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לכבוד
בולג חיים מר
המשטרה שר

ירושלים

השר, אדוני
.1985 בשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדו"ח את לך להגיש מתכבד הנני

של הביטחון תחושת את ולהגביר הפשיעה את לבלום השונים, בתחומים יעדיה את להשיג ישראל משטרת מאמצי נמשכו זו בשנה
המבצעיים, הצרכים למרב מענה נחנו ולא ישראל, משטרת סד"כ הגדלת אפשרו שלא התקציב, אילוצי אף על זאת המדינה. אזרחי

השוטפת. מהפעילות חלק שהנם

דהיינו: משאבים. של פנימיים מקורות ביצירת מאמצים להשקעת הודות התאפשר 985ו, בשנת ישראל משטרת של פעילותה רוב
.1984 באוגוסט שהוקפאו אדם, כוח תקני 300 והחזרת ובדגשים בפעילות חדשים עדיפויות סדרי קביעת פנימית, התייעלות

הבאים: בתחומים לביטוי באו אלה מאמצים
זו פעילות במסגרת חדשות. יחידות הקמת והחקירות; המודיעין הסיור, מגזרי חיזוק המשטרה; שירותי שיפור  בשטח הפעילות
האדם. כוח שיא קיצוץ בשל קודם, לאיישם היה ניתן שלא פנויים, תקנים 290 של איוש והתאפשר חדשים תקנים 144 לשטח הוזרמו
זו התארגנות המבצעי. במגזר תקנים לאיוש אדם כוח שיאי ב430 של הזרמה אפשרה הפנימית ההתארגנות  טנימית התארגנות

ידי: על בוצעה
ביחידות אינטגרטיבית בצורה אלה יחידות ושילוב ומשא"ז מג"ב מטות של מחדש ארגון  ומשא"ז מג"ב מטות שילוב 

במשא"ז); ו53 במג"ב 93) אדם כוח תקני 46ו של ביטול אפשר ה"כחולה", המשטרה
במטא"ר). ו107 והמרחב המחוז ברמת 171) משרות 278 של ביטול תוך ומטות, מנהלה תקני צמצום 

תוך הקרובות, השנים בחמש בפעילותה, ישראל משטרת את ינחו אשר והדגשים היעדים עיקרי קביעת  לעתיד מדיניות התוויית
החדשה. הרבשגתית התכנית להכנת כבסיס לבך, הנדרשים המשאבים איתור

כדלקמן: היו ,1985 בשנת ישראל, משטרת במדיניות העיקריות המגמות
מאידך ויוזם, מגיב וככוח גיסא, מחד עבירות, לביצוע ההזדמנויות את ומפחית ברחוב נוכחות המפגין ככוח הסיור זרוע פיתוח 

גיסא.
רכוש. עכירות ובמיוחד עבירות, ולבלימת בפשיעה ללחימה המאמצים המשך 

כאמצעי מחשוב), (כולל וטכנולוגיה באמצעים המודיעין ופיתוח עבירות מניעת לצורך הבסיסית, המודיעינית התשתית חיזוק 
לחקירות. עזר

זו. למשימה תקניות יחידות מיסוד ע"י עצורים, ליווי ממשימות הסיור יחידות שחרור 
עבריינים. וגד המשפטיים ההליכים זירוז 

כתחומה. העבריינות עם ומתמודדת המשטרה שירותי כל את הנותנת בסיסית, פעילות כיחידת המשטרה, תחנת חיזוק 
עבריינים. עם ההתמודדות בתחום סיוע מתן כולל הציבור, מצד הפעולה שיתוף והגברת הציבור, עם הקשר חיזוק 

כלהלן: המבצעית בפעילות לביטוי בא ,1985 לשנת ישראל, משטרת של אלה מגמות מימוש
שכונות קציני הוספת חדשות, נקודות הקמת תחילת (כולל בשטח הנוכחות הגברת תוך חוזק, המבצעי המגזר  בפשיעה הלחימה
.(1984 לעומת ב3.70/0, המדווחת בפשיעה ירידה נרשמה (השנה הפלילי והזיהוי המודיעין החקירות, מערכי חיזוק ותוך ועוד),
מ279.7 הגילויים במדד שחלה עלייה .1985 בשנת ל25.20/0 ,1984 בשנת מ240/0 הכללי, הגילויים באחוז עלייה הסתמנה השנה
גידול על מעידה 985ו, בשנת חקירה תיקי 1,000 לכל גלויים, תיקים ל292.7 ,1984 בשנת חקירה תיקי 1,000 לכל גלויים, תיקים

החוקרים. בתפוקת
ירידה הסתמנה ,1985 (בשנת הית"קים ארגון השלמת ידי על בדרכים, הקטל להפחתת המאמצים נמשכו  דובים בתאונות הלחימה

קטלניות). דרכים בתאונות %9.4 של וירידה ,1984 שנת לעומת נפגעים, עם דרכים בתאונות %3 של
ובינוי משאבים הקצאת וכן עצורים ליווי יחידות מיסוד כולל: ומבצעים, לאבטחה המשטרה פעילות הורחבה  ואבטחה מבצעיס
מבצעים והתנהלו באשדוד הימי השיטור גם תוגבר ואמצעים, רכב אדם, בכוח החבלה מערך תוגבר השנה מעצר. ותאי מעצר בתי

ומחוזי. ארצי בפיקוד
העיקריות הפעולות המשטרה. עבודת של יעיל ביצוע שיאפשרו אמצעים, ותוגברו ייעודי ציוד נרכש 985ו, בשנת  לוגיסטיקה

הן: שנעשו



אסנת". "תכנית במסגרת בחדשים, ישנים מכשירים והוחלפו סד"כ לפיתוח זימון ומקלטי קשר מכשירי קיומשת תקציב הןקצה _
ישראל. במשטרת סטנדרטי כנשק שנקבע מ"מ, 9 .א.ל1 מסוג חדשים אקדחים נרכשו 

ייעודי וציוד הפלילי, והזיהוי הימ"רים המודיעין, לעבודת פיגועים, למניעת התנועה, על לפיקוח ציוד לרכישת משאבים הוקצו 
הפגנות. לפיזור

והתחנה. המרחב ברמת ליחידות, חקירות ערכת והוקצחה נרכשה 
רכב. כלי כ550 והוחלפו המאושרת, התכנית פי על הרכב, צי החלפת נמשכה 

קיימים. מבנים תשתית ולשיפור פרויקטים לסיום חדשים, מבנים להקמת העבודות נמשכו 1985 בשנת  בינוי
הבאים: בנושאים בעיקר השנה פותח המיכון תחום  מיכון

למשטרה. חדש מחשב רכישת הושלמה 
קווי הוספת ע"י התקשורת, תשתית הורחבה הדס". "תכנית עפ"י המשטרה, ביחידות המחשבים פריסת תכנית פיתוח נמשך 

ליחידות. ומסופים תקשורת
אירועים של מקוונת קליטה לסוגיהם, הסגורים התיקים קליטת לחקירה, דרושים נמלטים עבריינים של מקוון דיווח הושלם 

בתקשורת. אלה אירועים על סטטיסטיים עיבודים וביצוע (פ"א)
הבאים: לנושאים דגש השנה ניתן עבודתו, תנאי ואת תפקודו אופן את בחיל, האדם כוח איכות את להעלות כדי  אדם כוח
.1986 באפריל יבוצע השני והשלב בנובמבר בוצע הראשון השלב לצה"ל; השוטרים שכר להשוואת המאמצים נמשכו 
המתקדמים. לקורסים המיון בשיטת והן לקצונה המיון שיטת בשינוי הן המשטרה, של המיון במערכת שינויים בוצעו 
שיבוצים. דיוני לקראת פוטנציאל איתור של ממוסדת שיטה והונהגה לתפקידים מועמדים בחירת של שיטה רחב באופן הופעלה 
בגיל לפרישה אפשרות ומתן פרישה חופשת יישום ידי על משטרה, אנשי של לגמלאות היציאה תנאי את לשפר מאמצים נעשו 

יותר. מוקדם
נוספת מיון שיטת נקבעה כן שודאי. כל לגבי הראשון כשלב הסיור מסלול נקבע זו ובמסגרת השוראים, הכשרת מסלול שונה 

הקורס. בתחילת הגיבוש בשלב המתבצעת השוראים, לגבי
משא"ז מתנדבי שילוב נושא והורחב המשטרה, אל הנוער, ובמיוחד הקהילה, לקירוב המאמצים נמשכו  הקהילה עם פעולה שיתוף
מניעת הסיור, בתחום משא"ז, מתנדבי של שת"פ יחידות עשרות הוקמו זה לצורך הפנים. ביטחון לתחום נוסף המשטרה, בפעילות

ותנועה. עבריינות
 ב'" "רשת  חדשה שנתית רב תכנית ישראל משטרת ידי על הוכנה ,1985 בשנת  השנתית לפעילות כבסיס ב"י, "ושת תכנית

986ו1990. לשנים
.1985 בשנת כבר להתבצע החלו ב"/ ב"רשת המותווים החדשים, המדיניות מקווי הנובעים כאלה שינויים  ארגוניים שינויים

הבאות: הפעולות בוצעו זו במסגרת
של הפיקוד סגל באמצעות להפעלה שונתה שלו ההפעלה ושיטת במטא''ר, אגף במעמד מקצועי, כחיל מחדש אורגן המשא"ז 

תחנה). מרחב, (מחוז, הארגון רמות בכל ה''כחולה'/ המשטרה
שהוקמה גדוד ומפקדת אזוריות מפקדות שתי במסגרת אורגן ומנ"ב בוטלו המחט"בים מטות  מחדש הוא גם אורגן מג"ב 

באיו"ש.
למגזר מנהלה תקני ולהעברת ה"כחולה" במשטרה וסיוע מנהלה תפקידי היקף לצמצום המאמצים נמשכו ,1985 שנת במהלך 
תקן בין הפער צומצם כך ולשם המאושרים, השיאים פי על אדם כוח תקני במסגרת ישראל משטרת נערכה לכך נוסף הייעודי.

עודפים. תקנים של הדרגתי ביטול תוך המאושר, התקציבי לשיא הקיים המשטרה

סיכום
העבודה, הליכי שיפור ידי על זאת לרשותה. שעמדו המשאבים במסגרת תכניותיה את ומימשה רבות המשטרה פעלה 1985 בשנת
בשטח והבולטות הנוכחות הגברת את לאפשר כדי המבצעי, המנזר וחיזוק עדיפויות סדרי קביעת המשאבים, של מחדש ויסות

בפשיעה. הלחימה והמשך

בברכה,

רבניצב קראוס, דוד
הכללי המפקח



ברכב שימוש בנושא 7.7^0 ו רכב מתוך גניבות בנושא !%4.7
משמעו ירידה חלה עסק, לבתי בהתפרצויות גם רשות. ללא
להגברת רבה, במידה לייחס ניתן אותה ,%9 של בשיעור תית
מערכות כולל המיגון, ולשיפור העסקים בעלי של המודעות

למשטרה. ישירות אזעקה
שרקען אחרות, חמורות ועבירות הרצח מעשי התגברות
בתחום ומאומצת מוגברת לפעילות המשטרה את חייב פח"עי,
הגילוי (למשל חיוביות תוצאות כלל בדרך שהניבה פעילות זה,

מעפולה). המורים זוג רוצחי של המהיר
של פח"עי, רקע על שאיגה הפלילית הפעילות גם נמשכה
ובין עצמאי באופן בין הירוק, הקו בתחומי השטחים חושבי
הוא בולט, פשע ענף מקומיים. עבריינים עם פעולה בשיתוף
ופירוקם. עזה) (במיוחד לשטחים העברתם רכב, כלי גניבות
בעבירות תיקים בפתיחת משמעותי גידול חל ,1985 בשנת
.94.7"/0 של עלייה  1984 בשנת 603 לעומת 1,174 כלכליות,
בחקירת השנה נם עסקה פשעים, לחקירת הארצית היחידה
תוך נעשה מהחקירות חלק ומסובכות. קשות פשיעה פרשיות
במיוחד, השנה בלטה השטח. יחידות עם פעולה שיתוף
וההונאה, השחיתות מעשי בחקירת המשמעותית ההתפתחות
המשפטית במערכת שחיתות חשיפת וכן באיו"ש בקרקעות
עוינים גורמים בידי חיילים של רצח מקרי חקירת באיו"ש,

ועוד.

בחשיפה השנה התמקדה הונאות, לחקירת הארצית היחידה
ועניין היקף בעלות שונים, מסוגים הונאה עבירות של וחקירה
תאגידים, מנהלי של חקירות על הושם הדגש עיקר מיוחדים.
חקירת וכן באמצעותם או התאגידים נגד עבירות שעברו

האפור". "השוק לרבות ההון, בשוק עבירות
בין הפעולה שיתוף והעמיק הלך כקודמתה, כמו הנזכרת, בשנה
מס כגון: למשטרה, מחוץ חקירה נופי לבין הארציות היחידות

ועוד. המכס הכנסה,

משפט בבתי המדינה את לייצג המשיכה המשטרתית התביעה
לסוגיהם. פליליים בתיקים העירוניים המשפט ובבתי השלום
שחרור על בעררים ההופעה נטל העברת של המגמה נמשכה
לתביעה מהפרקליטויות המחוזיים, המשפט בבתי עצורים
הקיימת הכללית, מהמגמה חלק היא זו מגמה המשטרתית.
התביעה, מנטל חלק להעביר ניסיון של האחרונות בשנים
בתיקי כמו המשטרתית, והתביעה הפרקליטות שבאחריות

ועוד. מסובנים בסמים שימוש התפרצויות,
בתוך חלקם מהיר. לשיפוט נאשמים עשרות הובאו השנה גם
עבירות על הושם מהיר, בשיפוט הדגש מעצרם. תקופת
עניין בעלות עבירות ועל והסביבה החיים באיכות הפוגעות

רב. ציבורי

בעבירות גם נמשכה מהיר, לשיפוט נאשמים הבאת של זו מגמה
במיו כחמורות שנקבעו בעבירות ת"א, במחוז בעיקר תנועה,

חד.

המשפט, לבתי פנייה של מדיניות נקבעה החמורות, בעבירות
המשפטיים ההליכים תום עד הנאשמים, לעצירת בבקשה

נגדם.

 חקירה תיקי 243,719 ישראל במשטרת נפתחו ,1985 בשנת
הקודמת. השנה לעומת %3.7 של ירידה

 הידועות העבירות מכלל עיקרי מרכיב מהוות הרכוש עבירות
העבירות, מכלל 7.6"/" מהוות הציבורי הסדר עבירות .%79.5
,%4.6 מהווה מרמה עבירות 0/0ו.4, מהוות הגוף כלפי עבירות

.%2.4  העבירות שאד 80/0.ן.  סמים עבירות
ולפיכך הקודמת, השנה של לזו כלל בדרך דומה ההתפלגות
המניעה פעולות בהמשך החקירה, יחידות של המאמץ התמקד
העבירות ושל גיסא מחד הנפוצות העבירות של והסיכול
ירידה ניכרת הרכוש, עבירות בתחום גיסא. מאידך החמורות
לכדי שהגיע הגילויים, באחוז ועלייה העבירות בכלל 40/0 של

הקודמת. בשנה 24"/0 לעומת ,25.20/0

במספר %4.3 של עלייה קיימת הסמים, עבירות בתחום
בתיקי 8.40/0 של יחדה לעומת בסמים, שימוש של התיקים
וגוברים ההולכים הקשיים אח מבטאת אשר בסמים, סחר

מסוכנים. בסמים בסחר העוסקים העבריינים, בחשיפת
מכלל כ800/0 מהוות כאמור, אשר, הרכוש עבירות בתחום
ששיעורה משמעותית ירידה בולטת המטופלות, העבירות



הנחיה, של בפעולות שוטף באופן ועסק אלמונים על הודעות
וזיהוי נעדרים איתור בתחום השדה, יחידות על ובקרה פיקוח

אלמונים.

נוער עבר"נות

לקט תיקים 9,605 הירוק הקו בתחומי נפתחו ,1985 בשנת
מכלל המהווים0/"11,5 נוער בני 6,661 מעורבים היו בהם ינים,
תיקים 1,226 מהם איתביעו תיקי ו5,520 העבריינים,
שנת לעומת זאת, הפלילית. האחריות לגיל מתחת לקטינים
מעורבים היו בהם לקטינים, תיקים 10,220 נפתחו שבה 1984
ו5,286 העבריינים, מכלל 2.50/0ו המהווים נוער, בני 7,207
לגיל מתחת לקטינים תיקים 1,606  מהם א.ת. תיקי
עולף, 1984 לנתוני 1985 נתוני מהשוואת הפלילית. האחריות
שלהם הקטינים העבריינים במספר 7.50/0 של ירידה חלה כי

במשטרה. פלילי תיק נפתח
עובדי בעבודת מיוחד דגש הושם קודמות, כבשנים השנה, גם
באיתור מתמקדת זו פעילות נוער. עבריינות מניעת על הנוער,
טיפול לגורמי והפנייחם עבריינית להידרדרות מועדים קטינים
חינוך, ממסגרות נישרים תלמידים איתור כגון: בקהילה,
שביצעו קטינים הפניית הלימודים; למסגרת להחזירם במטרה
(ללא אזרחיות טיפול לרשויות וחדפעמיות, קלות עבירות
בפעילויות בגינוער של והפעלה שילוב פלילי). תיק פתיחת
במסגרתם  "נאמגירכוש" מבצעי ביניהן: מגוונות, מניעה
ביה"ס; רכוש על והגנה לשמירה מתנדבים קטינים פועלים
ובברכות רחצה בחופי קיץ מבצעי  החופים" "משמרות
אובדים ילדים איתור מתרחצים, חפצי לשמירת השחייה
לענייני נוער חוגי של וארגון ייזום הנופשים; הטרדות ומניעת
בכלל משטרה בנושא הרצאות מתן בתיספר, אימוץ משטרה,
שונים; טיפול וגורמי מחנכים לתלמידים, בפרט נוער ועברייגות
ולמניעת בסמים שימוש למניעת מיוחדות כתכניות השתלבות

שונות. חינוכיות במסגרות המתקיימות אלימות,
כביתר נוער, עבריינות מניעת בתחום המשטרה פעיללת
כל עם הדוק וקשר פעולה שיתוף תוך נעשית התחומים,
חסות רשות לנוער, מבחן שירות בנוער: המטפלים הגורמים
פקידי במצוקה, לנוער שירות במצוקה, לנערה היחידה הנוער,

ועוד. לנוער משפט בתי סעד,
ן 985 כשנת נוער לעבריינות המדור פעל ההדרכה בתחום
ימי נערכו במשטרה. הנוער מערך של ומיסודו ארגונו להמשך

1תביע1ת הקיחת

1

ובקרה פיקוח הנחיה, שעיקרה מטה, עבודת בוצעה במחלקה
נוער. עבריינות לרבות והתביעות, החקירות עבודת על

מקצועיות, והנחיות קבע פקודות של שוטף פרסום נמשך
ומעודכנים, מפורטים עבודה כלי החוקרים בידי לתת שנועדו

המשטרה. פיקוד למדיניות וביטוי דגש מתן תוך
חלק עדכון לציין ניתן השנה, שפורסמו הקבע פקודות בין
תביעות דלקות/הצתות, חקירות מעצרים, בנושא מהפקודה
המרשם כגון: שפורסמו, מח"ק הנחיות לציין יש כן ועוד.
של ערכם שמירת כנסת, וחברי סגניהם שרים, חקירות הפלילי;
צלוי בהם; והטיפול מועדפים חקירה תיקי קביעת כסף; מוצגי

פרסום. איסור

שמטרתם מיוחדים מח"ק חוזרי פורסמו  חידוש הונהג "השנה
קצרות מהירות, תשובות השדה ביחידות לחוקרים לתת
למחל ושהובאו אצלם שהתעוררו עקרוניות לבעיות וקולעות
בתחום מיוחדים חוזרים לציין ניתן לדוגמא, לפתרון. קה
ענישה בכבלים, טלוויזיה שידורי הפעלת של עבירות חקירת
על האדום לצלב דיללח חקלאית, תוצרת גניבת של בעבירות

ועוד. הירוק הקו לשטח מחוץ הגר ערבי של מעצר
ופסיקה, חקירה לקחי של השוטף הפרסום נמשך כן כמו
בקביעת המעורבות נמשכה חקירות, לקציני עיון ימי התקיימו
נושא על השנה הושם מיוחד דגש ועוד. ההדרכה תכניות
השנה במהלך והתביעה. החקירה ביחידות והבקרה, הפיקוח
צח"מים עבודת בדיקות היתר בין בקרות, כ50 בוצעו
הטי ושחרורים; במעצרים המשטרתי הטיפול $זופן מסוימים;

ועוד. חקלאיות בעבירות פול
בין בוועדות המשטרה בייצוג חלק נטלו המחלקה אנשי
להסתכ עצורים הפניית כגון: שונים בנושאים הדנות משרדיות
של בעבירות התביעה מדיניות נפש; לחולי חולים בבתי לות

ועוד. פרקליטות  משטרה יחסי גנוב; רכוש החזקת
על לממשלה המשפטי ליועץ בהמלצות עסקה המחלקה
חנינה לבקשות דעת חוות במתן הליכים לעיכוב בקשות
שונים, ונופים הציבור בפניות בטיפול המדינה, לנשיא המופנות
והסגרת דין לחיקור ובבקשות הפלילי, מהמרשם מידע בקבלת

חשודים.

ממז"פ הועבר אלמונים, ולזיהוי נעדרים לאיתור המשדד
תפקודיים, שינויים מספר נעשו הארגוני, השינוי מלכד למח''ק.
הנעד משרד פעילות במחשוב התבטא העיקרי השינוי כאשר
ובכ50ז נעדרים על הודעות בכ3,000 טיפל המשרד רים.

8



פלילי זיהוי

עם הקשר הידוק מז"פ: בפעילות השנה הודגשו נושאים ארבעה
אצבע טביעת הזיהוי; טכנאי מערך באמצעות בעיקר  השטח
עבריינים, לגלות היכולת שיפור במעלה; ראשונה פיסית כראיה
מקצועי, אדם כוח שימור פעילים"; ב"אוספים שימוש ע"י

מוגברים. חיצוניים פיתויים של בתנאים
בשנת הגיע אצבע, טביעות פי על עבריינים של הגילויים מספר
בשנת 1,633  (הקודם חדש שיא נקבע ובכך ל1,714 1985
המוביל, הגורם להיות המשיכו המקומיים האוספים .(1983
לבצע החלה האצבע טביעות מעבדת הגילויים. כמות מבחינת
"ניי עבריינים לגלות כדי ביןאזוריות, השוואות סדיר באופן

המקומיים. באוספים לגילוי ניתנים דג^^זשאינם
הצגו. חמורים. מפשעים אצבע בטביעות לטיפול צוות הוקם \
לגלות המאפשרות חדישות, פיתוח שיטות בהפעלת התמחה \
בין לפיתוח. ניתנו לא לכן שקודם ממשטחים נם טביעות, י

חקירתי החדישות: השיטות בהצלחה הופעלו שבהם המקרים
ת''א בצפון האונס מקרי וחקירת בירושלים, המונית כצח.נהג
כדי מטה, עבודת נעשתה השפלה. באזור טרור ופעגלות
הממוחשבת ההשוואה לעידן כניסה של האפשרות את להעריך
בהרצמ_ניסעני:ת,של הוחל ביניים, כשלב אצבע. טביעות של
צמצו^ לשם מחשב, נשלטת מתעדכנת, דיסק וידיאו למערכת 7

טביעות. של ידנית וומז^גם^להשוואה
של ממוחשב לזיהוי תכנית פותחה גנוב, רכוש לזיהוי \בחוליה
הניבה הגילויים, בכמות ניכר שיפור מלבד גנובים. חפצים ן
זירת עם גנוב חפץ קישור ע''י רצח פענוח גם החדשה התכנית י

בת"א. הרצח ^

וימי נוער, חוליות וראשי מרחביים נוער לקציני ארציים עיון
שלב השתלמויות שתי התקיימו במרחבים. נוער לעובדי עיון
הסמכה, מבחני ובמסגרת במסגרתן אשר ארציות, והסמכה

נוער. עובדי 50 הוסמכו

בעבירות ילדים חוקרי ל60 הדרכה השתלמויות התקיימו
,14 גיל עזי ילדים חקירת על הממונים (אזרחים מוסר
הרא דיני לתיקון לחוק בהתאם מוסר, בעבירות המעורבים
לנוער. המבחן שירות בשיתוף להפעלתם, הסדר ונקבע יות)
בתוכו המרכז והפעלה", תורה  נוער "ספל והופץ נערך נכתב,
קטינים, עם המשטרה לעבודת המתייחסת התורה עיקרי את
תפקי והגדרות הנוער מערך מבנה מקצועית, אתיקה לרבות

והנחיות נהלים דים,
בנושא תביעה אי מדיניות בדיקת ביניהם סקרים מספר נערכו
פעילות על והשלכותיה ומריחואנה חשיש מסוג בסמים שימוש
סקר נעשה פ''א. תיקי נפתחו שלהם קטינים של זה בתחום

קטינים. מעורבים שבהן מוסר, עבירות לגבי

מודיעין

דגש מתן תוך בשטח, המודיעין עבודת בוצעה ,1985 בשנת
בכירים. עבריננים וכיסוי חשיפה בעבירות לטיפול

השי של והרחבה פיתוח חייב העבריינית, בפעילות התחכום
גילוי לצורך נוספות, סמויות ובשיטות טכניים בכלים מוש
נגד ראיות חומר לגיבוש ובסיוע עבירות וחשיפת עבריינים

בביצוען. המעורבים

רב פרוייקט המודיעין מחלקת יזמה המטה עבודת בתחום
סמים בילוש, מודיעין, בנושאי תורתי חומר כתיבת של היקף
פריסת עם לסיומו. וקרב הולך זה פרוייקט חשאיים. וסוכנים
תהליך הגיע בארץ, המודיעין מוקדי בכל מודיעין מסופי
השנה ניתן מיוחד דגש מבצעי. ניצול לשלבי המודיעין מחשוב
הממוחשבת. המודיעין ממערכת המידע, אחזור נושא להדרכת
ההדרכה, נושאי את המודיעין מחלקת הרחיבה מטה, במחלקת
ועם השטח יחידות עם קשריה את והעמיקה וההנחיה הפיקוח
בדרנות מודיעין לאנשי הכשרה מסלולי נקבעו חוץ. גורמי
במסגרות המחלקה, של מעורבותה נברה קצונה. ובדרגות בד"א

הקיימות. ההדרכה



נערכ נרחבים רוןפושים לבודדים. זוגות ל רצח_ש ^היומקרי
מציא ועד היעדרנב^הנרצחים ההודעה"על ל£זזדק3לת

גופותיהם.

חל נטלו הפתע, ומבצעי היזומים המתוכננים, במבצעים
בבת השונים בקורסים הנמצאים שוטרים כולל רבים, שוטרים
הארצ מהמטה שוטרים מג"ב, שוטרי ההדרכה, ובסיסי הספר

משא''ז. ומתנדבי
למרו נמשכו, המוגברת, הפעילות ואף השגרתית הפעילות
באירו עסק הגבול משמר השונים. למבצעים הכוחות הקצאת
ג הצפון. ובגבול באזח"ע באיו"ש, ובפעילות וביטחון סדר עי
פקודות והפצת והפקודות הנהלים עדכון עבודת נמשכה השנה

חדשים. ונהלים

סיור
סיורים מוקד, בעבודות המשטרה ביחידות פרוסה הסיור זרוע
מעצרים, ביצוע מחסומים, הפעלת רגליים, סיורים בניידת,
ויום שוטף קשר וטיפוח ומציאות באבירות טיפול הוצל''פ,

הציבור. עם יומי

שכונה, קציני הפעלת של הניסוי הושלם השנה, במרוצת
בשכונות. הסיור ממערך אינטגרלי כחלק שנקלטו

הבאים: בתחומים נעשה הסיור, שוטרי של תפקידם עיקר
מידע מסירת נעדרים, חיפוש כולל: הציבור שלום 7שמירת
של מקרה בכל והתערבות החיים איכות חוקי אכיפת לאזרחים,
באזורים בולטת, נוכחות ע"י חוק הציבוחאכיפת לשלום |כנה
אזרחים הדרכת ע"י עבירות מניעת מוקדם; בתכנון ;נבחרו
לפורענות; המועדים באזורים בולטת משטרתית לנוכחות
ממלכתיים באירועים כדורגל, במגרשי הציבורי הסדר שמירת

נדרשים. ובמקומות
ניסויים, שני הפעלת על המשטרה פיקוד החליט השנה במרוצת
מקוף שוטרי הפעלת הבאה: העבודה בשנת יוגשמו אשר
בתוך חקירות," שוטר שילוב של השיטה ובחינת העיר בתחומי
לציבור, השירות יעילות את לבחון הניסויים מטרת סיור. ניידת

אלה. חדשות גישות באמצעות

משמרות בשתי לעבוד החלו הגוברות לדרישות מענה לתת כדי
מעבדת ובתוכן במז"פ שונות וביחידות החקירה ביחידות

וחולייתז^0גיר9^ הצילום מעבדת הפוליגרף,

בני^ לתשאול הוקמו!חוליה מז;פ, של הפוליגרף במס^מקערך ן
ח^דשים^שבמסגרתו"יוכשו 8 בן קורס החל כן םןזו /מ^עוט^ם.

^~~^1 חדשים. ב^קי_פ1^גרף
ירי לני6>י משוכלל, מטווח._וזת_קרקעי נךזנך בדו1_סנש_ק, ^מע
להפג^ציוד החלה המעבדה ^רמיליםוקליעים.

ו<?יותמיקרוסקופיות. משוכלקילהדר^הולהצנת וידיאו
בדיפראקציה לשימוש פרוייקט הסתיים הסימנים, במעבדת
מינראלים. של מיקרוסקופיות כמויות לזיהוי \ קרני של
נוסף, חדשני פרוייקט מבצעי. באופן הופעלה כבר השיטה
שיירי לזיהוי השיטות בשיפור עוסק בחו"ל, הוצגו שתוצאותיו
החלקיקים של מוקדם ריכוז באמצעות ידיים, על ירי
' ל1פת_קט4 המיקרוסקופי
^ח'?, החדש המכשור הופעל^הצלחה האנליטית, גבדה
פי על אורגאניים, של~1זומרים ביותר זעירות כמויות ולזיהוי
מסוג אחר משוכלל מכשיר שלהם. האינפראאדום הספקטרום
מקומו את כבש אורגאניים, חומרים של ולזיהוי לניקוי 45\כ<0,

נפץ. וחומרי רעלים לסמים, \ מס' אנאליטי כאמצעי

ומבצעים סיור

ברחביהאר*] ועובדים מפעלים על והשפעותיו הכלכלי המצב
והשביתות. הציבורי הסדר הפרות בתחום גם ביטויו מצא
ובכוחות בתחנות במרחבים, הופעלו ישראל משטרת שוטרי
על ובשביתות בהפגנות הסדר, בהפרות בטיפול ארציים, תגבור
תנאי לשיפור דרישות מפעלים, סגירת הכלכלי, המצב רקע
קשורים היו מ הציבו הסבל בתחום נוספים אירועים וכד'. שכר

שונים. ומועדים העצמאות יום המולד, חג _ישראל, במ1>י
רשמ^נג אורחים כי60 בארץ _2985;__ביקרו

שרי חוץ, שרי מדינות, ראשי בהם מחו''ל, ומשלחות מעלה
בין המו"מ לניהול ומשלחות פרלמנטריות משלחות ביטחון,
הוגברה הפנים ביטחון בתחום טאבה. בנושא למצרים, ישראל
לציבור, ביטחון תחושת למתן הקשור בכל המשטרה פעילות
בהם ושהבולטים השנה, במהלך שארעו הפח"ע אירועי עקב

)
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החדיש. מהדגם ספינה ובו חדש ימי בסיס נפתח שדוד ^בננןלא
היםל בסיס לשוטרי מקצועית הדרכה על דגש זוהושם בשנה
15 הוכשרו הבסיסים; לשוטרי מרוכזים עיון ימי שני נערכו
יחידות למתנדבי הדרכה ניתנה משטרתיים, שיט כלי מפעילי
הים בסיסי ליד שהוקמו האזרחי, המשמר של הימי השיטור

ובאשדוד. באילת בכנרת,
בכל זו בשנה גם טיפלה חיפה, בנמל השיט כל אחזקת יחידת
בארץ. הימי השיטור של  והוותיקים החדשים  השיט כלי
השיט. כלי לכל שוטפות, אחזקה ועבודות חירום תיקוני בוצעו
ע''י להירכש המועמדים שיט, לכלי ובדיקות ניסויים נערכו

סוף. ולים התיכון לים כנרת, לים  המשטרה
החבלה מערך

של המחודשת ההתארגנות בולט באופן ניכרה ,1985 בשנת
גדול למאמץ החבלה מערך את שחייב דבר החבלה, ארגוני

ונזק. נפגעים ולמנוע פיגועים לסכל מנת על יותר,
רקע על חבלה פיגועי 573 הארץ ברחבי בוצעו ,1985 בשנת
דהיינו, אשתקד, שבוצעו חבלה פיגועי 432 לעומת זאת פח"ע,

.32.60/0 בת עלייה אותרה
לביצוע קלים בפיגועים רק לא חלה הפיגועים בכמות העלייה
והצתות אשתקד, 135 לעומת 244  תבערה בקבוקי (השלכות
יותר, החמורים בפיגועים גם אלא אשתקד), 71 לעומת 87 
124 הארץ ברחבי הונחו ,1985 בשנת חבלה: מטעני כהנחת
(עלייה אשתקד שהונחו מטענים 67 לעומת חבלה, מטעני

.(85.10/0 בת משמעותית
מהמגמות השונים חדשים, אפיינים מ אותרו ,1985 שנת במהלך
בוצעו פיגועים יותר הרבה ואילך: 1980 משנת החל שאותרו
60) ובירושלים אשתקד) 45 לעומת 100) הירוק הקו ברחבי
עלייה אותרה זאת, לעומת בשטחים, אשתקד). 32 לעומת

אשתקד). 355 לעומת 413) יותר הרבה מתונה
אוטובוס תחנות ספק, ללא היה השנה ביותר הבולט היעד
הפיגועיםביעד שמספר רק לא ובירושלים. הירוק הקו בתחומי
מספר יחסית. רבים אנשים נפגעו זה שביעד אלא, עלה, זה

ורישוי אבטחה
מקצועי ייעוץ מתן כלהלן: המדור פעל והמיגון, הרישוי בתחום
והפצת עבריינים של ביצוע שיטות אחר מעקב שונים; לגופים
שוד* אירועי בעקבות תחקירים עריכת במשטרה, המידע
כמכון חוץ גורמי עם מקצועיות בוועדות השתתפות ופריצה;
וכן שמירה, ושירותי פרטיים חוקרים ועדת הטכניון, התקנים,
נבדק עסקים. רישוי חוק במסגרת נוספים, עסקים הכללת
חידוש אי על והומלץ נשק רישיונות נושאי של הפלילי הרישום

פלילי. עבר בעלי של רישיונם

האבטחה תקציבי ואושרו נבדקו והמתקנים: האבטחה בתחום
חדשים; למתקנים אבטחה מערכי תוכננו המאובטחים; לנופים
לעובדים בטחוני סיווג בדיקות ונערכו חדשים קב"טים מונו
מקצועי מידע הופץ מסווגים; ובמתקנים האבטחה במערך
במשטרה; המקצועיים ולקצינים המונחים לגופים ומודיעיני
האבטחה ולקציני לקב"טים והשתלמויות קורסים התקיימו

המונחים. בגופים ותרגילים, ביקורות נערכו והרישוי;

חיים בעלי
מדור של השירות כלבי בסיסי עסקו ,1985 העבודה בשנת

ובמבצעים. שגרתית בפעילות חיים, בעלי

104 התגלו אלו בפעולות פעולות. 2,133 המדור ביצע סה"ב
אופיום. גרם 467 הרואין, גרם 25 חשיש, ק"ג

לשוטרים פרשים קורסי 2 קוימו העבודה, שנת במהלך
נוהגי קורס קוים כן כמו ת"א. מחוז של סיור ולשוטרי מקומיים

מתקדם. שירות כלבי נוהגי וקורס בסיסי שירות כלבי
וכ%10 החבלה מערך עם הפעולה שיתוף הוגבר זו שנה במהלך

זה. בתחום היתה המדור מפעילות

רצח שוד, באונס, חשודים נעצרו המדור, מפעילות כתוצאה
בסמים. וסחר

מו"מ צוות
החמישית, השנה זו פועל ישראל, משטרת של ארצי מו"מ צוות
בנוסף משני במינוי מוצבים הצוות חברי אדהוק. כצוות

הרגיל. לתפקודם

רכש בוצע חדשים. חברים לו ונוספו כארגון השנה עבד הצוות
באורח השתתף הצוות הצוות. של האמצעים ערכת להשלמת
וצה"ל משטרתיים בתרגילים ופעל פליליים, באירועים פעיל,

ופליליים. פח"עיים יים,

ימי שיטור
משימותי במילוי הימי, השיטור יחידות התמידו ,1985 בשנת
התבטאה הפעילות סוף. ובים כנרת בים התיכון, בים הם
וגלשנים, שייטים הצלת ובמעגנים, בחופים הסדר בשמירת
הספורט מעגני את הפוקדות וזרות ישראליות ביאכטות טיפול

למיניהם. הים יורדי כל על החוק ואכיפת בארץ,
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בדרכים התעבורה

£~

נרשמו הדרכים. תאונות במספר הירידה נמשכה 1985 בשנת
בת ירידה  ב1984 13,173 לעומת דרכים, תאונות 12,777
.2.10/0 של בשיעור הנפגעים, בסה"כ ירידה חלה כן כמו .3.00/0
ובמספר 3.30/0  ההרוגים במספר היתה ביותר הבולטת הירידה
הירידה לאור במיוחד, בלטה זו ירידה .7.80/0  קשה הפצועים
משמעותי שינוי חל לא 1985 בשנת .1984 בשנת גם שחלה
ובמספר הרכב בצי גידול חל זאת ולעומת התשתית בפיתוח

המורשים. הנהגים

במחצית לפעול החלו (ית"קים), המחוזיות הטקטיות היחידות
לאו דרך, ובקטעי משמרות בשתי ,1985 שנת של השנייה
שיטור פעילות נערכה בחודש פעמיים מרוכז. ככוח דווקא
יחידה כל אלה, יחידות של ארצי, ברצף (פש''מ) מוגברת

מחוזה. בתחום

שכור רכב בעזרת השנה, גם נמשכה סמויה, אכיפה פעילות
העירוני. בתחום גם זו פעילות נערכה השנה ארציים. במבצעים
מחוזילימי ברצף מוגברת שיטור פעילות מבצעי השנה בוצעו כן
מיוחדות היערכויות לחורף", רכבך "הכן מבצע בערים, תנועה

אחרים. ובאירועים בחגים

כן כמו התעבורה. דיני באכיפת עלייה נרשמה 1985 בשנת
שלהן התעבורה, תקנות באכיפת התנועה יחידות המשיכו
של מנהלתית ובפסילה דרכים, תאונות במניעת רבה השפעה
הרביעית התוספת על המנויות בעבירות נהיגה, רישיונות

התעבורה. בפקודת

חוליית למשל, זה, ביעד רק פעלו שנחשפו מחבלים חוליות
חבלה, פיגועי 9 זה, ביעד ביצעה אשר ירושלים, תושבי מחבלים

השנה. במהלך
ביעד יותר טובה בצורה הונח החבלה, מטעני של גדול חלק
לצמצום שתרם דבר אבן), גדרות ואחרי שיחים בין (הסתרה
המטענים בכמות ולעלייה המטענים את לגלות האפשרות
מהמטענים, 56.5"/0 התפוצצו ר, 985 שנת במהלך שהתפוצצו.
אנשים 3 שנהרגו לכך הביא זה דבר אשתקד. כ400/0 לעומת
ו138 הרוגים 2 לעומת השנה, החבלה בפיגועי ,62 ונפצעו

אשתקד. פצועים,
על חבלה בפיגועי גם השנה, במהלך טיפלו המשטרה חבלני
פיגועים, 148 :37.60/0 בת ירידה אותרה זה בתחום פלילי. רקע
אשתקד). 237 (לעומת 1985 בשנת פלילי רקע על בוצעו
הפיגועים בכמות ירידה גם כוללת הפיגועים, בכמות הירידה
אשתקד 55 לעומת חבלה, מטעני 26 (הונחו יותר החמורים

אשתקד). 82 לעומת רסס, רימוני 41 והושלכו
השנה היחידה העלייה חלה התבערה בקבוקי השלכות בתחום

אשתקד). 12 לעומת תבערה, בקבוקי 29 (הושלכו
(בניגוד הירוק הקו בתחום גם הושלכו התבערה בקבוקי
בשטחים פליליים סכסוכים פתרון שכללו בעבר, למאפיינים
ונפצעו אחד אדם נהרג השנה, במהלך זה). פיגוע סוג באמצעות
פצועים, 62 וכן הרוגים 8 לעומת פליליים, מפיגועים 14

אשתקד.

חשודים חפצים ב48,674 לטפל נקראו המשטרה חבלני
חשודים רכב כלי 17,686 ולבדוק אשתקד) 45,034 (לעומת
בדיקות 382,430 ערכו החבלנים אשתקד). 15,064 (לעומת

אשתקד). 270,525 בטחוניות^ולעומת
מיגון בציוד הצטיידותו, את החבלה מערך השלים ,1985 ■בשנת
של ייצורו נגמר ארוך, פיתוח תהליך ולאחר לחבלנים משופר
החבלן של יכולתו את תגדיל בו וההצטיידות חדיש רובוט

בשטח.
פריסתו את והרחיב אדם בכוח להתעצם המשיך החבלה מערך

הארץ. ברחבי

( *  .1$ 

^■8ג^*1^_^.^י
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קווי קשר
הקווי, הקשר בתשתית רב שיפור חל הקודמת כבשנה השנה
נל"נ קווי והוספת באלקטרוניות ישנות מרכזיות החלפת ע"י

חיוג. וקווי
קרית מנ"ב ,4 מחט"ב ביחידות: הותקנו חדישות מרכזיות
ג'נין, עירון, פינה, ראש ובתחנות: העתיקה, העיר ויחידת ארבע
נרכשו לציון. וראשון הרצליה השרון, רמת עפולה, נצרת, חולון,
ת"א, עת''נ בא"ר, הנגב, מרחב הדרומי, המחוז עבור: מרכזיות
כרם טול מג"ב דימונה, תחנת נהריה, תחנת מסובים, תחנת

כוח. מצודת ומנ"ב

קשי עבודות
הבאות: ביחידות שיפורים בוצעו השוטף התקציב במסגרת
השרון, רמת תחנת מעונה, מג''ב נתב''ג, ,4 מחט''ב השרון,
אשדות מג"ב ביתלחם, מנ"ב מרדכי, יד מג"ב נ'נין, תחנת
ג'נין מג"ב עירון, קישון, נתב"ג, מג"ב אילת, תחנת יעקב,
חונכים אלקטרוניים, לשערים ושיפוצים ניסויים בוצעו וימ''מ.

וכד'. ממא"לים אלקטרוניים,

''אסנת" תכנית
מרד"מים הופעלו הבאים: הנושאים בוצעו התק%\נ, במגבלות
וזבולון. סבא כפר נתניה, ירושלים, מוקד הלהגליל,
ציוד נרכש צופר. ומגברי אזניות וכן ניידיונישא קשר ציוד נרכש
ניידים. וחפ"קים קשר רכבי הותקנו א', שלב גליל עבור

הדרכה
לכ00ו,3 קשר הדרכת ניתנה קשר. קורס סיימו מפעילים 20

השונות. במסגרות משטרה, אנשי

ערכות ייחודי: בציוד התנועה יחידות צוידו ,1985 בשנת
נופקו כן לבוחנים_וכו'. אבוקות^^ציוד לסייר, אור מחזירות
בתוך שנלכדו דרכים נפגע'קגאונות חילוץ ערכו הסיור: לניידות
לסיירים, אישיים ולוחות לבוחנים לשרטוט אור שולחנות \רכב,
ממא"לים נבחנו דו"חות. פנקסי ולאחזקת דו"חות לרישום
להחלפת להיערך במגמה מהירות, לבדיקת חדשים ניידים
קרן_הבטיחות_ש^ יותר. חדיש בציוד הקיימים, הממא"לים
להפעלה^ וקשר, ממא"ל כולל "סיירה", מסוג רכב רכשה איו"ש,

באיו''ש. התנועה בלשכות
כל פעולה^קזץ?ןלעם שיתוף היה השנה גם שחלפו, ;שנים
תאונות בנושאייהדננועולובמניעת העוסקים הגורמים~ה?וחריס

דרכים.

ואלקטרוניקה קשר

הבאים: בתחומים הקשר מחלקת פעלה ,1985 בשנת

מברקה
במערכת עברו שאילתות, אלף ו110 מברקים מליון כ2.7
המותקנים במסופים ישראל. משטרת של הטלפרינטרים

שאילתות. בכמליון טיפלו הקשר, במשרדי
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של גדולה כמות שכללו חקלאיות, תפיסות של מרשים הישג
וביצים. פירות ירקות, עופות, חיים, בעלי

פח"ע, באירועי לפעול הערוכה (הימ"מ) המיוחדת היחידה
במלחמתה ישראל משטרת של השוטפת בפעילות חלק נטלה
של^חולןות וחיסולו ללכידתן שותפה והיתה האלים בפשע
כבית הוכר הימ''מ קובי. ועין שמש בית באזור שפעלו מרצחים,
במיומנות ההכרה ליחידה, ניתנה כך בטרור. ללחימה הספר

נחלתם. שנעשתה ובמקצועיות,
אימן מג"ב, אנשי המכשיר חורון, בבית החילי האימונים בסיס
יחידות וכן ושוטרים, סמלים קצינים, שוטרים: כ4,500 השנה
האימונים שטח צה''ל. של העורף מיחידות וחיילים משא''ז
המאפשרים המתקנים, בו ושוכללו הורחב מנ"ב, לבא''ח השייך

גבוהה. ברמה אימונים

שנערכו חינוך, בסדרות מג"ב שוטרי השתתפו השנה במהלך
ההסברה וביחידות ירושלים" ב"יער ישראל משטרת במסגרת
ידיעותיהם להעמקת תרמו אלה סדרות הארץ. בכל צה"ל של

>מגוונים. שונים בנושאים מג"ב, שוטרי של והשכלתם
האליפות לוד. בעיר בכדורגל, מג"ב אליפות נערכה השנה

המורל. ולהרמת מג"ב יחידות לגיבוש תרמה
משטרת לתחנות מסייע והוא גדל במג''ב המודיעין מערך
במטה היישובים. גזרות של המודיעין רכזי באמצעות ישראל,
כן משוכלל. במסוף צויד והמערך הערכה קצין מונה מג"ב,

חדשים. מתקנים שני למג"ב נוספו
שב שלו, המיוחד העדתי האנושי בהרכב יחידותיו, על מג''ב
לביצוע תרמה השונים, במגזרים בשורותיו, שההרמוניה והוכיח
ארוכה מבצעית כזרוע החיל, על המוטלות המשימות של נאות

ישראל. משטרת של

(
הגבול משמר

של העיקרי הנייד המשימה ככוח הגבול, משמר יחידות
הפנים ביטחון בתחום בפעילותן המשיכו ישראל, משטרת
הציבורי. עלהגנבב ובשכבה החוק באכיפת למשטרה ובסיוע
"תכניתרשת^לבינוי במסגרת מג"ב התארגן האחרונה בשנה

היו; ולפריסהחק^ה"של המחט''בים מטות במבנה
.1986 בשנת שתבוצע

סדר באירועי בירושלים, מג''ב פלוגות השתתפו השנה, במהלך
הביטחון רצועת וארגון מלבחון צה''ל יציאת עם בעיר. ואבטחה
עם בשיתוף החדש, הקו באבטחת כ' פלוגה שולבה בדרום,
הביטחון בנושא לצה"ל סייעו ואזח''ע, איו"ש פלוגות צה''ל.
אלה. במקומות הגורמים כל של רבה, להערכה וזכו השוטף
584 של אבטחתם אחריותו שבתחום היישובים, משמר
האחראים הגופים בין ושילב תיאם הארץ, רחבי בכל יישובים
היישו משמר החקלאית. התוצרת ועל ביישובים הביטחון על
והרכוש, הציוד סימון נושא את ריכז היישובים, גזרות ע"י בים,
צוותי ספר. בבתי תלמידים ואימן והדריך ילק''מ, בימי השתתף
סיכמו העניפה, פעילותם במסגרת היישובים, מגזרות הסיור
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10 המונה פרשים, יחידת מתנדבים; 30 המונה בערד, חילוץ
בירושלים. מתנדבים,

למשטרה בסיוע המתנדבים פעילות
הארץ, רחבי בכל מתנדבים, כ2,300 הופעלו יממה מדי
876,000 התבצעו בסה"כ למשטרה. והסיוע הביטחון בתחומי
של שעות 43 בת משמרת היא (פעילות 1985 בשנת פעילויות
180,000 המיוחדות היחידות ביצעו זה מתוך אחד), אדם
(יום ממונעים סיורים 96,000 בוצעו השנה, במהלך פעילויות.
228,000 ונבדקו חינוך, במוסדות ביקורות 5,000 נערכו ולילה),

אוטובוסים.

המתנד הבטחוני. בתחום בעיקר מתוכזת המתנדבים פעילות
באירועים הקשורה ופעילות מניעה פעילות מבצעים בים
ממו סיורים רגליים, סיורים כוללות: הפעילויות בטחוניים.
בתחנות סריקות וכן תצפיות בדיקות, מחסומים, נעים,
במוסדות קהל, בריכוזי בשווקים, בטרמיפיאדות, אוטובוסים,

ובאוטובוסים. חינוך

הביטחון לסידורי הקשור בכל ומפקח מנחה האזרחי, המשמר
נערכו זו במסגרת העירוני. במגזר חינוך מוסדות ב9,000
גילוי באירועי הטיפול לבדיקת ופינוי ערנות תרגילי ביקורות,
הגורמים כל והנחיית ספר בבתי הדרכה פעולות וכן חשוד, חפץ
בפעילו המתנדבים השתלבו השנה, במהלך בנושא. הקשורים
חוקי באכיפת ומניעתה, עבריינות לבלימת המשטרה, יות
בתחומים הפעילות עיקר דרכים. תאונות ובמניעת התעבורה
ימע"ר, יחידות 45 המיוחדות: היחידות ע"י בוצעה אלו,
והימ"ר בתחנות בפשיעה ללחימה המשרדים בהנחיית הופעלו
חיפושים מעצרים כולל ומודיעין, בילוש בנושאי במרחבים,

י הסיור משרדי בהנחיית הופעלו מתמי"ד, יחידות 42 ותצפיות;
למשטרה בסיוע במרחבים, והתנועה הסיור ולשכות בתחנות
במבצ וכתגבור בשטח, הנוכחות בהגברת השגרתית, בעבודתה

מיוחדים. עים

והמשמר הדרכים, תאונות לנושא רבה רגישות היתה השנה
הציבור. למעורבות עיקרי התנדבות אפיק היווה האזרחי

האזרחי המשמר

של הרשמי שילובו של ומורכב ארוך תהליך בוצע 1985 בשנת
הטריטוריאלי והפיקוד הכוחות מערך בתוך האזרחי המשמר
אוצר המבני, השינוי ב1.2.1986). (הושלם ישראל משטרת של
רווחה, שירות במשטרה הרואה התפיסה, ניצני את בתוכו
מחייבת כזו תפיסה הרחב. והקהילתי החברתי מההיבט
על במערכה הציבור ושילוב התנדבות קהילתית, מעורבות
וכלה והשכונה הבית מרמת החל המישורים, בכל חייו, איכות
האזרחי, המשמר קיום שנות עשרה בשתים הלאומית. ברמה
הרבות במשימותיה למשטרה, ולסיוע לעזר המתנדבים היו
נפרד בלתי חלק האזרחי, המשמר מהווה היום והקשות.
החוק הביטחון, על השמירה של והרגיש המורכב מהמארג

ישראל. משטרת במסגרת והסדר,

מהמערך נפרד בלתי לחלק הפכו האזרחי, המשמר יחידות
ועירוניות, מקומיות רשויות ב83 הטריטוריאלי, המשטרתי
למפקדות כפופות היחידות בדרום. אילת ועד בצפון מקצרין
במטא"ר, האזרחי המשמר מטה והמחוזות. המרחבים התחנות,

המטה. אגפי במסגרת מקצועי, חילי לאגף הפך

מתנדבים, 49,400 המתנדבים מצבת מנתה ,1985 שנת בסוף
נוער! בני ו8,500 נשים 3,900 גברים, 37,000 הבאה: בחלוקה
תחנות שכונתיים, הפעלה בסיסי מ365 הופעלו המתנדבים

עירוניים. ומרחבים משטרה
כוננורן כיתות 352 כלל: האזרחי המשמר של הכוננות מערך
2,370 ובהן יום כוננות כיתות 192 מתנדבים, 5,272 ובהן לילה
המתנדבים מתנדבים. 243 ובהן צלפים יחידות 35 מתנדבים,
נשק מחזיקים הם מיוחדת. הכשרה עוברים הכוננות בכיתות
ברשתות ארגונם ובמוסדות. עבודה במקומות או בביתם,

חירום. בעת המידית הפעלתם מאפשר מהירה, קריאה

מערך של והרחבה מיסוד בנייה, על דגש הושם האחרונה, בשנה
למשטרה בסיוע העוסקות המיוחדות, המקצועיות היחידות
תהליך עוברים אלה ביחידות המתנדבים הייעודיים. בתפקידים
פועלים רובם מיוחדת. הכשרה ומקבלים התאמה ובדיקת סינון

שוטרים. ובשיתוף ישיר בסיוע משטרה, במדי

במדים) מתנדבים (יחידות מתמי"ד יחידות 42 כלל: זה מערך
תנועה (יחידות ית"מ יחידות 43 מתנדבים; 1,416 ובהן
(יחידות ימע"ר יחידות 45 מתנדבים; 1,363 ובהן מיוחדות)
35 מתנדבים; 618 ובהן עבריינות) למניעת מיוחדות מתנדבים
יחידות 3 מתנדבים; 445 ובהן קהילתי בסיוע העוסקות יחידות
יחידת ואשדוד); אילת (בטבריה, מתנדבים 40 ובהן ימי שיטור
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הערכת גיליון לגמלאות; פרישה הסיור; דרך וההכשרה, הגיוס
וכיוצ"ב. הקידום מסלול עקרונות הקצונה, תקגי היקף עובדים;
שוטרים אוכלוסיות של ותגמולים שכר תנאי ושופרו נבדקו
לשכר שמ"מים זכאויוח במג"ב; מודיעין רכזי ביניהן: שונות,
וקידום סיווג בירורים; עובדי של והכשרה סיווג שירות; ותנאי
אדם, כוח בתהומי המיכון תהליך נמשך ועוד. ומעלה 45 בני
ותכנון ההשכלה נושא מיכון ההכשרות, טבלת בניית כולל
פקודות 29 פורסמו השנה במשך אדם. כוח מסופי ג!ריסת
אדם כוח הודעות 52 קיימות, לפקודת תיקונים 4 ו ו חדשות

שינון. הוראות ו37

ושחרור גיוס
.1984 כשנח 1,529 לעומת איש 1,165 למשטרה גויסו השנה
בשנת 1,249 לעומת איש ל350,ו הגיע השחרורים היקף
ככל ישראל, כזשטרת מדיניות כי עולה, הנתונים מניתוח .1984
הלכה יושמה ומנהלות, משא"ז מג''כ, מערכי לצמצום הקשור
מרצון בשחרורים עלייה על מצביעים השחרורים נתוני למעשה.
ניכרת לגמלאות, הפרישה בתחום המערכת. ביזמת ובפיטורים
של הראשונית ההכשרה בנושא שינוי הוכנס ירידה. מגמת
למשט המגויסים במיון לשיפור נוסף ככלי (גיבוש), השוראים

דה.

אדם כוח וויסות בפרט טיפול
השטח יחידות תגבור בתחום ישראל, משטרת מדיניות יישום
לויסות היקף רחבות פעולות חייב ובמטות, במנהלות וצמצום
שיבוץ פתרונות במציאת רבים מאמצים הושקעו אדם. כוח
מרבית הקפדה תוך מהחיל, שוטריס פיטורי ובמניעת הולמים

הפרט. זכויות מיצוי על
חדשים, נושאים ונוספו כ"א של הממוכן המערך ושופר הורחב
הדרכה פותחה השטח. ליחידות זה בתחום חלקי ביזור תוך

המיכון. בתחום היחידות, ברמת כ"א. לגורמי
גולת השוטר. זכויות של מרבי למיצוי יזומה פעילות נמשכה
החדשה. במתכונת לשוטרים, פעילות ותק הענקת  הכותרת

.''''''"" לקצונה קידום
לתוקף, ייכנס לקצונה/השינוי הבד"א מיון בשיטת שינוי חל

,1986 לשנת המתוכננים הקצינים קורסי לקראת

^ קצינה
נערך ספ"ק. בפורום ומעלה, סנ''צ ברמות שיבוצים דיוני קוימו
הערכות, דיוני בוצעו סנ''צ. כדרגת לקצינים פוטנציאל דיון

ובאגפים. במחוזות

משרדי בהנחיית ית"מ, יחידות 43 הופעלו התנועה, בתחום
בנושאי עסקו הן במרחבים. התנועה ולשכות בתחנות הסיור
לנהגים והדרכה הסברה מרכזיים, בצמתים תניעה הכוונת
למניעת מבצעים התנועה, חוקי לאכיפת פעילות רגל, ולהולכי
פעלו ימי שיטור יחידות 3 במחסומים. וביקורות דרכים תאונות
וכתגבור שגרתית בפעילות בסיוע הימי, השיטור לבסיסי בסיוע

יזומה. ובפעילות מיוחדים במבצעים וחגים, בשבתות
חיזוקה מאפשרת למשטרה, ישיר בסיוע הציבור מעורבות
מורלית. ומבחינה מעשית מבחינה המשטרה, של ותגבורה
הדרכה, רבות: בדרישות לעמוד נכונות מחייבת זו מעורבות
משך מבחינת עומס היוצרות פעילויות, וביצוע קבלה, תנאי

וסיכון. קושי תכיפות,

והדרכה אימונים
למתנדבים, אימונים פעילויות 58,800 התקיימו ,1985 בשנת
כיתות אימון בנשק, שימוש השוטר, סמכויות שונים: בנושאים
לתפקידי מתנדבים הכשרת צלפים, יחידות אימון כוננות,
השגה במהלך מיוחדות. ליחידות מיוחדת והכשרה וסיוע פיקוד
וותי חדשים למתנדבים מטווחים, פעילויות 27,600 התבצעו
חדשים, למתנדבים ראשוני מטווח כללו: בנשק האימונים קים.
ותרגו כוננות לכיתות מיוחדים אימונים מתקדמים, מטווחים
כיחידות, לאימונים נוסף צלפים. ליחידות מיוחדים לים
השתלמויות המשטרתיים, הספר ובתי מה''ד בסיוע התקיימו
האזרחי, המשמר ובנושאי מקצועיים משטרתיים בנושאים

ומתנדבים. לסגל

את האדם כוח אגף הקדיש שוטפים, בנושאים לטיפול נוסף
השכר, ובמיוחד שירות תנאי בנושאי לטיפול המאמצים מרב
המשטרתית ההכשרה לקידום והקידום, המיון הליכי לשיפור
הרחבת תוך השטח, יחידות עם הפעולה שיתוף ולהעמקת

המפקדים. סמכויות

פסיכולוגיה
והוא שוטפת לפעילות ברק רכזהמיוןבבני נכנסמ 85?ן, בשנת.
המבחנים פירוט להלן ואישיות. כשרים מבחני כל על אחראי
 בכירים ,340  מנהלי ,700  א' ייעוד ,3,000  גיוס שבוצעו:

אדם כוח תכנון
טיפול תחומי של והערכות לבדיקות מיוחד דגש ניתן השגה
ושיפורו; השכר מבנה ביניהם: אדם, כוח ניהול בתחום שונים
מסלול השטח; ביחידות האדם כוח מערך של וההיקף המבנה
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ההתעדכנות מסגרת וגובשה פותחה הקצינים. מקורס חומר
בנושאים מאמרים של שוטפת קריאה ע"י מקצועי, בחומר

עיון. ימי וקיום ישימים
ובבסיסי במחוזות הפסיכולוגים בין הגומלין יחסי בוססו
נמשכה בפרט. ההנחיה וחוליית בכלל המדור לבין ההדרכה,
משטרת במסגרות ההתנהגות, מדעי בנושא ההנחיה, פעילות

שונות. יות

מבחני בביצוע המשיכה והמבדקים, האבחנה חוליית .300
ספציפיים למקצועות התאמה ומבחני ב') (ייעודישלב "מצב"

כ20ו.  מקצועיים כ260,  ב' שלב הפירוט: לפי
בפרוייקט הוחל המיון. מערכות בשיפור עסקה הכוונה חוליית
את לאפיין ניסיון נעשה בו וחקירות, סיור למגזרי עיסוק, ניתוח
במחקר הוחל וחוקר. מסייר הנדרשים המרכזיים, הכישורים
נאסף כך לצורך ייעודי. זוטרה לקצונה המבחנים של תיקוף

בגין הביטחון, למשרד תביעות 166 הוגשו ,1985 בשנה"ע
91 ו שירות עקב שנגרמו מחלות בגין תביעות, 191 חבלות,

שארים. תביעות

146 מתוכם לגמלאות, משטרה אנשי 409 פרשו זו בשנה
 ו63 לקויה בריאות של מסיבות  200 פרישה, לגיל שהגיעו

התאמה. אי בגין

וגמלאות רווחה
דירה בשכר להשתתפות הזכאים מסגרת הורחבה זו בשנה
מהשינוי, כתוצאה בצה''ל. המקובלים לקריטריונים והותאמה
סכומי הוגדלו במקביל, .3 פי בערך הזכאים, אוכלוסיית גדלה

משמעותית. בצורה ההשתתפות
להלוואות הפניות מספר עלה השכר, שחיקת בעקבות זו, בשנה
של כולל בסכום סיוע, למענקי בקשות 127 אושרו בכ400/0.

שקל. 17,509,800
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מדי מסמכים, אלפי עשרות של וגניזה רישום תיוק, משלוח,
שבוע.

 רץ מטר ל3,500 הגיע במדפים, התיקים של האחסון שטח
הסגורים, התיקים כמות במגמה. ו1,600 בתיקיונים 1,900
אלף. ל50 הגיעה המדינה, בגנזך הופקדו או בוערו אשר

דת
פעולותיה את האחרונה בשנה הגבירה במ"י, הרבנות יחידת
טיפול כשרות, דתי, הווי ותרבות, חינוך כגון: נושאים במגוון
הדין בבתי בהופעות סיוע ומשפחה, אישות בעיות בפרט,
בישראל, ומועדים חגים לשעבר, אסירים שיקום הרבניים,
סמינרי ביחידות, קדושה תשמישי חלוקת כנסת, בתי פתיחת
קורסים נופש, בתנאי "יחדיו" שבתות היהדות, להכרת ונים
אבלות, בנושאי חוברת הדפסת כשרות, למוסמכי עיון וימי
מצווה בר טכס וארגון משטרתיות לחתונות "כתובה" הדפסת

שוטרים. לילדי

ומשמעת משטר
שהתנהלו משטרה, באנשי טיפול כדלקמן: זו בשנה פעל המדור
מנהל הליכים נקיטת כולל משפטיים, והליכים חקירות נגדם
משמעתיים בהליכים הטיפול ריכוז ופיטורין); (השעיות יים
בבתי הפיגור וחיסול הדיונים זירוז יחידי); דן (ביד"מ, במשטרה
והקמת אדהוק הרכבים הקמת באמצעות למשמעת, הדין
פרקליטות עם מגע קיום בירושלים; הדין בית של נוסף הרכב
משמעתית שפיטה בנושא לממשלה, המשפטי והיועץ המדינה
מתן בודקות; וועדות בודקים בקצינים טיפול שוטרים; של
ישראל; במשטרת המשמעתית השפיטה בנושא הדרכות
טיפול נעשה ממלכתיים. ואירועים לטכסים באחריות נשיאה
ע"י באלימות השימוש תופעת של ועקירתה לאיתורה מעמיק

שוטרים.

ארכיון
היחידה התיקיונים. בכל תיקים אלף כ25 נפתחו ,1985 בשנת
קבלה, כולל המטא"ר, יחידות לכל ארכיב, שירותי הגישה

לכושר בביה"ס השתלמו חניכים 823 במכללה. בהשתלמויות
מבצעי.

הגבול משמר של האימונים בסיס
מהמשט ו1,060 מג"ב אנשי 2,266 הוכשרו: חותן, בית בבסיס
בנושאים השתלמו חבלה אנשי 214 פנים. ביטחון בנושא רה
90 צה"ל, אנשי 313 משא"ז, אנשי 110 החבלה. בתחום שונים
מחוזיות כוננות כתות אנשי ו174 הכנסת, משמר אנשי

ועוד. באוטובוס התערבות ירי, באימוני השתתפו

משטרתית לנהיגה ספר בית
משטרתית. ובנהיגה מונעת בנהיגה השתלמו איש 385

המקצר הכשרתם לשיפור ההדרכה מחלקת פעלה ו, 985 בשנת
בבתי הכללית: ההשכלה להרחבת דגש ניתן השוליים. של עית
מקצועיים, בקורסים חינוך, בסדרות המשטרתיים, הספר
מייחסת ישראל משטרת בגרות. ובלימודי חוץ במוסדות
ומעודדת שוטריה של האקדמית השכלתם לטיפוח חשיבות

שונים. בתחומים לימודים

הארצי תספר בית
בקור לימודיהם את וממשיכים סיימו אימון, מסגרות ב113
בקורסי 404 זוטרים, קצינים בקורסי 198 חניכים: 2,547 סים
586 שוטרים, בקורסי 524 קצינים, לקורס במכינה 34 סמלים,
ו442 המקצועות, בענף בקורסים* 118 שוראים, בקורס

המקצועות. בענף בהשתלמויות

המחוזיים הספר בתי
המחוזי הספר בבית איש: 4,076 למדו המחוזיים, הספר בבתי
הספר בבית ,1,431 הדרומי המחוזי הספר בבית ,773 הצפוני

.1,872 ת"א המחוזי

משטרה לקציני המכללה
40 לומדים נוסף ובמחזור ומטה פיקוד קורס סיימו קצינים 26
לומדים נוסף ובמחזור לקצינים מתקדם קורס סיימו 93 איש.
השתתפו 75 לקצינים. מקוצר מתקדם קורס סיימו 39 .33
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משטרה לקציני אקדמיים לימודים
משטרה, קציני 24 ללימוד המשיכו התשמ''ו, הלימודים בשנת

ב.א. תואר לקראת המשטרה, של ובמימון בהכוונה

הדרכה ואמצעי פרסומים
והוצאה גרפי ביצוע בעריכה, עסקה ופרסומים עריכה חוליית
על חוברות בכוח, שימוש על חוברת שונים: פרסומים של לאור
לשוראות הערכה צומת מיון "מערכת חוברת ריסוס, מיכלי
העיטו חוברת קבועים: פרסומים וכן הכשרות קטלוג וקצינה''

ועוד. לשוטר .דף אח"ק, חוזרי מטא''ר, הודעות רים,

ניתן ממוחשבים. הדרכח אמצעי פיתוח לנושא חוליה הוקמה
במשטרה. המקצועיים המבחנים נושא להרחבת דגש

ספרייה
לכתבי מנויים וכ400 ספרים כ600 ברכישת עסקה הספרייה
חדשה מהדורה לאור יצאה ספרייה. דפי פורסמו ואחרים. חוק
דיני לקובץ 1 מס' ועדכון משטרה בענייני דינים קובץ של

עונשין.

וקליעה ירי אימוני
המשטרה מחוזות במסגרת בירי, התאמנו ,1985 שנת במשך
הנשק כלי בשלושה שוטרים, כ10,300 הארצי והמטה
למתא נוסף זאת עוזי). ותמ"ק אקדח סוגי (שני המשטרתיים
בקור הוכשרו שוטרים כ30ו ובתיה"ס. משא''ז במנ''ב, מנים
כ100 השתלמו השנה, במהלך לקליעה. והשתלמויות סים
9 .א.ק  החדש המשטרתי באקדח משטרתיים, קליעו^ מדריכי

השנה. סוף לקראת לשירות הוכנס אשר מ''מ,
ומצוידים משוכללים קליעה, מטווחי 3 של בנייתם הושלמה

ובבא''ר. בבסכ''מ בימ''מ,  אלקטרוניים במתקנים
סוגי ב3 ובמטא"ר, במחוזות שנצרכה התחמושת כמות
כדורים, 100,000  0.22 אקדח הנה: העיקריים התחמושת
 (תופי) 0.38 אקדח כדורים, 105,000  עוזי מ''מ 9 תמ"ק

כדורים. 40,000

גוריון בן התעופה נמל
בנתב''ג. גבולות בקרי בקורס הוכשרו שוטרים 20

שומרון ונפת עזה נפת
איש 45 סיימו עזה בנפת מקומיים. קצינים קורס סיימו איש 22

קורס איש 23 סיימו שומרון בנפת בסיסיים. שוטרים קורסי שני
סמלים. קורס ו20 שוטרים,

אחרים הכשרה מוסדות
בקורסים למדו ו270 אזרחית, במסגרת נהיגה למדו איש 300

אזרחיים.

והשכלה חינוך
שוטרים, 91 למדו מרוכזות ערב בכיתות בגרות: לימודי
200 למדו פרטית ובמסגרת שוטרים 316 למדו בוקר בכיתות

איש.
באוניברסיטאות למדו שוטרים 130 גבוהה: השכלה לימודי
50 שפות: לימודי הפתוחה. באוניברסיטה ו183 שונות,
במסגרת למדו שוטרים ו60 מרוכזות בכיתות למדו שוטרים
לקראת מרוכזת, בכיתה למדו משטרה קציני 20 פרטית.

באוניברסיטה. אנגלית מלימודי "פטור"

שוטרים. 583 השתתפו בירושלים, שנערכו חינוך, סדרות ב21
השתתפו במכללה, קצינים לקורסי שנערכו חינוך, סדרות ב3
משטרת קורסים לחניכי שהתקיימו עיון, ימי ב8 קצינים. 124
בא"ר, לחניכי סדרות ב10 חניכים. 230 השתתפו יים,

שוטרים. 259 השתתפו חיפה, באוניברסיטת

ספר בתי לתלמידי הסברה
ובד"א, משטרה קציני 600 בידי נעשתה ההדרכה פעילות
ניתנה ההדרכה ספר. בתי ב700 וי''ב, ז' כיתות ב3,300
התקיימו למדריכים השתלמויות תלמידים. לכ100,000

אחר. לגורם מה''ד מאחריות יעבור זה נושא במחוזות.
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ממוכן ומידע ארגה תכנון,

הרבשגתי התכנון
לתכנית המסגרת את ישראל משטרת פרסמה ,1985 בשנת
.19911985 ''תכנית_רשר^'_לשנים החדשה, הרבשנתית
משטרת של המבצעי הסד"כ בבניית בעיקר עוסקת התכנית
הערכת על מבוססת התכנית כמותיים. מדדים פי על ישראל,
בין הקשר ועל המשטרה בעבודת הקשורים בנושאים מצב
אפשרויות לבין ישראל למשטרת המוקצית המשאבים מכסת

.■_ הפשיעה. !ימת

1■

המשמעותי הקיצוץ ובעקבות במדינה הכלכלי המצב לאור
"רשת" תכנית להכנת ישראל משטרת נערכה .1985 בתקציב
נעשו זו במסגרת .19901986 לשנים בי") ("רשת הדשה
גופים של מחדש ארגון דהיינו מערכות, לשידוד אחדות פעולות
התרכזו המאמצים עיקר הכלכליים. לתנאים בהתאם שונים,

הכחולה"). ו"המשטרה משא"ז (מג"ב, מטות בשילוב
53 של חיסכון (דהי?1ו כ"א תקני 395 במסגרת אורגן המשא"ז
שיטת במטא"ר. אגף במעמד מקצועי בחיל כ"א), תקני
של הפיקוד סגל באמצעות להפעלה שונתה, שלו ההפעלה
תקני ניוד אפשר מחדש, המשא''ז ארגון הכחולה". "המשטרה
מטות שילוב תוך המבצעי, המגזר לטובת ורכב, אדם כוח

הדרגים. בכל הכחולה", ''המשטרה במטות משא"ז
ומג"ב בוטלו המחט"בים מטות  מחדש הוא גם אורגן מג"ב
שהוקמה גדוד, ומפקדת אזוריות מפקדות שתי במסגרת אורנן
לכך נוסף כ"א. תקני 93 של חיסכון אפשר זה ארגון באיו"ש.
כמו כחולה". "משטרה לתקני מג''ב, לוחמי תקגי ו 50 הומרו

היישובים. ממערך תקנים קוצצו כן,

תפקידי היקף לצמצום המאמצים נמשכו ,1985 שנת במהלך
מנהלה תקני ולהעברת הכחולה" ב''משטרה וסיוע מנהלה
מחדש, ישראל משטרת נערכה לכך נוסף הייעודי. למגזר
כך ולשם המאושרים, השיאים פי על כ"א, תקני במסגרת
התקציבי לשיא הקיים, המשטרה תקן בין הפער צומצם
נוספים תקנים 400 תקנים. כ400 ביטול שחייב דבר המאושר,
,1985 בשנת הועברו מהם ?50 ובמנהלות, במטות בוטלו
יקוצצו (150) והיתר הייעודי, למגזר חזרה ,1986 בשנת ויועברו

האוצר. החלטת עפ"י
מיסוד ע"י: הסיור, יחידות לחיזוק 1985 בשנת ניתן מיוחד דגש
הגברת והמרחבי, המחוזי העצורים ליווי מערך של בשלבים
מערך תגבור זקיפים, תקני הוספת מעצר, בבתי האבטחה רמת
תוגברו היחידות. בכל הסיירים תקני ומילוי השכונות קציני
כתחנות החקירות ומשרדי הבסיסי המודיעין לכיסוי המערך

ראשי היגון קצין יחידת הקמת
תורה פיתוח הם: יעדיה הו^מה^יו^ו1_החינוו. 1985 באוגוסט
והמנהי המשטרתית האתיקה בתחום וזיווי התנהגו והנחיות
וטיפוח פנימית הסברה וכן המשטרה, אנשי לכלל והדרכתן גות,

ויחידתי. אישי מורל
השאלות כל על לענות כדי עלה, היחידה בהקמת הצורך
תפקי מילוי תוך ביומו, יום מדי השוטרים, אצל המתעוררות
לאלפי בקשר נוספת, והדרכה הסברה כי היא, ההנחה דם.
התנהגויות לשפר תוכלנה הנוצרות, ולבעיות לייעוד התפקיד,

תפקידו. עם השוטר של הזדהותו את ולהעלות
בשטח. המפקדים על מתבססת וההסברה, החינוך מערכת
מהאירועים מנותקים ואינם פקודיהם את מכירים אלו מפקדים

ביחידה. הדוח ומהלכי

המכנה
יחידת יחידות. שחי הארצי המטה ברמת החינוך למערך
החינוך קציני השטח, ברמת התנהגות. תורת ויחידת הסברה
קציני גם ישמשו הנוכחי לתפקידם שנוסף קצינים, כאמור הנם
הסממ הנם החינוך נושא על האחראים המחוז, ברמת חינוך.

המטה. מקציני אחד  והתחנה המרחב וברמת "זים

העגודה דדך
בדרך תשובות, לתת ותנסה בעיות באיתור תשתתף היחידה
וניתוחי הסברה חומר הפצת ויחידתיות, קבוצתיות שיחות של
בין יתחלק הטיפול וכוי. עיון ימי חינוך, וסדרות סדנאות אירוע,

הקיימות. היחידות שתי
תורה אכ''א, עם בשילוב תפתח התנהגות, תורת יחידת
והמנהי המשטרתית האתיקה בתחום התנהגותיות והנחיות
(קורסים, שונות לימודיות במסגרות תשולב זו תורה גות.

עיון). וימי סדרות סדנאות, השתלמויות,
"מראות" המשטרה עיתון הוצאת על אחראית ההסברה יחידת

פנים. להסברת חומר הפצת על וכן

פעילות סיכום
וחינו הסברתית כמערכת התחילה ראשי, חינוך קצין יחידת
המכללה מה"ד, השונים: הגורמים עם פעולה שיתוף תוך כית,
פסיכולו מדור מבת''צ, ומשמעת, משטר מדור בא''ר, לקצינים,

וכוי. גיה
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מערכות וניתוח ביצועים חקר
עיקר את ביצועים לחקר היחידה ריכזה ,1985 סוף לקראת
שנתית הרב התכנית ב'" "רשת תכנית להכנת המטה, עבודת
על התבססה התכנית .19901986 לשנים ישראל משטרת של
ע''י שנקבעה ומדיניות פעולה עקרונות כמותיים, מדדים
תגבור לטובת והמנהלות מהמטות כוחות להעביר המפכ''ל,
באילוצים עמידה תוך נבנתה התכנית, מסגרת השטח. כוחות

המפכ''ל. ידי על שהונחו תקציביים,
היחידה המשיכה ב'", "רשת בנושא המטה לעבודת במקביל
ומחוץ במשטרה שונים גורמים עם בשיתוף פרוייקטים, ללוות
חוץ; גורמי ע"י משטרה רכב תחזוקת כדאיות ביניהה: לה,
של כוללת בדיקה המשטרתי; הרכב צי של כוללת תמונה הצגת
ניסוי ישראל; במשטרת הגיוס ולשכות הפסיכולוגיה מערך
ובמרחב הצפוני במחוז עצורים, ליווי חוליות להקמת מודל
המשטרה היערכות לבחינת בוועדה השתתפה היחידה לכיש.
שיטות לבחינת ניסיוניים, פרוייקטים בליווי הערבי במגזר

חדשות. הפעלה

אוטומטי נתונים עיבוד
ו

הוספת ע"י התקשורת, תשתית הרחבת נמשכה ,1985 בשנת ן
ומדפסות מסופים נוספו ליחידות. ומסופים תקשורת קווי

רבות. ביחידות

של לרמה עד המודיעין, יחידות בכל המסופים פריסת הושלמה
האוטומטית, התפוצה מערכת הופעלה ומרחבים. מחוזות
במשטרת אלקטרוני, דואר בפיתוח הדרך תחילת המהווה

ישראל.
שנת בתחילת ויופעלו פיתוחם שהושלם המיכון נושאי בין
דרושים נמלטים, עבריינים של מקוון דיווח נכללים: 1986
מקוונת קליטה לסוגיהם; התיקים סגירות כל קליטת לחקירה;
אירועים על סטטיסטיים עיבודים וביצוע (פ''א) אירועים של
מערכת והופעלה פותחה שב"ס, עם בתיאום בתקשורת. אלה

אסירים. לסיווג
פירוט ברקזרנ הצורך עלה בתקשורת, העךמוש הרחבת עם
ולעדכונן. למערכות הגישה למידור הקשור בכל יותר, גבוהה
הוספת ע"י הקיימת, למערכת השלמה פותחה כך לשם
רמה, לכל אפיון המאפשר משתמש, כל של אישי "פרופיל"

בנפרד. מערכת בכל למתחייב בהתאם
הנוש בכל והתכנות, המפורט התכנון המערכת, ניתוח נמשך
מערכת הלוגיסטית, המערכת המערכות: במיכון הקשורים אים

(אכ"א). מקצועות סיווג ומערכת ההכשרות
של רבשנתי לתכנון הקשור בכל רחבה, מטה עבודת בוצעה
האגפים נציגי עם בשיתוף נעשתה העבודה המשטרה. מחשוב
הוחל שטרם הנושאים, כל את מקיף התכנון והיחידות.
המטה, עבודת במסגרת הקיימות. המערכות והרחבת בפיתוחם
של בחינה התחלת לאפשר במגמה חדשים, וציוד תכנות נבדקו
עבודה" ב"תחנות והפעלתם המידע ומאגרי המערכות ביזור
המידע ולמאגרי המשטרתית התקשורת לרשת מקושרות
דואר הפעלת ובמסגרתו הממוחשב המשרד פיתוח שבמענ''א,

וכיו''ב. אלקטרוני

נקודות הקמת ע"י משטרה, שירותי למתן היכולת ושופרה
חדשות.

י. י וארגון תכנון
(תוא''ר) וארגון תכנון מחלקת הכינה שנה, כבכל ,1985 בשנת
העבודר^השנתית פקודת את ובעקבותיו הארגוני המתווה את
המלגה גורמי עם שתואמה הפקודה, ישראל. משטרת של
משטרת של המתוכננת לפעילות הבסיס את מהווה והמחוזות,
עוקבת והארגון התכנון מחלקת העבודה. שנת לתקופת ישראל
הזמנים לוח פי על בה, המופיעות המשימות ביצוע אחר

. ^ ..,. המתוכנן,
ניירות נכתבו תכנון. עבודות 50 בתוא"ר בוצעו החולפת בשנה
להחלטות בסיס שימשו אשר או"ש, בדיקות ונערכו עמדה
והקמת במערכת הארגוניים השינויים קביעת שעניינן הפיקוד,
המשא וחלוקת המשטרתית הפריסה התוויית חדשות, יחידות
^______ ^ ם^ימידות. בי

היו ב1985, המחלקה עסקה שבהם העיקריים לנושאים
במרחבים והבילוש המודיעין יחידות של מחדש ארגון \כדלקמן:
מג''ב, של מחדש ארגון מג''ב, בא''ח של מחדש ארגון הכפריים,
של ההפעלה שיטת שינוי ישראל, למשטרת חינוך מערך הקמת
לרשב"ג ארצי מחשוב מתקן הקמת במטא"ר, המשא''ז
ופריסת. במשטרה המו''פ נושא של מחדש ארגון \^בנתב"ג, הממשל. בנפות (?משטרה

ארגוךמ^רךהוזקירות בנושאים~כגון מטה עבודות נעשו כן
עובדים לנושא נוהל הכנת חיפה; ובמרחב ירושלים במרחב
בדיקת במרחבים; כ"א ניהול מערך בדיקת צמיתים; בלתי
משמרות הדרכת נושא של מחדש ארגון מרד''מים; איחוד נושא
ולפיתוח בת"א מקוף שוטרי לנושא היגוי צוות ניהול הזה"ב;
לקשר קווית תשתית בחינת בסיור; חוקרים לשילוב שיטה
לבחינת ב'", "כרמון פרוייקט והמשך מחשבים, ולתקשורת
מספר גם נעשו מנועים. חידוש ושיטת חילוף חלקי כמות
מידע מדור ירושלים, מרחב מוקד ביניהן או"ש, בדיקות
וסדנאות. הימי השיטור מערך פלילי, מידע מדור תעבורתי,
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מחלקות לכל מיוחדת) דרישה (ולפי חודש מדי מדווח המדור
בהתאם ודרישות, הזמנות ויתרות התקציב יתרת על המשטרה,
לגורמי מיוחד תקציב דו"ח נערך מ"י. של העבודה לתכנית
לטיפול המדור נערך זו בשנה הבכיר. והפיקוד התקצוב האוצר,

ההתקשרויות. הקפאת בנושא מיוחד
הפעילות במדור בוצעה 1985 שנת לסוף אפריל שבין בתקופה
ובגינן מאובטחים, מתקנים ל32 חשבוניות, רד הוצאו הבאה:
כ23,600 הוצאו יומן; פקודות של שורות כ600 דווחו
1,300 ממוחשבות, המחאות 18,700 הבאה: בחלוקה המחאות
סילוקין; פקודות 480 שכר, מפרעות 3,200 ידניות, המחאות
ממוכנות; קבלות 2,650 הוצאו שבגינן המחאות, 2,650 נתקבלו
דרישות כ1,476 הוזנו תקציביות; יומן פקודות כ50ו הוזנו
1,842 הוזנו כספיים; שינויים 3,467 הוזנו ובגינן תקציביות
2,533 הוזנו כספיים. שינויים 6,488 הוזנו ובגינן מרו"מ הזמנות

כספיים. שינויים 5,381 הוזנו ובגינן מחלקתיות הזמנות
שערוך המבצעת תכנית במדור, לראשונה הופעלה השנה
בתקציב, ההתייקרות למקדמי בהתאם אוטומטי, הזמנות

הכללי. החשב ע"י שאושרו

משכורות
ותוספות שכר בתשלום המשכורות, מדור טיפל ,1985 בשנת
ובתשלום פעיל בשירות משטרה אנשי לכ18,000 נלוות,
בכ24,000 המדור, טיפל כן כמו גמלאים. לכ6,500 גמלאות
לכ פיטורין ופיצויי פרישה ובמענקי שונים אישיים שינויים

מהשירות. פורשים 1,000

כתוצאה המסה. מס בתקנות תכופים שינויים חלו זו בשנה
משינויים הנובעות ההשלכות בכל לטפל המדור נדרש מכך
וכדי. למיניהם מס תיאומי שנתיות, מס בדיקות כגון: אלה,
והשווא השוטרים בשכר השחיקה תיקון על הדיונים במסגרת
רנ מגוון בהכנת המדור טיפל בצה"ל, הקבע משרתי לשכר תו
עריכת כדי תוך שונות, בהתפלגויות שכר, טבלאות של
הדרושה. התקציבית _סעל1בנ בחינת לצורך אומדנינזתקציביים, ...

המשך על מ15.12.85, 1156 מספר הממשלה החלטת לאור
נערך בצה"ל, הקבע חיילי לשכר השוטרים שכר השוואת
ולשיטת לכללים בהתאם השכר, של הטכני לביצוע המדור

...._____ הצ"הלית. התשלום
סטטיסטיים דו"חות להפיק המדור המשיך עברו, כבשנים
החל לקבלת כעזר המשמשים שונות, בהתפלגויות חודשיים,
השכר. לשינוי הדרוש התקציב והכנת השכר בנושא טות

המחוזיות הכספים יחידות
פיקודית הכפופות מטה, יחידות הן המחוזיות, הכספים יחידות
שירותים להמציא תפיקדן המשטרה. לחשבות ומקצועית
הדרכה זה ובכלל וליחידותיו המחוז לשוטרי מידיים כספיים
לנוהלי בהתאם כספית, השלכה לה שיש פעילות, לביצוע
מושם הכספים יחידות בפעילות הדגש והוראותיה. החשבות
בכפוף  ויחידתו המשטרה איש לנוחיות תגובה, מהירות על
פעילויות בביצוע מתמצה פעילותן עיקר הכספים. לנוהלי
שונים, אישיים תשלומים קטנות, קופות באמצעות דחופות,

קנטינות. וביקורת בשכר מהעסקה הכנסות גביית

מרב את שישאב "מרכזמידע", לפיתוח וציוד תכנה נבחנו
רחב שילוב ויאפשר שבמענ"א היישומיות והמערכות הנתונים

חוץ. ממקורות נתונים לבין ביניהם
מחש מיקרו באמצעות המופעלות מקומיות, מערכות פותחו
מת"פ תיקי ניהול מערכה במח"ק, געדרים מערכת ביניהן בים,
אחדות מערכות הותקנו הציבור. תלונות ומערכת ת"א במחו>

תמלילים. כמעבדי לשימוש מחשבים מיקרו של

חשג1ת

כלל של הכספי המנהל ארגון הוא החשבות של ייעודה
פועלת המשטרה חשבות התקין. ביצועו על ופיקוח המשטרה
פנסיה תשלום משטרה, לאנשי שכר תשלום הבאים: במישורים
ולגמלאים המשטרה לאנשי הסברה לגמלאים, פרישה ומענקי
סחורות עבור לספקים תשלומים לגמלאות, שכר בנושאי
ולחשב המשטרה לפיקוד מידע והעברת דיווח ושירותים,
ניהול בעזרת מבוצעות אלה משימות האוצר. במשר הכללי
האוצר משרד ע"י הנקבעים לנהלים בהתאם חשבונות, מערכת
עפ''י המאושר התקציב, ביצוע מערכת על פיקוח ובאמצעות

התקציב. חוק

גזברות
\ זהו לספקים. המחאות הדפסת במענ"א הופעלה 1985 בשנת
הנה"ךז^ מערכת של עצמאית הפעלה לקראת נוסף שלב
הנו נוסף יתרון חיצוניים. שירותים בנותני תלות ללא המרכזית,
חשוב נושא ספקים, בחשבוניות לטיפול הזמן משך קיצור

אינפלציה. בתנאי
תשלומים בוצעו ,1985 לספטמבר אפריל שבין בתקופה
חשב כ00ז,1 חשבוניות. 20,000 ושולמו ספקים לכ2,000
מליון כ6 של בסך תשלומים ונגבו שונים לחייבים נשלחו ונות,
מ11 הכנסות בקבלת החשבות טיפלה לכך נוסף חדש. שקל
כ70ן מועסקים שבהם ציבור, מוסדות ו3ו ממשלה משרדי
הזכאים יישובים, ל335 תשלומים העביר המדור שת"מים.

בטחונית. תאורה בגין לכך

והכנסות הוצאות
התקציב על פיקוח של מערכת מפעיל והכנסות הוצאות מדור
משט המאובטחים"ע"י מגופים בשכר, הכנסות בגביית ועוסק
מטפל המדור בשכר. העסקה בגין והמעסיקים ישראל רת
במ"י. והתכנון התקצוב גורמי עם בשיתוף התקציב בעדכון
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האחרונות בשנים שהופעלו הגדולות, בערים הבטיחות סיירות
מומנו בדרכים, לבטיחות והמינהל התחבורה משרד במימון
ישראל. משטרת של הישיר התקציב במסגרת 1985 בשנת

משרות. בחצאי שוטרים 200 בהעסקת המדובר

שקל מליון ,18. בסך תקציב, תוספת אושרה 1985 סוף לקראת
כמתחייב לשוטרים, שניתנה השכר תוספת למימון חדש,
הקבע משרתי לשכר השוטרים שכר השוואת על מההחלטה
1985 בשנת %50  שלב'ם ב2 נעשית ההשוואה בצה"ל.

.1986 בשנת הנותרים ו%50

בתקציב קיצוץ על ישראל ממשלת החליטה 1985 בשנת
ש"ח, מליון ב1.7 קוצץ המשטרה תקציב הממשלה. משרדי

הישיר. התקציב מסה"כ אחד כאחוז שהם

השגה במהלך בתקציב שינויים
הכספים, שנת של הראשון הרבעון במחירי נבנה 1985 תקציב
עבור פיצוי ניתן השנה במהלך .1985 מאי מחירי דהיינו

להלן: כמפורט ובסכומים בשיעורים התייקרויות

ש"ח באלפי התוססת העדכון 1ויעו1 הנושא

39,200
24,697
2,870

כ%35
כ%55
כ%47

לשכר הוצאות
לקניות הוצאות
לפיתוח הוצאות

ב ישראל משטרת תקציב קוצץ הממשלה, החלטת עפ"י
נושאים: עפ"י הקיצוץ פירוט להלן ש"ח. אלף 1,734

ש"חהנושא באלפי הקיצוץ

צמוד) (רכב בלאי רכב 666כלי
לאומי בשירות בנות 162העסקת

אישי וציוד 148מדים
ומשקי משרדי 90ציוד
המיכון מערך 47פיתוח
משטרה קהילה 24יחסי
לחקירות אמצעים

חדשות למשימות 156רזרבה
הפיתות בתקציב 427משימות

ישראל משטרת של הישיר בתקציב השינויים על נתונים להלן
השנה: במהלך

סה''ב '""י. <"**? מע1יגי תקצינ תקציב ההוצאה מרכיבי
תקציב ממשלה החלטת לובעון מקווי

152,038 162
66,027 1,145
218,065 1,307

152,200 113,000 שכר
67,172 42,475 קניות
219,372 155,475 רגיל תקציב סה"כ

8,318 427 8,745 5,875 פיתוח

226,383 1,734
תקציב סה"כ

228,117 161,350 ישראל משטרת

תסתכם 1985 לשנת ישראל משטרת של המקורי התקציב
מליון 175.5 של תקציב לעומת זאת דולר, מליון ב184.75
ב9.15 הסתכמה ב1985 שניתנה התוספת .1984 בשנת דולר

להלן: המפורט לפי והוקצתה דולר מליון

התוספות 1985 תקציב 1984 תקציב
* נמליוני ו במליתי ו במליוני ההוצאה םרניבי

126.90127.800.90שכר
41.9050.008.10קניות

רגיל תקציב 168.80177.809.00סה''כ

0.15 6.85 6.70 פיתוח

9.15 184.75
תקציב סה"כ

175.50 (הישיר) ישראל משטרת

1985 בתקציב ושימושים מקורות
ישראל משטרת לתקציב השימוש ויעדי המקורות פירוט להלן

חדשים): שקלים (באלפי 1985 לשנת

סה"כ חקצינ סה"כ תקציב תקציב
כללי פיתוח יגיל קניות שכד

השימוש
המקור

226,733 8,318 218,415 66,027 152.388 ישיר תקציב
השתתפויות תקציב

30,323 240 30,083 10,521 19,562 חוץ וגורמי
11,098  11,098 2,228 8,870 שטחים תקציב

268,154 8,558 259,596 78,776 180,820 סה"כ

ו 985 בתקציב המסגרת סיכומי עיקרי
שיא (לעומת 1985 לשנת ישראל משטרת של האדם כוח שיא
אדם כוח משרות. ב286 גדל ,(1984 לסוף המעודכן האדם כוח
מודיעין, סיור,  הייעודיים במגזרים המשטרה לחיזוק הופנה זה

וכר שכונות קציני
התעופה נמל את המאבטחת מג"ב פלוגת לאחזקת ההוצאות
בשנים התעופה. שדות רשות ע"י 1985 בשנת מומנו בךגוריון
התקציב הישיר. המשטרה מתקציב ההוצאות מומנו קודמות
אחרות והוצאות תכניות למימון הופנה זאת בעקבות שהתפנה

המשטרה. של
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בכל שקמית למקם מגמה תוך השקמיות, להפעלת שק''ם,
הוכנסו משטרתיות; במשרות ולחיסכון השוטר לרווחת יחידה,
כוונה וקיימת המשטרה ליחידות אוטומטיות, שתייה מכונות

מספרן. את להגדיל

ציוד
ערכת נקבעה החוקרים, של העבודה תנאי את לשפר במטרה
כלל להצטיידות כוונה תוך חוקרים, לחדר סטנדרטית, ציוד
התחנות חזות את לשפר במגמה ישראל. במשטרת החוקרים
פינות נופקו כן המבנים. בחזית להצגה משטרה, דגלי נופקו
המכשור בתחום האזרח. לנוחות חדיש, בעיצוב המתנה,
מטעמי הן נייר, להשמדת חשמליות, מגרסות נופקו המשרדי
את מחליפות אלו מגרסות אקולוגיה. מטעמי והן סודיות
מדים ערכת ויוצרה פותחה השנה ביחידות. השריפה מתקני
חברת עם בשיתוף והקיץ, החורף לעונת אחידה, חדשה
החדשים, המד<ם ניסוי לקראת הצטיידות החלה "תדמית''.

בארץ. שונים במקומות משטרה, אנשי לכ600

; חימוש
הציוד הנשק, בכלי מונע טיפול בוצע האחזקה, תכנית מומשה
הועמק אלה. בתחומים ביקורת ונעשתה והתחמושת האופטי
ונופקו נרכשו ומחזורם. אפסנייה פריטי של העצמי השיקום
כולל גז ציוד ונופק נרכש כן קרב. ואפודי נשק כלי ליחידות
מכרה השנה הגז. תחמושת כל לנשיאת מיוחדים אפודים
ומהחרמות, מעודפים שהצטברו שונים, נשק כלי המשטרה

תקניים. לחימה ציוד סוגי ברכישת הושקעה וההכנסה

בינוי
מתן העיקרי שתפקידה מחלקה הנה והנכסים הבינוי מחלקת
וכן השונות המשטרה ליחידות ואחסון תחזוקה בינוי, שירותי
בשנת שבאחריותה. הנושאים בתחום וביצוע ייעוד תכנון,
והושקעו ומערכות מבנים שיפוץ על הדגש הושם ,1985
שיפור ובפרוייקט לאזרח השירות שיפור בפרוייקט משאבים
המוגשים והתחזוקה, הבינוי שירותי לשוטרים. השירות תנאי
משטרה אנשי ע"י עצמי ביצוע על מבוססים המחלקה ע"י
אזרחיים. חוץ קבלני באמצעות ביצוע ועל אזרחיים ופועלים
מבנה כגון: שונים מבנים לשימוש והוכשרו הורחבו ב1985
ביתנים וקישון, בירושלים המעצר בתי ת"א, תנועה לענף
שונות עבודות נעשו כן באיבתן, האימונים ומתקן בבא"ר שונים
בוצעה השונים. המשטרה במתקני העבודה, תנאי לשיפור
ברחבי משטרתיים ומתקנים מבנים ל263 שוטפת, אחזקה

הארץ.
הכולל גדול מבנה ברחובות; חדש מעצר בית נבנו: השנה
עבור כושר וחדר מרפאה, מטווח, ספורט, אולמות משרדים,
שונות. ביחידות לחבלה בונקרים בבא"ר; מטווח בסכ"מ;

שונות. בערים לשוטרים רווקיות ושתי שירות דירות 4 נשכרו
שלטי הותקנו לאזרח השירות לשיפור הפרוייקט במסגרת
לנכים. מדרגות ונבנו הכוונה, ושלטי בתחנות שלטים רחוב,

ו 985 בתקציב שקודמו הנושאים
לקידום תקציבים הוקצו 1985 לשנת ישראל משטרת בתקציב
530 הוקצו והביטחון: השיטור בתחום שונים. ותכניות נושאים
של המינון רמת לשיפור חבלה ציוד לרכישת ש"ח אלף
בתי של והכשרה לשיפוץ ש''ח אלף 285 הוקצו החבלנים;
ש''ח אלף 152 הוקצו המשטרה; בתחנות מעצר ותאי מעצר
ש"ח מליון 1.3 הוקצו התנועה; על לפיקוח ייעודי ציוד לרכישת
הקשר מערך לשיפור הרבשנתית, בתכנית נוסף שלב לביצוע
אלף 360 הוקצו החקירות: בתחום "אסנת"). (תכנית והשליטה
למערך ייעודי וציוד לתחנות חקירה ציוד לרכישת ש"ח
וטכני מדעי ציוד לרכישת ש"ח אלף 350 הוקצו המודיעין;

הפלילי. הזיהוי למעבדות

המשטרה של ההוצאה במרכיבי חריגה התייקרות
מחירים הקפאת על ההחלטה ערב מכוונת מדיניות עקב
אחזקת האחזקה, בסעיפי חריגות התייקרויות נגרמו במשק,
רכב כלי ביטוח ציבורית, בתחבורה שוטרים נסיעות הבית,
.$ מליון כ5 של בהיקף גירעון צפוי זאת לאור טלפונים. ודואר
הגירעונות לכיסוי האוצר עם מגעים מנהל המשטרה משרד

הנ"ל.

אפסנאות

הרחבה ועל לאזרח, השירות שיפור על דגש הושם ,1985 בשנת
תנאי ולשיפור השוטר לרווחת למזון, ציוד בפריטי והעמקה
העבודה במהלך לפגוע שלא גדולים, מאמצים נעשו עבודתו.

החמורים. התקציביים הקשיים למרות השוטפת,

מזון
גם נשמרה לקריטריונים, בהתאם השוטרים, לכלל למזון הזכות
סופ המשטרה, ממטבחי בריחוק המשרתים לשוטרים השנה.

חוץ. גורמי. באמצעות כלכלה קה
עיון, ימי ונערכו במבצעים כלכלה בנושא הפיתוח נמשך
התבלבלו מהעצורים, 930/0 ביחידות. מטבחים על לאחראים
טריים. וירקות בפירות התפריט העשרת תוך מבושל, ממזון

בשבוע. פעמים 7 הוגשה בשר מנת

בתי הפעלת על הפיקוח נמשך והשירותים: הקניות בתחום
חברת עם ההתקשרות הורחבה אזרחיים; קבלנים ע"י השוטר,
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נמכר מ00'\\<ו891 חברת עם שנעשה חליפין עסקת בהסכם
הכול הפגנות לפיזור אמצעים התקבלו ותמורתו לחברה נשק
גז. פצצות ר3,000 גז, מתיזי 6,200 יד, כבלי 4,000 לים:

טיפלה ושירותים, טובין לרכישת מכרזים 310 פרסמה מח"א
הזמנות. כ2,600 והכינה לקנייה דרישות ב1,190

241 מרו"מ הכינה כתוצאה, בחו"ל. נרכשו מהפריטים חלק
דולר. אלף מאות וארבע מליון בשני שהסתכמו הזמנות,

והסתכ ל7,940 הגיעה מרו''מ. טיפלה שבהן החשבוניות כמות
שקל. מליארד וחצי בכשמונה מה

תחבורה
מסוגים רכב כלי 80 השנה נוספו ישראל, משטרת של הרכב לצי
רכב כלי 2,686 על במשטרה, הרכב מצבת עומדת כיום שתים.
כלי 493 הוזמנו או הוחלפו וקטנועים. אופנועים כולל שונים,
נערכו התקציב. ספר עפ''י להחלפה, המיועדים 741 מתוך רכב,
ונופקו עיוניים, נהיגה מבחני ו967 מעשיים נהיגה מבחני 790
יזומות ביקורות 40 נעכו משטרתיים. נהיגה רישיונות 2,348

בתעבורה. הבטיחות קציני ע''י פתע, ביקורות ו243

1,049,798 במין, ליטר 16,932,305 המשטרה צרכה ב1985
שמן. טון ו148 נפט ליטר 263,186 סולר, ליטר

תחבורה במחסן תיקון. פעולות 83,806 סה''כ בוצעו בסדנאות
391 נפתחו במסגרייה שונים. פריטים 12,935 תוקנו ראשי
נפתחו לאביזרים מניעים לחידוש בחוליה שונות. תיקון הוראות

תיקון. פעולות 2,866

היחידה  המשטרה וליחידות המטה לאגפי משפטי ייעוץ
בכל במשטרה, השונות ליחידות משפטי ייעוץ במתן עסקה
המשט שבין במישור ולסמכויותיה, המשטרה לתפקידי הנוגע
המשטרה, בניהול הקשורים בנושאים וכן הציבור לבין רה
אנשי השתתפו זו, במסגרת לשוטרים. המשטרה שבין במישור
ותהלוכות; אסיפות בנושאים: דעת חוות ונתנו בדיונים הלשכה
ומציאות; אבירות סתר; האזנות ירייה; כלי עסקים; רישוי
העיון זכות הפלילי; המרשם מן מידע מוצגים; וחיפוש; מעצר
צווים בביצוע המשטרה סיוע בפרט; חקירה ובתומר ככלל
שוטרים שוטרים; זכויות לפועל; להוצאה המשטרה וס'וע
נקיטת או השעייתם, שוטרים, פיטורי לעניין המלצות בשכר;

הדרכה
במגמה שונות, הדרכה פעולות נעשו הכלכלי, המצב לאור
השתלמויות קוימו באנרגיה. לחיסכון המודעות את להגביר
3 ניתנו המשטרה. לתחנות ופלקטים, אגרות והופצו בנושא
ובמשא"ז. במג"ב ולאפסנאים במשטרה לרמ"נים קורסים
וקוימו לאפסנאים, והידע הרמה להעלאת שלב, מבחני נערכו

והדרכה. עיון ימי

המטה שיחתי
משקיים שירותים מתן על מופקד המטה שירותי מדור
נתן המדור וביפו. בירושלים המטא"ר ליחידות ומנהליים
המשרת האדם, בכוח מנהלי טיפול הבאים: בתחומים שירותים
המת תחזוקת המטא"ר; מתקני אבטחת המטא"ר; ביחידות
בנכסי משקי טיפול הבניינים; וניקיון מערכותיהם על קנים,
כספים ניהול אליו; המסונפות המשקיות היחידות על המטא"ר,
הארצי; המטה וביחידות הכללי במשק הקשורים ותקציבים
מתן והקנטינות; המטבחים הפעלת המטא"ר; מרכזיות הפעלת
ושלוחותיו; הארצי במטה המשרת האדם לכוח רווחה, שירותי

וספורט. הדרכה פעילות
הוגבר  משמעת אלה: בתחומים המדור פעל 1985 בשנת
ללבישת הקשור בכל ושוטריו המטא"ר קציני על הפיקוח
הטיפול הורחב  רווחה זיהוי; חגי ונשיאת עבודה שעות מדים,
סיוע ניתן וכן מטא"ר ביחידות המשרת בפרט, הרווחתי
המשרתים כלל בין וחברתיים, תרבותיים מפגשים בעריכת
הורחב  הדרכה השוטרים; משפחות עם ומפגשים במטא''ר
כיתות פתיחת ע"י הפרט, של האישית וההשכלה החינוך נושא
הוגברו עיון, בימי משטרה אנשי והשתלמות וערב יום בגרות
השבועיים, והשיעורים המטווחים הספורט, בתחום הפעילויות
אש, כיבוי תמרוני וקוימו חבלני לפיגוע היערכות תרגיל נערך
אורגן במטא"ר האדם כוח כלל  תגבורת השונות; ליחידות
מהאגפים, כוחות הוקצו זבן לתגבורים, אורגניות במחלקות

המטה. משמר לתגבור

ומכירות \כיש(1ז
למחלקות מקצועית ספרייה מרו"מ ע"י נפתחה 1985 (בשנת

לרכישה. הפריט לקביעת האפיון בתחום מטא"ר, 1

שנר^ג בהתקשרות הרכש ביצוע שיטת נמשכה 1^גמ_ונ
המאפשריר^>?ורר1אספק]7,קיצורדנה'ליכידגרי7ץורוניצול
זו, בשיטה ההתקשרויות, היקף נתוני להלן התקציב. של מהיר
מת"ח עבור הרכישות בתחום :1985/86 התקציב לשנת
708.5 של בסכום הזמנות הוכנו  דרישות 99 במרו"מ נתקבלו
הרכישות בתחום שונים; ספקים מ32 לרכישה שקל מליון
בסכום הזמנות הוכנו  דרישות 59 במרו"מ נתקבלו מב"נ עבור
בתחום שונים; ספקים מ13 לרכישה שקל מליון 556 של
 במרו"מ דרישות 9 נתקבלו (חימוש) מח"א עבור הרכישות
ספקים מ5 לרכישה שקל, מליון 75 של בסכום הזמנות הוכנו

שונים.
שקל. מליון כ838 של במחיר רכב, כלי 354 מכרה מרו"מ
רכב כלי לרכישת מהתקציב נכבד חלק שימשה מהם ההכנסה

חדשים.
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עובדתי חומר באיסוף עסקה היחידה  לבג"צ עתירות
הוגשו בגינם אשר בנושאים המשטרה עמדת בגיבוש ומשפטי,
התשובה. תצהירי בניסוח ובסיוע המשטרה כנגד עתירות
המשטרה: פעילויות מגוון לכל התייחסו המוגשות, העתירות
פולשים, לפינוי סיוע עונשין, עבודת הפגנות, עסקים, רישוי
רישיון שוטרים, פיטורי עבריים. כושים כנגד גירוש צווי
שוטר עתר 66 85 בבנ"צ לדוגמה: כך ועוד. ירייה כלי לאחזקת
מהחיל. פיטוריו על פלילית, עבירה לביצוע חשד עקב שפוטר
השחרור סמכויות כי קבע העתירה, את בדחותו ביתהמשפט,
הליכי נסתיימו לא אם נם מופעלות, להיות יכולות והפיטורין
עד ההחלטה, את להשהות צורך ואין המשפט, או החקירה

הנ''ל. ההליכים לסיום
עסקה היחידה  המשטרה נגד ואחוות כספיות תביעות
עמדת בקביעת לתביעות, הנוגע העובדתי, החומר באיסוף
בטיפול המשטרה, ומדיניות הפסיקה החוק, לאור המשטרה,
של בדחייתה או המשפט בית לכותלי מחוץ התובע בפיצויי
עסקה לביתהמשפט, תביעות הונשו שבהם במקרים התביעה.
והעברתם המשטרה עמדת ובקביעת החומר באיסוף היחידה
היחידה המשפט. בבית המשטרה ייצוג לצורך לפרקליטות
הכינה לפרקליט, וסייעה התיק ניהול אחר שוטף מעקב קיימה
וניסתה לפשרות המלצות נתנה ציבור, עובד ותעודות תצהירים
וביניהם: ומגוונים, רכים בנושאים טיפלה היחידה ויתור. כתבי
שנגרם נזק כנין פיצויים, לתשלום עצורים שלושה של תביעתם
הציתו עצורים שני כאשר המעצר, בבית שהותם בעת להם
בתלאביב, המחוזי המשפט בית של דין פסק על ערעור מזרון;
הצליחה משלא ישראל, משטרת של אחריותה נקבע;ה שבו
יציאתו את עיכב המשפט שבית מי של הארץ מן יציאתו למנוע
בתביעה לעבודה, הדין לבית שוטרים שהגישו תביעות בצי;
שכר הצמדת של מההחלטה הנובעות התוספות, מלוא לקבלת

הקבע. בצבא המשרתים של לזה השוטרים,

עקקה: היחידה  אחרים נגד המשטרה של כספיות תביעות
המשטרה, עמדת ובקביעת שנגרם נזק והערכת חומר באיסוף
בניהול לחייבים; דרישה מכתבי במשלוח והפסיקה; החוק לאור
לפרקליטות, בפנייה הנדרש; הפיצוי לתשלום ומתן משא
במעקב המשפט, בבית תביעה להגיש בבקשה הצורך, במקרה
הרלוונטי; החומר באיסוף ובסיוע בפרקליטות הטיפול אחר
זו במסגרת לפשרות. והמלצות ציבור עובד תעודות בהכנת
שלהם אחרים, וגורמים קבלנים ספקים, נגד תביעות טופלו:
עקב למשטרה שנגרמו נזקים בגין המשטרה, עם מסחר קשרי
חייבים שנותרו כספים, על שוטרים תביעת התחייבויות; הפרת
פניות נמלאות; בנין לשיפוי תביעות פרישתם, לאחד למשטרה
ששולם עבודה שכר בגין המשטרה לשיפוי ביטוח, לחברות
דרכים. תאונת עקב העבודה, מן היעדרותם ימי עבור לשוטרים,

ובהשתתפות מכרזים, בהכנת עסקה: היחידה  וחוזים מכרזים
בניהול חוזים, בהכנת ממכרז; פטור ובוועדות מכרזים בוועדות
וחוות חוזים ובאישור חוזים על חתימה לקראת ומתן משא

לחוזים. המתייחסות דעת

רב במספר חברים היחידה אנשי  בוועדות וייצוג השתתפות
בהוצ המדינה השתתפות לקביעת הוועדה ביניהן: ועדות, של

בודק קצין בתיקי דעת חוות מתן אחרים; משמעת אמצעי
פסקי סיכומי הציבור; תלונות על הממונה של בדיקה ובתיקי
גזר אישור בדבר למפכ"ל והמלצות למשמעת ביתהדין של דין

נאשמים. לפניות והתייחסות העונש המרת או הדין,
משך כגון; בנושאים עקרוניות דעת חוות במתן עסקה היחידה
צו של וטיבו מהותו מהארץ; יציאה עיכוב צווי של תוקפם
המשמר חברי של מעמדם קטין; נגד מהארץ יציאה עיכוב
זה; מונח בכלל הנמנים של השונות החלופות על האזרחי,
פקודת פי על שלא ישראל, במשטרת עובדים העסקת
אשר למשמעת, הדין בבית נאשם של הערעור זכות המשטרה;
חודשים; משלושה ליותר תנאי, על מאסר של עונש עליו נגזר
המשטרה טיפול ואופן "כך" תנועת של להפגנות רישיון מרנן
שפרס עיתונאים, של לדין העמדה ובמתנגדיהן; אלה בהפגנות

המשפט. בבית ועומד התלוי עניין על כתבות מו

של ובניסוח בייצוג עסקה היחידה  ונהלים קבע פקודות
שינויים לאור קיימים, ונהלים קבע פקודות לתיקון הצעות
או לממשלה המשפטי היועץ המלצות פסיקה, חידושי בדין,
במהלך שהופקו לקחים לאור או אחרים, ציבוריים גופים
קבע פקודת השאר: בין הוכנו זו במסגרת המשטרה. עבודת
כניסה בעת חירום, בשעת חיפוש סמכויות בנושא ונוהל
השהות ובעת ולנמל לבניין כניסה בעת מגודרים, לשטחים
קבע פקודת הדרכים; במחסומי החיפוש סמכויות וכן בהם,
פיהם שעל הכללים את ומפרטת שירות תקופת מהי הקובעת
הפיטורין, פיצויי הגמלה, חישוב לצורך שירות תקופת מוכרת
במהלך הנרכשות ואחרות, נוספות וזכויות הפרישה פיצויי
המידה אמות נקבעו שבה קבע פקודת במשטרה; השירות
החשודים משטרה אנשי נגד מנהליים, משמעת אמצעי לנקיטת
במתן היחידה עסקה כן דינם. הוכרע אשר או עבירה, בביצוע
חיים. מקורות הפעלת בנושא עקרוני, נוהל להכנת סיוע
להן. והבסיס חסיון תעודות להכנת כללים גיבשה היחידה

בהצעות טיפלה היחידה  משנה וחקיקת ראשית חקיקה
ממשלה משרדי ע"י או המשטרה ע"י היזומות חוקים, לתיקוני
גיבשה זה בנושא כנסת. חברי של פרטיות חוק ובהצעות אחרים
וניסתה השונות ההצעות לגבי המשטרה עמדת את היחידה
שרים ועדת בדיוני השתתפו היחידה אנשי מוצעות. הוראות
ציבור ובוועדות השונות הכנסת ועדות בדיוני חקיקה, לענייני
לתיקון חוק הצעת השאר: בין היחידה, הכינה השנה יות.
סמכות את מעגנת הנ"ל החוק הצעת  המשטרה פקודת
מעניקה היא כלליות. ופקודות הודאות להוציא הכללי, המפקח
הרכב את משנה משמעתי, בדין שניתן דין, פסק על ערעור זכות
ההשעיה בהליכי שינויים ומכניסה ציבור נציג בו וכוללת ביה"ד
בהצעת היחידה: טיפלה כן המשמעתי. לדין ההעמדה ובהליך
הצעה וחיפוש), (מעצר הפלילי הדין סדר פקודת לתיקון חוק
מוצגים תפיסת בנושא הקיימות ההוראות את לשנות הבאה
פקודת את להחליף הבאה חוק, הצעת בהכנת ואחזקתם;
על להחליט במישרין השופט את והמסמיכה העונשין עבודת
ובתקנת הפלילי המרשם בתקנות מאסר; במקום חוץ" "עבודת
דרך את להסדיר השאר, בין מטרתן, אשר תקנות השבים,

שכמושם. במידע ועיון המרשם פרטי מסירת
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גם אלה, לתלונות נוסף מטפלת, הציבור, לתלונות היחידה
הכנסת, דוכן על העולות ושאילתות דחופות להצעות במענה

המשטרה. לשר ומופנות המשטרה לעבודת הנוגעות
תיקי 2,212 הציבור לתלונות ביחידה נפתחו ,1985 בשנת
.$1.50/0 של ירידה  1984 בשנת תיקים 2,652 לעומת תלונות,
1,817 לעומת בכוח, שימוש בנושא היו התלונות בין 1,578
לטיפול הועברו זו בשנה .130/0 של ירידה  1984 בשנת תלונות
שהטיפול תלונות 2,478 מתוך תלונות. 493 הארצית החוליה
בחלקן או בעיקרן מוצדקות, נמצאו תלונות 535  הסתיים בהן
בשנת %19.8 (לעומת שנבדקו התלונות כל מסך 21.50/0 
נסגרו תלונות 451 מוצדקות. לא נמצאו תלונות 1,187 .(1984
מסיבות תום עד הובררו, לא תלונות 221 ו הוכחות מחוסר

לבירור). המתלונן הופעת אי (כגון שונות
היה עניינן תלונות 1,746 הסתיים, בהן שהטיפול התלונות בין
בחלקן או בעיקרן מוצדקות, נמצאו מתוכן, 287 בכוח. שימוש

.(%16.4)

שוטרים, ע"י בכוח שימוש נושא על מיוחד דגש הושם השנה
לירידה להביא במטרה פעולות, ונקיטת מאמצים הגברת תוך
כמו פרי. לשאת החלו המאמצים מוצדק. בלתי בכוח בשימוש
ביצוע לנושא המודעות הגברת למען המשטרה פעלה כן,

מוצדקים. בלתי ומעצרים כדין שלא מעצרים

למסייעים פיצויים לתשלום הוועדה עובדיה; של הסנגוריה אות
משטרה לאנשי פיצויים לתשלום הוועדה החוק; באכיפת
היחידה אנשי תפקידם. ממילוי כתוצאה נפגע הפרטי שרכושם
כגון: שונים נושאים לבדיקת מחלקתיים בין בצוותים השתתפו
בתי שירות ישראל, משטרת חשבות איחוד נושא לבדיקת צוות
משטרת הקמת לבדיקת וצוות המשטרה, ומשרד הסוהר

תיירות.

והדרכות, הרצאות נתנו היחידה אנשי  והרצאות הדרכות
הרישוי וקציני לסמלי הרצאות נתנו השאר בין שונים. בנושאים
הצפוני, במחוז סיור ולקציני תחנות למפקדי השונים, במחוזות
בתימלון. של ביטחון ולקציני הצפוני, במחוז אח''ק לקציני

 בע"מ" ושוטרים לסוהרים השתלמות "קרן חבית הקמת
לשם נלווים, ומסמכים תזכיר,תקנות בהכנת עסקה היחידה
בת כחברת או ממשלתית, כחברה ההשתלמות קרן חברת כינון
ולמדיניות האוצר משרד להנחיות בהתאם זאת יהב. בנק של

המשטרה.

תעודות ובהכנת 1927 עונשין עבודת פקודת על בעררים טיפול
המשטרה, לשר והמלצות דעת חוות הכינה היחידה  חסיון
שאינה מאסר, לתקופת שנדונו מי ע"י המוגשים עררים לגבי
בקשתם את דחה המחוז מפקד ואשר חודשים, 3 על עולה
להוציא לשר המלצתה את היחידה נתנה כן עונשין. לעבודת
השר. לחתימת החסיון תעודות את והכינה חסיון תעודות

^

הציבור בתלונות הטיפול

של פעולה שנות עשרה שתים הסתיימו שנתג198, סיום עם
משך המשטרה. אנשי נגד הציבור בתלונות המטפלת היחידה
למעשה הלכה המיושמים לקחים, והופקו ניסיון הצטבר השנים

המשטרה. בעבודת

הנוגעות אזרחים, בתלונות מטפלת הציבור, לתלונות היחידה
של הולמת בלתי התנהגות  המשטרה של פעולתה שטחי לכל
סביר בלתי בכוח ושימוש כשורה שלא תפקיד ביצוע שוטרים,

מוצדק. בלתי או

במשמורת האזרח בהיות אירע אשר בכוח, שימוש בגין תלונות
הארצית ''החוליה ע''י מטופלות חקירה, בעת או המשטרה
בעקבות הוקמה אשר בכוח", שימוש בגין תלונות, לבירור
עצמם, האזרחים פניות על נוסף איתןסירוטה. ועדת המלצת
משרד בהם נוספים, מגורמים אזרחים תלונות ליחידה מניעות
המדינה. מבקר ומשרד לממשלה המשפטי היועץ המשטרה, 1
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והידוק חקלאי) וציוד אופניים רכב, כלי מוסדות, (דירות,
לקהילה. המשטרה בין הקשר

כגון באוכלוסייה, פגיעים לרבדים לסיוע נותב הפעילות עיקר
קיימת שבהן העבירות ולתחום וילדים, קשישים בודדים,
וגניבות רכב גניבות פח"ע, כגון: הציבור, לערנות רבה חשיבות
במסגרת נערכו הקהילתיים הפרוייקטים דרכים. ותאונות מרכב
הערבי, ובמגזר הכפרי במגזר עירוניים, ביישובים שכונות

לו. ומחוצה הירוק הקו בתחומי
שונות: משטרה יחידות ע''י בוצעו השונים במגזרים הפעילויות
 העירוני במגזר במג''ב; היישובים משמר ע''י  הכפרי במגזר
נוער; ועובדי שכונות קציני מתנדבים, משא"ז, סגל ע''י

הנפות. שוטרי ע"י  הירוק לקו שמעבר ביישובים
סימון הם: השנה, שנעשו עבירות למניעת היזומים הפרוייקטים
כלירכב 19,000 מוסדות, 748 דירות, 35,000 סומנו  רכוש
714 סומנו ישובים ב84 החקלאי, ובמגזר אופניים זוגות ו387
בתי במקום,ב382 החקלאי הציוד לרבות ומשקים, הגרות
ב2,500 רכוש; סימון ונערך המיגון בתחום הדרכה ניתנה כנסת
בדירות בטיחות סקרי 30,000 בוצעו מינון; מבצע נערך דירות
19,000 נערכו פגיעה; אוכלוסייה על דגש שימת תוך אזרחים,
עבירה קרבנות אצל ביקורים ו450 קשישים אצל ביקורים
והשמירה המיגון בתחום הרצאות 890 ניתנו קשישים); (חלקם
חוברות, מדבקות, כרזות, דפדפות, אלף 400 הופצו הרכוש, על
הגנה רכוש, סימון עבירות, מניעת בנושאי ותעודות כיס פנקסי

אחרים. ונושאים רכוש על
קשרי בתחום ביותר חשובה יעד אוכלוסיית מהווים נוער בני
בעלת פעילותם ובהיות העתיד, אזרחי בהיותם קהילהמשטרה
בקרב המשטרתית לעשייה בתרומתה ומצטיינת רב חינוכי ערך

הקהילה.
 רכוש" "נאמני במבצעי נוער בני 17,000 הופעלו השנה במשך
הלימודים; שעות ולאחר בחופשות בתיספר רכוש על שמירה
שסייעו תיקונים סיירות במסגרת הופעלו תלמידים 2,100
תלמידים 1,000 ותחזוקתיים; טכניים בנושאים לקשישים
דרכים; תאונות למניעת תלמידים  תלמ"ת במסגרת הופעלו
במסגרת שונים קהילתיים בנושאים הופעלו תלמידים 3,200

ועוד. קשישיםך^ענל*^*יגגו אימוץ מחויבוו^אישית:

עם הק^שר להידוק יזומים פרוייקטים נעשו 1985 במהלך
בבו^יספר 20 בשכונות, משטרה קהילה ימי 30 נערכו הקהילה:
הוצגו הזפ*עהתזמורזז~ממ32גנמ> במסגרתם "ף^דלקשישים,
ייעוץ וניתן והדרכה, הסברה פעילויות נערכו משטרה, תערוכות
למפקד פתוח טלפון קו מבצעי 45 התקיימו מינון; בתחומי
140 הופעלו ארצי; כלל אחד ומבצע השונות ביחידות המשטרה
ביחידות לציבור פתוחים ימים 60 התקיימו שכונתיות; ניידות
לאזרחים פתוחה" ''דלת מבצעי התקיימו השונות; המשטרה
הפיקוד עם ותשובות שאלות ערבי ו35 המשטרה מפקד אל
במטה חוץ גורמי של ביקורים 65 נערכו המקומי. המשטרתי
מוסדות השתתפו: ובהם המשטרה, של הארצי ובביה"ס הארצי
אקדמיים מוסדות וולונטריים, וגופים ארגונים ציבור,
עיון ימי 15 נערכו מחו"ל; ואורחים בנינוער וממשלתיים,
אזרחים 1,700 חלק נטלו ובהם שונים, גופים עם בשיתוף

משטרה קהילה קשרי

משטרה קהילה לקשרי היחידה
משטרה יחידות עם בשיתוף משטרה, קהילה לקשרי היחידה
יזומים במבצעים 1985 בשנת עסקה ובשטח, במטות שונות,
הידוק ועבירות, עבריינות מניעת בתחומים: פעילויות ובמגוון
נוער פעילות דרכים, בתאונות מלחמה הקהילה, עם הקשר
מטרות מיוחדים. ואירועים ציבור יחסי פרסום, משטרה, שוחר
עצמו, ובעיני הציבור בעיני השוטר דימוי שיפור היו: הפעילות
תחושת חיזוק למשטרה, וקירובה הקהילה עם הקשר הידוק
הביקורת וצמצום הפשיעה עקומת הורדת הפרט, ביטחון

המשטרה. על הציבורית
בסגל הסתייעות תוך האזרחי, המשמר במסגרת פעלה היחידה
השונות. המטלות לביצוע ומבוגרים, נוער בני ובמתנדבים

החשו היסודות אחד הן בהם וההסתייעות המתנדבים הפעלת
חוליה הם המתנדבים שכן משטרה, קהילה קשרי במערך בים
מהווים הם המשטרה עם ויחד לקהילה, המשטרה בין בקשר
 משותפת מטרה למען שכם" אל "שכם ללחימה אחידה חזית

בקהילה. החיים איכות שיפור
שונים. קהילתיים פרוייקטים כ5,500 בוצעו השנה במהלך
רכוש על הגנה בתחומי יזומה פעילות על הושם מיוחד דגש
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חומר ונאסף חדש, משטרה אלבום של הראשונית ההפקה
את לסיים בכוונה ישראל, משטרת מכל ומצולם תיעודי
לצורך מחדש נבנתה ילק"מ תערוכת ;1986 בשנת העבודה

שונים. ובאירועים משטרה קהילה בימי הצגה

ישראל משטרת תזמורת
את והגבירה פעולותיה את הרחיבה ישראל משטרת תזמורת
ביישובים פיתוח, בעיירות הופעות נוספו הופעותיה. קצב
אבות, בבתי חולים, בבתי הגדולות, הערים בכיכרות מרוחקים,
בעלי ובאירועים מאתיופיה) (בעיקר חדשים עולים במרכזי
בהתאם התזמורת של לפעילותה נוסף זאת כל ציבורי. היבט
משטרה: קהילה לקשרי היחידה וליעדי העבודה לתכנית
קהילה בימי והופעות קהילתיים, בפרוייקטים השתלבות
בתחרו ומשטרתיים, ממלכתיים בטכסים ספר, בבתי משטרה,
במגזר בשכונות, כלא, בבתי לאומיות, ובין לאומיות ספורט יות
165 המשטרה תזמורת הופיעה בסה"כ הערבי. ובמגזר הכפרי
בין הקשר להידוק בפעילותה ותרמה הארץ, רחבי בכל פעמים

למשטרה. הקהילה

כגון שונים גורמים בשיתוף ומבצעים טכסים נערכו ושוטרים;
לשירותי והמרכז רוטרי טובה, ישראל ארץ התיירות, משרד
מצטיינים ואזרחים שוטרים לשבח צוינו ובהם התנדבות,
גבורה; ובמעשי בסיוע הדדי, פעולה בשיתוף התיירות, בתחום
קהילהמשטרה קשרי שבתחום בנושאים הרצאות 1,500 ניתנו
למועדונים, למוסדות, לתלמידים, לקשישים, הציבור, לכלל 

ועוד. וולונטריים לארגונים
חדש בניסוי הוחל אחדות: חדשות פעילויות נערכו 1985 בשנת
עבירות למניעת פרוייקטים הפעלת שמטרתו הערבי במגזר
ובמסגרתו לקהילה, המשטרה בין הקשר להידוק ופרוייקטים
במגזר משטרה קהילה ימי נערכו בערבית, פרסומים הוכנו
מועצות ולראשי משטרה לקציני ארצי עיון יום נערך הערבי,
מהמחוז ערביים מועצות ראשי ביקור והתקיים הערבי מהמגזר
תיכוניים ספר בתי ב18 המשטרה; של הארצי בביה"ס הצפוני
בבתי אלימות למניעת ניסיונית תוכנית הופעלה ויסודיים
ניסוי והתלמידים; ההורים ההוראה, צוות עם בשיתוף הספר
הכפרי, במגזר משטרה קהילה קשרי פעילות לבדיקת מקיף
בגזרת חודשיים במשך נערך ישובים, מג"ב מטה עם בשיתוף
עבודת התחילה נזר, האזורית המועצה וביישובי השפלה

המשטרה פיקוד הפגין חדשים, דוברות נוהלי הכנסת בצד
לירידה הביא אשר דבר ההדלפות, בנגע במאבקו נחישות

זו. מצערת בתופעה משמעותית

כל על התקשורת, את לקרב מאמץ נעשה החולפת, בשנה
עם ודיונים יזומים מפגשים קוימו המשטרה. אל ורבדיה דרגיה
סיורים נערכו במערכות. הבכירים הגורמים ועם עיתונים עורכי
שבמהלכם משטרה, במתקני ועורכים, כתבים של וביקורים
משות נושאים לליבון במשטרה, מפקדים עם מפגשים קוימו

ההדדית. ההיכרות ולהגברת פים
הקשורים נושאים גם שולבו המשטרה, של ההדרכה בתכנית
עיתונאים ומספר לתקשורת, המשטרה בין הגומלין ליחסי

זה. הדרכתי במאמץ שולבו בכירים

שהוקם חשיבה צוות שהכין ומפורטת, יסודית עבודה בעקבות
הדל למניעת והדרכים הדוברות נוהלי לבדיקת המפכ"ל ע"י
הפקודה את החליפה אשר חדשה, דוברות פקודת הוכנה פות,

הקודמת.

סמכו הוגדרו הדוברים, עבודת נוהלי הובהרו החדשה בפקודה
של הדוברות במערך אחידות תונהג כי ונקבע וחובות יות
עם נאותים עבודה קשרי בקיום הצורך הודגש המשטרה.
יכולת ובהבטחת דמוקרטי, במשטר כמקובל התקשורת,
בצנעת פגיעה וללא הפרעה ללא עבודתה את לנהל התקשורת
הוצעו הפרסום, איסור צווי בעניין ובשלומו. בכבודו הפרט,
את לצמצם שמטרתם והדוברות החקירות למערך נהלים
זה. רגיש בנושא התקשורת, לבין בינם והחיכוכים התקלות
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סטטיסטים לוחות

הפעילות היקף
המשטרתית

1 לוח
אחדים במגזרים המשטרתית הפעילות היקף

983ו985ו

 נאחוזיסהשינוי הגע'לות 198319841985קז;
1983 841985/84

. הציבורי הסדר לאבטחת גדול בהיקף +433467393מבצעים 7.815.8
המדינה גבולות דרך ויוצאים נכנסים 4,845,5004,438,1004,862,400בדיקת 8.4+ 9.6
אישי לנשק רשיונות לקבלת בבקשות +40.4+ז9,17ן7,78610,932טיפול 75.4

חקירה תיקי יתביעיה אי _ ועוונות 239,830פשעים
54,181

252,245
50,918

243,719
56,724

+ 5.2
 6.0

 3.4
+ 11.4

משונות 2,4282,2552,090מיתות 7.1 7.3
4,6593,8513,72417.3נעדרים 3.3
+43,50448,38149,501חטאים 11.2+ 2.3
1,5031,5641,402דליקות + 4.010.4

דרכים 13,84213,17312,777תאונות 4.8 3.0
תעבורה +.1,021,1571,118,7641,2.36,800דו"חות 10.5+ 10.5

מאסר פקודות של לפועל 294,025348,429352,986הוצאה  + 18.5 4.4

הארצי. במטה המבצעים מחלקת ידי על שהוקצו נוקפים, בכוחות המחוזות תוגברו שבו מבצע הוא גדול בהיקף מבצע
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2 לוח
המורשים הרכב כלי ולמספר האוכלוסץ למספר בהשוואה בישראל העבריינות היקף

1985  1975

רננ תעבורהעניוותועוונותפשעיםמורשיםכלי
הישניםל0ס0,וחושביםל1,000תושביםל000,ו

השינויהשינויהשינויהשינויהשנה
לשנההמספר לשנההמס0ומשנה לשנההמסגדמשנה לשנההמספימשנה משגה

(באחוזים)(באחוזים)(באחוזים)(כאחוזים)

19753,488,100+ 3.1122.4+ 1.469.8+ 5.1241.6+33.3
19763,556,800+ 2.0123.8+ 1.170.8+ 1.4242.9+ 0.5
19773,650,000+ 2.6122.9 0.771.3+ 0.7266.9+ 9.8
19763,733,000+ 1.9123.7+ 0.672.9+ 2.2234.0 ז 2.3
19793,831,200+ 2.6122.5 1.074.0+ 1.5290.0.>23.9
19803,885,135+ 1.4134.2+ 9.578.3+ 5.8282.0 2.7
19813,977,000+ 2.3150.8+ 12.475.6 3.4222.321.2
19824,060,000+ 2.1162.6+ 7.868.3 9.7210.5 5.3
19834,150,000+ 2.2178.3+ 9.670.8+ 3.7243.9+ 15.9
19844,200,000+ 1.2190.5+ 6.872.2+ 2.0266.4+ 9.2

19854,250,000+ 1.2202.3+ 6.270.7 0.1291.0+ 9.2

3 לוח
עבירות של קבוצות לפי  באחוזים וגילויים שנפתחו תיקים

1985 1983

1985

באחוזים גילויים

1984 1985

באחוזים  השינוי

1984 65 ג198 84

תיקים הכל סן

1985 1984 1983 עבירות קבוצות

77.0
74.1
58.2
80.4
64.4
79.5
80.5
13.2
57.4
88.8
84.7
78.8
49.1

25.2

72.3
72.5
64.1
76.8
63.9
63.6
73.0
1 2.8
51.3
81.3
73.6
83.8
56.2

23.0

73.0
69.9
63.4
75.2
58.5
63.6
77.8
11.9
47.6
81.4
68.4
79.2
64.5

+ 11.6
 0.5
+ 4.4
 5.2
+ 3.9
+ 16.1
 1.1
 3.7
 8.5
+96.3
+ 26.4
33.3
+ 7.0

 0.1
+ 9.4
+ 3.8
+ 5.9
 1.1
 13.3
+ 2.0
+ 5.9
 10.7
+ 127.4
+ 31.6
 18.1
+ 26.2

1,004
16,564

311
9,994
2,133
166

4,366
193,856
11,182
1,174
163
425

 381

900
18,662

298
10,548
2,052

143

4,415
201,286
12,221

598
129
637
356

901
17,054

287
9,960
2,074
165

4,326
189,968
13,679

263
98
778
282

252,245 239,835

המדינה ביטחון
הציבורי הסדר

אדם חיי
אדם של גופו

מיו
מוסר
סמים
רכוש
מרמה

כלכליות
מינהליות

(עוונות) רישוי
אחרות

סת"ג

.22 ,21 ,20 בלוחות ניתן המלא הפירוט
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4 לוח
ומין גיל לפי סמים בעבירות . מואשמים

ר.ו1ב'וה

נשיםגברים

11 +1411$171עד 1811 +14121715עד 18

בסמים שימוש
סמים וייבוא "צוד סחר,
סמים והפקת ייצור גידול

169 13

112 6

2,430

1,585

10

8ו 4 
17  

264

180

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

19851983

שפוטים. כולל

וננאופנועיםממני1תמנונייונהשנה נלי הנל יכגקן מתון נמנות
וננשננננווקטנועיםמסחויותנוסעים חלקי ונגינות

198310,4481,9951,09516,64443,485

ו19849,0782,302 ,01614,05547,821

■;■.,.■■;:  י19856,7732,0091,00012,989 ■■■; ^.51,848 ■■,י::;/.

בלבד. מנועי רכב י

%

החוק ואכי*ת עגיי*נימ

6 לוח
חקירה ותיקי עבריינים

19851982

השנה

חקירה .חיקי ענרייגימ

נ6תתו
היקים

נתגלו שנהם
ענו"נים

אחת
הנילי"ם

מנונויםקטינים
הנל סן
נים ענויי נקנהונוגקנהונו

220,81750,09622.76,75748335,4425,70348,385
239,83055,09023.06,17148038,5986,00451,253
252,24560,36923.96,92248942,9966,88257,289

1982

1983

1984

58') 78 6,830 !44,310 510 ;<,528" 22£'י? ; {61,511 243,719 יי 1985

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

19851982
מחלד הקטינים אחוז
העגר"נים כלל

נתיקי
התפרצויות

תיקי בגלל
החקירה

עבר"נים הנל סך

גתיקי
התפרצויות

תיקי נכלל
החקירה

השנה

ו.198248,3853,19915.037

198351,2534,01013.021.6

198457,2893,83212.938.5

35.3 12.1 3,669 58,178 1985

8 לוח
עבריינים בתיקי הטיפול התפתחות

19851982

הכל סן
תיקים

מואשמים
שהורשע!

מואשמים
שזיכו

תיקים
שנסגרו

שהוענרו תיקים
לפרקליטות

ת'קי0
התניעה שנטינזל

המשטרתית

שטוס תיקיס
הטיפול הסת"ט

גהט
השנה

נמית
התיקים

אחוז
מסך
הכל

כמות
התיקים

אחוז
מסן
הכל

כמות
התיקים

אחי!
מסו
הכל

כמות
התיקים

אחת.
מסו
הבל

נסות
התיקים

אחוז
מסן
הכל

כמות
התיקים

אחוז
מסך
הכל

נמות
התיקים

אחוז
מקן
הנל

198250,096100.03,5487.15714.4 7,200 0.11,6593.322.4 11,22926,40352.7

198355,090100.04,4988.29613.9 7,679 0.22,1914.020.7 11,38929,23753.0

198467,791100.04,5986.89513.4 9,093 0.13,0224.522.4 15,18735,79652.8

198567,387100.05,4720.110114.4 9,678 0.13,4985.221.8 14,72533,91350.3

9 לוח
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

1985 1983

מאסר פקודות
משפט מנתי לפיעלנתקנלו לפועלהוצאו הוצאו טרם

19831984$198198119841985198319841985

י ■ י. .י ■ :,..■. ■  הכל 294,025343,429332,986298,902327,348349,38781,345סן 60,26462,661

פליליות מאסר פקודות
חוב איתשלום על מאסר פקודות

למיניהן הבאה פקודות

75,973

183,577

34,475

80,626

235,416

32,387

63,353

24),879

27,754

79,707

184,732

34,463

70,564

224,241

32,543

73,193

247,710

28,484

29,300 19,238

50,048 38,873

1,997 2,153

18,603

42,775

1,283
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בדרכים התעבורה
יי. י ..>/$

\^1 ^י>
10 לוח

ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות
19851976

ונפגעים תאונות
ת1ש3י0 ל100,000

ר.;נגעיס התאונות

האונלוס"ה מספר
הנפגעים

תאונות
קלות

תאונות
קשות

תאונות
קטלניות

הגל סו
תאוטת השנה

21,0293,556,800408591
22,9073.650,000436627
24,1503,773,000452649
20,6303,831,200380540
17,9943,885,135330463
18,5923,977,000332467
18,4614,060,000314455
19,9484,150,000333481
19,1004,200,000317455

11,439
12,709
13,232
11,116
9,820
10,223
9,963
10,595
10,193

2,538
2,672
3,047

2,610
2,624
2,604
2,434
2,861
2,620

528
553
542
487
389
366
339
386
360

14,505
15,934
16,821
14,413
12,833
13,193
12,736
13,842
13,173

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

440 301 : 4,250,000 18,710 :10,029 2,422 )16\ ; 12,777■ 1985י

12 לוח
דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי

1985

המעוינים הוכנ גלי
דונים בתאונות

מת1ן אחו!
הנל קן

:100;0

הכל סו

^6,768

הוכג נלי סוג

פרטיות 12,67961.0מכוניות
משא 3,37916.3מכוניות

6203.0מוניות

1,3576.5אוטובוסים

אופנועים 1,2205.9קטנועים,

אחרים מנועיים רכב 4362.1כלי

אופניים ותלת 1,0455.0אופניים

לבהמות רתומות 320.1עגלות

} קה"נ"כלי;:הרכג^המעורבים

11 לוח
המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

19851984

178419(5
השינוי
באחוזים

דרכים תאונות
האוכלוסייה

13,173
4,200,000

12,777
4,250,000

3.0
+ 1.2

מורשים רכב כלי
+800,000860,000(מנועיים)* 7.5

התאונות מספר
רכב כלי ל1,000
(מנועיים) 16156.2מורשים

הרישוי. משרד ל3י אומדן מורשים, רכב כלי
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14 לוח
לסוגיהן דרכים תאונות

9851984ו

התאומה 115

נאחוזיסהנלקו

198419851994$198

נע ברכב 6,7156,61251.051.8התנגשות
חונה ברכב 1851441.41.1התנגשות

מהכביש 1511111.10.9ירידה
דומם בעצם 4404693.33.7התנגשות

נו פגיעה או רגל הולך 3,9923,79330.329.7דריסת
רכב כלי בתוך בנוסע 7256465.55.1נגיעה

,6797405.1התהפכות 5.8

92,920.70.7החלקה
1941601.51.2אחד

13,1732,777100.0100.0סה"כ

13 לוח
לתאונות הסיבות התפלגות

1985

מחין אחוז
הכל סן

100.0

הסיגות' נוספו

13,544

הסינית

מרחק שמירת 2,11915.6אי

רגל להולך קדימה זכות מתן 1,66012.3אי

הימין על שמירה 1,61311.9אי

רגל הולכי 1,52011.2התנהגות

עצור לתמרור ציות 1,1906.8אי

7885.8מהירות
לרכב קדימה זכות מתן 6594.9אי

הנוסעים 4613.4התנהגות

נכונה לא 4463.3פנייה
לאחור 3572.6נסיעה

אופניים רוכבי 3472.6התנהגות
כחוק שלא 2431.8עקיפה

לרמזור ציות 2361.7אי

1120.8שכרות
הסיבות 1,79313.2שאר

קה"כ
התאונות. מספר לבין לתאונות שגרמו הסיבית מספר בין הבדל יש

15 לוח
וילדים מבוגרים  לסוגיהן דרכים תאונות נפגעי

19851982

הנלהשנה קן
נפגעים

קשהפצועהדינים ט קלי 0צו'1ים

סו
הנל

נוסעיםדגלהולני
'יוונהגים

הנל
גוקעיםתלהולני

סוונהנים
הכל

נוסעיוגלהולני
ונהגי

ם

ילדיםנזנתויטילדיםמנוגדיםילדיםמנוגדיםילדיםממגייסילדיםמנוגדיםילדיםמנונוים

928 10,946 1,101 1,962 14,937 160 1,921 413 644 3,138

967 11,748 1,030 2,189 15,934 185 2,174 439 780 3,578

965 11,384 989 1,987 15,325 164 2,101 442 678 3,385

17 202 43 124 386 18,461 1982

17 214 48 157 436 19,948 1983

12 206 41 141 400 19,110 1984

1,053 11,314 1,000 1,834 15,201 200 1,889 465 568 3,122 11 213 25 . 138 387 18,710.?<;?!?85
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16 לוח
הדרך סוג לפי והרוגים קטלניות תאוגות

1985

הדון סוג

היוניםתאונות
צומתצומת תלנהגיםנוסעיםסה"נלא סת"כאתריםהגלני

ביום עירונית

בלילה עירונית
ביום בינעירונית
בלילה בינעירונית

3,558

1,235

476

174

4,121

1,286

1,308

619

7,679

2,521

1,784

793

7

7

69

23

23

9

32

34

73

51

20

19

103

67

141

76

. תבל 5,4437,33411,177.106113163387סך

17 לוח
גיל קבוצות לפי  ונוסעיט רגל הולמ  שנפגעו ילדים

19851982

הנפגעים הנלשנהסוג סך
נפגעים

וגל ■הולגי ונהגים נוסעים

הכל הכל40145סן 40145סך

הנפגעים 1982כל
1983
1984

2,662
2,686
2,612

1,557
1,517
1,472

251
168
301

1,306
1,349
1,171

1,105
1,169
1,140

254
204
266

851
965
874

1985 ,2,7541,4904481,0421,264311953

1982החגים
1983
1984

60
65
52

43
48
41

20
15
13

23
33
28

17
17
11

5
2

4

12
15
7

1985 74ו362512131י

קשה 1982פצועים
1983
1984

573
624
606

413
439
442

74
47
104

339
392
338

160
185
164

28
22
31

132
163
133

198566546516530020037163

קל 1982פצועים
1903
1984

2,029
1,997
1,954

1,101
1,030
989

157
106
184

944
924
805

928
967
965

221

180
231

707
787
734

ן19852,0531,000271729 ,053267786

אופניים. רוכבי בעיקר .
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ו 8 לוח
הפגיעה חומרת לפ> דוכים תאונות נפגע*

1985

הנמנעים טוג
הנניער הכלחומות סו

קשההיונים קלפצועים נפגעיםפצועים

רגל 1631,0332,6344,030הולכי
1029505,7276.779נוסעים

מכוניות 897284,7495.566נוהגי
אופנועים 9138814961נוהגי
אופניים 131878061.006נוהגי

1186271368אחרים

הכל 3873,12215,20118,710סך

19 ללח
לפ* בדרכים התעבורה חוקי על עמדות

שנרשמו דו"חות
1985

לסוגיה; הנלהעניוות מתוןסן אחיו
הנל סן

68,6485.6מהירות
רגל הולכי 55,6884.5התנהגות

עצור לתמרור ציות 53,8054.3אי
מכניים 45,8133.7ליקויים
בטיחות 45,4413.7חגורות
נכונה לא 39,5653.2פנייה

37,3473.0איתות
נסיעה תוך קלות 34,5982.8עבירות

אחרים הודיה לתמרורי ציות 31,7422.6אי
תאורה 24,7112.0חוסר

הימין על שמירה 26,6761.7אי
לרמזור ציות 20,3351.6אי

נתיבים לחיצי ציות 20,3221.6אי
עשן 19,6781.6עבירות

כחוק שלא 16,3441.3מטען
עבירות 202,91416.4שאר

תנועה כדי תוך עבירות הכל 737,62759.6סן

חניה עבירות הכל 499,17340.4סן

עבירות הכל 1,236.800100.0סך
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מסכמים לוחות
20 לוח

העבירות סוגי לפי וגילוייבו תיקים
1985 1983

וזקיוה שבהםתיקי חיק'ם
עגו"ניס ה1יל1יי0נחנלו באחוזיאחוז הפער

הגילויים העגירה ק1ג
19831984$1981983198419851983198419851983/841984/85

התאגדות או 36התקהלות 414636284387.877.893.510.0+ ו 5.7
ציבור"!/%, במוסדות והפרעה 1313100.0100.0קטטה

י/1 ברחובי והפרעה 1,115קטטה 1,02897390298988187.788.790.5+ 1.0+ 1.8

י, נבוליי 2,289הסגת 2,1942,4071,3541,4641,47461.764.061.2+ 2.3 2.8
י, | ציבור/י עובד 1הכשלת 1611611100.0100.0106 0_

יי " 4,471איומים" 4,3484,4793,2953,4913,64575.878.181.4+ 2.3 3.3

!*
המשפט כלפי 4,066עבירות 3,2754,1052,5243,2353,42677.179.683.5+ 2.5+ 3.9
והימורים 162משחקים 16515015014513690.989.590.7 1.4+ 1.2

3 "
הדת כלפי 13עבירות 17301171164.753.836./10.917.1

197שוחד 13338710210124476.751.363.025.4+ 11.7
המשפחה כלפי 106עבירות 818659696472.865.174.4 7.7+ 9.3

דרך חסימת רעש, 1,341מטרד, 1,5991 ,?8637025719123.119.214.9 3.9 4.3
*י הביטחון■^ שירות כלפי 516עבירות 6311075104046580.878.360.7 2.517.6

ציוד  הביטחון כלפי 935עבירות 6101,4292836421,04046.468.772.8+ 22.3+ 4.1
הציבורי הסדר כלפי אחרות 1,245עבירות 8901,03457582970364.666.668.0+ 2.0+ 1.4

והבשלתו שוטר 2,071תקיפת 2,0251,9501,7271,7681,73685.385.489.0+ 0.1+ 3.6
מחמירות בנסיבות שוטר 9891928493.992.3תקיפת 1.6

77רצח 758645475760.061.066.3+ 1.0+ 5.3
לרצח 127ניסיון 11611866835756.965.448.3+ 8.517.1

16הריגה 1791313876.581.383.9+ 4.8+ 7.6

והרינה/י1 רצח 15איומי 101052150.013.310.036.7 3.3
אדם חיי כלפי אחרות 19עבירות 194012132263.268.455.0+ 5.2 13.4

חמורה גופנית 802חבלה 76276454058056370.972.373.7+ 1.4+ 1.4

ציבור31 עובד 520תקיפת 41859936546354287.389.090.5+ 1.7+ 1.5
ציבור! עובד (למעט 8,340תקיפה 7,9097,8455,9946,4236,31675.877.060.5+ 1.2+ 3.5
פלילית ופחזנות 739רשלנות 73266548552251966.370.678.0+ 4.3+ 7.4

שווא84 ומאסר כפייה 146חטיפה, 1391211041175174.880.175.2+ 5.3 4.9
אדם של נופו כלפי אחרות 9עבירות

באיומים או בכוח 229אונס 24427016817417668.976.065.2+ 7.110.8
כחוק שלא ובעילה 87אונס 1059682707678.180.579.2+ 2.4 1.3

הטבע'3 כדרך שלא מין 85עבירות 949973738777.785.987.9+ 8.2+ 2.0
בכוח מגונה 319מעשה 31236818420724359.064.966.0+ 5.9+ 1.1

בכוח3 שלא מגונה (91מעשה 85988348556754656.562.262.1+ 5.7 0.1
בפומבי מגונה 410מעשה 45240521621523647.852.458.3+ 4.6+ 5.9
מין מחלות הפצת 

אחרות מין 11עבירות 81265775.045.558.329.5+ 12.8

לזנות 21סרסרות 283020152871.471.493.3+21.9
בזנות לעסוק 2שידול 45424100.0100.080.020.0
זנות למעשה 25שידול 213519223290.588.091.4 2.5+ 3.4

 אחזקתו3 או בושת בית 16ניהול 14. 15141414100.087.593.312.5+ 5.8
ושידולם קטינים 74פיתוי 887241334646.644.663.9 2.0+ 19.3

תועבה דברי 4פרסום 7744657.1100.085.7+42.914.3
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(המשך) 20 לוח

חקיתז שנה0תיקי ת'קימ
עבר"ו"ם הגיל1"סנתגלו באחוזי*ת1ז ה0עו

הגילויים
העבירה סוג

19831984$1981983198419*5198319841985
,

1983 841964 85

זנותו. למטרת _1100.0100.0_22שוטטות

מסוכנים בסמים 2,8452,4582.5672,1831,8482,06776.775.280.5שימוש 1,5+ 5.3

מסוכנים3§ בסמים +1,4741,9491,7891,1791,3701,44180.870.380.510.5סחר 10.2

וייבואםג3 סמים +781067785.787.570.0ייצור 1.8 17.5
המוסר כלפי עבירות \11שאר ■. : 1111100.0100.0100.0

, .י


חמורות בנסיבות +10012610645.252.147.5ג22124222שוד 6.9. 4.6
נשק) (בלי +3523092661221269234.740.834.6שוד 6.1 6.2

פשע ביצוע לשם +11111079963.681.890.0חימוש 18.2+ 8.2
גניבה לשם +857911536233542.429.130.413.3תקיפת 1.3

+44146441630835830969.877.274.3סחיטה 7.4 2.9
למוסד או עסק לבית 19,02919,02317,3772,7462,6342,58114.413.814.9התפרצות 0.6+ 1.1

דירה לבית +33,61335,57634,9942,4953,1392,7397.48.87.8התפרצות 1.4 1.0
פריצה כלי +36539933128434428577.886.286.1החזקת 8.4 0.1

13
ציבור עובד ע''י גניבה 50715639495178.069.091.1ביצוע 9.0+ 22.1

ועובדים1 סוכנים ע''י גניבה +'9149561,13769673590676.176.979.7ביצוע 0.8+ 2.8

/
רשות ללא ברכב +_15,64914,05512,9891,7441,5641,48111.111.111.4שימוש 0.3

חלקים גניבת או רכב מתוך +13,48547,82151,8481,2621,6301,8422.93.43.6גניבה 0.5+ 0.2
אופניים3 +7,3497,8316,7941572001682.12.62.5נניבת 0.5 0.1

+1,9461,8822,58341561322.13.05.1כייסות1 0.9+ 2.1
אחרות +3,42544,08140,0406,2137,1676,74414.316.316.8*גניבות 2.0+ 0.5

גנוב רכוש +9841,2801,4887971,0481,19881.081.980.5קבלת 0.9 1.4
גנוב רכוש +1,7.362,0422,4801,2261,5281,88170.674.875.8החזקת 4.2 1.0

+1,4731,5381,36723031726415.620.619.3הצתה 5.0 1.3
בזדון לרכוש נזק 18,00622,63717,0763,8954,4534,37721.619.725.6גרימת 1.9+ 5.9

התפרצות או גניבה לשם 85859873727785.984.778.6שוטטות 1.2 6.1
הרכוש כלפי אחרות 415741631814.65.343.9עבירות 9.3+ 38.6

ארנקים 3838836941077213.212.86.6(7חטיפת 0.4 4.2
חקלאיות 91,29126520.5גניבות

ובולים כסף 96482522174021.914.615.9זיוף 7.3+ 1.3
והפצתם מסמכים +5,6265,0184,7101,9942,0452,26835.440.848.2זיוף 5.4+ 7.4 ועושק// +2,4702,6502,4021,1991,3281,46548.550.161.0מרמה 1.6+ 10.9

כיסוי ללא שיק +4,9994,0953,2722,9102,5752,19358.262.967.0משיכת 4.7+ 4.1
אחרות מרמה 48341054638631445879.976.683.9עבירות 3.3+ 7.3

כלכליות// 2565801,1712094681,04181.680.788.9עבירות 0.9+ 8.2 פיסקליות +52142180.0100.0100.0עבירות 20.0
אחרות .62116\2עבירות .;:: 150.0100.050.0+ 50.050.0

עירוניים עזר 100.0_1__111חוקי אחרות מינהליות +97128162679513769.174.234.6עבירות 5.1+ 10.4

נפץ וחומרי תחמושת +58337921750934117587.390.080.6נשק, 2.7 9.4 וטלוויזיה +20126119455.075.066.7רדיו 20.0 8.3
3 "
*י:,■

ועסקים תעשיות +60836427674545.080.770.3מלאכות, 35.710.4 אחרות רישוי +60.071.880.4(1151631386911711עבירות 11.8+ 8.6
. עבירות +28240042918223322364.558.252.0שאר 6.3 6.2

הכל** 252,245סך 239,830243,71960,369 50,09661,51112.723.925.2+ 0.9+ 1.3

ת"ד.  ברשלנות מוות גרימת את נם כוללים הנתונים העבירות בשאר
המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים
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21 לוח
חקירה תיקי
1985 1983

חקיוה התיקיבבאחוזיםהשינויתיקי 1מספר

העבירה ת1ע1ניםסוג י100,000

19831984$1991983/841984/85198317841985

התאגדות או +41364612.2התקהלות 27.80.6 1.01.1
ציבור במוסדות והפרעה 13קטטה

ברחוב והפרעה +1,0281,115973קטטה 8.5 12.726.5 24.8.21.9
נבול +2,1942,2892,407הסגת 4.3+ 5.234.5 52.956.6

ציבור עובד 161193.70.4הכשלת

+4,3484,4714,479איומים 2.8+ 0.2106.4 104.8105.4

המשפט|| כלפי +3,2754,0664,105עבירות 24.1+ 1.096.8 78.996.6
והימורים 165162150משחקים 1.6 7.43.8 4.03.5
הדת כלפי +17133023.5עבירות 130.80.3 0.40.7

.{ +133197387+48.1שוחד" 96.44.7 3.29.1 3 המשפחה14 כלפי 8110686+30.9עבירות 18.92.5 1.92.0
דרך חסימת רעש, 1,5991,3411,28616.1מטרד, 4.131.9 38.530.3

הביטחון שירות כלפי 63151610718.2עבירות 79.312.3 15.22.5
ציוד  הביטחון כלפי +6109351,429עבירות 53.3+ 52.822.3 14.733.6

הציבורי הסדר כלפי אחרות +8901,2451,034עבירות 39.9 16.929.6 21.424.3
והכשלתו שוטר +2,0252,0711,950תקיפת 2.3 5.849.3 48.845.9

מחמירות בנסיבות שוטר 9391תקיפת 7.12.32.1

+757786רצח 2.7+ 11.71.8 1.82.0
לרצח +116127118ניסיון 9.5 7.13.0 2.82,8

17169הרינה 5.9 43.70.4 0.40.2 והריגה|ו רצח 10151050.0איומי 33.30.3 0.20.2
אדם6 חיי כלפי אחרות +191940עכירות 110.50.4 0.40.9

חמורה גופנית +762802,764חבלה 5.2 4.719.1 18.418.0

0 ציבור*. עובד +418520599+24.4תקיפת 15.212.4 10.1. 14.1
ציבור) עובד (למעט +7,9098,3407,845תקיפה 5.4 5.9198.6 190.6184.6

פלילית*£ ופחזנות +732739665רשלנות 0.9 10.017.6 17.6] 5.6
שווא ומאסר כפיה +139146121חטיפה, 5.0 17.13.5 3.32.8

אדם של גופו כלפי אחרות עבירות
.

באיומים או בכוח 244229270אונס 6.1+ 17.95.4 5.96.3
כחוק שלא ובעילה +105879617.1אונס 10.32.1 2.52.3

הטבע כדרך שלא מין 948599עכירות 9.6+ 16.52.0 2.32.3
בכוח מגונה +312319368מעשה 2.2+ 15.47.6 7.58.7 בכוחן שלא מגונה +859911883מעשה 6.1 3.121.7 20.720.8

בפומבי מגונה 452410405מעשה 9.3 1.29.8 10.9

מין מחלות הפצת

אחרות מין +811עבירות 37.5+ 9.10.3 0.20.3

לזנות +28213025.0סרסרות 42.90.5 0.70.7
בזנות לעסוק י42שידול 550.0+ 150.00.10.1

זנות למעשה +212535שידול 19.0+ 40.00.6 0.5, 0.8.
החזקתו או בושת בית ;.1416ניהול 15+ 14.3 6.20.4 0.3,0.3

ושידולם קטינים 88747215.9פיתוי 2.71.8 2.11.7

תועבה דברי +74742.9פרסום 75.00.1 0.20.2

זנות למטרת 21שוטטות 

מסוכנים בסמים +56713.6,*2,8452,456שימוש 4.458.5 68.560.4
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(המשך} 21 לוח

העבירה סוג
חק באתחיטהשינייהתיקי התיקיםי נ!ס9ו

חושני0 ל100,000

1983198419451763,841984,85$19}19841 ?85

מסוכנים בסמים 1,949סחר 1,4741,789+ 32.2 8.235.546.442.1

וייבואם11 סמים 8ייצור 710+ 14.3+ 25.00.20,20.2

המוסר/יי" כלפי עבירות 1שאר ו1

חמורות בנסיבות 242שוד 221223+ 9.5 7.85.35.85.2
נשק) (בלי 309שוד 352266 12.2 13.90.57.36.3

פשע ביצוע לשם 11חימוש 1110 9.10.30.30.2
גניבה לשם 79תקיפה 85115 7.1+ 45.62.01.92.7

464סחיטה 441416+ 5.2 10.310.611.09.8
למוסד או עסק לבית 19,023התפרצות 19,02917,377 0.1 8.6458.5452.9408.9

דירה לבית 35,576התפרצות 33,61334,994+ 5.8 1.6809.9847.0823.4
פריצה כלי 399החזקת 365331+ 9.3 17.08.89.57.8

ציבור עובד ע"י גניבה 71ביצוע 5056+ 42.0 21.11.21.71.3

ועובדים§ סוכנים ע"י גניבה 956ביצוע 9141,137+ 4.6+ 18.922.022.826.7
רשות ללא ברכב 14,055שימוש 15,64412,989 10.2 7.6377.0334.6305.6

חלקים גניבת או רכב מתוך 47,821גניבה 43,4855),843+ 10.0+ 8.4,047.81,138.6 112)9.9
אופניים 7,831גניבת 7,3496,794+ 6.5 ז13.2177.1186.4 59.9

1,882כייסות 1,9462,83$ 3.3+ 37.246.944.860.8
אחדות 44,081גניבות 43,42540,040+ 1.5 9.2,046.41,049.5 1942.1

גנוב רכוש 1,280קבלת 9841,488+ 30.1+ 16.223.730.535.0
גנוב רכוש 2,042החזקת 1,7362,480+ !7.6+ 21.441.848.658.3

1,538הצתה 1,4731,367+ 4.4 11.135.536.632.2
בזדון לרכוש נזק 22,637גרימת 18,00617,076+ 25.7 24.6433.9539.0401.8

התפרצות או גניבה לשם 85שוטטות 8598,+ 15.32.02.02.3
רכוש כלפי אחרות 57עבירות 4141+ 39.0 28.11.01.31.0 ארנקים 838חטיפת 713836+ 17.5 0.217.219.919.7

חקלאיות■יי 0.230.4*91,291גניבות
ובולים כסף 48זיוף 96252 50.02.31.15.9

:> והפצתם3 מסמכים 5,018זיוף 5,6264,710 10.8 6.1135.619.5110.8
8 1

ועושק 2,650מרמה 2,4702,402+ 7.3 9.459.563.156.5 כיסוי ללא שיק 4,095משיכת 4,9993,272 18.1 20.1120.497.577.0 אחדות מרמה 410עבירות 483546 15.1+ 33.211.69.812.8
כלכליות 580עבירות 2561,171+ 126.6+ 101.96.213.827.5 פיסקליות 2עבירות 51 60.0 50.00.1 אחרות 16עבירות 22 87.50.4

עירוניים3 עזר 1חוקי _ז1

1

.5
אחרות מינהליות 128עבירות 97162+ 31.9+ 26.62.33.03.8

3|
נפץ וחומרי תחמושת נשק,

וטלוויזיה רדיו
ועסקים תעשיות מלאכות,

379 583
12 20
83 60

217
6
64

 35.0
 40.0
+ 38.3

 42.7
 50.0
 22.9

14.0
0.5
1.4

9.0
0.3
7 ת

5.1
0.1
1.5

3.2
אחרות רישוי 163עבירות 115138+ 41.7 15.32.83.9

עבירות 400שאר 282429+ 41.8+ 7.26.89.510.1
. הכל" 252,245סך 239,830.243,719+ 5.2 3.4,779.06,005.8 55,734.6

אחוזים. מאות
ת"ד.  ברשלנות מוות גרימת את גם כוללים הנתונים

המדיגה. ביטחון נגד שבוצעו העבירוט מספר את גם כוללים הנתונים
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21 לוח
ועבריינים עבירות  שנתי סיכום

1985

העביוה סוג

ווקיוה .תיקי עבו"נימ

תיקיס
תיקינו
הנלמנוגוימקטיניסאחוזשנהם סן

ניוגלוט01תחו
ענו"נים

ע3ד"ניםנקנהונונקנהזכיהגילו"ס

התאגדות או 464393.59התקהלות 2917611225
ציבור כמוסדות והפרעה 33100.022קטטה

ברחוביי? והפרעה 97388190.531קטטה 1371,2452541,667
נבול., 2,4071,47461.216הסגת 1631,0242481,451

ציבור עובד ן1_11100.0הכשלת
4,4793,64581.410איומים 1192,7774943,400

המשפט כלפי 4,1053,42683.527עבירות 1751,8564612,519

והימורים*■§ 15013690.71משחקים 281ג22552
הדת בלפי 301136.713114עבירות

38724463.01שוחד 418812205
אדם חיי כלפי אחרות 866474.4423173עכירות

ו*
1 דרך,ך חסימת רעש, 1,28619114.92מטרד, 911173195

הביטחון) שירות כלפי 1076560.71עבירות 257262
1 ציודיי'י  הביטחון כלפי 89925925ז1,4291,04072.9עבירות

הציבורי הסדר בלפי אחרות 1,03470368.010עבירות 53543110716
י והכשלתו*£ שוטר 1,9501,73689.025תקיפת 981,2352171,575

מחמירות בנסיבות שוטר 918492.36תקיפת 312830167

* 865766.31רצח*ז 41078120

לרצח!1 1165748.31372388ניסיון
9888.917412הריגה

והריגה רצח 10110.0112איומי

? י
אדם חיי כלפי אחרות 402255.01742160עבירות

חמורה גופנית 76456373.713חבלה 12879753991

צימר%% עובד 59954290.52תקיפת 2246298584
% #
\%

ציבור) עובד (למעט 7,8456,31680.556תקיפה 6215,0191,0106,706
פלילית ופחזנות 66551978.01רשלנות 2443866529

שווא18! ומאסר כפייה 75.249120115ל1219חטיפה,

, "<
אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

<** באיומים/ או בכוח 29ג27017665.2222025אונס
כחוק שלא ובעילה 967679.21147159אונס

טבעיותני בלתי מין 998787.93066197עבירות
בכוח מגלנה 36824366.0491783230מעשה

בכוח שלא מגלנה 88354862.11073622471מעשה
בפומבי מגונה 40523658.3101742186מעשה

י מין. מחלות הפצת

אחרות מין 12758.3246עבירות

לזנות 302893.318725סרסרות
בזנות לעסוק 5480.0213שידול
זנות למעשה 353291.420929שידול

.י החזקתו,"!, או בושת בית 151493.3102333ניהול

ושידללם■י§י קטינים 724663.993241פיתלי

תועבה""■י* דברי 44_7685.7פרסום
1 י זנותן למטרת 11100.0112שוטטות

מסוכנים בסמים 2,5672,06780.522שימוש 1822,4302642,898
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(המשך) 22 לוח

הכל קן
עבריינים

. עבריינים

מנונוים

(קבה זכו

קטיגיס

נקנה ונו

חקיוה חיקי

אחת
הגילויים

תיקים
שנהם
נתגלו
עגו"נים

תיקים
ש>9חחו

העבירה סוג

1,900
10
4

180 1,585
10
4

17 116 80.5
70.0
100.0

1,441
7

1

1789
10

1

מסוכנים בסמים סחר
וייבואם סמים ייצור

המוסר כלפי עבירות שאר

195
176
6
36
359

1,986
1.683
213
46
989

1,110
696
99
57

5,767
1,493
1,425
411

4,602
39
19

40
406

4
8
1

2

27
22
63
3
7

128
17
5
3

1

882
114
98
22

628

42

155
133

5

23
307

1,024
1,264
187
38
759
654
61 1

30
38

3,882
1,251
1,225
294

3,340
37
19
28
295

1 35 47.5 106 223 חמורות בנסיבות שוד
! 34 34.6 92 266 נשק) (בלי שוד

90.0 9 10 פשע ביצוע לשם חימוש
2 9 30.4 35 115 גניבה לשם תקיפה
2 23 74.3 309 416 סחיטה
10 930 14.9 2,581 17,377 למוסד או עסק לבית התפרצות
25 331 7.8 2,739 34,994 דירה לבית התפרצות

23 86.1 285 331 פריצה כלי החזקת
1 91.1 51 56 ציבור עובד ע"י גניבה ביצוע

5 97 79.7 906 1,137 ועובדים סוכנים ע"י גניבה ביצוע
10 429 11.4 1,481 12,989 רשות ללא ברכב שימוש
3 277 3.6 1,842 51,848 חלקים גניבת או רכב מתוך גניבה

66 2.5 168 6,794 אופניים גניבת
18 5.1 132 2,583 כייסות

96 907 16.8 6,744 40,040 אחרות גניבות
3 125 80.5 1,198 1,488 גנוב רכוש קבלת
8 94 75.8 1,881 2,480 גנוב רכוש החזקת
7 88 19.3 264 1,367 הצתת
47 587 25.6 4,377 17,076 בזדון לרכוש נזק גרימת
 2 78.6 77 98 התפרצות או גניבה לשם שוטטות

 43.9 18 41 רכוש כלפי אחרות עבירות
12 8.6 72 836 ארנקים חטיפת

1 68 20.5 265 1,291 חקלאיות גניבות

51
1,256
899

1,597
326

7
185
165
438
6ו

43
1,018
711

1,156
292

11

5
1

2

!

42
18
2

16

15.9
48.2
61.0
67.0
83.9

40
2,268
1,465
2,193
458

252
4.710
2,402
3,272
546

ובולים כסף זיוף
והפצתם מסמכים זיוף

ועושק מרמת
כיסוי ללא שיק משיכת
אחרות מרמה עבירות

11
1*>

1,252
2

92
1

1,153
1

88.9
100.0
50.0

1,041
1

1

1,171
1

2

כלכליות עבירות
פיסקליות עבירות
אחרות עבירות

1

148 13

!

131

100.0
84.6

1

137
1

162

עירוניים עזר חוקי
אחרות מינהליות עבירות

178
4
69
120

188

164
4

69
109

80.6
66.7
70.3
80.4

175
4
45
111

217
6
64
138

12 169 52.0 223 429

נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלוויזיה רדיו

ועסקים תעשיות מלאכות,
אחרות רישוי עבירות

עבירות שאר

3

,1

58 ,/?8 6,837 44,303 # 510 *,528 $1.1 . 61 ,11$ 243,719,ץ י הכל סך

.7

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אתת פעם אדם כל נמנה זה בלוח י
ת'  ברשלנות מוות גרימת עבירות את ונס המדינה, ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים ..
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שומרון, נפות
ועזה יהודה

23 לוח
אירועים שנחקרו הנפותלסוגיהם לפי

1985

העבירות הכלקנוצות שומרוןסן יהודהנפת עזהנפח נפח

י"זייי7 תיקי ועוונות 17,6267,9734,2195,434פעגעים
תביעה 343243973אי

משונות 158504761מיתות
2353831166נעדרים
30,5106,1151,59922,796חטאים
9454832דליקות

הכל 48,96614,4736,00128,492סך

24 לוח
הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי

19851984

הכל עוד..הודהנפתשומרוןגפתקן

19841985198419(51984198519841985

חקירה 267,3847,9734,8364.2195,7045,434>7ו17,924תיקי

עבריינים נתגלו שבהם 13,04712,7735,3125,8803,0992,5274,6364,366תיקים
הגילויים 72.872.571.973.764.159.981.300.3אחת
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25 לוח
הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי חקירה תיקי

1985 1984

העניוות קנווגות
הקידה חיקי הנל עזהנפחיהודהנ0תטומו1ןופחהשינויקן

1984$198
באחוזים
1981/1984

198419851984$19817841985

הציבורי 3,3713,318הסדר 1,61,6551.840749612967866
אדם +308358חיי 60149ו16.24159107150

אדם של +2,7952,821גופו 0.91,5321,580465416798825
+88110מין 25.0364832392023

55137432.142465593454235מוסר

6,5586,348רכוש 3.22,5912,7362,3102,0151,6571,597
+348349מרמה 0.3159. 173118907186

ופיסקליות 40816260.396471474616569כלכליות
424821145477*79339מנהליות

,543רישוי 23257.33224611360108106
העבירותי +572606שאר 5.9221336200<32151138

הכל. 17,92417,626סך 847,9734,8364,2195,7045,434ג,1.77

המדינה. ביטחון ננד שבוצעו העבירות כל סך את נם כוללים הנתונים

תאונות
26 לוח

חומרת לפי דרכים
הנפות לפי

1985

תאונותהפגיעה נפגעי
27 לוח

 הפגיעה חומרת לפי דרכים
הנפות לפי

1985

הפגיעה נטתחומות
שומוון

נפת
יהודה

נסת
עזה

סר
המגיעההכל נגחחומות

שומרון
(נת
יהודה

נפת
עזה

קו
הכל

קטלנית
קשה
קלה

47 46

193 208
115 77

64

236

119

157

637

311

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

52 57

273 277
351 242

66

275

254

175

825

847

£ הגל ,סל 3*5. 419ו>3
1

/ י1,105 י י 676קדהכ£*^ י. 3765951,847

46



>שראל משטרת
מה"דוקח"ר

ומורשת העין מדור


