÚÂ¯È‡‰
Ï˘ È˙ËÈ˘ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡Ï ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ÌÈ„˜ÙÓ‰ Ï˘ Ì˙ÂÓ˘¯˙‰ ÈÎ ÌÈÚËÓ
Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘ ‰ˆÙ‰ÏÂ ,‰ÓÈ‰ÓÂ ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˙¯ÈˆÈÏ ,‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó
˘ˆ·¯ „Â˜ÈÙ‰ ˙¯Â˙· ÂÓˆÚ Ò"·˘ Ì‚ „ÓÚ Û‡ ÍÎ ÏÚ .ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÂÈÎ¯ˆ ÏÏÎÏ „·ÂÚÂ
˙‡ ÌÈ‡Â¯ ÌÓ‡ ÁË˘Ï ¯˙ÂÈ ÌÈ·Â¯˜ ÌÈ‡ˆÓ˘ ÏÎÎ ,ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ" :˘·È‚˘ ‰ËÈÏ˘‰Â
Ï˘ ˙Ù˜˘Ó‰ Í¯„ ˜¯ - ¯˙ÂÈ ¯ˆ ÔÙÂ‡· ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÂÓ˙‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ Í‡ ,¯˙ÂÈ ·ÂË ÌÈË¯Ù‰
˙ÏÚÙ‰-È‡˘ ‰ÚË‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ô˙È ‡Ï ÍÎÈÙÏ .86"‰ÂÓ˙‰Ó „Á‡ ÚË˜· ‰ÙÂˆ‰ Ì¯Â‚‰
.˙Â„Â˜Ù‰ ÔÓ „·Ï· ˙ÈÎË ‰‚È¯Á ‰˙ÈÈ‰ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· Ï"ÓÁ
˙Â·È˘Á ˙Ú„Â ÚÂ¯È‡‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰¯È‰Ó ‰Ú‚‰Ï ÈÎ Ò"·˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·‰ÈÓÊ ˙ÈÂÂÈÎ-Â„ ˙ÈËÂÁÏ‡ ¯˘˜ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰ ÁÎÂÏ „ÁÂÈÓ·Â ,˙‡Ê ÌÚ ;‰
Ì¯„ÚÈ‰· Ì‚ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ,Ò"·˘· ÏÎ‰ ÌÈÈÊ‡Ó ‰Ï ¯˘˜ ˙˘¯· ‰ÏÈÚÈÂ
- ÈÂÈÙ‰ ÏÂ‰È Ì˘Ï ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ÌÈ„˜ÙÓÏ Â˜ÙÒÈÂ ˘¯„Î ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÂÏ‰ÂÈ
„·¯ .‰˘Ú ‡Ï ‰Ê
‡˘¯ È¯È˘ÎÓ ÈÎ Ò"·˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ˙ÈÂÓÈÊ ˙ÂÚ„Â‰ ˙‡È¯˜-È‡Ï
˙‡È¯˜-È‡ ;˙ÂÈÁ‰Â ˙ÂÚ„Â‰ ˙¯·Ú‰Ï ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ ÈÚˆÓ‡‰ Ì‰ Ò"·˘ Ï˘ ˙ÈÂÓÈÊ‰
˙Ú· ‰· .‰¯ÓÂÁ· ‰˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ ‰ÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ÏÎÒÏ È„Î ‰· ˘È ˙ÂÈÁ‰Â ˙ÂÚ„Â‰
ÈÎ ‰Ï‡ ÌÈ„˜ÙÓ ÏÂÓ ,ÌÈÈÙÂÏÁ ¯˘˜ ÈÚˆÓ‡· ,˙Â¯È˘È ‡„ÂÂÏ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÏÚ ‰È‰
È„È ÏÚ - ˙¯Á‡ Â‡ ˙‡Ê Í¯„· - ÂÏ·˜˙‰ ÔÎ‡ ‰·¯ ˙ÈÚˆ·Ó ˙Â·È˘Á ˙ÂÏÚ· ˙ÂÚ„Â‰
.ÔÚˆ·Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ„˜ÙÓ‰
בתשובתו מפברואר  2012מסר שב"ס כי ככלל הוא מקבל את הערות המבקר לעניי הפעלת מרכזי
השליטה בהיבטי הקמת" ,איוש" ,רישו" הנתוני" ,ותמונת המצב שייצרו .שב"ס מסר עוד כי,
לאחר השרפה ,הוא האי /את פעולותיו לצמצו" הפערי" ולהעלאת כשירות" ,ארגונ" וציוד" של
מרכזי השליטה בכל הרמות ,כחלק מתכנית עבודה רב שנתית ,במטרה לממש את לקחי האירוע.
כמו כ נמסר כי "כחלק מלקחי האירוע בנושא אי קריאת הודעות זימונית ,שב"ס רכש ושיפר את
אפשרויות התקשורת במכשירי מירס ,החל להפעיל מערכת למסירת הודעות באמצעות סלולר וכ
ביצע תרגילי ביפר במתכונת פתע".
 ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯˘‡ .2שב"ס השיב כי מפקדי שב"ס שנכחו בבית הסוהר דמו קיימו
לכל אור #האירוע הערכות מצב רציפות לבחינת מהל #הפינוי ,קצב התקדמותו ומידת האיו" על
מהלכו ה באופ פני" ארגוני וה מול משטרת ישראל .בנסיבות האירוע בכרמל לא היה מקו"
לקיי" הערכות מצב "בתצורה הקלסית" שהזכיר המבקר בטיוטת דוח הביקורת .לנוכח העובדה
שהאירוע היה מוכל ) ָתח ("6וממוקד בשטח מוגדר ,שכלל המפקדי" נמצאו בשטח זה ובהירות
המשימה לכוחות ,חייבו להתאי" את אופ ביצוע הערכת המצב למקו" הביצוע ,לתמהיל
המשתתפי" ,לתדירות הביצוע ,להלי #הביצוע ולמשכו .שיטה זו יצרה אמנ" פער בתיעוד התהלי#
מבחינת השיקולי" לקבלת ההחלטות השונות ואופ קבלת ההחלטות ,א #הדבר שירת טוב יותר
__________________

86

252

תורת הפיקוד והשליטה ,עמ' .43

טיפול שירות בתי הסוהר בפינוי אסירי מבית הסוהר דמו באירוע השרפה בכרמל

 שימור# משו" שהוא אפשר לקבל החלטות במהירות תו,את תכליתה העיקרית של הערכת המצב
 עוד נמסר בתשובה כי לאחר אירוע האוטובוס ובגמר פינוי בית הסוהר."" ע" האסירי0"מגע רצי
.דמו קיי" נציב שב"ס הערכות מצב מסודרות ומתועדות
( גונדר מיכאל )מיקי,  מסר מפקד מחוז צפו2011 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר
 מפקד מחוז צפו [ כי הוא,  הנציב הודיע למיקי ]חלפו, כי "הערכות המצב נערכו כל העת, חלפו
[87]
סבב הפינוי השלישי...?  איזו הערכת מצב נוספת נדרשת כא.שולח לעזרתו לבנת תגבור
 וכיוו נסיעתו, הכביש# נחס" בשל האש בהמש, ]שהופנה תחילה מערבה לכיוו צומת בית אור
[ מוכיח את קיומ של הערכות מצב שוטפות וערנות מירבית לתנאי672 הוסב מזרחה לכיוו כביש
 המקו" היחיד בו נית היה לרכז את האסירי" המפוני" בדרכ" לפיזור במתקני..."השרפה המשתני
."המחוז היה בכרמל
,¯„‚ÂÓ ÁË˘· „˜ÂÓÓ ÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÈ‰Ï ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ˙Ó‡˙‰Ï ¯˘‡·
¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÌÂÁ˙ ÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ¯ÂÓ‡Î ÈÎ Ò"·˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÙÂ‚Ó ÌÈÏÂ„‚ ˙ÂÁÂÎ ·¯ÚÓ‰Â ÌÈ·Á¯ ÌÈÁË˘ ˜·ÂÁ‰ ÌÈ„ÓÓ ·Á¯ ÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó ;ÔÂÓ„
Â¯ˆÂ˘ ÌÈÂÎÈÒ‰Â ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ Ú˜¯ ÏÚ ˙Â‡„Â-È‡Â ÔÂÎÈÒ È‡˙· ˙‡Ê ÏÎÂ ÌÈÂ˘
˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ ,Ú„ÈÓ Ï˘ È˙ËÈ˘ ÛÂÒÈ‡ ,‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰ Â·ÈÈÁ ‰Ï‡ ÏÎ .‰È‚·
Ô‰ ,˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ·Â ÌÈ· ÔÎÂ ÌÓˆÚ ÔÈ·Â ÌÈ· ˙Â¯Â„Ò ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰Â
Ì˙ÂÈÓÊ ¯·„· ÔÎ„Ú˙‰Ï ÔÎÂ ,˘¯„‰ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ ÔÈÈÚÏ Ô‰Â Ú·˜˘ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ ÔÈÈÚÏ
.˘¯„ÈÈ ¯·„‰˘ ÏÎÎ ,ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ ÔÂÎ„Ú Í¯ÂˆÏ ‰ÚÂ˙‰ È¯Èˆ Ï˘ Ì˙ÂÁÈË·Â
‰ÓÈ˘Ó ÈÂÏÈÓ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚ ÁÂ˙È Ï˘ ¯Â„Ò ÍÈÏ‰ ‡È‰ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ - ˘‚„ÂÈ
˙ÂÓ˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÏÚ ÒÒ·˙Ó‰Â ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Â˙ÈÏÎ˙˘ ˙¯„‚ÂÓ
Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÚ Ì˙ÂÎÓ˙Ò‰Â ÌÈ„˜ÙÓ ÔÈ· ˙ÂÁÈ˘ .‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó· ˙¯ˆÂ‰ ·ˆÓ‰
‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ÛÈÏÁ˙ ÌÈÂÂ‰Ó ÌÈ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ÌÈ„˜ÙÓ
.‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó Ï˘
¯Á‡Ó ÈÎ Ò"·˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ „ÂÚÈ˙Ï ¯˘‡
˙‡ ¯ÊÁ‡Ï ¯˘Ù‡-È‡ ,Â„ÚÂ˙ ‡Ï ÂÏ·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰Â ÚÂ¯È‡‰ È„˜ÙÓ ÂÓÈÈ˜˘ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰‰˘
ÏÏÎÎ .‰¯Á·˘ ‰ÙÂÏÁ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡Â Â‚ˆÂ‰˘ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ ,ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯·„‰
·Â˜ÚÏ Â‰ËÓÏÂ „Â˜ÈÙ‰ ‚¯„Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙‡Ê ,Ô˙Ï·˜ ÈÎ¯„ ˙‡Â ˙ÂËÏÁ‰ „Ú˙Ï ·Â˘Á
.ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ÏÂ ¯Â˜Á˙Ï „·ÚÈ„· Ì‚ ·Â˘Á „ÂÚÈ˙‰ .˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ¯Á‡
˙Â‡Ò¯‚‰ ÁÎÂ „„Á˙Ó ·ˆÓ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ,ÌÈÁÂÂÈ„‰ Ï˘ Ì„ÂÚÈ˙· Í¯Âˆ‰
‰˘È¯„) ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È ˙¯‚ÒÓ· ÂÚ¯È‡˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ Ú‚Â· Ò"·˘ È„˜ÙÓ Ï˘ ˙Â¯˙ÂÒ‰
ÈÁË˘ ˙ÏÚÙ‰ ,ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· Ï"ÓÁ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ‰ÈÁ‰ ,Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙ÂÁÂÎ ¯Â·‚˙Ï
.(ÒÂÈÎ
‰Ú˘· ‡ˆÈ˘) ÈÚÈ·¯‰ ÈÂÈÙ‰ ··Ò ˙ÈÈÙ‰ ‰ÈÙÏÂ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙·Â˘˙Ï ¯˘‡
‰Ê ÈÂÈÙ ··Ò ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó - ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰„ÈÚÓ (15:30
ÔÂ˘Á „"‚Ó È„È ÏÚ ¯ÂÁ‡Ï ·ÒÂ‰Â ¯ˆÚ ‡Â‰Â ,721 ˘È·Î· ,‰·¯ÚÓ ‰ÚÈÒÏ ‰ÏÈÁ˙ ‰ÙÂ‰
‰˙˘Ú˘ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ‡ÏÂ ˘È·Î‰ ÏÚ ‰˙ÈÈ‰˘ ˘‡ ·˜Ú ÊÂÁÓ‰ ı"·Ó˜Â ÔÂÙˆ
.¯‰ÂÒ‰ ˙È· È¯Ú˘Ó Â˙‡ÈˆÈ Ì¯Ë
__________________
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Â˙˘‰ ÚÂ¯È‡‰ ÍÏ‰Ó· - ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ,ÈÎ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙ËÏÁ‰ ˙Ú· Â¯¯˘˘ ‰Ï‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰· 721 ˘È·Î Ï˘ ÂÎ¯Â‡Ï ÌÈÂÎÈÒ‰ Â¯·‚Â ˙Â·ÈÒ‰
‰È‰È ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ‰˘È‚‰ Í¯„ ÂÈÙÏÂ ÈÂÈÙ Ï„ÂÓ ÚÂ·˜Ï ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ ˙ÈÂ˘‡¯‰
‡Â‰ Û‡ ‰È‰È ÈÂÈÙ‰ ¯ÈˆÂ ;ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÔÂÂÈÎÏ ‰Á¯ÊÓ Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ - 721 ˘È·Î
,ÏÚÂÙ· - ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ ˙È· ÔÂÂÈÎÏ - 721 ¯Èˆ Í¯„ - ‰·¯ÚÓ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó
Ì‰Â ,Ú·˜˘ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ ÈÙ ÏÚ ÍÏÈ‡Â 14:15 ‰Ú˘Ó ÂÏÚÙ ‡Ï Ò"·˘ Ï˘ ÔÂ˘Á ˙ÂÁÂÎ
˙Â˙˘‰· .‰Ê ˘È·Î· ‰˘Ú ‡Ï 14:30 ‰Ú˘Ó ÏÁ‰ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙ Ì‚ ;672 ˘È·Î· ÂÚÒ
672 ˘È·Î Í¯„ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙ÂÙÏ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È‚Èˆ ˙ÂˆÏÓ‰ ÁÎÂÏÂ ˙Â·ÈÒ‰
ÔÂÁ·Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÏÚ ‰È‰ ,Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÏ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆÓ 721 ˘È·Î ˙‡ ¯Â‚ÒÏÂ
˙Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÍÎ Ì˘Ï .˙Â˘„Á‰ ˙Â·ÈÒÏ ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ ˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ
˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó Ô‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„˜ÙÓÓ Ô‰ - ÈËÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÂÈ„È· ¯˘‡Î ‰¯Â„Ò ·ˆÓ
 ˙ÏÚ ÔÎÂ ˘‡‰ ÈÂÎÈÒ È·‚Ï ,ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È ÏÚ ˙È‡¯Á‡‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ÍÂÂÚÈ‚‰Â Â˘¯„˘ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó ˙ÂÁÂÎ Û˜È‰ ˙Î¯Ú‰ ÒÈÒ· ÏÚÂ ‰ÚÂ˙‰ È¯Èˆ Ï˘ Ì·ˆÓ
.ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙ· ÚÈÈÒÏ
‡˘¯ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ‰È‰ Ô˙È Â· „ÈÁÈ‰ ÌÂ˜Ó‰ ÈÎ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙·Â˘˙Ï
ÔÈ‡ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ ,ÏÓ¯Î· ‰È‰ ÊÂÁÓ‰ È˜˙Ó· ¯ÂÊÈÙÏ ÌÎ¯„· ÌÈÂÙÓ‰
.ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Â ÈÂÈÙ‰ ÈÎ¯„· Ì‚ ‡Ï‡ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÂÂÙÈ ÂÈÏ‡˘ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ˜¯ ¯·Â„Ó
Â˘Ú ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Â ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙ È˘ÈÏ˘‰ ÈÂÈÙ‰ ··ÒÓ ÏÁ‰ ÏÚÂÙ· ¯ÂÓ‡Î ÔÎ‡Â
·˙‡Ê .‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ËÏÁÂ‰ ÂÈÏÚ˘ 721 ˘È·Î - Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ ,‰·¯ÚÓ ‡ÏÂ 672 ˘È·Î
.ÚÂ·Ï‚ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï 672 ¯Èˆ Í¯„ ˙Â¯È˘È ‰ÙÂ‰ È˘ÈÓÁ‰ ÈÂÈÙ‰ ··Ò - „ÂÚÂ
 ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ ˙È· ÈÂÈÙÏ ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˘‡ .3מסר שב"ס כי "בבסיס קבלת ההחלטה
להפעלת סד"כ ארצי התקיי" ˘ ‰·ÂÓ ˙Ú„ ÏÂ˜Èשנשע על ÁÂÎ‰ Û˜È‰ ÔÈ· ˙È˙Â‰Ó ‰˜ÈÊ
 ,"‰ÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ· ˙Â¯È‰ÓÏוכי "שב"ס נער #לצור #הפינוי בכוחות ראויי" שהופעלו לאור תפיסה
מבצעית סדורה והערכת מצב 'אד הוק'" .בתשובתו מפברואר  2012ציי שב"ס שהעיקרו המבצעי
שעמד בבסיס הפעלת הסד"כ היה קירוב מקסימו" יכולת פינוי ואבטחה למוקד האירוע במהירות
המרבית .זאת כמענה ה"מפצה" על אי הוודאות ששררה בתחילת האירוע .עוד ציי שב"ס כי
"הצור #המבצעי בגינו הופעל הסיוע  ‰˙˘‰ ‡Ïלאור #כל טווח זמ ביצוע הפינוי  ÌˆÚ˙‰ Û‡Âעל
רקע התגברות איו" האש על בית הסוהר ]ההדגשות במקור[".
נציב שב"ס דאז ,רב גונדר בני קניאק ,מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי "כל עוד יש אסירי"
בכלא צרי #תגבור .כמות הסגל היא פונקציה של מורכבות האירוע .צרי #לשפוט את הטיפול
באירוע לפי אי #יכול היה האירוע להסתיי" במקרה הגרוע .כולל אופציה של פינוי ברגל ...היה
צרי #את הצוערי" בכלא".
מפקד המחוז מסר בתשובתו כי הנציב הנחה אותו כי "א" יחמיר המצב יש לתת עדיפות להצלת
חיי האסירי" והסגל עד כדי מילוט רגלי ,שמשמעותו צור #בעשרות סוהרי" לליווי".
רע" מבצעי" ששימש כמפקד המש" בנציבות מסר בתשובתו כי בהתא" לתורת המבצעי" בנוגע
לצור #בסיוע" :המסתייע מכתיב למסייע" ...על א 0מיקומו הנמו #יותר בהייררכיה ,יקבע הגו0
הנמו #יותר את הצור #בסיוע".
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Í¯ÂˆÏ Èˆ¯‡ ÚÂÈÒ ÁÂÎ ÏÈÚÙ‰Ï ÈÚˆ·Ó Í¯Âˆ ‰È‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ËÏÁ‰Ï ¯·ÂÚ ÏÚÙÂ‰˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘˘ È¯‰ ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ· ÚÂÈÒ
Ô˙È ‡ÏÂ ,˜ÓÂ ‡ÏÂ „ÚÂ˙ ‡Ï - ¯È Ò"È· ˙·Ï ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â - Èˆ¯‡‰ ‚¯„· ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ
ÊÎÂ¯ ‡Ï ÌÈ„˜ÙÓ‰ È„È·Â ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó·˘ ¯Á‡Ó .‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰ ‰Ó ÍÓÒ ÏÚ ˙Ú„Ï
‰Ï·˜˙‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ Ì‡ ˜ÙÒ - ÂÚÈ‚‰˘ ‰Ï‡ ¯·„·Â Â˜ÚÊÂ‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ ¯·„· Ú„ÈÓ
.ÔÓÈ‰ÓÂ ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰
‰È‡ ¯Â·‚˙ ÁÂÎ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
ÁÂÎÓ - ·ÈÂÁÓ Èˆ¯‡ ¯Â·‚˙ ÁÂÎ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ¯˘‡Ó‰ Ì¯Â‚‰Â ,„·Ï· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ
ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÙÏÂ ,·ˆÓ‰ ˙ÂÓ˙ ˙‡ ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ ÌÚ ÔÂÁ·Ï - ‰„Â˜Ù‰ ÂÏ ‰˜Ó˘ ˙ÂÎÓÒ‰
‡˙ ˙‡Â ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÂÈÓÊ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ ÔÎÂ ,¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙÏ ÌÈˆÂÁ‰ ˙ÂÁÂÎ‰ È¯„Ò
;˙Â·ÈÒ‰ ˙Â˙˘‰ ÌÚ ,ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ Ì‚ ÂÈÏÚ .Ì˙Ú‚‰ È„ÚÂÓ
˙Ó ÏÚ ÒÂÈÎ ÁË˘· ÊÎ¯˙‰Ï ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÚ ÈÎ Ú·˜‰ ˙Â„Â˜Ù· Ì‚ Ú·˜ ÍÎ Ì˘Ï
˘Â‡ˆÓ ‡Ï ,¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ‡Â .Ì˙Ú‚‰ È¯„Ò ˙‡Â Ì˙ÂˆÈÁ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È
‡.ÈÂÈÙ‰ ÍÏ‰Ó· ‡ÏÂ ‰ËÏÁ‰Ï ¯·ÂÚ ‰˙˘Ú ÂÊÎ ‰ÈÁ·˘ ÍÎÏ ˙Â‡˙ÎÓÒ
אשר לאחריות לכוחות הסיוע מרגע קבלת משימת ויציאת למשימה ועד להגעת לשטח הכינוס
ולקליטת על ידי הגור" בשב"ס שביקש את התגבור מסר שב"ס בתשובתו כי אכ הפקודות אינ
מגדירות במפורש כי בית הספר אחראי ללבנת הסיוע מטעמו ,וכי שב"ס יפעל לתיקו הפקודה
בהתא" לכ.#

קביעת שטח כינוס והגעת כוחות הסיוע אליו
 .1כאמור ,לשטח כינוס תפקיד חשוב בהפעלת כוחות בעת אירוע ,ובייחוד כשמדובר באירוע
שבו מופעלי" סדרי כוחות גדולי" ומגווני" ונדרשת קבלת החלטות להפעלת" נוכח נסיבות
וסיכוני" המשתני" במהירות ,ותו #סיכו חיי אד" ,ובכלל זה באירוע של התמודדות ע" שרפה.
באמצעות שטח הכינוס אפשר לשלוט בכוחות הנכנסי" לשטח שבו מתרחש האירוע :לבצע רישו"
של הכוחות ושל היקפ" ,לווסת" לאחר בחינת נחיצות" וכ #אפשר למנוע באמצעות ניהול שטח
כינוס עומסי" באתרי סיכו שבה" יש לשמור על היק 0כוחות הכרחי בלבד .יתרה מזו ,באירוע
כגו השרפה בכרמל ,שבו מעורבי" כוחות מגופי" שוני" הרי שבאמצעות שטח הכינוס ובאמצעות
העברת המידע על צבר הכוחות המכונסי" בו אפשר להקנות למפקדי שב"ס באירוע ולגור"
האחראי לניהול הכולל של האירוע )דהיינו המשטרה( ידע ,שליטה במצב ,יכולת מת מענה,
ובכלל זה לשינויי" הבלתי צפויי" החלי" במסגרתו.
ואכ  ,הצור #בהקמת שטח כינוס קבוע בפקודות שב"ס ,ובכלל זה בפקודת "שטחי כינוס"
ובפקודת "נדודי שינה" ולפיה לבנות הסיוע ייקלטו בידי המחוז או בית הסוהר בשטח הכינוס
שייקבע.
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 .2כאמור ,במהל #הביקורת מסר מפקד מחוז צפו לנציגי משרד מבקר המדינה כי בשעה
 12:50ובשעה  13:10הוא הודיע בטלפו הנייד לעוזר הקמב" /ולקמב" /המחוז ,בהתאמה ,על
החלטתו שכוחות הסיוע של המחוז יתרכזו בשטח הכינוס במגרש החניה הסמו #לבית הסוהר
כרמל .אשר לשטח כינוס לכוחות הסיוע הארציי" בשעה  14:32הפי /המש" הודעת זימונית
בנוסח זה" :חיתו #מצב  :1החל פינוי ] ...דמו [ ,בתי סוהר :כרמל ,שרו  ,גלבוע ,מגידו יערכו
לקליטת אסירי" בהתא" לצרכי המחוז  ...בי"ס ניר  4מסגרות עושות דרכ לביס"ר ]בית סוהר[
דמו התייצבות בביס"ר כרמל ועבודה בהתא" להנחיות מחוז צפו  ,הנחיות להמש ...#פינוי
ראשוני יתבצע לביס"ר כרמל ולאחר מכ פיזור לביס"רי" ע"פ הפירוט".
‡„ÈÂ ‡Ï Í‡ ,ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÒÂÈÎ ÁË˘ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰¯Â‰ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ .3
˘˘˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ Â· Úˆ·˙Ó˘Â ,˘ÂÓÈ˘ Â· ÌÈ˘ÂÚ ÔÎ‡ ˙ÂÁÂÎ‰˘Â Ì˜Â‰ ÒÂÈÎ‰ ÁË
˘.ÂÓÓ Â‡ˆÈÂ ÂÈÏ‡ ÂÚÈ‚‰
‚„Â˜ÈÙ‰ Ûˆ¯ ÏÚ ÌÈÂÓÓÎ ,ÊÂÁÓ‰ ı"·Ó˜Â ,ÈÊÂÁÓ Ì"‚‡ ÔÈˆ˜Î ˘Ó˘Ó‰ ,Ê"ÓÓÒ‰ Ì
˘¯„Î ÏÚÙÂÓ ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÒÂÈÎ‰ ÁË˘˘ Â‡„ÈÂ ‡Ï ,ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡· ‰ËÈÏ˘‰Â
·.˘¯„Î ÂÈÏ‡ ÂÚÈ‚È ÔÎ‡ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ˘Â ,˙Â„Â˜Ù
·Â¯·Ú Ê‡ „Ú .Í¯Ú· 16:15 ‰Ú˘Ï „Ú ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÒÂÈÎ‰ ÁË˘ ,ÏÚÂÙ
„¯‰¯Ù‰ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È .ÂÂÂÎÂ‰ ‡ÏÂ ÂÓ˘¯ ‡Ï ‰Ï‡ Ì‚Â ˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ËÂÚÈÓ ˜¯ ÂÎ
·¯‰‡ÏÓ ‰ÂÓ˙ Ï·˜Ï ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓÏ ¯˘Ù‡ ‡Ï ¯·„‰ .Ò"·˘ Ú·˜˘ ˙Â„Â˜Ù Ï˘ ‰¯Â
ÂÚÈ‚‰ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙·È·ÒÏ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .Ì˙Ú‚‰ ˙‡ ˙ÒÂÂÏÂ ¯Â·‚˙‰ ˙ÂÁÂÎ Û˜È‰ ÏÚ
Â˘˜‰Â ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ‰ÒÈÎ· ÌÈÏÂ„‚ ‰ÚÂ˙ ÈÒÓÂÚ Â¯ˆÈ˘ ‰¯Ë˘ÓÂ Ò"·˘ Ï˘ ÌÈ·¯ ˙ÂÁÂÎ
‡˙ .˙ÂÁÂÎ‰ ÔÂÎÈÒ ÍÂ˙ ,‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰
¯È˘ÎÓ Ì˙Â˘¯· ‰È‰ ‡Ï˘ Â‡ ˙ÈÂÓÈÊ‰ ˙Ú„Â‰ ˙‡ Â‡¯˜ ‡Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎÓ ˜ÏÁ .4
ÔÈ¯˘ÈÓ· ÂÚÈ‚‰Â ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÒÂÈÎ‰ ÁË˘Ï ÚÈ‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÂÚ„È ‡Ï ,˙ÈÂÓÈÊ
.ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï
„ÂÚ Â˜ÙÂ‰ ÒÂÈÎ ÈÁË˘ ÏÂ‰È ‡˘Â· ÌÈÁ˜Ï ÈÎ ÔÈÂˆ Ò"·˘ ‰˘Ú˘ ¯È˜Á˙· ÈÎ ¯ÚÂÈ
·˙¯‚.ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÈÂÈÙ‰ ÏÂ‰È ˙Ú· ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ‰Ï‡ Í‡ ¯·Ú· Ò"·˘ ÚˆÈ·˘ ÌÈÏÈ
בתשובותיו למשרד מבקר המדינה ,מאוקטובר  2011ומפברואר  ,2012מסר שב"ס כי הוא מקבל
את הערותיו של המבקר לעניי אי הכרת הכוחות את שטח הכינוס ,לעניי הפעלת שטח הכינוס
אופ ארגונו וניהולו באירוע .שב"ס ציי כי ליקויי ההפעלה נבעו ,ככל הנראה ,מפער בתקשורת
פנימית בערו /האג"" ,היעדר ניסיו ומיומנות מבצעית לצור #ניהול שטח כינוס המרוחק ממוקד
האירוע ,וזאת על א 0קיומ" של פקודות ונהלי" סדורי" בנושא.
Ï˘Î ‡Ë·Ó ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡· ÌÈÏ‰Â ˙Â„Â˜Ù ÌÂÈ˜-È‡ ÈÎ Ò"·˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÈÊÂÁÓ Ì"‚‡ ÔÈˆ˜Î ˘Ó˘Ó‰ ,Ê"ÓÓÒÏ ,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓÏ .‰¯ÓÂÁ· Â˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ ,ÈÚÂˆ˜Ó
¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ,ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡· ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ Ûˆ¯ ÏÚ ÌÈÂÓÓÎ ,ÊÂÁÓ‰ ı"·Ó˜ÏÂ
.˘¯„Î ÏÚÙÂÓ ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏ ˘È ;ÒÂÈÎ ÁË˘ ÌÈ˜‰Ï ‰ÈÁ‰ Ô˙Ó· È„ ‡Ï ÈÎ ‰È„Ó‰
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סדרי התיאו והעברת מידע בי שב"ס למשטרה
לתיאו" ולהעברת מידע בי כוחות חירו" והצלה הפועלי" באירוע חירו" נודעת חשיבות רבה.
כאמור ,באירוע חירו" תמונת השטח משתנה חליפות ,משתני" האיומי" על הכוח ,והכוחות
נדרשי" לשנות את מקומ" ואת תפקיד" על מנת להתאי" את עצמ" למצב המשתנה .בשל כ#
בפקודות ובנהלי" השוני" של הגופי" הפועלי" באירוע חירו" כל גו 0על פי הנחיותיו נקבע כי
עליה" לשלוח נציגי" למרכזי השליטה של הגו 0האחר .לדוגמה ,בפקודת מש" נקבע כי במש"
ישתתפו נציגי גורמי חו /רלוונטיי" ובה" נציגי המשטרה; ג" בפקודה המחוזית נקבע כי החמ"ל
המחוזי יכלול קציני מטה ובה" נציג משטרת ישראל; ג" בנוהל הפעלת חפ"קי" של המשטרה
נקבע כי יזומנו נציגי" לחפ"קי" אלה בהתא" לאופי האירוע .יוזכר כי מפקד מרחב חו 0של
המשטרה קבע את מת"ח זיכרו כאיש קשר לשב"ס לצור #פינוי בית הסוהר דמו .
·˙ÓÂˆÏ ÍÂÓÒ· Ì˜Â‰˘ ,‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÛÂÁ ·Á¯Ó ˜"ÙÁ· Û˙˙˘‰ ‡Ï Ò"·˘ ‚Èˆ ÏÚÂÙ
„˙ÂÎ¯Ú‰· Û˙˙˘‰ ‡Ï Ì‚ Ò"·˘ ‚Èˆ .‰¯Ë˘Ó· ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ Ï˘ Ë"Ï˘Ó· ‡ÏÂ ,ÔÂÓ
‰Ú˘·Â Í¯Ú· 15:00 ‰Ú˘· ,12:40 ‰Ú˘· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÛÂÁ ·Á¯Ó „˜ÙÓ ÌÈÈ˜˘ ·ˆÓ‰
ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÔÂÒ‡ ¯Á‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÓÈ˜‰˘ ÌÈ˜"ÙÁ‰ ¯·ÂˆÏ Û¯Ëˆ‰ Ò"·˘ ‚Èˆ .19:00
·.‰Ù¯˘Ï ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ‰ Ï˘ ÂÙÂÒ· ,Í¯Ú· 24:00 ‰Ú˘· ˜¯ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÔÂÈÁ
‚ÌÚËÓ ‚Èˆ ÁÎ ‡Ï ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ,¯ÂÓ‡Î ,Ì˜Â‰˘ Ò"·˘ Ï˘ ÈÊÂÁÓ‰ Ï"ÓÁ· Ì
‡Â‰Â ,‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚËÓ ‚Èˆ ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÔÂÒ‡ ˘Á¯˙‰˘ „Ú ÁÎ ‡Ï Ô"˘Ó·Â ;‰¯Ë˘Ó‰
.Í¯Ú· 18:00 ‰Ú˘· ˜¯ Ô"˘ÓÏ ÚÈ‚‰
 .1לפיכ ,#בי היתר ,מרכזי השליטה של המשטרה לא קיבלו עדכו בדבר ההחלטה של מג"ד
נחשו צפו משעה  14:21לקבוע את כביש  672דר #האוניברסיטה כציר להגעת כוחות נחשו ,
בעקבות סגירתו לתנועה של קטע כביש  721מצומת בית אור ועד לבית הסוהר דמו בשעות
 14:49 14:15ובדבר ההחלטות לפנות את האסירי" דר #כביש האוניברסיטה משעה  14:30ואיל.#
כתוצאה מכ #לא היה בידיה" מידע חיוני הנוגע לסדרי פינוי האסירי" והגעת כוחות הסיוע אל בית
הסוהר דמו לצור #גיבוש תמונת מצב למפקדי" בשטח.
 .2כאמור ,בהזדמנויות שונות ,בשעות  ,15:00 14:10התריעו נציגי" משירותי הכבאות לפני
מפקדי המשטרה ושב"ס על סכנות אלה והמליצו לפניה" לסגור את כביש  721בקטע שבי צומת
אור לצומת בית אור ולפנות את האסירי" דר #כביש האוניברסיטה )כביש .(672
Ò"·˘ È„˜ÙÓ È„È ÏÚ Â¯·ÚÂ‰ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰Ï‡ ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â‡¯˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï
.Ò"·˘ Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÏ
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‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Í‡ ,ÔÂ¯ÎÈÊ Á"˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú Ò"·˘Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ· ÛËÂ˘‰ ¯˘˜‰ ¯˜ÈÚ
Ì‚ .ÁË˘· ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„˜ÙÓ ÔÈ·Â Ò"·˘ ˙Â„˜ÙÓ ÔÈ· ‰¯Â„Ò Ú„ÈÓ ˙ÓÈ¯Ê
·Â¯·ÚÂ‰˘ Ú„ÈÓ‰Â ˙ÂÈÁ‰‰ ,˙Â„Â˜Ù‰ Â„ÚÂ˙ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â Ò"·˘ Ï˘ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÈÓÂÈ
·¯Èˆ·" ÌÈÈ˜˙‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ·Â Ò"·˘ ÔÈ· ÁÈ˘‰ ,ÍÎ ÈÎ ‰‰ .88Ò"·˘Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ
Û‡ ,"˙Â„˜ÙÓ ¯Èˆ·" ‡ÏÂ ,Â˙Â˘Á¯˙‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÂÓÒ· ÚÂ¯È‡· ÌÈÏÙËÓ‰ "ÌÈ„˜ÙÓ
˘,˙ÈÎ„Ú ,‰ÙÈ˜Ó ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˘·‚Ï ,¯·ËˆÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÛÂÒ‡Ï ˙Â¯ÂÓ‡˘ Ô‰ ˙Â„˜ÙÓ‰
ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎÏ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ıÈÙ‰ÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ï˘ ˙˜ÈÂ„ÓÂ ,˙ÏÏÎ˙Ó
.ÁË˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÂÏ‡ ,¯˜ÈÚ·Â ÚÂ¯È‡· ÌÈÈËÂÂÏ¯‰
˙Â·Ï˙˘‰· Í¯Âˆ‰ ÈÎ Ú·˜ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ¯Á‡Ï Ò"·˘ ‰˘Ú˘ ¯È˜Á˙· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ˆÒ"·˘ ÚˆÈ·˘ ÌÈÏÈ‚¯˙· ‰ÏÚÂ‰˘ Á˜Ï ‡Â‰ „ÂÁ‡‰ ÈÊÂÁÓ‰ È˙¯Ë˘Ó‰ ˜"ÙÁ· Ò"·˘ ‚È
·.Ì˘ÂÈ ‡Ï ‰Ê Á˜Ï Í‡ ,¯·Ú
שב"ס מסר בתשובותיו כי הוא מקבל את הערת המבקר לעניי אי שילובו של קצי קישור שב"ס
בחפ"ק משטרת ישראל וכי מאז האירוע הוא פועל לחיזוק שיתו 0הפעולה וקשרי הגומלי מול
משטרת ישראל וארגוני החירו" .ע" זאת האחריות לפיקוד הכולל על אירוע השרפה בכרמל,
ובכלל זה להכוונת תנועה וכוחות הצלה בכבישי" על פי סיכוני האש ,מוטלת על משטרת ישראל.
עוד מסר שב"ס בתשובתו כי בהתבסס על התחקירי" שעשו שב"ס והמשטרה ,תמונת מצב
הכבישי" שהייתה ידועה למפקדי שב"ס באירוע תאמה את זו שהייתה בידי משטרת ישראל
במלואה ,וכי בשו" שלב לא נסע רכב שב"ס בכביש שנסגר או שנאסר לתנועת כוחות ,לרבות
אוטובוס הצוערי".
˙È·· ˜¯ ‡Ï ‰ÏÁ ÂÈ¯‰ÂÒÂ ÂÈ¯ÈÒ‡Ï Ò"·˘ ˙ÂÈ¯Á‡ ÈÎ Ò"·˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÚÂ˙‰ È¯ÈˆÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡ ;‰˘È‚‰ ÈÎ¯„Â ÈÂÈÙ‰ ÈÎ¯„ ÏÎ Í¯Â‡Ï Ì‚ ‡Ï‡ ,¯‰ÂÒ‰
‡È¯Èˆ· ˙ÂÎÒ‰ È·‚Ï ,‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÔÎ„Ú˙‰ÏÓ Ò"·˘ ˙‡ ˙¯ËÂÙ ‰È
‰·¯ÚÓ 721 ˘È·Î Í¯„ ÈÂÈÙ ˙ÂÂÈÒÈ ·‚‡ ÌÈ¯ÈÒ‡Â ÌÈ¯‰ÂÒ ,ÌÈ„˜ÙÓ ÂÂÁ˘ ÈÙÎ - ‰ÚÂ˙‰
 ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ,˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,ÔÂÁ·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â.ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ‰˘È‚‰ ÈÎ¯„Â ÌÈÂÈÙ ÈÎ¯„ ,ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙ È„ÚÈ È·‚Ï

גרסאות סותרות בנוגע לפקודות שונות שניתנו לניהול האירוע
במהל #הביקורת שעשה משרד מבקר המדינה עלתה תופעה של ריבוי גרסאות סותרות שמסרו
בעלי תפקידי" בכירי" בשב"ס לגבי סוגיות מבצעיות משמעותיות .להל פירוט:
 : Ï Ó ¯ Î ¯ ‰ Â Ò ‰ ˙ È · · Ò Â  È Î Á Ë ˘ Â È Ê Â Á Ó Ï " Ó Á ˙ Ó ˜ ‰ .1מפקד מחוז
צפו מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי בשעה  ,12:50בעת שנסע לבית הסוהר דמו  ,הוא הורה
__________________
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למעט רישו ביומ המש" על סגירה ופתיחה של כביש .721
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לעוזר קמב" /המחוז לנסוע לבית הסוהר כרמל ,כדי להיער #לקליטת האסירי" שיפונו מבית
הסוהר דמו  ,לפתוח בו חמ"ל מחוזי ולקלוט את סבבי הפינוי ,ולהקי" בו שטח כינוס לכוחות
שיגיעו לסייע לפינוי האסירי" .כמו כ הורה לעוזר קמב" /המחוז להעביר את ההנחיות הללו
לקמב" /המחוז .עוד מסר כי בשעה  13:10בער #הוא חזר והורה ישירות לקמב" /המחוז ,שהיה
באותו מועד במתק שב"ס באזור רמלה ,להגיע לבית הסוהר כרמל ,לפתוח חמ"ל מחוזי )נוס 0על
המשל"ט המחוזי שבבית הסוהר חרמו ( ולהיער #לקליטת האסירי" שיפונו ולהקי" בו שטח כינוס
לכוחות הסיוע שיגיעו מהמחוז.
ג" עוזר הקמב" /מסר לנציג משרד מבקר המדינה כי כאשר היה בבית הסוהר דמו הורה לו מפקד
המחוז לנסוע לבית הסוהר כרמל ,בצמוד לסבב הפינוי הראשו שיצא בשעה  ,13:40לפתוח בו
חמ"ל מחוזי ולקלוט את סבבי הפינוי וכ הנחה אותו להודיע לקמב" /המחוז שעליו להגיע
לחמ"ל המחוזי בבית הסוהר כרמל ,והוא אכ הודיע לו על כ.#
ואילו קמב" /המחוז מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2011כי "מפקד המחוז
מעול" לא הורה לו להקי" חמ"ל מחוזי בבית סוהר כרמל" .לדבריו ,מפקד המחוז האי /בו דווקא
להגיע במהירות לבית הסוהר דמו וכ #עשה .בפועל ,קמב" /המחוז הגיע בשעה  15:00בער#
לבית הסוהר דמו  ,ולא לבית הסוהר כרמל.
‡ ˘ ¯  - Ò Â  È Î Á Ë ˘ ˙ Á È ˙ Ù Ïעוזר קמב" /המחוז מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי
הוא אינו זוכר שמפקד מחוז צפו הנחה אותו בעניי הקמת שטח כינוס בבית הסוהר כרמל .לעומת
זאת ,קמב" /גדוד צפו של יחידת נחשו מסר לנציג משרד מבקר המדינה כי כבר בשעה ,12:39
בעת שהמחוז הפעיל את יחידת נחשו  ,מסר לו עוזר קמב" /המחוז להגיע לשטח הכינוס שבחניו
בית הסוהר כרמל ,ובעקבות כ #הוא הגיע למקו" ע" כוח נחשו וכ  8 7מכוניות ומשאית.
קמב" /המחוז מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי מפקד מחוז צפו לא שוחח אתו כלל בעניי
פתיחת שטחי כינוס .עוד מסר כי לא היה ער להודעת הזימונית ולפיה על הכוחות להתכנס תחילה
בשטח כינוס בבית הסוהר כרמל ,כיוו שההודעה התקבלה בעת נסיעה ברכבו .עוד מסר כי
הפקודה המחוזית )פקודה מ  (23.12.08שעליה הסתמכה הביקורת ,לעניי אחריותו לעבודת
החמ"ל ולתיאו" ע" גורמי שב"ס וגופי החירו" וההצלה ,לא הייתה בתוק 0במועד האירוע ,שכ
זוהי פקודה חדשה שהוא הוציא אשר טר" אושרה על ידי מפקד המחוז.89
לעומת זאת ,בנוגע לתקפותה של הפקודה המחוזית האמורה השיב שב"ס 90כי" :תפוצת הפקודה
ליחידות המחוז מוכיח כי פעלו מתו #הנחה שהפקודה תקפה .הפקודה חתומה על ידי קמב"/
המחוז משכ #טענתו בדבר אי תקפות הפקודה תמוהה שהרי עצ" חתימתו מעידה על תקפותה
לפחות לגביו".
 : Ú Â È Ò ‰ ˙ ‡ ˘ ˜ È · ˘ Ì ¯ Â ‚ ‰ג" בנוגע לגור" בשב"ס שביקש להפעיל כוחות
.2
סיוע בדרג הארצי לצור #פינוי בית הסוהר דמו  ,גרסאות מפקדי שב"ס חלוקות :קמב" /המחוז
מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי ביו" האירוע ,91הוא היה בבית הסוהר מעשיהו ובנציבות ,וכי
הסממ"ז דיבר אתו בטלפו הנייד וביקש שיפנה לנציבות על מנת להפעיל כוחות סיוע בדרג הארצי
)לבנת סיוע( .בהתא" לכ #הוא פנה לרע" מבצעי" בנציבות.
__________________
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הפקודה המחוזית שהופצה ב .23.12.08על פי הפקודה המוזכרת ,בעת פינוי בית סוהר ,קמב")
המחוז אחראי לפעולות התיאו ע יחידת נחשו וע חטיבת הביטחו בשב"ס לצור* קבלת סיוע
באמצעות תגבורת של כוחות ואמצעי ,לתיאו מול משטרת ישראל וכוחות הסיוע וההצלה ,לתיאו
ע צה"ל ולתיאו בי היחידה המפנה ליחידות הקולטות.
המקור" :השלמות שב"ס לדוח מבקר המדינה אל אירוע השרפה בכרמל" )נובמבר .(2011
ביו השרפה היה בידי קמב") המחוז אישור לחופשת מחלה.
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לעומת זאת ,הסממ"ז מסר כי לא הורה לקמב" /המחוז לבקש מהנציבות כוחות סיוע בדרג הארצי,
כי לא היה בה" צור 92#לנוכח כוחות הסיוע הרבי" שנאספו סביב בית הסוהר דמו  ,וכי קמב"/
המחוז ביקש מהנציבות כוחות סיוע בלי להתייע /אותו או ע" מפקד המחוז ובלי לקבל את
אישורו או את אישור מפקד המחוז.
מפקד מחוז צפו מסר בתשובתו מספטמבר  2011למשרד מבקר המדינה כי לא הורה לקמב"/
המחוז לבקש כוחות סיוע ארציי" ,וכי נודע לו בדיעבד ,מפי הנציב ,על הפעלת הסיוע הארצי
בי"ס ניר ובכלל זה קורס הקציני".
¯ÁË˘ ˙Ó˜‰ ,ÈÊÂÁÓ Ï"ÓÁ ˙ÁÈ˙Ù È·‚Ï ˙Â‡¯Â‰‰ Ô˙ÓÏ Ú‚Â· ˙Â¯˙ÂÒ‰ ˙Â‡Ò¯‚‰ ÈÂ·È
‰È˜˙ ‰ÏÚÙ‰·˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘ÈÁÓÓ ,ÌÈÈˆ¯‡ ÚÂÈÒ ˙ÂÁÂÎ ÏÈÚÙ‰Ï ˘˜È·˘ Ì¯Â‚‰Â ,ÒÂÈÎ
˘ÌÈÚˆ·Ó‰ ÈÓÂÈ· ÌÈ„˜ÙÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ „ÂÚÈ˙·Â ÌÂ˘È¯· Í¯Âˆ‰Â ‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó Ï
·.‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,ÔÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ·Â Ô˙Ï·˜ È„ÚÂÓÏ Ô˙È˘ ÏÎÎ ÍÂÓÒ
ÍÏ‰Ó· ‰ˆÂÓÈ ˙Â‡Ò¯‚‰ ¯Â¯È· ÍÈÏ‰˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ;È˙„·ÂÚ‰ ¯Â¯È·‰ ÈÂˆÈÓ Ì˘Ï ˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙Â˜È„·‰Â ÌÈ¯È˜Á˙‰

אסו אוטובוס הצוערי
כאמור ,בתחילת האירוע ,בשעה שלא תועדה ,אישר סג נציב שב"ס ,גונדר דב לוצקי ,להפעיל
כוחות סיוע ארציי" לפינוי בית הסוהר דמו  .בשעה  12:48הפעיל שב"ס את לבנת בי"ס ניר של
שב"ס ,ובכלל זה את קורס הקציני" ,כסיוע לפינוי בית הסוהר דמו ; בשעה  13:01הודיע המש"
בהודעת זימונית על הפעלת לבנות סיוע ,ובכלל לבנת בי"ס ניר; ובשעה  14:32הודיע כי ה
חייבות להתייצב בשטח הכינוס שבבית הסוהר כרמל.
 : ¯ È  Ò " È · Ó Ú Â È Ò ˙  · Ï · Î ¯ ‰ .1לבנת הסיוע מבי"ס ניר נחלקת לארבע מסגרות
של קורסי" :שתי מחלקות מקורס קציני" בשב"ס; מחלקת קורס מש"קי"; ומחלקת קורס סוהרי
קבע שב"ס .קורס הקציני" החל ב  ,17.10.10ובעת שהתרחש אירוע השרפה חניכיו כבר הוכשרו
להתמודד ע" הפס"ד .כמפקד הקורס שימש סג"ד אמנו יהבי .93לבנת הסיוע מבי"ס ניר נסעה
בשלושה אוטובוסי" :94שתי מחלקות קורס הקציני" נסעו באוטובוס אחד שיצא מבי"ס ניר ברמלה
ובו  41אנשי" ) 35צוערי" 5 ,מפקדי" ונהג( ;95מחלקת קורס המש"קי" ) 32חניכי" ושני מפקדי"(
נסעה באוטובוס שני שיצא א 0הוא מביה"ס; מחלקת קורס סוהרי קבע ,ובה  22חניכי" ושלושה
מפקדי" ,יצאה באוטובוס שלישי מצומת בית ליד.96
__________________
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למעט סיוע מיחידות המחוז וכוחות נחשו.
תפקידו העיקרי של סג"ד יהבי הוא סג מפקד בית סוהר.
בדר* לזירת השרפה התקבלה הודעת מש" שקורס המש"קי וקורס סוהרי הקבע יגיעו לבית הסוהר
כרמל.
מה שלשה צוערי שהצטרפו לאוטובוס בצומת אור.
קורס סוהרי הקבע התקיי בבית הסוהר אשמורת שבצומת בית ליד.
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 :¯ È  Ò " È · Ó Ú Â È Ò ‰ ˙  · Ï ˙ ‡ Ï È Ú Ù ‰ Ï ‰ Ë Ï Á ‰ ‰ .2בסמו #לאחר השעה
 12:30פנה קמב" /המחוז ,סג"ד שמואל לביא ,97בבקשה להפעלת סיוע בדרג הארצי למחוז צפו .
בקשתו נמסרה לרע" מבצעי" בשב"ס ,והוא העביר אותה לסג הנציב וראש אג 0מבצעי" גונדר
דב לוצקי שאישר את הבקשה .בשעה  13:08נקרא מפקד קורס הקציני" למפקד בי"ס ניר ,והלה
מסר לו כי מתחוללת שרפה באזור בית הסוהר דמו  ,וכי עליו להגיע לבית הסוהר דמו ע" צוערי
קורס הקציני" .מפקד קורס הקציני" מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי קמב" /בי"ס ניר תדר#
את חניכי קורס הקציני" לפני שה" עלו לאוטובוס וכי בתדרי #נמסר לה" להגיע לבית הסוהר
דמו  .ג" רע" מבצעי" בשב"ס מסר לצוות הביקורת כי ההנחיה שנמסרה בתדרי #הייתה להגיע
לבית הסוהר דמו .
מעט אחרי השעה  13:30יצאו חניכי קורס הקציני" באוטובוס לכיוו בית הסוהר דמו  .כמה
חניכי" קיבלו אישור להגיע ברכב" הפרטי ,ונקבע כי ה" ייפגשו ע" שאר חניכי הקורס בצומת
אור וש" יצטרפו לאוטובוס .מפקד הקורס נסע ברכב השירות הצמוד שלו ,ואתו היו ברכב נהג
ומפקד מגמת פיתוח מנהיגות בביה"ס ,המשמש ג" כמפקד לבנת הסיוע של בי"ס ניר.
 : ‰ Ú È Ò  ‰ Í Ï ‰ Ó · ¯ È  Ò " È · Ó Ú Â È Ò ‰ ˙  · Ï Ô Â Î „ Ú .3בשעה  14:32הפי/
כאמור המש" הודעת זימונית בתפוצה רחבה ובה נכתב כי הכוחות ובה" ג" "מסגרות בי"ס ניר
עושות דרכ לב/ס ]לבית הסוהר[ דמו  ,יתייצבו בב/ס כרמל ועבודה בהתא" להנחיות מחוז
צפו " .כאמור ,בסמו #לאחר מכ ,#פנה קמב" /המחוז 98לרע" מבצעי" בשב"ס בדרישה לפצל את
כוח הסיוע מבית הספר ניר כ #שאוטובוס הצוערי" ייסע במישרי לבית הסוהר דמו והאוטובוסי"
של קורס המש"קי" ושל קורס סוהרי קבע ייסעו לבית הסוהר כרמל .דרישה זו אושרה בידי סג
נציב שב"ס.
ב  14:35הפיצה המשטרה הודעת זימונית בתפוצה רחבה ,בי היתר לגורמי" משב"ס המנויי" על
קבלת הודעות משטרה ,99ולפיה "כביש בית אור ] [721חסו" לתנועה והנסיעה תתבצע דר #ציר
האוניברסיטה" .100רע" אבטחה בחטיבת הביטחו בשב"ס ,סג"ד איל טביב ,המנוי על קבלת
הודעות זימונית של המשטרה ,קיבל הודעה זו ,ודיווח על כ #בטלפו למפקד קורס הקציני".
מפקד הקורס הודיע על כ #לסג"ד רפי )רפאל( אלקלעי ז"ל ,שמונה למפקד האוטובוס.
בשעה  14:49הודיע מפקד מחוז צפו של המשטרה דאז ,ברשת הקשר כי נסע בכביש  ,721וכי
הוא פתוח לתנועת כלי רכב של כוחות ההצלה .בהודעת זימונית ששלח המש" ב  14:52נמסר כי
כביש  721נפתח לתנועה .רע" אבטחה מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי קיבל את ההודעה
האמורה ומסר את תוכנה בטלפו למפקד קורס הקציני" ,והלה שנסע ברכבו לפני האוטובוס הודיע
על כ #למפקד האוטובוס.
מפקד קורס הקציני" ואוטובוס הצוערי" נסעו במישרי לבית הסוהר דמו דר #כביש  721שנפתח
לתנועה .בשעה  15:05בער #התקשר מפקד קורס קציני" למפקד בית הסוהר דמו והודיע לו כי
הוא וחניכי קורס הקציני" בדרכ" לבית הסוהר דמו .
__________________

 97יש גרסאות סותרות בנוגע לזהות הגור במחוז הצפו של שב"ס אשר יז את הפנייה לנציבות בעניי
הפעלת סיוע בדרג הארצי; בעניי זה  ראו בפרק "גרסאות סותרות בנוגע לפקודות שונות שניתנו
לניהול האירוע".
 98בשיחת סיכו שקיי מחוז הצפו ב 28.12.10מסר קמב") המחוז כי השיחה ע רע" מבצעי
בוצעה בשעה  14:00בער* )"פרוטוקול סדר האירועי  שרפה בכרמל מחוז צפו"(.
 99ביומני המבצעי של שב"ס לא צוי מקור הדיווח.
 100יומ נציבות שב"ס.
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 : 7 2 1 ˘ È · Î · ‰ Ú È Ò  Â ‰ Ú ‚ ‰ .4בשעה  15:10 15:05במשוער הגיע מפקד הקורס
למחסו" המשטרתי בצומת אור צומת הכבישי"  4ו  .721מפקד הקורס הסביר לשוטר במחסו"
שהוא והצוערי" הנוסעי" באוטובוס שיגיע בעקבותיו ה" משב"ס ומיועדי" לסייע לבית הסוהר
דמו .
מפקד קורס הקציני" ,סג"ד אמנו יהבי ,המתי בצומת אור כמה דקות לאוטובוס ולאחר מכ החל
בנסיעה לבית הסוהר דמו  .סג"ד אמנו יהבי מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי "כשאני מתחיל
בנסיעה ]בצומת  [4/721האוטובוס מטר אחרי" ,וכי "לאור #כל הדר #הנהג שלי מדווח כי
האוטובוס אחרינו ,האוטובוס בטווח עי ולפעמי" אי קשר עי לאוטובוס בעיקולי הדר .#לאור#
 721נסענו כ  200מטר לפני האוטובוס".
ב  15:17הגיע אוטובוס הצוערי" למחסו" שבצומת אור  .השוטרי" אפשרו לאוטובוס להמשי#
לעלות לכיוו בית הסוהר דמו .
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2011מסר מפקד קורס הקציני" כי" :לקראת העלייה
במקו" שרפת האוטובוס קיי" פיתול חד בכביש .אני עברתי את הפיתול והמשכתי קדימה
במחשבה שהאוטובוס אחרי .בשלב זה אפילו הספקתי להתקשר למפקד ביס"ר דמו ולדווח לו
שעוד דקתיי" אני מגיע לשער הביס"ר יחד ע" הצוערי" על מנת לקבל את המשימה ,כל זאת
במחשבה שהאוטובוס ג" עבר את הקטע של העיקול ונמצא אחרי .לא שיערתי ולא ידעתי
שהאוטובוס לא עבר וא 0נחס" ע"י המשטרה .בעניי זה חשוב להדגיש כי קיימת חשיבות רבה
להגעתי לפני הכוח לצור #קבלת מידע עדכני  ...תיאו" אופ הפעילות והצרכי" וקבלת המשימות
מהפיקוד בשטח ,ע"מ להיער #לסיוע בזמ הקצר ביותר" .עוד מסר כי יצר קשר ע" מפקד ביס"ר
דמו היות שלא ידע על פתיחת מש" או משל"ט מחוזי.
משרד מבקר המדינה מציי כי אי בשב"ס נהלי" או כללי" מנחי" שאפשר ללמוד מה" על
האבחנה הנדרשת בי נסיעה מינהלתית ובי נסיעה מבצעית של כוחות הנמני" ע" לבנות סיוע.
ראוי ששב"ס ישקול לקבוע כללי" כאלה שבמסגרת" יהיה מקו" לקבוע ,בי השאר ,ג" עקרונות
למיקומ" הנכו של מפקדי" בכוח ,בי בנסיעה מבצעית ובי בנסיעה מינהלתית לפי תכלית
הנסיעה ונסיבותיה.
בשעה  15:35בער #הגיע מפקד הקורס לבית הסוהר דמו ודיווח למפקד בית הסוהר "הגענו".
בי  15:30ל ) 15:31במשוער( תנ"צ אהובה תומר ז"ל או תנ"צ ליאור בוקר ז"ל )או שניה"( שכבר
חלפו באש בנסיעת" ממזרח למערב ,חסמו את האוטובוס )בסמו #מאוד למקו" שעלה באש לאחר
כמה דקות( שטיפס מול" במעלה הכביש והנחו אותו לסוב לאחור ולחזור על עקבותיו לכיוו
מערב ,משו" שנתקלו באש שהתחוללה במזרח .תנ"צ אהובה תומר ז"ל או תנ"צ ליאור בוקר ז"ל
)או שניה"( הורו לה" לחזור לכיוו צומת אור  .בהמש ,#האוטובוס סב לאחור והתחיל בנסיעה
כלפי מטה לאור #כ  150 100מטר ,כאשר קציני המשטרה נוסעי" ברכביה" לפני האוטובוס .ש"
נתקל באש מולו שהגיעה מדרו" מזרח והתפשטה במהירות לאור #הכביש .האוטובוס התחיל
לנסוע לאחור ,בהילו #אחורי ,בכיוו העלייה והצליח לעלות כ  150 100מטר ,א #ש" נתקל שוב
בשעה  15:40בקירוב באש ממזרח ונעצר כשהוא לכוד באש.
צוערי שב"ס ונהג האוטובוס ,קציני המשטרה והכבאי" נלכדו באש .באסו השרפה נספו  44איש
 37אנשי שב"ס ,שלושה שוטרי" ,שני כבאי" ,נער )צופה אש( ואזרח נהג האוטובוס .שלושה
אנשי שב"ס מנוסעי האוטובוס שהצליחו לצאת מהאוטובוס ,ולאחר שהכבאי" משירותי הכבאות
עפולה דני חייט ז"ל אורי סמנדייב ז"ל והנער אלעד ריב ז"ל התיזו עליה" מי" ,על מנת לצננ"
מהחו" ,נאספו בידי אזרח ברכבו ,והצליחו להימלט אתו יחד .למרבה הצער ,שאר נוסעי
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האוטובוס ,בי שיצאו ממנו ובי שנלכדו בו ,וכ הכבאי" ומפקדי המשטרה ,לא הצליחו להיחל/
מ האש ונספו.

תחקיר והפקת לקחי בשב"ס
תחקיר הוא תהלי #שיטתי ומובנה של איסו 0נתוני" וניתוח" שנועד למצות את מרב המידע
והנתוני" ליצירת בסיס להסקת מסקנות ולהפקת לקחי" .פקודות שב"ס 101קובעות כי את התחקיר
ינהל קצי בכיר בפיקוד היחידה )או מפקד היחידה( ,וממצאי התחקיר יועברו לדרגי" בכירי"
במחוז ובנציבות.
 .1בסמו #לאחר אירוע אסו האוטובוס מינה נציב שב"ס " ִמנהלת תחקיר" בראשות ראש אג0
האסיר כדי שתבצע תחקיר על פינוי בתי הסוהר דמו וכרמל .מטרת התחקיר הוגדרה כלימוד של
מבצע פינוי בתי הסוהר דמו וכרמל ושל הפעילות הארגונית שהתבצעה לאחר אסו האוטובוס
לצור #הסקת מסקנות והפקת לקחי" .102דוח התחקיר פורס" בפברואר  .1032011התחקיר הנציבותי
התבסס ,בי היתר ,על ממצאי תחקירי" שהכינו היחידות שהיו מעורבות בתהלי #הפינוי.
התחקיר כולל שלושה פרקי" :פרק ממצאי" ובו שחזור תהלי #פינוי בתי הסוהר דמו וכרמל,
הצגת השיקולי" שלפיה" התקבלו החלטות ,פרק מסקנות ופרק לקחי" והמלצות.
בפרק המסקנות נותחו ההחלטות שהתקבלו באירוע וצוי כי ההחלטה לפנות את בית הסוהר דמו
לבית הסוהר כרמל כתחנת ביניי" הייתה נכונה לנוכח אי הוודאות לגבי מועד הגעתה של יחידת
נחשו והסמיכות הגאוגרפית של בית הסוהר כרמל לבית הסוהר דמו  .בנוגע לפיקוד ולשליטה
ולקבלת החלטות נקבע בתחקיר כי את שינוי התנועה בצירי" ביצעו )מסבב הפינוי הרביעי שיצא
מבית הסוהר דמו ב  15:30ואיל (#מג"ד נחשו צפו וקמב" /המחוז אשר הבחינו בעצמ"
בסכנה ,מאחר שהאש נגלתה לעיניה" בלא התראה מגורמי חו./
אשר למער #השליטה המחוזי ,במסקנות התחקיר שביצעה מינהלת התחקיר צוי כי בשל
פתאומיות האירוע השתנה אופי פעולתו של מער #השליטה המחוזי ונפגעה איכות תפקודו ,ועקב
כ #מילא מער #זה באופ חלקי בלבד את ייעודו באירוע כתומ #בתהלי #קבלת החלטותיו של
מפקד המחוז ואת "תפקידו כמנגנו מאז ]מתא"[ לריבוי סד"כ שב"ס בגזרה" .הדבר בא לידי
ביטוי בכ #שהתייצבות כוחות התגבור בבית הסוהר דמו בוצעה שלא לפי הנחיית מפקד המחוז,
בהיעדר קשר בי החמ"ל המחוזי לחפ"ק האחוד ,ב"פער בניהול שטח הכינוס המחוזי" ,ובקשר
הלא שיטתי ע" החמ"ל.

__________________

 101פקודת נציבות שב"ס "תחקיר ,הפקת לקחי והטמעת" .ונוהל מחלקת ההדרכה "תחקירי מנחה
לתכנו ,ניהול וכתיבת תחקיר אירוע".
 102תחקיר שב"ס לא התייחס לאסו אוטובוס הצוערי ,היות שנושא זה נחקר בידי המשטרה.
 103שב"ס" :דו"ח תחקיר פינוי בתי הסוהר 'דמו' ו'כרמל' במהל אירוע השריפה ברכס הכרמל"
)פברואר .(2011
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 .2התחקיר הנציבותי בח ג" את מידת יישו" הלקחי" מתרגילי" מחוזיי" וארציי" שביצע
שב"ס בשני"  ,2010 2008בתרחיש של פינוי בתי סוהר בעקבות שרפה ,שיטפו או פגיעת טיל
בסביבת בית הסוהר .לצד לקחי תרגילי" שנלמדו ויושמו בעת אירוע השרפה בכרמל 104ציינו
עורכי התחקיר כי לא יושמו הלקחי" שחייבו השתלבות של נציג שב"ס בחפ"ק האחוד ושיפור
בניהול שטחי הכינוס.
 .3תחקיר נועד בראש ובראשונה להפקת לקחי" פני" ארגונית ,ולכ חשוב מאוד שהוא יקוי"
בפתיחות מרבית מצד" של המעורבי" באירוע המתוחקר שא" לא כ יש חשש שהגורמי"
השוני" בארגו  ,ובכלל זה הגורמי" המעורבי" באירוע ,לא יוכלו להעלות את הליקויי" הטעוני"
תיקו .
‰ÏÏÙ‰" ÈÙÓ ÌÈ‚ÂÓ Ï"‰ˆ ‰˘ÂÚ˘ ÌÈ¯È˜Á˙ ,˙ÂÁÈ˙Ù‰Â ÈÂÏÈ‚‰ ˙ÁË·‰ Í¯ÂˆÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÈÂÈ˘ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘Ï Ò"·˘ ÏÚ Ì‚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÂÈÙ˙˙˘Ó Ï˘ "˙ÈÓˆÚ
˙¯‚ÒÓ· ‰ÏÈ·˜ ‰È‡¯Ï Â·˘ÁÈÈ ‡Ï ÌÈ¯È˜Á˙· ÂÚÓ˘Â‰˘ ÌÈ¯·„˘ ÁÈË·‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰˜È˜Á
.105ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ÈÏÈÏÙ ÍÈÏ‰

פעולות שעשה שב"ס לאחר השרפה בכרמל
בעקבות ממצאי התחקיר מינה נציב שב"ס ב  21.3.11צוות ל"יישו" והטמעת לקחי" מאירוע
השרפה בהר הכרמל" .הצוות נחלק לארבעה צוותי משנה .להל סטטוס הפעולות של צוותי
המשנה ,המעודכ לפברואר  ,2012אותו מסר שב"ס למשרד מבקר המדינה:
)א( צוות לבחינת סוגיות של פיקוד ושליטה :הצוות עסק בשיפור הקשר בי מפקדי" בשב"ס
וג" בשיפור שיתו 0הפעולה הבי ארגוני .בהתא" להמלצות צוות המשנה ,שב"ס רכש מכשירי
מירס וטלפוני" ,והחל להשתמש במערכת שליחת מסרי" בטלפו ; הוא הכי להפעלה חפ"ק נייד
נציבותי; שב"ס השלי" הכנת עבודת המטה לשיפור יכולות פיזיות של משל"טי" מחוזיי"
ולהקמת משל"טי" של גדודי נחשו  .נכתב נוהל רב ארגוני המסדיר את תחומי האחריות והסמכות
במצבי חירו" .במש" ובמשל"טי" המחוזיי" הותקנו מערכות המאפשרות קשר למשטרה בזמ
אמת .במש" הותקנו מערכות מחשב המחוברות למשטרה ולפיקוד העור .0בוצעו תרגילי"
מערכתיי" להגברת שיתו 0הפעולה ויכולת השליטה; הוטמעו תורות הפו"ש והמבצעי" שהופצו
בשב"ס; תורגל נושא שטח כינוס.
__________________

 104בי לקחי אלה :הפעלת אוטובוסי אזרחיי כגיבוי לרכבי הפינוי התקניי של יחידת נחשו; עדכו
טכניקת האבטחה בפינוי לצור הבטחת ביצועו מהר ככל הנית.
 105בהקשר זה יצוי כי בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו ,1955נקבעו הסדרי לגבי קבילות מידע שנמסר
במסגרת תחקיר צבאי .בחוק זה נקבע כי דברי שהושמעו בתחקיר ,פרוטוקול התחקיר ,כל חומר אחר
שהוכ במהלכו ,וכ הסיכומי ,הממצאי והמסקנות של התחקיר "לא יתקבלו כראיה במשפט ,למעט
במשפט בשל מסירת ידיעה כוזבת או העלמת פרט חשוב בתחקיר" .בדברי ההסבר להצעת החוק צוי
כי תחקיר צבאי הוא כלי שנועד לאפשר לרשויות הצבא לאתר ליקויי וכשלי בתפקודו של הצבא או
בתפקוד של המשרתי בו ,וכי הידיעה שהעדויות שנשמעו במהל התחקיר ומסקנות התחקיר לא
יוגשו כראיה בבית משפט יש בה כדי לעודד את המעורבי בתחקיר למסור עדות אמת.
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)ב( צוות לכתיבת תורה מעודכנת לפינוי בתי הסוהר :הצוות הביא לעדכו הפקודה הארצית
ופקודות בתי הסוהר בנושא פינוי בתי סוהר ונכתב מנחה כתיבה לכתיבת פקודות קבע יחידתיות.
)ג( צוות לכתיבת תורה לאירוע רב נפגעי" במתק כליאה :הצוות נמצא בשלבי כתיבה של
עבודת מטה בנושא בשיתו 0מד"א ומשרד הבריאות; צוותי הרפואה היחידתיי" תורגלו בשיתו0
מד"א בתרחישי" של מקרי חירו".
)ד( צוות לבחינת סוגיית ההתמודדות הארגונית ע" אסירי" וסגל במצבי משבר )"היו"
שאחרי"( :הצוות מגבש תפיסה ארגונית לטיפול במצבי משבר; הוכשר ואויש מער #נפגעי"
ארגוני.

אחריות מפקדי שב"ס
תפקוד" של מפקדי" אינו נבח רק בעת שגרה אלא ג" ואולי ביתר שאת בעתות חירו" ובעת
שמתרחשי" אירועי חירו" .ע" התפתחות השרפה לכדי איו" על בית הסוהר דמו פעלו הסוהרי"
והמפקדי" של שב"ס ,בתנאי אי ודאות ותו #סיכו חייה" ,לפינוי האסירי" מתו #דאגה לחיי
האסירי" והסוהרי" .פיקוד שב"ס הכיר בגודל הסיכו ובמשמעותו לדימוי הלאומי של מדינת
ישראל ,והכרה זו הייתה מרכיב כבד משקל בשיקולי קבלת ההחלטות של המפקדי" .ע" זאת ,וכפי
שהדברי" משתקפי" ומפורטי" בדוח ביקורת זה ,היו בניהול האירוע כשלי" ומחדלי" של מפקדי
שב"ס.
 .1בשני"  2010 2008פעל שב"ס ,בראשות נציב שירות בתי הסוהר דאז ,רב גונדר בני קניאק,
וסג הנציב דאז ,גונדר דב לוצקי ,לעדכו הפקודות ולכתיבה של תורת המבצעי" ותורת הפיקוד
והשליטה של שב"ס .הפקודות שנכתבו מפורטות ,וניכר שהושקעה בהכנת עבודה רבה.
הפקודות הקבועות והנהלי" של שב"ס קובעי" בבירור ובמפורש כיצד יש לנהל אירועי" דוגמת
השרפה בכרמל וכיצד היה על מפקדי שב"ס בדרגי" השוני" לנהל את אירוע פינוי האסירי" מבית
הסוהר דמו .
 .2מרכזי השליטה ,המשל"ט והחמ"ל ,בדרגי" השוני" של שב"ס הנציבות ,המחוזות ובית
הסוהר ה" כלי העזר העיקריי" העומדי" לרשות המפקד ליצירת תמונת מצב במסגרת ניהול
אירוע משמעותי ,וה" נועדו לשמש לפיקוד ,לשליטה ,לתיאו" ולבקרה בעניי הפעילות המבצעית
של היחידות המעורבות ולגיבוש תמונת מצב מבצעית.
בעניי חשיבותו של מרכז שליטה היכול לסייע בגיבוש תמונת מצב ראוי לצטט מהנאמר בתורת
הפיקוד והשליטה של שב"ס" :106מטבע הדברי" ,ככל שנמצאי" קרובי" יותר לשטח אמנ" רואי"
את הפרטי" טוב יותר ,א #רואי" את התמונה הכוללת באופ צר יותר רק דר #המשקפת של
הגור" הצופה בקטע אחד מהתמונה" .זאת ועוד ,במנחה כתיבה "הפעלת חמ"ל" של שב"ס נכתב
כי" :יכולת השליטה בשב"ס מושלטת בחירו" על ]ידי[ מער #חמ"לי"  ...בעת אירוע חירו"
לסוגיו תופס החמ"ל מקו" מרכזי וחיוני ביצירת תמונת המצב למקבל ההחלטות על בסיסה ינהל
את יחידתו".
__________________

 106תורת הפיקוד והשליטה ,עמ' .43
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כמו כ  ,כבר בשנת  2003עמדה ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת אירועי אוקטובר  2000במגזר
הערבי )ועדת אור( ,107שהתמקדה בפעילות המשטרה במסגרת הטיפול באירועי" אלה  ,על
חשיבות הפעלת מרכזי הפיקוד והשליטה .הוועדה הדגישה כי "החפ"ק אמור לפעול ליד המפקד
ולהזי אותו בזמ אמת במידע על המתרחש באירועי" השוני"" ,זאת כדי "שיוכל לקבל את
ההחלטות הנכונות על פי תמונת המצב ולהעביר בהתא" לכ #הנחיות ופקודות לכוחות הכפופי"
לו".108
אמנ" מפקד מחוז במשטרה אחראי לפיקוד ושליטה על כל האירועי" שבגזרתו ואילו מפקד מחוז
בשב"ס אחראי לפיקוד ושליטה על אירועי" הקשורי" לאסירי" בגזרתו ועל פינוי בתי הסוהר
שבתחו" מחוזו; א #למרות הבדל בסיסי זה בתחומי אחריות" ,הרי שלדעת מבקר המדינה ,נית
ללמוד מאמירות אלה במישור העקרוני ג" על התפקוד הרצוי של מפקד מחוז בשב"ס באירועי"
התובעי" ממנו פיקוד ושליטה על כוחות רבי" של שב"ס מחוזיי" וא 0ארציי" ,משמע:
הסתייעות באמצעי השליטה שפורטו לש" קבלת מידע מעודכ מגופי" חיצוניי" לשב"ס ,כגו על
כוחות חיצוניי" לשב"ס הפועלי" בזירה ועל מידת בטיחות" ונגישות" של צירי תנועה.
 .3על בסיס הפקודות )הקבועות וההנחיות שניתנו במהל #הפינוי( והנהלי" של שב"ס ועל
בסיס לקחי הארגו מתרגילי" בח משרד מבקר המדינה את סוגיית אחריות" של מפקדי שב"ס
לליקויי" שהתגלו בניהול פינויו של בית הסוהר דמו  .בחינה זו התחשבה ג" בכ #שמדובר בפינוי
ראשו מלא של בית הסוהר ובתנאי הקיצו של השרפה שבה" התקיי" הפינוי.
אחריות מפקד מחוז צפו דאז ,גונדר מיכאל )מיקי( חלפו
גונדר מיכאל )מיקי( חלפו כיה במועד השרפה בכרמל כמפקד מחוז צפו של שב"ס ,וביולי 2011
מונה לסג נציב שב"ס.
על פי פקודות הפינוי ,מפקד המחוז הוא מפקד הפינוי בדרג המחוז; עליו לאשר פינוי של בית
הסוהר ולקבוע ,על פי היק 0האירוע וחומרתו ,א" יש צור #שיחידות המחוז יתגברו את בית הסוהר
בכוח אד" ובאמצעי" .כמפקד האירוע עליו לוודא ישירות או באמצעות הכפופי" לו כי הוקמו
מרכזי השליטה ,אשר אמורי" לסייע לו בניהול האירוע ולספק לו את תמונת המצב ואת המידע
המעודכ לצור #גיבוש החלטותיו ,וכי ה" מתפקדי" כנדרש; עליו לקיי" הערכות מצב מפע"
לפע" בהתא" להתפתחות האירוע ולהשתנות הנסיבות ובהתבסס על תמונת המצב שיצרו מרכזי
השליטה ,לקבל החלטות בהתא" לכ #ולוודא כי הנחיותיו מבוצעות.
ביו" האירוע שהה מפקד מחוז צפו במפקדת המחוז שבבית הסוהר חרמו  .הוא קיבל עדכו
ראשוני על השרפה ממפקד בית הסוהר דמו  ,הורה לו להיער #לפינוי ועדכ בטלפו את נציב
שב"ס בעניי  .מפקד המחוז יצא לבית הסוהר דמו  ,ובמהל #נסיעתו הורה על הפעלת כוחות סיוע
מבתי הסוהר במחוז ,ולדבריו הורה על הקמת חמ"ל מחוזי בבית הסוהר כרמל ועל הפעלת שטח
כינוס בסמו #לו .מפקד המחוז הגיע לבית הסוהר דמו בשעה  13:20בער ,#ומשעה זו שימש
כמפקד האירוע .מפקד מחוז צפו ניהל את פינוי בית הסוהר דמו תו #סיכו אישי רב.
__________________

" 107די וחשבו של "ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בי כוחות הביטחו לבי אזרחי
ישראליי באוקטובר  ,2000ספטמבר .2003
 110ש ,עמ' .731
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 לבית הסוהר," כשלב ביניי,ע" תחילת האירוע קבע מפקד המחוז מודל פינוי ולפיו האסירי" יפונו
 וכי כוחות התגבור המיועדי" לסיוע בפינוי בית הסוהר," ומש" יפוזרו לבתי סוהר אחרי,כרמל
 על פי, ייסעו, לדבריו," ומש,דמו יתייצבו תחילה בשטח כינוס שיוק" בבית הסוהר כרמל
 לדבריו הוא החליט על מודל הפינוי.721  כביש# דר,  לבית הסוהר דמו מצומת אור,הוראתו
 לפנות את# בשל קרבתו של בית הסוהר דמו לבית הסוהר כרמל; הצור, בי היתר,האמור
 של ההתייצבות הצפויה של כוחות0האסירי" בסבבי" מהירי" נוכח אי ודאות בנוגע לקצב ולהיק
;(672)  לעומת כביש האוניברסיטה721 מיחידת נחשו בבית הסוהר דמו ; דלילות התנועה בכביש
. שנמצא באותה עת במזרח,והתרחקות ממוקד האש
ÏÂ‰È· ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÈÊÎ¯Ó ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ
‡Ï Ì‰ :Ò"·˘ ˙Â„Â˜ÙÏ Ì‡˙‰· ,˘¯„Î ÂÏÚÙ ‡Ï - ÌÈÈÊÂÁÓ Ï"ÓÁÂ Ë"Ï˘Ó - ÚÂ¯È‡‰
Ë"Ï˘Ó ÏÚÙ ‡Ï Ê‡ „Ú Í‡ ,14:25 ‰Ú˘· ˜¯ Ì˜Â‰ ÈÊÂÁÓ‰ Ï"ÓÁ‰ ;Ì„‡ ÁÂÎ· Â¯·‚Â˙
Û˜È˘ ‡ÏÂ È˜ÏÁ ‰È‰ ÌÈÚˆ·Ó‰ ÈÓÂÈ· ÌÂ˘È¯‰ .Ï"ÓÁ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Úˆ·Ó‰ Ì¯Â‚Î ÈÊÂÁÓ
ÈÎ„Ú Ú„ÈÓ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓÏ Â¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ÂÊÎÈ¯ ‡Ï ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ;˙ÈÎ„Ú‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡
˘˘Á ÏÚ ,ÈÂÈÙ‰ ÍÏ‰Ó ÏÚ ˙ÙËÂ˘Â ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Â¯ˆÈ ‡Ï ;˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ
‡ÏÂ ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÂÙÒ‡˘Â ÂÏÚÙÂ‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ ÏÚÂ ,¯„Ò ˙Â¯Ù‰Â ˙ÂÈÂÚ¯Ù˙‰Ï
˙·È·Ò· - „ÂÁÈÈ· ,Ì˙ÂÎÂÒÓÂ ‰ÚÂ˙‰ È¯Èˆ ˙ÂÈÓÊ ‡˘Â· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„˜ÙÓÓ ÂÎ„Ú˙‰
„˜Ù˙ ‡Ï ÒÂÈÎ‰ ÁË˘ ÔÎ ÂÓÎ .¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÍÈÏÂÓ‰ 721 ¯ÈˆÏ ¯˘‡·Â ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·
.ÚÂ¯È‡‰ ÏÂ‰È Í¯ÂˆÏ ‰ËÈÏ˘ ÈÚˆÓ‡· ¯·Â„Ó˘ Û‡ ,Í¯Ú· 16:15 ‰Ú˘Ï „Ú
ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÈÎ ‡„ÈÂ ‡Ï Í‡ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÚÒ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ
Ë"Ï˘Ó‰˘ ˘¯„ ‡Ï Û‡Â ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Â¯Â·Ú ÔÈÎ‰Ï Ì‰Ó ˘¯„ ‡ÏÂ Ì¯„ÒÎ ÌÈÏÚÂÙ
‡„ÈÂ ‡Ï ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ .ÈÊÂÁÓ‰ Ï"ÓÁ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÏÚ ˘¯„Î „˜Ù˙ÈÂ ¯·‚Â˙È ÈÊÂÁÓ‰
ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ .ÂÈÏ‡ ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ ‰ÓÂ ‰ÎÏ‰Î „˜Ù˙ÓÂ Ì˜Â‰ ÔÎ‡ ÒÂÈÎ‰ ÁË˘˘
Â· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÂÎÈÒ‰Â ÈÂÈÙ‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ - ˙Â·ÈÒ‰ ˙Â˙˘‰ ÁÎÂ ,ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï
.˙Â„ÚÂ˙Ó ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰  ובהזדמנויות שונות,721 בשעות הראשונות של השרפה הלכו וגברו סיכוני האש לאורכו של כביש
( התריעו נציגי" משירותי הכבאות לפני מפקדי המשטרה ושב"ס על15:00 ,14:30 ,14:10 )בשעה
 בקטע שבי צומת אור לצומת בית אור ולפנות721 סכנות אלה והמליצו לפניה" לסגור את כביש
.(672)  כביש האוניברסיטה#את האסירי" דר
Ï˘ Â˙ÂÙ˜˙ ˙‡ - ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ˘„ÁÓ ÔÁ· ‡Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ,ÌÏÂ‡Â
Â¯·‚Â ˙Â·ÈÒ‰ Â˙˘‰ ÚÂ¯È‡‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ Û‡ ÚÂ¯È‡‰ ˙ÏÈÁ˙· Ú·˜˘ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ
Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ ‰·¯ÚÓ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÍÈÏÂÓ‰ ¯Èˆ· - 721 ˘È·Î Ï˘ ÂÎ¯Â‡Ï ÌÈÂÎÈÒ‰
.˙ÈÂ˘‡¯‰ Â˙ËÏÁ‰ ˙Ú· Â¯¯˘˘ ‰Ï‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ,(ÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈÎ· Ì‚ Ô·ÂÓÎÂ) 4 ˘È·ÎÂ
‡Ï Ò"·˘ Ï˘ ÔÂ˘Á ˙ÂÁÂÎ ,ÔÂÙˆ ÔÂ˘Á „Â„‚ „˜ÙÓ ˙ÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,ÏÚÂÙ·˘ Û‡ ÏÚ ˙‡Ê
721 ˘È·ÎÏ ‰Ë˘Ù˙‰˘ ˘‡ ·˜Ú Ú·˜˘ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ ÈÙ ÏÚ ÍÏÈ‡Â 14:15 ‰Ú˘Ó ÂÏÚÙ
ÏÁ‰ ‰˘Ú ‡Ï - ˘‡‰ ÈÂÎÈÒ ÁÎÂ - ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙÂ ;672 ˘È·Î· ÂÚÒ Ì‰Â ,Â˙¯È‚ÒÂ
ÈÂÈÙ‰ - ÂÈÈ‰„ ,‰·¯ÚÓ 721 ¯Èˆ ÏÚ ,ÌÈ¯ÚÂˆ‰ ÒÂ·ÂËÂ‡ ÔÂÒ‡ ÈÙÏ „ÂÚ ,14:30 ‰Ú˘Ó
.¯ÂÓ‡‰ Ï„ÂÓ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú ‡Ï ¯·Î
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‰Ú˘Ó ÏÁ‰ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È‚Èˆ ˙ÂˆÏÓ‰ ÁÎÂÂ ˙Â·ÈÒ‰ ˙Â˙˘‰ ÁÎÂ - ÔÎ ÈÎ ‰‰
˙ÓÂˆÏ Ô¯Â‡ ˙È· ˙ÓÂˆÓ 721 ˘È·Î ˙‡ ¯Â‚ÒÏÂ 672 ˘È·Î Í¯„ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙ÂÙÏ 14:10
‡.˙Â˘„Á‰ ˙Â·ÈÒÏ ‰ÓÈ‡˙‰ÏÂ ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÏÚ ‰È‰ ,Ô¯Â
Ú„ÈÓ‰ ÂÈ„È· ¯˘‡Î ,‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ‰¯Â„Ò ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
È¯Èˆ Ï˘ ÈÎ„Ú‰ Ì·ˆÓ È·‚Ï - ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó Ô‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„˜ÙÓÓ Ô‰ - ÈËÂÂÏ¯‰
ÈÂÈÙ· ÚÈÈÒÏ ÂÚÈ‚‰Â Â˘¯„˘ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó ˙ÂÁÂÎ Û˜È‰ ˙Î¯Ú‰ ÒÈÒ· ÏÚÂ ,‰ÚÂ˙‰
Â‡ ÂÊÎ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ˘ ‡ˆÓ ‡Ï ÌÏÂ‡ .ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰
·.ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ
בתשובותיו למשרד מבקר המדינה ובפגישתו ע" מבקר המדינה וצוות הביקורת הסביר מפקד מחוז
צפו את החלטותיו במהל #אירוע הפינוי:
 .1אשר להקמת חמ"ל מחוזי ולהקמת שטח כינוס מפקד המחוז חזר בתשובתו על ההנחיות
שנת לעוזר הקמב" /ולקמב" /המחוז לפתוח חמ"ל מחוזי ושטח כינוס בבית הסוהר כרמל ואישר
שאכ עוזר קמב" /היה איש האג"" היחיד בחמ"ל והיה לו קשה להתמודד ע" המשימה .ע" זאת
ציי מפקד המחוז שלצדו של עוזר הקמב" /פעלו קציני המטה של המחוז ,ואלה פתחו מכלולי"
אחוריי" ונתנו מענה מבצעי מלא בכל סוגיה .עוד ציי כי הרישו" החלקי ביומני המבצעי" לא פגע
כהוא זה בתפקודו .אשר לתמונת המצב מפקד המחוז מסר כי בבית הסוהר דמו פעלו לצדו
מתחילת האירוע קצי מיחידת נחשו ששימש איש הקשר לכוחות נחשו ; ומת"ח זיכרו ששימש
איש הקשר לחפ"ק המשטרה .הוא עודכ כל העת בתמונת המצב המדויקת ,ועדכ מצדו את
החפ"ק המשטרתי בפעילות המתבצעת לפינוי אוכלוסיית בית הסוהר .לפיכ #תמונת המצב
המבצעית המלאה ,לרבות היק 0הכוחות העומדי" לרשותו בכל נקודת זמ  ,הייתה גלויה לפניו,
והוא נת מענה שוט 0לכל ההתפתחויות בשטח.
בתשובתו הנוספת מפברואר  2012מסר מפקד המחוז כי הליקוי המערכתי המרכזי בו לקה שב"ס
במהל #האירוע הוא "היעדר מערכת קשר זמינה ויעילה לשימוש אנשי שב"ס .הצור #בניהול
שיחות טלפו אישיות בי השחקני" הרבי" המעורבי" באירוע בשב"ס ,חל 0העברת מסרי" ברשת
קשר לה מאזיני" הכל ,היה קריטי מבחינת טיב התפקוד והפקת הלקחי" .רשת קשר הייתה נותנת
מענה לשורש העניי  :סנכרו בי הפקודות והדיווחי" בתפוצה מקסימאלית ותיעוד מוחלט של
מהל #הענייני" המבצעי".
˙„ÈÁÈÓÂ ‰¯Ë˘Ó‰Ó ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ Ì˙Â‡ˆÓÈ‰ ÈÎ ÌÈÚËÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÛÂˆ¯ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡Ï ÌÏÂ‰ ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ Â„ˆÏ ÔÂ˘Á
Ú„ÈÓ ,ÔÎ‡Â .‰ÓÈ‰ÓÂ ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˙¯ÈˆÈ Í¯ÂˆÏ ‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó È„È ÏÚ È˙ËÈ˘Â
˘˙È˙¯Ë˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ¯·ÚÂ‰˘ Ú„ÈÓÂ ,‰¯Ë˘ÓÏ ¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ò"·˘ È„˜ÙÓ È„È· ‰È‰
ÔÂ˘Á „"‚Ó Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ¯·„· ‰Î„ÂÚ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ - ‰Ó‚Â„Ï .Ò"·˘Ï ¯·ÚÂ‰ ‡Ï
ˆÈÂÈÙÏ ÈÙÈÏÁ ¯ÈˆÎ - ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Í¯„ - 672 ˘È·Î ˙‡ ÚÂ·˜Ï 14:21 ‰Ú˘Ó ÔÂÙ
Ò"·˘ „·· „· .14:49-14:15 ˙ÂÚ˘· 721 ˘È·Î Ï˘ ‰ÚÂ˙Ï Â˙¯È‚Ò ˙Â·˜Ú· ,ÌÈ¯ÈÒ‡‰
·ˆÈ ,Ê‡„ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ Ï˘ 14:22 ‰Ú˘· Â˙Ú„Â‰ ¯·„· ÔÎ„ÂÚ ‡Ï
˘‰È‰˘ Ú„ÈÓ‰ ‡ÏÈÓÓ .‰ÎÒ· 721 ˘È·Î ‰ÈÙÏÂ ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ¯˘˜‰ ˙˘¯· ,Ô¯Â˜ ÔÂÚÓ
·˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ÂÒÈÒ· ÏÚ ˘·‚Ï ÂÏÎÈ ‡Ï Ì‰Â È˜ÏÁ ‰È‰ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó È„È
¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ÒÂÈÎ ÁË˘Â ÈÊÂÁÓ Ï"ÓÁ ˙Ó˜‰Ï ÂÈ˙ÂÈÁ‰Ï ¯˘‡ .ÌÈ„˜ÙÓ‰ ¯Â·Ú ‰ÓÈ‰ÓÂ
˙Ó˜‰Ï „Ú ˘¯„Î ÏÚÙÈ ÈÊÂÁÓ‰ Ë"Ï˘Ó‰˘ ‡„ÈÂ ‡Ï ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ¯ÂÓ‡Î - ÏÓ¯Î
ÈÙÎ ÏÚÂÙÂ Ì˜Â‰ ÒÂÈÎ‰ ÁË˘ ÈÎ ‡„ÈÂ ‡Ï ,·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Â¯Â·Ú ˘·‚ÈÂ ÈÊÂÁÓ‰ Ï"ÓÁ‰
˘.ÂÈÏ‡ ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ Â‰Ó ¯¯È· ‡ÏÂ ‰Á‰
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- Ò"·˘· ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÎÏ ˙ÈËÂÁÏ‡ ¯˘˜ ˙Î¯ÚÓ ¯„ÚÈ‰ ¯·„· ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ˙·Â˘˙Ï ¯˘‡·
Ï˘ ÔÈ˜˙ „Â˜Ù˙ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ˙ÓˆÚ˙Ó ÍÎ Ï˘· ‡˜ÂÂ„ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ
˙¯·Ú‰ ,·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˙Î‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· - ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡ ˙Ú· Ò"·˘· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó
.ÈÂ‡¯Î Â„˜Ù˙È ‰Ï‡˘ „ÈÙ˜‰Ï ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÏÚ ‰È‰Â ,ÔÚÂˆÈ· ‡Â„ÈÂÂ ˙Â„Â˜Ù
 אשר לקיומ של הערכות מצב מפקד המחוז מסר בתשובתו כי "הערכות המצב נערכו כל.2
 הנציב... כמו הנציב עצמו, לרבות משטרתיי" ולרבות מהנציבות," גורמי" שוני0 בשיתו...העת
?  איזו הערכת מצב נוספת נדרשת כא.הודיע למפקד מחוז צפו כי הוא שולח לעזרתו לבנת תגבור
[ מוכיח את קיומ של הערכות מצב שוטפות672  סבב הפינוי השלישי ]שהופנה לכיוו כביש...
" לא היו כל חלופות נסיעה אחרות פרט לשני הצירי..."וערנות מירבית לתנאי השרפה המשתני
 המקו" היחיד בו נית היה לרכז את האסירי" המפוני" בדרכ" לפיזור...היוצאי" מבית הסוהר
."במתקני המחוז היה בכרמל
 בתגבור בכוחות לסיוע בפינוי ציי מפקד מחוז צפו כי הנחת העבודה היא שפינוי בית#אשר לצור
 וכי נציב שב"ס הנחה אותו לתת עדיפות להצלת חיי,הסוהר הוא קרקע פורייה להפרות סדר
. בעשרות סוהרי" לליווי# שמשמעו צור,האסירי" והסגל עד כדי מילוט רגלי
˜·ÂÁ‰ Û˜È‰ ·Á¯ ÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó ÈÎ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓÂ ·˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ˙Â‡„-È‡Â ÔÂÎÈÒ È‡˙· ˙‡Ê ÏÎÂ ÌÈÂ˘ ÌÈÙÂ‚Ó ÌÈÏÂ„‚ ˙ÂÁÂÎ ·¯ÚÓ‰Â ÌÈ·Á¯ ÌÈÁË˘
ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓ ÏÚ ‰È‰ ‰Ï‡ ÏÎ ÁÎÂÏ .‰¯ˆÈ ‡È‰˘ ÌÈÂÎÈÒ‰Â ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ Ú˜¯
ÌÈÈ˜Ï ,Ú„ÈÓ Ï˘ È˙ËÈ˘ ÛÂÒÈ‡ Úˆ·Ï ,Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÈÊÎ¯ÓÓ ˘Â¯„Ï
È˙Â¯È˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ·Â ÌÈ· Û‡Â ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈ· - ˙Â¯Â„Ò ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰Â ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰
ÔÈÈÚÏ Ô‰Â ˘¯„‰ ˙ÂÁÂÎ‰ Û˜È‰ ÔÈÈÚÏ Ô‰ ,Ú·˜˘ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ ÔÈÈÚÏ Ô‰ - ˙Â‡·Î‰
˙Â¯Â„Ò ·ˆÓ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÌÏÂ‡ .‰ÚÂ˙‰ È¯Èˆ ˙ÂÁÈË·
.˙Â„ÚÂ˙ÓÂ
Â¯·‚Â ˙Â·ÈÒ‰ Â˙˘‰ ÚÂ¯È‡‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÂ·˜Ï ˙ÈÂ˘‡¯‰ Â˙ËÏÁ‰ ˙Ú· Â¯¯˘˘ ‰Ï‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰· 721 ˘È·Î Ï˘ ÂÎ¯Â‡Ï ÌÈÂÎÈÒ‰
˙ÓÂˆÏ ÔÂÂÈÎ· - ‰·¯ÚÓ 721 ˘È·Î ‰È‰˙ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÈÂÈÙ‰ Í¯„ ÂÈÙÏÂ ÈÂÈÙ Ï„ÂÓ
- ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÓ 721 ¯Èˆ· ‡È‰ Ì‚ - ÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈÎ· ‰È‰˙ ‰˘È‚‰ Í¯„Â Ô¯Â‡
˘È·Î· ˘‡· ÂÏ˜˙˘ ÁË˘· ÌÈ„˜ÙÓ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ,ÏÚÂÙ· .Á¯ÊÓ ÔÂÂÈÎÏ
,Ú·˜˘ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ ÈÙ ÏÚ ÍÏÈ‡Â 14:15 ‰Ú˘Ó ÂÏÚÙ ‡Ï Ò"·˘ Ï˘ ÔÂ˘Á ˙ÂÁÂÎ - 721
‰˘Ú ‡Ï 14:30 ‰Ú˘Ó ÏÁ‰ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙ Ì‚ ;672 ˘È·Î· ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÂÚÒ Ì‰Â
‰Ú˘Ó ÏÁ‰ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È‚Èˆ ˙ÂˆÏÓ‰ ÁÎÂÏ „ÂÁÈÈ·Â ˙Â·ÈÒ‰ ˙Â˙˘‰· .‰Ê ˘È·Î·
˙È· ˙ÓÂˆÓ - ‰·¯ÚÓ 721 ˘È·Î ˙‡ ¯Â‚ÒÏÂ 672 ˘È·Î Í¯„ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ˙ÂÙÏ 14:10
˙‡ ÔÎ„ÚÏ ,‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÏÚ ‰È‰ ,Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆÏ Ô¯Â‡
‰¯Â„Ò ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ - ¯ÓÂÏÎ .˙Â˘„Á‰ ˙Â·ÈÒÏ ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ
È·‚Ï - ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó Ô‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„˜ÙÓÓ Ô‰ - ÈËÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÂÈ„È· ¯˘‡Î
ÂÚÈ‚‰Â Â˘¯„˘ Ò"·˘Â ‰¯Ë˘Ó ˙ÂÁÂÎ Û˜È‰ ˙Î¯Ú‰ ÒÈÒ· ÏÚ ,‰ÚÂ˙‰ È¯Èˆ Ï˘ Ì·ˆÓ
˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ· ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ˘ ‡ˆÓ ‡Ï ÌÏÂ‡ .ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙ· ÚÈÈÒÏ
.ÈÂÈÙ‰ Ï„ÂÓ
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„¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ Ï˘ ÌÊÂÎÈ¯ ÌÂ˜ÓÏÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ‰˘È‚ ÈÎ¯„Ï ˙ÂÙÂÏÁÏ ¯˘‡
ÈÂÈÙ‰ ÈÎ¯„· Ì‚ ‡Ï‡ ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÂÂÙÈ ÂÈÏ‡˘ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·· ˜¯ ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙ È˘ÈÏ˘‰ ÈÂÈÙ‰ ··ÒÓ ÏÁ‰ ÏÚÂÙ· ¯ÂÓ‡Î ÔÎ‡Â .ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Â
ÂÈÏÚ˘ 721 ˘È·Î Ô¯Â‡ ˙ÓÂˆ ÔÂÂÈÎÏ ,‰·¯ÚÓ ‡ÏÂ 672 ˘È·Î· Â˘Ú ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ú‚‰Â
˙È·Ï 672 ¯Èˆ Í¯„ ˙Â¯È˘È ‰ÙÂ‰ È˘ÈÓÁ‰ ÈÂÈÙ‰ ··Ò - „ÂÚÂ ˙‡Ê .‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ËÏÁÂ‰
.ÚÂ·Ï‚ ¯‰ÂÒ‰
" ברמת הדיווח והפקת הלקחי,  אשר לאחריותו לניהול הפינוי מסר מפקד המחוז כי "אכ.3
 אול" זוהי אחריות שיוצרת חובה להפיק.הוא נושא באחריות הפיקודית לכל שנעשה במחוז
" אפילו נעשו שלא בהסכמתו ובלא ידיעתו מצויי, מחדליה" של פקודיו...לקחי" ולרענ הנחיות
." אי ולא היה כל ליקוי שהוא בתפקודו בזמ האירוע# א,באחריותו הפיקודית
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘ÏÂ „Â˜ÈÙÏ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ï ¯˘‡
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .Â˙Â¯ÓÏ ÌÈÂ˙‰ ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘ÏÂ „Â˜ÈÙÏ È‡¯Á‡ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÈÎ ÌÈÚËÓ
ÍÏ‰Ó· ÂÓ˘¯ Â‡ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ·ÈË· ÌÈ„˜Ó˙Ó ÌÈ‡ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘
.ÚÂ¯È‡‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ ÈÂÈÙ‰ „˜ÙÓ - ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ ‰ËÈÏ˘·Â „Â˜ÈÙ· Ì‡ ÈÎ ,ÚÂ¯È‡‰
.‰¯Ê‚· ÂÏÚÙ˘ ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÚÂ˙· ËÏ˘ ‡Ï Û‡Â ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó· ËÏ˘ ‡Ï ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ
˙‡ ÔÚ¯ÏÂ ÌÈÈÚ· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ˘È˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ¯·Â„Ó ÍÎÈÙÏ
.ÌÈÁ˜Ï Ì˙Â‡Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈÁ‰‰
,ÔÂÙÏÁ (È˜ÈÓ) Ï‡ÎÈÓ ¯„Â‚ ,Ê‡„ Ò"·˘ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓÎ ÏÚÙ ‡Ï˘ ÍÎ· ,Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈË·È‰· ‰˜Ï
ÏÚ ‰‡ÏÓ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Â„È· ‰È‰˙˘ ˙Ó ÏÚ ,Ò"·˘ Ú·˜˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú
¯·Â„Ó .‰ÈÂ˜Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰Ù¯˘‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÏÂ‰È ÏÚ Â˙ËÈÏ˘ ÍÎ ·˜ÚÂ ,˘Á¯˙Ó‰
.Ò"·˘ Ï˘ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ „˜ÙÓ Ï˘ È„Â˜ÈÙ Ï˘Î· ‡ÂÙ‡

 תתגונדר אלברט לנקרי,אחריות סממ"ז צפו דאז
 תפקידו0 ובתוק,תג"ד אלברט לנקרי כיה במועד השרפה בכרמל כסג מפקד מחוז צפו בשב"ס
. מונה תג"ד לנקרי לתפקיד ראש חטיבת הביטחו בשב"ס2011  ביולי.ג" כקצי אג"" המחוזי
, תפקידיו להפעלת" התקינה של מכלול המבצעי" במחוז0הסממ"ז היה אחראי בי היתר מתוק
" אחראי ג, כקצי אג"" מחוזי, הסממ"ז."ושל מרכזי השליטה במחוז המשל"ט החמ"ל המחוזיי
. כנקבע בפקודות שב"ס,להפעלתו של שטח הכינוס לכוחות הסיוע
 שטח כינוס. בהתא" לפקודות שב"ס, מרכזי השליטה המחוזיי" לא פעלו כנדרש,כפי שפורט לעיל
.# בער16:15 מוסדר הופעל רק בשעה
¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ï ÚÈ‚‰Â ÊÂÁÓ‰ ‰ËÓÓ Ê"ÓÓÒ‰ ‡ˆÈ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ˙ÈÈÁ‰·Â ,ÈÂÈÙ‰ ˙ÏÈÁ˙ ÌÚ
˙‡Ê ÌÚ .ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙÏ ÛÂˆ¯ ÔÙÂ‡·Â ˙Â˘ÈÁ· ÏÚÙ Ì˘ .Í¯Ú· 13:10 ‰Ú˘· ÔÂÓ„
ÒÂÈÎ ÁË˘˘ ÁÈË·‰ ‡ÏÂ ÈÂ‡¯Î Â„˜Ù˙È ÌÈÈÊÂÁÓ‰ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó˘ ‡„ÈÂ ‡Ï Ê"ÓÓÒ‰
.˘¯„Î ÂÈÏ‡ ÂÚÈ‚È ÔÎ‡ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ˘Â ,Â¯„ÒÎ ÏÚÙÈ
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סג מפקד המחוז מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי מפקד המחוז הטיל עליו משימה
חשובה של פינוי בית הסוהר דמו  ,וכי מפקד המחוז הורה לקמב" /המחוז להגיע לבית הסוהר
כרמל ,לפתוח חמ"ל מחוזי ולארג את שטחי הכינוס.
·- ÚÂ¯È‡‰ ˙·ÈÏ· ˙Â¯ÈÒÓ· ÏÚÙ˘ Ì¯Â‚Î - ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ô‚Ò Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙Ó ˙ÈÁÙ‰Ï ÈÏ
„Â˜ÈÙ· ˜ÂÒÚ Â˙ÂÈ‰· Ì‚ ÈÎ ÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂÈÙÏ
ÈÊÂÁÓ Ì"‚‡ ÔÈˆ˜Î ÂÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÈÂÈÙ‰ ÏÂ‰È ÏÚ
Ú„ÈÓ· ÌÈËÏÂ˘Â ÌÈÏÚÂÙ ,Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙· ‰ÂÓÓ ‡Â‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ,‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ
Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰Ï Ú‚Â· Ì‚ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ .˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÚÂ˙·Â ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ
˘.ÒÂÈÎ‰ ÁË˘Ï ˙ÂÁÂÎ‰ ˙Ú‚‰ÏÂ ÒÂÈÎ‰ ÁË

אחריות קמב" מחוז צפו ,סג גונדר שמואל לביא
סג"ד לביא מכה משנת  2008כקצי המבצעי" במחוז צפו  ,והוא כיה בתפקיד זה ג" במועד
השרפה בכרמל.
קמב" /המחוז כפו 0לסממ"ז ,המשמש ג" כקצי האג"" המחוזי .ביו" פרו /השרפה שהה בבית
סוהר מעשיהו ובנציבות שב"ס .לאחר פרו /השרפה נסע לאזור השרפה והגיע לבית הסוהר דמו
בשעה  15:00בער ;#בבואו לבית הסוהר דמו הורה לו ממ"ז צפו להגיע לחמ"ל המחוזי שבבית
הסוהר כרמל.
·,˘¯„Î Â„˜Ù˙È ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó˘ ÊÂÁÓ‰ ı"·Ó˜ ‡„ÈÂ ‡Ï ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ ÍÏ‰Ó
ÈÂÈÙ‰ ÍÏ‰Ó ÏÚ ÌÈÂ˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â - ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Â˜ÙÒÈÂ ÌÈÂ˙ ÂÊÎ¯È ‰Ï‡ ÈÎ ÁÈË·‰ ‡ÏÂ
È˙Â¯È˘ÓÂ ‰¯Ë˘Ó‰Ó ÌÈÂ˙ ÔÎÂ ÈÂÈÙ· ÚÂÈÒÏ Â˜ÚÊÂ‰˘ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ ¯„Ò ÏÚÂ
.ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ˙ÂÈÁ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ Â·˜ÚÈ Ì‰ ÈÎÂ - ‰ÚÂ˙‰ È¯Èˆ· ˘‡‰ ÈÂÎÈÒ ÏÚ ˙Â‡·Î‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2011מסר קמב" /המחוז כי במהל #נסיעתו היה
בקשר טלפוני רצי 0ע" כלל הגורמי" הרלוונטיי" ,לרבות מפקדיו ,סגנו וגורמי משטרת ישראל.
עוד מסר כי המפקדי" הבכירי" של שב"ס שהו בבית הסוהר דמו והכירו מקרוב את תמונת המצב.
על כ "הרלוונטיות לגור" ]משל"ט או חמ"ל[ המעביר תמונת מצב עדכנית לכלל הגורמי"
המעורבי" פחותה דווקא , ... ,ככל שהדבר נוגע להשפעה על החלטות הדרג הפיקודי".
ÊÂÁÓ· ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ÊÂÁÓ‰ ı"·Ó˜Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,ÌÈÙ˙Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ¯˘˜ ˙¯ÈˆÈ ÈÎ „ÂÚ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˘¯„Î ÌÈÏÚÂÙ
˙˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ÛÈÏÁ˙ ‰È‡ ,„ÈÈ ÔÂÙÏË ¯È˘ÎÓ· ˙ÂÁÈ˘ ÏÂ‰ÈÂ ,‰ÚÈÒ È„Î ÍÂ
˘,ÌÓÂ˜ÈÓÂ ÌÙ˜È‰ ,˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÚÂ˙ ÏÚÂ ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰ ÈÊÎ¯ÓÓ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Ï·˜ Ï
,ÁË˘· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ Ì˙Â‡ˆÓÈ‰Ï ¯˘‡ .ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓÏ ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˙¯ÈˆÈÂ
ÁÈË·‰Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„Ó ÌÈÂÊÈ‰
˘˙Û˜È‰ ·Á¯ ÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ¯˜ÈÚ· ,˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ ‰¯Â„Ò ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ Ì„È· ‡ˆÓÈ
˘·.ÌÈ·¯ ‰Ïˆ‰Â ÌÂ¯ÈÁ ÈÙÂ‚Ó ˙ÂÁÂÎ ÌÈÙ˙˙˘Ó Â
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אחריות סג נציב שב"ס דאז ,גונדר דב לוצקי
גונדר דב לוצקי כיה במועד השרפה כסג נציב שב"ס וראש אג 0המבצעי" של השב"ס ופרש
בשנת  .2011על פי פקודת שב"ס ,ענ 0המבצעי" בשב"ס הוא המוסמ #להפעיל את לבנות הסיוע
לטיפול בהפרות הסדר ,בהתא" להערכות מצב בעת מצבי חירו" .כמו כ הוא אחראי ,מתוק0
אחריותו לפיקוד ולשליטה ,להפעלתה של מפקדת השליטה הנציבותית )מש" ( לצור #מת תמונת
מצב למפקדי שב"ס.
‚ÌÚÙÓ ,Ï˜˘ ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ˘ ÈÏ· Èˆ¯‡‰ ¯Â·‚˙‰ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ¯˘È‡ È˜ˆÂÏ ¯„Â
ÌÈÓÂÈ‡· ·˘Á˙‰˘ ÈÏ·Â ˙„ÚÂ˙Ó ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰Ï Ì‡˙‰· Â˙ÏÚÙ‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ,ÌÚÙÏ
.ÂÎÏ‰Ó· ‡ÏÂ ÚÂ¯È‡‰ ˙ÏÈÁ˙· ‡Ï - ÌÈ˙˘Ó‰Â ÌÈÓÈÈ˜‰

אחריות נציב שב"ס דאז ,רבגונדר בני קניאק
רב גונדר בני קניאק כיה בשני"  2011 2007כנציב שב"ס .האחריות הכוללת למוכנותו של
שב"ס ,להפנמת של הפקודות ולניהול אירוע חירו" על פי הפקודות מוטלת על נציב שירות בתי
הסוהר ,רב גונדר בני קניאק.
Ò"·˘ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡Ï ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡ Ò"·˘ „Â˜ÈÙÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‚¯„‰ Ï˘ ÂÁ˙ÙÏ „ÈÓ˙ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ˙ˆ·Â¯ ÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡Â ,ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ ˙¯‚ÒÓ
.Ò"·˘ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ È„Â˜ÈÙ‰

סיכו והמלצות
·˘˘ÈÁ¯˙· ‰Ê ÏÏÎ·Â ¯‰ÂÒ‰ È˙·· ÔÂˆÈ˜ È˘ÈÁ¯˙· ÏÂÙÈËÏ Ò"·˘‰ Í¯Ú ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ
˘Ò"·˘‰ ˘¯„ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· .ÂÏ‚¯Â˙ ‰Ï‡Â ,˙Â„Â˜ÙÂ ˙ÂÈÎÂ˙ Â·˙Î .‰Ù¯˘ Ï
Ï˘ ‡ÏÓ ÈÊÈÙ ÈÂÈÙ .ÏÓ¯Î ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ì‚ ‰ÈÙ ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡ÓÂ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ˙‡ ˙ÂÙÏ
·.ÏÈ‚¯˙ ˙¯‚ÒÓ· ‡ÏÂ ÈÚˆ·Ó ÔÙÂ‡· ‡Ï ,˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· Ò"·˘· Í¯Ú ‡Ï ¯‰ÂÒ ˙È
·Ì˘¯˙‰ ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ· ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ ˙ÂÏ‰˙‰ ¯·„· ‰˜È„·‰ ˙¯‚ÒÓ
ÌÂÏ˘Ï ˙Â¯ÈÒÓ· ˙‡Ê Â˘Ú ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ÂÏ‰È˘ Ò"·˘ È„˜ÙÓ ÈÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÈˆ‰Ï ÔÂÈÒÈ· ·¯ ÔÂÎÈÒ ˙ÏÈËÂ È˘È‡ ·Ï ıÓÂ‡ ÈÂÏÈ‚ ÍÂ˙ ,Ì˙¯ÂÓ˘Ó· ÌÈÂ˙‰ ÌÈ¯ÈÒ‡‰
˙È· ÈÂÈÙ· ÏÂÙÈËÏ ˘¯„Î ÍÂ¯Ú ‰È‰ ‡Ï Ò"·˘ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙‡Ê ÌÚ .ÌÈÈÁ
‰Ê ÏÏÎ·Â - ‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó ˙ÏÚÙ‰ ,˙ÂÁÂÎ‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ Ï˘ ÌÈË·È‰· ÔÂÓ„ ¯‰ÂÒ‰
Í¯ÂˆÏ ¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ - Ì˙Â˙˘‰Â ÌÈÂÎÈÒ‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˙¯ÈˆÈ
˙.˙Â„˜ÙÓ ÛÂ˙È˘Â ÌÂ‡È˙ ,ÒÂÈÎ ÈÁË˘ ˙ÏÚÙ‰ ,ÚÂ¯È‡‰ „˜ÙÓ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰
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Ò"·˘˘ ˙Ó ÏÚÂ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÈÂÈÙ ÏÂ‰ÈÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ‰Ê ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ
,‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ,¯Â¯Ë È˘ÚÓ ,ÌÈÏÈË È¯È ,‰ÓÁÏÓ ÔÂ‚Î ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÍÂ¯Ú ‰È‰È
ÔÈÎ‰Ï Ò"·˘ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÂÚÂ ˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÓÂ‰Ó ,‰Ù¯˘ ,˙ÂÂÙËÈ˘
„È˙Ú· „„ÂÓ˙‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙Ó ÏÚ - ˘‡ ÈÂ·ÈÎÂ ‰¯Ë˘Ó - ÌÈÙÒÂ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· ,ÂÓˆÚ
.‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÚ

273

