
 

 

 
 

 מידעגיליון 

 התנהגות במצבי סכנה הכוללים שימוש בנשק

 
עומדים בראש מעיינינו. תהליכי הפינוי במקרה של  Palast-הבטיחות והרווחה של האורחים והעובדים של ה

שרפה מוכרים לרבים, מצבים של אלימות והתקפות ללא אבחנה הם נדירים ביותר ומשתנים מאוד ממקרה 

למקרה. לכן קשה לקבוע כללי התנהגות תקפים לכל המקרים, אולם על בסיס הניסיון שנצבר עד כה המשטרה 

 .להזעיק עזרה –להתחבא  –וח לבר ממליצה על אופן הפעולה הבא:

 
 להלן המלצות לעקרונות התנהגות במקרה של מצבים מסוכנים כאלה:

 
 דעו היכן נמצאת יציאת החירום -

 
אנא בררו בעת הכניסה למבנה היכן נמצאות דרכי המילוט ויציאות החירום המשולטות שלנו, כך שבמקרה 

 סכנה תוכלו להגיב במהירות.

 
 אם אפשר: ברחו -

 
שומעים יריות, לברוח זו האפשרות הטובה ביותר. אף חפץ אינו חשוב יותר מחיי אדם, לכן עזבו אם אתם 

הכל. הביטו סביבכם כדי לבדוק אם ישנה יציאה בטוחה וכיצד אתם יכולים להגיע אליה בלי שנושא הנשק 

עו משימוש יבחין בכם. שמרו על שלווה, פעלו באופן מרגיע. אם אתם יכולים, עזרו לחלשים מכם. הימנ

במעלית, השתמש במדרגות. גם חלונות יכולים לשמש כדרכי מילוט. אם נושא הנשק נמצא קרוב מאוד 

זג, בריצה שפופה. ככלל: אל תכניסו את עצמם ואחרים למצבים מסוכנים שלא -אליכם, ברחו ממנו בזיג

 לצורך.

 
 אם אי אפשר לברוח: התחבאו -

 
ן רהיטים, קירות, ארונות או חללים ריקים יכולים לשמש חפשו מחסה והתבצרו בו. חפצים שונים כגו

כמחסה. המחסה חייב להיות יציב: זכוכית, מתכת או עץ דק אינם יכולים לעצור כדורים. העבירו את 

 הטלפון הנייד למצב שקט וכבו את פונקציית הרטט, אולם אל תעבירו אותו למצב טיסה ואל תכבו אותו.

 
ות שטח פנים שלכם יהיה גלוי.  שכבו על הרצפה, רחוק מחלונות נסו "להצטמצם" כדי שכמה שפח

 ומדלתות. זכרו כי המשטרה תגיע בתוך דקות ספורות.

אל תשלחו מידע )תמונות, סרטונים, הודעות טקסט( באמצעות רשתות חברתיות )פייסבוק, אינסטגרם, 

ע ברשויות האחראיות, ואף יכול טוויטר( כדיווחים חיים או לחברים או מכרים. מידע זה מוביל להצפת מיד

 להיקלט על ידי התוקפים וכך לחשוף את מקום המחבוא שלכם.

 
 אם אתם נמצאים במקום שאתם יכולים לדבר ממנו: דווחו -

 
(. ציינו את מקום המתקפה )לדוגמה 112או  110אם אפשר, דווחו על המצב בשיחה למוקד החירום )

Friedrichstadt-Palast  ומסרו בנימה רגועה את המידע הידוע לכם על 107או פרידריכשטראסה )

התוקפים, הקורבנות ובני ערובה, אם ישנם. השאירו את הטלפון הנייד פועל גם לאחר הדיווח )גם אם 

אינכם מדברים(, כדי שמוקד החירום יוכל לשמוע מה נעשה סביבכם. היו שקטים לגמרי, כדי לא למשוך 

 אם ישנם גם אנשים בחדר, אל תדברו זה עם זה. אליכם תשומת לב.

  



 

 המוצא האחרון: לתקוף -

 
לתקוף  –כאשר אין מוצא אחר  –המחלקה לביטחון המולדת של ארה"ב ממליצה במצבי חירום קיצוניים 

או לנסות לתקוף את התוקף כדי לגבור עליו. אל תהיו עדינים. השליכו חפצים כגון כוסות, מטפי כיבוי, 

יסאות ותיקים. אם אתם נמצאים בקבוצה, התקיפו כולכם בו זמנית וכוונו לפנים, לעיניים, בקבוקים, כ

 לכתפיים, לצוואר, לזרועות ולמפשעה. זו האפשרות האחרונה בהחלט שעליכם לנסות.

 
 כאשר המשטרה מגיעה: צייתו להנחיות -

 
משטרה בשקט ובמתינות. לא תמיד יכולים השוטרים לזהות מיד מי הם התוקפים. התקדמו לעבר כוחות ה

אל תנסו לחבק את השוטרים מתוך תחושת הקלה. הרימו ידיים מעל לראש. תארו את הנעשה רק 

מנקודת המבט שלכם, ואל תספקו מידע לא מאושר. הימנעו מתנועות פתאומיות וצייתו להנחיות 

 המשטרה.

 
לץ להישאר במבנה )מחסה( או מאחר שישנם תרחישים אפשריים רבים ושונים, אי אפשר לומר מראש אם מומ

 לברוח ממנו.

 
 יש להחליט על כך בהתחשב במצב ובהתרחשויות בפעול. 

 
ברגע שיצאתם מאזור הסכנה, התרחקו רחוק ככל האפשרי כדי שלא להפריע לכוחות החירום. כעת אתם יכולים 

 ליצור קשר עם המשפחה והמכרים.
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