עורכת ראשית – סנ"צ טוני מרקו ,גרפיקאית  -רס"ר שרית אסרף
שוטרים ,שוטרות ואנשי מערך האבטחה האזרחי.
בראשית דבריי ,אבקש לייחד מספר מילים בעקבות מותה הטרגי של חברתנו
רס"ב דניאל מזרחי ז"ל .דניאל שירתה בחטיבת אבטחה ורישוי כ 5-שנים .מותה
בתאונת דרכים קטלנית השאיר את כולנו כואבים וחסרי מילים .דניאל היתה
שוטרת מסורה ,נדיבה ועם לב שהצליח להגיע לכל לב שנפגש בו .הצחוק של
דניאל שהתגלגל בחטיבה היה סימן ההיכר שלה ,צחוק מלא בשמחת חיים אין ספק
כי דניאל תחסר לכולנו .חטיבת אבטחה ורישוי מרכינה ראש לזכרה של דניאל
ומבטיחה ללוות את משפחתה תמיד.
דניאל איבדה את חייה בתאונת דרכים עת רכבה על אופנוע ,רובנו שוכחים כי
הכבישים יכולים להיות כלי נשק ,מלחמה ללא אויבים אבל עקובה מדם .במלחמה
הזו אין מנצחים ,רק מפסידים .מבקש מכולם לנהוג בזהירות כדי שנוכל לחזור
ליקירנו בשלום.
חודשים מרץ-יוני  2020היו עבור מדינת ישראל כמו עבור כלל העולם ,אתגר לא
פשוט עת פרצה מגפת הקורונה ואילצה אותנו להתמודד עם אויב שלא ידענו
כמותו בעשורים האחרונים .הציבור וגם מקבלי ההחלטות וגורמי האכיפה הבינו
שיש צורך להתרגל למציאות חדשה שלא תחלוף במהרה .במהלך תקופה זו במשך
שלושה חודשים אינטנסיביים שינתה חטיבת אבטחה ורישוי את פעילותה ועשתה הסבה כמעט מלאה בעיסוק בהשלכות נגיף הקורונה .מערך הרישוי
נדרש לבצע אכיפה בבתי עסק בתחום הקורונה תוך הבנה כי הקפדה על ההנחיות של משרד בריאות הינה מצילת חיים ותוך הבנה והתחשבות
ככל שניתן בבעלי העסקים.
כלל המדורים בחטיבה קיימו קשר רציף עם הגורמים אותם אנחנו מנחים וגם אלה הלא מונחים ונתנו מענה לכל שאלה או צורך שעלה מהשטח.
החל מחודש מאי  2020נכנסנו לתקופת "שיגרת קורונה" ,המתאפיינת בחזרה מדורגת לפעילות שגרתית ,אשר התאפשרה הודות למשמעת
אזרחית ,הקפדה על הנחיות צו משרד הבריאות ותרומת מ"י ,משרדי ממשלה והרשויות המקומיות בתחום האכיפה.
יחד עם זאת ,מאמצע חודש יוני אנו ערים לעלייה תלולה במספר הנדבקים בנגיף הקורונה ,האם אנו בפתחו של גל נוסף? ימים יגידו .בינתיים עלינו
להמשיך ולהקפיד על עטית מסיכת פה-אף במרחב הציבורי ,שמירת מרחק והקפדה על כללי ההיגיינה – עלינו מוטלת החובה להקפיד על דוגמה
אישית ולא להיכנס לשאננות.
במהלך החודשים מרץ-יוני ביקרתי עם נציגי החטיבה במחוזות מ"י ועמדנו מקרוב אחר מורכבות משימת אכיפת בתי עסק .כמו כן ,ביקרתי
במעברים ,בבתי חולים ,במשרדי ממשלה ,בגופים ציבוריים ,במתקני תשתיות ,מוסדות הכשרה ועוד ,משל"ט מלונות קורונה בפקע"ר רמלה ,מרכז
מידע וידע לאומי ,שגרירות ארה"ב בירושלים ,נמל המפרץ בחיפה ,מגרש מוצגים תחנת חדרה ,משרדי הנהלת ביג בהרצליה פיתוח ,תחנת רכבת
אלנבי בקו האדום בת"א ,מתחם ביג בבאר שבע ,מתחם דיזיין בבאר שבע ,מתקן התפלה מקורות אשדוד ,מתקן בית זיקוק פז אשדוד ,משרדי הנהלת
רשות הטבע והגנים ירושלים ועוד.
במסגרת הביקורים שמחתי לראות מערך אבטחה מקצועי ,אחראי ונחוש לבצע את המשימה על אף הקושי הכרוך בביצועה ,ניצלנו את התקופה
הזו להתייעלות ולמידה לאתגרים שעוד נכונים לנו בגל השני ,הצפוי עפ"י הערכת מומחים ובהתמודדות עם אירועי סד"צ ,ואירועי פח"ע במסגרת
ההיערכות ל"תכנית המאה".
אתם ,מערך האבטחה הנמצא בחזית ופרוס בכל מקום בשטח ,מתמודדים עם סוגיות מורכבות ואתגרים לא פשוטים ב"צל הקורונה" ומנווטים
במיומנות את ספינת המערך לחוף מבטחים ביד רמה.
לסיכום ,אנו ממשיכים ליישם את אתגרי החטיבה שקבענו לעצמנו בתחילת שנת  2020מבצעים התאמה לפתרונות בסביבה משתנה ,קידום
פתרונות חדשניים וטכנולוגיים והתמודדות עם אתגרים משמעותיים העומדים בפנינו וזאת בהתאמה לתפיסת האבטחה של מ"י .החטיבה תמשיך
ותפעל להובלת תהליכים שונים בתחום האבטחה תוך שמירה על איזון ,בין החובה המוטלת עלינו לשמירה על ביטחון האדם ורכושו ,ובין הרצון
לאפשר תנועה חופשית ככל האפשר במרחב הציבורי ,תוך צמצום הנטל הכלכלי על בעלי העסקים והגופים הציבוריים ,כתוצאה מדרישות האבטחה.
גיליון מספר  ,5של חציון  ,2020מתאר פעילות ענפה מאוד של כלל המערכים בהתמודדות עם האתגר הלא מוכר והמציאות שהשתנתה בין רגע
והוכחה כי ברגעי האמת יש על מי לסמוך!
יחד נעשה ונצליח!
תנ"צ מוריס חן  ,עו"ד
ר' חטיבת אבטחה ורישוי
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
ביום חמישי י"ט בסיון תש"ף ,11.06.20 ,נדם ליבה של
חברתנו דניאל מזרחי ז"ל.
בדרכה לעבודה בחטיבת אבטחה ורישוי ,נקלעה דניאל
לתאונת דרכים קטלנית בה מצאה את מותה.
ברגע אחד נקטעו חיים שלמים .דניאל הותירה אחריה בעל
 יוני ,שוטר במחוז ש"י ,וארבעה ילדים  -אביב ,צחור ,טלושוהם
דניאל אהבה אנשים ואת העשייה המשטרתית ובדרכה
האישית והאנושית התחברה לכולם.
בלוויה של דניאל עמדנו כולנו מעל הקבר הטרי ונפרדנו
ממנה בדרכה האחרונה.
סימן ההיכר של דניאל היה צחוקה המתגלגל ושמחת
החיים שלה ,אישה שכולה לב ועם נוכחות שאי אפשר
להתעלם ממנה.
במהלך שירותה ביצעה דניאל מספר תפקידים
משמעותיים ,ביניהם :בלשית ,סיירת ,חוקרת והאחרון
שבהם ראש לשכת רמ"ח אבטחה.
רמ"ח אבטחה נצ"מ אמיר קליין ספד לה בלוויה " :דניאל,
אמנם היית ראש הלשכה ,אבל היית הלב הפועם של
כולנו .הצחוק המתגלגל שלך ועליצות החיים היו סימן
ההיכר שלך ,היכולות שלך ,המקצוענות שלך ,הקשר
האישי והחברות עם כל אחד ואחת מאיתנו היו לאבן היסוד
של המחלקה .לא נשכח לעולם!! אבל מבטיח להמשיך..
אני מצדיע לך"

אחרי מותה מתבהרת דמותה המדהימה של דניאל ,בכמה
אנשים הצליחה לגעת וכמה הייתה אהובה על כולם .כל כך
הרבה כאב על אובדן ,שאין בכוחן של מילים לבטא.
לכתה בטרם עת של דניאל הותירה בכולנו חלל גדול אך
אנחנו מבטיחים להמשיך לאחוז בחיים ולקיים את צוואתה
של דניאל להישאר שמחים תמיד.
דניאל  -אנו בטוחים שאת תמשיכי ללוות אותנו מלמעלה,
להשגיח עלינו כדי לוודא שהכל בסדר ,לדאוג "שהכל דופק
כמו שעון" ,אנו מצדנו ונשתדל שלא לאכזב אותך.

יהי זכרה ברוך
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רפ"ק אורי עבר הדני
מחלקת מעברים  /ר' תחום מעברים ימיים

במהלך התקופה הקרובה ,מתוכננים להגיע לנמל
המפרץ החדש המנופים אשר ישמשו לפריקת
ושינוע המכולות בנמל .מדובר בפרויקט ראשון
מסוגו ,מאחר והמנופים מגיעים מסין על גבי
אנייה ייעודית כאשר הם מורכבים ונפרקים
ישירות לרציף .שיטת הובלה ייחודית זו מחייבת
הגעת האניות לנמל עוד טרם פתיחתו הרשמית,
מה שמחייב לווי צמוד של מדור בטחון מעברים
בחטיבת האבטחה ,לרבות תיאומים עם גורמים
מקבילים (ביקורת הגבולות ,שב"כ וכד')
והיערכות מקדימה לקליטת האניות ופריקת
המנופים.
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סנ"צ שלמה הרשקוביץ
מחלקת מעברים  /רמ"ד אבטחת תשתיות

בתקופת מגפת הקורונה שפקדה
אותנו ,נדרשו מקומות העבודה
לפעול ע"פ הנחיות משרד הבריאות
ובתוך כך צומצמו מערכי העובדים
ע"מ להימנע מחשיפה לנגיף
ולהדבקה ,כך גם בגופי התשתית .
בהיותם של גופי התשתית הקריטית
חיוניים להפעלת המשק ומתן
בעובדה
ובהתחשב
שירותים
שאיומי הייחוס על התשתיות לא
הושפעו ממגפת הקורונה ,בעוד
שצומצמו עובדי תפעול בחברות,
אנשי מערכי האבטחה המשיכו
לפעול בצורה מלאה ואף ביתר
שאת ,שכן מחד היותו של הציבור
שוהה בבתים אך הגבירה את
צריכת השירותים ובהם צוותי הלווי
ומאידך התאמת הפעילות למגבלות
הנחיות משרד הבריאות אך הקשתה
על ביצועה.
מבקרות שערכו אנשי המדור בגופי
ומתקני התשתית עלה כי מערכי
האבטחה בהובלת המנבט"ים נערכו
כנדרש תוך מיגון המאבטחים

והתאמת פעילותם למצב המאתגר.
הושם דגש להפרדת המשמרות דבר
שהוכיח עצמו ,שכן על אף שנתגלו
מקרי חשיפה ואף חולים בחלק
מהמערכים ,בשל ההקפדה על
ההנחיות לא נחשפו מאבטחים
למחלה ,דבר שיכול היה להוביל
לגריעת סד"כ שיכנס לבידוד .על
כך יישר כח למנבט"ים ולאנשיהם.
אמנם שהסייבר לא תחת הנחיית
החטיבה  ,אך לאחרונה אנו עדים
לניסיונות ארגוני טרור ומדינות אוייב
לבצע פיגועי סייבר בגופי תשתית.
הדבר מזכיר לנו שוב את היותם של
התשתיות הקריטיות יעד פגיע
המצוי בצי"ח האוייב ושעשוי להסב
נזק רב לרציפות התפקודית ולהביא
לפגיעה נרחבת בחיי אדם .למותר
לציין שפיגוע סייבר יכול גם לפגוע
ולשבש את פעילות המוקדים
ומרכיבי הביטחון הטכנולוגיים
עליהם נסמכת האבטחה הפיזית
והחמושה שבהנחיית החטיבה ועל
כך יש לתת את הדעת בתוכניות
האבטחה.

במתקפות סייבר אלה ניתן לראות
אינדיקציה מסויימת להרתעה
פעילות
שמייצרת
והמניעה
האבטחה הפיזית והחמושה מפני
פוטנציאל המפגעים שבוחרים
לעשות זאת מרחוק.
בחציון א' ,לצד ההנחיה השוטפת
ובמגבלות הקורונה  ,קיים המדור
פעילותו ע"פ תוכנית העבודה .בתוך
כך כנס תשתיות חוף אשקלון ,כנס
גופי תקשורת ,בקרות שנתיות ועוד,
בחציון ב' של השנה ,המדור ומונחיו
נערכים להשלמת פערים שנוצרו
עקב המגיפה בהם עבודות מטה,
הכשרות ,בקרות ותרגילים וכן
כנסים מקצועיים שנדחו מחציון
ראשון של השנה.
להמשך עשיה פוריה.

ביקור בכי"ל ים המלח

תמונות מביקור פז אשדוד
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רפ"ק גל קוצ'וק
מחלקת מעברים  /רמ"ד מיגון ואבטחה

במהלך החודשים האחרונים ביצע המדור סקר ספקים ומספר רב של
הדגמות יכולת לטכנולוגיות שונות של ניטור חום גוף.
לפעילות זו היו שותפים מדור טכנולוגיה ומיגון ,מפא"ט ,יחידת הביטחון
של רכבת ישראל ויחידת הביטחון של משרד הבריאות.

עם פרוץ תקופת מגפת הקורונה
ותהליך אכיפת הסגר ,נדרש מדור
טכנולוגיה ומיגון לבצע באופן
מהיר התקנות של אנטרקומים
בכל מתקני המשטרה הקולטים
קהל.
הפעילות בוצעה יחד עם נציגי
מק"ש והרע"נים במחוזות.

בוצעו הדגמות במספר רב של בתי-חולים ,גופים ציבוריים ותחנות רכבת.
מטרת הבדיקות הייתה ללמוד מהם הפרמטרים הטכניים החשובים
בשימוש במערכות אלו.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק איציק אזרואל
מחלקת מעברים  /מ"מ רמ"ד חבלה במעברים
במהלך חודש פברואר  2020ביצע מדור חבלה מעברים מס' תרגילים במתווה רכב בעל חשד לסלקה בכל מעברי הגבול
בפריסה ארצית.
בתרגיל שולבו מס' גורמי ביטחון ונבדקו כלל מערכי האבטחה ובידוק הרכבים במעברי הגבול השונים.

בתאריך  24.2.2020ביצע מדור חבלה מעברים תרגיל לבחינת מוכנות מערכי האבטחה והבידוק בדואר ישראל .במסגרת
התרגיל נבדקו מעגלי האבטחה והבידוק ,לרבות קליטת דברי דואר חשודים ושילוב כוחות משטרה בטיפול.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק שיר גולוס
מחלקת מעברים  /ר' תחום פרוייקטים

התכנון

מד"א ,מועצה לביטחון לאומי,

מדור

רכבות

ורישוי /אגף המבצעים הוקם לפני

הסקטוריאליים וכן ,התכנון לקראת

רח"ל ,פקע"ר ועוד) ,נציגי משרד

כ 3 -חודשים .המדור עוסק בהנחיה

ביצוע ובהם פרויקטים של רכבת

התחבורה ,בט"פ וגורמי תכנון במ"י.

ורגולציה של פרויקטים רכבתיים,

ישראל בכל הארץ ,הרכבת הקלה

מטרת הפורום :גיבוש מדיניות

כגון :רכבת ישראל ,רק"ל ירושלים,

והמטרו בתל אביב ,הרכבות הקלות

לאומית ,בניית "תקן ביצוע" ותו"ל

רק"ל ת"א ורכבלים .המדור מנחה

בירושלים ,רכבת נצרת-חיפה ,רכבל

ארצי לטיפול מיטבי ואחיד ומותאם

את הגופים בהיבטים של אבטחה,

חיפה וירושלים ועוד .במסגרת

בתחומי האבטחה והחירום לאתגרי

חירום ושיטור ברכבות .במסגרת

עבודתו ,מקיים המדור פורום רב

תחום

גשרים,

הקמת המדור מבוצעת עבודת חקר

ארגוני אשר לו שותפים גורמים

מנהרות,

הפרויקטים

מקרב גופי ההצלה והביטחון (כב"ה,

וכדומה.

מעמיקה

של

בחטיבת

כלל

אבטחה

העתידיים,

בשלבי

הרכבות
תחנות

כגון:

תת-קרקעיות

המיומנים בהגנה
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
בתי משפט בצל הקורונה
בתי המשפט כמו כלל מדינת

הדיונים בבתי המשפט השלום ועוד.

כן ניתן מענה אד הוק לנושא

והעולם

כולו

הושפעו

מאבטחי משמר בתי המשפט פעלו

שופטים מאויימים ולנושאים אשר

מהמשבר שיצר

נגיף

הקורונה

משרד

השגרה

ישראל

להקפדה

על

הנחיות

עלו

במסגרת

פעילות

ונערכו במגבלות הקיימות על מנת

הבריאות בכניסה לבתי המשפט

המצומצמת בבתי המשפט.

לנסות ולקיים שגרה ,גם אם

ולשמירה על בריאות הציבור הבא

בנוסף ,נערכו ביקורים בבתי משפט

מצומצמת ,ולתת לאזרחים את יומם

בשערי בתי המשפט.

לצורך בקרה ופיקוח על מערך

בבתי המשפט ככל שניתן.

במהלך משבר הקורונה ,מדור בתי

האבטחה בבתי משפט.

הצעדים שנקטה הרשות השופטת

משפט היה שותף לנעשה בבתי

על מנת להבטיח ככל האפשר את

משפט ,העביר הנחיות רלוונטיות

שגרת הדיונים בבתי המשפט כללה

של משטרת ישראל – מגבלות

בין היתר שימוש בטכנולוגיה כדי

התקהלות ,מגבלות תנועה וכו'

לייעל את ניצול הזמן ,הרחבת

בדגש לתנועת מאבטחים ,שופטים

חזותית

ושאר עובדי הנהלת בתי משפט

בהליכים אזרחיים ,הארכת שעות

אשר הוגדרו כעובדים חיוניים .כמו

השימוש

בהיוועדות

המיומנים בהגנה
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רפ"ק יוסי אוחיון
מחלקת אבטחה /ר' תחום מכללות

ה"זום".

הטכנולוגי החדש שנכנס לזירה.

עם

פרוץ

/

הלימוד המקוון היה מאתגר

החניכים בקורסים השונים ידעו

חטיבת האבטחה והרישוי לעידן

ומלמד וגרם למכללות לצאת

להפיק

מהלימוד

הלימוד מרחוק ,הונחו המכללות

מהקופסא הן בשיטת הלימוד,

ולמעשה "ניצלו" את העובדה

המונחות להעברת קורס מנהלי

באופן העברת החומר וכמובן גרם

שרובם היו בחל"ת וכך רכשו

אבטחה  ,מוקדנים ורמ"שים

גם למדריכים הוותיקים ביותר

לעצמם מקצוע איכותי אשר יוכל

באמצעות

החיזוק

והיערכות

בלמידה

וירוס
מדור

מרחוק

הקורונה

הכשרות

להתחבר

לשחקן

את

המרב

לשמש אותם בהמשך דרכם.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ליליאן סגס
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מוס"ח

בתאריך ה 5.5.20-נערכו בקרות מוס"ח בגזרת
מחוז

צפון

בערים

יאנוח-ג'ת,

מעלות

תרשיחא ,כפר ורדים ,הבקרות נערכו בליווי
רכז רישוי תחנת מעלות תרשיחא רנ"ג סיני
רכזת מוס"ח מחוז צפון רס"ר לנקרי חני וקצין
מוס"ח מגזר לא יהודי רפ"ק אלכורת יניב,
הבקרות נערכו לאור פתיחת מוסדות החינוך
בצל משבר הקורונה ולשם בדיקת מוכנות
ומוגנות

מערך המאבטחים ,נבדקו  10בתי

ספר נמצא כי כלל המאבטחים ממוגנים
כנדרש ומכירים את הגדרת תפקידם ,נערכה
שיחה עם מנהל חברת אבטחה כחול לבן
האמונה על מתן שירותי אבטחה בערים
שנבדקו.

בתאריך ה 04/05/2020 -נערכו בקרות מוס"ח
בגזרת מחוז מרכז בערים ראשל"צ ,יבנה,
גדרה ,הבקרות נערכו בליווי הקב"טים
המקומיים רכזת מוס"ח מחוז מרכז רס"ר
צ'וקול רינה וקצין מוס"ח מגזר לא יהודי
רפ"ק אלכורת יניב ,הבקרות נערכו לאור
פתיחת מוסדות החינוך בצל משבר הקורונה
ולשם בדיקת מוכנות ומוגנות

מערך

המאבטחים ,נבדקו  16בתי ספר נמצא כי כלל
המאבטחים ממוגנים כנדרש ומכירים את
הגדרת תפקידם.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ יגאל סנקר
מחלקת אבטחה  /רמ"ד אבטחת גו"צ

החל מתאריך  1.6.20אחריות להנחיית

המדור אבקש להודות לכל מערך

תחום רכבות עברה לאחריות מדור

האבטחה

ליועצים

רכבות .מדור גו"צ מברך על רעיון

,למנב"טים למאבטחים על תקופה

הקמת מדור רכבות שירכז הנחייה

מאתגרת לה היינו שותפים ,תקופה

מקצועית אחידה וייחודית של עולם

בה פיתחנו יחדיו שיטות ונהלי עבודה

התחבורה המונחית בחוקבשם סגל

חדשים ומתרדמים .מדור גו"צ מברך

ולמנכ"לים

את קציני ושוטרי מדור רכבות בברכת
הצלחה.

מודול גופים מונחים-המודול מאפשר כיום פיקוח ,בקרה

לרס"ב אודי כהן ולורוניקה שוורצברג ממנ"ט על הליווי

מעקב רציף ותיעוד חדש במודול; בוצעה הפרדה בין

והסיוע המקצועי בפיתוח המודול .וכמובן לקציני ושוטרי

הגופים המונחים ,מתן אפשרות להוספת מסמכים ,מתן

המערך שהערותיהם והארותיהם תרמו גם כן לפיתוח

אפשרות לביצוע מס' תרגילים ביום עבודה ועוד .בגרסה

מודול נוח ויעיל.

הבאה (ינואר  )2021תהליך הטיפול בהשגות במערכת
(בגו"צ) יהיה בדומה לרישוי .תודות לרפ"ק ענת חן מיכאלי

המיומנים בהגנה
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רפ"ק יורם מלכה
מחלקת אבטחה  /ר' תחום משרדי ממשלה וגו"צ

נהלי שת"פ  -רכבל חיפה-במסגרת אישור תפיסת אבטחה
שהוכנה ע"י מדור רישוי בשת"פ מדור אבטחת גופים
ציבוריים .מדור אבטחת גופים ציבוריים אישר  3נהלי

שת"פ לרכבל מרכזית לב המפרץ ,לרכבל אונ' חיפה ורכבל
טכניון דבר שיסייע לעבודה מתואמת ,יעילה ומסונכרנת.

לאחר כשנתיים בו מדור גו"צ ליווה את דואר ישראל
בעבודות הקמת מרכז מזומנים בנושא אבטחה ומיגון היום
נחנך בטקס קביעת מזוזה מרכז המזומנים במעמד מנכ"ל
הדואר ,בהשתתפות נציגי ההנהלה העובדים ורמ"ד גו"צ/
חט' אבטחה ורישוי.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ מיה וינקלר
מחלקת אבטחה  /רמ"ד רישוי

תכנית מדידה ומצוינות בתחילת

המערך ,בפרמטרים הבאים -

גליל מרחב אופרטיבי מצטיין -

מדידה

ניהול משרד ,ביצוע בקרות,

מרחב

גדולה

ומצוינות של מערך האבטחה

ביצוע תרגילים ,שימוש במחשב

מצטיינת  -תחנת אשקלון ,תחנה

מערכת

נייד ,מתן מענה לבקשה לרישיון

בינונית מצטיינת  -תחנת שדרות,

ממוחשבת שאוספת ומשכללת

עסק בזמן ועפ״י חוק ,קיום

תחנה קטנה מצטיינת  -תחנת

נתונים שונים והכל במטרה

מבצעי אכיפה שונים ועוד .לאחר

טמרה .על טכס מצוינות  -ראה

למצב את המערך ולתמוך ביעדי

ניתוח הנתונים הוכרזו התחנות

בכתבה נפרדת .המערכת תמדוד

ארגון .בתוכנית נמדדו קציני

והמרחבים

לשנת

את הנתונים גם בשנת העבודה

ובקרי הרישוי מכל המחוזות,

 - 2019מחוז מצטיין  -מחוז

של

ירושלים מרחב מצטיין  -מרחב

2019

החלה

והרישוי.

בהתאם

תכנית

נבנתה

לנוהל

הפעלה

המצטיינים

אילת,

תחנה

.2020

בתאריך ה 05/06/2020 -נערכה פעילות ״קורונה״ בבתי עסק מסוג מועדונים וברים ,יחד עם נציגי הרשויות ,במטרה
לוודא שמירה על תנאי התו הסגול ושמירה על חיי אדם .נערכו מעל  1000בקרות ברחבי הארץ  ,והתוצאות
מצביעות על כך כי מרבית העסקים הקפידו על קיומן של ההנחיות

חלק מהנוהל שפורסם.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק אייל פורטל
מחלקת אבטחה  /ר' תחום טיוב רגולציה

מדינת ישראל כמו שאר מדינות העולם מתמודדות עם

בארץ  ,כשהעקרונות לקביעת תנאי האבטחה מתבסס על

מגפת הקורונה אשר הביאה לממדי תחלואה גבוהים,

תפוסת קהל  ,במקומות בהם ישנה התקהלות כגון :ברכה

כתוצאה מהם נדרשו צעדים ממשלתיים מונעים

וחדרי אוכל .בעלי המלונות מחוייבים אף הם לתהליך

שבעיקרם סגירת המשק והמרחב הציבורי עד למינימום.

כשהם חתומים על תצהיר המחייב לעמוד בתנאי ההקלה.

סגירת המשק וצמצום המרחב הציבורי הביאו לכדי

הקלה זו מאזנת בין המצאות הכלכלית ותפוסת הקהל

משבר כלכלי ועליה באבטלה כמו גם הקטנה משמעותית

המועטה בבתי העסק בעקבות המשבר לבין מתן מענה

של התקהלות במקומות ציבוריים ואף במקרים רבים

הולם ומתאים לאיומי הייחוס אשר עדין קיימים.

להפסקה מוחלטת של הימצאות במרחב הציבורי בעסקים

חטיבת האבטחה רואה עצמה מחוייבת מח"ד לשמרה על

ובמקומות ציבוריים .

שלום הציבור מאידך מתאימה עצמה למציאות הכלכלית

המציאות המתהווה מחייבת שינוי וחשיבה מחדש בצל

החדשה .

ניהול חיי שיגרה בצל מגפת הקורונה כל אלה הובילו
לחשיבה מחודשת ומתן הקלות באופן זמני לבתי המלון

חלק מהנוהל שפורסם.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ מיה וינקלר
מחלקת אבטחה  /רמ"ד רישוי

חוץ שונים כגון  -משרד הבריאות,

ב"פייסבוק" ,בהמשך יצאו הנחיות

מערך

אבטחה

ורישוי

בתקופת

הכלכלה,

נציגי

השלטון

מחלקת

מנהלי

רישוי

עסקים

מבצעים .מסמכים אילו יצרו "שפה

ישראל ,בתי עסק ,שוטרי מערך

ברשויות השונות ,והכל במטרה

משותפת" והקלו על הבנת התקנות

האבטחה והרישוי ,להסתגל למציאות

לטייב ולסנכרן את פעילות האכיפה,

שהשתנו באופן תדיר ולעיתים אף

חדשה ,היא מציאות חיים לצד

לפתור בעיות ,קשיים ושאלות שעלו

יומיומי.

"הקורונה".

מהשטח בזמן אמת.

במהלך תקופת הקורונה ,הוצאו

במהלך תקופה זו ובמשך כחודשיים

המדור ,באמצעות המערך ,אף ראה

הנחיות המקלות על תנאי המיגון

וחצי אינטנסיביים ,שינה מדור רישוי

חשיבות רבה לקיים קשר מקצועי,

והאבטחה בחלק מבתי העסק ,כגון -

עסקים את פעילותו ונעשתה הסבה

מיידי וישיר גם עם בעלי עסקים

בתי מלון ,קניונים.

מלאה (כמעט) לעיסוק ב"קורונה".

פרטיים ,נציגי בעלי עסקים ,מנבט"ים

לאחרונה ,חזר המערך לעסוק בשגרת

המערך ,בהנחיית מדור רישוי ,נדרש

מגופים מונחים ולא מונחים ,תוך

אבטחה ורישוי ,כשהקורונה עודנה

לבצע אכיפה בבתי עסק בתחום

הבנה כי בתקופה לא שגרתית זו,

מאיימת ו"נושפת בעורף" ,תוך הבנה

הקורונה ,תוך הבנה כי הקפדה על

נדרש לתת שירות ומענים מהירים.

כי

קיום הנחיות משרד הבריאות הינה

לצורך הפצת ידע מקצועי אחיד,

התאמה לאותה מציאות.

מצילת חיים.

שישמש את כלל הציבור/הגופים,

המדור קיים קשר רציף עם גורמי

יצאו הנחיות ממדור רישוי שפורסמו

הקורונה
בחודש  3/20נאלצו תושבי מדינת

משרד
המקומי,

באמצעות

מדור

המציאות

חלק מהנוהל שפורסם.

חוסן

השתנתה

ונדרשת

המיומנים בהגנה
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סנ"צ ירון ארם
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מניעת אלימות בספורט

פרוץ משבר הקורונה:
עם פרוץ המגפה ומתן ההגבלות ע"י
משרד הבריאות נערך מדור מניעת
אלימות בספורט למתן הנחיות לגופי
הספורט השונים ולמחוזות משטרת
ישראל ,בהתאם להוראות משרד
הבריאות לביצוע דילול ביציעים
לאחר ההקלה במגבלות:
ביצוע בקרות במגרשי ספורט במחוז
הצפוני לבחינת עמידה בתנאי הרישוי
שנקבעו למגרשים ובחינת צרכי
השטח.
קיום פגישות עבודה עם חוליות

ועמידה בכלל ההנחיות לריחוק
חברתי.
ליווי מנהלת הליגות וההתאחדויות-
כדורגל וכדורסל במהלך כל משך
משבר הקורונה.
לאחר ביטול משחקי הספורט נשמר
הקשר עם כלל הגורמים לטובת
הספורט במחוז ת"א ודרום.
מתן הנחיות להיערכות חידוש עונת
הספורט בהתאם להוראות משרד
הבריאות והפקת לקחים לאור

המשחקים שנערכו.

היערכות מקדימה לחזרה לשגרה
ופתיחה מחדש של הליגות
המקצועניות תוך שמירה על הוראות
משרד הבריאות (בשלב זה ללא
קהל).

מבט קדימה:
המשך ליווי עונת הספורט.
היערכות לקיום יום עיון וגיבוש
למערך מניעת אלימות בספורט.
היערכות לקיום כנסים מחוזיים טרום
עונת הספורט .2020/21

ביקורת רישוי באיצטדיון קבוצת ממב״ע בכפר בוקעאתא ברמת הגולן בהשתתפות ראש המועצה מר אבו עוואד

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ליאור צדוק
מדור מאוימים /ר' תחום אלימות נגד שוטרים ברשת

מדור מאוימים מטפל מפקח,
מבקר ומנחה בתחומים של
איומים כלפי עובדי ציבור וכן
שוטרים
כנגד
באלימות
המתקיימת ברשת האינטרנט.
החודשים האחרונים היו טעונים
ומורכבים במיוחד והמדור נדרש
לעמוד על המשמר יותר מימי
השגרה הרגילים.
הדיונים בבג"צ טרם הרכבת
הממשלה ,אופיינו בהתבטאויות
חריגות נגד שופטי בית משפט
עליון דבר שהצריך מתן תשומת
לב לאיומים והסתה ברשתות
החברתיות.
משפטו של ראש הממשלה
שנפתח בתאריך  24/5/20גרם
לשיח מאד סוער במדיה
התקשורתית ומצא את ביטויו גם
במדיה החברתית ואף גלש
לאירועים של איומים והטרדה
כנגד היועמ"ש לממשלה.

אכיפת "צו בריאות העם" על ידי
שוטרי משטרת ישראל ,העמיד
את שוטרנו במצבים לא נעימים
מול אזרחי ישראל ,דבר שגרם
לעליה תלולה במספר השוטרים
הפונים לקבלת סיוע עקב
שיימינג ברשת.
היו אזרחים שניצלו את המדיה
החברתית על מנת לפגוע
בשוטרים כשהם מציגים מצג
שווא בפני הציבור באמצעות
סרטונים ערוכים.
בזכות פרוייקט מצלמות הגוף,
המחייב כל שוטר להפעיל
מצלמה בזמן טיפול באירוע –
נחשפה האמת – וניתן למצות
את הדין עם העבריינים גם
בתחום הפלילי וגם במסגרת
תביעה אזרחית.
בתקופה זו גם התפרסמו
הצלחות של שוטרים בבתי
המשפט מול המכפישים ,נציין

במיוחד את השוטר קובי שלום
שקיבל  25אלף שקל  +הוצאות
משפט מהידוענית ליהי גרינר.
במקביל לכל האמור לעיל
המשיך המדור בביצוע תרגילים
וכן פיקוח ובקרה על אבטחת
מאוימים וכן בוצעו הכשרות
לחוקרים במחוזות בנושא הטיפול
בעובדי ציבור מאוימים ובאלימות
נגד שוטרים ברשת.
אנו מאמינים ומקווים כי שיפור
מקצועיות השוטרים בטיפול
באירועים יחד עם עידוד
התביעות באופן פרטי ,במקרים
את
ירתיעו
המתאימים,
והמכפישים
המאיימים
הפוטנציאלים ויגרמו להם לחשוב
פעמיים לפני שהם מחליטים
לבצע פעולה לא חוקית נגד
עובדי הציבור בכלל ונגד
השוטרים בפרט.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז צפון-רפ"ק ליאת מנדל גור
פיצוציית "הפינה הצהובה"
ממ"ז צפון הורה על סגירת העסק
למשך  30יום וזאת בעקבות פעילות
אכיפה משולבת ,שהתבססה על
מידע מודיעיני לפיו בעל העסק
מחזיק בסמים בתוך העסק וסוחר
בהם מהעסק ומסביבתו ,שבמהלכה
נתפסו שתי אריזות של חומר מסוכן
החשוד כסם.
על העסק הגיש לבית המשפט
השלום בחיפה בקשה לביטול הצו.

בימ"ש דחה את הבקשה והותיר
את הצו על כנו ,תוך שקבע כי לא
נפל פגם בשיקול דעתו של הקצין
אשר מצריך התערבות של בית
המשפט.
בתוך כך ,הגישה תובעת רישוי
מחוז צפון כתב אישום בעבירת
ניהול עסק ללא רישיון ובקשה לצו
תום
עד
שיפוטי
סגירה
ההליכים .ביום  11.03.2020נערך
דיון בבקשה לסגירה עד תום

ההליכים ,במסגרתו התנגד ב"כ
המשיב להגשת תיק המודיעין.
כבוד השופט רוזינס קיבל את
עמדת התובעת ואישר את הגשת
תיק המודיעין.
כמו כן קיבל ביהמ"ש את בקשת
הסגירה והורה על סגירת העסק עד
לתום ההליכים.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז צפון-רפ"ק ליאת מנדל גור

מועדון ומטווח איירסופט בכנא
מהחומר המודיעיני שנאסף בנוגע
לבעל עסק המפעיל מועדון ומטווח
איירסופט בכנא עלה שבעל העסק
פועל בניגוד להנחיות ולנהלי משרד
הכלכלה ומוכר כלי איירסופט רבים
לאחרים ,אשר אינם חברי מועדון
ואשר מוציאים את הכלים מחוץ
לעסק ,תוך ידיעתו של בעל העסק.
בעל העסק נעצר על ידי יל"פ
שומרון וזאת לאחר שנתפסו תושבי
שטחים עם כלי איירסופט שטענו
כי רכשו אותם ממנו .קיימות ראיות
נוספות כי לבעל העסק קשרים עם
תושבי שטחים ואזרחי ישראל לשם
מכירת כלי האיירסופט שלא
לשימוש בתוך העסק.
לנוכח התופעה המוכרת של הסבת
כלי האיירסופט לנשק של ממש,
המסוגל לירות ולהמית וכן לאור
חומר ראייתי וחומר מודיעני כנגד
בעל העסק ומעורבותו הישירה
בכך ,נסגר העסק על ידי המשטרה
מכוח לסעיף  78לפקודת המשטרה.
דיון בבית המשפט המחוזי בעתירה
לביטול צו הסגירה הסתיים בחזרת
העותר מבקשתו ,זאת לנוכח
המלצת השופט לאחר שעיין
בחומרים שהוצגו בפניו על ידי
המשטרה.
במהלך תקופת הסגירה ולאחר
שימוע שנערך לבעל העסק על ידי
מפקדת תחנת המשטרה בכנא ,
הודיעה המשטרה לרשות המקומית
כי היא מסרבת את מתן רישיון

העסק לבעל העסק הנוכחי
ומבקשת לפעול לביטול רישיון
העסק לאלתר.
במהלך תקופת צו הסגירה
המנהלי ,הוגשה מטעם המשטרה
ובאמצעות פרקליטות מחוז צפון
אזרחי ובליווי תובעת הרישוי
המחוזית בקשה לצו סגירה שיפוטי
עד לביטול רישיון העסק.
כבוד בית המשפט המחוזי הורה
על סגירת העסק עד להחלטה
אחרת.
מרכולים ויורים
באפריל  2019התרחשו אירועי ירי
הדדיים על שני עסקים מסוג
מרכול ,אחד בדיר אל-אסד והשני
בבענה .החשודים בירי הינם בעלי
העסקים עצמם .שני בעלי העסק
לא דיווחו על אירועי הירי וסרבו
למסור מידע למשטרה.
בעקבות כך ,נסגרו שני העסקים
למשך  30יום ובמהלך ימי הסגירה
הוגשו כתבי אישום בעבירה של
ניהול עסק ללא רישיון כנגד כל
אחד מבעלי העסקים.
העסק בבענה לא נפתח מאז
הסגירה המנהלית והתיק הסתיים
בהסדר טיעון של עונשי מאסר על
תנאי ,התחייבות כספית וקנס בסך
.₪ 5,000
מספר ימים לאחר סיום התיק
בבית משפט ,ביום 18.02.2020
התרחש אירוע ירי נוסף בתוך
העסק בדיר אל-אסד ונגרם נזק רב.
בעל העסק בבענה נעצר בחשד כי

הוא זה שביצע את הירי.
עקב מידע מודיעיני כי בעל העסק
בדיר אל-אסד מתכוון להשיב
באלימות לרבות שימוש בנשק חם
בעקבות הנזק שנגרם לעסק שלו
וכן חומר מודיעני נוסף לרבות אי
דיווח של בעל העסק על הירי בזמן
אמת וגם העדר שיתוף פעולה שלו
עם המשטרה ,שוב נסגר העסק על
ידי המשטרה בצו סגירה מנהלי
למשך  30יום.
תובעת הרישוי המחוזית הגישה
בקשה מוסכמת להקדמת הדיון
בתיק שנוהל כנגד בעל העסק בדיר
אל-אסד וזה התקיים בתוך יומיים.
במסגרת הסדר טיעון ניתן פסק דין
הכולל ענישה זהה לזו שניתנה
בתיק האחר (בענה) וכן ניתן צו
סגירה שיפוטי לעסק.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז תל אביב -רפ"ק ניר בלומנפלד
מועדון חשפנות "פלאזה"
בקשת הרישיון למועדון החשפנות
"הבורסה"
(מועדון
"פלאזה"
לשעבר) סורבה ע"י המשטרה וזאת
לנוכח מידע גלוי וסמוי לפיו מגישת
הבקשה משמשת ככסות עבור
אחרים המנועים מלנהל מועדון
בשל עברם הפלילי.
מאחר וסירוב המשטרה לא מנע את
הפעלת המקום ,הוגש כתב אישום
בגין עבירה של ניהול עסק ללא
רישיון.
בתקופה מסוימת ,שבה פעל העסק
ועלה חשד כי הוא משמש למתן
שירותי מין ,הוציא מפקד המחוז צו
סגירה מנהלי מכוח חוק הגבלת
שימוש במקום ,שהוארך למשך
מספר חודשים באמצעות בית
המשפט.
תובע הרישוי המחוזי ניהל את
התיק במשך תקופה ממושכת.
בתום ניהול ההוכחות ולאחר
שמיעת הסיכומים הרשיע בית
המשפט את הנאשמת.
בית המשפט קיבל את טיעוני
התביעה ,וקבע מס' קביעות
משפטיות משמעותיות:
"כאשר מדובר בעסק של מועדון
חשפנות (אשר גם נמכרים בו
משקאות משכרים) ,הערכים של

שמירה על שלום הציבור -כולל
הציבור הפוקד את העסק ,ציבור
העובדות והעובדים בעסק ,ציבור
תושבי האזור בו מצוי העסק....
מחייבים ביתר שאת כי העסק
יתנהל ברישיון ורק לאחר שאושר
ע"י כל הרשויות והגורמים
משטרת
ובעיקר
הרלוונטיים
ישראל .הליך הרישוי מאפשר
פיקוח של אותם גורמי רישוי ונועד
לוודא שאותו ציבור שעל שלומו,
בטחונו ובריאותו בא החוק להגן,
לא ייפגע ולא יינזק".
"הסיכון שתתרחש פעילות לא
חוקית בעסק של מועדון חשפנות
אשר הפעלתו אינה מאושרת ע"י
המשטרה ,הוא גבוה ,ומכאן
חשיבותו ונחיצותו של אישור
המשטרה".
"התמריץ הכלכלי שעמד ביסוד
ביצוע העבירה ע"י הנאשמת
מחייב ,כי העונש המוטל יהיה בו
כדי להרתיע את הנאשמת מלחזור
ולבצע את העבירה".
בית המשפט קבע כי נדמה שניהול
ההליך הפלילי נועד בעיקר על מנת
להרוויח זמן להפעלת העסק
ולהשאת רווחים וקיבל את עמדת
התובע לפיה מדובר במקרה
שמצדיק ענישה ברף גבוה וגזר :

צו סגירה מידי 50 ,אלף  ₪קנס2 ,
חודשי מע"ת לשנתיים והתחייבות
כספית בגובה  75אלף  ₪למשך
שנתיים.
חמארה – רח' ענטבי  15ת"א –
מרחב יפתח
מדובר בחמארה אשר פעלה ללא
רישיון כאשר במועד האירוע בגינו
הוגש כ"א ,ניסה הנאשם ,נתין זר
לפרוץ את דלתות העסק שרותכו
בעקבות צו שיפוטי.
הנאשם הודה בהזמנות הראשונה
ולקח אחריות על מעשיו ,בטיעוניו
לעונש ביקש התחשבות בית
המשפט בשל מצב כלכלי קשה.
התיק נוהל על ידי תובע הרישוי
המחוזי.
בית המשפט קיבל את טיעוני
התביעה אודות נסיבות העבירה
החמורה אשר מהווה פגיעה
בשלטון החוק וגזר על הנאשם
עונש של שני חודשי מע"ת למשך
שנתיים ,קנס בגובה ,₪ 15,000
התחייבות כספית של  20,000ש"ח
למשך שנתיים .כמו כן קבע
ביהמ"ש כי הצו השיפוטי יוותר על
כנו.
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז תל אביב -רפ"ק ניר בלומנפלד
מועדון חשפנות "פוסיקט" – מרחב
ירקון
הוגש כתב אישום על ידי תובעת
רישוי מרחב ירקון כנגד א.ק.
יוניברס בע"מ ,בעלת מועדון
בכינויו
הידוע
החשפנות
ה"פוסיקט" ,וכנגד שני מנהליו בגין
עבירה של ניהול עסק ללא רישיון.
כתב האישום הוגש לאחר שבית
העסק סורב על ידי משטרת ישראל
במהלך שנת  2017בשל קיומן של
ראיות מנהליות לפעילות בלתי
חוקית המתבצעת במקום ועתירה
מנהלית שהגישו בעלי העסק כנגד
החלטת הסירוב נדחתה.
הנאשמים הודו והורשעו במיוחס
להם ובית משפט כיבד את הסדר
הטיעון אליו הגיעו הצדדים לפיו
יוטלו על הנאשמים העונשים
הבאים :קנס בסך כולל של 50,000
 ₪והתחייבות כספית בסך של
.₪ 70,000
העסק כבר אינו פעיל מזה מספר
חודשים ובעל הנכס סיים את
ההתקשרות עם הנאשמים .משכך
לא היה מקום לעתור לצו סגירה
שיפוטי.
פעילות מניפה כנגד תחנת דלק
פיראטית  -מרחב דן
במסגרת פעילות אכיפה משולבת,
כנגד יעדי מניפה ,אותה ליוותה
תובעת רישוי מרחב דן פקד טל
בסון יחד עם פרקליטות אזרחית
ותחנת מסובים ובהשתתפות גורמי
אכיפה נוספים נערך מבצע כנגד
תחנות דלק פיראטיות ומסעדה
שפעלו על פי החשד ,ללא היתרים
וללא רישיון עסק ותוך פלישה על
אדמות ציבור בתוך שכונת מגורים.

במהלך המבצע פורקו תחנות
הדלק ונלקחו לאחסנה .מכלי הדלק
שהוצבו במקום פונו ונשאבו מהם
כ 16,000 -ליטרים של דלק.
מבדיקת דגימות הדלק נמצא כי
מדובר בדלק שאינו תקין והוא
הועבר להשמדה.
נתפסו לצרכי חילוט משאית
להובלת דלק ,שישה רכבים
בבעלות ובחזקת החשוד ,כסף
מזומן בסך  12,800ש"ח ,מכשירים
סלולאריים ,מחשבים ומסמכים
שונים.
במהלך הפעילות הוטלו על בעל
המקום קנסות על ידי המשטרה
הירוקה בגובה אלפי שקלים,
הושמד במקום מזון על ידי משרד
הבריאות ונמצאו ליקויי תברואה
רבים.
בנוסף הרשות להונאה בכשרות
הסירה את תעודת הכשרות של
המסעדה .רשות מקרקעי ישראל
תפסה חזקה על השטח שנתפס
באופן לא חוקי ורשות המיסים
איתרה ליקויים מהותיים ואי רישום
תקבולים.
עסקינן בעסקים אשר בעצם
קיומם מהווים סכנה ברורה לשלומו
של הציבור ובטחונו .העיסוק בעסק
ללא רישיון ובאופן פיראטי ,הובלתו
והתקנתו בניגוד לחוק ,מהווים סכנת
חיים ממשית לציבור ,ועלולים
לגרום לפציעות קשות ולמוות.
פעילות אכיפה משולבת הינה כלי
אפקטיבי בלחימה בפשיעה .מדובר
במבצע רחב היקף שיצא לפועל
בזמן קצר ביותר תוך פעילות
מאומצת של בילוש תחנת מסובים,
חקירות ,רישוי עסקים וכלל

הגורמים שלקחו חלק בפעילות
חשובה זו.
אירוע חד פעמי תחת כיפת
השמיים – כיכר שניצר רמת גן -
מרחב דן
בעקבות תלונות אזרחים אודות
הפרעת מנוחה ,הגיעו שוטרים
למקום ואיתרו מסיבה רבת
משתתפים שנערכה תחת כיפת
השמיים ללא רישיון כשמוזיקה
עוצמתית בוקעת מציוד הגברה
שהונח במקום בעוד אחד הנאשמים
מתקלט.
בנוסף ,נמצא כי במתחם ששימש
לרחבת ריקודים הוקמו  2עמדות בר
למכירת אלכוהול בבקבוקי זכוכית
וזאת כשבאזור אין תיחום בין קהל
בגירים לקטינים.
המסיבה הופסקה והוגש כתב
אישום כנגד בעבירה של ניהול עסק
ללא רישיון.
הנאשם לקח אחריות על מעשיו
והודה בהם במסגרת הסדר טיעון
ביהמ"ש הטיל עליו עונש שכלל
קנס בסך  10,000ש"ח והתחייבות
בגובה  20,000ש"ח למשך שנתיים.
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז חוף – רפ"ק שי לוי
פעילות אכיפה משולבת  -משפחת
עטשי ברכס הכרמל
תובע הרישוי המחוזי הגיש בקשה
לסגירת עסק לשטיפת רכב מכוח
סעיף 22ב לחוק רישוי עסקים.
מתמונת המודיעין של העסק עלתה
פעילות עבריינית ענפה .בית
המשפט קיבל את בקשת
התובע והורה על סגירת העסק.
בעלי העסק הגישו ערעור לבית
המשפט המחוזי ,ולאחר שזה עיין
בחומר המודיעין החליטו בעלי
העסק לחזור בהם מהערעור .באורח
פלא ,למחרת היום התקבל רישיון
עסק ממועצת עוספיא וזאת חרף
התנגדות המשטרה שהתבססה על
המידע המודיעיני.
בעקבות החלטה זו הגישה משטרת
ישראל ,באמצעות פרקליטות מחוז
עתירה כנגד
חיפה (אזרחי),
המועצה המקומית.

בעת"מ  44905-02-20קבע ביהמ"ש
המחוזי בחיפה כי החלטת המועצה
לתת רישיון לוקה בחוסר סבירות
קיצוני ולכן דינה להתבטל.
בית המשפט קבע כי המשטרה
מוסמכת להביע את עמדתה באשר
למתן רישיון עסק לעסק שיש בו
סכנה לציבור ,וזאת בהתאם להלכת
אבו כליב .בית המשפט קבע כי
הלכה זו נכונה גם כיום שכן גם
בהתאם לסעיף 8א 2לחוק רישוי
עסקים המשטרה מוסמכת להביע
את עמדתה ולהתנגד למתן רישיון
לעסק ,אף שאינה נמנית על נותני
האישור שלו.
עוד נקבע בפסק הדין ,כי הפרשנות
הנכונה של סעיף 8א 2הינה כי
המשטרה מוסמכת להתנגד לגבי כל
סוגי העסקים ,בין אם רשות הרישוי
מחויבת בהתייעצות עמה ובין אם
לאו ,סמכות המשטרה על פי סעיף

זה היא סמכות עצמאית ובלתי
תלויה אשר המשטרה מוסמכת
להפעילה גם ביוזמתה וללא פנית
רשות הרישוי אליה.
בתי הימורים  -מחוללי פשיעה
במסגרת פעילויות אכיפה של
תחנות עכו חיפה וחדרה הוצאו צווי
ממ"ז לסגירתם של מספר מקומות
ששימשו כבתי הימורים .תובע
רישוי מחוזי הגיש כתבי אישום
ובקשות לסגירת העסקים עד לתום
ההליכים לפי סעיף  17לחוק רישוי
עסקים שהתקבלו ואושרו על ידי
בתי המשפט.
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז דרום-מרחב נגב-רפ"ק דלית זילברמן
מרחב נגב – תחנת ערוער
ביום  13.01.2020בסיומה של
פעילות סמויה ,שנמשכה מספר
חודשים ,ביצעה תחנת ערוער,
בליווי תובעת רישוי מחוז דרום
פעילות אכיפה משולבת כנגד מס'
יעדי אדם ומקום בגזרת ערערה
בנגב.
ביום  09.09.2019בוצעה אכיפה
משולבת עם כלל גופי האכיפה
האזרחיים על כלל היעדים.
עובר ליום הפיצוח בוצעו על ידי
שוטרי וקציני תחנת ערוער ביומים
שבמסגרתם נרכש דלק מסוג
סולר מתחנת דלק פיראטית .מיד
ביום הפיצוח 09.09.2019 -פורקה
תחנת הדלק הפיראטית ,שפעלה
משך שנים ,במסגרתה הנאשם
ניהל ,איחסן ,ומכר דלק לכל
הסביבה באמצעות מיכל ומשאבת
דלק בסדר גודל של מיליון וחצי
ליטר סולר בשנה.
בעקבות המבצע הגישה תובעת

רישוי מחוזית  11כתבי אישום
בעבירות של ניהול עסק ללא
רישיון כנגד מספר עסקים ,ביניהם:
תחנת דלק פיראטית אשר פעלה
מחצר ביתו של הנאשם תוך סכנה
ברורה לשלום הציבור ובטחונו,
חנויות מכולת אשר אחסנו בהן
בלוני גז ומכרו אותם תוך שהם
מסכנים את שלומו וביטחונו של
הציבור הנקרה למקום.
מרחב נגב – תחנת דימונה
בסיומה של פעילות סמויה
שנמשכה מספר חודשים כנגד יעד
אדם  -מניזל אלהוואשלה שהינו
שליטה
בעל
מרכזי
יעד
עבירות הסמים (ייבוא
בתחום
ושיווק) בוצעה אכיפה אזרחית
משולבת ,בליווי תובעת רישוי
אזרחית,
ופרקליטות
מחוזית
ובהשתתפות תחנת דימונה ,הלבנת
הון ימ"ר נגב ,יחידת חילוט מחוז
דרום ,כבאות והצלה ,משרד
האנרגיה ,מתפ"א ,רשות מקרקעי

ישראל ,רשות המיסים ועוד.
עובר ליום הפיצוח בוצעו על ידי
חקירות תחנת דימונה ביומים
שבמסגרתם נרכש דלק מסוג
סולר מתחנת דלק פיראטית אשר
פעלה ממתחם ביתו של הנאשם
זיאד שהינו אחיו של היעד .מיד
ביום הפיצוח -02.07.2019 -פורקה
תחנת הדלק הפיראטית שפעלה
באופן המסכן את שלומו של
הציבור ,נשאבו  7700ליטר דלק
ונלקחו  15בלוני גז מהמקום וניתנו
בתחום איכות סביבה.
קנסות
במסגרת בפעילות נתפסו כספים
בסך  , ₪ 420,000וכן נתפסו 4
רכבי יוקרה -בחשד לביצוע עבירות
מס .תובעת הרישוי מחוזית הגישה
כנגד זיאד כתב אישום בעבירה של
ניהול עסק ללא רישיון לפיו החל
משנת  2017ניהל בחצר מגוריו
תחנת דלק.
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רפ"ק משה מרציאנו
ק' אג"מ חטיבת אבטחה ורישוי

עם תחילתו של משבר הקורונה

סיפוח של שוטרי וקציני המטות

במחוזות בדגש על תחום בתי

בוצע מיקוד פעילות של מערך

למחוזות משטרת ישראל לטובת

העסק.

להתמודדות

אכיפת התקש''ח ואזורי הסגר

מערך הקצונה הבכיר בחטיבה בדרג

הארגונית למניעת התפשטות הנגיף

המוגבלים.

הסנ''צ שולב מכלולי השליטה

אשר כלל מבצעים ארציים בהובלת

בתקופה זו שוטרי וקציני חטיבת

הארציים.

מחוזות

אבטחה ורישוי תגברו בפעילות

פרק זה של סיפוח שוטרי וקציני

משטרת ישראל .מבצעים אלו סייעו

מבצעית

השטח

החטיבה ליחידות השטח תרם רבות

להטמעת ההנחיות בקרב האזרחים

והשתלבו במשימות האכיפה לרבות

לשילוביות מערכי השטח והמטה,

וליצירת כללי התנהגות חדשים אל

מימוש

סיוע

להגברת

הנוכחות

המשטרתית

מול המגבלות.

בהיערכות

המשטרה

למימונה,

בערים

ובאזורים

המוגבלים

מחוז

ירושלים

ולאפקטיביות במניעת התפשטות

האבטחה

החטיבה

והרישוי

בשילוב

עם

את

הסגר

מערכי

יחידות

בירושלים,

בעת התפשטות הנגיף ,עלה הצורך

חיזוק

המבצעי לחיזוק יחידות השטח

בתקופת חודש הרמדאן והשתלבות

במסגרת תגבור "קו קדמי" ובוצע

בצוותי אכיפת תקש''ח הקורונה

הנגיף.
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ענף רישוי ואבטחה מחוז חוף:
תחנת חיפה  :פיצוח בית הימורים -
במסגרת מבצע פשיעה בשכונת הדר ,פוצח עפ"י מידע מודיעיני בית הימורים חדש שנפתח ברח' הנביאים .עפ"י
החשד מדובר בחשודים המוכרים בתחום שהחזיקו במקומות אבן סינה והחלוץ כבית הימורים .כניסה למקום בוצעה
לאחר  7שעות של תצפית זהירה .עוכבו במקום  3שחקנים ,נגבו עדויות ונתפסו ראיות ביניהן  17מכונות מזל .בקופה
נתפסו כ 5,000שח.

בין התאריכים  28-29/05/2020התקיים מבצע אכיפה פאבים  /ברים ,עם חזרת מקומות בילוי לפי צו
הבריאות .המבצע נערך ע״י משרד רישוי תחנת זבולון בשת״פ יחידת הבריונות .נערכו  24ביקורות ,ניתן 1
קנס של ( ₪ 5,000על קיום רחבת הריקודים מועדון מלינה) ,זומנו ל 2-שימועים בעלי עסקים .המבצע
התקיים בהובלתו של קצין אבטחה תאופיק אבו האני ובקרי רישוי ואבטחה תחנת זבולון.
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ענף אבטחה ורישוי מחוז מרכז:

בתאריך ה 29/05/2020 -נערכו 122

הגברה בעסק ובעלי המקום זומנו

לאדם כולל מכירת משקאות משכרים

בקרות רישוי ,במסגרת הבקרות זומנו

לחקירה פלילית .ב 29.05.20 -פורקה

ומוזיקה .לאחר שבוצעה שיחת אזהרה

 5בעלי עסקים לשימועים ,נרשמו 2

מסיבת טבע באזור קיבוץ חוגלה ע"י

לבעלי המקום ע"י שוטרי תחנת רמלה

דו"חות נעל"ר .כמו כן בפעילות

שוטרי תחנת שדות .התקליטן עוכב

והוסברו לו ההשלכות הצפויות מקיום

אכיפה בעסקים ברחובות ע"י שיטור

לתחנה ונחקר בגין נעל"ר .הציוד

האירוע עם צפי קהל של כ 400 -איש

רגלי ,נצפה בעל עסק "מדינייט" מרח'

נתפס .ב 29.05.20-אירעה קטטה

לפחות,

את

הרצל מוכר אלכוהול לאחר השעה

בעסק לופט סאנרייז על גג העולם

המשמעויות ,ביטל את הסכמתו לקיום

 ,23:00בעל העסק זומן לשימוע.

בכפר סבא .הבעלים זומן לשימוע.

האירוע .בתאריך  13.06.20טופלו 2

ב 29/05/2020-בעקבות מספר תלונות

עפ"י מודיעין גלוי ,ארגון אוהדי בית״ר

מסיבות טבע סמוך לחוות רונית ע"י

על רעש חזק מפאב לרוזה בראשל״צ,

ירושלים התכוון לקיים אירוע הקרנה

תחנת

עוכבו

נרשם דוח קנס לבעלי העסק ובהמשך

של משחק הכדורגל בין בית''ר

כמארגנים ונתפס ציוד רב.

כאשר עדיין התקבלו תלונות נוספות,

ירושלים לבין הפועל באר שבע בחוות

עפ"י חוק הרעש בוצעה החרמת ציוד

גן עדן בבאר יעקב בעלות של ₪20

ולאחר

שדות.

2

שהבין

חשודים

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז דרום:
מפעילות אכיפה משולבת בערוער,

נאספו ראיות המעידות על ניהול

נמצאו ליקויים מהותיים רבים

על רקע סכסוכים בין משפחות

עסקים ללא רישיון כמו כן ,בוצעו

לרבות אי רישום תקבולים ,וכן

ערוער

בקרות בתוך חמישה בתי עסק

נתפסו

נרשם.

(מרחב נגב) בליווי והנחיית תביעות

אשר לימדו על ליקויים שונים שיש

מביקורת חברת החשמל נמצא

רישוי עסקים מחוז דרום ויחידת

בהם משום סיכון לשלום הציבור

שכל המתחם עסק לממכר מזון,

החילוט מחוז דרום פעילות אכיפה

וביטחונו ,בימים הקרובים ובסיומה

אטליז ומסעדה – חשמל נגנב

משולבת במסגרתה נאספו ראיות

של חקירה ,יועברו תיקי החקירה

בהיקף משמעותי .המוסד לביטוח

כנגד מס' עסקים של מחוללי

בגין ניהול עסקים ללא רישיון

לאומי מצא עובד המקבל הבטחת

פשיעה שפעלו ללא רישיון עסק

(מגרש לאחסון משאיות ,עסקי

הכנסה ,יחידת הפיצו"ח מצאה

בישוב ערערה בנגב .פעילות בוצעה

מזון ,ועוד ,) ..לתובעת רישוי מחוז

במקום בשר ועופות ממקור שאינו

בליווי פרקליטות אזרחית מחוז

דרום לצורך בחינת הגשת בקשות

ידוע וללא התוויה במשקל כולל

אכיפה

לסגירת העסקים עד לתום ההליכים

של למעלה מטון .למקום נקראה

אזרחיים במשותף עם רשויות

המשפטיים בד בבד עם הגשת

הוטרינרית של המועצה המקומית

לביטוח

כתבי אישום .בין היתר ,אותרו

ערערה ,שחתמה על צו השמדה

לאומי ,יחידת הפיצוח במשרד

חיבורי חשמל פיראטיים ,גניבת

והבשר

להשמדה

הירוקה,

חשמל ופגיעה בתשתיות .חברת

הממצאים יועברו להמשך טיפול.

חברת החשמל ,ביצעו בתאריך ה-

החשמל ביצעה

ניתוקים של

פעילות אכיפה משולבת הינה כלי

 27.05.20פעילות אכיפה משולבת

הרשת מבתי אב ועסקים ,לנוכח

אפקטיבי

בתופעות

כנגד יעדים ,בעלי עסקים ,מחוללי

החיבורים הפירטיים .בניהול ספרי

פשיעה וזאת לצד ההליך הפלילי

פשיעה בגזרת ערוער .במסגרתה

העסקים שנבדקו ע״י רשויות המס,

שמנהלת משטרת ישראל.

יריבות,

דרום

המס-

ביצעה

ובשיתוף

מע״מ,

החקלאות,

תחנת

גופי

המוסד

המשטרה

מחברות

בהם

הועבר

בלחימה

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז דרום:
בתאריך ה 20/03/2020 -התקיים סיור משותף עם נציגי הרשות והמשטרה במסגדים ביישוב לקייה .במסגדים
נוכחות דלילה של מתפללים בוגרים בלבד והתפילה ארכה זמן קצר בלבד .המתפללים הגיעו עם שטיחים אישיים.
השייחים העבירו מסר בכריזה לגבי הנהלים המחייבים עפ"י משרד הבריאות .פעילות משותפת חשובה להעברת
המסרים במגזר.

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז צפון:

הילולת הרשב"י .השנה שלא כמו בשנים עברו ,נערך
המחוז הצפוני להילולת הרשב״י בצל מגפת הקורונה.
ההילולה התקיימה במתכונת מצומצמת מאוד שכללה
קיום של שלוש הדלקות מרכזיות ( אשכנזים ,ספרדים
והציונות הדתית) כשבכל הדלקה הותרה השתתפות
של  50משתתפים שהונחו לשמור על כללי ריחוק
קפדניים .כפועל יוצא ממצב זה ,נערך מערך האבטחה
והרישוי המחוזי לתכלול ההילולה והכנתה במתכונת
מצומצמת תוך גיבוש והקמת מנהלת מצומצמת
שהתמקדה בפעילות והערכות למניעת כניסת והגעת
בלתי מורשים להר ,בהכנת ריכוז רשימות מאושרים,
הקמת תשתיות נדרשות ,אבטחה אזרחית ועוד .אנו
תקווה כי בשנה הבאה ניערך לקיום ההילולה
במתכונת הרגילה ובכך נאפשר למאות אלפי העולים
לרגל מידי שנה לחגוג את הילולת הרשב״י בששון
ובשמחה וללא הגבלות.

בית אוכל "קופי שופ וורד"
בכפר כנא נסגרה עקב שהיית
אנשים יושבים ואוכלים
במקום בניגוד לתקנות והצו
ולמרות אזהרות קודמות .נערך
שימוע על ידי מתח"ית כנא
לפי סעיך  78לפקודת
המשטרה וניתן צו סגירה
שהודבק על ידי בקר הרישוי.

תמונה זו צולמה לפני
שהיתה חובת עטית מסיכה

חנות נרגילות אל בלד
בטוראען שפעלה בניגוד
לתקנות והצו נסגרה על
ידי מת"חית כנא לאחר
אזהרות קודמות וכן
שימוע בצו סגירה לפי
סעיף  78לפקודת
המשטרה .בקר רישוי
כנא הדביק את הצו.
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30

ענף אבטחה ורישוי מחוז תל אביב:
בתאריך ה 2.4.2020 -ביקר רח"ט אבטחה ורישוי במרחב דן
בגזרת תחנת בני ברק בהשתתפות רע"ן אבטחה ורישוי מחוז
ת"א ,ס' מפקד מפקדת בני ברק ובקר רישוי בני ברק .בוצעה
סקירה נרחבת על התמודדות עם נושא הקורונה ואכיפת צו
הבריאות בעיר בני ברק ,כמו כן צויין השת"פ המצויין עם
הרשות המקומית בהסברה דרך ראשי הקהילות .במהלך הסיור
נערך ביקור במרכולים ובעסקים חיוניים שעיקר עיסוקם מכירת
מזון.

בתאריך ה 31.3.2020 -ביקר רח"ט אבטחה ורישוי במרחב ירקון
 גזרת תל אביב צפון ולאורך הטיילת בתל אביב בהשתתפותרע"ן אבטחה ורישוי מחוז ת"א ,ק' אבטחה ורישוי מרחב ירקון
ומפקד כוח משימת קורונה תחנת תא"צ .במהלך הסיור ביקרו
במרכולים ובעסקים חיוניים שעיקר עיסוקם מכירת מזון ,סופר
מרקט ,פיצוציות בנקים ,מעבדות וכו'.בוצעה סקירה על נושא
המניעה המצבית ופירוט הפעולות שבוצעו ע"י המשטרה
ובשת"פ עם בעלי העסקים במרחב ירקון ובתל אביב בכלל.
לדוגמה :סימונים מוסכמים על המדרכות מחוץ לעסק על מנת
לשמור על מרחק של  2מטר בין הקונים.

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז ש"י:

מבצע נגד הזרם בתאריך  01.06.20התקיים מבצע של תחנת בנימין בשת"פ יס"מ ש"י חטיבה 417
וחברת מקורות כנגד גניבות מים בגזרת הבקעה .במהלך המבצע נעצרו  8חשודים הוחרמו 3
טרקטורים  2טרקטרונים ,משאית מרצדס ,ציוד לחיבור מים ,רתכת עוקב מים 6 ,משאבות מים,
צינורות טיפטוף בגודל  33דונם וצינורות מובילים באורך כולל של  400מ' ומחסנית

m-16

ריקה.המשך טיפול חקירות

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ליליאן סגס
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מוסדות חינוך

כחלק מהמאמץ ההסברתי של משטרת ישראל לציבור במהלך תקופת הסגר בצל הקורונה ,התגייס רח"ט
אבטחה ורישוי ולאורך כל התקופה עסק בין היתר בהסברת הגבלות התנועה לאזרחים ,דברור אירועים חריגים
והעברת מסרים בהתאם בכל אמצעי המדיה .בנוסף ,בתקופה זו הופצו אשגרי הרח"ט לכלל מערך האבטחה
המשטרתי והאזרחי.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט

ביום ב׳  02.03.20התקיימו הבחירות
לכנסת ה 23-וזאת בפעם הרביעית
בשנה וחצי האחרונות .מערכת
בחירות זאת התקיימה בצל הקורונה
שכן זאת הייתה ראשית התפרצות
בהמשך
בישראל
המגיפה
להתפרצות הכלל עולמית .לצורך
שמירה על בריאות הציבור ,הוכנו
מראש קלפיות קורונה מיוחדות
במתחמים מבודדים אליהם הגיעו
להצביע אזרחים אשר שהו בבידוד
באותה התקופה.
יום זה הוגדר כיום שבתון כללי
במשק.
עבודת המטה במ"י הובלה ע"י
מנהלת ארצית וכללה את כלל נציגי
האגפים והמחוזות ובהם חטיבת
אבטחה ורישוי.
חטיבת אבטחה ורישוי ביצעה עמ"ט
מול החברה למש"ק וכלכלה שזכתה

במכרז ארצי כספק יחיד לניהול
מערכת האבטחה האזרחית.
בקלפיות
האזרחית
האבטחה
התבצעה באמצעות החברה למשק
וכלכלה אשר הפעילה חברות
אבטחה אזרחיות והציבה מאבטחים
ובודקים
וחמושים
מוכשרים
בטחוניים בהתאם לדרישות והנחיות
משטרת ישראל ובהתאם למפתחות
ההצבה שנקבעו ע"י חטיבת אבטחה
ורישוי.
טרם יום הבחירות ,נערכו כנסים
והיערכות
לתדרוך
למאבטחים
לקראת יום הבחירות בהובלתם של
רע"ני אבטחה ורישוי במחוזות.
ביום הבחירות עצמו ערכה חטיבת
אבטחה ורישוי מבצע ארצי לפיקוח
ובקרה של מערך האבטחה האזרחי.
כמו כן ,נציגי החטיבה איישו מספר
מכלולי שליטה – מנמ"ל ,כנסת,

חדר מצב משכ"ל וחפ"ק חטיבה.
בנוסף ,שוטרי החטיבה לקחו חלק
בתגבור הקלפיות הרבות ברחבי
הארץ.
רע"ני אבטחה ורישוי במחוזות לקחו
חלק מרכזי בעמ"ט הכללי של
חטיבת אבטחה ורישוי בכל הקשור
לתיאום ופיקוח מול המפקחים
המחוזיים והמרחביים של מנהלת
הבחירות האזרחית.
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סנ"צ אבי טויטו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד הכשרות

מדינת ישראל כולה כמו גם שאר

• החטיבה גילתה יכולת זמישות

מספר

(הכלאה של זריזות וגמישות)

חודשים עם מגפת הקורונה ,מגיפה

שאפשרה לה ללמוד ולהגיב

• רגולציה  -המשבר ,המציאות

שהעולם לא חווה כמותה במאה

לשינויים ולמצב החדש ,בקצב

המשתנה ותהליכי היציאה ממנו

הנסיבות

מציבים אתגרי רגולציה רבים

העולם

מתמודדת

מזה

את

ההולם

השנים האחרונות.

מהיר

חטיבת אבטחה ורישוי כחלק מכלל

ולהסתגל אליהם.

פתרונות

טכנולוגים

חדשים,

מאידך.

מאוד המחייבים מחד ,מחשבה

היערכות מ"י ,השתתפה במאמץ

• החטיבה היוותה כתובת מרכזית

יצירתית וגמישות מחשבתית

הלאומי לאכיפה של תקנות לשעת

וגוף

מערך

תהליכי

חירום וסייעה בידי משרד הבריאות

האבטחה כולו.

מייצג

בעבור

ומאידך,

צמצום

הבירוקרטיה.

• שיטות האבטחה שהיו נהוגות

באפריל  2020הוציאה חטיבת

אבטחה

טרם המשבר ,בעיקר במקומות

אבטחה ורישוי חוברת לכלל מערך

ורישוי מלמד על תובנות רבות ,להלן

המקיימים מגע עם קהל ,יחוייבו

האבטחה המשטרתי והאזרחי ובו

העיקריות שבהן:

התאמה ושינוי לאור "מאפייני

כלל התובנות וההמלצות שנאספו

האיום" וצורכי השטח.

ונותחו מתוך חובה להיות מוכנים

לשמור על בריאות הציבור.
ניתוח

פעילות

• החטיבה
בתמיכה

חטיבת

השתלבה
ביעדי

היטב
האירגון

ומשימותיו.
• תפיסת

• טכנולוגיה

-

המשבר

הציף

"צרכים" מיוחדים התואמים את
נמצאה

האיום החדש והלא מוכר ,מחד,

האבטחה

רלוונטית במידה רבה לאתגרי

בעוד הגופים הטכנולוגיים נרתמו

משבר הקורונה הנוכחי.

"למאמץ

המלחמתי"

וערוכים טוב
יותר למקרה של התפרצות נוספת
של המגיפה בעתיד.

וקדמו

המיומנים בהגנה
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רפ"ק תומר עובדיה
ע' רח"ט אבטחה ורישוי

בתאריך  27.5.20התקיים טקס יחידות
מצטיינות למערך האבטחה והרישוי משטרת
ישראל ,במעמד ר' אג"מ ורח"ט אבטחה ורישוי
במצפה יאיר שבקיבוץ רמת רחל .בטקס נטלו
חלק אנשי המערך ומפקדי היחידות
המצטיינות .הוענקו תעודות הצטיינות על
פעילות היחידות בתחום האבטחה והרישוי
בשנת .2019במעמד הטקס נשאו דברים רח"ט
אבטחה ורישוי וסיכם ר' אג"מ .לסיום הורמה
כוסית לרגל חג השבועות.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק תומר עובדיה
ע' רח"ט אבטחה ורישוי

כנס

אבטחה ורישוי תנ״צ מוריס חו אודות

טכנולוגית בתחום החדשנות באבטחה

בתאריך

אבטחה ורישוי מ״י במרכז וואהל

תפיסת האבטחה ,תובנות וכיווני

שהוצגה במקום ע״י כ 30-חברות .את

באונ׳ בר אילן במעמד מ״מ המפכ״ל

עשיה בעתיד .כמו כן הועברו הרצאות

הכנס סיכם ר׳ אגף המבצעים

ניצב מוטי כהן ובנוכחות ספ״כ מ״י,

בתחום האבטחה ע״י מרצים בכירים

והשיטור ניצב אמנון אלקלעי

מנהלי אבטחה במערך האזרחי ,מנהלי

בגופים המנחים וכן הועברה הרצאה

אבטחה בגופים מונחים ,קב״טים,

ע״י ר׳ עירית מודיעין ויו״ר הדילטון

האבטחה

המקומי מר חיים ביהס בנושא

המשטרתי והאזרחי .הכנס עמד בסימן

ממשקי אזרח-משטרה-רשות עירונית

משתנה״

ועיר חכמה .בתחילת הכנס ובמהלכו

ובמהלכו הועברה סקירה ע״י רח״ט

יכלו המשתתפים לבקר בתערוכה

מפקדים

״

20.01.2020

ואנשי

אבטחה

מערך

במציאות

נערך
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רפ"ק לוי ברח"ד
ע' תובעת רישוי ארצית

דבר תורה לפרשת השבוע ''חוקת'' –
תש"פ
פרשת חוקת אותה קראנו בשבת
מאופיינת ב''קו פרשת
שעברה
המים'' .מוטיב המים חוזר בפרשה
בהיבטים מגוונים ,החל בשערה של
הפרשה בהזאת מי אפר פרה אדומה,
וכלה בחתימתה בשירת עם ישראל
עלי באר ,ובהבטחת עם ישראל אל
המלך סיחון שלא ישתו מבארותיו
בעוברם דרך ארצו .בתוככי פרשתנו
אנו מוצאים את הכאת הסלע להוצאת
המים בידי משה .כאן בדיוק עובר ''קו
פרשת המים''.
הרקע להכאת הסלע להוצאת המים
בידי משה מתחיל במות מרים אחות
משה ... '' :ותמת שם מרים ותקבר
שם'' (כ' ,א') ,ומיד לאחר מכן בפסוק
הבא'' :ולא היה מים לעדה ויקהלו על
משה ועל אהרן'' .מה סמיכות אירועים
זו מלמדת אותנו ?  -מות מרים הביא
לפי המדרש להתייבשות בארה .משם
העם מתלונן שוב על צמא למים,
שהוביל לחטאו של משה בהכאתו את
הסלע ובאי דיבורו אליו כפי שצווה
מפי ה'.
אחרי חטא זה של משה מגיע אירוע
נוסף :מותו של אחיו אהרן .מבנה
פרשתנו לא נותן לנו לטעות .במרכז
הפרשה חטאו של משה ועונשו שלא
יזכה להיכנס בעצמו לארץ ,ולהכניס

רפ"ק ליאור צדוק
מדור מאוימים /ר' תחום אלימות נגד שוטרים ברשת

את עם ישראל לארץ .לפני החטא –
מות מרים אחותו ,אחרי החטא – מות
אהרן אחיו.
שלושת האירועים הרצופים הם ''קו
פרשת המים'' של המסע במדבר של
ספר ''במדבר'' .הפרשה מבשרת לנו
על סיום תקופת המנהיגות במדבר של
שלושת האחים שנולדו במצרים
להוריהם עמרם ויוכבד לבית לוי .מרים
ואהרן בסדר הזה נפטרים מן העולם,
ומשה יודע שקץ מנהיגותו יחול ממש
לפני הכניסה לארץ ישראל.
''משה מת ויהושע מכניס'' (מדרש
ספרי במדבר) .במנהיגות עם ישראל
לאורך הדורות אנו מוצאים ,שלכל
מנהיג היה תפקיד מיוחד משלו
להנהגת העם הן בעידן של גלות והן
בעידן של גאולה .תום תקופת
המנהיגות במדבר אינו מבטא כישלון
או חידלון ,הוא מבטא את סיומן של
המשימות הציבוריות שהוטלו על
ההנהגה .למנהיגי יציאת מצרים
ומוליכי העם במדבר הייתה הגדרה
ומשימת חיים שנשלחו אליה מפי
עליון .יהושע המנהיג הרוחני הבא,
נישלח למשימות הבאות שהיא כניסת
העם לארץ ישראל ויישובה.
מנהיגותו של יהושע עומדת בפני
עצמה ,כשם שמנהיגות משה ואחיו
עומדת בפני עצמה .אמנם ,באופן
בסיסי בעירת שליחותם עוברת לאורך

הדורות ממנהיג למנהיג כלפיד בוער,
אך צבע הלהבה של כל אחד מהם
שונה.
במנהיגות המפקדים במשטרה הדבר
דומה .פעמים שיש נטייה להשוואה.
לנטייה זו אנו יכולים להתמכר ועל
תוצאותיה אנו עשויים להתרפק.
פעמים שיש בה עיוות ועוול גדול.
ראוי ונכון שכל שוטר שעושה מלאכתו
נאמנה יצבע את להבת לפיד שליחותו
המיטבית בצבע המיוחד שלו ,וישתדל
לנגן את הניגון המיוחד משלו .אף
אחד לא ניכנס לנעליים של אחרים,
אף אחד לא נועל את עצמו לדעת.
בנימה אישית" ,דור הולך ודור בא
והארץ לעולם עומדת"(מגילת קהלת
פרק א' פסוק ד') אנחנו חטיבת
האבטחה ורישוי חווינו אובדן גדול
בחודש האחרון עת נקטפה מאיתנו
בטרם עת רס"ב דניאל מזרחי היקרה.
דניאל צבעה את לפידה בצבע שהיה
ייחודי לה  ,צבע של מאור פנים צבע
של עזרה לזולת צבע של יוזמה צבע
של אהבת המשפחה  ,דניאל היתה
אהובה ואהודה על כולנו מגדול ועד
קטן  ,יהי רצון שתנוח בשלום על
משכבה עם הוריה זכרונם לברכה
ותהיה מליצת יושר על יוני וילדיה

בפרט ועל כולנו בכלל.
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