
  ! זהירות      

 "חפץ חשוד ונפלי תחמושת"    

 למוסדות חינוך במגזר הבדואי במחוז דרוםמצגת 



 הרקע לשיעור   
בהם נפצעו  למקרים רבים ומצערים בשנים האחרונות אנו עדים 

תחמושת  /חשודיםמנגיעה בחפצים כתוצאה ילדים ' ונהרגו מס
 .  עזובה בזמן חופשה

 :האירועים הבולטים שבהם
נהרג בשטח אש סמוך לבסיס שבטה כאשר עלה על פצצת   11בן לד י

 .פונתהמרגמה שנותרה בשטח ולא 
 רעתה צאן בשטח אש בצאלים ללא ידיעה והבנה כי מדובר  12בת ילדה

 .  תרגילכדור פגע בראשה במהלך לצערנו הרב , בסכנת מוות
 שלום  באזור שגב  קוידראבו בכפר  10-ו 6ילדים בני דודים בגילים שני

 .תחמושת בפיצוץ נפל נהרגו 
  של חבלני המשטרה שהגיעו לזירה עולה כי הילדים שיחקו  מבדיקה      
 .  תחמושת שהתפוצץ וגרם למותםבנפל      

 
   



 מטרות השיעור
 הטמונות בנגיעה  מהן הסכנות לתלמידים ולילדים להסביר

הכוללים תחמושת עזובה וכניסה לשדה   בחפצים חשודים
 .מוקשים בעת משחק ובזמן חופשה 

 של בפני הילדים דוגמאות ותמונות מן השטח להציג ולהמחיש
צולמו  שחפצים חשודים לרבות תחמושת עזובה ושדות מוקשים 

 .בשטח
 בסביבת שטחי אש ושדות מוקשיםלהסביר את הסכנות 
 .שבהם היתכנות גבוהה לחפצים חשודים עם חומר נפץ    
 את התלמידים והילדים כיצד להתנהג בעת  לתדרך ולהנחות

 .זיהוי חפץ לא מוכר וחשוד



,  חפץ חשוד הינו חפץ מכל סוג שהוא
לרבות חבילה שאין וודאות לגבי תוכנה  

 .חומר נפץוקיים חשד שהוא מכיל 

חפץ חשוד יישאר כזה בהגדרתו כל עוד  
 לגביו  לא אומתו או נשללו החשדות 

 חבלן משטרה  י "ע                  

 



    להמחשה מן השטח  ' דוג

בלתי מוכר וללא בעלים, חפץ חשוד. 
   

 
 
 
  נפלי וחלקי תחמושת שבדרך כלל נמצאים פזורים בשטחי

 .אש או בסמיכות אליהם
 
 
 



 !  הכניסה אסורה! סכנה, שטח אש

רוב הסכנות והאירועים שבהם נפגעו תלמידים וילדים בזמן החופשה 
 .  או בסמיכות אליהםהתרחשו בשטחי האש      
לשטחי אש בכל עת וזמןחל איסור חמור להיכנס , לכן. 
  בקרבת שטחי האש ניתקל בשלטים המזהירים בפני סכנת ירי ובאיסור

 :מהשטח' דוג' להלן מס, מוחלט להיכנס לשטח האש
 

 



 !הכניסה אסורה ! סכנה, שטח אש

נוספות לשלטים בהם אנו עשויים להיתקל בשטח' דוג. 
 

 



 ?מהם הסיכונים בשטח האש

בעת שהייה בשטחי האש אנו עלולים: 
 תועים"להיפגע מירי של כדורים ופגזים  ." 
 
  להיתקל בתחמושת שנורתה ולא התפוצצה ומהווה כמעין

 . שכל נגיעה בה עלולה לגרום להפעלתה" פצצה חיה"

 רימון שנורה ולא התפוצץ זנב רקטה  רימון שנזרק ללא נצרה



בעת שהייה בשטחי האש אנו עלולים להיתקל בתחמושת עזובה  : 
 
 

 !אסור לגעת -להמחשה מהשטח ' דוג



  בעת שהייה בשטחי האש אנו עלולים להיתקל בתחמושת עזובה  : 
 

 
 

 !אסור לגעת -נוספות להמחשה מהשטח ' דוג



 !אסור לגעת -להמחשה מהשטח ' דוג

 זנב פצצת מרגמה

 זביל של פגז
 חומר נפץ 

 תרמילי כדורים



 !!אסורה הכניסה!! שדה מוקשים

 בבקעה ובערבה אנו עשויים להיתקל בשלטי  , בצפון -בקרבת גבולות הארץ
 .אזהרה מפני כניסה לשדה מוקשים

חשוב להכיר את השילוט ולהיזהר. 
ייתכן, ללא שילוטרשת /במידה ונתקלים בשדה בר המוקף בגדר בקר  

 :ומדובר בשדה מוקשים ולכן

 .לא נכנסים לשטח ולא לוקחים סיכונים מיותרים        
 

 
 



 תמונות להמחשה מהשטח

 מוקש נגד בני אדם
 נסתר בין השיחים   

 מקיפה שדה מוקשים תלתליתגדר 

 WVtE&feature=youtu.be7yd6www.youtube.com/watch?v=pWnhttps://  בערביתסרטון   
 )فیلم الّسلطة إلزالة األلغام(     

Iho-https://www.youtube.com/watch?v=DrWjuAR ) מוקשים בעבריתסרטון הרשות לפינוי( 

https://www.youtube.com/watch?v=pWn6yd7WVtE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DrWjuAR-Iho


 "חפץ חשוד" ! זהירות 

 !?כיצד עלינו להתנהג
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 ומיידישלב ראשון 
לא לגעת 
  להתרחק מיד 
 אחרים/החבריםלהודיע ולהזהיר את  . 
 מטר 50לפחות (להרחיק אותם רחוק ככל הניתן  ( 

 
 שלב שני

מורה/הורה /מאבטח/לדווח למבוגר אחראי  . 
  למסור תיאור מדויק עד  כמה שניתן. 
להישמע להוראות המבוגר האחראי. 

 סדר פעולות עם זיהוי חפץ חשוד
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 !לסיכום
  
 
 
 
 

 .  עם כל הילדים בכיתהזאת בקול רם ביחד לומר 
   

 
 



 נספח למצגת  

 הוראות משטרת ישראל  
 )י''ממתוך אתר (

 )  שדה מוקשים, תחמושת עזובה, חשוד, חפץ(

 מקור הסמכות המקצועית לתכני המצגת היא משטרת ישראל



 הוראות משטרת ישראל  
 )י''ממתוך אתר (

 מקרים של חפץ חשוד  
בשום צורה  , להזיזו, ונתקלת בחפץ כזה אין לגעת בובמקרה •

 .  ואופן
 .הוא עלול להתפוצץ ברגע, ומדובר בחפץ ממולכדבמידה •
יש למסור למשטרה את המיקום  . יש להזעיק מיד את המשטרה  •

 .  המדויק של החפץ ואת תיאורו
אם  , להתקרב לחפץ החשוד ויש לצמצם התקהלות סביבואין •

 .  נוצרה כזו
הזהר עוברים ושבים ובקש אף מהם  , מן החפץ החשודהתרחק •

 .  להתרחק מן החפץ



 במקרים של תחמושת עזובה 
חל איסור חמור לטפל בכל צורה ואופן בתחמושת שנמצאה •

 .  נטושה בשטח
היא עלולה להתפוצץ  ! לנסות לפוצץ או להצית אותה, להזיזאין •

העוברים או  , יש להתרחק ממנה מיד ולהזהיר אחרים. בכל רגע
 .  עומדים בקרבת מקום

 .  של המשטרה 100להודיע מיד למוקד יש •
ואם  , למסור למשטרה את המיקום המדויק של התחמושתיש •

צבע  , צורה, גודל, למסור תיאור מדויק של סוג התחמושת -ניתן 
על מנת שחבלני המשטרה יוכלו להצטייד באמצעים  ', וכו

 .  המתאימים לטיפול בה
 

 הוראות משטרת ישראל  
 )י''ממתוך אתר (



 של מוקשים  במקרים 
מחייבים התנהגות  , אזורים המסומנים כאזורים ממוקשים•

 .  זהירה
אך הקפד לצעוד רק בשבילים מסומנים  , הארץטייל ברחבי •

 .  ולא לסטות מהם בשום מקרה ואף לא לרגע
רבים שלא נמצאו ולא פונו נמצאים עדיין באתרים  מוקשים •

 .  שונים ולאורך הגבולות
יש לזכור שרק  . לשים לב לשלטי האזהרה ולנהוג בהתאםיש •

 .  חבלן משטרתי מיומן יכול לטפל בתחמושת שנמצאה בשטח

 הוראות משטרת ישראל  
 )י''ממתוך אתר (
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