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הועדה  :נוכחים גורן) בדימוס(השופט ' כב  :חברי  הועדה"יו, אורי    ר 

קלינג"ד) בדימוס(השופט ' כב       גבריאל    ר 

קהלני        אביגדור    מר 

דולב' פרופ            ערן 

דומיניסיני' גב           אסתר 

תמיר' פרופ           יוסי 

  

משהב מטעם  פרלמן'גב  :ט"משקיף  נחמה     

האוצר משרד  מטעם  בינג  :משקיף  מאיר    מר 

צה מטעם  פוקס  :ל"משקיף  יצחק    מר 

  

דיסטלמן  :הוועדהמרכז  אביהו          מר 

           

הוועדהוהופיע בפני  משנה   :  גריףניצב  מפקד  –יוסף    סגן 

הכנסת               משמר 

נוספים ארבבוף"סנ  : נוכחים  בנצי  אנוש, צ  משאבי    , קצין 

הכ                נסתמשמר 

מור ' גב          משפטית- הלן  יועצת    ט"במשהב,  

נוספים גורמים                                             .  
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הכנסת  :ר"יו, גורן. א משמר  נציגי  את  עכשיו  מקבלים  יוסף מ "נצ, אנחנו 

וסנ, גריף הכנסת  משמר  מפקד  בנצי "סגן  קצין ארבבוףצ   

אנוש דרגות . משאבי  שזה  מבין  למשטרהאני    .מקבילות 

  

נצ של  גריףמ "הופעתו  הכנסת, יוסף  משמר  מפקד  הוועדה, סגן  חבריי    בפני 

גריף ישראל  :יוסף  למשטרת  מקבילות  גריףאני . דרגות  מ, יוסף  מ "היום 

הכנסת קצין  של ארבבוףובנצי , מקום  אנוש  משאבי  קצין  הוא   

הכנסת   .משמר 

הנימוקים   את  להעלות  לפה  באנו  גופי כמו , בעצם, אנחנו  כל 

שנתבקשו מדוע , הביטחון  שלנו  הנימוקים  את  ולהציג  לבוא 

מסגרת באותה  אותנו  ולהכליל  אתחיל . להמשיך  אני  ופה 

ביטחונית , ואומר ממלכתית  יחידה  זאת  הכנסת  שמשמר 

וטקסית   .ייצוגית 

עפ   פועלת  ורחבתו"היא  הכנסת  משכן  חוק    .י 

המשמר   הביטחון, תפקידי  על  שמירה  זה  על שמירה , בעיקר 

הכנסת חסינות  שטח  בתוך    . הסדר 

הכנסת   חסינות  לשטח  הכנסת, מחוץ  חברי  אבטחה , אבטחת 

ע מאבטחים"פיזית  נוספים. י  תפקידים  מבצע  הכנסת  , משמר 

לכנסת מחוץ  ייצוגיים  כנסים  של  הגדול , תפקידים  הטקס  כגון 

הרצל בהר  העצמאות  יום  בערב    .שמתקיים 

שירות   מתן  של  נושא  זה  התפקידים  וכל עיקר  הציבור  לנבחרי   

המשכן ובאי  הכנסת    . עובדי 

כ   מונה  הכנסת  משמר  משמר200- יחידת  אנשי  משמר .   תנאי 

עפ הם  ורחבתו"הכנסת  הכנסת  משכן  חוק   .   1968 –ח "התשכ, י 

הכנסת משמר  לשירות  משמר  אנשי  זה , קבלת  לכך  מקבילה 

ישראל למשטרת , משטרת  מגייסים  שאנחנו  תנאים  באותם 
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ועפ לעת י "ישראל  מעת  מתבצעים  או  שמתקיימים  תיאומים 

יו"ע הכנסת"י  והתאמות. ר  תיאומים  עושים    .אנחנו 

החוק   ונספים , 21סעיף , לעניין  נכים  המשטרה  חוק  לעניין 

שוטר: 1981 –ה "התשמ כדין  הכנסת  משמר  איש  ודין , דין 

שנפטר הכנסת  משמר  איש  של  משפחתו  של , בני  משפחתו  כדין 

שנפטר עפבשינויים. שוטר  המחייבים  חוק"  העניין "עפ, י  י 

ע שנקבעו  יו"ובתיאומים  הכנסת"י  ניתנת . ר  שבעצם  סמכות 

הפנים, האמור, בחוק ליו, לשר  נתונה  הכנסת"תהיה    . ר 

הפעילות    בנשק –אופי  לשימוש  סמכות  לשוטר (  המקבילה  זה 

ומעצר ; )וחייל עיכוב  בלבד–סמכות  החסינות  בשטח  מדובר    .

לנו יש  אחרים  משטרהבמקרים  איש  של  סמכות  לשטח .   מחוץ 

הכנסת את  כנסת , עשינו  חברי  מאבטחים  משמר  אנשי  כאשר 

הכנסת"עפ חסינות  לשטח  ומחוץ  המשטרה  של  הנחיה    .י 

הירארכית   במסגרת  פועלת  במשטרה, היחידה  כמו , כמו 

אחרים. בצבא ובגופים  במשטרה  כמו  משמעת  חוק . כללי 

עלינו חל  עבודה  עפ, שעות  במשטרה"בדיוק  ההעסקה  תנאי  . י 

נוספות שעות  עבור  תגמול  על "ועפ, אין  איסור  חל  החוק  י 

שביתות ולקיים    .התארגנות 

הכנסת    במשמר  השירות  מק–מאפייני  זה  מאוד   מאוד  ום 

עוד , רגיש אין  הרגישות  מבחינת  שבעצם  ואומר  אוסיף  רק  אני 

מתרכזת  שבו  אירוע  מתקיים  שבעצם  ישראל  במדינת  מקום 

זמנית בו  ישראל  מדינת  צמרת  נתון, כל  פה , בזמן  יש  ולכן 

מאוד גדולה    .רגישות 

פח   אירועי  של  פגיעה  סכנות  הן  לאל"הסכנות  שתודה  עד , ע 

אירוע  היה  לא  סד. עי"פחהיום  נתקלים , צ"אירועי  אנו 

סד לעיתים"לאירוע  לפעול , צ  שנדרשנו  הפגנות  בעיקר  לנו  היו 

הסדר על    . ולשמור 
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השנה   כל  לאורך  ומתאמנת  עובדת  , אימונים, היחידה 

אינטנסיבי, תרגילים באופן    . סימולציות 

הפעילות    אופי  לשחיקה , מבחינת  לגרום  יכול  הפעילות  אופי 

א שבעצם  עושיםוהפעילות  פעילות , המאבטחים, נחנו  בעיקר 

מתח של  סממנים  לה  ברגישות , שיש  להיות  הזמן  כל  של 

מאוד גבוהה  דריכות    .וברמת 

עובדת    ביממה24היחידה  שעות  בשבוע7,   ימים  יום 365,    

יומיומית, בשנה על , שגרתית, פעילות  חוזרת  שבעצם  ופעילות 

  .עצמה

השיקום   אגף  ב, מבחינת  לנו  שהיו  שנים התביעות  עשר 

בגין , האחרונות תביעות  בעצם  זה  שהיה  התביעות –מה  רוב   

מתרגילים מתמשך. היו  משהו  היה  לא  כתוצאה , זה  היה  זה 

היו "בסה. פעמיים- חד, אירועים, אימונים, מתרגילים לא  כ 

כאלה אחרונות14, הרבה  שנים  בעשר  משמר  אנשי  רמת .  

שנקבעה ל1בין , הנכות  משמר30%-   אנשי  מקרב  אין .  

שכולות שנפטר , משפחות  מישהו  של  אירוע  לנו  היה  לא 

הכנסת במשמר  אחרת  או  כזאת  מפעילות    .כתוצאה 

הכנסת   משמר  יחידת  זאת  כאן    .עד 

הפעילות"עפ   אופי  עושים"ועפ, י  שאנחנו  מה  חושבים , י  אנחנו 

מותאמים  להיות  צריכים  יחידה –שאנחנו  שאנחנו  למרות   

שקור–קטנה  למה  מלא  באופן  מותאמים  ישראל   במשטרת  ה 

ישראל משטרת  על  שיחול  שיחול , ומה  מאוד  חשוב  לדעתנו 

שמבצע . עלינו כגוף  הזאת  היחידה  על  לשמור  צריכים  אנחנו 

טובה בצורה  שלו  התפקיד  נתון, את  אנחנו , בשטח  וככה 

זה את  להימשך, רואים  צריך  זה  שכך    .חושבים 

משמר  :ר"יו, גורן. א אנשי  לקבלת  הקריטריונים    ?מה 

א  :גריףיוסף  הם  בצבא . הקריטריונים  ששירת  שנים3מי  כלוחם ,   שירת 
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לפחות24במשך  חודש  רובאי ,   שלו  הרמה  מבחינת   05והוא 

  .ומעלה

קובע  :ר"יו, גורן. א גם  שלו  האישי    ?הגובה 

גריף לא  :יוסף  להיום  בעבר. נכון  היה  מבקשים . זה  אנחנו  להיום  נכון 

טובים לוחמים  שיהיו    .לוחמים 

  

  

הופעת( נצותום  של  גריף  מ"  הוועדהיוסף    )בפני 

  

    


