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המשך

במציאות של היום – כמה עיתונים אתם מכירים ששורדים 20 
שנה?! 

אני חושב שניתן לספור כמה עיתונים בודדים ולא מעבר לכך. 
לכן כשעורכת העיתון, מלכה מאור בישרה לי, כי הגיליון הבא 
20, הייתי  יום הולדת  הנו הגיליון ה-500 במספר, כלומר חוגג 
חייב לצאת קצת מן השגרה, לעזוב לרגע את מקלדת המחשב 
ואת אולמות בתי המשפט ולהביא מעל דפים אלו, משהו קצת 

שונה וחגיגי לרגל אירוע מיוחד זה.
לובשי  את  האישיים,  בחייהם  מכירים  אינם  מהקוראים  רבים 
כלל  בדרך  כאשר  ישראל,  משטרת  את  קרי  הכחולים,  המדים 
מכך,  חלילה  או  בחדשות  עליהם  ושומעים  קוראים  רובנו 

נתקלים בהם באירועים שאינם שייכים לשגרת יומנו הרגילה.
תחנת משטרת משגב, הנמצאת תחת פיקודו של סנ"צ מעוז בן 
שבו, אחראית על אכיפת החוק באזורנו. למרות שאת העבודה 
כלל כעבודה  ניתן להגדיר בדרך  בן שבו  ושל סנ"צ  של הח"מ 
לרגל  גם   – ורגוע  נעים  לראיון  נפגשנו  המתרס,  צדי  בשני 
גיליון חגיגי זה, כאמור, וגם כדי לנסות לסכם על קצה המזלג 
2014 – שנה עם לא מעט אירועים  את סיומה הקרב של שנת 

מורכבים.

בשנה האחרונה – ירידה של 30% 
בהתפרצויות לבתים

מהו שטח פעילותה של תחנת משטרת משגב?
"אני בתפקיד הנוכחי למעלה משנה. הגעתי לכאן מימ"ר צפון. 
תחום השיפוט של התחנה הנו" מאזור כפר מנדא בדרום, בצפון 
חופף גבול השיפוט לכרמיאל, במזרח לאזור טבריה – דיר חנא, 

ובמערב עד לצומת יבור.
תאר את תמונת המצב של הפשיעה באזורנו, ובפרט את נושא 

ההתפרצויות לבתים – נושא כאוב
אחוז  את  משמעותית  להוריד  הצלחנו  שנים  מזה  "לראשונה 
לבתים,  ההתפרצויות  עבירות  את  הכוללות  באזור,  העבירות 
הירידה  נתונים  מבחינת  כאשר  רכבים,  וגניבות  ולעסקים 

מוערכת ביותר מ- 30%.
לפשיעה  העיקרי  הבעיה  שמקור  הבנתי  לתחנה,  הגעתי  עם 
ללא  לאזור  שמגיעים  השטחים  תושבי  למעשה  היא  באזורנו 
נקודתיים,  מבצעים  מספר  ביצענו  לחוק.  ובניגוד  אישורים 
מבצעים שבאמצעותם הצלחנו למגר משמעותית את השהייה 
עבירות  על  בעיקר  אחראים  שהיו  שטחים  תושבי  אותם  של 

ראיון עם מפקד תחנת משטרת משגב – 
סנ"צ מעוז בן שבו

מדור משפטי / עו"ד עופר הבר
הכותב הנו תושב משגב, עורך דין המתמחה בתחומי המשפט דיני התעבורה והמשפט פלילי, בעל משרד 
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אין בכתבה זו משום ייעוץ משפטי אישי והאמור בה אינו מהווה תחליף לכך והסתמכות על המידע כאן ִהנה באחריות הקורא בלבד.
יובהר, כי זכויות היוצרים במאמר זה הנן של עו"ד עופר הבר וכי אין להעתיק ו/או לעשות במאמר כל שימוש ללא הסכמתו.

ששליטה  היא  המודיעין  הערכת  באזור.  לבתים  ההתפרצויות 
הפריצות  עבירות  אחוז  את  להקטין  לנו  תאפשר  זה  בנושא 

והרכוש באזור כולו.
נושא האחריות  לי להדגיש לכלל התושבים את  בנוסף, חשוב 
האישית. מרבית הפריצות לבתים נקראות 'פריצות קרות' ולא 
'פריצות חמות'. כלומר, הפורצים לא שוברים חלון, לא שוברים 
דלתות או נכנסים בקיר עם רכב כדי לגנוב רכוש, אלא מנצלים 
הזדמנויות של חלון פתוח או של דלת שלא ננעלה. לכן, בקשתי 
מכם היא להקפיד על סגירת פתחי הבתים, לא להשאיר רכוש 
דברים  אלה   – אורות  להשאיר  מבחוץ,  לראותו  שניתן  יקר 

מינימאליים שכולנו צריכים לעשות".

"בכוונתי לעשות הכול כדי שכל תושב ירגיש 
בטוח בביתו שלו ובסביבה שבה הוא גר"

האם בשנה האחרונה אתה רואה ירידה בתחושת הביטחון של 
התושבים באזור?

ביישובים  אירועים  מספר  לאחרונה  שחווינו  סוד  לא  "זה 
הפכו  שחלקן  הפגנות    – הפגנות  במסגרת  מסביב,  הערביים 
חייהם של  נפגעה שגרת  כך,  להיות אלימות. לצערי, בעקבות 
מספר יישובים קהילתיים באזור, כאשר נאלצנו לבצע חסימת 
צירים במהלך הפגנות ששיבשו את סדר היום הציבורי. בהקשר 
זה חשוב לי גם לציין את ההנהגה המקומית של המגזר. חשוב 
למנהיגים אלה שיהיה שקט באזור תוך שמירה של דו קיום ושל 

שיתוף פעולה בין שני המגזרים.
ואת רמת תחושת הביטחון,  אני סוקר את האזור  לטעמי, אם 
נראה לי שתחושת הביטחון של התושבים היא במצב טוב מאד. 
העניין הוא שיש לעיתים תושבים שלא מפנימים שעליהם לבצע, 
לדוגמה,  ביטחונם האישי.  כאמור, פעולות טריוויאליות למען 
רק לפני שבועיים, היה אירוע באחד הישובים הקהילתיים של 
ניסיון פריצה שהגיע למאבק פיזי עם הפורץ – תושב השטחים. 
היה  יכול  בוודאי  זה  הפורץ אומנם ברח בסופו של דבר, אבל 

להיגמר אחרת – בפגיעה קשה של בעלי הבית. 
אדם  שרואה  מי  כל  ערנות.  להפגין  לתושבים  שוב  קורא  אני 
חשוד, אירוע חריג - שיתקשר למשטרה, ואנחנו נגיע בכל דקה. 
התחנה,  של  העדיפות  סדר  בראש  נמצא  ההתפרצויות  נושא 

ללא פשרות.
משגב  משטרת  תחנת  של  המרכזיים  האתגרים  מבחינתי, 
כל  על  התושבים,  וביטחון  הלאומי  הביטחון  נושא  כמובן  הם 
ירגיש  תושב  שכל  כדי  הכול  לעשות  בכוונתי  מכך.  המשתמע 

בטוח בביתו שלו ובסביבה שבה הוא גר".
האם המשטרה מתערבת בנושא הביטחון הפנימי של היישובים?
"לפי ההנחיות בנושא זה, אחראיים לכך הם המועצה האזורית, 
קב"ט היישוב והרבש"ים. מדובר בתקציב שלהם. השאיפה שלי, 
כמובן, היא שתהיה שמירה קבועה בכל יישוב. ומעבר לכך אני 

כמובן מייעץ במידת הצורך ותומך בכל מה שרק ניתן.
מבחינת הפעולות בשטח, אנחנו מבצעים מדי שבוע מיפוי של 
סדר עדיפות באזור ובהתאם לכך, ובשיתוף פעולה עם מג"ב, 
נכון  המבצעית  לתוכנית  בהתאם  תגבורים  מבצעים  אנחנו 
האישית  אחריותם  עתידית.  מניעה  כפעילות  תקופה,  לאותה 

של התושבים, כאמור, היא לדווח לתחנה על כל אירוע חריג".

שמחות ומואזין אצל השכנים
יש תלונות רבות על חוסר אכיפה של הגבלת הרעש של קריאות 
להפעלת  בנוסף  זאת  הערבים  בכפרים  במסגדים  המואזין 

זיקוקים ונפצים בכל שעות היממה, מה עמדתך בנושא זה?
כאשר  זה  בתחום  תלונות  ישנן  ואכן  הזה,  לנושא  מודע  "אני 
זה.  בעניין  להסכמות  להגיע  מנסים  אנחנו  לאכיפה,  מעבר 
ששיתפו  הכפר  ולראשי  למואזין  פנינו  כאוכב,  ביישוב  למשל, 
פעולה בנושא זה, תוך ניסיון לכבד את שאר התושבים האזור 

באמצעות הבנות והסכמות.
גם ירי הזיקוקים הוא נושא שמפריע גם לתושבי הכפרים. אם 
אדם מפעיל זיקוקים ללא היתר, אנחנו אוכפים את החוק ללא 
שהיו  לאוויר  הירי  שתופעות  חושב  אני  זאת  עם  יחד  תנאי. 
מקובלים בעבר, נעלמו היום כמעט,ואני רואה בכך התקדמות".

עבירות תעבורה
מה נעשה בתחום עבירות התעבורה באזור? 

אכיפת  בתחום  האחריות  שחלוקת  להבין  צריכים  "אנחנו 
הם  ראשיים  צירים  לשניים:  מתחלקת  התעבורה  עבירות 
באחריות משטרת התנועה הארצית, והכבישים בתוך הישובים 

הם בתחום אחריותנו.
גדלה באופן  גדלים, האוכלוסייה  היישובים  כי  חשוב להדגיש, 
לא  התשתית  אולם  הרכבים.  נפח  גדל  ועימם  משמעותי  

התקדמה בהתאם לכך.
דוגמה לפעילותנו בתחום זה: רק לפני מספר ימים, תפסנו 12 
ביצענו  הרכבים.  במפרטי  שיפורים  לביצוע  בחשד  רכב  כלי 
כולנו  התחבורה.  ומשרד  ארציים  בוחנים  עם  בשיתוף  אכיפה 
היינו המומים – לא רק מכמות השיפורים אלא יותר מכך שהיו 
שיפורים ברכב שלא הבנו אפילו מהי מטרתם. מבצע כזה נערך 

בפעם הראשונה והוא בוודאי לא יהיה המבצע האחרון.
בראש  היא  בטרקטורונים  פראית  נהיגה  נושא  של  אכיפה  גם 
סדר העדיפות שלנו. אני יודע שהמצב לא מושלם, אבל זו דרך 
התופעה  את  גם  למגר  שנצליח  מקווה  אני  שבסיומה  ארוכה 

הזו".

המתנדבים
ספר על נושא השיטור הקהילתי ועל המתנדבים 

מתקיימת  פעילותו  כפרי'.  'שיטור  שנקרא  גוף  קיים  "באזור 
באזור המועצה. הגוף הזה מרכז את כל המתנדבים ושומר על 

קשר ישיר בין המשטרה לבין התושבים.
בתקופה הקרובה אנחנו אמורים לקלוט קצין מתנדבים שירכז 
נושא ההתנדבות המשטרתית באזורנו ואשמח להקים  את כל 
משמרות של 'משמר אזרחי' בתוך היישובים עצמם. צריך לקחת 
בחשבון שבכל האזור יש מספר ניידות מצומצם ומטבע הדברים 
השימוש בהן מוגבל בעיקרו. לכן, תוספת מתנדבים תעזור לנו 

ליצור עוד גורם הרתעתי.
יחידה  באזור,  הג'יפים  יחידת  את  גם  לציין  מאוד  לי  חשוב 
שעובדת איתנו כתף אל כתף, כאשר הם מגיעים בהתראות של 
דקות לאירועים באזור. הם עושים זאת מיוזמתם, ללא תמורה, 
הפרטי  זמנם  חשבון  על  הכול  והמדינה,  הארץ  אהבת  מתוך 
למען תושבי האזור, ואני באמת מזמין את כל התושבים להגיע 
שנה  תהיה  שלכולנו  מנת  על  יכולתם,  ככל  ולתרום  להתנדב 

שקטה ושלווה".

ניתן  הקוראים,  מצד  פניות  או  שאלות  משפטי,  ייעוץ  לקבלת 
לפנות אליי באופן ישיר

טלפון נייד: 054-3552544 
law@ohaber.co.il :דואר אלקטרוני 


