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 בתוך פארק הציפורים  חשמלי  טרקטורוןמסוכנת של סיעה נ :תחקיר אירוע            

 
 פרטי האירוע :

כי בתוך הישוב  ותתושב שתיע"י טסאפ באמצעות קבוצת וום רסופ 17:36בשעה  10/10בתאריך 

ם ם הנמצאידים קטנינמצאים במקום לרבות ילהטרקטורון המסכן את בפראות נוסע פארק הציפורים 

 בפארק 

 

  פעולות שבוצעו :

הגעת עד לאת המעורבים כב על ביקשה הסיירת שהיתה בסמוך לגן באותה העתעם קבלת האירוע  -1

 .המשטרה

  .ע"י סיירת הבטחון  17:38 עהבש פניה בנושאנה לראשו ההתקבל המשטרהמוקד ב -2

 .ת חבירה עם הסיירבצע ל פארקלמיד  אוח"מ יצההקהילתי ו שוטרה -3

 .מעורבים את המקום קטינים העזבו ה שוטר הקהילתיטרם הגעת ה -4

סאפ בקבוצת הווטהישוב אשר פרסמה את ההודעה ת תושבהשוטר גבה עדות מהסיירת ובמקביל מ -5

  17:35בשעה  100לראשונה למוקד דיווחה , לטענת התושבת היא בפניו הציגה רטונים שוכן צפה בס

 . שוטר קהילתי הסיור / קב"ט /  בוצעו סריקות ע"י ניידת -6

ושב תיחד עם קטין  שוטר הקהילתיע"י ה  סמיכותאחד הכלים המעורבים נתפס ב 17:40בשעה  -7

 .יו להישוב שרכב ע

 . לבתי המעורבים  שוטר הקהילתירות מוקדמת ניגש הכיעל בסיס ה -8

 נתפסו רקטורונים הט -8

 בוצעו אזהרות להורים . -9

 (ננעל  השני,  לי אחד נמכרכ) וע מקרה דומה .ו לשתף פעולה ולמנההורים התחייב -10

אירוע בהכלים כי מעורבות להורי הקטינים הועבר מסר חד משמעי  הילתישוטר הקהצעות מבא -11

 . ט לויחרמה וף תגרור החדומה נוס

 םבמהלך כל האירוע תוך תיאו עודכנווהקב"ט  השוטר הקהילתי ,, מפקד התחנהראש המועצה -12

  .ציפיות 

 ראש משרד התנועה בתחנת משטרת רהט .מקצועית האירוע ליווה את -13

 

   הנחות יסוד עקרונות מנחים ו

 

 . 13 ניורבים הינם קטינים בהמע -

הנדון לא עונים להגדרת במקרה  –נים ש 14הינו חוק דר בהמוגת התעבורתיאחריות גיל ה -

 ..החוק

ככלי חוק באינו מוגדר   (ון חשמליטורטרק)המדובר  כליהנת המשטרה חתמפקד לדברי  -

  .בהיבט תעבורתייפה לאכניתן  ולאאלא כצעצוע  חבורהת
 . ואם יעשה כן יחשף לתביעה, חיפוש ,לבצע תשאול , עיכוב  יות כואין סמ וב ישהלסייר  -
 .בשל גילו במקרה הנדון אין סמכות לפעול מול הקטין הקהילתי לשוטר  -
 .ארצית ה מתרחבת ברמהינו חלק מתופעה האירוע  -



 

 

 ם לתחומיחוק עזר עירוני למניעת כניסת טרקטורונים חשמלייחקיקת רשויות אחרות החלו ב -

  .הפארקים 
 פ"י חוק אסור ע תיתברשת חברקטין תמונת  םפרסו -
  

 
 מסקנות האירוע 

  בו את המשטרה באירוע .ריועם גילו אחריות התושבים המעורבי -1

     קבלתב דקות 3 שלפער ם קיילדיווח התושבת משטרת ישראל רה מסהזמנים שת ופי לוחל ע -2

 .    ראשוניהדיווח ה

 והקב"ט .הילתי , השוטר הק י על ידיי הסיירהאירוע טופל בתווך הזמן המייד -3

  .  100למוקד במקום ווטסאפ יות וקבוצות ברשתות חברת האירוע דווח לראשונה  -4

י נכון להוריתקיף ווהעבירה מסר ע ילה את האירוהכרה המשט שלומקצועית תגובה מיידית  -5

 . המעורבים 

 . םלעכבהסיירת ות סיונילמרות נם המעורבים עזבו את המקום הקטיני -6

 

 וע לקחי האיר

 . משלימים וסיוע ובהמשך לגורמי טיפול  100יש לדווח תחילה למוקד  -1

 מועצה ומשטרה .יש חשיבות עליונה לשילוב כוחות  -2

 .ההמשטרבזמן שעזבו את הפארק עד הגעת ב אחר הכלים קעמלבצע ל הסיירת היה ע -3

 א קיימת .שלוב לרבות סמכות העיכ,ויות הסייר סמכחוק בכל הקשור לכלהקפיד לפעול  יש -4

 יש לקדם חוק עזר עירוני הנותן מענה לאירוע דומה .--5

   .רקטורונים מכל סוג טוכלים ממונעים שלט האוסר כניסת ארקים בכל הפיב יש להצ -6

                              . הורמי בטחון במועצה למשטרין גפ ביש להמשיך ולהדק את השת" -7

 

 

 

                                    

 

 טון ני ביד                                                                                                   

 חירום ובטחון  נהל מחלקתמ                                                                                        

 ועצה מקומית להביםמ                                                                                           


