עורכת ראשית – סנ"צ טוני מרקו ,גרפיקאית  -רס"ר שרית אסרף
שוטרים ,שוטרות ואנשי מערך האבטחה האזרחי.
בראשית דבריי ברצוני לברך את כלל מערך האבטחה לרגל השנה האזרחית ,בפתח עשור
חדש זה ,ולאחל בריאות המשך עשייה ושיתוף פעולה פורה בכלל תחומי העשייה.
גיליון מספר  ,4החותם את שנת  ,2019מתאר פעילות ענפה מאוד של כלל המערכים וזאת
ההזדמנות עבורי להודות לכלל לאנשי מערך אבטחה ורישוי שעמדו במספר אתגרים
משמעותיים במהלך התקופה הנסקרת אוקטובר  -דצמבר (ראה פרוט בהמשך).
לציין לחיוב מבצע החזרת אמל"ח ארצי שבוצע במהלך חודש נובמבר  2019שהוגדר
כהצלחה .במסגרת המבצע הוחזרו 86כלי נשק ! רימונים ,פצצות ,אלפי כדורים ועוד.
בחודשים האחרונים שקדנו והשלמנו את הליך כתיבת "תפיסת אבטחה משטרת ישראל",
שמטרתה להציג את "מסגרת – העל" והקווים המנחים לפעילות חטיבת אבטחה ורישוי
במשטרת ישראל במסגרת תחומי אחריותה ,וזאת על מנת להסדיר את "מתודולוגיית הפעולה"
והמדיניות המנחים אותה בבואה לממש אחריותה בנושא האבטחה.
"הרעיון המסדר" של תפיסת האבטחה משטרת ישראל הינו הבנייה וארגון של תחומי
אחריותה וסמכויותיה של חטיבת אבטחה ורישוי בהתבסס על מספר "הנחות יסוד" ,וזאת על
מנת להסביר ו"להכווין" את פעילותה של החטיבה בהווה ומגמות התפתחותה בעתיד .לציין כי
בהתאמה לכך עודכנה תורת הפעלה של החטיבה מ .2011 -בכנס אבטחה משטרת ישראל
שיתקיים ב 20 -בינואר  2020תוצג ,ע"י הח"מ ,תפיסת האבטחה וכווני פעולה וכן יוצגו
חידושים ,מגמות ותהליכים בתחום האבטחה .הכנס יעמוד בסימן אבטחה במציאות משתנה.
מוקד עשייה נוסף היה בגיבוש סיכום תוכנית עבודה לשנת  ,2020וביצוע ימי עיון ודיונים מקצועיים במגוון נושאים  :תרומת החטיבה ליעדי הארגון בתחום הפשיעה,
מניעת אלימות בספורט שהתקיים בתאריך  02/12/19תחת הכותרת " שילוביות ואפקטיביות במאבק באלימות וגזענות במגרשי הספורט" ,קפ"ק הערכות לבחירות
לכנסת ה ,23 -וועדת מוס"ח עליונה ,כנס מקצועי לכלל מערך הרישוי ועוד .מפגשים עם מנהלי קבוצות הליגה בכדורגל ,מנהלת הליגה וראשי התאחדות בכדורגל ,קן
מהיר רכבת שלב ב' ,דיונים בנושא תפיסות אבטחה :בבתי חולים ,בבתי מלון ,מוסכים ,רכבל מפרץ חיפה ,הערכות גופי תשתית בדרום לקראת עימות מול עזה – הערכות
כוללת עם כלל הגופים ,הערכות לפרוייקט ליוויתן פורום ימי עם כלל הגופים ,אישורי פק"מ לקראת הערכות לפתיחת נמלי הים דרום ומפרץ ,הערכות לפרוייקט שער
הירדן ,בחינת טכנולוגיות (משקף רכבים  +מערכות שיקוף ניידות) ייחודיות למעברים ועוד.
נושאי עמ"ט מרכזיים שבוצעו בתקופה הנסקרת:
 נכתבה תפיסת אבטחה מ"י ועודכנה תפיסת אבטחה מ"י מ.2011 -
 המשך קידום מדידת מצוינות באבטחה ורישוי.
 הושלם עמ"ט אוגדן הכשרות הכולל  :תו תקן למאבטח ,למכללות ולבתי ספר ועדכון הנהלים
 נהלי חטיבה רובם סווגו כבלמ"ס .פורסמו כלל פרטי הרישוי באתר חטיבה האזרחי.
 הופץ נוהל פתיחה באש מעודכן
 יצאנו לדרך במכללות בהכשרה למנהלי אבטחה באירועי ספורט ותחת כיפת השמים
 ביצוע קורס קציני אבטחה ורישוי .קורס מנהלי אבטחה במעברי עוטף י-ם וקורס מנבטים במעברים בשיתוף עם רמי"ם ושב"כ.
 אפליקציה אבטחה ורישוי יוצאת לדרך ב"מיסרונט".
 הופצה תפיסה אבטחה ונוהל בתחום הקנביס וסוכמה תפיסת הפעלה לרכבת ישראל
אין תחליף לביקורים ופגישות עם בעלי מקצוע ומנב"טים .לעניין זה בוצעו ביקורים בהשתתפות הח"מ במגוון רחב של גופים מונחים ולא מונחים  :מעבר ניצנה,
אירועי ספורט ,מכללות ובתי ספר להכשרה  ,בתחנה החדשה משטרת טמרה ,בתש"ן ,בנובל אנרג'י ,בפי גלילות ,במקורות ,בעיריית ת"א ,במתקן רשות האוכלוסין
והגירה ,במתקן מג"ב במכמש ,שיחת הח"מ עם בעלי הפאבים והמועדונים בת"א ,חברות אבטחה פרטיות ועוד ..ביקורים אלה נועדו על מנת שנכיר מקרוב האתגרים
העומדים בפני בעלי התפקידים במערך האבטחה ,ובכך לסייע לגופים אלה לשפר ולהצליח במענה .בכוונתי להמשיך בביקורים תכופים אלה שמחברים העשייה בשטח
לחטיבה כגוף מנחה.
לסיכום ,אתגרי החטיבה לשנת  2020מהבוקר...בכפיפות לאגף המבצעים ושיטור (בהצלחה!) ,מבטאים 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 .בתוכנית הובאו לידי ביטוי בחינת תפיסות אבטחה ,טכנולוגיות ותהליכים,
מתן מענה לאתגרים "אד-הוק" ,בהתאם לתמורות במזרח התיכון ,ניתוח תרחישי הייחוס והגורמים המשפיעים על פעילות והערכות מערכי האבטחה ועוד.
נשאיר משהוא ...נפגשים! בכנס אבטחה משטרת ישראל ב ,20/01/2020 -מרכז כנסים וואהל סנטר אונ' בר אילן

יחד נעשה ונצליח!

בהגנהד 0
המיומנים ,עו"
תנ"צ מוריס חן
ר' חטיבת אבטחה ורישוי

משטרת ישראל/חטיבת אבטחה ורישוי מרכינה ראשה עם מותו בטרם
עת של קב"ט מחוז ירושלים במשמר בתי המשפט

עמוס סער

ז" ל ,

אשר נדקר למוות סמוך לביתו ביום ד׳  .25.12.19עמוס החל את תפקידו
כקב"ט במערכת בתי המשפט מטעם משרד המשפטים ועם הקמת משמר
בתי המשפט בשנת  1995מונה לקב"ט בית המשפט העליון ובהמשך
לקב"ט מחוז ירושלים ,תפקיד בו שימש עד היום .חטיבת אבטחה ורישוי
משתתפת בצערה של משפחת סער ומשפחת משמר בתי המשפט באבלם
הכבד.
יהי זכרו ברוך!
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רפ"ק יחיאל אמסלם
מחלקת מעברים  /ר' תחום ר"מים
10/11-

בו  20חניכים המהווים את שדרת

ולשב"כ .בקורס הועברו תכנים

בין

התאריכים

קורס

הביניים בניהול אבטחה במעברי

רבים ומגוונים בשלושה צירי

במעברים

מתנב"ג,

תוכן עיריים :ציר מקצועי ,ציר

מחזור ה' .הקורס בפיקוד רפ"ק

רמ"ים ,נמלים ,חיל הים ,רש"ת,

ניהולי-פיקודי וציר

העשרתי.

יחיאל אמסלם בשיתוף עם רכז

מכס וחבלה מעברים .הקורס

חוות הדעת של הגופים ששלחו

ההדרכה של ר"מים ארז בראל,

שנחשב יחיד מסוגו והאיכותי

נציגים וכן של החניכים היתה

התבצע בבית הספר של ר"מים

ביותר הקיים למנהלי אבטחה,

יוצאת מגדר הרגיל .אנו כבר

במעבר שער אפריים והשתתפו

הוא קורס אחוד למשטרת ישראל

מצפים למחזור הבא.

12/12/19
מנהלי

התקיים
אבטחה

הגבול

השונים

–

המיומנים בהגנה
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סנ"צ שלמה הרשקוביץ
מחלקת מעברים  /רמ"ד אבטחת תשתיות
ברבעון האחרון של שנת ,2019
אשר סגר את השנה ,במסגרת
תוכנית העבודה השנתית ,ביצע
המדור בקרות שנתיות בגופי
התשתית פז"א ,תש"ן ומקורות
ובתוך כך ביקר את מתקניהם
שבפריסה ארצית .כן נערכו
ביקורי רח"ט אבטחה ורישוי
וקציני המדור ,בגופי התשתית
השונים ובהם יום עיון מנבט"ים
משרד האנרגיה ,רענון מנבט"ים
חח"י ועוד.
בביקורים אלה וכן מממצאי
הבקרות ,כמו גם מאלה שקדמו
להם במהלך השנה ובראיה שנתית
מסכמת ,ניכר כי מערכי האבטחה
נמצאים
המנב"טים
בהובלת
בכשירות ומוכנות ,מתואמים עם
גורמי השטח וערוכים להתמודדות
ראויה עם תרחישי הייחוס וכפי
שגם חווינו בסבבי ההסלמה
האחרונים.
לצד זאת ,עלו תובנות רבות ,הן

והן בהצפת
ממצאי הבקרות
המנב"טים ובעיקבותהם נבחנו
ועודכנו נהלים ,בוצעו התאמות
לענייני
של מערכי האבטחה
מרכיבי הביטחון ,הכשרה ,מוטת
שליטה ,חימוש ,טכנולוגיה ועוד.
באופן זה מחד ניתן מענה נקודתי
למי מהמונחים ומאידך נבחן
המכלול בעמ"ט ליישום רוחבי
בגופים ובמתקנים בכלל התחום.
כאן המקום לציין את יצירתיות
אנשי המערך ,אשר הביאו
מהשטח
לפתרונות
מניסיונם
וחדשנות מלמדת להתמודדות עם
ואלו
הקיימים
האיומים
המתפתחים.
שנה"ע  ,2020אשר בפתח ,מהווה
אתגר לכל תחום התשתיות ,כאשר
מערכי ותפיסות האבטחה עשויים
להיות מושפעים לא רק מהמשך
איום הטרור והפח"ע ,אלא גם
מתמורות ומגמות בתחום ובהם:
הזרמת הגז מלוויתן והגברת

עשיית השימוש בו ,הרפורמה
במשק החשמל ,תהליכי התייעלות
בחברות ובעיקר בתחום התקשורת
ארציים
וכמובן בפרויקטים
בתחומי הגז ,המים ,הדלק ,קווי
ההולכה ,הכנסת גופים חדשים
להנחיה ועוד.

בתוכנית העבודה לשנת  ,2020נתן
המדור ביטוי ללווי תהליכים
ופרויקטים כאמור ,כן ניתן דגש
ליצירת מכפילי כח בחיבור עם
מחוזות מ"י ברמת מרחב והתחנה
וכן לשותפים בהנחיה ע"פ חוק,
בהם ,זרועות הביטחון משרדי
ממשלה ורשויות רלוונטיות.
בברכת
כקודמתה.

שנת

עשיה

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

מיגון

את המצלמות בעת נגיעה בגדר

במהלך שנת  2019מדור מיגון
אבטחה

וטכנולוגיה בשיתוף פעולה עם

והיא

לניסיון

ורישוי ביצע מספר רב של

ר׳ תחום אבטחה וחירום מג״ב

חדירה לבסיס .בהמשך יותקנו

פרויקטים בפריסה ארצית בתחום

גדר

רכב

מתפרץ

עם

מערכת

וטכנולוגיה

מיגון

בחטיבת

מתקני

הפרויקטים

המשטרה.
בסיס

בירושלים.

אפיינו

מערכת

מדור

התראת

נועדה

שערים

כמענה

כנגד
לבסיס

בין

שהותקנה בהיקף הבסיס .מדובר

בכניסות

יהודאי

במערכת אינטגרטיבית המקפיצה

 LPRלבקרת רכבים נכנסים.
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רפ"ק איציק אזרואל
מחלקת מעברים  /מ"מ רמ"ד חבלה במעברים
בתאריך ה 24.10.19 -התקיים מבצע בידוק
חומרים ואמצעים דו שימושיים בדואר
ישראל .המבצע התקיים בבית מיון הדואר
בירושלים בשיתוף עם נציגים מאגף הביטחון
של הדואר ,מינהל אזרחי ,מכס ומדור חבלה
מעברים .במהלך המבצע נפתחו מאות חבילות
דואר החשודות כמכילות פריטי דו"ש שמוענו
לשטחי איו"ש.
חבילות שנמצאו כמכילות פריטי דו"ש תועדו
ע"י נציגי המרכז הלאומי לאבחון מטען של
המכס והוחרמו ע"י קמ"ט תקשורת .סה"כ
הוחרמו  339פריטי דו"ש שכללו :מכשירי
קשר ,רחפנים ,משקפות ,חלקי כלי נשק ,כלי
נשק קר שוקרים ועוד.

בתאריך

ה-

18.11.19קיים

חבלה

מדור

במעברים מטווח פיצוצים למסגרת קורס
מנהלי ביטחון במעברים .מטווח הפיצוצים נערך
השנה בצפון ,במחצבה בקרבת חצור הגלילית.
המטווח

נועד

להמחיש

למשתתפי

הקורס

אפקטים של חומרי נפץ שונים ותכנים אותם
למדו בקורס:
.1חומרי נפץ שהוצמדו למסך מחשב ,מדפסת
וכונן של מחשב.
.2דמויי חגורת נפץ שהולבשה על בובה
כשבסמוך אליה הוצבו שתי בובות נוספות.
.3שני פיצוצים בתוך כלי רכב ,אחד מחוץ לרכב
בחלל מעל הגלגל הקדמי והשני בתוך הרכב
מתחת למושב הנהג.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
שילוב אנשים עם מוגבלויות במשמר בתי משפט
בתאריך  03.12.19צויין ברחבי העולם כמו גם בישראל
היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות .משמר
בתי משפט מקפיד לשלב בשורותיו לאורך השנים
האחרונות אנשים עם מוגבלויות המשרתים בו במגוון
תפקידים כמו כל מאבטח מן השורה .כיום משרתים
מעל  15אנשי משמר עם מוגבלויות בבתי המשפט
השונים ברחבי המדינה .יישר כוח!!

גיוס מאבטחים לבתי המשפט החדש בבת ים
בתאריך נפתחה שנת הלימודים האוניברסיטאית
ברחבי ישראל .כחלק ממדיניות משמר בתי המשפט

לגיוס מאבטחים חדשים ולקראת פתיחת בתי המשפט
החדש בבת ים במהלך שנת  ,2020התייצבו קב"ט
מחוז ת"א של משמר בתי המשפט ואנשיו במכללה
למינהל בראשון לציון ופרסו דוכן לגיוס סטודנטים
לתפקיד מאבטחים בבתי המשפט החדש .בהצלחה
למאבטחים החדשים.

המיומנים בהגנה

7

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

בתאריך ה 18.10.19-הלך לעולמו הנשיא מאיר
שמגר ,מי שהיה נשיא בית המשפט העליון בין
השנים  ,1983-1995הנשיא שיזם ופעל יחד עם
אגף הביטחון בהנהלת בתי משפט להקמת משמר

בתי המשפט .בטקס האשכבה המכובד שנערך
בבית המשפט העליון בירושלים ,שמשו
המאבטחים במשמר בתי משפט בתפקיד נושאי
הארון ואבטחת הטקס .יהי זכרו ברוך.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ אבי טויטו
מחלקת אבטחה /רמ"ד הכשרות
בתאריך  15.12.19התקיים כנס
ראשי תחום קרב מגע (להכשרת
רמ"ד
בראשות
מאבטחים)
הכשרות ,חטיבת אבטחה ורישוי
ובהשתתפות ראשי תחום קרב
להכשרת
במוסדות
מגע
מאבטחים ,סגל מדור הכשרות,
בועז טננבאום -ק' כשירויות
מטא"ר ,רפ"ק חיים בר כהן -ר'
תחום קרב מגע מ"י.

הקמ"ג במוסד הכשרה ויישום
הנחיות של מ"י /חט' האבטחה
בתחום הקמ"ג והכושר הגופני,
אחראי על מערכי השיעור ,תיקי
האימון והוראות הבטיחות ואחראי
על תהליך ליווי וחניכה של כל
מדריך קרב מגע ועל רמתם
המקצועית של מדריכי קרב המגע
וכן אחראי על ביצוע הבקרה על
המדריכים.

ראש תחום קרב מגע במוסד
משמש
מאבטחים
להכשרת
סמכות מובילה במוסד ההכשרה
בתחום הקמ"ג והכושר הגופני,
כפוף באופן ישיר למד"ר ,אחראי
לניהולם המקצועי של מדריכי

בכנס הוצגו ונדונו :חידוד תחומי
אחריות  -ר' תחום קמ"ג וכושר
גופני ,פיקוח ובקרה ר' תחום
קמ"ג – הנחיות תו התקן ובנוסף,
התקיים דיון פתוח בנושאים:
מתווה בקרה על מדריך קמ"ג,

קביעת קווים מנחים לציוד מיגון
נדרש בסוגי האימונים השונים,
טיפול בציוד קמ"ג – תחזוקה
וניקוי ,תבחינים למדריך קמ"ג –
עדכון שינויים מרכזיים ,ריענון
הכשרת תרסיס פלפל – בהובלת
רס"ב בועז טננבאום -מדריך
כשירויות מ"י ,במהלך שנת
העבודה  2020תחול בקרה
מקצועית לתחום הקרב מגע
בהובלת מדור הכשרות ובסיוע
ראש תחום קרב מגע משטרת
ישראל -רפ"ק חיים בר כהן.
הכנס הוגדר כמקצועי והכרחי,
הוחלט לקיים כנס דומה במהלך
שנת העבודה הבאה.

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

בין התאריכים  19-20.11.19נערך ע"י
מדור מוס"ח מבצע בקרות וביקורים
ברשויות

החל

הדרומיות

ממועצה

אזורית מגילות ,תמר ,הערבה התיכונה

ואילת.

נערכו

בקרות

לקב"טים

ולמאבטחי בתי הספר באזורים הללו,
בוצעו שיחות לקב"טים וניתנו פתרונות
לסוגיות אותם העלו.

עם חזרת בתי הספר לשגרה החל מדור
מוס"ח

בביצוע

בקרות

בשת"פ

המחוזות .בתאריך  29.10.19נערכה
בקרה ברשות נתניה .הבקרה נערכה
בשת"פ רכזת מוס"ח מחוז מרכז רינה
צ'וקול

וקב"ט

הרשות.

בתאריך

 30.10.19נערכה בקרה ברשות עכו,
הבקרה

נערכה

ע"י

מדור

מוס"ח

בכללותו ובשת"פ רכז מוס"ח מחוז חוף
שבתאי עזרא ,וקב"ט הרשות.

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

במסגרת תוכנית בקרות התש"פ בתאריך 28.11.19
נערכה בקרה במחוז צפון ברשויות מג'דל א-
שמס ,בוקעתא ומסעדה ,נערכה בקרה לקב"טי
הרשויות ובבתי הספר ,בבקרה נטלו חלק רכזת
מוס"ח מחוז צפון חני לנקרי וק' מוס"ח מגזר לא
יהודי מדור מוס"ח ,נערכה שיחה עם מנהלי בית
ספר וראש מועצת בוקעתא ,הבקרה עברה היטב.

בקרה במוסד חינוכי בחטיבת ביניים ,תיכון ,דיר
אל חכמה בלוד ,להסדרת נושא האבטחה וצמצום
אירועי אלימות ,בביקור השתתפו מנהל אגף
הביטחון בלוד ,מנהל מוסדות חינוך ,מנהלי
מוסדות החינוך אמור קאייד ,נציג וועד הורים
ומנהל לוגיסטיקה של רשת "עתיד" ,מפקח חברת
אבטחה צוות  ,5בקרית מוסדות חינוך מחוז מרכז
ורמ"ד מוסדות חינוך.

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

בהמשך לטיוב טיוב אבטחה של

התעסוקה.

אבטחה

התחבורה נמצאות בהליך בחינה

הביטוח הלאומי ומשרד הבריאות

נוספות של נת"ע ת"א ,משרד

ועדכון מתקדם .עמ"ט סדורה

בשנת העבודה  ,2018טויבו

העלייה

נערכה בשיתוף עינייני ומקצועי

של

והקליטה ,משרד התרבות המדע

עם כלל המנב"טים .לציין כי

הגופים :רכבת ישראל ,רט"ג,

והספורט,

האוכלוסין

תוקף תפיסת האבטחה הינו ל5-

ושירות

וההגירה,

השנה תפיסות
סוכנות

האבטחה

יהודית

תפיסות
משרד

החינוך,

רשות

ומשרד

קק"ל

שנים.

מר מיכאל מייקסנר מנכ"ל רכבת ישראל

חריגים

גופים שונים ,נרכשו מכשירי

אלעד מרדכי ,למנב"ט קו י-ם

כלקח

ותרגילים שבוצעו עם פתיחת

קשר אחודים ונכון להיום זהו

ת"א מר אבנר רסיין ,למנב"ט

תחנת רכבת נבון ,קם הצורך

המתחם הציבורי הראשון בו

יהושוע,

בנוהל שת"פ אבטחה במתחם

הוקמה

מאובטחת

למנב"ט רכבת קלה מר אלעד

תח"צ בכניסה לירושלים ,לאחר

המשותפת לגופים שונים בתוך

כהן ,למנב"ט תח"צ י-ם מר

בשת"פ

אדם.

עבודת

מאירועים

מטה

סדורה

מרחב

טריטוריה
ציבורי
זו

הומה
נבקש

המנב"טים הרלוונטיים ,נכתב

בהזדמנות

נוהל עבודה משותף בין ארבעה

למנב"ט תחנה מרכזית י-ם מר

תחנת

נבון מר רן

שלומי זיאת .יישר כוח!

להודות

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

מזה שנים בוצע ניסיון למצוא
פתרון להסדרת נושא אבטחת
לשכות הרווחה ברשויות וזאת
החריגים
האירועים
לנוכח
בלשכות והרגישות הרבה (חוק
הסדרת הביטחון אינו חל על
הרשויות המקומיות).

השנה לאחר עמ"ט ממושכת
ונחישותו של המנב"ט הארצי מר
רוני בר הלוי ניתן אישור רח"ט
אבטחה ורישוי לקלוט את
המאבטחים במוסדות ההכשרה
לשם הכשרתם למשימה והענקת
תעודת סמכויות .

תודה והערכה למנב"ט הארצי מר
רוני בר הלוי ונציגיו ,מרכז
השלטון המקומי ,ראשי רשויות
וקב"טי הרשויות שסייעו ויסייעו
להוביל ולקדם מהלך חשוב זה.

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

בתאריך

עלה

ההשגות מפרט את התהליך

לאתר משטרת ישראל נוהל

שבו מוגשת בקשה של בעל

חטיבת האבטחה בשיתוף

אופן הגשת השגות לבעלי

עסק להקל בתנאים ו/או

המשרד

שוקדים

עסק .את הנוהל ניתן למצוא

הדרישות המשטרתיות (ניתן

בימים אילו על פיתוח טופס

גם לבקש הליך של החמרה),

השגה מקוון לבעלי עסקים

שמופיעות בפריטי הרישוי,

(השגה תוזן באתר אינטרנט

הנוהל טפסים

ותישלח אוטומטית למייל

"אגף השיטור"  >-חטיבת

רלוונטיים ,רשימת מיילים

המשטרתי של בקר האבטחה

אבטחה ורישוי  >-עמוד

אזרחיים של בקרי האבטחה

והרישוי).

נוהל

בתחנות

באתר

3/12/19

:

www.police.gov.il
ב"מחוזות

רישוי

ואגפים"

עסקים.

>-

עוד

כולל

והרישוי

הטריטוריאליות.

חלק מהנוהל שפורסם.

לבט"פ,

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

מתעתדת

שוויון זכויות לאנשים עם

המבקשים

בימים

החטיבה לפרסם נוהל סינון

מוגבלות ,שמכוחו הותקנו

תחומי מתקן מאובטח ,עם

ובידוק ביטחוני לאנשים

תקנות שונות כולל תקנות

ציוד ,ו/או כבודה ו/או כלי

עם מוגבלויות שיתייחס

נגישות,

לשלב

רכב ,תוך קיום הליך שלא

לאופן בידוקם.

ולשפר את איכות חייהם של

ימנע מאדם עם מוגבלות,

הינם

אנשים עם מוגבלות (תקנה

הגעה למקום ציבורי ,כניסה

אנשים בעלי מוגבלות11% ,

37

זכויות

אליו וקבלת שרות באופן

מהאוכלוסייה הם קשישים,

לאנשים עם מוגבלות (התאמת

שוויוני ,מכובד ,מוצנע,

דוברי שפות זרות וכו' .אחד

תשע"ג

20%

אילו

מהאוכלוסייה

מכל

חמישה

בישראל

הוא

אנשים
אדם

עם

מוגבלות.
משטרת

ישראל

מחויבת

לקיים את האמור בחוק

במטרה

בתקנות

נגישות

שוויון

לשירות),

 ,2013אשר כותרתה" :נוהלי
בידוק ביטחוני").

מטרת הנוהל היא להגדיר
את

עקרונות

והבידוק
אנשים

הסינון

הביטחוני
עם

של

מוגבלות,

להיכנס

אל

עצמאי ובטיחותי.
תודות למר בן אברהם,
ממונה בטחון וחרום ארצי,
רכז נגישות ,בחברת אמות
השקעות

בע"מ,

שסייע

בכתיבת הנוהל.

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

בתאריך  25/11/19תוקף נוהל

להוכיח עמידה בתבחין אחר

"המלצה פרטנית" .

תקף.

פרטנית

"המלצה

של

המלצה

פרטנית

תינתן

הציבורי או למבקש עצמו.
בקשות

להמלצה

יוגשו,

באמצעות:

פרטנית
גורם

משטרת ישראל" הינו תבחין

במשורה ,במקרים חריגים

ביטחוני מעוניין או גורם

התבחינים

בהם קיים עניין מיוחד ,של

מעוניין במשטרה.

שהתקין השר לביטחון פנים,

משטרת ישראל ,במתן רישיון

לא יתקבלו המלצות ישירות

רח"ט

למבקש ,שאינו עומד באחד

על ידי אדם פרטי ,המבקש

אבטחה ורישוי להמליץ בפני

התבחינים האחרים ואך ורק

רישיון

אלא

ר' האגף לרישוי כלי ירייה

אם קיים צורך מבצעי של

באמצעות הגורם הביטחוני

פנים,

הגורם

המעוניין/המבקש,

המעוניין או הגורם המעוניין

להעניק לאזרח שאין ביכולתו

הקשור

המרחב

אחד

מתוך

אשר

במשרד

מסמיך

18

את

לביטחון

לביטחון

לכלי

ירייה

במשטרה.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק אברהם צימבר
מחלקת אבטחה  /ק' רישוי עסקים ארצי

רכבל המפרץ בחיפה הינו כלי
תחבורה ציבורי (חברת "יפה
במערך
המשולב
נוף"),
של
הציבורית
התחבורה
מטרופולין חיפה לצד הרכבת
האוטובוס והמטרונית .תשתית
הרכבל בשלבי בניה ,אשר
אמור להתחיל לפעול באמצע
 .2020הרכבל ,משמש להסעת
נוסעים ,מחבר בין מסוף
מרכזית המפרץ ,שבו ניתן
שירות של רכבת ישראל,
חברות אוטובוסים עירוניים
ובין עירוניים והמטרונית ,לבין
אוניברסיטת חיפה והטכניון.

 460מטרים וכולל  6תחנות,
ועד
המפרץ
ממרכזית
לאוניברסיטת חיפה :מסוף
התחבורה המזרחית ,צומת
הקריות (צ'ק פוסט) ,רחוב
דורי ,מרכז הטכניון ,טכניון
עליון ואוניברסיטת חיפה.
תצ"א מיקום תחנות ותוואי
הרכבל :במסגרת ההערכות
המקדימה ,התקיים בחודש
 12/19פורום בראשותו של
ממ"ר אשר ,יחד עם רח"ט
לבחינת
ורישוי,
אבטחה
לקראת
והערכות
הפערים
פתיחה בשנת .2020

מסלול הרכבל מתפרס על כ-
 4.5קילומטרים ,בגובה של

הנחיית אבטחת הרכבל תתבצע
תחת חוק רישוי עסקים -פריט

רישוי  ,8.11הפריט יכלול את
הפיזית
האבטחה
רמת
והטכנולוגית הנדרשת ,בהתאם
לאיום הייחוס.
בימים אלו ,מדור רישוי ביחד
עם מדור גו"צ ומרחב אשר,
קובעים את תפיסת האבטחה,
בהתאם לה יקבעו כוח האדם,
האמצעים והנהלים.
לצורך התאמת תפיסת האבטחה
והחירום ,יתקיים תרגיל בחודש
מאי  ,2020בראשותו של מרחב
אשר ולאחריו יופקו לקחים
לקראת פתיחת הרכבל באופן
רשמי.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק אברהם צימבר
מחלקת אבטחה  /ק' רישוי עסקים ארצי

בתאריך  ,18.11.2019התקיים מסרים

מקצועיים,

כנס מקצועי במלון "יערים" במגוון

נושאי

העשרה עסקים ,הרצאת אורח חוץ מר
העשייה מיכאל

במעלה החמישה ,לכלל מערך המשטרתית ,בתחום
אבטחה ורישוי תחת הכותרת
"האבטחה

בכנס

כמקצוע".

השתתפו אנשי מערך האבטחה
והרישוי

הפרוסים

בשטח

ונציגים מהחטיבה ,סה"כ:

כ-

 174קצינים ושוטרים .במהלך
הכנס

חולקו

22

מכשירי

"טאבלטים" לבקרים חדשים,
עפ"י דרישת השטח .כינוס כלל
מערך האבטחה והרישוי ,תחת
קורת גג אחת ,נועד להעברת

האבטחה והרישוי .הכנס כלל
עדכונים כלליים בתחום הרישוי
 בין היתר חשיבות נושאאחידות ההנחיה ,שמירה על

טוהר מידות ,עמ"ט "מדידה
ומצוינות" של מערך האבטחה -
רישוי כגורם משפיע על יעדי
ארגון ,עדכוני קנביס רפואי,
עדכוני רגולציה ,עדכוני פסיקה

בן

שטרית

"בזכות

האמונה באדם" ,הרצאת אורח
חוץ דר' צביה שיפר "התרופה
שבצלחת  -הקשר בין תזונה
ובריאות" ולבסוף סקירה וסיכום
של רח"ט אבטחה ורישוי כולל
קידום עבודת מטה של שלוש
תעודות,

בלבד,

למערך

האבטחה :תעודות למאבטחים:
חמוש  /לא חמוש ולמנב"טים/
מנהלי אבטחה.

בראי תיקון מס'  34בחוק רישוי

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

בתאריך ה 02.12.19 -התקיים

מספר הרצאות ובהן :הרצאת

בספורט וכן פאנל מפקדים

מניעת

שופט שלום בנוגע לטיפול

ומנהלי אירוע אזרחים שבחן

אלימות בספורט לכלל שוטרי

בעבירות

בספורט,

דילמות פיקודיות בניהול אירוע

וקציני המערך למניעת אלימות

הרצאת עיתונאי ספורט בנוגע

ספורט .בסיכום הכנס סקר

בספורט במשטרת ישראל .ביום

לממשקי העבודה בין המשטרה

את

יועמ"ש

הפעולות שביצע המערך עד

בנוגע

האתגרים

יום

עיון

בנושא

אלימות

רח"ט

ורישוי

אבטחה

העיון שהתקיים בקיבוץ רמת

לתקשורת,

הרצאות

רחל והובל על ידי רח'"ט

אגודת

ספורט

אבטחה ורישוי השתתפו 24

להתמודדות מועדון ספורט עם

והדילמות של המערך במהלך

נציגי המערך מהמטה הארצי

אוהדים מפירי סדר ,הרצאת

העונה הקרובה.

והמחוזות וכן רע"ני אבטחה

תובע משטרתי על אופן הטיפול

מכלל המחוזות .יום העיון כלל

אלימות

המיטבי

בעבירות

היום

וכן

את

שופט בימ"ש השלום ת"א ,השופט שמאי בקר

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

בתקופה האחרונה אני עדים

הסכנות מתופעה זו הן בעיקר

גורפת של שימוש באמצעי עידוד

ריבוי

שימוש

כוויות

וחנק

תביעות אזרחיות כלפי האוהדים

לא

חוקית

כתוצאה משאיפת עשן וסיכון חיי

על גרם הנזק ועוד .משטרת

הספורט.

אדם בעת שהקהל נס ממקור

ישראל רואה באירועי הכדורגל

אוהדים מכניסים אבוקות תאורה

האש והעשן .משטרת ישראל

אירועי תרבות לכלל המשפחה.

היציעים

הליגה

מעבר

לתופעה

של

בפירוטכניקה
ומסוכנת
ורימוני

במגרשי
עשן

לתוך

קשות,

ההתאחדויות

הרעלה

ומנהלת

השימוש

ומדליקים אותן בתוך הקהל.

נוקטים יד קשה כנגד תופעה

מדובר בתופעה פסולה אשר

פסולה

פתיחת

אנשים רבים וילדים מהמגרשים

מסכנת את שלומם של אוהדים

תיקים פליליים כנגד אוהדים,

ולכן המשטרה תמשיך לנקוט

תמימים אשר יושבים ביציע.

שלילה

הרחקה

זו

באמצעות

מהמגרשים,

לסכנות

בפירוטכניקה
הכרוכות

בו

מרחיק

באפס סובלנות לתופעה זו.

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

בתאריך ה 10.12.19 -קיים

כמו כן השתתפו כל קציני

במכללה

המחוזות.

מדור

מאוימים,

הלאומית לשוטרים ,כנס שנתי

המאוימים

רמ"ד

האח"מי

מאוימים את העשייה בתחום,

בנושא

החרדית

נגד

במהלך השנה החולפת ואת

בישראל ודמות השוטר בעיניים

בכנס

הכיוונים לשנה הבאה .ר' תחום

של אדם חרדי מפי המרצה

השתתפו כ  45שוטרים שכללו:

אח"מ ור' תחום אלימות נגד

אליעזר אדלר .התקבלו תגובות

מתחום

את

ממשתתפי

בנושא
במאוימים

ובאלימות

שוטרים

ברשת.

קצינים
החקירות

ודסקאים
והמודיעין

המחוזית ומלהב.

ברמה

שוטרים

הכנס

ברשת

סקר

במחוזות.

במהלך

האירוע

שמעו הנוכחים גם הרצאה

הטיפול

במהלך

מכל

במהלך

הבקרות

שבוצעו

הציגו

סטאטוס הטיפול – כל אחד

חיוביות

החברה

רבות

הכנס.

בתחומו ואת הלקחים שהופקו

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מרחב לכיש-פקד נופר לוי
צ"א  26412-10-19אושרי דהן/פיצוציית האושר
העסק נסגר לתקופה של  12יום לפי סעיף (23א )1בעקבות מכירת אלכוהול לקטין.
בעל העסק טען כי הסגירה לא מידתית וכי לא בוצע שימוע כדין .בנוסף נטען מנעו מכירה לקטין
נוסף בכך שדרשו ממנו להציג ת"ז.

התובעת בתגובה כתובה לבית המשפט הוכיחה כי העסק פועל ללא רישיון כתשעה חודשים וזו
הפעם השניה שבעסק נמכר אלכוהול לקטין ובפעם הראשונה הסתפקו באזהרה ,בנוסף לחובת
הבעלים הרשעה קודמת ולחובתו אף מאסר על תנאי.
השופט משה הולצמן (בימ"ש אשדוד) קיבל את טענות התובעת מלואן והותיר את הצו על כנו.

מחוז דרום-מרחב נגב-רפ"ק דלית זילברמן
כתבת המשך-מבצע "מכה דריכה"
כתבי אישום הוגשו כנגד המעורבים  ,כנגד גיא ברקאי הוגשו ארבעה כתבי אישום בגין ניהול מספר
עסקים ללא רישיון עסק תוך מכירת אלכוהול לקטין ("מלך הפיצוחים").

הנאשם צירף את התיקים והוטל עליו קנס כבד ומרתיע של  80,000שקלים  ,בנוסף הוטל עליו
עונש של מאסר מותנה לתקופה של חמישה חודשים (בכל אחד מהתיקים) וכן התחייבות בסכום
זהה של  80,000שקלים.
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז צפון-רפ"ק ליאת מנדל גור

 6848-10-19מ.ס .טארק חליאלה
בעסק מסוג מרכול בשם "סטופ אפ" במג'ד-אל-כרום עבד מחומד סבע ,לעסק אין רישיון עסק.
בתאריך  28.8.19התרחש אירוע ירי באזור מ.ס נפצע אושפז ושוחרר מבית החולים במצב טוב.
לאור הארוע בוצעו פעולות אכיפה במקום ביצעה המשטרה מספר ניסיונות לאתר את בעלי המקום
אך אלה נעלמו.
בתאריך  3.9.19הוציא מת"ח תחנת במג'ד-אל-כרום צו סגירה למקום לתקופה של  30ימים –הצו
הודבק על בית העסק.
בתאריך  26.9.19בוצעה בקרה במקום ונמצא שהעסק פתוח ונמצא בו טארק חליאלה ,וזה עוכב
לחקירה בגין הפרת הצו.
טארק טען שהוא שותף בעסק.
כעבור שבוע בתאריך  2.10.19התרחש ארוע קטטה וירי במג'ד-אל-כרום בו נהרגו שני אנשים  ,וכן
נפצע מ.ס .פצעים קשים.
לאור כל הארועים ולאור העובדה שהעסק פועל ללא רישיון עסק והבעלים פצוע קשה ושותפו
בבריחה וכדי למנוע סכנה של ממש לציבור הקונים במרכול –הוגשה בקשה לפי ס' (22ב) לבית
המשפט לסגירה שיפוטית עד לתום ההליכים.
בדיון שהתקיים במעמד צד אחד של התובעת ,עדכנה התובעת את השופט כי מוחמד סבע
נהרג מהירי ונפטר בבית החולים וכי שותפו טארק נמצא בבריחה.
השופטת דנה עופר(בימ"ש עכו) עיינה בבקשה ובחומר המודעיני והורתה על סגירת העסק עד
שיוסדר רישיון עסק כחוק.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז ירושלים -עו"ד נורית ניסני

רע"ס  34551-02-19מחמוד חליל+דיזל עיסוויה בע"מ
הנאשם ניהל תחנת דלק פיראטית באיזור ירושלים באמצעות חברת דיזל עיסוויה
בע"מ
במבצע אכיפה משולב נסגרה תחנת הדלק וכן נתפס סכום מזומן של כ10,000-
ש"ח.
הוגש כתב אישום ובקשה לחילוט המוצגים שנתפסו (הכסף המזומן)  ,הנאשם
הורשע והוטל עליו קנס כספי של  15,000שקלים ובנוסף חולט הכסף שנתפס.
כמו כן החברה של הנאשם דיזל עיסוויה בע"מ נקנסה בסכום של 20,000
שקלים(הנאשם הוא המחזיק במלוא מניות החברה).
כך שבסיכומו של ההליך נפגע כיסו של הנאשם בסכום של כ 45,000-שקלים ,
בנוסף לעונש של מאסר מותנה צופה פני עתיד של חודשיים והתחייבות של
 75,000שקלים.

4557-11-19

מקומיים49842-1119+

מחוזי

ירושלים-פאב

בר"ש
פיקולינו
בפאב פיקולינו במרכז העיר ירושלים התחוללה קטטה בין שני עסקים
סמוכים כאשר המנהל בפאב פיקולינו היה מעורב גם הוא בקטטה
שבמהלכה נפגעה עוברת אורח במקום .
לאחר חקירה ממוקדת ובחלוף  12ימים מאירוע הקטטה החליט מת"ח לב
הבירה לסגור את העסק ל 10-ימים בהתאם לסמכותו מכח סעיף 23א
לחוק רישוי עסקים .
בעל העסק הגיש באמצעות בא כוחו בקשה לביטול ההחלטה וטען כי
חלף זמן רב ממועד הקטטה עד הסגירה ולכן אין לסגור העסק .
ע' תובעת רישוי במחוז ירושלים טענה בבית המשפט כי מנהל העסק
בפועל היה הגורם לקטטה ולא דווח למשטרה על האירוע החריג בפאב.
וכי השיהוי בקיום השימוע נבע מהצורך לבצע פעולות חקירה ולאסוף
מידע רלוונטי ורק כאשר התבררה התמונה פעל הקצין להפסקת
המסוכנות וכי זו נגזרת מניהול העסק על-ידי מי שדורס ברגל גסה את
החוק והחובות המוטלים עליו ומפר את שלום הציבור וגורם לאירועים
שאף פוגעים בחפים מפשע
לפיכך טענה התובעת שהצו נדרש באופן מידי עד שבעל העסק יפעל
להסרת המסוכנות בדרכים אחרות.
שתי הערכאות (שלום ומחוזי) קיבלו את עמדת התביעה והותירו
את צו הסגירה על כנו

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז מרכז-רפ"ק אלעזר שולץ

רע"ס  48656-09-19גל חכמון
הנאשם ניהל עסק מסוג חניון
בתשלום לרכבים בסמוך לשדה
התעופה נתב"ג בשם " fly
 "parkבמשך תקופה העולה
על שנה.
בתאריך  7.9.19התבצע שוד
בעסק מספר עובדים נאזקו
נלקחו מפתחות של רכבי
יוקרה והשודדים נסעו עם
הרכבים מהמקום.
יום לאחר הארוע בוצע שימוע
על ידי קצין משטרה וסגר את
העסק לתקופה של  30ימים
בקשה לעיכוב ביצוע של צו
הסגירה לבית המשפט המחוזי
)27952-09-19
(עת"מ
ולקבלת צו ארעי להפעלת

החניון נדחתה על ידי בית
המשפט תוך השופט המחוזי
השופט אחיקם סטולר מציין
בהחלטתו כי "הלכה היא שיש
לקבל רישיון עסק לפני
פתיחתו ולא לאחר פתיחתו,
לפיכך מדובר בעילה בת עוולה
ממנה לא תצמח זכות תביעה.
הרציונל העומד מאחורי הצורך
להוציא רישיון עסק הוא על
מנת להגן על הציבור באופן
שהחנייה תהיה בטוחה ,נגישה
ככל
סיכונים
ונטולת
האפשר....על פניו נגנבה
מכונית מאזור החניה  ,מן
הסתם הדבר בוצע באופן
שאמצעי המיגון שהותקנו,
ללא ביקורת נאותה ,לא היו

הולמים ואפשרו את גניבת
הרכב".
במהלך ימי הסגירה הוגש כתב
אישום ובקשה לסגירת החניון
עד לתום ההליכים.
במהלך משא ומתן בין
הצדדים בבית המשפט הוסכם
כי העסק ישאר סגור  ,ובכפוף
אבטחה
אמצעי
להתקנת
מחמירים שימנעו שוד כפי
תמשוך
במקום
שהיה
המאשימה את הבקשה לסגור
תום
עד
העסק
את
ההליכים(.כתב האישום קבוע
לדיון ראשוני במהלך חודש
דצמבר).

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מחוז תל אביב-מרחב איילון – רפ"ק לוי ברח"ד

רע"ס – 497/19+498/19דני
אלפר ולימור פלח
הנאשמים שהינם בני זוג ניהלו
בזמנים שונים אולם ארועים
בלי רישיון עסק ,בנו במקום
משטח עץ הקימו רחבת
ריקודים בנו מיני בריכה
וג'קוזי.
המקום גרם לארועי רעש רבים
ושוטרים שהגיעו מספר פעמים
למקום הזהירו את הבעלים
ואף נרשמו להם דוחו"ת בגין

מטרדי הרעש.
כנגד הנאשמים הוגשו כתבי
אחד
כל
כנגד
אישום
בנפרד(ניהלו בזמנים שונים
ורצופים).
המקום נסגר בטרם ניתן גזר
דין כנגד הנאשמים.
בבית המשפט בחולון בפני
השופט אמיר צ'כנוביץ הודו
הנאשמים באמצעות עורך דינם
בניהול העסק ללא רישיון ,
לאור מצב כלכלי קשה נדונו

הנאשמים לקנס מצטבר של
(₪ 40,000מעבר לקנסות
ששילמו בגין מפגעי הרעש),
מאסר מותנה של שלושה
חודשים למשך והתחייבות
בגבוה  .₪ 50,000בנוסף
בימ"ש הורה על סגירה מכוח
סעיף .16

המיומנים בהגנה
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רס"ב עפרה כהן
קמ"ן חט' אבטחה ורישוי

בימים אלה עלתה לאוויר קטגוריה חדשה בפנקס
כיס ,בשם 'חטיבת אבטחה ורישוי' .האפליקציה
מחולקת לתת קטגוריות כאשר כל תת קטגוריה
נושאת שם מדור או חולייה הקיימים בחטיבה.
בכל תת קטגוריה מוזנים תכנים של ידע וכל חומר
האמור לעזור לשוטר או מנב"ט מהמערך הפרוש
של החטיבה .שוטרים מהמערך הפרוש וכן
מנב"טים ארציים (שאושרו במסרונט) מוזמנים
להוריד לנייד את האפליקציה ולעשות בה שימוש.
נשמח לקבל פידבקים על עיצוב ותכנים של
האפליקציה.

המיומנים בהגנה
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ענף רישוי ואבטחה מחוז חוף:
מרחב אשר  /תחנת חיפה  -הוצאת צו סגירה ממ״ז חוף למועדון הימורים ברח׳ אבן סינא בחיפה -
בלווי מקצועי של תובע רישוי חוף ביחד קצין אבטחה מרחב אשר וקצין אבטחה תחנת חיפה ,יציאות
המקום של המועדון רותכו! עבודה יפה ,יישר כוח!

מבצע אכיפה בנושא רישוי  -מרחב מנשה
 /תחנת עירון -בתאריך  22/11/19התקיים
משולב עם גורמים אזרחיים
מבצע
בברטעה בהובלת וביוזמן בקר רישוי תחנת
עירון קצין אג"מ עירון עם כוחות סיור
ויס"מ בוצע חיפוש בברטעה בעסק שמוכר
בלוני גז ועסק שמוכר ביגוד מותגים
מזוייפים .בא לידי ביטוי בתפיסה והחרמה
של מספר רב של בלוני גז מהעסק ,המשך
טיפול חקירות ורישוי עסקים עירון .כמו כן
 למבצע התלוו תיעוד של דוברות מחוזחוף .עבודה יפה ומקצועית של אג״מ /
רישוי ואבטחה תחנת עירון .יישר כוח
לכולם !
המיומנים בהגנה

28

ענף רישוי ואבטחה מחוז חוף:
מרחב אשר  -המשטרה קיימה
היום מבצע אכיפה משולב כנגד
בתי עסק באזור חיפה .המשטרה
הובילה היום מבצע אכיפה
משולב בחיפה ,יחד עם גורמי
אכיפה אזרחיים ,בהם :פיקוח
עיריית חיפה ,משרד הבריאות,
רשות המסים והרשות להגנת
הצרכן ולסחר הוגן .בתוך כך,
בפעילות הממוקדת כנגד  10בתי
עסק בחיפה העלו ליקויים
וכשלים במספר תחומים ,לרבות
אלה המהווים חשד לפגיעה
בקופת המדינה .מדובר בפעילות
המאגדת את מערך התביעות

והרישוי של המשטרה במחוז,
יחד עם כוחות משטרה נוספים
וגורמי אכיפה אשר פועלים
הסמכויות
לתחומי
בהתאם
והאכיפה ע"פ חוק ,במסגרתה
מצאו חשד לקיומן של עבירות
שונות .כאמור ,בבתי העסק
נמצא חשד לעבירות מס ,נתפסו
והוחרמו מעל  100בקבוקי
אלכוהול בחשד לתכולת חומרים
הטעיית
ועבירות
מסוכנים
הציבור .כמו כן ,נמצאו הפרות
של אי הצגת מחיר ,אי גילוי של
מוצרים בפיקוח ממשלתי ואי
הצגת מידע מהותי בנוגע

למבצעים שהוצגו בבתי העסק,
העוסקים קיבלו הודעות בדבר
הפרה וצפויים לקבל קנסות על
ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר
הוגן .שניים מבעלי העסקים
נחקרו ע"י גורמי האכיפה ,אשר
מצאו חשד לעבירות על חוק
הגנת הצרכן ועבירות מס .בסיום
החקירה של כלל הגורמים,
הנדרשים
ההליכים
ייבחנו
בהתאם ,על מנת ליישם את
דרישות החוק למען שלום
הציבור .

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז מרכז:
תחנת קדמה  -בפעילות תקיפה כנגד מחוללי

נתפסו משקל אלקטרוני ומכונת קיטור תעשייתית.

פשיעה ובהובלת רישוי ואבטחה קדמה ושיטור

כמו כן ,בוצע איסוף ראיות

ונתפסו על ידי מס

עירוני טייבה ,פשטו כוחות בילוש קדמה ,מג"ב,

הכנסה הממצאים הבאים :אי רישום תקבולים,

יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ונציגי מס

הפרות של חוק המזומן בסך  ,₪ 3,550,000אי

הכנסה על מפעל לפירוק עופות באזור התעשייה

ניהול ספר הזמנות ,פנקסי תעודות משלוח ללא ציון

בטייבה .במקום נמצאו בשר ועופות שמקורם לא

פרטים ,אי שמירת העתקי פנקסי חשבוניות

ידוע ,אשר על פי החשד מעובדים ונארזים ללא

ס/קבלה ,אי רישום תקבולים על סך  311,018ש"ח.

רישיון וללא פיקוח וטרינרי ומשווקים לציבור.

זהותו של בעל המקום ידועה והוא יזומן לחקירה

תפוקות :נתפסו  13תושבי שטחים ללא אישורים,

במשטרה בגין העסקה והלנת שב"ח ונעל"ר .בנוסף

שהועסקו במקום .הושמדו  19טון של בשר ועוף.

ייחקר במשרדי יחידת הפיצוח על כלל העבירות

נתפס רכב מסחרי מסוג פולקסווגן קרוואן שהיה

שבתחום אחריותם ,ובמשרדי מס ההכנסה.

במקום ,מלא בתכולת בשר ועוף ומשמש להפצתו.

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז צפון:
שיפוטי
הליך
הסתיים
בבימ"ש נצרת כנגד תחנת
דלק הכולל מאסר בעבודות
שירות וצו סגירה ,הוגשו 3
כתבי אישום ו 3-בקשות
לצווי סגירה שיפוטיים.
בתאריך ה 10.12.19-נגזר
דינו של נאשר שניהל
והפעיל תחנת דלק פיראטית

במג'דל-שמס לעונשי מאסר
שירוצה בעבודות שירות,
מאסר מותנה ,התייחסות
כספית ,כנס ,חילוט המוצגים
במהלך
שנשאב
והדלק
פעילות אכיפה משולבת וכן,
ניתן צו סגירה שיפוטי,
שיאפשר למשטרה לפעול
במידה ויוקם עסק ללא

רשיון במקום .תולדו של
כתב האישום שהוגש ונוהל
במשותף ע"י תביעות להב
ותביעות רישוי מחוז צפון,
אכיפה
בפעילות
הינו
ע"י
שנערכה
משולבת
היאל"כ בשיתוף גורמי רישוי
ואכיפה בשנת  2016וזאת
כנגד  8תחנות דלק פירטיות.

ענף אבטחה ורישוי מחוז תל אביב:
בתאריך  14.12.19בתוך מועדון
"לימה לימה" (מרחב ירקון) ,קטטה
בין בליין למאבטח שעשה שימוש
בגז פלפל .עקב כך הבליין וחברו
פונו באורח קל לביה"ח איכילוב.
המאבטח עוכב ,המועדות נסגר.
בעלים זומן לשימוע.

בתאריך  21.11.19נערכה בקרה ע"י מרחב
יפתח לבית עסק הפועל ללא רישיון ובסרוב
משטרה .המקום פעל ע"י נתין זר ללא נוכחות
הבעלים לאחר שהתחייב בתזהיר וערבות
בנקאית בסך  ₪ 15,000להימצא במקום בעל
שעות הפעילות .בנוסף נמצא מאבטח ללא כל
הסמכה .בית העסק נסגר בהסכמה ,כאשר
בשימוע שנערך ב 28.11.19-ע"י קצין
הרישוי :הוצא צו סגירה ל 21-יום בנוסף
הערבות חולטה.

המיומנים בהגנה

31

ענף אבטחה ורישוי מחוז ירושלים:

בתאריך ה 23.11.19 -בפעילות
משולב של רישוי שלם ,הרופאה
המחוזית מטעם משרד הבריאות
י -ם ,

ועיריים

פאשה

במסעדת

בשייח' ג'ראח הוחרמו כרבע טון
חומרי גלם ,בשר ועופות שהוחזקו
בתנאי

תברואה

ביותר

ירודים

ומסכני חיים .במקום אותרה הפרה
של תנאי רישוי משטרה בכך
שהבעלים

פירק

את

המצלמות

בעסק (נרשם דו"ח הפרה).

ענף אבטחה ורישוי מחוז דרום:

בתאריך –  ,29.12.19בוצע בצע חאמרות באשקלון
בהובלת בקרית אבטחה ורישוי תחנת אשקלון
בשת"פ  4ניידות (עוטף לכיש ,שיטור רגלי ,מ'
שיטור עירוני וצוותו) נתפסו  5חאמרות אחרי השעה
 23.00עם צריכה במקום ,הם זומנו לחקירת נעלר.

כמו כן בוצע

מבצע מכירת אלכוהול בפיצוציות

אחרי השעה .23:00נבדקו  9פיצוציות ,בוצע מכירה
ב  4פיצוציות .לציין כי אחד מהם זו פעם רביעית.
תובעת רישוי לכיש עודכנה ותעבור על תיקי
החקירה וישקל זימונם

בתאריך ה ,12.12.19-ויכוח בין
שני

מעורבים

במועדון

לופט

במבשרת ציון הפועל ללא רישיון
וגלש

לקטטה

מחוץ

למועדון

במהלכה ,ככל הנראה היו איומים

בסכין

הסכין

נתפסה

ולשני

המעורבים היו סימני דם ואלימות
 .בעל העסק נחקר בתחנה ויזומן
לשימוע האירוע.
המיומנים בהגנה
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רפ"ק בני סלומון
מחלקת אבטחה  /ר' תחום נשק ארצי

בין התאריכים 17/11/2019
,05/12/2019

ועד

נערך

בנקודות
המשטרה.

ברחבי הארץ מבצע ארצי

הליכים

ישראל

החזקת

רחב

של

משטרת

ההחזרה
חסינות-
פליליים
נשק

שלא

ותחנות

מבצע קודם בשנת  2017בו

מפני

חמישה

בעבירת
כדין,

חלק

לקחו

רק

מחוזות.
בהשוואה

משנת

למבצע

בהובלת חטיבת האבטחה,

בהתבסס על אישור יועמ"ש

בשת"פ  89רשויות מהמגזר

לממשלה.

עליה

49

נקודות

נתוני ההיענות וההשתתפות

כלי ירייה ואמל"ח ,הן באופן

חיצוניות,

למסירת

במבצע הנוכחי ,מצביעים על

כללי והן במגזר הערבי.

כלי ירייה ואמצעי לחימה

עליה של כ 200 -אחוז

בלתי חוקיים .המבצע יצא

בהשתתפות הרשויות ,לעומת

לפועל כחלק מתכנית לחיזוק

מבצע קודם שהתקיים בשנת

הביטחון

ביישובי

החברה

.2017

הנוכחי

הערבית.

במסגרת

המבצע

השתתפו  89רשויות מתוך

נמסרו נשקים ואמצעי לחימה

 109סה"כ ,לעומת מבצע

שהוחזקו על ידי אזרחים,

קודם ב ,2017 -בו השתתפו

ללא צורך בהזדהות ותוך מתן

 26רשויות וחמישה מחוזות

פלילית.

משטרתיים .המבצע הנוכחי

העקרונות מרכזיים שהודגשו

התקיים בכלל המחוזות של

אנונימיות-

משטרת ישראל ( 7מחוזות) ,

למחזירים כלי ירייה ואמל"ח

בכל תחנות המשטרה לעומת

הערבי,
החזרה

חסינות
במבצע:

ב-

מסנקציה

במבצע

 ,2017הנתונים מצביעים על
משמעותית

בהחזרת

כמויות כלי ירייה שהוחזרו ,בחלוקה למגזרים:

סוג הפריט כמות מגזר הלא יהודי
9
23
רובה
10
61
אקדח
12
32
רימון
51
125
מחסניות
 כולל  2פצצות מרגמה  60מ"מ
12
232
נפיצים
 תאורה  120מ"מ
 120 ררנ"ט תרגול
6
8
קנים של כלי ירייה שונים
חלקי נשק
הערות ופירוט
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רפ"ק בני סלומון
מחלקת אבטחה  /ר' תחום נשק ארצי
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
בתאריך  18.12.19יצאה מחלקת

הראשונה

ונהנינו

לארץ ישראל בתקופת המנדט

אבטחה לסיור לימודי בצפון

מארוחת בוקר עשירה ומיוחדת.

שברחו

הארץ .התחלנו בארוחת בוקר

המשכנו

במחנה

ממחנות ההשמדה של הנאצים

במסעדת ״בית חנקין״ ,מסעדה

המעפילים בעתלית ,אתר לאומי

והצליחו לראות מעט אור אחרי

היושבת על מצוק אל מול נוף

המשמש ללימוד ההעפלה .סיירנו

החושך הנורא שעברו.

מרהיב של מפרץ בנימין .שמענו

בין

ביקרנו

על סיפורם של יהושוע ואולגה

באוניית מעפילים ובעיקר למדנו

חנקין גואל האדמות והמיילדת

כיצד חיו המעפילים שהגיעו

צריפי

בישראל
לביקור

המחנה,

הבריטי

מיד

לאחר

המיומנים בהגנה
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רפ"ק תומר עובדיה
ע' רח"ט אבטחה ורישוי
בתאריך ה 19.12.19 -חט' אבטחה ורישוי ציינה את חג החנוכה בהדלקת נרות בהשתתפות שוטרי החטיבה
ורע"נים במחוזות.
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רפ"ק לוי ברח"ד
ע' תובעת רישוי ארצית
דבר תורה-חג האו"ר
כל המתבונן פנימה על משמעות
פרשת מקץ ועל משמעותם של
ימי החנוכה מוצא ביניהם את
בשניהם

ההקשר.

התורה

וחכמים מבקשים ללמדנו את
אחד

הערכים

המרכזיים

ביהדות .את היחס בין רוח
לחומר ,בין עיקר לטפל ובין
נשמה לגוף .כל יסוד הופעתו
של יוסף בעולם בא על רקע
היחסים המורכבים שבין עולם
הרוח והחומר .מאז שיוסף נולד
ועומד על דעתו הוא מבטא
באישיותו את המתח שבין שני
עולמות אלו .איש יפה תואר עם
לבוש ייחודי של כתונת פסים
מצד

אחד,

ובעל

חלומות

מופשטים של הנהגה מצד שני.
לכן ,אחיו ואף אביו אינם
יודעים איך לקבל את דמותו
המורכבת .איש כלכלה מבריק
המממש חזון של חלומות כאסיר
ועד היותו משנה למלך פרעה.
בה בעת הוא יודע מה עיקר ומה
טפל .הוא יודע שהוא בשליחות

אלוקית וזה העיקר .הוא לא

ששמינית מחומר הבעירה בלבד

מתבלבל גם כאשר הוא עומד

הספיקה לקיום האור המופשט

בניסיון של פיתוי קשה בדמותה

ליום שלם .בדיוק כמו שתחושת

של אשת פוטיפר ממנה הוא

השליחות

מכבים

נמלט ומותיר את בגדו בידה .זה

וחשמונאים עולה על כמות רבה

ימי

של חיילים יווניים גיבורים.

בדיוק

של

משמעותם

החנוכה

מעט

של

כלובשי מדים המייצגים את

הבאים/החולפים(למחוק

את

מדינת ישראל נשאף להתנהל

אלו

חז''ל

ברוח זו "נאציל" מרוח שלטון

מבקשים שנעמוד נכוחה מול

החוק

המסירות

האתגר שבין חומר לרוח ,בין

וההתנדבות להשפיע אור על כל

גוף לנשמה .תרבות יוון -

יושבי הארץ  ,נשמש דוגמא

תרבות גוף וחומר ,מול תרבותה

אישית נתמודד במציאות חיים

של היהדות הרואה בנשמה את

מורכבת עם פיתויים רוחניים

הן

ונעלה את קרן העם

המיותר).

העיקר.

בימים

כל

גודל

הנס

,

וגשמיים

מרוח

במלחמה והן במציאת פך זעיר

ואו"ר השוטר פנימה והחוצה

וטהור של שמן המספיק לימים

שנזכה

רבים

אחד,

להיות כגיבורי הרוח והנשמה

מבטאים נאמנה את המתח שבין

של

כל

חומר לרוח ,גוף ונשמה .ימי

הדורות  ,גיבורים בדמותם של

בהדלקת

יוסף הצדיק ומתתיהו החשמונאי

הנר .ההדלקה בהיבטיה הפיזיים

 ,אנשי-רוח וחזון הפועלים על

מסמלת יותר מכל את ניצחון

פי

חת

הרוח על החומר ,הנשמה על

ומגשימים את מטרת הארגון בו

הגוף .האור בהיותו מופשט

אנו גאים לשרת.

החנוכה

מכלה

ולא

רק

ליום

כלפיי

העולם

כולו.

מאופיינים

את

חומר

עם

ישראל

חלומותיהם

לאורך

ללא

הבעירה.

בחנוכה הגדילה הרוח לעשות
המיומנים בהגנה
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