
כי בעידן הנוכחי  כניסתי לתפקיד, הבנתי  "מרגע 
על  הקלאסית  בהגנה  רק  עוד  להסתפק  אין 
אלא  נתונה,  בעיר  הפיזים  והנכסים  האוכלוסייה 
גמיש  ומתקדם,  הגנה חכם  בנוסף, מערך  לייצר, 
לצד  טכנולוגיה  בתוכו  המשלב  כזה  ואקטיבי, 
לוי, מנכ"ל תחום  תחושת בטחון", כך אומר אבי 
G1, המביאה למהפך תפיסתי  האבטחה בחברת 
בעולם האבטחה. "מכאן למעשה נולדה ההחלטה 
על מערכת שירותים וערכים מוספים, הכוללת בין 
השאר את מרכז השליטה והבקרה הייחודי שלנו, 
את יחידות האופנועים וכן את מודל ה-KPI, אשר 
ושיפור  ניתוח  יכולת  הבטחון  ולמנהל  לנו  מעניק 

הישגים מתמיד בביצועי מערך האבטחה". 
היסטוריה

"חברת  בשם   1937 בשנת  נוסדה   G1 קבוצת 
הקבוצה  הצטרפה   2002 בשנת  השמירה". 
לקונצרן האבטחה הגדול בעולם G4S. ביולי 2017 
קרן ההשקעות   – פימי  קרן  ע"י  נרכשה הקבוצה 
הפרטית הגדולה בישראל, והחל מחודש דצמבר 

2018 נסחרת הקבוצה בבורסה של ת"א.
פריסה ארצית ופתרונות תחום 

האבטחה  
ועד  מצפון  סניפים  עשרות  מפעילה  החברה 
דרום, המעניקים פתרונות אבטחה במגוון הגדול 
בישראל: בודקים ביטחוניים, מאבטחים חמושים, 
סיירי  ומשרדים,  מגורים  לבנייני  קבלה  פקידי 
יחידות  סדרנים,  בקרה,  חדר  מפעילי  ולילה,  יום 
אבטחה מיוחדות, מנהלי בטחון וכאמור - יחידות 
האופנועים. ארסנל הפתרונות הרחב של החברה 

מאפשר שירות משתנה, בהתאם לצרכי לקוח.
יחידת האופנועים

"מדובר ביחידה ברמה גבוהה ביותר", מסביר אבי 
לוי. "לוחמים מיומנים, אשר עוברים הכשרה בבתי 
הספר הטובים ביותר ללחימה. הצוותים מסיירים 
המקומית  הרשות  של  המוגדר  השטח  בתא 
ומהווים למעשה כוח הרתעה משמעותי למניעת 

      מציגה תפיסה 
חדשנית בעולם 

האבטחה של 
רשויות מקומיות

"כשעל הפרק יותר מ-300 חברות אבטחה בישראל, בחירת השותפה הנכונה בתחום הבטחון 
היא בהחלט מאתגרת". כך מתאר אבי לוי, מנכ"ל תחום האבטחה של קבוצת G1 את תחושות 

מנהלי הבטחון בערים ובמועצות המקומיות
הציבורי.  הסדר  של  הפרות  או  פח"ע  אירועי 
הצוותים נותנים מענה ראשוני לאירועים כגון: חפץ 
חשוד, תאונות דרכים או הפרעה אחרת בשטח, 
מסייעים באבטחת מוסדות ציבור ומוסדות חינוך. 
אופנועים  יחידת  יתרה  בהצלחה  מפעילים  אנו 
אבטחה  כזרוע  המשמשת  ירושלים,  בעיריית 

משמעותית בעיר".
הכשרה ומאפייני פעילות היחידה

הלוחם  המערך  בוגרי  הינם  היחידה  "אנשי 
קפדני  סינון  עוברים  אשר  צה"ל  של  והסיירות 
טרם כניסתם לתפקיד", מתאר אבי לוי את הרכב 
ההון האנושי של היחידה. "הכשרתם כוללת, בין 
השאר, תו"ל ייעודי שנבנה בשיתוף מנהל הביטחון 
בשילוב הכשרות מיוחדות, כגון: לחימה מאופנוע 
ומיומנויות לחימה וקרב מגע. לצוותים מדים כהים, 
נעליים גבוהות, ברכיות, נשק צמוד ירך, קת רוני 
המייצרת  בשטח  ונראות  גוף  מצלמת  מקצועית, 

הרתעה". 
מרכז השליטה

"מרכז השליטה המתקדם שלנו מבצע ניתוח תאי 
לזירת  להגיע  לצוות  ומסייע  תנועה  וצירי  שטח 
טכנולוגיה  לוי,  אבי  לדברי  שיא".  בזמן  האירוע 
מתקדמת מאפשרת הזנקת הצוות הקרוב והנגיש 
ביותר. "הצוות מסוגל להתפצל ולהגיב בו זמנית 
המערך  לעיבוי  אפשרות  לנו  ויש  נוסף,  לאירוע 

באמצעות צוותים שכנים".
האם פתרון ייחודי זה מתאים לכל 

רשות מקומית? 
"כן. אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות אבטחה 
בהתאמה לכל רשות מקומית או כל ארגון אחר. 
את  שניתן  ככל  ולשפר  לייעל  הוא  שלנו  המוטו 
רמת האבטחה, בשיתוף פעולה מלא עם חטיבת 
האבטחה של מ"י. בתוך כך, כל פעילות האבטחה 
  ,KPI מדווחת בזמן אמת ונבדקת במסגרת מודל
החל מרמת האבטחה של המאבטח הבודד, דרך 
המענה של נציגי הסניף המקומי, הופעה ואמצעים 

וכלה ביוזמות המערך כולו. 
מחוץ  והחשיבה  החדשנות  לצד  הרב,  ניסיוננו 
בארץ,  והגדול  המיומן  האבטחה  כוח  לקופסה, 
כל   - הארצית  והפריסה  העצום  התמיכה  מערך 
אלה תחת מעטפת בקרת האיכות, מאפשרים לנו 
כמובילי  שנים  עשרות  משך  מקומנו  על  לשמור 

ענף האבטחה".
פתרונות ותחומי פעילות נוספים

תחום המוקדים: כולל מערכות אזעקה מתקדמות, 
מוקד  שירותי  עשן,   / אש  גילוי  טמ"ס,  מערכות 
ובקרה, מערך סיור המונה עשרות ניידות בפריסה 
יזומים  סיורים  מצוקה,  לחצן  שירותי  ארצית, 

ומוקדים ייעודיים. 
אינטגרציה  יכולות  הטכנולוגיות:  חטיבת 
בתחומי  נמוך,  מתח  טכנולוגיות  מתקדמות. 
כגון:  והמולטימדיה,  הבטיחות  הביטחון,  הבקרה, 
אבטחה  מצלמות  פריצה,  למניעת  מערכות 
וחניונים,  למבנים  כניסה  בקרת  וידיאו,  ותחקור 

מערכות שליטה ובקרה כולל עיר חכמה. 
וחיסכון  מבנה  בקרת  מערכות  הוטלו:  חטיבת 
בתחומי  מתקדמות  יכולות  לצד  זאת  באנרגיה, 
ואנרגיה  חשמל  מניית  ותאורה,  מיזוג  בקרת 

ומערכות איסוף התראות. 

יחידת אופנועים מובחרת

G1 אבי לוי, מנכ"ל תחום האבטחה של


