עורכת ראשית – סנ"צ טוני מרקו ,גרפיקאית  -רס"ר שרית אסרף
שוטרים שוטרות ואנשי מערך האבטחה האזרחי! כחלק מהנגשת מידע
וידע מקצועי מובא לעיונכם ולשימושכם מידעון מספר  2הכולל תמצית
תחומי העשייה .בראשית דבריי ברצוני להודות לכלל מערך האבטחה שעמד
במספר אתגרים משמעותיים בתקופה הנסקרת ,מאי ויוני ,החל מאירועי יום
העצמאות עבור באירועי האירוויזיון ועד אירועי רשב"י בהר מירון ועוד .נוכחתי
לראות שילוב של מעגלי אבטחה אזרחי לצד משטרה – המפתח להצלחת
האירועים .בתקופה זו ,פגשתי ולמדתי מעשרות גופים המובילים בתחום
האבטחה :פורומים מנבטים מונחים ולא מונחים ,ימי עיון ,תערוכות ,מכללות ,בתי
ספר ,חברות טכנולוגיה – חדשנות באבטחה ,מפגשים עם בעלי חברות פרטיות,
מובילי הספורט במדינה ועוד ,וחזקה בליבי  ,שמערך האבטחה האזרחי
מהווה מרכיב חיוני בביטחון הלאומי ומהווה מעגל תומך חשוב לצד גורמי
הביטחון השונים וכן שאבטחה זה מקצוע! ברצוני למנות בתמצית עבודות
מטה שהבשילו ונמצאות על שולחני :
 ספר איום ותרחישי הייחוס ,שתואם עם חלק מהגופים  -לקראת הפצה.
 כתיבת תורת אבטחה ,צוות פנימי שוקד בנושא ובהמשך ישולבו בעלי
תפקידים מרכזיים בתחום.
 נהלים – לאחרונה ,הופץ נוהל מסיבות טבע המסדיר הנושא .המשך עמ"ט
לבחינת כלל הנהלים ובכלל זאת הפיכתם לבלמ"ס.
















תיקוף תכנית אבטחה ( פק"מ)  -לקראת הפצה לאחר תאום  -יתבצע אחת לשנתיים (כיום  5שנים).
בחינת תפיסות אבטחה – בעמ"ט מתקדם  :תפיסת קניונים ,רכבת ישראל ,רשתות שווק מזון ,מתקני משטרה ועוד.
הכשרות – תחום מרכזי בעשייה:
 ספר תו תקן למכללות ולבתי ספר בשלבי תאום לקראת הפצה.
 השתתפות נציג חטיבה בכל הכשרות מנבטים במכללות ולא רק...
 הכשרה חדשה בתחום מנהלי ספורט ואירוע תחת כיפת השמיים (משלים למנבטים).
 בחינת קריטריונים לקורס מנהלי אבטחה.
 מיזם חיילי צה"ל לאבטחה "מגן לאומי" – הושק בכנס מרשים בהובלת צה"ל ומנכ"ל ארגון חב' האבטחה.
רחפנים – התקיים כנס ,בימים הקרובים תופץ תפיסה ונוהל "מענה לאיום הרחפנים לגופים המונחים".
קנביס רפואי – הנוהל המסדר בשלבי תאום ,סוכם גאנט היערכות של המערך ובמהלך חודש אוגוסט יתקיים כנס בנושא.
מעברים  -בוצע כנס אבטחה בעוטף י-ם ,יצא לדרך פרויקט הרחבת הסחר לשומרון ,המשך עמ"ט מעבר אלנבי זאת ועוד.
מניעת אלימות בספורט – בוצעו מספר מפגשים עם ראשי התחומים .על הפרק תכנית הסברה ובחינת היקף הסדרנים.
בחירות לכנסת ה – 22 -צוות מהחטיבה ,יתמוך בהערכות מערך האבטחה האזרחי בהובלת משכ"ל.
חיזוק המערך דרג הנפרס -פרויקט "האדיר באבטחה"  :הענף במחוז ,תובעי ורישוי ועוד
מצוינות באבטחה ורישוי  -על הפרק מדידת תשומות ותפוקות אנשי המערך ובכך אגבור המקצועיות והשרות (פרס מפכ"ל.)...
החטיבה למען הקהילה – ב 19 -ביוני נערך סיכום מרגש ל –  23בוגרי פרויקט מיל"ה (מ"י למען הנוער) ,בהובלת קמ"נית החטיבה.
תחקירים – הופץ תחקיר בלמ"ס ,ללמידה אודות אירוע תקיפת מאבטחים בפארק המים "ימית  "2000ועל הפרק תחקירים נוספים.
עולה בפניי כמעט בכל ביקור ,שנדרש מהמאבטח תפקידים והכשרות נוספות ...אני מסכים .ואולם לא נשכח שתכליתו המרכזית של
מערך האבטחה הינה למנוע את האירוע הבא ובעת אירוע לתת מענה מקצועי לנטרול המפגע וצמצום הפגיעה בחפים
מפשע  ,ולצורך כך צריך לבצע אימון ירי שנותן מענה.
לסיכום,
 חטיבת האבטחה ,שמה את יהבה במקום הטבעי שלה – מהגנה ...להתקפה ! ליזום להיות פרואקטיביים ,לחזק ממשקי עבודה
 ושיתופי פעולה ,להיות קשובים לאבטחה במציאות משתנה המחייבת אותנו בהתייעלות ,בחדשנות טכנולוגית שלא יכולה
להוות תחליף להון האנושי וניהול סיכונים  .אני קורא לכם להיות שותפים ולהשפיע.
 אתם מוזמנים לבקר באתר פייסבוק שלנו=שלכם "חטיבת אבטחה ורישוי" ולעמוד מקרוב אחר הפעילות.
 כולי תקווה כי תפיקו את המירב מהמידע המובא בפניכם  -לבד אנחנו יכולים לעשות מעט – אך יחד אנחנו שווים הרבה יותר!
 כלל המערך עומד לשירותכם ,נשמח לסייע בכל עת!

יחד נעשה ונצליח!
המיומנים"ד
תנ"צ מוריס חן  ,עו
בהגנה
ר' חטיבת אבטחה ורישוי
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גיליון יוני  2019של מצודה – ראיון עם
רח"ט אבטחה ורישוי ,ראיון עם רמ"ח
מעברים ותשתיות על האיום האווירי,
ראיון פרישה עם סמנכ"ל ביטחון במשמר
בתי המשפט וראיון עם ר' אגף בכיר
לחירום ,ביטחון ,מידע וסייבר במשרד
המשפטים.

דבר רח"ט אבטחה ורישוי
תנ"צ מוריס חן
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ביטחון מעברים
סנ"צ אייל זילברמן
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תשתיות
סנ"צ שלמה הרשקוביץ
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מיגון ואבטחה
רפ"ק גל קוצ'וק
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סנ"צ רפי מיארה

5
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סנ"צ אבי טויטו ורפ"ק שירה יוליוס

8-9

מוסדות חינוך
רפ"ק ליליאן סגס

10-11

גופים ציבוריים
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רפ"ק ליאור צדוק
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תביעות ברישוי
רפ"ק רעות מרציאנו

19-22

אג"מ
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אירועים ראויים לציון במחוזות
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רפ"ק ליליאן סגס

27
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28

קורס בקר אבטחה ורישוי מוסמך
רס"ב אודי כהן

29

קורס בקר אבטחה ורישוי מוסמך
רפ"ק שלומי כהן

30

אירועי יום העצמאות ה 71 -למדינה
סנ"צ מיה וינקלר

31

אירוויזיון 2019
רפ"ק בועז ליבנה

32

בחינת תורת האבטחה
סנ"צ ירון ארם

33

משטרה וקהילה
רס"ב עפרה כהן

34

פרידה מרח"ט אבטחה ורישוי יוצאת
רפ"ק אלון קסוס

35

סיור לימודי חט' אבטחה ורישוי באילת
רפ"ק אלון קסוס

36

מהמקורות
רפ"ק לוי ברח"ד

37

מיזם מאבטחים "מגן לאומי" ,עמ' 8

ביקור במשרד החינוך ,עמ'10

המיומנים בהגנה

1

סנ"צ אייל זילברמן
מחלקת מעברים  /רמ"ד ביטחון מעברים
בתאריך  11.6.19התקיים כנס אבטחה בעוטף ירושלים.
בכנס השתתפו פיקוד עוטף ירושלים ,מנהלי חברות
האבטחה ,מנהלי בית ספר שבו מוכשרים המאבטחים,
ונציגי מדור בט"מ במחלקת מעברים ותשתיות .מטרת
הכנס להכין את כניסת החברות החדשות בתאריך 1.7.19
וזאת לאחר עבודת מטה ארוכה שכללה בין היתר את
כתיבת מכרז עוטף ירושלים .חמישה שינויים עיקריים
אשר יביאו לשיפור במערך האבטחה הם :א .שיפור
האמצעים העומדים לרשות המערך ב .העלאת שכר
המאבטחים ג .מעבר לקורס בכיר ב' בן  24ימים ד .עמידה
בתקני האבטחה כפי שנדרשו על ידי החטיבה ומעבר
לעבודה במשמרות של  8שעות .ה .כניסת בודקים
אזרחיים למעבר הטבעת המזרחי .בכנס הוצגו כל
האמצעים החדשים של המאבטחים ,הוצגה תפישת
האבטחה במעברי עוטף ירושלים ,ותיאום ציפיות להמשך
הדרך.
מדור ביטחון מעברים ימשיך ללוות את כניסת החברות
החדשות לאורך כל הדרך.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ שלמה הרשקוביץ
מחלקת מעברים  /רמ"ד אבטחת תשתיות
תרגיל חב חשמל:
בחודש מאי התקיים תרגיל שנתי ארצי ״שמיים לוהטים״
של חברת חשמל.
התרגיל התרחש במספר מתקנים בפריסה ארצית וכלל
תרחישי בטחון חירום והצלה בשת״פ בין ארגוני ,כוחות
חבירים וכוחות ההצלה .בתוך כך נטלו חלק קציני המדור
וקציני אבטחה במחוזות.
יישר כח לכלל העוסקים במלאכה.

תאורה ביטחונית ידידותית לסביבה:
בשל היותם של רבים ממתקני התשתית בשטחים פתוחים
בה מתקיימת סביבה טבעית של חי וצומח ,הוברר ע״י
מחקרים שהציגה רשות הטבע והגנים כי התאורה
הביטחונית במתקן וסביבתו מסבה לאלה נזק.
רט״ג הפועלת מתוקף חוקי הגנת חיות הבר ,הטבע והגנים
וכן תקנות לערכי טבע מוגנים ,פנתה למדור בבקשה לבחינת
חלופות.
בדיון משותף שהתקיים בחודש יוני בראשות רמ״ד
ובהשתתפות מדור מיגון ואבטחה ,נבחנו אמצעי תאורה
העולים בקנה אחד עם דרישות האבטחה ושאינם מזיקים
לסביבה ,אלו יאושרו לשימוש בתקן שיפורסם עם השלמת
העמ״ט.

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

משטרת קדמה – תפיסת אבטחה ומיגון
במסגרת בניית תחנת משטרת קדמה (טייבה) המתוכננת
להתאכלס בחודש אוקטובר  2020החלו במקום עבודות
המיגון שאופיינו ע״י מדור מיגון ואבטחה בחטיבת
אבטחה ורישוי.
בשת״פ מלא עם גורמי השטח ממחוז מרכז גובשה
תפיסת האבטחה ובשלב ראשון נבנתה גדר היקפית
ומחסני נשק ע״פ מפרטי המשטרה.
בהמשך יותקנו מצלמות אבטחה ובקרות כניסה לשם
מידור אגפים ושער הרכב שהותקן בכניסה לתחנה
כמענה לרכב מתפרץ הוא הראשון מסוגו בארץ.

מיגון בפרוייקט נט"ע ת"א:
נציג מדור מיגון ואבטחה נפגש עם מנכ"ל חברת  MTRSהנותנת פתרונות אבטחה הנדסיים וטכניים לפרויקט נת"ע באזור
גוש דן.
הביקור היה במנהרות נת"ע וכלל הצגה בשטח של הפתרונות לצרכי האבטחה המורכבים בפרויקט.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ רפי מיארה
מחלקת מעברים  /רמ"ד חבלה במעברים
מבצע בידוק דואר החשוד כדו"ש.
בתאריכים 15-20למאי  2019התקיים
מבצע בידוק דואר המיועד לעזה,
דואר שהוחשד על ידי הדואר כמכיל
פריטים המוגדרים כדו -שימושיים.
סה"כ הוחרמו  372חבילות שהכילו
פריטים דו -שימושיים.
עיקרי פריטי הדו"ש שהוחרמו:
ציוד לצילום :מצלמות נסתרות ,גלאי
מצלמות ,עדשות ,מצלמות go
.pro.
אביזרים לכלי נשק :נרתיקים
לאקדחים ,ידיות אחיזה ,כוונות.

לבוש צבאי :מעילים ,נעליים מסיכות
פנים.
ציוד תקשורת :ראוטרים ,מאתרי
תדרים ,אנטנות ,טלפון שטח.
שונות:
מכונות חריטה ,מכשירי ניפוח בלונים,
מיקרוסקופים דיגיטליים ,לייזרים ,מדי
טווח לייזר,
רחפנים ,מנועים לרחפנים ,.קסדות
לאופנועים ,משקפי  ,V.Rמצפנים,
מלחמים אלקטרוניים ,מכשירי
 ,g.p.s.מנגנון לכרית אויר ,חומר
גלם למדפסות תלת מימד,

כ 200-רכיבים אלקטרוניים ,פנסים
צבאיים ,פנסי צלילה ,משקפות ועוד.

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

בתאריך  29.04.19עת היו במשמרת ,קיבלו מאבטחי

אותה רכשו במסגרת עבודתם כמאבטחים הינם בעלי

בימש שלום קריות קריאה על אדם השוכב ללא הכרה

חשיבות עליונה והיו להם השפעה מכרעת על סיכויי

בחניון בית המשפט .הם הגיעו במהירות וביצעו בו

האדם לשרוד .בתאריך  19.5.19במסגרת ספ"כ חטיבת

פעולות החייאה תוך שימוש בדפיברילטור ובזכותם ניצלו

אבטחה ורישוי ,הוענקו להם תעודות הוקרה עי רח"ט

חיי אדם .אין ספק כי הידע והמיומנות בעזרה ראשונה,

אבטחה ורישוי תנ"צ מוריס חן .יישר כח.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
בתאריך  19.6.19התקיימה הרצאה של דינו בוקשפון ,מאבטח
בעל מוגבלות ,לעובדי בית המשפט בחיפה ,על שילוב בעלי
מוגבלויות בעבודה ובקהילה .דינו הינו אחד מתוך  15מאבטחים
בעלי מוגבלות המשרתים בבתי המשפט השונים ברחבי הארץ.
יישר כח!!

המיומנים בהגנה
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סנ"צ אבי טויטו
מחלקת אבטחה /רמ"ד הכשרות

מיזם מאבטחים "מגן לאומי" יוצא לדרך.
בתאריך  10.06.19נערך כנס יריית הפתיחה למיזם ,במסגרתו
כ –  2000חיילים העוסקים באבטחת מתקנים בצבא
ומועסקים במסגרת שבוע שבוע ,יועסקו כבודקים ביטחוניים
במערך האבטחה האזרחי בשבוע שבו שוהים בחופשה.
למיזם שותפים משטרת ישראל  -חטיבת האבטחה והרישוי,
צה"ל  -מערך אבטחת מתקנים וחברות האבטחה שהוצגו
ע"י מנכ"ל ארגון חברות האבטחה – מר פיני שיף.
למיזם חשיבות רבה לחיילים מאבטחים – מאפשר עבודה
סדורה בחופשה ועם שחרורם מצה"ל וכן בשורה למערך
האבטחה האזרחי שכן מיזם זה ימלא את השורות החסרות
בבודקים ביטחוניים צעירים ומוכשרים.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק שירה יוליוס
מחלקת אבטחה  /ר' תחום מכללות
בסיום עבודת מטה סדורה שהתקיימה
בחטיבת

ובקרה ממוחשב.

ברמת השטח.

המכללות

הדיווח הממוחשב באמצעות מערכת

אין ספק שמהלך זה ישדרג את רמת

מונחות משטרת ישראל החלו בדיווח

או"ר יועבר לחטיבת האבטחה/מדור

הפיקוח והבקרה של חטיבת האבטחה

ממוחשב על כלל ההכשרות.

הכשרות וניתן יהיה לפקח ולבקר על

והרישוי בכלל ההכשרות בדומה

כל מערך ההכשרות והרענונים.

למערכת הממוחשבת של מערך

הכשרות,

האבטחה
ביוני

והרישוי/מדור

האבטחה

והרישוי

לבצע

פיקוח

האבטחה והרישוי ,הן במטה והן

2019

המכללות מבצעות קורסים וריענונים
של מפעילי מוקד ,רמ"שים ומנהלי
אבטחה.
עד היום הרישום בוצע במכללות
בלבד ,ללא יכולות של חטיבת

בהמשך אנו נערכים לשלב ב' בתכנית

האבטחה

– כלל הנתונים ממערכת "או"ר"

מאבטחים ובודקים ביטחוניים.

יחוברו

למערכות

בביה"ס

המכשירים

המשטרתיות

לשימוש כלל קציני ושוטרי חטיבת

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ליליאן סגס
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מוס"ח
בתאריך 30.05.19
התקיים ביקור רח"ט
אבטחה ורישוי ורמ"ד
מוסדות חינוך במטה
הביטחון של משרד
החינוך ,בראשות
סמנכ"ל ,ר' אגף
הביטחון ,בטיחות
ושעת חירום ,ר' אגף
ביטחון ,מוסדות חינוך,
קב"ט ארצי מתקני
משרד החינוך ,מנהלת
אגף הכשרות והדרכות
ביטחון

בתאריך  06.06.19נערך שולחן עגול ברשות המקומית נתניה בהשתתפות ק' מדור מוס"ח רפ"ק
אלכורת יניב ,ק' אבטחה נתניה פקד צחי הכט ,נציגי משרד החינוך ,מנהל אגף הביטחון בעיריית
נתניה וכלל קב"טי המוס"ח ברשות .במהלך הדיון הועברו לקב"טים עיקרי ממצאי אירועים חריגים
בהם היו מעורבים מאבטחים ,הנחיות לטיפול במאבטח ,כ"כ הוצפו תקלות שעלו מבקרות התחנה
במוסדות החינוך.
המיומנים בהגנה
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רפ"ק ליליאן סגס
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מוס"ח
בתאריך 23.05.19
התקיים ביקור ר'
חטיבת האבטחה
והרישוי ור' מדור
מוסדות חינוך
במחלקת הביטחון
בעיריית תל אביב,
במהלך הביקור
הוצגו מבנה
הארגוני של
החטיבה ,תחומי
אחריות הקב"טים,
משל" ט מב"ט,
תפיסת הפעלה
של המחלקה
והצגת תחומי
עשייתה

בתאריך  30.05.19הוענקה
תעודת הוקרה לבקרית
מוסדות חינוך מחוז מרכז
לרס"ר רינה צ'קול ע"י ק'
אג"מ מרכז ורע"ן אבטחה
ורישוי מחוז מרכז ,על
פועלה לקידום מערך
אבטחת מוסדות החינוך

במחוז מרכז.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק יורם מלכה
מחלקת אבטחה  /ר' תחום משרדי ממשלה וגו"צ
ביום ה  16.5.19נערך תרגיל בהמשך למש"מ ברשות
רמ"ד אבטחת גו"צ שהתקיים מס' שבועות קודם לכן ליח'
תח"צ י-ם ורק"ל י-ם בשת"פ אג"מ מחוז ירושלים.
מטרות התרגיל;
 בחינת השת"פ ודרכי התקשורת באירוע פח"עיבדיקת זמן המענה לאיתור חשודים בפח"ע ואופןהטיפול בח"ח.
בסיום התרגיל נערך תחקיר בעקבותיו נכתב נוהל שת"פ
בין גופי התח"צ.

בתאריך ה 16.06.19 -הוענקו תעודות הערכה ע"י
רח"ט אבטחה ורישוי למאבטחי משרד מבקר המדינה -
למיכל אלפסי ולרואד ביבאר על עיכוב חשוד שתקף
מינית אישה בסמוך למתקן בת"א .בפעולתם המהירה
הפסיקו את העבירה ועיכבו את החשוד עד להגעת כח
משטרה .בפעולה זו הפגינו המאבטחים מקצועיות,
חתירה למגע ונחישות הראויה להערכה רבה.
יישר כוח!

לאחרונה בהמלצת חט' אבטחה ורישוי /מדור גו"צ אישר
השר לבט"פ סמכות ליווי בתנועה למאבטחי משרד
מבקר המדינה בהתאם לסמכותו בסע'  3ב' לחוק
הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים .
ובכך מצטרף משרד המבקר למשרדי הממשלה שקיבלו
בעבר היתר דומה .מדובר בסמכויות מאבטחים לאבטחה
חמושה מחוץ למתקן.
במקביל עודכן נוהל חטיבתי אבטחת עובדים מחוץ
למתקן שמספרו 90.030.130
בהצלחה!.

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

בתאריך  11.6.19התקיים פורום מנב"טי משרדי ממשלה ברשות רח"ט אבטחה ורישוי .הפורום התקיים בחסות
משרד הרווחה במרכז שלווה בי-ם בהשתתפות  21מנב"טים ,רמ"ד הכשרות סנ"צ אבי טויטו ,ר' תחום פיתוח
הדרכה רפ"ק רן בן חמו ,ר' תחום משרדי ממשלה וגו"צ רפ"ק יורם מלכה וק' אבטחת גו"צ פקד רן שושני.
בפורום הועברה סקירה ועדכונים שוטפים ע"י רח"ט אבטחה ורישוי ומענה לשאלות שהועברו מראש.
בהמשך נערך שיח פתוח בו הועלו סוגיות שונות להתייחסות החטיבה.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ מיה וינקלר
מחלקת אבטחה  /רמ"ד רישוי
הילולת הרשב"י בהר מירון

רביעי  ,22/5החל משעות צהריים ,החלה תנועה של

בתאריכים  ,22-23/5התקיימו חגיגות מירון  -הילולת

עשרות אלפי מבקרים להר .מנהלת האבטחה והרישוי

הרשב"י במירון .האירוע נוהל ע"י ממ"ז מחוז צפון,

המחוזית כללה :

כאשר ראש מנהלת האבטחה והרישוי המחוזי היה רע"ן

ראש מנהלת – רע"ן אבטחה ורישוי מחוז צפון ,מנהלת

אבטחה ורישוי מחוזי רפ"ק מיכה טובול ,אשר הסתייע

כוללת של כ  35-שוטרים ,סגן ראש מנהלת– ק' רישוי

בקצין רישוי מחוזי רפ"ק שמואל פיאמנטה ,בבקר

מחוזי מחוז צפון ,מאמץ מתחם ההר ,מאמץ מתחם

הרישוי מיכאל בן שבת ובבקר הרישוי של תחנת נצרת

מושב ,מאמץ מורשי מעבר ,כ 700 -בודקים ביטחוניים ו-

רס"ב מאיר אסולין .המדובר באירוע הדתי הגדול מסוגו

 4מנב"טים .האירוע עבר בשלום ,בהצלחה רבה ואף

בישראל ,בו לוקחים חלק כחצי מיליון מבקרים! ביום

הוגדר כאירוע המוצלח ביותר מזה שנים.

פרוייקט מצויינות במערך אבטחה ורישוי
נושא המדידה והמצוינות ,במערך האבטחה ורישוי ,נבחר כיעד מרכזי לשנת העבודה 2019-2020
בחטיבת האבטחה והרישוי.
המערכות ה'מחשוביות' הקיימות היום במשטרת ישראל ,יכולות להפיק מס"ד נתונים /דוחות/
וניתוח נתונים ,המטרה היא לעשות שימוש במסד הנתונים כדי ליצור אחידות בקרב כלל אנשי מערך
האבטחה והרישוי ,לטייב את תהליך הפיקוח והבקרה ,למדוד את פעילות המערך באמצעות מערכות
המחשוב ,ולבסוף לקבוע מפעל מצוינות לאנשי המערך.
בימים אלה נבחנים הקריטריונים בהם יבחן המערך .פרוייקט המצויינות יחל ביולי .2019
"מה שלא מדוד רדוד".
המיומנים בהגנה
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רפ"ק אייל פורטל
מחלקת אבטחה  /ר' תחום טיוב רגולציה
בתאריך  05ביולי התקיים כנס מנהלים ומנהלי אבטחה של קניונים בים המלח .במהלך הכנס הרצו רמ"ד רישוי ורח"ט
אבטחה ורישוי בנושא תפיסת אבטחה חדשה לקניונים ותהליכים בתחום הרישוי והרגולציה.

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

בתאריך ה 15.05.19-נערך משחק גמר גביע המדינה
בכדורגל בין מכבי נתניה לבין בני יהודה באצטדיון סמי
עופר בחיפה.
באצטדיון היו  28000צופים .החוליה למניעת אלימות
בספורט במחוז צפון בפיקודו של רפ"ק בני אביר ביקרו
במקום יחד עם ר' תחום מניעת אלימות בספורט רפ"ק
שיר גולוס.

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

בתאריך ה 25.06.19 -התקיים מפגש של רח"ט אבטחה ורישוי ורמ"ד מניעת אלימות בספורט יחד עם ראשי
קבוצות ליגת העל בכדורגל ומנהל הליגות המקצועיות בישראל .הרח"ט הציג את תחומי האחריות והעשייה של
חטיבת האבטחה ,הרחיב לגבי סוגיות שעומדות על הפרק בתחום :הכשרת כוח אדם באבטחה ,כנסים במחוזות
כהיערכות לעונת הספורט  .2019-20המדיניות היא להיות קשוב ולפעול תוך שילוב ידיים .בכל מקום בו ניתן וצריך
להשפיע אנחנו נהייה ונסייע לקדם פתרונות .בנוסף ,סקר הרח"ט את נתוני הפשיעה והפרות הסדר בספורט
בהשוואה לעונה הקודמת .המשיך והתייחס להיקף השיטור בתשלום ויחס כוח האבטחה האזרחית .אנחנו רוצים
להיות שותפים בנושא ההסברה ,נפעל לקדם מפגש עם רשויות האכיפה ובתי המשפט כדי לייצר שפה משותפת
ולאתר פתרונות שאינם הערוץ הפלילי כנגד מפרי הסדר בספורט .לסיכום הודה לבעלי וראשי הקבוצות מליגת העל.

בתאריך  25.06.19נערך מפגש רח"ט אבטחה ורישוי ,רמ"ח
אבטחה ורמ"ד מניעת אלימות בספורט עם ראשי איגוד הכדור
סל בהשתתפות היו״ר המנכ״ל וצוותם .על הפרק לקחים
והערכות לפתיחת הליגה .כמו כן סוכמו פעולות לשיפור וכל
זאת לטובת האוהדים.

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

ובמקצועיות רבה.

בתאריך  12/5/19העניק רח"ט אבטחה ורישוי תעודת

לאחרונה ,טפלה שרית בתופעה של הצקות מתמשכות

הערכה לרס"מ שרית מרקמן ממחוז ירושלים לאור

לחברי כנסת – והביאה למיצוי חקירה שבסיומה הוגש

הצטיינות בטיפול באישי ציבור מאוימים.

כתב אישום ב –  37תיקי חקירה.

שרית משמשת כחוקרת בתחנת מוריה.

יישר כח!

לפני כשמונה שנים קבלה שרית את האחריות לריכוז
הטיפול בתלונות חברי הכנסת המאוימים.
מאז ועד היום ,למרות שעברה מספר תפקידים,
ממשיכה שרית לשמש כרפרנטית לעניין חקירות
אישים מאוימים בתחנה והיא עושה זאת במסירות

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
אחד ,החליט בית המשפט לדחות את

תופעה שמכתימה ומפריעה לקיום

פסטיבל הדוף – סירוב מודיעיני
(עת"מ  ,12911-06-19עע"מ )3884/19

העתירה

סירוב

מסיבות טבע רבות משתתפים.....

תביעות רישוי מחוז צפון

המשטרה על כנו .החלטת בית

בהסכמת המערערים עיינתי במעמד

המשפט המחוזי התקבלה ביום חמישי

צד אחד במידע המודיעיני שהוצג

בקשה לאישור פסטיבל הדוף שעתיד

 .6.6.19למחרת ,ביום ו' 07.6.19

בפני וניהלתי שיח ושיג במעמד צד

היה להתקיים בתאריכים  7-9ביוני

הגישו המארגנים לבית המשפט

אחד

הרלוונטיים

סורבה על ידי המשטרה ביום 4.6.19

העליון ,בקשה לסעד זמני במסגרת

במשטרה .על אף שהמערערים העלו

וזאת לנוכח מידע מודיעיני ממנו עלה

ערעור שהוגש על ידם ,על פסק הדין

הן בבית המשפט המחוזי והן בפניי

כי נשקף סיכון חמור לשלם הציבור

של בית המשפט לעניינים מנהליים

הצעות שונות והיו נכונים להוסיף

שאמור להשתתף באירוע .מפיקי

בנצרת .בית המשפט בחן בכובד ראש

כמעט כל תנאי על מנת להפיס דעתה

הפסטיבל ,מזה כ 15 -שנה ,הגישו

את הבקשה ולאחר שנחשף לחומר

של המשטרה הגעתי למסקנה כי

עתירה לבית משפט מחוזי בנצרת

המודיעיני ,החליט לדחותה.

לנוכח המידע המודיעיני שהוצג ,לא

לעניינים

"הסכנה לציבור נובעת מצפי לסחר

ניתן להקהות עוקצה של הסכנה

מנהליים .לאחר שבית משפט בחן את

בסמים במהלך האירוע .המדובר

באמצעים אחרים".

החומר המודיעיני ושמע את נציגי

בתופעה נלוזה ,שכבר גבתה חיי אדם

המשטרה בדיון שקיים במעמד צד

ופגעה במשתתפים במסיבות טבע,

בשבתו

כבית

משפט

ולהשאיר

את

עם

הגורמים

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
תחנת ירקון משטרת ישראל נ' דקלה

ניתן להורות על הפסקת עיסוק בעסק

משתתפים בעקבותיה נסגר העסק ע"י

גלילי ואחרים-צ"מ 49550-05-19
תובע רישוי מחוז תא ותובעת רישוי
מרחב דן

מכוח סעיף זה גם אם לא הוגש כתב

קצין משטרה למשך  30יום .במהלך

אישום ואף אם לא ננקטו פעולות

ימי הסגירה ,הוגשה הבקשה לסגירה

אכיפה אחרות.

באמצעות צו שיפוטי כאמור.

לראשונה ,נעשה על ידינו שימוש

השופטת עדי יעקובוביץ (מקומיים

בסעיף זה עת הוגשה לבית משפט

ת"א) עיינה בחומר הראיות וקיבלה

השלום בתל אביב בקשה לסגירת

במעמד צד אחד את בקשת התביעה

מועדון ריקודים.

והוציאה צו סגירה מידי לעסק.

במסגרת תיקון  34לחוק רישוי עסקים,
שנכנס לתוקפו בתאריך ,01.01.19
נוסף סעיף 22ב שעניינו מתן צו
הפסקה

שיפוטי.

הסעיף

מקנה

לבימ"ש שלום  /עניינים מקומיים
סמכות להורות על סגירת עסק שפועל
ללא רישיון או בניגוד לתנאיו .צו
הפסקה זה אינו מותנה בנקיטת הליכים
נוספים לפי חוק רישוי עסקים ולכן

בקשת בעלי המועדון לקבל רישיון
עסק סורבה על ידי מספר נותני אישור,
ביניהם משטרת ישראל .חרף כך,
המועדון

המשיכו

בעלי

במועדון

התרחשה

להפעילו.

קטטה

רבת

המיומנים בהגנה

20

רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית

בין התאריכים  23.6-27.6התקיימה השתלמות לתובעי רישוי מעל הארץ .במסגרת ההשתלמות הועברו הרצאות בתחומים
משפטיים שונים שרלוונטיים לעבודת התובעים .רח"ט אבטחה ורישוי פתח את ההכשרה והתייחס בדבריו לחשיבות המערך
ולעבודתו המשמעותית

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מד"י נ' מבארק חסן ואחרים(רע"ס )1532-08-18
מד"י נ' אדם ואחרים (רע"ס )8071-08-18
בקשה לעיכוב ביצוע צו סגירה
תביעות רישוי מרחב יפתח
בתאריך  19.05.19דחתה השופטת הר נוף שתי בקשות שונות לעיכוב ביצוע צו סגירה שיפוטי .הבקשות הוגשו על ידי
צדדים שלישיים המשמשים ככסות עבור אחרים (קופים) בשני פאבים שמנוהלים על ידי זרים.
הפאבים נמצאים ברחובות ראש פינה  23וענתבי  15שבתל אביב.

וליד שלהוב (ת"פ -)36669-11-18ניהול תחנת דלק
תביעות רישוי מחוז ירושלים

במועדים שונים תידלק הנאשם רכבים מתוך מכלית דלק שנשא על רכבו הפרטי
השופטת מאיה אב-גנים מבית משפט השלום בבית שמש כבדה את הסדר הטיעון שהציגו הצדדים
והשיתה על הנאשם את העונשים הבאים:
 .1מאסר על תנאי לתקופה של  3חודשים ל 3 -שנים.
 .2קנס כספי בסך של ₪ 10,000
 .3התחייבות להימנע מביצוע העבירה ל – שנים ובסך של ₪ 100,000
 .4רכב שברולט סילבראדו חולט ושוויו הוערך ע"י ק /חילוט בסך של ₪ 30,000
 .5חולט כסף תפוס בסך של ₪ 5923
סה"כ קנס מצטבר של !₪ 46,000

מד"י נ' רמי איפרגן (ת"פ -)69915-01-17נעל"ר והפרת צו שיפוטי
תביעות רישוי מחוז מרכז

הנאשם הפעיל פיצוציה בה הוגשו משקאות משכרים בניגוד לצו סגירה שיפוטי .כתב האישום ייחס לו עבירות של ניהול
עסק ללא רישיון ואי קיום צו.
התיקים שנוהלו על ידי תביעות רישוי מחוז מרכז ועל ידי הרשות העירונית אוחדו ונדונו לפני השופטת רבקה גלט שהטילה
על הנאשם ,במסגרת הסדר טיעון ,עונש של ארבעה חודשי מאסר (בעבודות שירות) ,מאסר על תנאי ,התחייבות בגובה
 ₪ 60,000וקנס בסך .₪ 30,000
המיומנים בהגנה
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רפ"ק מאיר אהרוני
ק' אג"מ חטיבה

בימים אילו הסתיימה עבודת מטה לגיבוש איומי ותרחישי הייחוס לשנים  2019-2020לגופים המונחים .חוברת תופץ
במהלך חודש יולי .2019
בתאריך ה 09.06.19-אירע חריג של תקיפת מאבטחים בפארק המים "ימית  "2000שאף סוקר תקשורתית בהרחבה.
בעקבות האירוע בוצע תחקיר מקצועי מול מערך האבטחה של הפארק וממצאיו הופצו לשטח ברמת סיווג בלמ"ס
ללמידה רוחבית .חטיבת אבטחה ורישוי רואה בתחקירים כלי עבודה חשוב ללמידה ולהתייעלות ועל כן ,יופצו
התחקירים ,ככל שניתן ברמת סיווג בלמ"ס וזאת על מנת שיונגשו עד אחרון המאבטחים.

good

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז דרום:
בעקבות אירוע תקיפה ב 03/6/19-בעסק מסוג
פאב ליד כל בו יוש ,שמנוהל ע"י נתין אריתראי
ללא רישיון עבודה ,בו נמכרים ונצרכים משקאות
משכרים ,בוצע שימוע סגירה בראשות קמב"צ
ענף אבטחה ורישוי מחוז חוף:
סיכום מבצע בקרות משולב ענף אבטחה ורישוי
מחוז חוף ביחד עם אגף לרישוי כלי ירייה משרד
לבט״פ חיפה ,בעסקים לייצור חלקי/אביזרי כלי
ירייה בתחום מחוז חוף.
במסגרת המבצע נבדקו  4עסקים  1בתחום
מרחב מנשה /תחנת זיכרון יעקב והשני 3
עסקים בתחום מרחב אשר/תחנת זבולון נרשמו
דוחות ביקורת משולבת וניתנו הנחיות לבעלי
העסקים

מרחב אילת ,רפ"ק און שפי .הוחלט כי המקום
יסגר ל 30-יום עד ל 03/7/19 -בשעה  .22:00להלן
פעולות שבוצעו  .1:הדבקה של הצו על דלת בית
העסק אחרי השעה  .2 1500צוותי השטח -פיקוח
ובקרה על סגירת העסק ופתיחה יזומה ביומן
יזומים .3 .חקירות  -זימון בעל העסק לפתיחת תיק
פלילי על ניהול עסק ללא רישיון .יישר כח לצוותי
הסיור ,חקירות וזי"ט על שיתוף הפעולה וכן
לתובעת רישוי מחוזית דלית ,על הליווי הצמוד.

ענף אבטחה ורישוי מחוז ירושלים:
במהלך חודש מאי נערכו פעילויות ע"י יח' הרישוי
והאבטחה במרחב קדם בשת"פ גורמי אכיפה ובהם
משרד הבריאות ,משרד הכלכלה:
• נערכו מס' מבצעים במזרח העיר לתפיסת צעצועים
מסוכנים לקראת חג הרמדאן במהלכן נתפסו  :כ -
 1,000זיקוקים  4,כוורות זיקוקין ,מאות נפצים,
עשרות אקדחי ורובי אוויר דמי ומאות כדורים.
• נערכו  2פעילות בעיסוויה וברח' הנביאים בהם
הוחרמו כ 2,400 -ק"ג בשר שאינו ראוי למאכל
ומסכנים את הציבור.

המיומנים בהגנה
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ענף רישוי ואבטחה מחוז צפון:
תחנת כרמיאל:
ביום  02.06.19בית המשפט השלום בעכו
גזר דינו של מפעיל מקום להגרלות והימורים
בכרמיאל לעונש של  4חודשי מאסר שירוצו
בעבודות שירות ,חילוט התחייבות קודמת

תחנת נצרת:
ביום  02.06.19החליט מפקד תחנת המשטרה בנצרת לסרב
בקשה לרישיון עסק למאפייה ברחוב ראשי בנצרת וזאת ,בין
היתר ,עקב אירועי ירי חוזרים על העסק ,אשר מהאחרון נפצע
אזרח בתוך המאפייה וכן נהרג אזרח עובר אורח.

וקנס בסה"כ  12,500ש"ח ,מאסר על תנאי

החלטה זו של מפקד תחנת נצרת ,הינה בהמשך לצו סגירה

והתחייבות כספית נוספת .בנוסף הורה בית

מנהלי שהוצא למאפיה ,על ידי המשטרה למשך  30יום ומיד

המשפט על חילוט כל המוצגים שנתפסו

לאחר אירוע הירי האחרון.

במהלך הפשיטות על המקומות ,באופן

בהמשך לצו הסגירה המנהלי ולנוכח החלטת מפקד תחנת

שהמשטרה תהא רשאית לתרום אותם

נצרת לסרב את מתן רשיון העסק למאפייה ,הוגש לבית

למוסדות חינוך ומוסדות ממשלתיים .הוטל

המשפט השלום בנצרת על ידי תובעת הרישוי המחוזית

גם צו סגירה על המקום ,על מנת לוודא

בקשה לצו סגירה שיפוטי של המאפייה ,בה מבוקש להותיר

שלא יחזור לפעול שוב לצורך של הגרלות

את המאפייה סגורה על מנת לשמור על שלום הציבור

והימורים.

ובטחונו.
ביום  04.06.19במהלך דיון בבקשה שהוגשה ,הוסכם על צו
סגירה עד החלטה אחרת.

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז ת"א:
• מסעדת המבורגר ,בעל העסק הורשע ונדון לקנס בסך 21
אלף ש"ח וכן התחייבות בסך  20אלף ש"ח .על ניהול עסק
ללא רישיון.
• מסעדה ברג  ,בעל העסק קיבל קנס  17אלף ש"ח.
התחייבות  20אלף ש"ח מע"ת חודשיים למשך שנתיים,
והשותף קיבל  6000שח קנס והתחייבות של  10.000שח על
ניהול עסק ללא רישיון.

ענף אבטחה ורישוי מחוז ת"א:
בתאריך ה 06.06.19 -העניק רח"ט אבטחה ורישוי תנ"צ
מוריס חן לבקרי אבטחה ורישוי מחוז ת״א ,תעודות
הוקרה ותשורות על עבודתם המקצועית והסזיפית
בתקופת שבוע האירוויזיון ובכך תרמו להצלחת האירועים
בשבוע זה .יישר כח!!

• מסעדת חומוס בעל העסק לא התייצב בבימ"ש ,נשפט
בהעדר .הנאשם הורשע וקיבל קנס בסך  18אלף שח.
התחייבות  25אלף ש"ח וצו סגירה שייכנס לתוקף עוד
שבעה ימים.

מעצר בעל מועדון "סואנה" ברחוב קרליבך בת"א במסגרת
פשיטה משטרתית על מועדון ברח' קרליבך בת"א ,בה לקחו חלק
כוחות רבים של שוטרים ,בלשים בסיוע כלב לאיתור סמים ,אותרו
סמים מסוגים שונים  -קוקאין ,קריסטל ,מריחואנה ,חשיש,
אקסטזי ונוספים במשקלים שונים ,חלקם גלויים וחלקם מוסלקים.
בתום החיפוש במועדון נעצרו בעל המועדון ועובד נוסף במקום.
כמו כן עוכבו  14מהמבלים לאחר שבכליהם נתפסו סמים ,ולאחר
חקירה שוחררו במקום .המועדון נסגר לאלתר ובהמשך יזומנו
בעליו לשימוע שבו יוחלט על המשך הצעדים כנגדם.

המיומנים בהגנה

26

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

בתאריך  ,21.5.2019נשא רח"ט אבטחה ורישוי דברים בכנס

אבטחת מוסדות חינוך ,לאן? ,הליכים שנמצאים בפיתוח

אבטחה ישראל ,למנהלי אגפי ומחלקות ביטחון בגני

לקידום המערך ,שיח פתוח והעלאת דילמות להתייחסות.

התערוכה בתל אביב ,עיקרי הדברים :כיווני החטיבה ,מערך

המיומנים בהגנה
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
בתאריך ה 06.06.19 -נערך קפ"ק  1בראשות רח"ט אבטחה ורישוי ובהשתתפות מנהלת בחירות חטיבת אבטחה ורישוי
ורע"נים מחוזיים .במסגרת הקפ"ק הוצגו מסקנות ולקחים ממערכת הבחירות לכנסת ה 21-אשר התקיימה אך לא מכבר
והוצגו דגשים להיערכות למערכת הבחירות הנוכחית .כמו כן נערך סיכום והפקת לקחים של מערכת הבחירות לכנסת ה21-
עם החברה למשק וכלכלה.

המיומנים בהגנה
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רס"ב אודי כהן
מחלקת אבטחה  /רכז רישוי ארצי
בין התאריכים  02-20.06.19התקיים קורס אבטחה ורישוי מוסמך במכללה בנעורים .במסגרת הקורס
נחשפו החניכים להדרכות מקצועיות של כלל קציני ושוטרי אבטחה ורישוי וכן התמקצעו בתחום כתיבת
תוכנית אבטחה בהנחייתו של רמ"ח אבטחה בדימוס נצ"מ ישראל סינגר .במסגרת הקורס הושם דגש על
טיפול המשטרה בתחום הנשק ,חידושים בתחום אבטחת מוסדות חינוך ,אבטחת תשתיות ,חידושים בחוק
הרישוי ,סמכויות מאבטחים בגופים מונחים ועוד .הקורס בהובלת מדור הכשרות בחטיבת אבטחה ורישוי.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק שלומי כהן
אה"ד /מ' מגמת אבטחה ורישוי

ב 20.06.19-הסתיים בהצלחה קורס בקרי אבטחה ורישוי מוסמך  /בסיסי.
את הקורס סיימו  13בוגרים בטקס הסמכה בראשות רח"ט אבטחה ורישוי אשר נערך בשלוחת נעורים
בסכ"מ לשעבר.
הבוגרים הוסמכו לאחר קורס שמשכו  3שבועות ואשר במהלכו הועברו תכנים מקצועיים ע"י קציני
החטיבה ומדריכי חוץ.

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

ערב יום העצמאות חל השנה בין התאריכים  08-09למאי ,2019
לציון  71שנים להקמתה של מדינת ישראל.
אירועי יום העצמאות מוגדרים בחוק כאירועים תחת כיפת
השמיים -פריט רישוי  7.7ה' בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני
רישוי -התשע"ג.)2013-
תפקידה העיקרי של משטרת ישראל ובדגש על חטיבת אבטחה
ורישוי ,במהלך האירועים הללו היה להבטיח את שלום הציבור
וביטחונו ,תוך שימת דגש על תנאי האבטחה למיגון פיזי,
טכנולוגי והון אנושי כשיר והולם.
להלן הערכת מספר אירועי יום העצמאות ,אשר התקיימו ברחבי
הארץ ,עפ"י חלוקה למחוזות :
מחוז דרום 80 :אירועים.
מחוז חוף 65 :אירועים.
מחוז מרכז 95 :אירועים.
מחוז צפון 50 :אירועים.
מחוז ש"י 40 :אירועים.
מחוז ת"א 106 :אירועים.
מחוז ירושלים 30:אירועים.
חטיבת האבטחה והרישוי נערכה יחד עם נציגי השטח – 115
בקרי אבטחה ורישוי ו -61 -קציני אבטחה ורישוי ,במחוזות/
במרחבים  /תחנות ,לאבטח קיומם של האירועים אשר הסתיימו
ללא פגם ורבב.
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רפ"ק בועז ליבנה
מחלקת אבטחה  /ק' בטיחות ברישוי
אירוע האירוויזיון  ,2019התקיים

ממתחם ה"אקספו".

קציני

בתל אביב בין התאריכים 12-

אירועי האירוויזיון שהינם אירועים

האבטחה ליוו את קציני ובקרי

התחלק

עתירי קהל ,מורכבים ורגישים,

האבטחה והרישוי בשטח ,במהלך

לשלושה תתי -אירועים עיקריים :

הובילו להקמת מנהלת ארצית,

כל השבוע ,הן במתחם "האקספו",

אירוע "השטיח הכתום" בתיאטרון

אשר תפקידה היה לתמוך את

הן במתחם "היורו ויליג'" ,נתנו

הבימה (קבלת פני המשלחות).

גורמי השטח השונים במחוז ת"א,

מענה

שעלו

תחרות אירוויזיון שנערכה במתחם

באמצעות קציני מטות והאגפים

בשטח.

ה"אקספו" (גני התערוכה).

השונים.

קציני

.18/5/2019

אירוע

האירוע

ה"יורו

רישוי

ובעיות

לדילמות

רישוי

מדור

בחטיבת

נציג

האבטחה ביצעו בקרות בשלושת

כל

חטיבת האבטחה והרישוי ,אשר

המתחמים ,על מנת לוודא שאכן

השבוע במתחם הטיילת בצ'ארלס

תפקידו היה לקשר בין אנשי

הנחיות

שהועברו,

קלור יפו.

המנהלת לגורם האבטחה במחוז

מבוצעות כהלכתן.

באירועים אילו נכחו מאות אלפי

(רע"ן אבטחה ורישוי מחוז ת"א),

בהזדמנות זו נודה לכל השוטרים

אנשים ,חלקם תיירים אשר הגיעו

בנושא רישוי ואבטחה.

שהיו בשטח ,שוטרי מחוז תל

אירוויזיון),

וויליג'"

שנערך

במשך

(כפר

במנהלת

האירוויזיון

החטיבה

במיוחד לאירוע.

בשבוע

חטיבת

אביב ,ראש ענף אבטחה ורישוי

את מתחם היורו ווילג' (כפר

האבטחה והרישוי העבירה הנחיות

ת"א,

הרישוי

אירוויזיון) בטיילת צ'ארלס קלור,

מסודרות למחוז בנושא איומי יחוס,

המרחביים ,אשר ביצעו עבודתם

כ 50-אלף איש,

אופן בידוק הקהל ,העברת הנחיות

בצורה

שיתוף

במקום נערכו הופעות של זמרים,

בנושא סמח"ים לתיירים ,בידוק

הפעולה הפורה שהתנהל בין המטה

הוקמו דוכני מזון והוקם מסך ענק

עובדים ,פיקוח בקרה ובדיקה של

למחוז.

אשר הקרין את תחרות האירוויזיון

ההפקה בעמידה בתנאי הרישוי.

פקדו כל ערב

האירוויזיון,

נכח

מדור

בחטיבת

קציני

ובקרי

מקצועית,

על
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סנ"צ ירון ארם
מחלקת אבטחה  /רמ"ד מניעת אלימות בספורט
בהמשך למדיניות רח"ט אבטחה ורישוי ,הוקם צוות
בראשות רמ"ח אבטחה ורמ"ד מניעת אלימות בספורט
לבחינה ותיקוף של תורת האבטחה (המשטרתית) לגופים
מונחים .התורה נכתבה בשנת  2008ופורסמה בשנת 2011
וכיום ,עשר שנים אחרי ,לאור שינויים בתחום האמצעים

הטכנולוגיים ,הסייבר ,התשתיות האנרגיה והתחבורה ועוד,
הוחלט על בחינתה ותיקופה .הצוות הורכב מראשי מדורים
וקצינים מכל תחומי אחריות החטיבה ויבחן הן פנימה והן
מול הגופים האזרחיים.
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רס"ב עפרה כהן
קמ"ן חט' אבטחה ורישוי
במהלך השנה הפעילה חטיבת אבטחה
ורישוי את תוכנית מילה בהובלת
עפרה פרנסה כהן ורן שושני בבית
ספר אורט בית הערבה שכבת כותות
ט' (כ  23ילד).
במהלך השנה העברנו תכנים ערכיים,
משטרתיים וחוויתיים בעלי תוכן
מלמד.
בחודש האחרון העברנו את סדנת

מד"א להצלת חיים במהלכה למדו
התלמידים איך לאבחן אדם במצוקה
ולתת לו עזרה ראשונה עד הגעת
כוחות הצלה ..עוד ביקרנו במצודת
אדומים שם קיבלנו הדרכה אודות
החיות שבשרות המשטרה ,קיבלנו
הדגמות וליטפנו את הכלבים וסוסים.
כמו כן קיבלנו הרצאה מרפ"ק אייל
דביר ( ס' רמ"ד הגנ"ס) שסיפר חנו

את סיפור חייו המרתק
לאחר  32מפגשים מעניינים ומרגשים
התקיים טכס הסיום במעמד ר'
החטיבה ,במהלכו חולקו תעודות סיום
מיל"ה ותשורות לתלמידים.
בתמונה :פעילות  ODTלחניכים

34
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רפ"ק אלון קסוס
ע' רח"ט' אבטחה ורישוי
בטקס מרגש שהתקיים בתאריך  29.5.19נפרדה חטיבת

ורישוי ,תנ״צ מוריס חן נשא דברים בשם החטיבה

אבטחה ורישוי מרח״ט אבטחה ורישוי היוצאת ניצב

והודה לר׳ אמ״ש על פועלה למען החטיבה וברך אותה

עינת גיל צובארי ,אשר סיימה את תפקידה בחטיבה

לכניסתה לתפקידה החדש .חטיבת אבטחה ורישוי

והחלה לפני כחודשיים לכהן כר׳ אמ״ש .רח״ט אבטחה

מאחלת לניצב עינת גיל צובארי הצלחה רבה.
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רפ"ק אלון קסוס
ע' רח"ט' אבטחה ורישוי
בין התאריכים  26-28.05.19יצאה חטיבת אבטחה ורישוי לסיור לימודי באילת .אתנחתא קלה משיגרת היום
העמוסה של קציני ושוטרי אבטחה ורישוי .במסגרת הסיור ביקרה החטיבה באיזור נחל צפית בו אירע האירוע
הטרגי לפני כשנה וקיבלה הרצאה מפי יורם ריאטי ק' יחידת חילוץ ערבה.
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רפ"ק לוי ברח"ד
ע' תובעת רישוי ארצית
ספר במדבר-מחלוקת קרח ועדתו
בלהט המחלוקת של קרח ועדתו עם
משה ואהרן ,אנו מוצאים שהטענה
של קרח ועדתו היא במישור אחד,
ותשובת משה אליהם היא במישור

היוצרות .קרח ועדתו טוענים טענות
בענייני רוח וקדושה ומשה משיבם
בנושאי חומר וממון .שני המישורים
משמשים בערבוביא בטענות ובמענים
בשלושת

המקרים

שמנינו.

אכן,

הביטוי המופנה אל הקב''ה בהמשך

אחר.

הפרשה מפי משה ואהרן ,מבטא
קרח טוען על מעמד רוחני גבוה של

היטב את שני המישורים לעיל'' :א-ל

המוענק

אלוקי הרוחות לכל בשר ( ''...ט''ז,

קדושה

שאיננו

מוצדק

לכהנים ,ומשה עונה במישור אחר

משה הופך את היוצרות בתשובה,

שורשה נובע מאותו השורש של
קרח טוען טענה שמתייחסת לענייני

תלונות העם הקודמות מתוך שיקולים

רוח וקדושה ,ומשה לעומתו משיב

זרים וחומריים של תאוות ממון וקנאה.

שלא מן הטענה ,ומתייחס לענייני

עונשם של קרח ועדתו היה ,שהאדמה

חומר (=חמור) וממון ,יש לברר איזו

פתחה את פיה ובלעה אותם .האדמה

מן תשובה היא זו של משה ?!

מסמלת את מימד החומר בעולם,

כמו בשתי תלונות העם בפרשות

שממנה האדם נוצר ושאליה הוא גם

הקודמות הן בתבערה והן בקברות

שב (=אדמ/ה) .עונש זה מבטא באופן

התאווה ,הטענות והמענים היו בשני

ראוי ונכון ששורש תלונתם בא מאותם

מישורים .העם טען על ענייני בשר

שיקולים זרים וחומריים כמו בשתי

וחומר ומשה ענה להם בכינוסם של

התלונות הקודמות .מידה כנגד מידה:

 70הזקנים המאצילים מרוחם על העם.

הן ''פתחו את פיהם'' על משה מתוך

אלא,

שבפרשת

קרח

התהפכו

מלמדת אותנו ,שתמיד אנו צריכים
לברר

באופן

כן

וראוי

טענה

שמושמעת לאוזנינו ,וטענה שיוצאת
מפינו .מניעי הטענה ושורשיה חייבים
להתברר לנו בתום לב וביושרה .כך
כלפי טענות זולתנו ,ועל אחת כמה
וכמה בתלונות האמורות לצאת מפינו.
וכעת שאנו שוב בפתחה של מערכת

כיוון שהוא מבין שטענת קרח ועדתו

ט''ו).

כשוטרים וכשליחי ציבור הפרשה

כ''ב).

לגמרי'' :לא חמור אחד מהם נשאתי,
ולא הרעותי את אחד מהם'' (ט''ז,

פתחה את פיה כלפיהם.

בחירות מי יתן ונדע להרבות שלום
איש עם רעהו כדי שהאדמה עליה אנו
חיים לא תבלע את הייחודיות של
אומתנו ושלא נהיה ככל העמים ,
נצדיק את היותנו עם סגולה וכל
מחלוקת תהיה מחלוקת לשם שמים
כמו מחלוקתם של שמאי והלל ונזכה
ללמוד אחד מהשני כי אנשים אחים
אנחנו.

תאוות שילטון וקנאה ,אף האדמה
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