
0המיומנים בהגנה

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

ד"עו,  מוריס   חן צ   "תנ

ורישויאבטחה חטיבת ' ר

השנהלקראתמשפחותיכםולבנילכםברכתידברייבראשית.האזרחיהאבטחהמערךואנשישוטרות,שוטרים

.וביטחוןשלוםשנת.והצלחהשגשוג,בעשיהעשירה,טובהשנה-החדשה

שברקע,ספטמבר–יוליהנסקרתבתקופהמשמעותייםאתגריםבמספרשעמדהאבטחהמערךלכלללהודותברצוני

שנתפתיחתלקראתוההערכותטים"הקבכנסי,השמייםכיפתתחתמרוביםקיץאירועי,רגישהביטחוניתמציאות

-שבפתחהאתגר.ועוד22-הלכנסתבחירות,הספורטעונתפתיחתלקראתבמחוזותמקצועייםכנסים,הלימודים

....תשריחגיאירועי

דגשלתתנמשיך,האבטחהבעולםהתפקידיםבעליכללאתהפעולהשיתוףעלמברכיםהמערךואנשימ"הח

,במדינההספורטראשיעםפגישות,מכללותראשיכנס,קנביסכנס:דוגמת,התחוםלקדםוביחדפורהשיחל

עבודהיוצריםאילוממשקיםכיספקאין.ועודמנבטיםחתךשיחות,מונחיםולאמונחיםטים"מנבאצלוביקוריםפגישות

.התחוםומיצובקידום,נכונותהחלטותלקבלתשתורמת,ואפקטיביתיעילה

:שולחניעלנמצאותאו/ווהופצושהבשילו,המטהעבודותמחלקבתמציתלמנותברצוני

5ולא)שנתייםמדימ"פקלאישורט"רחהנחייתחוזרהופץובהתאמה(וסודישמור:גרסאותבשתי).הופץ-מ"פקואישורהייחוסותרחישיאיוםספר
.(שנים

הלחימה-הארגוןליעדיסיועובכךהשפעהליעדיבהתאמה,ומדידיםאחידיםתפוקותמדדינקבעו:"..באבטחההאדיר"-המערךמצוינותפרויקט
.המחוזותעםבתאוםזאתכל-לאזרחוהשרותהמקצועיותלשיפורדגשניתןזובמסגרת.בפשיעה

מיליוןכחצי)"אדוםקו"א"תקלהרכבת,מלוןבתי,ח"מוס,יהודיתסוכנות,מוסכים,מטר800מעלמזוןרשתות,קניוןרישויפריט:אבטחהתפיסותבחינת
.ועוד(..קרקעבתתאיש

בקרי"החניתחודאלהבימים.(הפצהלקראת)ונוהלתפיסהנכתבה.איש13,זהבשלב,הכוללמערךהוקם.ר"היקבשיתוףארציכנסבוצע-קנביס
.בקרותמבצעים"הרישוי

לאומיותתשתיותלגופיזהבשלב-בנושאנוהלוהופץארציכנסבוצע-רחפנים.
החרוםותחוםאבטחההנחייתתחוםירכזשהמדורהואהחידוש.(רכבל,תחתי,עילי)במדינההרכבותעולםוירכזמוקםהמדוראלהבימים-רכבותמדור!
500-למתחתה.7.7רישויבפריטנכללותשאינןטבעלמסיבותנוהל–טבעמסיבות
(אזרחית'מח)מ"לאח'מהחטהועברההאחריות–ירייהכלילדורשמסוכנותבדיקת.
ברשתפורסמו67הרישויפריטיכל.מסווגבלתיבאשפתיחהנוהלהפצתלרבותדורשלכלוהנגשהנהליםתיקוף.
לתנאיבכפוף.'ב-ואמתקדםמאבטחיםקורסהכשרתלבצעקביל03רובאי,ל"בצה"חודלוחם"מעכשיו–בכירברמתלהכשרותקליטהתבחיניעדכון

.הופץ–ההכשרה
הפצהלקראת–ישראלמשטרתמונחילמאבטחיםרפואיתכשירות.
אזרחיבמשמרוהתנדבותשבועות5בתהכשרה,בסיסילמאבטחצבאילשרותחלופה.

שעברהספורטמנהלישלהבינייםדורענייןהוסדר,החגיםאחרימידבמכללותהשמיםכיפתתחתוקורסספורטאירועימנהליקורס-הכשרות
קצינייבקרובהע"תיושם.הכשרהלמוסדות"תקןתו",המאבטחפרופיל,מנבטיםקורס,ספורטסדרנישלערבהכשרתבחינתהפרקעל.הספורטממשרד
.במכללותמנבטיםשלוריענוןבקורסיםהמערך

שרדיוןכולל,סל-בכדורוהןרגל-בכדורהןהספורטראשיכללעםמפגשיםובוצעו.ספורטליגותלפתיחתמחוזייםכנסיםבוצעו–בספורטאלימותמניעת
.בנושאפ"לבט

ירושליםעוטףמעבריםמפקדיקורס.ועודמ"פקבדיקתבאחידותמיקודתוךמתקדםורישויאבטחהחדשקורספתיחת-מקצועהואי"במאבטחה
.ועוד'בדצמורישויאבטחהצ"קק,י"בממפקדיםשלהעתידלדורמ"בפומקצועיתסדנההפרקועלשהסתיים

סימולטורבהטסתתחקיריםבלימודהתנסתההמערךשלהבכירההקצונה,"האווירחיל"בבנושאכ"ספסדנתבוצע-תחקיריםF-16.תחקירי'מסבוצעו
ח"בביאחותתקיפתדוגמתהבריאותמשרדעםמשותפיםתחקיריםביצוע,קנביסלחוותפריצה,2000ימית,בשדרותהשמיםכיפתתחתאירוע:למידה

.ועודהרופאשמואלגריאטרי
הרישויתביעותמערךוכןבמחוזותהענפיםחיזוקט"עמלקדםלהמשיךהכוונה2020בשנת.מחוזירישויבקרבתקןהתחזקי"שמחוז:המחוזותחיזוק.
מצלמות.ועודהשגות,דיגיטלימ"פקאישורדוגמתוהידעהמידעהעברתלייעלובכךט"המנב/הלקוחעםזהממשקשיפורובעדיפותקידום–טכנולוגיה

.בבחינהלמאבטחאישיות

אבטחהלאסטרטגייתמנחיםקווים"שהופץהמבורךהמסמךעלשתשעןמשטרהמונחיגופיםאבטחהתפיסתלבחינתצוותהקמת-קדימההסתכלות
שמתוכנןארציכנס,באבטחהמשולביםחיילים,ואבטחהשמירהשירותיחוקובעדיפותקידום,2020ע"תסיכום.ההפעלהתורתעדכוןהשלמת."...לאומית
.ועודזאת2020'אלרבעון

מופעיםוכברכהצלחהשהוכתרוזוגבנותבניוערבמשפחותיוםבוצע,משפחותיהםבנילביןבמערךהשוטריםביןהקשרחיזוקבמסגרת–אנשיםחושבים
.2020בגאנט
,לסיכום

ממשקילחזקובכךולשפרלתחקר,ללמוד,פרואקטיבייםלהיותליזום!להתקפה...מהגנה–שלההטבעיבמקוםיהבהאתשמה,האבטחהחטיבת
.השרותומתןהעבודה

יכוליםאנחנולבד.החלטות/דווחיםזאתובכללהפעילותאחרמקרובולעמוד"ורישויאבטחהחטיבת"שלכם=שלנופייסבוקבאתרלבקרמוזמניםאתם
!יותרהרבהשוויםאנחנויחדאך-מעטלעשות

בדרך)"שנהאחריתועדמראשיתהכדבשומתוקהטובהשנהעלינושתחדש,אבותינוואלוהיאלוהנו'המלפניךרצוןיהי"-בברכהאסיים
.(שולחנישנהלוח-לחגשיאליכם



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
אזרואלפקד איציק 

5

הכשרה לבוגרי קורס מנהלי אבטחה  
באירועים תחת כיפת השמיים  

ואירועי ספורט
מ אמיר קליין"נצ

6

בתי משפט
צ טוני מרקו"סנ

7-8

הכשרות
ק רן בן חמו"ורפטויטוצ אבי "סנ

9-10

מוסדות חינוך
אלכורתק יניב "רפ

11-12

גופים ציבוריים
ק יורם מלכה"רפ

13-14

רישוי
ק ענת חן מיכאלי"רפ

15

מניעת אלימות בספורט
צ ירון ארם"סנ

16

רכבות ותחבורה יבשתית
מרציאנוק משה "רפ

17

מאוימים
ק ליאור צדוק"רפ

18-19

תביעות ברישוי
מרציאנוק רעות "רפ

20-27

ן"אמ/ מ"אג
ב עפרה כהן"ק מאיר אהרוני ורס"רפ

28

29-32במחוזותאירועים ראויים לציון

ב"מיגון מחסני נשק מגפרוייקט
ק חיים ניר"רפ

33

22-בחירות לכנסת ה
צ טוני מרקו"סנ

34

יום משפחות
צ טוני מרקו"סנ

35

בנות זוג / אירוע בני 
מערך אבטחה ורישוי

ק תומר עובדיה"רפ

36

מהמקורות
ד"ברחק לוי "רפ

37

חתימת חוזה בילטרלי בנושא  
השר להגנת -בין תתרחפנים

ל המשרד  "המולדת למול מנכ
4' עמפ"לבט

34' עמ, 22-בחירות לכנסת ה



2המיומנים בהגנה

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

סיוםטקסהתקיים29.08.19-הבתאריך
.ירושליםעוטףמעברימפקדיקורס

שנבנהייחודיקורסהינוהקורס
בהובלתותשתיותמעבריםבמחלקת

את.שבועות4ונמשךמ"בטמדור
2-וב"ממגחניכים20סיימוהקורס
במהלך.המעבריםמיחידתחניכים
אודותפעריםהחניכיםהעלוהקורס

בישרהטקסובמהלךבמעבראמצעים
קנייתאושרהכיורישויאבטחה'חט'ר

שבהםהעוטףלמעבריזיהוימכשירי
תשתפרובכך,ב"מגשוטריפועלים

עדכןעודהחטיבה'ר.עבודתםותתייעל
לידייביאוהקורסשבוגרימצפההואכי

במהלךהנלמדהחומראתבשטחביטוי
.הקורס

!!!לבוגריםבהצלחה



3המיומנים בהגנה

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

והגזהאנרגיהמשקהתרחבות

חלההאחרונותבשנים
בכללהאנרגיהמשקהתרחבות

זהותהליך,בפרטהגזותחום
בשניםשאתביתרימשך

מלווהתשתיותמדור.הקרובות
להיבטיהקשורבכלהתהליךאת

,ארגונייםביןפעולהשיתופי
ובתוךהאבטחהתוכניותאפיון

טכנולוגיה,הבטחוןמרכיביכך
שלחמושהפיזיתואבטחה

העתידיםהתשתיתמתקני
.זושנהמסוףכברלפעול

מתקיימים,ט"העמבהליך
עםשוטפיםמקצועייםביקורים

באתרי,הגופיםי"מנבט
התשתיותלהנחתהעבודה
עלהגזמתקניובכללם

הנחתתוואי,השוניםמאפיניהם
לכך.ועודלהולכההצנרת

ואנשימשיקיםגורמיםשותפים
הטרטוריאלייםהאבטחהמערך

פקודותאתלאשרהאמורים
בתחומםהמתקניםשלהאבטחה

.השנהנובמברבחודשכבר

וסיוריהעבודהפגישותבין
אתלצייןניתן,אלהלמידה
ביחידתהמדוראנשיביקור

צינורבתוואי,הימיהשיטור
עםיחדלירושליםומתקניוהגז

המחוזיהאבטחהמערךאנשי
אבטחהט"רחביקוריאתוכן

נובלשל"תמר"באסדתורישוי
,דורחוףבמתקני,י'אנרג

י"חחשלהמגזזתבאוניה
.ז"נתגובחברת

אלהופגישותביקוריםבמסגרת
עדכון,המחייבותתובנותעלו,

שותפותוהידוקאבטחהתפיסות
להנחיהשנכנס,היםחילעם

הסדרתחוקפ"עהימיבתווך
יחידותמולוכןהביטחון
האבטחהומערכיהימיהשיטור

.החוףובמתקניביםהמונחים

הפעלתולקראתההליךלהשלמת
,הגזוהזרמת"לוויתן"אסדת

התקיים,זושנהבסוףכבר
חוףמחוז-גזמתקניפורום

."רביןאורות"הכחבתחנת

ט"רחבראשותנערךהפורום

תשתיותמדורובהובלתאבטחה
הקציניםחלקנטלוובו

ממערךהרלוונטייםהמקצועיים
,חוףובמחוזבחטיבההאבטחה

ומפקדיימישיטורד"רמ
ארציתשבפריסהיחידותיו

היםחילקציני,החופיםלאורך
,המונחיםהגופיםי"ומנבט
:הגזוחברותהחשמלחברת
.יאן'ואנרגז"נתג,י'אנרגנובל

כללוהרתמותזרועותבשילוב
סנכרוןיש,כאמורהשותפים

יתרמואשרכחמכפיליויצירת
המונחיםהאבטחהמערכילטיוב

תודתיכךועלוביםביבשה
במלאכההעוסקיםלכלל

אתללוותימשיךתשתיותמדור
להשלמתםעדהפרוייקטים

.בבטחהוהפעלתם



4המיומנים בהגנה

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

להגנתבמשרדS&Tוהטכנולוגיההמדעאגףביןהבילטרליהמפגשנערךספטמברחודשבתחילת
.פ"לבטהמשרדלביןDHSב"בארההמולדת

מדורי"עמרוכזת(וגבולותמעברים)הקבוצותאחת,עבודהקבוצותמספרמתקיימותפ"השתבמסגרת
:ענייןנושאימספרוכוללתומיגוןטכנולוגיה

ימיותמכולותלבידוקחדשיםאמצעים•

מכולותלנעילתחדשיםאלקטרונייםאמצעים•

רכבוכליחשודיםחפציםלבידוקחדשיםאמצעים•

נפץחומרילזיהויאמצעים•

.מ"רמישבאחריות"אפריםשער"הגבולבמעברהאמריקאיתהמשלחתחבריסיירוהביקורבמהלך

המולדתלהגנתהשר-תתביןרחפניםבנושאבילטרליחוזהחתימתבמעמדאביב-בתלהסתייםהביקור
.פ"לבטהמשרדל"מנכלמול



5המיומנים בהגנה

אזרואלאיציק פקד
ד חבלה במעברים"מ רמ"מ/ מחלקת מעברים 

חבלהמדור/ותשתיותמעבריםמחלקת
מ"ורמיל"צהגורמיעםפ"בשתמעברים

סחורותמעברשלייחודיבפיילוטהחלו
..D.T.Dבשיטתלישראלפ"הרשמשטחי

מטהלעבודתבהמשךהחלהפרוייקט
במפעליםרביםסיוריםשכללהמשותפת

עמידתולאחר,פ"הרשבשטחישנמצאים
הביטחוניותהדרישותבכלהמפעלים

החל,פיילוטתקופתלאחר.בפניהםשהוצבו
.זובשיטהארצהסחורהלכניסתסדורהליך

שלובבקרהרציףבפיקוחנמצאההליך
.במעבריםחבלהמדור

יותריעילה,זובשיטהסחורותהעברת
.פ"הרשעםפ"השתלחיזוקותורמת



6המיומנים בהגנה

מ אמיר קליין"נצ
אבטחהח"רמ/ מחלקת אבטחה 

הכשרהלקייםהוחלטורישויאבטחהבחטיבת

השמייםכיפתתחתלאירועיםאבטחהלמנהלי

.ספורטואירועי

למנהלימקצועייםכליםהקניית-ההכשרהמטרת

האבטחהניהול,אבטחהתכניתלכתיבתאבטחה

תרבותבאירועיאפקטיביובקרהפיקוחוביצוע

.וספורט

קורסלבוגריומיועדתשעות40בתההכשרה

אשרמשטרהמונחותבמכללותאבטחהמנהלי

(כנדרשריענוניםביצוע)כשירותםעלשמרו

.זהבתחוםועוסקים

למנהלמדרישותחלקהינהל"הנההשלמה

ואירועיהשמייםכיפתתחתבאירועיםאבטחה

מנהללהיותירצהשבעתידמועמדכל.ספורט

וועדתלעבוריידרשל"הנבאירועיםאבטחה

בכללולעמודישראלמשטרתשלכשירות

רישוישלאבטחהלמנהלהמצטבריםהתנאים

המשטרהקציןי"עמאושרלהיותובנוסףעסקים

.האירועעלהאחראי

לותונפקכשירותבוועדתשיאושרמועמדכל

תחתבאירועיםאבטחהמנהלשלסמכויותתעודת

לאישורבהתאםספורטאירועיאוהשמייםכיפת

.ועיסוקוהוועדה

.2019אוקטובר-ההכשרותלתחילתצפי



7המיומנים בהגנה

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

יוםהתקיים05.09.19-הבתאריך

ל"סמנכבהובלתמשפטבתימשמר

אלימרמיוחדיםותפקידיםלביטחון

ש"בימנשיאתובמעמדוצוותוזנו

בתיומנהלחיותאסתרהשופטתעליון

יום".מרזליגאלהשופטמשפט

והערכההוקרהיוםהינו"המשמר

כלילותימיםעושיםאשרלמאבטחים

שלוםנשיאי.משפטבתיבאבטחת

הגיעוהארץמכלושופטיםומחוזי

המאבטחיםאתולכבדתודהלהוקיר

ורישויאבטחהט"רח.זהחגיגיביום

.בנוכחותוכיבד



8המיומנים בהגנה

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

.במכביםבמשכנםהמשפט״ביתב״משמרוצוותואבטחהט"רחביקורהתקיים,׳ספט3-הבתאריך

מיוחדיםותפקידיםלביטחוןל"סמנכי"עהמשמרפעילותעלט"לרחסקירההוצגההביקורבמסגרת

יריסימולאטורהצגת,רענוןיוםבמהלךשהיומאבטחיםעםשיחה,זנואלימרהמשפטבתימשמרשל

.האבטחהתחוםלקידוםבסוגיותדיוןונערךלויאורןמרמשפטבתימשמרשלהדרכהאגף'רי"ע



9המיומנים בהגנה

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

ורישויאבטחהבקריקורס

ביןהתקייםמתקדם

30.6.19-11.7.19התאריכים

לשוטריםהלאומיתבמכללה

אבטחהבקרי22בהשתתפות

משטרתממחוזותורישוי

.ישראל

שלבפיקודוהתקייםהקורס

ורישויאבטחהמגמת'מ

ובמסגרתוכהןשלומיק"רפ

ונושאיםהרצאותהועברו

ט"רחי"עהתחומיםבכלל

כלל,ורישויאבטחה

והמדוריםהמחלקות

תחוםעלבדגש,בחטיבה

אירועיםאבטחת,הרישוי

ביצוע,השמייםכיפתתחת

למערכיותרגיליםביקורות

תרגול,בשטחאבטחה

תכניתבנושאודגשים

מאובטחלמתקןאבטחה

ישראל('בגימ)מ"נצי"ע)

..ועוד(סינגר

בהצלחהעמדוהבקרים

מטלותבכללגבוההוברמה

.הקורס

!!בהמשךבהצלחה



10המיומנים בהגנה

טויטוצ אבי "סנ
ד הכשרות"רמ/ מחלקת אבטחה 

ורישויאבטחהט"רחבהובלתאבטחהמכללותוראשירים"מדכנסנערך,׳ספט5-הבתאריך

הכשרתהצגתוביניהןהפרקשעלסוגיותט"הרחסקרהכנסבמסגרת.בת״אלאומילביטחוןבמכללה

.ועוד?לאןח"מוסאבטחת,המאבטחדמות.השמייםכיפתותחתבספורטותרבותאבטחהמנהלי



11המיומנים בהגנה

מדורושוטריקציניביצעופ"התשל"שנהלפתיחתהכנותבמסגרת

שנערכוטים"והקבהמאבטחיםכנסיבכלל,הרצאותח"מוס

הנחיותכללהח"מוסמדורי"עניתנהאשרההרצאה.ברשויות

המאבטחסמכויות,הטיפולודרכיחריגיםאירועים,טים"לקב

.לעבודהובהגעהבעבודהשיגרהושבירת

'לחבמשותףכנסנערך13.09.19בתאריך

בכנס.המחוזייםח"המוסובקריל"משכ

בחינת,ח"מוסמדורהנחיותהועברו

הצפת,ל"שנהלפתיחתהמחוזותהערכות

.פתרונותומציאתפערים

אלכורתק יניב "רפ
ח"מוסד "מ רמ"מ/ מחלקת אבטחה 



12המיומנים בהגנה

אלכורתק יניב "רפ
ח"מוסד "מ רמ"מ/ מחלקת אבטחה 

בחדרורישויאבטחהט"רחביקר,ל"שנהפתיחתמבצעבמסגרת

.במבצעהמשטרהפעילותעלסקירהנתןשם,החינוךמשרדמצב

איחלשםציונהבנסיהודהבןס"בביהביקוריםנערכו,מכןלאחר

כמו,ללימודיםהראשוןביומםא"ישכבתלתלמידיהצלחהט"הרח

עירייתראששמואלבוקסרמרעםקצרההיכרותפגישתנערכה,כן

ברחובותקצירס"לביהט"הרחהמשיךהביקורבתום.ציונהנס

.א"יכיתהתלמידיאתובירך(בילדותולמדשם)

ח"מוסמדורבמשרדי

פתיחתק"חפנפתח

מענהונתןל"שנה

שהתעוררולשאלות

.בשטח

ציונהבנסט"רחביקור



13המיומנים בהגנה

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

-21התאריכיםבין2019עבודהתוכניתבמסגרת

ציבורייםבגופיםעבודהביקוריהתקיימו22.8

מדורבהובלתאילתבמרחבמשטרהומתקני

פגישותנערכוהביקורבמסגרת,צ"גואבטחת

האבטחהבקריאילתורישויאבטחה'קעםעבודה

ט"מנבבליוויהממשלהבקרייתביקור.והרישוי

ט"ומנבהאבטחה'חבמנהל,הכנסהמסארצי

גםבוקרו.הכנסהמסשלוירושליםדרוםמחוז

אוניברסיטתושלוחותבעירלאומיביטוחמתקן

בוקרו,במקביל.בוקרובשדהבאילתגוריוןבן

ב"ומגימישיטור-אילתבמרחבמשטרהמתקני

קציןעםמסכםבמפגשהסתיימוהביקורים.אילת

.אילתמרחבמ"אג



14המיומנים בהגנה

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

מונחיםגופיםביןפ"שתנוהל

ם-יצ"תחבמתחם

מתחםקייםם-ילעירבכניסה

גופי'מספועליםבוצ"תח

המונחיםציבוריתתחבורה

,הביטחוןהסדרתחוקמתוקף

:הרישויוחוקממשלההחלטות

ישראלרכבת,ם-יקלהרכבת

מרכזיתתחנה-צ"תחואבטחת

בתאממוקמיםאלוגופים.ם-י

מערכימופעליםבוחופףשטח

זוהפעלה.נפרדיםאבטחה

פ"שתנוהללבנותאותנוחייבה

תקשורתאמצעיולהגדיר

.ולחירוםלשגרהאחידים

,סדורט"עמלאחר,לאחרונה

הגופיםביןפ"שתנוהלהוגדר

עםהדוקפעולהבשיתוף

הוגדרובנוהל.הגופיםטי"מנב

עקרונותנקבעו,אחריותגזרות

מענהומתןביטחונילתיאום

הגופיםכללביןלאיומים

הפועלותהאבטחהויחידות

.בטריטוריה



15המיומנים בהגנה

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

עיוןיוםנערך27.8בתאריך

בעסקיםאבטחהלמנהלי

בראשות,רפואילקנביס

ובשיתוףורישויאבטחהט"רח

במשרדרפואילקנביסהיחידה

נציגיהשתתפובכנס.הבריאות

נציגי,ורישויאבטחהחטיבת

,מ"אחנציגי,י"מש"יועמ

,מחוזייםורישויאבטחהני"רע

'ק,מחוזייםרישויתובעי

רפואיקנביסורישויאבטחה

אבטחהומנהלימחוזיים

הכנסבמהלך.רפואיבקנביס

בתחוםהרפורמההוצגה

'רי"עהרפואיהקנביס

קנביסמערךהצגת,ר"היק

תחום'רי"עי"במרפואי

ענתק"רפ/ארצירפואיקנביס

מודיעניתסקירה,מיכאליחן

הקנביסבתחוםואירועים

'ורר"היקט"מנבי"עהרפואי

והרצאהי"במסמיםמחקר'חו

הפרמאצטיתהפשיעהבתחום

לפשעהיחידה'רידיעל

.הבריאותבמשרדפרמאצטי

אבטחהט"רחסיכםהכנסאת

ורישויאבטחהחטיבת.ורישוי

להנחייתבהערכותממשיכה

בתחוםהרפואילקנביסעסקים

לסמכויותבהתאם,האבטחה

ישראללמשטרתשהוענקו

הסמיםפקודתלתיקוןבחוק

.2018-ט"התעש,המסוכנים



16המיומנים בהגנה

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

השלימהישראלמשטרת

עונתפתיחתלהיערכותה

והכדורסלהכדורגלמשחקי

עללשמורבמטרה,2019/20

ולאפשרובטחונוהציבורשלום

כאירועיהמשחקיםקיוםאת

תקיןבאופןוספורטתרבות

כנסנערךמחוזבכל.ובטוח

מניעתמדורבהובלתמיוחד

ובהשתתפותבספורטאלימות

מנהלי,קבוצותמנהלי

חברותאנשי,המגרשים

האבטחהחטיבתגורמי,אבטחה

היחידהואנשיר"במטא

במשטרתבספורטלאלימות

במטרהנערךהכנס.ישראל

שיתוףאתולהגבירלהדק

המשטרהביןהמקצועיהפעולה

.השונותהספורטלקבוצות

דנוהכנסמשתתפי,כךבתוך

הקשוריםהליבהבנושאי

עםוההתמודדותלהיערכות

,בספורטהאלימותתופעות

האלימותסוגי:זהובכלל

הרישויתחום,הספורטבמגרשי

בליגותמגרשיםואישור

,מאבטחיםהסמכת,השונות

באוהדיםהפשרותחסרהטיפול

קווים,מהמגרשיםמורחקים

שלמבצעיתלהיערכותמנחים

ספורטאירועילקראתי"מ

ובאירועיםבזמןדיווחודרכי

כאמורבאזהכנס.חריגים

ביןהפעולהשיתוףאתלשפר

ובתקווהלקבוצותהמשטרה

וללאספורטיבית,מהנהלעונה

.אלימות



17המיומנים בהגנה

מרציאנוק משה "רפ
ד רכבות"מ רמ"מ/ מחלקת אבטחה 

ותחבורהרכבותמדורהקמת

יבשתית

יוקם2019אוקטוברבחודש

-והרישויהאבטחהבחטיבת

.יבשתיתותחבורהרכבותמדור

להקמתהמשטרהפיקודהחלטת

ארציתבראייההחדשהמדור

הניסיוןשלתוצרהינורחבה

בפרויקטיםהמצטברהארגוני

הסעתבתחוםהלאומיים

.ההמונים

בדרגתקציןיעמודהמדורבראש

בתחומיוקציניםניצבסגן

התיאום,החירום,הפרויקטים

האבטחהותחוםהמבצעי

.והרישוי

סמכותלהוותהינוהמדורייעוד

המשטרהבעבודתמקצועית

תחבורה,הרכבותבתחום

תחבורהומתחמיציבורית

הסדרתחוק"בהמנוייםציבורית

,ציבורייםבגופיםהביטחון

האבטחהבתחום"1998ח"התשנ

אתולהכיןוהחמושההפיזית

עםלהתמודדותישראלמשטרת

גורמירתימתתוךחירוםמצבי

ולהוותמוסמכיםוגופיםהצלה

.הגורמיםכללביןמתאםגורם

בהתהוותפרויקטיםינחההמדור

רכבתובהםעתידייםופרויקטים

,ירושליםקלהרכבת,ישראל

,דןגושומטרוקלהרכבת

,שבעבארקלהרכבת,כרמלית

.נצרת–חיפהקלהרכבת

היבטיאתהמדורינחהכןכמו

רכבל:הרישויבפריטיהאבטחה

מרכז,(וחיפהירושלים)

תחנה,"דיפו"-לרכבתתחזוקה

מרכזיתרכבתתחנת/מרכזית

.קרקעיתתתרכבתותחנת

תתבצעומיצובוהמדורהקמת

זהזמןובפרקהשנהלסוףעד

הרכבותבתחוםההנחיה

תמשיךהיבשתיתוהתחבורה

גופיםמדורידיעללהתבצע

עדרישויומדורציבוריים

.סדורהמקללהעברת

!!!!!!בהצלחה



18המיומנים בהגנה

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

שוטרנגדפוגעניפרסוםהועלה14/7/19בתאריך

אישיותידיעלהארציתהתנועהמסיירת

.מהשרדותגרינרליהי–מפורסמת

130,000מיותרלהשיש"רשתאושית"במדובר

הוסרשהפרסוםולמרות,באינסטגרםעוקבים

לסיקורזכהכברהוא–קצרזמןתוךמהרשת

.התקשורתכליבכלנרחב

:בפרסוםהטיפול

יחידתבסיוע–אמתבזמןהפרסוםותיעודניטור

.וקהילהמשטרהחטיבתשל"מדיהניו"ה

בעבירהמדוברכיהחלטהוגיבושהחומרבחינת

תביעההגשתלצדהפליליבמישורבהלטפלשיש

.אזרחי/פרטיבאופן"הטובבשםפגיעה"בגין

הפנייתו.לרשותוהתיעודהעברת,השוטראיתור

שליעוץולקבלתמשטרהבתחנתתלונהלהגשת

באופןתביעההגשתלשקילתפרטידיןעורך

.פרטי

אתהמגנההמשטרהדוברותהודעתהוצאת

לפגועמנתעלהחברתיתבמדיההשימוש

.אישיבאופןבשוטרים

שעשתההשימושאתגינההנרחבהפרסום

באופן–השוטרנגדהחברתיתברשתהידוענית

.הפוגעהפרסוםעלושובשובלהתנצללהשגרם

ציבורעובדלהעלבתבחשדנחקרההחשודה

כתבהגשתבחינתלשםלתביעותעברוהתיק

.מותנההסדר/אישום

והגישפרטידיןעורכילמשרדפנההשוטר

.200,000₪מעלשלבסךלפיצוייםתביעה

ביתשלדיןפסקהתפרסם12/8/19בתאריך

אזרחחייבלפיו,סבאבכפרהשלוםמשפט

פיצויים85,000₪כשלסכוםלשלם

.ברשתפוגעניפרסוםפרסםשכנגדהלשוטרת

ההחלטהאתהמדורפרסם,הדיןפסקבעקבות

חיבוביםלמאותזכההפוסט.בפייסבוק

וואטסאפבקבוצותשיתופיםולהמון(לייקים)

.שוטריםשלבעיקר,שונות

מאוימיםמדורי"עהאירועטופלזהבמקרהגם

ותיעודניטור:שכללורישויאבטחה'בחט

לגביהחלטהוגיבושהחומרבחינת,הפרסום

תוכןוהסרתאזרחי,פלילי:טיפולהמשך

והפנייתהלשוטרתהתיעודהעברת.מהרשת

.פרטיד"עועםולהתייעצותתלונהלהגשת

החשוד-האזרחיתהתביעהלהליךבמקביל

הגשתלבחינתלפרקליטותעברוהתיקנחקר

.אישוםכתב
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ונונוק אבי "רפ
תחום מאוימים' ר/ מדור מאוימים

וצפוןחוףמ"יסלשוטרימאוימיםאבטחתלמשימתיומידואימוןהתקיים18-19.08.19התאריכיםבין

ביצועלצורך"כלים"לתתומטרתהספרטהוחברתמאוימיםמדורבהובלתהאימון,דליהבקיבוץ

לאבטחהייעודיתהדרכההכולליםמקצועייםיומייםכללהאימון.למאוימיםצמודהאבטחהמשימת

.יריכוללצמודהלאבטחהבמתווהטקטיאימון,מאוימיםאבטחתלעקרונותבדגשוהרצאותצמודה
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תובעת רישוי ארצית

גזואחסוןמילוי
מפקדחתם26.08.2019ביום

הפסקהצועלהדרומיהמחוז
רישוילחוק20סעיףמכחמנהלי
,ימים27למשךוזאתעסקים

לביתהוצאמנהליהפסקהצו
החשדפיעלאשרברהטעסק
גזואחסוןלמילויכמקוםפעל

פציעתוגרימתתוךבאשועלה
.אדםשל

הבוקרבשעות23.08.2019ביום
באשעולהרכבעלדיווחהתקבל

גזבלוניפיצוץובעקבותיו
.רהטבעיר30בשכונה
זיהולמקוםשהגיעושוטרים
גזבלוניועליהשרופהמשאית

פוזרואשרגזובלונירבים
.הפיצוץמעוצמת

התגלתהלמקוםבסמיכות,בנוסף

מעוצמתכלילנהרסהאשרסככה
שימשהכיהחשדועלה.הפיצוץ
,נוספיםגזלבלוניאחסנהכמקום
כי,עולהמהםממצאיםוהתגלו

למילויפיראטימתקןבמקוםהיה
.גז

הנחתהדרוםמחוזרישויתובעת
ראיותלאסוףהתחנהגורמיאת

השוניםהמעורביםאתולחקור
תוךרישיוןללאעסקניהולבגין

אירוע–ממששלחייםסיכון
מנפגעכפסעלהסתייםשיכל
.בנפש

רישויתובעתהנחתהבמקביל
בראשותשימועלקייםמחוזית

ח"מתהמלצת.רהטתחנתמפקד
העסקכי,השימועבסיוםרהט

לשלוםסכנהמהווהשבנדון
הפעילותמעצםובטחונוהציבור

ללאבוהמתבצעתהעסקית
ובצורההמתאימיםההיתרים

הצו.חוקפיעלמוסדרתשאינה
מניעתלשםמיידיבאופןדרוש
ומיידיתחמורהוסכנהמטרד

ורכושובטחונו,הציבורלשלום
העיסוקמהמשךהנשקפים

.בעסק
תיקיועברחקירהשלבסיומה
הצוימיתוך)ותבחןהחקירה
בדאישוםכתבהגשת(המנהלי

לתוםעדלסגירהבקשהעםבבד
כנגדהמשפטייםההליכים

לחוק17סעיףמכוחהחשוד
.עסקיםרישוי

דרוםמחוזרישויתביעות
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הנוקדיםבכפרטבעמסיבתסירוב

בסמיםלסחרהמפיקיםאתהקושר,(12-13.7.19)המסיבהמועדלקראתשהתקבלמודיעינימידע

ניתןשלאלכךהביא,למניעהניתניםשאינםובהיקפיםבשיטותוזאתבמסיבהלהתרחשהמתוכנן

.לקיומהמשטרהאישור

למדיניותבהתאםפועלתישראלמשטרתכינטעןבמסגרתה,ש"בבמחוזיש"לבימשהוגשהעתירה

.טבעמסיבותקיוםלמנועישלפיהחדשה

גדהשופטוכבודהמסיבהלסירובשהביאהמודיעיניהחומראתהציגווהמשטרההפרקליטותנציגי

.נעשהוכך,עתירתםאתלמחוקלעותריםהמליץגדעון

דרוםמחוזרישויתביעות
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עסקיםרישוילחוק17סעיף

באשקלוןהשלוםמשפטלבית
ניהולבגיןאישוםכתבהוגש
.באשדודאינטרנטקפה

המשמשכמקוםפעלהעסק
(הימורים)אסוריםלמשחקים

בוקפהבית/כמסעדהוגם
-אלכוהולייםמשקאותמוגשים

עסקרישיוןללאפעלהעסק
.2018משנתלפחות
פעילותבוצעה2019יוליבחודש
העסקבעל,העסקכנגדאכיפה

לאחרלעסקלשוטריםגישהנתן
בפתחדקות10-כהמתינושהם

בדלתנעולהעסקשכןהעסק
י"ערקאפשריתפתיחתהאשר
-העסקבתוךשהיההעסקבעל

רביםמחשביםנתפסובמקום
לגלישההמשמשוציוד

.באינטרנט
י"עסגירהצולמקוםהוצא
.יום30-להמחוזמפקד
תקופתמתוםימיםמספרבחלוף

שב26.8.19בתאריךהסגירה

פשיטהובמהלךלפעילותהעסק
ביתעלהמשטרהשל

אחרחמשלשעהבסמוךהעסק
בסךמזומןכסףנתפסהצהריים

נתפסוכןוכמו35,000₪של
3,מסכים12,מחשבכונני11

אתששימשנוסףוציודמחשבים
.במקוםהמהמרים

אירועים5כללהאישוםכתב
וחציכשנהפניעלהמתפרשים

האחרוניםהאירועיםכששני
יוליבחודשיםמתרחשים

.2019ואוגוסט
העבירותחומרתלאור

בעלעסקבניהולוהמסוכנות
להוותשיכוליחידהכניסה

בולמבלים"אשמלכודת"
עברוולאורמילוטפתחיבהעדר
י"עהוגשההנאשםשלהפלילי
לכישמרחברישויתובעת
לתוםעדהעסקלסגירתבקשה

לחוק17סעיףלפיההליכים
.עסקיםרישוי

כבודנעתר9.9.19בתאריך

בביתכפכפיעידוהשופט
קובעשהואתוךלבקשההמשפט

שמעברבפעילותמדובר"כי
ואיעסקיםרישויחוקלהפרת
הגורמיםבאישורעמידה

ישראלבמשטרתהמוסמכים
כבאותשרותיהבריאותמשרד
גםמהווההמקומיהרישויורשות

שלפליליתעבירהלכאורה
אלובנסיבות.אסוריםמשחקים

שללקיומןלכאורהראיותהוכח
במקרהומדוברהעבירותביצוע

מוחשיתממשיתפגישההמהווה
עסקניהולשלציבוריבאינטרס

בוטהופגיעהרישיוןלפי
כלולאור"החוקבשלטון
בקשתאתהשופטאישרהאמור

עדהעסקאתוסגרהתובעת
.נגדוההליכיםלתום

לכישמרחברישויתביעות
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"דריכהמכה"אכיפהמבצע

-"דריכהמכה"מבצעבמסגרת

משולבתתקיפהתכניתנבנתה

אשרפשיעהמחוללכנגד

בעירגאיההקרויעסקבבעלותו

פעילותתוךתקופהמשך.ש"ב

נאספובמהלכה,וגלויהסמויה

היעדכנגדרבותראיות

כלכליותבעבירותואחרים

ומהוויםהעסקמביתהמתבצעות

העברייניתלפעילותחמצןבלון

.היעדשל

ולאחרהסמויהשלבבסיום

בוצעה04.08.2019שביום

עםיחדמשולבתאזרחיתאכיפה

בסיועאזרחייםאכיפהגורמי

,דרוםמחוזאזרחיתפרקליטות

המיסיםרשויותעםיחד

מאומצתחקירהשלבסיומה

פעילותנגבר"ימערךבמסגרתה

אדםיעדכנגדסמויהחקירתית

ביתכיהחשדעלהבעניינו

מסלעבירותמשמשהעסק

אופרטיביתפעילותובמהלך

לחקירההחשודיםכללעוכבו

אשררישיוןללאעסקניהולבגין

-מ"החשלוהנחייהבליווי

הוכןשהיוםלכךבסיומההובילה

כתבהנאשםכנגדוהוגש

שלעבירותלוהמייחסאישום

.רישיוןללאעסקניהול

דרוםמחוזרישויתביעות
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"מונאמור"חשפנות מועדון 

שנערכהמשטרתיתבפעילות

מכשירנתפס10.01.2019בליל

כינמצאבוומצפייהd.v.rה

כפלטפורמהמשמשהעסק

במסגרתהעברייניתלפעילות

בפעילותחלקלוקחיםהעובדים

ראיותנמצאו.סמיםאספקתשל

ובכללםהעובדיםכילכך

ולקוחותרקדניות,המאבטח

בתחומימסוכניםסמיםמסניפים

מהמקריםכשבחלקהעסק

.הבעליםבנוכחותאףהבעלים

מנהליבצונסגרהעסקבית

לחוק(א)23סעיףפ"עשהוצא

זוהחלטהעל.עסקיםרישוי

המשפטלביתעררהוגש

דיוןולאחרמקומייםלעניינים

בהחלטההצונידחהממושך

.מנומקת

הכוללא"כהוגשבמקביל

שלבעבירותאישומיםשלושה

והוגשהרישיוןללאעסקניהול

רישוילחוק17סעיףלפיבקשה

וזאתהסגירהצולהארכתעסקים

ישראלשמשטרתהעובדהלנוכח

.העסקבבעליאמוןאיבדה

ביתהורה26.02.2019ביום

עלמקומייםלענייניםהמשפט

צו–לחוק17'סלפיצומתן

עדהעסקביתהפעלתעלהאוסר

בכתבהדיןגזרלמתן

דחה20.03.2019ביום.האישום

חוזרלעיוןבקשההמשפטבית

העסקבעלימטעםשהוגשה

ושינוילהוספתבטענה

אלוהחלטותתוכןעל.מנהלים

המשפטלביתערעורהוגש

ההחלטהלעיכובובקשההמחוזי

המשפטביתלפיהןבטענות

לשיקוליםבשיקוליוהתייחס

לאישומיםרלבנטייםשאינם

לשימושבחשדותועניינים

מכתבחלקשאינםבסמים

ק"עפמהליךבמסגרת.האישום

פרויקטיםלו.פא67086-03-19

–ישראלמדינת'נ'ואחמ"בע

,ביצועלעיכובבבקשהדיון

מביתהימן.אהשופט'כבקבע

כי–א"בתהמחוזיהמשפט

בלתישיקוליםבדברהטענות

איןוכימבוססותאינןרלבנטיים

עבירותאודותשטענותצורך

א"כבמסגרתיאוזכרוהסמים

ללאעסקניהולשלבעבירות

משמדוברכיקבעעוד.רישיון

תוךרישיוןללאהפועלבעסק

הצדקהאין,הציבורסיכון

שלהפרטיהאינטרסאתלהעדיף

האינטרספניעלהעסקבעלי

.הציבורי

,בערעורהעיקריבדיוןגם,כך

–סוקולובהשופטת'כבדחתה

בית.הערעוראתא"תמחוזי

תקדימיביטוינתןהמשפט

לחוק(ב)22סעיףלהוראות

רשאיהיההמשפטביתכיוקבע

לעסקעיסוקהפסקתצוליתן

לאאםגםרישיוןללאהפועל

מדובר,זהובמקרהא"כהוגש

במשךרישיוןללאהפועלבעסק

משטרהסירובעםארוכהתקופה

עבירותמבוצעותכימהטעם

האינטרסגוברולכןפליליות

לביטחוןהיתרביןהציבורי

שלזכותםפניעלהציבור

ביתבהפעלתהעסקבעלי

.העסק

א"תמחוזרישויתביעות
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מאזןקיסוואני–פיראטיתדלקתחנת

נקנושבמסגרתןביוםקניותנערכופיראטיתדלקתחנתכנגדשנעשתהמשולבתאכיפהפעילותבמסגרת

במכירתעוסקוכןתהוםומיהקרקעלזיהוםשגורםבאופןפועלשהעסקנמצאבפעילות.ובנזיןדלק

ומסוכניםדליקיםבחומריםשימושתוךובקרהפיקוחללא,זהירותאמצעיללאואחסנתותקנילאסולר

.לבריאות

העסק"כיעסקיםרישוילחוקב22סעיףמכוחהעסקאתלסגורישלפיהבבקשתהציינההתובעת

מיוצרים,מאוחסניםבעסקהנמצאיםהמסוכניםהחומריםוכילסביבהחמוריםנזקיםגורם

בסביבהלפגיעהוכןומוחשיתחמורה,מידיתלסכנהלהובילהעלוליםרשלניבאופןומשונעים

גרידאכלכלייםרווחיםולהפיקהעסקאתלהפעיללהמשיךהינוהמשיבשלרצונוכל.אדםובחיי

שלוםעלהיתרביןאמונההמבקשת.הציבורובשלוםבבריאותוזלזולפגיעהתוך,כדיןשלא

."זובבקשהשהוצגוכפיוהמתחדשותהממושכותלפגיעותידהליתןתוכלולא,הציבור

אישוםכתבהוגש,כןכמו.הדלקתחנתשלסגירהעלוהורההתובעתלבקשתנעתרהמשפטבית

.רישיוןללאעסקניהולשלבעבירה

ירושליםמחוזרישויתביעות
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יריאירועאירע8.7.19ביום

תקריםתיקוןשלבעסקשבוצע

בשםלגוליה'בג(ריה'פנצ)

."סנדצמיגי"

פניםרעולישניי"עבוצעהירי

כנגדוכווןכדוריםכעשריםשירו

נזק.מהירישנפצעהעסקבעל

.במקוםרכבלכלינגרם

במקוםששהתהאזרחית

מתוךהעסקבביתהסתתרה

שהודיעהזווהיאלחייהחשש

.למשטרה

אירועמודיעינימידעפיעל

דמיםסכסוךשלהמשךהואהירי

בעלכאשרחרירימשפחתבתוך

שלואחיוקשאישהואהעסק

מהמשפחותבאחתבכירחייל

.המסוכסכות

הנובעתהמסוכנותלאור

לגלושיכולאשר,מהסכסוך

תמימיםבאזרחיםולפגוע

סגירהצוהוצא,לעסקהמגיעים

קאסםכפרח"מתידיעלמנהלי

הבעליםכנגדהוגשוובהמשכו

ללאעסקניהולבגיןאישוםכתב

עדהעסקלסגירתובקשהרישיון

.ההליכיםתום

שנתמכה,העסקלסגירתהבקשה

עללימדה,מודיעיניבמידע

במישורהןהעסקשלמסוכנותו

דמותשהינו,בעליוזהותשל

בסכסוךמטרההמהווהעבריינית

עצמוהעסקבמישורוהן

עבירותלביצועהמשמש

לגורמיםלסייעשמטרתן

.עבריינים

העסקאתהותירהמשפטבית

זמנייםשיפוטייםבצוויםסגור

בדיון.בבקשההדיוןליוםעד

סקירההמשפטביתבפניהוצגה

אחדצדבמעמדמודיעינית

טענוהצדדיםמכןולאחר

.לפרוטוקול

עמדתאתקיבלהמשפטבית

הואלפיההחלטהונתןהמשטרה

תםעדהעסקסגירתעלמורה

.המשפטייםההליכים

המשפטילהליךבמקביל

החתים,התביעותובהנחיית

אתהתחנהשלהרישוישוטר

מחלקתומנהלהמועצהראש

עלבעירייהעסקיםרישוי

רישיוןלהנפיקשלאהתחייבות

הסכנהבשלוזאתהעסקלבית

עםהציבורלשלוםהקיימת

למועצההועברבהמשך.פתיחתו

המשטרהסירובובורשמימסמך

.עסקרישיוןלמתן

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

יריאירועאירע8.7.19ביום

תקריםתיקוןשלבעסקשבוצע

בשםלגוליה'בג(ריה'פנצ)

."סנדצמיגי"

פניםרעולישניי"עבוצעהירי

כנגדוכווןכדוריםכעשריםשירו

נזק.מהירישנפצעהעסקבעל

.במקוםרכבלכלינגרם

במקוםששהתהאזרחית

מתוךהעסקבביתהסתתרה

שהודיעהזווהיאלחייהחשש

.למשטרה

אירועמודיעינימידעפיעל

דמיםסכסוךשלהמשךהואהירי

בעלכאשרחרירימשפחתבתוך

שלואחיוקשאישהואהעסק

מהמשפחותבאחתבכירחייל

.המסוכסכות

הנובעתהמסוכנותלאור

לגלושיכולאשר,מהסכסוך

תמימיםבאזרחיםולפגוע

סגירהצוהוצא,לעסקהמגיעים

קאסםכפרח"מתידיעלמנהלי

הבעליםכנגדהוגשוובהמשכו

ללאעסקניהולבגיןאישוםכתב

עדהעסקלסגירתובקשהרישיון

.ההליכיםתום

שנתמכה,העסקלסגירתהבקשה

עללימדה,מודיעיניבמידע

במישורהןהעסקשלמסוכנותו

דמותשהינו,בעליוזהותשל

בסכסוךמטרההמהווהעבריינית

עצמוהעסקבמישורוהן

עבירותלביצועהמשמש

לגורמיםלסייעשמטרתן

.עבריינים

העסקאתהותירהמשפטבית

זמנייםשיפוטייםבצוויםסגור

בדיון.בבקשההדיוןליוםעד

סקירההמשפטביתבפניהוצגה

אחדצדבמעמדמודיעינית

טענוהצדדיםמכןולאחר

.לפרוטוקול

עמדתאתקיבלהמשפטבית

הואלפיההחלטהונתןהמשטרה

תםעדהעסקסגירתעלמורה

.המשפטייםההליכים

המשפטילהליךבמקביל

החתים,התביעותובהנחיית

אתהתחנהשלהרישוישוטר

מחלקתומנהלהמועצהראש

עלבעירייהעסקיםרישוי

רישיוןלהנפיקשלאהתחייבות

הסכנהבשלוזאתהעסקלבית

עםהציבורלשלוםהקיימת

למועצההועברבהמשך.פתיחתו

המשטרהסירובובורשמימסמך

.עסקרישיוןלמתן

מרכזמחוזרישויתביעות

דלקתחנותכנגדאכיפהפעילותבמסגרת

ומוסמוסמושרייפה,פאחםאלבאוםפיראטיות

יעדיםארבעהכנגדמשולבתפעילותבוצעה

וזאת,עסקרישיוןללאדלקתחנותשהפעילו

ממשיתסכנהמהוותשהןתוךמגוריםלבתיבסמוך

.הציבורולשלוםלביטחון

18,000למעלמהמכליםנשאבוהפעילותבמהלך

והמשאבותפורקוהדלקתחנות,סולרליטר

.ישראלמקרקעירשותידיעלנתפסווהמכלים

עדהעסקיםלסגירותובקשותאישוםכתביהוגשו

.עסקיםרישוילחוק17סעיףמכוחההליכיםתום

חוףמחוזרישויתביעות
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ס ן"ר ה כ ה  ר פ ע ב 
אבטחה ורישוי' ן חט"קמ

הפרוסורישויאבטחהמערךלכללהמקצועייםהתכניםלהנגשתורישויאבטחה'חטט"עמבמסגרת

לאתרשמורגרסת"2019-2020לשניםהייחוסותרחישיאיומי"קובץהועלה,המחוזותלכלל,בארץ

שוטרלכלמגיעיםבוהפרסומיםשכללאתרהינו"ידעניהול"אתר."ידעניהול"פנימימשטרתי

בעלילמגווןהייחוסאיומיחוברותשלעותקיםהופצוט"העמבמסגרת,כןכמו.ישראלבמשטרת

.חירוםלאירועיהמבצעיתוההיערכותפ"השתאתלייעלמ"עוזאתי"לממחוץענייןובעליתפקידים

פ י"ר נ ו ר ה א ר  י א מ ק 
אבטחה ורישויחטיבתמ"אג' ק

מבצעיםאלובימים.והנחיהעיסוקבתחומיבמגווןמקצועייםעבודהנהלי117ורישויאבטחה'לחט

שניתןככלהמונחיםלגופיםלהנגישםיהיהשניתןמנתעלאבטחה'חטנהליכללסיווגלבחינתט"נמ

,ברישויכולל,המאבטחיםשכללבכדיס"בלמבסיווגמקצועייםמסמכיםלהפצתמאמץשנעשהוכן

.ותחקיריםמקצועיתהנחיהמסמכי,זאתובכלללהםחשוביםיהיו
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:חוףמחוזורישויאבטחהענף

מ"האקעםיחדתחנתיתרישויבפעילות

27.08.19-הבתאריךבוצעה,הרגליוהשיטור

בשניים.חיפהבעירעסקבתי7-בבקרה

.טיפוללהמשךמסעבירותנמצאומהעסקים

משפחתשל"לבניםידדרגסטור"עסקכנגד

שלאעסקניהולעלח"דונרשם-וואכעד

משפטיתהליךונפתח,פיקוחדוחנרשם,כדין

,משמעותייםמסליקוייהתגלוכןכמו.כנגדו

ללאשקליםאלפיבעשרותומכירותרכישות

.דיווח

תמירשלחמובבעלותעסק,"14הוואדי"

כדיןשלאעסקניהולעלח"דונרשם,מנסור

ללאמכירהפעילותנתגלתה,הפיקוחי"ע

,שח4.300ס"עהכנסהמסדוחנרשם,דיווח

.הכנסהמסלחקירתזומןוכן

.פעריםללאונמצאונבדקונוספיםעסקים5

:דרוםמחוזורישויאבטחהענף

פעילותהפסקתעלהורתהישראלמשטרת

לעמידהעדבאילת"אטלנטיס"יאכטת

זומןהיאכטהבעל.עסקרשיוןבתנאי

חשדבענייןמשטרהקציןבפנילשימוע

,השימועבסיום.עסקרשיוןתנאילהפרת

היאכטהבעלטענותשנשמעולאחר

שלשלומועלשמירהשלבצורךובהתחשב

מפגיעההמנעותומנגדובטחונוהציבור

משטרהקציןהורה,הבעליםבפרנסתקשה

אבטחהמצלמותהצגת:הבאיםהתנאיםעל

השיטכליהשטתאיסור.ומקליטותתקינות

דיווחחובת.בחקירההמצויהקפטןי"ע

פליליאירועכלעלישראללמשטרתמיידית

תמשיךישראלמשטרת.העסקבתחומי

הציבורשלושלומוביטחונולשמירתלפעול

פעילותםולמניעתהשוניםהבילויבאתרי

הרישיוןבתנאיעומדיםשאינםעסקבתישל

לחייסכנהלהוותוהעלוליםלהםשניתן

.מהמשטרהנמסר.אדם
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מחוזורישויאבטחהענף

:א"ת

נערךבפשיעהלחימהבמסגרת

27.08.19-הבתאריךמבצע

מחוזפרקליטותבהשתתפות

אשכיבוי,א"תר"ימ,א"ת

הרישויוגורמיהבריאותומשרד

מסעדת"בלביקורתנכנסואשר

.א4.2פריט.באזור"אלברט

100הושמדוהביקורתבמסגרת

י"עסגירהצווהוצאבשרג"ק

לתיקוןעדהבריאותמשרד

.הליקויים

"לבונה"אירועיםאולםכנגד

וחצישנתייםשפעליםבבית

שניהוגשו,עסקרישיוןללא

,העבירותבגיןאישוםכתבי

הנאשםטיעוןהסדרבמסגרת

העונשיםעליוונגזרוהודה

קנסח"ש30.000:הבאים

לבעלקנסח"ש14.000לחברה

להימנעוהתחייבותהעסק

ח"ש25.000בסךמעבירה

למשךחודשייםתנאיעלומאסר

.שנתיים

אלימהקטטהאירועבעקבות

אירעהשבמהלכהבחמארה

אתנעלההעסקבעלת,דקירה

ושיבשהמבפניםהחמארה

עלחםעלנתפסהל"הנ.ראיות

העסקבתחילה.השוטריםידי

30למנהליבצובשימוענסגר

בקשההוגשהבמקביל,יום

ההליכיםלתוםעדלסגירה

לחוק17סעיףלפיהמשפטיים

סגורהעסקוכעתעסקיםרישוי

החלטתפ"עההליכיםתוםעד

.משפטבית

מחוזורישויאבטחהענף

:ירושלים

ענףי"ענערך9/9/19בתאריך

/מ"משירושליםמחוזאבטחה

המונייםאירועיםבנושאעיוןיום

.השמיםכיפתתחת

מ"אג'קבהובלתנערךמ"המש

ורישויאבטחהוענףמחוזי

ושוטריקציניכלל:השתתפו

לכללוכןהמחוזיהרישוימערך

/צים"קמב/מ"האגקציני

ובתחנותבמרחביםצים"סמב

המחוזבתחום

רישויתובעתגםנכחובכנס

,ארציתרישויתובעת'ע,ארצי

ארצירישוירכז

אתלחדדהייתהמ"המשמטרת

הטיפולבמהלךהעולותהדילמות

,אלומעיןבאירועיםהמשטרתי

הליךהדורשבטיפולמדוברהאם

שמאאומי"אגטיפול,רישוי

.משטרתיטיפולדורשאינו

אתלחדדהייתהנוספתמטרה

המתרחשבאירועהטיפולאופן

מספרהכוללתאחתבטריטוריה

להתייחסישוהאםמתחמים

כמספראו,כוללאחדכאירוע

.בודדיםאירועים

ן"רעהרצאתכללמ"המש

הרצאת,ירושליםמחוזאבטחה

תובעתהרצאת,מחוזימ"אג.ק

סמכויותבנושאמחוזיתרישוי

וכןעסקיםסגירתשלמנהליות

בנושאארצירישוי.קהרצאת

.במצוינותהמדידה

צוותילמספרחולקוהמשתתפים

מהצוותיםאחדכשכל,עבודה

היהשאותו,אירועתרחישקיבל

הטיפולהיבטימכללנתחעליו

.המשטרתי

הציג,צוותמכלנציגמכןלאחר

ונערךהמוצעהטיפולאופןאת

.הפתרוןעלדיון

הצפת,פתוחשיחאפשרהכנס

קרובותלעיתיםשעולותדילמות

.אפשרייםפתרונותומציאת
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:ענף רישוי ואבטחה מחוז צפון

האירוע כדורים פורחים במעיין  לקיום 10-ההשנה 

: חרוד

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

יאיר  ב "אבטחה ורישוי רסי בקר "באופן צמוד ע

.דריי

.איש8000הגיעו מעל יום מימי האירוע בכל 

, האירוע  כלל שלל פעילויות לילדים ביניהם הצגות

. הופעות בשתי במות ועוד, דוכני יצירה, מתנפחים

בלילה התקיים מופע 16.08.19-בתאריך ה

להטוטנים וניפוח בלונים וכן , זיקוקים, פירוטכניקה

,  (ממונעיםרחפנים)בקאיםמטס , הפרחת כדורים

.מטוסים קליםהמראה 
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:חוףמחוזואבטחהרישויענף

אלאוםתחנתשותפויותמבצע

התקיים26.6בתאריך-פאחם

יחידותחלקנטלובומבצע

,שחר,א"מתפובהןרבות

חילוט'ק,מנשהמ"יס,ג"יסמ

,מחוזירישויתובע,מחוזי

אכיפתחוליית,דוברות

אלאוםותחנתר"מטאתשתיות

-אזרחייםגורמיםוכןפחם

משרד,חוףמחוזפרקליטות

,מ"מע,י"רמ,ה"כב,האנרגיה

,חשמלחברת,ו"הבליחידת

הכנסהמס,ירוקהמשטרה

העבודהמשרד,ספריםוניהול

המבצעבמסגרת.קנסותמרכז

בכלכאשריעדיםמספרטופלו

ובהםעסקיםמספרנבדקויעד

,פיצוציה,פיראטיתדלקתחנת

וסופררכבכלילשטיפתעסק

עוכבוהיעדיםבכל.מרקט

מרכיבינתפסו,העסקבעלי

פנקסי,דלקמשאבותכגוןעסק

.שוניםומסמכיםתדלוק

.לחקירההועברוהמעוכבים

כתביהגישחוףרישויתובע

עםהיעדיםכלכנגדאישום

סגירת)17סעיףלפיבקשה

כל.(הליכיםלתוםעדעסק

!!כחיישר.התקבלוהבקשות
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:מרכזמחוזואבטחהרישויענף

לקייםכוונהעלהודעההתקבלה7.9בתאריך

מזכרתבאזורפתוחבשטחטבעמסיבתאירוע

הגיעסיורניידת.משתתפיםמאותעםבתיה

,רמקולים)הקמהבשלביכשהאירועלמקום

קטינים2ואיתרה(אוהלים,דוכנים,שתייה

,אלכוהולבקבוקי'ומסהאירועעלשאחראים

,פורקהציודוכלללאלתרהופסקהאירוע

עםביחדהוזמנווהנעריםנתפסהאלכוהול

.הנוערלמשרדהוריהם

יחדשנערךספטמברבתחילתלודתחנתבמבצע

שללמתחמיםבכניסה,הרישוימשרדעם

במתחםנתפסו,פשיעהמחוללותמשפחות

כצעצועיםשמוגדריםאקדחים16אלקדיים

במשרדלחקירהזומנוהבעלים.מסוכנים

בלוני45-כמתחמים3-בהוחרמועוד.הכלכלה

מסי"עעסקים6נבדקו,האנרגיהמשרדי"עגז

.דיווחאישלחמוריםליקוייםבהםונמצאוהכנסה
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מדורעםב"מגשלמשותפתט"עמבמסגרת

ומדורמשטרהמתקניאבטחתתחום'ר/צ"גו

שודרגו,ורישויאבטחהבחטיבתטכנולוגיות

דלתות14והוחלפונרכשו,ב"במגהנשקמחסני

ח"בתמקרהפריצה'דק15בתקןאשנב+מיגון

דלתות3שלהתקנהתתבצעבהמשך,ב"מלמ/

ועודזאת.איילוןמשמרמתקןבבונקרנוספות

.2011משנתל"סמפכלהנחייתבהמשך

פ ר"ר י נ ם  י י ח ק 
ב"תחום אבטחה וחירום מג' ר
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צ טוני מרקו"סנ
ד בתי משפט"רמ/ מחלקת אבטחה 

התקיימו17.09.19'גביום

זהיום.22-הלכנסתהבחירות

.במשקכללישבתוןכיוםהוגדר

י"עהובלהי"במהמטהעבודת

כללאתוכללהארציתמנהלת

ובהםוהמחוזותהאגפיםנציגי

.ורישויאבטחהחטיבת

ביצעהורישויאבטחהחטיבת

למשקהחברהמולסדורט"עמ

ארציבמכרזשזכתהוכלכלה

מערכתלניהוליחידכספק

.האזרחיתהאבטחה

בקלפיותהאזרחיתהאבטחה

החברהבאמצעותהתבצעה

הפעילהאשרוכלכלהלמשק

והציבהאזרחיותאבטחהחברות

וחמושיםמוכשריםמאבטחים

בהתאםבטחונייםובודקים

משטרתוהנחיותלדרישות

למפתחותובהתאםישראל

חטיבתי"עשנקבעוההצבה

.ורישויאבטחה

כנסיםנערכו,הבחירותיוםטרם

והיערכותלתדרוךלמאבטחים

בהובלתםהבחירותיוםלקראת

ורישויאבטחהני"רעשל

.במחוזות

ערכהעצמוהבחירותביום

ארצימבצעאבטחהחטיבת

מערךשלובקרהלפיקוח

נציגי,כןכמו.האזרחיהאבטחה

מכלולימספראיישוהחטיבה

חדר,כנסת,ל"מנמ–שליטה

.חטיבהק"וחפל"משכמצב

לקחוהחטיבהשוטרי,בנוסף

הרבותהקלפיותבתגבורחלק

.הארץברחבי

במחוזותורישויאבטחהני"רע

הכלליט"בעממרכזיחלקלקחו

הקשורבכלאבטחהחטיבתשל

המפקחיםמולופיקוחלתיאום

שלוהמרחבייםהמחוזיים

.האזרחיתהבחירותמנהלת

ולמידהתחקיריבוצעובהמשך

22-הלכנסתהבחירותממערכת

.הממצאיםויפורסמו
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.ציונהנסבקאנטריובשטחבמטהורישויאבטחהלמערךמשפחותיוםהתקיים25.08.19בתאריך

במחוזותורישויאבטחהמערךושוטריוקציניורישויאבטחה'חטושטריקציניהשתתפוזהביום

,מקורהבריכה:ובהםבקאנטריהמתקניםמשללהמשפחותנהנוהיוםבמסגרת.משפחותיהםובני

,ופילאטיסבוקסינגקיקפעילות,במיםאירוביפעילות,ימבורי'ג,לפעוטותבריכה,פתוחהבריכה

אבטחהט"רחממדיניותחלקהינוהאירוע.ועודמפנקתצהרייםארוחתוכןעשירהבוקרארוחת

והאירועיםהמשימותשללביןלמשפחותתודהוהוקרתתנחתאא,לגיבושחןמוריסצ"תנורישוי

.היומיומיים

טוני מרקוצ"סנ
ד בתי משפט"רמ/ מחלקת אבטחה 



37המיומנים בהגנה

,זוגםבנותובניהאבטחהחטיבתוקצינילשוטריהצדעהיוםנערך,לספטמבר12-הבתאריך

מכןלאחר.עשירהערבוארוחתרעיםממפגשנהנוהשוטרים.לציוןבראשוןסיטיסינמהבמתחם

השוטריםצפולסיום.החדשהלשנההאבטחהחטיבתראשוברכת.החטיבהמפורשיפרידהנערכה

.בסרט

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

וכולנוונשלםתםהגדולהחופש
שחוזרהאוויראתהרגשנו

והגניםהספרבתילמסדרונות
היוםלשגרתשחוזרהשקטואת
וקצתשופטיםקצתהיינו,יום

בימיםהזאטוטיםעםשוטרים
.שחלפו

פירושקיים,שופטיםבפרשת
:הראשוןהפסוקעלנפלא

בכללךתתןושוטריםשופטים''
העםאתושפטו...שעריך
דורשהפירוש.''צדקמשפט
כלשעל'',לך''מהמילהומדייק

לעצמולהעמידואדםאדם
לתתכדי,ושוטרשופטמעצמו
עלוחשבוןדיןלעצמו

והלךדיבורו,מחשבותיו
.מעשיו

זהדרשני-מוסריפירושהאם
:הבאלפסוקגםלהימשךיכול

תכירלא,משפטתטהלא''
כי,שוחדתיקחולאפנים

ויסלףחכמיםעינייעוורהשוחד
!?''צדיקיםדברי

אלגםנמשךזהשפירושאפשרי
חשבוןשלבשעה.השניהפסוק

לשפוטהאדםעל,אישיתנפש
עליו.צדקבמשפטעצמו

למרות,לאובייקטיביותלשאוף
אדם''שלהטבעיתהנטייה

בשיפוט.''עצמואצלקרוב
ולהתרחקלהימנעישעצמי

מבליעדהמשפטמהטיית
.שלופניואתלהכיר

מעצמי''שוחד''לקחתגם
.וראוינכוןלאהואלעצמי

אווויתור,מובנוזה''שוחד''
בתירוציםלעצמךפינותעיגול
עלינוהבאיםומגווניםשונים

אובעצלותויסודם,תכופות
.להשתנותרצוןבחוסר

פעמיםמלווהלעצמנוהוויתור
יהיה–נוראלא''בתירוץרבות
הואיוםשלבסופו.''בסדר
אתומסלףעינינואתמעוור
כלשוןעצמנועלהערכתנודברי

אתמונעובכך,הפסוק
.התקדמותנו

שניעלאותושהחלנוזהפירוש
,הפרשהבפתיחתהפסוקים

שלמהקשרוותלושעומדאיננו
פסוקיםשניעלהפשוטהפירוש

שניעלוהדרשהפשט.אלו
אתהאחדמשלימיםהפסוקים

יחסישלזיקהויוצריםהשני
לציבורהיחידביןגומלין
.ולהפך

ושיטורמשפטמערכתתכוןמתי
בשעה?העםשללכללוראויים

שיטורבעליהיהשהיחיד

ראויאובייקטיביעצמיושיפוט
יעמדוכאשר:להפךוכן,ונכון
ומוסרמידותאנשימולנו

ודוגמהכסמלובשיפוטבשיטור
שלראויהלמנהיגותאישית
ללמודישאףהיחיד,הכלל

הטובותממידותיהםלעצמו
.הליכותיועלשישפיעו

היבטיםלנומזמןאלולחודש
ושינוילהתקדמותמגוונים
הפרשות.חדשהשנהלקראת
מאדמאופיינות''דברים''בספר

היחידשביןגומליןיחסיבאותם
מלבדאלועקרונות.לציבור
חברתייםעקרונותהיותם

עקרונותבעיקרהם,חשובים
הדדיתערבותשלחינוכיים
לאחררגישותשביסודה

.ולשונה

העומדותבבחירותנסייםושוב
אנשילבחורשנדעלפתחנו
אנשיםאמתאנשימידות

העםאתימשכושבהנהגתם
להמשיךנוכלוכךמעלהאיתם

חברהשלומופתדוגמאולהיות
ולעולםלעצמנובריאה

והריחוקהפירודאתנשאיר
כאומהקדימהונצעדמאחור
.נבחרה
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