
0המיומנים בהגנה

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

ד"עו,  מוריס   חן צ   "תנ

ורישויאבטחה חטיבת ' ר

מידעמהנגשתכחלק!האזרחיהאבטחהמערךואנשישוטרותשוטרים
תמציתהכולל2מספרמידעוןולשימושכםלעיונכםמובאמקצועיוידע

שעמדהאבטחהמערךלכלללהודותברצונידברייבראשית.העשייהתחומי
יוםמאירועיהחל,ויונימאי,הנסקרתבתקופהמשמעותייםאתגריםבמספר

נוכחתי.ועודמירוןבהרי"רשבאירועיועדהאירוויזיוןבאירועיעבורהעצמאות
להצלחתהמפתח–משטרהלצדאזרחיאבטחהמעגלישלשילובלראות

בתחוםהמוביליםגופיםמעשרותולמדתיפגשתי,זובתקופה.האירועים
בתי,מכללות,תערוכות,עיוןימי,מונחיםולאמונחיםמנבטיםפורומים:האבטחה

,פרטיותחברותבעליעםמפגשים,באבטחהחדשנות–טכנולוגיהחברות,ספר

האזרחיהאבטחהשמערך,בליביוחזקה,ועודבמדינההספורטמובילי
גורמילצדחשובתומךמעגלומהווההלאומיבביטחוןחיונימרכיבמהווה

עבודותבתמציתלמנותברצוני!מקצועזהאבטחהשוכןהשוניםהביטחון
:שולחניעלונמצאותשהבשילומטה

הפצהלקראת-מהגופיםחלקעםשתואם,הייחוסותרחישיאיוםספר.

בעליישולבובהמשךובנושאשוקדפנימיצוות,אבטחהתורתכתיבת
.בתחוםמרכזייםתפקידים

ט"עמהמשך.הנושאהמסדירטבעמסיבותנוהלהופץ,לאחרונה–נהלים
.ס"לבלמהפיכתםזאתובכללהנהליםכלללבחינת

(שנים5כיום)לשנתייםאחתיתבצע-תאוםלאחרהפצהלקראת-(מ"פק)אבטחהתכניתתיקוף.
ועודמשטרהמתקני,מזוןשווקרשתות,ישראלרכבת,קניוניםתפיסת:מתקדםט"בעמ–אבטחהתפיסותבחינת.
בעשייהמרכזיתחום–הכשרות:

הפצהלקראתתאוםבשלביספרולבתילמכללותתקןתוספר.
רקולאבמכללותמנבטיםהכשרותבכלחטיבהנציגהשתתפות...
(למנבטיםמשלים)השמייםכיפתתחתואירועספורטמנהליבתחוםחדשההכשרה.
אבטחהמנהליקורסלקריטריוניםבחינת.
האבטחה'חבארגוןל"ומנכל"צהבהובלתמרשיםבכנסהושק–"לאומימגן"לאבטחהל"צהחיילימיזם.

המונחיםלגופיםהרחפניםלאיוםמענה"ונוהלתפיסהתופץהקרוביםבימים,כנסהתקיים–רחפנים".
בנושאכנסיתקייםאוגוסטחודשובמהלךהמערךשלהיערכותגאנטסוכם,תאוםבשלביהמסדרהנוהל–רפואיקנביס.
ועודזאתאלנבימעברט"עמהמשך,לשומרוןהסחרהרחבתפרויקטלדרךיצא,ם-יבעוטףאבטחהכנסבוצע-מעברים.
הסדרניםהיקףובחינתהסברהתכניתהפרקעל.התחומיםראשיעםמפגשיםמספרבוצעו–בספורטאלימותמניעת.
ל"משכבהובלתהאזרחיהאבטחהמערךבהערכותיתמוך,מהחטיבהצוות–22-הלכנסתבחירות.
ועודורישויתובעי,במחוזהענף:"באבטחההאדיר"פרויקט-הנפרסדרגהמערךחיזוק
(...ל"מפכפרס)והשרותהמקצועיותאגבורובכךהמערךאנשיותפוקותתשומותמדידתהפרקעל-ורישויבאבטחהמצוינות.
החטיבהנית"קמבהובלת,(הנוערלמעןי"מ)ה"מילפרויקטבוגרי23–למרגשסיכוםנערךביוני19-ב–הקהילהלמעןהחטיבה.
נוספיםתחקיריםהפרקועל"2000ימית"המיםבפארקמאבטחיםתקיפתאירועאודותללמידה,ס"בלמתחקירהופץ–תחקירים.

שלהמרכזיתשתכליתונשכחלאואולם.מסכיםאני...נוספותוהכשרותתפקידיםמהמאבטחשנדרש,ביקורבכלכמעטבפנייעולה
בחפיםהפגיעהוצמצוםהמפגעלנטרולמקצועימענהלתתאירועובעתהבאהאירועאתלמנועהינההאבטחהמערך
.מענהשנותןיריאימוןלבצעצריךכךולצורך,מפשע

לסיכום,
עבודהממשקילחזק,פרואקטיבייםלהיותליזום!להתקפה...מהגנה–שלההטבעיבמקוםיהבהאתשמה,האבטחהחטיבת

יכולהשלאטכנולוגיתבחדשנות,בהתייעלותאותנוהמחייבתמשתנהבמציאותלאבטחהקשוביםלהיות,פעולהושיתופי
.ולהשפיעשותפיםלהיותלכםקוראאני.סיכוניםוניהולהאנושילהוןתחליףלהוות

הפעילותאחרמקרובולעמוד"ורישויאבטחהחטיבת"שלכם=שלנופייסבוקבאתרלבקרמוזמניםאתם.
יותרהרבהשוויםאנחנויחדאך–מעטלעשותיכוליםאנחנולבד-בפניכםהמובאמהמידעהמירבאתתפיקוכיתקווהכולי!
עתבכללסייענשמח,לשירותכםעומדהמערךכלל!

!יחד נעשה ונצליח



1המיומנים בהגנה

אבטחה ורישויט"רחדבר 
מוריס חןצ"תנ

1

ביטחון מעברים
אייל זילברמןצ"סנ

2

תשתיות
צ שלמה הרשקוביץ"סנ

3

מיגון ואבטחה
וק'קוצק גל "רפ

4

חבלה במעברים
מיארהצ רפי "סנ

5

בתי משפט
צ טוני מרקו"סנ

6-7

הכשרות
ק שירה יוליוס"ורפטויטוצ אבי "סנ

8-9

מוסדות חינוך
סגסק ליליאן "רפ

10-11

גופים ציבוריים
ק יורם מלכה"ורפסנקרצ יגאל "סנ

12-13

רישוי
ק אייל פורטל"ורפוינקלרצ מיה "סנ

14-15

מניעת אלימות בספורט
צ ירון ארם"סנ

16-17

מאוימים
ק ליאור צדוק"רפ

18

תביעות ברישוי
מרציאנוק רעות "רפ

19-22

מ"אג
ק מאיר אהרוני"רפ

23

24-26במחוזותאירועים ראויים לציון

כנס אבטחה של ישראל
סגסק ליליאן "רפ

27

22-בחירות לכנסת ה
צ טוני מרקו"סנ

28

קורס בקר אבטחה ורישוי מוסמך
אודי כהןב"רס

29

קורס בקר אבטחה ורישוי מוסמך
ק שלומי כהן"רפ

30

למדינה  71-אירועי יום העצמאות ה
וינקלרצ מיה "סנ

31

2019אירוויזיון 
ק בועז ליבנה"רפ

32

בחינת תורת האבטחה
ירון ארםצ"סנ

33

משטרה וקהילה
ב עפרה כהן"רס

34

אבטחה ורישוי יוצאתט"מרחפרידה 
ק אלון קסוס"רפ

35

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

36

מהמקורות
ד"ברחק לוי "רפ

37

8' עמ, "מגן לאומי"מיזם מאבטחים 

10'עמ, ביקור במשרד החינוך

ראיון עם  –מצודה של 2019יוני גיליון 
ח  "ראיון עם רמ, אבטחה ורישויט"רח

,  ותשתיות על האיום האווירימעברים 
ל ביטחון במשמר  "פרישה עם סמנכראיון 
אגף בכיר  ' המשפט וראיון עם רבתי 

מידע וסייבר במשרד  , ביטחון, לחירום
.המשפטים



2המיומנים בהגנה

.ירושליםבעוטףאבטחהכנסהתקיים11.6.19בתאריך

חברותמנהלי,ירושליםעוטףפיקודהשתתפובכנס

,המאבטחיםמוכשריםשבוספרביתמנהלי,האבטחה

מטרת.ותשתיותמעבריםבמחלקתמ"בטמדורונציגי

1.7.19בתאריךהחדשותהחברותכניסתאתלהכיןהכנס

אתהיתרביןשכללהארוכהמטהעבודתלאחרוזאת

עיקרייםשינוייםחמישה.ירושליםעוטףמכרזכתיבת

שיפור.א:הםהאבטחהבמערךלשיפוריביאואשר

שכרהעלאת.בהמערךלרשותהעומדיםהאמצעים

עמידה.דימים24בן'בבכירלקורסמעבר.גהמאבטחים

ומעברהחטיבהידיעלשנדרשוכפיהאבטחהבתקני

בודקיםכניסת.ה.שעות8שלבמשמרותלעבודה

כלהוצגובכנס.המזרחיהטבעתלמעבראזרחיים

תפישתהוצגה,המאבטחיםשלהחדשיםהאמצעים

להמשךציפיותותיאום,ירושליםעוטףבמעבריהאבטחה

.הדרך

החברותכניסתאתללוותימשיךמעבריםביטחוןמדור

.הדרךכללאורךהחדשות

צ אייל זילברמן"סנ
ד ביטחון מעברים"רמ/ מחלקת מעברים 



3המיומנים בהגנה

:חשמלחבתרגיל

לוהטים״״שמייםארצישנתיתרגילהתקייםמאיבחודש

.חשמלחברתשל

וכללארציתבפריסהמתקניםבמספרהתרחשהתרגיל

כוחות,ארגוניביןבשת״פוהצלהחירוםבטחוןתרחישי

המדורקציניחלקנטלוכךבתוך.ההצלהוכוחותחבירים

.במחוזותאבטחהוקציני

.במלאכההעוסקיםלכללכחיישר

צ שלמה הרשקוביץ"סנ
ד אבטחת תשתיות"רמ/ מחלקת מעברים 

בינארגונישולחן עגול 

:לסביבהידידותיתביטחוניתתאורה

פתוחיםבשטחיםהתשתיתממתקנירביםשלהיותםבשל

ע״יהוברר,וצומחחישלטבעיתסביבהמתקיימתבה

התאורהכיוהגניםהטבערשותשהציגהמחקרים

.נזקלאלהמסבהוסביבתובמתקןהביטחונית

והגניםהטבע,הברחיותהגנתחוקימתוקףהפועלתרט״ג

לבחינתבבקשהלמדורפנתה,מוגניםטבעלערכיתקנותוכן

.חלופות

רמ״דבראשותיוניבחודששהתקייםמשותףבדיון

תאורהאמצעינבחנו,ואבטחהמיגוןמדורובהשתתפות

מזיקיםושאינםהאבטחהדרישותעםאחדבקנההעולים

השלמתעםשיפורסםבתקןלשימושיאושרואלו,לסביבה

.העמ״ט



4המיומנים בהגנה

ומיגוןאבטחהתפיסת–קדמהמשטרת

המתוכננת(טייבה)קדמהמשטרתתחנתבנייתבמסגרת

עבודותבמקוםהחלו2020אוקטוברבחודשלהתאכלס

בחטיבתואבטחהמיגוןמדורע״ישאופיינוהמיגון

.ורישויאבטחה

גובשהמרכזממחוזהשטחגורמיעםמלאבשת״פ

היקפיתגדרנבנתהראשוןובשלבהאבטחהתפיסת

.המשטרהמפרטיע״פנשקומחסני

לשםכניסהובקרותאבטחהמצלמותיותקנובהמשך

לתחנהבכניסהשהותקןהרכבושעראגפיםמידור

.בארץמסוגוהראשוןהואמתפרץלרכבכמענה

וק'קוצק גל "רפ
ד מיגון ואבטחה"רמ/ מחלקת מעברים 

:א"תע"נטבפרוייקטמיגון

באזורע"נתלפרויקטוטכנייםהנדסייםאבטחהפתרונותהנותנתMTRSחברתל"מנכעםנפגשואבטחהמיגוןמדורנציג

.דןגוש

.בפרויקטהמורכביםהאבטחהלצרכיהפתרונותשלבשטחהצגהוכללע"נתבמנהרותהיההביקור



5המיומנים בהגנה

מיארהרפי צ"סנ
ד חבלה במעברים"רמ/ מחלקת מעברים 

.ש"כדומבצע בידוק דואר החשוד 
התקיים  2019למאי 15-20בתאריכים 

,  בידוק דואר המיועד לעזהמבצע 
דואר שהוחשד על ידי  הדואר כמכיל  

.  שימושיים-פריטים המוגדרים כדו
חבילות שהכילו  372הוחרמו כ "סה

.שימושיים-פריטים דו
:שהוחרמוש"הדועיקרי פריטי 
גלאי , מצלמות נסתרות: ציוד לצילום

 goמצלמות , עדשות, מצלמות
pro..

נרתיקים  : אביזרים לכלי נשק
.כוונות, ידיות אחיזה, לאקדחים

נעליים מסיכות , מעילים: לבוש צבאי
.פנים

מאתרי  , ראוטרים: ציוד תקשורת
.  טלפון שטח, אנטנות, תדרים
:שונות

,  מכשירי ניפוח בלונים, מכונות חריטה
מדי  , לייזרים, מיקרוסקופים דיגיטליים

,טווח  לייזר
קסדות , .לרחפניםמנועים , רחפנים

,  מצפנים,  V.Rמשקפי , לאופנועים
מכשירי  , מלחמים אלקטרוניים

g.p.s.  ,חומר , מנגנון לכרית אויר
,מימדגלם למדפסות תלת 

פנסים  , רכיבים אלקטרוניים200-כ
.משקפות ועוד, פנסי צלילה, צבאיים



6המיומנים בהגנה

צ טוני מרקו"סנ
בתי משפטד"רמ/ מחלקת אבטחה 

מאבטחיקיבלו,במשמרתהיועת29.04.19בתאריך

הכרהללאהשוכבאדםעלקריאהקריותשלוםבימש

בווביצעובמהירותהגיעוהם.המשפטביתבחניון

ניצלוובזכותםבדפיברילטורשימושתוךהחייאהפעולות

,ראשונהבעזרהוהמיומנותהידעכיספקאין.אדםחיי

בעליהינםכמאבטחיםעבודתםבמסגרתרכשואותה

סיכוייעלמכרעתהשפעהלהםוהיועליונהחשיבות

חטיבתכ"ספבמסגרת19.5.19בתאריך.לשרודהאדם

ט"רחעיהוקרהתעודותלהםהוענקו,ורישויאבטחה

.כחיישר.חןמוריסצ"תנורישויאבטחה



7המיומנים בהגנה

צ טוני מרקו"סנ
בתי משפטד"רמ/ מחלקת אבטחה 

מאבטח , בוקשפוןדינו של התקיימה הרצאה 19.6.19בתאריך 
על שילוב בעלי  , לעובדי בית המשפט בחיפה, בעל מוגבלות

מאבטחים 15דינו הינו אחד מתוך . מוגבלויות בעבודה ובקהילה
.  בעלי מוגבלות המשרתים בבתי המשפט השונים ברחבי הארץ

!!כחיישר 



8המיומנים בהגנה

.לדרךיוצא"לאומימגן"מאבטחיםמיזם

במסגרתו,למיזםהפתיחהירייתכנסנערך10.06.19בתאריך

בצבאמתקניםבאבטחתהעוסקיםחיילים2000–כ

ביטחונייםכבודקיםיועסקו,שבועשבועבמסגרתומועסקים

.בחופשהשוהיםשבובשבועהאזרחיהאבטחהבמערך

,והרישויהאבטחהחטיבת-ישראלמשטרתשותפיםלמיזם

שהוצגוהאבטחהוחברותמתקניםאבטחתמערך-ל"צה

.שיףפינימר–האבטחהחברותארגוןל"מנכי"ע

עבודהמאפשר–מאבטחיםלחייליםרבהחשיבותלמיזם

למערךבשורהוכןל"מצהשחרורםועםבחופשהסדורה

החסרותהשורותאתימלאזהמיזםשכןהאזרחיהאבטחה

.ומוכשריםצעיריםביטחונייםבבודקים

טויטוצ אבי "סנ
ד הכשרות"רמ/ מחלקת אבטחה
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שהתקיימהסדורהמטהעבודתבסיום

מדור/והרישויהאבטחהבחטיבת

המכללות2019ביוני,הכשרות

דיווחבהחלוישראלמשטרתמונחות

.ההכשרותכללעלממוחשב

וריענוניםקורסיםמבצעותהמכללות

ומנהלישים"רמ,מוקדמפעילישל

.אבטחה

במכללותבוצעהרישוםהיוםעד

חטיבתשליכולותללא,בלבד

פיקוחלבצעוהרישויהאבטחה

.ממוחשבובקרה

מערכתבאמצעותהממוחשבהדיווח

מדור/האבטחהלחטיבתיועברר"או

עלולבקרלפקחיהיהוניתןהכשרות

.והרענוניםההכשרותמערךכל

בתכנית'בלשלבנערכיםאנובהמשך

"ר"או"ממערכתהנתוניםכלל–

המשטרתיותלמערכותיחוברו

חטיבתושוטריקציניכלללשימוש

והןבמטההן,והרישויהאבטחה

.השטחברמת

רמתאתישדרגזהשמהלךספקאין

האבטחהחטיבתשלוהבקרההפיקוח

בדומהההכשרותבכללוהרישוי

מערךשלהממוחשבתלמערכת

המכשיריםס"בביההאבטחה

.ביטחונייםובודקיםמאבטחים

ק שירה יוליוס"רפ
תחום מכללות' ר/ מחלקת אבטחה 
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סגסק ליליאן "רפ
ח"מוסד "רמ/ מחלקת אבטחה 

30.05.19בתאריך 
ט"רחהתקיים ביקור 
ד"ורמאבטחה ורישוי 

מוסדות חינוך במטה  
הביטחון של משרד  

בראשות , החינוך
אגף ' ר, ל"סמנכ

בטיחות  , הביטחון
אגף  ' ר,  ושעת חירום

,  מוסדות חינוך, ביטחון
ט ארצי מתקני  "קב

מנהלת  , משרד החינוך
אגף הכשרות והדרכות  

ביטחון

ק  "רפח"מוסמדור ' המקומית נתניה בהשתתפות קברשות נערך שולחן עגול 06.06.19בתאריך 
מנהל אגף הביטחון בעיריית  , נציגי משרד החינוך, אבטחה נתניה פקד צחי הכט' ק,יניב אלכורת

טים עיקרי ממצאי אירועים חריגים  "במהלך הדיון הועברו לקב. ברשותח"המוסטי "נתניה וכלל קב
כ הוצפו תקלות שעלו מבקרות התחנה  "כ, הנחיות לטיפול במאבטח, בהם היו מעורבים מאבטחים

.במוסדות החינוך
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סגסק ליליאן "רפ
ח"מוסד "רמ/ מחלקת אבטחה 

23.05.19בתאריך 
'  התקיים ביקור ר

חטיבת האבטחה  
מדור  ' והרישוי ור

מוסדות חינוך  
במחלקת הביטחון  

,  תל אביבבעיריית 
במהלך הביקור  
הוצגו מבנה  
הארגוני של  

תחומי  , החטיבה
,  טים"אחריות הקב

,  ט"מבט " משל
תפיסת הפעלה  
של המחלקה  
והצגת תחומי 

עשייתה

הוענקה  30.05.19בתאריך 
תעודת הוקרה לבקרית  

מוסדות חינוך מחוז מרכז  
'  י ק"עקול'צר רינה "לרס
אבטחה  ן"ורעמרכז מ"אג

על  , ורישוי מחוז מרכז
פועלה לקידום מערך  

אבטחת מוסדות החינוך  

.במחוז מרכז
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ברשותמ"למשבהמשךתרגילנערך16.5.19הביום
'ליחלכןקודםשבועות'מסשהתקייםצ"גואבטחתד"רמ
.ירושליםמחוזמ"אגפ"בשתם-יל"ורקם-יצ"תח

;התרגילמטרות
עי"פחבאירועהתקשורתודרכיפ"השתבחינת-
ואופןע"בפחחשודיםלאיתורהמענהזמןבדיקת-

.ח"בחהטיפול
פ"שתנוהלנכתבבעקבותיותחקירנערךהתרגילבסיום

.צ"התחגופיבין

י  "עתעודות הערכה הוענקו 16.06.19-בתאריך ה

-אבטחה ורישוי למאבטחי משרד מבקר המדינה ט"רח
על עיכוב חשוד שתקף ביבארולרואדלמיכל אלפסי 

בפעולתם המהירה  . א"בתבסמוך למתקן אישה מינית 
כחהפסיקו את העבירה ועיכבו את החשוד עד להגעת 

,  מקצועיותזו הפגינו המאבטחים בפעולה . משטרה
.למגע ונחישות הראויה להערכה רבהחתירה 

!יישר כוח

ק יורם מלכה"רפ
צ"וגותחום משרדי ממשלה ' ר/ מחלקת אבטחה 

אישרצ"גומדור/ורישויאבטחה'חטבהמלצתלאחרונה

משרדלמאבטחיבתנועהליוויסמכותפ"לבטהשר
לחוק'ב3'בסעלסמכותובהתאםהמדינהמבקר

.ציבורייםבגופיםהביטחוןהסדרת
שקיבלוהממשלהלמשרדיהמבקרמשרדמצטרףובכך
לאבטחהמאבטחיםבסמכויותמדובר.דומההיתרבעבר

.למתקןמחוץחמושה
מחוץעובדיםאבטחתחטיבתינוהלעודכןבמקביל
90.030.130שמספרולמתקן

!.בהצלחה
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סנקרצ יגאל "סנ
ציבורייםד אבטחת גופים"רמ/ מחלקת אבטחה 

הפורום התקיים בחסות  . ורישויאבטחה ט"רחברשות ממשלה משרדי טי"מנבהתקיים פורום 11.6.19בתאריך 
תחום פיתוח  ' ר, טויטוצ אבי "סנהכשרות ד "רמ, טים"מנב21בהשתתפות ם -משרד הרווחה במרכז שלווה בי

.פקד רן שושניצ"גואבטחת ' יורם מלכה וקק "רפצ"וגותחום משרדי ממשלה ' ר, חמוק רן בן "הדרכה רפ
.אבטחה ורישוי ומענה לשאלות שהועברו מראשט"רחי "הועברה סקירה ועדכונים שוטפים עבפורום 
.נערך שיח פתוח בו הועלו סוגיות שונות להתייחסות החטיבהבהמשך 
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בהר מירוןי"הרשבהילולת 

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

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

ן"רעכאשר ראש מנהלת האבטחה והרישוי המחוזי היה 

אשר הסתייע , טובולק מיכה "אבטחה ורישוי מחוזי רפ

בבקר  ,  פיאמנטהק שמואל "בקצין רישוי מחוזי רפ

הרישוי מיכאל בן שבת ובבקר הרישוי של תחנת נצרת  

באירוע הדתי הגדול מסוגו המדובר . ב מאיר אסולין"רס

ביום  ! בו לוקחים חלק כחצי מיליון מבקרים, בישראל

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

מנהלת האבטחה והרישוי  . עשרות אלפי מבקרים להר

:המחוזית כללה 

מנהלת  , אבטחה ורישוי מחוז צפוןן"רע–ראש מנהלת 

רישוי  ' ק–סגן ראש מנהלת, שוטרים35-כוללת של כ 

מאמץ מתחם , מאמץ מתחם ההר, מחוזי מחוז צפון

-בודקים ביטחוניים ו700-כ, מעברמורשימאמץ , מושב

בהצלחה רבה ואף , האירוע עבר בשלום. טים"מנב4

.  הוגדר כאירוע המוצלח ביותר מזה שנים

וינקלרצ מיה "סנ
ד רישוי"רמ/ מחלקת אבטחה 

אבטחה ורישויבמערך מצויינותפרוייקט

2019-2020נבחר כיעד מרכזי לשנת העבודה , במערך האבטחה ורישוי, נושא המדידה והמצוינות

.בחטיבת האבטחה והרישוי

/ דוחות/ נתוניםד"מסיכולות להפיק , הקיימות היום במשטרת ישראל' מחשוביות'המערכות ה

בקרב כלל אנשי מערך  אחידות המטרה היא לעשות שימוש במסד הנתונים כדי ליצור , וניתוח נתונים

למדוד את פעילות המערך באמצעות מערכות , לטייב את תהליך הפיקוח והבקרה, האבטחה והרישוי

.ולבסוף לקבוע מפעל מצוינות לאנשי המערך, המחשוב

.2019יחל ביולי המצויינותפרוייקט. המערךבימים אלה נבחנים הקריטריונים בהם יבחן 

".מה שלא מדוד רדוד"
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ק אייל פורטל"רפ
תחום טיוב רגולציה' ר/ מחלקת אבטחה 

ט"ורחד רישוי "במהלך הכנס הרצו רמ. ביולי התקיים כנס מנהלים ומנהלי אבטחה של קניונים בים המלח05בתאריך 

.אבטחה ורישוי בנושא תפיסת אבטחה חדשה לקניונים ותהליכים בתחום הרישוי והרגולציה
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המדינהגביעגמרמשחקנערך15.05.19-הבתאריך

סמיבאצטדיוןיהודהבנילביןנתניהמכביביןבכדורגל

.בחיפהעופר

אלימותלמניעתהחוליה.צופים28000היובאצטדיון

ביקרואבירבניק"רפשלבפיקודוצפוןבמחוזבספורט

ק"רפבספורטאלימותמניעתתחום'רעםיחדבמקום

.גולוסשיר

צ ירון ארם"סנ
מניעת אלימות בספורטד"רמ/ מחלקת אבטחה 
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ראשיעםיחדבספורטאלימותמניעתד"ורמורישויאבטחהט"רחשלמפגשהתקיים25.06.19-הבתאריך

שלוהעשייההאחריותתחומיאתהציגט"הרח.בישראלהמקצועיותהליגותומנהלבכדורגלהעלליגתקבוצות

במחוזותכנסים,באבטחהאדםכוחהכשרת:בתחוםהפרקעלשעומדותסוגיותלגביהרחיב,האבטחהחטיבת

וצריךניתןבומקוםבכל.ידייםשילובתוךולפעולקשובלהיותהיאהמדיניות.2019-20הספורטלעונתכהיערכות

בספורטהסדרוהפרותהפשיעהנתוניאתט"הרחסקר,בנוסף.פתרונותלקדםונסייענהייהאנחנולהשפיע

רוציםאנחנו.האזרחיתהאבטחהכוחויחסבתשלוםהשיטורלהיקףוהתייחסהמשיך.הקודמתלעונהבהשוואה

משותפתשפהלייצרכדיהמשפטובתיהאכיפהרשויותעםמפגשלקדםנפעל,ההסברהבנושאשותפיםלהיות

.העלמליגתהקבוצותוראשילבעליהודהלסיכום.בספורטהסדרמפריכנגדהפליליהערוץשאינםפתרונותולאתר

ח"רמ,ורישויאבטחהט"רחמפגשנערך25.06.19בתאריך

הכדוראיגודראשיעםבספורטאלימותמניעתד"ורמאבטחה

לקחיםהפרקעל.וצוותםהמנכ״להיו״רבהשתתפותסל

וכללשיפורפעולותסוכמוכןכמו.הליגהלפתיחתוהערכות

.האוהדיםלטובתזאת

צ ירון ארם"סנ
מניעת אלימות בספורטד"רמ/ מחלקת אבטחה 
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:במאוימיםבטיפולהצטיינות

תעודתורישויאבטחהט"רחהעניק12/5/19בתאריך

לאורירושליםממחוזמרקמןשריתמ"לרסהערכה

.מאוימיםציבורבאישיבטיפולהצטיינות

.מוריהבתחנתכחוקרתמשמשתשרית

לריכוזהאחריותאתשריתקבלהשניםכשמונהלפני

.המאוימיםהכנסתחבריבתלונותהטיפול

,תפקידיםמספרשעברהלמרות,היוםועדמאז

חקירותלענייןכרפרנטיתלשמששריתממשיכה

במסירותזאתעושהוהיאבתחנהמאוימיםאישים

.רבהובמקצועיות

מתמשכותהצקותשלבתופעהשריתטפלה,לאחרונה

הוגששבסיומהחקירהלמיצויוהביאה–כנסתלחברי

.חקירהתיקי37–באישוםכתב

!כחיישר

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



19המיומנים בהגנה

מודיעיניסירוב–הדוףפסטיבל

(3884/19מ"עע,12911-06-19מ"עת)

צפוןמחוזרישויתביעות

שעתידהדוףפסטיבללאישורבקשה

ביוני7-9בתאריכיםלהתקייםהיה

4.6.19ביוםהמשטרהידיעלסורבה

עלהממנומודיעינימידעלנוכחוזאת

הציבורלשלםחמורסיכוןנשקףכי

מפיקי.באירועלהשתתףשאמור

הגישו,שנה15-כמזה,הפסטיבל

בנצרתמחוזימשפטלביתעתירה

לענייניםמשפטכביתבשבתו

אתבחןמשפטשביתלאחר.מנהליים

נציגיאתושמעהמודיעיניהחומר

צדבמעמדשקייםבדיוןהמשטרה

אתלדחותהמשפטביתהחליט,אחד

סירובאתולהשאירהעתירה

ביתהחלטת.כנועלהמשטרה

חמישיביוםהתקבלההמחוזיהמשפט

07.6.19'וביום,למחרת.6.6.19

המשפטלביתהמארגניםהגישו

במסגרתזמנילסעדבקשה,העליון

הדיןפסקעל,ידםעלשהוגשערעור

מנהלייםלענייניםהמשפטביתשל

ראשבכובדבחןהמשפטבית.בנצרת

לחומרשנחשףולאחרהבקשהאת

.לדחותההחליט,המודיעיני

לסחרמצפינובעתלציבורהסכנה"

המדובר.האירועבמהלךבסמים

אדםחייגבתהשכבר,נלוזהבתופעה

,טבעבמסיבותבמשתתפיםופגעה

לקיוםומפריעהשמכתימהתופעה

.....משתתפיםרבותטבעמסיבות

במעמדעיינתיהמערעריםבהסכמת

שהוצגהמודיעיניבמידעאחדצד

צדבמעמדושיגשיחוניהלתיבפני

הרלוונטייםהגורמיםעםאחד

העלושהמערעריםאףעל.במשטרה

בפנייוהןהמחוזיהמשפטבביתהן

להוסיףנכוניםוהיושונותהצעות

דעתהלהפיסמנתעלתנאיכלכמעט

כילמסקנההגעתיהמשטרהשל

לא,שהוצגהמודיעיניהמידעלנוכח

הסכנהשלעוקצהלהקהותניתן

."אחריםבאמצעים

פ ת "ר ו ע ר וק  נ א י צ ר מ
תובעת רישוי ארצית
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פ ת "ר ו ע ר וק  נ א י צ ר מ
תובעת רישוי ארצית

דקלה'נישראלמשטרתירקוןתחנת

49550-05-19מ"צ-ואחריםגלילי

תובע רישוי מחוז תא ותובעת רישוי  
מרחב דן

,עסקיםרישוילחוק34תיקוןבמסגרת

,01.01.19בתאריךלתוקפושנכנס

צומתןשעניינוב22סעיףנוסף

מקנההסעיף.שיפוטיהפסקה

מקומייםעניינים/שלוםש"לבימ

שפועלעסקסגירתעללהורותסמכות

צו.לתנאיובניגודאורישיוןללא

הליכיםבנקיטתמותנהאינוזההפסקה

ולכןעסקיםרישויחוקלפינוספים

בעסקעיסוקהפסקתעללהורותניתן

כתבהוגשלאאםגםזהסעיףמכוח

פעולותננקטולאאםואףאישום

.אחרותאכיפה

שימושידינועלנעשה,לראשונה

משפטלביתהוגשהעתזהבסעיף

לסגירתבקשהאביבבתלהשלום

.ריקודיםמועדון

רישיוןלקבלהמועדוןבעליבקשת

,אישורנותנימספרידיעלסורבהעסק

,כךחרף.ישראלמשטרתביניהם

.להפעילוהמועדוןבעליהמשיכו

רבתקטטההתרחשהבמועדון

י"עהעסקנסגרבעקבותיהמשתתפים

במהלך.יום30למשךמשטרהקצין

לסגירההבקשההוגשה,הסגירהימי

.כאמורשיפוטיצובאמצעות

מקומיים)יעקובוביץעדיהשופטת

וקיבלההראיותבחומרעיינה(א"ת

התביעהבקשתאתאחדצדבמעמד

.לעסקמידיסגירהצווהוציאה
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במסגרת ההשתלמות הועברו הרצאות בתחומים . התקיימה השתלמות לתובעי רישוי מעל הארץ23.6-27.6בין התאריכים 
אבטחה ורישוי פתח את ההכשרה והתייחס בדבריו לחשיבות המערך  ט"רח. משפטיים שונים שרלוונטיים לעבודת התובעים

ולעבודתו המשמעותית

פ ת "ר ו ע ר וק  נ א י צ ר מ
תובעת רישוי ארצית
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(1532-08-18ס"רע)ואחריםחסןמבארק'ני"מד

(8071-08-18ס"רע)ואחריםאדם'ני"מד

סגירהצוביצועלעיכובבקשה

יפתחמרחברישויתביעות

ידיעלהוגשוהבקשות.שיפוטיסגירהצוביצועלעיכובשונותבקשותשתינוףהרהשופטתדחתה19.05.19בתאריך

.זריםידיעלשמנוהליםפאביםבשני(קופים)אחריםעבורככסותהמשמשיםשלישייםצדדים

.אביבשבתל15וענתבי23פינהראשברחובותנמצאיםהפאבים

שיפוטיצווהפרתר"נעל-(69915-01-17פ"ת)איפרגןרמי'ני"מד

מרכזמחוזרישויתביעות

ניהולשלעבירותלוייחסהאישוםכתב.שיפוטיסגירהלצובניגודמשכריםמשקאותהוגשובהפיצוציההפעילהנאשם

.צוקיוםואירישיוןללאעסק

שהטילהגלטרבקההשופטתלפניונדונואוחדוהעירוניתהרשותידיועלמרכזמחוזרישויתביעותידיעלשנוהלוהתיקים

בגובההתחייבות,תנאיעלמאסר,(שירותבעבודות)מאסרחודשיארבעהשלעונש,טיעוןהסדרבמסגרת,הנאשםעל

.30,000₪בסךוקנס60,000₪

דלקתחנתניהול-(36669-11-18פ"ת)שלהובוליד

ירושליםמחוזרישויתביעות

הפרטירכבועלשנשאדלקמכליתמתוךרכביםהנאשםתידלקשוניםבמועדים

הצדדיםשהציגוהטיעוןהסדראתכבדהשמשבביתהשלוםמשפטמביתגנים-אבמאיההשופטת

:הבאיםהעונשיםאתהנאשםעלוהשיתה

.שנים3-לחודשים3שללתקופהתנאיעלמאסר.1

10,000₪שלבסךכספיקנס.2

100,000₪שלובסךשנים–להעבירהמביצועלהימנעהתחייבות.3

30,000₪שלבסךחילוט/קי"עהוערךושוויוחולטסילבראדושברולטרכב.4

5923₪שלבסךתפוסכסףחולט.5

!46,000₪שלמצטברקנסכ"סה

פ ת "ר ו ע ר וק  נ א י צ ר מ
תובעת רישוי ארצית
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פ י"ר נ ו ר ה א ר  י א מ ק 
חטיבהמ"אג' ק

תופץחוברת.המונחיםלגופים2019-2020לשניםהייחוסותרחישיאיומילגיבושמטהעבודתהסתיימהאילובימים

.2019יוליחודשבמהלך

.בהרחבהתקשורתיתסוקרשאף"2000ימית"המיםבפארקמאבטחיםתקיפתשלחריגאירע09.06.19-הבתאריך

ס"בלמסיווגברמתלשטחהופצווממצאיוהפארקשלהאבטחהמערךמולמקצועיתחקירבוצעהאירועבעקבות

יופצו,כןועלולהתייעלותללמידהחשובעבודהכליבתחקיריםרואהורישויאבטחהחטיבת.רוחביתללמידה

.המאבטחיםאחרוןעדשיונגשומנתעלוזאתס"בלמסיווגברמתשניתןככל,התחקירים

good



המיומנים בהגנה

:ענף אבטחה ורישוי מחוז ירושלים

הרישוי  ' י יח"במהלך חודש מאי נערכו פעילויות ע

פ גורמי אכיפה  ובהם   "והאבטחה במרחב קדם בשת

:  משרד הכלכלה, משרד הבריאות

מבצעים  במזרח העיר לתפיסת צעצועים ' נערכו מס•

-כ : מסוכנים לקראת חג הרמדאן במהלכן  נתפסו 

,   מאות נפצים, כוורות  זיקוקין4,זיקוקים 1,000

.  עשרות אקדחי ורובי אוויר דמי  ומאות כדורים

הנביאים בהם  ' וברחבעיסוויהפעילות 2נערכו •

ג בשר שאינו ראוי למאכל "ק2,400-הוחרמו  כ

.ומסכנים את הציבור

24

:חוףענף אבטחה ורישוי מחוז 
מבצע בקרות משולב ענף אבטחה ורישוי  סיכום 
כלי ירייה משרד  אגף לרישוי עם חוף ביחד מחוז 

אביזרי כלי  /בעסקים לייצור חלקי, חיפהלבט״פ
.ירייה בתחום מחוז חוף

בתחום  1עסקים 4במסגרת המבצע נבדקו 
3תחנת זיכרון יעקב והשני  / מרחב מנשה

תחנת זבולון נרשמו  /עסקים בתחום מרחב אשר
דוחות ביקורת משולבת וניתנו הנחיות לבעלי  

העסקים

:דרוםענף אבטחה ורישוי מחוז 

בעסק מסוג 03/6/19-בעקבות אירוע תקיפה ב

אריתראיי נתין "שמנוהל ע, יושפאב ליד כל בו 

בו נמכרים ונצרכים משקאות  , ללא רישיון עבודה

צ"קמבבוצע שימוע סגירה בראשות , משכרים

הוחלט כי המקום . ק און שפי"רפ, מרחב אילת

להלן  . 22:00בשעה 03/7/19-יום עד ל30-ליסגר

הדבקה של הצו על דלת בית  . 1:פעולות שבוצעו 

פיקוח  -צוותי השטח. 15002העסק אחרי השעה 

ובקרה על סגירת העסק ופתיחה יזומה ביומן  

זימון בעל העסק לפתיחת תיק  -חקירות . 3. יזומים

לצוותי  כחיישר . פלילי על ניהול עסק ללא רישיון

על שיתוף הפעולה וכן  ט"וזיחקירות , הסיור

.על הליווי הצמוד, לתובעת רישוי מחוזית דלית
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:ענף רישוי ואבטחה מחוז צפון

:נצרתתחנת 

החליט מפקד תחנת המשטרה בנצרת לסרב  02.06.19ביום 

בין  , בקשה לרישיון עסק למאפייה ברחוב ראשי בנצרת וזאת

אשר מהאחרון נפצע  , עקב אירועי ירי חוזרים על העסק, היתר

.אזרח בתוך המאפייה וכן נהרג אזרח עובר אורח

הינה בהמשך לצו סגירה  , החלטה זו של מפקד תחנת נצרת

יום ומיד  30על ידי המשטרה למשך , מנהלי שהוצא למאפיה

.לאחר אירוע הירי האחרון

בהמשך לצו הסגירה המנהלי ולנוכח החלטת מפקד תחנת  

הוגש לבית  , העסק למאפייהרשיוןנצרת לסרב את מתן 

המשפט השלום בנצרת על ידי תובעת הרישוי המחוזית 

בה מבוקש להותיר  , בקשה לצו סגירה שיפוטי של המאפייה

את המאפייה סגורה על מנת לשמור על שלום הציבור  

.ובטחונו

הוסכם על צו  , במהלך דיון בבקשה שהוגשה04.06.19ביום 

.סגירה עד החלטה אחרת

:כרמיאלתחנת 

בית המשפט השלום בעכו  02.06.19ביום 

גזר דינו של מפעיל מקום להגרלות והימורים  

חודשי מאסר שירוצו  4בכרמיאל לעונש של 

חילוט התחייבות קודמת , בעבודות שירות

מאסר על תנאי  , ח"ש12,500כ "וקנס בסה

בנוסף הורה בית  . והתחייבות כספית נוספת

המשפט על חילוט כל המוצגים שנתפסו  

באופן  , במהלך הפשיטות על המקומות

שהמשטרה תהא רשאית לתרום אותם 

הוטל  . למוסדות חינוך ומוסדות ממשלתיים

על מנת לוודא  , גם צו סגירה על המקום

שלא יחזור לפעול שוב לצורך של הגרלות 

.והימורים
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:א"ענף אבטחה ורישוי מחוז ת

צ  "אבטחה ורישוי תנט"רחהעניק 06.06.19-בתאריך ה

תעודות , מוריס חן לבקרי אבטחה ורישוי מחוז ת״א

והסזיפיתהוקרה ותשורות על עבודתם המקצועית 

בתקופת שבוע האירוויזיון ובכך תרמו להצלחת האירועים  

!!כחיישר . בשבוע זה

21בעל העסק הורשע ונדון לקנס בסך , המבורגרמסעדת •

על ניהול עסק  . ח"אלף ש20ח  וכן התחייבות בסך "אלף ש

.ללא רישיון

.  ח"אלף ש17בעל העסק קיבל קנס , ברגמסעדה  •

,  ת חודשיים למשך שנתיים"ח מע"אלף ש20התחייבות 

שח על  10.000שח קנס והתחייבות של 6000והשותף קיבל 

.ניהול עסק ללא רישיון

נשפט  , ש"מסעדת חומוס בעל העסק לא התייצב בבימ•

.  אלף שח18הנאשם הורשע וקיבל קנס בסך . בהעדר

ח וצו סגירה שייכנס לתוקף עוד  "אלף ש25התחייבות 

.שבעה ימים

במסגרת א "ברחוב קרליבך בת" סואנה"מעצר בעל מועדון 

בה לקחו חלק  , א"קרליבך בת' פשיטה משטרתית על מועדון ברח

אותרו  , בלשים בסיוע כלב לאיתור סמים, כוחות רבים של שוטרים

,  חשיש, מריחואנה, קריסטל, קוקאין-סמים מסוגים שונים 

. מוסלקיםחלקם גלויים וחלקם , אקסטזי ונוספים במשקלים שונים

.  בתום החיפוש במועדון נעצרו בעל המועדון ועובד נוסף במקום

ולאחר  , לאחר שבכליהם נתפסו סמיםמהמבלים14כמו כן עוכבו 

נסגר לאלתר ובהמשך יזומנו  המועדון . חקירה שוחררו במקום

.בעליו לשימוע שבו יוחלט על המשך הצעדים כנגדם

:א"ענף אבטחה ורישוי מחוז ת
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בכנסדבריםורישויאבטחהט"רחנשא,21.5.2019בתאריך

בגניביטחוןומחלקותאגפילמנהלי,ישראלאבטחה

מערך,החטיבהכיווני:הדבריםעיקרי,אביבבתלהתערוכה

בפיתוחשנמצאיםהליכים?,לאן,חינוךמוסדותאבטחת

.להתייחסותדילמותוהעלאתפתוחשיח,המערךלקידום

סגסק ליליאן "רפ
ח"מוסד "רמ/ מחלקת אבטחה 
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ורישויאבטחהחטיבתבחירותמנהלתובהשתתפותורישויאבטחהט"רחבראשות1ק"קפנערך06.06.19-הבתאריך

מכברלאאךהתקיימהאשר21-הלכנסתהבחירותממערכתולקחיםמסקנותהוצגוק"הקפבמסגרת.מחוזייםנים"ורע

21-הלכנסתהבחירותמערכתשללקחיםוהפקתסיכוםנערךכןכמו.הנוכחיתהבחירותלמערכתלהיערכותדגשיםוהוצגו

.וכלכלהלמשקהחברהעם

צ טוני מרקו"סנ
ד בתי משפט"רמ/ מחלקת אבטחה 
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הקורסבמסגרת.בנעוריםבמכללהמוסמךורישויאבטחהקורסהתקיים02-20.06.19התאריכיםבין

כתיבתבתחוםהתמקצעווכןורישויאבטחהושוטריקציניכללשלמקצועיותלהדרכותהחניכיםנחשפו

עלדגשהושםהקורסבמסגרת.סינגרישראלמ"נצבדימוסאבטחהח"רמשלבהנחייתואבטחהתוכנית

בחוקחידושים,תשתיותאבטחת,חינוךמוסדותאבטחתבתחוםחידושים,הנשקבתחוםהמשטרהטיפול

.ורישויאבטחהבחטיבתהכשרותמדורבהובלתהקורס.ועודמונחיםבגופיםמאבטחיםסמכויות,הרישוי

ב אודי כהן"רס
רכז רישוי ארצי/ מחלקת אבטחה 
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.בסיסי/מוסמךורישויאבטחהבקריקורסבהצלחההסתיים20.06.19-ב
נעוריםבשלוחתנערךאשרורישויאבטחהט"רחבראשותהסמכהבטקסבוגרים13סיימוהקורסאת

.לשעברמ"בסכ
קציניי"עמקצועייםתכניםהועברובמהלכוואשרשבועות3שמשכוקורסלאחרהוסמכוהבוגרים
.חוץומדריכיהחטיבה

ק שלומי כהן"רפ
מגמת אבטחה ורישוי' מ/ ד"אה
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וינקלרצ מיה "סנ
רישויד"רמ/ מחלקת אבטחה 

,2019למאי08-09התאריכיםביןהשנהחלהעצמאותיוםערב

.ישראלמדינתשללהקמתהשנים71לציון

כיפתתחתכאירועיםבחוקמוגדריםהעצמאותיוםאירועי

טעוניעסקים)עסקיםרישויבצו'ה7.7רישויפריט-השמיים

.(2013-ג"התשע-רישוי

אבטחהחטיבתעלובדגשישראלמשטרתשלהעיקריתפקידה

הציבורשלוםאתלהבטיחהיההללוהאירועיםבמהלך,ורישוי

,פיזילמיגוןהאבטחהתנאיעלדגששימתתוך,וביטחונו

.והולםכשיראנושיוהוןטכנולוגי

ברחביהתקיימואשר,העצמאותיוםאירועימספרהערכתלהלן

:למחוזותחלוקהי"עפ,הארץ

.אירועים80:דרוםמחוז

.אירועים65:חוףמחוז

.אירועים95:מרכזמחוז

.אירועים50:צפוןמחוז

.אירועים40:י"שמחוז

.אירועים106:א"תמחוז

.אירועים30:ירושליםמחוז

115–השטחנציגיעםיחדנערכהוהרישויהאבטחהחטיבת

/במחוזות,ורישויאבטחהקציני-61-וורישויאבטחהבקרי

הסתיימואשרהאירועיםשלקיומםלאבטח,תחנות/במרחבים

.ורבבפגםללא
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התקיים,2019האירוויזיוןאירוע

-12התאריכיםביןאביבבתל

התחלקהאירוע.18/5/2019

:עיקרייםאירועים-תתילשלושה

בתיאטרון"הכתוםהשטיח"אירוע

.(המשלחותפניקבלת)הבימה

במתחםשנערכהאירוויזיוןתחרות

.(התערוכהגני)"אקספו"ה

כפר)"'וויליגיורו"האירוע

כלבמשךשנערך,(אירוויזיון

ארלס'בצהטיילתבמתחםהשבוע

.יפוקלור

אלפימאותנכחואילובאירועים

הגיעואשרתייריםחלקם,אנשים

.לאירועבמיוחד

כפר)'ווילגהיורומתחםאת

,קלורארלס'צבטיילת(אירוויזיון

,אישאלף50-כערבכלפקדו

,זמריםשלהופעותנערכובמקום

ענקמסךוהוקםמזוןדוכניהוקמו

האירוויזיוןתחרותאתהקריןאשר

."אקספו"הממתחם

אירועיםשהינםהאירוויזיוןאירועי

,ורגישיםמורכבים,קהלעתירי

,ארציתמנהלתלהקמתהובילו

אתלתמוךהיהתפקידהאשר

,א"תבמחוזהשוניםהשטחגורמי

והאגפיםמטותקציניבאמצעות

.השונים

נציגנכחהאירוויזיוןבמנהלת

אשר,והרישויהאבטחהחטיבת

אנשיביןלקשרהיהתפקידו

במחוזהאבטחהלגורםהמנהלת

,(א"תמחוזורישויאבטחהן"רע)

.ואבטחהרישויבנושא

חטיבת,האירוויזיוןבשבוע

הנחיותהעבירהוהרישויהאבטחה

,יחוסאיומיבנושאלמחוזמסודרות

הנחיותהעברת,הקהלבידוקאופן

בידוק,לתייריםים"סמחבנושא

שלובדיקהבקרהפיקוח,עובדים

.הרישויבתנאיבעמידהההפקה

בחטיבתרישוימדורקציני

ובקריקציניאתליווהאבטחה

במהלך,בשטחוהרישויהאבטחה

,"האקספו"במתחםהן,השבועכל

נתנו,"'ויליגהיורו"במתחםהן

שעלוובעיותלדילמותמענה

.בשטח

בחטיבתרישוימדורקציני

בשלושתבקרותביצעוהאבטחה

שאכןלוודאמנתעל,המתחמים

,שהועברוהחטיבההנחיות

.כהלכתןמבוצעות

השוטריםלכלנודהזובהזדמנות

תלמחוזשוטרי,בשטחשהיו

ורישויאבטחהענףראש,אביב

הרישויובקריקציני,א"ת

עבודתםביצעואשר,המרחביים

שיתוףעל,מקצועיתבצורה

המטהביןשהתנהלהפורההפעולה

.למחוז

ק בועז ליבנה"רפ
ברישויבטיחות' ק/ מחלקת אבטחה 
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צ ירון ארם"סנ
מניעת אלימות בספורטד"רמ/ מחלקת אבטחה 

צוותהוקם,ורישויאבטחהט"רחלמדיניותבהמשך
בספורטאלימותמניעתד"ורמאבטחהח"רמבראשות
לגופים(המשטרתית)האבטחהתורתשלותיקוףלבחינה
2011בשנתופורסמה2008בשנתנכתבההתורה.מונחים

האמצעיםבתחוםשינוייםלאור,אחרישניםעשר,וכיום

,ועודוהתחבורההאנרגיההתשתיות,הסייבר,הטכנולוגיים
מדוריםמראשיהורכבהצוות.ותיקופהבחינתהעלהוחלט

והןפנימההןויבחןהחטיבהאחריותתחומימכלוקצינים
.האזרחייםהגופיםמול
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ב עפרה כהן"רס
אבטחה ורישוי' ן חט"קמ

לחניכיםODTפעילות : בתמונה

אבטחהחטיבתהפעילההשנהבמהלך
בהובלתמילהתוכניתאתורישוי
בביתשושניורןכהןפרנסהעפרה
כותותשכבתהערבהביתאורטספר

.(ילד23כ)'ט
,ערכייםתכניםהעברנוהשנהבמהלך

תוכןבעליוחוויתייםמשטרתיים
.מלמד

סדנתאתהעברנוהאחרוןבחודש

למדובמהלכהחייםלהצלתא"מד
במצוקהאדםלאבחןאיךהתלמידים

הגעתעדראשונהעזרהלוולתת
במצודתביקרנועוד..הצלהכוחות

אודותהדרכהקיבלנושםאדומים
קיבלנו,המשטרהשבשרותהחיות

.וסוסיםהכלביםאתוליטפנוהדגמות
איילק"מרפהרצאהקיבלנוכןכמו

חנושסיפר(ס"הגנד"רמ'ס)דביר

המרתקחייוסיפוראת
ומרגשיםמענייניםמפגשים32לאחר

'רבמעמדהסיוםטכסהתקיים
סיוםתעודותחולקובמהלכו,החטיבה

.לתלמידיםותשורותה"מיל
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חטיבתנפרדה29.5.19בתאריךשהתקייםמרגשבטקס

ניצבהיוצאתורישויאבטחהמרח״טורישויאבטחה

בחטיבהתפקידהאתסיימהאשר,צובאריגילעינת

אבטחהרח״ט.אמ״שכר׳לכהןכחודשייםלפניוהחלה

החטיבהבשםדבריםנשאחןמוריסתנ״צ,ורישוי

אותהוברךהחטיבהלמעןפועלהעלאמ״ש׳לרוהודה

ורישויאבטחהחטיבת.החדשלתפקידהלכניסתה

.רבההצלחהצובאריגילעינתלניצבמאחלת

ק אלון קסוס"רפ
אבטחה ורישוי' ט"רח' ע
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היוםמשיגרתקלהאתנחתא.באילתלימודילסיורורישויאבטחהחטיבתיצאה26-28.05.19התאריכיםבין

האירועאירעבוצפיתנחלבאיזורהחטיבהביקרההסיורבמסגרת.ורישויאבטחהושוטריקצינישלהעמוסה

.ערבהחילוץיחידת'קריאטייורםמפיהרצאהוקיבלהכשנהלפניהטרגי

ק אלון קסוס"רפ
אבטחה ורישוי' ט"רח' ע
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ד"ברחק לוי "רפ
תובעת רישוי ארצית' ע

ועדתוקרחמחלוקת-במדברספר

עםועדתוקרחשלהמחלוקתבלהט

שהטענהמוצאיםאנו,ואהרןמשה

,אחדבמישורהיאועדתוקרחשל

במישורהיאאליהםמשהותשובת

.אחר

שלגבוהרוחנימעמדעלטועןקרח

המוענקמוצדקשאיננוקדושה

אחרבמישורעונהומשה,לכהנים

,נשאתימהםאחדחמורלא'':לגמרי

,ז''ט)''מהםאחדאתהרעותיולא

.(ו''ט

לעניינישמתייחסתטענהטועןקרח

משיבלעומתוומשה,וקדושהרוח

לענייניומתייחס,הטענהמןשלא

איזולברריש,וממון(חמור)=חומר

!?משהשלזוהיאתשובהמן

בפרשותהעםתלונותבשתיכמו

בקברותוהןבתבערההןהקודמות

בשניהיווהמעניםהטענות,התאווה

בשרענייניעלטעןהעם.מישורים

שלבכינוסםלהםענהומשהוחומר

.העםעלמרוחםהמאציליםהזקנים70

התהפכוקרחשבפרשת,אלא

טענותטועניםועדתוקרח.היוצרות

משיבםומשהוקדושהרוחבענייני

המישוריםשני.וממוןחומרבנושאי

ובמעניםבטענותבערבוביאמשמשים

,אכן.שמנינוהמקריםבשלושת

בהמשךה''הקבאלהמופנההביטוי

מבטא,ואהרןמשהמפיהפרשה

ל-א'':לעילהמישוריםשניאתהיטב

,ז''ט)''...בשרלכלהרוחותאלוקי

.(ב''כ

,בתשובההיוצרותאתהופךמשה

ועדתוקרחשטענתמביןשהואכיוון

שלהשורשמאותונובעשורשה

שיקוליםמתוךהקודמותהעםתלונות

.וקנאהממוןתאוותשלוחומרייםזרים

שהאדמה,היהועדתוקרחשלעונשם

האדמה.אותםובלעהפיהאתפתחה

,בעולםהחומרמימדאתמסמלת

גםהואושאליהנוצרהאדםשממנה

באופןמבטאזהעונש.(ה/אדמ)=שב

מאותםבאתלונתםששורשונכוןראוי

בשתיכמווחומרייםזריםשיקולים

:מידהכנגדמידה.הקודמותהתלונות

מתוךמשהעל''פיהםאתפתחו''הן

האדמהאף,וקנאהשילטוןתאוות

.כלפיהםפיהאתפתחה

הפרשהציבורוכשליחיכשוטרים

צריכיםאנושתמיד,אותנומלמדת

טענהוראויכןבאופןלברר

שיוצאתוטענה,לאוזנינושמושמעת

חייביםושורשיההטענהמניעי.מפינו

כך.וביושרהלבבתוםלנולהתברר

כמהאחתועל,זולתנוטענותכלפי

.מפינולצאתהאמורותבתלונותוכמה

מערכתשלבפתחהשובשאנווכעת

שלוםלהרבותונדעיתןמיבחירות

אנועליהשהאדמהכדירעהועםאיש

שלהייחודיותאתתבלעלאחיים

,העמיםככלנהיהושלאאומתנו

וכלסגולהעםהיותנואתנצדיק

שמיםלשםמחלוקתתהיהמחלוקת

ונזכהוהללשמאישלמחלוקתםכמו

אחיםאנשיםכימהשניאחדללמוד

.אנחנו
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