עורכת ראשית – סנ"צ טוני מרקו ,גרפיקאית  -רס"ר שרית אסרף

שוטרים שוטרות ואנשי מערך האבטחה האזרחי היקרים!
בימים אלה אני עושה את צעדיי הראשונים בתפקידי כראש חטיבת אבטחה ורישוי,
עקב בצד אגודל אני לומד על האתגרים ,המורכבות והאיומים המונחים לפתחנו והם לא
מעטים.
כחלק מהנגשת מידע וידע מקצועי חיוני ורב ערך ,מובא לעיונכם ולשימושכם מידעון
חטיבת אבטחה ורישוי ,אשר יפורסם אחת לחודשיים.
המידעון כולל עדכון אודות תחומי העשייה ,נושאים מקצועיים ,חידושים מתחום
החקיקה ,פעילות החטיבה לחיזוק המערך ועוד.
בעשור האחרון  ,העורף הפך לחזית .החטיבה ,בשיתוף אגפי ומחוזות משטרת ישראל
והמערך האבטחה האזרחי ,הפכו להיות מרכיב חשוב בביטחון הלאומי ולנדבך מרכזי
בעולם אבטחה מאתגר ,מורכב ודינאמי.
המציאות הביטחונית המורכבת ,מאתגרת את מודל הפעלת הכח במשטרת ישראל ,אשר בנוסף למשימות הקלאסיות
במניעת אירועי אלימות וסדר ציבורי ,נושאת באחריותה ,גם בהתמודדות מול איומי הטרור.
ההון האנושי הקיים במשטרת ישראל ובמערך האבטחה האזרחי מהווה "שובר שוויון" לאיומים המשתנים ,הקמים עלינו
לכלותינו ,המאבטח נמצא ב"קו החזית" מול המפגע.
חטיבת האבטחה ,שמה את יהבה במקום הטבעי שלה – מהגנה ...להתקפה ! ניהול והפצת ידע ב ,share-חיזוק ממשקי
עבודה ושיתופי פעולה ,קשובים לאבטחה במציאות משתנה ,המחייבת אותנו ה"רגולטור" בהתייעלות ,בחדשנות טכנולוגית
שלא יכולה להוות תחליף להון האנושי וניהול סיכונים – האבטחה כמקצוע!.
עבודות מטה על הפרק  :הפצת איום ותרחישי ייחוס בסווג בלמ"ס ,הקמת צוות בין ארגוני שיעסוק בתפיסת אבטחה .בחינת
אחידות ועדכון נהלי חטיבה ,הקמת תחומים חדשים בחטיבה :מדור רכבות ,קנביס ,איום רחפנים מענה לתשתיות חומ"ס
ועוד .עמ"טים נוספים :משמעויות טיוטת חוק חברות השמירה ,תוכנית מניעת אלימות בספורט ,אבטחה מדלגת במוס"ח,
הפצת נוהל מסיבות טבע ,הכנסת מערכות טכנולוגיות לשיפור הקשר עם בעלי עסקים ,ביצוע תחקירים ,חוזר הנחיות רח"ט,
בחינת זמן תיקוף פק"מ ,הכשרות שוטרים בגופים אזרחיים ועוד.
אני שמח לבשר לכם כי לאחרונה הושק אתר אינטרנט לחטיבה שכתובתו  .www.police.gov.il/security_divisionוגם
בפייסבוק "חטיבת אבטחה ורישוי" אתם מוזמנים לגלוש ועליהם נוסיף מידע וידע בהתאמה.
ברצוני להביע הערכה רבה למערך האבטחה האזרחי שלצד המערך המשטרתי הווה גורם חשוב בהצלחת יום בחירות
לכנסת ה.21 -
ברצוני להודות לרח"ט היוצאת ,ניצב עינת גיל-צובארי על הובלת החטיבה להישגים רבים ולאחל לה הצלחה רבה
בתפקידה המרכזי בארגון ר' אמ"ש.
לא נשכח שתכליתו המרכזית של מערך האבטחה הינה למנוע את האירוע הבא ובעת אירוע לתת מענה מקצועי לנטרול
המפגע וצמצום הפגיעה בחפים מפשע ,כל זאת תוך התמודדות מול מחסור תמידי באנשי אבטחה.
כולי תקווה כי תפיקו את המירב מהמידע המובא בפניכם -לבד אנחנו יכולים לעשות מעט – אך יחד אנחנו שווים הרבה
יותר!
מטה החטיבה עומד לשירותכם ,נשמח לסייע בכל עת!
תנ"צ מוריס חן  ,עו"ד
יחד נעשה ונצליח!
ר' חטיבת אבטחה ורישוי

דבר רח"ט אבטחה ורישוי
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סנ"צ אייל זילברמן
מחלקת מעברים  /רמ"ד ביטחון מעברים
נמלי העתיד:
בימים אלו נכנסו שני נמלי העתיד (הדרום

שדה תעופה רמון אילת

באשדוד והמפרץ בחיפה) לשלב שני בדרך

בתאריך  19.3.19החל שדה תעופה רמון אילת

להפעלה מלאה.

לפעול באופן רשמי לטיסות פנים ובתאריך 2.4.19

נמלי העתיד יהוו מכפיל כוח משמעותי כשער

יחלו בו טיסות בקווים בין לאומיים.

כניסת טובין וסחורות אל מדינת ישראל.

שדה תעופה רמון מחליף באופן רשמי את שני

במסגרת זו ,מדור בט"מ מלווה באופן צמוד

שדות התעופה שפעלו עד כה – שדה תעופה אילת

פרוגרמת

שנסגר ושדה תעופה עובדה שייסגר עם תחילת

ולאורך

תקופה

ארוכה

את

בניית

האבטחה של נמלים אלו ,ומהווה ציר מקצועי

ביצוע הטיסות הבין לאומיות לרמון אילת.

מרכזי ביותר בהקמתם.

מדור בט"מ ליווה במסגרת אחריותו להנחיית

הנמלים צפויים להיכנס להפעלה מלאה במהלך

רשות שדות התעופה ,את כל תהליך ההקמה,

שנת .2021

התכנון ומתן הנחיות מקצועיות בתחום האבטחה

לאחר עבודת חקיקה ארוכה של יועמ"ש החטיבה

הפיזית והחמושה שתוצאתם נראית כיום בשטח.

ומדור בט"מ שונה החוק להסדרת הביטחון בגופים
ציבוריים ,והתאגידים האמורים להפעיל נמלים
אלו כבר מופיעים בחוק החדש ובתוספות לחוק.

נמלי העתיד ,אילוסטרציה

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ירון קדם
מחלקת מעברים  /ר' תחום הנחיית רש"ת

בתאריך  11.03.19ביקר רח"ט אבטחה ורישוי במעבר
אלנבי ונהר הירדן במהלכם קיבל סקירה מלאה על
פעילות האבטחה הפיזית והחמושה,
במעברים,

נתוני העוברים

פעילות המכס ושיטת שיקוף המשאיות

(מנהרת שיקוף ומשקף ע"ג משאית) .במהלך הביקור
במעבר אלנבי הועלו מספר סוגיות ע"י מנהל המסוף והן

ע"י קב"ט המכס כשהמשמעותית ביניהן הינה צורך

בין חודש מאי לחודש
ספטמבר  ,2019עם
תחילת חודש הרמאדן
וחודשי הקיץ ,יפתח מעבר
אלנבי לתנועת פלסטינים
במתכונת  24/5בימים
ראשון עד חמישי.
בימי שישי ושבת המעבר
יפעל במתכונת הרגילה
עד שעות אחהצ

מיידי בהצבת שוטרים במעבר.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ שלמה הרשקוביץ
מחלקת מעברים  /רמ"ד אבטחת תשתיות
כנסי מדור תשתיות:
התכופים מרצועת עזה מחד
סבבי ההסלמה
והלחימה שמעבר לגבול הצפון סוריה ולבנון
מאידך ,לצד איומי ארגוני הטרור חיזבאללה
בתעמולה
וחמ"ס ,אשר מקבלים ביטוי גלוי
מתלהמת תוך הצגת מתקנים רגישים ופגיעים בלווי
דברי רהב לפגוע בהם ,אינם מותירים מקום רב
לדמיון באשר לכוונתם לממש את האיום בעת
הסלמה.
לאור העובדה שתרחיש בכל מתאר פחע"י בין אם
יגיע מהאויר ,מהים וכמובן מהיבשה עשוי לפגוש
ולאתגר את מערכי האבטחה המונחה ע"י משטרת
ישראל הפרוסים בגופי התשתית ובשל מורכבות
המענה אליו ידרשו גורמים שונים ,קיים מדור
תשתיות בחודשים האחרונים שני כנסים לעניין זה:
האחד לתשתיות חוף אשקלון החשופים לאיום
מרצע"ז ,בראשות רמ"ח (דצ')18-
ואילו השני לתשתיות סמוכי חוף בפריסה ארצית
בראשות רח"ט .14.03.19
בכנסים אלה נטלו חלק כלל הגורמים העוסקים
במלאכה בהם צה"ל :חיל הים ,חיל האויר-הגנ"א,
אוגדת עזה ,משטרת ישראל על יחידותיה מחוזות
חוף ודרום ,מחלקות חירום וסיור ,מדור שיטור ימי

וכמובן קציני חטיבת האבטחה אשר יחד עם
המנב"טים בגופים המונחים ניתחו את דרכי
ההתמודדות והשת"פ הנדרש.

בכדי
יש
אלה
מפגשים
בקיום
קיומם.
מעצם
כח
מכפילי
ליצור
העשיה
ותחומי
הגורמים
בין
להיכרות
משמעות חשובה ליצירת קשרי עבודה ושילוב
זרועות לטיוב המענה.
תודתי למשתתפי הכנסים מנב"טים ולובשי המדים
צה"ל ומשטרה ,אשר תוך רצון טוב נרתמו ותרמו
בנוכחותם ועל כך יישר כח.

שולחן עגול בינארגוני
המיומנים בהגנה
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סנ"צ שלמה הרשקוביץ
מחלקת מעברים  /רמ"ד אבטחת תשתיות

מסיגי גבול במתקני תשתית
מתקני התשתית ופרט אלה סמוכי
החוף ,סובלים מתופעת מסיגי
גבול הנכנסים לשטחיהם.
לרוב מדובר בדייגים אשר הודות
בסביבת
החמימים
למים
המתקנים מעלים בחקתם שלל
דייג רב ,אך מדובר גם בכאלה
המבקשים לעצמם לנפוש במעין
"חוף פרטי" ונינוח.

תופעה זו של מסיגי הגבול
לשטחי מתקני התשתית מהווה
בראש ובראשונה מטרד ואיום
בטחוני ומאידך מהווה סכנה
בטיחותית  ,אשר כבר גבתה
בעבר חיי אדם (אב ובתו שנסחפו
וטבעו למוות ,ברידינג,)2014-
ולפיכך נדרשים מערכי האבטחה
להתמודדות סיזיפית עם התופעה
ובהעדר כלים ,עד כה ללא
הצלחה יתרה.
מתוך הכרה בחשיבות מיגור
התופעה ,נרתם מדור תשתיות

יחד עם הרענ"ים במחוזות ,ללווי
כל מקרה באופן פרטני ,תוך
מיצוי כלל האפשרויות ושילוב
יכולות מערכי האבטחה בגופים
ומערכי מ"י הטרטוריאליים
בכללם סיור ,חקירות ותביעות,
החל משלב ההרתעה והמניעה
ועד להעמדתם לדין של פורעי
החוק.

וגידור המבהיר כי המתחם סגור
לציבור על מנת שלכשידרש הליך
כאמור יהיו די ראיות שיצורפו
לתיק ברמה של "מעל לכל ספק
סביר".
כאמור ,מדור תשתיות ילווה
ויעקוב אחר כל מקרה ע"מ
למצות ההליך ויצרת הרתעה
למיגור התופעה.

המדור פרסם מודל המהווה נוהל
"הסדר מותנה" ,במסגרתו יוטלו
על מסיג הגבול תנאים והגבלות,
לרבות תשלום קנס ופיצוי ,זאת
בתמורה לסגירת התיק כנגדו ללא
אישום והעמדתו
הגשת כתב
לדין .למותר לציין כי במקרים
של רצידיוויסטים בהם העבריין
הופך סדרתי וחוזר על מעשיו
ימוצה ההליך עד תום ויוגש
כנגדו כתב אישום להעמדה לדין.
נדגיש ,כי ההסדר הנו בבחינת
הרגל המסיימת בלבד ולשם
מיצוי ההליך כאמור ,נדרשות
פעולות מניעה ,לרבות שילוט

המיומנים בהגנה
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רפ"ק גל קוצ'וק,
מחלקת מעברים  /רמ"ד מיגון ואבטחה

במהלך החודשיים האחרונים מתבצע ניסוי
לתפיסת אבטחה שונה וחדשנית בנמל חיפה.
המדובר על מערך של  17כניסות חדשות,
המיועדות למשאיות ,הכוללות אמצעי זיהוי

אלקטרוניים וביומטריים.
העמדות החדשות כוללות קריאת  LPRשל
המשאית ,קריאת כרטיס  RFIDשל תעודת
הנהג ,זיהוי פנים וזיהוי ט.א.
המידע המתקבל בעמדות ,מאפשר לחמ"ל
לרכז את כל הנתונים למול ההרשאות
הקיימות במאגר

ולנהג להתנהל באופן

עצמאי ומהיר יותר.

מדור מיגון ואבטחה שותף ,יחד עם מפא"ט מ"י ,בפרויקט מול האיחוד
האירופי בשם .PERSONA
מטרת הפרויקט הינה למצוא אמצעים טכנולוגיים חדשניים ושיטות בידוק
מתקדמות של אדם וכבודה במעברים ,שיפגעו כמה שפחות בצנעת הפרט.
במסגרת הפרויקט התקיימה פגישת עבודה בפורטוגל בסוף חודש מרץ.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק גל קוצ'וק,
מחלקת מעברים  /רמ"ד מיגון ואבטחה

נעילת מכולות בסגרים אלקטרוניים חד פעמיים:
בתאריך ה ,17/04/19 -לאחר שנתיים של הכנות ,ננעלו שלוש מכולות בסגרים אלקטרונים חד
פעמיים .המכולות נשלחות דרך נמל חיפה לנמל ג'ורג'יה/ארה"ב כחלק מניסוי ראשון מסוגו בעולם
וכחלק משת"פ בילטראלי של החטיבה עם DHS.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ רפי מיארה
מחלקת מעברים  /רמ"ד חבלה במעברים

בתאריך  27.3.19התקיים מטווח פיצוצים לקורס בודקי
מכס במחצבות וורד בואדי ערה.
חניכי הקורס הינם עובדי מכס האמורים לבצע במסגרת
תפקידם את הבידוק הבטחוני למטען ע"פ הנחיית מדור
חבלה במעברים.

תדריך ראשוני לחניכי הקורס

במסגרת המטווח הכירו חניכי הקורס אמצעי החבלה
בסיסיים ,הקיימים ע"פ איום הייחוס והתנסו בהמחשת
האפקטים של חומרי החבלה .
זירות הפיצוץ כללו :
נפץ על מסך מחשב ,אצבע חבלה בתוך מארז מחשב ואצבע
חבלה מוסלקת בתוך מדפסת 2 ,ק"ג חומר נפץ בתוך חגורת
נפץ על בובת תצוגה 2 ,ק"ג חומר נפץ בתוך רכב.
בחינת האפקטים

במהלך חודש מרץ ( ) 28- 24התקיים מבחן תקן

לכלבי חנ"מ בשיטת ההולכה במתקן המכס
באשדוד.
במבחן לקחו חלק  3חברות אזרחיות הרשאיות
להתמודד במכרז הפעלת הכלבים במעברים שיופץ
ע"י רמי"ם.
מטרת המבחן:
קביעת תקן לחברות המעוניינות להשתלב
במעברים הפנימיים.

תוצאות המבחן :
מתוך השלושה עברו את המבחן בהצלחה  2חברות
חברת  + K-9חברת דיאגנוס

המיומנים בהגנה
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
חילופי פיקוד (קב"ט):

אבטחה ורישוי ,תנ"צ מוריס

במשמר וקידם את חוק בתי

בתאריך  16.04.19נערך טקס

חן .בטקס נפרדנו מאיל רחלי,

משפט ,בשיתוף פעולה הדוק עם

החלפת מנב"טים בהנהלת בתי

סמנכ"ל

ותפקידים

משפט במעמד נשיאת בית

מיוחדים היוצא וקידמנו בברכה

אלי זנו ,עד לא מזמן קב"ט

המשפט העליון ,כב' השופטת

את אלי זנו ,סמנכ"ל לביטחון

מחוז צפון במשמר בתי משפט,

אסתר חיות ומנהל בתי משפט,

ותפקידים מיוחדים הנכנס.

מונה להחליף את איל בתפקיד

לביטחון

משטרת ישראל.

אייל רחלי ,מקים משמר בתי

סמנכ"ל

משפט ,שירת בתפקידים רבים

מיוחדים בהנהלת בתי משפט.

בשירות המדינה כשהמשמעותי

אלי משרת בשירות המדינה

לביטחון

ממקימי

בהם

הינו

סמנכ"ל

שנים

לביטחון

רבות

והיה

ותפקידים

ותפקידים מיוחדים בהנהלת בתי

המשמר במחוז צפון.

משפט.

אנו בחטיבת אבטחה ורישוי

אייל פורש לאחר למעלה מ40-

מאחלים לאיל הצלחה בהמשך

שנים במסגרת שירות המדינה.

הדרך ומקדמים בברכה ואיחולי

במסגרת תפקידו הקים איל את

הצלחה למחליפו בתפקיד.

ביה"ס

להכשרת

מאבטחים,

כב' השופט יגאל מרזל .כיבד

מיסד הליך מיון סדור להערכת

את האירוע בנוכחותו רח"ט

המאבטח

מועמדים

לתפקיד

מימין :אלי זנו ,אייל רחלי

המיומנים בהגנה
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רפ"ק שירה יוליוס
מדור הכשרות  /ר' תחום מכללות
במוסד

בתאריך  04.04.19התקיים כנס מקצועי של

"גלובל"

המכללות המונחות בוינגייט בראשות

ובאוניברסיטת אריאל להכשרת מנהלי

רח"ט אבטחה ורישוי – תנ"צ מוריס חן,

אבטחה ,רמ"שים ומפעילי מוקד

עו"ד .הכנס התקיים במסגרת תכנית העבודה

בתאריך  04.03.19ביקר רח"ט אבטחה ורישוי

לשנת  .2019בוצע סבב היכרות ורח"ט אבטחה

במוסד להכשרת מאבטחים "גלובל" ובאוניברסיטת

ורישוי סקר את חטיבת האבטחה והרישוי

אריאל אשר מכשירה מנהלי אבטחה ,רמ"שים

והדגשים שלו להמשך .בכנס נדונו מספר נושאים

ומפעילי מוקד.

– שדרוג תו התקן למכללות ,בחינת היתכנות

במסגרת הביקור ב"גלובל" ,ניתנה סקירה ע"י

לביצוע קורס נוסף למנב"טים ומנהלי האבטחה

מוסד

המונחים ,ביצוע הכשרה למנהלי אבטחה באירועי

ההכשרה ,היקפי הפעילות וההכשרות השונות

תרבות וספורט ,רשמים לפורמט החדש של

סיור

למערכת

ביקור

רח"ט

להכשרת

הבעלים,

ורישוי

אבטחה

מאבטחים

המד"ר

המתבצעות

וראשי

במקום.

כמו

התחומים
כן,

על

התקיים

הריענונים,

מחשוב

המכללות

להתרשמות מכלל המתקנים ובתוכם ,אולמות קרב

המשטרתית ,הכרה במקצוע האבטחה כעבודה

המגע ,מתקן האימונים הטקטי ,מגורי החניכים,

מועדפת וחשיבה חדשה לגבי תפיסת האבטחה

אוטובוס לתרגול אימוני קרב מגע וקריית

הכוללת.

המטווחים של מוסד ההכשרה הנמצאת מטרים
ספורים מגבול רצועת עזה.

במסגרת הביקור באוניברסיטת אריאל,
ניתנה סקירה ע"י מנהל המכללה – מר שלמה
אהרונישקי,

המד"ר וסגל המרצים על היקפי

הפעילות וההכשרות השונות ,כמו כן הועלו נושאים
נוספים ברמת החטיבה.

אימון ירי מקורס שהתבצע ב"גלובל"

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ליליאן סגס
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מוס"ח
תרגיל רע"ד ארצי:
בתאריך  12.03.019נערך תרגיל חירום
ארצי במתווה של רעידות אדמה וגלי
צונאמי בכלל מוסדות החינוך בארץ.
התרגיל נערך במסגרת הכנת מוסדות
החינוך למצבי חירום בתחום רעידות
אדמה

וגלי

צונאמי

ונועד

להכין

ולהדריך את סגל מוסדות החינוך
והתלמידים לסדר פעולות "אוטומטי"
בקרות אירוע במתווים האמורים.
הושמעה אזעקה ,אשר התריעה על

תרגול עם כלל גופי ההצלה והחירום
ליצירת שפה משותפת.
מדור מוס"ח על כלל שוטריו נטל חלק
בתרגיל לשם למידת ובחינת פעילות
קב"טי המוסך ומאבטחי בתי הספר
ברשויות נבחרות :מעלה אדומים ,בית
שמש ,ירושלים ומחוז תל-אביב תרגיל
מרכזי בבתי הספר "עירוני ד" ו"עירוני
ה'".

רעידות אדמה ,הסגל הוביל את כלל
התלמידים ליציאה לשטח פתוח ובוצע

בקרות תהליכיות מחוז חוף ומחוז צפון  -מרץ
אפריל:
במהלך החודשים מרץ אפריל נערכו בקרות
תהליכיות ע"י מדור מוס"ח.
במסגרת תוכנית עבודה  2019של מדור מוס"ח
נערכו בקרות במחוז צפון ובמחוז חוף ,ע"י קציני
ושוטרי מדור מוס"ח.
במסגרת הבקרה נבחנו הליך הפיקוח והבקרה של
רע"ן רישוי ואבטחה ובקר המוס"ח המחוזי ,נבדקו

ועד מועד הבקרה ,אופן זרימת המידע מהמחוז
לתחנות ,עמידה בתוכנית עבודה אשר נקבעה
בתחילת שנת עבודה ותכנון מול ביצוע.
במהלך הבקרה נמצא כי המבוקרים עומדים בנהלי
העבודה ובתוכנית העבודה ומיישמים את אחריותם
בתחום המוס"ח בצורה מעוררת כבוד.
במהלך החודשים הבאים יערכו בקרות תהליכיות
בכלל מחוזות משטרת ישראל.

תהליכי עבודה מתחילת שנת העבודה הנוכחית

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ליליאן סגס
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מוס"ח
אבטחה מדלגת:
אבטחה
תפיסת
חינוך
למוסדות
מאובטחים.

מדלגת
שאינם

במהלך שנת העבודה הנוכחית
מוביל מדור מוסדות חינוך
מדלגת
אבטחה
תפיסת
למוסדות חינוך אשר אינם
מאובטחים.
במהלך השנה שחלפה התקיימו
מספר דיונים עם השלטון
המקומי והמועצות האזוריות
לבחינת מודל שיהא אחיד
לקביעת תקני אבטחה ,בהתאם
למספר מוסדות חינוך.
נקבע מודל הקובע כי בכל רשות

החינוך
מוסדות
יחולקו
לפוליגונים ,בכל פוליגון יהא
מאבטח בהכשרת מוס"ח חמוש
בניידת אשר תדלג בין מוסדות
החינוך ותיתן מענה אבטחתי
בקרות אירוע.
במסגרת הפיילוט נערך מיפוי
לכלל מוסדות החינוך שאינם
מאובטחים ב 15,000 -מוסדות
חינוך.
סך כל תקני האבטחה המדלגת
646
בפריסה שנבחנה הינו
תקני אבטחה מדלגת ועוד 38
נייחת.
לאור פריסתם של המועצות
האיזוריות וריחוקם הגיאוגרפי
האחד מהשני ,וכמענה לפער זה
אופיין מודל אחר המשלב בין

שתי הגישות ,אבטחה מדלגת
ואבטחה נייחת.
המאבטחים הנייחים נקבעו
מבודדים
לישובים
כמענה
ומרוחקים מתחנת משטרה אשר
להם פוטנציאל סיכון בטחוני
גבוה לאור אירועי פח"ע בעבר
ולאור ריחוקם גיאוגרפי אשר
ייווצר מצב בו המענה האבטחתי
יינתן רק לאחר  20דק'.
הפיילוט נמצא בשלבי אישור
והסכמות בין משרד האוצר
לשלטון המקומי.
עד להחלת הפיילוט ולאישורו,
ממליצים לכל רשות לבחון את
מערך האבטחה בתחומה.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ליליאן סגס
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מוס"ח
הענקת תעודת הוקרה למאבטח מוס"ח מר זהר שי:
בתאריך ה 14/04/19 -במסגרת ספ"כ חטיבת אבטחה ורישוי ,הוענקה תעודת הערכה למר זהר
שי ,מאבטח גן ילדים בראש העין וזאת כהוקרה על גילוי ערנות ,מקצועיות ,נחישות ותרומה
להעלאת ביטחון תושבי השכונה בכלל ותלמידי הגן בפרט.
במהלך משמרת הבחין מר זהר שי בשני בני מיעוטים אשר העלו את חשדו ולאחר שיצר קשר עם
המשטרה הוברר כי מדובר בשני עברייני רכוש לאחר שביצעו התפרצות לדירות במקום.

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

בתאריך  24.3.19התקיים פורום מנב"טי גופים
ציבוריים בראשות רח"ט אבטחה ורישוי
ובהשתתפות רפ"ק צביקה אורנשטיין ר' תחום
מוסדות להכשרת מאבטחים ,סנ"צ יגאל סנקר
רמ"ד גופ"צ קציני מדור גופ"צ ,ו 19-מנב"טים
מ 9 -גופים מונחי משטרה .
מדובר בפורום מקצועי יזום מפרה הנערך מידי
חודשיים הכולל קבוצות מנב"טים מגופים שונים
מונחי משטרה.
מטרת הפורום:
פורום חשיבה ,העשרה ,הצפת סוגיות מקצועיות
,הפריה הדדית ושיח פתוח
הנושאים העיקריים שנדונו בפורום:
היכרות עם רח"ט אבטחה ורישוי
הזרמת מידע
ריענון מנב"טים -תכני ההשתלמות
סמכויות מנב"ט\מאבטח
מיסרונט -הפצת מידע למאבטחים ,הרחבת
החברים בקבוצה

השנה הושק
בשירת הסירנה .למודול הוזנו כלל הגופים
הציבוריים מונחי משטרה.
המודול מאפשר ביצוע פיקוח ובקרה בגופים
מונחי משטרה תוך שמירה על אחידות
מקצועיות ויעילות.
בחודש מרץ הוזנה תוכנה 'דרך המלך',
המאפשרת ביצוע בקרה באמצעות הטאבלט
שבשימוש מערך האבטחה והרישוי.
בבקרה שבוצעה מרחוק בנושא שימוש במודול
גופים ציבוריים נמצא כי נעשה שימוש יעיל
ואיכותי במודול ומדובר בשינוי משמעותי
ודרמתי לעומת אשתקד.
מערך האבטחה ביחידות האבטחה והרישוי ביצע
כ 80 -בקרות שהוזנו במודול החדש.
ההטמעה ביחידות נמשכת.
בהזדמנות זו נבקש להודות לרפ"ק ענת חן
מיכאלי על הובלת העמ"ט ,למנ"ט – למר אסף
אייזנר ,גב' קארין לאלום ולגב' קארין אורבך
ששקדו על פיתוח המודול .

בתאריך  08/04/19ביקר רח"ט אבטחה ורישוי בדואר ישראל
בהשתתפות מדור גופ"צ ,מדור חבלה ,מנב"ט ארצי דואר ישראל

מר דודי בכר ומנהלי הביטחון /מערך אגף הביטחון והמבצעים.
במסגרת הביקור מר דודי בכר העביר סקירה של מערך האבטחה,
מבנה ארגוני ,תפיסת האבטחה ,הברחות אמל"ח ודו"ש ,טיפול
בדואר חו"ל -מניעה סיכול ופירוט דרכי ההתמודדות .בסקירה
צויין לחיוב שיתוף הפעולה המקצועי והפורה עם מדור חבלה/מח'
מעברים ומדור גופ"צ/מח' אבטחה .בחלק השני של היום בוצע
סיור במרכז הסחר המכוון ובמסגרת הביקור סיכם רח"ט אבטחה
ורישוי והודה למנב"ט הדואר ולמנב"ט מכס ומע"מ על הסקירה

והאירוח החם.
המיומנים בהגנה
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סנ"צ מיה וינקלר
מחלקת אבטחה  /רמ"ד רישוי
נוהל "מסיבות טבע" –

אלו מאופיינות במכירת מזון

בימים

רישוי עסקים

ומשקאות לרבות אלכוהול,

"מסיבות טבע" במדור רישוי

במהלך כל שנה מתקיימות

דוכני מכר ,במשך כל שעות

כאשר מטרתו הינה קביעת

מספר רב של מסיבות טבע

המסיבה .לעיתים אף מוקצים

כללים

המתאפיינות בהשמעת מוזיקה

שטחים למנוחה/לינה.

בבקשות לרישוי מסיבות טבע

הנובעים

נכתב

אלה

מנחים

נוהל

לטיפול

רועמת ,לעיתים אלקטרונית,

הסיכונים

מקיום

העונות להגדרת אירוע תחת

הנמשכת שעות עד מספר

המסיבות נוגעים הן לעבירות

פריט

(בעיקר

כיפת

השמיים

לפי

ימים .ישנה אפשרות

פליליות

בתחום

.7.7ה' לצו רישוי עסקים וכן

שהמסיבה "תנדוד" למקומות

הסמים וכן עבירות המבוצעות

קביעת

לטיפול

אחרים .היקף הקהל המשתתף

עקב צריכת אלכוהול) והן

במסיבות טבע שאינן טעונות

במסיבות נע בין עשרות

לחשש מפני פגיעות גופניות

רישוי לפי חוק רישוי עסקים.

לאלפים ,והוא לעיתים מעורב

כתוצאה מהתייבשות ,טביעה,

קטינים ו/או בגירים .מסיבות

תאונות.

כללים

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

הקמת מערך מניעת אלימות
בספורט
במטרה

• פיקוח

על

אוהדים
להתמודד

בצורה

אפקטיבית בתופעות האלימות

• הגברת

האכיפה

במגרשי הספורט ,סוכם בין
והתרבות

מתפרעים.

משרדי

עבירה

הביאו לשינוי חיובי בהיקף

והורחקו ממשחקי קבוצתם.
והמנהלית

הבט"פ

מורחקים

שביצעו

–

פעילויות אלו ועוד רבות אחרות
אירועי

האלימות

במגרשים.

האזרחית

מוסדו תהליכים ושינוי גישה

אוהדים

אלימות

כפלי

בטיפול

באירועי

בספורט מצד תחנות המשטרה

הספורט על הקמת מערך ייעודי

• טיוב מערך האבטחה האזרחי

רוח השינוי ניכרת גם בקרב

במשטרת ישראל אשר יעסוק

– פיקוח על ההדרכה ,ביצוע

אוהדי הספורט וקהל "חדש"

במאבק באלימות בספורט.
המדור

המקצועי

במטא"ר

ריענון

והטלת

מקצועי

סנקציות בעת הצורך.

והמערך הפרוס בששה מחוזות

• מניעה והסברה – קידום

מ"י החל לפעול באוגוסט .2017

הסברה בבתי ספר ,ארגוני

נקבעו והוסדרו תהליכי עבודה

אוהדים והתקשורת לצמצום

בתוך המשטרה ומול גופים

אלימות במגרשים.

חיצוניים בתחום הספורט.
עיקרי תחומי עיסוק המערך:
• ניתוח
הקיים

המידע
וגיבוש

• פיקוח

הדוק

על

המודיעיני
תמונת

ביצוע

• פיקוח וקידום תיקי חקירה

היקף

השיטור בתשלום ,האבטחה
האזרחית והסדרנות.

מודיעין בראייה ארצית.

החל להגיע למגרשי הספורט.

• בקרות

–

באירועי
ההיערכות

בקרות

ספורט

על

המבצעית

שנפתחו על רקע אלימות או

וההלימה שבין הצגת הצפי

הפס"ד באירוע ספורט.

למשחק למציאות בפועל.

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

מיצוי הדין עם אוהדים אשר

מערכת פיקוח על מורחקים:
שיטור

מהלכים אשר הפכו את כלי

הפרו את תנאי הרחקתם או לא

באירופה מלמד כי האמצעי

הרחקת האוהדים ליעיל יותר.

התייצבו בתחנה.

להלן המהלכים שבוצעו:

כל אלו הביאו לאפקטיביות

הניסיון

של

האפקטיבי

גופי
ביותר

לצמצום

האלימות בספורט הינו הרחקת

הקפדה כי בכל הרחקה תהיה

גדולה

אוהדים .החוק לאיסור אלימות

חובת התייצבות בתחנה משעה

ההרחקה

כבר

לפני תחילת המשחק ועד שעה

אהודה וגם ביכולת לפקח על

כלים

לאחר סיומו כפי שמאפשר

אותה הרחקה – מכאן ההשפעה

מצויינים להרחקת אוהדים.

החוק לאיסור אלימות בספורט.

על קהל האוהדים רבה מאד

קצין משטרה יכול להרחיק

החתמת האוהדים המתייצבים

ומזהים

באירועי

אוהד ממגרש עד  30יום

בתחנה במערכת הממוחשבת .

האלימות.

בספורט
בשנת

אשר
2008

ובמקרים

פורסם
מקנה

קיצוניים

עד

הרחקת

אוהדים

 90ושופט יכול להרחיק אוהד
לתקופה שלך עד  3שנים בטרם

העברת נתוני התייצבות /אי

הרשעה ,ולהרחיק לעד  5שנים

התייצבות

אשר

עם הרשעה.

מוצבים במגרשים באמצעות

עם

הקמת

המדור

מקבוצת

ירידה

ספורט

מהקבוצות

האהודות עליהם .

למניעת

גם

בשימוש

בכלי

לשוטרים

הסמרטפונים.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ליאור צדוק
מדור מאוימים /ר' תחום אלימות נגד שוטרים ברשת
הטיפול באלימות נגד שוטרים ברשת בתאריך
 7/4/19טיפלו שוטרי יחידת שיטור עירוני לוד

הטיפול שבוצע בשיימינג כלפי השוטרים:
•

לצד הטיפול הכללי באירוע החמור,

באירוע הצבת מצלמות באופן לא חוקי .

נחקרו החשודים בעבירת העלבת עובד

במהלך האירוע הותקפו השוטרים על ידי

ציבור.

תושבי המקום אשר הפריעו לעבודתם ,קיללו

•

החשוד העיקרי נעצר ונחקר ,הודה

ואיימו ואף גרמו נזק לניידת המשטרה.

בחקירתו באחריות לסרטון .נכלא .שוחרר

אחד מהתוקפים אף תיעד את האירוע ואת עצמו

בתנאים על פי החלטת בית משפט.

מקלל את השוטרים קללות נמרצות.

•

כלל הפרסומים והסרטון הוסרו מהרשת

הסרטון פורסם ברשת מתוך כוונה להשפיל את

בסיוע

השוטרים.

המדינה תוך פחות מ  48שעות.

הסרטון זכה לתפוצה נרחבת ברשת וכן
לתגובות

משפילות

רבות

נגד

•

השוטרים

יחידת

הסייבר

בפרקליטות

בסיום החקירה יעבור התיק לתביעות
לשם בחינה לפני הגשת כתב אישום נגד
המפרסם.

שהשתתפו באירוע.
•

בכוונת השוטרים לפעול באופן פרטי

להגשת תביעה נגד החשוד.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית

מסיבות טבע
במהלך חודש אוקטובר  2019התקבלה במרחב

על המדור
מערך

תביעות

רישוי

מונה

15

תובעים

נגב בקשה לקיום מסיבת ריקודים בחמי עין גדי

במרחבים ,במחוזות ובמטה.

בהשתתפות כ 4000 -איש.

נוסף על ניהול ההליכים הפליליים בעבירות

מהמידע מודיעיני עלה כי במסיבה צפוי

לפי חוק רישוי עסקים מעניקים תובעי הרישוי

להתקיים סחר בסמים הקושר את מגישי הבקשה

ייעוץ משפטי בתחום רישוי עסקים ומלווים את

לפעילות עבריינית זו.

כל ההליכים הקשורים לתחום זה ,ביניהם:

הבקשה לקיום האירוע סורבה ובעקבות כך

בחינת בקשות לרישיונות עסק ,ליווי הליכי

הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בבאר

שימועים לקראת סגירה והופעות בבתי משפט

שבע.

בבקשות לביטול הצווים.

לאחר דיון בתיק ,החליט בית המשפט לאפשר

החובה והאחריות לשמור על שלום הציבור

את קיום המסיבה וזאת בכפוף למספר תנאים

וביטחונו מנחות את תובעי הרישוי במסגרת

שנקבעו על ידו.

ביצוע עבודתם הן ,הן בערוץ הפלילי והן

כנגד החלטה זו הוגש ערעור לבית משפט עליון.

בערוץ המנהלי.

לאחר שבית המשפט בחן את החומר המודיעיני
הסודי שהוצג לעיניו ,החליטו השופטים שדנו
בערעור לקבלו.
חרף החלטת בית משפט עליון ,החליטו מפיקי
המסיבה לקיימה במקום חלופי .הפרסומים
הרבים אודות קיומה במועדון בתל אביב,
ושיתוף פעולה פורה בין תובעי רישוי במרחבים
נגב ויפתח ,הביאו למניעת קיום המסיבה.
לקראת אירועי פורים ,ביקשו אותם מפיקים
לקיים מסיבה באזור הכנרת ,מחוז צפון.
גם בקשה זו סורבה ,לנוכח המידע המודיעיני
שהתקבל בקשר לאירוע המתכונן ולמארגניו.
בית המשפט התייחס גם לזכותה של המדינה
שלא לאפשר את העברת מלוא המידע המודיעיני
וקבע כי אין מקום להורות למשטרה להעביר
לעותרים פירוט מעבר לזה שנחשף על ידה.
המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מועדון חשפנות מונהמור
מועדון חשפנות שפעל במשך תקופה ארוכה ללא
רישיון ,נסגר על ידי ק' אבטחה ורישוי מרחב
יפתח למשך  30יום לאחר שנמצא כי במקום

בוצעו עבירות של החזקה והספקה של סמים
ושימוש בסמים מסוכנים ,והכל בידיעתו של
בעל העסק .בתוך כך ,הגיש תובע רישוי מרחב
יפתח כתב אישום ובקשה לסגירה עד תום
ההליכים מכוח סעיף  17לחוק רישוי עסקים .בית
המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב דן
בבקשה והחליט לקבלה .בקשה לעיון חוזר
שהוגשה על ידי בעלי העסק נדחתה.
תחנות דלק
מבצע אכיפה רחב היקף שבוצע במחוז כנגד
תחנות דלק פיראטיות במזרח ירושלים הביא
להגשת כתבי אישום בעבירות של ניהול עסק
ללא רישיון .במהלך המבצע נתפסה משאית של
חברת דלק כשהיא מתדלקת מכלית ששימשה
כתחנת

תדלוק

פיראטית.

התדלוק

בוצע

באמצעות מכשיר לקריאת טביעת אצבע.
המשאית ששימשה לביצוע העבירה נתפסה על
ידי המשטרה.
עתירה מנהלית
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה עתירה שהוגשה כנגד החלטת עיריית רמת השרון שלא להעניק
רישיון עסק ל"זוהר משקאות השרון בע"מ" בעקבות סירוב המשטרה (מרחב ירקון) לתתו וזאת על
בסיס מידע מודיעיני שמעיד על כך שמבקשת הרישיון מהווה כסות לגורמים עבריינים ופעילות
עברניים החלטת בית המשפט לפיה הסירוב יוותר על כנו התקבלה על אף שעסק מסוג זה אינו טעון
אישור משטרה.
המיומנים בהגנה
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רפ"ק מאיר אהרוני
ק' אג"מ חטיבה

החל מסוף שנת  ,2018פועל משרד האג"מ בחט' אבטחה ורישוי לתיקוף כלל הנהלים בשיתוף המדורים
המקצועיים .כיום קיימים כ 114 -נהלים בחטיבה.
במקביל ,מתבצעת עבודת מטה לגיבוש איומי ותרחישי הייחוס לשנים  2019-2020בדגש על הנגשתם
לגופים המונחים.
כמו כן ,הפיץ משרד המודיעין פקודות היערכות למועדים ואירועים עיתיים שחיבו היערכות מיטבית של
מערכי האבטחה וקיום מבצעים ארציים כדון :מבצע לאיתור צעצועים מסוכנים בפורים ,בקרה
מקצועית למערך האבטחה בקלפיות ומבצעים נוספים.

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

החברה

שליטה – מנמ"ל ,כנסת ,חדר

ביום

ג'

09.04.19

הבחירות לכנסת ה .21-יום זה

למשק וכלכלה אשר הפעילה

מצב משכ"ל וחפ"ק חטיבה.

הוגדר כיום שבתון כללי במשק.

חברות אבטחה אזרחיות והציבה

בנוסף ,שוטרי החטיבה לקחו

עבודת המטה במ"י הובלה ע"י

מאבטחים מוכשרים וחמושים

חלק בתגבור הקלפיות הרבות

מנהלת ארצית וכללה את כלל

ובודקים

בטחוניים

בהתאם

ברחבי הארץ.

נציגי האגפים והמחוזות ובהם

לדרישות

והנחיות

משטרת

רע"ני אבטחה ורישוי במחוזות

חטיבת אבטחה ורישוי.

ישראל

למפתחות

לקחו חלק מרכזי בעמ"ט הכללי

חטיבת אבטחה ורישוי במשך

ההצבה שנקבעו ע"י חטיבת

של חטיבת אבטחה בכל הקשור

ביצעה

אבטחה ורישוי.

לתיאום ופיקוח מול המפקחים

עמ"ט סדור מול החברה למשק

ביום

הבחירות

וכלכלה שזכתה במכרז ארצי

חטיבת אבטחה מבצע ארצי

מערכת

מערך

בהמשך יבוצעו תחקיר ולמידה

האבטחה האזרחי .כמו כן ,נציגי

ממערכת הבחירות לכנסת ה21-

החטיבה איישו מספר מכלולי

ויפורסמו הממצאים.

כשלושה

כספק

חודשים

יחיד

לניהול

התקיימו

האבטחה האזרחית.
האבטחה

האזרחית

בקלפיות

התבצעה

לפיקוח

באמצעות

ובהתאם

ובקרה

עצמו
של

ערכה

המחוזיים

והמרחביים

של

מנהלת הבחירות האזרחית.

המיומנים בהגנה
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"חטיבת האבטחה הפכה להיות

הלאומי ולנדבך מרכזי בעולם

במהלך הכנס הוצגו עקרונות

בביטחון

מורכב

שעסקה

מרכיב

חשוב

הלאומי *"

אבטחה

מאתגר,

ודינאמי".

ממצאי

הוועדה

בהתמודדות עם החוסר הקריטי

ראש חטיבת אבטחה ורישוי ,תת

כנס האבטחה של ישראל

ניצב מוריס חן ,נאם במהלך כנס

מתקיים

בשיתוף

המשרד

לענייני אבטחה במדינת ישראל.

אבטחה של ישראל  ,שמתקיים

לביטחון

הפנים

וחטיבת

בנוסף ,התקיימה בכנס תערוכה

זו השנה הרביעית ברציפות .

האבטחה

במשטרת

ישראל,

בה הציגו כ 20-חברות מגוון

"המציאות הביטחונית המורכבת

ולוקחים בו חלק הגופים המנחים

פתרונות טכנולוגיים חדשניים

מאתגרת את מודל הפעלת הכוח

של מערך האבטחה הממלכתי

לאתגרי אבטחה שונים.

שבנוסף

והאזרחי ,וכן ארגוני אבטחה

למשימות הקלאסיות במניעת

ומודיעין

בוועדת

אירועי אלימות וסדר ציבורי,

ההיגוי של הכנס לוקחים חלק

נושאת באחריותה גם התמודדות

בכירים

לשעבר

משירות

מול איומי הטרור" ,אמר ראש

הביטחון

הכללי,

משטרת

במשטרת

החטיבה.

ישראל,

"בעשור

נוספים.

האחרון

ישראל ,הממונה על הביטחון

העורף הפך לחזית ,והחטיבה,

במערכת הביטחון ,צבא הגנה

בשיתוף אגפי ומחוזות משטרת

לישראל וכן ראשי ארגוני קציני

ישראל וגופים נוספים  -הפכה

הבטיחות הגדולים בישראל.

בתפיסה

מגובשת

ומסודרת

להיות מרכיב חשוב בביטחון

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ענת חן מיכאלי
מחלקת אבטחה  /ק' אבטחת מתקני משטרה
ביום  25.12.18התקבל בכנסת

בדיקות ,מדידות ונטילת דגימות

הצווים והופעה בבימ"ש בהליכים

הסמים

של חומרים ומסירתם למעבדה,

הקשורים לפעולות אלה.

(מתן

כניסה למקומות בהם מתקיים

התיקון קובע כי הפרה של תנאי

סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין

עיסוק בקנבוס למעט מקומות

רישיון

פלילית

עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים

המשמשים למגורים אליהם ניתן

שהסנקציה לצידה היא עונש

להיכנס רק עפ"י צו בימ"ש.

מאסר של שנתיים ימים או קנס

לתיקון

החוק

המסוכנים

פקודת

(מס'

ולמחקר),

)16

2018-

התשע"ט

הינה

עבירה

(להלן" :התיקון") .התיקון אשר

בשיעור של כ.₪ 75,000 -

ייכנס לתוקפו בתאריך ,1.5.19

הרחבת היקף הפעילות ,בצורה

רישיונות

הקנביס

מנגנון

קובע

למתן

משמעותית,

בתחום

לעיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים

הרפואי ושינוי רגולטורי בנושא,

את

לרבות נושא הייצוא ,מחייבים

הנדרשות

מותאם

ולמחקר
המשטרה

ובנוסף,

מסמיך

בסמכויות

מתן

מענה

מקצועי

לפיקוח ואכיפה של פעילות זו.

ייעוד

למציאות המשתנה.

מטרת התיקון היא" :כדי לאפשר

קביעת תפישת האבטחה למיגון

חטיבת אבטחה ורישוי נערכת

את פתיחת שוק הקנבוס הרפואי

וטכנולוגיה

העיסוק

בעמ"ט סדורה להתמודד אל מול

לייצוא מחד גיסא ,ולשמור על

בקנביס רפואי.

ריבוי

שלום הציבור וביטחונו מאידך

ביצוע פיקוח ובקרה על בעלי

בעקבות ההחלטה לייצוא קנביס

קנביס

לצרכים

רפואי ואופן הנחייתם בהיבטי

הנדרשים

לעמוד

אבטחה פיזית וחמושה ,מיגון

גיסא"....
בהתאם

העסקים
לתיקון,

חטיבת

ר'

בתחום

של

רפואיים,

אבטחה ורישוי מוסמך לקבוע את

בדרישות של משטרת ישראל

לשם

בכל הקשור לתנאי אבטחה מיגון

הציבור

צורכי

תנאי

האבטחה

שמירה

על

והמיגון
שלום

ושינוע

התואמים

את

וביטחונו ואלה יהיו חלק מתנאי

המקומות השונים.

הרישיון.

אכיפה – הוצאת צו הפסקה

במסגרת התיקון ניתנו למשטרת

מנהלי ושיפוטי ,מתן קנסות,

ישראל סמכויות הכוללות :סמכות

הגשת

טיפול

לדרוש ידיעה או מסמך ,ביצוע

בבקשות לביטול רישיון ובהוצאת

כתבי

אישום,

העסקים,

אשר

יקומו

וטכנולוגיה.
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רפ"ק בועז ליבנה
מחלקת אבטחה  /ק' בטיחות ברישוי
בימים אלו משלימה משטרת ישראל
את

היערכותה

לקראת

אירועי

האירוויזיון אשר צפויים להתקיים
במאי  2019בת"א.
חטיבת אבטחה ורישוי הינה חלק
ממנהלת שהוקמה לטובת המשימה

במסגרת הערכות משטרת ישראל לאירוח
האירוויזיון והאירועים שמסביב למופע זה
תהיה

סגירה

לנושא

הרחפנים...יוצבו

אמצעים טכנולוגיים שונים מסביב לאותם
אירועים כדי למנוע הפעלת רחפנים פיראטית
אשר תאיים על באי האירוויזיון.

ותפקידה לסייע למחוז ת"א להניע

את תהליך המבצע ולהעביר הנחיות
מקצועיות.
כנציג חט' אבטחה ורישוי במנהלת
העברתי הנחיות מקצועיות בנושא
אבטחה ורישוי על מנת שהאירועים
יתנהלו בצורה הטובה ביותר.

המיומנים בהגנה
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 ,06.03.19מעבר בגין:
בחיפוש ברכב שהגיע מ"אדום" נמצאו זרעי
קנאביס וכסף ,שני נוסעי הרכב נעצרו.

 ,20.03.19מעבר המנהרות:
מפקד המעבר ביחד עם מאבטח נערכו ב"חסם
הפוך" עקב התרעת "עין הנץ" על רכב גנוב.
לאחר שהגיע הרכב למעבר עצר אותו מפקד
המעבר ומיד כשפתח את דלת הנהג ,החל
הרכב בנסיעה תוך שהוא פוגע במפקד ונמלט.
הרכב נמצא בכניסה לכפר חוסן ללא חשודים.
מפקד המעבר פונה במצב קל לקבלת טיפול
רפואי.

 ,04.03.19מעבר מזמוריה:
בבידוק רכב שהגיע מ"אדום" ועוכב לבדיקה
עפ"י התראת "עין הנץ" ,נמצאו שני אקדחים
( F.Nוברטה) -בתא מטען ומתחת לכיסא
הנהג ,במקביל זוהה רכב קשור שהגיע מצד
"כחול" .נעצרו  5חשודים שאחד מהם ד.ח
לגורמי הביטחון.

ענף אבטחה ורישוי מחוז ת"א:
ברשות אזרח שהגיע למחוז ת"א במטרה לבטל
תלונה ,נתפסה ע"י המאבטח סכין גדולה
שהייתה בתוך תיק .לטענת החשוד ,הסכין
משמשת אותו לצרכי עבודה.

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז צפון:

ענף אבטחה ורישוי מחוז צפון:

בתאריך  ,11.03.19התקיימה פעילות אכיפה משולבת

לפני מספר חודשים בוצע ירי לעבר קראוון

בהובלת תובעת רישוי מחוז צפון ,כנגד מגרש מתכות

בבעלות יעד תחנת נצרת ששימש לעסק מסוג

וגרוטאות בכפר ראמה הפועל ללא רישיון וללא

פיצוציה ,בעקבות הירי בוצעה פעילות והוצא

היתרים ובניגוד לצו הריסה שיפוטי של הועדה

צו סגירה מנהלי על ידי משרד הבריאות וכן

המקומית לתכנון ובניה.

הוגש כ"א כנגד בעל העסק בעבירת נעל"ר

במהלך הפעילות בהובלת המשטרה השתתפו גורמי

ובקשה לצו סגירה שיפוטי בשל החשש לשלום

אכיפה :המשרד לאיכות הסביבה ,המשטרה הירוקה,

הציבור.

איגוד המים ,מס הכנסה ,ויטרינר ,חברת חשמל

במהלך תקופת הסגירה המנהלית ,ניתן צו

והיח' הארצית לאכיפת דיני תכנון ובניה.

סגירה כמבוקש ,עד תם ההליכים.

במהלך הפעילות נלקחו דגימות קרקע בחשד לזיהום,

סניגור הנאשם פנה לתובעת רישוי ולאור כתב

נתפסו  3כלבים ,נפתחה חקירה ע"י רשויות המס

האישום ביקש להגיע להסדר טיעון בתיק.

ובתום הפעילות נהרסו סככה ומבנה.

הנאשם קיבל עונש מאסר מותנה ,התחייבות

שני מפעילי המגרש עוכבו לחקירה בעבירת נעל"ר

כספית וצו סגירה שיפוטי וכנס של לא פחות

והפרת צו ,התיק הועבר לתובעת רישוי מחוזית

מ 10-אש"ח ,ובתנאי שהנאשם יפנה את

להגשת כתב אישום והוצאת צו סגירה שיפוטי.

הקראוון שהונח על קרקע מדינה באופן לא
חוקי .השבוע סילק הנאשם את הקראוון.

ענף אבטחה ורישוי מחוז דרום:
בעקבות קטטה במועדון לילה סאגו באילת ,אשר פעל ללא רישיון ומכר
אלכוהול בניגוד לחוק ,נעצר בעל המועדון בחשד שתקף נתין זר
שככה"נ סירב לשלם .בהמשך בוצע שימוע שבסופו הוחלט להורות על
סגירת המקום ( )01.04.19בצו מנהלי למשך  30ימים מחשש לשלום
הציבור ובטחונו.
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רס"ב עפרה כהן
קמ"ן חט' אבטחה ורישוי
תוכנית מיל"ה (או בשמה המלא -
משטרת ישראל למען הנוער)
הינה תוכנית חברתית המיועדת
לבני נוער ופועלת בשיתוף פעולה
עם גורמים שונים – משרד
החינוך ,משרד הרווחה ,הרשות
למלחמה בסמים ואלכוהול ,משרד
הביטחון ועוד.
התוכנית משלבת בתוכה תכנים
רבים וביניהם:
תכנים משטרתיים הכוללים –
נהיגה בטוחה ,סכנה בשימוש
בסמים ואלכוהול ,ביקור במוקד
 100ועוד.
תכנים חינוכיים וערכיים –
הרצאות בנושא מורשת וערכים,
מצויינות ומנהיגות ,סיור בכנסת,
סיור ביד ושם ועוד.
תכנים חוויתיים – סדנאות
מעניינות עוד.
התנדבות בקהילה.
חטיבת אבטחה ורישוי לקחה על

עצמה הובלת פרוייקט מיל"ה
בבית הספר אורט בית הערבה
בירושלים זאת השנה השניה
ברציפות .מדובר על שתי כיתות
ט' ,כ 30-נערות ונערים.
במסגרת הפעילות מועברים לבני
הנוער תכנים משטרתיים ותכנים
חווייתיים בעלי אופי ערכי.
התכנית מלווה ע"י קצינים
ושוטרים מכלל החטיבה.

בתמונה :פעילות  ODTלחניכים

דבר המנהלת  -הגברת רויטל
אמיר
לשמחתנו הרבה תכנית מיל"ה
המשיכה גם בשנה זו לפעול בבית
ספרנו "אורט בית הערבה" בשכבות
ט' ו -י'.
מדובר בתכנית מושקעת ,ייחודית
וערכית שהותאמה במיוחד לבני
הנוער.
התכנית באה לקרב את בני הנוער
למשטרה ,להראות את הפנים האחרות
שלה  -היפות והתומכות ,אלו שלא
זוכות לבמה ראויה.
השוטרים עוברים יחד עם התלמידים
מפגשים ,סיורים ,טיולים ופעילויות
מגבשות אשר פותחות שיח חדש
ושונה .שיח אשר מאפשר לילדים
לצלוח בהצלחה את אתגרי הגיל הכל
כך מורכבים שעומדים בפניהם.
אני מודה לצוות המדהים והמסור
שמלווה אותנו  -רן ,עפרה ורעות
שמרכזת את התכנית במסירות
והשקעה אינסופית.
אין ספק שזכינו ,אנחנו  -הצוות,
והחשובים מכל ,התלמידים.
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רס"ר רעות בוסאני
מחלקת אבטחה  /תקציבאית מוס"ח
בתאריך  2.4התקיים יום
המעשים הטובים .כמידי שנה
חטיבת אבטחה ורישוי נטלה
חלק ביום זה והתנדבה למען
תוכנית
השנה
הקהילה.
ההתנדבות התמקדה בשיפור
מתחם קהילתי בשכונת שמואל
הנביא ,על מנת להפוך את
המקום לשטח ציבורי נעים יותר,
ופעילות
מפגש
המאפשר
השכונה.
לילדי
קהילתית
מתנדבי החטיבה שדרגו את
המתחם וסייעו בהקמת גינה
קהילתית צבעונית שתשרת את

במסגרת
הקהילה בשכונה.
הפעילות ,צבעו פינות ישיבה,
ספסלים ,פחים ,מעקות ,ציורי
רצפה אספו גזם ועוד .הפעילות
הפכה להפנינג שכלל עמדות
הפעלה ,מוזיקה ואווירה מיוחדת
שתרמה לחיבור בין הקהילה
לבין המשטרה .כמו כן ,במסגרת
יום המעשים הטובים ,ליוותה
חטיבת אבטחה ורישוי את
תלמידי ביה"ס "אורת בית
הערבה" אותם היא מלווה
במסגרת תוכנית מיל"ה לפעילות
למען
ערכית
התנדבותית

הקהילה בבית אבות .התלמידים
העניקו שירותי סלון יופי ,
תספורת ,פדיקור ,שתלו צמחים
"דובדבן"
בפעילות
וקינחו
מתוקה במיוחד ,מסיבת ריקודים
סוערת של התלמידים עם דיירי
בית אבות .היה מרגש במיוחד!
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רפ"ק ליליאן סגס
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מוס"ח
בימים אלה הושק אתר אינטרנט אזרחי חדש

לגלוש באתר ולהיות חלק מעולם אבטחה מעניין,

לחטיבת אבטחה ורישוי .חט' אבטחה ורישוי

מאתגר ומורכב .חט' אבטחה ורישוי תשמח

שמה לה ליעד להיות רלוונטית ומחוברת לגורמי

לסייע ,להסביר ,להשיב על כל שאלה וגם לקבל

המונחים ,למושאי האבטחה ולעדכן אד-הוק

רעיונות לשדרוג בתחום עיסוקנו.

באתר תכנים אשר יעניינו ויאתגרו את מערך

כתובת האתר האינטרנט:

האבטחה .האתר יהווה מוקד ידע שוטף אודות

www.police.gov.il/security_division

החטיבה ,עשייתה ,אירועים מיוחדים ,בקרות

כתובת דף הפייסבוק:

וביקורים ,תחקירים ,הנחיות ,נהלים ,פסקי דין

"חטיבת אבטחה ורישוי"

נבחרים וכל חומר מעשיר רלוונטי אחר שיהא
קשור לעולם האבטחה והרישוי .אתם מוזמנים

המיומנים בהגנה
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רפ"ק לוי ברח"ד
ע' תובעת רישוי ארצית
"והיא שעמדה לאבותינו ולנו

הגוי אשר יעבודון דן אנוכי".

שלא אחד בלבד עמד עלינו

כשיש

לכלותינו אלא בשכל דור ודור

ממגננה להתקפה ,עם ישראל

לריפיון וכישלון ולכן יש להתיר

לכלותינו

יוצא ממצריים עם מנטליות של

את הספקות ולצאת ישר -אל

והקב"ה מצילנו מידם"

עבדים אך עם אמונה גדולה,

המשימה והיעד.

עומדים אנו בימים שלאחר חג

ניצב מול איתני הטבע (ים סוף)

עלינו

עומדים

דרך

ברורה,

יוצאים

הדרך לא ברורה והמטרה לא
ידועה

המסע

הספק

מביא

במדבר

ואותך

עליות

כולל

הבחירות וחג החירות ובפתחם

וירידות עד הכניסה של העם

של ימי הזיכרון והעצמאות ,דרך

לארץ  ,ולאחר שנות נדודים של

ארוכה עברנו כעם הנצח אשר

אלפי

שונות,

לא מפחד מארוכה.

זכינו אנחנו להקמת מדינת

שנים

וגלויות

שואלים הפרשנים מהי אותה

קריעת ים סוף

"והיא" שעמדה לאבותינו ולנו ,

וחוצה אותו ,ממשיך במסעו

שנים.

ותשובתם "זכות אבות" לאבות

ונתקל במלחמת עמלק –והעם

אנחנו

בשנת

האומה ניתנה ההבטחה ,הבטחת

לא מוותרים ,המדרש אומר

בעוז

ואמונה

לעם

שעמלק לקח בשבי שפחה אחת

ואבטחה נמשיך לזכור את

שנהפוך

מעם ישראל ,ומיד ויקח יהושוע

אלה שאינם ולצעוד קדימה

מאומה ללא ארץ לנוחלי ארץ

אנשים ויצא למלחמה בעמלק

להישגים חובק עולם "כי את

ישראל והבטחה של "גר יהיה

לפדות

ונוחל

כל הארץ אשר אתה רואה לך

זרעך בארץ לא להם ועבדום

ניצחון.

ועינו אותם  400שנה וגם את

עמלק גימטריה של ספק ,כאשר

היציאה
ישראל

מאדם
,

פרטי

הבטחה

את

השבויה

ישראל בארץ ישראל לפני 71
"חזון"
עם

()71

הבטחה

אתננה ".
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