
0המיומנים בהגנה

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

ד"עו,  מוריס   חן צ   "תנ

ורישויאבטחה חטיבת ' ר

.  שוטרות ואנשי מערך האבטחה האזרחי, שוטרים

בפתח עשור  , בראשית דבריי ברצוני לברך את כלל מערך האבטחה לרגל השנה האזרחית
.  ולאחל בריאות  המשך עשייה ושיתוף פעולה פורה בכלל תחומי העשייה, חדש זה

מתאר פעילות ענפה מאוד של כלל המערכים וזאת  , 2019החותם את שנת , 4גיליון מספר 

ההזדמנות עבורי להודות לכלל לאנשי מערך  אבטחה ורישוי  שעמדו במספר אתגרים  
(.  ראה פרוט בהמשך)דצמבר -אוקטובר משמעותיים במהלך התקופה הנסקרת

שהוגדר  2019ח ארצי שבוצע במהלך חודש נובמבר "מבצע החזרת אמללציין לחיוב 
. אלפי כדורים ועוד, פצצות, רימונים! כלי נשק  86במסגרת המבצע הוחזרו  .כהצלחה

,  "תפיסת אבטחה משטרת ישראל"בחודשים האחרונים שקדנו והשלמנו את הליך כתיבת 
והקווים המנחים לפעילות חטיבת אבטחה ורישוי  " העל–מסגרת "שמטרתה להציג את 

"  מתודולוגיית הפעולה"וזאת על מנת להסדיר את , במשטרת ישראל במסגרת תחומי אחריותה

.והמדיניות  המנחים אותה בבואה לממש אחריותה בנושא האבטחה

הינו הבנייה וארגון של תחומי  של תפיסת האבטחה משטרת ישראל " הרעיון המסדר"

וזאת על  , "הנחות יסוד"אחריותה וסמכויותיה של חטיבת אבטחה ורישוי בהתבסס על מספר 

לציין כי  . את פעילותה של החטיבה בהווה ומגמות התפתחותה בעתיד" להכווין"מנת להסביר ו

בכנס אבטחה משטרת ישראל  . 2011-מעודכנה תורת הפעלה של החטיבהבהתאמה לכך 

תפיסת האבטחה וכווני פעולה וכן יוצגו , מ"י הח"ע, תוצג2020בינואר 20-שיתקיים ב
.  הכנס יעמוד בסימן אבטחה במציאות משתנה.מגמות ותהליכים בתחום האבטחה, חידושים

,  תרומת החטיבה ליעדי הארגון בתחום הפשיעה: וביצוע ימי עיון ודיונים מקצועיים במגוון נושאים,2020עבודה לשנת תוכניתעשייה נוסף היה בגיבוש סיכום מוקד 

הערכות לבחירות ק"קפ, "ואפקטיביות במאבק באלימות וגזענות במגרשי הספורטשילוביות" תחת הכותרת 02/12/19מניעת אלימות בספורט שהתקיים בתאריך 

קן  , מנהלת הליגה וראשי התאחדות בכדורגל, מפגשים עם מנהלי קבוצות הליגה בכדורגל. כנס מקצועי לכלל מערך הרישוי ועוד, עליונהח"מוסוועדת , 23-לכנסת ה
הערכות  –הערכות גופי תשתית בדרום לקראת עימות מול עזה , חיפהרכבל מפרץ , מוסכים, בבתי מלון, בבתי חולים: דיונים בנושא תפיסות אבטחה', מהיר רכבת שלב ב

שער  לפרוייקטהערכות , לקראת הערכות לפתיחת נמלי הים דרום ומפרץמ"פקאישורי ,  ליוויתן פורום ימי עם כלל הגופיםלפרוייקטהערכות , כוללת עם כלל הגופים
.ועודייחודיות למעברים ( מערכות שיקוף ניידות+ משקף רכבים )בחינת טכנולוגיות , הירדן

:מרכזיים שבוצעו בתקופה הנסקרתט"עמנושאי 

2011-י מ"י ועודכנה תפיסת אבטחה מ"נכתבה תפיסת אבטחה מ.

המשך קידום מדידת מצוינות באבטחה ורישוי  .

 למכללות ולבתי ספר ועדכון הנהלים  , תו תקן למאבטח: אוגדן הכשרות הכולל ט"עמהושלם

פורסמו כלל פרטי הרישוי באתר חטיבה האזרחי. ס"נהלי חטיבה רובם סווגו כבלמ.

 פתיחה באש מעודכןנוהל הופץ

יצאנו לדרך במכללות בהכשרה למנהלי אבטחה באירועי ספורט ותחת כיפת השמים

כ"ושבם"רמים וקורס מנבטים במעברים בשיתוף עם -קורס מנהלי אבטחה במעברי עוטף י. ביצוע קורס קציני אבטחה ורישוי.

 מיסרונט"באפליקציה אבטחה ורישוי יוצאת לדרך."

 בתחום הקנביס וסוכמה תפיסת הפעלה לרכבת ישראלונוהל הופצה תפיסה אבטחה

, מעבר ניצנה:מ במגוון רחב של גופים מונחים ולא מונחים "לעניין זה  בוצעו ביקורים בהשתתפות הח.  טים"ומנבאין תחליף לביקורים ופגישות עם בעלי מקצוע 

במתקן רשות האוכלוסין  , א"בעיריית ת,  במקורות, בפי גלילות, י'אנרגבנובל , ן"בתש, בתחנה החדשה משטרת טמרה, מכללות ובתי ספר להכשרה ,  אירועי ספורט

האתגרים  ביקורים אלה נועדו על מנת שנכיר מקרוב.. חברות אבטחה פרטיות ועוד, א"מ עם בעלי הפאבים והמועדונים בת"שיחת הח, במכמשב "במתקן מג, והגירה

בביקורים תכופים אלה שמחברים העשייה בשטח  בכוונתי להמשיך. במענהלסייע לגופים אלה לשפר ולהצליחובכך , העומדים בפני בעלי התפקידים במערך האבטחה
.לחטיבה כגוף מנחה

קידום פתרונות  , מבטאים התאמה לפתרונות בסביבה משתנה, !(בהצלחה)ושיטור לאגף המבצעים בכפיפות ...מהבוקר2020אתגרי החטיבה לשנת , לסיכום

החטיבה תמשיך ותפעל להובלת תהליכים שונים  . י"חדשניים וטכנולוגיים והתמודדות עם אתגרים משמעותיים העומדים בפנינו וזאת בהתאמה לתפיסת האבטחה של מ

, ובין הרצון לאפשר תנועה חופשית ככל האפשר במרחב הציבורי, בין החובה המוטלת עלינו לשמירה על ביטחון האדם ורכושו, בתחום האבטחה  תוך שמירה על איזון

,  טכנולוגיות ותהליכים, בתוכנית הובאו לידי ביטוי בחינת תפיסות אבטחה. כתוצאה מדרישות האבטחה, תוך צמצום הנטל הכלכלי על בעלי העסקים והגופים הציבוריים
. ניתוח תרחישי הייחוס והגורמים המשפיעים על פעילות והערכות מערכי האבטחה ועוד, בהתאם לתמורות במזרח התיכון, "הוק-אד"מתן מענה לאתגרים 

בר אילן' סנטר אונוואהלמרכז כנסים , 20/01/2020-בבכנס אבטחה משטרת ישראל! נפגשים...נשאיר משהוא

!יחד נעשה ונצליח
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בטרםמותועםראשהמרכינהורישויאבטחהחטיבת/ישראלמשטרת

,ל"זסערעמוסהמשפטבתיבמשמרירושליםמחוזט"קבשלעת

תפקידואתהחלעמוס.25.12.19ד׳ביוםלביתוסמוךלמוותנדקראשר

משמרהקמתועםהמשפטיםמשרדמטעםהמשפטבתיבמערכתט"כקב

ובהמשךהעליוןהמשפטביתט"לקבמונה1995בשנתהמשפטבתי

ורישויאבטחהחטיבת.היוםעדשימשבותפקיד,ירושליםמחוזט"לקב

באבלםהמשפטבתימשמרומשפחתסערמשפחתשלבצערהמשתתפת

.הכבד

!ברוךזכרויהי
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אבטחה ורישויט"רחדבר 
מוריס חןצ"תנ

1

ט מחוז ירושלים  "דף הספד לקב
ל"במשמר בתי המשפט עמוס סער ז

2

ביטחון מעברים
אמסלםק יחיאל "רפ

3

תשתיות
צ שלמה הרשקוביץ"סנ

4

מיגון ואבטחה
וק'קוצק גל "רפ

5

חבלה במעברים
אזרואלק איציק "רפ

6

בתי משפט
צ טוני מרקו"סנ

7-8

הכשרות
טויטוצ אבי "סנ

9

מוסדות חינוך
סגסק ליליאן "רפ

10-11

גופים ציבוריים
ק יורם מלכה"רפ

12-13

רישוי
ק אייל פורטל"ורפוינקלרצ מיה "סנ

14-18

מניעת אלימות בספורט
צ ירון ארם"סנ

19-20

מאוימים
ק ליאור צדוק"רפ

21

תביעות ברישוי
מרציאנוק רעות "רפ

22-26

מ"אג
ב עפרה כהן"רס

27

28-32במחוזותאירועים ראויים לציון

ח"מבצע איסוף אמל
בני סלומוןק"רפ

33-34

אבטחה' סיור מח
צ טוני מרקו"סנ

35

הדלקת נרות חנוכה
ק תומר עובדיה"רפ

36

מהמקורות
ד"ברחק לוי "רפ

37

אבטחה ורישוי נערכת לכנס אבטחה  ' חט
20/01/2020-ב

לקבלת הזמנה לכנס לחץ כאן

mailto:http://securityisrael.activetrail.biz/AVTACHA2020-REGISTRATION?subject=לקבלת הזמנה לכנס לחץ כאן
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-10/11התאריכיםבין

קורסהתקיים12/12/19

במעבריםאבטחהמנהלי

ק"רפבפיקודהקורס.'המחזור

רכזעםבשיתוףאמסלםיחיאל

,בראלארזמים"רשלההדרכה

מים"רשלהספרבביתהתבצע

והשתתפואפרייםשערבמעבר

שדרתאתהמהוויםחניכים20בו

במעבריאבטחהבניהולהביניים

,ג"מתנב–השוניםהגבול

,ת"רש,היםחיל,נמלים,ים"רמ

הקורס.מעבריםוחבלהמכס

והאיכותימסוגויחידשנחשב

,אבטחהלמנהליהקייםביותר

ישראללמשטרתאחודקורסהוא

תכניםהועברובקורס.כ"ולשב

ציריבשלושהומגווניםרבים

ציר,מקצועיציר:עירייםתוכן

.העשרתיוצירפיקודי-ניהולי

ששלחוהגופיםשלהדעתחוות

היתההחניכיםשלוכןנציגים

כבראנו.הרגילמגדריוצאת

.הבאלמחזורמצפים

אמסלםיחיאל ק"רפ
מים"רתחום 'ר/ מחלקת מעברים 



4המיומנים בהגנה

,2019שנתשלהאחרוןברבעון

במסגרת,השנהאתסגראשר

ביצע,השנתיתהעבודהתוכנית

בגופישנתיותבקרותהמדור

ומקורותן"תש,א"פזהתשתית

מתקניהםאתביקרכךובתוך

נערכוכן.ארציתשבפריסה

ורישויאבטחהט"רחביקורי

התשתיתבגופי,המדורוקציני

ים"מנבטעיוןיוםובהםהשונים

ים"מנבטרענון,האנרגיהמשרד

.ועודי"חח

מממצאיוכןאלהבביקורים

שקדמומאלהגםכמו,הבקרות

שנתיתובראיההשנהבמהלךלהם

האבטחהמערכיכיניכר,מסכמת

נמצאיםטים"המנבבהובלת

עםמתואמים,ומוכנותבכשירות

להתמודדותוערוכיםהשטחגורמי

וכפיהייחוסתרחישיעםראויה

ההסלמהבסבביחווינושגם

.האחרונים

הן,רבותתובנותעלו,זאתלצד

בהצפתוהןהבקרותממצאי

נבחנוובעיקבותהםטים"המנב

התאמותבוצעו,נהליםועודכנו

לענייניהאבטחהמערכישל

מוטת,הכשרה,הביטחוןמרכיבי

.ועודטכנולוגיה,חימוש,שליטה

נקודתימענהניתןמחדזהבאופן

נבחןומאידךמהמונחיםלמי

רוחביליישוםט"בעמהמכלול

.התחוםבכללובמתקניםבגופים

יצירתיותאתלצייןהמקוםכאן

הביאואשר,המערךאנשי

מהשטחלפתרונותמניסיונם

עםלהתמודדותמלמדתוחדשנות

ואלוהקיימיםהאיומים

.המתפתחים

מהווה,בפתחאשר,2020ע"שנה

כאשר,התשתיותתחוםלכלאתגר

עשוייםהאבטחהותפיסותמערכי

מהמשךרקלאמושפעיםלהיות

גםאלא,ע"והפחהטרוראיום

:ובהםבתחוםומגמותמתמורות

והגברתמלוויתןהגזהזרמת

הרפורמה,בוהשימושעשיית

התייעלותתהליכי,החשמלבמשק

התקשורתבתחוםובעיקרבחברות

ארצייםבפרויקטיםוכמובן

קווי,הדלק,המים,הגזבתחומי

חדשיםגופיםהכנסת,ההולכה

.ועודלהנחיה

נתן,2020לשנתהעבודהבתוכנית

תהליכיםללוויביטויהמדור

דגשניתןכן,כאמורופרויקטים

עםבחיבורכחמכפיליליצירת

והתחנהמרחבברמתי"ממחוזות

,חוקפ"עבהנחיהלשותפיםוכן

משרדיהביטחוןזרועות,בהם

.רלוונטיותורשויותממשלה

פוריהעשיהשנתבברכת

.כקודמתה

צ שלמה הרשקוביץ"סנ
ד אבטחת תשתיות"רמ/ מחלקת מעברים 
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וק'קוצק גל "רפ
ד מיגון ואבטחה"רמ/ מחלקת מעברים 

מיגוןמדור2019שנתבמהלך

אבטחהבחטיבתוטכנולוגיה

שלרבמספרביצעורישוי

בתחוםארציתבפריסהפרויקטים

בין.המשטרהמתקנימיגון

יהודאיבסיסהפרויקטים

מיגוןמדור.בירושלים

עםפעולהבשיתוףוטכנולוגיה

מג״בוחירוםאבטחהתחוםר׳

גדרהתראתמערכתאפיינו

מדובר.הבסיסבהיקףשהותקנה

המקפיצהאינטגרטיביתבמערכת

בגדרנגיעהבעתהמצלמותאת

לניסיוןכמענהנועדהוהיא

יותקנובהמשך.לבסיסחדירה

מתפרץרכבכנגדשערים

מערכתעםלבסיסבכניסות

LPRנכנסיםרכביםלבקרת.
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אזרואלאיציק ק"רפ
ד חבלה במעברים"מ רמ"מ/ מחלקת מעברים 

בידוקמבצעהתקיים24.10.19-הבתאריך

בדוארשימושייםדוואמצעיםחומרים

הדוארמיוןבביתהתקייםהמבצע.ישראל

הביטחוןמאגףנציגיםעםבשיתוףבירושלים

חבלהומדורמכס,אזרחימינהל,הדוארשל

חבילותמאותנפתחוהמבצעבמהלך.מעברים

שמוענוש"דופריטיכמכילותהחשודותדואר

.ש"איולשטחי

תועדוש"דופריטיכמכילותשנמצאוחבילות

שלמטעןלאבחוןהלאומיהמרכזנציגיי"ע

כ"סה.תקשורתט"קמי"עוהוחרמוהמכס

מכשירי:שכללוש"דופריטי339הוחרמו

כלי,נשקכליחלקי,משקפות,רחפנים,קשר

.ועודשוקריםקרנשק

חבלהמדורקיים18.11.19-הבתאריך

קורסלמסגרתפיצוציםמטווחבמעברים

נערךהפיצוציםמטווח.במעבריםביטחוןמנהלי

.הגליליתחצורבקרבתבמחצבה,בצפוןהשנה

הקורסלמשתתפילהמחישנועדהמטווח

אותםותכניםשוניםנפץחומרישלאפקטים

:בקורסלמדו

מדפסת,מחשבלמסךשהוצמדונפץחומרי.1

.מחשבשלוכונן

בובהעלשהולבשהנפץחגורתדמויי.2

.נוספותבובותשתיהוצבואליהכשבסמוך

לרכבמחוץאחד,רכבכליבתוךפיצוציםשני.3

הרכבבתוךוהשניהקדמיהגלגלמעלבחלל

.הנהגלמושבמתחת



7המיומנים בהגנה

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

משפטבתיבמשמרמוגבלויותעםאנשיםשילוב

בישראלגםכמוהעולםברחביצויין03.12.19בתאריך

משמר.מוגבלויותעםאנשיםלזכויותהבינלאומיהיום

השניםלאורךבשורותיולשלבמקפידמשפטבתי

במגווןבוהמשרתיםמוגבלויותעםאנשיםהאחרונות

משרתיםכיום.השורהמןמאבטחכלכמותפקידים

המשפטבבתימוגבלויותעםמשמראנשי15מעל

!!כוחיישר.המדינהברחביהשונים

יםבבתהחדשהמשפטלבתימאבטחיםגיוס

האוניברסיטאיתהלימודיםשנתנפתחהבתאריך

המשפטבתימשמרממדיניותכחלק.ישראלברחבי

המשפטבתיפתיחתולקראתחדשיםמאבטחיםלגיוס

ט"קבהתייצבו,2020שנתבמהלךיםבבתהחדש

במכללהואנשיוהמשפטבתימשמרשלא"תמחוז

סטודנטיםלגיוסדוכןופרסולציוןבראשוןלמינהל

בהצלחה.החדשהמשפטבבתימאבטחיםלתפקיד

.החדשיםלמאבטחים



8המיומנים בהגנה

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

מאירהנשיאלעולמוהלך18.10.19-הבתאריך
ביןהעליוןהמשפטביתנשיאשהיהמי,שמגר
עםיחדופעלשיזםהנשיא,1983-1995השנים

משמרלהקמתמשפטבתיבהנהלתהביטחוןאגף

שנערךהמכובדהאשכבהבטקס.המשפטבתי
שמשו,בירושליםהעליוןהמשפטבבית

נושאיבתפקידמשפטבתיבמשמרהמאבטחים
.ברוךזכרויהי.הטקסואבטחתהארון



9המיומנים בהגנה

טויטוצ אבי "סנ
ד הכשרות"רמ/ מחלקת אבטחה

כנסהתקיים15.12.19בתאריך

להכשרת)מגעקרבתחוםראשי

ד"רמבראשות(מאבטחים

ורישויאבטחהחטיבת,הכשרות

קרבתחוםראשיובהשתתפות

להכשרתבמוסדותמגע

,הכשרותמדורסגל,מאבטחים

כשירויות'ק-טננבאוםבועז

'ר-כהןברחייםק"רפ,ר"מטא

.י"ממגעקרבתחום

במוסדמגעקרבתחוםראש

משמשמאבטחיםלהכשרת

ההכשרהבמוסדמובילהסמכות

,הגופניוהכושרג"הקמבתחום

אחראי,ר"למדישירבאופןכפוף

מדריכישלהמקצועילניהולם

ויישוםהכשרהבמוסדג"הקמ

האבטחה'חט/י"משלהנחיות

,הגופניוהכושרג"הקמבתחום

תיקי,השיעורמערכיעלאחראי

ואחראיהבטיחותוהוראותהאימון

כלשלוחניכהליוויתהליךעל

רמתםועלמגעקרבמדריך

המגעקרבמדריכישלהמקצועית

עלהבקרהביצועעלאחראיוכן

.המדריכים

תחומיחידוד:ונדונוהוצגובכנס

וכושרג"קמתחום'ר-אחריות

תחום'רובקרהפיקוח,גופני

,ובנוסףהתקןתוהנחיות–ג"קמ

:בנושאיםפתוחדיוןהתקיים

,ג"קממדריךעלבקרהמתווה

מיגוןלציודמנחיםקוויםקביעת

,השוניםהאימוניםבסוגינדרש

תחזוקה–ג"קמבציודטיפול

–ג"קמלמדריךתבחינים,וניקוי

ריענון,מרכזייםשינוייםעדכון

בהובלת–פלפלתרסיסהכשרת

מדריך-טננבאוםבועזב"רס

שנתבמהלך,י"מכשירויות

בקרהתחול2020העבודה

מגעהקרבלתחוםמקצועית

ובסיועהכשרותמדורבהובלת

משטרתמגעקרבתחוםראש

.כהןברחייםק"רפ-ישראל

,והכרחיכמקצועיהוגדרהכנס

במהלךדומהכנסלקייםהוחלט

.הבאההעבודהשנת



10המיומנים בהגנה

סגסק ליליאן "רפ
ח"מוסד"רמ/ מחלקת אבטחה 

י"ענערך19-20.11.19התאריכיםבין

וביקוריםבקרותמבצעח"מוסמדור

ממועצההחלהדרומיותברשויות

התיכונההערבה,תמר,מגילותאזורית

טים"לקבבקרותנערכו.ואילת

,הללובאזוריםהספרבתיולמאבטחי

פתרונותוניתנוטים"לקבשיחותבוצעו

.העלואותםלסוגיות

מדורהחללשגרההספרבתיחזרתעם

פ"בשתבקרותבביצועח"מוס

נערכה29.10.19בתאריך.המחוזות

נערכההבקרה.נתניהברשותבקרה

רינהמרכזמחוזח"מוסרכזתפ"בשת

בתאריך.הרשותט"וקבוקול'צ

,עכוברשותבקרהנערכה30.10.19

ח"מוסמדורי"ענערכההבקרה

חוףמחוזח"מוסרכזפ"ובשתבכללותו

.הרשותט"וקב,עזראשבתאי



11המיומנים בהגנה

סגסק ליליאן "רפ
ח"מוסד "רמ/ מחלקת אבטחה 

28.11.19בתאריךפ"התשבקרותתוכניתבמסגרת

-אדל'מגברשויותצפוןבמחוזבקרהנערכה

טי"לקבבקרהנערכה,ומסעדהבוקעתא,שמס

רכזתחלקנטלובבקרה,הספרובבתיהרשויות

לאמגזרח"מוס'וקלנקריחניצפוןמחוזח"מוס

ביתמנהליעםשיחהנערכה,ח"מוסמדוריהודי

.היטבעברההבקרה,בוקעתאמועצתוראשספר

דיר,תיכון,בינייםבחטיבתחינוכיבמוסדבקרה

וצמצוםהאבטחהנושאלהסדרת,בלודחכמהאל

אגףמנהלהשתתפובביקור,אלימותאירועי

מנהלי,חינוךמוסדותמנהל,בלודהביטחון

הוריםוועדנציג,קאיידאמורהחינוךמוסדות

חברתמפקח,"עתיד"רשתשללוגיסטיקהומנהל

מרכזמחוזחינוךמוסדותבקרית,5צוותאבטחה

.חינוךמוסדותד"ורמ



12המיומנים בהגנה

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

שלאבטחהטיובלטיובבהמשך

הבריאותומשרדהלאומיהביטוח

טויבו,2018העבודהבשנת

שלהאבטחהתפיסותהשנה

,ג"רט,ישראלרכבת:הגופים

ושירותיהודיתסוכנות

אבטחהתפיסות.התעסוקה

משרד,א"תע"נתשלנוספות

העלייהמשרד,החינוך

המדעהתרבותמשרד,והקליטה

האוכלוסיןרשות,והספורט

ומשרדל"קק,וההגירה

בחינהבהליךנמצאותהתחבורה

סדורהט"עמ.מתקדםועדכון

ומקצועיעינייניבשיתוףנערכה

כילציין.טים"המנבכללעם

5-להינוהאבטחהתפיסתתוקף

.שנים

חריגיםמאירועיםכלקח

פתיחתעםשבוצעוותרגילים

הצורךקם,נבוןרכבתתחנת

במתחםאבטחהפ"שתבנוהל

לאחר,לירושליםבכניסהצ"תח

פ"בשתסדורהמטהעבודת

נכתב,הרלוונטייםטים"המנב

ארבעהביןמשותףעבודהנוהל

מכשירינרכשו,שוניםגופים

זהולהיוםונכוןאחודיםקשר

בוהראשוןהציבוריהמתחם

מאובטחתטריטוריההוקמה

בתוךשוניםלגופיםהמשותפת

.אדםהומהציבורימרחב

להודותנבקשזובהזדמנות

מרם-ימרכזיתתחנהט"למנב

ם-יקוט"למנב,מרדכיאלעד

ט"למנב,רסייןאבנרמרא"ת

,יהושוערןמרנבוןתחנת

אלעדמרקלהרכבתט"למנב

מרם-יצ"תחט"למנב,כהן

!כוחיישר.זיאתשלומי

ל רכבת ישראל"מנכמייקסנרמר מיכאל 



13המיומנים בהגנה

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

למצואניסיוןבוצעשניםמזה

אבטחתנושאלהסדרתפתרון

וזאתברשויותהרווחהלשכות

החריגיםהאירועיםלנוכח

חוק)הרבהוהרגישותבלשכות

עלחלאינוהביטחוןהסדרת

.(המקומיותהרשויות

ממושכתט"עמלאחרהשנה

מרהארציט"המנבשלונחישותו

ט"רחאישורניתןהלויבררוני

אתלקלוטורישויאבטחה

ההכשרהבמוסדותהמאבטחים

והענקתלמשימההכשרתםלשם

.סמכויותתעודת

מרהארציט"למנבוהערכהתודה

מרכז,ונציגיוהלויבררוני

רשויותראשי,המקומיהשלטון

ויסייעושסייעוהרשויותטי"וקב

.זהחשובמהלךולקדםלהוביל



14המיומנים בהגנה

וינקלרצ מיה "סנ
ד רישוי"רמ/ מחלקת אבטחה 

עלה3/12/19בתאריך

נוהלישראלמשטרתלאתר

לבעליהשגותהגשתאופן

למצואניתןהנוהלאת.עסק

:באתר

www.police.gov.il

<-"ואגפיםמחוזות"ב

חטיבת<-"השיטוראגף"

עמוד<-ורישויאבטחה

נוהל.עסקיםרישוי

התהליךאתמפרטההשגות

בעלשלבקשהמוגשתשבו

או/ובתנאיםלהקלעסק

ניתן)המשטרתיותהדרישות

,(החמרהשלהליךלבקשגם

,הרישויבפריטישמופיעות

טפסיםהנוהלכוללעוד

מייליםרשימת,רלוונטיים

האבטחהבקרישלאזרחיים

בתחנותוהרישוי

.הטריטוריאליות

בשיתוףהאבטחהחטיבת

שוקדים,פ"לבטהמשרד

טופספיתוחעלאילובימים

עסקיםלבעלימקווןהשגה

אינטרנטבאתרתוזןהשגה)

למיילאוטומטיתותישלח

האבטחהבקרשלהמשטרתי

.(והרישוי

.חלק מהנוהל שפורסם

http://www.police.gov.il/


15המיומנים בהגנה

וינקלרצ מיה "סנ
ד רישוי"רמ/ מחלקת אבטחה 

מתעתדתאילובימים

סינוןנוהללפרסםהחטיבה

לאנשיםביטחוניובידוק

שיתייחסמוגבלויותעם

.בידוקםלאופן

הינםמהאוכלוסייה20%

11%,מוגבלותבעליאנשים

,קשישיםהםמהאוכלוסייה

אחד.'וכוזרותשפותדוברי

אנשיםחמישהמכל

עםאדםהואבישראל

.מוגבלות

מחויבתישראלמשטרת

בחוקהאמוראתלקיים

עםלאנשיםזכויותשוויון

הותקנושמכוחו,מוגבלות

תקנותכוללשונותתקנות

לשלבבמטרה,נגישות

שלחייהםאיכותאתולשפר

תקנה)מוגבלותעםאנשים

זכויותשוויוןבתקנות37

התאמת)מוגבלותעםלאנשים

ג"תשע,(לשירותנגישות

נוהלי":כותרתהאשר,2013

."(ביטחוניבידוק

להגדירהיאהנוהלמטרת

הסינוןעקרונותאת

שלהביטחוניוהבידוק

,מוגבלותעםאנשים

אללהיכנסהמבקשים

עם,מאובטחמתקןתחומי

כליאו/וכבודהאו/ו,ציוד

שלאהליךקיוםתוך,רכב

,מוגבלותעםמאדםימנע

כניסה,ציבורילמקוםהגעה

באופןשרותוקבלתאליו

,מוצנע,מכובד,וויוניש

.ובטיחותיעצמאי

,אברהםבןלמרתודות

,ארציוחרוםבטחוןממונה

אמותבחברת,נגישותרכז

שסייע,מ"בעהשקעות

.הנוהלבכתיבת



16המיומנים בהגנה

וינקלרצ מיה "סנ
ד רישוי"רמ/ מחלקת אבטחה 

נוהלתוקף25/11/19בתאריך

."פרטניתהמלצה"

שלפרטניתהמלצה"

תבחיןהינו"ישראלמשטרת

התבחינים18מתוךאחד

,פניםלביטחוןהשרשהתקין

ט"רחאתמסמיךאשר

בפנילהמליץורישויאבטחה

ירייהכלילרישויהאגף'ר

,פניםלביטחוןבמשרד

ביכולתושאיןלאזרחלהעניק

אחרבתבחיןעמידהלהוכיח

.תקף

תינתןפרטניתהמלצה

חריגיםבמקרים,במשורה

של,מיוחדענייןקייםבהם

רישיוןבמתן,ישראלמשטרת

באחדעומדשאינו,למבקש

ורקואךהאחריםהתבחינים

שלמבצעיצורךקייםאם

,המבקש/המעונייןהגורם

המרחבלביטחוןהקשור

.עצמולמבקשאוהציבורי

פרטניתלהמלצהבקשות

גורם:באמצעות,יוגשו

גורםאומעונייןביטחוני

.במשטרהמעוניין

ישירותהמלצותיתקבלולא

המבקש,פרטיאדםידיעל

אלאירייהלכלירישיון

הביטחוניהגורםבאמצעות

המעונייןהגורםאוהמעוניין

.במשטרה



17המיומנים בהגנה

צימברק אברהם "רפ
רישוי עסקים ארצי'ק/ מחלקת אבטחה 

כליהינובחיפההמפרץרכבל

יפה"חברת)ציבוריתחבורה

במערךהמשולב,"(נוף

שלהציבוריתהתחבורה

הרכבתלצדחיפהמטרופולין

תשתית.והמטרוניתהאוטובוס

אשר,בניהבשלביהרכבל

באמצעלפעוללהתחילאמור

להסעתמשמש,הרכבל.2020

מסוףביןמחבר,נוסעים

ניתןשבו,המפרץמרכזית

,ישראלרכבתשלשירות

עירונייםאוטובוסיםחברות

לבין,והמטרוניתעירונייםובין

.והטכניוןחיפהאוניברסיטת

-כעלמתפרסהרכבלמסלול

שלבגובה,קילומטרים4.5

,תחנות6וכוללמטרים460

ועדהמפרץממרכזית

מסוף:חיפהלאוניברסיטת

צומת,המזרחיתהתחבורה

רחוב,(פוסטק'צ)הקריות

טכניון,הטכניוןמרכז,דורי

.חיפהואוניברסיטתעליון

ותוואיתחנותמיקוםא"תצ

ההערכותבמסגרת:הרכבל

בחודשהתקיים,המקדימה

שלבראשותופורום12/19

ט"רחעםיחד,אשרר"ממ

לבחינת,ורישויאבטחה

לקראתוהערכותהפערים

.2020בשנתפתיחה

תתבצעהרכבלאבטחתהנחיית

פריט-עסקיםרישויחוקתחת

אתיכלולהפריט,8.11רישוי

הפיזיתהאבטחהרמת

בהתאם,הנדרשתוהטכנולוגית

.הייחוסלאיום

ביחדרישוימדור,אלובימים

,אשרומרחבצ"גומדורעם

,האבטחהתפיסתאתקובעים

,האדםכוחיקבעולהבהתאם

.והנהליםהאמצעים

האבטחהתפיסתהתאמתלצורך

בחודשתרגיליתקיים,והחירום

מרחבשלבראשותו,2020מאי

לקחיםיופקוולאחריואשר

באופןהרכבלפתיחתלקראת

.רשמי
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צימברק אברהם "רפ
רישוי עסקים ארצי'ק/ מחלקת אבטחה 

התקיים,18.11.2019בתאריך

"יערים"במלוןמקצועיכנס

מערךלכלל,החמישהבמעלה

הכותרתתחתורישויאבטחה

בכנס."כמקצועהאבטחה"

האבטחהמערךאנשיהשתתפו

בשטחהפרוסיםוהרישוי

-כ:כ"סה,מהחטיבהונציגים

במהלך.ושוטריםקצינים174

מכשירי22חולקוהכנס

,חדשיםלבקרים"טאבלטים"

כללכינוס.השטחדרישתי"עפ

תחת,והרישויהאבטחהמערך

להעברתנועד,אחתגגקורת

העשרה,מקצועייםמסרים

העשייהנושאיבמגוון

בתחום,המשטרתית

כללהכנס.והרישויהאבטחה

הרישויבתחוםכללייםעדכונים

נושאחשיבותהיתרבין-

עלשמירה,ההנחיהאחידות

מדידה"ט"עמ,מידותטוהר

-האבטחהמערךשל"ומצוינות

יעדיעלמשפיעכגורםרישוי

,רפואיקנביסעדכוני,ארגון

פסיקהעדכוני,רגולציהעדכוני

רישויבחוק34'מסתיקוןבראי

מרחוץאורחהרצאת,עסקים

בזכות"שטריתבןמיכאל

אורחהרצאת,"באדםהאמונה

התרופה"שיפרצביה'דרחוץ

תזונהביןהקשר-שבצלחת

וסיכוםסקירהולבסוף"ובריאות

כוללורישויאבטחהט"רחשל

שלוששלמטהעבודתקידום

למערך,בלבד,תעודות

:למאבטחיםתעודות:האבטחה

/טים"ולמנבחמושלא/חמוש

.אבטחהמנהלי
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צ ירון ארם"סנ
מניעת אלימות בספורטד"רמ/ מחלקת אבטחה 

התקיים02.12.19-הבתאריך

מניעתבנושאעיוןיום

שוטרילכללבספורטאלימות

אלימותלמניעתהמערךוקציני

ביום.ישראלבמשטרתבספורט

רמתבקיבוץשהתקייםהעיון

ט"'רחידיעלוהובלרחל

24השתתפוורישויאבטחה

הארצימהמטההמערךנציגי

אבטחהני"רעוכןוהמחוזות

כללהעיוןיום.המחוזותמכלל

הרצאת:ובהןהרצאותמספר

לטיפולבנוגעשלוםשופט

,בספורטאלימותבעבירות

בנוגעספורטעיתונאיהרצאת

המשטרהביןהעבודהלממשקי

ש"יועמהרצאות,לתקשורת

בנוגעספורטאגודת

עםספורטמועדוןלהתמודדות

הרצאת,סדרמפיריאוהדים

הטיפולאופןעלמשטרתיתובע

אלימותבעבירותהמיטבי

מפקדיםפאנלוכןבספורט

שבחןאזרחיםאירועומנהלי

אירועבניהולפיקודיותדילמות

סקרהכנסבסיכום.ספורט

אתורישויאבטחהט"רח

עדהמערךשביצעהפעולות

האתגריםאתוכןהיום

במהלךהמערךשלוהדילמות

.הקרובההעונה

השופט שמאי בקר, א"ש השלום ת"שופט בימ
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צ ירון ארם"סנ
מניעת אלימות בספורטד"רמ/ מחלקת אבטחה 

עדיםאניהאחרונהבתקופה

שימושריבוישללתופעה

חוקיתלאבפירוטכניקה

.הספורטבמגרשיומסוכנת

תאורהאבוקותמכניסיםאוהדים

היציעיםלתוךעשןורימוני

.הקהלבתוךאותןומדליקים

אשרפסולהבתופעהמדובר

אוהדיםשלשלומםאתמסכנת

.ביציעיושביםאשרתמימים

בעיקרהןזומתופעההסכנות

וחנקהרעלה,קשותכוויות

חייוסיכוןעשןמשאיפתכתוצאה

ממקורנסשהקהלבעתאדם

ישראלמשטרת.והעשןהאש

הליגהומנהלתההתאחדויות

תופעהכנגדקשהידנוקטים

פתיחתבאמצעותזופסולה

,אוהדיםכנגדפלילייםתיקים

שלילה,מהמגרשיםהרחקה

עידודבאמצעישימוששלגורפת

האוהדיםכלפיאזרחיותתביעות

משטרת.ועודהנזקגרםעל

הכדורגלבאירועירואהישראל

.המשפחהלכללתרבותאירועי

מעברבפירוטכניקההשימוש

מרחיקבוהכרוכותלסכנות

מהמגרשיםוילדיםרביםאנשים

לנקוטתמשיךהמשטרהולכן

.זולתופעהסובלנותבאפס
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קיים10.12.19-הבתאריך

במכללה,מאוימיםמדור

שנתיכנס,לשוטריםהלאומית

מי"האחהטיפולבנושא

נגדובאלימותבמאוימים

בכנס.ברשתשוטרים

:שכללושוטרים45כהשתתפו

מתחוםודסקאיםקצינים

ברמהוהמודיעיןהחקירות

.ומלהבהמחוזית

קציניכלהשתתפוכןכמו

.המחוזותמכלהמאוימים

ד"רמסקרהכנסבמהלך

,בתחוםהעשייהאתמאוימים

ואתהחולפתהשנהבמהלך

תחום'ר.הבאהלשנההכיוונים

נגדאלימותתחום'ורמ"אח

אתהציגוברשתשוטרים

אחדכל–הטיפולסטאטוס

שהופקוהלקחיםואתבתחומו

שבוצעוהבקרותבמהלך

האירועבמהלך.במחוזות

הרצאהגםהנוכחיםשמעו

החרדיתהחברהבנושא

בעינייםהשוטרודמותבישראל

המרצהמפיחרדיאדםשל

תגובותהתקבלו.אדלראליעזר

ממשתתפירבותחיוביות

.הכנס

ק ליאור צדוק"רפ
תחום אלימות נגד שוטרים ברשת' ר/ מדור מאוימים
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פ ת "ר ו ע ר וק  נ א י צ ר מ
תובעת רישוי ארצית

האושרפיצוציית/דהןאושרי26412-10-19א"צ

.לקטיןאלכוהולמכירתבעקבות(1א)23סעיףלפייום12שללתקופהנסגרהעסק

לקטיןמכירהמנעונטעןבנוסף.כדיןשימועבוצעלאוכימידתיתלאהסגירהכיטעןהעסקבעל

.ז"תלהציגממנושדרשובכךנוסף

וזוחודשיםכתשעהרישיוןללאפועלהעסקכיהוכיחההמשפטלביתכתובהבתגובההתובעת

לחובתבנוסף,באזהרההסתפקוהראשונהובפעםלקטיןאלכוהולנמכרשבעסקהשניההפעם

.תנאיעלמאסראףולחובתוקודמתהרשעההבעלים

.כנועלהצואתוהותירמלואןהתובעתטענותאתקיבל(אשדודש"בימ)הולצמןמשההשופט

ק דלית זילברמן"רפ-מרחב נגב-מחוז דרום

"דריכהמכה"מבצע-המשךכתבת

מספרניהולבגיןאישוםכתביארבעההוגשוברקאיגיאכנגד,המעורביםכנגדהוגשואישוםכתבי

."(הפיצוחיםמלך)"לקטיןאלכוהולמכירתתוךעסקרישיוןללאעסקים

עליוהוטלבנוסף,שקלים80,000שלומרתיעכבדקנסעליווהוטלהתיקיםאתצירףהנאשם

בסכוםהתחייבותוכן(מהתיקיםאחדבכל)חודשיםחמישהשללתקופהמותנהמאסרשלעונש

.שקלים80,000שלזהה

פקד נופר לוי -מרחב לכיש
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פ ת "ר ו ע ר וק  נ א י צ ר מ
תובעת רישוי ארצית

חליאלהטארק.ס.מ6848-10-19
.עסקרישיוןאיןלעסק,סבעמחומדעבדכרום-אל-ד'במג"אפסטופ"בשםמרכולמסוגבעסק

.טובבמצבהחוליםמביתושוחרראושפזנפצעס.מבאזוריריאירועהתרחש28.8.19בתאריך
המקוםבעליאתלאתרניסיונותמספרהמשטרהביצעהבמקוםאכיפהפעולותבוצעוהארועלאור

.נעלמואלהאך
הצו–ימים30שללתקופהלמקוםסגירהצוכרום-אל-ד'במגתחנתח"מתהוציא3.9.19בתאריך
.העסקביתעלהודבק

עוכבוזה,חליאלהטארקבוונמצאפתוחשהעסקונמצאבמקוםבקרהבוצעה26.9.19בתאריך
.הצוהפרתבגיןלחקירה

.בעסקשותףשהואטעןטארק
וכן,אנשיםשנינהרגובוכרום-אל-ד'במגויריקטטהארועהתרחש2.10.19בתאריךשבועכעבור
.קשיםפצעים.ס.מנפצע
ושותפוקשהפצועוהבעליםעסקרישיוןללאפועלשהעסקהעובדהולאורהארועיםכללאור

לבית(ב)22'סלפיבקשההוגשה–במרכולהקוניםלציבורממששלסכנהלמנועוכדיבבריחה
.ההליכיםלתוםעדשיפוטיתלסגירההמשפט

סבעמוחמדכיהשופטאתהתובעתעדכנה,התובעתשלאחדצדבמעמדשהתקייםבדיון
.בבריחהנמצאטארקשותפווכיהחוליםבביתונפטרמהירינהרג

עדהעסקסגירתעלוהורתההמודעיניובחומרבבקשהעיינה(עכוש"בימ)עופרדנההשופטת
.כחוקעסקרישיוןשיוסדר

ק ליאת מנדל גור"רפ-מחוז צפון
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פ ת "ר ו ע ר וק  נ א י צ ר מ
תובעת רישוי ארצית

מ"בעעיסוויהדיזל+חלילמחמוד 34551-02-19ס"רע
עיסוויהירושלים באמצעות חברת דיזל באיזורהנאשם ניהל תחנת דלק פיראטית 

מ  "בע
10,000-במבצע אכיפה משולב נסגרה תחנת הדלק וכן נתפס סכום מזומן של כ

.ח"ש
הנאשם , ( הכסף המזומן)הוגש כתב אישום ובקשה לחילוט המוצגים שנתפסו 

.שקלים ובנוסף חולט הכסף שנתפס15,000הורשע והוטל עליו קנס כספי של 
20,000מ נקנסה בסכום של "בעעיסוויהכמו כן החברה של הנאשם דיזל 

(.הנאשם הוא המחזיק במלוא מניות החברה)שקלים
, שקלים 45,000-כך שבסיכומו של ההליך נפגע כיסו של הנאשם בסכום של כ

בנוסף לעונש של מאסר מותנה צופה פני עתיד של חודשיים והתחייבות של 
.שקלים75,000

פאב-ירושליםמחוזי49842-1119+מקומיים4557-11-19ש"בר
פיקולינו

עסקיםשניביןקטטההתחוללהירושליםהעירבמרכזפיקולינובפאב
בקטטההואגםמעורבהיהפיקולינובפאבהמנהלכאשרסמוכים

.במקוםאורחעוברתנפגעהשבמהלכה
לבח"מתהחליטהקטטהמאירועימים12ובחלוףממוקדתחקירהלאחר

א23סעיףמכחלסמכותובהתאםימים10-להעסקאתלסגורהבירה
.עסקיםרישוילחוק
כיוטעןההחלטהלביטולבקשהכוחובאבאמצעותהגישהעסקבעל
.העסקלסגוראיןולכןהסגירהעדהקטטהממועדרבזמןחלף

העסקמנהלכיהמשפטבביתטענהירושליםבמחוזרישויתובעת'ע
.בפאבהחריגהאירועעללמשטרהדווחולאלקטטההגורםהיהבפועל

ולאסוףחקירהפעולותלבצעמהצורךנבעהשימועבקיוםהשיהויוכי
להפסקתהקציןפעלהתמונההתבררהכאשרורקרלוונטימידע

אתגסהברגלשדורסמיידי-עלהעסקמניהולנגזרתזווכיהמסוכנות
לאירועיםוגורםהציבורשלוםאתומפרעליוהמוטליםוהחובותהחוק
מפשעבחפיםפוגעיםשאף

יפעלהעסקשבעלעדמידיבאופןנדרששהצוהתובעתטענהלפיכך
.אחרותבדרכיםהמסוכנותלהסרת

והותירוהתביעהעמדתאתקיבלו(ומחוזישלום)הערכאותשתי
כנועלהסגירהצואת

ד נורית ניסני "עו-מחוז ירושלים
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פ ת "ר ו ע ר וק  נ א י צ ר מ
תובעת רישוי ארצית

חכמוןגל48656-09-19ס"רע
חניוןמסוגעסקניהלהנאשם

לשדהבסמוךלרכביםבתשלום
fly"בשםג"נתבהתעופה

park"העולהתקופהבמשך
.שנהעל

שודהתבצע7.9.19בתאריך
נאזקועובדיםמספרבעסק
רכבישלמפתחותנלקחו
עםנסעווהשודדיםיוקרה

.מהמקוםהרכבים
שימועבוצעהארועלאחריום
אתוסגרמשטרהקציןידיעל

ימים30שללתקופההעסק
צושלביצועלעיכובבקשה

המחוזיהמשפטלביתהסגירה
(27952-09-19מ"עת)

להפעלתארעיצוולקבלת

ביתידיעלנדחתההחניון
המחוזיהשופטתוךהמשפט
מצייןסטולראחיקםהשופט

שישהיאהלכה"כיבהחלטתו
לפניעסקרישיוןלקבל

,פתיחתולאחרולאפתיחתו
עוולהבתבעילהמדוברלפיכך
.תביעהזכותתצמחלאממנה

הצורךמאחוריהעומדהרציונל
עלהואעסקרישיוןלהוציא

באופןהציבורעללהגןמנת
נגישה,בטוחהתהיהשהחנייה

ככלסיכוניםונטולת
נגנבהפניועל....האפשר
מן,החניהמאזורמכונית
באופןבוצעהדברהסתם

,שהותקנוהמיגוןשאמצעי
היולא,נאותהביקורתללא

גניבתאתואפשרוהולמים
."הרכב

כתבהוגשהסגירהימיבמהלך
החניוןלסגירתובקשהאישום

.ההליכיםלתוםעד
ביןומתןמשאבמהלך
הוסכםהמשפטבביתהצדדים

ובכפוף,סגורישארהעסקכי
אבטחהאמצעילהתקנת
כפישודשימנעומחמירים

תמשוךבמקוםשהיה
לסגורהבקשהאתהמאשימה

תוםעדהעסקאת
קבועהאישוםכתב).ההליכים

חודשבמהלךראשונילדיון
.(דצמבר

שולץק אלעזר "רפ-מחוז מרכז
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פ ת "ר ו ע ר וק  נ א י צ ר מ
תובעת רישוי ארצית

דני–497/19+498/19ס"רע
פלחולימוראלפר

ניהלוזוגבנישהינםהנאשמים
ארועיםאולםשוניםבזמנים

במקוםבנו,עסקרישיוןבלי
רחבתהקימועץמשטח

בריכהמיניבנוריקודים
.קוזי'וג

רביםרעשלארועיגרםהמקום
פעמיםמספרשהגיעוושוטרים

הבעליםאתהזהירולמקום
בגיןת"דוחולהםנרשמוואף

.הרעשמטרדי
כתביהוגשוהנאשמיםכנגד

אחדכלכנגדאישום
שוניםבזמניםניהלו)בנפרד

.(ורצופים
גזרניתןבטרםנסגרהמקום

.הנאשמיםכנגדדין
בפניבחולוןהמשפטבבית

הודוכנוביץ'צאמירהשופט
דינםעורךבאמצעותהנאשמים

,רישיוןללאהעסקבניהול
נדונוקשהכלכלימצבלאור

שלמצטברלקנסהנאשמים
לקנסותמעבר)40,000₪
,(הרעשמפגעיבגיןששילמו

שלושהשלמותנהמאסר
והתחייבותלמשךחודשים

בנוסף.50,000₪בגבוה
מכוחסגירהעלהורהש"בימ

.16סעיף

ד"ברחלויק"רפ–איילוןמרחב-אביבתלמחוז
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ס ן"ר ה כ ה  ר פ ע ב 
אבטחה ורישוי' ן חט"קמ

בפנקסחדשהקטגוריהלאווירעלתהאלהבימים

האפליקציה.'ורישויאבטחהחטיבת'בשם,כיס

קטגוריהתתכלכאשרקטגוריותלתתמחולקת

.בחטיבההקיימיםחולייהאומדורשםנושאת

חומרוכלידעשלתכניםמוזניםקטגוריהתתבכל

הפרושמהמערךט"מנבאולשוטרלעזורהאמור

וכןהפרושמהמערךשוטרים.החטיבהשל

מוזמנים(במסרונטשאושרו)ארצייםטים"מנב

.שימושבהולעשותהאפליקציהאתלניידלהוריד

שלותכניםעיצובעלפידבקיםלקבלנשמח

.האפליקציה
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:ענף רישוי ואבטחה מחוז חוף

-בחיפהסינאאבןברח׳הימוריםלמועדוןחוףממ״זסגירהצוהוצאת-חיפהתחנת/אשרמרחב
יציאות,חיפהתחנתאבטחהוקציןאשרמרחבאבטחהקציןביחדחוףרישויתובעשלמקצועיבלווי

!כוחיישר,יפהעבודה!רותכוהמועדוןשלהמקום

מנשהמרחב-רישויבנושאאכיפהמבצע
התקיים22/11/19בתאריך-עירוןתחנת/

אזרחייםגורמיםעםמשולבמבצע
תחנתרישויבקרוביוזמןבהובלתבברטעה

סיורכוחותעםעירוןמ"אגקציןעירון
שמוכרבעסקבברטעהחיפושבוצעמ"ויס

מותגיםביגודשמוכרועסקגזבלוני
והחרמהבתפיסהביטוילידיבא.מזוייפים

המשך,מהעסקגזבלונישלרבמספרשל
כןכמו.עירוןעסקיםורישויחקירותטיפול

מחוזדוברותשלתיעודהתלוולמבצע-
/אג״משלומקצועיתיפהעבודה.חוף

כוחיישר.עירוןתחנתואבטחהרישוי
!לכולם
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:ענף רישוי ואבטחה מחוז חוף

קיימההמשטרה-אשרמרחב
כנגדמשולבאכיפהמבצעהיום
המשטרה.חיפהבאזורעסקבתי

אכיפהמבצעהיוםהובילה
גורמיעםיחד,בחיפהמשולב
פיקוח:בהם,אזרחייםאכיפה
,הבריאותמשרד,חיפהעיריית
להגנתוהרשותהמסיםרשות

,כךבתוך.הוגןולסחרהצרכן
בתי10כנגדהממוקדתבפעילות

ליקוייםהעלובחיפהעסק
לרבות,תחומיםבמספרוכשלים

לפגיעהחשדהמהוויםאלה
בפעילותמדובר.המדינהבקופת

התביעותמערךאתהמאגדת

,במחוזהמשטרהשלוהרישוי
נוספיםמשטרהכוחותעםיחד

פועליםאשראכיפהוגורמי
הסמכויותלתחומיבהתאם

במסגרתה,חוקפ"עוהאכיפה
עבירותשללקיומןחשדמצאו

העסקבבתי,כאמור.שונות
נתפסו,מסלעבירותחשדנמצא

בקבוקי100מעלוהוחרמו
חומריםלתכולתבחשדאלכוהול
הטעייתועבירותמסוכנים
הפרותנמצאו,כןכמו.הציבור

שלגילויאי,מחירהצגתאישל
ואיממשלתיבפיקוחמוצרים

בנוגעמהותימידעהצגת

,העסקבבתישהוצגולמבצעים
בדברהודעותקיבלוהעוסקים

עלקנסותלקבלוצפוייםהפרה
ולסחרהצרכןלהגנתהרשותידי

העסקיםמבעלישניים.הוגן
אשר,האכיפהגורמיי"ענחקרו
חוקעללעבירותחשדמצאו
בסיום.מסועבירותהצרכןהגנת

,הגורמיםכללשלהחקירה
הנדרשיםההליכיםייבחנו

אתליישםמנתעל,בהתאם
שלוםלמעןהחוקדרישות
.הציבור
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:מרכזענף אבטחה ורישוי מחוז 

מחולליכנגדתקיפהבפעילות-קדמהתחנת

ושיטורקדמהואבטחהרישויובהובלתפשיעה

,ב"מג,קדמהבילושכוחותפשטו,טייבהעירוני

מסונציגיהחקלאותמשרדשלח"הפיצויחידת

התעשייהבאזורעופותלפירוקמפעלעלהכנסה

לאשמקורםועופותבשרנמצאובמקום.בטייבה

ללאונארזיםמעובדיםהחשדפיעלאשר,ידוע

.לציבורומשווקיםוטרינריפיקוחוללארישיון

,אישוריםללאשטחיםתושבי13נתפסו:תפוקות

.ועוףבשרשלטון19הושמדו.במקוםשהועסקו

שהיהקרוואןפולקסווגןמסוגמסחרירכבנתפס

.להפצתוומשמשועוףבשרבתכולתמלא,במקום

.תעשייתיתקיטורומכונתאלקטרונימשקלנתפסו

מסידיעלונתפסוראיותאיסוףבוצע,כןכמו

,תקבוליםרישוםאי:הבאיםהממצאיםהכנסה

אי,3,550,000₪בסךהמזומןחוקשלהפרות

ציוןללאמשלוחתעודותפנקסי,הזמנותספרניהול

חשבוניותפנקסיהעתקישמירתאי,פרטים

.ח"ש311,018סךעלתקבוליםרישוםאי,קבלה/ס

לחקירהיזומןוהואידועההמקוםבעלשלזהותו

בנוסף.ר"ונעלח"שבוהלנתהעסקהבגיןבמשטרה

העבירותכללעלהפיצוחיחידתבמשרדיייחקר

.ההכנסהמסובמשרדי,אחריותםשבתחום
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מועדוןבתוך14.12.19בתאריך
קטטה,(ירקוןמרחב)"לימהלימה"

שימוששעשהלמאבטחבלייןבין
וחברוהבלייןכךעקב.פלפלבגז
.איכילובח"לביהקלבאורחפונו

.נסגרהמועדות,עוכבהמאבטח
.לשימועזומןבעלים

:תל אביבענף אבטחה ורישוי מחוז 

שיפוטיהליךהסתיים
תחנתכנגדנצרתש"בבימ
בעבודותמאסרהכוללדלק

3הוגשו,סגירהוצושירות
בקשות3-ואישוםכתבי
.שיפוטייםסגירהלצווי

נגזר10.12.19-הבתאריך
שניהלנאשרשלדינו

פיראטיתדלקתחנתוהפעיל

מאסרלעונשישמס-דל'במג
,שירותבעבודותשירוצה

התייחסות,מותנהמאסר
המוצגיםחילוט,כנס,כספית
במהלךשנשאבוהדלק

,וכןמשולבתאכיפהפעילות
,שיפוטיסגירהצוניתן

לפעוללמשטרהשיאפשר
ללאעסקויוקםבמידה

שלתולדו.במקוםרשיון
ונוהלשהוגשהאישוםכתב

להבתביעותי"עבמשותף
,צפוןמחוזרישויותביעות

אכיפהבפעילותהינו
י"עשנערכהמשולבת

רישויגורמיבשיתוףכ"היאל
וזאת2016בשנתואכיפה

.פירטיותדלקתחנות8כנגד

:צפוןענף אבטחה ורישוי מחוז 

מרחבי"עבקרהנערכה21.11.19בתאריך
ובסרוברישיוןללאהפועלעסקלביתיפתח

נוכחותללאזרנתיןי"עפעלהמקום.משטרה
וערבותבתזהירשהתחייבלאחרהבעלים
בעלבמקוםלהימצא15,000₪בסךבנקאית

כלללאמאבטחנמצאבנוסף.הפעילותשעות
כאשר,בהסכמהנסגרהעסקבית.הסמכה
קציןי"ע28.11.19-בשנערךבשימוע
בנוסףיום21-לסגירהצוהוצא:הרישוי

.חולטההערבות
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:ירושליםענף אבטחה ורישוי מחוז 

בפעילות23.11.19-הבתאריך

הרופאה,שלםרישוישלמשולב

הבריאותמשרדמטעםהמחוזית

פאשהבמסעדת,ם-יועיריים

טוןכרבעהוחרמוראח'ג'בשייח

שהוחזקוועופותבשר,גלםחומרי

ביותרירודיםתברואהבתנאי

הפרהאותרהבמקום.חייםומסכני

בכךמשטרהרישויתנאישל

המצלמותאתפירקשהבעלים

.(הפרהח"דונרשם)בעסק

ביןויכוח,12.12.19-הבתאריך

לופטבמועדוןמעורביםשני

רישיוןללאהפועלציוןבמבשרת

למועדוןמחוץלקטטהוגלש

איומיםהיוהנראהככל,במהלכה

ולשנינתפסההסכיןבסכין

ואלימותדםסימניהיוהמעורבים

ויזומןבתחנהנחקרהעסקבעל.

.האירועלשימוע

:דרוםענף אבטחה ורישוי מחוז 

באשקלוןחאמרותבצעבוצע,29.12.19–בתאריך

אשקלוןתחנתורישויאבטחהבקריתבהובלת

'מ,רגלישיטור,לכישעוטף)ניידות4פ"בשת

השעהאחריחאמרות5נתפסו(וצוותועירונישיטור

.נעלרלחקירתזומנוהם,במקוםצריכהעם23.00

בפיצוציותאלכוהולמכירתמבצעבוצעכןכמו

מכירהבוצע,פיצוציות9נבדקו.23:00השעהאחרי

.רביעיתפעםזומהםאחדכילציין.פיצוציות4ב

תיקיעלותעבורעודכנהלכישרישויתובעת

זימונםוישקלהחקירה
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ק בני סלומון"רפ
תחום נשק ארצי'ר/ מחלקת אבטחה 

17/11/2019התאריכיםבין

נערך,05/12/2019ועד

ארצימבצעהארץברחבי

ישראלמשטרתשלרחב

,האבטחהחטיבתבהובלת

מהמגזררשויות89פ"בשת

נקודות49-ב,הערבי

למסירת,חיצוניותהחזרה

לחימהואמצעיירייהכלי

יצאהמבצע.חוקייםבלתי

לחיזוקמתכניתכחלקלפועל

החברהביישוביהביטחון

המבצעבמסגרת.הערבית

לחימהואמצעינשקיםנמסרו

,אזרחיםידיעלשהוחזקו

מתןותוךבהזדהותצורךללא

.פליליתמסנקציהחסינות

שהודגשומרכזייםהעקרונות

-אנונימיות:במבצע

ח"ואמלירייהכלילמחזירים

ותחנותההחזרהבנקודות

מפני-חסינות.המשטרה

בעבירתפלילייםהליכים

,כדיןשלאנשקהחזקת

ש"יועמאישורעלבהתבסס

.לממשלה

וההשתתפותההיענותנתוני

עלמצביעים,הנוכחיבמבצע

אחוז200-כשלעליה

לעומת,הרשויותבהשתתפות

בשנתשהתקייםקודםמבצע

הנוכחיבמבצע.2017

מתוךרשויות89השתתפו

מבצעלעומת,כ"סה109

השתתפובו,2017-בקודם

מחוזותוחמישהרשויות26

הנוכחיהמבצע.משטרתיים

שלהמחוזותבכללהתקיים

,(מחוזות7)ישראלמשטרת

לעומתהמשטרהתחנותבכל

בו2017בשנתקודםמבצע

חמישהרקחלקלקחו

.מחוזות

משנתלמבצעבהשוואה

עלמצביעיםהנתונים,2017

בהחזרתמשמעותיתעליה

באופןהן,ח"ואמלירייהכלי

.הערביבמגזרוהןכללי

הערות ופירוטהלא יהודימגזרכמותסוג הפריט

239רובה
6110אקדח
3212רימון

12551מחסניות
מ"מ 60פצצות מרגמה 2כולל23212נפיצים

מ"מ 120תאורה

120ט תרגול"ררנ

קנים של כלי ירייה שונים86חלקי נשק

:בחלוקה למגזרים, כמויות כלי ירייה שהוחזרו
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ק בני סלומון"רפ
תחום נשק ארצי'ר/ מחלקת אבטחה 
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מחלקתיצאה18.12.19בתאריך

בצפוןלימודילסיוראבטחה

בוקרבארוחתהתחלנו.הארץ

מסעדה,חנקין״״ביתבמסעדת

נוףמולאלמצוקעלהיושבת

שמענו.בנימיןמפרץשלמרהיב

ואולגהיהושועשלסיפורםעל

והמיילדתהאדמותגואלחנקין

ונהנינובישראלהראשונה

.ומיוחדתעשירהבוקרמארוחת

במחנהלביקורהמשכנו

לאומיאתר,בעתליתהמעפילים

סיירנו.ההעפלהללימודהמשמש

ביקרנו,המחנהצריפיבין

למדנוובעיקרמעפיליםבאוניית

שהגיעוהמעפיליםחיוכיצד

המנדטבתקופתישראללארץ

שברחולאחרמידהבריטי

הנאציםשלההשמדהממחנות

אחריאורמעטלראותוהצליחו

.שעברוהנוראהחושך

צ טוני מרקו"סנ
ד בתי משפט"רמ/ מחלקת אבטחה 
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החטיבהשוטריבהשתתפותנרותבהדלקתהחנוכהחגאתציינהורישויאבטחה'חט19.12.19-הבתאריך

.במחוזותנים"ורע

תומר עובדיהק"רפ
אבטחה ורישויט"רח' ע
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ד"ברחק לוי "רפ
תובעת רישוי ארצית' ע

ר"האוחג-תורהדבר

משמעותעלפנימההמתבונןכל

שלמשמעותםועלמקץפרשת

אתביניהםמוצאהחנוכהימי

התורהבשניהם.ההקשר

אתללמדנומבקשיםוחכמים

המרכזייםהערכיםאחד

רוחביןהיחסאת.ביהדות

וביןלטפלעיקרבין,לחומר

הופעתויסודכל.לגוףנשמה

רקעעלבאבעולםיוסףשל

עולםשביןהמורכביםהיחסים

נולדשיוסףמאז.והחומרהרוח

מבטאהואדעתועלועומד

שנישביןהמתחאתבאישיותו

עםתואריפהאיש.אלועולמות

פסיםכתונתשלייחודילבוש

חלומותובעל,אחדמצד

.שנימצדהנהגהשלמופשטים

אינםאביוואףאחיו,לכן

דמותואתלקבלאיךיודעים

מבריקכלכלהאיש.המורכבת

כאסירחלומותשלחזוןהמממש

.פרעהלמלךמשנההיותוועד

ומהעיקרמהיודעהואבעתבה

בשליחותשהואיודעהוא.טפל

לאהוא.העיקרוזהאלוקית

עומדהואכאשרגםמתבלבל

בדמותהקשהפיתוישלבניסיון

הואממנהפוטיפראשתשל

זה.בידהבגדואתומותירנמלט

ימישלמשמעותםבדיוק

החנוכה

אתלמחוק)החולפים/הבאים

ל''חזאלובימים.(המיותר

מולנכוחהשנעמודמבקשים

בין,לרוחחומרשביןהאתגר

-יווןתרבות.לנשמהגוף

תרבותהמול,וחומרגוףתרבות

אתבנשמההרואההיהדותשל

הןהנסגודלכל.העיקר

זעירפךבמציאתוהןבמלחמה

לימיםהמספיקשמןשלוטהור

,אחדליוםרקולארבים

שביןהמתחאתנאמנהמבטאים

ימי.ונשמהגוף,לרוחחומר

בהדלקתמאופייניםהחנוכה

הפיזייםבהיבטיהההדלקה.הנר

ניצחוןאתמכליותרמסמלת

עלהנשמה,החומרעלהרוח

מופשטבהיותוהאור.הגוף

.הבעירהחומראתמכלה

לעשותהרוחהגדילהבחנוכה

בלבדהבעירהמחומרששמינית

המופשטהאורלקיוםהספיקה

שתחושתכמובדיוק.שלםליום

מכביםמעטשלהשליחות

רבהכמותעלעולהוחשמונאים

.גיבוריםיוונייםחייליםשל

אתהמייצגיםמדיםכלובשי

להתנהלנשאףישראלמדינת

שלטוןמרוח"נאציל"זוברוח

המסירותמרוח,החוק

כלעלאורלהשפיעוההתנדבות

דוגמאנשמש,הארץיושבי

חייםבמציאותנתמודדאישית

רוחנייםפיתוייםעםמורכבת

העםקרןאתונעלהוגשמיים

והחוצהפנימההשוטרר"ואו

שנזכה.כולוהעולםכלפיי

והנשמההרוחכגיבורילהיות

כללאורךישראלעםשל

שלבדמותםגיבורים,הדורות

החשמונאיומתתיהוהצדיקיוסף

עלהפועליםוחזוןרוח-אנשי,

חתללאחלומותיהםפי

בוהארגוןמטרתאתומגשימים

.לשרתגאיםאנו
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