עורכת ראשית – סנ"צ טוני מרקו ,גרפיקאית  -רס"ר שרית אסרף
שוטרים ,שוטרות ואנשי מערך האבטחה האזרחי .בראשית דבריי ברכתי לכם ולבני משפחותיכם לקראת השנה
החדשה  -שנה טובה ,עשירה בעשיה ,שגשוג והצלחה .שנת שלום וביטחון.
ברצוני להודות לכלל מערך האבטחה שעמד במספר אתגרים משמעותיים בתקופה הנסקרת יולי – ספטמבר ,שברקע
מציאות ביטחונית רגישה ,אירועי קיץ מרובים תחת כיפת השמיים ,כנסי הקב"טים וההערכות לקראת פתיחת שנת
הלימודים ,כנסים מקצועיים במחוזות לקראת פתיחת עונת הספורט ,בחירות לכנסת ה 22 -ועוד .האתגר שבפתח -
אירועי חגי תשרי. ...
הח"מ ואנשי המערך מברכים על שיתוף הפעולה את כלל בעלי התפקידים בעולם האבטחה ,נמשיך לתת דגש
לשיח פורה וביחד לקדם התחום ,דוגמת  :כנס קנביס ,כנס ראשי מכללות ,פגישות עם ראשי הספורט במדינה,
פגישות וביקורים אצל מנב"טים מונחים ולא מונחים ,שיחות חתך מנבטים ועוד .אין ספק כי ממשקים אילו יוצרים עבודה
יעילה ואפקטיבית ,שתורמת לקבלת החלטות נכונות ,קידום ומיצוב התחום.
ברצוני למנות בתמצית חלק מעבודות המטה ,שהבשילו והופצו ו/או נמצאות על שולחני :
 ספר איום ותרחישי הייחוס ואישור פק"מ -הופץ ( .בשתי גרסאות :שמור וסודי) ובהתאמה הופץ חוזר הנחיית רח"ט לאישור פק"מ מדי שנתיים ( ולא 5
שנים).
 פרויקט מצוינות המערך " -האדיר באבטחה : "..נקבעו מדדי תפוקות אחידים ומדידים ,בהתאמה ליעדי השפעה ובכך סיוע ליעדי הארגון  -הלחימה
בפשיעה .במסגרת זו ניתן דגש לשיפור המקצועיות והשרות לאזרח  -כל זאת בתאום עם המחוזות.
 בחינת תפיסות אבטחה :פריט רישוי קניון ,רשתות מזון מעל  800מטר ,מוסכים ,סוכנות יהודית ,מוס"ח ,בתי מלון ,רכבת קלה ת"א "קו אדום" ( כחצי מיליון
איש בתת קרקע )..ועוד.
 קנביס  -בוצע כנס ארצי בשיתוף היק"ר .הוקם מערך הכולל ,בשלב זה 13 ,איש .נכתבה תפיסה ונוהל (לקראת הפצה) .בימים אלה חוד החנית "בקרי
הרישוי" מבצעים בקרות.
 רחפנים  -בוצע כנס ארצי והופץ נוהל בנושא -בשלב זה לגופי תשתיות לאומיות.
 מדור רכבות  -בימים אלה המדור מוקם וירכז עולם הרכבות במדינה ( עילי ,תחתי ,רכבל) .החידוש הוא שהמדור ירכז תחום הנחיית אבטחה ותחום החרום!
 מסיבות טבע – נוהל למסיבות טבע שאינן נכללות בפריט רישוי .7.7ה מתחת ל500 -
 בדיקת מסוכנות לדורש כלי ירייה – האחריות הועברה מהחט' לאח"מ ( מח' אזרחית).
 תיקוף נהלים והנגשה לכל דורש לרבות הפצת נוהל פתיחה באש בלתי מסווג .כל פריטי הרישוי  67פורסמו ברשת.
 עדכון תבחיני קליטה להכשרות ברמת בכיר – מעכשיו "לוחם חוד" בצה"ל ,רובאי  03קביל לבצע הכשרת קורס מאבטחים מתקדם א ו -ב' .בכפוף לתנאי
ההכשרה – הופץ.
 כשירות רפואית למאבטחים מונחי משטרת ישראל – לקראת הפצה.
 חלופה לשרות צבאי למאבטח בסיסי ,הכשרה בת  5שבועות והתנדבות במשמר אזרחי.
 הכשרות  -קורס מנהלי אירועי ספורט וקורס תחת כיפת השמים במכללות מיד אחרי החגים ,הוסדר עניין דור הביניים של מנהלי הספורט שעבר
ממשרד הספורט .על הפרק בחינת הכשרת ערב של סדרני ספורט ,קורס מנבטים ,פרופיל המאבטח" ,תו תקן" למוסדות הכשרה .יושם ת"ע בה יבקרו קציני
המערך בקורסים וריענון של מנבטים במכללות.
 מניעת אלימות בספורט – בוצעו כנסים מחוזיים לפתיחת ליגות ספורט .ובוצעו מפגשים עם כלל ראשי הספורט הן בכדור-רגל והן בכדור-סל ,כולל דיון שר
לבט"פ בנושא.
 אבטחה במ"י הוא מקצוע  -פתיחת קורס חדש אבטחה ורישוי מתקדם תוך מיקוד באחידות בדיקת פק"מ ועוד .קורס מפקדי מעברים עוטף ירושלים
שהסתיים ועל הפרק סדנה מקצועית בפו"מ לדור העתיד של מפקדים במ"י  ,קק"צ אבטחה ורישוי בדצמ' ועוד.
 תחקירים  -בוצע סדנת ספ"כ בנושא ב"חיל האוויר" ,הקצונה הבכירה של המערך התנסתה בלימוד תחקירים בהטסת סימולטור  .F-16בוצעו מס' תחקירי
למידה :אירוע תחת כיפת השמים בשדרות ,ימית  ,2000פריצה לחוות קנביס ,ביצוע תחקירים משותפים עם משרד הבריאות דוגמת תקיפת אחות בבי"ח
גריאטרי שמואל הרופא ועוד.
 חיזוק המחוזות  :מחוז ש"י התחזק בתקן בקר רישוי מחוזי .בשנת  2020הכוונה להמשיך לקדם עמ"ט חיזוק הענפים במחוזות וכן מערך תביעות הרישוי.
 טכנולוגיה – קידום ובעדיפות שיפור ממשק זה עם הלקוח/המנב"ט ובכך לייעל העברת המידע והידע דוגמת אישור פק"מ דיגיטלי ,השגות ועוד .מצלמות
אישיות למאבטח בבחינה.
 הסתכלות קדימה  -הקמת צוות לבחינת תפיסת אבטחה גופים מונחי משטרה שתשען על המסמך המבורך שהופץ " קווים מנחים לאסטרטגיית אבטחה
לאומית . "...השלמת עדכון תורת ההפעלה .סיכום ת"ע  , 2020קידום ובעדיפות חוק שירותי שמירה ואבטחה ,חיילים משולבים באבטחה ,כנס ארצי שמתוכנן
לרבעון א'  2020זאת ועוד.
 חושבים אנשים – במסגרת חיזוק הקשר בין השוטרים במערך לבין בני משפחותיהם ,בוצע יום משפחות וערב בני בנות זוג שהוכתרו כהצלחה וכבר מופעים
בגאנט .2020
לסיכום,
חטיבת האבטחה ,שמה את יהבה במקום הטבעי שלה – מהגנה ...להתקפה ! ליזום להיות פרואקטיביים ,ללמוד ,לתחקר ולשפר ובכך לחזק ממשקי

העבודה ומתן השרות.
אתם מוזמנים לבקר באתר פייסבוק שלנו = שלכם "חטיבת אבטחה ורישוי" ולעמוד מקרוב אחר הפעילות ובכלל זאת דווחים/החלטות .לבד אנחנו יכולים

לעשות מעט -אך יחד אנחנו שווים הרבה יותר!
אסיים בברכה  " -יהי רצון מלפניך ה' אלוהנו ואלוהי אבותינו ,שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש מראשיתה ועד אחרית שנה" ( בדרך

אליכם שי לחג  -לוח שנה שולחני).

תנ"צ מוריס חן  ,עו"ד
ר' חטיבת אבטחה ורישוי
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סנ"צ אייל זילברמן
מחלקת מעברים  /רמ"ד ביטחון מעברים

בתאריך ה 29.08.19-התקיים טקס סיום
קורס מפקדי מעברי עוטף ירושלים.
הקורס הינו קורס ייחודי שנבנה
במחלקת מעברים ותשתיות בהובלת
מדור בט"מ ונמשך  4שבועות .את
הקורס סיימו  20חניכים ממג"ב ו2-
חניכים מיחידת המעברים .במהלך
הקורס העלו החניכים פערים אודות
אמצעים במעבר ובמהלך הטקס בישר
ר' חט' אבטחה ורישוי כי אושרה קניית
מכשירי זיהוי למעברי העוטף שבהם
פועלים שוטרי מג"ב ,ובכך תשתפר
ותתייעל עבודתם .ר' החטיבה עוד עדכן
כי הוא מצפה שבוגרי הקורס יביאו לידי
ביטוי בשטח את החומר הנלמד במהלך
הקורס.
בהצלחה לבוגרים!!!

המיומנים בהגנה
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סנ"צ שלמה הרשקוביץ
מחלקת מעברים  /רמ"ד אבטחת תשתיות
התרחבות משק האנרגיה והגז
חלה
האחרונות
בשנים
התרחבות משק האנרגיה בכלל
ותחום הגז בפרט ,ותהליך זה
ימשך ביתר שאת בשנים
הקרובות .מדור תשתיות מלווה
את התהליך בכל הקשור להיבטי
שיתופי פעולה בין ארגוניים,
אפיון תוכניות האבטחה ובתוך
כך מרכיבי הבטחון ,טכנולוגיה
ואבטחה פיזית חמושה של
העתידים
התשתית
מתקני
לפעול כבר מסוף שנה זו.
מתקיימים
העמ"ט,
בהליך
ביקורים מקצועיים שוטפים עם
באתרי
הגופים,
מנבט"י
התשתיות
להנחת
העבודה
על
הגז
מתקני
ובכללם
מאפיניהם השונים ,תוואי הנחת
הצנרת להולכה ועוד .לכך
שותפים גורמים משיקים ואנשי
מערך האבטחה הטרטוריאליים
האמורים לאשר את פקודות
האבטחה של המתקנים בתחומם
כבר בחודש נובמבר השנה.

בין פגישות העבודה וסיורי
למידה אלה ,ניתן לציין את
ביקור אנשי המדור ביחידת
השיטור הימי ,בתוואי צינור
הגז ומתקניו לירושלים יחד עם
אנשי מערך האבטחה המחוזי
וכן את ביקורי רח"ט אבטחה
ורישוי באסדת "תמר" של נובל
אנרג'י ,במתקני חוף דור,
באוניה המגזזת של חח"י
ובחברת נתג"ז.
במסגרת ביקורים ופגישות אלה
,עלו תובנות המחייבות ,עדכון
תפיסות אבטחה והידוק שותפות
עם חיל הים ,שנכנס להנחיה
בתווך הימי ע"פ חוק הסדרת
הביטחון וכן מול יחידות
השיטור הימי ומערכי האבטחה
המונחים בים ובמתקני החוף.
להשלמת ההליך ולקראת הפעלת
אסדת "לוויתן" והזרמת הגז ,
כבר בסוף שנה זו ,התקיים
פורום מתקני גז-מחוז חוף
בתחנת הכח "אורות רבין".

אבטחה ובהובלת מדור תשתיות
ובו נטלו חלק הקצינים
המקצועיים הרלוונטיים ממערך
האבטחה בחטיבה ובמחוז חוף,
רמ"ד שיטור ימי ומפקדי
יחידותיו שבפריסה ארצית
לאורך החופים ,קציני חיל הים
ומנבט"י הגופים המונחים,
חברת החשמל וחברות הגז:
נובל אנרג'י ,נתג"ז ואנרג'יאן.
בשילוב זרועות והרתמות כלל
השותפים כאמור ,יש סנכרון
ויצירת מכפילי כח אשר יתרמו
לטיוב מערכי האבטחה המונחים
ביבשה ובים ועל כך תודתי
לכלל העוסקים במלאכה
מדור תשתיות ימשיך ללוות את
הפרוייקטים עד להשלמתם
והפעלתם בבטחה.

הפורום נערך בראשות רח"ט

המיומנים בהגנה
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רפ"ק גל קוצ'וק
מחלקת מעברים  /רמ"ד מיגון ואבטחה
בתחילת חודש ספטמבר נערך המפגש הבילטרלי בין אגף המדע והטכנולוגיה  S&Tבמשרד להגנת
המולדת בארה"ב  DHSלבין המשרד לבט"פ.
במסגרת השת"פ מתקיימות מספר קבוצות עבודה ,אחת הקבוצות (מעברים וגבולות) מרוכזת ע"י מדור
טכנולוגיה ומיגון וכוללת מספר נושאי עניין:
•

אמצעים חדשים לבידוק מכולות ימיות

•

אמצעים אלקטרוניים חדשים לנעילת מכולות

•

אמצעים חדשים לבידוק חפצים חשודים וכלי רכב

•

אמצעים לזיהוי חומרי נפץ

במהלך הביקור סיירו חברי המשלחת האמריקאית במעבר הגבול "שער אפרים" שבאחריות רמי"מ.
הביקור הסתיים בתל-אביב במעמד חתימת חוזה בילטרלי בנושא רחפנים בין תת-השר להגנת המולדת
למול מנכ"ל המשרד לבט"פ.

המיומנים בהגנה
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פקד איציק אזרואל
מחלקת מעברים  /מ"מ רמ"ד חבלה במעברים
מחלקת מעברים ותשתיות /מדור חבלה
מעברים בשת"פ עם גורמי צה"ל ורמי"מ
החלו בפיילוט ייחודי של מעבר סחורות
משטחי הרש"פ לישראל בשיטת .D.T.D.
הפרוייקט החל בהמשך לעבודת מטה
משותפת שכללה סיורים רבים במפעלים
שנמצאים בשטחי הרש"פ ,ולאחר עמידת
המפעלים בכל הדרישות הביטחוניות
שהוצבו בפניהם .לאחר תקופת פיילוט ,החל
הליך סדור לכניסת סחורה ארצה בשיטה זו.
ההליך נמצא בפיקוח רציף ובבקרה של
מדור חבלה במעברים.
העברת סחורות בשיטה זו ,יעילה יותר
ותורמת לחיזוק השת"פ עם הרש"פ.

המיומנים בהגנה
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נצ"מ אמיר קליין
מחלקת אבטחה  /רמ"ח אבטחה
לקיים הכשרה

אבטחה באירועים תחת כיפת השמיים ואירועי

בחטיבת אבטחה ורישוי הוחלט

למנהלי אבטחה לאירועים תחת כיפת השמיים

ספורט .כל מועמד שבעתיד ירצה להיות מנהל

ואירועי ספורט.

אבטחה באירועים הנ"ל יידרש לעבור וועדת

מטרת ההכשרה  -הקניית כלים מקצועיים למנהלי

כשירות של משטרת ישראל ולעמוד בכלל

אבטחה לכתיבת תכנית אבטחה ,ניהול האבטחה

התנאים המצטברים למנהל אבטחה של רישוי

וביצוע פיקוח ובקרה אפקטיבי באירועי תרבות

עסקים ובנוסף להיות מאושר ע"י קצין המשטרה

וספורט.

האחראי על האירוע.
 40שעות ומיועדת לבוגרי קורס

כל מועמד שיאושר בוועדת כשירות תונפק לו

ההכשרה בת

מנהלי אבטחה במכללות מונחות משטרה אשר

תעודת סמכויות של מנהל אבטחה באירועים תחת

שמרו על כשירותם (ביצוע ריענונים כנדרש)

כיפת השמיים או אירועי ספורט בהתאם לאישור

ועוסקים בתחום זה.

הוועדה ועיסוקו.

ההשלמה הנ"ל הינה חלק מדרישות למנהל

צפי לתחילת ההכשרות  -אוקטובר .2019

המיומנים בהגנה
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
בתאריך ה 05.09.19 -התקיים יום
משמר בתי משפט בהובלת סמנכ"ל
לביטחון ותפקידים מיוחדים מר אלי
זנו וצוותו ובמעמד נשיאת בימ"ש
עליון השופטת אסתר חיות ומנהל בתי
משפט השופט יגאל מרזל" .יום
המשמר" הינו יום הוקרה והערכה
למאבטחים אשר עושים ימים כלילות
באבטחת בתי משפט .נשיאי שלום
ומחוזי ושופטים מכל הארץ הגיעו
להוקיר תודה ולכבד את המאבטחים
ביום חגיגי זה .רח"ט אבטחה ורישוי
כיבד בנוכחותו.

המיומנים בהגנה
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
בתאריך ה 3-ספט׳ ,התקיים ביקור רח"ט אבטחה וצוותו ב״משמר בית המשפט״ במשכנם במכבים.
במסגרת הביקור הוצגה סקירה לרח"ט על פעילות המשמר ע"י סמנכ"ל לביטחון ותפקידים מיוחדים
של משמר בתי המשפט מר אלי זנו ,שיחה עם מאבטחים שהיו במהלך יום רענון ,הצגת סימולאטור ירי
ע"י ר' אגף הדרכה של משמר בתי משפט מר אורן לוי ונערך דיון בסוגיות לקידום תחום האבטחה.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רן בן חמו
מחלקת אבטחה /ר' תחום פיתוח הכשרות בחטיבה

קורס בקרי אבטחה ורישוי

רפ"ק שלומי כהן ובמסגרתו

אבטחה

בשטח,

תרגול

בין

הועברו הרצאות ונושאים

ודגשים

בנושא

תכנית

התאריכים 30.6.19-11.7.19

בכלל התחומים ע"י רח"ט

אבטחה

במכללה הלאומית לשוטרים

אבטחה

כלל

בהשתתפות  22בקרי אבטחה

המחלקות

מתקדם

ורישוי

התקיים

ממחוזות

משטרת

ורישוי,

והמדורים

למתקן

מאובטח

(ע"י נצ"מ (בגימ') ישראל
סינגר) ועוד..
עמדו

בהצלחה

בחטיבה ,בדגש על תחום

הבקרים

ישראל.

הרישוי ,אבטחת אירועים

וברמה גבוהה בכלל מטלות

הקורס התקיים בפיקודו של

תחת כיפת השמיים ,ביצוע

הקורס.

מ' מגמת אבטחה ורישוי

ביקורות ותרגילים למערכי

בהצלחה בהמשך!!

המיומנים בהגנה
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סנ"צ אבי טויטו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד הכשרות
בתאריך ה 5 -ספט׳ ,נערך כנס מד"רים וראשי מכללות אבטחה בהובלת רח"ט אבטחה ורישוי
במכללה לביטחון לאומי בת״א .במסגרת הכנס סקר הרח"ט סוגיות שעל הפרק וביניהן הצגת הכשרת
מנהלי אבטחה ותרבות בספורט ותחת כיפת השמיים .דמות המאבטח ,אבטחת מוס"ח לאן? ועוד.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק יניב אלכורת
מחלקת אבטחה  /מ"מ רמ"ד מוס"ח

במסגרת הכנות לפתיחת שנה"ל התש"פ ביצעו קציני ושוטרי מדור
מוס"ח הרצאות ,בכלל כנסי המאבטחים והקב"טים שנערכו
ברשויות .ההרצאה אשר ניתנה ע"י מדור מוס"ח כללה הנחיות

לקב"טים ,אירועים חריגים ודרכי הטיפול ,סמכויות המאבטח
ושבירת שיגרה בעבודה ובהגעה לעבודה.

בתאריך  13.09.19נערך כנס משותף לחב'

משכ"ל ובקרי המוס"ח המחוזיים .בכנס
הועברו

הנחיות

מדור

מוס"ח,

בחינת

הערכות המחוזות לפתיחת שנה"ל ,הצפת
פערים ומציאת פתרונות.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק יניב אלכורת
מחלקת אבטחה  /מ"מ רמ"ד מוס"ח
במסגרת מבצע פתיחת שנה"ל ,ביקר רח"ט אבטחה ורישוי בחדר
מצב משרד החינוך ,שם נתן סקירה על פעילות המשטרה במבצע.
לאחר מכן ,נערכו ביקורים בביה"ס בן יהודה בנס ציונה שם איחל
הרח"ט הצלחה לתלמידי שכבת י"א ביומם הראשון ללימודים ,כמו

במשרדי מדור מוס"ח
נפתח
שנה"ל
לשאלות

חפ"ק

פתיחת

ונתן

מענה

שהתעוררו

בשטח.

כן ,נערכה פגישת היכרות קצרה עם מר בוקסר שמואל ראש עיריית
נס ציונה .בתום הביקור המשיך הרח"ט לביה"ס קציר ברחובות
(שם למד בילדותו) ובירך את תלמידי כיתה י"א.

ביקור רח"ט בנס ציונה
המיומנים בהגנה
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רפ"ק יורם מלכה
מחלקת אבטחה  /ר' תחום משרדי ממשלה וגו"צ
במסגרת תוכנית עבודה  2019בין התאריכים 21-
 22.8התקיימו ביקורי עבודה בגופים ציבוריים

ומתקני משטרה במרחב אילת בהובלת מדור
אבטחת גו"צ ,במסגרת הביקור נערכו פגישות
עבודה עם ק' אבטחה ורישוי אילת בקרי האבטחה
והרישוי .ביקור בקריית הממשלה בליווי מנב"ט
ארצי מס הכנסה ,מנהל חב' האבטחה ומנב"ט
מחוז דרום וירושלים של מס הכנסה .בוקרו גם
מתקן ביטוח לאומי בעיר ושלוחות אוניברסיטת

בן גוריון באילת ובשדה בוקר .במקביל ,בוקרו
מתקני משטרה במרחב אילת -שיטור ימי ומג"ב
אילת .הביקורים הסתיימו במפגש מסכם עם קצין
אג"מ מרחב אילת.

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

נוהל שת"פ בין גופים מונחים

ואבטחת תח"צ-תחנה מרכזית

הוגדר נוהל שת"פ בין הגופים

במתחם תח"צ י-ם

י-ם .גופים אלו ממוקמים בתא

בשיתוף

עם

בכניסה לעיר י-ם קיים מתחם

שטח חופף בו מופעלים מערכי

מנב"טי הגופים .בנוהל הוגדרו

תח"צ בו פועלים מס' גופי

אבטחה נפרדים .הפעלה זו

גזרות אחריות ,נקבעו עקרונות

המונחים

חייבה אותנו לבנות נוהל שת"פ

לתיאום ביטחוני ומתן מענה
הגופים

תחבורה

ציבורית

הדוק

פעולה

כלל

מתוקף חוק הסדרת הביטחון,

ולהגדיר

אמצעי

תקשורת

לאיומים

בין

החלטות ממשלה וחוק הרישוי:

אחידים

לשגרה

ולחירום.

ויחידות

האבטחה

רכבת קלה י-ם ,רכבת ישראל

לאחרונה ,לאחר עמ"ט סדור,

הפועלות

בטריטוריה.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק ענת חן מיכאלי
מחלקת אבטחה  /ר' תחום קנאביס ארצי
אבטחה

בתחום הפשיעה הפרמאצטית

בתאריך  27.8נערך יום עיון

מחוזיים

ומנהלי

למנהלי

אבטחה

בעסקים

בקנביס רפואי .במהלך הכנס

על ידי ר' היחידה לפשע

לקנביס

רפואי,

בראשות

בתחום

פרמאצטי במשרד הבריאות.

ר'

את הכנס סיכם רח"ט אבטחה

הוצגה

הרפורמה

רח"ט אבטחה ורישוי ובשיתוף

הקנביס

הרפואי

היחידה לקנביס רפואי במשרד

היק"ר ,הצגת מערך קנביס

ורישוי .חטיבת אבטחה ורישוי

הבריאות .בכנס השתתפו נציגי

רפואי במ"י ע"י ר' תחום

ממשיכה בהערכות להנחיית

חטיבת אבטחה ורישוי ,נציגי

קנביס רפואי ארצי/רפ"ק ענת

עסקים לקנביס הרפואי בתחום

יועמ" ש מ"י ,נציגי אח" מ,

חן מיכאלי ,סקירה מודיענית

האבטחה ,בהתאם לסמכויות

רע"ני אבטחה ורישוי מחוזיים,

הקנביס

ישראל

תובעי

רישוי

מחוזיים,

ואירועים

בתחום

ע"י

שהוענקו

למשטרת

ק'

הרפואי ע"י מנב" ט היק"ר ור'

בחוק לתיקון פקודת הסמים

אבטחה ורישוי קנביס רפואי

חו' מחקר סמים במ"י והרצאה

המסוכנים ,התעש" ט.2018-

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

השלימה

במטא"ר

ואנשי

היחידה

עונת

לאלימות

בספורט

במשטרת

הטיפול חסר הפשרות באוהדים

משחקי הכדורגל והכדורסל

ישראל .הכנס נערך במטרה

קווים

 ,2019/20במטרה לשמור על

להדק ולהגביר את

שיתוף

מנחים להיערכות מבצעית של

שלום הציבור ובטחונו ולאפשר

הפעולה המקצועי בין המשטרה

ספורט

את קיום המשחקים כאירועי

לקבוצות

השונות.

ודרכי דיווח בזמן ובאירועים

תרבות וספורט באופן תקין

בתוך כך ,משתתפי הכנס דנו

חריגים .כנס זה בא כאמור

ובטוח .בכל מחוז נערך כנס

בנושאי

הקשורים

לשפר את שיתוף הפעולה בין

מיוחד בהובלת מדור מניעת

להיערכות

עם

ובתקווה

אלימות בספורט ובהשתתפות

תופעות

היערכותה

מנהלי

ישראל
לפתיחת

הספורט
הליבה

וההתמודדות
האלימות

בספורט,

קבוצות,

מנהלי

ובכלל זה  :סוגי האלימות

אנשי

חברות

במגרשי הספורט ,תחום הרישוי

אבטחה ,גורמי חטיבת האבטחה

בליגות

המגרשים,

ואישור

מגרשים

השונות,
מורחקים
מ"י

הסמכת

מהמגרשים,

לקראת

המשטרה

מאבטחים,

אירועי

לקבוצות

לעונה מהנה ,ספורטיבית וללא
אלימות.

המיומנים בהגנה

16

רפ"ק משה מרציאנו
מחלקת אבטחה  /מ"מ רמ"ד רכבות
הקמת מדור רכבות ותחבורה

מקצועית

יבשתית

בתחום

הרכבות,

ציבורית

ומתחמי

בחודש אוקטובר  2019יוקם
בחטיבת האבטחה והרישוי

-

מדור רכבות ותחבורה יבשתית.
החלטת פיקוד המשטרה להקמת
המדור החדש בראייה ארצית

בעבודת

המשטרה

האבטחה בפריטי הרישוי :רכבל

תחבורה

(ירושלים

מרכז

תחבורה

תחזוקה לרכבת " -דיפו" ,תחנה

ציבורית המנויים ב"חוק הסדרת

מרכזית  /תחנת רכבת מרכזית

הביטחון

בגופים

ציבוריים,

,

וחיפה)

ותחנת רכבת תת קרקעית.

התשנ"ח  "1998בתחום האבטחה

הקמת המדור ומיצובו תתבצע

הפיזית והחמושה ולהכין את

עד לסוף השנה ובפרק זמן זה
הרכבות

משטרת ישראל להתמודדות עם

ההנחיה

בתחום

מצבי חירום תוך רתימת גורמי

והתחבורה

היבשתית

הצלה וגופים מוסמכים ולהוות

להתבצע על ידי מדור גופים

גורם מתאם בין כלל הגורמים.

ציבוריים

עד

המדור ינחה פרויקטים בהתהוות

להעברת מקל סדורה.

בראש המדור יעמוד קצין בדרגת

ופרויקטים עתידיים ובהם רכבת

בהצלחה !!!!!!

בתחומי

רכבת קלה ירושלים,

רחבה הינו תוצר של הניסיון

הארגוני המצטבר בפרויקטים
הלאומיים

בתחום

הסעת

ההמונים.

סגן

ניצב

וקצינים

ישראל,

הפרויקטים ,החירום ,התיאום

רכבת קלה ומטרו גוש דן,

האבטחה

כרמלית ,רכבת קלה באר שבע ,

המבצעי

ותחום

והרישוי.

רכבת קלה חיפה – נצרת.

ייעוד המדור הינו להוות סמכות

כמו כן ינחה המדור את היבטי

ומדור

תמשיך

רישוי

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

בתאריך  14/7/19הועלה פרסום פוגעני נגד שוטר

בתאריך  12/8/19התפרסם פסק דין של בית

אישיות

משפט השלום בכפר סבא ,לפיו חייב אזרח

מסיירת

התנועה

הארצית

על

ידי

מפורסמת – ליהי גרינר מהשרדות.

לשלם סכום של כ 85,000

מדובר ב"אושית רשת" שיש לה יותר מ 130,000

לשוטרת שכנגדה פרסם פרסום פוגעני ברשת.

עוקבים באינסטגרם ,ולמרות שהפרסום הוסר

בעקבות פסק הדין ,פרסם המדור את ההחלטה

מהרשת תוך זמן קצר – הוא כבר זכה לסיקור

בפייסבוק.

חיבובים

נרחב בכל כלי התקשורת.

(לייקים) ולהמון שיתופים בקבוצות וואטסאפ

הטיפול בפרסום:

שונות ,בעיקר של שוטרים.

ניטור ותיעוד הפרסום בזמן אמת – בסיוע יחידת

גם במקרה זה טופל האירוע ע"י מדור מאוימים

ה"ניו מדיה" של חטיבת משטרה וקהילה.

בחט' אבטחה ורישוי שכלל :ניטור ותיעוד

בחינת החומר וגיבוש החלטה כי מדובר בעבירה

הפרסום ,בחינת החומר וגיבוש החלטה לגבי

שיש לטפל בה במישור הפלילי לצד הגשת תביעה

המשך טיפול :פלילי ,אזרחי והסרת תוכן

בגין "פגיעה בשם הטוב" באופן פרטי  /אזרחי.

מהרשת .העברת התיעוד לשוטרת והפנייתה

איתור השוטר ,העברת התיעוד לרשותו .הפנייתו

להגשת תלונה ולהתייעצות עם עו"ד פרטי.

להגשת תלונה בתחנת משטרה ולקבלת יעוץ של

במקביל להליך התביעה האזרחית  -החשוד

עורך דין פרטי לשקילת הגשת תביעה באופן

נחקר והתיק עבר לפרקליטות לבחינת הגשת

פרטי.

כתב אישום.

הפוסט

זכה

 ₪פיצויים

למאות

הוצאת הודעת דוברות המשטרה המגנה את

השימוש במדיה החברתית על מנת לפגוע
בשוטרים באופן אישי.
הפרסום הנרחב גינה את השימוש שעשתה
הידוענית ברשת החברתית נגד השוטר – באופן
שגרם לה להתנצל שוב ושוב על הפרסום הפוגע.
החשודה נחקרה בחשד להעלבת עובד ציבור
והתיק עבר לתביעות לשם בחינת הגשת כתב

אישום  /הסדר מותנה.
השוטר פנה למשרד עורכי דין פרטי והגיש
תביעה לפיצויים בסך של מעל .₪ 200,000

המיומנים בהגנה

18

רפ"ק אבי ונונו
מדור מאוימים /ר' תחום מאוימים
בין התאריכים  18-19.08.19התקיים אימון דו יומי למשימת אבטחת מאוימים לשוטרי יס"מ חוף וצפון
בקיבוץ דליה ,האימון בהובלת מדור מאוימים וחברת ספרטה ומטרתה לתת "כלים" לצורך ביצוע
משימת אבטחה צמודה למאוימים .האימון כלל יומיים מקצועיים הכוללים הדרכה ייעודית לאבטחה
צמודה והרצאות בדגש לעקרונות אבטחת מאוימים ,אימון טקטי במתווה לאבטחה צמודה כולל ירי.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
תביעות רישוי מחוז דרום
מילוי ואחסון גז
ביום  26.08.2019חתם מפקד
המחוז הדרומי על צו הפסקה
מנהלי מכח סעיף  20לחוק רישוי
עסקים וזאת למשך  27ימים,
צו הפסקה מנהלי הוצא לבית
עסק ברהט אשר על פי החשד
פעל כמקום למילוי ואחסון גז
ועלה באש תוך גרימת פציעתו
של אדם.
ביום  23.08.2019בשעות הבוקר
התקבל דיווח על רכב עולה באש
ובעקבותיו פיצוץ בלוני גז
בשכונה  30בעיר רהט.
שוטרים שהגיעו למקום זיהו
משאית שרופה ועליה בלוני גז
רבים ובלוני גז אשר פוזרו
מעוצמת הפיצוץ.
בנוסף ,בסמיכות למקום התגלתה

סככה אשר נהרסה כליל מעוצמת
הפיצוץ .ועלה החשד כי שימשה
כמקום אחסנה לבלוני גז נוספים,
והתגלו ממצאים מהם עולה ,כי
היה במקום מתקן פיראטי למילוי
גז.
תובעת רישוי מחוז דרום הנחתה
את גורמי התחנה לאסוף ראיות
ולחקור את המעורבים השונים
בגין ניהול עסק ללא רישיון תוך
סיכון חיים של ממש – אירוע
שיכל להסתיים כפסע מנפגע
בנפש.
במקביל הנחתה תובעת רישוי
מחוזית לקיים שימוע בראשות
מפקד תחנת רהט .המלצת מת"ח
רהט בסיום השימוע  ,כי העסק
שבנדון מהווה סכנה לשלום
הציבור ובטחונו מעצם הפעילות

העסקית המתבצעת בו ללא
ההיתרים המתאימים ובצורה
שאינה מוסדרת על פי חוק .הצו
דרוש באופן מיידי לשם מניעת
מטרד וסכנה חמורה ומיידית
לשלום הציבור ,בטחונו ורכושו
העיסוק
מהמשך
הנשקפים
בעסק.
בסיומה של חקירה יועבר תיק
החקירה ותבחן (תוך ימי הצו
המנהלי) הגשת כתב אישום בד
בבד עם בקשה לסגירה עד לתום
כנגד
המשפטיים
ההליכים
החשוד מכוח סעיף  17לחוק
רישוי עסקים.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
תביעות רישוי מחוז דרום

סירוב מסיבת טבע בכפר הנוקדים
מידע מודיעיני שהתקבל לקראת מועד המסיבה ( ,)12-13.7.19הקושר את המפיקים לסחר בסמים
המתוכנן להתרחש במסיבה וזאת בשיטות ובהיקפים שאינם ניתנים למניעה ,הביא לכך שלא ניתן
אישור משטרה לקיומה.
עתירה שהוגשה לבימ"ש מחוזי בב"ש ,במסגרתה נטען כי משטרת ישראל פועלת בהתאם למדיניות
חדשה לפיה יש למנוע קיום מסיבות טבע.
נציגי הפרקליטות והמשטרה הציגו את החומר המודיעיני שהביא לסירוב המסיבה וכבוד השופט גד

גדעון המליץ לעותרים למחוק את עתירתם ,וכך נעשה.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
תביעות רישוי מרחב לכיש
סעיף  17לחוק רישוי עסקים
לבית משפט השלום באשקלון
הוגש כתב אישום בגין ניהול
קפה אינטרנט באשדוד.
העסק פעל כמקום המשמש
למשחקים אסורים (הימורים)
וגם כמסעדה/בית קפה בו
מוגשים משקאות אלכוהוליים-
העסק פעל ללא רישיון עסק
לפחות משנת . 2018
בחודש יולי  2019בוצעה פעילות
אכיפה כנגד העסק  ,בעל העסק
נתן גישה לשוטרים לעסק לאחר
שהם המתינו כ 10-דקות בפתח
העסק שכן העסק נעול בדלת
אשר פתיחתה אפשרית רק ע"י
בעל העסק שהיה בתוך העסק -
במקום נתפסו מחשבים רבים
לגלישה
המשמש
וציוד
באינטרנט.
הוצא למקום צו סגירה ע"י
מפקד המחוז ל 30-יום.
בחלוף מספר ימים מתום תקופת
הסגירה בתאריך  26.8.19שב

העסק לפעילות ובמהלך פשיטה
בית
על
המשטרה
של
העסק בסמוך לשעה חמש אחר
הצהריים נתפס כסף מזומן בסך
של  ₪ 35,000וכמו כן נתפסו
 11כונני מחשב  12,מסכים3 ,
מחשבים וציוד נוסף ששימש את
המהמרים במקום.
כתב האישום כלל  5אירועים
המתפרשים על פני כשנה וחצי
כששני האירועים האחרונים
יולי
בחודשים
מתרחשים
ואוגוסט .2019
העבירות
חומרת
לאור
והמסוכנות בניהול עסק בעל
כניסה יחידה שיכול להוות
"מלכודת אש" למבלים בו
בהעדר פתחי מילוט ולאור עברו
הפלילי של הנאשם הוגשה ע"י
תובעת רישוי מרחב לכיש
בקשה לסגירת העסק עד לתום
ההליכים לפי סעיף  17לחוק
רישוי עסקים.
בתאריך  9.9.19נעתר כבוד

השופט עידו כפכפי בבית
המשפט לבקשה תוך שהוא קובע
כי " מדובר בפעילות שמעבר
להפרת חוק רישוי עסקים ואי
הגורמים
באישור
עמידה
המוסמכים במשטרת ישראל
משרד הבריאות שרותי כבאות
ורשות הרישוי המקומי מהווה גם
לכאורה עבירה פלילית של
משחקים אסורים .בנסיבות אלו
הוכח ראיות לכאורה לקיומן של
ביצוע העבירות ומדובר במקרה
המהווה פגישה ממשית מוחשית
באינטרס ציבורי של ניהול עסק
לפי רישיון ופגיעה בוטה
בשלטון החוק " ולאור כל
האמור אישר השופט את בקשת
התובעת וסגר את העסק עד
לתום ההליכים נגדו.
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
תביעות רישוי מחוז דרום
מבצע אכיפה "מכה דריכה"

של היעד.

במסגרת מבצע "מכה דריכה"-

בסיום

נבנתה תכנית תקיפה משולבת

שביום

העסק
ולאחר

ובמהלך

בוצעה

עוכבו כלל החשודים לחקירה

אשר

אכיפה אזרחית משולבת יחד עם

בגין ניהול עסק ללא רישיון אשר

בבעלותו עסק הקרוי גאיה בעיר

גורמי אכיפה אזרחיים בסיוע

בליווי והנחייה של הח"מ -

ב"ש .משך תקופה תוך פעילות

פרקליטות אזרחית מחוז דרום ,

הובילה בסיומה לכך שהיום הוכן

כנגד

מחולל

פשיעה

סמויה וגלויה,

במהלכה נאספו

רבות

היעד

ראיות
ואחרים

כנגד

בעבירות

השלב

הסמוי

משמש לעבירות מס

04.08.2019

יחד עם רשויות המיסים
בסיומה

של

חקירה

והוגש
מאומצת

כלכליות

במסגרתה ערך ימ"ר נגב פעילות

המתבצעות מבית העסק ומהווים

חקירתית סמויה כנגד יעד אדם

בלון חמצן לפעילות העבריינית

בעניינו עלה החשד כי בית

פעילות

אופרטיבית

כנגד הנאשם

כתב

אישום המייחס לו עבירות של
ניהול עסק ללא רישיון.

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית
מועדון חשפנות "מונאמור"
משטרתית

בפעילות

תביעות רישוי מחוז ת"א
ביום  26.02.2019הורה בית בעבירות של ניהול עסק ללא

שנערכה המשפט לעניינים מקומיים על רישיון .עוד קבע כי משמדובר

בליל  10.01.2019נתפס מכשיר מתן צו לפי ס'  17לחוק – צו בעסק הפועל ללא רישיון תוך
ה  d.v.rומצפייה בו נמצא כי האוסר על הפעלת בית העסק עד סיכון
משמש

העסק

גזר

כפלטפורמה למתן

הדין

הציבור,

אין

הצדקה

בכתב להעדיף את האינטרס הפרטי של

לפעילות עבריינית במסגרתה האישום .ביום  20.03.2019דחה בעלי העסק על פני האינטרס
העובדים לוקחים חלק בפעילות בית המשפט בקשה לעיון חוזר הציבורי.
של אספקת סמים .נמצאו ראיות שהוגשה מטעם בעלי העסק כך ,גם בדיון העיקרי בערעור,
לכך

כי

העובדים

ובכללם בטענה

המאבטח,

רקדניות

ולקוחות מנהלים.על תוכן החלטות אלו מחוזי ת"א את הערעור .בית

מסניפים סמים מסוכנים בתחומי הוגש
העסק

כשבחלק

להוספת
ערעור

ושינוי דחתה כב' השופטת סוקולוב –

לבית

נתן

המשפט המשפט

מהמקרים המחוזי ובקשה לעיכוב ההחלטה להוראות

ביטוי

תקדימי

סעיף (22ב)

לחוק

הבעלים אף בנוכחות הבעלים .בטענות לפיהן בית המשפט וקבע כי בית המשפט היה רשאי
בית העסק נסגר בצו מנהלי התייחס

בשיקוליו

לשיקולים ליתן צו הפסקת עיסוק לעסק

שהוצא ע"פ סעיף ( 23א) לחוק שאינם

רלבנטיים

לאישומים הפועל ללא רישיון גם אם לא

רישוי עסקים .על החלטה זו ועניינים
הוגש

ערר

לבית

המשפט בסמים

בחשדות
שאינם

חלק

לשימוש הוגש כ"א ובמקרה זה ,מדובר
מכתב בעסק הפועל ללא רישיון במשך

לעניינים מקומיים ולאחר דיון האישום .במסגרת הליך עפמ"ק תקופה ארוכה עם סירוב משטרה
ממושך נידחה הצו בהחלטה  67086-03-19פא.לו פרויקטים מהטעם כי מבוצעות עבירות
מנומקת.
במקביל

בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל – פליליות ולכן גובר האינטרס
הוגש

כ" א

הכולל דיון בבקשה לעיכוב ביצוע ,הציבורי בין היתר לביטחון

שלושה אישומים בעבירות של קבע כב' השופט א.הימן מבית הציבור על פני זכותם של
ניהול עסק ללא רישיון והוגשה המשפט המחוזי בת"א – כי בעלי

העסק בהפעלת

בית

בקשה לפי סעיף  17לחוק רישוי הטענות בדבר שיקולים בלתי העסק.
עסקים להארכת צו הסגירה וזאת רלבנטיים אינן מבוססות וכי אין
לנוכח העובדה שמשטרת ישראל צורך שטענות אודות עבירות
איבדה אמון בבעלי העסק .הסמים יאוזכרו במסגרת כ"א

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית

תביעות רישוי מחוז ירושלים

תחנת דלק פיראטית – קיסוואני מאזן
במסגרת פעילות אכיפה משולבת שנעשתה כנגד תחנת דלק פיראטית נערכו קניות ביום שבמסגרתן נקנו
דלק ובנזין .בפעילות נמצא שהעסק פועל באופן שגורם לזיהום הקרקע ומי תהום וכן עוסק במכירת
סולר לא תקני ואחסנתו ללא אמצעי זהירות ,ללא פיקוח ובקרה תוך שימוש בחומרים דליקים ומסוכנים
לבריאות.
התובעת ציינה בבקשתה לפיה יש לסגור את העסק מכוח סעיף 22ב לחוק רישוי עסקים כי "העסק
גורם נזקים חמורים לסביבה וכי החומרים המסוכנים הנמצאים בעסק מאוחסנים ,מיוצרים
ומשונעים באופן רשלני העלולים להוביל לסכנה מידית ,חמורה ומוחשית וכן לפגיעה בסביבה
ובחיי אדם .כל רצונו של המשיב הינו להמשיך להפעיל את העסק ולהפיק רווחים כלכליים גרידא
שלא כדין ,תוך פגיעה וזלזול בבריאות ובשלום הציבור .המבקשת אמונה בין היתר על שלום
הציבור ,ולא תוכל ליתן ידה לפגיעות הממושכות והמתחדשות כפי שהוצגו בבקשה זו".
בית המשפט נעתר לבקשת התובעת והורה על סגירה של תחנת הדלק .כמו כן ,הוגש כתב אישום
בעבירה של ניהול עסק ללא רישיון.
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית

תביעות רישוי מחוז מרכז

ביום  8.7.19אירע אירוע ירי

מהסכסוך ,אשר יכול לגלוש

הוצגה בפני בית המשפט סקירה

שבוצע בעסק של תיקון תקרים

תמימים

אחד

בג'לגוליה

(פנצ'ריה)

מודיעינית

המגיעים לעסק ,הוצא צו סגירה

ולאחר

"צמיגי סנד".

מנהלי על ידי מת"ח כפר קאסם

לפרוטוקול.

הירי בוצע ע"י שני רעולי פנים

ובהמשכו הוגשו כנגד הבעלים

בית המשפט קיבל את עמדת

שירו כעשרים כדורים וכוון כנגד

כתב אישום בגין ניהול עסק ללא

המשטרה ונתן החלטה לפיה הוא

בעל העסק שנפצע מהירי .נזק

רישיון ובקשה לסגירת העסק עד

מורה על סגירת העסק עד תם

נגרם לכלי רכב במקום.

תום ההליכים.

ההליכים המשפטיים.

אזרחית

מכן

טענו

הצדדים

במקום

הבקשה לסגירת העסק ,שנתמכה

במקביל

להליך

העסק מתוך

במידע מודיעיני ,לימדה על

ובהנחיית

התביעות,

חשש לחייה והיא זו שהודיעה

מסוכנותו של העסק הן במישור

שוטר הרישוי של התחנה את

למשטרה.

של זהות בעליו ,שהינו דמות

ראש המועצה ומנהל מחלקת

על פי מידע מודיעיני אירוע

עבריינית המהווה מטרה בסכסוך

על

הירי הוא המשך של סכסוך דמים

והן

עצמו

התחייבות שלא להנפיק רישיון

בתוך משפחת חרירי כאשר בעל

המשמש

לביצוע

עבירות

לבית העסק וזאת בשל הסכנה

העסק הוא איש קש ואחיו של

שמטרתן

לסייע

לגורמים

עם

חייל בכיר באחת מהמשפחות

עבריינים.

פתיחתו .בהמשך הועבר למועצה

המסוכסכות.

בית המשפט הותיר את העסק

מסמך רשמי ובו סירוב המשטרה

סגור בצווים שיפוטיים זמניים

למתן רישיון עסק.

הסתתרה

לאור

ששהתה

בשם

ולפגוע

באזרחים

במעמד

צד

בבית

המסוכנות

הנובעת

במישור

העסק

רישוי

הקיימת

עסקים

לשלום

המשפטי
החתים

בעירייה

הציבור

עד ליום הדיון בבקשה .בדיון

המיומנים בהגנה
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רפ"ק רעות מרציאנו
תובעת רישוי ארצית

תביעות רישוי מחוז מרכז

ביום  8.7.19אירע אירוע ירי

ולפגוע

שבוצע בעסק של תיקון תקרים

המגיעים לעסק ,הוצא צו סגירה

ולאחר

בשם

מנהלי על ידי מת"ח כפר קאסם

לפרוטוקול.

"צמיגי סנד".

ובהמשכו הוגשו כנגד הבעלים

בית המשפט קיבל את עמדת

הירי בוצע ע"י שני רעולי פנים

כתב אישום בגין ניהול עסק ללא

המשטרה ונתן החלטה לפיה הוא

שירו כעשרים כדורים וכוון כנגד

רישיון ובקשה לסגירת העסק עד

מורה על סגירת העסק עד תם

בעל העסק שנפצע מהירי .נזק

תום ההליכים.

ההליכים המשפטיים.

נגרם לכלי רכב במקום.

בג'לגוליה

(פנצ'ריה)

באזרחים

תמימים

במעמד

מודיעינית

מכן

אחד

צד

טענו

הצדדים

הבקשה לסגירת העסק ,שנתמכה

במקביל

להליך

במקום

במידע מודיעיני ,לימדה על

ובהנחיית

התביעות,

העסק מתוך

מסוכנותו של העסק הן במישור

שוטר הרישוי של התחנה את

חשש לחייה והיא זו שהודיעה

של זהות בעליו ,שהינו דמות

ראש המועצה ומנהל מחלקת

למשטרה.

עבריינית המהווה מטרה בסכסוך

על

אזרחית
הסתתרה

ששהתה
בבית

החתים

בעירייה

על פי מידע מודיעיני אירוע

והן

הירי הוא המשך של סכסוך דמים

המשמש

לביצוע

בתוך משפחת חרירי כאשר בעל

שמטרתן

לסייע

העסק הוא איש קש ואחיו של

עבריינים.

פתיחתו .בהמשך הועבר למועצה

חייל בכיר באחת מהמשפחות

בית המשפט הותיר את העסק

מסמך רשמי ובו סירוב המשטרה

המסוכסכות.

סגור בצווים שיפוטיים זמניים

למתן רישיון עסק.

לאור

המסוכנות

במישור

העסק

רישוי

עסקים

המשפטי

עצמו

התחייבות שלא להנפיק רישיון

עבירות

לבית העסק וזאת בשל הסכנה

לגורמים

עם

הנובעת

עד ליום הדיון בבקשה .בדיון

מהסכסוך ,אשר יכול לגלוש

הוצגה בפני בית המשפט סקירה

הקיימת

לשלום

הציבור

תביעות רישוי מחוז חוף
דלק

במהלך הפעילות נשאבו מהמכלים מעל ל 18,000

במסגרת

פעילות

אכיפה

כנגד

תחנות

פיראטיות באום אל פאחם ,מושרייפה ומוסמוס

ליטר סולר ,תחנות הדלק פורקו והמשאבות

בוצעה פעילות משולבת כנגד ארבעה יעדים

והמכלים נתפסו על ידי רשות מקרקעי ישראל.

שהפעילו תחנות דלק ללא רישיון עסק ,וזאת

הוגשו כתבי אישום ובקשות לסגירות העסקים עד

בסמוך לבתי מגורים תוך שהן מהוות סכנה ממשית

תום ההליכים מכוח סעיף  17לחוק רישוי עסקים.

לביטחון ולשלום הציבור.
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רס"ב עפרה כהן
קמ"ן חט' אבטחה ורישוי
במסגרת עמ"ט חט' אבטחה ורישוי להנגשת התכנים המקצועיים לכלל מערך אבטחה ורישוי הפרוס
בארץ ,לכלל המחוזות ,הועלה קובץ "איומי ותרחישי הייחוס לשנים  "2019-2020גרסת שמור לאתר
משטרתי פנימי "ניהול ידע" .אתר "ניהול ידע" הינו אתר שכלל הפרסומים בו מגיעים לכל שוטר
במשטרת ישראל .כמו כן ,במסגרת העמ"ט הופצו עותקים של חוברות איומי הייחוס למגוון בעלי
תפקידים ובעלי עניין מחוץ למ"י וזאת ע"מ לייעל את השת"פ וההיערכות המבצעית לאירועי חירום.

רפ"ק מאיר אהרוני
ק' אג"מ חטיבת אבטחה ורישוי
לחט' אבטחה ורישוי  117נהלי עבודה מקצועיים במגוון בתחומי עיסוק והנחיה .בימים אלו מבצעים
נמ"ט לבחינת סיווג כלל נהלי חט' אבטחה על מנת שניתן יהיה להנגישם לגופים המונחים ככל שניתן

וכן שנעשה מאמץ להפצת מסמכים מקצועיים בסיווג בלמ"ס בכדי שכלל המאבטחים ,כולל ברישוי,
יהיו חשובים להם ובכלל זאת ,מסמכי הנחיה מקצועית ותחקירים.

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז דרום:
משטרת ישראל הורתה על הפסקת פעילות

יאכטת "אטלנטיס" באילת עד לעמידה
בתנאי רשיון עסק .בעל היאכטה זומן
לשימוע בפני קצין משטרה בעניין חשד
להפרת תנאי רשיון עסק .בסיום השימוע,
לאחר

שנשמעו

טענות

בעל

היאכטה

ובהתחשב בצורך של שמירה על שלומו של
הציבור ובטחונו ומנגד המנעות מפגיעה

קשה בפרנסת הבעלים ,הורה קצין משטרה
על התנאים הבאים :הצגת מצלמות אבטחה
תקינות ומקליטות .איסור השטת כלי השיט
ענף אבטחה ורישוי מחוז חוף:
בפעילות רישוי תחנתית יחד עם האק"מ
והשיטור הרגלי ,בוצעה בתאריך ה27.08.19 -
בקרה ב 7-בתי עסק בעיר חיפה .בשניים
מהעסקים נמצאו עבירות מס להמשך טיפול.
כנגד עסק "דרגסטור יד לבנים" של משפחת
וואכעד -נרשם דו"ח על ניהול עסק שלא
כדין ,נרשם דוח פיקוח ,ונפתח תהליך משפטי

ע"י הקפטן המצוי בחקירה .חובת דיווח
מיידית למשטרת ישראל על כל אירוע פלילי
בתחומי העסק .משטרת ישראל תמשיך
לפעול לשמירת ביטחונו ושלומו של הציבור
באתרי הבילוי השונים ולמניעת פעילותם
של בתי עסק שאינם עומדים בתנאי הרישיון
שניתן להם והעלולים להוות סכנה לחיי
אדם .נמסר מהמשטרה.

כנגדו .כמו כן התגלו ליקויי מס משמעותיים,
רכישות ומכירות בעשרות אלפי שקלים ללא
דיווח.
"הוואדי  ,"14עסק בבעלות חמו של תמיר
מנסור ,נרשם דו"ח על ניהול עסק שלא כדין
ע"י הפיקוח ,נתגלתה פעילות מכירה ללא
דיווח ,נרשם דוח מס הכנסה ע"ס  4.300שח,

וכן זומן לחקירת מס הכנסה.
 5עסקים נוספים נבדקו ונמצאו ללא פערים.

המיומנים בהגנה
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ענף אבטחה ורישוי מחוז

כנגד אולם אירועים "לבונה"

בחמארה

ת"א:

בבית ים שפעל שנתיים וחצי

דקירה ,בעלת העסק נעלה את

במסגרת לחימה בפשיעה נערך

ללא רישיון עסק ,הוגשו שני

החמארה

ושיבשה

מבצע בתאריך ה27.08.19 -

כתבי אישום בגין העבירות,

ראיות .הנ"ל נתפסה על חם על

פרקליטות מחוז

במסגרת הסדר טיעון הנאשם

ידי השוטרים .בתחילה העסק

ת"א ,ימ"ר ת"א ,כיבוי אש

הודה ונגזרו עליו העונשים

נסגר בשימוע בצו מנהלי ל 30

ומשרד הבריאות וגורמי הרישוי

הבאים:

קנס

יום ,במקביל הוגשה בקשה

אשר נכנסו לביקורת ב"מסעדת

לחברה  14.000ש"ח קנס לבעל

לסגירה עד לתום ההליכים

אלברט" באזור .פריט  4.2א.

העסק

להימנע

המשפטיים לפי סעיף  17לחוק

במסגרת הביקורת הושמדו 100

מעבירה בסך  25.000ש"ח

רישוי עסקים וכעת העסק סגור

ק"ג בשר והוצא צו סגירה ע"י

ומאסר על תנאי חודשיים למשך

עד תום ההליכים ע"פ החלטת

משרד הבריאות עד לתיקון

שנתיים.

בית משפט.

הליקויים.

בעקבות אירוע קטטה אלימה

בהשתתפות

ענף

אבטחה

ורישוי

מחוז

ירושלים:
בתאריך  9/9/19נערך ע"י ענף
אבטחה מחוז ירושלים מש"מ /
יום עיון בנושא אירועים המוניים
תחת כיפת השמים.
המש"מ נערך בהובלת ק' אג"מ
מחוזי וענף אבטחה ורישוי
השתתפו :כלל קציני ושוטרי
מערך הרישוי המחוזי וכן לכלל
קציני האג"מ  /קמב"צים /
סמב"צים במרחבים ובתחנות
בתחום המחוז
בכנס נכחו גם תובעת רישוי
ארצי ,ע' תובעת רישוי ארצית ,
רכז רישוי ארצי

30.000
והתחייבות

ש"ח

מטרת המש"מ הייתה לחדד את
הדילמות העולות במהלך הטיפול
המשטרתי באירועים מעין אלו,
האם מדובר בטיפול הדורש הליך
רישוי ,טיפול אג"מי או שמא
אינו דורש טיפול משטרתי.
מטרה נוספת הייתה לחדד את
אופן הטיפול באירוע המתרחש
בטריטוריה אחת הכוללת מספר
מתחמים והאם יש להתייחס
כאירוע אחד כולל ,או כמספר
אירועים בודדים.
המש"מ כלל הרצאת רע"ן
אבטחה מחוז ירושלים ,הרצאת
ק .אג"מ מחוזי ,הרצאת תובעת
רישוי מחוזית בנושא סמכויות
מנהליות של סגירת עסקים וכן

שבמהלכה
מבפנים

אירעה

הרצאת ק .רישוי ארצי בנושא
המדידה במצוינות.
המשתתפים חולקו למספר צוותי
עבודה ,כשכל אחד מהצוותים
קיבל תרחיש אירוע ,שאותו היה
עליו לנתח מכל היבטי הטיפול
המשטרתי.
לאחר מכן נציג מכל צוות ,הציג
את אופן הטיפול המוצע ונערך
דיון על הפתרון.
הכנס אפשר שיח פתוח ,הצפת
דילמות שעולות לעיתים קרובות
ומציאת פתרונות אפשריים.
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ענף רישוי ואבטחה מחוז צפון:
השנה ה 10-לקיום האירוע כדורים פורחים במעיין

האירוע כלל שלל פעילויות לילדים ביניהם הצגות,

חרוד:

מתנפחים ,דוכני יצירה ,הופעות בשתי במות ועוד.

האירוע התקיים בין התאריכים  15-16/08/19ולווה

בתאריך ה 16.08.19 -בלילה התקיים מופע

באופן צמוד ע"י בקר אבטחה ורישוי רס"ב יאיר

פירוטכניקה ,זיקוקים ,להטוטנים וניפוח בלונים וכן

דריי.

הפרחת כדורים ,מטס בקאים (רחפנים ממונעים),

בכל יום מימי האירוע הגיעו מעל  8000איש.

המראה מטוסים קלים.
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ענף רישוי ואבטחה מחוז חוף:
מבצע שותפויות תחנת אום אל
פאחם  -בתאריך  26.6התקיים
מבצע בו נטלו חלק יחידות

רבות

ובהן

מתפ"א,

שחר,

יסמ"ג ,יס"מ מנשה ,ק' חילוט
מחוזי ,תובע רישוי מחוזי,
דוברות,

חוליית

אכיפת

תשתיות מטא"ר ותחנת אום אל
פחם וכן גורמים אזרחיים -

פרקליטות מחוז חוף ,משרד

בעלי העסק ,נתפסו מרכיבי

האנרגיה ,כב"ה ,רמ"י ,מע"מ,

עסק כגון משאבות דלק ,פנקסי

יחידת הבל"ו ,חברת חשמל,

תדלוק

שונים.

משטרה ירוקה ,מס הכנסה

המעוכבים הועברו לחקירה.

וניהול ספרים ,משרד העבודה

תובע רישוי חוף הגיש כתבי

מרכז קנסות .במסגרת המבצע

אישום כנגד כל היעדים עם

טופלו מספר יעדים כאשר בכל

בקשה לפי סעיף ( 17סגירת

יעד נבדקו מספר עסקים ובהם

עסק עד לתום הליכים) .כל

תחנת דלק פיראטית ,פיצוציה,

הבקשות התקבלו .יישר כח!!

ומסמכים

עסק לשטיפת כלי רכב וסופר
מרקט .בכל היעדים עוכבו
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ענף רישוי ואבטחה מחוז מרכז:

הכלכלה .עוד הוחרמו ב 3 -מתחמים כ 45 -בלוני

בתאריך  7.9התקבלה הודעה על כוונה לקיים
אירוע מסיבת טבע בשטח פתוח באזור מזכרת

גז ע"י משרד האנרגיה ,נבדקו  6עסקים ע"י מס
הכנסה ונמצאו בהם ליקויים חמורים של אי דיווח.

בתיה עם מאות משתתפים .ניידת סיור הגיע

למקום כשהאירוע בשלבי הקמה (רמקולים,
שתייה ,דוכנים ,אוהלים) ואיתרה  2קטינים
שאחראים על האירוע ומס' בקבוקי אלכוהול,
האירוע הופסק לאלתר וכלל הציוד פורק,
האלכוהול נתפס והנערים הוזמנו ביחד עם
הוריהם למשרד הנוער.
במבצע תחנת לוד בתחילת ספטמבר שנערך יחד
עם משרד הרישוי ,בכניסה למתחמים של
משפחות מחוללות פשיעה ,נתפסו במתחם
אלקדיים  16אקדחים שמוגדרים כצעצועים
מסוכנים.

הבעלים

זומנו

לחקירה

במשרד
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רפ"ק חיים ניר
ר' תחום אבטחה וחירום מג"ב

במסגרת עמ"ט משותפת של מג"ב עם מדור
גו"צ /ר' תחום אבטחת מתקני משטרה ומדור
טכנולוגיות בחטיבת אבטחה ורישוי ,שודרגו
מחסני הנשק במג"ב ,נרכשו והוחלפו  14דלתות
מיגון  +אשנב בתקן  15דק' פריצה קרה בתמ"ח
 /מלמ"ב ,בהמשך תתבצע התקנה של  3דלתות
נוספות בבונקר מתקן משמר איילון .זאת ועוד
בהמשך להנחיית סמפכ"ל משנת .2011
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
התקיימו

מאבטחים מוכשרים וחמושים

שליטה – מנמ"ל ,כנסת ,חדר

ביום

הבחירות לכנסת ה .22-יום זה

ובודקים

בטחוניים

בהתאם

מצב משכ"ל וחפ"ק חטיבה.

הוגדר כיום שבתון כללי במשק.

לדרישות

והנחיות

משטרת

בנוסף ,שוטרי החטיבה לקחו

עבודת המטה במ"י הובלה ע"י

ישראל

למפתחות

חלק בתגבור הקלפיות הרבות

מנהלת ארצית וכללה את כלל

ההצבה שנקבעו ע"י חטיבת

ברחבי הארץ.

נציגי האגפים והמחוזות ובהם

אבטחה ורישוי.

רע"ני אבטחה ורישוי במחוזות

חטיבת אבטחה ורישוי.

טרם יום הבחירות ,נערכו כנסים

לקחו חלק מרכזי בעמ"ט הכללי

חטיבת אבטחה ורישוי ביצעה

למאבטחים לתדרוך והיערכות

של חטיבת אבטחה בכל הקשור

עמ"ט סדור מול החברה למשק

לקראת יום הבחירות בהובלתם

לתיאום ופיקוח מול המפקחים

וכלכלה שזכתה במכרז ארצי

ורישוי

של

כספק

ג'

17.09.19

יחיד

לניהול

מערכת

האבטחה האזרחית.

האבטחה

האזרחית

התבצעה

באמצעות

של

ובהתאם

רע"ני

אבטחה

במחוזות.
ביום

המחוזיים

והמרחביים

מנהלת הבחירות האזרחית.
ערכה

בהמשך יבוצעו תחקיר ולמידה

בקלפיות

חטיבת אבטחה מבצע ארצי

ממערכת הבחירות לכנסת ה22-

החברה

מערך

לפיקוח

הבחירות
ובקרה

עצמו
של

למשק וכלכלה אשר הפעילה

האבטחה האזרחי .כמו כן ,נציגי

חברות אבטחה אזרחיות והציבה

החטיבה איישו מספר מכלולי

ויפורסמו הממצאים.
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סנ"צ טוני מרקו
מחלקת אבטחה  /רמ"ד בתי משפט
בתאריך  25.08.19התקיים יום משפחות למערך אבטחה ורישוי במטה ובשטח בקאנטרי נס ציונה.
ביום זה השתתפו קציני ושטרי חט' אבטחה ורישוי וקציני ושוטרי מערך אבטחה ורישוי במחוזות
ובני משפחותיהם .במסגרת היום נהנו המשפחות משלל המתקנים בקאנטרי ובהם :בריכה מקורה,
בריכה פתוחה ,בריכה לפעוטות ,ג'ימבורי ,פעילות אירובי במים ,פעילות קיק בוקסינג ופילאטיס,
ארוחת בוקר עשירה וכן ארוחת צהריים מפנקת ועוד .האירוע הינו חלק ממדיניות רח"ט אבטחה
ורישוי תנ"צ מוריס חן לגיבוש ,אתנחתא והוקרת תודה למשפחות בין שלל המשימות והאירועים
היומיומיים.
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רפ"ק תומר עובדיה
ע' רח"ט אבטחה ורישוי
בתאריך ה 12 -לספטמבר  ,נערך יום הצדעה לשוטרי וקציני חטיבת האבטחה ובני בנות זוגם,
במתחם סינמה סיטי בראשון לציון .השוטרים נהנו ממפגש רעים וארוחת ערב עשירה .לאחר מכן
נערכה פרידה מפורשי החטיבה .וברכת ראש חטיבת האבטחה לשנה החדשה .לסיום צפו השוטרים
בסרט .
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רפ"ק לוי ברח"ד
ע' תובעת רישוי ארצית

החופש הגדול תם ונשלם וכולנו
הרגשנו את האוויר שחוזר
למסדרונות בתי הספר והגנים
ואת השקט שחוזר לשגרת היום
יום ,היינו קצת שופטים וקצת
שוטרים עם הזאטוטים בימים
שחלפו.

בפרשת שופטים  ,קיים פירוש
נפלא על הפסוק הראשון:
''שופטים ושוטרים תתן לך בכל
שעריך ...ושפטו את העם
משפט צדק'' .הפירוש דורש
ומדייק מהמילה ''לך'' ,שעל כל
אדם ואדם להעמיד לעצמו
מעצמו שופט ושוטר ,כדי לתת
על
וחשבון
דין
לעצמו
והלך
דיבורו
מחשבותיו,
מעשיו.
האם פירוש מוסרי-דרשני זה
יכול להימשך גם לפסוק הבא:
''לא תטה משפט ,לא תכיר
פנים ולא תיקח שוחד ,כי
השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף
דברי צדיקים'' ?!
אפשרי שפירוש זה נמשך גם אל
הפסוק השני .בשעה של חשבון
נפש אישית ,על האדם לשפוט
עצמו במשפט צדק .עליו
לשאוף לאובייקטיביות ,למרות
הנטייה הטבעית של ''אדם

קרוב אצל עצמו'' .בשיפוט
עצמי יש להימנע ולהתרחק
מהטיית המשפט עד מבלי
להכיר את פניו שלו.
לקחת ''שוחד'' מעצמי
גם
לעצמי הוא לא נכון וראוי.
''שוחד'' זה מובנו ,וויתור או
עיגול פינות לעצמך בתירוצים
שונים ומגוונים הבאים עלינו
תכופות ,ויסודם בעצלות או
בחוסר רצון להשתנות.
הוויתור לעצמנו מלווה פעמים
רבות בתירוץ ''לא נורא – יהיה
בסדר'' .בסופו של יום הוא
מעוור את עינינו ומסלף את
דברי הערכתנו על עצמנו כלשון
מונע את
ובכך
הפסוק,
התקדמותנו.
פירוש זה שהחלנו אותו על שני
הפסוקים בפתיחת הפרשה,
איננו עומד ותלוש מהקשרו של
הפירוש הפשוט על שני פסוקים
אלו .הפשט והדרש על שני
הפסוקים משלימים האחד את
השני ויוצרים זיקה של יחסי
גומלין בין היחיד לציבור
ולהפך.

מתי תכון מערכת משפט ושיטור
ראויים לכללו של העם ? בשעה
שהיחיד יהיה בעל שיטור

ושיפוט עצמי אובייקטיבי ראוי
ונכון ,וכן להפך :כאשר יעמדו
מולנו אנשי מידות ומוסר
בשיטור ובשיפוט כסמל ודוגמה
אישית למנהיגות ראויה של
הכלל ,היחיד ישאף ללמוד
לעצמו ממידותיהם הטובות
שישפיעו על הליכותיו.
חודש אלול מזמן לנו היבטים
מגוונים להתקדמות ושינוי
לקראת שנה חדשה .הפרשות
בספר ''דברים'' מאופיינות מאד
באותם יחסי גומלין שבין היחיד
לציבור .עקרונות אלו מלבד
חברתיים
עקרונות
היותם
חשובים ,הם בעיקר עקרונות
חינוכיים של ערבות הדדית
לאחר
רגישות
שביסודה
ולשונה.
ושוב נסיים בבחירות העומדות
לפתחנו שנדע לבחור אנשי
מידות אנשי אמת אנשים
שבהנהגתם ימשכו את העם
איתם מעלה וכך נוכל להמשיך
ולהיות דוגמא ומופת של חברה
בריאה לעצמנו ולעולם
נשאיר את הפירוד והריחוק
מאחור ונצעד קדימה כאומה
נבחרה.

המיומנים בהגנה

38

המיומנים בהגנה

39

