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לכבוד
ברלב חיים
המשטרה שר

ירושלים

השר, אדוני
הכלכלי המצב לאור ,1984 בשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדו"רו את לך להגיש מתכבד הנני
מאמציה, את להגביר המשטרה נאלצה כך, בעקבות הפשיעה, והחמרת המדינה נתונה שבו הקשה
שהמשאבים בעובדה, בהתחשב זאת הפשיעה. את ולבלום הקיים המצב עם להתמודד במטרה
ובלתי מצומצמים היו הסד"כ, ולפיתוח משימותיה לביצוע המשטרה לרשות שעמדו התקציביים

.1983 בשנת שהיתה לזו זהה פעילות רמת לקיום אף מספיקים
כדלקמן: היו 1984 בשנת ישראל משטרת במדיניות העיקריות המגמות

ע"י והן חיזוקן הביצוע, מזרועות מחדששלחלק אירגון ע"י הן בפשיעה, ללחימה מיוחד דגש מתן 
בסמים סחר גנוב, ברכוש סחר פריצות, רכוש, עבירות ובעיקר: עבירות, לבלימת כוחות הפניית

חמורים. ופשעים
וקניית הציבור, של הביטחון תחושת את לחזק במגמה בשטח, המשטרתית הנוכחות הגברת 
מינהלה משרות הסבת חשבון על הכוחות, סדר הגדלת ע"י אזרחיים מקבלנים שירותים
במדים, משא"ז מתנדבי ושילוב השכונות, קציני פרוייקט לפיתוח תנופה מתן תוך למבצעים

המשטרה. בפעילות
חוקי ואכיפת התנועה על הפיקוח שיפור ע"י דרכים, ב הקטל למניעת בפעילות מאמצים השקעת 
ובדרכים הבטיחות, וסיירות התנועה לשכות באמצעות  העירוניות בדרכים התנועה,
דרכים. בתאונות ללחימה (ית"קים) המחוזיות הטקטיות היחידות באמצעות  הבינעירוניות
הסדר ולשמירת בפשיעה ללחימה המשטרתי במערך ושילובו הגבול משמר חיזוק המשך 

השגרתיים. לתפקידיו נוסף הציבורי,
הפעילות של שונים בתחומים ולהפעלתם האזרחי למשמר מתנדבים לגיוס המאמצים הגברת 

המשטרתית.

שביניהן. המגע תחומי בכל למשטרה, הקהילה בין הקשר של ולחיזוקן לטיפוחו רב דגש מתן 
הבאים: בנושאים ביטוי לידי באה זאת מדיניות

בפשיעה העלייה .1983 לעומת %5.2 בת בפשיעה, כללית עלייה נרשמה השנה  הפשיעה בלימת
.7.50/0 בת היתה ,1982 לעומת 1983 אשתקד,

תיקים 252,239  1980 משנת לרמתה 1984 בשנת חזרה שנפתחו} פליליים תיקים (סה"כ הפשיעה
הקודמת, השנה לעומת בפשיעה, הכללית העלייה מגמת ב1980. תיקים 247,015 לעומת ב1984

הרכוש. עבירות במספר %6 בת מהעלייה בעיקר נובעת

ל1983 ובהשוואה (1983 ובשנת השנה שנפתחו בתיקים (גילויים 27.10/0 היה השנה הגילויים אחוז
כ10/0. של שיפור זהו

הפעילויות לפיתוח עדיפות ניתנה כך ובעקבות השנה, בתחילת כבר הסתמנה בפשיעה העלייה מגמת
שיטות שינוי מבחינת והן בשטח הפריסה מבחינת הן המשטרה, של המבצעיות ביחידות הקשורות

שלהלן: לנושאים דגש מתן תוך זאת העבודה.
חיזוקו ע"י והן המבצעיים, במגזרים הסד"כ הגדלת ע"י הן בשטח, המשטרתית הנוכחות הגברת 

הארץ. בכל והפעלתו השכונות קציני פרוייקט של
המודיעיני. המיחשוב מערך של פיתוחו המשך זה ובכלל המודיעין, פיתוח המשך 

היקף. רחבות סמים ובהברחות בסמים במסחר הלחימה הגברת 
הסיור. במשרדי העומס על להקלה הארץ, בכל עצורים ליווי מערך של מיסודו המשך 

להלן: מפורטות שנעשו העיקריות הפעולות  כוחות סדר בניית
הפלילי. הזיהוי מערך חיזוק 

לבנון. גבול מאיזור שבאים בסמים בסחר ללחימה יחידה הקמת 
הבילוש. יחידות מערך של מחדש אירגון 
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המודיעיני. המיכון מערך פיתוח המשך 
ית"קים. שלושה מיסוד ע''י הבינעירונית התנועה על פיקוח מערך הקמת 

(סמי'ג). מג'יב סיירות הקמת 
הגולן. ברמת המשטרה פריסת חיזוק 

בנפות. חדשות משטרה נקודות שתי הקמת 
ננפות. החקירות מערך חיזוק 

נתלאביב. לקטינים מעצר בית הפעלת 
בבתיהמעצר. המודיעין אירגון 

במשא"ז. במדים המתנדבים יחידות פעילות מיסוד 
של הראשונה הרבשנתית התכנית "תירוש'/ תכנית שתקופת מאחר  רבשנתית תבנית הכנת
רנשנתית תכנית של הכנתה את המשטרה סיימה ב31.3.1985, לסופה מגיעה ישראל, משטרת
נושא את ומפתחת במשטרה הקיימים המשאבים את מנתחת זו תכנית רשת", "תגנית חדשה,
לגידול ישראל, מדינת של הפיתוח לתכניות בהתאם הבאות, השנים שבע למשך הסד"כ פיתוח תיכנון

הפשיעה. של המשוערת (להתפתחות האוכלוסין של ולפריסה
כמותיים מדדים בסיס על בנויה ,19911985 השנים בין לביצוע המיועדת זו, שבעשנתית תכנית

כעתיד. משטרה לשירותי הביקוש בתחום מצב הערכת לאור האחרונות, בשנים שפותחו
המשטרה. עבודת של יותר יעיל ביצוע שיאפשרו האמצעים ותוגברו ייעודי ציוד נרכש  לוגיסטיקה

הבאות: הפעולות בעיקר נעשו זה בתחום
הפגנות. לפיזור ציוד רכישת 

הישנים). הוילכורו מכשירי (במקום החבלה למערך וילבורו מכשירי רכישת 
"אסנת". תכנית לפי חדשות, במרכזיות ההצטיידות המשך 

המחוזיות. התנועה יחידות עבור ציוד השלמת 
חדשות. פטרול ספינות שתי קליטת 

 ובמקביל הדס", "תכנית עלפי המשטרה, כיחידות המחשבים לפריסת תכנית פיתוח המשך 
לשימוש. מיקרומחשביס הכנסת ע"י מהיח,ידות חלק חיזוק

עבודותו, תנאי ואת תיפקודו אופן את בחיל, האדם כוח איכות את להעלות כדי  אדם בכוח טיפול
הבאים: לנושאים דגש השנה ניתן

והגדלת שכונות), לקציני השתלמויות (כגון וההשתלמויות הקורסים מערך פיתוח המשך 
ובמכללה. בבא"ר הקיבולת

אימון. עזרי של ושיפור רכישה 
בגרות. ללימודי כיתות פתיחת 

באוני משטרה לימודי למיסוד הפעילות והמשך לשוטרים אקדמיים ללימודים תקציב הקצאת 
ברסיטה.

המשטרה, אל הנוער, ובמיוחד הקהילה, לקירוב המאמצים נמשכו  הקהילה עמ פע1לה שיתוף
שלהלן: בנושאים התמקדות תוך

הייעודיים. תפקידיה במילוי למשטרה בסיוע מתנדבים הפעלת 
עבודתה. ודרכי פעולתה תחומי כגון: משטרה בנושאי נוער בני הדרכת 

משטרה. בנושאי לציבור והסברה הדרכה פעולות ביצוע 

סיכום
משאבים בפחות הרבים, תפקידיה את למלא כדי מאמץ, כל להשקיע המשטרה המשיכה 1984 בשנת
ע"י במשאבים המחסור על להתגבר השכילה ישראל משטרת .1983 בשנת לרשותה שעמדו מאלה
בשטח והבולטות הנוכחות הגברת את לאפשר כדי המשאבים, של מחדש וויסות העבודה הליכי שיפור

הגילויים. אחוז הגדלת תוך בפשיעה, הלחימה והמשך

בברכה,

רבניצכ איבצן, אריה
הכללי המפקח
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יחידות עם משולבים בצוותים נעשה הארציות היחידות
השטח.

חקירות גורמי עם הפעולה ושיתוף הקשרים נמשכו השנה
והמכס. המסים רשויות לרבות למשטרה, שמחוץ ומודיעין

ותביעות חקירות מחלקת

תוך בהנחיה בעיקר התרכזה המחלקה של המטה עבודת
מקצועיות הנחיות פירסום לרבות שוטף, באופן תפקידית
הכוונה, וכן קבע), פקודות של (תיקון כתיבה ליחידות,
התביעות החקירה, יחידות עבודת לגבי ובקרה פיקוח

והנוער.

קטינים בדיקת בנושאים: הנחיות פורסמו השנה במהלך
החזרתו ואופן הערכתו צבאי, ציוד זיהוי אמת; במכונת
פירסוס מיוחדות; חקירה להוצאות קופה מיסוד לצה"ל;
חדש נוסח פורסם התיקשורת. בכלי נעדרים אודות מידע
החקירה. ביחידות ובקרה פיקוח דרכי הקובעת להנחיה

ותיכ המחלקה יזמה ההדרכה, בתחום הפעילות במסגרת
הארץ, בכל חקירות לקציני שבועות 3 בת השתלמות ננה
לקדם נועדה זו השתלמות הונאה. חקירות ניהול בנושא
ולהכ החקירות, קציני של המקצועית היכולת את ולפתח
בעתיד. זה פשיעה סוג עם להתמודדות קצינים עתודות שיר

יושמו ראויים, ופסקידין כבתימשפט שנקבעו הלכות
כגון: שונים בנושאים היחידה של מקצועיות בהוראות
מוות סיבת לחקירת בקשות בחקירה, תרשומת חובת

אליבי. בדיקת וחובת
סגירת סמכויות הוענקו השאר ובין קבע, פקודות פורסמו
מוסדו מסוימים. תפקידים לבעלי שונים בנושאים תיקים
תלונות קבלת ובנושא מוות סיבות חקירת בנושא הוראות

בהן. והטיפול

ביך בוועדות המשטרה בייצוג חלק נטלו המחלקה אנשי
מדיניות חשאיים, סוכנים בנושאים: הדנות משרדיות
עצורים. וליווי גנוב רכוש ירייה, כלי סמים, בעבירות תביעה

היחידות. להנחיית בסיס שימשו הוועדות סיכומי
ביחידות והבקרה הפיקוח נושא על השנה הושם דגש
החוקרים עבודת על הפיקוח דרכי בחינת ועל החקירה
שיש להשפעה התייחסות תוך השונות, המקצועיות ברמות
בוקרו זו במסגרת כולה. המערכת תיפקוד על לעבודתם
ותוצאותיה. עבודתן שיטות ונבחנו חקירה יחידות עשרות
פקודות של ביצוען לבדיקת ניתנה מיוחדת תשומתלב
כן השונים; והנוהליס אח"ק הוראות מח"ק, הנחיות הקבע,

היחידות. עבודת ועומס מוצגים חדרי נבדקו
בהגשת אחדות, אופרטיביות בחקירות עסקה המחלקה
בעררים בטיפול הליכים, לעיכוב נאשמים בבקשות המלצות

הפלילית הפעילות

חקירה תיקי 252,239 ישראל במשטרת נפתחו 1984 בשנת
הקודמת. השנה לעומת %5.2 של עלייה 

עבירות השונים: הפשיעה תחומי לפי התיקים חלוקת להלן
העבירות מכלל חמישיות כארבע מהוות עודן הרכוש
העבי מכלל 7.40/0 מהוות הציבורי הסדר עבירות ;(79.80/0)
מירמה עבירות ;4.20/0 מהוות הגוף כלפי עבירות רות,
.2.10/0 העבירות שאר ;1.7"/0 סמים עבירות ;4.80/0 מהוות
הקודמת, השנה של לזה כלל, בדרך דומה, ההתפלגות דפוס
המרמה עבירות במספר הירידה את להדגיש יש כי אס

התיקים. כל בסך היחסי ובחלקן
בשנה 23.0 לעומת 23.9 היה 1984 בשנת הגילויים אחוז
התי במספר לגידול לב בשים משמעותי השיפור הקודמת.
לעומת 1984 בשנת גלויים תיקים 60,363  הכלליים קים
התיקים במספר 9.50/0 של גידול וזהו ,1983 בשנת 55,090

הגלויים.
תחומי לפי שחלפה, השנה לעומת הגילויים, אחוזי שינוי
 דירה לבתי התפרצויות להלן: מפורט הבולטים, הפשיעה
של ירידה  עסק לבתי התפרצויות ;18.90/0 של עלייה
מתוך גניבות שינוי; ללא  רשות ללא ברכב שימוש ;4.20/0

.300/0 של עלייה  רכב

בצורה כי אף נמשכה, כי מראה בפשיעה המגמות בחינת
את שאיפיינה העבירות במספר העלייה מגמת מתונה,
בתוכ הפשיעה מתחזית מתונה זו עלייה האחרונות. השנים

"תירוש''. נית

במספר ,3220/0 של בשיעור הניכרת, העלייה לציון ראויה
ואת החשיפה עבודת את המבטאת בסמים, הסחר תיקי
חלה זאת לעומת משטרתיים. סוכנים של היעילה פעולתם
והיא בסמים, השימוש בתיקי %13.6 של בשיעור ירידה
המאמ מירב את להשקיע המשטרתית המגמה את מבטאת
וייבוא, ייצוא סחר, עבירות בחשיפת הסמים, בתחום צים
שימוש של עבירות וחקירת חשיפה חשבון על ואפילו

סם. ואחזקת
חרף זו, בשנה התבטא אח"ק מערך של ההתארגנות המשך
הניידות המעבדות מערך של הפריסה בהשלמת הקשיים,
שונים, מודיעין בתחומי ההיערכות בשיפור העבירה, לזירת
בעסקי הקשורות עבירות לחקירת ארצי מפלג ובהקמת

בשטחים. הקרקעות
סבוכות פרשיות של בחקירתן עסקו הארציות היחידות
נדרשה שבהן מתלונן, ללא עבירות גם כללו אשר רבות,
במקרים העבירה. ביצוע עצם לחשיפת מוקדמת פעולה
בעבירות אישום כתב הוגש ואף החקירה הושלמה רבים
גדול, בהיקף סמים וייבוא סחר בעבירות ומירמה, שוחד
רצח ובפרשיות רכב בזיופי מטבע, בזיופי גנוב, ברכוש בסחר
מעבודת חלק הארצי. הדרג טיפול את שהצריכו סבוכות,



עבודה קשרי התקיימו בבתיספר האלימות ובנושא הסמים
משרד עם עבודה נוהלי ונקבעו למשטרה מחוץ גורמים עם
הבינמשר הוועדה בישיבות השתתפו המדור אנשי החינוך.
בקרב הסמים בעיית עם ההתמודדות לצורך שהוקמה דית
בני בקרב ההסברתית הפעילות התרחבה כן מנותק. נוער
ההיבטים בנושא בעיקר שונות, חינוכיות במסגרות נוער
הסמים. בנושא הטיפול שבתחום והמשטרתיים החוקיים

הודרכו הנוער. לעובדי מקצועית הנחיה ניתנה השנה במהלך
עיון וימי השתלמיות נערכו חדשים, נוער עובדי והוסמכו
נושא לימוד להרחבת נעשה כן אלה. לנושאים שונות ברמות

המשטרתיים. הקורסים במסגרת הנוער

מערך של ומיסודו אירגונו להמשך המדור פעל 1984 בשנת
רישום ונוהלי עבודה נוהלי לקביעת התייחסות תוך הנוער

יעילים. ודיווח

מודיעין

התמקדה 1984 בשנת ישראל במשטרת המודיעין פעילות
עבירות הם בהם שהעיקריים שונים, פשיעה בתחומי

ובפיתוח. מטה בעבודת וכן והרכוש, הסמים

בעכריי בטיפול רב מודיעיני מאמץ הושקע הסמים כתחום
ועל גיסא, מחד ייבוא עברייני על דגש שימת תוך נים
חייבו, המודיעין מבצעי גיסא. מאידך סמים ומפיצי סוחרים
לסיכול זרות, משטרות עם משותפת עבודה רבים, במקרים

העבריינים. ולתפיסת סמים הברחות
את חייבה לסוגיהן, הרכוש עבירות תופעת התרחבות
ותפיסת עבריינים חשיפת לשם המודיעין מעורבות הגברת
זה. בנושא הנטל, בעיקר נשאה הבילוש זרוע גנוב. רכוש

המש בפעילות המודיעין שולב הקודמות, כבשנים השנה,
סבוכות. פשע פרשיות לפיענוח חקירתית, טרתית

התבטאה המודיעין, במחלקת שנעשתה המטה, עבודת
להכשרת והשתלמויות קורסים של רב מספר באירגון השנה
ושיטות שונות פעולה דרכי נוסו כן כמו מודיעין. אנשי

חדשות. עבודה

ההקמה תהליך נמשך אחדים: נושאים כלל הפיתוח בעילות
השטח, יחידות עבור ציוד'טכני נרכש הטכנולוגי; המדור של
מיחשוב תהליך נמשך מבצעית; לפעילות הוכנס והוא

המודיעין.

חנינה בבקשות חוותדעת ובהכנת לחקור שלא החלטות על
הציבור בפניות טיפלה המחלקה המדינה. לנשיא המופנות
ובבק הפלילי מהמרשם מידע קבלת בנושא שונים, וגופים
ומבתימשפט המשטרה מיחידות שהגיעו דין לחיקור שות

חשודים. להסגרת בבקשות וכן בחו''ל

נוער עבמיגות
באוכ ייחודי באופן מטפלים ישראל במשטרת הנוער עובדי
בחוקים מעוגנת זו עובדה .(18 גיל (עד הקטינים לוסיית
ובנוהלים ובהנחיות המשטרתיות הקבע בפקודות שונים
19 מס' תיקון על הכנסת החליטה 1984 בשנת המשטרתיים.
הורדת הינה שמשמעותו מה20.6.84, תשל"ז עונשין לחוק
חשיבות זה לתיקון .12 לגיל 13 מגיל הפלילית האחריות גיל

ישראל. במשטרת הנוער יחידות עבודת לגבי רבה

עיקריים: תחומים בשלושה מתרכזת הנוער יחידות עבודת
בשלושה נוער. עבריינות ומניעת פקחנות קטינים, חקירות
המקצו האתיקה לעקרונות רב משקל מיוחס אלה תחומים
הנוגע בכל פועלות ישראל במשטרת הנוער יחידות עית.
לחוקי בכפוף קטינים, ע"י המבוצעות עבירות לחקירת
פעולות נעשות הפקחנות בתחום המשטרה. ולהנחיות הנוער
ובתחום במצוקה, וקטינים עבירות מבצעי קטינים לאיתור
של כניסתם את היא_לצמצם ס3עילות מגמת  המניעה
תוך^ימנע"ות"מחיובם^ן^ילי העבריינות, קטינים_למעגל
נקיטת כגון צעדים ע"י הראשונות, עבירותיהם ביצוע בגין
הנוער עובדי מקיימים עבודתם לצורך איתביעה. הליכי
שירות  כגון בנוער לטיפול הרשויות עם שוטפים קשרים
רשות והשגחה, טיפול הנוער לחוק סעד פקידי לנוער, המבחן

ועוד. לנוער, משפט בתי הנוער, חסות
בנוש התמקדה הנוער ביחידות העבריינות מניעת פעילות
והפנייתם להידרדרות מועדים קטינים איתור  כגון אים
עבירות, למניעת במסגרות נוער בני קבוצות הולם, לטיפול
לענייני וחוגים חופים" "משמרות רכוש", "נאמני כגון:
המבצעים, שונות. מקומיות בוועדות והשתתפות משטרה,
ויחידות ילק"מ המקומיות הרשויות עם בשיתוף שנערכו
במיוחד. פגיעות אוכלוסיות בקרב גם התקיימו משא"ז,
נפתחו וכן לקטינים, תיקים 10.176 נפתחו 1984 בשנת
מתוך יחידות מ35 הגיעו (דיווחים איתביעה תיקי כ5,000
גלויים תיקים כ15,000 היו סה"כ משטרה). יחידות 48
פלי בתיקים קטינים 7,1(50 הואשמו זו בשנה .1984 בשנת
סה"כ איתביעה. בהליכי המעורבים לקטינים נוסף ליים,
נפתחו שלגביהן בעבירות קטינים 11,0000 מעורבים היו

איתביעה. הליכי פלילייםוננקטו תיקים
מדיניות בגיבוש השנה גם המשיך נוער עבריינות מדור
קיום על הקפדה תוך ישראל, במשטרת קטינים עם העבודה
בנושא המרחבים. בכל הנוער יחידות עם ושוטף קבוע קשר
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חדשים סמנים מספר לשימוש הוכנסו הביולוגית במעבדה
דם, כתמי בקביעת העידון רמת את המגדיל דבר דם, לסיווג

ורוק. זרע
ממוחשבות במערכות ההסתייעות גדלה השנה במהלך
במעבדת ניתוחו. או השוואתו מידע, לצבירת כאמצעי
אוסף מיחשוב בפרוייקט הראשון השלב הסתיים המסמכים
לבצע שניתן ההשערה את אימת זה שלב הגנובים. השיקים
במעבדת לאוסף. המגיעים שיקים של ממוחשבת השוואה
ה"לא התרמילים אוסף מיחשוב של בפרוייקט הוחל הנשק
לצביעת המשמשים צבעים של השוואתי ובמחקר נודעים"
מפעלים מתוצרת תחמושת, של קליעים וצווארי פיקות

שונים.

\ פלילי זיהוי

ומבצעים סיור

מבצעים
בעיקר סדר, אירועי של רב במספר התאפיינה 1984 שנת
הפעילות ה11. לכנסת הבחירות למועד הסמוכה בתקופה
עבודה, סיכסוכי כגון: נושאים כללה הציבורי הסדר בתחום
וחג ישראל חגי הערבי, במגזר אירועים בחירות, עצרות
אירו אבטחת כללה הפנים ביטחון בתחום הפעילות המולד.
שונים, ומועדים חגים לקראת הבט"ש מערך תיגבור עים,
ביקורי אבטחת וכן הבחירות, של התקין מהלכן אבטחת
במסגרת מערבגרמניה. קנצלר ביקור בהם אח"מים,
ימי "מאה במבצע חלק המשטרה נטלה היזומים, המבצעים
נטלה שבהם העיקריים, ההיקף רחבי המבצעים ניקיון".
לאירועי השנה יום במרץ, ה30 יום היו: חלק, המשטרה
ישראל וחגי מירון חגיגות העצמאות, יום ושתילה, סברה
אלה במבצעים ה11. לכנסת והבחירות המולד חג אחרים,
מבתיספר קורסים אנשי כולל רבים, שוטרים חלק נטלו
ומת הארצי מהמטה שוטרים מג"ב, יחידות המשטרתיים,
הקצאת עלאף נמשכה השגרתית הפעילות המשא"ז. נדבי
השנה הופעלו מג"ב יחידות השונים. למבצעים רבים כוחות
גס בלבנון. צה"ל בפעילות וסייעו וביטחון סדר באירועי

ונוחלים. פקודות ורועננו עודכנו השנה

סיור
השנה, גם פעלו המדינה, ברחבי הפרוסות הסיור, יחידות
הסיור בתחומי אדם, בכוח המתמיד המחסור למרות
ויזו תגובתיים סיורים הציבורי, הסדר שמירת הקלאסי,
הוקדשו ועוד. הוצל"פ, מעצרים, ביצוע מחסומים, מיס,
עסקו זו ובמסגרת האזרח, של חייו איכות לשיפור מאמצים
ובאכיפת לציבור, מידע במסירת נעדרים, בחיפוש היחידות
ציבו במקומות עישון למניעת והחוק הניקיון שמירת חוק
נוכחות להגברת פתרונות למציאת המאמצים נמשכו ריים.
אלה: תחומים בשני התמקדות תוך בשטח, הסיור יחידות

מישורים: בשני בעיקר התרכזה 1984 בשנת מז"פ פעילות
החקירה, ליחידות המחלקה שנותנת השירות שיפור ,

להת כושרן והעלאת הזיהוי יחידות עם הקשר והעמקת 1
האמצעים, מבחינת המקומית, ברמה הבעיות עם מודד

והידע. הציוד

ובי האצבע טביעות של המקומיים האוספים רמת שיפור
טביעות לגילויי בתרומתם גדולה לעלייה הביאו סוסם
פשעים של מקרים במספר הקודמת. השנה לעומת אצבע,
האצבע טביעות משווי ע"י המבצע, זהות נקבעה חמורים,
תרומה בכך ויש העבירה, ביצוע לאחר קצר זמן המקומיים,

חקירה. באמצעי ולחיסכון הציבור ביטחון לתחושת
השנה שנפתח פלילי, זיהוי במגמת חדש הדרכה מיתקן
רמת ושיפור המאמצים ריכוז איפשר הארצי, בביתהספר

הבסיסי. בקורס הזיהוי טכנאי של הכשרתם

מז"פ, במעבדות המדענים של והניסיון הידע ביסוס בצד
יכולת את המשפרים חדשים, מכשירים השנה נרכשו
הסימנים מעבדת עבור החקירה. צורכי על לענות המחלקה
חדש מיקרוסקופ למיקרואנליזה, מתקדם מכשיר נרכשו
מיקרוספקטרופוטו וכן זכוכית של השוואתיות לבדיקות
וצבע. דיו סיבים, של זעירים מדגמים לבדיקת חדיש מטר
אינ בספקטרופוטומטר הצטיידה האנליטית המעבדה
לסמים, הבדיקות רגישות את שיגדיל חדיש, פראאדום

ורעלים. נפץ חומרי

חדש, מיקרומחשב נרכש האלקטרוניקה מעבדת עבור
ייחו לבעיות ממוחשבות מערכות של עצמי פיתוח שיאפשר
מעבדת עבור ירי. שרידי של אוטומאטי חיפוש כמו דיות,
של ולהדפסה לפיתוח אוטומאטית מערכת נרכשה הצילום
טיב על רבות להשפיע אמורה והפעלתה בצבע, תמונות
עבירה. בזירות הקשורים ומוצגים, אירועים של ההנצחה



הצעות בניין; תוכניות של בדיקות 83 < מורשים בעסקים
לשינוי והצעות הציבור בטיחות בנושא תקנות לשינוי
מכבי המקומיות, רשויות הפנים, משרד עם בשיתוף חקיקה
ברי העוסקים לשוטרים הרצאות הספורט; ורשויות אש
המשטרה דרישות עלפי הציבור שלום אבטחת שוי.
מחוזי. בטיחות קצין גיוס כולל מקצועית, היערכות מחייבת

מו"מ צוות
והשתתף במשטרה שבוצעו בתרגילים חלק נטל הצוות
רחבי בכל שהתרחשו באירועים פעל הצוות בתיכנונס.
מו"מ בנושאי הרצאות ניתנו היחידות. דרישת עלפי הארץ,

וצה"ל. משטרה לגורמי
קבע כציוד שנקבע הציוד השלמת תהליך נמשך  אמל"ח

ובימ"מ. ת"א במחוז הנמצאות הצוות לערכות

ורישוי אבטחה
ייעוץ מתן כלהלן: המדור פעל והמיגון הרישוי בתחום
עבריי של ביצוע שיטות אחר מעקב שונים, לגופים מקצועי
בעקבות תחקירים עריכת במשטרה, המידע והפצת נים
עם מקצועיות בוועדות השתתפות ופריצה, שוד אירועי
פרטיים חוקרים ועדת והטכניון, התקנים כמכון  חוץ גורמי
חוק במסגרת נוספים עסקים הכללת וכן שמירה, ושירותי
רישיןנות נושאי של הפלילי הרישום נבדק עסקים. רישוי
פלילי. עבר בעלי של רישיונם איחידוש על והומלץ נשק
תקציבי ואושרו נבדקו והמיתקניס, האבטחה בתחום
אבטחה מערכי ותוכננו המאובטחים, לגופים האבטחה
בדיקות ונערכו חדשים קב"טים מונו חדשים. למיתקנים
מסוו ובמיתקנים האבטחה במערך לעובדים בטחוני סיווג
ולקצי המונחים לגופים ומודיעיני מקצועי מידע הופץ גים.
והשתלמויות קורסים התקיימו במשטרה. המקצועיים נים
ותר ביקורות נערכו והרישוי. האבטחה ולקציני לקב"טיס

המונחים. בגופים גילים

החבלה מערן
רקע על חבלה פיגועי 432 הארץ ברחבי בוצעו 1984 בשנת
עלייה דהיינו אשתקד, פח"ע פיגועי 340 לעומת זאת פח''ע,

.270/0 בת

תבערה בקבוקי השלכת מסוג: הפיגועים רבו שעברה כבשנה
 101) סרק מטעני הנחת אשתקד); 102 לעומת  135)

הפשיעה מיפוי ניתוח בסיס על הסיור הפעלת המשך 
סיורים, של מוקדם תיכנון תוך המשטרה, ומעלולי
ומתואם יעיל ניצול ותוך התגובתיים, לסיורים במקביל
וכל ניכר שיפור חל זה בתחום ואמצעים. אדם כוח של

מוקדם. לתיכנון בהתאם פועלות הסיור יחידות
הורחב השנה שכונות. קציני של הפרוייקט הפעלת 
בכל שכונות קציני 43 פועלים ובמסגרתו הפרוייקט
קציני של פעילותם כי מעידות התוצאות הארץ. רחבי
את ומגבירה המשטרה פריסת את מרחיבה השכונות

הציבור. לבין המשטרה בין הפעולה שיתוף
לצורך הסיור, יחידות פעילות על הנתונים ריכוז נמשך

הפעילות. של וכמותה סוגה מדידת
שב"ס, עם פעולה בשיתוף אינטנסיבי, טיפול ניתן השנה גם
התחנות על להקל במטרה בבתימעצר. העומס לנושא
נוס מרחביות ליווי חוליות הוקמו העצורים, ליווי בתחום

והעמקים. הגליל במרחבי פות

וכוננות אירגון
היחידות, בכל פתע וביקורות מתוכננות ביקורות נערכו
את לבדוק נועדו הביקורות התחנה. רמת עד המחוז מרמת

מטא'יר. פקודות של יישומן ואת היחידות היערכות
פח''ע, בנושאי תרגילים של ובהנחיה בריכוז עסק המדור
עם הפעולה שיתוף נמשך וחטיפה. המוני אסון ציבורי, סדר
העורף הכנת תרגילים, של וביצוע תיכנון בנושאי צה"ל
הראשוניות הפעולות נעשו צה"ל. של חירום וגיוס למלחמה
לטי המשטרה היערכות רעילים. בחומרים הטיפול בתחום
מקצועי. מטה גורם בקיום מותנית חמ"ר באירועי פול
עמ"ט הוכנה המיס, ונציב הארצי מל"ח מטה עם בשיתוף
נוהלים. ובעידכון משותפים בתרגילים עמם הקשר והודק
פקו עודכנו הפנים, ביטחון בתחום חדשות פקודות הופצו
לצה"ל, סיוע ופקודות מבצעיות פקודות מחדש ונבחנו דות,

משותפים. מתרגילים שהופקו לקחים סמך על

חיים בעלי
כלבים בהפעלת המשטרה, ליחידות סייע בעליחיים מדור
של במקרה עקבות גילוי נפץ, חומר גילוי הסמים, לגילוי
כן גוויות. וגילוי פליליים, אירועים בעקבות או נעדרים

ריח. זיהוי מסדרי בעריכת לסיוע זיהוי כלבי הופעלו

68 לגילוי שהביאו פעולות 2,742 המדור ביצע השנה במהלך
במהלך והרואין. אופיום של קטנות וכמויות חשיש ק"ג

נשק. וכלי גנוב רכוש גם התגלו אלו פעולות
חודשים, כ8 שנמשך כלבים נוהגי קורס התקיים השנה
שבהם בתחומים שירות, כלבי נוהגי לשמש שוטרים והכשיר
צה"ל עם קשרים וקיים ייעוץ נתן המדור המדור. עוסק
במבצעים. כלבים להפעלת הקשור בכל שונים, ומוסדות

ארצי בטיחות קצין
ייעוץ ומתן בטיחות בדיקות 159 ב: עסק ארצי בטיחות קצין
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משטרת השתתפה לציבור, וההסברה ההדרכה במסגרת
התנועה הזרמת שעניינן רדיו בתוכניות פעיל באופן ישראל

בדרכים. ובטיחות

רכב בעזרת והסמויה, הגלויה האכיפה פעילות נמשכה
וארציים, מחוזיים מרחביים, מרוכזים במבצעים שכור,
הבינעירוניים. ובכבישים בעיר) תנועה (יום הערים בתחומי
במבצעים בעיקר מסוק, בעזרת אכיפה נעשתה כן כמו

מרוכזים.

התעבורה. דיני באכיפת כ>%14 של עלייה נרשמה השנה
העיקרית ההשפעה שלהן תנועה, כדי תוך בעבירות העלייה
של ישירה תוצאה וזוהי כ240/0, היתה הדרכים, תאונות על

הית"קים). (תיגבור התנועה מערך הגדלת
סמכות משטרה לקצין המעניק החוק לפעול החל ב1984
אחת על יום, 30 למשך נהיגה רישיון מנהלתית לשלול
השנה במשך .(17 (תיקון חמורות תנועה עבירות משלוש
תוך עבריינים, נהגים לכ2,000 הנהיגה רישיונות נשללו

זו. בסמכות שימוש

באמצעים התנועה יחידות את ציידה התנועה מחלקת
אפו  השוטרים בטיחות להגברת אור, מחזירי חדשים:
ואבו למחסומים זוהרים תמרורים זוהרות, שרווליות דות,
פיקוח למכוניות הישנים המהבהבים הפנסים תאורה. קות
הבולטות את המגבירים חדישים, בפנסים הוחלפו בתנועה
הכול התנועה, לבוחני ערכות חולקו בכבישים. המשטרתית
בחקירת התנועה לבוחן המסייע המיוחד המכשיר את לות
(מכשיר שכרות לבדיקת ערכות הופצו דרכים. תאונות

נשיפה).

בישראל שהחלה בדרכים, הבטיחות למען הפעילות תנופת
בתחום אחדים להישגים הביאה האחרונות, בשנים
ירד השנתי ההרוגים ממוצע הדרכים. בתאונות המלחמה
בשנה, הרוגים 606 לעומת בשנה הרוגים לכ400 זו בתקופה

מ3096). יותר של (שיפור הקודמות השנים בארבע
המדי ברשימת החמישי למקום 1984 בשנת הגיעה ישראל
ביחס (הרוגים חברתי מדד עלפי בטוחות", ה"יותר נות
רמת עלפי הארבעהעשר, ולמקום האוכלוסייה), למספר

אשתקד). 66 לעומת . 71) והצתות אשתקד) 86 לעומת
בשנת הפח"ע פיגועי מכלל %71 היוו זה מסוג הפיגועים
 67) עלייה חלה חבלה מטעני הנחת בתחום גם .1984

אשתקד). 51 לעומת
המבוצעים הפיגועים באחוז העלייה מגמת נמשכה השנה גם
היו הפח"ע לפיגועי העיקרי היעד ועזה. שומרון ביהודה,
מקומיים, ותושבים בשטחים שסיירו הביטחון כוחות אנשי
הביטחון. וכוחות השלטונות עם פעולה בשיתוף החשודים
פיגועים סיכלה הביטחון כוחות ואנשי האזרחים ערנות
49.30/0 נוטרלו השנה הנפגעים. מספר את וצימצמה רבים
2 נהרגו השנה במהלך אשתקד. 29.40/0 לעומת  מהמטענים
ו79 הרוגים 11 לעומת פח"ע, מפיגועי 138 ונפצעו אנשים

אשתקד. פצועים
חשודים חפצים ב45,034 לטפל נקראו המשטרה חבלני
חשודים רכב כלי 15,064 ולבדוק אשתקד) 39,962 (לעומת
בדיקות 270,525 ערכו החבלנים אשתקד). 13,007 (לעומת

אשתקד). בדיקות 138,249 (לעומת ביטחוניות
פלילי. רקע על החבלה בפיגועי גם טיפלו המשטרה חבלני
261 לעומת פלילי, רקע על פיגועים 237 בוצעו השנה
הפיגו בהיקף הירידה למרות ירידה. חלה כלומר אשתקד,
החמורים: הפיגועים במספר עלייה חלה שרקעםפלילי, עים
55 והונחו אשתקד), 46 (לעומת רסס רימוני 82 הושלכו
הפיגועים במספר העלייה אשתקד). 32 (לעומת חבלה מטעני
נהרגו 1984 במהלך הנפגעים: במספר עלייה גררה החמורים
הרוגים 6 לעומת פליליים, מפיגועים 62 ונפצעו אנשים 8

אשתקד. פצועים ו107

ובאמצעים אדם בכוח להתעצם המשיך החבלה מערך
הארץ. ברחבי פריסתו את והרחיב מתוחכמים,

בדרכים התעבורה

הדר תאונות במספר 4.8"/0 של ירידה נרשמה 1984 בשנת
ירד ההרוגים ומספר ב4.20/0 ירד הנפגעים מספר כים.
הרכב כלי במצבת הנמשכת העלייה למרות זאת ב0/"8.3.

התשתית. בפיתוח הנמשך והקיפאון במדינה והנהגים
אדם בכוח תוגברו (ית"קים) המחוזיות הטקטיות היחידות
הבינעירוניים בכבישים ופעילותן אופנועים), (כולל וברכב
מרוכז, ככוח גם משמשות אלו יחידות היטב. מורגשת
מתוכננים במבצעים ארצית, לפקודה בהתאם המופעל
בתחום פעם כל ימים, כ3 למשך לחודש, אחת המבוצעים

אחר. מחוז

בנושא משא"ז אנשי להדרכת פעילות נערכה השנה גם
תוגברו, מתנדבות) תנועה (יחידות הית"מ יחידות התנועה.
בצמתים התנועה בהזרמת ישראל למשטרת מסייעות והן

התעבורה. דיני ובאכיפת עמוסים
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קשר עבודות
העבודות רוב נעשו הפיתוח, בתקציבי הרב הצימצום לאור
ביחידות הקשר שופר זו במסגרת השוטף. התקציב במסגרת
חברון, מג"ב השכונות, תחנת ת"א, עת'ין יפו, תחנת הבאות:
מג"ב הרצליה, תחנת ,207 אימונים שטח השרון, גזרת
יחידת בתים, תחנת אסקר, נקודת המחנות, תחנת צידון,
השרון, מרחב אניעם, מג"ב עזה, מג"ב זבולון, תחנת נתב"ג,
רכב בכלי אילת. ותחנת וזכרון בכרמיאל הקשר משרדי
ומכ ממא"לים הותקנו הית"קים, למערך שהוקצו חדשים,
קשר. בציוד שונים טיפולים אלף כ24 בוצעו קשר. שירי

(המ מדינות 30 מתוך נסיעה) לק"מ ביחס (הרוגים הסיכון
נתונים והאוסף באו''ם הקשור בינלאומי, לגוף דווחות
שנים כמה לפני כשעוד זאת, ותאונות). תחבורה בנושאי
("הגרועים") האחרונים המקומות באחד ישראל נמצאה

המדינות. 30 ברשימת

יחידות של מפעילותן היתר, בין נובעות, אלה תוצאות
העובדה עלאף וזאת ישראל, משטרת של והסיור התנועה
(מ539 הרכב בצי תקדים חסר גידול היה אחרונות שבשנים
שנת בסוף רכב כלי אלף ל730 1980 בשנת רכב כלי אלף

.(1983

אסנת תכנית
הגליל, במרחבי בפתחתקווה, מרד"מים והופעלו הושלמו
ציוד ונרכש ניידים חפ"קים 3 נבנו ת"א. מחוז ובמטה והנגב

וירושלים. חיפה מרחבי עבור קשר

הדרכה
לכ2,600 הדרכה ניתנה וכן קשר, קורסי סיימו איש 45

שונות. במסגרות משטרה, אנשי

ימי שיטור
חילוץ פעולות של הרב המספר בלט הימי השיטור בפעילות
שיט, וכלי אדם חיי בהצלת שנסתיימו  395  בים

למצוקה. שנקלעו

תקנות בתחום בעיקר והאכיפה, המניעה פעולות נמשכו
וספינה חדשות פטרול ספינות שתי נקלטו השיט. בטיחות
השנה בתחילת פעיל לשירות ותימסר הושקה שלישית

הנוכחית.

ונעשו המשטרתיים השיט כלי שופצו המשטרה במספנת
ביקורות ביצעה שיט כלי אחזקת חוליית במבדוק. עבודות
הזמנה ונמסרה מפרט הוכן הים. בבסיסי חירום ותיקוני
חידוש במסגרת כנרת, ים בסיס עבור חדשה ספינה לרכישת

בלאי.

ואלקטרוניקה קשר

הבאים; בתחומים הקשר עבודת התמקדה ב1984

מברקה
וכ200 מברקים מיליון כ3 עברו הטלפרינטרים במערכת
עברו הקשר במשרדי המותקנים במסופים שאילתות. אלף

שאליתות. אלף כ800

קווי קשר
בעיקרו שאופיין הקווי, הקשר בתשתית רב שיפור חל השנה
חדישות אלקטרוניות במרכזיות ישנות מרכזיות בהחלפת
אלקטרו מרכזיות הותקנו קשר. וקווי חיוג קווי ובתוספת
נתב"ג, יחידת ת"א, מעצר בית יפו, מטא"ר ביחידות: ניות
זכרון, תחנת טבריה, תחנת ביתלחם, מג"ב נתניה, תחנת

דן. ומרחב השכונות תחנת אופקים, תחנת
העתיקה, העיר תחנת חברון, מג"ב עבור: מרכזיות נרכשו

נצרת. ותחנת עפולה תחנת
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מיחידות וחיילים משא"ז כולל משטרה, מיחידות ושוטרים
צה"ל. של העורף

במסגרת שנערכו חינוך, בסדרות השתתפו מג"ב שוטרי
את והרחיבו צה"ל, של ההסברה ויחידות ישראל משטרת

הארץ. ידיעת וסיורי הרצאות עיון, בימי השכלתם
באליפות הראשון במקום הגבול משמר קלעי זכו השנה גם
בתחום שנים ארוכת במסורת המשיכו ובכך בקליעה, צה"ל

זה.

חובה שוטרי בו שפועלים החיל, של המגוון האנושי ההרכב
מיעוטים בני מבוגרים, ותיקים שוטרים לצד מאוד צעירים

הגבול משמר

של עיקרי נייד משימה כוח משמשות הגבול משמר יחידות
למשטרה ומסייעות הפנים, ביטחון בנושא ישראל משטרת

הציבורי. הסדר על ובשמירה החוק באכיפת

לצה"ל כסיוע השוטף, הביטחון בנושא החיל של פעילותו
העוסקים הגורמים כל להכרת זכתה המערבית, בגדה
פלוגה הקמת עם השנה התרחבה זו פעילות זה. לנושא

לגאוות תורם  יהודים לצד ובדואים צירקסים דרוזים,
והבנה, הדדי כבוד על המושתתים גומלין וליחסי החיל אנשי
על המוטלות המשימות של נאות לביצוע ישירות ותורמים

החיל.

האזרחי המשמר

ב83 המדינה ברחבי פרוסות האזרחי המשמר יחידות
אילת ועד בצפון מקצרין ועירוניות, מקומיות רשויות
מהרשויות, אחת בכל עיר מפקדת כוללות היחידות בדרום.
ועד  הקטנים ביישובים אחד מבסיס  כפופים לה אשר
365 קיימים סה"כ הגדולות. בערים הפעלה, בסיסי 15

הארץ. ברחבי שכונתיים הפעלה בסיסי
 איש כ70,000 המתנדבים מצבת מנתה 1984 שנת בסוף
כוננות: ביחידות מאורגנים חלקם ונוער. נשים גברים, בהם
הערים שבמפקדות כוננותלילה כתות ב433 איש כ6,350

מג"ב פלוגת של לפעילותה כתוספת עזה, ברצועת חדשה
צידון. בעיר בלבנון,

רחבי בכל יישובים 584 לאבטחת האחראי היישובים משמר
זה, במגזר הפשיעה נזקי את להקטין במאמץ פעל הארץ,
לבין החקלאית לתוצרת האחראים בין ותיאום שילוב תוך

הלאום. אדמות גזל בנגע בלחימה העוסקים הגופים

הקודמת השנה במהלך שהוקמו הגבול, משמר סיירות שתי
החוק, ואכיפת בפשיעה בטיפול המשטרה ליחידות כסיוע
הביאה פעילותן וכי מרתיע, גורם להוות בכוחן יש כי הוכיחו

עבריינים. למעצר

אבטחה לתפקידי שנועדה חדשה, יחידה הוקמה השנה
מג"ב ליחידות בכך והצטרפה הבית, בהר הסדר ושמירת

שונים. ואתרים חיוניים מתקנים המאבטחות נוספות,

פח"ע, באירועי לפעול הערוכה (הימ"מ), המיוחדת היחידה
במלחמתה ישראל משטרת של השוטפת בפעילות חלק נטלה
של ולמקצועיות למיומנות ביטוי בכך ונתנה האלים, בפשע

היחידה. שוטרי

אנשי את המכשיר בביתחורון, החיילי האימונים בסיס
סמלים קצינים, בהם איש, כ4,000 השנה אימן מג"ב,
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1,298 המונות (ית"מ), מיוחדות יחידות 37 הופעלו התנועה
בתח הסיור ומשרדי התנועה לשכות בהנחיית מתנדבים,
בהכוונת עסקו המתנדבים פעילויות. 21,490 וביצעו נות,
לנהגים ובהסברה בהדרכה מרכזיים, בצמתים תנועה
למניעת במבצעים החוק, לאכיפת בפעילות רגל, ולהולכי

במחסומים. ובביקורות דרכים תאונות
מתנדבים. 12 המונה ימי, לשיטור יחידה הוקמה כמוכן
הנתונה הכנרת, של המשטרה ליחידת מסייעת זו יחידה

וחגים. בשבתות מאוד רב בעומס

לקהילה סיוע בתמים פעילות
המשטרה בין טבעי גשר משמשים האזרחי המשמר מתנדבי
ובמקום מהקהילה וחלק מהמשטרה חלק הס והקהילה.
כקורבן (אם קונפליקט רקע על לשוטר, האזרח בין המפגש
שכם" אל "שכס לחימה של חיובי מפגש נוצר כעבריין), או
בקהילה. החיים איכות שיפור  משותפת מטרה למען
השנים נמשך הפכו השכונתיים ההפעלה מבסיסי רבים
בטיפוח עוסקים המתנדבים קהילתיים. מרכזים למעין
המשא"ז מפקדי רבים. בנושאים משטרה הקהילה קשרי
קהילהמשטרה, בנושאי מקצועיים מטה לקציני הפכו
פועלים, הס שבמסגרתן המשטרה ליחידות מסייעים והם
לקשרי היחידה של השנתית העבודה לתוכנית בהתאם

קהילהמשטרה.

והדרכה אימונים
בנוש למתנדבים אימון פעילויות כ54,000 התקיימו השנה
וביצוע בנשק שימוש השוטר; סמכויות שכללו: שונים, אים
צלפים; יחידת אימון כוננות; כתות אימון מטווחים;
מיוחדת והכשרה וסיוע, פיקוד לתפקידי מתנדבים הכשרת

המיוחדות. ליחידות
ובתי מה"ד בסיוע התקיימו, ביחידות, לאימונים בנוסף
שישה עד שלושה בנות השתלמויות המשטרתיים, הספר
ו713 סגל אנשי 351 השתתפו בהם שונים, בנושאים ימים

מתנדבים.

הדרכה

של מקצועית להכשרה ההדרכה, מערכת פעלה 1984 בשנת
הכללית, השכלתם ולהרחבת וקצינים סמלים שוטרים,
ובמוסדות המשטרתיים בבתיהספר מקצועיים, בקורסים
לנושא דגש ניתן השנה גבוהה. והשכלה בגרות בלימודי חוץ,
הבכי בקורסים הניהול תחום ובפיתוח הגבוהה ההשכלה
המקצועיים הקורסים של אירגוני לשיפור וכן רים,

והבסיסיים.

הארצי ביתהספר
בקורסים השתתפו שוטרים 305 שוראים. 651 בו הוכשרו

בביתם נשק מחזיקים הס השכונתיים. ההפעלה ובסיסי
מאורגנים איש כ2,600 הלילה. בשעות לפעולה ומוכנים
אותם עבודה, ובמקומות במוסדות כתותכוננותיום כ165

היום. בשעות להפעיל ניתן
ב29 המאורגנים צלפים, 256 המתנדבים על נמנים כמוכן
למש הסיוע בתחום הכוננות. בכתות המשולבות יחידות
יחידות השונות בערים הוקמו הייעודיים, בתפקידיה טרה
העוס ויחידות עבריינות למניעת יחידות במדים, מתנדבים

דרכים. תאונות ומניעת התנועה הכוונת בתחום קות

מרכזיים תהליכים שלושה בסימן עמדה החולפת השנה
.. האזרחי במשמר

ובפ האנשים בכמות המיוחדות, היחידות במספר גידול .
שימת . המתנדבים; של המקצועי הידע העמקת . ; ריסתו
אנשי במספר בכס/200 ירידה הייעודיים. בתחומים דגש
הביאה בשטח, העבודה על מאוד שהקשתה עובדה הסגל,
לסגירת וגרמה והשטח המטות ברמת אירגונייס לשינויים

המתוכננת. בפעילות ולצימצום הפעלה בסיסי

הבטחונית הפעילות
הארץ רחבי בכל מתנדבים כ2,300 מופעלים יממה מידי
התבצעו וכסה"כ למשטרה, והסיוע הביטחון בתחומי
3 4 בת משמרת היא (פעילות זו בשנה פעילויות 850,000

אחד). אדם של שעות
ובחלקה מניעה פעילות היא ברובה הבטחונית הפעילות
סיורים כללה הפעילות באירועים. בטיפול הקשורה פעילות
סריקות תצפיות; בדיקות; מחסומים; ורגליים; ממונעים
במקומות בשווקים, בטרמפיאדות, אוטובוסים, בתחנות
תורנו לילה; באכסניות ביקורות חינוך; ובמוסדות הומים
פעילות הערים; ובמפקדות ההפעלה בבסיסי מבצעיות יות
ובמס ובנסיעה, בחנייה באוטובוסים חבלה מטעני למניעת

אוטובוסים. כ70,000 השנה במשך נבדקו גרתה
9,0003 הביטחון סידורי על ומפקח מנחה האזרחי המשמר
ביקורות, נערכו זו במסגרת העירוני. במגזר חינוך מוסדות
חפץ גילוי באירועי הטיפול לבדיקת ופינוי ערנות תרגילי
הקשורים הגורמים כל והנחיית בבתיספר הדרכה חשוד,

בנושא.

עבירות במניעת למשטרה סיוע
המשטרה בפעילויות המתנדבים השתלבו השנה במהלך
התעבורה חוקי באכיפת ומניעתה, עבריינות לבלימת

דרכים. תאונות וממעת
במספר 41 (ימע"ר), עבריינות למניעת המיוחדות היחידות
בהנחיית פעילויות כ35,000 ביצעו מתנדבים, 804 והמונות
במרחבים, והימע'יר בתחנות, בפשיעה הלוחמה משרדי
ותצפיות. חיפושים מעצרים, כולל ומודיעין, בילוש בנושאי
במדים מתנדבים יחידות פועלות בארץ יישובים ב48
המתנדבים של פעילותם מתנדבים. 1,022 המונות (מתמ'יד),
סייעה העבריינות, ובלימת התנועה בתחומי במדים,
בנושא בשטח. הבולטות ובהגברת בעבודתה למשטרה
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שומרון ונפת עזה נפת
מתקיים לראשונה לשוטרים. בסיסי בקורס איש 17 הוכשרו
22 בו ומשתתפים מקומיים, לשוטרים קצינים קורס במקום
הושקע הקורס בהכנת ויהודה. שומרון עזה, מנפות חניכים
בא''ר של ותרגילים תורתי חומר בתירגום מיוחד מאמץ

לערבית.

אחרים הכשרה מוסדות
בקור 384 בצה"ל; בקורסים 307: איש 1,012 בהם הוכשרו
(מהם אזרחית במסגרת נהיגה בלימוד 321 אזרחיים; סים

.(114  נהיגה רישיון קיבלו

והשכלה חינוך
483 ללמוד החלו מרוכזות ערב בכיתות בגרות: לימודי
285 ללמוד החלו בוקר בכיתות < סיימו 257  שוטרים

איש. 216 למדו פרטית במסגרת ;282 וסיימו שוטרים
באוניברסיטאות למדו שוטרים 147 גבוהה: השכלה לימודי
125 שפות: לימודי הפתוחה. באוניברסיטה  ו63 שונות,
שוטרים 21 סיימו; ו73 מרוכזות, בכיתות למדו שוטרים
בכיתה למדו משטרה קציני 15 פרטית; במסגרת למדו
באוניברסיטה. אנגלית מלימודי "פטור" לקראת מרוכזת
שוט 606 השתתפו בירושלים, שנערכו חינוך, סדרות ב20
משטרתיים, בקורסים שנערכו חינוך, סדרות ב22 ריס.

שוטרים. 647 השתתפו
משטרתיים, קורסים לחניכי שהתקיימו עיון, ימי ב5

חניכים. 178 השתתפו

בתיספר לתלמידי הסברה
ובד"א, משטרה קציני בידי נעשתה ההדרכה פעילות
ניתנה ההדרכה בתיספר. ב733 וי"ב יי זי, כיתות ב3,368
התקיימו למדריכים השתלמויות תלמידים. לכ100,000

במחוזות.

משטרה לקציני אקדמיים לימודים
קציני כ24 ללמוד החלו ה'תשמ"ה הלימודים בשנת
תואר לקראת המשטרה, של ובמימון בהכוונה משטרה,

כשנתיים. יימשכו הלימודים ב.א.

הסברה
ישראל משטרת עיתון את ערכה ההסברה חוליית
פורסמו כמוכן שבועות. 6 מדי לאור היוצא "מראות'/
הבחירות וביניהם שונים, בנושאים ולשוטר למפקד דפים

לכנסת.

הפעלה תורת
תכנית של ובעידכון בגיבוש עסק הפעלה תורת מדור
השנה מקצועיים. ומבחנים קורסים להשתלמויות, ההדרכה
ידע ריענון שמטרתם עיון", "ימי ובמרחבים במחוזות נערכו
"הבחירות בנושא תורות נכתבו משטרה. בנושאי השוטרים

בהשתלמויות סמלים. בקורסי ו349 ומקצועיים, בסיסיים
צה"ל. חיילי מתוכם 61 איש, 576 הוכשרו אחרות מקצועיות
125 מתוכם: הזוטרים, הקצינים קורסי את סיימו איש 212
מקוצר בקורס  59 במודיעין,  30 היעודי, במגזר 
את החלו איש 99 לקצונה. הסמכה בקורס  ו28

ב1985. להסתיים המיועד קצינים, בקורס הכשרתם

משטרה לקציני המכללה
לומדים נוסף ובמחזור ומטה, פיקוד קורס סיימו קצינים 26
23 לקצינים. ייעודי מתקדם קורס סיימו איש 42 איש. 26

סיימו איש 17 לקצינים. מקוצר מתקדם קורס סיימו איש
בהשתלמויות השתתפו קצינים 40 אדם. כוח קציני קורס

שונות.

הגבול משמר של האימונים בסיס
שונים. באימונים איש 4,108 הוכשרו חורון, בבית בבסיס,
 1,366 בקורסים, השתתפו 1,086  מג"ב שוטרי מבין
איש 138 יחידות. באימון  ו1,074 בהשתלמויות

בהשתלמויות  424 משטרה, חבלני בהכשרת השתתפו
צה"ל. לחיילי בהשתלמויות  ו20 משא"ז לסגל

משטרתית לנהיגה ביתספר
בקור משטרתית, ובנהיגה מונעת בנהיגה השתלמו איש 364

ימים. 10 בני סים

המחוזיים הספר בתי
איש: 4,239 והשתלמו התאמנו המחוזיים בבתיהספר
ת"א המחוזי בביה"ס 1,653 הצפוני, המחוזי בביה"ס 1,462

הדרומי. המחוזי בביה"ס המרכז, מחוז אנשי כולל ו1,124,
לראשי בהשתלמות איש כ50 הוכשרו לראשונה, השנה,
בהשתלמות איש 24 לראשונה הוכשרו כן ניהול. משרדי

הונאה. לקציני

בןגוריץ התעופה נמל
34 הוכשרו* גבולות, בקרי במגמת בנתב"ג, בקורסים

שוטרים.
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המע בבניברק, תמיין מרכז הופעל ותיפקוד. מבנה מבחינת
למשטרה למתגייסים והעיפרון", ה''נייר מבדקי כל את ביר
האבחנה חוליית ובכירים). (זוטרים לקידום ולמועמדיס
ההתאמה ומבחני בי שלב מבחני את ביצעה והמבדקים
כ1,200;  גיוס להלן; כמפורט סיפיציפיים, למקצועות
 אי ייעודי ;120  מינהלי כ320;  בכירה קצונה

כ90.  מקצועיים כ300,  ב' שלב כ600;
כמת לקצונה, המיון מערכות בשיפור עסקה הכוונה חוליית
מיון מערכת הוכנה שבוצעו. המחקרים תוצאות עלפי חייב
וטופסי מצב מבחני ושופרו שופצו למג"ב. וניסיונית חדשה
בדרגת (קצינים שטח מעריכי והופעלו הוכשרו הערכה.
נוספים, שטח מעריכי יוכשרו העתיד המצב במבחני סנ"צ}.
במיון. הסדיר שיתופם שיאפשר דיו גדול מאגר ליצור כדי
מתגב המחוזיים, הפסיכולוגים של גיוסם תהליך סיום עם
בינם הגומלין ויחסי התפקידים הגדרות עבודה, נוהלי שים
בכ,לל המדור לבין ההדרכה, בבסיסי הפסיכולוגים ובין
בנושא ההנחיה פעילות נמשכה בפרט. ההנחיה וחוליית

שונות. משטרתיות במסגרות ההתנהגות, מדעי

דת
הדרכה בתחומי פעלה ושב"ס למשטרה הראשית הרבנות
עיון ימי והתקיימו הרצאות, נערכו השוטר. ורווחת רוחנית
שבת בישראל, המשפחה  כגון ובנושאים יהודית בתודעה
למחוז ליהדות סמינר בשילוב נופש אורגן מצוות. וקיום
מצוות" "עול מבצעי וכן ולמג"ב, המרכז למחוז הצפוני,
מאמץ הושקע ובמג"ב. המחוזות בכל השוטרים לילדי
ותיבות ארונות לנצח, סוכות ועשרות מזוזות מאות ברכישת
הודפסה לפסח. והגדות חדשות כתובות הודפסו קודש.
פעילות התקיימה אבלות". ומנהגי "דיני חוברת מחדש
וקורסים והשתלמויות כשרות ביקורות כגון שוטפת
לוויות ולהבדיל, ושמחות, חתונות נערכו כשרות", ל"נאמני
הרבניים הדין בבתי רבות אישיות בעיות טופלו ואזכרות.
תשמישי לרכישת הנחה אישורי וניתנו הארץ, ברחבי

חדשים. כנסת בתי נפתחו קדושה.

ארכיון
התיקיונים, ככל חדשים תיקים אלפי נפתחו 1984 בשנת
של וגניזה רישום תיוק, משלוח, בקבלה, הטיפול נמשך
התי של האיחסון שטח שבוע. מדי מסמכים אלפי עשרות
מטר 1,800  מזה רץ, מטר ל3,400 הגיע במדפים קים
הסגורים התיקים כמות במגנזה. מטר ו1,600 בתיקיונים

טון. ל7 הגיעה הופקדו או שנוערו

ומפוט' מושעים בשוטרים טיפול ההמלטות; ואחר הטיפול
לטכסים אחריות ופליליות, משמעתיות עבירות בגין ריס
בנושאי ובקרה פיקוח ישראל; במשטרת נערכים אשר
כל של הסבה בוצעה ארצית. משמעת חוליית ע"י משמעת
נשפטו למשמעת בתי"דין ב44 למסופיס. המשמעת עבירות
אנשי 41 לדיון ממתינים תיקים וב19 משטרה אנשי 74

אדהוק. נוספים למשמעת בתידין 4 הוקמו משטרה.

וגמלאות רווחה
דירה, בשכר להשתתפות לזכאות הקריטריונים שונו השנה
לאיזור שהועבר מי על כיוס חלה הזכאות בפה"ק. ופורסמו
סכומי עודכנו במקביל המערכת. דרישת פי על אחר מגורים
פעמים עודכנו ההלוואות סכומי ד/חדר. לשכ" ההשתתפות
אגף עם הקשר הודק בעתיד. גס תימשך זו ומגמה אחדות,
מהיר לטיפול להביא במגמה הביטחון, משרד של השיקום
בגין בנכות להכרה תביעות 477 הוגשו שנפגע. בשוטר ויעיל
משרד ע"י בשאירים, להכרה תביעות ו12 חבלות או מחלות
ע"י חולקו השנה גס איש. 485 לגמלאות פרשו הביטחון.
וסוה שוטרים לילדי מילגות והסוחר השוטר למען הוועד
שהתבלה, מועדונים ריהוט לחידוש גם פעל הוועד ריס.

חדשים. מועדונים ולציוד

רפואה
מערך של מחרש האירגון הליכי הסתיימו 1984 בשנת
שופר רפואה. לנושאי הנוגעות הפקודות כל והופצו הרפואה,
ובתיהספר, מג"ב לשוטרי הניתן הקליני הרפואי הטיפול
החולף הזמן משך מוגבלים. לגבי הייעוץ שיטות ושופרו
אולם קוצר, ורי'מ בפני להעמדתו עד לור"מ מועמד מבקשת
ע"ח מומחים ייעוץ לקבלת ההליכים נסתיימו לא עדיין
שבהם והאימונים המבצעיות הפעולות בכל המשטרה.
עמד להיפגעותם, חשש בהם ושהיה שוטרים, השתתפו
אשר ואמבולנסים, וחובשים רופאים מערך המערכת לרשות
לבדי המרכז האירוע. במקום בשוטרים וטיפול סיוע הגישו
הטי .40 לגיל מעל שוטרים לבדוק ממשיך תקופתיות קות
עדיין אולם שיפור, בהליכי העת כל נמצא בעצורים פול
חובשים תקני מיעוט עקב שונים, טכניים קשיים קיימים
קורסי ערכה ראשונה" "עזרה הדרכת חוליית המעצר. בבתי
שוטר לכל המיוערים שעות, 24 בני בסיסית ראשונה עזרה

שוטרים. 800 בהם והשתתפו מבצעי,
קודי והכנסת מחלה ימי מיכון במבצע הוחל 1984 בסוף
,1985 שנת תום עם לקבל, כמגמה למחשב, ספציפיים מחלה
יחידות במ"י, התחלואה מצב לגבי ועדכנית ברורה תמונה
העיקריים. המחלה וסוגי במיוחד, גבוהה התחלואה שבהן

אית1ן תיכנון,
ממוכן ומידע פסיכולוגיה

הרב התכנית נהכנת התרכזה במנת"א הנוטה עבודת עיקר החישה, במתכונתו פסיכולוגיה מדור גובש 1984 בשנת
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לצורך והקידום'', הסיווג ילקוט ב"הודעות הכתוב לבין
בתחום הפעילות נמשכה בו. הכלולים הנושאים הבהרת
אכ"א הודעות 52 חדשות, קבע פקודות 21 ופורסמו המיכון
הליכי ולפשט לעדכן להסדיר, הבאות שינון, הודעות ו45

עבודה.

אדם כוח וויסות בפרט טיפול
מוגברת היערכות חייב השנה, בתחילת הרמ''מ פירסום
ביחידות הביקורים נמשכו השוטרים. וכויות למיצוי
רוא הביקורת במהלך ותחנה. לישכה לרמת עד המשטרה
מהשוט לחלק בעיותיהם. את ששטחו רבים, שוטרים יינו
עקרוניות, שבעיותיהם אחרים, ולגבי מיידי פתרון ניתן רים
נבדקו אדם. כוח תיכנון מחלקת לטיפול הנושא הועבר
הסיווג ובין בפועל לעיסוק בתקן השיבוץ בין איהתאמות
מגמת נמשכה בפועל. לעיסוק או בתקן לשיבוץ המקצועי
העבודה מפקודת כנגזר וההתייעלות, התקנים צימצום
פעילות נעשתה מכך וכתוצאה תקציביים, ומאילוצים
לנושא סמכויות ביזור נעשה אדם. כוח לויסות אינטנסיבית
וההנ ההדרכה הוגברה השטח. יחידות לכל בד"א, קידום
תוך מסופים, מותקנים שבהן האדם, כוח ליחידות חייה,
הנתונים במאגר הרבים והתוספות השינויים על עמידה

הממוכן.

קצונה
לקציני אקדמיים לימודים מסלול לראשונה נפתח השנה
נעשתה והמיון האיתור פעילות ת"א. באוניברסיטת משטרה
גיוס במסלול הוחל מה"ד. עם בשיתוף הסגל מחלקת ע"י
וזאת ישימה, אקדמית השכלה בעלי חדשים לעולים מיוחד
במסלול גויסו כה עד עלייה. לקליטת המשרד אס בשיתוף

חדשים עולים 3 זה

שוראימ קליטת
האח"ק. ובמסלול האג''מ במסלול שוראים קליטת נמשכה
שוראיס ו88 לאג''מ 397 מהם שוראים, 485 גויסו השנה

בשירותם. ממשיכים השוראים מקרב 451 לאח''ק.

ושיחרורימ גיוסים
התפטרו מהם .1,201 ושוחררו שוטרים 1,451 גויסו השנה
אחרות מסיבות ושוחררו ,483 לגמלאות פרשו שוטרים, 634

.84 
של השנייה במחצית שהוטלו הגיוס, על ההגבלות למרות
חלקם .1983 של לזה השנה המגויסים מספר דומה ,1984
היי במגזר לשירות התגייסו כ900/0, המגויסים, של הגדול
ובמיוחד המשתחררים, במספר כללית ירידה חלה עודי.
לגמלאות. שלא המשתחררים במספר החדה הירידה בולטת

ומשמעת משטר
יחיד; דן בפני שפיטה בנושאי הדרכה כדלקמן; פעל המדור
קצינים בתיקי טיפול בודקות; וועדות בודקים קצינים מינוי
אחר מעקב מהמחוזות; הגיעו אשר בודאות וועדות בודקים

שיחון לאור הוצא ישראל". במשטרת ו''ההדרכה לכנסת11
מילון לאור הוצא וכן בשטח, השוטרים לשימושי עבריערבי
בהכנת גם עסק המדור ואנגלית. ערבית בעברית, לשוטר כיס
מערכי ובכתיבת שיעור, מערכי וקטלוג קורסים קטלוג

שונים. בנושאים שיעור

ופירסומים עריכה
גרפי ביצוע בעריכה, עסקה ופירסומים עריכה חוליית
פקו ''הערכת חוברת שונים: פירסומיס של לאור והוצאה
רכב מכונאות מונעת, נהיגה בנושא הדרכה חוברות דים",
פקודות ועידכוני אח"ק, חוזרי הסברה, דפי מבצעית, ונהיגה

המשטרתיות. הקבע

קליעה
המשטרה מחוזות במסגרת בירי התאמנו 1984 שנת במשך
המש הנשק כלי בשלושת שוטרים כ8,100 הארצי והמטה

עוזי). ותמ"ק אקדח סוגי (שני טרתיים
השנה בקליעה. והשתלמויות בקורסים הוכשרו איש כ200
הקליעה ומדריכי "גליל", רובה המשטרה לשירות הוכנס

זה. בנשק בשימוש השתלמות עכרו ביחידות
שני נרכשו חדש. צלפים רובה לשימוש הוכנס במשא"ז
ביתהספר ועבור הימ''מ עבור  אלקטרוניים מטווחים

מבצעי. לכושר

אדם כזה

שוטפים, בנושאים לטיפול נוסף הקדיש, אדם כוח אגף
ביניהם: חשובים, בנושאים לטיפול מיוחדים מאמצים
דגש מתן תוך האנוש, במשאבי הטיפול הליכי וזירוז ייעול
הטיפול שיפור ומיכון; נוחלים, פקודות, של להיבטים
הכנה זכויות, מיצוי כמו בתחומים שהתבטא בפרט,
עם הפעולה שיתוף העמקת האדם; כוח ותורת לפרישה
למפקדים. הסמכויות ביזור תהליך והמשך השטח יחידות

אדם כוח תיכנון
לקביעת בסיס שישמשו עדכניים, נתונים לאיסוף דגש ניתן
והאיר הפרט ברמת ולתחזיות האדם כוח בתחום מדיניות
בניית תחנה, מפקד לתפקיד קידום מסלול בניית כולל: גון,
1985 לשנת גיוסים תחזית הרפואה, למקצוע קידום מסלול
הליכי שופת .1985 לשנת הדרכה צורכי תחזיות וריכוז
פורסם  שונים בתחומים המשטרתי האדם בכוח הטיפול
והקידום הסיווג ילקוט אורגן חדש, תקופתית הערכה גיליון
עוקדן, של ובפירסומו בגיבושו השאר, בין שהתבטאה,
הפקו כלל ואת המשטרתיים המקצועות כלל את המקבץ
תשתית, עבודת ובביצוע בדבר, הנוגעות וההודעות דות
וההכשרות התקינה השכר מערכת בין משותף מכנה שיצרה
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ליוו של בתחום בניסוי והוחל הצפוני, במחוז קטינים
בוגרים. עצורים

ביי היו, תוא"ר מחלקת עסקה שבהם נוספים נושאים
בדיקי במשטרה, מטבחים לתקינת מפתח קביעת השאר,
ובדיקה בנתב"ג סמים כלבי הפעלת של וכדאיות יעילות
לשיפורה הצעות והגשת במשטרה הדלקומטים מערכת
להמל ובהתאם במשטרה, התיוק שיטת בדיקת הסתיימה
תיפקון נבדק בנדון. הפה"ק לשינו הצעה הוגשה צות
לחיוול, המלצות והוגשו נעדרים, חיפוש בנושא המשטרה
בטי תוא"ר, מחלקת אח"ק. בתוך מחדש ולאירגונ1 הנושא
ביצעו אוטומאטי) נתונים לעיבוד (המרכז מענ"א עם תוף
המל והגישו בת"א, פליליות תביעות במפלג או"ש בדיקת

המפלג. מזכירות של מחדש לאירגון צות

מערכות וניתוח ביצועים חקר
מער וניתוח ביצועים לחקר היחידה השקיעה 1984 בשנת
תכנית רשת", "תכנית בהכנת מאמציה עיקר את כות
"תכנית .19911985 לשנים ישראל, למשטרת רבשנתית
עלפי מ"י, של המבצעי הסד"כ בפיתוח התמקדה רשת"

בשנים ופותחו שגובשו פעולה, ועקרונות כמותיים מדדים
ע"1 שהוצגו התקציביים באילוצים ובהתחשב האחרונות,

האוצר. משרד

משרדי של הפיתוח תכניות רוכזו התכנית בניית במסגרת
תיי אוכלוסיית (כגון: תשתית בנושאי השונים הממשלה
ע( המשפיעות תכניות וכד'), התיישבות, תעשייה, רות,
הצר נותחו בהמשך משטרה. לשרותי העתידיים הביקושים
נפות, אח"ק, (אג"מ, השונים במגזרים המשטרה של כים
שהוכנו נמ"טים בסיס ועל ומינהלה), סיוע משא"ז, מג"ב,
האחרונות, בשנים במנת"א שפותחו כמותיים ומדדים

מגזר. לכל הדרושים המשאבים נקבעו
עם בשיתוף פרוייקטים ללוות היחידה המשיכה במקביל
בדיקח ביניהם: לה. ומחוצה במשטרה שונים גורמים
עליח בדיקת חוץ, גורמי ע"י משטרה רכב תחזוקת כדאיות
איתר ובדיקות שכונות קציני פרוייקט קשר, ציוד תחזוקת
עצורים ליווי מערך של ובחינה תיכנון כגון: וכלכליות, ניות
מערן נבדק וכן הצפון. ובמחוז השפלה במרחב נבדק (הנושא
של השוואתית בדיקה ולשב"ס), למשטרה המשותף הליווי
פגז). פיאסטה, (רנו, במ"י רכב של ותחזוקה רכישה עלות

 1985 לשנים רשת" "תכנית ישראל, משטרת של שנתית
מצורכי המתחייבים אירגונים שינויים ובביצוע ,1991

השטח. יחידות

ואירגון תיכנון
שהתבססו אירגוניים, שינויים במשטרה בוצעו 1984 בשנת
מקיפות, מדעיות ובדיקות ההתייעלות, מגמת המשך על
במטרה לה, ומחוצה במשטרה מומחים גורמים ע"י שבוצעו
של המשתנים הצרכים על שיענו תקינה, מפתחות לקבוע
כרמון דו"ח המלצות יושמו זו במסגרת כולה. המערכת
מערך מחדש אורגן התחבורה. מחלקת של מחדש לאירגון
הופעלו, אשר הית"קים והורחבו מוסדו הבינעירוני, התנועה
תפיסה ביטוי לידי באה ובכך ניסיונית, במסגרת לכן, קודם
התנועה חוקי לאכיפת המשטרה התארגנות של חדשה

הדרכים. בתאונות ולמלחמה
המורכבת פעילותו ומסגרת ,4 מחטי'ב מחדש אורגן במג"ב
סיירת הוקמה הדרומי. המחוז מרחבי כל את עכשיו מכסה
בפשיעה, במלחמה הצפוני המחוז לתיגבור נוספת, מג"ב
והמשימות הייעוד עלפי בנתב"ג, י"א פלוגה מחדש ואורגנה

לתפעולה. שנקבעו

קרקע בנושאי הונאות בביצוע למלחמה השנה שניתן הדגש
מיוחד חקירות מפלג בהקמת התבטא ושומרון, ביהודה

אלה. בעבירות לטיפול
המינהלי, במגזר תפקידים תקני שינוי של המגמה נמשכה
כך וע"י הייעודי, במגזר תפקידים איוש איפשר פינוים אשר

ותיגבורו. חיזוקו 

ואירגון תיכנון מחלקת הכינה שנה, כבכל ,1984 בשנת
פקודת את  ובעקבותיו האירגוני, המתווה את (תוא"ר)
שתואמה הפקודה, ישראל. משטרת של השנתית העבודה
הבסיס את מהווה והמתוקצבת, והמחוזות המטה גורמי עם
שנת לכל ישראל, במשטרת ומתוכננת מאורגנת לפעילות
המשי ביצוע אחר עוקבת ואירגון תיכנון ומחלקת העבודה,

המתוכנן. הזמנים לוח עלפי בה, המופיעות מות
ניירות נכתבו תיכנון, עבודות בתוא"ר בוצעו החולפת בשנה
להחלטות בסיס שימשו אשר או"ש, בדיקות ונערכו עמדה
במערכת האירגוניים השינויים קביעת שעניינן הפיקוד,
המשטרתית הפריסה התוויית חדשות, יחידות והקמת
העיקריים הנושאים בין ליחידות. המשאבים וחלוקת
תקני מערך של מחדש אירגונו היה תוא"ר, עסקה שבהם
רבשנתי תקן עלפי המיוחדים, והאמצעים הנשק הרכב,
בתחומים הקשורות המערכות מיחשוב כולל כוננות, ומערך

אלה.

יצר אשר שירותים, איזרוח בוצע פיהם ועל כללים נקבעו
המבצעי. למגזר אדם כוח שיאי להעברת נוספים מקורות
המשטרה יחידות כל של לפריסה מיתאר תכנית הוכנה
הרחבת של לפרוגרמה נךבך נוסף נקודה. לרמת עד בארץ,
נבדקו המשטרתיים. בתיהמעצר תקנון הושלם המטא"ר,
מסק והוסקו בבתימשפט השמירה של והצרכים האירגון
עצורים ליווי של מימדים רחב ניסוי נערך בנושא. נות
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נוסף יתרון חיצוניים. שירותים בנותני תלות ללא המרכזית,
נושא  ספקים בחשבוניות לטיפול הזמן משך קיצור הינו

אינפלציה. בתנאי חשוב
תשלומים בוצעו 1984 לספטמבר אפריל שבין בתקופה
חשבו כ800 חשבוניות. כ13,000 ושולמו ספקים לכ2,500
כ500 של בסך תשלומים ונגבו שונים לחייבים נשלחו נות
משרדי מ14 הכנסות בקבלת טיפלה החשבות שקל. מיליון
כ200 מועסקים שבהם ציבור, מוסדות ו14 ממשלה
הזכ יישובים לכ350 תשלומים העביר המדור שת"מיס.

בטחונית. תאורה לצורך לכך, אים

והכנסות הוצאות
התק על פיקוח של מערכת הפעיל והכנסות הוצאות מדור
שוטרים של גדולים ממעסיקים הכנסות בגביית ועסק ציב
בוצעו אפרילנובמבר, חודשים, 7 של בתקופה בשכר.
והזמנות דרישות כ2,000 טופלו כלהלן: הפעילויות במדור
פקודות כ100 הוזמנו מחלקתיות, הזמנות וכ2,000 מרו"ס
ממוכנות; כ7,800 מהן המחאות, כ11,000 הוצאו תקציב;
טופלו קבלות; וניפוק המחאות של הפקדות כ3,000 בוצעו

במדור נערכו קודמות, כבשנים סילוקין. פקודות כ600
משטרת ע"י המאובטחים חוץ מוסדות ל38 חשבונות
מיוחד לטיפול המדור נערך השנה נגבתה. ותמורתם ישראל,
השונות: ההקפאה בתקופות ההתקשרויות, הקפאת בנושא
עד  84 ונובמבר ,84 אוגוסטאוקטובר ,1984 יולי חודש

.1985 ינואר סוף
התק על המשטרה, מחלקות לכל חודש, מידי דיווח המדור
לארבעה המדינה תקציב חלוקת עקב לרשותן. העומד ציב
נערך בתקציב, התייקרויות תוספות עידכון לשם רבעונים,
ואירגון תיכנון מינהל עם בשיתוף בעידכונים לטפל המדור
במקום בשנה פעמים ארבע ותיקצוב, לתיכנון והיחידה
בשיתוף המדור, קודמות. בשנים היותר, לכל בשנה, פעמיים
פועל האוצר, במשרד הכללי החשב עם ובתיאום מענ"א עם
הזמנות ולשיערוך תקציב לשיערוך מיוחדת תוכנית לבניית

אוטומטאי.

משכורות
נלוות ותוספות שכר בתשלום המדור טיפל ב1984
גמלאות ובתשלום פעיל בשירות משטרה אנשי לכ18,000

אוטומאטי נתונים עיבוד
אוטומאטי נתונים לעיבוד במרכז נמשכה 1984 בשנת
הנתו תקשורת בתחום התשתית פיתוח של המגמה (מענ"א)
המאפ תקשורת, מחשבי בצמתים הותקנו זו במסגרת נים.
כך וע"י הנתונים, העברת מהירות הגברת השאר, בין שרים,
הקיימת, לרשת תקשורת קווי הוספת התגובה, זמן קיצור
שליטה מערכת פיתוח הראשיים, התקשורת עורקי גיבוי

התקשורת. רשת על מהמרכז החולשת ובקרה

בנפות במרחבים, המודיעין יחידות כל חיבור הושלם השנה
ברוב הממוכנת. למערכת ובמחוזות, שומרון) לנפת (פרט
מחשב. באמצעות לעבודה הידנית העבודה הוסבה היחידות
ביניהן: ,1985 שנת מתחילת שיופעלו חדשות מערכות פותחו
ביטחון מערכת מז"פ, לשימוש (גיבקות) מכפתים מערכת
ו\ו0) £1\וו1 ) מקוונת קליטה ומערכת ממיץ, לשימוש שדה
הוכנה ביחידות. להפעלה מעצרים, דיווח של 
לשימוש אדם, כוח הכשרת מערכת לתיכנון מפורטת הצעה
איתור מערכת שופרה וכן הארציים, ובתיהספר אכ"א
אוכלוסיית כלל על הפעלתה המאפשרת שמות, לפי אנשים

האוכלוסין. ומרשם הפלילי המרשם

מיקרו הופעלו שבה הראשונה השנה היתה 1984 שנת
מקומיות מערכות תמלילים; עיבוד נושאים: בשני מחשבים
מיקרו בתחום ונסיון ידע נרכשו הוצל"פ. מערכת 
השימושים הרחבת לקראת עבורם, תוכנה ופיתוח מחשבים

.1985 בשנת בהם

לחניכי להקנות במגמה בבא"ר, לימוד כיתת בהקמת הוחל
ואת הממוכנות המערכות הכרת את השונים הקורסים
השימוש להרחבת המסופים, של עצמית להפעלה הידע

אלה. במערכות

חשבות

של הכספי המינהל אירגון הוא המשטרה חשבות של ייעודה
המשטרה חשבות התקין. ביצועו על ופיקוח המשטרה כלל
משטרה, לאנשי שכר תשלום הבאים: במישורים פעלה
לאנשי הסברה לגמלאים, פרישה ומענקי פנסיה תשלום
לספ תשלומים וגמלאות, שכר בנושאי ולגמלאים המשטרה
לפיקוד מידע והעברת דיווח ושירותים, סחורות עבור קים
אלה משימות האוצר. במשרד הכללי ולחשב המשטרה
לנוהליס בהתאם חשבונות, מערכת ניהול בעזרת בוצעו
מערכת על פיקוח ובאמצאות האוצר, משרד ע"י הנקבעים

התקציב. חוק עלפי המאושר התקציב ביצוע

גזברות
לספקים. המחאות הדפסת מערכת במענ"א הופעלה ב1984
הנה"ח מערכת של עצמאית הפעלה לקראת נוסף שלב זהו
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להלן: כמפורט תוכניות,

שיאי תוספת שיאי תוספת הנישא/התוגניוז
רכב גויזאדס

בדרכים התנועה על פיקוח א.
35 100 הבינעירוניות
3 22 חדשות משטרה נקודות הקמת ב.

3 14 הפלילי.... הזיהוי מערך חיזוק ג.

 18 עצורים ליווי חוליות ד.

הגבול למעברי חבלנים הקצאת ה.
1 *? בצפון

למלחמה גליל ימ"ר תיגבור ו.
2 8 סמים בהברחת
1 5 החבלה מערך חיזוק ז.

1 2ג הפרשים מערך תיגבור ח.
לקטינים ביתמעצר הפעלת ט.

1 12 בירושלים
 8 הגולן. ברמת המשטרה תיגבור י.

 1 הצפוני... במחוז לפועל יא.הוצאה
ביו"ש החקירות מערן תיגבור יב.

 **36 עזה וחבל
4  מרכז.... הסמויה ליחידה רכב ינ.

53 2*3 סה"כ

בניצנה. הגבול מעבר להפעלת שהוקצה כוחאדס משיא המרה *

בשטחים. מקומיים שוטריט ממשרות **המרה

נוספות פלוגות שתי 1984 בשנת תפעלנה צה'יל במימון .3
תוגברה זה לצורך עזה. וחבל שומרון ביהודה, מג''ב של
כלירכב ב24 חובה/מג"ב, כ"א תקני ב186 המשטרה

אחרים. ובאמצעים
ב733 מסתכמת הפלוגות במימון צה"ל השתתפות
שקל, מיליון וב168 ,1983 תקציב במחירי שקל, מיליון

.1984 מקורי תקציב במחירי
בכספים שימוש האוצר אישר לעיל, לאמור בנוסף .4

''נכס" ממכירת שינבעו שקל, מיליון כ90 של בהיקף
למניעת מיוחד ציוד לרכישת בו, מחזיקה שהמשטרה

פיגועים.
חלקית תוקן ,1984 שנת לתקציב 1983 מתקציב במעבר .5

שכר בסעיפי התקציבי לגג שכר. בסעיפי החסר התקציב
1.444 דהיינו ,1983 במחירי שקל מיליון כ671 התווספו

.1984 תקציב במחירי שקלים, מיליוני
העומד במימון הלחץ את הלןל זה שתיקון ספק, אין

הקניות. בסעיפי ישראל משטרת לרשות
החלטה ותתקבל במידה כי האוצר, עם סוכם עוד .6
השוטרים של ההשתתפות העלאת על ובמשטרה בצה"ל
לשי תוכנית למימון ההכנסות יופנו לכלכלה, בהוצאות
תוכניות ולמימוש השוטרים של העבודה תנאי פור

נוספות.
האחריות עברה מה1,7.84 הרול  אילת נמל אבטחת .7
כ"א שיאי 36 הנמלים. לרשות אילת נמל לאבטחת

לרזרבה, הועברו שהתפנו

שינויים בכ13,000 המדור טיפל כן גמלאים. לכ6,000
לכ1,000 פיטורין ופיצויי פרישה ומענקי שונים חודשיים

מהשירות. פורשים
השכר קובץ לבין אכ"א קובץ בין אינטגרציה יצירת בעקבות
במצב ושינויים משמעת, שלבים, דרגות,  כגון בנושאים
מגנטיים סרטים באמצעות אלה נושאים בוצעו המשפחתי,
ומאפשר העידכון המחישאת דבר אכ"א, מקובץ המופקים

יעילים. ותשלום בקרה
על העבודה, הליכי לייעול במאמציו המשיך משכורות מדור
הניתן השירות רמת את ולהעלות הביצוע את לשפר מנת

לפרט.

המחוזיות הכספים יחידות
פיקו הכפופות מטה יחידות הן המחוזיות הכספים יחידות
שירו להמציא תפקידן המשטרה. לחשבות ומקצועית דית
זה ובכלל וליחידותיו, המחוז לשוטרי מידיים כספיים תיס
בהתאם כספית, השלכה לה שיש פעילות לביצוע הדרכה 
הכס יחידות בפעילות הןגש והוראותיה. החשבות לנוהלי
המשטרה איש לנוחיות תגובה מהירות על הושם פים
העיקרית עבודתן הכספים. לנוהלי בכפוף ויחידתו,
קופות באמצעות דחופות פעילויות בביצוע התמצתה
מהעסקה הכנסות גביית שונים, אישיים תשלומים קטנות,

קנטינות. וביקורת בשכר

תקציב

שגובשו והתוכניות המשימות את תבצע ישראל משטרת
שינוי ע"י וזאת פנימיים, ממקורות 1984 האירגוני במתווה
אחדים ממגזרים כ"א ושיאי משאבים והעברת בדגשים

אחרים. למגזרים

ותוכ משימות למימון ששימשו המקורות פירוט להלן .1
.■ 1984 ניות

המתפנה התקציב 0ס'
ש' במלי>נ> המשרות הנושא

(1983 (במחירי הגחגין

שלא. המשרה בהיקף צימצוס
ביישובים הביטחון 10085רכזי

אזרוחב.  בשירותים כ"א צימצום
... חוץ מגורמי שירותים 5042.5וקניית

שונים..ג. במגזרים משרות 5042.5המרת

חדפעמיותד. תוכניות הפחתת
1983370

1985 בתקציב העיקריים ה"עדים
שקל מיליון כ240 של בהיקף המתפנים המקורות .2

וליישום הייעודי המגזר לתיגבור הופנו (1983 (במחירי
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1984 לשנת התקציב מח>ר> עידנץ
רבעוני. בסיס על נבנה 1984 תקציב .8

שנת של הראשון הרבעון למחירי נקבע המקורי התקציב
.1984 מאי מחירי  דהיינו הכספים,

להלן: כמפורט בשיעורים התקציב עודכן השנה במהלך

הפיצוי שיעור

כ340/0 השני לרבעון התייקרויות עבור פיצוי א.
כ0/י<38 השלישי לרבעון התייקרויות עבור פיצוי ב.

14^00 הרביעי לרבעון התייקרויות עבור פיצוי ג.

של המעודכן התקציב הסתכם ,8 בסעיף האמור לאור .9

91.122.65 ב  (1. 2. ל85 (נכון ישראל משטרת
להלן: כמפורט שקל, מיליון

א ש ו ג ה
תקציב
שכר

תקציב
קניות

סה"כ
תקציב
רגיל

תקציב
סה"כפיתוח

ישירה בהוצאה 59,218.00ווללציב

1,496.00
2,903.00
2,734.00

19,136.00

1,682.90
768.15
598.00

78,354.00

3,178.90
3,671.15
3,332.00

2,503.00

83.60

80,857.00

בהכנסה מותנית הוצאה
חוא 3,178.90מגורמי

ממשלה משרדי השתתפויות
השטחים תקציב

3,754.75
3,332.00

: 66,351.0022,185.0588,536.052,586.6091,122.65סה"כ

שלב ומבחני מקצועיות השתלמויות נערכו  הדרכה ג.

הניהול. לסגל
נושאים נלמדו בו רמ"נים, קורס נערך  רמ"נים ק. ד.

היחידה. ברמת ומשקיים, אפסנאיים
המזון: בתחום .2

לקריטריונים בהתאם השוטרים לכלל למזון זכאות א.
בתפקיד לשוטרים לילה ארוחת כולל הקבועים,
שהביעו שוטרים למעט השנה, נשמרה ג', במשמרת
עם התקשרה המשטרה בהסדר. להכלל לא רצונם
מנות כ500 של בהיקף כלכלה לאספקת חוץ גורמי
משטרה. ממטבחי רחוקים שוטרים עבור יומיות

במבצעים: כלכלה ב.
בוקר לארוחות "ארוזות" במנות השימוש הורחב .1

במבצעים. ו"חמגשיות" וערב
מטבחים על לאחראים עיון וימי השתלמויות נערכו .2
הכלכלה נושא בפיתוח לשתפם במגמה ביחידות,

במבצעים.
יושמה העבודה ושיטת בנושא תורתית חוברת הוכנה
בתחום שתוצאותיו ,1984 במועד למעשה הלכה

רצון. משביעות היו הכלכלה
מהע אחוזים 93 וכיום לעצורים כלכלה רמת נשמרת .3

מבושל. מזון מקבלים צורים
אזר קבלנים ע"י בתישוטר הפעלת  בתישוטר .4
למגזר שהופנו משרות עשרות אמנם חסכה חיים

אפסנאות

הקשור בכל קדימה צעדים מספר נעשו 1984 בשנת .1

ושאלה וליחידה, לפרט אפסנאות זכויות למיסוד
התק הקשיים עלאף הפרעה, ללא סדיר באורח יוענקו

השנה; של החמורים ציביים
מערכת למיחשוב תשתית הוקמה השנה  מיחשוב א.

מח"א.
9001 מח"א תקני לקביעת פרוייקט  תקגים ב.

הסתיים.
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כדלקמן: משטרה נקודות נפתחו השוטפת הכספים בשנת
ברהט. הבידואים מושב א.

בתלשבע. הבדואים מושב ב.

התקוה. בשכי השכונות תחנת ג.

באריאל. משטרה נקודת ד.

בקדימה. משטרה לרבות מג"ב בסיס ה.
רווקיות  שירות דירות

באילת, שירות דירות 17 נתקבלו השוטפת הכספים בשנת
באילת המשרתים/ות לשוטרים/וה רווקיות המשמשות

טאבה. ובמסוף
2 ועוד בקריתגת דירות 6 בקבלת הטיפול החל כמוכן

כרווקיות. לשימוש באשדוד, שירות דירות

רכישות
כללי

מיוח משמעויות בעלות רבות תמורות חלו הנסקרת בשנה
והמ הרכישה תהליכי שיטות שופרו מרו"מ. בעבודת דות
סדרי שונו התקציב, בסעיפי הקפאות ובהשפעת כירה,

עדיפות.
סטאטיסטיים נתונים

הורחבה השנה  מקומי ברכש גלובליות התקשרויות
התקש של זה סוג שנתית. בהתקשרות הרכש ביצוע שיטת
וכן וחלפים, חומרים ברכישת גמישות מאפשרת רות

כדי יומיומית, קשה התמודדות חייבה אך המבצעי,
ומתן הבית, אחזקת של נאותה רמה על לשמור

נאותים. ואיכסון כלכלה שירותי
התקשרות בחלקה והופעלה סוכמה  שקמיות .5
בו שיש דבר שקמיות, לאיזרוח שק"ם חב' עם חוזית
למגזר שיופנו שוטרים, תקני עשרות של חיסכון

המבצעי.
התקשרות סוכמה  אוטומאטיות שתייה מכונות .6

אוטו שתייה מכונות להכנסת אזרחיות חברות עם
השירות. תנאי לשיפור המשטרה, ליחידות מאטיות

הציוד: בתחום .3

בשנת נמשכה. ועבודה שירות תנאי לשיפור המגמה א.
תנורי מאווררים, כגון: שונים, פריטים נופקו 1984
הושם ובמיוחד מנוחה, לחדרי ריהוט וילונות, חימום,
כמו: מסמכים, לאבטחת ציוד פריטי ניפוק על דגש
בריחים, ארונות, מיוחדים, מנעולים ביטחון, קופות

וכוי.
מטבחי במיכשור השימוש הרחבת  מיכשור ב.
לתקנים בהתאם המשטרה, ביחידות ומשרדי

שנקבעו.
כגון: היחידות, לצרכי הציוד קבוצות ניפוק המשך ג.
אוכל לחדרי הגשה כלי ונצרך, משרדי ציוד
י י" י  והמשרדים.

החימוש: בתחום .4

על וביקורת מינע טיפול האחזקה, תכנית מימוש א.
הועמק והתחמושת. האופטי הציוד כליהנשק,
נרכשו ומיחזורו. אפסניה פריטי של עצמי שיקום
הגז מצבת ליחידות. שנופקו ואפודיקרב כלינשק
בהצלחה שהופעלו ,5 דגם גז מרססי נרכשו וכן גדלה,

האחרונים. באירועים
מעודפים שהצטברו שונים, כלינשק מכרה המשטרה ב.
צל"מ סוגי לרכישת מושקעת ההכנסה והחרמות.

למשטרה. הדרושים

בינוי
מבוא

לתת העיקרי שתפקידה מחלקה הנה והנכסים הבינוי מחי
ועליה המשטרה ליחידות ואיחסון תחזוקה בינוי, שירותי
בנושאים ביצוע ודרכי אופינייס פתרונות ולהציע לתכנן

שבאחריותה.

והנכסים הבינוי מח' שמגישה והתחזוקה הבינוי שירותי
על: מבוססות בשטח ליחידות

אזרחיים. ופועלים משטרה אנשי ע"י עצמי ביצוע א.
למיניהם. אזרחיים חוץ קבלני באמצעות ביצוע ב.

יסודי ושיפוץ מעצר ובתי תאי בשיפוץ רבים מאמצים נעשו
יומנאים חדרי שיפוץ וכן תחנות במספר החשמל, במערכות

תחנות. ב12
מתקני ל263 מוגשת משטרה ומתקני למבני שוטפת אחזקה

הארץ. ברחבי משטרה
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הסדנאות: פעולות
תיקון. פעולות 84,793 נפתחו בסדנאות

מטה שירותי
כללי

משקיים שירותים מתן על מופקד המטה שירותי מדור
וביפו. בירושלים המטא"ר ליחידות ומנהליים

הבאים: בתחומים המטא"ר ליחידות שירותים נותן המדור
המטא"ר. ביחידות המשרת האדם בכוח מינהלי טיפול .

המטא"ר. מתקני את מאבטח .
הבניינים. ונקיון מערכותיהם של המתקנים תחזוקת .

המטבחים. הפעלת .
רווחה. שירותי מתן .

הטלפון. מרכזיות הפעלת .
וספורט. הדרכה פעילות .

1984 בשנת הפעולה תחומי
אכיפת בנושא הפעולה תחומי הוגברו  המשמעת בתחום

הבאים: בתחומים המשמעתיות ההוראות
מאחרים (רישום עבודה שעות על פיקוח . מדים. לבישת .

זיהוי. תגי נשיאת על פיקוח . מוקדמות). ויציאות
לרווחת הרווחתיים, הנושאים בכל הפעולה תחומי הורחבו

המטא"ר. ביחידות המשרת הפרט
גדולה התקדמות הושגה 1984 העבודה בשנת  הדרגה
עם המטא"ר, אנשי לכלל למטווחים האימון מסגרות בנושא
עפ"י נערכים והמטווחיס ההדרכה קליעה. מדריך מינוי

.1984/5 לשנת מתוכננת עבודה פקודת

משפטי ייעוץ

את ומגדירים התוחמים הם בתיהמשפט ופסיקת החוק
קביעת בבסיס לעמוד שצריכים והם המשטרה, סמכויות
במסגרת הן וזאת, תפקידיה, בביצוע המשטרה מדיניות
והן המדינה, תושבי לבין המשטרה שבין היחסים מערכת
שוטריה. לבין המשטרה שבין היחסים מערכת במסגרת
בהתאם פעולותיה והכוונת המשטרה מדיניות קביעת לצורך
המשפטי הייעוץ יחידת השאר בין פעלה המשפט, לעקרונות

כדלקמן: החולפת, בשנה
הארצי. במטה בדיונים חלק נטילת 

המשטרה. וליחידות המטה לאגפי משפטי ייעוץ מתן 
.. היחידה הגישה משטרה לגורמי משפטי ייעוץ מתן במסגרת
לביצוע הנוגעים שונים, בנושאים בכתב דעת חוות 278
דעת לחוות נוסף וזאת השוטרים, וזכויות המשטרה תפקידי
בישיבות. דיונים במסגרת או פניות עלפי שניתנו בעלפה
זכויות . הם: הדעת חוות ניתנו שבהם העיקריים הנושאים
קרן . ופרישה; פיטורין פיצויי . עבודה; שכר . שוטרים;
ואזרחים; גמלאים העסקת . בשכר; שוטרים . השתלמות;

לרכישה נתונים התקציב. של מקסימלי ניצול מאפשרת
הם: זו בשיטה

דרישות; 49 במרו"מ התקבלו  מת"ח עבור רכישות א.
מיליון ל230 מעל בסכום הזמנות מרוי'מ ע"י הוכנו

ספקים. מ35 לרכישה שקל
הוכנו דרישות; 10 התקבלו  מג"ג עבור רגישות ה.
מ5 לרכישה שקל מיליון 105 של בסכום הזמנות

ספקים.
בעלות פריטים 1473 הכוללות הזמנות 143 אושרו ג.

כ1,800,000$. של כוללת
התקבלו ההזמנות: מול השנה הרגישות סגום ד.
כ5,865,000,000 של בעלות דרישות 1616 במרו''מ
העולה בסכום הזמנות 1818 אושרו שקל;
מעל הזמנות הוכנו כמוכן שקל; ל4,814,000,000
בהפשרות מותנה אישורם ל1,000,000,000,

מהקפאות.
7.11.1984 ועד מ1.12.1983 ואופנועים: רגב מגירת ה.

שקל. כ300,000,000 של בסכום 400 נמכרו

תחבורה
רכב כלי 61  השנה נוספו ישראל במשטרת הרכב לצי 
במשטרה הרכב מצבת עומדת והיום שונים, מסוגים
אופנועים/קטנועים). (כולל שונים רכב כלי על2,600
מתוך אופנועים/קטנועים), (כולל רכב כלי 261 הוחלפו 

התקציב. סדר עלפי להחלפה המיועדים 638

נהיגה מבחני 1020 מעשיים, נהיגה מבחני 587 נערכו 
נופקו אזרחיים, נהיגה רישיונות 510 הוצאו עיוניים,
ישנם כיום משטרתיים. נהיגה רישויונות 2,081

נהיגה. רישיונות בעלי כ11,600 ישראל במשטרת
ברכב פתע ביקורות ו273 יזומות ביקורות 38 נערכו 

יחידות. ב29 בתעבורה הבטיחות קציני ע"י

דלק: צריבת
ליטר 15,053,775 בנזין
ליטר 1,000,716 סולר
ליטר 137,729 נפט
ק"ג 115,000 שמן

שבוצעו: תיקון פעולות
שונים. פריטים 12,733  תחבורה במחסן

ייצור. פעולות 339 נפתחו מסגריה א.

וייצור. תיקון פעולות 2,529 נפתחו חחמ''א ב.

.651 מנועים שופצו ג.
210 מנוע ראשי ד.
25ג הילוכים תיבות ה.
.142 וצירים סרנים שופצו ו.
207י הגה ובתי הגהים ז.
*52י תנופה גלגלי דסקי ח.
953 מאיידים ט.
502 חשמל מפרטי י.
086ג חשמל מכללי יא.
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עם בקשר לצדק, הגבוה ביתהמשפט לביקורת המשטרה
עתירות 67 הלשכה ע"י טופלו סה"כ תפקידיה. מילוי
עסקים, רישוי שעיקרם; בנושאים המשטרה, שהוגשונגד
תביעה מדיניות כליירייה, רישוי העיסוק, זכות אכיפת
עם עו"ד לפגישת זכות הפגנות, רישוי חקירה, ומדיניות
בחומר עיון זכות עונשין, עבודת מעצר, תנאי עצור,
כלל הטיפול גירוש. וצווי פולשים לפינוי סיוע החקירה,
ביחס המשטרה עמדת גיבוש ומשפטי, עובדתי חומר איסוף

התשובה. בניסוח לפרקליט וסיוע העתירה, לטענות
תפקי ביצוע לצורך  במקרקעין זכויות חוזים מכרזים,
הציבור מן גורמים עם להתקשר המשטרה נזקקת דיה
זכויו לקיום לדאוג עליה וכן טובין, או שירותים לאספקת
כל בעיקרון, ידה. על המוחזקים למקרקעין בקשר תיה,
מצי בין קודם מכרז קיום מחייבות המשטרה התקשרויות
פטור על הוחלט שבהם מקרים למעט פוטנציאליים, עים
ובוועדות מכרזים בוועדות השתתפו היחידה נציגי ממכרז.
הסכמים, כ250 היחידה ע"י וטופלו הוכנו ממכרז. פטור
והצעות לטיפול הנחיות בכתב, דעת חוות 114 הוכנו כן כמו
פרשנותם,  חוזים מכרזים, בנושאי עבודה לנוהלי
זאת המשטרה. של מקרקעין וזכויות וביטולס, אכיפתם
אלה. בנושאים שוטף וייעוץ בע"פ דעת חוות למתן נוסף
ע"י טופלו סה"כ  המשטרה נגד ואחרות כספיות תביעות
בנוש שוטרים, נגד או המשטרה נגד תביעות 483 היחידה
או המשטרה מפעולות כתוצאה נזקים שעיקרם: אים
פיצויי שכר, זכויות המשטרה, התחייבויות על בהתבסס

גיל. לתיקון ובקשות גמלאות פיטורין,
מקרים ו219 בבתימשפט, להתדיינות הגיעו מקרים 140
תביעות 124 לבתימשפט. היזקקות ללא היחידה, ע"י טופלו
החומר איסוף כלל: הטיפול ביטוח. חברות לטיפול הועברו
הפסיקה החוק, לאור המשטרה עמדת קביעת העובדתי,
דחיית או התובע בפיצויי טיפול המשטרה, ומדיניות
החומר העברת  בבתימשפט תביעה ובמקרי התביעה,
הנושא התפתחות אחר מעקב לפרקליטות, המשטרה ועמדת
לפשרות, המלצות מתן התביעה, בניהול לפרלןליט וסיוע
בינמשרדיות ועדות הקמת ייזום וכן ויתור, כתבי ניסוח

: בהן. והשתתפות
. טופלו סה"כ  אחרים נגד המשטרה של כספיות תביעות
הציבור מן אחרים וגורמים קבלנים ספקים, נגד תביעות 30
התחייבויות הפרת עקב למשטרה שנגרמו נזקים בגין

■ למשטרה חייבים שנותרו שוטרים נגד תביעות 21 כלפיה;
פניות 132 גמלאות; בגין לשיפוי תביעות 13 פרישתם; לאחר
ששולם עבודה שכר בגין המשטרה, לשיפוי ביטוח לחברות
תאונות עקב העבודה, מן היעדרותם ימי עבור לשוטרים

; הנזק והערכת העובדתי החומר איסוף  כלל הטיפול דרכים.
! והפסיקה החוק לאור המשטרה עמדת קביעת שנגרם,
1 העברת  הצורך ובמקרי לחייבים, דרישה מכתבי משלוח
/ טיפול אחר מעקב תביעה, הגשת לשם לפרקליטות החומר
י תצהירים הכנת וכן העדויות, באיסוף וסיוע הפרקליטות

לפשרות. והמלצות ציבור, עובד תעודות

היחידה  ובפיצויים הגנה בהוצאות המדינה השתתפות
המדינה להשתתפות לוועדה שהוגשו בקשות ב151 טיפלה

וסמכויותיה המשטרה "תפקידי ותהלוכות; אסיפות .
ירייה; כלי רישוי . עסקים; רישוי . הבחירות; במערכת
הפלילי; המרשם מן מידע . מוצגים; . וחיפוש, מעצר .

טרור. למניעת פקודה . עיון; זכות .
פסיקה לקחי לאור היחידה, ביוזמת ניתנו הדעת חוות
לממשלה, המשפטי היועץ של דעת חו1ת חקיקה, וחידושי

המשטרה. מיחידות פניות עלפי או העבודה, לקחי
הגישה משטרה לגורמי המשפטי הייעוץ מתן במסגרת
סיוע בנושאי בכתב דעת וחוות המלצות 98 גם: היחידה
על והגנה ושיפוטיים מנהליים צווים לביצוע המשטרה
וזאת זה, בנושא והפסיקה החוק לאור המקרקעין, זכויות
101 אלה; בנושאים בעלפה דעת וחוות להמלצות נוסף
פיטורין, מנהליים, משמעת אמצעי נקיטת בעניין דעת חוות
דעת חוות 57 עבירות; ביצוע עקב משטרה אנשי של השעייה
שבחנו בודקים, קצינים להמלצות בהתייחס והמלצות
מקרי חם, בנשק שימוש בנושאי משטרה אנשי התנהגות
תפקידי מילוי לאופן הנוגעים נוספים, ונושאים מוות
למשמעת בתיהדין של פסקידין סיכומי 35 המשטרה;
עונש, המתקת או דין גזר אישור בדבר למפכ"ל והמלצות
למפכ"ל, באיכוחם או נאשמים לפניות והתייחסות
היחידה נציגי הדין. גזר עם בקשר סמכויותיו להפעלת
הפיטורין ופיצויי הגמלאות. שיעור לקביעת בוועדה השתתפו
עמה שיש עבירה ביצוע עקב שפוטרו, לשוטרים ששולמו
עם משותפים בצוותים היחידה נציגי השתתפו כן קלון.
זכויות כגון: שונים, נושאים לבדיקת אחרות יחידות נציגי
המשטרה. בשירות אזרחים והעסקת ב"נעורים'י המקרקעין
ובבתי משטרה ליחידות הרצאות במתן עסקו היחידה נציגי

ומשפט. חוק בנושאי המשטרתיים, הספר
קבע פקודות ב117 טיפלה היחידה  ונוהלים קבע פקודות
של או לתיקון שלהצעות וניסוח ייזום כלל הטיפול ונוהלים.
לקחי לאור הנוחלים, או הקבע פקודות ההוראות, חידוש
סמך על או העבודה, לקחי או בחקיקה שינויים פסיקה,

אחרות. יחידות של וחידוש תיקון להצעות התייחסות
בהצעות טיפלה היחידה  משנה וחקיקת ראשית חקיקה
וחלקם המשטרה ביוזמת תיקונים חלקם חקיקה, לתיקוני
פרטיות. חוק בהצעות או אחרים, ממשלה משרדי ביוזמת
לפקודת תיקונים הם; השנה שטופלו העיקריים החיקוקים
תיקונים עונשין, עבודת פקודת התעבורה, פקודת המשטרה,
המוזי חוק האזרח, זכויות בתימשפט, חוק העונשין, לחוק
ניקיון, שמירת עישון, הגבלת הפלילית, האחריות גיל אונים,
סתר האזנת תקנות אבידה, ה'^בת תקנות בהיפנוזה, שימוש
המשטרה, עמדת גיבוש כלל הטיפול עסקים. רישוי וצווי
לענ שרים ועדת בדיוני השתתפות מוצעות, הוראות ניסוח
השתתפו כן בהצעה. הדנה הכנסת ועדת ובדיוני חקיקה ייני
מינהליים קנסות בנושאי ציבוריות בוועדות היחידה נציגי

הפלילי. הדין וסדר

שוטר, סמכויות בהענקת טיפלה היחידה  הסמכות
הרש ובמתן החוק עלפי תפקידים לבעלי סמכויות הענקת

משפטיות. פעולות לביצוע אות
נתונה המדינה, מרשויות חלק בהיותה  לבג"צ עתירות
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נמצאו 480  הסתיים בהן שהטיפול תלונות 2,418 מתוך
ב1984) 22.5"/0 לעומת 19.80/0) בחלקן או בעיקרן מוצדקות,
נסגרו תלונות תיקי 436 מוצדקות. בלתי נמצאו ו1,198
שונות, מסיבות תום עד הובררו לא ו193 הוכחות מחוסר
ידו. על התלונה ביטול או לבירור המתלונן איהופעת כגון
תלונות 1,642 היו הסתיים בהן שהטיפול התלונות בין
מוצדקות, נמצאו מתוכן (16.2"/0) 265 בכוח. שימוש שנושאן

בחלקן. או בעיקרן
או בעיקרן מוצדקות, ונמצאו נסתיים שבירורן בתלונות
החל שונים, משמעתיים הליכים נקיטת על הוחלט בחלקן,
דן בפני משמעתי לדין הנילון בהעמדת וכלה ואזהרה מהערה
פלילי למשפט בהעמדתו או למשמעת ביתדין או יחיד
החוק). עלפי לממשלה, המשפטי היועץ להחלטת (בכפוף

היחידה
קהילהמשטרה לקשרי

קהילהמשטי'ק לקשרי היחידה של הפעילות סיכום
.1984 בשנת

בתחומים ב1984 פעלה קהילהמשטרה לקשרי היחידה
פרוייקטים עבירות, למניעת יזומים פרוייקטים שונים:
פרו והשוטר, הקהילה הקהילה, עם הקשר להידוק יזומים
נוער פעילות דרכים, בתאונות למלחמה יזומים ייקטים
מיוחדים. ואירועים ציבור ויחסי פירסום משטרה, שוחר
הציבור, בעיני השוטר דימוי שיפור הן: הפעילות מטרות
השוטר, של העצמי הדימוי שיפור הציבור, עם הקשר הידוק
צימ הפשיעה, עקומת הורדת הפרט, ביטחון תחושת חיזוק

אנשי לפיצוי לוועדה וכן שוטרים, של סניגוריה בהוצאות
לפיצויי לוועדה הפרטי, לרכושם שנגרם נזק בגין משטרה
המידע ריכוז כלל הטיפול החוק. באכיפת למסייעיס נזיקין
המשטרה וייצוג המשטרה עמדת גיבוש והמסמכים,

בוועדות.

תעו כ110 של בהוצאה טיפלה היחידה  חסיון תעודות
היחידה מן המגיע החומר בדיקת כלל הטיפול חסיון. דות
השר. לחתימת החומר והעברת התעודה, ניסוח המבקשת,

הציבור בתלונות הטיפול

התקשורת כלי לב תשומת במיקוד התאפיינה 1984 שנת
נגד שהופנו בכוח, שימוש על לתלונות בישראל והציבור
בחומרה זו תופעה רואה ישראל משטרת משטרה. אנשי
באכיפת המרכזית הזרוע היא שהמשטרה העובדה, נוכח
שלטון על הקפדה הוא המשטרה להפעלת והבסיס החוק,
השימוש תופעת את בוחנת הציבור לתלונות היחידה החוק.
כאשר בכוח, השימוש חוקיות של ראייה מזווית בכוח
חוקית סמכות אמנם יש לשוטר כי  היא המוצא נקודת
לו שהיקנה הסמכות במסגרת רק אך בכוח, להשתמש

והצורך. הסבירות מידת ועלפי החוק,
ביחי הנושא להסברת השנה פעלה הציבור לתלונות היחידה
לשוט מענה ומתן זו, בסוגיה התעמקות תוך המשטרה, דות
במגע באים הינם שעמו הציבור, כלפי הטוענים רים
השפעת ועל כוזבות תלונות ריבוי על ומתלוננים יוםיומי,
שוטרים עם מפגשים מלבד עבודתם. אופן על הללו התלונות
ומשרד המשפטים משרד גורמי עם מגעים קויימו ביחידות,
עמדת הבהרת נדרשה שבהם בנושאים המדינה, מבקר

המשטרה.
בשני נעשה הציבור לתלונות ליחידה שהגיעו התלונות בירור
התלונות תיקי כל של ומקצועית משפטית בדיקה מישורים:
והתנה תפקיד ביצוע בכוח, שימוש בנושאי ליחידה שהגיעו
הארצית החוליה ע''י בפועל, חקירה וכן נאותה, בלתי גות
כדי ותוך חוקית במשמורת בכוח שימוש על התלונות כל של
כתוצאה שנים, שלוש מזה פועלת הארצית החוליה חקירה.
המשטרה. ידי על איתןסירוטה ועדת המלצות של מיישומן
תלונות מנציבות שהגיעו הפניות את גס בדקה היחידה
היחידה המשפטים. וממשרד המדינה מבקר במשרד הציבור
בנושאי המשטרה, לשר מענה והצעות נתונים העבירה
לעבודת הנוגעות בכנסת, ושאילתות היום לסדר הצעות

המשטרה.
תיקי 2,652 הציבור לתלונות ביחידה נפתחו 1984 בשנת
.18.9"/0 של עלייה  1983 בשנת 2,230 לעומת תלונות
בכוח שימוש על תלונות בגין נפתחו מתוכם תיקים 1,817
לבירור הארצית החוליה ע''י מטופלים מתוכם תיקים ו554
כדי ותוך המשטרה במשמורת בכוח שימוש על תלונות

חקירה.
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מג"ב. ע"י חקלאיים יישובים ב230 נערכו דומים מבצעים
תוך הציבור, לכלל ייעוץ וניתן בטיחות סקרי 33,200 בוצעו
ביקו 6,884 בוצעו פגיעה. אוכלוסייה על מיוחד דגש שימת
1,217 ניתנו קשישים. בעיקר עבירה, קורבנות אצל רים
לקשישים, הציבור, לכלל ומיגון ילק"מ בנושא הרצאות
וולונטאריים, אירגונים מועדונים, מוסדות, לבתיספר,

ועוד.
השטח יחידות ע"י נוער בני 9,500 הופעלו השנה במשך
סיי 1,100 הופעלו אישית. ומחויבות בתיהספר במסגרת
במשמ גס הופעלו התלמידים קשישים. בבתי תיקונים רות
מניעה פעילות קשישים, אימוץ ספורט, סיירות חופים, רות
אלו במסגרות דרכים. תאונות למניעת ופעילות ומיגון
מבצעים לפרוייקטים. בהתאם שונות דפדפות 51,000 חולקו
ובמקו ציבורי ברכב חבלה מניעת בתחום נערכו מיוחדים
דפדפות 10,000 חולקו אלו ובמסגרות ציבוריים מות

וכרזות.
הרחב, לציבור קהילהמשטרה, ימי 106 נערכו השנה במשך
מבצעי 94 התקיימו ולמוסדות. לבתיספר לקשישים,
ניידות 90 הופעלו המשטרה. מפקדי עם קוטלפוןפתוח
בתחנות פתוחה" ו"דלת פתוחים ימים 36 נערכו שכונתיות,
פתוחה" "דלת מבצע התקיים מהתחנות בחלק המשטרה.
שאלות ערבי נערכו במקביל שבוע. בכל המשטרה, למפקד

המקומי. המשטרה פיקוד עם ותשובות
ובביה"ס הארצי במטה חוץ, גורמי של ביקורים 53 נערכו
ציבור, מוסדות השתתפו בביקורים המשטרה. של הארצי
אקד מוסדות וולוונטאריים, ציבוריים וגופים אירגונים

ועוד. וממשלתיים, מאיים
זיידל הנס קרן בשיתוף עיון ימי 45 נערכו השנה במשך
כן ושוטרים. אזרחים 4,450 חלק נטלו ובהם בישראל,
קהילהמשטרה, לימי ניידת תערוכה תערוכות: 3 אורגנו

במטא"ר. ממוחשבת ותערוכה קבועה מיגון תערוכת
לאזר נפשות, מצילי לשוטרים ארציים: טכסים 3 התקיימו
8 נערכו כן קשבת". ו"אוזן למשטרה בסיוע מצטיינים חים
מצטיינים לשוטרים ופרסים תעודות חולקו שבהם טכסים
שונים, ואירגוניס וולונטאריים גופים ע"י שונים, בתחומים
פרס רוטרי, פרס בתיירות, המצטיין העובד פרס כגון:

ועוד. החופשיים, הבונים
הכללית, לטלוויזיה שירות תשדירי 3 הופקו השנה במשך

פעמים. 15 הוקרנו התשדירים המיגון. בתחום
הבטיחות הביטחון, בתחום מיוחדים מוספים 2 הוצאו
ובמקביל וב"מעריב", אחרונות" "ידיעות בעיתונים והמיגון
קהילהמשטרה קשרי בתחום: וראיונות מאמרים פורסמו

ומיגון. בטיחות
סמלים, מגינים, דיגלונים, מזכרות, הוכנו: השנה במשך
מיוחדים ואירועים לטכסים למבקרים, הערכה תעודות
30 משטרה, סיכות 300 הערכה, תעודות 220 חולקו ובסה"כ

שונים. מסוגים מגינים ו32 קבועים תאריכונים

שכונות קציני
במסגרת השכונות, קציני פעילות מוסדה השנה במשך
קהי ביחסי התמקדה בשכונות פעולתם עיקר המחוזות.

המשא עלות והורדת המשטרה על הציבורית הביקורת צום
המשטרתיים. בים

כשהדגש קהילתיים, פרוייקטים כ6,000 בוצעו השנה
השכונות קציני פעילות מיסוד הבאים; הנושאים על הושם
נאמני פרוייקט מיסוד קהילהמשטרה; קשרי בתחום
התחלת רכב; חלקי סימון בתחום הפעילות התחלת רכוש;
חדשים הסברה מבצעי אופניים; ובטיחות מיגון מבצעי
ובאוטובוסים; ציבוריים במקומות חבלה מעשי למניעת
קהילהמ לימי ניידת משטרה תערוכת של והפעלה הכנה
ימי מיסוד בבתיספר; קהילהמשטרה ימי מיסוד שטרה;
בתחום הסברה סרט הכנת כולל לקשישים, קהילהמשטרה
האורקולי המרכז בשיתוף הנכונה, וההתנהגות המיגון
שירות תשדירי 3 בטלוויזיה ושודרו הוכנו לקשיש. הנייד
פריצה". ומנע עצה "קח שכותרתם מיגון, בנושא חדשים
ירכיות 1,400 והוכנו משטרה שוחר נוער הפעלת מוסדה
משרד של בדרכים הבטיחות מינהל בסיוע המתנדב, לנוער
בעיתונים מוספים ו2 מאמרים פורסמו התחבורה.

אחרונות". ו"ידיעות "מעריב"
לאזרחים ותעודות פרסים חלוקת טכס נערך לראשונה
קשבת", "אוזן מבצע והחל למשטרה, בסיוע מצטיינים
השירות ייעול הציבור, בעיני השוטר דימוי שיפור שמטרתו
מקורות וצימצום הראשוני במגע לאזרח הניתן המשטרתי
נערכו המבצע במסגרת לאזרח. המשטרה בין הקונפליקטים
למגזרים הסברה מבצעי הרצאות, השתלמויות, עיון, ימי
לשוט ארצי וטכס ומחוזיים יחידתיים טכסים מקצועיים,

מצטיינים. ריס
אלף ב300:1984 הופצו הקהילתיים הפרוייקטים במסגרת
24) ותעודות כיס פנקסי חוברות, מדבקות, כרזות, דפדפות,
4 מדבקות, סוגי 3 שונים, בנושאים דפדפות 43 כרזות, סוגי
הקהילתיים הפרוייקטים חוברות). סוגי ו2 כיס פנקסי סוגי
הכפרי במגזר עירוניים, ביישובים שכונות, במסגרת נערכו
הפעי בוצעה הכפרי במגזר הירוק. לקו שמעבר וביישובים
בוצעה העירוני במגזר השוטף, הביטחון ורכזי מג"ב ע"י לות
ועובדי שכונות קציני המשא"ז, מתנדבי בסיוע הפעילות
הנפות. שוטרי ע"י  הירוק לקו שמעבר וביישובים נוער,
45,000 סומנו פריצה'1, ומנע עצה "קח הפעילות במסגרת
אופניים. זוגות ו3,000 רכב כלי 5,500 מוסדות, 400 דירות,
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באמצעות לקהילה המשטרה לקירוב וקהילה, מניעה
מתנדבים.

והעלאת המשא"ז דימוי שיפור בביצוען: שהוחל המשימות
ועידוד שמירה השוטרים, בעיני המשא"ז לעבודת המודעות
"מוקפ מתנדבים של מחודש גיוס הפעילים, המתנדבים
ועיד הקשר על שמירה פוטנציאליים, מתנדבים גיוס אים'י,
שיתוף כאחד, והפוטנציאליים ה"מוקפאים" המתנדבים פון
ואירגונים מוניציפאליים תלונטאריים, גופים עם פעולה

הציבור. בעיני המשא"ז דימוי ושיפור שונים

1, 1

דיברות

לשיתוף שהביאה עובדה הדוברים, פורום מוסד השנה
בכלל למתרחש עירנות הדוברים, בין הדוק יוםיומי פעולה
לנעשה ומתואמות מהירות תשובות ומתן משטרתישראל

בשטח.
קיום תוך תגובתית מערכת לייזום מאמץ נעשה השנה
מידע והעברת התקשורת כלי נציגי עם יוםיומיים מגעים
יזום באופן והן להתרחשות בתגובה הן ואמין, מוסמך
כלים בסיוע ניתנו התקשורת לכלי התגובות ומתואם.
בנוש משטרה קציני התראיינות דובר, הודעות כגון: שונים,

למערכת. ומכתבים מקצועיים אים

הציבור, עם הקשר הידוק הבאים: בתחומים להמשטרה
ביטחון תחושת חיזוק הציבור, בעיני השוטר דימוי שיפור
בשכונה, הפשיעה עקומת להורדת מניעה פעולות הפרט,
המש המשאבים עלות והורדת הציבורית הביקורת צימצום

. בקהילה בפעילות טרתיים
אלה מטרות במילוי סייעה קהילהמשטרה לקשרי היחידה
פרו ובהפעלת ארציים עיון ימי השתלמויות, בהדרכה,

בשכונות. קהילתיים ייקטים
פרוייקטים כ550 השנה במשך הפעילו השכונות קציני
הפרוייקטים שילוב על: הושם כשהדגש קהילתיים,
והגורמים התושבים שילוב תוך בשכונה, קשרים במערכת

בה. הפועלים המימסדיים
לקשרי היחידה סייעה הקהילתיים, הפרוייקטים במסגרת
חומר פרוייקטים, בייזום השכונות לקציני קהילהמשטרה
משטרת ותזמורת תערוכות ומשאבים, אמצעים פירסומי,
היחידה שיזמה ארציים, במבצעים שילובם תוך ישראל,

השנה. במשך

משטרתישראל תזמורת
לקשרי היחידה במסגרת פעלה משטרתישראל תזמורת
השתלבות תוך הציבור, עם הקשר להידוק קהילהמשטרה,
הילק"מ. ולייעדי לתוכנית בהתאם קהילתיים, בפרוייקטים
לפני קהילהמשטרה בימי התזמורת הופיעה השנה במשך
ממלכ בטכסים קשישים, בפני בבתיספר, הרחב, הציבור
ובינלאו לאומיות ספורט בתחרויות ומשטרתיים, תיים
בשכונות קהילתיים פרוייקטים במסגרת בבתיכלא, מיות,
המשטרה: תזמורת הופיעה בסה"כ הכפרי. ובמגזר עירוניות
בין הקשר להידוק תרמה ובכך בהופעות, פעמים 146

למשטרה. הקהילה

היחידה במסגרת האזרחי המשמר הסברת
קהילהמשטרה לקשרי

קהילהמשטרה לקשרי היחידה קיבלה 1984 שנת במהלך
זאת במסגרת האזרחי. המשמר הסברת על האחריות את
בנושא משא"ז פעילות הסברת ההסברה: מטרת נקבעה
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לוחות
הפעילות היקף
המשטרתית

ו לוח
אחדים במגזרים המשטרתית המעילות היקף

19841982

המעילות השיגו1באחוזים198219831984סוג

1982/831983/84

הציבורי* הסדר לאבטחת גדול בהיקף 300433467+44.3+7.8מיבצעים
המדינה גבולות דרך ויוצאים נכנסים +4,389,6414,845,5004,438,100בדיקת 10.48.4

אישי לנשק רישיונות לקבלת בבקשות 9,2767,78610,33016.1+32.7טיפול

חקירה תיקי 
י ועוונות תביעהפשעים אי

220,817
56,479

239,830
54,181

252,245
50,918

+8.6
4.1

+5.2
6.0

משונות 3,0492,4282,25520.47.1מיתות

4,8804,6593,8514.517.3נעדרים
+40,98543,50448,381+6.1חטאים 11.2

1,4231,5031,564+5.6+4.0דליקות

דרכים 12,73613,84213,173+8.74.8תאונות

תעבורה +854,4661,012,1571,118,764דו"חות 18.4+10.5

מאסר פקודות של לפועל +240,733294,025348,429הוצאה 22.1+ 18.5

הארצי. במטה המיבצעים מחלקת ידי על שהוקצו נוספים, בכוחות המחוזות תוגברו שבו מיבצע הוא גדול בהיקף מיבצע
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2 לוח
המורשים הרכב כלי ולמספר האוכלוסין למספר בהשוואה בישראל העבריינות היקף

19841975

מורשיםהאוכלוסייההשגה וננ כלי
תושבים ל000,ו

ועוונות פשעים
תושבים ל1,000

הענווה עכירות
תושבים ל000,ו

השינויהמק*ד
משנה
לשנה

(באחוזים)

השינויהמס9ר
משנה
לשנה

(כאחוזים)

השינויהמספר
משנה
לשנה

(באחוזים)

השינויהמקטר
משנה
לשנה

(באחוזים)

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

3,382,643
3,488,100
3,556,800
3,650,000
3,733,000
3,831,200
3,885,135
3,977,000
4,060,000
4,150,000

+ 2.4
+ 3.1
+ 2.0
+ 2.6
+ 1.9
+ 2.6
+ 1.4
+ 2.3
+ 2.1
+ 2.2

120.7
122.4
123.8
122.9
123.7
122.5
134.2
150.8
162.6
178.3

+0.7
+ 1.4

+ 1.1
0.7
+0.6
1.0
+ 9.5
+ 12.4
+ 7.8
+ 9.6

66.4
69.8
70.8
71.3
72.9
74.0
78.3
75.6
68.3
70.8

+8.1
+ 5.1
+ 1.4
+ 0.7
+ 2.2
+ 1.5
+ 5.8
3.4
9.7
+ 3.7

181.0
241.6
242.9
266.9
234.0
290.0
282.0
222.3
210.5
243.9

+3.0
+ 33.5
+0.5
+9.8
12.3
+ 23.9

2.7
21.2
5.3
+ 15.9

19844,200,000+1.2190.5+6.872.2+2.0266.4+9.2

3 לוח
עבירות* של קבוצות לפי  באחוזים וגילויים שנפתחו תיקים

19841982
עבירות תיקיםקבוצות הכל באחוזיםהשינויסך באחוזים גילויים

1982198319841982/831983/84198219831984

המדינה 1,01390190011.10.171.473.072.3ביטחון
הציבורי +16,42717,05418,662הסדר 3.8+9.469.669.972.5

אדם +262287298חיי 9.5+ 3.856.963 464.1 אדם של 10,0849,96010,5481.2+5.971.475.276.8גופו
2,1722,0742,0524.51.156.058.563.9מין +150165143מוסר 10.013.364.063.663.6 +3,7074,3264,415סמים 16.7+2.061.177.873.0 +177,398189,968201,286רכוש 7.1+5.912.211 912.8 מרמה

כלכליות
מינהליות

(עוונות) רישוי
אחרות

8,211
310
138
671
274

13,679
263
98
778
282

12,221
598

129

637
356

+ 66.6
15.2
29.0
+ 15.9
+ 2.9

10.7
+ 127.4
+ 31.6
18.1
+26.2

53.0
86.5
60.1
78.7
66.1

47.6
81.4
68.4
79.2
64.5

51.3

81.3

73.6

83.8

26.2 הכל 243,406220,817239,8309.3+8.622סך י 722.723.0
22,21,20 בלוחוונ ניתן המלא הפירוט 
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4 לוח
ומין גיל לפי סמים בעבירות מואשמים*

1984

נשיםגבריםהעבירה
13 1714+1713עד 1714+17עד

בסמים שימוש
סמים וייבוא ייצור סחר,
סמים והפקת ייצור .גידול

193

182

2,132
1,466

5



14

17

230

110
י 1

שפוטים כולל .

5 לוח
הרכב) סוג (לפי רכב* מתוך וגניבות רכב גניבות

19841982

מכוניתהשנה
נוסעימ

מכוניות
מסחריות

אופנועים
וקטנועים

כלי הכל סן
שנגנבו וכנ

וכנ מתוך גניבות
רכנ חלקי וגניבות

198212,2951,92680415,04237,461
198310,4481,9951,09516,64443,485

19849,0782,3021,01614,05547,821

בלבד מנועי רכב

עבריינים
החוק ואכיפת

6 לוח
חקירה ותיקי עבריינים

19841981

חקירההשנה עבריינית*חיקי

הכלמבוגריםקטיגיםאוזחהיקיםנפתחו סן
שבהם
נתגלו
עבריינים

הגילויימ
נקבהזכרנקבהזכר

עבריינים

1981
1982
1983

243,406
220,817
239,830

55,159
50,096
55,090

22.7
22.7
23.0

9,375
6,757
6,171

820
483
480

35,658
35,442
38,598

5,839
5,703
6,004

51,692
.48,385
51,253

1984252,24560,36923,96(92248942,9966,88257,289

שנה באותה שביצע החמורה העבירה לפי  במשךהשנה בלבד אחת פעם כל,אדם נמנה זה בלוח .
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7 לוח
העבריינים מכלל קטינים של חלקם

19841981

הכלהשנה מתוךעברייניםסך הקטינים אחת
העבריינים כלל

תיקי חיקיבתיקינכלל נתיקיבכלל
התפרצויותהחקירההתפרצויותהחקירה

198151,6923,65019.747.3
9915.037.1ו,198248,3853
013.021.8ו198351,2534,0

198457,2893,83212.938.5

8 לוח
עבריינים בתיקי הטיפול התפתחות

1984'1981
סןרהשנה

תיק
כל
ים

מואשמים
שהורשעו

מואשמים
שזוכו

תיקים
שנסגרו

שהועברו תיקים
לפרקליטות

תיקים
התביעה שבטיפול

המשטרתית

שטרם תיקים
הטיפול הסת"ם

נהם
כמות
התיקים

אחוז
מסך
הכל

כמות
התיקים

אחת
מסר
הכל

כמות
התיקים

אחת
מסך
הכל

כמות
התיקים

אחוז
מסן
הכל

כמות
התיקים

אחת
מסך
הכל

כמות
התיקים

אחוז
מסך
הכל

כמות
התיקים

אחוז
מסן
הכל

1981
1982

55,159
50,096

100.0
100.0

2,657
3,548

4.8
7.1

71

57
0.1
0.1

7,072
7,200
7,679

12.8
14.4
13.9

1,658
1,659

 .. י
91ו,2

3.0
3.3
4.0

11,879
11,229
ן 1,389

21.5
22.4

31,822
26,403

57.7
52.7 198355,090100.04,4988.2960.220.729,23753.0

198467,791100.04,5986.8950.19,09313.43,002
..ו י"יי

4.415,18722.435,81652.8

9 לוח
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

19841982

לפועל הוצאו טוס

29,300
50,048

1,997

19,238
38,873
2,153

23,279
39,576
3,658

לפועל הוצאו

,902
70,564
224,241
32,543

261,585
79,707
184,732
34,463

270,211
74,497
164,145
22,943

משפט מבתי נתקבלו
1984

294,025
80,626

235,416
32,387

240,733
75,973
183,577
34,475

72,350
142,362
26,021

מאסר פקודות

פליליות מאסר פקודות
חוב איתשלום על מאסר פקודות

למיניהן הבאה פקודות
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כדרכים התעבורה

10 לוח
ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות

1984 1975
הכלהשנה ונפגעיםתאונותהאוכלוסייהמס0ותאונותתאונותתאונותסן תושביםהנפגעיםקלותקשותקטלניותתאונות ל00,000ז

הנפגעיםהתאונות
197514,4855712,47411,44021,0783,488,100415604
197614,5055282,53811,43921,0293,556,800408591
197715,9345532,67212,70922,9073,650,000436627
197816,8215423,04713,23224,1503,773,000452649
197914,4134872,81011,11620,6303,831,200380540
198012,8333892,6249,82017,9943,885,135330463
198113,1933662,60410,22318,5923,977,000332467
198212,7363392,4349,96318,4614,060,000314455
198313,8423862,86110,59519,9484,150,000333481

1 1984 1
1,. י ו  (ן

13,173| 3602,62010,19319,1004,200,000317'455

לוח2ז
דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי

1984
הרכב כלי המעורביםסוג הרכב כלי

דרכים בתאונות
הכל מתוןסך אחוז

הכל סן
פרטיות 13,27662.2מכוניות
משא. 3,05114.3מכוניות

6523.0מוניות
1,5177.1אוטובוסים

אופנועים 1,2475.8קטנועים,

אחרים מנועיים רכב 4882.3כלי
אופניים ותלת 1,0785.1אופניים

לבהמות רתומות 310.1עגלות

המעורבים הרכב כלי 21,340100.0סה"כ

וו לוח
הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

המורשים
19841983

השינוי19831984
באחוזים

דרכים 13,84213,1734.8תאונות
4,150,0004,200,000+1.2האוכלוסייה

מורשים רכב 800,000+8.1כלי
740,000(מנועיים)*

התאונות מספר
ל1,000כלי
מורשים רכב
191615.8(מנועיים)

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לפי אומדן מורשים, רכב כלי
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14 לוח
לסוגיהן דרכים תאונות

19841983

13 לוח
לתאונות הסיבות התפלגות

1984

התאונות באחוזיםהכלסןקוג

19831784♦98ג1983

התנגשות
גע 7,1236,71551.551.0ברכב

התנגשות
חונה 1661851.21.4ברכב

מהכביש 1221510.91.1ירידה

התנגשות
דומם 4164403.03.3בעצם

רגל הולך דריסת
בו פגיעה 4,3543,99231.430.3או

בנוסע פגיעה
רכב כלי 5977254.35.5בתוך

7076795.15.1התהפכות

68920.50.7החלקה

2891942.11.5אחר

13,84213,173100.0100.0סה"כ

מתוךמספדהסיבות אחת
הכלהסיבות* סך

2,80120.0מהירות

עקיפות פגיות, 2,31616.6סטיות,

איתות 250.2סנוור,

מכניים 1170.8ליקויים
220.1מטען

רגל הולכי 1,66111.9התנהגות
רגל להולך זכות 1,65511.8אימתן

לרמזור או לתמרור 2,37316.9איציות
1300.9שכרות

כחוק שלא בדרך 4583.3שימוש
אופניים רוכבי 3902.8עבירות

רגילה 910.6חניה
נסיעה כדי תוך קלות 7445.3עבירות

הסיבות 1,2158.7שאר

הכל 13,998100.0סך
התאונות מספר לבין לתאונות שגרמו הסיבות מספר בין הבדל יש .

15 לוח
וילדים מבוגרים  לסוגיהן דרכים תאונות נפגעי

19841981
סוהשנה

הכל
נפגעים

קשההרוגים קלפצועים פצועים
1"
רגלהכל נוסעיםהולכי

ונהגים
סו
הכל

רגל נוסעיםהולכי
ונהגים

סל
הכל

רגל נוסעיםהולכי
ונהגים

>לדיםמנונויסילדיםמבונוינילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים

1981
1982

18,592
18,461

440
386

131

124
48
43

246
202

15
17

3,329
3,138

701
644

442
413

2,015
1,921

171
160

14,823
14,937

2,163
1,962

1,104

1,101

10,654

10,946

902

928
1983

1984

19,948
יי

19,110

436

400

157

141

48

41

214

206

17

12

3,578

3,385

7804392,17418515,9342,1891,030

989

11,748

11^384

967

"965" 6784422,10116415,3251 987

16 לוח
הדרך סוג לפי והרוגים קטלניות תאונות

הדרן סוג

*יג
תאונות

ן +2*
הרוגים

צומתצומת רגלנהגיםנוסעיםסה"כלא סה"נאתריםהולכי

ביום עירונית
בלילה עירונית
ביום בינעירונית

בלילה בינעירונית
. . י

הכל סן ■ י

3,456
1,331
436
144

5,367
 1 ו יי *י

4,512
1,358
1,302
634

7,806
_

7,968
2,689
1,738
778

13,173
 ו ו י י י"

11

10
50
36

20

20

42

27

82

39
30

31

2

2

■ _

115

69

122

94
■

400
*■■■

107109182
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17 לוח
גיל קכוצות לפי  ונוסעים רגל הולכי  שנפגעו ילדים

1984'1981
הנפגעים הכלשנה110 סן

נפגעים
וגל ונהניםהולכי נוסעים

הכל הכל40145סך 40145סך

הנפגעים 1981כל
1982
1983

2,682
2,662
2,686

1,594
1,557
1,517

162
ו25
168

1,432
1,306
1,349

1,088
1,105
1,169

174

254
204

914
851
965

19842,6121,4723011,1711,140266874

1981הרוגים
1982
1983

63
60
65

48
43
48

9
20
15

39
23
33

15
7נ
17

5

5

2

10
12
15

19845241132811■ : ,4..■;■■■.■ 7

קשה 1981פצועים
1982
1983

613
573
624

442
413
439

52
74
47

390
339
392

171

160
185

15
28
22

156
132
163

198460644210433816431133
קל 1981פצועים

1982
1983

2,006
2,029
1,997

1,104
1,101
1,030

101

157
106

1,003
944
924

902
928
967

154
221
180

748
707
787

19841,954| 184 | 989805965231734

לסוגיהן הכלהעבירות מתורסר אחת
הכל סר

מופרזת 78,3337.0מהירות
עקיפות פניות, 36,5433.3סטיות,

איתות 49,9824.5סנוור,
מכניים 33,4093.0ליקויים
מטען 12,3691.1עבירות

רגל הולכי 32,9492.9התנהגות
רגל להולך זכות 3,0880.3אימתן

לרמזור או לתמרור 95,8648.5איציות
105שכרות

כחוק שלא בדרך 47,0694.2שימוש
אופניים רוכבי 7900.1עבירות

נסיעה כדי תוך קלות 51,2214.6עבירות
טכניות 129,37611.5עבירות

העבירות 49,0224.4שאר
תנועה כדי תוך עבירות הכל 620,12055.4סך

אסורה 186,12916.6חניה

מחמירים בתנאים 246,76722.0חניה
מוגבל בתחום 65,7485.9חניה

חניה עבירות הכל 498,64444.5סך

. עבירות הכל 1,118,764100.0סך

אופניים רוכבי בעיקר .

לוח8ו
הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי

1984

הפגיעהסוג הכלח1מות סן
נפגעיםקלהקשהקטלניתהנפגעים

1821,1202,9764,278הולכירגל

1021,0635,7706,935נוסעים

מכוניות 848044,6685,556נוהגי

אופנועים 8130851989נוהגי

אופניים 101848111,005נוהגי

1484249347אחרים

סןהכל ?4003,385.15,32519,110

19 לוח
לפי בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

שנרשמו דו"חות
1984
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20 לוח
העבירות סוגי לפי וגילויים תיקים

19841982

מסכמים לוחות

העבירה חקיוהסוג שנהםתיקי הגילו"סתיקים נאווה*אחת הפעי
עבו"גים הגילוייםנתגלו

1982198119841982198319841982198319841982/831983/84

התאגדות או 1344136119362888.887.877.81.010.0התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה 3.3100.0+66.7נ11י31קטטה

ברחוב והפרעה 1,0201,0281,11584590298982.887.788.7+4.9+1.0קטטה

גבול +2,3902,1942,2891,4101,3541,46459.061.764.0הסגת 2,7+2.3

ציבור עובד +201611916195.0100.0100.0הכשלת 5.0

176.175.878.10.3+2.3?4,2444,3484,4713,2293,2953,4איומים

המשפט כלפי 3,1613,2754,0662,4202,5243,23576.677.179.6+0.5+2.5עבירות

והימורים 12816516210415014561.390.989.5+9.61.4משחקים

הדת כלפי +12171351141.764.753.8עבירות 23.010.9

1281331978610210167.276.751.3+9.325.4שוחד18
המשפחה כלפי 868110663596973.372.865.10.57.7עבירות

דרך חסימת רעש, 4531,5991,34138937025726.823.119.23.73.9,!מטרד,
הביטחון שירות כלפי 40663151629451040472.480.878.38.42.5עבירות
ציוד  הביטחון כלפי 65961093537928364257.546.468.711.1+22.3עכירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות 6798901,24545657582967.264.666.62.6+2.0עבירות
והכשלתו שוטר 1,9042,0252,0711,6191,7271,76885.085.385.4+0.3+0.1תקיפת

מחמירות בנסיבות שוטר תקיפת
9892

.93.9

1

+74757747454763.560.061.03.5רצח 1.0
15

3 לרצח* 13411612766668349.356.965.4+7.6+8.5ניסיון

+1017166131360.076.581.3הריגה3ו 16.5+4.8
והרינה רצח 241015195279.250.013.329.236.7איומי

אדם חיי כלפי אחרות 20191911121355.063.268.4+8.2+5.2עבירות

חמורה גופנית +68576280247054058068.670.972.3חבלה 2.3+1.4

3 ציבור4 עובד +34041852029536546386.887.389.0+0.5תקיפת 1.7

*י .>
ציבור) עובד (למעט +8,3007,9098,3405,9445,9946,42371.675.877.0+4.2תקיפה 1.2

פלילית ופחזנות 64873273941648552264.266.370.6+2.1+4.3רשלנות
55 שוואגי ומאסר כפייה, 1111391467710411769.474.880.1+5.4+5.3חטיפה,

אדם של נופו כלפי אחרות .עבירות 
_

באיומים או בכוח 20024422913016817465.068.9760+3.9+7.1אונס
כחוק שלא ובעילה +1031058784827081.678.180.53.5אונס 2.4

הטבע1 כדרך שלא מין 64948551737379.777.785.92.0+8.2עבירות
בכוח מגונה 32231231919318420759.959.064.90.9+5.9מעשה

בכוח3. שלא מגונה +97985991152248556753.356.562.2מעשה 3.2+5.7
בפומביג* מגונה +49145241022821621546.447.852.4מעשה 1.4+4.6

מין מחלות י3הפצת .3100.0__

אחרות מין 1081156550.075.045.5+25.029.5עבירות

לזנות 28282119201567.971.471.43.5סרסרות
בזנות9 לעסוק 74244257.1100.0100.0+42.9שידול זנותם למעשה 33212527192281.890.588.0+8.72.5שידול
אחזקתו3. או בושת בית +16141613141481.3100.087.5ניהול 18.712.5

ושידולם קטינים 59887426413347.546.644.60.92.0פיתוי
תועבה דברי 57434460.057.1100.02.9+42.9פרסום
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20 (המשך)לוח
העבידה חקירהסוג ותיקי הגילוייםגובהםתיקיס נאיזתיאחוז ה9ער

עבו"ניס הנילו"ס1תגל1
ו1962♦19811983194 1984981/011983/84ג98ו9851984982

! **

למטרתזנות שוטטות

2__

200.0
מסובנים בסמים שימוש ;2,2032,8452,458,4812,1831,84867.276.775.2+9.51.5 מסוכנים בסמים 1,4931,4/41,9497761,1791,37052.080.870.3+28.810.5סחר ויימאס1י סמים ייצור 117886772.785.787.5+ 13.0+1.8
המוסר כלפי עבירות 21121100.0100.0100.0שאר

חמורות בנסיבות ,2022212429710012648.045.2שוד 52.12.8+6.9
נשק) (בלי 35635230913212212637.134.740.82.4+6.1שוד

פשע ביצוע לשם +10111167960.063.681.8חימוש 3.6+18.2
גניבה לשם +108857926362324.142.429.1תקיפה 18.313.3

40344146427630835868.569.8סחיטה '77.2+ 1.3+7.4
למוסד או עסק לבית .20,53619,02919,0232,6432,7462,63412.914.4התפרצות 13.8+ 1.50.6

דירה לבית 29,97933,61335,5762,2182,4953,1397.47.48.8+1.4התפרצות
פריצה כלי 34036539926828434478.877.886.21.0+8.4החזקת

ציבור3 עובד ע"י גניבה 27507120394974.178.069.0+3.99.0ביצוע
ועובדים סוכנים ע"י גניבה 74391495657869673577.876.176.91.7+0.8ביצוע

רשות§ ללא ברכב 15,04215,64914,0551,8691,7441,56412.411.111.11.3שימוש
חלקים גניבת או רכב מתוך 37,46143,48547,8218511,2621,6302.32.93.4+0.6+0.5גניבה אופניים 7,2977,3497,8311001572001.42.12.6+0.7+0.5גניבת

41562.62.1.3.00.5+0.9■2,0041,9461,88252כייסות
אחרות 43,01443,42544,0816,4186,2137,16714.914.316.30.6+2,0גניבות

גנוב רכוש +7819841,2805757971,04873.681.081.9קבלת 7.4+0.9
גנוב רבוש +2,0351,7362,0421,3961,2261,52868.670.674.8החזקת 2.0+4.2

1,1131,4731,53822623031720.315.620.64.7+5.0הצתה
בזדון לרכוש נזק 15,09618,00622,6373,6923,8954,45324.521.619.72.91.9גרימת

התפרצות או גניבה לשם 71858562737287.385.984.71.41.2שוטטות
הרכוש כלפי אחרות 5241575639.614.65.3+5.09.3עבירות

ארנקים +728713838869410711.813.212.8חטיפת 1.40.4
חקלאיות 9גניבות

ובוליםי, כסף 9196481621717.621.914.6+4.37.3זיוף

11
והפצתם מסמכים 2,3115,6265,0181,0231,9942,04544.335.440.88.9+5.4זיוף

ועושק 1,8102,4702,6509691,1991,32853.548.550.15.0+1.6מרמה
כיסוי ללא שיק +9,".3,7094,9994,0952,0952,9102,57556.558.2משיכת 1.7+4.7
אחרות מרמה 29048341026538631485.579.976.65.63.3עבירות

3 כלכליות3 30925658026820946886.781.680.75.10.9עבירות
ג. פיסיקליותב 1524280.0100.0+20.0עביתת

אחרות 21611650.0100.0+50.0עבירות

עירוניים עזר 211חוקי
__

אחרות מינהליות 1369712883679561.069.174.2+8.1+5.1עבירות

נפץ וחומרי תחמושת +47558337940750934185.787.390.0נשק, 1.6+2.7

1 3
וטלוויזיה י21201215119רדיו 71.455.075.016.4+20.0

ועסקים311 תעשיות 85606351276760.045.080.715.0+35.7מלאכות,
אחרות רישוי 60.071.81.1+11.8ו.90115163556911761עבירות

עבירות 27428240018118223366.164.558.21.66.3שאר

הכל* סך
ו

220,817
צ.

239,830"
1

252,245
ו

ך
55,159

_1_
50,096
נ,

60,36922.722.723.9+0.340.9

ת.ד.  ברשלנות מוות גרימת את נם כוללים הנתונים העבירות שאר . . המדינה ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים י
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2 ו לוח
חקירה תיקי
19841982

הענייה חקיוהשלג גאח1זי0חיק* התיקיסהש>1!י נוס8ד
חו'טגו .סי100,000

1982198319841982/811983/84198219831984

התאגדות או 1344169.412.23.31.00.8התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה 3166.70.1קטטה

ברחוב והפרעה 1,0201,0281,115+0.8+8.525.124.826.5קטטה

נבול 2,3902,1942,2898.2+4.358.952.9.54.5הסגת
ציבור עובד :.2016הכשלת , 120.093.70.50.4

+4,2444,3484,471איומים 04.8106.4ו2.4+2.8104.5
המשפט כלפי 3,1613,2754,066+3.6+24.177.978.996.3עבירות

^ והימורים/ +128165162משחקים 28.91.83.14.03.8
דת כלפי 121713+41.723.50.30.40.3עבירות

+128133197שוחד 3.9+48.13.13.24,7
המשפחה כלפי +86811065.8עבירות 30.92.11.92.5

דרך חסימת רעש, +1,4531,5991,341מטרד, 10.016.135.838.5, 31.9
הביטחון שירות כלפי +406631516עבירות 55.418.210.015.212.3
ציוד הביטחון כלפי 6596109357.4+53.316.214.722.3עבירות

הציבורי הקדר כלפי אחרות +6798901,245עבירות 31.1+ 39.916.721.429.6
והכשלתו שוטר 1,9042,0252,071+6.3+2.346.948.845.3תקיפת

מחמירות בנסינות שוטר 98תקיפת
1

2.3

+747577רצח 1.3+2.71.81.81.8

ןנ
לרצח 13411612713.4+9.53.32.83.0ניסיון

101716+70.05.90.20.40.4הרינה
והרינה רצח 24101558.350.00.60.20.3איומי

אדם חיי כלפי אחדות 2019195.00.50.40.4עבירות

;י ■ , חמורה■ גופנית +685762802חבלה 11.2+ 5.216.918.419.1
ציבור עובד ■340418520+22.9+24.48.410.112.4תקיפת

*1 ציבור)/. עובד (למעט 8,3007,9098,3404.7+5.4204.4190.6198.6תקיפה פליליתכי" ופחזנות +648732739רשלנות 13.0+0.916.017.617.6
שווא ומאסר כפיה +111139146חטיפה, 25.2+5.02.73.33.5

אדם של נופו כלפי אחרות עבירות

■ ,■ . באיומים. או בכוח +200244229אונס 22.06.14.95.95.4
כחוק שלא ובעילה +10310587אונס 1.917.12.52.52.1

הטבע* כדרך שלא מין 649485+46.99.61.62.32.0עבירות
בכוח מגונה 3223123193.1+2.27.97.57.6מעשה בכוחן שלא מגונה 97985991112.3+6.124.120.7217מעשה

בפומבי מגונה 4914524107.99.312.110.99.8מעשה
מין מתלות _0.1.,3הפצת

אחרות מין 1081120.0+37.50.20.20.3עבירות

לזנות 282821סרסרות
! ""

25.00.70.70.5
בזנות לעסוק 74שידול

■■*.42.950.00.20.1 זנות/י למעשה 33212536.4+19.00.80.50.6שידול החזקתום או בושת בית +16141612.5ניהול 0.4י14.30.40.3 ושידולם קטינים 598874+49.115.91.42.11.8פיתוי תועבה דברי 574פרסום ..+40.042.90.10.20.1 זנות למטרת _2שוטטות

מסוכנים בסמים 2,2032,8452,458+29.113.654.368.558.5שימ,ש
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(המשך) 21 לוח

העביות חקיוהסיג נאוווזיםהיק> התיקיםהשיגו* נוספו
תושבים ל00,000ו

ו1912 98319841981/831983/84198219831984

מסוכנים|3 בסמים 1,4931,4741,9491.3+32.236.835.546.4סחר
וייבואם סמים 117836.4+14.30.30.20.2ייצור

המוסר/~ כלפי עבירות 21150.0שאר

חמורות בנסיבות ■202221242+9.4שוד +9.55.05.35.8
נשק) (בלי 7.3'091.112.28.80.5ג356352שוד

פשע ביצוע לשם +101111חימוש 10.00.20.30.3

גניבה לשם '108857921.37.12.72.0תקיפה 1.9
+403441464סחיטה 9.4+5.29.910.611.0

למוסד או עסק לבית 20,53619,02919,0237.30.1505.8458.5452.9התפרצות
דירה לבית +29,97933,61335,576התפרצות 12.1+5.8738.4809.9847.0
פריצה כלי +340365399החזקת 7.3+9.38.48.89.5

ציבור/ עובד ע"י גניבה 275071+85.2+42.00.71.21.7ביצוע

ועובדים סוכנים ע''י גניבה +743914956ביצוע 23.0+4.618.322.022.8

רשות/ ללא ברכב 34.6ג15,04215,64414,055+4.010.2370.5377.0שימוש
11

חלקים3 גניבת או רכב מת1ך +37,46143,48547,821נניבה 16.1+10.0922.71,047.81,138.6
אופניים11 7,2977,3497,831+0.7+6.5179.7177.1186.4גניבת

2,0041,9461,8822.93.349.446.944.8כייסות

אחרות $1,046.41,049.5.43,01443,42544,081+0.9+1.51,059גניבות
גנוב רכוש +7819841,280קבלת 26.0+ 30.119.223.730.5
גנוב רכוש 4.7+17.650.141.848.6|י2,0351,7362,042החזקת

+1,1131,4731,538הצתה 32.3+4.427.435.536.6
בזדון לרכוש נזק +15,09618,00622,637גרימת 19.3+25.7371.8433.9539.0

התפרצות או גניבה לשם י7185שוטטות 85+ 19.71.72.02.0
רכוש כלפי אחרות ■...5241עבירו 5721.2+39.01.31.01.3

7287138382.1+17.517.917.219.9חטיפתארנקים

חקלאיות יגניבות י 90.2

ובוליגז כסף +919648זיוף 5.550.02.22.31.1

ט ט

והפצתם מסמכים 2,3115,6265,01810.856.9135.619.5זיוף

ועושק 1,8102,4702.650+36.5+7.344.659.563.1מרמה
ט %

כיסוי ללא 3,7094,9994,095+34.818.191.3120.497.5משיכתשיק

אחרות מרמה 290483410+66.515.17.111.69.8עבירות

כלכליות +30925658017.2עבירות 126.67.66.213.8

פיסקליות 60.00.1*152עבירות

אחרות 2160.4עבירות

עירוניים11 עזר ■;.21חוקי . ■ 150.0

אחרות*! מינהליות 1369712828.7+31.93.32.33.0עבירות

נפץ תחמושתוחומרי 475583379+22.735.011.714.09.0נשק,

וטלוויזיה .2120רדיו 124.840.00.50.50.3

ועסקים311 תעשיות 85608329.4+38.32.11.42,0מלאכות,

אחרות רישוי +90115163עבירות 27.8+41.72.22.83.9

עבירות +274282400שאר 2.9+41.86.76.89.5

הכל 252,245+8.6+5.2.5,438.85,779.06,005.8..220,817239,830סך

אחוזים מאות *
המדינה ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים .

ת.ד,  ברשלנות מוות גרימת את גם כוללים הנתונים . .
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22 לוח
ועבריינים עבירות  שנת* סיכום

1984

העבירה חקירהסוג עבר"נימיחיקי

שבהםזזיקים הכלמנוגדיםץטיניםאחהתיקים סן
עכו"גימהגילוייםנתגלושנפתחו

נקבהוכרנקבהוכר
עבריינים

התאגדות או 362877.8176178התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה 1,11598988.7123281,4053121,868קטטה

גבול 2,2891,46464.0166131,1022911,572הסגת

ציבור עובד 11100.011הכשלת

4,4713,49178.1140172,7664413,364איומים

ג. המשפט" כלפי 4,0663,23579.6138491,7954342,416עבירות

והימורים 16214589.56245225485משחקים

הדת כלפי 13753.8178עבירות

19710151.812313136שוחד

אדם חיי כלפי אחרות 1066965.111423074עבירות
דרך חסימת רעש, 1,34125719.2926483158מטרד,

הביטחון שירות כלפי 51640478.31533817370עבירות
ציוד הביטחון כלפי 93564268.7451912535עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות 1,24582966.6796691105881עבירות
והכשלתו שוטר 2,0711,76885.485171,3362261.664תקיפת

מחמירות בנסיבות שוטר 989293.946815214220תקיפת

774761.0179284רצח

3 לרצח" 1278365.47,1397152ניסיון

די
161381.3714221הריגה

והרינה רצח 15213.31112איומי

אדם חיי כלפי אחרות 191368.42118139עבירול

חמורה גופנית 80258072.3.142278253979חבלה

* 11
ציבור עובד 52046389.018435382457תקיפת

ציבור) עובד (למעט 8,3406,42377.0662415,0491,0916,843תקיפה
פלילית ופחזנות 43779534_73952270.618רשלנות

שווא ומאסר כפייה 14611780.14113918162חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות עבירות



באיומים או בכוח 22917476.0341725211אונס
כחוק שלא ובעילה 877080.5649156אונס
טבעיות בלתי מין 857385.94547193עבירות בכוח0 מגונה 31920764.9411557203מעשה בכותב שלא מגונה 91156762.271395466מעשה

בפומבי מגונה 41021552.4141483165מעשה
מין מחלות _הפצת

אחרות מין 11545.5347עבירות

לזנות _211571.4סרסרות
11415

בזנות לעסוק _22100.0שידול
22

זנות3 למעשה 252288.0112215שידול

החזקתו3 או בושת בית 161487.593039ניהול
ושידולם קטינים 743344.612526פיתוי תועבה דברי _44100.0פרסום

5£

זנות למטרת ___שוטטות

כ

מסוכנים בסמים 2,4581,84875.2193142,1322302,569שימוש
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(המשך) 11 לוח

העבירה חקיררסוג עבריינים*חיקי

שנהםתיקים הכלמבוגריםקטיניםאחתתיקים סך
ענר"ניםהגילוייםנתגלושנפתחו

נקנהזגרנקבהזכרעבריינים

מ0וכנים בסמים 1,9491,37070.3182171,4661101,775סחר

וייבואם12 סמים _8787.5ייצור

516
המוסר■2י כלפי עבירות 11100.011שאר

חמורות בנסיבות 24212652.13111987237שוד
נשק) (בלי 30912640.8311302163שוד

פשע ביצוע לשם 89_11981.81חימוש

גניבה לשם 792329.12121226תקיפה
46435877.267131316397סחיטה

למוסד או עסק לבית 19,0232,63413.81,07091,019282,126התפרצות
דירה לבית 35,5763,1398.8377201,237721,706התפרצות
פריצה כלי 39934486.24512417294החזקת

ציבור עובד ע"י גניבה 714969.0242751ביצוע

ועובדים1 סוכנים ע''י גניבה 95673576.98523659141908ביצוע
רשות ללא ברכב 14,0551,56411.151217659231,211שימוש

חלקים גניבת או רכב מתוך 47,8211,6303.4199355516773גניבה

אופניים1 87_7,8312002.662124גניבת
1,882563.01717438כייסות

אחרות 44,0817,16716.31,0211054,2409346,300גניבות
גנוב רכוש 1,2801,04881.913861,223821,449קבלת
גנוב רכוש 2,0421,52874.8633935761,077החזקת

1,53831720.685135016452הצתה
בודון לרכוש נזק 22,6374,45319.7598443,3815924,615גרימת

התפרצות או גניבה לשם 29נ26_857284.72שוטטות
רכוש כלפי אחרות 213_5735.3עבירות

ארנקים 83810712.81832252חטיפת
חקלאיות 9גניבות

ובולים כסף 48714.655זיוף

.. והפצתםנ: מסמכים 5,0182,04540.839148802151,148זיוף

ועושק31 5137901ג2,6501,32850.12637מרמה
מ כיסוי4? ללא שיק 4,0952,57562.9361,2696031,881משיכת

אחרות מרמה 41031476.621520833267עבירות

3 3
גי >

כלכליות 58046880.7349744544עבירות

פיסקליות 1_22100.01עבירות

אחרות 1616100.044עבירות

עירוניים3! עזר 1חוקי

3 אחרות8 מינהליות 1289574.22999110עבירות

נפץ וחומרי תחמושת 37934190.0530515325נשק,
. נ:
% וטלוויזיה3 12975.066רדיו

ועסקים תעשיות 836780.797198מלאכות,

אחרות רישוי 16311771.861195130עבירות

עבירות 40023358.21118917217שאר

252,24560,36923.916,92248942,9966,83257,289סךהכל

שביצע ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם אדם כל נמנה זה בלוח
ת.ד. ברשלנות מוות גרימת עבירות את ונם המדינה, ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את נם כוללים הנתונים
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שומרון, נפות
ועזה יהודה

23 לוח
הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם אירועים

1984

העניוות הכלקנוצת שומווןסך יהודהנפת עזהנפת נפת

תיקיח7זייה ועוונות פשעים
תביעה אי

משונות מיתות
נעדרים
חטאים
דליקות

17,924
185

184

201

26,246
183

7,384
102

54
41

 1,121
114

4,836
74

52

35

2,277
34

5,704

9

78

125

22,848
35

הכל 67,30828,799,(44,9238,8סך

24 לוח
הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי

1984' 1983

הכל שומרוןסך יהודהנ*ת עזהגפת נפת

1983198419831984
וו. ו  ■י 

7,384

5,312
71.9

1983
י ." ""

4,226

2,683
63.5

198419831984
חקירה תיקי

נתגלו שבהם תיקים
עבריינים

הגילויים אחוז

17,131

12,149
70.9

17,924

13,047
72.8

6,221

3,897
62.6

4,836

3,099
64.1

6,684

5,569
83.3

5,704

4,636
81.3
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25 לוח
הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיק*

19841983

העבירות שומרוןהשינויסןהכלקבוצות יהודהנפת עזהנפת נפת
חקירה 19841983תיקי

198319841983198419831984נאח1זים19831984

הציבורי 12.81,1931,6556987491,028967[2,9193,371הסדר
אדם +295308חיי 5.7924173107130160

אדם של .2,820נופו 2,7952.71,4211,532507465892798
104883.7403641322320מיו

+472551מוסר 16.5634257. 55352454
5,4176,5582.41,8282,5911,8532,3101,7361,657רכוש
+320348מרמה 10.7145159861188971

ופיסקליות +405408כלכליות 18.4499671147284165
367910.0645212554מינהליות

+619543רישוי 51.032832277113214108
העבירות +669572שאר 23.0130221151200388151

הכל" 17,9242.16,2217,3844,2264,8366,6845,704ו3ו,7וסך

המדינה ביטחון נגד שבוצעו העבירות כל סך את גם בוללים הנתונים * .

27 לוח
הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי

הנפות לפי
1984

נפת
שומרון

נפת
יהודה

נפת
עזה

סר
הכל

קטלנית
קשה
קלה

49

257
187

48
212
317

75

319

383

172

788

887

הכל 4935777771,847סך

26 לוח
 הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות

הנפות לפי
1984

נפת
שומרון

נפת
יהודה

נפת
עזה

סו
הכל

קטלנית
קשה
קלה

46
204

67

43
148
107

71

226

201

160

578

375

3172984981,113סךהכל
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ישראל משטייג
וקח'1ר מה"ד

יטזרשוג חינוך מדור

ברלב לשר כבוד כמשמר הגבול משמר


