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נצ"מ ,תומר אלדר
מפקד מג"ב דרום

מפקדים ,שוטרים ומתנדבים יקרים
ליסה ניקולס כתבה" :רצון ,מחשבה ופעולה הכרחיים כדי ליצור שינוי".
החודש הינו חודש מיוחד מאוד .חודש שבו חזון וחלום ,הופכים למציאות .חניכת יחידת
אכיפה מועצתית ראשונה בבני שמעון .הבטחנו וקיימנו תוך מספר חודשים .על אף
האתגרים והשנה המורכבת שעברה עלינו זו הזדמנות עבורנו להביט בה ולראות כיצד
התמודדנו עם האתגרים הרבים ,הן בחברה האזרחית והן בקרב כוחות הביטחון .משמר
הגבול שומר על הגבול לא רק על הפיזי אלא גם על החברתי .הוא שומר על זכויותיהם
הדמוקרטיות של אזרחי ותושבי המדינה .הקמת המרכז תאפשר לנו להתמודד עם כל
אתגר ביטחוני או חברתי אליו נידרש ,ולכן אין לי ספק שהקמת המרכז מהווה אבן דרך
נוספת בתהליך המתמיד של שיפור ביטחוננו ואיכות חיינו.
השבוע ציינו אירוע חשוב בהיסטוריה של עם ישראל .ביום ראשון ציינו את יום ירושלים,
שמסמל את חזרת העם היהודי לבירתו הנכספת ,ואיחוד העם עם ירושלים העתיקה,
עליה חלמו דורות על גבי דורות של יהודים בגלות .אולם ביום ראשון גם קיבלנו תזכורת
לחשיבות עבודתנו ולמורכבות הטמונה בה .חיילי וחיילות מג"ב עמדו על המשמר ,ושמרו
על ביטחון התושבים ,תוך חתירה לקונצנזוס בחברה ,משימה מאוד לא פשוטה בהתחשב
בנסיבות .אמנם היא לא חשובה ,אך היא הכרחית .אם ברצוננו לשמור על ירושלים
מאוחדת ,להמשיך להניף את דגל ישראל בגאון ולחגוג את יום ירושלים גם בעוד 50
שנה ,אנו מחויבים להמשיך בעבודתנו.
בשבת הקרובה נציין גם את חג השבועות .לפי המסורת ,בחג זה קיבל עם ישראל את
התורה ,ולפי רבים הפך מ"בני ישראל" ל"עם ישראל" .כך גם חג השבועות ,כמו יום
ירושלים ,הוא יום המסמל אחדות לאומית.
הקורפוס המאחד שירד מהר סיני חייב להוות לנו מצפן מוסרי וערכי ,שמזכיר לנו שוב
ושוב את חשיבות עשייתנו .כמוהו ,כאמור ,גם יום ירושלים .אם אנו מעוניינים לחגוג את
חגי ישראל ,ושילדינו ונכדותינו יחגגו גם ,עלינו להמשיך בעשייתנו החשובה.
שנדע תמיד להתמקד במאחד והמלכד ולפעול על מנת לשמר את הטוב ,לשפר את
שצריך ויצירת עתיד טוב יותר לילדינו.
בברכת הצלחה וחג שבועות שמח
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מר אדיר נעמן ,ראש המועצה האזורית שפיר

ְש ְפטּו ֶּאת
יך ו ָ
יך ֹׁנ ֵתן ְל ָך ִל ְש ָב ֶּט ָ
יך ֲא ֶּשר יְהוָה ֱא ֹׁל ֶּה ָ
ְש ְט ִרים ִת ֶּתן ְל ָך ְב ָכל ְש ָע ֶּר ָ
" ֹׁש ְפ ִטים ו ֹׁ
ָה ָעם ִמ ְש ַּפט ֶּצ ֶּדק" .דברים ט"ז י"ח
מפקדים ,שוטרים ומתנדבים יקרים,
עבודתו של השוטר והמתנדב במדינתנו אינה מסתכמת בלשמור על מרחב ציבורי
בטוח ,בייחוד כאשר מדובר במועצה אזורית ,ובייחוד במועצה האזורית שפיר .כפי
שאני רואה את הדברים ,בין הרשות לבין השיטור הקהילתי במועצה ,חייב
להתקיים קשר חזק ,שורשי ועמוק .עבודתם של השוטרים היום אינה מסתכמת רק
בטיפול בעת האירוע ,אלא הרבה קודם לכן ,מתוך הבנה שהמשטרה היא זו
שמעצבת בין היתר קהילה ,ואחראית עליה ,זאת במקביל לעבודת השטח המשרה
רוגע וסדר בקהילה .על פי תפיסת עולמי ,אכיפת החוק והסדר מתחילה כבר
בגילים הצעירים  -מכיתות הגן ,מהופעה בבתי הספר ,מחיבור אל בני הנוער ובשיח
של השוטרים עם הקהילה .זו התפיסה המובילה את מערך השיטור הקהילתי
במועצה שלנו .במועצה אזורית שפיר אנחנו עובדים ללא הרף ומקיימים את תפיסת
העולם הזו הלכה למעשה .אני פועל בכל המישורים כדי לשלב ולשתף את
השוטרים בקהילה ,כחלק ממערך השירות הכללי של המועצה.
שוטרי המועצה שלנו מחוברים לקהילה ויודעים להניע תהליכים חברתיים פנימה
אל תוכה .כל שאר המנגנונים ,חינוך ורווחה עומדים לרשותם על מנת ליצור חברה
שנעים ובטוח לחיות בה.
בהזדמנות זו אני מבקש להוקיר תודה והערכה לשוטרים ,המתנדבים ויתר אנשי
הביטחון ,העושים עבודת קודש ,ימים ולילות ,בשמירה על הסדר במרחב הציבורי
ועל הביטחון האישי של כולנו .בזכותכם ,אנו רגועים ובטוחים יותר בידיעה שיש על
מי לסמוך.
אדיר נעמן
ראש המועצה האזורית שפיר
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חדשות ישובים

פלילים ומשפט

לא הוציאה רישיון נהיגה מעולם!
בתאריך  28.04.2022בפעילות שגרתית בכביש 40
בסמוך לצומת אחוזם נעצר רכב חשוד לבדיקה ע"י
צוות מתנדבים מבסיס הפעלה לכיש מזרח .בבדיקה
נמצא שהנהגת בת מיעוטים תושבת לוד בת  23לא
הוציאה רישיון מעולם!!! צוות תנועה שהוזעק למקום
החרים את הרכב ו'הנהגת' קיבלה זימון למשפט .תודה
למתנדבים אור הולצמן ,ירושלמסקי יאיר ומלכה שי.

רכבו של החשוד עמוס
באפרסק גנוב

בתאריך  02.05.2022בפעילות יזומה של מש"ק
אשכולי מפלסים רס"ב שמואל בסטקר ומתנדב
מבסיס הפעלה שער הנגב סבר אלקרינאוי נצפה
רכב עם חשוד בתוך מטע אפרסקים שהוא קוטף
אפרסקים ומעמיס לרכב .הצוות ביצע בדיקה ברכבו
ונמצא  50ק"ג אפרסקים ,החשוד שמוכר מתחום
הגניבות החקלאיות נעצר ונלקח לחקירות מג"ב
דרום להמשך טיפול.

רכבו של החשוד עמוס
באפרסק גנוב

 50ק"ג אפרסקים גנובים

מעבדה לזיוף שמן זית 'יד מרדכי'
פעילות משותפת בהובלת מ' חבל לכיש פקד שבתאי
קדר ,מש"ק לכיש שלומי קבסה פקחי הפדרציה
לקניין ונציגי חברת שטראוס נחשפה מעבדה לזיוף
שמן זית מזויף של חברת 'יד מרדכי' .בתאריך
 12.04.2022בוצעה פעילות יזומה עפ"י מידע בין מושב
שדה משה לעיר קרית גת בחשד לזיוף שמן זית של
חברת 'יד מרדכי' .השוטרים והפקחים פשטו על
המאתר ולתדהמתם נחשפה מעבדה גדולה ובתוכה
מאות בקבוקי שמן זית מזויפים ,מדבקות של חברת
יד מרדכי ושמן מזויף בגלונים גדולים .אמנם חשודים
לא נתפסו במקום ,אבל השמן המזויף נלקח ולא
ישווק.

מש"ק לכיש שלומי קבסה
במעבדת זיוף לשמן זית
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ביטחוני

נער תושב שטחים שחיבל בפסי רכבת,
תיעד את מעשיו במכשיר הסלולר האישי
והסתתר בקרבת מקום עם סכין בתיקו...
בתאריך  19.05.2022התקבל דיווח בגל
המשטרתי על תנועה חשודה בסמוך
למסילת הרכבת בצומת דבירה ובנוסף
אבנים מונחים על פסי הרכבת .צוות
גששים מתנדבים מבסיס בני שמעון שהיו
בסיור שגרתי בגזרה הוקפצו מידית
למקום .המתנדבים יוצרים קשר עם קטר
הרכבת שדיווח על האירוע ומגיעים
למקום המפגע .בקטע מפסי הרכבת היו
מונחים פסי ברזל ואבנים .בשלב זה
תנועת הרכבות באיזור עוצרות את
תנועתן עד לסילוק המפגע ואיתור
חשודים בכדי לשלול אפשרות של פיגוע.
צוות הגששים החל לבצע סריקות באיזור
המפגע ולאחר 'הליכה על עקבות' הם
מאתרים החשוד בן  16תושב שטחים
שהודה במעשה החבלני .בחיפוש בתיקו
של הנער נמצא מכשיר סלולרי ובתוכו
תיעד החשוד בסרטון את כל פעילותו
בהנחת המפגע על גבי המסילה ובנוסף
נמצא סכין באורך  20ס"מ .החשוד נעצר
ונלקח לחקירת שב"כ וימ"ר מג"ב דרום.
תודה רבה למתנדבים אל טורי ס'פייאן
ואל הוזייל דלל שמנעו אסון גדול
מימדים.

רכבת הנוסעים שנעצרה
לפני מקום המפגע

פסי ברזל שהונחו ע"ג המסילה

'הליכה על עקבות'
לאיתור החשוד
מצד שמאל
החשוד
שנתפס
מצד ימין
הסכין
שנתפס
בתיקו של
החשוד
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'את אדמות הנגב ,מישהו צבע...ירוק'
התמונה ברקע לא לקוחה מסרט
מלחמה ...המסוק ורכבי השטח
אמיתיים! זה קורה פעמיים בשבוע
לערך בפעילות של שוטרי ומתנדבי
מרכז שיטור רמת נגב בפיקוד מפל"ג
ישובים נגב רפ"ק שיפרה בוכריס.
חממות של קנאביס ,סמים מוכנים
להפצה ואמצעי לחימה הם רק חלק
מעבודת השגרה של שוטרי ומתנדבי
מרכז שיטור רמת נגב .בתאריך
 22.05.2022נערך מבצע חממות בפיקוד
מפל"ג ישובים נגב ובשיתוף יחידות
מג"ב דרום ,שוטרי תחנות מרחב נגב
וסיירת ירוקה .סה"כ השתתפו 15
שוטרים 7 ,מתנדבים ו 12-פקחי סיירת
ירוקה .אותרו  60חממות29,120 ,
שתילים של חומר החשוד של סם מסוג
מריחואנה ו 11-ק"ג סם מוכן להפצה.
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טקס חנוכת יחידת השיטור המועצתי בבני שמעון
בתאריך  31.05.2022נחנכה היחידה
הראשונה של מערך השיטור המועצתי
של משמר הגבול ,במועצה האזורית בני
שמעון שבנגב .נכון להיום יחידת
השיטור החדשה תורכב משבעה שוטרי
מג"ב ,לצד ארבעה פקחים שיוסמכו
במיוחד .כבר באפריל אשתקד החליטו
השר לביטחון הפנים דאז אמיר אוחנה
ומפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי ,להרחיב
לאלתר את השיטור העירוני גם
למועצות אזוריות .המודל הותאם
למרחב הכפרי ,והוחלט שיוקמו שש
יחידות שיטור בצפון ובדרום הארץ .על
פי המודל ,שוטרי מג"ב יפעלו לצד פקחי
המועצה בניידות משולבות ,יטפלו
באירועים בגזרות השונות ויפעלו
לצמצום ולמניעה של תופעות פשיעה
חקלאית ,עבירות אלימות ועבירות
איכות חיים .השיטור המועצתי יתרחב
גם למועצות מרחבים ,לכיש ושדות נגב.
יש לציין כי מרגע ההחלטה ליישם את
המודל ,מג"ב דרום האיץ את התהליך
ותוך מס' חודשים היחידה הוקמה
ופועלת' .הבטחנו וקיימנו'.

"אנו תופרים היום חליפה ייחודית
המותאמת באופן בלעדי לאתגרי
המועצה ותושביה"
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הכל נשאר במשפחה
ביישובי הדרום מתנדבים רבים אשר מגיעים למשמרות מתוך תחושת שליחות גדולה
ורצון להגן על הבית .לכל אחד ואחת סיפור ייחודי אך את המשפחות הבאות אתם
חייבים להכיר .הכירו את משפחת שמוליביץ ומשפחת ברוך ,שתי משפחות
שהתנדבות ועשייה זורמים להם בעורקים.

משפחת שמוליביץ

משפחת ברוך

רס"מ/מ בנימין שמוליביץ ,בן  ,68חבר
קיבוץ עלומים ,נשוי לתמירה ואב ל6-
ילדים ,מנהל בית אריזה לבטטה בקיבוץ.
התחיל את דרכו במג"ב בשנת 1,993
בסיירות דרום ולאחר מכן התגייס
להתנדב במתמיד חלוציות.
סמ"ש/מ תמירה שמוליביץ ,בת  ,64חברת
קיבוץ עלומים ,נשואה לבנימין ואם ל6-
ילדים ,בתפקידה מורה ויועצת חינוכית.
התגייסה למתמיד חלוציות בשנת .2020
רס"ל/מ נטע שמוליביץ ,בת  ,33סרן
במיל' ,ילדה חמישית מבין  6ילדים לבית
משפחת שמוליביץ ,חברת קיבוץ עלומים,
בתפקידה מנהלת איכות במפעל בשדרות.
התגייסה למתמיד חלוציות בשנת .2016

רס"ר/מ נועם ברוך ,בן  50ממושב שדה
צבי ,נשוי ואב ל + 4כלב .בתפקידו מנהל
פרויקטים באזור הדרום בחברת ניסקו
ומתנדב במג"ב כבר  11שנים.
סמ"ש/מ דביר ברוך ,בן  24ממשב שדה
צבי ,בתפקידו בודק תוכנה בבנק
דיסקונט ומתנדב במג"ב כבר  8חודשים.

יחדיו ,כלל בני המשפחה גרים בדרום,
עובדים בדרום וכמו כן החליטו לקחת
על עצמם גם את ההגנה על הדרום.
נרצה להודות לאנשים מדהימים
שמקדישים מזמנם ובוחרים להגיע
להתנדב במשמר הגבול ולשמור על
הבית שלנו.
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פרויקט 'הדגל' של מש"ק שדות נגב
רס"ב לאון בן ארויה
מש"ק מועצה שדות נגב
פרויקט מילה זהו פרויקט שנערך כבר שש
שנים על ידי מש"ק המועצה שדות נגב לאון
בן ארויה .במהלך השנים השתתפו עשרות
בני נוער מהמועצה האזורית שדות נגב
בפרויקט .מטרת פרויקט ,להקנות ערכים
של אהבת הארץ ,תרומה למדינה ולקהילה.
לאון" :את הפרויקט השנה התחלנו בינואר
עם  14בני נוער מכלל הישובים שבמועצה.
הפרויקט מחבר את בני הנוער לשיטור
הקהילתי ודואג לתת להם הכוונה אישית
ומקצועית על ידי מפגשים עם קציני
משטרה ומפקדים כמו מפקד התחנה,
הדרכות של מגב וגורמי חוץ ,פעילויות
שטח ,פעילויות אתגריות והתנדבותיות.

במסגרת הפעילות האחרונה בני הנוער
אספו תרומות מתושבי היישובים שלהם על
מנת לקנות פיצות ופינוקים לחיילים
המשרתים בבסיסים בעוטף עזה .הפרויקט
הזה הוא פרויקט הדגל שלי כמשק.
העבודה עם בני הנוער מספקת מאוד הם
יוצאים מכל פעילות כזאת עם ארגז כלים
לחיים .הם לומדים את החיים דרך העשייה
ההתנדבות והנתינה .הם מתבגרים
ומבינים את חשיבות של להיות בצד הנותן,
לומדים על המשטרה מקרוב מכירים את
השטח דרך הרגליים .מורגש מהם פידבק
הם יודעים ומבינים כמה זה תורם להם
ומכין אותם לחיים טובים".

בס"ד

העלון של זרוע הישובים מג"ב דרום

כחלק מהתעצמות מערך הישובים של
משמר הגבול מתוכננת לקום מפקדת
חבל במועצה אזורית חבל אילות.
צעד זה שמבוצע בתיאום עם המחוז
הדרומי ובשיתוף המועצה ,הינו צעד
היסטורי שכן לראשונה יהיה במועצה
אזורית חבל אילות (מהמועצות
הבודדות בארץ בהן אין עדיין אחיזה
של מג"ב) כח מבצעי של מג"ב .עד
להקמתה של מפקדת החבל בפועל
נעשות פעולות מקדימות להכנת
הקרקע לצעד היסטורי זה .בתאריך
 29.05.2022התקיים כנס חשיפה של
מתמיד מג"ב בראשות רפ"ק רמי
שמילה לתושבי המועצה שהביעו
התעניינות .בכנס הוצג הרעיון שעומד

מועצה אזורית חבל אילות שוכנת
בדרום
הדרום
במחוז
המועצה
והיא
הנגב
האזורית הדרומית ביותר בארץ.
בתחומי המועצה  12יישובים ,מתוכם
 10קיבוצים .שטחה כ־ 2.6מיליון דונם
  13%משטח המדינה 1.8 .מיליון דונםמשטחה הם שטחי אש ובסיסים רבים.
 40%משטחי המועצה הינם שמורות
טבע .ממוצע המרחקים בין כל יישובי
המועצה הוא  19.6ק"מ.

אחרי הפעלת מתמיד מג"ב במועצות
האזוריות והקשר החזק בין
ההתיישבות העובדת למשמר הגבול
לאורך השנים ,פעילות ותפוקות של
זרוע הישובים של מגב דרום
מהתקופה האחרונה .בסיום הכנס
התקיימה הרשמה של מועמדים
למתמיד אילות לכשיוקם .הכנס
הוכתר בהצלחה!

בס"ד

העלון של זרוע הישובים מג"ב דרום

הענקת דרגות ליום העצמאות
כמדי שנה ,לקראת יום העצמאות
קוצרו דרגות למתנדבים שהוכיחו
מצוינות ותרומה ראויה לציון במילוי
תפקידם .במג"ב דרום קוצרו דרגות
שונות מסמ"ר ועד רנ"ג ל – 389
מתנדבים .המועמד היחידי ממג"ב
דרום שקיבל דרגת רנ"ג הוא המתנדב
שמואל כרבי מבסיס הפעלה שפיר
דרום והיא הוענקה בטקס מכובד
במעמד מפכ"ל המשטרה ,מ' מג"ב
וספ"כ המשטרה.

בס"ד

העלון של זרוע הישובים מג"ב דרום

…

מתנדבות מצטיינות

ורד
נורי
ורד נורי בת  57חברת קיבוץ משאבי שדה
ועובדת בקיבוץ .הגיע למתמי"ד רמת נגב
לפני חמש שנים ומאז הפכה לחלק בלתי
נפרד מצוות המרכז שיטור קהילתי .ורד
מתנדבת שלב ב' ואף חברה בכתת כוננות
מועצתית .רצונה לתרום מזמנה הפנוי
עולה בהרבה על הנדרש ,ורד מתנדבת
במתמי"ד בממוצע כ  80 -שעות בחודש
לצד פעילות מניעה שגרתית משתתפת
בכל משימה אפשרית ,בריונות בכבישים,
שב"ח ,מארבים ועוד .בנוסף משתתפת
פעילה בכל אירוע קהילתי של המש"ק
ברמת נגב .לזכותה אין ספור פעילויות
איתור והשמדת חממות סם ביחד עם
הצוות ומתנדבים נוספים .ורד מהווה
דוגמא לכלל המתנדבים .ורד מבצעת את
ההתנדבות עם חיוך ,בשמחה ומפנקת את
כולם מכל הלב בצורה שלא מובנת
מאליה .אין ספק שתרומתה זו משקפת
את תכלית ההתנדבות במערך.

סגלית
חודסחלק
סיגל חודסחלק בת  53אמא לרון שירז
ועדי ,נשואה ללאון שגם מתנדב במג"ב.
סיגל מתנדבת פעמיים בחודש מזה  6שנים
במתמיד אשכול .שותפה לתפיסות רבות.
יוזמת ופועלת בצורה נחושה ראויה לציון.
במהלך משמרת סיגל זיהתה רכב שהחשיד
אותה מאוד היא נגשה לרכב וביצעה
בדיקה ,מהר מאוד התברר שלא סתם
חשדה .החשודים ברכב החזיקו חומר
החשוד כסם ,החשודים נעצרו לתחנת
אופקים ובהמשך החומר החשוד כסם
התגלה סם קוקאין בכמות מסחרית ולא
לשימוש אישי .במהלך סיור ממונע בגזרה
הצוות סימן לרכב לעצור בצד הציר ואף
הפעיל מהבהבים .נהג הרכב התעלם והחל
לברוח ,הצוות ביצע פניית פרסה ותוך
מעקב הרכב ניסה להימלט ,הרכב נעצר
סמוך לקיבוץ גבולות הנהג ברח רגלית.
בהמשך הנהג הובא לתחנת אופקים
להמשך בירור .חשוב לציין סיגל פעלה
בקור רוח ובנחישות לאורך כל האירוע.

