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לכבוד
ברלב חיים השר

המשטרה שר
ירושלים

השר, אדוני

המבצעי, המגזר לחיזוק מיוחד דגש הושם זו בשנה .1986 לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדו"ח את לך להגיש מתכבד הנני
מאמצי נמשכו במקביל בפשיעה. ללחימה פעילותינו בהתווית 1985 לשנת המשטרה ופעילות הפשיעה נתוני על התבססות תוך
אזרחי של הבטחון תחושת את ולהגביר השטח לצרכי מענה לתת במגמה השונים בתחומים יעדיה את להשיג ישראל משטרת

המדינה.

נתנו ולא הנדרש בהיקף ישראל משטרת של הסד"כ גידול את אפשרו לא 1986 בשנת המשטרה לרשות שהועמדו והמשאבים מאחר
פנימיים ויסותים מטות, תקני צמצום תוך הקיים הסד"כ חשבון על שהותוותה הפעילות בוצעה המבצעיים, הצרכים למירב מענה
ו 986 שנת התאפיינה זו מבחינה ב'". "רשת תוכנית במסגרת שסוכמו והתוכניות העדיפויות עפ"י המגזרים בין משאבים והעברת

זו: ובמסגרת פנימיים משאבים להקצאת האפשרויות כל מיצוי של כשנה
במשא"ז). ו'53 במג"ב 93) כ"א תקני 146 ביטול אפשר אשר ומשא"ז מג"ב מטות שילוב הושלם 

משרות. 278 ביטול תוך ומטות מנהלה תקני צמצום הושלם 
תקנים. ב150 כחולה, במשטרה מאויישים בלתי תקנים חשבון על בעבר שהתקיים מג"ב, סד"כ צומצם 

למניעת הסיור מחלקות את וכן מ"י אחריות שבגזרת בישובים והשמירה האבטחה מערך את בתוכו הכולל הישובים, משמר 
המאושרים. כחאדם שיאי 960 במסגךת מחדש אורגן חקלאיות, גניבות

כדלקמן: היו 1986 בשנת ישראל משטרת במדיניות העיקריות המגמות
כל את הנותנת הבסיסית היחידה את המהוות המשטרה תחנות ובמיוחד  ושתתים מינהלה חשבון על השטח יחידות חיזוק 

העבריינות. עם בהתמודדות המשטרה שירותי
המשאבים. של מחודשת בהקצאה  המשטרה יחידות של היהודיים במאפיינים התחשבות 

כוחות. של משולבת להפעלה ומפקדות מטות שילוב סיום 
לפיהם אשר הפיקוד" "אחידות ועיקרון הטריטוריאלית" ה"אחריות עיקרון של אמיתי יישום  אחד פיקוד תחת כוחות הפעלת 

סמכויותיו. גם כך לאחריותו ובהתאם נתון, שטח על אחראי אחד מפקד רק קיים
המשטרה. של פעילותה לייעול חדשות הפעלה שיטות של וניסוי בחינה כולל  עבודה שיטות שיפור 

ויוזם מגיב כוח והיותה מחד, עבירות לביצוע ההזדמנויות את ומפחיתה ברחוב נוכחות המפגינה כזרוע  הסיור זרוע פיתוח המשך 
מאידך.

ומגיעתן. רכוש עבירות בחקירת המאמץ המשך  רכוש עבירות 
העבריינים. עם ההתמודדות בתחום סיועו כולל הציבור של הפעולה שיתוף הגברת  הציבור עם הקשר חיזוק 

הקיימים. המשאבים וויסות קשר ומכשירי רכב כלי מקומיים, כ"א בתקני הנפות תגבור  נפות חיזוק 
לתת במגמה וזאת המשטרה שרותי לבחינת הועדה מסקנות על התבססות תוך מחדש אורגנה  הערבי במגזר המשטרה פריסת 

נאותים. משטרה שירותי
כלהלן: המבצעית בפעילות לביטוי בא ,1986 לשנת ישראל משטרת של אלה מגמות מימוש

העיקרי הגורם שהינה המשטרה תחנת לחיזוק דגש שימת ותוך בשטח הנוכחות הגברת תוך חוזק, המבצעי המגזר  בפשיעה הלחימה
למטות הכפופות המבצעיות וביחידות בתחנות והחקירות הסיור מגזרי תוגברו זו במסגרת המשטרה. יעדי להשגת תורם אשר
ממג"ב). העברות ידי על הוחזרו עבורם (שהשיאים קיימים תקנים איוש ע"י והן תקנים תוספת ע"י הן וזאת המחוזות, בכל המרחבים
.1986 בשנת ל26.40/0 ,1985 בשנת מ25.20/0 הכללי הגילויים באחוז נוספת עליה הסתמנה ב6.80/0, בפשיעה לירידה במקביל השנה
תיקי 1,000 לכל גלויים תיקים ל297.4 1985 בשנת חקירה תיקי 1,000 לכל גלויים תיקים מ292.7 הגילויים במדד שחלה עליה

תפקידם. במילוי החוקרים ע"י שהושקעו המאמצים על מעידה ,1986 בשנת חקירה



ת.ד. במספר עליה השנה חלה הדרכים, בתאונות בלוחמה ישראל משטרת שהשקיעה המאמצים למרות  דרכים בתאונות הלחימה
להדגיש יש .1985 מבשנת יותר קל, פצועים ו2257 קשה פצועים 209 הרוגים, ב28 התבטאה זו עליה %ו.14, של בשיעור נפגעים עם
מקיף מערכתי בטיפול צורך יהיה זו עליה לבלום וכדי הדרכים, בתאונות הלוחמת הכוללת מהמערכת חלק רק הינה ישראל שמשטרת

בנושא.
805 נרשמו שהשנה בכך התבטאה חנייה דו"חות ברישום והמעטה לתאונות הגורמות בעבירות האכיפה להגברת המשטרה מדיניות
חנייה דו"חות אלף 434 נרשמו השנה ואילו .%9 של עליה (1985 בשנת דו"חות אלף 737 (לעומת תנועה כדי תוך דו"חות אלף

.130/0 של ירידה (1985 בשנת דו"חות אלף 499 (לעומת
והכשרה הרחבה עצורים, ללווי חוליות מיסוד המשך כולל: ומבצעים לאבטחה המשטרה פעילות וחוזקה הורחבה  ואבטחה מבצעים
הפרשים יחידות וחיזוק ואמצעים בכ"א החבלה מערך תיגבור לסוהרים, מצוקה משדרי רכישת כולל מעצר, ותאי מעצר בתי של

ובירושלים. בת"א
חוזרת בביקורת שעלה כפי ניכר שיפור חל זה ובתחום מעצרים, של כחוק ביצוע על ההקפדה במיוחד הודגשה ^1986 בשנת  מעצרים
5,362 ורק .1985 בשנת מעצרים 26,722 לעומת פ.א. עם השנה בוצעו מעצרים 29,543 לכך והראיה זה. בנושא המדינה מבקר של

.400/0 של בשיעור ירידה דהיינו, 1985 בשנת מעצרים 8,933 לעומת פ.א. ללא בוצעו מעצרים
המשטרה. עבודת של יעיל ביצוע לאפשר כדי ישראל משטרת של הלוגיסטי המערך לחיזוק המגמה נמשכה ו 986 בשנת  לוגיסטיקה

הן: שנעשו העיקריות הפעולות
בתחנות. לשוטרים מנוחה חדרי הכנת הסתיימה 

מ"מ,. 9 א.? באקדחי ההצטיידות תוכנית נמשכה 
הפלילי. והזיהו הימ"רים מודיעין, לעבודת פיגועים, למניעת התנועה, על לפיקוח ציוד לרכישת משאבים הוקצו 

מעצר. ובתי משטרה תחנות ושיפור שיפוץ מגמת נמשכה 
רכב. כלי כ600 והוחלפו המאושרת התוכנית עפ"י הרכב צי החלפת נמשכה 

פיתוחם נמשך חדש. מחשב ונרכש "הדס" תוכנית עפ"י המשטרה ביחידות המחשבים מערך פריסת תוכנית נמשכה זה בתחום מיכון
הבאים; הנושאים של

לוגיסטי. מיכון מערך הקמת 
מידע. מרכז הקמת 

האח"ק בתחום סטטיסטיים נתונים למיחשוב הועדה המלצות מימוש כולל למיכון, חדשה רבשנתית תוכנית הכנת סיום 
והאג"מ.

גראפית. תוכנה באמצעות פשיעה מיפוי לניסוי מטה עבודת בוצעה 
מיחשוב. באמצעות מנהלית בתקורה לחסוך במטרה ליחידות מחשבים מיקרו להכניס המאמץ נמשך 

הבאים: לנושאים דגש השנה ניתן עבודתו, תנאי ואת תפקודו אופן את בחיל, האדם כוח איכות את להעלות כדי  כוחאדם
אקדמאיים. בלימודים פו"מ קורס חניכי שילוב תוך ההכשרה בשיטת בריוויזיה והוחל לקצינים אקדמאית הכשרה פרוייקט נמשך 

השוטרים. של שכרם לשיפור האינטנסיבי הטיפול נמשך 
הקבע. משרתי של לאלה השוטרים של השירות תנאי להשוואת המאמצים נמשכו 

פרישה. חופשת ומיסוד לפורשים התנאים לשיפור מאמץ נעשה 
ובאמצעים. כ''א בתקני תוגברו בנפות המשטרה יחידות  הנפות

כדלקמן: הפעלה שיטות והופעלו נבחנו המשטרה עבודת את וליעל לאזרח השירות את לשפר מנת על  המשטרה שתתי שיפור
סיור. בניידת חוקר שילוב 

מרחביים/מחוזיים. כוחות באמצעות במרוכז ולבצעה זו ממשימה משטרה תחנות לשחרר כדי עצורים לווי מערך השלמת 
ומשא"ז. שכונות קציני משטרה, נקודות באמצעות ובשכונות בישובים המשטרה של משולבת הפעלה 

המשטרה. כוחות של שליטה משרדי ואיחוד קשר ומשרדי מרד"מים איחוד  וקשר שליטה אמצעי איחוד 
1987 לשנת פעולה ותוכניות דגשים מגמות,

לשנת ישראל משטרת תקציבי קוצצו המשרדים, בתקציבי וקיצוץ הכלכלית המדיניות הפעלת במסגרת הממשלה החלטות פי על
משרות ו600 לביטול משרות 100 (מהן משרות, ב700 המאושרים האדם כוח שיאי וצומצמו דולר, מליון כ1 של בהיקף 1987
יחידות לתגבר 1987 בשנת יהיה ניתן לא פנימיים, ויסותים על שהתבססה הסד"כ בניית הושלמה 1986 שבשנת מאחד להקפאה).
סדרי לקבוע הקיימת, הפעילות את לצמצם צורך יהיה מכך, יתרה ב'" "רשת בתכנית שהותווה כפי חדש סד"כ ולבנות קיימות
עיקרי כך על בהתבסס נאותים. משטרה שירותי לתת המשטרה ביכולת פגיעה היא מכך הנגזרת כשהמשמעות הכרחיים, עדיפויות

הבאים: לנושאים עדיפויות מתן על יתבססו 1987 לשנת ישראל משטרת של הפעילויות



בסמים. ללוחמה היזומה הפעילות הגברת 
ומתואמת. אחידה בהפעלה המשטרה זרועות פעולות שילוב המשך 

הקיימים. המשאבים של מירבי מיצוי 
התגובתית. לפעילות נאותה ברמה מענה מתן תוך יזומה, בפעילות המשטרה הפעלת 

הפנויים. התקנים את ולמלא הפרישה את לצמצם במטרה לשוטרים שכר עיוותי תיקון 
הציבור. עם הקשר וחיזוק שרותים שיפור 

הציבורי. הסדר בתחום שיתעוררו הבעיות עם מושכלת התמודדות 
מתוחכם. טכנולוגי בציוד שימוש כולל חדישות הפעלה שיטות של ויישום פיתוח המשך 

הרחבת נוספות, שקמיות פריסת בחיפה, השוטר בית הקמת שיניים, רפואת בביטוח השתתפות ידי על השוטר רווחת שיפור 
נזקקים. לשוטרים הלוואות קרן והקמת לשוטרים השכלה

קיום רק אלא מ"י, של במשאבים גידול יאפשר לא המאושר שהתקציב העובדה על מבוססים 1987 לשנת מ"י של יעדיה כאמור,
המקוצץ. הסד"כ של שוטפת ואחזקה

התועלות עדיפויות, סדרי שינוי ע"י וזאת במשאבים המחסור אף על הפשיעה לבלימת ולפעול להתמודד מ"י הצליחה היום עד
ולראיה היעודי. למגזר האחרונות בשנתיים תקגים) (כ700 המשאבים כל והפניות ב', ברשת שהותווה הפנימי הקיזוז מימוש פנימית,
למשטרת עוד נותרו לא כיום .(1980 בשנת %56 (לעומת טהורים מבצעיים בתפקידים משרת בחיל האדם מכוח 710/0 מעל כיום
תוספת ללא 1987 בשנת חדש סד"כ ולבנות קיימות יחידות לתגבר יהיה ניתן לא לפיכך, פנימית, להתיעלות מקורות ישראל

קיימות. יחידות ביטול חשבון על אלא משאבים,
בהתאמה משטרה, לשרותי הגובר לביקוש מענה ולתת 1987 בשנת להתמודד תתקשה ישראל שמשטרת היא, לעיל האמור משמעות

הצפויות. התחזיות בסיס על הפשיעה לבלימת נאות מענה לתת תוכל ולא המדינה תשתית וגידול הפיתוח לתהליכי

סיכום
חדשות דרכים מלחפש נלאו ולא תפקידם, את במסירות מילאו אשר והקצינים השוטרים לזכות נזקפים 1986 בשנת המשטרה הישגי
המאומצת. הפעילות עבור הולם פיצוי הווה תמיד שלא והשכר החסרים המשאבים התקציב, אילוצי למרות המשימות, עם להתמודד
סדרי את לשנות ישראל משטרת את יחייב וכ"א) (תקציב הקיימים במשאבים קיצוץ ואף המשטרתי הסד"כ פיתוח שאי ספק אין
השירות ורמת במדינה החיים איכות רמת להעלאת לפעול יכולתה את שיגביל דבר נבחרות, למשימות הצטמצמות תוך עדיפויותיה

לאזרח.
בנאמנות במסירות, יכולתם כמיטב כאחד, וקצינים שוטרים החיל, אנשי כל יעשו הבאה התקציב בשנת שגם בטוח אני זאת, עם

בהצלחה. במבחן ויעמדו הצפויות המשימות מול אל לעמוד ובתבונה

בברכה,

רבניצב קראוס, דוד
הכללי המפקח



השימוש בתיקי 180/0 של עליה חלה הסמים עבירות בתחום
על להצביע כדי התיקים בכמות זו בעליה ויש בסמים והסחר
את ולשקף זה בנושא לטיפול המשטרה שקבעה העדיפות
עבירות אלה עבירות היות בשל המשטרה של היזומה הפעילות

מתלוננים). (ללא חשיפה

הנפות תושבי פעילות במיוחד בולטת הפלילית בפעילות
והעברתו רכב גניבות בנושא עזה) איזור תושבי (בעיקר
השקיעה המשטרה זיופו. או לחלפים פרוקו לצורך לשטחים
מספר נעשו היתר ובין זו בתופעה להתמודד מיוחדים מאמצים
רכב כלי לאיתור העבריינים, ללכידת גדול בהיקף מבצעים,
לירידה הביא אכן והדבר וזיופם, פרוקם ומקומות גנובים

אלה. בעבירות בולטת
בשנת משמעותיים. שנויים היו לא כלכליות עבירות בתחום
1985 בשנת תיקים 1174 לעומת תיקים ן 065 טופלו ו 986

.(9.30/0 של (ירידה

.1985 שנת לעומת 15.1 ס/" של ירידה נרשמה הרצח בעבירות

בחקירת השנה גם עסקה פשעים לחקירת הארצית היחידה
נעשה מהחקירות כשחלק ומסובכות, קשות פשיעה פרשיות
הבולטים הנושאים השטח. יחידות עם פעולה שיתוף תוך
העוסקות כנופיות של פרשות 3 היו: ביח"פ השנה שנחקרו
שהיו מחבלים של לדין והבאתם חקירתם דולרים, בזיוף
שחיתות פרשיות וחקירת חיילים רצח במקרי מעורבים
תיקים עשרות הועברו זו במסגרת באיו''ש. בקרקעות והונאות
העמדת לשם המחוז, ולפרקליטות הצבאית לפרקליטות
היחידה עסקה כן כמו לדין. בקרקעות בהונאות הנאשמים

בסמים. בסחר העוסקות רשתות בחשיפת

בחקירות השנה התמקדה הונאה לחקירות הארצית היחידה
גורמים של בעבירות ציבור, אנשי של כפיים לטוהר הנוגעות
הקשורות בעבירות המדינה, כלפי וצבוריים) (אזרחיים כלכליים
רחב, מידה בקנה לחו"ל מט"ח הברחות במיוחד  ההון לשוק
מיוחד דגש השנה הושם כן כמו וכו'. בתאגיד מנהלים בעבירות
היחידה. של המודיעינית התשתית של והרחבה פיתוח על
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 מהפרקליטות המחוזיים, המשפט בבתי עצורים
הקיימת הכללית מהמגמה חלק היא זו מגמה המשטרתית.
התביעה, מנטל חלק להעביר נסיון של האחרונות בשנים
בתיקי כגון המשטרתית, לתביעה הפרקליטות, שבאחריות

וכו'. מסוכנים בסמים וסחר שימוש התפרצויות,
תוך חלקם מהיר, לשיפוט רבים נאשמים הובאו השנה גם
עבירות על הושם מהיר בשיפוט הדגש מעצרם. תקופת
ענין בעלות עבירות על והסביבה, החיים באיכות הפוגעות
במיוחד. כחמורות שנקבעו תנועה עבירות ועל רב, צבורי

לבתי פנייה של מדיניות נקבעה במיוחד, החמורות בעבירות
המשפט ההליכים תום עד הנאשמים למעצר בבקשה המשפט

נגדם. יים

הפלילית הפעילות

חקירה תיקי 227,209 ישראל במשטרת נפתחו 1986 בשנת
של ירידה זו ,1985 בשנת תיקים 243,719 לעומת פליליים,

.6.80/0 של ירידה המהווים תיקים 16,510

עבירות ,77.70/0 רכוש עבירות הינה: העבירות התפלגות
מרמה עבירות ,4.40/0 גוף כלפי עבירות ,7.80/0 סדרציבורי

.%2.5 עבירות שאר ,2.30/0 סמים עבירות ,5.30/0

לפיכך ,1985 בשנת העבירות להתפלגות דומה זו התפלגות
וגלוי סיכול מניעה, בפעילות החקירה יחידות מאמצי התמקדו
החמורות. לעבירות ניתן מיוחד לגש כאשר הנפוצות בעבירות
העבירות כל מסך עיקרי מרכיב עדיין מהוות הרכוש עבירות
של לירידה שהביאו מיוחדים מאמצים נעשו זה בתחום כ770/0.
לכדי הגלויים התיקים באחוז ולעליה מחד, התיקים בכמות 90/0

בשנת ו240/0 1985 בשנת 25.20/0 לעומת וזאת מאידך, 26.40/0
.1984

,21.40/0 רכב חלקי בגניבות הירידות היו במיוחד בולטות
בהתפרצו גם ירידות חלו כן .12.40/0 דירה לבתי ובהתפרצויות
רכב. מתוך וגניבות רשות ללא ברכב שימוש לבתיעסק, יות
המשטרה פעילות את לציין גם ניתן אלה לירידות בהקשר
עסקי בדירותיהם, המיגון לשיפור האזרחים מודעות להגברת

בפשיעה. אלה לירידות היא אף שתרמה ורכבם הם



ותביעות חקירות

השנה התמקדה הנוער עבריינות בתחום המשטרה פעילות
עבירות וגילוי עבריינים קטינים בחקירת קודמות, כבשנים
בפעילות נוער שיתוף עבריינות, מניעת הנוער, ע''י שבוצעו
בנושא. העוסקים משטרה אנשי של ההדרכה והעמקת מניעה,
קטינים איתור ביניהם: תחומים מספר הקיפה המניעה עבודת
כגון: בקהילה טיפול לגורמי והפנייתם להדרדרות מועדים
שבצעו נערים ומשוטטים, חינוך ממסגרות נושרים תלמידים
בני מבתיהם. הנעדרים נוער בני או פעמיות, חד קלות עבירות
 רכוש'' ''נאמני כגון: שונות מניעה בפעילויות שולבו הנוער
ומשמ ביה"ס, רכוש על בשמירה בהתנדבות העוסקים נערים
גניבות, מניעת לשם רחצה בחופי לשמירה  החופים רות
משא"ז עם בשיתוף נערכו אלו פעולות ילדים. ואיתור הטרדות,
עבריינות למניעת הפעילות במסגרת המקומיות. והרשויות
נוער ועבריינות בכלל משטרה בנושאי רבות הרצאות ניתנו נוער
בעבירות המעורבים נוער בני בנושא התמקדות תוך בפרט,
גם וההסברה המניעה מפעולות חלק התמקדו השנה סמים.
ומנהלי החינוך משרד עם בשיתוף  ספר בבתי האלימות בנושא

הספר. בתי

עם פעולה שיתוף תוך נערכה המשטרה של המניעה פעילות
רשות המבחן, שירות כגון: בנוער המטפלים השונים הגורמים

ועוד. לנוער משפט בתי סעד, פקידי הנוער, חסות
הודרכו נוער, כעובדי לשמש שוטרים הוכשרו ההדרכה בתחום
 המוסר נגד בעבירות נוער חוקרי והוכשרו ותיקים, נוער עובדי
,14 גיל עד קטינים בחקירת העוסקים אזרחים הדרכת שעקרה
ראיות דיני לתיקון החוק עפ"י המוסר, נגד בעבירות המעורבים
בחקירת חוקרים והדרכת  תשט"ו1955 ילדים) (הגנת
וימי השתלמויות מספר השנה נערכו אלו בנושאים מין. עבירות
הרצאות במתן עסקו נוער לעבריינות המדור קציני עיון.
של השונות ברמות המשטרתיים הספר בבתי אלו בנושאים
תפקי תוך בהדרכה השתלבו וכן בהם, המתקיימים הקורסים
לשמש שוטרים 70 הוסמכו אלו השתלמויות במסגרת דית.
מין. עבירות בחקירת השתלמו חוקרים ר70 נוער, כעובדי
לעברי המדור ביצע הנוער, עם המשטרה עבודת שיפור לשם
הבקרות ממצאי במשטרה. הנוער ביחידות בקרות נוער ינות
על בקטינים הטיפול איכות והעלאת לקחים להפקת שימשו

המשטרה. ידי

הנחייה, שעיקרה מטה, עבודת על התבססה המחלקה פעילות
עבריינות לרבות והתביעות, החקירות עבודת על ובקרה פיקוח

נוער.

הפקודות את לציין ניתן השנה שפורסמו הקבע פקודות בין
חדשות מח"ק הנחיות פורסמו וצח"ם. נעדרים מוצגים, בנושא:
מדיניות חקירה, במהלך נחקרים על שמירה כגון: בנושאים
לצריכה בסמים ושימוש החזקה של בעבירות ותביעה חקירה
הציבור, תלונות לתיק הקשור פלילי בתיק טיפול עצמית,
של עבירות חקירת מדינות, בין עבריינים להסגרת בקשות
שלא המשטרה החלטת על בעררים וטיפול בכבלים טלויזיה
קיימות מח"ק הנחיות עודכנו לדין. להעמיד לא או לחקור
חי, זיהוי מסדר חיפוש, צו להוצאת בקשה כגון: בנושאים

וכר. מקוונת מעצרים מערכת
נמשכה ופסיקה, חקירה לקחי של השוטף הפרסום נמשך
בנושאי עיון ימי ונערכו הדרכה, תכניות בקביעת המעורבות
בקורבנות. והטיפול חקירות משרדי ניהול מוצגים, נעדרים,
ביחידות והבקרה הפיקוח נושא על השנה הושם מיוחד דגש
אשר בקרות, כ50 בוצעו השנה במהלך והתביעה. החקירה
בעצורים המשטרתי הטיפול אופן כגון: שונים נושאים כללו
השה החקירה, איכות חקלאיות, בעבירות הטיפול ושחרורם,

ועוד. מח''ק הנחיות ביצוע בחקירה, יות
לגבי הציבור מצד פניות מ600 בלמעלה טיפל פיקוח מדור
כנסת חברי של פניות המשטרתית, בחקירה הטיפול אופן
שונים. וצבוריים ממלכתיים מוסדות מצד ופניות ציבור, ואישי
לתכנית הקשור בכל לטיפול האחריות קיבלה המחלקה
החומר, באיסוף ועסקה חוקר", "בשידור החדשה הטלויזיה

עצמן. בתכניות והשתתפה עיבודו,
על הודעות בכ3000 טיפלה ואלמונים נעדרים לאיתור היחידה
נעדרים של מקרים וב20 אלמונים על הודעות ב150 נעדרים,
פיקוח, בפעולות שוטף באופן עסקה היחידה בחו''ל. ישראלים
ואלמ נעדרים איתור בתחום השדה ביחידות והנחייה בקרה
ואלמונים. נעדרים בנושא חדשה קבע פקודת פורסמה ונים.



לשלביו והגיע זו בשנה נמשך הגבולות ביקורת מיכון תהליך
הזמן פרק קיצור על ניכרות השלכות זה לתהליך הסופיים.

הגבולות. ביקורת לעריכת הנדרש
תוך זרות משטרות עם הקשרים הורחבו החוץ קשרי בתחום

ובחו"ל. בארץ משותפים מבצעים מימוש
והבילוש המודיעין מחלקת השנה שקדה המטה עבודת בתחום
בילוש, מודיעין, בנושאי תורתי חומר של ועריכה כתיבה על
זה פרויקט של סיומו עם חשאיים. וסוכנים מסוכנים סמים
ולצרכים התורתי לחומר ובהתאמתם ממ"ן נהלי ברענון הוחל
בשטח. והבילוש המודיעין יחידות של והמתחדשים המשתנים
מחלקת של האינטנסיבית מעורבותה נמשכה זו בשנה גם
הנושאים מנוון של והנחיה הדרכה במתן והבילוש המודיעין

המקצועית. באחריותה המצויים

מאמצים להשקיע המודיעין מחלקת המשיכה 1986 בשנת
סמויות ובשיטות טכניים בכלים שימוש של והרחבה בפיתוח
לגיבוש ובסיוע עבירות וחשיפת עבריינים גילוי לצורך נוספות,

בביצוען. המעורבים נגד ראיות חומר

לאסוף ושיטות כלים של הפיתוח תהליך נמשך זו במסגרת
פיתוחו תהליך נמשך טכניים, ומקורות חיים ממקורות מידע
ואמצעי המידע לאגירת כלי המשמש המודיעין, מחשב של

גבוהה. ברמה ועיבודו להערכתו

סמים ביבוא הלוחמה הועמקה המסוכנים הסמים בתחום
הארץ. ברחבי הפועלות הסמים ובתחנות ארצה

לקדום ונעשה השדה בטחון בתחום השוטפת הפעילות נמשכה
המסמכים. ואבטחת הבטחוני האבחון נושאי
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פלילי זיהוי

אופטית למיקרוסקופיה מיוחדת חולייה במז"פ הוקמה השנה
בפשעים חשודים לזיהוי הביאה קצר זמן בתוך סיבים. ולבדיקת
בית מיני. רקע על ותקיפות מחבלים פעולות וביניהם, חמורים
על דעת חוות הראשונה, הפעם זו קיבל, בישראל המשפט
להרשיע כדי בכך ונעזר חשוד, של לשיניו נשיכה סימני התאמת

ברצח. חשוד

המטה אחריות את מז"פ קיבלה המשטרה פיקוד החלטת פי על
במחל הוקמה זאת בעקבות המוניים. באסונות חללים לזיהוי
כאלה, מצבים לקראת ההיערכות לארגון מיוחדת חוליה קה

למשטרה. מחוץ מומחים הפעלת גם ובסמכותה
לבודקי חודשים עשרה בן קורס הסתיים השנה תום לקראת
עבירות לפיענוח החניכים תרמו הקורס במהלך כבר פוליגראף.
התישאול למערך ניכרת תרומה מהווה לתפקיד וכניסתם

במשטרה. המדעי

ומכון חבלה מחלקת עם בשיתוף מז"פ, ערכה 1986 בקיץ
בכנס, נפץ. חומרי ולזיהוי לגילוי בינלאומי כנס למדע, וייצמן
השי ונדונו מדינות, מ12 מדענים השתתפו בנעורים, שנערך

הללו. בתחומים ביותר המתקדמות טות

שנפתחו התיקים במספר כ50/0 של גידול חל 1986 בשנת
של בשיעור הסמים תיקי בכמות עליה חלה במיוחד במז"פ,
בשנה הוחל שבפיתוחם לנושאים דגש מתן נמשך כ250/0.
באמצעות בעיקר  השטח עם הקשר הידוק ביניהם: שעברה
ראשונה פיזית כראיה אצבע טביעת הזיהוי, טכנאי מערך
נושא פעילים". "אוספים באמצעות עבריינים וגילוי במעלה,
חקירתית בפסיכולוגיה השימוש הוא זו בשנה שנוסף חדש

פשעים. בפענוח

בשנת הגיע אצבע, טביעות פי על עבריינים של הגילויים מספר
 (השיא הזמנים בכל בטיבו השני ההישג זהו ל1,653. 1986
של גילויים שיא גם נקבע השנה .(1985 בשנת גילויים, 1714
אצבע טביעות לפיתוח המעבדה גילויים. 143  אחד משווה
מתוחכמות. בשיטות גילויים מספר רשמה חמורים מפשעים
ע"י השנה נקלטו .ו8?5 סופרגלו  הללו מהשיטות שתיים
מזויין שוד (פיענוח תוצאות הניבו וכבר בשטח, הזיהוי מיחלקי

הגליל). במרחב לרצח נסיון פיענוח הגליל, במרחב
של עליה  תיקים ב5,273 השנה טיפלה האנליטית המעבדה
תיקי 4,663  היו הללו מהתיקים שעברה. השנה לעומת כ200/0
זוהו אחדים במקרים .1985 לעומת כ250/0 של עליה  סמים
:<1£^8כ). והמסוכן החדש הסם את להכין נסיונות במעבדה
נוזלית, לכרומאטוגראפיה חדש מכשיר השנה הופעל במעבדה
המתפרקים חומרים של זעירות כמויות לזהות המאפשר
בתחום פיצוץ. לאחר נפץ חומרי ובהם גבוהות, בטמפרטורות
היתר בין מקרים, ב386 המעבדה טיפלה ההצתות חקירת
ברצועת "אגד" בחניון ההצתה לפיענוח מכרעת תרומה הגישה

לדין. העבריינים ולהבאת עזה

11



סיור
כזרוע הסיור זרוע לפיתוח המגמה נמשכה ו 986 העבודה בשנת
לביצוע ההזדמנויות את ומפחיתה ברחוב נוכחות המפגינהי
תוגברו זו במסגרת מאידך. ויוזם מגיב וככוח מחד, עבירות
ע"י והן תקנים תוספת ידי על הן הארץ בכל הסיור יחידות
כ''א. בשיאי חוסר מפאת אויישו לא עתה שעד תקנים איוש
אפודות לסייר, חגור כגון: חדיש ציוד ונרכש משאבים הוקצו כן

וכד'. ניידות היווד מיתקון מחסום, ערכות זוהרות,
בנושאי הן השונים בקורסים הסיור אנשי הדרכת נמשכה
לכלאים הדרכה כגון: יהודיים בנושאים והן השוטפים העבודה
עם בשיתוף יומנאים השתלמות ואסירים, בעצורים בטיפול

לציבור. נאות שירות ומתן אדיבות בנושא ילק"מ
מטה עבודות השנה נעשו המשטרתיים הכליאה מתקני בנושא
ביחידות הכליאה מתקני ושיפוץ לבינוי מב"ן, עם בשיתוף
לאזרח השירות ואת הסיור עבודת את לשפר במגמה השונות.
ועדת הבאים: בנושאים שונות בועדות דיונים השנה התקיימו
לועדת משנה ועדת הוצל"פ, בנושא  המדינה לביקורת הכנסת
במתקני עצורים/אסירים תפוסת בנושא  הכנסת של הפנים
במסגרת המשא''ז פעילות לבדיקת צוות משטרתיים, כליאה
 והרווחה העבודה משרד של בודקת ועדה הסיור, פעילות

ועוד. ציבור עובדי אבטחת בנושא

ומבצעים סיור

מבצעים
במרחבים, ישראל משטרת שוטרי הופעלו 986ו העבודה בשנת
הסדר, בהפרות בטיפול ארציים, תגבור ובכוחות בתחנות
מפעלים, סגירת הכלכלי, המצב רקע על ובשביתות בהפגנות
בטיפול רב מאמץ הושקע וכד'. שכר תנאי לשיפור דרישות
חייב אשר לחילוניים, דתיים בין יחסים רקע על באירועים
התופעות ארוכה. תקופה במשך מניעתית משטרתית הערכות
תחנות והצחות בפגיעות התמקדו זה בתחום הבולטות
בפתח היכל קולנוע והפעלת הארץ רחבי בכל אוטובוסים
מבצעים לביצוע ישראל משטרת נערכה כן בשבת. תקוה
נגע לצימצום וכוחאדם אמצעים השקעת תוך מרוכזים יזומים

זיוף. או השמדה פירוק. רכב, כלי גניבות

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

הרגיל. לתפקידם
המפקדים, לסיכום והופצה מו"מ צוות תורת הושלמה השנה

אמצעים. ערכת להשלמת הרכש ונמשך
באירועים הצוות השתתף הנוכחית העבודה שנת במהלך
וצה"ל משטרתיים ותרגילים פנימיים אימונים ובוצעו פליליים

ופח''ע. פלילים בנושאי יים

של ומניעה לסיכול הפעילות הוגברה הפנים, בטחון בתחום
בפגיעה לביטוי שבאו בירושלים הבטחון בעיות פח"ע. אירועי
כוחות הקצאת חייבו העתיקה, בעיר מיעוטים ובבני ביהודים
בעיר הוקמה זאת ובעקבות אירוע כל לאחר גדולים משטרה

מג''ב. באחריות המופעלת שוטף לבטחון מפקדה

חלק נטלו הפתע ומבצעי היזומים המתוכננים, במבצעים
בבתי השונים בקורסים הנמצאים שוטרים כולל רבים, שוטרים
מהמטההארצי שוטרים מנ''ב, שוטרי ההדרכה, ובסיסי הספר

משא''ז. ומתנדבי
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להנחיה יזומים מבצעים נערכו והמתקנים האבטחה בתחום
כגון: השנה שנבחרו מועדפים בנושאים ואכיפה מקצועית
אלקטרוניים מוקדים הפעלת הציבורית, התחבורה אבטחת
ישובים, ראויים, במפעלים נשק מיגון השמירה, חברות ע"י
ותרגילים בקרות נערכו בנקים; ואבטחת יהלומים מלטשות
ומתקנים אבטחה מערכי תוכננו המאובטחים; הנופים במתקני
למתקנים אבטחה מערכי תוכננו המאובטחים; הגופים במתקני
בטחוני סיווג בדיקות ונערכו חדשים קב"טים מונו חדשים;
מידע הופץ מסווגים; ובמתקנים האבטחה במערך לעובדים
קורסים התקיימו המונחים; לגופים ומודיעיני מקצועי

והרישוי. האבטחה ולקציני לקב''טים והשתלמויות

ימי שיטור
בים במשימותיהם הימי השיטור יחידות התמידו 1986 בשנת
לחוף והובאו ניצלו זו בשנה סוף. ובים כנרת בים התיכון,
לעזרה. זקוקים שהיו אנשים 900 ובהם שיט כלי 40 ו מבטחים
וזוהו שייט כלי 5,5 ו ב7 רישוי ובדיקות בטחונית בדיקות נערכו
ונגד נעצרו או עוכבו אנשים 226 בים. שהפליגו אנשים 15,347
בים. בהיותם שעברו עבירות על דוחות הוגשו אנשים 879
לבסיסם לחזור שבוששו שייט כלי 122 אחרי חיפושים נערכו
שיוטים, כגון: ימי ספורט אירועי 44 טופלו אנשים. 307 ובהם

ומישחים. תחרויות

שייט בכלי הימי השיטור יחידות תוגברו החולפת בשנה
בבסיס הברטרם ספינת את החליפה ''שפירית'' ספינת חדישים.
המרינה עבור נרכשה ''פיקלוס'' מדגם חדישה ספינה כנרת. ים

בת''א.

משטרת שייט כלי כמשיטי נוספים שוטרים 6 הוכשרו השנה
לשיטור ליחידות משא''ז מתנדבי והודרכו הוכשרו כן, כמו יים,

ובירקון. בחיפה השנה שהוקמו ימי
בכל זו בשנה גם טיפלה חיפה, בנמל שיט כלי אחזקת יחידת
ועבודות חירום תיקוני בוצעו ישראל, משטרת של השיט כלי
תנאי לשיפור נעשה כן השיט, כלי לכל שוטפות אחזקה

הספינות. צוות אנשי של המגורים

חיים בעלי
בעלי מדור של שירות כלבי בסיסי עסקו ,1986 העבודה בשנת
ליחידות כסיוע יזומה ובפעילות שגרתית בפעילות חיים,

המשטרה.

סמים וחיפוש לאיתור פעולות 2,850 המדור ביצע סה"כ
נעדרים. וחיפוש גישוש נפץ, וחומרי

אדם בכוח השנה חוזק ישראל משטרת של הפרשים מערך
ובאמצעים.

העבודה, שיטות ופיתוח לשיפור פעולות נעשו השנה במהלך
שהוכתר קוקאין, בחיפוש סמים כלבי באימון ניסוי בוצע

בהצלחה.
כלבים, נוהגי להכשרת קורסים התקיימו ההדרכה בתחום

ופרשים. כלבים מטפלי

בטיחות
חוק אכיפת ידי על התבצעה ארצי בטיחות קצין פעילות עיקרי
בעיקר בוצעה הפעילות הציבור. שלום לאבטחת הקשור בכל
רישוי, טעוני עסקים בדיקת בניה, תוכניות בדיקת ידי: על
בתוכניות טיפול הדרישות, ביצוע והבטחת פתע בדיקת
גורמים עם וקשר המשטר* ליחידות שוטף יעוץ שנבדקו,

לאבטחתם. והאמצעים בטיחות נושאי לתכנון שונים
אולמי 28 קולנוע, בתי 71 מלון, בתי 41 נבדקו החולפת בשנה
מגרשי 15 מ''ר, 500 מעל חניות 38 לילה, מועדוני 11 שמחות,

ספורט. אולמי ו2ו כדורגל

ורישוי אבטחה
1986 העבודה בשנת הפעילות התרכזה והמיגון, הרישוי בתחום
בדבר השונים לגופים מקצועי יעוץ מתן הבאים: בנושאים
ביצוע ופח"עית; פלילית למניעה אבטחה ושיטות מיגון אמצעי
מיגון אמצעי ותיקנון עבריינים של ביצוע שיטות אחר מעקב
ופח"עים פליליים אירועים בעקבות תחקירים עריכת חדישים;
הרישום נבדק ומשטרתיים; אזרחיים לגורמים והפצתם חמורים
טעוני לעסקים תיקים נפתחו נשק; רשיונות נושאי של הפלילי
טעוני לעסקים דו"חות והוגשו בקורת נערכו חדשים; רישוי
שלא לעסקים דו"חות והוגשו בקרות נערכו חדשים; רישוי
לגורמים והשתלמויות עיון ימי נערכו המשטרה; בתנאי עמדו
קולנוע בתי מלון, בתי כגון: והמיגון האבטחה בנושאי אזרחיים

וכר.
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וירי בגרזן בסכינים, דקירות מסוג בפיגועים הבולטת ההסלמה
אזרחים 20 נהרגו השנה הנפגעים. במספר לעליה גרמה נק"ל

ב985ו). פצועים ו62 הרוגים 3 (לעומת 172 ונפצעו
בדומה פיגועים 148 בוצעו פלילי, רקע על החבלה באירועי
מטעני  החמורים באירועים מתונה ירידה עם ,85 לשנת
סה''כ  תעברה בקבוקי והשלכת רסס רימוני השלכת חבלה,
היו הפיגועים זאת, עם אשתקד). 97 (לעומת פיגועים 87
(לעומת פצועים ול33 הרוגים ל3 וגרמו השנה יותר קטלניים

אשתקד). פצועים ו4ו אחד הרוג
חשודים חפצים ב42,000 השנה לטפל נקראו המשטרה חבלני
בכ56,000 לטפל נקראו ובסה''כ חשודים, רכבים ובכ13,000
כ440,000 החבלנים ערכו כן, כמו אזרחים. של קריאות
וזאת אשתקד). 382,000 (לעומת שונות בטחוניות בדיקות
בתחומי פיגועים לסכל החבלה מערך להיערכות בהתאם

לפיגוע. המועדים וביעדים הערים
בנושאי הדרכות במתן מיוחד דגש הושם עברו כבשנים השנה
האזרחי. למגזר והן המשטרתי למגזר הן תרגילים וביצוע חבלה
כ200 ובוצעו הדרכות כ350 השנה ניתנו המשטרתי במגזר
ידיעותיו רמת את ולהעשיר לרענן במגמה חשוד חפץ תרגילי
במגזר ופח''ע. חבלה באירועי לטיפול השוטר של ומוכנותו
ערנות. תרגילי כ700 ובוצעו הדרכות כ000,ו ניתנו האזרחי
מודעות רמת את להעלות מגמתי באופן מבוצעת זו פעילות
הבטחון כוחות לצד פעיל לשותף ולהפכו לנושא הציבור

. .,..,... בפח''ע. המאבק ובמסגרת
מערך של ההצטיידות מגמת המשיכה 1986 שנת במהלך גם
המיגון בתחום ומתוחכם חדיש בציוד המשטרה וחבלני החבלה
אמצעים ורכש פיתוח על מיוחד דגש הושם והאישי. הסביבתי

מתוחכמים. חבלה במטעני לטפל לחבלן לסייע במגמה
בהעמקת החבלה מערך רואה 1987 לשנת מרכזיים כיעדים
מתוחכמים פיגועים עם לתמודד המשטרה חבלני של ההכשרה
הגורמים כל עם שת"פ לקיים במ"י החבלה מערך ימשיך וכן
שרותי מתן כולל בטרור, במלחמה העוסקים ובעולם, בארץ

וטכני. מקצועי יעוץ

החבלה מערך

פח''ע רקע על חבלה פיגועי 525 סה''כ בוצעו 1986 בשנת
במחצית .23.530/0 של ירידה דהיינו אשתקד, 683 לעומת
הפיגועים במספר ניכרת ירידה חלה 1986 שנת של השניה
.1986 שנת של הראשונה המחצית ולעומת 1985 שנת לעומת
לדקירות פרט הפיגועים, סוגי בכל בירידה התבטאה הירידה

אשתקד). 17 לעומת פיגועים 26) 470/0 של עליה סכין
פיגועים 111 עם  החבלה מטעני היו העקריים הפיגועים סוגי
תבערה בקבוקי והשלכת השנה, הפיגועים מכלל 210/0 שהם

השנה. הפיגועים מכלל 340/0 שהם פיגועים 176

הקו בתחומי הפיגועים הגברת של המגמה המשיכה השנה
מכלל 230/0) אשתקד 100 לעומת אירועים 118  הירוק
56  אשתקד לעומת שינוי חל לא שבירושלים בעת הפיגועים),
עדיין הפיגועים רוב הפיגועים. מכלל 1 %ן שהם פיגועים
הפיגועים מכלל 670/0 שהם פיגועים 350  בשטחים מתבצעים

השנה.

(אוטובוסים תחבורה אמצעי היו: לפיגועים הבולטים היעדים
כוחות הפיגועים, מכלל 200/0 שהם פיגועים 105  ורכבים)
פיגועים 90  בשת''פ וחשודים ,(190/0) פיגועים 100  הבטחון

הפיגועים. מכלל 170/0 שהם
מהם, הפח"ע. בפיגועי חדשים מאפיינים אותרו השנה במהלך
הקו בתחום מהם 4 אירועים, ב9 ממולכדים מטענים הנחת
12  צד מטעני הפעלת של המגמה המשיכה כן, כמו הירוק.

בשטחים). (כולל פיגועים
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בשיתוף וזאת אכיפה במכשיר המצוייד חדיש ברכב ושומרון
יו''ש. של הבטיחות קרן

גם המכיל באוגדן, הנחיה דפי משטרה לקציני חולקו השנה
וכן, המגזרים בכל הקצינים ע"י האכיפה להגברת דוחות פנקס
התנועה במחלקת הוכנה בנוסף לנהנים. הסברה עלוני הופצו

התנועה. תורת לכתיבת הצעה היחידות בשיתוף

ואלקטרוניקה קשר

הבאים: בתחומים הקשר מחלקת פעלה 1986 בשנת

מברקה
עברו מחשב שאילתות אלף ו105 מברקים מיליון כ2.8
במשרדי המותקנים במסופים מ"י. של הטלפרינטרים במערכת

מחשב. שאילתות מיליון בכ1.3 טיפלו הקשר

הדרכים, תאונות במספר כ%14 של עליה חלה 1986 בשנת
במספר כ50/0 של ועליה הנפגעים במספר כ20/0ו של עליה
מ"י של המאסיבית פעילותה חרף הינה זו עליה ההרוגים.
הוא זו לעליה הגורמים אחד דרכים. בתאונות הלחימה בתחום
בכבישים הנעים הרכב כלי במספר השנה שחל הרב הגידול
שיפור כל נעשה לא כשבמקביל החדשים, הנהגים ובמספר
הבינעירו הכבישים ובתחזוקת כבישים רשת תשתית בפיתוח

ניים.

ישראל משטרת פעלה הדרכים בתאונות הלחימה בתחום
באופן השתתפה ישראל משטרת הבאים: בתחומים השנה
רדיו בתוכניות לציבור וההסברה ההדרכה במסגרת פעיל,
הגלויה האכיפה בדרכים. ובטיחות התנועה הזרמת שעניינן
רכב בהסתייעות מרוכזים במבצעים השנה הוגברה והסמויה
ומרחביים מחוזיים ארציים, מבצעים נערכו ומסוקים. שכור
בתחומי מבצעים וכן מ"י של התנועה יחידות כל את שכללו
המשטרה תחנות עם בשיתוף שנערכו בעיר) תנועה (ימי הערים
רכב, תקינות לבדיקת מיוחדים מבצעים נערכו השונות.

בשכר. נערכו שחלקם
לתא הגורמות בעבירות האכיפה להגברת המשטרה מדיניות
סטטיסטי בשינוי התבטאה חנייה דוחות ברישום והמעטה ונות
מסה''כ 400/0 עד משמעותית ירד החנייה דוחות שמספר בכך

הדוחות.
העוסקים האחרים הגורמים עם הפעולה שיתוף נמשך השנה גם
בתחום והן ההסברה בתחום הן דרכים, תאונות בנושאי
נערכה השנה גם עברו בשנים שהיה כפי והחקיקה. האכיפה
(יחידות הית"מ יחידות משא"ז, מתנדבי להדרכת הפעילות
התנועה בהזרמת למ"י מסייעות והן תוגברו מתנדבות) תנועה

התעבורה. דיני ובאכיפת בהסברה עמוסים, בצמתים
המקצועית רמתם להעלאת והשתלמויות קורסים נערכו השנה
ומפעילי אופנוע רוכבי הוכשרו וכן והסיירים, התנועה בוחני של

נוספים. אלקטרוני) מהירות (מד ממא"ל
של מקצועי בליווי התנועה מחלקת המשיכה הפיתוח בתחום
אשר עבירה רווח, שמירת אי למדידת מיוחד מכשיר פיתוח
התנועה מחלקת נמצאת בנוסף ת.ד. של גבוה לאחוז גורמת

בעצמה. כזה מכשיר פיתוח של מתקדם בהליך
הבוחנים, לניידות חדשים חיפוש פנסי נרכשו 1986 בשנת
קשר מכשירי בהתקנת והוחל אופנוע, לרוכבי חדשות קסדות
ביהודה התנועה לשכות תוגברו בנוסף באופנועים. חדישים
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"אסנת" תכנית
בוצעו הקשר, מערכות לשיפור שנתית הרב התוכנית במסגרת
לכסוי ממסרים הותקנו הגליל, במרחב הרדיו בקשר שיפורים
ונישא, נייד קשר ציוד נרכש המרחב, ממטה ושליטה אלחוטי
הניידים בחפ"קים והותקנו נוספים, קשר רכבי 2 הותקנו
החולים בבית חדש תקשורת אתר הותקן "פלאפון". מכשירי
המרכז. מחוז במטה שליטה מרכז והופעל בחיפה הכרמל
הנוכ הקשר מערכת להחלפת תוכנית נבדקה השנה במרוצת
בארבעת ליישמה הכוונה כאשר ממוחשבת, קשר במערכת חית

הקרובות. השנים

קווי קשר
הקווי, הקשר תשתית נושא בכל שיפור חל החולפת בשנה
ממונות יחידות בין הקוים פריסת במסגרת נל"ן קווי הותקנו
ישנות טלפון מרכזות והוחלפו חיוג קווי הותקנו לכפופות,

באלקטרוניות.
בסיס הדרומי, מחוז מטה ביחידות הותקנו חדשות מרכזיות
דימונה, ובתחנות: ת"א, תנועה ענף (בא"ר), ארצי אמונים
מנ"ב חדרה, זבולון, ים, בת גת, קרית עזה, נהריה, מסובים,
ונפת יגור מעצר בית כרם, טול נטופה, בית אשדוד, כח, נקודת

יהודה.

הדרכה
בנושאי הדרכה וניתנה קשר קורס סיימן קשר משרד מפעילי 45

שונות. במסגרות משטרה אנשי ל2,725 קשר

ופיתוח מחקר

טכנולוגיה מו"פ מסגרת מחדש אורגנה זו שנה בתחילת
אמצעים לפיתוח המטה עבודת את לרכז כדי אג"מ, במסגרת

המשטרה. ליחידות
של המבצעיים הצרכים על התבססו לטיפול שנבחרו הנושאים
המבצעיים הגורמים עם בשיתוף נעשה ופיתוחם היחידות,

חוץ. גורמי בעזרת וכן עצמי בפיתוח
לחימה, אמצעי מיגון, אמצעי נבדקו הציבורי הסדר בתחום
סגר שונה והסיור. המבצעית העבודה לתחום תאורה ואמצעי
המשטרתית העגלה שונתה וכן המשטרה גדרות של החיבור
פותחו וכן בע"ח למדור יעוץ ניתן אלו. גדרות להעברת

סמים. בגילוי כלבים לאימון נוספים אמצעים
התנועה חוקי לאכיפת אמצעים בפיתוח הוחל התנועה בתחום

ת.ד. של לעומק חקירה בנושאי וכן
הפעולות החבלה יחידת עם יחד נמשכו הפנים בטחון בתחום
חבלה. במטעני יותר בטוח וטיפול לגילוי אמצעים לפיתוח
כמו שונים אמצעים ובשיפור בפיתוח עוסק מו"פ בנוסף,
זאת כל מכשולים, ומעברי וענינה טיפוס פריצה, ירי, מערכות

מג''ב. של המיוחדת היחידה גורמי עם בתיאום
שונות מערכות מה"ד אנשי עם יחד נבדקו ההדרכה בתחום
נבדקו כן במשטרה. ישומן לקראת מחשב בעזרת להדרכה

ירי. להדרכת חדישים ואמצעים מערכות

קשר עבודות
הבאות: ביחידות שיפורים בוצעו השוטף התקציב במסגרת
ראשל"צ, תחנת מרכז, עמקים, מרחב דרום, מג"ב חברון, מג"ב
כן כמו ת"א. עת''ן ת"א, מחלק נגב, מרחב דימונה, תחנת
אבו מעצר ובבית קישון מעצר בבית מצוקה מערכות הותקנו

כביר.

16



:*6

בכל שוטרים כ4,600 השנה הכשיר החילי האימונים בסיס
ואנשי צה''ל, של עורף יחידות חיילי משא"ז, אנשי הרמות,
בסדרות מנ"ב חיילי שותפו החינוך בתחום הכנסת. משמר
הארץ ידיעת הכללית, השכלתם להעמקת הארץ, בכל שנערכו
באליפויות הראשונים במקומות דורגו מנ''ב חיילי ומורשתה.

ובקליעה. קרבי בכושר צה''ל
הגבול משמר

האזרחי המשמר

ששילב ואירגוני מבני שינוי לתוקפו נכנס ו 986 שנת בראשית
הטריטוריא והפיקוד הכוחות מערך בתוך האזרחי המשמר את
הרואה עולם תפיסת הנחלת תוך ישראל, משטרת של לי
הרחב, והקהילתי החברתי מההיבט רווחה שירות במשטרה
הצי ושילוב התנדבות קהילתית, מעורבות המחייבת תפיסה

המישורים. בכל חייו איכות על במערכה בור
הטריטוריא המשטרתי במערך שולבו האזרחי המשמר יחידות
אילת ועד בצפון מקצרין ועירוניות מקומיות רשויות ב83 לי,
והמחו המרחבים התחנות, למפקדות כפופות היחידות בדרום.
חילי לאגף הפך הארצי במטה האזרחי המשמר מטה זות.

המטה. אגפי במסגרת מקצועי,

פי על התארגנותו את הגבול משמר השלים 1986 שנת במהלך
עקב גזרתיות. מפקדות שלוש במסגרת ב'" "רשת תכנית
נוספת, ארעית משימתית מפקדה הוקמה בירושלים, הארועים
ובסיוע הבטחוני בתחום הפועלות יחידות מספר על הממונה

הציבורי. והסדר הפלילי בתחום העירוני למרחב
בתחום צה"ל ת"פ מג"ב יחידות פעלו ואזח"ע איו"ש באיזורי
לסיכול הצפוני בגבול הופעלה נוספת ופלוגה השוטף הבטחון
1986 שנת של השניה במחצית פח''ע. חוליות חדירות ולמניעת
המרכז ומחוז עזה נפת בגזרת להפעלה מיוחד מג''ב כוח הוקצה

רכב. גניבות למניעת
אבטחה, סדרי בתחום ישובים בכ590 טיפל הישובים משמר

החקלאית. הפשיעה ולמניעת חרום למצבי ההערכות
לתפקי בנוסף הופעלו הישובים שבמשמר השוטף בטחון רכזי

פליליים. בנושאים גם הרגיל דם
בגזרות במדים מתנדבים יחידות והקמת המודיעין מערך תגבור
חקלאית תוצרת של גדולות כמויות לתפיסת תרמו הישובים

גנובה.

ישראל משטרת ליחידות לסייע המשיכה המיוחדת היחידה
בנוסף חמורות, סדר בהפרות ובטיפול האלים הפשע במניעת
בית זו יחידה משמשת כן פח"ע. בארועי לטיפול להכנותיה

בטרור. ללחימה ספר
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לפעילות והחזרה חדשים מתנדבים גיוס על מיוחד דגש הושם
כ10,000 גויסו השנה במהלך שפרשו. ותיקים מתנדבים
לפעילות. וחזרו שפרשו מתנדבים חלקם חדשים, מתנדבים

למשטרה בסיוע המתנדבים פעילות
בתחומי הארץ, רחבי בכל מתנדבים כ2,200 הופעלו יממה מדי
פעילויות 804,000 התבצעו בסה''כ למשטרה. ובסיוע הבטחון
אדם של שעות 34 בת משמרת היא (פעילות ,1986 בשנת
פעילויות. 205,000 המיוחדות היחידות ביצעו זה מתוך אחד).
ולילה), (יום ממונעים סיורים 90,000 בוצעו השנה במהלך
אוטובו 185,000 ונבדקו חינוך במוסדות בקורות 7,000 נערכו

סים.
ישראל משטרת זקוקה בהם בתחומים מופעלים המתנדבים
כמו האזרחי המשמר באחריות הנמצאים ובתחומים לסיוע
סיורים השנה כללה המתנדבים פעילות משטרה. קהילה יחסי
סריקות תצפיות, בדיקות, מחסומים, ממונעים, סיורים רגליים,

קטן זה מספר משרות, 395.5 ע"י מופעל האזרחי המשמר
לסגל שנים. 5 לפני עד הארגון את שהפעיל כ"א ממחצית
פיקוד בתפקידי מתנדבים סגל אנשי 560 מסייעים: המשטרה
49,000 המתנדבים: מצבת מנתה 1986 שנת בסוף וניהול.
נשים, 3,714 גברים, 37,000 הבאה: בחלוקה פעילים, מתנדבים
משטרת רכב כלי 193 עומדים הארגון לרשות נוער. בני 8,286
כך. בתוך ומשא''ז המשטרתי המערך את המשרתים יים
תחנות שכונתיים, הפעלה בסיסי מ370 מופעלים המתנדבים

עירוניים. ומרחבים משטרה

כוננות כיתות 326 כלל: האזרחי המשמר של הכוננות מערך
המתנדבים צלפים. כיתות ו34 יום כוננות כיתות 108 לילה,
נשק מחזיקים הם מיוחדת, הכשרה עוברים הכוננות בכיתות
ברשתות וארגונם ובמוסדות, עבודה במקומות או בביתם,

חירום. בעת המידית הפעלתם מאפשר מהירה, קריאה
העוס המקצועיות היחידות פעילות הורחבה האחרונה בשנה
מיוחד דגש והושם תיעודיים בתפקידים למשטרה בסיוע קות

קהל, בריכוזי בשווקים, הסעה, תחנות אוטובוסים, בתחנות
השתלבו השנה במהלך הציבורית. ובתחבורה חינוך במוסדות
ומניעתה, עבריינות לבלימת המשטרה בפעילויות המתנדבים
הפעי עיקר דרכים. תאונות ובמניעת התעבורה חוקי באכיפת
יחידות 44 המיוחדות: היחידות ע''י בוצעה אלו, בתחומים לות
במשולב הסיור ולשכות המשרדים בהנחית הופעלו מתמי''ד
השגר בעבודתה למשטרה בסיוע המשטרתי, הסיור מערך עם
ובתיגבור בשטח, הנוכחות בהגברת חסר, כ''א בהשלמת תית,
מערך בהנחיית הופעלו ימע"ר יחידות 38 מיוחדים. במבצעים
מעצרים, כולל ומודיעין, בילוש בנושאי בפשיעה, הלחימה
הופעלו ית''מ יחידות 42 מיוחדים. ומבצעים תצפיות חיפושים,
המתנדבים מרבית ישראל. משטרת של התנועה מערך בהנחיית
מרכזיים, בצמתים תנועה בהכוונת והועסקו במדים צויידו
חוקי לאכיפת פעילות רגל, ולהולכי לנהגים והדרכה הסברה

לתחומים וכניסה במדים, הצטיידות מקצועית, הכשרה על
האחרונה השנה במהלך למשטרה. סיוע נדרש בהם נוספים
הורחבו המיוחדות, ביחידות המתנדבים הכשרת קצב הוגבר
תהליך הוחמר ובמקביל וההשתלמויות הקורסים ההדרכות,

הפעילות. לתחום בהתאם ההתאמה, ובדיקת הסינון
במדים) מתנדבים (יחידות מתמי''ד יחידות 44 כלל: זה מערך
מיוחדות) תנועה (יחידות ית''מ יחידות מתנדבים; 1,459 ובהן
מתנדבים (יחידות ימע"ר יחידות 38 מתנדבים; 1,515 ובהן
יחידות 5 מתנדבים; 555 ובהן עבריינות) למניעת מיוחדות
מרינה אשדוד, אילת, (בטבריה, מתנדבים 211 ובהן ימי שיטור
63 ובהן הגולן וברמת בערד חילוץ יחידות 2 ובחיפה); בת"א
יחידת בירושלים; מתנדבים 10 המונה פרשים יחידת מתנדבים;
מומחים ויחידות מתנדבים; 12 המונה השרון ברמת פלילי זיהוי
האחרונה בשנה הקמה. בתהליך הנמצאת הארצי במטה ארצית
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אדם כוח תכנון
התפקידים לבעלי כוללת הכשרה מערכת בגיבוש הוחל השנה
מחקרים נערכו השנה גם בכוחאדם. המטפל במערך השונים
באכ"א אחרים גורמים בשיתוף האדם כוח בתחום שונים
פרישה תחזית במשטרה, האשה מעמד בחינת כמו: ובמטא''ר

ועוד. ומשמעויותיה שנתית תלת לגמלאות
לקדם במטרה שיפורם על דגש השנה הושם השכר תנאי בנושא
בשכר. הקיימים העיוותים את ולצמצם לצה"ל ההשוואה את
(שקד) א' פעילות תוספת תמריצים, במתן היתה ההתמקדות

עליונים. מקצועיים סיווגים והעלאת
השנה שירות. ותנאי שכר בנושא נרחב בהיקף הסברה נם נערכה
במשך אדם. כוח מערך למיכון שנתי רב כולל תכנון נושא טופל
פקודות ביניהם: חדשים, נהלים ו38 פקודות 14 פורסמו השנה
והכשרות קורסים בנושא פקודות עבודה, שעות בנושא
הקליטה מסלול נוהל פרישה, חופשות נוהל משטרתיים,

צוערים. של וההכשרה

ושחרור גיוס
בהשוואה איש ל475,ו והגיע למשטרה הגיוס היקף גדל השנה
ל1,769 השנה הגיע השחרורים היקף .1985 בשנה ל1,165
מראי ומהתרשמות הנתונים מניתוח אשתקד. 1,350 לעומת
בין דומיננטי הינו השכר גורם כי עולה שוטרים עם רבים ונות

להתפטרות. הסיבות
משמעו שיפור חל המגוייסים של הראשונית ההכשרה בתחום
גיוסם ביום להכשרה תכנית מקבלים המנוייסים כל תי,

למשטרה.

במחסו וביקורות דרכים תאונות למניעת מבצעים התנועה,
הימי. השיטור לבסיסי בסיוע פעלו ימי שיטור יחידות 5 מים.
ואשדוד חיפה בת"א, גדולות יחידות 3 נוספו השנה במהלך
הכשרה עברו המתנדבים כל .5 פי גדלה המתנדבים וכמות
מופעלים הם הימי. השיטור בשורות לפעול אותם שהסמיכה
ובכך היחידות צרכי לפי היממה, שעות ובכל השבוע ימות בכל
העומדים השיט כלי של ויעיל מלא ניצול המתנדבים מאפשרים
היממה. שעות ובכל נדרשים שאלה עת בכל המשטרה לרשות

והדרכה אימונים
למתנדבים אימונים פעילויות 50,400 התקיימו 1986 בשנת
כיתות אימון בנשק, שימוש השוטר, סמכויות שונים: בנושאים
לתפקידי מתנדבים הכשרת צלפים, יחידות אימון כוננות,
השנה במהלך מיוחדות. ליחידות מיוחדת והכשרה סיוע פיקוד,
ותי חדשים, למתנדבים מטווחים פעילויות 18,000 התבצעו
ראשוני מטווח כללו: בנשק אמונים כוננות. וכיתות קים
מיוחדים אימונים מתקדמים, מטווחים חדשים, למתנדבים
ותחרויות צלפים ליחידות מיוחדים תרגילים כוננות, לכיתות

קליעה.
ומתנדבים קבע לסגל נערכו ארציות מקצועיות השתלמויות 35
לתפקי הכשרה בנושאי ההדרכה מדור ידי על האזרחי במשמר
שכונות מפקדי א', שלב שכונות מפקדי שונות: ברמות פיקוד די
א' שלב משרדים וראשי מיוחדות, יחידות מפקדי ב', שלב
האזרחי המשמר קציני שולבו כן, ב'. שלב משרדים וראשי
הספר בתי במסגרת השונות ברמות משטרתיים בקורסים

המשטרתיים.

כוחאדם

כוח בנושאי וענפה אינטנסיבית בפעילות התאפיינה 1986 שנת
אגף הקדיש שוטפים, בנושאים לטיפול נוסף במשטרה. האדם
הבאים: בנושאים לטיפול המאמצים מירב את האדם כוח
רחבת פעילות לקצונה, המיון מערכת וגיבוש ארנון פיתוח,
של מעשית ובחינה והשכר השירות תנאי שיפור בנושא היקף
דיור פרוייקט משטרה, לאנשי שיניים ריפוי הנהגת אפשרויות
של מקצועי סיווג רמות העלאת הארץ, במרכז רווחה בתנאי
תנאי של תולדה הינה זו פעילות ועוד. במשטרה שונים מגזרים
השכר ושחיקת גיסא מחד שוטרים המפתים והמשק השוק
שהביאו גורמים גיסא, מאידך בחיל המשרתים של הגדולה

ניכר. אדם כוח לפרישת
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וגמלאות רווחה
מספר עלה במשק, הכלכלית היציבות למרות ,1986 בשנת
ביותר מענקים או הלוואות ע"י כספי לסיוע שנזקקו השוטרים

מכ000/0ו.

ש"רז 90,161 של כולל בסכום סיוע למענקי בקשות 285 אושרו
שעברה). השנה לעומת הבקשות במספר 240/0 של (גידול

כולל בסך השוטרים מקרנות להלוואות בקשות 17,142 אושרו
יה"ב מקרן להלוואות בקשות ו2,086 ש"ח 8,327,700 של

ש"ח. 1,831,970 של כולל בסך ודיור לשיכון
279 הוגשו הבטחון, למשרד התביעות במספר עלייה חלה
תביעות 265 תפקיד, עקב שנגרמו חבלות בגין נכות תביעות

שארים. תביעות 31 ו שירות עקב שנגרמו מחלות בגין

150 מתוכם משטרה, אנשי 437 לגמלאות פרשו זו בשנה
ו134 לקויה, בריאות של מסיבות 153 הפרישה, לגיל שהגיעו

התאמה. אי בגין

ומשמעת משטר
טיפול הבאים. בנושאים התמקדו זו בשנה הפעילות עיקרי
משפטיים, והליכים חקירות נגדם שהתנהלו משטרה, באנשי
העברה פיטורים, (השעיות, מינהליים הליכים נקיטת בולל
משמעתיים בהליכים הטיפול ריכוז מיחידה); או מתפקיד
הדיונים זירוז התראות); אזהרות, יחיד, דן (ביד"מ, במשטרה
בית הרכבי שני באמצעות למשמעת הדין בבתי הפיגור וחיסול
והיועץ המדינה פרקליטות עם מגע קיום למשמעת; הדין
שוטרים; של משמעתית שפיטה בנושא לממשלה המשפטי
בנושא הדרכות מתן בודקות; וועדות בודקים בקצינים טיפול
ישראל; במשטרת משמעתי וטיפול המשמעתית השפיטה
טקס כמו ממלכתיים ואירועים לטקסים באחריות נשיאה
תופעת של ועקירתה לאיתורה טיפול המשך העיטורים;
אנשי בבקשות גובר טיפול שוטרים; ע"י באלימות השימוש

נוספות. לעבודות משטרה

הרפואי המערך
בשנת ישראל במשטרת הרפואה מערך של העיקרית הפעילות
מרפאות דרך עברו שוטרים 100,000 כדלקמן: היתה 1986
טיפו 150,000 רפואי; טיפול קבלת לצורך השונות המשטרה
ועדות כ260 נערכו המעצר; בתי במרפאות לעצורים נערכו לים
השתתפו המשטרתיים הרפואה צוותי לשוטרים; רפואיות
נוכחות חייבו אשר משטרתיות מבצעיות פעולות בכ150
ראשונה עזרה קורס עברו שוטרים כ3,000 משטרתי; תאג"ד
עברו שוטרים כ1,500 הרפואה, מערך של ההדרכה חוליית ע"י
משטרת של תקופתיות לבדיקות במרכז תקופתיות בדיקות

ישראל.

דת
פיתוח כגון: נושאים במגוון הרבנות יחידת עסקה השנה גם
סמינרי ונערכו הרצאות ניתנו במסגרתם ותרבות, חינוך נושאי
נופש בתנאי "יחדו" שבתות וקויימו היהדות, להכרת ונים
זו ובמסגרת בפרט הטיפול נמשך משפחותיהם. ובני מ''י לקציני

כוחאדם וויסות בפרט טיפול
צמצום  להתיעלות הקשור בכל ישראל משטרת מדיניות
גם חייבו  מאידך השטח יחידות ותגבור מחד ומטות מינהלות
במציאת רבים מאמצים הושקעו היקף. רחבות פעולות השנה
הקפדה תוך מהחייל, שוטרים פיטורי ומניעת שיבוץ פתרונות
של מלא ומיצוי לנדרש בהתאם והשכלה הכשרה הקנית על

השוטר. זכויות

ביזור מדיניות הופעלה הממוכן, המערך בתחום התקדמות חלה
מתן תוך השטח, יחידות ע''י הממוכן לקובץ המידע הזנת

הארצי. המטה עם מלא פעולה ושיתוף הדרכה

לקצונה קידום
נערך הגיבוש חדשה. במתכונת לקצונה מיון מבחני הופעלו
ואילו הארצי הספר בבית השנה של הראשונה במחצית

למכללה. הועבר השנה של השניה במחצית

קצונה
בדיוני נדונו פקד בדרגת הקצינים רוב של הקידום אפשרויות
שנקבע כפי האוכלוסיה יתרת כל לסיום ונערכים פוטנציאל

בפקודה.
גיוס, בפקודת תיקונים פרסום לקראת נערכים אלה בימים

קצינים. וקידום הכשרה
זכויות של מירבי למיצוי יזומה פעילות שאת ביתר נמשכה

השוטר.

רס''מ. דרגת לראשונה הוענקה השנה

פסיכולוגיה
אינטגרטיבית מיון מערכת פסיכולוגיה מדור פיתח השנה
ומינהליים מקצועיים מאמצים שדרשה (''גיבוש''), חדשה
כשרים במבחני  מועמדים כ300 נבחנו זו במסגרת רבים.
ע"י ראיון שטח, מעריכי ע"י המוערכים מצב מבחני ואישיות,

(סוציומטרית). עמיתים והערות פסיכולוג
ההתאמה לבחינת חדשה מיון מערכת בפיתוח הוחל השנה
תאוצה קיבלה המחקר פעילות ת.ד. בוחני של המקצועית
ייעוץ של הרגילים מהנושאים לבד האחרונה, בשנה משמעותית
המדור ביצע ארגוני, ופיתוח וייעוץ מיון של בתחומים מחקרי.
החלטות לקבלת שנועדו שימושי, מחקר של פרויקטים מספר
יעילות החדשים, למדים למעבר באשר השוטרים עמדות כמו:
תהליך שוראים, והנחיית הכשרה מבצעית, לנהיגה הספר בית

ועוד. למ"י הגיוס
התגבשה בחוליה, המקצועית ההנחיה מתכונת הגדרת עם
שונות, משטרתיות במסגרות והסדנאות ההכשרות מתכונת
הייעודי בהיבט חוץ. מנחי על נשען הפעילות מן ניכר כשחלק
צוות עבודת מתכונת בגיבוש השנה, סוף לקראת הוחל, ארגוני

המחוזיים. הפסיכולוגים של
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בעזרת הדרכה למערכת שנתית 4 אב לתכנית התשתית הוכנה
המסורתיות ההדרכה משיטות כמה לשנות שאמורה מחשב,

זה. חיוני בתחום הקידמה מפת על מ"י את ולהעלות
תפקיד מרכיבי לפי ההכשרה תכניות תקפות בבחינת הוחל כן

השטח. וצורכי

בבתי הופעות נערכו חסד, בגמילות טופל חופות, כ150 נערכו
נערכו ואזכרות. המשפחה, בחיי בעיות לפתרון רבניים דין
שנה כמדי קדושה. תשמישי וחולקו ביחידות כשרות ביקורות
במחוזות במג''ב, שוטרים לילדי מצווה בר טקסי אורגנו

ובמטא"ר.

היסטוריה יחידת
להבטיח במגמה היסטוריה יחידת הוקמה 1986 באוגוסט
מנת על ישראל. משטרת תולדות של וכתיבה הנצחה מחקר,
יוזמה בולטת, פעילות והתפקוד, ההיערכות שינויי שכל לוודא
ויתועדו יירשמו יזום, משטרתי ומבצע דרך פריצת חדשה,
קציני ומרחבים אגפים במחוזות, התמנו ומקיף, מלא באופן
היסטורי, תיעוד בנושא עוסקים אלה קצינים היסטורי. תיעוד

ביחידה. תפקידם על בנוסף
מורשת את לכבד המשטרה כוונת את מבטאה זו יחידה הקמת
לקחים ממנה ולהפיק ושלם מלא באור אותה להציג העבר,

לעתיד.

ארכיון
ארכיב שירותי הוגשו תיקים, אלף 21 כ נפתחו 1986 בשנת
הפצה, ניתוב, מיון, ומשלוח, קבלה כולל המטא''ר, יחידות לכל
יום. מדי מסמכים אלפי עשרות של וגניזה רישום תיוק,

שנבדקו תיקים אלף כ300 בוערו המשטרה יחידות בכלל
עם מיכלים 121 הופקדו המדינה בגנזך הארכיון, ע"י ואושרו

לצמיתות. לשמירה מסווגים תיקים
אלפי עשרות אזרחי. בדואר ונשלחו בוילו מכתבים אלף כ350
(ברירות התקשורת במשרד לביול במרוכז נשלחו אחרים
וכד'). החשבות של שכר תשלומי לפנסיונרים, הודעות משפט,

הארצי הספר בית
בקורסים לימודיהם וממשיכים סיימו חניכים 2,734
קצינים בקורסי 114 אימון, מסגרות ב26 ובהשתלמויות
1,075 קצינים, לקורס במכינה 77 סמלים, בקורסי 283 זוטרים,
בקורסים 329 שוראים, בקורסי 626 שוטרים, בקורסי

מקצועות. בענף ובהשתלמויות

משטרה לקציני המכללה
מתקדם קורס סיימו 109 ומטה, פיקוד קורס סיימו קצינים 40
סיימו 19 לקצינים, מקוצר מתקדם קורס סיימו 35 לקצינים,
מבצעי. לכושר בביה"ס השתלמו 1,313 אדם, כוח קציני קורס

הגבול משמר של האימונים בסיס
משטרה, אנשי מג''ב, אנשי 4,658 הוכשרו חורון בית בבסיס
משטרה אנשי 1,045 מתוכם צה''ל. ואנשי הכנסת משמר אנשי
בנושאים השתלמו חבלה אנשי 270 בט"פ, בתפקידי הוכשרו
90 צה''ל, אנשי 280 משא"ז, אנשי 210 החבלה, בתחום שונים

מחוזיות. כוננות כיתות אנשי ו180 הכנסת משמר אנשי

1986 שנת במרץ מחדש ארנונה השלימה ההדרכה מחלקת
השוטרים, של והכללית המקצועית הכשרתם לשיפור ופעלה

תורות. כתיבת וייזום לתכנון במקביל
הכללית ההשכלה הרחבת על מיוחד דגש הושם השנה
אקדמיים לימודים שילוב ועל במשטרה השונים בקורסים
להשלמת הלימודים ובמכללה. בבא''ר הפיקודיים בקורסים
רב, עידוד הם גם קיבלו השונות במסגרות ולימודים בגרות
האדם כוח והשבחת לטיפוח וחיוני כחשוב הנושא ראיית מתוך

במ"י.

21



וקליעה ירי אימוני
ומטא"ר המחוזות במסגרת בירי התאמנו 1986 שנת במהלך
מג''ב, ביחידות למתאמנים בנוסף זאת שוטרים, כ0,000ו

הספר. ובתי משא"ז

מטווח, מפקדי  שונים קליעה בקורסי שוטרים ו כ20 הוכשרו
השתלמויות 2 קוימו נקל. ומדריכי צלפים אשסער, מדריכי

נק''ל. למדריכי
הגדולים, המשטרתיים המטווחים 3 לפעילות ונכנסו נחנכו
השירות אקדחי קליטת ונמשכה זעיר בתמ"ק צוייד הימ"מ

מ''מ. 9 .א.? החדשים

הספריה
הספרות ונספרה נבדקה  מחדש התארגנות נערכה בספרייה
מחדש רישום ונערך השונות, המשטרה ביחידות המקצועית
שנערכו המלאי לספירות בהתאם האינוונטר, כרטיסי כל של
שלא המשטרה אנשי לכל תזכורות נשלחו ובספריה. ביחידות
לכל ספר כרטיסי הוכנו האחרונות, בשנים ספרים החזירו
לא ספרים הוצאו בספריה, הספרים כל קוטלגו הספרים,

מהאוסף. שימושיים
כתבי 95 מקצועיים, 1,059 כלליים, ספרים 177 נרכשו השנה

ואחרים. חוק לכתבי מנויים וכ200 עת
ספרים קטעי של דפים 2,400 של בצילום הספרייה טיפלה כן
פריטים מ250 יותר ובהם ספרייה דפי הוצאו ומאמרים,
שוטרים של פניות מאות גם וטופלו תקצירים עם ביבליוגרפיים

ביבליוגרפית. לעזרה ויחידות

משטרתית לנהיגה ספר בית
מבצעית. משטרתית ובנהיגה מונעת בנהיגה השתלמו איש 331

המחוזיים הספר בתי
בבית 650 מתוכם איש 2,521 למדו המחוזיים הספר בבתי
ו858 הדרומי המחוזי הספר בבית 1,013 הצפוני, המחוזי הספר

ת''א. המחוזי הספר בבית

גוריון בן תעופה נמל
בנתב"ג. גבולות בקרי בקורס הוכשרו שוטרים 40

לאור והוצאה תורות
המגזרים בכל מ"י תורות לכתיבת המתווה נקבע השנה במהלך
התורות, לכתיבת המקצועיים הגופים עם מטה בעבודת והוחל
וכן הכתיבה וייזום לתכנון באחריות נושאת מה"ד כאשר
לאור הוצאו התורתי. החומר של לאור והוצאה לעריכה
מטא''ר, הודעות העיטורים, חוברת כמו קבועים פרסומים
חוברות שתי לאור הוצאו כן לשוטר, דף מיוחדים, אח"ק חוזרי
תוכניות של מחודשת בבחינה הוחל המנדט. שוטרי מזכרונות
התוכ להתאמת תפקיד, מרכיבי לפי וההשתלמויות הקורסים

השטח. לצרכי ניות

השכלה
שוטרים, 100 למדו מרוכזות ערב בכיתות  בגרות לימודי
משטרתי בסיוע פרטית ובמסגרת שוטרים, 254 יום בכיתות

שוטרים. 335

הגבוהה ההשכלה לימודי שולבו השנה  גבוהה השכלה לימודי
בסיום שנתיים. יהיה ומשכם ומטה לפיקוד הקורס במסגרת
התחילו איש 21 ב.א. לתואר זכאים הלומדים יהיו הלימודים
לימודים באוניברסיטה. לימודיהם את זו במסגרת השנה
מקנים והם השונים, הקצינים בקורסי גם שולבו אקדמיים
משטרה אנשי 6 בהתאם. זכות נקודות בהצלחה, בהם לעומדים
בוגרי קצינים 4 וכן אקדמיים ללימודים השנה נשלחו מצטיינים
של הרגילה המסגרת קיימת אלו לחידושים בנוסף פו''מ.
השנה למדו שוטרים 120 המשטרה: חשבון על לימודים
במסגרת למדו שוטרים ו150 השונות, באוניברסיטאות

הפתוחה. האוניברסיטה

ללימודי בקורסים השתתפו שוטרים 294  שפות לימודי
במסגרות התקיימו הלימודים ואנגלית. ערבית עברית, השפות
המרוכ הספר בבתי בקורסים משטרתי, מימון בסיוע פרטיות

מרוכזות. ובכיתות זים

ב18 שוטרים, 333 השתתפו בירושלים חינוך סדרות ב12
570 השתתפו משטרתיים קורסים במסגרת חינוך סדרות

שוטרים.
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בינלאומי טרור בנושאים: שעסק ת"א, באוניברסיטת המורחב
התמודדות. ודרכי גורמים  בעבודה ושחיקה ופלשתינאי

מקצועית אתיקה
מתוך הן במשטרה, המקצועית האתיקה תורת בארגון הוחל
המתמחים חוץ גורמי עם עבודה ידי על והן במשטרה הקיים

בנושא.

אתיקה על השלכה בעלי עקרוניים נושאים מספר אותרו
נילונים, בשוטרים טיפול כגון: המשטרה בעבודת ומוטיבציה
היחידה טיפלה אלה בנושאים המשטרה. בעבודת בכח ושימוש
נגיעה להם שיש חוץ גורמי וכן במשטרה הגורמים כל בשיתוף
נאותות. והסברה פעולה דרכי אחר לחפש במטרה לנושא,

חינוך
פעולה בשיתוף ראשי חינוך קצין יחידת פעלה החינוך בתחום
שהשתתפו השוטרים קבוצות בבחירת והן תכנים בקביעת הן
יחידת במסגרות חינוך בסדרות הוחל השנה החינוך. בסדרות
בעבודת הנורמות על יותר גדולה להשפעה להגיע הכוונה יות.
ניסוי במסגרת נערכו היחידתיות הסדרות ביחידה. השוטרים
נמשכת הרצוייה. המתכונת לגבי סופיים לקחים גובשו וטרם
על ראשי חינוך קצין ויחידת האדם כח אגף גורמי של העבודה
ואתיקה מנהיגות בנושאי מפקדים להכשרת מתכונת בנית

מקצועית.

ארגון תכנון,
ממוכן ומידע

וארגון תכנון
וארגון תכנון מחלקת של פעילותה התמקדה 1986 בשנת
עבודות הכנת וביצועם, אירגוניים שינויים בבחינת (תוא"ר)
הפנימיים המשאבים של לניצולמושכל עתידית והערכות מטה
שהמשא העובדה על התבססה זו פעילות ישראל. משטרת של
גידול את איפשרו לא ישראל משטרת לרשות שהועמדו בים
המבצעיים. הצרכים למירב מלא מענה נתנו ולא שלה הסד"כ
פנימיים מקורות ביצירת מאמצים להשקיע צורך היה לפיכך,
מטות, תקני צמצום פנימיים, ויסותים ידי על משאבים של
חדשים עדיפויות סדרי וקביעת המגזרים, בין משאבים העברת

ובדגשים. בפעילות
סוכם הבאות: הפעולות בתוא''ר בוצעו זו מגמה במסגרת
מנהלה תקני צמצום ומשא"ז, מנ''ב מטות של מחדש ארגונם
השמירה של מחדש וארגון מג"ב סד"כ צמצום ומטות,

החדשים. בשיאים בישובים

ראשי חינוך קצין יחידת פעלה ,1986 העבודה שנת במרוצת
מקצו אתיקה מוטיבציה, טיפול פנים, הסברת של: בתחומים

לערכים. וחינוך עית

פנים הסברת
בעבודת הקשורות ובבעיות בנושאים עסקה הפנים הסברת
ההסברה פעולת השנה. במהלך שהתרחשו בארועים המשטרה
המטה גורמי כל עם הבעיה ולימוד פעולה שיתוף תוך בוצעה
באמצעות פה ובעל בכתב בוצעה ההסברה בדבר. הנוגעים

שוטרים. ומפגשי פרסומים

מ6 "מראות'' עתוני הוצאת תדירות הוכפלה השנה במהלך
על יתר משקל הושם כן, כמו נליונות. ל12 בשנה גליונות
שוטר כל של לידיו המגיע תקשורת ככלי העיתון של תפקידו
לכתבות אקטואלי, לחומר התייחסות גם דפיו מעל נתנת ולכן
עקרו בנושאים טיפול באמצעותו ונעשה בעתונות המופיעות

המשטרה. עבודת שבמהות ניים

ביחידות, למתרחש ביטוי יתן העיתון כי בכוונה בהתחשב
ביחידות. השוטרים מקרב כתבים לאיתור מאמץ נעשה

הסברה חומר להפיץ קח"ר יחידת המשיכה השנה במהלך
ביחסי עסק החומר השבועי. השעור במסגרת לדיון כנושאים
של דעת שיקול השכר, בעית עם התמודדות דתייםחילוניים,
בעת פרסומים על ותגובות האזרח וזכויות משטרה השוטר,
שביעות על ככלל הצביע מהיחידות שנאסף החוזר ההיזון ונות.
ותרם סלקטיבי היה בחומר השימוש שהופץ. החומר מן רצון

המפקדים. לידיעת בעיקר
בנושאים חוץ מרצי דרישה, פי על תואמו יחידות, למספר

וכדי. בטחון תקשורת, דמוקרטיה, כגון: שהתבקשו
שבוע המשטרה ביחידות התקיים 1986 נובמבר חודש בסוף
היתה השבוע מטרת האזרח, וזכויות המשטרה לנושא שהוקדש
בשיתוף נערך זה, שבוע לנושא. השוטרים מודעות את להעלות
עיון ימי 14 נערכו ובמסגרתו האזרח לזכויות האגודה עם
שהרצו האגודה חברי רובם מרצים, חלק לקחו בהם במרחבים,
ונערך האזרח זכויות בנושא הסברה דף הופץ כן כמו בהתנדבות.
ופוליטיק אקדמיה אנשי בהשתתפות במכללה מרכזי אירוע

אים.

בנעורים משטרה לקציני במכללה התקיים המסכם האירוע
בית שופט  ברק אהרון פרופ' השתתפו ובו 1986 דצמבר בסוף

ומשפט. אקדמיה ציבור, אנשי ועוד העליון, המשפט
וזכויות המשטרה שבוע במסגרת שהתקיימו העיון לימי בנוסף
הבכיר הפיקוד לסגל עיון יום קח"ר יחידת ערכה האזרח,
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לנהיגה ספר בית ארגון באיו"ש, חקלאיות סיירות שתי
עומסים ניתוח ה90, בשנות ישראל משטרת משטרתית,

ועוד. מז"פ במעבדות

מערכות וניתוח ביצועים חקר
המתווה ב'' "רשת תכנית של הכנתה נסתיימה 1986 שנת בסוף
התכנית .19911986 לשנים המשטרה עבודת את ארגונית
ע"י שהונחו תקציביים באילוצים התחשבות תוך הוכנה

המפכ"ל.
וניתוח ביצועים לחקר היחידה השנה גם המשיכה במקביל
עבודת וייעול בתכנון העוסקים פרוייקטים בביצוע מערכות
במערכות פרוייקטים של שילובם השאר ובין המשטרה,
תכנית פי על בסדנאות לטיפול רכב כלי זימון כגון: ממוחשבות
הצורך בדיקת במז''פ, מידע מערכת בתכנון סיוע ממוחשבת,
במח להסתייע האפשרות ובדיקת השמות, כרטסת במיחשוב
הבקרים. עבודת אחר למעקב ככלי הגבולות ביקורת שב

על המתבססים מחקריים פרוייקטים בלווי המשיכה היחידה
המשך אג''ד, סקר כגון: ביצועים וחקר סטטיסטיות תורות
משאבי התאמת ובדיקת במרחבים עצורים לווי חוליות מיסוד
איחוד עסקים, רישוי גבול, (בקרי העבודה לכמות ורכב כ"א

וכר). קשר ומשרדי מרד''מים

אוטומטי נתונים עיבוד
המיכון מערך לפיתוח שנתית רב תכנית הוכנה 1986 בשנת
תכנית פורסמה כן כמו הבאות, השנים בחמש המשטרתי

המשטרתית. הנתונים תקשורת רשת והרחבת לייעול
משרד באחריות שהיתה גבולות ביקורת רישום מיכון מערכת
אוטומטי נתונים לעיבוד המרכז לאחריות הועברה המשטרה
ייעולה המערכת, לקליטת מואצת פעילות ונערכה (מענ"א),

חדשים. לאתרים פרישתה והרחבת

דלק לצריכת מפתחות כגון: כלכליות בדיקות בוצעו במקביל
השתתפה כן באג''ד. השוטרים של הנסיעה הרגלי וסקר
חדשות טכנולוגיות מערכות לפיתוח תכנון בוועדות המחלקה
אצבע, טביעות מחשוב קווית, תשתית איחוד ה"רבגל'י, כגון:
העבו שיטות שיפור שיעודם פרוייקטים בבדיקת חלק ונטלה
מרד''מים ואיחוד בחיפה סיור בניידת חוקרים ניסוי כגון: דה

קשר. ומשרדי
את וארגון תכנון מחלקת הכינה שנה, כבכל ,1986 בשנת
של השנתית העבודה פקודת את ובעקבותיו האירגוני המתווה
והמחו המטה גורמי עם שתואמה הפקודה, ישראל. משטרת
משטרת של המתוכננת לפעילות הבסיס את מהווה זות,
עוקבת וארגון תכנון מחלקת העבודה. שנת לתקופת ישראל
הזמנים לוח פי על בה, המופיעות המשימות ביצוע אחר
משימות כ157 תוכננו 1986 לשנת העבודה בפקודת המתוכנן.
המהוות משימות 139 ביצוע ובתהליכי בוצעו מתוכן: לביצוע,
משימות 3 הוקפאו ,170/0 המהוות משימות 14 בוצעו לא ,870/0

אחת. משימה ושונתה
וצל''מ. רכב אדם, כוח תקני כל ומוכנו מחדש אורגנו השנה
עבודות המחלקה השנה ביצעה השוטפת העבודה בתחום
שימשו אשר או"ש, בדיקות וביצעה עמדה ניירות הכינה תכנון,
האירגוניים השינויים קביעת שעניינן הפיקוד, להחלטות בסיס
המשטרתית הפריסה התווית חדשות, יחידות והקמת במערכת

ליחידות. המשאבים וחלוקת
היו ,1986 בשנת המחלקה עסקה בהם העיקריים הנושאים
מיסוד והמרכז, ת"א באיזור עצורים לווי מערך ארגון כדלקמן:
במנזר ישראל משטרת של חדשה הערכות תיירות, סיירת
משטרת של ההיסטוריה לכתיבת היחידה הקמת הערבי,
כן הבינוי. ומחלקת ההדרכה מחלקת של מחדש ארנון ישראל,
חקירות מפלג כגון: בנושאים או"ש ובדיקות מטה עבודות נעשו
באוסף אצבע טביעות בדיקות ארצית, עיקוב יחידת פנים,
הקמת איילון, ימ*'ר הקמת מקומיים, לאוספים בהשוואה ארצי
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של הכספית הפעילות את ביצעה יעודה פי על החשבות
חשבות התקציב. ביצוע על פיקוח זה ובכלל ישראל משטרת
לאנשי שכר תשלום הבאים: במישורים פעלה המשטרה
הסברה לגמלאים, פרישה ומענקי פנסיה תשלום משטרה,
תשלומים וגמלאות, שכר בנושאי ולגמלאים משטרה לאנשי
לפיקוד מידע והעברת דיווח ושרותים, סחורות עבור לספקים
מבוצ אלה משימות האוצר. במשרד הכללי ולחשב המשטרה
הנקבעים לנהלים בהתאם חשבונות, מערכת ניהול בעזרת עות
התקציב ביצוע מערכת על פיקוח ובאמצעות האוצר משרד ע"י

התקציב. חוק עפ"י המאושר

והכנסות הוצאות
התקציב על פיקוח של מערכת מפעיל והכנסות הוצאות מדור
משטרת ע"י המאובטחים מגופים בשכר, הכנסות בנבית ועוסק
משתתף המדור בשכר. העסקה בגין וממעסיקים ישראל
גורמי עם בשיתוף והמצרפי הישיר התקציב עדכון במהלך
דרישה (ולפי חודש מידי מדווח המדור במ"י. והתכנון התיקצוכ
ויתרות התקציב יתרת על המשטרה מחלקות לכל מיוחדת)
עורך וכן מ"י, של העבודה לתכנית בהתאם ודרישות, הזמנות
הבכיר. והפיקוד התיקצוב האוצר, לגורמי מיוחד תקציב דו"ח
ההתקשרו הקפאת בנושא מיוחד לטיפול המדור נערך זו בשנה

יות.
הפעילות במדור בוצעה 1986 שנת לסוף אפריל שבין בתקופה
ובגינן מאובטחים, מתקנים ל32 חשבוניות 68 הוצאו הבאה:
המחאות 15,375 הוצאו יומן. פקודת של שורות כ260 דווחו
המחאות 665 ממוחשבות, המחאות 11,550 הבאה: בחלוקה
נתקבלו סילוקין. פקודות 490 שכר, מפרעות 2,670 ידניות,
הוזנו ממוכנות, קבלות 1,433 הוצאו שבגינן המחאות 1,433
הוזנו שורות, 925 החנו שבגינן תקציביות יומן פקודות 143
כספיים, שינויים 2,637 הוזנו ובגינן תקציביות דרישות 1,548
כספיים, שנויים 3,727 הוזנו ובגינן מרו"מ הזמנות 2,156 החנו
שנויים 4,981 הוזנו ובגינן מחלקתיות הזמנות 3,211 הוזנו
דו"ח לראשונה השנה הופק לעיל לאמור בנוסף כספיים.
דולר ו/או תקציביים בדולרים בפועל הביצוע את המבטא

שוטף.

גזכרות
מחשב. מיקרו המדור לשימוש הוכנס 1986 שנת סוף לקראת
המטופלים שונים נושאים יועברו במדור וקליטתו קבלתו עם
לעשותן שניתן שונות עבודות יקודמו וכך למחשב ידנית
1986 לספטמבר אפריל שבין בתקופה המחשב. באמצעות
כ14,500 ושולמו ספקים לכ2,100 תשלומים המדור ביצע

לכלל ארצית ברמה ומדפסות מסופים ופריסת קליטת נמשכה
מענ"א ממחשבי אחד הוחלף השנה סוף לקראת המגזרים.
מערכות פיתוח כושר המבטיח יותר גדולה עצמה בעל במחשב
הניתנים השרותים איכות את מהותית והמשפר יותר גדול

ליחידות.
מערכת בפיתוח והוחל למז"פ חדשים ומסופים מחשב נרכשו
במעבדות המקומיות הכרטסות נתוני את תכיל אשר ניהולית
כן כמו מוצגים. של ויעיל מהיר זיהוי ותאפשר המחלקה
הפנימיים התהליכים של יותר יעיל ניהול המערכת תאפשר
של דעתו חוות בקליטת וכלה המוצג מקליטת החל במחלקה

במעבדה. המומחה
למחשב מז"פ מחשבי חבור בנסוי הוחל התקשורת ברמת

מקומית. תקשורת רשת באמצעות במענ"א המרכזי
הבאים: הנושאים פיתוח הושלם החולפת השנה במהלך

תוכנה והותקנה נבחרה מעמיקה בדיקה לאחר  מידע מרכז
של מיכוניות תשתיות בהקמת הוחל המידע. מרכז להפעלת
הקליטה לתהליך במקביל המידע. למרכז יקושרו אשר הקבצים
חבלה קצין יחידת עבור הראשונים העיבודים הופקו והלימוד

שונים. סטטיסטיים ודיווחים התנועה, מחלקת ארצי,

פ"א, נתוני של מקוונת בקליטה הוחל  הפלילית המערכת
דרוש נמלט, עבריין ומתלוננים, נפגעים על נתונים כולל
קליטה פליליים. תיקים סגירות מודיעיניים, נתונים לחקירה,
מידע קבלת המזינות ליחידות מאפשרת נתונים של מהירה
מערכת פותחה בנוסף הנתונים. הזנת למחרת ועדכני מהיר
כן כמו מקוונת בצורה סטטיסטיים דיווחים להפקת שאילתות
בתי שירות ממערכת המועברים אסירים נתוני בקליטת הוחל

הקיימות. במערכות ושילובם הסוהר

נתוני של מקוונת לקליטה תכנה פותחה  התעבורה במערכת
הרכב בעלות קובץ שופר התנועה. מלשכות דרכים תאונות
הקבצים עדכניות רמת לשיפור מאמצים ונעשו גנוב רכב וקובץ

הרישוי). משרד עם (בשיתוף

מיחידות העדכונים לביזור כלים פותחו  תקן כ"א מערכות
המערכות פיתוח הושלם כן כמו והמרחביות. המחוזיות כ"א

והכשרות. משטרתיים מקצועות נתוני לקליטת

המייע מקומיות מערכות פיתוח הושלם  מקומיות מערכות
המ ביחידת ת''א, פליליות תביעות במפלג התהליכים: לות
ביחידת תלונות, תיקי אחר למעקב  הציבור תלונות על מונה
 התחבורה ובמחלקת הנעדרים פרטי קליטת  הנעדרים
עיבוד מערכות התווספו כן כמו המשטרתי. הרכב צי לניהול

נוספות. מיחידות תמלילים
הלוגיסטיקה נושא למיחשוב מכרז ונערך דרישה מפרט הוכן
הזוכה החברה תקבע 1987 בתחילת היבטיו. בכל במשטרה

הממוכנת. המערכת בהקמת ויוחל במכרז
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תקציב
\_ ע

1986 לשנת ישראל משטרת של הישיר המקורי התקציב
תוקצבו דולר מליון 34.6 עוד דולר. מליון ב98.8ו הסתכם
וגורמים שטחים (תקציב חוץ מגורמי בהכנסה מותנית כהוצאה

מאובטחים).

986ו בתקציב ושימושים מקורות
ישראל משטרת לתקציב השימוש ויעדי המקורות פירוט להלן

דולרים): (באלפי 1986 לשנת

המקור
תקציביהשימו'ט

שכר
תקציבי
קניות

תקציב
הפיתוח

סה"כ
כללי

הדנ3א י

198,800 5,860 47,400 145,540
8,855 300 3,555 5,000
15,925 370 2,515 14,040
8,865  1,835 7,030

ישירה הוצאה
מותנית הוצאה

השתתפויות
שטחים השתתפות

233,445 6,530 55,305 171,610 סה"כ

1986 בתקציב המסגרת סיכומי עיקרי
ב150 קוצץ 1986 לשנת ישראל משטרת של האדם כח שיא
זאת ;1985 לשנת המאושר כחאדם שיא לעומת משרות
של כ"א שיא מסתכם זה לאור הממשלה. להחלטת בהתאם

משרות. ב15,585 1986 לשנת ישראל משטרת
זו ובמסגרת דולר מליון ב1.5 קוצץ ישראל משטרת תקציב

האדם. כח משיא משרות 150 כאמור הופחתו

דולר מליון בכ13.6 תוגבר ישראל משטרת של השכר תקציב
לשכר השוטרים שכר של מלאה השוואה על ההחלטה ליישום

בצה''ל. הקבע משרתי
25 המונה בירושלים, תיירות משטרת הוקמה 1986 בשנת
משטרת מסד''כ הוקצו אדם כח תקני 12.5 מתוכן שוטרים
האדם. כח לשיא כתוספת ניתנו נוספים תקנים ו12.5 ישראל
5 מקומיים, לשוטרים משרות 11 ב תוגברה בשטחים המשטרה
הועדה להמלצות בהתאם זאת קשר; מכשירי ו15 רכב כלי

בשטחים., המשטרה שתתי לבחינת
הועברה הרשב"ג של הממוכנת המערכת להפעלת האחריות
של בהיקף נוסף תקציב הועבר כך ועקב ישראל למשטרת

המערך. לאחזקת דולר אלף כ500

תשלו ונגבו שונים לחייבים נשלחו חשבוניות 900 חשבוניות.
בקבלת המדור מטפל בנוסף ש"ח. מיליון כ13 של כסך מים
בהם ציבור מוסדות ו13 ממשלה משרדי מ14 הכנסות
פעולות כ1,000 המדור ביצע כן כמו שת"מים. 185 מועסקים
טיפול בוצע משכורת. ופקדונות פצויים, עקולים,. בנושא:
מעקב מס, זקיפות  טלפון חשבוניות ב1,800 שוטף חודשי
הטלפון באמצעות בנלאומיות לשיחות באשר ובירורים
הזכאים ישובים ל345 תשלומים מעביר המדור המשטרתי.

בטחונית. תאורה בנין לכך

משכורות
ותוספות שכר בתשלום משכורות מדור טיפל 1986 בשנת
ובתשלום פעיל בשרות משטרה אנשי לכ17,000 נלוות
בכ35,000 המדור טפל כן כמו גמלאים. לכ6,500 גמלאות
לכ1,350 פטורין ופצויי הוונים פרישה, ומענקי אישיים שינויים

מהשרות. פורשים

בדבר לעבודה הארצי הדין בית ידי על שנתן הדין פסק בעקבות
 80 אפריל לתקופה שכר להפרשי המשטרה אנשי זכאות
תוספות ועדכון דרוג") ("רה השכר בדרגות שינוי בגין 82 אפריל
וגמל שוטרים לכ25,000 תשלומים בוצעו ודריכות, פעילות

ופצויים). הוונים מענקים, הפרשי (לרבות אים
שמירת המשך את מחדש הממשלה אשרה 1985 שנת בסוף
בצה"ל. הקבע משרתי שכר לבין השוטרים שכר בין ההשוואה
השכר מבנה 1986 אפריל מחודש החל שונה זאת לאור
השכר תוספות לפיו. הצה"לי, למבנה והותאם המשטרתי
התוספות במקום אחוזיות כתוספות משולמות המשטרתיות

.31.3.86 עד קיימות שהיו השקליות
המאפ חדשה דווח שיטת המשכורת במדור הופעלה זו בשנה
הוא בו השוטף בחודש בשכר המועסק לשוטר תשלום שרת

עסק.
בתחולה לפנסיה כרכיב הפעילות וותק תוספת הכרת לאור
אותרה מ1.3.86 תמריץ ותוספת מ1.10.84 רטרואקטיבית

בהתאם. הפרשים ושולמו הזכאית האוכלוסיה
שכר טבלאות של רב מגוון בהכנת המדור ממשיך עברו כבשנים
ובה התקציביות) המשמעויות (לרבות שונות, בהתפלגויות
לקבלת כעזר המשמשים חודשיים סטטיסטיים דוחות פקת

השכר. בנושא החלטות

המחוזיות הכספים יחידות
הכפופות מטה יחידות מהוות המחוזיות הכספים יחידות
להמציא תפקידן המשטרה. לחשבות ומקצועית פיקודית
זה ובכלל וליחידותיו המחוז לשוטרי מידיים כספיים שרותים
בהתאם כספית, השלכה לה שיש פעילות, לביצוע הדרכה
הכספים יחידות בפעילות הדגש והוראותיה. החשבות לנוהלי
 ויחידתו המשטרה איש לנוחיות תגובה, מהירות על מושם
פעילו בביצוע מתמצה פעילותן עיקר הכספים. לנוהלי בכפוף
מודיעין הוצאות תשלום קטנות, קופות באמצעות דחופות יות
מהעסקה הכנסות גבית שונים, אישיים תשלומים וחקירות,

קנטינות. ובקורת בשכר
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התנועה. חוקי אכיפת מבצעי לביצוע ש"ח אלף 210 הוקצו
המודיעין, למערך יעודי ציוד לרכישת ש"ח אלף 610 הוקצו
והתחנתיות. החקירה ערכות להשלמת וציוד מו"מ לצוות
למעבדות וטכני מדעי ציוד לרכישת ש"ח אלף 430 הוקצו

הפלילי. הזיהוי
משטרת של הממוכן המערך לפתוח ש"ח אלף 1,470 הוקצו

ישראל.

אחזקה בסעיפי חסר תקצוב
שהיתה בפועל ההתיקרות כי התברר הכספים שנת במהלך
ההתיקרות ממקדם חרגה המשטרה של ההוצאה במרכיבי
היתה החריגה ההתיקרות .1986 לתקציב האוצר ע''י שאושר
עקב ניכרת בצורה עלו שמחיריהם האחזקה סעיפי ב4 במיוחד
כלי לביטוח בהוצאות המדובר הממשלה. של מכוונת מדיניות
ציבורית, בתחבורה שוטרים לנסיעות הבית, לאחזקת רכב,
ב6.4 מסתכם אלו בסעיפים הגרעון היקף וטלפונים. לדואר
שר סיכם הכספים שנת של האחרון הרבעון לקראת דולר. מליון
התיקרות פיצוי יינתן למשטרה כי האוצר שר עם המשטרה
מול בלבד חלקי זה פיצוי דולר. מליון כ5 של בהיקף מיוחד

אלו. סעיפים ב4 ההתיקרות

אפסנאות

הרחבה ועל לאזרח השירות שיפור על דגש הושם 1986 בשנת
תנאי לשיפור השוטר לרווחת ומזון ציוד בפריטי והעמקה

עבודתו.

מזון
בהתאם השוטרים לכלל מזון לספק המאמצים נמשכו השנה
וחדרי מטבחים אין שביחידותיהם לשוטרים לקריטריונים.
ניכר שיפור חל חוץ. גורמי באמצעות כלכלה סופקה אוכל
מפאת במבצעים. משטרה אנשי ובכלכלת עצורים בכלכלת
מלון בתי עם ההתקשרות השנה הוגבלה תקציביות מגבלות
לחסכון שהביאו חליפיים לינה מקומות ואותרו שוטרים להלנת
שקמיות לתפעול שק"מ חברת עם ההתקשרות הורחבה כספי.
של נוספת להגדלה האפשרות ונבדקה המשטרה, ביחידות
בשל וזאת קנטינה רווחי הקטנת חשבון על השקמיות מספר
ביחידות נוספות שקמיות לפתיחת התקציביות המגבלות
המשט ליחידות אוטומטיות שתיה מכונות הוכנסו המשטרה.
רמת לבדיקת צוות מונה מספרן. את להגדיל כוונה ויש רה
המפעי האזרחיים הקבלנים ידי על לשוטרים הניתנת השירות

השוטר. בתי את לים

ו 986 תקציב מחירי
מייצגים בו המחירים דהיינו שנתי כתקציב נבנה 1986 תקציב

השנה. כל לאורך ממוצעים מחירים
1986 לתקציב ,1985 מקורי תקציב ממחירי המעבר מקדמי

להלן: כמפורט האוצר ע"י נקבעו

מעבי מקדם
באחוזים הנושא

1,669
1,767
1,533
1,666

לשכר הוצאות
בארץ לקניות הוצאות
בחו''ל לקניות הוצאות

לפיתוח הוצאות

חדשים בשקלים ישראל משטרת תקציב נתוני
,1986 לשנת התקציב נתוני פירוט להלן דלעיל המקדמים לאור

ש"ח: באלפי

סה"כ
כללי פיתוח

סה"נ
רגיל

השימוש
קניות שכר המקור

331,470 9,730 321,740 78,910 242,830 ישירה הוצאה
14,750 500 14,250 5,920 8,330 מותנית הוצאה
28,226 616 27,610 4,190 23,420 השתתפויות
14,785  14,785 3,055 1,730 שטחים השתתפות

389,231 10,846 378,385 92,075 286,310 סה"כ

לאור שתופשר כרזרבה שוריינו הישיר, בתקציב מההוצאה, 30/0)

.(1986 במהלך החזויה בפועל התיקרות

1986 בתקציב להתחייב הרשאה
להתחייב הרשאות אושרו הפיתוח ובתקציב הקניות בתקציב
להת ליחידות יאפשר זה הסדר סעיפים. של ארוכה בשורה
שימומנו ושירותים מוצרים לרכישת ,1986 בשנת עוד קשר,

.1987 מתקציב

986ו בתקציב שתוכננו נושאים
לקידום תקציבים הוקצו 1986 לשנת ישראל משטרת בתקציב

להלן. מפורטים שבהם שהעקרים ותוכניות נושאים
מהתק קטנועים ו30 רכב כלי 502 להחלפת משאבים הוקצו
הכנסות במסגרת תוכננו נוספים רכב כלי וכ100 הישיר ציב

חוץ. גורמי והשתתפויות
ובציוד חבלה בציוד הצטיידות להמשך ש"ח כמליון הוקצו

החבלנים. של המינון רמת לשיפור
מעצר בתי של והכשרה שיפוץ להמשך ש''ח אלף 900 הוקצו

המשטרה. ביחידות מעצר ותאי

על לפיקוח ואמצעים ציוד לרכישת ש''ח אלף 212 הוקצו
התנועה.

שנתית הרב בתוכנית נוסף שלב לביצוע ש"ח אלף ו ,685 הוקצו
''אסנת''). (תוכנית והשליטה הקשר מערך לשיפור
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השיקום והועמק במסגריה ציוד פריטי יצור מגמת נמשכה אלה.
המלאכה. בבתי הציוד פריטי של העצמי

המיכ ושוקם באבוכביר המעצר בבית מיטות ושופצו שוקמו
מאמצים נעשו השונות. ביחידות סוגיו כל על המטבחי שור
נשק כלי ונמכרו נזקים גרימת או נשק אבדן של מקרים למניעת

ומהחרמות. מעודפים שהצטברו שונים

פריטים וכן חדשים פריטים השנה נרכשו ההצטיידות בתחום
9 אפ.אנ אקדחי 2,193 נופקו ביניהם: תקנים והשלמת להחלפה
היום הקיימים שונים מסוגים האקדחים את המחליפים מ"מ
בהתאם מג''ב למערך קרב חגור ניפוק הושלם במשטרה.
המנשא את המחליף חי''ר מנשא לשירות הוכנס לתקנים.
נמשכה מג''ב. יחידות לכלל בשלבים מנופק והוא האמריקאי
מדוכות גז, רובי של תקנים והשלמת גז בציוד ההצטידות מגמת
מהטלסקו חלק והוחלפו שופרו הפגנות. לפיזור ואיפוד לרובים
חגור ניסוי הסתיים חדישים. בטלסקופים הקיימים הישנים פים
בחגור הסיירים יצויידו 1987/8 שנה"ע ובמהלך לסיירים חדש

החדש.

בינוי
שירותי במתן והנכסים הבינוי מחלקת המשיכה 1986 בשנת
כחלק הן השונות, המשטרה ליחידות ואחסון תחזוקה בינוי,
שנקבעו יהודיים פרוייקטים במסגרת והן השוטפת מהעבודה

זו. לשנה לביצוע
תנאי שיפור פרוייקט השנה נמשך השוטפת העבודה במסגרת
והוכשרו ביחידות ומזגנים גז תנורי הותקנו במסגרתו העבודה,
השירות שיפור פרוייקט נמשך מתגברים. לכוחות מגורים חדרי
תחנות ושיפוץ יומנאים חדרי הכשרת כלל אשר לאזרח
מדינה, לעדי דירות להכשרת הבינוי עבודות נמשכו משטרה.
החשמל חיבור והגדלת למרכזיות ותשתית צנרת התקנת
גנרטורים. ורכישת מעצר תאי ומיגון שיפוץ השונות, ביחידות
בדיקות נערכו באנרגיה. לחסכון מיוחד דגש הושם השנה
לכלל הסברה פעולות ובוצעו ומים חשמל לצריכת דוחודשיות

בנושא. המשטרה אנשי
החלו ביניהן: פעילויות מספר השנה בוצעו הנכסים בתחום
והכשרתו ''ניב" ביה''ס מבנה שכירת על חיפה עירית עם מגעים
המשטרה תחנות שטחי מדידת החלה בחיפה, השוטר לבית
המתקבלים הארנונה חשבונות עם השוואה לצורך הארץ בכל
חמש בסגירת טיפול נעשה מקומיות. ומועצות מעיריות
וחודש לבעלים המבנים והחזרת הערבי במגזר משטרה נקודות

חדשים. תפיסה צווי והוצאת "עמיל" בנושא הטיפול
בוצעו זו לשנה לביצוע שנקבעו יהודיים פרוייקטים במסגרת
 הכוללים בבא"ר ביתנים שיפוץ הבאות: הבינוי עבודות
לקורס משרדים הכשרת מחשב, ללימודי מענ"א ביתן הכשרת
לשכת בינוי המשטרה; מוזיאון בהקדמת א' שלב וסיום קצינים
ביתני הכשרת הירקון; מרחב של כללי שיפוץ חיפה; גיוס
הכשרת ההבראה; ובבית במכללה חדשה ותשתית מגורים
כולל מלאכה בתי הכשרת ;1 סמ"ג מג''ב יחידת עבור יפו תחנת

ביחידה. ובניה השמל

ציוד
של עבודתו תנאי שיפור המשך על דגש הושם 1986 בשנת
חוקרים לכ764,ו חוקרים ערכת נופקה זו במסגרת השוטר,
על שנערך צרכים לאיתור נרחב סקר היה לחלוקה כשהבסיס
חדיש, סניטרי ציוד נופק השוטר רווחת בתחום מח"א. ידי
לחלוקת הקריטריונים הורחבו לניידות, טרמוקנים הושלמו
ובתה ומנרסות צופן מנעולי נופקו חשמליות, כתיבה מכונות

בתחנות. המתנה פינות ניפוק ליך
ראשי מערך לכל מקצועיים עיון ימי קויימו ההדרכה בתחום
שני וקויימו המשטרה ביחידות והאפסנאים הניהול לשכות
והידע. הרמה המקצועי, השלב להעלאת מקצועיים שלב מבחני
הסתיים 1985 בשנה"ע שהחל חדשים משטרה במדי הניסוי
להכנת נערכת מח"א חדשים. למדים המעבר על והוחלט
במדים ישראל משטרת כלל להצטיידות והמפרטים הדרישות

החדשים.

חימוש
בכלי מונע טיפול בוצע מומשה, 1986 לשנת האחזקה תוכנית
בתחומים ביקורת ונעשתה והתחמושת האופטי הציוד נשק,
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קיימים כדוגמתו אשר ממוחשב אלקטרוני מקרוסקופ רכישת
בעולם. שניים רק

נתקבלו פריטים, כ40,000 ברכישת מרו''מ טיפלה 1986 בשנת
תקציב בעלות המחלקות מכלל לקנייה דרישות כ1,060
ע"י בוצעו הרכש מכלל הזמנות כ130 הזמנות. כ1,720 והוכנו
דולר. אלף ועשרים מליון בכשני הסתכם היקפן ישיר, יבוא
בכעשרים שהסתכמו חשבוניות בכ7,670 השנה טיפלה מרו"מ

ש"ח. מליון וחמישה
בסכום וממ''ן משהב"ט באמצעות רכב כלי 446 נמכרו השנה
רכבים לרכישת שמשו ההכנסות ש"ח. כ2,430,000 של כולל

חדשים.

תחבורה
רכב כלי 21 ישראל, משטרת של הרכב לצי נוספו 1986 בשנת
על ישראל במשטרת הרכב מצבת עומדת כיום שונים. מסוגים
הוחלפו השנה קטנועים. אופנועים כולל שונים רכב כלי 2,693
חולקו להחלפה. המיועדים 1,100 מתוך רכב כלי 505 הוזמנו או
רכב כלי כ500 ובמקביל ליחידות, חדשים רכב כלי כ500
775 מעשיים, נהיגה מבחני 619 נערכו מהיחידות. הוחזרו שונים
משטרתיים. נהיגה רשיונות 1,491 ונופקו עיוניים נהיגה מבחני
קציני ע"י פתע בקורות ו3ו3 יזומות ביקורות 43 נערכו השנה

בתעבורה. הבטיחות

סוג פי על דלק לצריכת מפורטים מפתחות הוכנו 1986 בשנת
הרכב.

רכב. לכלי תיקון פעולות 89,261 סה''כ בוצעו בסדנאות
לחידוש בחוליה שונות. תיקון הוראות 258 נפתחו במסגריה
בהם במקומות תיקון. פעולות 2,866 נפתחו ואביזרים מנועים
רכב למסירת ניסוי השנה נעשה משטרתיות סדנאות אין

חוץ. במוסכי לתיקון משטרתי
קורסים, נערכו לסדנאות, חדיש ציוד הוכנס השנה במהלך
חשמלאות רכב, במכונאות מקצועיים ומבחנים השתלמויות
חוברות 3 והופצו טכניים ומפרטים נספחים הוכנו ופחחות,

מקצועיות.

ומכירות רכישות
קיצור שאיפשרו הכלים לשיכלול מרו''מ פעלה 1986 בשנת
מטא''ר מחלקות ע"י לקנייה" "דרישות הגשת מעת זמן משכי
התקשרות  הינה הקיצור משמעות ההזמנות. הכנת לשלב ועד
כתרומה שירותים להספקתטובין יצרנים ספקים עם מהירה
בקושי לחוש מבלי ישראל משטרת של השוטף לתפקוד
ביעילות הרכישות תקציב וניצול מחד, אמצעים שבחוסר

גדולה.
התמחות הבאים: לתחומים מרו"מ ידי על השנה ניתן רב דגש
במכרזים זוכים מספר קביעת המחירים; על הפיקוח בחוקי
את להוזיל מתמדת, לתחרות להביאם במגמה  השנתיים
ניהול חילופיים; אספקה מקורות מספר ולהבטיח המחירים
התקציב של יעיל לניצול להביא במגמה  מכרז לאחר מו''מ
במכרזים, כדין שזכו לאחר אף ספקים עם מו''מ מרו"מ ניהלה
השימוש הורחב למשטרה; כספי לחסכון הביאה התוצאה
הסברה לאחר שפורסמו, המכרזים במסגרת טכניים במפרטים
הביאה ובכך מטא''ר במחלקות מרו"מ שערכה מתאימה
על הוגנת תחרות קיום תוך שנרכשו המוצרים איכות להעלאת
מחו"ל חלפים לרכישת הזמנות אחד; משותף מכנה בסיס
מבעוד ההזמנות הכנת להתחייב, הרשאה תקציב על התבססו
ההוצאות התקציב; שנת בתחילת החלפים לקבלת גרמה מועד
מרו"מ החלפים. להגעת בסמוך הניעו היבוא בגין המתחיבות
בשנת עוד ובדרישות בהזמנות הכספיות היתרות שחררה
ועדה הוקמה התקציב; של יעיל ניצול ואפשרה זו תקציב
יגרמו מסקנותיה אשר מחולט, רכב וסילוק אחסון לבדיקת
בהתאם האופרטיביות, היחידות על משמעותית להקלה
בנושא. יטפלו ממ"ן או משהב"ט אם יוחלט למסקנותיה

ביניהם: מיוחדים בפרוייקטים מרו"מ טיפלה 1986 שנת במהלך
ההצטיי לקראת והערכות חדשים מדים פרוייקט קידום המשך
מדגם הפגנות, לפיזור וקסדות סיירים, חגור הזמנות דות;
לחוקרים; ציוד הזמנת שפירית;  משמר ספינת רכישת משופר;
טיפול אחר; רווחה וציוד המתנה פינות של שוטפת אספקה
סיום במבי; רובוטים לרכישת טווח ארוכת בהתקשרות
;1984 5 תקציב בשנת שהחלה .א.? האקדחי ההצטיידות
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ביניהם: מחלקתיים, בין בצוותים השתתפו היחידה אנשי
מבקר והמלצות השגות לאור התנועה מערך את שבדק הצוות
חוקי אכיפת מדיניות על מרקוביץ דו"ח בדיקת המשטרה,
במשטרת הכוחות סדר בחינת הערבי, במנזר והבניה התכנון
וצוות מאובטחים גופים עם ההתקשרות תנאי בחינת ישראל.
השוטרים קרנות לחברת המשטרה בין הסדר על והמליץ שבחן

ב"נעורים''. ההדדיות הזכויות בענין
ביניהן: ובינמשרדיות פנימיות בועדות חברים היחידה אנשי
(חיפוש, משטרתיים אמצעים בענין חוק להצעת הוועדה
לקביעת הבינמשרדית הוועדה מוצגים); תפיסת מעצר, עיכוב,
הדנה עובדיה, של הסנגוריה בהוצאות המדינה השתתפות
או: פלילי לדין המובאים משטרה אנשי של סיוע בבקשות
ועקב כדי תוך ידם על שנעשו מעשים בגין אזרחי בדין נתבעים
לא פיצויים לתשלום הבינמשרדית הועדה תפקידיהם; מלוי
משטרתית ועדה כך; בשל וניזוקו החוק באכיפת שסייעו נשים
במהלך נפגע הפרטי שרכושם משטרה לאנשי פיצויים לתשלום
וגימלה פיטורין לפיצויי משטרתית ועדה תפקידם; מלוי ועקב

■;;■;; ,:^$, ■ ".4 . י מהמשטרה. שפוטרו למי

נגד שהוגשו בעתירות טיפלה היחידה  לנג"צ עתירות
בחינת העובדתי, החומר איסוף כלל הטיפול המשטרה.
בניסוח וסיוע המשטרה, עמדת גיבוש המשפטית, ההתייחסות
המשט פעילויות למגוון התייחסו העתירות התשובה. תצהירי
בסכסוכי המשטרה התערבות הפגנות, עסקים, רשוי ביניהן: רה
למשמעת, בביתהדין הרשעה בעקבות שוטר פיטורי עבודה,
בחומר עיון זכות בשטחים, פולשים לפינוי משטרה סיוע
להעניק המשטרה סרוב בתלונה, לטפל המשטרה סרוב חקירה,
המשטרה סרוב קטין, החזקת בענין דין פסק בביצוע סיוע
התערבות שאלת מסויימת, בחקירה מטיפול חוקרת להעביר
והיקף המשטרה של למשמעת ביתהדין בהחלטות בג"צ של

ועוד. זו להתערבות העילות

בהצעות טיפלה היחידה  משנה וחקיקת ראשית חקיקה
תיקונים בהם המשטרה, לעבודת הנוגעים חקיקה, לתקוני
אחר, ממשלתי משרד שביוזמת תיקונים המשטרה, שביוזמת
עמדת את היחידה גיבשה זה בנושא לחוק. פרטיות והצעות
מוצעות, הוראות ניסחה השונות, ההצעות לגבי המשטרה
הצורך לפי השונים, הממשלה משרדי בין התיקון להפצת פעלה
לעניני שרים ועדת בדיוני בינמשרדיים, בדיונים והשתתפה
דבר לאותו הקשור בכל השונות הכנסת ועדות ובדיוני חקיקה
אנשי עם אחת בעצה הלשכה, אנשי עבדו היתר בין חקיקה.
השימוש לתקנות מוצע נוסח על והמשפטים, הבריאות משרדי
להעברת חוק בהצעת בחקירה, זכרון רענון  בהיפנוזה
המשטרה, של למשמעת מביתהדין שוטרים של שפיטתם
(מעצר הפלילי הדין סדר פקודת לתיקון בהצעה לביתהמשפט,
עבודה בענין העונשין חוק לתיקון בחוק מוצגים) וחיפוש,
עבודת פקודת להחליף הבאה  מאסר במקום המשק לתועלת
בתיקון המשטרה, לפקודת בתיקונים הטיפול בהמשך עונשין.
ובהענקת סתר, האזנת בתקנות הכללית, המשטרה קרן תקנות
לבעלי משפטיות פעולות לביצוע והרשאות שוטר, סמכויות

תפקידים.

משפטי ייעוץ

ייעוץ מתן כדלקמן: בנושאים היחידה עסקה 1986 בשנת
בביצוע המשטרתיות השטח וליחידות למטות משפטי
חקיקה לבג"צ, עתירות בוועדות, וייצוג השתתפות תפקידיהן,
והסכ מכרזים ונהלים, קבע פקודות משנה, וחקיקת ראשית

ואחרות. כספיות תביעות מים,

היחידה  המשטרה וליחידות למטות משפטית והנחיה ייעוץ
בכל השונות, המשטרה ליחידות משפטי ייעוץ במתן עסקה
על ניתנות הדעת חוות וסמכויותיה. המשטרה לתפקידי הנוגע
המשפטי לייעוץ היחידות פניות בעקבות הן היחידה, אנשי ידי
הנחיה קבלת לשם או הפרק על העומד אקוטי מקרה בשל (אם
הצורך לאור היחידה ביוזמת והן בנושא) לטיפול כללית
בפסיקה, שבדין, חידושים, בעקבות השונות היחידות להנחות
ומסקנות מלקחים או לממשלה, המשפטי היועץ בהנחיות
המשפטיות הנורמות קביעת ענינן, העבודה. במהלך שהופקו
לחוק בהתאם תהא המשטרה שפעילות כך המשמר על ועמידה
במישור לעבודתה הסמכות ומקור בסיס המשמשים ולפסיקה
הקשור ובכל לשוטרים המשטרה בין לציבור, המשטרה שבין

המשטרה. בניהול
דעת חוות היתר, בין היחידה, אנשי ידי על ניתנו השנה במהלך
הפגנות בנושא וטיפול רישוי וחיפוש; מעצר הבאים: בנושאים
ושיפוט מינהליים צווים באכיפת המשטרה סיוע ותהלוכות;
חסיון תעודות עריכת הפלילי; מהמרשם מידע מסירת יים;
הוצאת המצדיקים לשיקולים הקשור בכל היחידה והכוונת
המשטרה; שברשות במסמכים עיון רשות מתן כאמור, תעודה
שוטרים, פיטורי לענין המלצות וגימלאים; שוטרים זכויות
בדיקת נגדם; אחרים משמעת אמצעי נקיטת או השעייתם
על הממונה של בדיקה ותיקי בודקות וועדות בודק קצין תיקי
למשמעת ביתהדין של הדין פסקי בחינת הציבור; תלונות
העונש; המרת או לאישור סמכותו לענין המפכ"ל בפני והמלצה
חובת למשמעת; הדין בית של השפיטה וסמכות היקף
המשטרה סמכויות אליה; שהגיעו בתלונות לחקור המשטרה
עמדה בקביעת סיוע מסוכנים; בצעצועים הטיפול בנושא

ועוד. ח''כ של עקרוניות לשאילתות

בדיונים חלק נטלו היחידה אנשי  בוועדות וייצוג השתתפות
הכנסת בוועדות שרים, בוועדות המשטרה את וייצגו פנימיים
למשטרה הקשורים בנושאים בינמשרדיות וישיבות ובוועדות

כפרטים. בה ולמשרתים כחיל
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הציבור בתלונות הטיפול

נגד המוגשות התלונות בכל מטפלת הציבור לתלונות היהידה
מעשים שענינן כיחידים, שוטרים, נגד או כנוף המשטרה

פלילי. תיק בגינם נפתח שלא ומחדלים
כלל את ומבקר מנחה המפקח, המקצועי הגוף היא היחידה
המחוז הנפה, המרחב, ברמות במ''י, הציבור תלונות מערך
בין ומתאמת כמקשרת היחידה משמשת לכך בנוסף ומג"ב.
על הממונה באמצעות המשטרה, למשרד המפכ''ל לשכת
קולטת היחידה הציבור. לפניות הנוגע בכל מיוחדים, תפקידים
המוג והשאילתות היום לסדר הדחופות ההצעות כל את גם
תיאומים, ולאחר המשטרה, עבודת ענינן אשר בכנסת, שות

לשר. המוגשות תשובה, הצעות מכינה ובדיקות בירורים
 המשטרה של פעולתה שטחי כל את כולל בתלונות הטיפול
שלא תפקיד ביצוע שוטרים, של הולמת בלתי התנהגות
או סביר בלתי בכוח ושימוש המידות, בטוהר פגיעות כשורה,

 מוצדק. בלתי
במשמרות האזרח בהיות אירע אשר בכוח, שימוש בגין תלונות
הארצית ''החוליה ידי על מטופלות חקירה, בעת או המשטרה
בעקבות הוקמה אשר בכוח" שימוש בנין תלונות, לבירור

סירוטה.  איתן ועדת המלצת
היחידה ע"י המיושמת איתןסירוטה, ועדת של נוספת המלצה
ההנחייה להעמקת הרצופה הפעילות היא הציבור, לתלונות

להצעות והתייחסה טיפלה היחידה  ונהלים קבע פקודות
בנושאים ונהלים פקודות להוצאת או ונהלים פקודות לשינוי
פקודות בהוצאות או בתיקון הצורך כה. עד הוסדרו שלא
והמל בהנחיות ובפסיקה בדין שינויים לאור נבע אלו ונהלים
לאור וכן אחרים, נופים או לממשלה המשפטי היועץ צות
הלשכה התייחסות העבודה. במהלך שהופקו ומסקנות לקחים
נוסח הצעת של בדרך או הערות, של בדרך דעה, בחיווי היתה
הקבע פקודת הוכנו: השאר בין אחרים. ע"י שהוצעו לתיקונים
נוהלי צווים, בביצוע המשטרה סיוע משטרתי, דיור בענין
ידי על פליליות עבירות וביצוע סוכנים עם הסכמים חתימת

אדם. כוח ובנושאי סוכנים

המכרזים, בוועדות חברים היחידה אנשי  והסכמים מכרזים
באספקטים בדבר הנוגעים את ומנחים ממכרז פטור ובוועדות
הטיפול בדרכי המכרז, בפירסום הקשור בכל המשפטיים
סייעו היחידה נציגי לגופה. ובהתקשרות שהתקבלו בהצעות
איתם הגופים עם ההסכמים בעריכת המכרז תנאי בניסוח
חלק בנטילת טובין, או שירות לרכישת המשטרה מתקשרת
דעה וחווי ובהנחייה ההתקשרות, לשלב המקדים ומתן במשא
ההסכם חתימת שלאחר בשלב המתעוררות הבעיות בכל

ההתקשרות. מתנאי הנובעות
הרשאי משפטי כגוף המשטרה  ואחרות כספיות תביעות
בגין ולתבוע להיתבע והניתן ופיצויים, חובות ולתבוע להתחייב
או אנשיו ופעולות פעולותיו עקב שנגרמו ורכוש גוף נזקי
להן, צד שהיא חוזיות התקשרויות ובגין לאנשיה או לה שנגרמו
תנאי בקביעת עבודה שכר בתשלום החייבת כמעבידה וכן
ונתבעת תובעת הינה  המשטרה אנשי זכויות ובשמירת עבודה
בתביעות מטפלת המשפטי הייעוץ יחידת למיניהן. בתביעות
בקביעת העובדתי, החומר באיסוף מתבטא כשהטיפול אלו
המשטרה, ומדיניות הפסיקה החוק, לאור המשטרה, עמדת
החומר בהעברת או ביתהמשפט לכתלי מחוץ סכסוכים בישוב

המשטרה. פעילויות למיגוון לפרקליטות הרלבנטי
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משטרה קהילה קשרי

גורמים עם שיתוף תוך פועלת משטרה קהילה לקשרי היחידה
שיתוף הגברת הבאות: המטרות להשגת בקהילה שונים
חיובית תדמית ופיתוח קונפליקטים לצמצום ההדדי הפעולה
הציבורית והפעילות המודעות פיתוח ישראל; משטרת של
בטחונו והגברת רכושו על האזרח הגנת עבירות; מניעת לנושאי
המשטרה. ידי על לציבור הניתן השירות ויעול שיפור האישי;
המשטרה יחידות עם בשיתוף היחידה, פעלה 1986 בשנת
במסגרת מטרותיה ולהשגת לקידום ובשטח, במטות השונות,
עיון ימי הסברה, ועבירות, עבריינות למניעת יזומים מבצעים

מיוחדים. ואירועים ציבור יחסי וסדנאות,

קהילה לקשרי היחידה פעילות השנה התמקדה המטה ברמת
ושודרו הופקו  ההסברה בנושא הבאות: בפעולות משטרה
במסגרתן הרדיו ובשידורי טלביזיה בתוכניות משטרה" "פינות
לגורמי ילק"מ בנושאי הרצאות ניתנו המשטרה. עבודת הוצגה
יריד במסגרת המשטרה תצוגת אורגנה ציבור, וגורמי המשטרה
תנועה קשר, מז"פ, מג"ב, החבלה, מגזרי הוצגו בה ירושלים
ובני חינוך התנדבות, קהילה, גורמי של ביקורים נערכו ועוד,
קהילה קשרי הסברת על דגש שימת תוך במטא"ר נוער
המשטרה. עבודת מתחום מקצועיים נושאים והצגת משטרה
יופץ אשר חדש משטרה אלבום של ההכנה עבודת הסתיימה

ולשוטרים. לאזרחים כשי

לב תשומת אליו הממקד בכוח, השמוש בנושא וההדרכה
אחרים מטה גורמי עם בתיאום  פועלת היחידה רבה. ציבורית
כן כמו זה. ורגיש חשוב בנושא המפקדים אחריות לקביעת 
שוטרים של קודמות" ''הרשעות על נתונים ריכוז ביחידה נעשה

בכוח. השימוש בנושא
לנושאי המודעות והגברת ההדרכה פעולת נמשכה השנה
מעצרים או כדין שלא מעצרים וביצוע בכוח פסול שימוש
הירוידות את משמשת זו פעילות ענינית. מוצדקים שאינם
למעשה הלכה המיושמים לקחים, להפקת כבסיס בשטח
מספר ולהקטנת מחד המקצועית הרמה להעלאת והתורמים

מאידך. התלונות
תיקי 2,174 הציבור לתלונות ביחידה נפתחו ,1986 בשנת
1.70/0 של ירידה ,1985 בשנת תיקים 2,212 לעומת תלונות,
.16.50/0 והיתה ב1985 שחלה הירידה למגמת המשך המהווה
שימוש בנושא היו תלונות 1,594 שהתקבלו: התלונות סך מתוך
בגין התלונות כל סך מתוך אשתקד, 1,578 לעומת בכח,
הארצית. החוליה לטיפול הועברו תלונות 594 בכח, שימוש
נמצאו מתוכן תלונות ב2,217 הטיפול הסתיים 1986 בשנת
(לעומת 17.70/0 שהן בחלקן, או בעיקרן, מוצדקות תלונות 393

התלונות. כל מסך (1985 בשנת 21.50/0

בנין היו תלונות 1,684 הסתיים, בהן שהטיפול התלונות מתוך
בעיקרן, מוצדקות נמצאו תלונות 238 כשמתוכן בכח שימוש

ב1985). 0/ס16.4 (לעומת %4.1ו. שהן בחלקן, או
וגימל מהמחוזות מסופחים קצינים בסיוע הארצית, החוליה
מתוך תלונות ב720 טיפול סיימה זו, למטרה שגויסו אים
שנותרו כך קודמות, משנים ברשותה שהיו הרבות התלונות

החולפת. מהשנה תלונות 350 ברשותה
אשר עצמאי ממוכן נתונים בסיס היחידה לרשות עומד השנה
התיקים תנועת אחרי ומהיר יעיל מדוייק, מעקב יאפשר
סטטיסטיים נתונים הפקת יאפשר כן כמו בהם. והפעילות
לימוד לצורך רבה, במהירות שונים, חתכים לפי מדוייקים,

לקחים. והפקת
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ביקורים 160 בוצעו 1986 במהלך  עבירה בקורבנות טיפול
ותקיפה. רכוש לעבירות קורבנות שהיו אזרחים בבתי

חשובה יעד אוכלוסיית מהווים הנוער בני  בנינועו הפעלת
אשר כאוכלוסיה הן קהילהמשטרה, קשרי בתחום ביותר
לעשייה חשובה תרומה מהווה ההתנדבותית פעילותה
למשטרה לקרבה שיש כאוכלוסיה והן בקהילה, המשטרתית
הופעלו העבודה שנת במשך לעבריינות. התדרדרותה ולמנוע
עבריינות מניעת בתחום שונות בפעילויות בנינוער אלפי
ביה''ס רכוש על לשמירה  רכוש" ''נאמני במבצעים: ועבירות,
סיוע  תיקונים" "סיירות הלימודים; שעות ולאחר בחופשות
תלמי  ''תלמ''ת'' ותחזוקתיים; טכניים בנושאים לקשישים
לשמירה  חופים'' ''משמרות דרכים; תאונות למניעת דים
קשישים, לאימוץ נוספים ובמבצעים ובבריכות, רחצה בחופי

ועוד. הסברה דפדפות חלוקת מיגון, פעילות

י <י

של השונים למגזרים עיון ימי 20 השנה התקיימו  עיון ימי
התנד משטרה, בנושאים: חוץ גורמי בשיתוף ישראל משטרת
לאזרח, שוטר בין חיובי ומגע דימוי חינוך, וקהילה, בות
קורבנות הישראלית, בחברה האשה קידום נוער, עבריינות
נושא לקידום מיוחד דגש הושם העיון ימי במסגרת ועוד.
קיום של חדש בפרוייקט והוחל לאזרח המשטרתי השירות
מוקד ואנשי ליומנאים לאזרח שירות ''שיפור בנושא סדנאות

במשטרה".

בשי פעלה ילק"מ  ולמתנדבים מצטיינים לשוטרים פרסים
משרד ''בצלאל" לשכת ''רוטרי'', כגון: שונים חוץ גורמי תוף
ולמתנד מצטיינים לשוטרים פרסים להענקת ועוד, התיירות
שוטרים 38 זכו אלו במסגרות מגוונים. פעילות בתחומי בים
סיוע נוער, בני עם עבודה בתחומים: הצטיינות ופרסי בתעודות
ו3 מתנדבים נוער בני 6 זכו בנוסף, התיירות. וקידום לזולת
''שבוע במסגרת התנדבותם על הצטיינות בתעודות כיתות

."1986 הילד
המשט עבודת בתחום הפעילות בוצעה השטח יחידות ברמת
על  הכפרי במגזר שונות: משטרה יחידות ידי על בקהילה רה
סגל ידי על  העירוני במגזר במג''ב; היישובים משמר ידי
שכונה, וקציני נוער עובדי ומבוגרים, בנינוער מתנדבים משא"ז,

הנפות. שוטרי ידי על  הירוק לקו שמעבר בישובים
הרכוש על ההגנה בתחום הפעילות נמשכה זו שנה במהלך
פיתוח על דגש הושם הקהילה. עם הקשר והידוק ושמירתו
עבירות כקורבנות בסכון אוכלוסיה בקרב הפעילות והעמקת
לקירובם בנינוער ובהפעלת ובודדים, קשישים  בעיקר
בוצעו זו במסגרת לעבריינות. התדרדרותם ומניעת למשטרה
הקשר להידוק ומבצעים ועבריינות עבירות למניעת מבצעים
הרכוש הגנת הן: שבוצעו העיקריות הפעולות הקהילה, עם
רכב כלי 7,250 מוסדות, 520 דירות, 16,530 סומנו  ושמירתו
ישובים ב122 סומנו הכפרי במגזר אופניים. זוגות ו2,260
הרצאות 2 20 ניתנו חקלאי. ציוד לרבות ומשקים, דירות
דפדפות, כ250,000 והופצו רכוש, על ושמירה המיגון בתחום
רכוש סימון עבירות, מניעת בנושאי הסברה וחוברות כרזות

אחרים. ונושאים

רבה חשיבות רואה ישראל משטרת  בקשישים הטיפול
בטחונם בטיחותם, בהגברת הקשור בכל בקשישים בטיפול
עבירה. למעשי קורבן היותם ובמניעת ובסביבתם בביתם הפיזי
רשויות ממשלה, משרדי בשיתוף הינה המתקיימת הפעילות
כללה זה בתחום הפעילות התנדבותיים. וגופים מונציפליות
ביקורים 14,970 קיום קשישים, של דירות 1,385 מיגון השנה:
וביצוע המיגון בתחום הרצאות כ200 מתן קשישים, בבתי
תיקונים'', ''סיירות במסגרת נוער בני של פעילויות כ1,320
בוצעו בנוסף, בבתיקשישים. ובמכשור במבנה תיקונים לביצוע
מונעת, התנהגות בתחום וקבוצתית אישית והסברה הדרכה
ליד בטחון סיורי מצוקה, מערכות בהתקנת סיוע רכוש, סימון
חלוקת ביום בתידואר ואבטחת קשישים ליווי קשישים, בתי

הלאומי. הביטוח דמי
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העבודה שנת בסוף לתוקף שנכנסה החדשה הדוברות פקודת
מערך אנשי לכל ומחייב אחיד מנחה בסיס שימשה הקודמת,
השרות כי ככלל, לקבוע ניתן ישראל. משטרת של הדוברות
במיוחד ניכרת במידה שופר התקשורת, לאנשי בשטח שניתן
תחנות מפקדי זה בכלל מבצעיים, לדרגים אפשרות במתן
אירוע, לזירות תפקידם בתוקף המזדמנים מקצועיים וגורמים
הופחת כן עצמה. מהזירה ראשוני מידע לתקשורת למסור
ישראל משטרת לבין התקשורת מערכות בין החיכוך למינימום

והפצתם. הפרסום איסור צווי להוצאת ביחס
בהזרמת התקשורת אמצעי עם השוטף הקשר קיום לצד
התקשורת לקרוב מיוחד דגש השנה הושם משטרתית כרוניקה
היחידות עם ובמיוחד עמה ההכרות העמקת תוך המשטרה אל
מערך ההדרכה, מערך מז''פ, כגון: בציבור, דיין מוכרות שאינן
לקבל לציבור מאפשרת ההיכרות העמקת וכד'. המיחשוב
בעיותיה, השגיה, ישראל, משטרת על יותר אמיתית תמונה
אנשי בין מפגשים קויימו זו מגמה במסגרת וקשייה. לבטיה
מהמפגשים חלק לרמותיהם. משטרתיים גורמים לבין תקשורת
מהתפתחו כתוצאה הוק אד נערכים חלק עבודה, לשגרת הפכו
כתבים. תדרוך המחייבים ציבורי ענין בעלי ואירועים יות

עם הקשר להידוק יזומים פרוייקטים נעשו 1986 שנת במהלך
במגזר 35 מהם משטרה, קהילה ימי 108 נערכו ביניהם: הקהילה
קשישים. ובמועדוני בבתיספר בשכונות, והנותרים הכפרי,
משטרה תערוכות הוצגו המשטרה, תזמורת הופיעה במסגרתם
130 התקיימו המיגון. בתחום הסברה פעילות והתקיימה
לקהילה מקומיים מפקדים בין הקשר וחיזוק לקיום פעילויות
לציבור פתוחה" ו"דלת פתוחים" "ימים פתוח", טלפון ("קו
''ניידות 150 הופעלו ותשובות). שאלות וערבי ביחידות
קהילה שבתחום בנושאים הרצאות 852 ניתנו שכונתיות",
ולאירגונים לתלמידים לקשישים, הציבור, לכלל משטרה

הכפרי. במגזר ומפגשים הרצאות 102 מהן וולונטריים,

ישראל משטרת תזמורת
באירועים הופעות של רחב מיגוון השנה קיימה התזמורת
בסה''כ הקהילה. עם הקשר ולהידוק לקידום שונות ובמסגרות
בעיירות  הארץ רחבי בכל הופעות 146 התזמורת קיימה
בבתיאבות, הכפרי, במגזר בשכונות, הערים, בככרות פיתוח,
ממלכתיים בטקסים ציבורי, היבט בעלי באירועים ספר, בבתי

ספורט. ובתחרויות ומשטרתיים

ולגיטימי מוסמך מידע למסירת אמצעי משמשים אלה מפגשים
ומאפש דמוקרטי במשטר החשוב תפקידה למילוי לתקשורת
הקפדה תוך מבוקרת, בצורה המידע את למסור למשטרה רים
בהנחיות כמפורט אחרים לגיטימיים אינטרסים יפגעו לבל
מוצדקת בלתי פגיעה החקירה, טובת כגון הדוברות ובפקודות
הפרט. בצנעת פגיעה או מעורב, מוסד או פרט, של הטוב בשמו

וסיורים ביקורים עשרות וליווה אירגן תיאם, הדוברות מערך
היו המבקרים בין ישראל. משטרת של השונות ביחידות
תקשורת אנשי של שונים פורומים ומהעולם, מהארץ עיתונאים
התקשורת באמצעי ומנהלים עורכים בכירים, כתבים זה בכלל
שונות ממשטרות משטרה אנשי ובטחון, צבא אנשי השונים,
ממלכת וגופים מוסדות של רשמיים אורחים העולם, מרחבי

ואחרים. התנדבותיים ציבורים, יים,

דוברות

לתחומים הדוברות מערך ידי על מיוחד דגש ניתן 1986 בשנת
העמקת התקשורת, אמצעי עם השוטף הקשר שיפור הבאים:
המשמר על ועמידה ישראל, משטרת עם הציבור הכרות
מדוייקים יהיו ישראל למשטרת הנוגעים בתקשורת שפרסומים

האפשר. ככל והוגנים
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וזרועותיה ישראל משטרת של ארגוני מבנה
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סטטיסטיים לוחות

הפעילות היקף
המשטרתית

ז לוח
אחדים במגזרים המשטרתית הפעילות היקף

ו 986 ו 984

הפעילות 198419851986סוג

באחוזים  השינוי

1985/86 1984/85

י הציבורי הסדר לאבטחת גדול בהיקף 46739335110.7מבצעים 15.8
המדינה גבולות דרך ליוצאים נכנסים +4,438,1004,862,4005,112,957בדיקת 5.1 + 9.6
אישי לנשק רשיונות לקבלת בבקשות 10,93219,17118,204טיפול 5.0 +75.4

חקירה תיקי 252,245243,719227,209 6.8  3.4 תביעי. אי _ ועוונות +50,91856,72457,709פשעים 1.7 +11.4
משונות 2,2552,0901,81713.1מיתות  7.3

3,8513,7243,09916.8נעדרים  3.3
48,38149,50134,17231.0חטאים + 2.3
1,5641,4021,283דליקות 8.5 10.4

דרכים +.13,17312,77714,576תאונות 14.1  3.0
תעבורה +1,118,7641,236,8001,238,943דו''חות 0.2 +10.5

מאסר פקודות של לפועל +327,348349,387421,079הוצאה 2 0.5 + 6.7

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

1986 1975

רכב תעבורהעבירותועוונותפשעיםמורשיםבלי
תושביםל000,ותושביםל000,ותושביםל1,000

השינויהשינויהשינויהשינויהשנה
לשנההמספד לשנההמספרמשנה לשנההמספרמשנה לשנההמספרמשנה משנה

(באחוזים)(באחוזים)(באחוזים)(באחוזים)

19753,488,100+ 3.1122.4+ 1.469.8+ 5.1241.6+ 33.5
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
19783,733,000+ 1.9123.7+ 0.672.9+ 2.2234.0 1 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+ 2.2175.6+ 8.070.8+ 3.7243.9+ 15.9
19844,200,000+ 1.2181.9+ 3.672.2+ 2.0266.4+ 9.2
19854,250,000+ 1.2189.2+ 4.070.7 2.1291.0+ 9.2

19864,330,000+ 1.9194.2+ 2.665.8 6.9286.1 1.7

3 לוח
עבירות של קבוצות לפי  באחוזים וגילויים שנפתחו תיקים

ו1986 984

עבירות קבוצות

תיקים הבל סן באחוזיםבאחוזיםהשינוי גילויים

1984178519861984 ז985ז851985/861984 986

המדינה +9001,0041,085ביטחון 11.6+ 8.172.377.075.8
הציבורי 18,66218,56417,801הסדר 0.5 4.172.574.175.4

אדם +298311309חיי 4.4 0.664.158.260.8
אדם של 10,5489,99410,045גופו 5.2+ 0.576.880.481.5

+2,0522,1332,036מין 3.9 4.563.964.465.2
+143166140מוסר 16.1 15.763.679.565.0
4,4154,3665,155סמים 1.1+ 18.173.080.579.4
201,286193,856176,478רכוש 3.7 9.012.813.212.9
12,2211מרמה 1,18212,045 8.5+ 7.751.357.461.9

5981,1741,065+96.3כלכליות 9.381.388.886.2
+129163330מינהליות 26.4+ 102.573.684.788.8

(עוונות) 63742538033.3רישוי 10.683.878.884.2
+356381340אחרות 7.0 10.856.249.160.3

+252,245243,719227,209סה"כ 1.6 6.823.025.226.4

.22 ,21 ,20 בלוחות ניתן המלא הפירוט
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4 לוח
986ו  ומין גיל למי סמים בעבירות מואשמים*

נשיםגברים .

11העבירה 17עד  15 1412+ 181412 זר 17עד +5ז 18

בסמים שימוש

סמים וייבוא ייצור סחר,
סמים והפקת ייצור גידול

158 12

105 18

2,897

2,032

11

4 

11 . 

19

23

ן

315

236

■;■1

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

19861983

שפוטים. כולל

מכוניותהשנה
נוסעים

מכוניות
מסחריות

אופנועים
וקטנועים

רכב כלי הכל סך
שנגנבו

רכב מתוך גניבות
רכב חלקי וגניבות

1983

1984

1985

10,448
9,078
8,773

1,995
2,302

2,009

1,095
1,016

1,000

16,644

14,055
12,989

43,485
47,821
51,848

19868,6121,7421,15512.51848,153

בלבדי מנועי רכב

החוק ואכיפת עבריינים

חקירה ותיקי עבריינים
ו 986 ו 982

השנה

חקירה .תיקי עבריינים

נפתחו
תיקים

נתגלו שבהם
עבריינים

אחה
הגילויים

מבוגריםקטינים

הכל סן
עבריינים נקבהזכרנקבהזכר

1982

1983

1984

1985

220,817

239,830

252,245
243,719

50,096
55,090
60,369

61,511

22.7

23.0

23.9

25.2

483 6,757

480 6,171

489 6,922

510 6,528

5,703 35,442

6,004 38,598
6,882 42,996

6,830 44,310

48,385
51,253

57,289
58,178

1986227,20960,05026.46.10141843,7057,12057,341

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

19861982

השגה

הכל מתוךעבר"ניםסן הקטינים אחו)
העבריינים כלל

תיקי בכלל
החקירה

בתיקי
התפרצויות

תיקי בכלל
החקירה

בתיקי
התפרצויות

198248,3853,19915.037.1

198351,2534,01013.021.8

198457,2893,83212.938.5

198558,1783,66912.135.3

198657,3442,92611.436.6

8 לוח
עבריינים בתיקי הטיפול התפתחות

982ן986ו

שטרם תיקים
הטיפול הסתיים

בהם

תיקים
התביעה שבטיפול

המשטרתית

שהועברו תיקים
לפרקליטות

תיקים
שנסגרו

מואשמים
שזוכו

מואשמים
שהורשעו

הכל סן
תיקים

השנה
אחה
מסך
הכל

כמות
התיקים

אחוו
מסך
הכל

במות
התיקים

אחוז
מסד
הכל

כמות
התיקים

אחוז
מסו
הכל

במות
התיקים

אחוז
מסד
הכל

נמות
התיקים

אחוז
מסו
הכל

כמות
התיקים

אחוז
מסר
הכל

במות
התיקים

52.7 26,403 22.4 11,229 3.3 1,659 14.4 7,200 0.1 57 7.1 3,548 100.0 50,096 1982

53.0 29,237 20.7 11,389 4.0 2,191 13.9 7,679 0.2 96 8.2 4,498 100.0 55,090 1983

52.8 35,796 22.4 15,187 4.5 3,022 13.4 9,093 0.1 95 6.8 4,598 100.0 67,791 1984

50.3 33,913 21.8 14,725 5.2 3,498 14.4 9,678 0.1 101 8.1 5,472 100.0 67,387 1985

46.0 30,740 22.0 14,728 4.8 3,173 17.9 11,962 0.04 25 9.2 6,132 100.0 66,760 1986

9 לוח
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

ו 9861984

מאסר פקודות
משפט מבתי לפועלנתקבלו לפועלהוצאו הוצאו טרם

ז19841985198619841985198679841965 986

הכל 332,986סך 348,429423,184349,387 327,348421,07962,661 81,34564,190

63,353 80,626 פליליות מאסר פקודות
241,879 235,416 חוב איתשלום על מאסר פקודות
27,754. 32,387 למיניהן הבאה פקודות,

138,447

241,812

42,925

73,193 70,564

247,710 224,241

28,484 32,543

128,821

250,398

ו4 ,860

18,603 29,300

42,775 50,048
1,283 1,997

28,141

י34,129

1,920
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בדרכים התעבורה

0ו לוח
ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות

1985  1976

הכלהשנה סד
תאונות

תאונות
קטלניות

תאונות
קשות

תאונות
קלות

מספד
הנפגעים

האוכלוסייה
תאונות
ל00,000|

ונפגעים
תושבים

הנפגעיםהתאונות

197614,5055282,53811,43921,0293,556,800408591
197715,9345532,67212,70922,9073,650,000436627
197816,8215423,04713,23224,1503,773,000452649
197914,4134872,81011,11620,6303,831,200380540
198012,8333892,6249,82017,9943,885,135330463
198113,1933662,60410,22318,5923,977,000332467
198212,7363392,4349,96318,4614,060,000314455
198313,8423862,86110,59519,9484,150,000333481
198413,1733602,62010,19319,1004,200,000317455
198512,7773262,42210,02918,7104,250,000301440

198614,5763682,59411,61421,2044,330,000336.6489.7

ו 2 לוח
דרכים בתאונות המעורבים רכנ כלי

986ו

הרכב המעודניםכלי

הרכב כלי דדכיטבתאונותסוג

הכל מתיךקוף אחוז
הכל סך

פרטיות 14,42660.4מכוניות
משא 3,99316.7מכוניות

7993.3מוניות
1,4976.3אוטובוסים

אופנועים 1,4426.0קטנועים,
אחרים מנועיים רכב 6102.5כלי
אופניים ותלת 1,0644.4אופניים
לבהמות רתומות 350.1עגלות

המעורבים הרכב כלי 23,866100.0סה''כ

1ו לוח
המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

985ו986ו

השינוי19851986
באחוזים

דרכים +12,77714,576תאונות 14.1
+4,250,0004,330,000האוכלוסייה 1.9

(מנועיים)" מורשים רכב +804,000839,000כלי 4.3
כלי ל1,000 התאונות מספר

(מנועיים) מורשים +15.917,4רכב 9.4

הרישוי. משדד לפי אומדן מורשים, רכב כלי
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14 לוח
לסוגיהן דרכים תאונות

1986 ו 985

באחוזיםהכלסו

1985198619851986

נע ברכב 6,6227,67151.852.6התנגשות
חונה ברכב 1441471.11.0התנגשות

מהכביש 1111470.91.0ירידה
דומם בעצם 4695233.73.6התנגשות

בו פגיעה א> רגל הולך 3,7934,27029.729.3דריסת
רכב כלי בתוך בנוסע 6467195.14.9פגיעה

7408515.85.8התהפכות
92790.70.5החלקה

1601691.21.2אחר

12,77714,576100.0100.0סה"כ

3ו לוח
לתאונות הסיבות התפלגות

ו 986

הסיבות*הסיבות מתוךמקפד אחוז
הכל סך

מרחק שמירת 2,47416.1אי
רגל להולך קדימה זכות מתן 2,04013.3אי

הימין על שמירה 2,21214.4אי
רגל הולכי 1,56910.2התנהגות

עצור לתמרור ציות 1,3809.1אי
7655.0מהירות

לרכב קדימה זכות מתן 7074.6אי
הנוסעים 5093.3התנהגות
נכונה לא 4663.0פנייה
לאחור 4072.6נסיעה

אופניים רוכבי 3682.4התנהגות
כחוק שלא 2351.5עקיפה
לרמזור ציות 1891.2אי

1280.8שונות
הסיבות 1,88312.3שאר

15,332100.0סה"כ

התאונות. מספר לבין לתאונות שגרמו הסיבות מספר בין הבדל יש

15 לוח
וילדים מבוגרים  לסוגיהן דרכים תאונות נפגעי

19861982

השנה
הכל סך
נפגעים

קשההחגים קלפצועים פצועים

סו
הכל

רגלהולכי
נוסעים
ונהגים

סו
הכל

נוסעיםרגלהולכי
סןונהגים

הכל

נוסעיםתלהולכ
ונהגים

ילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים

198218,46138612443202173,1386444131,92116014,9371,96210,946 1,101928

198319,94843615748214173,5787804392,17418515,9342,18911,748 1,030967

198419,11040014141206123,3856784422,10116415,3251,98711,384 989965

198518,71038713825213113,1225684651,88920015,2011,83411,314 1,0001,053

198621,20441514636210233,3316344591,96327517,4512,04512,840 1,2011,365
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ו 6 לוח
הדרך סוג לפי והרוגים קטלניות תאונות

1986

הדרך סיג

הרוגיםתאונות

צומתצומת רגלנהגיםנוסעיםסה"כלא סה"כאתריסהולכי

ביום עירונית

בלילה עירונית
ביום בינעירונית
בלילה בינעירונית

3,766

1,392

530

214

4,925

1,505

1,576

668

8,691

2,897

2,106

882

15

10

56

31

25

18

46

31

88

48

21

251

128

76

123

88

הכל 5,9028,67414,5761121201821415סך

גיל קבוצות לפי 
ו 7 לוח

ונוסעים רגל הולכי
982ו986ו

 שנפגעו ילדים

הנפגעים הכלשנהסוג סך
נפגעים

רגל .הולכי ונהגים נוסעים

הכל ז40סך הכל45 40145סך

הנפגעים 19822,6621,5572511,3061,10525485כל ו
19832,6861,5171681,3491,169204965
19842,6121,4723011,1711,140266874
953וו19852,7541,4904481,0421,2643

19863,3591,6966111,0851,6634061,257

19826043202317512הרוגים
19836548153317215
1984524113281147
1985362512131174

19865936201623419

קשה 19825734137433916028132פצועים
19836244394739218522163
198460644210433816431133
198566546516530020037163

198673445917828127566209

קל 19822,0291,101157944928221707פצועים
19831,9971,030106924967180787
19841,954989184805965231734
19852,0531,0002717291,053267786

19862,5661,2014137881,3653361,029

אופניים. רוכבי בעיקר
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18 לוח
הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי

1986

הפגיער חומות
הנפגעים הכלסוג סך

קשההרוגים קלפצועים נפגעיםפצועים

רגל 1821,0933,2469,521הולכי
1121,0776,6597,848נוסעים

מכוניות 887715,6586,517נוהגי
אופנועים 101531,0151,173נוהגי
אופניים 171948031,014נוהגי

64377126אחרים

הכל 4153,33117,45821,204סך

ו 9 לוח
לפי בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

שנרשמו דו"חות
986ו

לסוגיהן הכלהעכירות מתוןסך אחה
הכל סן

67,2285.4מהירות
רגל הולכי 49,4744.0התנהגות

עצור לתמרור ציות 65,7605.3אי
מכניים 49,5794.0ליקויים
בטיחות 45,9873.7חגורות
נכונה לא 45,4693.7פנייה

44,2523.5איתות
נסיעה תוך קלות 30,8642.5עבירות

אחרים הוריה לתמרורי ציות 42,4563.4אי
תאורה 27,3112.2חוסר

הימין על שמירה 27,0072.2אי
לרמזור ציות 15,2801.2אי

נתיבים לחיצי ציות 27,2662.2אי
עשן 20,9191.7עבירות

כחוק שלא 19,1451.6מטען
עבירות 226,79018.3שאר

תנועת כדי תוך עבירות הכל 804,78765.0סך

חניה עבירות הכל 434,15635.0סך

עבירות הכל 1,238,943100.0סך
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מסכמים לוחות
20 לוח

העבירות סוגי לפי וגילויים תיקים
984ו986ו

חקירהת שנהםיקי הגילוייםתיקים באחוזיה9עדאחוז
עבריינים הגילוייםנתגלו העבירה סוג

1984198519861984198519861984198519861984/851985/86

התאגדות או 36464528433793.5התקהלות 77.882.2+ 15.711.3
ציבור במוסדות והפרעה 0.0*3232100.01קטטה

ברחוב והפרעה 1,11597397198988187890.5קטטה 88.790.4+ 1.8 0.1
גבול 2,2892,4072,1961,4641,4741,36361.2הסגת 64.062.1 2.8+ 0.9

ציבור עובד 112111100.0הכשלת 100.050.050.0
4,4714,4794,5663,4913,6453,74081.4איומים 78.181.9 3.3+ 0.5

■*
המעופט כלפי 4,0664,1053,9223,2353,4263,24683.5עבירות 79.682.8+ 3.9 0.7

:{ 15
11 והימורים1\ ,162משחקים 15018714513617890.7 89.595.2+ ן .2+ 4.5
.> הדת" כלפי 133018711636.7עבירות 53.833.317.1 3.4

19738722810124418163.0שוחד11 51.379.4+ 11.7+ 16.4
המשפחה כלפי 196867569645874.4עבירות 65.177.3+ 9.3+ 2.9

דרך חסימת רעש, 1,3411,28652125719122214.9מטרד, 19.242.6 4.3+27.7
הביטחון שירות כלפי 51610792404654760.7עבירות 78.351.117.6 9.6
ציוד  הביטחון כלפי 9351,4291,0316421,04080272.8עבירות 68.777.8+ 4.1+ 5.0

הציבורי הסדר כלפי אחרות 1,2451,6341,86282970377168.0עבירות 66.641.4+ 1.426.6
והכשלתו שוטר 2,0711,9501,981.1,7681,7361,78889.0תקיפת 85.490.3+ 3.6+ 1.3

מחמירות בנסיבות שוטר 989110292849692.3תקיפת 93.994.1 1.6+ 1.8

77867347575466.3רצח 61.074.0+ 5.3+ 7.7
ד/ 1%| לרצח" 12711812683576548.3ניסיון 65.451.617.1+ 3.3

169151381188.9הריגה 81.373.3+ 7.615.6
והריגה רצח 151022211110.0איומי 13.350.0 3.3+40.0

אדםגי חיי כלפי אחרות 19402913221255.0עבירות 68.441.413.413.6

חמורה גופנית 80276483758056361373.7חבלה 72.373.2+ 1.4 0.5

4 ציבור£ עובד 52059976246354268790.5תקיפת 89.090.2+ 1.5 0.3
* ציבור)//11 עובד (למעט 8,3407,8457,6276,4236,3166,23980.5תקיפה 77.081.8+ 3.5+ 1.3

פלילית ופחזנות 73966567452251953378.0רשלנות 70.679.1+ 7.4+ 1.1
ב* £נ1 שוואגי ומאסר כפייה :146חטיפה, 1211431175111875.2 80.182.5 4.9+ 7.3

אדם, של גופו כלפי אחרות עבירות ■290.0

באיומים או בכוח 22927022617417616765.2אונס 76.073.910.8+ 8.7
כחוק שלא ובעילה 87.968770767079.2אונס 80.580.5 1.3+ 1.3

הטבע כדרך שלא מין 85996973875687.9עבירות 85.981.2+ 2.0 6.7

בכוח3 מגונה 31936840320724328566.0מעשה 64.970.7+ 1.1+ 4.7
בכוח שלא מגונה 91188390956754855362.1מעשה 62.260.8 0.1 1.3

בפומבי1\11 מגונה 41640533421523619258.3מעשה 52.457.5+ 5.9 0.8
מין מחלות _33.100.0הפצת
אחרות מין 1112557258.3עבירות 45.540.0+ 12.818.3

לזנות 21301915281693.3סרסור 71.484.2+ 21.9 9.1
.1
בזנות1ז לעסוק 25524280.0שידול 100.040.020.040.0
ונות3 למעשה 25352322322091.4שידול 88.087.0 3.4 4.4

אחזקתו או בושת בית 16152114141893.3ניהול 87.585.7+ 5.8 7.6
ושידולם קטינים 74726533463363.9פיתוי 44.650.8+ 19.313.1

תועבה דבריי 4744685.7פרסום 100.00.014.385.7
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(המשך) 20 לוח

חקירה שנהםתיקי הגילוייםוזיקיס נאוזוויהפעראחה
ענד" הגילוייםיםגתנלז

הענירה סוג
1984198519861984198519861984198519861986/851985/86

זנות למטרת _1שוטטות

)
/

1_100.0_

מסוכנים בסמים 2,567שימוש 2,4583,0291,8482,0672,36580.5 75.278.1+ 5.3 2.4

3 מסוכנים3 סמים 1,789סחר 1,9492,1101,3701,4411,71980.5 70.381.5+ 10.2+ 1.0
וייבואם סמים 10ייצור 816771070.0 87.562.517.5 7.5

המוסר כלפי עבירות 1שאר 13111: .. 2100.0 100.066.733.3

חמורות בנסיב>ת 223שוד 24223512610612547.5 52.153.2 4.6+ 5.7
נשק) (בלי 266שוד 3092601269210434.6 40.840.0 6.2+ 5.4

פשע ביצוע לשם 10חימוש י":11899 590.0 81.862.5+ 8.227.5
גניבה לשם 115תקיפה 798023351830.4 29.122.5+ 1.3 7.9

416סחיטה 35830930174.3ק46440 77.275.3 2.9+ 1.0
למוסד או עסק לבית 17,377התפרצות 19,02316,1842,6342,5812,12214.9 13.813.1+ 1.1 1.8

דירה לבית 34,994~התפרצות 35,57630,6523,1392,7392,3447.8 8.87.6 1.0 0.2
פריצה כלי 331החזקת 39928134428523086.1 86.281.9 0.1 4.2

ציבור עובד ע"י גניבה 56ביצוע 715249513691.1 69.069.2+ 22.121.9
ועובדים/£ סוכנים ע''י גניבה 1,137ביצוע 95687073590669679.7 76.980.0+ 2.8+ 0.3
רשות1 ללא ברכב 12,989שימוש 14,05512,5181<5641,4811,53711.4 11.112.3+ 0.3+ 0.9

חלקים גניבת או רכב מתוך 51,848גניבה 47,82148,1531,6301,8421,7963.6 3.43.7+ 0.2+ 0.1
אופניים3 6,794גניבת 7,8315,5072001682042.5 2.63.7 0.1+ 1.2

2,583כייסות 1,8822,230561321425.1 3.06.4+ 2.1+ 1.3
אחרות 40,040גניבות 44,08135,2097,1676,744|:5,30316.8 16.315.1+ 0.5 1.7

גנוב רכוש 1,488קבלת 1,2801,1351,0481,198:^: 95180.5 81.983.8 1.4+ 3.3
גנוב רכוש 2,480החזקת 2,0422,1351,5281,8811<66975.8 74.878.2 1.0+ 2.4

1,367הצתה 1,5381,37231726428219.3 20.620.6 1.3+ 1.3
בזדון לרכוש נזק 17,076גרימת 22,63716,6614,4534,3774,34625.6 19.726.1+ 5.9+ 0.5

התפרצות או גניבה לשם 98שוטטות 855572774778.6 84.785.5 6.1+ 6.9
הרכוש כלפי אחרות 41עבירות 57553182143.9 5.338.2+38.6 5.7

ארנקים 836חטיפת 83877310772958.6 12.812.3 4.2+ 3.7
חקלאיות'1 1,291גניבות 91,65326535220.521.3+ 0.8

ובולים כסף 252זיוף 481477402315.9 14.615.6+ 1.3 0.3
והפצתם מסמכים 4,710זיוף 5,0184,3732,0452,2682,25348.2 40.851.5+ 7.4+ 3.3

ועושק 2,402מרמה 2,6502,2381,3281,4651,43561.0 50.164.1+ 10.9+ 3.1
כיסוי ללא שיק 3,272משיכת 4,0954,2602,5752,1932,86367.0 62.967.2+ 4.1+ 0.2
אחרות מרמה 546עבירות 4101,02731445888583.9 76.686.2+ 7.3+ 2.3

כלכליות 1,171עבירות 5801,0614681,04191588.9 80.786.2+ 8.2 2.7
פיסקליות 1עבירות 21213100.0 100.0100.0

אחרות 2עבירות 16116150.0 100.00.050.050.0

עירוניים3! עזר 1חוקי 1111100.0100.0__

2 נו
ה אחרות* מינהליות 162עבירות 1283299513729284.6 74.288.8+ 10.4+ 4.2

נפץ וחומרי תחמושת 217נשק, 37921134117518680.6 90.088.2 9.4+ 7.6
ג. וטלוויזיה3 6רדיו 12894766.7 75.087,5 8.3+ 20.8
1 ועסקים2 תעשיות 64מלאכות, 832467452270.3 80.791.710.4+ 21.4

אחרות רישוי 138עבירות 16313711711110580.4 71.876.6+ 8.6 3.8

עבירות*" 429שאר 40038423322324052.0 58.262.5 6.2+ 10.5

הכל"" 243,719סך 252,245227,20960,36961,51160,05025.2 23.926.4+ 1.3+ 1.2

ת''ד.  ברשלנות מוות גרימת את גם כוללים הנתונים העבירות בשאר י" אחרות. בגניבות נכללו 1984 בשנת חקלאיות גניבות
המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים ■
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21 לוח
חקירה תיקי
ו 986 ו 984

חקירה התיקינבאחוזיםהשינויתיקי 1מספר

העבירה תושביססוג ל00,000ז

ו1984198519861986/851985/861984 9851986

התאגדות או +364645התקהלות 2 7.8 2.21.1 0.81.0
ציבור במוסדות והפרעה 32קטטה 33.3_

ברחוב והפרעה 1,115973971קטטה 12.7 0.222.9 26.522.4
גבול +2,2892,4072,196הסגת 5.2 8.856.6 54.550.7

ציבור עובד 112הכשלת 

+4,4714,4794,566איומים 0.2+ 1.9105.4 106.4105.4
י ■£

המשפט כלפי +4,0664,1053,922עבירות 1.0 4.596.6 96.890.6
. 13
11 \1
15 11

והימורים 162150187משחקים 7.4+ 24.73.5 3.84.3
הדת כלפי +133018עבירות 130.8 40.00.7 0.30.4 +197387228שוחדוו 96.4 41.19.1 4.75.3

המשפחה כלפי 1068675עבירות 18.9 12.82.0 2.51.7
דרך חסימת רעש, 1,3411,286521מטרד, 4.1 59.530.3 31.912.0

הביטחון שירות כלפי 51610792עבירות 79.3 14.02.5 12.32.1
ציוד  הביטחון כלפי +9351,4291,031עבירות 52.8 27.933.6 22.323.8

הציבורי הסדר כלפי אחרות 1,2451,0341,862עבירות 16.9+ 80.124.3 29.643.0
והכשלתו שוטר 2,0711,9501,981תקיפת 5.8+ 1.645.9 49.345.7

מחמירות בנסיבות שוטר 9891102תקיפת 7.1+ 12.12.1 2.32.3

+778673רצח 11.7 15.12.0 1.81.7
נו

3 לרצח" 127118126ניסיון 7.1+ 6.82.8 3.02.9
* 16915הריגהב 43.7+ 66.70.2 0.40.3

והריגה רצח 151022איומי 33.3+ 120.00.2 0.30.5
אדםגי חיי כלפי אחרות +194029עבירות 110.5 27.50.9 0.40.7

חמורה גופנית 802764837חבלה 4.7+ 9.618.0 19.119.3
3 ציבור" עובד +520599762תקיפת 15.2+ 27.214.1 12.417.6

ציבור) עובד (למעט 8,3407,8457,627תקיפה  5.9 2.8184.6 198.6176.1
פלילית1* ופחזנות 739665674רשלנות 10.0+ 1.415.6 17.615.6
£ שוואגי ומאסר כפיה 146121143חטיפה, 17.1+ 18.22.8 3.53.3

אדם של גופו כלפי אחרות 2עבירות

באיומים או בכוח +229270226אונס 17.9 16.36.3 5.45.2
כחוק שלא ובעילה +879687אונס 10.3 9.42.3 2.12.0

הטבע כדרך שלא מין +859969עבירות 16.5 30.32.3 2.01.6
בכוחט מגונה +319368403מעשה 15.4+ 9.58.7 7.69.3

בכוח שלא מגונה 911883909מעשה 3.1+ 2.920.8 21.721.0
11
בפומביגי מגונה 410405334מעשה 1.2 17.59.5 9.87.7

מין מחלות 3הפצת

אחרות מין +11125עבירות 9.1 58.30.3 0.30.1.

לזנות +213019סרסרות 42.9 36.70.7 0.50.4
בזנות לעסוק +255שידול 150.00.10.1

1
זנות1ז למעשה +253523שידול 40.0 34.30.8 0.60.5
החזקתו* או בושת בית 161521ניהול 6.2+ 40.00.3 0.40,5

ושידולם קטינים 747265פיתוי 2.7 9.71.7 1.81.5
11
תועבה1י דברי +474פרסום 75.0 42.90.2 0.10.1

זנות למטרת 1שוטטות 

מסוכנים בסמים +2,4582,5673,029שימוש 4.4+ 18.060.4 58.569.9
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(המשך) 21 לוח

חקירה נאחוזיםחיקי התיקיםהשינוי מספר
העבירה תושביםלסוג 100,000

1985 ך841985?ו985/86ו198419861986/85 986
ו.
בני מסוכנים3 בסמים 1,789סחר 1,9492,110 8*2+ 17.946.442.148.7

מ וייבואם3 סמים 10ייצור 816+ 25.0+ 60.00.20.20.4
11 המוסר11 כלפי עבירות 1שאר 13*0.1

חמורות בנסיבות 223שוד 242235 7.8+ 5.45.85.25.4
נשק) (בלי 266שוד 309260 13.9 2.37.36.36.0

פשע ביצוע לשם 10חימוש 118 9.1 20.00.30.20.2
גניבה לשם 115תקיפה 7980+ 45.6 30.41.92.71.8

416סחיטה 464400 10.3 3.811.09.89.2
למוסד או עסק לבית 17,377התפרצות 19,02316,184 8.6 6.9452.9408.9373.8

דירה לבית 34,994התפרצות 35,57630,652 1.6 12.4847.0823.4707.3
פריצה כלי 331החזקת 399281 17.0 15.19.57.86.5

ציבור עובד ע"י גניבה 56ביצוע 7152 21.1 1.71.31.2ו.7
ועובדים11 סוכנים ע''י גניבה 1,137ביצוע. 956870+ 18.9 23.522.826.720.1
_|

רשות ללא ברכב 12,989שימוש 14,055.12,518 7.6 3.6334.6305.6289.1
\1
חלקים11 גניבת או רכב מתוך 51,848גניבה 47,82148,153+ 8.4 7.11,138.61219.9111.2
אופנייםב 6,794גניבת 7,8315,507 13.2 18.9186.4159.9127.2
2,583כייסות13 1,8822,230+ 37.2 13.744.860.851.5

אחרות 40,040גניבות 44,08135,209 9.2 12.11,049.5942.1813.1
גנוב רכוש 1,488קבלת 1,2801,135+ 16.2 23.730.535.026.2
גנוב רכוש 2,480החזקת 2,0422,135+ 21.4 13.948.658.349.3

1,367הצתה 1,5381,372 11.1+ 0.436.632.231.7
בזדון לרכוש נזק 17,076גרימת 22,63716,661 24.6 2.4539.0401.8384.8

התפרצות או גניבה לשם 98שוטטות 8555+ 15.3 43.92.02.31.3
רכוש כלפי אחרות 41עבירות 5755 28.1+ 34.11.31.01.3

ארנקים 836חטיפת 838773 0.2 7.8ך7.519.919.7
חקלאיות 1,291גניבות 91,653+ 28.00.230.438.2

ובולים כסף 252זיוף 48147 41.71.15.93.4
ן והפצתם3 מסמכים 4,710זיוף 5,0184,373 6.1 7.219.5110.8101.0
מ 3
* ■*■

ועושק 2,402מרמה 2,6502,238 9.4 6.863.156.551.7
כיסוי ללא שיק 3,272משיכת 4,0954,260 20.1+ 30.297.577.098.4
אחרות מרמה 546עבירות 4101,027+ 33.2+ 88.19.812.823.7

3 כלכליות3 1,171עבירות 5801,061+ 101.9 9.413.827.524.5
פיסקליות 1עבירות 23 50.0*0.1
אחרות 2עבירות 161 87.5~0.4

עירוניים עזר 1חוקי 11

אחרות מינהליות 162עבירות 128329+ 26.6+ 103.13.03.87.6

נפץ וחומרי תחמושת 217נשק, 379211 42.7 2.89.05.14.9
ג. וטלוויזיה3 6רדיו 128 50.0+ 33.30.30.10.2 נ 2. ועסקיםגי תעשיות 64מלאכות, 8324 22.9 62.52.01.50.5

אחרות רישוי 138עבירות 163137 15.3 0.73.93.23.2

עבירות 429שאר 400384+ 7.2 10.59.510.18.9

. הכל 243,719סך 252,245"227,209 3.4 6.86,005.85,734.65,247.3

אחוזים. מאות
אחרות. בגניבות נכללו 1984 בשנת  חקלאיות גניבות
ת''ד.  ברשלנות מוות גרימת את גם כוללים הנתונים

המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים
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22 לוח
ועבריינים עבירות  שנחי סיכום

1986

חקירה .תיקי עבריינים
מבוגריםקטיניםתיקים

העבירה הכלאחתשבהםתיקיםסוג סך
נתגלושנפתחו

עבריינים
עברייניםנקבהזכרנקבהזכרהגילויים

התאגדות או 453782.22התקהלות 211339165
ציבור במוסדות והפרעה 33_22100.0קטטה

ברחוב והפרעה 97187890.414קטטה 1441,1842931,635
גבול 2,1961,36362.17הסגת 1499682571,381

ציבור עובד 1^2150.01הכשלת

4,5663,74081.913איומים 1572,9785263,674
המשפט כלפי 3,9223,24682.830עבירות 1761,8624352,503

1 והימורים% 18717895.2427511290משחקים
■> הדת" כלפי 18633.366עבירות
22818179.414822170שוחד3

אדם חיי כלפי אחרות 755877.31442065עבירות
דרך חסימת רעש, 52122242.6114086137מטרד,

הביטחון שירות כלפי 924751.1211738עבירות
ציוד  הביטחון כלפי 1,03180277.81566618699עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות 1,86277141.410עבירות 6454286702
והכשלתו שוטר 1,9811,78890.312תקיפת 1021,2762641,654

מחמירות בנסיבות שוטר 1029694.12תקיפת 1315120186

735474.01רצח 81085122

לרצח§3 1266551.6583492ניסיון
151173.318615הריגה

והריגהו1 רצח 0ו221150.082איומי
אדם חיי כלפי אחרות 291241.42עבירות 2350479

חמורה גופנית 83761373.26חבלה 172830681,076
3 ציבורט עובד 76268790.27תקיפת 32583131753
5ג 1/
נ\ ציבור)** עובד (למעט 7,6276,23981.840תקיפה 6925,0061,0516,789

פלילית ופחזנות 67453379.12747046543רשלנות
1 שווא? ומאסר כפייה 14311882.53חטיפה, 911931162

אדם של גופו כלפי אחרות 20.0עבירות

באיומים או בכוח 22616773.91אונס 221723198
כחוק שלא ובעילה 877080.51אונס 658267

טבעיות_, בלתי מין 695681.21149464עבירות
בכוח3 מגונה 40328570.71מעשה 452204270

בכוח שלא מגונה, 90955360.8693873459מעשה
בפומבי12 מגונה וו33419257.517130מעשה 48

מין מחלות 33100.0415הפצת
אחרות מין 5240.0415עבירות

לזנות 191684.2סרסרות ■ י .11213
בזנות לעסוק 5240.0שידול 3ו2
זנות למעשה 232087.011213שידול

החזקתומ או בושת בית 211885.712223ניהול
ושידולםו_3 קטינים 653350.822628פיתוי
תועבהגי13 דברי 40.0פרסום _

זנות למטרת _שוטטות

מסוכנים בסמים 3,0292,36578.123שימוש 1702,8973153,405
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(המשך) 22 לוח

חקירה .תיקי עבריינים

העבירה תיקיםסוג
תיקים
מבוגריםקטיניפאחוזשבהם

הכל סך
עברייניםנקבהזכרנקבהזכרהגילוייםנתגלושנפתחו

עבריינים

3
ב מסוכנים3 בסמים 2,1101,71981.534סחר 1232,0382362,431
§ וייבואם3 סמים 161062.5111113ייצור

המוסר כלפי עבירות 3266.722שאר

חמורות בנסיבות 23512553.2281987233שוד
נשק) (בלי 26010440.02911710156שוד

פשע ביצוע לשם 8562.555חימוש
גניבה לשם 9וו801822.5315תקיפה

40030175.32929118338סחיטה
למוסד או עסק לבית 16,1842,12213.117התפרצות 764840201,641

דירה לבית 30,6522,3447.68התפרצות 283948461,285
פריצה כלי 28123081.9191291149החזקת

ציבור עובד ע''י גניבה 523669.228432ביצוע
ועובדים§ז סוכנים ע''י גניבה 87069680.012ביצוע 67665142886
_1
רשות* ללא ברכב 12,5181,53712.310שימוש 515617231,165
חלקים? גניבת או רכב מתוך 48,1531,7963.75גניבה 2164819711

אופניים 5,5072043.77522299גניבת
2,2301426.41543260כייסות

אחרות 35,2095,30315.169גניבות 6712,8076554,202
גנוב רכוש 1,13595183.84קבלת 1021,0521091,267
גנוב רכוש 2,1351,66978.23החזקת 811,104901,278

1,37228220.63הצתה 6428717371
בזדון לרכוש נזק 16,6614,34626.131גרימת 4793,3265684,404

התפרצות או גניבה לשם 554785.5219122שוטטות
רכוש כלפי אחרות 552138.222325עבירות

ארנקים 7739512.392019חטיפת
חקלאיות 1,65335221.36גניבות 7839447525

ובולים כסף 1472315.6122427זיוף
והפצתם מסמכים 4,3732,25351.510זיוף 331,0512111,305

ועושק 2,2381,43564.16מרמת 29690141866
מ כיסוי5 ללא שיק 4,2602,86367.23משיכת 21,3807272,112

אחרות מרמה 1,02788586.22857960667עבירות

3 כלליות1: 1,06191586.22עבירות 031,019ו7907
פיסקליות 33100.066עבירות

אחרות 1עבירות

נ: ב
3 עירונייםב עזר 11100.022חוקי

נ! *י
אחרות מינהליות 32929288.85עבירות 2440618453

נפץ וחומרי תחמושת 21118688.251694178נשק,
וטלוויזיה 8787.599רדיו

ועסקים תעשיות 242291.72020מלאכות,
אחרות רישוי 13710576.651052112עבירות

עבירות 38424062.52שאר 924019270

"* הכל 227,20960,05026.4418סך 6,10143,7057,12057,344

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

23 לוח
הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם אירועים

1986

24 לוח
הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי

ו 9861985

העבירות הכלקבוצות שומרוןסן יהודהנפח עזהנפת נפח

חקייה ועווני!?^ תביעהפשעים אי
15,195
2,203

6,708
2,030

4,100
164

4,387
ן

משונות 253847990מיתות
2434620177נעדרים
31,9314,4371,63425,860חטאים
523319דליקות

הכל 49,87713,3465,99730,534סך

הכל שומרוןסן יהודהנפת עוהנפת נפת
19851986198519861985198619851986

17,626 חקירה תיקי
12,773 עבריינים נתגלו שבהם תיקים
72.5 הגילויים אחת

15,195

11,508

75.7

7,973

5,880

73.7

6,708

5,315

79.2

4,219

2,527

59.9

4,100

2,747

67.0

5,434

4,366

80.3

4,387
3,446

78.6
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25 לוח
הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיק*

19861985

חקירה תיקי הכל שומרוןסך עזהנפתהודהנפתנפת

העבירות השינוי19851986קבוצות
198519861985198619851986באחוזים
1986/1985

הציבורי 3,3182,46425.71,8401,073612578866813הסדר
אדם :>■■35828221.259חיי 4815094149140

אדם של 2,8212,590גופו 8.21,5801,444416345825801
1107829.1482739222329מיו

+374388מוסר 3.7465593135235198
6,3485,38015.22,7362,3012,0151,8471,5971,232רכוש
+349492מרמה 41.01732439014686103

ופיסקליות 16214510.5471746896939כלכליות
3398076.42481914347727מנהליות

23218719.44637806510685רישוי
העבירות +606768שאר י26.633654513293138 /;:111ו

: הכל* 17סף ;62615,195 ;13.87,9736,7084,2194,1005,4344,387

המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות כל סך את גם כוללים הנתונים

27 לוח
 הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי

הנפות לפי
1986

26 לוח
 הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות

הנפות לפי
1986

הפגיעה נפתחומרת
שומרון

נפת
יהודה

נפת
עזה

סר
הפגיעההכל נפתחומרת

שומרון
נפת
יהודה

נפת
עזה

סו
הכל

קטלנית
קשה
קלה

46
291

145

54
198

99

65

178
264

165
667
508

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

52
392

351

61

252

315

66

224

523

179

868

1,189

הכל הכל4823515071,340סך 7956288132,236סך

51



ישראל משטרת
מה"דוקח"ר

ומורשת; חינוך ר מדו


