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 הנחיות ביטחון
 

 ישוביםתושבי האל: 

 הביטחון מטה בנימין אגףמאת: 

 עקב אירועי השוד האחרונים תמונת מצב ודגשים ביטחונייםהנדון: 

שלושה ירועי שוד רכב בגזרת מערב בנימין: אב עדים לעלייה ה האחרונה אנובתקופ

/ שוד בין צומת הדואר ליישובים טלמון ונריה, כולל בציר  מקרים של ניסיון שוד

רים השוד בוצע תוך שימוש באמצעים ושת המקבשל העלייה ליישוב טלמון.

 אלימים, כגון שבירת חלונות והוצאת הנהגת בכוח מהרכב. 

רואים מציאות זו  ,גורמי המודיעין וכמובן המועצה ,משטרההשהצבא, חשוב לציין 

לאתר  ל על מנתוויעשו הכלכל דבר, בחומרה רבה ומתייחסים לכך כפעילות חבלנית 

 . את המפגעים

, מודעות: כגון אלו היות ערוכים גם ברמת הפרט למקריםנו לעלי ,יחד עם זאת

 , יסייעו לנו: אמצעים פשוטים נקיטת כמה, ומוכנות

מאד להוריד את מומלץ  –במקרה של חשד  בנימין כבר מוקדבלהתריע  .א

מצוקה והפעלת כמה אפליקציית המוקד המאפשרת לחיצה פשוטה על לחצן 

 מהלכים במקביל. 

 .ע את המקרה עצמויכולים למנו רנות וזיהוי סימנים מחשידיםע .ב

 , הנה כמה הנחיות חשובות:כזה לאירוע במידה ונקלעתם  .ג

 בעת הנסיעה מומלץ:

 לסגור חלונות ולנעול דלתות. .1

רחב הרחוק. יש להיעזר ין את המערנות לסביבת הנהיגה, ולסרוק בע לגלות .2

 גם במראות.

רכב המנסה לגרום לעצירה  כגון ,במקרה של סימנים מחשידים כלשהם .3

חשודים מסתובבים בקרבת באמצעות איתות, צפירה, או תנועות ידיים, 

וקף ומאט רכב עדי, מנסה לעקוף, רכב חשוד נוסע לאט מהכביש, רכב חשוד 

רק ע החלפת פרטים לבציש מכוונת ]ותאונה קלה  את הנסיעה עד כדי עצירה,

נא ליצור קשר  -וכל דבר חשוד אחר  באזור בטוח למשל, כניסה לישוב[

אנא העבירו למוקד  לפני כל ירידה מהרכב!  - 1208 עם מוקד בנימין ידית מ
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כמה שיותר פרטים על המיקום המדויק ותיאור מדויק של האירוע על מנת 

 לקבל מענה מהיר.

ל כל מקרה של עצירת וע ,להימנע מלעצור בצדי הדרך מכל סיבה שהיא .4

 חירום לדווח למוקד בנימין.

 בכל מצב של חשד לתקרית, ודאו כי מכשיר הטלפון הנייד צמוד אליכם.  .5

במידה ומדובר באקדח יש לשאת אותו על הגוף, בנרתיק המיועד  – בעלי נשק אישי

לכך או בחגורה, באופן קל ונוח לשליפה בעת הצורך. מומלץ לא להניח אקדח מתחת 

 לירך או באחד מתאי הרכב. בעת אירוע חרום הוא עלול להישמט ולהעלם, דווקא

 כשנצטרך אותו.

דיווח  ולהעביר –מאזור הסכנה בכל דרך  לצאת מומלץ :שודסיון ינלבמידה ונקלעת 

 [ הכולל:1208מדויק ככל האפשר למוקד ]

 פרטי נהג. 1       

 נזק או נפגעים . 2       

 מיקום האירוע. 3       

 תיאור כללי של חשודים. 4       

, במידה וחשים סכנת חיים הגנהכלי במקרה ואין ברירה ניתן להשתמש ברכב כ

 (.של שודדיםאלימה תקיפה )לדוג': 

רכב חשוד או כל חשד אחר, יש במידה וזיהית מספיק בזמן כאמור,  – נסיעה בלילה

אף לסמן לרכבים  . במידת האפשרולדווח למוקד ,טוחלבצע פרסה ולעצור במקום ב

 אחרים שמגיעים למקום האירוע. 

שומר עלינו מאירועים לא , המיגון מומלץ למגן מכוניות נגד אבנים – מיגון מכוניות

נותן  ות הרכב. הדברלא מאפשר לשודדים לשבור את שמשצפויים מסכני חיים, וכן 

  .לנהג שניות בודדות להתעשת ולברוח מהמקום

 אנו עומדים בקשר רצוף עם גורמי הביטחון ומקווים שהחוליה תיתפס בהקדם. 

 בברכה,                                                                                                                 

 מני בלונדר    

  מנהל אגף ביטחון

 


