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כללי
 .1מגפת הקורונה העולמית שפקדה את ישראל בחודשים
האחרונים ,חייבה את מערכי החרום של המדינה להתמודד
עם איום בלתי מוכר.
 .2איום זה הכניס את המשק הישראלי לסחרור ,לאחר הכנסת
כל תושבי המדינה לסגר הדוק למשך כ 6-שבועות ,הפסקת
כל הפעילויות המשקיות והוצאתם של כמיליון אנשים
לחל"ת.
 .3בתקופה הקרובה תחל חזרה איטית ומדורגת לשגרה.
תהליך זה מחייב הערכות מתאימה של מערכי האבטחה
להתמודדות עם שגרת פעילות במשבר קורונה שילווה
אותנו בתקופה הקרובה.

הנחות ייסוד
 .1הגבלת מבקרים בריכוזי קהל  -דוגמת:
בתי מלון ,קניונים ,אולמות אירועים ,תחנות
רכבת ,שדות תעופה ,אירועי ספורט ,חנויות,
אתרי בילוי ,כנסים ,תערוכות ,מוזיאונים,
בתי כנסת.
 .2מפגשים שיתקיימו  -יהיו תוך ההקפדה על
כללי התנהגות ,שמירת מרחק ובטיחות
כמתחייב מהנחיות משרדי הממשלה
והגורמים המוסמכים בישראל.

הנחות ייסוד
 .3שטחים פתוחים :
➢ ישמשו בסבירות למפגשים מצומצמים בתחילת
התהליך כחלופה למפגשים באתרים סגורים,
בהקפדה על מספר מוגבל ומצומצם של
משתתפים ומרווח בטיחות בין אנשים.
➢ הנושא יחייב אבטחה ונדרש להיערך לכך.
 .4תפיסות ותוכנית אבטחה  -ישתנו בהתאם .יתכן
ומערכי האבטחה שיופעלו יהיו מוקטנים ומצומצמים.

הנחות ייסוד
 .5סינון ובידוק – עקב המגבלות ,נדרש להתאים מחדש על מערך
הסינון והבידוק  -לאדם ,כבודה ,רכב ,דואר ומטען מסחרי ,כמתחייב

מהנחיות משרדי הממשלה והמגבלות על מפגש ומגע פיזי בין אנשים.
 .6העסקה ואבטלה – יתכן ועקב המצב החדש:

➢ יגרום לצמצום ולירידה בהעסקת מאבטחים ואבטלה בקרבם.
➢ בנוסף לכך ,תיתכן פגיעה ביכולת הכלכלית של חברות אבטחה
להחזיק מעמד ולשרוד את משך התקופה ,שסופה לא נראה באופק
הקרוב.

תרחישי ייחוס
.1התפרצות נוספת ( -הגל השני) של המגיפה
שתגרום לסגר נוסף או אף עוצר בכל במדינה או
בנקודות חמות בהם התחלואה גבוהה.
.2הנחיות התנהגות מגבילות  -לצורך בידוד אנשים
ומניעת מגע פיזי ,הן במקומות ציבוריים והן

במקומות עבודה.

תרחישי ייחוס
 .3התעצמות הפעילות הפלילית (שוד ,גניבה,

ונדליזם וכד') הנובעים ממצוקה כלכלית או כתוצאה
ישירה להנחיות משרדי הממשלה.

 .4התפתחות של אירועי הפס"ד ,כנגד עובדי ציבור
או כאקט מתריס כנגד הנחיות משרדי הממשלה.

תרחישי ייחוס
 .5פיגועי טרור :
➢ התגברות ניסיונות גורמי טרור (יחידים או מאורגנים)
לבצע פח"ע על רקע המצב במדינה ,והפניית תשומת
הלב של גורמי הביטחון לטיפול במגפה.

➢ בכלל זה כנגד תורים וריכוזי קהל שימתינו מחוץ
למרכזיים המסחריים( .משמעות לאבטחה של "המעגל

החיצוני")

מערך האבטחה
 .1תפקיד מנהל האבטחה ומעמדו בארגון :
➢ מחייב חשיבה ,שינוי ,התאמה והרחבה.
➢ יידרש להכין את הארגון/המתקן להתמודד עם אפשרות להתחדשות
המגיפה ,בכל הקשור לציוד מיגון ייעודי למאבטחים ולעובדים כמו
מסכות וכפפות ,מדי חום ,סינון ומניעת כניסת אנשים חולים עם חום
ועוד.
➢ הקב"טים ידרשו להדק את ממשקי העבודה והתיאום עם מד״א,
פיקוד העורף ,משטרת ישראל ומשרדי ממשלה אחרים.
➢ בתחום זה יש להדגיש בעיקר את הקבט"ים ברשויות המקומיות ,
דגש על בני ברק וירושלים אשר אוכלוסייתם שהתה בסגר.
➢ מתחייבת חשיבה גם על קבט"ים במגזר החרדי והערבי לאור
התנהגות האוכלוסייה בתקופה זו.
➢ מוצע לנצל את תקופת הבנים לבדיקת ציוד ולתחזוקה.

מערך האבטחה
 .2תפקדי ומשימות המאבטח :

➢האמצעים  ,הציוד – במכלול תפקידי המאבטח ישתנו
ויכללו  -ציוד מיגון למניעת הדבקות  ,בדיקת חום ,
בדיקת הצהרות בריאות ועוד.
➢שגרת הפעילות  +הסינון ובידוק ישתנו – עקב
המגבלות ,נדרש להתאים מחדש את מערך הסינון
והבידוק  -לאדם ,כבודה ,רכב ,דואר ומטען מסחרי,
כמתחייב מהנחיות משרדי הממשלה והמגבלות על
מפגש ומגע פיזי בין אנשים.
➢יתכן ונדרש למנות במתקנים " -רפרנט קורונה"

מערך האבטחה -
סמכויות
ידרשו לבחינה מחדש ואולי גם הרחבה
והתאמה לתחומי עיסוק של :מניעת אלימות
והפרת הסדר הציבורי  -לדוגמא במלונות
ובמרכזי הקורונה( .עדכון לחוק הסמכויות
לשמירה על ביטחון הציבור).

למידה ארגונית
 .1מערך ההדרכה וההכשרה  -המונחה משטרת ישראל יפעל
רק בחלקו ומרחוק ,בהרצאות מקוונות (למשל בזום) ,דבר
שישפיע על מרכיבי הזמן והמרחב בכלל ועל יכולת לבצע
אימון מעשי ותרגילים בפרט .יש לצפות להדרכה פרטנית
באמצעות לומדות .גם מערך הבחינות יידרש לעבור שינוי
והתאמה ללימוד מרחוק.
 .2ריענונים ושמירת הכשירות  -לכלל מערך המאבטחים
ומנהלי האבטחה (מנב"טים) ,יידרש להתאמה להכשרה
מרחוק על בסיס לימוד של חומר עיוני ,דיונים במערכת
דוגמת הזום ,יתכן וגם משחקי מלחמה על מתקנים
מאובטחים ועוד.
 .3גופים מאובטחים ילמדו "אחד מהשני" – תוך שיתוף בידע.

פיקוח ובקרה
 .1היכולת לבצע פיקוח ובקרה כמו גם תחקירים
במתקנים מאובטחים ומונחים תצטמצם ,גם מעצם
העובדה שיהיה קשה לבצע תרגילים ולתחקר
אירועים בשטח.
 .2בעניין זה יתכן ונדרש יותר להסתמך על דיווחים
ומערך של מצלמות.
 .3מפגשים ודיונים מקצועיים ישונו מכורח
הנסיבות ,ויתכן שהם יתקיימו בפורמט אחר מזה
אליו התרגלנו.

חטיבת האבטחה והרישוי במ"י
 .1החטיבה תידרש לבחון מחדש את יעודה ותפקידה
כגורם מנחה על פי חוק :
➢ התאמת תפיסת האבטחה למציאות החדשה  ,בדגש על
עסקים וריכוזי קהל.
➢ במרכזים לחולים ולמבדדי קורונה  -תידרש הערכות
אבטחתית שונה לנוכח הסיכון מהדבקה.
➢ תיאום ציפיות  -יש לצפות שבעלי עסקים פרטיים
המונחים לאבטחה על ידי המשטרה על פי חוק רישוי
עסקים ,ידרשו הפחתה ברגולציה ובהנחיות האבטחה
שעשיות להיתפש כמכבידות ומיותרות.

שינויי חקיקה
 .1ידרשו שינויים  /התאמות למימוש של חלק
מההערכות הנדרשת "ביום שאחרי" ,כנובע
אולי משינוי של יעוד ,תחומי אחריות
,תפקידים ומשימות של הגופים המנחים
והמונחים כאחד.
 .2לצורך כך ,חטיבת האבטחה והרישוי במשטרה
תידרש להוביל מהלכים ותהליכים כדי לייצר
שינויי חקיקה נדרשים.
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