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  ועדת גורן

  פרוטוקול

אחהישיב   11.3.2010מיום צ "ת 

  

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 

  

הוועדה דיסטלמן  :מרכז  אביהו          מר 

           

הוועדה בפני  ארבבוף"סנ  :הופיעו  בנצי  אנוש, צ  משאבי    , קצין 

הכנסת                  משמר 

נוספים משנה   : נוכחים  גריףניצב  מפקד  –יוסף    סגן 

הכנסת               משמר 

מור ' גב     משפטית- הלן  יועצת    ט"במשהב,  

נוספים                                               .גורמים 
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סנ של  ארבבוף"הופעתו  בנצי  אנוש- צ  משאבי  הכנסתקצין  במשמר  בפני ,  

הוועדה   חבריי 

ארבבוף הוועדה  :בנצי  חבריי  שלום  כל  עניין . קודם  את  להציג  רוצה  אני 

שלנו הגיוס  ליחידהשיטת   .  

של    לתקופה  לוחמים  מגייסת  שנים5היחידה  אנשי .   רוב 

בתום  שירותם  את  מסיימים  שנים5היחידה  פרט ,  

הניסיון חשוב  שבהם  מיוחדים  כוח , לתפקידים  אותו  זה 

ח והעתודה , כים"אבטחת  המשכן  בתוך  התערבות  כוח  אותו 

היחידה, לכן. הפיקודית מאנשי  גדול  למעשה , חלק 

שרות את  מאוד , םמסיימים  שירות27, 26 –צעירים  סיום    .

הזאת שהאוכלוסייה  לנפחים ,  כך  הסיכוי  את  מקטינה 

למחלות, גדולים שקשור  מה  וכל  השיקום  לאגף    .לפניות 

קהלני כאן: אביגדור  שמוצגת  הזו  עד 1%- מ, הנכות  לאפיין , 30%  יכולים 

הנכות, מהי סוג    ?מה 

ארבבוף ג. בהחלט  :בנצי  פגיעות  זה  הנכויות  מסובכים; פייםרוב  , שברים 

  .ידיים, רגליים

קהלני בחופשה: אביגדור    ?כלומר 

ארבבוף מגע. באמונים, לא  :בנצי  קרב  פעילות, באמוני  של  כזה  , בסוג 

גופנית לכשירות  שקשורים  שניים, באמונים  או  זה , ומקרה 

כתוצאה שנפגעו  לרעש- אנשים  מחשיפה  כתוצאה  אחד    ,

ממטווחי כתוצאה  שהוכחה  שמיעה  של . םפגיעת  מקרה  זה 

מסויימת בנקודה  קרה  שלא  הוכר , משהו  אדם  אותו  וממנה 

הפגיעות. כנכה סוגי  גפיים. אלה  פגיעות    .בעיקר 

האימונים  :ר"יו, גורן. א נעשים    ?איפה 

ארבבוף שלנו  :בנצי  הקצינים  קורס  את  מבצעים  בשפרעם  שאר . אנחנו 

המשפט בתי  משמר  במסגרת  מתבצעים  במתקנים , האימונים 

משמ המשפטשל  בתי    . ר 

קהלני נכי : אביגדור  להיות  צריכים  אתם  למה  לי  להשיב  יכולים  אתם 
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עכשיו? ל"צה היתה  לא  המשטרה  לוחמים, אם  ? נכון, אתם 

לוחמים שהייתם  רואה  אני  הפנים  ו, על    - גולני 

גריףיוס צנחנים  :ף    .הייתי 

קהלני הפנים: אביגדור  על  גדול, רואים  ניסיון  לי  רוא, יש  אני  הפנים  ה על 

לוחמים צה. שהייתם  נכי  להיות  צריכים  אתם    ?      ל"למה 

גריףיוס חושב  :ף  על, אני  שנשמור    - חשוב 

דיסטלמן צה: אביהו  נכי  צה, ל"לא  נכי  של  למסגרת      . ל"שייכים 

גריףיוס ישראל   :ף  למשטרת  קשורים  להיות  צריכים  שאנחנו  חושב  אני 

ביקשנו גם  יחד , ואנחנו  נהיה  הזה  בדיון  גם  אנחנו  שבעצם 

בטיעונים, איתם שלנו, גם    .בנימוקים 

הקיים   המצב  על  שנשמור  שחשוב  חושב  התנאים , אני  שכל 

עושים שאנחנו  הקורסים  כולל  למשטרת , שלנו  משווים  יהיו 

  . ישראל

קהל הכנסת: ניאביגדור  במשמר  להיות  גדול  ביקוש    ?יש 

גריףיוס ביקוש, כן  :ף  שיהיה  כדי  הרבה  עושים  גם  ואנחנו  ביקוש  . יש 

פעם ממלכתית, שוב  יחידה  להשתייך . זאת  שרוצה  מי 

הכנסת להגיע, למשמר  רצון  יש  אבל  בברכה  גם , מתקבל  מה 

ללימודים לצאת  אפשרות  ניתנה  לא  אנחנו . שבעבר  היום 

הכל חדשים כדי, עושים  למאבטחים  גם  לאפשר   

לימודים, לצאת, שמתגייסים לצרכיהם , להשלים  לעשות 

שואפים אנחנו    . ולכך 

המשטרה  :ר"יו, גורן. א אנשי  את  גם  ששמענו  המפכ, היות  ראש "את  ואת  ל 

אנוש משאבי  שי, אגף  מאוד , עמיחי  היתה  שלהם  הסקירה 

לשלכם המצב, דומה  את  שיחול , ונבדוק  שמה  להיות  ויכול 

עליכם, יהםעל   .ולהיפך, יכול 

ארבבוף קהלני  :בנצי  מר  של  לשאלה  בקשר  להוסיף  רק  לי  אנחנו : יורשה 

מתקן מאבטחים  אזרחי, למעשה  פניו  על  מתקן  אבל . שהוא 

לב תשימו  ישראל, אם  משטרת  שעושה  הפעילות  כל  , את 
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ישראל מדינת  ולרוחב  בשטח , לאורך  מבצע  הכנסת  משמר 

נשק מנשיאת  החל  הכנסת  הפעילויות חסינות  בכל  וכלה   

שצריך כמו  לאבוד  הזה  למתקן  ויאפשרו    .שקשורות 

משטרה   בתנאי  כנסת  עובדי  מוגדרים  אנחנו  והרעיון , לכן 

אותנו להפריד  דבר, היה  לכל  ביטחוני  כגוף  אתנו    .ולהציג 

הרבה   אירועים , לשמחתי  של  בנפחים  נתקלים  לא  אנחנו 

וצה ישראל  משטרת  של  גודל  בהחלט, ל"בסדרי  עושים אבל   

ויעברו  יהיו  מאפיינים  אותם  שאכן  סיכוי  שיש  פעילות 

הכנסת   .למשמר 

קהלני הזה8הייתי : אביגדור  בבית  שנים  עבודה ,   עושים  שאתם  יודע  אני 

להיצמד, נפלאה הרצון  ואת  ההיצמדות  את  מבין  אני    .  אבל 

השאלה   את  לשאול  חייב  נבוכים , הייתי  אתם  כמה  ולראות 

מ, ממנה יוצאים  אתם    .מנההאם 

המשכן  :ר"יו, גורן. א בשטח  חמושים  מסתובבים  המשמר    ?אנשי 

ארבבוף ארוך. בוודאי  :בנצי  נשק  וגם  אקדחים  בחוץ. גם  שמסתובב  , מי 

ארוך נשק  עם    . מסתובב 

לכם  :ר"יו, גורן. א מודים  מאוד  מאוד    . אנחנו 

  
  
  

של ( הופעתו  הוועדהצ"נסתום  בפני  ארבבוף  בנצי   (  
 


