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המשטרה שר

ירושלימ

השר, אדוני

רוכזו זו בשנה .1988 לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדוח את לך להגיש מתכבד הנני
המדיני, מהמצב כתוצאה שהתרחשו האירועים עם בהתמודדות ישראל משטרת של מאמציה
על השמירה בהגברת הצורך עם ובעיקר הסמים בתחום הפשיעה גידול הציבורי, הסדר אירועי

הפנים. ביטחון

התאפשרו אשר אלה, לתחומים המשאבים מירב הפניית וחייבה המציאות כורח היתה זו פעילות
לתקנים במלואם הוחזרו לא 1987 בשנת שהוקפאו המופשרים התקנים 600 לוויסותם. הודות
הציבורי הסדר לשמירת כוחות קיום לאפשר כדי מחדש ווסתו אלא נלקחו, שמהם ולמשימות

במדינה. הפנים וביטחון

שיאי ו40 אדם כוח שיאי 300 של (בהיקף ב' רשת בתכנית שתוכנן כפי משאבים תוספת קבלת אי
לשנת העבודה ותכנית בעבר, שאושרו התכניות למימוש האפשרות את מאיתנו מנעו לשנה) רכב

זו. למציאות הותאמה 1988

תקנים 300 פורסמו ובמקומם ישנים תקנים 400 בוטלו המופשרים, התקנים של המחודש בוויסות
הסדר הפרות למוקדי ניידים התערבות כוחות לארגן כדי במשטרה, תקנים 100 ועוד הגבול במשמר

הירוק. הקו בתחומי

קיימות מג"ב פלוגות של סופי מיסוד לאפשר כדי אדם כוח תקני 287 עוד במשטרה בוטלו לכך נוסף
השנה קיבלנו זו לפעילות במקביל חיוניים. תקנים כ100 זו בשנה מוסדו כן .(1 וסמ"ג ר (כב',

בירושלים. התגבור כוחות ולאחזקת רכב כלי 50 לרכישת תקציבית תוספת האוצר ממשרד

המימשל, בנפות שוטף ביטחון אירועי בעיות על להתגבר לצה"ל לסייע ובמגמה אלה לפעולות מעבר
וחובה) (קבע מעורבות מג"ב פלוגות 3 חובה, אדם כוח תוספת בסיס על ישראל, משטרת הקימה
בעזה לחם, בבית מוקמו אלה פלוגות הביטחון. משרד מתקציבי מומנה ואחזקתן הקמתן שעלות

ובקלקיליה.

ולשמירה המוניות סדר הפרות עם להתמודדות כוחות סדר בניית בתחום המשטרה למאמצי נוסף
זו ובמסגרת בסמים, הלוחמה למשימת כוחותיה לתגבור ישראל משטרת פעלה הפנים, ביטחון על
בטייבה, משטרה תחנת של והקמה בנייה הסתיימה כן המרכז. במחוז בסמים ללוחמה יחידה הוקמה

המשולש. באזור יותר טובים משטרה שירותי מתן להבטיח כדי

מחדש ויסות חשבון על בוצעו בנפות) הגבול משמר פלוגות הקמת (מלבד הפעילויות שכל לזכור יש
הדבר פירוש אין ולפיכך המועדפות, למשימות והפנייתם אדם) כוח תקני (כולל המשאבים של
המשטרה עבודת בתחום לבעיות מענה לתת כדי זו בתוספת ואין המשטרה בכוחות ריאלית הגדלה

הקלאסיןן.

שיתאימו עדיפויות סדרי ולקבוע 1988 כבשנת להיערך ישראל משטרת על היה זה, מצב לאור
כוחות סדר פיתוח יאפשר לא המאושר שהתקציב מודעות תוך המשתנה, ולמציאות השטח לצורכי
שירותי ברמת פגיעה תוך הקיימים, הכוחות של שוטפת ואחזקה קיום רק אלא ההכרחית, ברמה

לאזרחים. משטרה

לנושאים ישראל משטרת של המועדפות המשימות נקבעו 1988 לשנת העבודה פקודת במסגרת
הבאים:

הכפרי. ובמגזר בירושלים המשטרה יחידות חיזוק .
הסדר על לשמירה הגבול) משמר לכוחות (בנוסף במשטרה ניידים התערבות כוחות הקמת .

הציבורי.



ניייד. עתודה ככוח להפעלה הגבול משמר כוחות תגבור .
חדשות. יחידות והקמת קיימות יחידות חיזוק ידי על בסמים הלוחמה הגברת .

תגובתית. לפעילות נאותה ברמה מענה מתן תוך יזומה, בפעילות המשטרה הפעלת .
בשטח. שוטרים נוכחות לתגבור שאיפה תוך הציבור, עם הקשר וחקוק שירותים שיפור .

אחוז והגדלת עבירות מניעת לצורך והטכנולוגית, האנושית המודיעינית, התשתית חיזוק .
הגילויים.

הבינעירוניים. באזורים התנועה על הפיקוח הגברת ידי על התנועה בנושאי הטיפול המשך .
מתוחכם. טכנולוגי בציוד שימוש כולל חדישות, הפעלה שיטות ויישום פיתוח המשך .

ישראל. במשטרת המיחשוב תכניות קידום .
הפרט. רווחת לשיפור המיועדים פרוייקטים קידום .

העבודה לשנת ישראל משטרת פעילויות עיקר התקציב, אילוצי ובמסגרת אלה יעדים על בהתבסס
כדלקמן: היו 1988

משטרת את חייבו ה12 לכנסת והבחירות הערבי במגזר הסדר הפרות אירועי  ואבטחה מבצעים
כוחות הוקמו כך לשם העדיפויות. סולם בראש ולהציבו לנושא מיוחדת לב תשומת להפנות ישראל
הפנים. וביטחון הציבורי הסדר על לשמירה המשטרה של והן הגבול משמר של ניידיםיהן התערבות
למערך במעבר הוחל החבלה. מערך פיתוח ונמשך הפגנות ופיזור לסיור בציוד ההצטיידות הוגברה ^

הרבגל. בשיטת קשר

מטה עבודות והוכנו המרכז במחוז בסמים ללחימה מחוזית יחידה הוקמה  בפשיעה הלחימה ^'■
המטה ומעבדות פלילי זיהוי לטכנאי הציוד חודש במחוזות. בסמים ללחימה קיימות יחידות לחיזוק

טייבה. תחנה הוקמה הארצי.

על בינעירוני, לפיקוח מורחבות תנועה יחידות שלוש והוקמו מחדש, איתן התנועה מערך  תנועה
תורפה במקומות וסמויה גלויה אכיפה מבצעי נערכו השנה גם הקיימות. התנועה יחידות בסיס
עבירות להנצחת וידיאו כגון: התנועה, בתחום חדיש מכשור ונרכש ובינעירוניים עירוניים בכבישים

מרחק. שמירת אי למדידת ווידיאו תנועה

במגזר פריסתו והורחבה הגבול משמר כוחות תוגברו האחרונים, הסדר אירועי בשל  הגבול משמו
ואדי באזור ופלוגה בירושלים התערבות פלוגות 2 הוקמו זו במסגרת הירוק. הקו בתחום הכפרי
המימשל בנפות ובאמצעים. אדם כוח שיאי ב30 בטרור ללוחמה היחידה תוגברה כן כמו ערה. "''ו
בביתלחם בעזה, שמוקמו ובמימונו, צה"ל של פיקוד תחת הגבול משמר פלוגות 3 הוקמו

ובקלקיליה.

לפעול המשטרה יכולת את הגבילה המקומיים מהשוטרים ל8<80 מעל של התפטרות  הנפות
ב100 בנפות המשטרה יחידות תוגברו המקומיים לשוטרים כתחליף הנדרש. בהיקף הנפות בשטח
הפעולות (מתאם הביטחון משרד היענות אי בשל בלבד, חלקי הינו זה תגבור ישראליים. תקנים <■''.

הכרחיות. תוספות למתן בשטחים)

לייעול חדשות הפעלה שיטות של וניסוי בחינה של המגמה נמשכה  המשטרה שירותי שיפור
לכל עצורים ליווי מערך של הקמתו סיום על השנה הושם כשהדגש המשטרה, של פעילותה

זו. ממשימה המשטרה תחנות את לשחרר כדי היחידות,

הלוגיסטי בתחום גם להיערך ישראל משטרת את חייבו שחלפה השנה אירועי  לוגיסטיקה
ייעודי ציוד מיוחד בתקצוב נרכש זו במסגרת ההמוניות. הציגורי הסדר הפרות עם להתמודדות
והשירותים המערכות כלל של שוטפת ואחזקה תפעול נמשכו במקביל הפגנות. ולפיזור לסיור

המאושרת. התכנית פי על הרכב צי החלפת ונמשכה ההכרחית, השירות ברמת במשטרה

ה"רבגל". בשיטת קשר למערכת במעבר הוחל  שליטה

והרחבת הלוגיסטיקה מערך מיחשוב כולל ישראל, במשטרת המיחשוב תכניות קידום נמשך  מיכון
וסטטיסטיקה. סיור תנועה, חקירות, של בתחומים המיכון

השנה ניתן עבודתו, ותנאי תפקודו אופן את בחייל, האדם כוח איכות את להעלות כדי  אדם כוח
וקרן שיניים, רפואת ביטוח ביניהם הפרט, רווחת לשיפור פרוייקטים המשך הבאים: לנושאים דגש
ההדרכה, מערך פיתוח המשך העבודה; תנאי שיפור פרוייקט המשך ; נזקקים לשוטרים הלוואות
מערך בפיתוח הוחל אקדמיים; בלימודים המשולב ומטה לפיקוד קורס של נוסף מחזור פתיחת כולל

מחשב. באמצעות הדרכה



1989 לשנת פעולה ותכניות תשים מגמות,

בשנת גם להיערך המשטרה על יהיה ,1988 בשנת ישראל במשטרת שחלה להתארגנות בהמשך
וחברתי, כלכלי לאומני, רקע על הסדר הפרות טל המתמשך המצב עם מקיפה להתמודדות 1989

הציבורי. הסדר על והשמירה הפשיעה בתחום השוטפת לפעילותה במקביל וזאת
ב5.5 המשטרה תקציב קוצץ ,1989 ינואר בתחילת שסוכמה החדשה הכלכלית התכנית פי על

כלהלן: בהרכב ש"ח מיליון
השכר). בתקציב ש"ח מיליון (כ1.4 משרות 50 קיצוץ .

והפיתוח. הקניות מתקציבי ש"ח מיליון 4.1 קיצוץ .
המשטרה כוחות לתיגבור המיוחדות, ההוצאות לכיסוי בלבד ש"ח מיליון 2 של תוספת .

ש"ח. מיליון בכ4 מוערכות אלה הוצאות כאשר אחרות, משטרה יחידות ע"ח בירושלים

מטלותיה, עם ויעילה מושכלת בצורה להתמודד המשטרה על יקשה המקוצץ התקציב כי ספק אין
לתת ביכולתה פגיעה היא מכך הנגזרת כשהמשמעות הכרחיים, עדיפויות סדרי לקבוע עליה ויהיה
נאות מענה לתת וכן המדינה, תשתית וגידול הפיתוח לתהליכי בהתאם נאותים משטרה שירותי

הצפויות. התחזיות בסיס על הפשיעה לבלימת
ההולכת המשטרה בעבודת פגיעה ניכרת היום וכבר נענו, לא תקציב לתוספת המשטרה דרישות
הלב תשומת מירב מתן את ומחייבים גוברים הסדר הפרות אירועי שכמות ככל ומחריפה

זו. משימה עם להתמודדות
הערבי במגזר הסדר הפרות במוקדי השמירה להגברת המשטרה משאבי מירב הופנו 1988 בשנת
ובמחוז הגבול במשמר ניידות התערבות ליחידות מהמחוזות הועברו אדם כוח תקני 687) ובירושלים

הצפוני).
בשנת שהחלו המגמות המשך על מצביעה 1989 העבודה בשנת המשטרה לפעילות המצב הערכת
ולו ציבורי, וסדר הפנים ביטחון על לשמירה מיוחד דגש יינתן 1989 בשנת גם מכך כתוצאה .1988

בפשיעה. הלחימה חשבון על גם
לביצוע להיערך הוחלט למשטרה, ומשאבים תקציבים לתוספת לצפות אין זה שבשלב העובדה לאור
תוך הקיימים, המשאבים במסגרת המשטרה של מחדש לארגון תכנית להכנת מקיפה מטה עבודת

השונות. למשימות עדיפויות קביעת

העיקריות המגמות

כדלקמן: תהיינה 1989 לשנת המשטרה של העיקריות המגמות לעיל, האמור על בהתבסס

משמר ושל המשטרה של ניידים התערבות כוחות מערך הפעלת  הפמם ביטחון על שמירה .
הקיימים. הכוחות בסיס על ארצית פרשים יחידת ארגון והשלמת הגבול

הפעילות והגברת עבירות, ולבלימת בפשיעה ללחימה המאמצים המשך  בפשיעה לחימה .
היזומה. המשטרתית

בחינת תוך הקיימים, הכוחות במסגרת בסמים הלוחמת לנושא דגש מתן  בסמים לוחמה ©

זו. למשימה קיימים משאבים להפניית אפשרות
האוכלוסייה להתפתחות בהתאם נאות, בהיקף משטרה שירותי מתן  משטרה שירותי .
המשאבים במגבלת בהתחשב נבחרים, לנושאים עדיפויות מתן תוך במדינה, והתשתית \

הקיימים.
המבצעים הסיור במגזר קיימות מבצעיות יחידות ותגבור חיזוק  השטח יחידות חיזוק *

.1989 בשנת שיסתיימו מחדש הארגון תכניות פי ועל החקירות, ובמגזר
שסוכמו כפי לכך, הדרושים המשאבים בקבלת (מותנה התנועה מערך חיזוק  התנועה מערך .
בעקבות  התחבורה במשרד בדרכים לבטיחות והמינהל המשטרה של משותפת בוועדה

הפרלמנטרית). הוועדה החלטות
משטרה שירותי למתן דגש מתן תוך המשטרתית, הפריסה צמצום  הנפות של מחדש ארגון .
חקלאיות גניבות למניעת סיור מחלקות הקמת ובמקביל ישראליים שוטרים בסיס על בנפות
תוספת בקבלת מותנה בנפות הארגון (שינוי צה"ל. במימון בנימין, ומטה עציון גוש באזור

המדיני). לקבינט בדרישותינו שפורטו כפי משאבים,
פלילי, זיהוי מודיעין, שונים: בתחומים טכנולוגית והצטיידות רכש פיתוח, המשך  טכנולוגיה .

התקציביות. המגבלות בשל המקוריות התכניות צמצום תוך חבלה, תנועה,



תקציבי מקיצוץ כתוצאה שנפגעו העיקריים הפרוייקטים אחד  אצבע טביעות מיכון .
הוקצו לא 1989 לשנת המתווה הצעת במסגרת אצבע. טביעות מיכון פרוייקט הינו המשטרה
מקורות לאיתור מאמץ ייעשה הנושא, חיוניות לאור זאת, אף על זה. לנושא תקציבים

הפרוייקט. מימוש שיאפשר מיוחדים, תקציביים
פעולה לשיתוף המיוחדות היחידות והרחבת מתנדבים יחידות פיתוח המשך  אזרחי משמר .
זיהוי עבריינות; למניעת יחידות ; במדים מתנדבים מיוחדות; תנועה (יחידות המשטרה עם
לתנועה המתנדבים מערך להרחבת התכנית את לציין יש וכו').במיוחד פרשים יחידת פלילי;

התחבורה). במשרד בדרכים לבטיחות המינהל (בשיתוף
החקלאי, במגזר במדים מתנדבים יחידות פיתוח המשך  הגבול במשמר במדים מתנדבים .

הגבול. משמר של ובהדרכה בפיקוח האזרחי המשמר של כיחידות שיופעלו

סיכום

להפנות ישראל משטרת את חייבו הפנים וביטחון הסדר הפרות בתחום האחרונים האירועים
נדרשה אלה מטלות בביצוע לעמוד כדי העדיפויות. סולם בראש ולהציבו לנושא מיוחדת לב תשומת
כוח תקני הקצאת בתחום והן המשאבים הקצאת בתחום הן מיוחדת, להיערכות ישראל משטרת
שהוקצו הסדר הפרות במוקדי שוטרים באלפי המשטרה נוכחות תוגברה זו במסגרת אדם.

בפשיעה. הלחימה בתחום החיונית פעילותם חשבון על אלה, למשימות
הסדר על לשמירה לבה תשומת את למקד ישראל משטרת היתה חייבת שבעטיה זו, מציאות
אם קודמות. לשנים ביחס המשטרתית בפעילות מהותי שינוי על מצביעה הפנים, וביטחון הציבורי
ביצוע כדי תוך הפנים וביטחון הציבור ביטחון על השמירה משימות את המשטרה ביצעה זו שנה עד
כוחותיה את להשקיע נאלצה היא (1988) זו שמשנה הרי בפשיעה, הלוחמה  העיקרי תפקידה
גם עסקה כך כדי תוך ורק הפנים, וביטחון הציבור ביטחון משימות בביצוע ובראשונה בראש

בפשיעה. הלוחמה  העיקרי בתפקידה
שמילאו והקצינים, השוטרים של המסורה לעבודתם הודות רק התאפשרה זו שפעילות ספק אין

וייעודם. תפקידם את במסירות
לבעיות הן שנתת, והגיבוי האמון ההבנה, על השר, אדוני לך והערכתי תודתי להביע אבקש לבסוף

אלה. בימים אתן מתמודדים שאנו הקשות למשימות והן שבשגרה

בברכה,

ניצב רב קראוס, דוד
הכללי המפקח



הפלילית הפעילות

מרכזיות: תופעות חמש בולטות 1987 לשנת ביחס 1988 שנת בנתוני
המסתכמת (עלייה 1987 בשנת מאשר יותר 5.0^.  1988 ב שנפתחו התיקים בכמות עלייה .

פליליים. תיקים 256,906 1988 ב נפתחו הכל סך תיקים). 12,152 ב
(עלייה העבירות מכלל 80^ כ המהווים רכוש, עבירות תיקי בסך במיוחד בולטת עלייה .
רכב. ומתוך רכב לגניבות הקשורות בעבירות ובעיקר ,(.s%3  תיקים 10,213 ב המסתכמת

פליליים. תיקים 204,046 רכוש בעבירות נפתחו הכל סך
עלייה חלה כן תיקים). 1,129) 28.8^' של בהיקף החמורה הפשיעה תיקי בכמות עלייה .

תיקים). 606) 0/><ר.§ של בהיקף אלימות עבירות בתיקי
בכמות עלייה כך ועקב בסמים הלחימה בתחום ישראל משטרת של היזומה בפעילות גידול .

תיקים). (ב498 בסמים שימוש עקב שנפתחו התיקים
 קודמת) משנה וגילויים תיקים כולל החוקרים, (תפוקת הגלויים התיקים במספר עלייה .

הקודמת. בשנה 70,044 לעומת תיקים, 71,289 התגלו 1988 בשנת
.25.4*  השנה הגילויים אחוז .

1988 1שנת התיקים התפלגות

1,836 ביטחון .1

17,744 ציבורי סדר .2

1,424 אדם חיי .3

אדם גוף .4
מין .5

סמים .6

רכוש .7

מרמה .8

10,210

1,970

6,345

204,046

10,817

2,514 אחר .9

; כלכליים בנושאים בחקירות השנה גם עסקה הונאה לחקירות הארצית היחידה  הונאה חקירות
לחו"ל; חוץ מטבע הברחות של בעבירות המדינה; כנגד שונים וגופים פרטים של מרמה במעשי

מחשב. בעבירות ציבור; עובדי של שחיתות בעבירות
את להשלים מאמץ נעשה איסוף. קציני גיוס ידי על היחידה של המודיעינית התשתית חוזקה השנה
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החדשים. למגויסים והשתלמויות הדרכה לערוך וכן הפנויים היחידה תקני כל איוש
לוויסות), נלוות (עבירות הבנקאיות המניות ויסות פרשת חקירת היו זו בשנה המרכזיות החקירות

לכנסת. הבחירות חוקי על עבירות וכן וזיוף, מרמה  שרון פלאטו פרשת

פרשות בחקירת השנה עסקה פשעים לחקירת הארצית היחידה  חמורים פשעים וזקירת
ביניהן: מסועפות,

שנסתיימה אביב, בתל לתעבורה השלום משפט בבית שחיתות לגבי החקירה השלמת .
משפט בית ומזכיר אביב בתל המחוזי המשפט בית מזכיר  העיקריים החשודים בהרשעת

בחקירה; מעורבים שנמצאו השופטים של לדין ובהעמדה לתעבורה השלום
כלי בגניבות חשודים מ30 למעלה בהם גניבתם, לאחר רכב כלי זיופי של שונות פרשיות .

חשודים; עשרות הורשעו ואף לדין והועמדו גנובים רכב כלי כ100 נתפסו וזיופם. הרכב
והחומר הושלמו החקירות אש"פ. אנשי עם ישראלים אישים מפגשי של חקירות סדרת .

לפרקליטות; הועבר
והעבריינים הושלמו החקירות הביטחון. שירותי עם צמוד פעולה בשיתוף חקירות סדרת .
" כך " פעיל ידי על בירושלים כנסייה הצתת ," הניצוץ פרשת " לרבות: והורשעו, נידונו

לאויב; ידיעות ומסירת בריגול חשודים של מקרים וכמה
ובתי הזייפנים כנופיות נתפסו שבהם מזויפים, דולרים והפצת זיוף של שתות פרשיות שתי .

הדפוס.

הכוללת חוקרת, צבאית משטרה עם פעולה בשיתוף שנערכה ומסועפת, מקיפה חקירה .
בצה''ל ומילואים סדיר משירות סיטונית להתחמקות בחשדות המדובר חשודים. מאות
(כמתווכים בצה"ל שונים תפקידים בעלי קצינים ובסיוע כוזבים רפואיים אישורים באמצעות
הליכי של שונים בשלבים נמצאים ואחרים לדין כבר הועמדו החשודים מן חלק מרכזיים).

והמשפט. החקירה

משטרה אנשי בחקירת פנים לחקירות היחידה המשיכה עברו, כבשנים השנה, גם  פנים חקירות
ציבור. לעובדי "חודיות עבירות הן בחלקן אשר למיניהן, פליליות עבירות בביצוע החשודים

כה, עד קיימת היתה שלא מודיעין קצין של משרה הוקצתה אדם, כוח בתקני היחידה הוגדלה השנה
משנה. ניצב בפיקוד יחידה לרמת הועלתה המיפלג ורמת

ותביעות חקירות

והתובעים, החוקרים של המקצועית הרמה העלאת הם ותביעות חקירות מחלקת של ייעודיה
מתוקף המתחייבות במטלות ומקצועי שוטף טיפול וכן והתביעה החקירה איכות את לשפר במטרה

מטה. יחידת היותה

פיקוח, תביעות; הנחיה; תחומים: ב4 ותביעות חקירות מחלקת פועלת משימותיה ביצוע לצורך

נוער. עבריינות ונעדרים; חקירות
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ראוי הקבע פקודות בין החקירות. בתחום שונות והנחיות הוראות קבע, פקודות נכתבו  הנחיה
"זיהוי הקבע פקודת של חדש לנוסח ההצעה ואת ושחרור" מעצר "עיכוב, הקבע פקודת את לציין
הנחיות של שוטפת והפצה כתיבה נמשכה כן כמו מחשב". ועיבודי אצבע טביעות  עבריינים
טיפול הבאים: הנושאים את היתר בין שכללו ופסיקה, חקירה ולקחי החקירות מחלקת והודעות
4 סעיף לפי בעבירות חקירה חי, זיהוי מסדר רכב, מוצגי וסילוק אחסון הבחירות, חוקי על בעבירות
לאומני, רקע על בעבירות דיווח אילמים, חרשים לשפת מתורגמנים טרור, מניעת לפקודת (ח)
הקמה שידור, בכבלים, טלויזיה בעבירות ודיווחים קטינים) (בגירים, לכליאה אסמכתא טופסי

והפעלה.
 ו המדינה, שירות נציבות לחוקרי עיון יום במרחבים, עיון ימי 4 נערכו ההדרכה. נושא נמשך השנה
חוק שוטרים, תקיפת כמו: בנושאים שיעור מערכי נכתבו מכס. לחוקרי תשאול סדנאות ימי 3

מתקדם וקורס ומטה לפיקוד קורס לחניכי הנחיות ניתנו כן ועוד. הצתה בזירת חקירה סתר, האזנות
תלונות, קבלת חקירות, משרד ניהול תביעה, מדיניות כמו: חקירתיים בנושאים פרוייקטים בכתיבת

ועוד. ועדים חשודים תשאול אופרטיבי, ככלי המחשב הפרט, וזכויות חקירה
חקירה, לצורכי בוידיאו שימוש בנושא שונים לגורמים מקצועיות דעת חוות גיתנו השנה במהלך
הבחירות, חוקי על בעבירות טיפול פרטיים, חוקרים חוק תזכיר המקוונת, המעצרים מערכת

אחרים. חקירתיים ונושאים

מגזר אנשי לכלל לחודש אחת המופץ בחקירות" "חדשות גיליון של ועריכה בכתיבה הוחל השנה
הלכות תמציתית בצורה ומביא ותובע חוקר כל של לידיו מגיע כללית, שתפוצתו הגיליון, החקירות.

החקירות. במגזר וחידושים הפסיקה החקיקה, בתחומי

משותף צוות הוקם הנושא. מיסוד לצורך בחקירות" "מיחשוב לנושא השנה הוקדש מיוחד מאמץ
למיחשוב מקיפה תכנית והציג היבטיו מכל הנושא את שבחן החקירות, ומחלקת התכנון אגף של

10 של והתביעה החקירה ביחידות לשימוש ההכנסה לרבות ישראל, במשטרת החקירות מערך
החקירות. מגזר לרשות העומדות ממוכנות מידע מערכות

נתונים לעיבוד למחלקה שונים נהלים וכן הפלילי, המרשם בתחום הנחיה הוצאה  תביעות
ושחרורים, מעצרים זיוף, כעבירות ומגוונים שונים בתחומים מקצועיות דעת חוות ניתנו אוטומטי.

ועוד. הפלילי מהמרשם מידע מסירת בחירות, עבירות
והשימוש הפלילי המרשם בנושא שונות ליחידות והשתלמויות הדרכות ונערכו הנחיות ניתנו
דין; סדרי קובץ  המשטרה יחידות שבשימוש החוק קובצי עדכוני הוכנו מידע. והעברת במסופים

וחטאים. ורישוי תעבורה העונשין; קובץ
בקשות ו81 לחנינה, בקשות 1,265 עררים, 275 הליכים, לעיכוב בקשות 1,540 ב המדור טיפל כן
ב שחרורים לוועדות אסירים 6,000 כ על דעת חוות נתן המדור יום. ל30 מעבר מעצר להארכת
העדר בדבר תעודות המצאת בתחום רבות דעת חוות אסירים, רשיונות להפקעת בקשות 288

אף המדור פליליות. בעבירות שוטרים והואשמו נחקרו שבהם תיקים, 215 ב וטיפל פלילי, רישום
המשטרה את לייצג המשיך המדור להסגרה. ובבקשות ובחו"ל בארץ דין לחיקורי בבקשות טיפל

החקירות. בתחום שונים חשיבה ובצוותי משטרתיות, חוץ שונות, בוועדות

הטיפול אופן לגבי הציבור מצד פניות 450 מ למעלה טופלו 1988 שנת במהלך  ובקרה פיקוח
וציבוריים ממלכתיים מוסדות מצד ופניות ציבור ואישי כנסת חברי של פניות משטרתית; בחקירה
איסוף ושומרון; ביהודה ישראלים נגד מקומיים של תלונות בנושא ומעקב נתונים איסוף ; שונים

הצתות בעיקר לאומני, רקע על בעבירות ישראלים ערבים של מעצרים בנושא ומעקבים נתונים
החקירות; מחלקת בתקציב טיפול ; מיוחדים חקירה צוותי בנושא חודשיים דוחות הכנת וחבלות;

גנובים. רכב כלי לאיתור תנועה" "עורק מבצע בנושא שוטף ומעקב דיווחים
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אופן המקוונת, המעצרים למערכת הדיווח כגון: שונים בנושאים השטח ביחידות בקרות 10 בוצעו
הנחיות ביצוע מוכות, נשים כרטסת ניהול לחקירה, ודרושים נמלטים בעבריינים המשטרתי הטיפול

ועוד. החקירות, מחלקת

בנושא הרצאות הנעדרים; בנושא החקירות אגף של מיוחדים חוזרים 12 פורסמו  נעדחם א>תור
מערך ונכתב הפלילי והזיהוי המבצעים החקירות,הסיור, ממגזר סמלים קורס לחניכי ניתנו הנעדרים
במוסדות בירורים ונערכו הסופית גניזתם לקראת נעדרים תיקי 54 נבדקו זה; בנושא שיעור

היחידה הבריאות. משרד , הפנים משרד מוכות, לנשים מעונות לאומי, ביטוח כמו: ממשלתיים
148 פורסמו התקשורת בכלי אלמונים. 123 של וזיהוים נעדרים 2,185 של באיתורם השנה טיפלה

76 וכן אלמונים, 15 זוהו ,45 ואוכנו נעדרים 11 אותרו שבעקבותיהם נעדרים, איתור לשם פרסומים
למעלה לפני החל בהם שהטיפול נעדרים, תיקי 65 נגנזו גופות. חלקי או גופות נמצאו שבהם מקרים

שנים. מ5

גיל עד לקטינים שונה התייחסות ליצור מגמה מתוך פועל ישראל משטרת של הנוער מערך  נוער
קטינים חקירת בתחום 1988 בשנת פעלו המשטרתיים, המרחבים בכל הפרושות הנוער, יחידות .18

נוער. עבריינות מניעת ובתחום הנוער פקחנות בתחום בפלילים, המעורבים
פליליות בעבירות לטפל החובה בין השילוב הוא הנוער בנושא המשטרה עבודת את המנחה הקו

האפשר. במידת הפלילי, מהמעגל הקטין של והוצאתו הפללתו לאי הדאגה לבין

קטינים. ידי על שבוצעו עבירות ובחקירת עבירות בגילוי הנוער יחידות עוסקות החקירות בתחום

ובמקומות נוער בני בהם שמרוכזים שונים במאחרים בפיקוח המשטרה עוסקת הפקחנות בתחום
עבירות מבצעי (משוטטים, בסיכון הנמצאים קטינים באיתור וכן ופאבים דיסקוטקים כמו בילוי

בקהילה. טיפול לגורמי והפנייתם ועוד) פעמיות חד קלות
להגביר במטרה נוער בני הפעלת שמגמתן פעולות מספר נעשו הנוער עבריינות מניעת בתחונז
בחופי " חופים משמרות " ספר, בבתי רכוש" "נאמני דוגמת בקהילה החיים באיכות מעורבותם
(המשמר המשטרה בתוך גורמים עם פעולה שיתוף תוך התקיימו אלה פעילויות ועוד. הרחצה
להורים והדרכות שיחות התקיימו זה בתחום ועוד). ספר בתי מקומיות, (רשויות ובקהילה האזרחי)
וייעוץ טיפול להמשך האנשים הופנו הצורך בעת מביתן. שברחו לנערות וכן שונים בנושאים

בקהילה. מקצועיות ביחידות

נוער בני בקרב אלימות  עיקריים נושאים בשני והדרכה הסברה פעולת נעשתה 1988 בשנת
אלה. בעבירות המעורבים בקטינים פרטני וטיפול רבות הרצאות מתן ידי על  בסמים ושימוש
שקיבלו נוספים נושאים לה. מחוצה והן הלימודים במסגרת הן נערכו וההדרכה ההסברה לפעולות

שירות כמו בקהילה נוספים גופים (בשיתוף במשפחה מין בעבירות הטיפול  מיוחדת לב תשומת
לשתפם במגמה ילדיהם בחקירת הורים מעורבות הילד); לשלום הלאומית והמועצה לנוער המבחן
נגד אסורים פרסומים המשטרה; עם במפגשים הקטינים שעוברים ובתהליכים שבוצעו במעשים

התקשורת. באמצעי קטינים

בתחום מקצועיות השתלמויות מספר התקיימו וכן חדשים נוער עובדי כ50 הוסמכו השנה במהלך
במשטרה. הנוער עבודת

12



9ל>ל> דהר

לשנים (בניגוד .19,171 ל הגיע 1988 שנת במהלך פלילי לזיהוי המחלקה טיפלה בהם התיקים מספר
עלייה הפוליגראף.) מערך ושל אצבע טביעות מעבדת של פעילות גם השנה זה נתון כולל עברו,

האירועים את כמובן, מבטאת, זו על"ה תבערה. בקבוקי של הבדיקות תיקי במספר נרשמה מיוחדת
במחלקה. העבודה תחומי בכל הכבידו אשר עזה, ובחבל ושומרון יהודה באזור

זה מספר עלה לראשונה השנה. שנבדקו ההרואין תיקי במספר הגידול הוא רבה משמעות בעל שינוי
האנליטית. במעבדה נבדקו אשר הסמים תיקי מכלל 4370 לכ והגיע החשיש, תיקי מספר על
ה פרופיל  הגנטית" האצבע "טביעת בנושא יסודית מחקר עבודת התנהלה הביולוגית במעבדה
נעשתה העבודה ביולוגיים. חומרים פי על חשודים של חיובי זיהוי לאפשר אמורה זו שיטו/ . dna

ניתן הביניים תוצאות סמך על העברית. האוניברסיטה של לרפואה הספר בית עם פעולה בשיתוף
הקרוב. בזמן למבצעית תהפוך שהשיטה לצפות

במשך מעמדה את ביססה לאחרונה, שהוקמה אופטית, ומיקרוסקופיה סיבים לבדיקת המעבדה
פעילותה התבטאה מעבדה, לעבודת נוסף חמורים. בפשעים לחוקרים בדיקה שירותי והגישה השנה

רבות. עבירה זירות של מקרוב בבחינה

משווים גילויים (כולל 1972  הגילויים במספר חדש שיא השנה נרשם אצבע טביעות גמעגדת
ניתן הקודמת. השנה לעומת 11>8< של עלייה זו יחידה). הצעות סמך על וגילויים במרחבים מקומיים
טביעות השוואת מערכת בארגון האחרונות בשנים שחלו לשיפורים זו חיובית התפתחות לייחס

העבירה. זירת של לחשיבותה והחוקרים הסיירים אצל הגדלה למודעות גם אך ובייעולה, אצבע
צוות סמויות. אצבע טביעות לפיתוח המעבדה של בעבודתה מקורם אלו מגילויים מבוטל בלתי חלק
וסחר שוד כרצח, חמורות עבירות של רבים במקרים סמויות טביעות לפתח הצליח המעבדה

מתאים. למבנה בהעברתה והוחל המעבדה של הקבע תקני מוסדו השנה במהלך בסמים.
אצבע טביעות מיחשוב בפרוייקט ההכנה עבודת רחב בהיקף נמשכה השוטפת, לעבודה במקביל
מערכות המייצרות החברות של הבינלאומי המיכרז הסתיים השנה סוף לקראת .(afis (מאל"ט,

ההצעות. בבחינת והוחל כאלה,

המומחים. כמחצית של פרישתם עם אדם, בכוח חמור משבר סבל הפוליגראף בדיקות מערך
הבודקים של הכשרתם תושלם 1989 בשנת כי לצפות ויש מחדש, לאחרונה התמלאו השורות

החדשים.

דוירחון מז"פ". לעדשות "מבעד מקצועי פרסום של לאור ההוצאה את המחלקה חידשה ב1988

המקצועית בספרות פורסמו אשר ופיתוח מחקר ועבודות מאמרים של נכבדה לשורה מצטרף זה
למומחים להקנות נועדה אשר ," מומחים ל"עדים ההשתלמות תכנית נמשכה כן ובעולם. בארץ

המשפט. בבית בהופעתם וביטחון ידע פלילי לזיהוי במחלקה

שליטה מאפשרת זו התקדמות המחלקה. ובמשרדי במעבדות המיחשוב מערכת והועמקה התרחבה
בעתיד. מבצעיים יישומים מבטיחה וכן במערכת, הנאגרות המידע כמויות על יותר טובה מינהלית

נתקיימו השנה ובעולם. בארץ רבה סקרנות מעוררות ויחידותיה פלילי לזיהוי המחלקה מעבדות
נערכו כן כמו מבקרים. של רבות מאות שכללו וקבועות, יחידים של ביקורים כ100 במחלקה

ביותר. המפותחות מהמשטרות כולל זרות, ממדינות פלילי הזיהוי לאנשי מקצועיות השתלמויות
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זו במסגרת מתוחכמת. פשיעה נגד ובלוחמה חשיפה בעבירות עוסק ישראל במשטרת המודיעין
פיתוח נמשך ; שונים מסוגים ממקורות מידע לאיסוף ושיטות כלים של הפיתוח תהליך נמשך
תהליך נמשן ממנו; מודיעין והפקת עיבודו המידע, אגירת לייעול הממוחשבת המודיעין מערכת

אחרות. ממוחשבות למערכות זו מערכת בין האינטגרציה

נמצא האחרונים. בשלביה נמצאת והיא המודיעין, תורת כתיבת נמשכה המטה עבודת בתחום
המודיעין. מערך של העבודה נוהלי ועדכון רענון של הליך בעיצומו

המודיעין מקצועות בכל וההכשרות ההדרכות נטל של הארי בחלק השנה גם נשא המודיעין מערך

והבילוש.

כשהדגש והבילוש, המודיעין יחידות של בעשייה ראשונה עדיפות השנה גם קיבל הסמים תחום
וגופים ישראל משטרת בין הפעולה שיתוף הורחב לארץ. סמים של היבוא מערכות על מושם
נמשך חוקיים. אזרחיים בנתיבים סמים של חדירתם מניעת על הפיקוח להגברת אחרים ממלכתיים
הסמים בנגע כוללת להתמודדות מערכתיות כלל במסגרות ישראל משטרת של השתלבותה תהליך
המודיעיני הפעולה שיתוף הועתק בחו"ל משטרה גורמי עם הגומלין יחסי במסגרת ישראל. במדינת
הסמים לנושא המיוחד המשטרה נציג באמצעות בעיקר באירופה, סמים יחידות עם והמבצעי

בהולנד. הנמצא

הבינלאומי, במישור ישראל משטרת של פעילותה 1988 בשנת הורחבה החוץ קשרי בתחום
משטרות עם קשרים ופותחו זרות חוק אכיפת וסוכנויות משטרות עם הפעולה שיתוף קשרי הועמקו

הקרוב. ובמזרח בלבנון שמקורם הסמים בסחר ההתמודדות בתחום בעיקר באזורנו, נוספות

ומבצעים סיור

הפרות מרכזיים: תחומים משני והמבצעים הסיור מחלקת של פעילותה הושפעה 1988 שנת במהלך
להן). שקדמה הבחירות מערכת (כולל ה12 לכנסת והבחירות הערבי במגזר הסדר

המשטרה כוחות של מיוחדת והיערכות הנחיות הוצאת ממושכת, מטה עבודת חייבו אלו נושאים
והג"א. חיב"ה בצה"ל, אחרים וכוחות

כדי פעמים, מספר השנה במהלך והמבצעים הסיור מחלקת תקציב תוגבר המיוחדת לפעילות כגיבוי
כחדשים, ישנים אמצעים, של מסיבי ועיבוי מסוקים הפעלת כוחות, ניוד של לנושאים מענה לתת
ויחידות הגבול משמר של חדשות פלוגות להקמת ציוד הפגנות; לפיזור ציוד אישי; ציוד כמו:

סגורה נשימה מערכת  מיוחדות התגוננות מערכות והכנסת גז תחמושת סדר; לאירועי התערבות
(חמ"ס). מסוכנים וחומרים (מנ"ס)
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במדורים ותורות נהלים של והפצה עריכה חידוש, כתיבה, היו: השנה שטופלו נוספים נושאים
לצה"ל. והסיוע בחירום ישראל משטרת היערכות של צה"ל עם בשיתוף מחודשת ובדיקה השונים,

מבצעים
בנושאי  הירוק הקו ובתחום בשטחים, ההתקוממות בנושא 1988 בשנת התמקד מבצעים מדור
התמקדה הפעילות למדינה. ה40 שנות וחגיגות ה12 לכנסת הבחירות ויערות, שדות שריפת

פח''ע. ובמבצעי יזומים מתוכננים, במבצעים ארציים תיגבור וכוחות אמצעים ותיאום בריכוז

הסדר הפרות
הקו ערביי את סחפה דצמבר בחודש שהחלה השטחים ערביי של ההתקוממות  הערבי במגזר
רכב וכלי יערות הצתת תבערה, בקבוקי זריקות הסדר, הפרות פסקו לא היום ועד זה וממועד הירוק,
והכוחות האמצעים הקצאת נושא מוסד ב2.88.נ2 הביטחון. וכוחות אזרחים לעבר אבנים וידויי
שוטרים ב72,107 השנה במהלך במחזוריות תוגברה וירושלים תחילה", "מחשבה שנקרא במבצע
בטרור ללוחמה המיוחדת והיחידה הגבול משמר אנשי ב54,768 הארצי, ומהמטה מהמחוזות

צה"ל. חיילי ו16,889 (ימ"מ)

כוחות בירושלים. בעיקר לחילוניים, דתיים בין המתיחות נמשכה 88 שנת במהלך  החרדי במגזר
הרוחות. ושיכוך לטיפול רותקו רבים משטרה

של אלימות והפגנות הסדר הפרות התרבו מפעלים, וסגירת עובדים פיטורי רקע על  הכלכלי במגזר
במפעלים. התפקידים בעלי כלפי הייצור עובדי

המולד חגי ישראל, בחגי והמרחבים התחנות כוחות תוגברו שנה כבכל  יזומים מבצעים
כ15,000 הופעלו  "88 "מועד  ה12 לכנסת הבחירות ביום גדולות. ספורטיביות ובפעילויות
רבים משאבים הבחירות. של התקין מהלכן ואיפשרו אירועים ב200 שטיפלו וחיילים, שוטרים
ומסוקים מטוסים והופעלו הערביים, ביישובים חוקיים לא ומבנים בתים הריסת לאבטחת הוקצו

יערות. מציתי לאיתור מסיבי באופן

למשימות נרתמו גוריון בן התעופה ונמל אשדוד מנמלי הגבול משמר פלוגות  הפנים ביטחון
פעולות נעשו ירושלים. ובמרחב הצפוני במחוז במיוחד במחוזות, ציבורי וסדר שוטף ביטחון
בעת וכן רגישים ובמועדים מיוחדים באירועים עוינת) חבלנית (פעילות פח"ע מפני הציבור לאבטחת
ניסיונות וסוכלו חבלה ומטעני תופת מכוניות מספר התגלו השנה במהלך מודיעיניות. ידיעות קיום
בטרור, ללוחמה המיוחדת היחידה הופעלה כן רבים. משטרה כוחות רותקו אלה באירועים חדירה.

בערוער. האוטובוס על להשתלטות הראשונה, הפעם זו

לגדרות חדשות נגררות מסוכנים), (חומרים חמ"סים כנגד התגוננות ערכות נרכשו  הצטיידות
רב מדוכות משקפיים, למרכיבי ומסכות M15 משופרות גז מסכות מירום, ציוד נגררת משטרה,
ררנ"מ כדורי לירי לוע מצרי פותחו אש. כיבוי ושמיכות אישיים מטפים גז, רימוני לירי תכליתיות

החדשות. ההתערבות פלוגות וצוידו מבנים) נגד רימונים (רומה

תיירות. אנשי כ600 בהשתתפות בישראל לראשונה התקיים התיירנים כנס  אישימ אבטחת
שלה, ההגנה שר ארה"ב, של המדינה מזכיר בהם שהבולטים שונות, ממדינות אישים כ40 ביקרו

השבדי. החוץ שר האיטלקי, החוץ שר הולנד, ממשלת ראש
המאובטחים. האישים סגל על נמנים שאינם שרים גם אובטחו הבחירות בתקופת

צה"ל עם המטה עבודת הסתיימה (קפ"מ). מבצעיים ונהלים פקודות קובץ חודש  מטה עבודת
בתקריות לטיפול אחריות קיבלה המשטרה חירום. בעת צה"ל לגיוס המשטרתי הסיוע בנושא
והידע המודעות להגברת החמ"סים פקודת הוצאה לכך ובהתאם מסוכנים), (חומרים חמ"סים
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ובינתיים נוספות, לערים הוגדל וזיב"ה מערך בנושא. ותרגולים הדרכות עיון, ימי נערכו המקצועי.
טיולים לעגן מטיילים חרבנה הערבי במגזר ההקצנה הצפון. באזור חיילות 50 של תוספת ניתנה

לטיולים. בקשות כ5,000 ואושרו הוגשו והשנה המשטרה באישורי

סיור
לחימה הנוכחות, הפגנת המניעה, בתחומי יעדיו להשגת הסיור זרוע פיתוח נמשך השנה במהלך
של בעיקר הסדר, בהפרות בטיפול שהושקע למאמץ במקביל זאת, לאזרח, השירות ושיפור בפשיעה

השנה. הפעילות את איפיינו אלו סדר הפרות ירושלים. מזרח תושבי
(חומרים חמ"ר לאירועי הצטיידות בתחום בעיקר משאבים, הקצאת של המואץ הקצב נמשך

מוסמכים. גורמים ידי על בנדון השתלמויות כולל רעילים),
ומשטרת הסוהר בתי בשירות ואסירים עצורים ליווי סדרי בנושאים: שונות בוועדות הדיונים נמשכו

סוהר. בבית לישיבה חלופי כעונש אלקטרוניים אזיקים חוקית; בלתי בנייה על פיקוח ישראל;
פתרונות למתן הקשורים שונים וגורמים רווחה סוכנויות עם הקשרים השנה גם והורחבו הועמקו

סיור. באירועי
הנחיות והוצאו הסיור, של עבודה בשיטות טכנולוגיות מערכות פיתוח ידי על גם אופיינה השנה

מואץ. בקצב ונהלים
שעצורים הראשונה הפעם שזו העובדה לאור במיוחד רבה, עבודה הושקעה ה12 לכנסת בבחירות

בהצבעה. להשתתף הורשו ישראל משטרת של הכליאה במתקני השוהים ואסירים
את יותר מוחשי ביטוי לידי ומביא התחנה לרמת עד המופץ ממוחשב, חודשי סטטיסטי דוח הופק

והשואתיים. שונים בחתכים ביחידות, הסיור פעילות
ומוקדאים. ליומנאים שכונה, לקציני השתלמויות נערכו

ציוד חילוץ, גרזני סריקה, פנסי אישיים, בפנסים הסיירים הצטיידות והורחבה ציוד פריטי נרכשו
הניידות. זיווד הושלם כן הפגנות. לפיזור

וחשוי אבטחה
ופיקוח. בקרה להדרכה, הקשורים בנושאים התמקדה המדור פעילות

מיגון אמצעי תוכננו המאובטחים. הגופים במיתקני ותרגילים ביקורות נערכו  ומיתקנים אבטחה
מאובטחים בגופים חדשים ביטחון קציני מונו וייעוץ. בתכנון המדור סיוע תוך בגופים, ואבטחה
מידע הופץ המאובטחים. בגופים לעובדים ומהימנות אופי בדיקות נערכו קבלה. ועדות להם ונערכו

פח"ע. בנושאי מצב והערכות סקירות וכן המאובטחים בגופים ביטחון לקציני מודיעיני
הדרכה עזרי הכנת הושלמה וכן מיתקנים אבטחת בנושא שנייה קולית אור תכנית וערך יזם המדור

ורישוי. אבטחה לקציני שיסייעו *

נערכו כן ליחידות. שהופץ מעודכנים ומפרטים תנאים קובץ בהשלמת התמקדה הפעילות  רישוי
וסמלי קציני ובהכוונת בהדרכה בעיקר שהתמקדו ובתחנות, במרחבים במחוזות, רישוי ביקורות
נוהלי בעדכון הוחל השנה המדור. של המקצועיות להוראות ובהתאם נכונה לפעילות הרישוי

עיון בימי השתתף המדור עסקים. רישוי ונוהל בשטחים רישוי נוהל של הכנתם והושלמה הרישוי,
ובמרחבים. במחוזות שנערכו עסקים רישוי בנושאי

אחידים מטה עזרי להכנת תקציבו במסגרת פעל שהמדור לכך הביא אחידים מטה בעזרי הצורך
הרישוי. יחידות לכל יחולקו הם העזרים השלמת עם לרישוי.

לימוד ופריצה, שוד במקרי אירוע תחקירי ביצוע ידי על הפלילית המניעה בתחומי הפעילות נמשכה
בדבר. הנוגעים הגורמים לכל המסקנות והפצת והלקחים המסקנות
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מפעלים מטווחים, אישי, נשק בנושא וערעורים בקשות כולל נשק, רישוי בנושא טיפל המדור
נשק. למכירת ובקשות שמירה חברות ראויים,

הכנת התקנים, במכון פעילות במוקדים, ביקורות כולל זה, בנושא הפעילות נמשכה השנה  מיגון
אבטחת בנושא וביקורות בישיבות השתתפות מסוכנים, לחומרים למפעלים ורישוי מיגון תנאי

קישון. מעצר מיגון בפרוייקט ותכנון מעקב והמשך משטרה מתקני

ומתן משא צוות
כן פליליים. אירועים ו18 פח"ע אירועי 2  אירועים ב20 החולפת בשנה פעל ומתן משא צוות
לגורמי הדרכות 21 ניתנו ופלילי). (פח"ע וצבאיים משטרתיים תרגילים, ב10 הצוות השתתף
ב20 השתתפה הצוות של נציגות פנימיים, אימונים 6 ביצע הצוות חוץ. ולגורמי שונים משטרה
ומרכז מלא, במינוי חודשים, כ8 מזה פועל הצוות רכז הצוות. בנושאי עסקו אשר שונים, פורומים
ייעודי ציוד ונרכש הצוות לחברי אישיות הערכות פרוייקט הושלם והרכש. התקציב נושא את

מבצעי.

בטיחות
הציבור. שלום לאבטחת הקשור בכל החוק אכיפת ידי על התבצעה ארצי בטיחות קצין פעילות עיקר
פתע בדיקת רישוי, טעוני עסקים בדיקת בנייה, תכניות בדיקת ידי על בעיקר בוצעה הפעילות
עם וקשר המשטרה ליחידות שוטף ייעוץ שנבדקו, בתכניות טיפול הדרישות, ביצוע ואבטחת

לאבטחתם. ואמצעים בטיחות נושאי לתכנון שונים גורמים

חנויות 41 לילה, מועדוני 52 שמחות, אולמי 68 קולנוע, בתי 58 מלון, בתי 65 נבדקו החולפת בשנה
ספורט. אולמי 31 כדורגל, מגרשי 7 מ"ר, 500 מעל ששטחן

ימי שיטור
הפעילות סוף. ובים כנרת בים התיכון, בים במשימותיהן הימי השיטור יחידות התמידו זו בשנה
טיפול במצוקה; ושחיינים גלשנים לסירות, והצלה סיוע מתן ומעגנות; בחופים הסדר שמירת כללה:

החוק. ואכיפת ביקורות וזרות; ישראליות ביאכטות
הקיימת. לסירה טכנית וכעתודה טאבה באזור שיטור למשימות באילת נוספת סירה הופעלה השנה
והוסמכו זה, בנושא האזרחי המשמר ולמתנדבי הימי השיטור לשוטרי מקצועיות השתלמויות נערכו

ספינה. כמשיטי מתנדבים ו24 שוטרים 7

ועבודות חירום תיקוני ובוצעו ישראל, משטרת של השייט כלי בכל טיפלה שייט כלי אחזקת יחידת
השונים. בבסיסים שוטפות אחזקה

תיי3 בעלי
הביטחון לכוחות בסיוע ויזומה, שגרתית מבצעית בפעילות השירות כלבי בסיסי פעלו השנה במהלך

השונים.

נפץ, חומרי גילוי שונים, סמים לאיתור פעולות ב2,957 הסתכמה הבסיסים של המבצעית הפעילות
ועוד. שונים, וממצאים גוויות נעדרים, לגילוי שהביאו גישוש פעולות

פרשים יחידת והוקמה לרכיבה ספר בית בניית החלה למדור, פרשים יחידת הכפפת על הוחלט
ונייחת. ניידת כאורווה לשימוש משאית הוכשרה כן בשפרעם. צפונית

והושלמו נכתבו המקצועי. הידע את להעמיק במגמה שונים וקורסים הדרכות והתקיימו נמשכו
הפעילות. בתחומי ותורות הנחיות נהלים,
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החבלה מערך

המדינה גבולות בתוך זה בתחום הפיגועים היקף עלה 1988 שנת במהלך  לאומני רקע על פיגועים
של עלייה  הכלליות המגמות את היטב משקפים הסטטיסטים הנתונים היכרנו. שטרם בממדים
 ו עזה ברצועת 16'£ ושומרון, יהודה באזור 2010ד מהם: פיגועים 3,200  כ בוצעו אחוזים. מאות

ובירושלים. הירוק הקו בתחום 1270

הצתות, 6000,59^ המהווים תבערה בקבוקי 1,900  כ הבאים: הפיגועים בסוגי התבטאה העלייה
הפיגועים. מכלל 7* שהם ותקיפות, לרכוש נזק גרימת כמו אחרים, פיגועים וכ230 18.770 שהם
מטעני כ106 נרשמו משמעותיים. שינויים אותרו לא רימונים והשלכת חבלה מטעני הנחת בנושא

חבלה.

מועדף יעד להוות והפרטית הציבורית התחבורה ממשיכה השנה וגם השתנו, לא הפיגוע יעדי
אלו יעדים אירועים. 420 בכ נפגע פרטי ורכב אירועים, 250  בכ נפגעו אוטובוסים לפיגועים.
כנגד .(34^) פיגועים כ1,040 בוצעו הביטחון כוחות כנגד הפיגוע. יעדי מכלל 18^' מהווים
שביתה, מפירי ועיריות, מועצות ראשי פעולה, משתפי כולל גווניה, על המקומית האוכלוסייה

.(21'^) פיגועים 645  כ בוצעו מקומיים ושוטרים

השנה הנפגעים. במספר משמעותית עלייה היתה הפיגועים, במספר שנרשמה לעלייה בהתאם
הביטחון מכוחות 89 אזרחים, 150 הנפגעים בין הרוגים. ו43 פצועים 280 מהם נפגעים, 323 נרשמו
סדר מהפרות הנפגעים כלל את כוללים אינם אלו מספרים כי יצוין המקומית. מהאוכלוסייה ו84

אבנים. והשלכות
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האירועים: בהיקף מתונה עלייה הסתמנה פלילי רקע על חבלה בפיגועי  פלילי רקע על פיגועים
הקשים באירועים קונדס. ומעשי בריונות מקרי של עלייה בשל בעיקר אשתקד, 160 לעומת 179

רימונים השלכות 181 חבלה מטעני 29 ונרשמו ירידה היתה רימונים), השלכת חבלה, (מטעני יותר
אשתקד. רימונים השלכות ו30 חבלה מטעני 30 לעומת

לרכב 21,650 וכ חשוד לחפץ אזרחים קריאות 60,000  בכ לטפל השנה נקראו המשטרה חבלני
לסיכול החבלה מערך להיערכות בהתאם ביטחון סריקות 375,000 כ החבלנים ערכו כן חשוד.
 והגורם מאשתקד, Wk  כ של עלייה על מעידים אלו מספרים לפיגוע. המיועדים ביעדים פיגועים

החולפת. בשנה בשטחים האירועים

ולמגזר המשטרתי למגזר תרגילים ובוצעו חבלה בנושאי הדרכות במתן דגש הושם השנה גם
תרגילים 4,154 כ נערכו כן תרגילים. 4,500 כ ובוצעו הדרכות 2,100 כ ניתנו השנה האזרחי.
ידיעותיו את ולהעשיר לרענן וההדרכות התרגילים מטרת ציבורית. תחבורה לנהגי ותצפיות

לנושא. בציבור המודעות רמת את להגביר ובמקביל, חבלני, באירוע לטיפול השוטר של ונכונותו

אשר ומתוחכם חדיש בציוד המשטרה וחבלני החבלה מערך של ההצטיידות נמשכה השנה במהלך
לשימוש שהוכנס החדשים האמצעים אחד בשטח. החבלן של המבצעית היכולת את לשפר נועד
בזמן פרטי" ב"קו תקשורת לחבלן המאפשרת לקסדה, פנים קשר מערכת הינו השנה במהלך מיבצעי
ובזיוודו. חבלה ברכב שיפורים גם נערכו באירוע. בטיפול המעורבים החבלה גורמי יתר עם אירוע,

במלחמה העוסקים ובחו"ל בארץ הגורמים כל עם הפעולה שיתוף להעמקת המגמה נמשכה השנה
ואושרה נכתבה השנה במהלך גבול. באירועי לצה"ל סיוע וכן וטכני מקצועי ייעוץ מתן כולל בטרור,

החבלה. תורת

תנועה

במספר קודמת. שנה לעומת הנפגעים ובמספר הדרכים בתאונות m< כ של עלייה חלה 1988 בשנת
.a%2 כ של עלייה חלה ההרוגים

דוחות ומיעוטם תנועה דוחות מרביתם  תעבורה דוחות מיליון מעל השנה נרשמו האכיפה בתחום
חניה.

ובינעירוניים עירוניים בכבישים תורפה במקומות וסמויה גלויה אכיפה מבצעי נערכו השנה גם
שכורים. רכב וכלי מסוקים בסיוע

מחוזיות תנועה יחידות 3 והוקמו ישראל במשטרת התנועה מערך מחדש אורגן 1987 ינואר בחודש
אביב. תל מחוז למעט (ימ"פים), בינעירוני לפיקוח

בשתי מולטנובה) ורדאר רמזור (מצלמת מצלמה דוחות של ממוחשב בשחזור מוצלח ניסיון לאחר
ובכך התנועה, יחידות לכל הקרובה השנה במהלך הנושא יורחב השנה, שנערך תנועה, יחידות

התנועה. ביחידות הידנית בעבודה העומס יופחת
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שמירת אי למדידת והשני תנועה עבירות להנצחת האחד  חדישים וידיאו מכשירי 2 נרכשו השנה
ישראל. במשטרת בהם השימוש אופן לבדיקת ניסוי בשלבי עתה נמצאים המכשירים שני מרחק.

הוא שיתרונם "הוק", מדגם אלקטרונית) (מצלמה ממא"ל מכשירי 21 הוכנסו מיבצעי לשירות
כה. עד נהוג שהיה כפי מולו, רק ולא הנבדק, הרכב מאחורי הנסיעה מהירות את למדוד באפשרות
לבוחן אישית ערכה ותוכננה ה"הוק'' ממא"ל להפעלת ברובם הוסמכו בינעירוני לפיקוח הסיירים

הישנה. הערכה במקום התנועה

התנועה תובעי לכל מהכביש תקין בלתי רכב הורדת של בנושא מקצועיות השתלמויות נערכו השנה
בינעירוני. לפיקוח ולסיירים ,(28 (שלב לבוחנים המדינה, מפרקליטות לפרקליטים בארץ,

נמשכה נוספות חיוניות ובמסגרות ההדרכה במגרשי הספר, בבתי בדרכים) (זהירות הזה"ב פעילות
מרוכזת. מקצועית להשתלמות הזה"ב מדריכי כל של ארצי כנס ונערך השנה, גם

במימון מרומזר, בצומת שוטר מעורבות בנושא מחקר השנה השלים בטכניון תחבורה לחקר המכון
בטכניון. נאמן ומוסד המשטרה במשרד הראשי המדען לשכת במשטרה, ומבצעים סיור אגף

על תמיד עדיפה אינה מרומזר בצומת שוטר נוכחות לפיה התנועה, מחלקת עמדת את אימת המחקר
התנועה. זרימת בשיפור האוטומטי המנגנון

במבצע טובה. אזרחות שגילו ולאזרחים מצטיינים תנועה לשוטרי שי השנה הפיצה התנועה מחלקת
קלטת, בהצלחה, הבדיקות את עבר שרכבם לאזרחים ניתנה החורף לקראת רכב כלי תקינות בדיקת

בטיחות. סיסמאות ובה

בתוך גם בטיחות חגורות חגירת חובת בחקיקה נקבעה המשטרה ובהמלצת שנה בן ניסיון לאחר
העיר.

1980  1988 בשנים ונפגעים זומם ו*א1טת

מספר
תאוטו!
דיגיט
ונפגעים
(גאלפ>ם)

24 ר

22

20

18

16

14

12

נפגעים

תאונוו*

1980 1982 1984 1986 1988 שמ
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ואלקטרוניקה קשו

הבאים: בתחומים הקשר מחלקת פעלה 1988 בשנת

משטרת של הטלפרינטר במערכת עברו מחשב שאילתות ו27,500 מברקים 2,400,0000  מברקה
מחשב. שאילתות בכ1,300,000 טיפלו הקשר במשרדי המותקנים במסופים ישראל.

להעברת קווים הותקנו הקווי, הקשר שיפור להמשך פעולות נעשו החולפת בשנה  קוו* קשר
שתרם דבר רבות, במרכזות (חי"פ) פנימה ישיר חיוג מערכות הותקנו וטלפרינטר. נל"נ קווי נתונים,
מרכזיות הוחלפו עצמן. לבין המשטרה יחידות ובין למשטרה האזרח בין הטלפוני הקשר לשיפור

יחידות ב13 הותקנו חדשות מרכזיות "צומת". ובמערכות חדישות אלקטרוניות במרכזיות ישנות
משטרה. יחידות ב14 הותקנו צומת ומערכות משטרה,

ב17 שיפורים בוצעו השוטף, התקציב ובמסגרת הקשר לשיפור התכנית במסגרת  קשר עבודות
ב8 (משל''טים) שליטה מרכזי הותקנו תחנות, ב10 יומנאי עמדות הותקנו משטרה, יחידות
קדמי) פיקוד (חבורת חפ"ק וברכבי משטרה יחידות ב3 קשר ואמצעי מילואות הותקנו תחנות,

משטרה. יחידות ב16 ואנטנות תרנים הותקנו כן במרחבים.

האלחוטית הקשר מערכת את להחליף עקרונית, המפכ"ל, ידי על הוחלט 1986 בשנת  סיגל תכנית
והתקיים מוטורולה חברת של מפורטת הצעה הוגשה 1988 בשנת גל". "רב מסוג מתקדמת למערכת
כל על מסגרת חוזה נחתם אוקטובר בחודש לחברה. ההיגוי צוות בין ויסודי ארוך ומתן משא
מתוכננת א' שלב השלמת הצפוני. המחוז את הכולל א', שלב לביצוע הזמנה והוצאה הפרוייקט
שליטה ומרכז מוקד והופעלו המשטרה למרחבי פלאפונים נרכשו לכך במקביל .1990 לאפריל

ירושלים. במרחב חדשים

נובמבר מתחילת בקורס נמצאים חניכים 22 ועוד קשר, קורס סיימו קשר מפעילי 22  הדרכה
השונות. במסגרות משטרה אנשי ל2,481 קשר בנושאי הדרכה ניתנה כן השנה.

ומתות מתקר

גורמי עם בשיתוף השוטר, בעבודת חדשים אמצעים ויישום והפיתוח המחקר עבודות נמשכו השנה
בשטח. והשוטרים המקצועיות המטה יחידות חוץ,

והאמצעים המאמצים עיקר כוונו זו, שנה במהלך וההתפרעויות הסדר הפרות מקרי התרבות נוכח
לחימה אמצעי והמבצעים. הסיור מערך של והיחידתי האישי והמעון הלחימה אמצעי לשיפור

אבקי. מדמיע גז ורימון המשופר הגומי רימון היו לשימוש שהוכנסו חדשים

פיתוח הפגנות, לפיזור הקסדות שיפור ירי, כנגד לשוטר מגן אפוד בפיתוח גם השנה טיפלה היחידה
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ניידות ציוד תבערה, ובקבוקי אבנים כנגד נוסעים רכב שמשות מיגון בוער, לאדם כיבוי אמצע*

והפעלת לניוד מוגן סער רכב באיפיון הטיפול הסתיים לא עדיין יעילים. תאורה באמצעי הסיור
מסוכנים חומרים באירועי טיפול לצורך השוטרים למיגון ההיערכות נשלמה סכנה. באזורי שוטרים

וההצטיידות. ההדרכה שלב והחל

התרחשותן. כדי תוך תנועה עבירות לצילום ממוחשב וידיאו צילום מכשיר נרכש התנועה בתחום
לקראת והבדיקה מרחק, שמירת אי עבירות לאכיפת המערכת בדיקת נמשכת בשטח. נבדק המכשיר

סיום.

ושיפור פיתוח עבודות נמשכות התבלה יחידת ועבור בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה עבור
וכן מיוחדת תאורה חשודים, במטענים טיפול פריצה, מכשולי ומעבר טיפוס לחסימה, אמצעים

ולהדרכה. למיגון אמצעים

צילום. סימני של אוטומטית להשוואה גישוש, מחקר נערך פלילי לזיהוי המחלקה עבור

השנה הוחל הביטחון במשרד ופיתוח למחקר והיחידה במשטרה וארגון תכנון אגף עם בשיתוף
והמפותחים הנרכשים המוצרים ואמינות איכות לאבטחת במשטרה המודעות להגברת במבצע

עבורה.

האז1ת> המשמו

שנות שתי האזרחי.בתום המשמר של שנתיים רב יעדים ונקבעו מדיניות התגבשה 1988 שנת במהלך
חוק שונה במקביל המדיניות. קביעת בבסיס שהועמדו לקחים נלמדו המשטרה בשורות שילוב
המשמר . ישראל למשטרת והסיוע הפעילות תחומי את והגדיר שהרחיב באופן האזרחי המשמר
על ומופעל במשטרה המשולב התנדבותי, לאומי ארגון הינו המדיניות, בעיקרי שנקבע כפי האזרחי,
ובאמצעות השכונתיים ההפעלה בסיסי באמצעות המשטרה לפעילות מסייע הוא שוטרים. ידי

היחידה באמצעות עבריינות. ומניעת הרכוש הסדר, הביטחון, לשמירת מיוחדות ייעודיות יחידות
לטיפול ומסייע הקהילה עם המשטרה קשרי את האזרחי המשמר מטפח משטרה  קהילה לקשרי

המשטרתית. האחריות תחומי במסגרת ופגיעות חלשות ובאוכלוסיות חברתיות בבעיות

המטלות עקב עיסוקיה תחומי בכל ישראל למשטרת ולסייע להירתם הצורך בסימן עמדה 1988 שנת
גוברת בדרישה ביטוי לידי בא המשטרה על העומס הפנים. ביטחון בתחום בעיקר המשקל, כבדות
סגל שותפות בצד משטרתיות, יחידות לתיגבור המיוחדות היחידות הירתמות התנדבותית, לפעילות

היחידות. בכל ושוטרים משטרה קציני על שהוטלו המטלות בכל האזרחי המשמר

האזרחי למשמר בהקשר שביטויה במשטרה, התקציבית המצוקה ביטוי לידי באה השנה במהלך
קיימים. תקנים והקפאת אדם כוח תקני צמצום בירושלים, לתיגבור אמצעים בהעברת הודגש

מצבת הירוק. הקו תחומי בתוך ועירוניות מקומיות רשויות 83 פני על פרוס האזרחי המשמר
מיוחדות. וביחידות שכונתית בפעילות מתנדבים זה בתוך מתנדבים, 39,657 מנתה המתנדבים
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יחידות 37 ; מתנדבים 1815 ובמסגרתן מיוחדות תנועה יחידות 50 כללו: המיוחדות היחידות
(באמצעות מתנדבים 1,492 ובהן במדים מתנדבים יחידות 57 מתנדבים; 444 ובהן עבריינות למניעת
ימי שיטור יחידות 5 העובדת) בהתיישבות במדים מתנדבים כ400 לראשונה הופעלו הגבול משמר
קהילתי סיוע יחידות 17 ; מתנדבים 34 ובה בירושלים אחת תיירות יחידת ; מתנדבים 104 ובהן

מתנדבים. 56 ובהן חילוץ יחידות 2 מתנדבים; 159 ובהן

מתנדבים; 1,198 ובהן יום כוננות כיתות 123 זו: בשנה כלל האזרחי המשמר של הכוננות מעוך
מתנדבים. 180 ובהן צלפים יחידות 26 מתנדבים; 4,196 ובהן לילה כוננות כיתות 287

468,563 מהן: מתנדבים, ידי על בוצעו פעילויות 636,552 : השנה במהלך המתנדבים פעילות
שהן התנועה, בתחום פעילויות 56,897 הפעילות; מכלל 73.6^ שהן הביטחוני, בתחום פעילויות
הפעילות; מכלל $2.28< שהן עבריינות, מניעת בתחום פעילויות 14,554 הפעילות; מכלל .s%93

גיוס פעילויות 5,588 הפעילות; מכלל 2.3396 שהן הקהילתי, הסיוע בתחום פעילויות 14,889

15,532 הפעילות; מכלל 1.13*8' שהן הסברה, פעולות 7,208 ; הפעילות מכלל 0.87^< שהן מתנדבים,
8.03>8> שהן במדים מתנדבים של פעילויות 51,173 הפעילות; מכלל 2.44>$ שהן מינהלה, פעילויות
שהן ימי, שיטור פעילויות ו1,407 הפעילות, מכלל .d%11 שהן חילוץ, פעילויות 741 הפעילות; מכלל

הפעילות. מכלל (.j%22

בעוד בשכונות, האזרחי המשמר מתנדבי באמצעות מבוצעת הביטחוני בתחום הפעילות מרבית
המתנדבים פעילות במהלך המיוחדות. היחידות מתנדבי באמצעות מבוצע למשטרה הישיר שהסיוע
בחפצים טיפול של אירועים 2,884 השאר: בין כוללים, והם שיגרתיים, בלתי אירועים 14,576 אירעו
 350 נעדרים; חיפוש  713 פריצה; ניסיונות מניעת  437 גנובים; רכב כלי מציאת  953 חשודים;

דרכים. בתאונות טיפול  699 שריפות; בכ>בוי סיוע

.17,280 ונגרעו מתנדבים 14,780 נוספו השנה במהלך כי עולה המתנדבים מצבת מסיכום
נוער. בני 6,2731 נשים 3,258 גברים, 30,126 היתה: השנה במהלך המתנדבים בקרב ההתפלגות

20,456 מתוכן והדרכה, אימון פעילויות 52,437 התקיימו 1988 שנת במהלך  והדרכה אימונים
במחלקת ההדרכה מדור באמצעות השתלמויות, 25 התקיימו השנה במהלך מטווח. פעילויות
למתנדבי במדים, למתנדבים שכונות, למפקדי מטווחים, למפקדי כוננות, כיתות לחברי המתנדבים,
ימי לשיטור לגדנ"ע, לקצונה, למוסמכים תנועה, יחידות למתנדבי עבריינות, למניעת יחידות

ומתנדבים. סגל אנשי 578 ל הכל וצלפים.בסך

תרגילים 47 כוננות, כיתות תרגילי 263 תרגילים: ב876 מתנדבים 6,848 השתתפו השנה במהלך
עוינת) חבלנית (פעילות פח"ע תרגילי החינוך,107 במוסדות תרגילים 322 החירום, למערך

חוץ. גורמי עם תרגילים ו137 ומרוזביים עירוניים שכונתיים,

הביטחוני. לנושא ההיערכות לבדיקת חינוך במוסדות ביקורות 5,356 נערכו השנה במהלך

משטרה קהילה לקשה היחידה
בנושא ובשטח, במטה המשטרה יחידות בשיתוף משטרה, קהילה לקשרי היחידה פעלה 1988 בשנת
וכן ועבריינות עבירות מניעת של בתחומים הציבורית הפעילות והגברת הקהילה עם הקשר העמקת

האישי. ביטחונו והגברת רכושו על האזרח הגנת
ובארגון וחוץ, פנים לגורמי בהרצאות ציבור, ויחסי בהסברה היחידה התרכזה הארצי המטה ברמת

נוער. ובני חינוך התנדבות, קהילה, גורמי של ביקורים
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והוכנה ופותח עודכן הסברה חומר החדש, המשטרה אלבום של הפקתו הושלמה השנה במהלך
קוימו המשטרה. בעבודת השונים המרכיבים את להציג ניתן שבאמצעותה וידיאו, קלטות ספריית
ושלטון האדם זכויות בנושאים: במשטרה השונים למגזרים חוץ, גורמי בשיתוף והעשרה, עיון ימי

במשטרה. ההדרכה מערכת בקהילה; והתנדבות מתנדבים הנעת דמוקרטית; בחברה משטרה החוק;
ומתנדבים שוטרים 32 מצטיינים. ומתנדבים לשוטרים פוסים הענקת בתחוט הפעילות הורחבה
משטרת גבורה. או לב אומץ לקהילה, תרומה ציבורית, פעילות על הצטיינות ופרסי תעודות קיבלו

והתרבות. החינוך משרד ידי על המוענק הישראלי, הנוער בפרס השתלבה ישראל
12,946 מתנדבים, באמצעות בעיקר השנה, במהלך סומנו  ושמירתו הרכוש על ההגנה בתחום
דירות לרבות דירות, 784 מוגנו ; אופניים זוגות ו3,725 רכב כלי 3,943 מוסדות, 755 דירות,
רכוש, סימון עבירות, מניעת בנושאי הסברה וחוברות דפדפות כרזות, 82,608 הופצו כן קשישים.

אחרים. ונושאים מניעתית התנהגות
בתי מוגנו התנדבותיים, וגופים רשויות ממשלה, משרדי בשיתוף בקשישים, הטיפול בתחום
תיקונים לביצוע מתנדבים והופעלו הרצאות ניתנו קשישים, בבתי ביקורים 11,654 נערכו קשישים,

הלאומי. הביטוח דמי חלוקת בעת דואר בתי ואבטחת לליווי מתנדבים הופעלו כן בבתים.
שהיו אזרחים בבתי ביקורים 772 ובוצעו עבירה לקורבנות הסיוע פעילות הורחבה השנה במהלך

זה. בנושא משטרתי הכלל במאמץ שולבה היחידה ותקיפה. רכוש לעבירות קורבנות
חומר חלוקת חופים, סיירות רכוש, נאמני כגון: שונים, מבצעים בוצעו נוער בני הפעלת בתחום

ועוד. הסברה
107 קוימו וכן ובמועדונים ספר בבתי בשכונות, משטרה"  קהילה "יחסי ימי 72 בוצעו השנה במהלך
ערבי וכן לציבור, פתוחה ודלת פתוח יום פתוח", טלפון "קו  הקהילה עם הקשר להידוק פעילויות
משטרתיים מוזיאונים אספנים, חוץ, גורמי עם משטרה בנושאי קשרים פותחו ותשובות. שאלות

הדדיות. לימוד פעילויות וקוימו
כל בשיתוף ה40, בתערוכת המשטרה ביתן את היחידה קיימה למדינה ה40 שנות אירועי במסגרת

המשטרה. של המקצועיים הגורמים

מעון נחנך השנה במהלך הארץ. רחבי בכל הופעות 163 השנה במהלך קיימה המשטרה תזמורת
בירושלים. נובומייסקי בבית החדש במבנה התזמורת

הגבול משמו

במדינה שהתרחשו לאירועים במקביל והתעצמותו, התארגנותו בתהליך השנה המשיך הגבול משמר
זו: במסגרת העדיפויות. סולם בראש הפנים ביטחון על השמירה בהגברת הצורך את העמידו ואשר
בשתי בירושלים שוטף לביטחון הגבול משמר מפקדת תוגברה בצפון; התערבות פלוגת הוקמה
אשדוד; ונמל גוריון בן התעופה נמל של הגבול משמר ביחידות מחדש להתארגנות במקביל פלוגות,
משמר של המילואים יחידת והוקמה עזה, ובחבל ושומרון יהודה באזור חדשות פלוגות שתי הוקמו

פעילות. ובהרצת בהתארגנות שהחלה הגבול,
מינהלה, חינוך, הדרכה, גיוסים, העשייה: מגזרי בכל לדינמיות הביאה החדשות היחידות תוספת
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החובה. שוטרי גיוס הגברת לאור במיוחד החייל, בפני שעמדו באתגרים לעמוד כדי וזאת
לאירועים בעיקר רבים, כוחות הקצאת חייבו המדינה ברחבי שאירעו הרבים הסדר הפרות אירועי
הערבי; במגזר שביתות ; ירושלים במזרח במיוחד הערבי, במגזר סדר הפרות אירועי הבולטים:
ה12. לכנסת בחירות הערבי; במגזר חוקיים בלתי בתים הריסת עבודה; סכסוכי רקע על אירועים

הן פעילותן את הגבירו היישובים במגזר ויחידות הנמרצת, בפעילותו המשיך היישובים מערך
וחבלות חקלאיות גניבות של וסיכול במניעה והן חירום למצבי והיערכותם היישובים בהכנת

לאומני. רקע על חקלאי ובציוד חקלאיים בשטחים
בסיסי ונפתחו היישובים, אנשי על המבוססות במדים) (מתנדבים מתמי"ד יחידות הוקמו השנה
קיום ידי על החקלאית ההתיישבות עם הקשר את לטפח המשיכו היישובים גזרות חדשים. הפעלה
גזרות של הסיירת יחידות קהילהמשטרה. יחסי נושא ופיתוח ספר ובבתי ביישובים הסברה ימי
של רבות כמויות תפסו במדים, המתנדבים של השונות היחידות אנשי ידי על שתוגברו היישובים,

וחבלות. גניבות בביצוע חשודים ונעצרו גנובה חקלאית תוצרת

וזקפה חמורות סדר הפרות נגד בפעילות נכבד חלק נטלה הגבול משמר של המיוחדת היחידה
זו יחידה האימהות". מ"אוטובוס ערובה בני בשיחרור ערוער, צומת באירוע מרשים הישג לזכותה
לוחמה עוינת, חבלנית בפעילות לחימה בתחומי הביטחון ולזרועות ישראל משטרת ליחידות סייעה

היחידה. תוגברה הצרכים לאור סדר. ובהפרות חמורה בפשיעה

ופירוקם רכב כלי של גניבות במכת ללחום במגמה 1.6.88 ב לפעול החל תנועה" "עורק מבצע
רגישים. באזורים הביטוח חברות איגוד עם בשיתוף מתקיים זה מבצע המדינה. ברחבי והברחתם
במבצע הגניבות. בביצוע חשודים עשרות ונעצרו גנובים רכב כלי מאות אותרו המבצע במהלך

לילה. לראיית מיוחדים ואמצעים במסוקים מיוחדים אמצעים מופעלים

הגבול, משמר יחידות של השנתית העבודה תכנית את מחדש לארגן הצורך עלה ההדרכה בתחום
לפעילות מענה לתת באה החדשה התכנית המבצעיות. והתפעלות הרבים האירועים בשל וזאת
גיסא. מאידך היחידות של והמקצועי המבצעי הכושר שמירת באתגר ולעמוד גיסא מחד זו מבצעית

הגבול. משמר ביחידות תפקיד תוך האימון פרק תוגבר זו במסגרת
הכוללים: רבים, ובתחומים המגזרים מכל שוטרים ל6,000 מעל השנה הכשיר החילי האימון בסיס
הכשרות מחו"ל, לקבוצות הכשרות שונות, השתלמויות בטרור, לוחמה אימוני הטירונות, אימון

ועוד. קצינים

עיון, ימי חינוך, סדרות קיום ידי על ביחידות, וענפה מגוונת פעילות נערכה החינוך בתחום
הגבול. משמר מורשת ולהכרת הארץ לידיעת וסיורים אקטואליים, בנושאים הרצאות

נורמות ובהבהרות בחידוד ועסקה כוח, בהפעלת ובצורך בשטח במתרחש התמקדה החינוך פעילות
קשות. בסיטואציות במיוחד התנהגותיות,

ואזרחים ללוחמים והפיכתם החובה שוטרי בקליטת המרכזי החינוכי האתגר יישום והואץ גמשך
מועילים.

25



אדם כוח

לקצונה פוטנציאל של משופר איתור הבאים: בתחומים הפרט טיפוח מדיניות הועמקה 1988 בשנת

מתקדמת מקצועית הכשרה לרכישת המוטיבציה העלאת לקצונה; הגיבוש מבחני שכלול עם
לקצינים הקידום אפשרויות הרחבת במשטרה; קצינים לקורסי אקדמית הכרה באמצעות
כולל); נצ"מ דרגת (עד מקצועיות דרגות באמצעות התקן, למגבלת מעבר אף לכך, המתאימים
המקצועית ההדרכה היקף הרחבת מחשב; בעזרת ההדרכה לומדות בפיתוח נוספת התקדמות

הפיקודי. במישור לקצינים והן בנושא ולעובדים לקצינים הן אדם, כוח בנושאי
לצמצום מאמץ כגון: פעולות באמצעות והשכר, השירות תנאי שיפור על נוסף דגש הושם זו בשנה
למקובל בהתאם הפרישה חופשות הארכת לתקן; בהתאם המצבה איוש השלמת ע"י השחיקה
ייעודית; לקצונה " מקצועיים "קצינים של חדש שכר דירוג אישור השתלמות; גמול מיסוד בצה"ל;
הזכאיות אוכלוסיות הרחבת כולל; ניצב דרגת עד  שנקבעו הכללים לפי שנתית חופשה פדיון מתן
פעילות ; מועדפים למקצועות יותר גבוהים מקצועיים סוגים ואישור ולתמריצים, פעילות לתוספות

השטח. ביחידות אדם כוח לקציני סמכויות לביזור

לפקודת התיקון הפעלת עם המשמעתי, במישור זכויותיו מיצוי למען הפרט על נוספת הגנה הושגה
ומתן למשמעת הדין בית של החלטה כל על ערעור זכות מתן לגבי בעיקר התשמ"ח1988, המשטרה

יחיד. דן של החלטה כל על ערר זכות

אדם כוח תכנון
תיקון תוך השונים, ובתפקידים במגזרים השוטרים שכר לשיפור שונות הצעות הוגשו השנה גם

קצינים שכר (דירוג המשטרתית במערכת והופעל התקבל חלקן השכר. בסולמות שנוצרו עיוותים
למשל.) מקצועיים,

הפעלת פקודת הוכנה זכאויותיהם. קביעת לצורך במערכת שונים מקצועות של עיסוק ניתוחי נעשו
וסיווג שכר תנאי בנושאי שעסקו שוטרים קבילות 67 טופלו חירום. בזמן במשטרה אדם כוח מערך
כולל תחילה", "מחשבה במבצע חלק שנוטלים משטרה באנשי שוטף טיפול עקרוניים.בוצע מקצועי

הכוחות. למפקדי שבועית הסברה
למרבית הצבעה תעודות הכנת לכנסת: לבחירות השוטרים הצבעת אפשרויות בהבטחת טופל

וכוי. ממדים פטור תעודות הכנת ישראל, משטרת שוטרי
הוכנו בנפות. ישראל משטרת לסיוע מילואים חיילי הפעלת בפרוייקט אדם כוח נושא וטופל רוכז
תקופתית, הערכה ישראל, במשטרת עבודה ימי 5 ל מעבר כמו: אדם כוח בנושאי מטה עבודות
במשמר קידום לצורך השכלה דרישות כארעים, גמלאים העסקת (רבשוטר), רב"שים מעמד שינוי
גיוסים דוחות שוטף באופן הוכנו ועוד. רפ"קנצ"מ מקצועית דרגה פרישה, חופשת הגבול,

המידע. מרכז והופעל 19901989 לשנת גיוסים תחזית הוכנה ושחרורים.
(רמ"מ), המשטרתיים המקצועות רשימת קובץ מוכנו השוטפת לעבודה נוסף  המיכון בתחום

תחילה". "מחשבה ונושא ההכשרות קובץ
נערך קצינים); (שאינם אדם כוח לעובדי השתלמויות 3 ובוצעו תוכננו  אדם כוח הדרכת בתחום
במהלך מתקדם. קצינים קורס לחניכי אדם כוח שימור תרגיל ובוצע הוכן ; אדם כוח קציני קורס
כמו: שונים, בנושאים שינון הודעות ו16 אדם, כוח הודעות 33 קבע, פקודות 2 פורסמו השנה
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ותק. תוספת לעניין קודמות שירות בתקופות הכרה קצין; שאינו מי של בדרגה העלאה

קצינים) כולל (לא אדם כוח ומסות בפרט טיפול
של בזימונם טופל השוראים. במסלול לשוטרים בסיסית הכשרה מתן להבטחת הפעילות נמשכה
הקצאת תכנית פי על ובצה"ל, ישראל במשטרת קצינים שאינם מי של להכשרות המשטרה אנשי
מגמה מתוך מקצועי, ובסוג בדרגה מיוחדות מסיבות לקידום פניות עשרות טופלו שנתית. מקומות

רס"ב. דרגות 68 הוענקו השוטר. קידום אפשרויות מירב' באופן הממצה אישי מענה לתת
פעילות, ותק מקצועי, סיווג שכר, כגון: נושאים על שנסבו שוטרים קבילות כ60 טופלו השנה

וכדומה. דרגות העברות,

תוספת גרירת כגון: שפורסמו, חדשות מפקודות שהתחייב כפי שונים, מיבצעים נערכו השנה גם
שיטור תוספת תשלום וכן לזכאים, פעילות ותק תוספת תיקון חדשים, מקצועות תיגמול תמריץ,

זכאים. לגמלאים
רב מאמץ הושקע ישראל, במשטרת משרות וביטולי בקיצוצים והצורך "אתגר" תכנית בעקבות
או מגזר, באותו שבוטלו ממשרות פנויות למשרות שוטרים העברת אדם, כוח ויסות בתחום

בהתאם. הכשרה מסלול התווית תוך אחר, למגזר העברתם

לקצונה קידום
תפקידם או שהשכלתם אקדמאים, או צה"ל קציני שהינם צוערים של והכשרה חניכה בגיוס, טופל
הגיבוש, במתכונת לקצונה המיון מבחני נמשכו במשטרה. אליו שגויסו לתפקיד ישימים אינם בצה"ל

בסיסי. קצינים קורס של אחד מחזור והתקיים
סיום עם אקדמיים. לימודים בהם ושולבו מחזורים, בשני השנה אף נערך הייעודי הקצינים קורס

משנה. מפקח לדרגת והועלו בקצינים בוגריהם הושבעו הקורסים

בקצונה טיפול
טופל הדרגות. בכל משטרה קציני של בדרגה והעלאות למינויים בהמלצות טופל השנה במהלך
לה. ומחוצה במשטרה לקורסים השונים ובמגזרים השונות ברמות קצינים של בזימונם שוטף באופן
ובעלי ביותר המתאימים יהיו לקורס שהנשלחים הקפדה תוך ומיון, בדיקה לאחר נעשה הזימון

העת. בבוא קידום המאפשרים נתונים
מכל מצטיינים קצינים של בדרגה מהיר קידום אושר השנה וראש העצמאות יום לקראת שנה, כמדי

המשטרה. יחידות
קצינים השנה ראש ערב קודמו זו במסגרת מקצועיים. קצינים לקידום הנוגעות ההוראות אושרו

ניצב. סגן לדרגת עד מקצועית בדרגה
מתמיד טיפול בצד זאת פנויות, משרות איוש לצורך המערכת מתוך מתאימים קצינים באיתור טופל

השונות. היחידות בין קצינים של פנימי וויסות העברה בבקשות

ומשמעת משטר
הקבע פקודות כתיבת הבאים: בנושאים זו בשנה התמקדו ומשמעת משטר בנושא הפעילות עיקרי
לקראת והיערכות המשטרה, פקודת תיקון עקב משמעתית), (שפיטה משמעת בנושא החדשות
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פליליים  משפטיים והליכים חקירות נגדם שהתנהלו משטרה באנשי טיפול ; לתוקף כניסתן
בהליכים הטיפול והשעיות,זירוז פיטורין כמו: מינהליים הליכים נקיטת כולל ומשמעתיים,

והתראות. אזהרות למשמעת, דין בית יחיד, דן  במשטרה משמעתיים
וחיסול הדיונים זירוז משמעתי; עבר בעלי שוטרים אחר ומעקב איתור בנושאי פעילות בוצעה כן
בפרקליטויות; הננקטים ההליכים וזירוז הפרקליטויות עם מגע קיום למשמעת; דין בבתי הפיגורים
משמעתית שפיטה בנושא והשתלמויות הדרכות מתן בודקות; וועדות בודקים בקצינים טיפול
הקשורים בנושאים שינון והוראות אדם כוח אגף הודעות הוצאת ישראל; במשטרת ומשמעת
נושאי של שוטף ועדכון הסבה נוספת; לעבודה משטרה אנשי בבקשת טיפול ומשמעת; למשטר
מלאים פרופיל נתוני לקבל יהיה שניתן כדי אדם כוח במסוף משמעת סעיף של פיתוח המשמעת;
הקשורים שונים בנושאים טיפול סטטיסטיקה; להוצאת נתונים ביותר ולהסתייע יותר ומדויקים

וכוי). זיכרון ימי עיטורים, סמלים, (לבוש, ישראל במשטרת למשטר

הסטוריה
עיקריים: תחומים בשלושה משימותיה בביצוע היחידה המשיכה החולפת העבודה בשנת

משטרת בשגרת משמעותי שינוי וכל בולט אירוע כל של והנצחה איסוף  ההווה של שוטף תיעוד
אירועי ובטחוניים, פליליים אירועים ציוד, ארגון, נושאי נכללים זה רצוף איסוף במסגרת ישראל.

ההסטורי. למחקר התשתית את בעתיד יהווה זה חומר ועוד.' ומשטרה קהילה
משטרתי (פרסום ופורסמו נכתבו נחקרו, החולפת השנה במרוצת  העבר אודות וכתיבה מחקר
ספר מקורות; קבצי שלושה העברי; והשיטור ישראל משטרת תולדות שונים: קבצים 5 פנימי)
חגיגות במסגרת התקיים אשר ישראל, משטרת מורשת לחידון הבסיס את היווה זה חומר הנופלים.

ולמשטרה. למדינה הארבעים
הסטורי, חומר השגת בדבר לפניות כתובת מהווה הסטוריה יחידת  חוץ ולגורמי ליחידות סיוע

למשטרה. מחוץ ולפונים מרחביים "מורשת" לאירועי היחידה סייעה זו ובמסגרת

וגמלאות חותה
פרישה, בנושאי  הפרטנית ברמה הן השוטרים של רווחתם לשיפור הפעילות נמשכה 1988 בשנת
מעורבות ידי על  היחידות ברמת והן זכויות, הכרת חבלות, הלוואות, דירה, בשכר השתתפות
לשוטר, מועדונים לילדים, קייטנות וחינוך, תרבות פעולות כמו: שונים שירותים של ופיתוח בתכנון

הגמלאים. עם קשר
בתחום השונות. מהקרנות המשטרה לאנשי הלוואות השנה גם ניתנו שירות ותנאי רווחה במסגרת
וטופלו תפקיד, עקב שנפגעו משטרה אנשי של חבלה דוחות 1,940 השנה טופלו בנפגעים הטיפול
פרשו 1988 בשנת שאירים. ותביעות מחלות חבלות, בגין הביטחון למשרד נכות תביעות 336

לאנשי שיניים ביטוח פרוייקט לקויה. בריאות בשל מהם 50>8< משטרה, אנשי 339 לגמלאות
משטרה. אנשי 15,965 זה בהסדר מבוטחים וכיום נמשך, המשטרה

בחו''ל רפואי טיפול הוצאות במימון לסיוע קרן השוטרים קרנות חברת ידי על הוקמה זו בשנה
כהלוואה. נוספים 1090 ו כמענק יינתנו ההוצאה מסך 8590.18 גיל עד וילדיהם זוגם בני לשוטרים,

נמשך הצבא; אנשי של לאלו במלואן " שקם ב" משטרה אנשי זכויות הושוו השירות תנאי בתחום
נציבות של להסדר צורפה ישראל משטרת ;" שקם " מועדון באמצעות מלון בבתי הנחות מיסוד
ולכוחות למאושפזים ווידאו טלויזיה מכשירי נרכשו בקייטנות; שוטרים ילדי לשיתוף המדינה שירות
טקס וקוים החייל ויתומי לאלמנות נופש אורגן שוטרים; לילדי חינוך מילגות 153 חולקו התגבור;

הגבול. ומשמר המשטרה חללי ליתומי מצווה בר
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הרפואי המערך
והן הקלינית ברמה הן בשוטרים, הטיפול בתחום השגרתית העבודה נמשכה 1988 שנת במהלך

התעסוקתית. ברמה
חדש סוג עם להתמודד הרפואי המערך נאלץ הערבי במגזר האחרונים הסדר הפרות אירועי בעקבות
שגרתיים רפואה שירותי מתן זמן; לאורך ליחידות רפואה צוותי הצמדת ביניהן: פעילויות, של
גדולים במספרים למבצעים (תאג"ד) גדודיות איסוף תחנות צוותי הוצאת שדה; בתנאי וחירום

הרפואי. המערך נבנה פיה על אשר מהכמות בהרבה
סמים צרכני 40,000 כ עם התמודדות שחייבה השגרתית העבודה נמשכה בעצורים הטיפול בתחום
של רב מספר עם השנה להתמודד הרפואה מערך נאלץ לכך מעבר במעצר. היותם בעת בשנה
בעיות עם התמודדות גם חייבה זו עובדה הציבורי. הסדר הפרות מאירועי כתוצאה פצועים עצורים

וטכניות. תברואתיות

בבתי שגרתית ופעילות הרצאות בכנסים, השתתפות הכוללת האקדמית, הפעילות במסגרת
ולצהבת לאיידס חשיפה בנושאים: מחקר עבודות מספר בביצוע גם הרפואי המערך עסק החולים,
לכושר הספר בבית שוטרים של גופנית פעילות על והשמנה עישון השפעת ונרקומנים; פרוצות אצל
המדען לשכת עם (בתיאום בקהילה נפש חולי עם השוטרים התמודדות טכניקות שיפור מבצעי;
המשטרה); במשרד המדען לשכת עם (בשיתוף השוטרים שחיקת המשטרה); במשרד הראשי
בית עם פעולה (בשיתוף רפואית ראות מנקודת " קטלנים ו"בלתי " קטלנים " נהגים בין השוואה
טיפול דרכי ופיתוח עצורים סמים צרכני של זיהוי ודרכי טכניקות בדיקת שיבא); החולים
הרצאות ניתנות ומשפט לרפואה והאגודה אביב בתל לרפואה הספר בית דרישת פי על אופטימליות.

לסטודנטים. המשטרתית הרפואה בתחומי
מקצועי פעולה לשיתוף והדרכים הצרכים לבדיקת ראשי רפואה קצין בראשות ועדה הוקמה השנה
החקירות. ואגף פלילי לזיהוי המחלקה משפטית, לרפואה המכון המשטרתי, הרפואי המערך בין

.1989 פברואר סוף לקראת המלצותיה להגיש אמורה הוועדה
לעזרה שעות 25 בני קורסים האחרונה בשנה העבירה ראשי רפואה קצין של ההדרכה חוליית

הארצי. הספר בבית קורס בכל ראשונה עזרה סדנת ניתנה במקביל שוטרים. 1500 לכ ראשונה
כלים פיתוח על דגש יושם לשוטרים, הניתן הטיפול שיפור במסגרת הבאה, השנה במהלך
להימנעות ההדרכה תכנית תורחב השוטרים. על המוטל והגופני הרגשי העומס עם להתמודדות
של נכון ניצול בתחום תתמקד וסיירים לחוקרים ההדרכה ותכנית תעסוקתיים, לסיכונים מחשיפה
שתיפגע מבלי ותקין, מכובד רפואי לטיפול יזכו והנחקרים שהעצורים כך  במשטרה הרפואה גורמי

החקירה.

פסיםלומה
נבנו יעילותן; ובדיקת השונות, המיון מערכות של ושיפור פיתוח נמשך החולפת העבודה 2שנת

הונהגו תוכננו, משטרה; ביחידות עמיתים הערכת מתכונת הורחבה ארגוני; אקלים סקרי והועברו
והשתלמויות. לקורסים סדנאות והוערכו

לקצונה למיון הערכה מרכזי עריכת לגיוס; המיון מערכות הנהגת המיון: בתחום הפעילות
להערכת שטח מעריכי הכשרת ; ייחודיים למקצועות התאמה לבדיקת מבחנים הנהגת ("גיבוש");
גרסאות גיבוש תוך השונות המיון מערכות פיתוח לקצונה; למיון הערכה במרכז מועמדים ביצוע
כמו נוספים הערכה כלי ובניית הערכה, מתכונות שינוי מצב, מבחני בניית כשרים, למבחני חדשות
תוך קצין, עיסוק לניתוח הבסיס הנחת וברירה; מיון מערכות של התוקף בחינת ביוגרפי; שאלון
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המשותף ובדיקת השונים, במגזרים קצינים ידי על המבוצעות המטלות תיאור לבניית ניסיון
(ב''גיבוש''). לקצונה מיון תוצאות על משוב מתן השונים; והעוסקים המגזרים בין והמבחין

ומחקר פיתוח והמשך ישראל במשטרת עבודה וביחידות בקורסים עמיתים הערכת המוזקו: בתחום
עמיתים; הערכת של מקיפה ספרותית סקירה עריכת כולל הערכה, וממדי שיטות עמיתים, בהערכת
והעברתו מראש, שהוכן פריטים מאגר על המבוסס ארגוני אקלים למדידת (שאלון) כלי פיתוח
למדידת נהלים ניסוח השאלון; הועבר שבהן ביחידות למפקדים משוב ניתן בנוסף יחידות. במספר
מיחידות קצינים עם בשיתוף והליך), (כלים מתכונת בניית עמיתים; הערכת ולהנהגת ארגוני אקלים
תוצאות על אינדיבידואלי משוב מתן המשטרה; משירותי הציבור רצון שביעות למדידת נוספות,

ביחידות. עמיתים הערכת
פעילות נוהל אישור המחוזות; בכל המחוזיים הפסיכולוגים תקני איוש ארגוני: ופיתוח ייעוץ בתחום
אקלים מדידת פסיכולוגיה; מדור עם עבודתם נוהל וגיבוש הפיקוד סגל ידי על המחוזי הפסיכולוג
פי על והליך), (תכנים סדנאות ובניית תכנון מחוזיים; פסיכולוגים ידי על בחלקה שנעשתה ארגוני,
במכללה הכשרה במסגרות הסדנאות העברת ישראל; במשטרת והשתלמויות לקורסים דרישה,
תוך בחיל, משרתים שאינם פסיכולוגים בעזרת נערכו הסדנאות כשמרבית הארצי, הספר ובבית
שונים היבטים להערכת שאלונים הנהגת ישראל; במשטרת הסדנאות בהעברת והנחיה תיאום

השונות. ההכשרה במסגרות שנערכו לסדנאות הקשורים

ארכיון
לכל ומגנזה דואר ארכיב, שירותי במתן הארכיון יחידת של השגרתית העבודה נמשכה 1988 בשנת
בהפקדת דואר, קווי בהפעלת המשטרה יחידות לכלל שירותים ניתנו כן הארצי. המטה יחידות

רחב. בהיקף ומסמכים תיקים ביעור ובביצוע המדינה בגנזך תיקים
אירוע ותיקי נושא תיקי והיתר אישיים, תיקים 6,000 חדשים,מהם תיקים 21,000 נפתחו השנה

וכר). יציאה עיכובי בודקות, ועדות (תלונות,
ישנים. כרטיסים אלפי של הדילול ונמשך חדשים, כרטיסים 20,000 נוספו הידנית השמות בכרטסת
בדיקה לאחר תיקים, 210,000 בוערו המשטרה יחידות ובכל תיקים, 25,000 בוערו הארצי במטה
לשמירה הסטוריים תיקים עם תיבות 361 המדינה בגנזך הופקדו כן כמו הארכיון. של ואישור

לצמיתות.
ובחו"ל. בארץ לנמענים מכתבים 460,000  כ ונשלחו בוילו אזרחי בדואר

הדתה

והקצינים השוטרים של והכללית המקצועית ההכשרה לשיפור הנרחבת הפעילות נמשכה השנה
של האינטנסיבית המבצעית בפעילות הארציים הספר בתי חניכי של השתלבותם אף על במשטרה,
היערכות חייב זה מצב בירושלים. בעיקר השונים, במגזרים הציבורי הסדר לשמירת המשטרה

החדשה. למציאות הלימודים תכניות והתאמת ההדרכה מערך של מיוחדת
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קורס של המלא שילובו ידי על והורחבה, הועמקה הפיקוד בקורסי האקדמית הלימודים מסגרת
באוניברסיטת החברה למדעי הפקולטה של א' שנה בלימודי הארצי הספר בבית הייעודי הקצינים
בקורסי והאקדמית, הכללית הלימודים, לתכניות חדשים ותכנים לימוד שעות והוספת חיפה,

במכללה. הפיקוד

חדשות, מבצעיות יחידות והכשרת אימון השנה: מיוחד תש שקיבלו נוספים יעילות תחומי
ייחודית; הכשרה תכנית באמצעות סדר, בהפרות לטיפול הצפוני ובמחוז הגבול במשמר שהוקמו
המבצעי; והכושר הקליעה אימוני שיפור לצורך מבצעי, לכושר הספר בבית האימון מסגרות הרחבת
עבודת המשך ; המחוזיים הספר בבתי הקורסיאליות במסגרות הלימודים תכניות והעשרת שיפור
וסרטי ממוחשבים שיעורים פיתוח המשך במשטרה. המקצועיים הגופים של תורות לכתיבת המטה
שיתרום דבר הארצי, הספר בבית מחשב באמצעות הוראה כיתת תוקם בקרוב כאשר הדרכה,

ישראל. במשטרת הקיימות וההדרכה ההוראה שיטות להשבחת

ואימונים הכשרה
קצינים, בקורסי  221 ובהשתלמויות: בקורסים לימודיהם סיימו חניכים 2,206  הארצי הספר בית
 409 המקצועות, בענף  260 שוראים, בקורסי  651 שוטרים, בקורסי  316 סמלים, בקורסי  349

השתלמויות. בענף
86 ומטה, פיקוד קורס סיימו 51 במכללה: לימודיהם סיימו קצינים 177  משטרה לקציני המכללה
קציני השתלמות סיימו 14 לקצינים, מקוצר מתקדם קורס סיימו 26 לקצינים, מתקדם קורס סיימו

אדם. כוח

לקצונה. גיבוש מחזורי ב12 השתתפו חניכים 319
יומיות חצי במסגרות החל אימון, מסגרות ב179 הוכשרו חניכים 3,132  מבצעי לכושר הספר בית
קורסים וחניכי קצינים צוערים, סמלים, שוטרים, הוכשרו ימים. חודש שנמשכו בקורסים וכלה

מקצועיים.
2,717 אימון, מסגרות ב64 הוכשרו חורון בית בבסיס  הגבול משמר של אימונים בסיס
כיתות ואנשי צה"ל חיילי הכנסת, משמר האזרחי, המשמר אנשי הגבול, משמר שוטרים,אנש>

יומיות. חד השתלמויות ב16 איש 606 חלק נטלו כך על נוסף כוננות.
הספר בבית  915 הכשרות: ב192 איש 3,005 למדו המחוזיים הספר בבתי  המחוזיים הספר בתי

אביב. תל המחוזי הספר בבית  1,190 הדרומי, המחוזי הספר בבית  900 הצפוני, המחוזי
גבולות. בקרי 56 הוכשרו השנה  גבולות ביקורת

לאור והוצאה תוחת
והוצאו נערכו והפעלה; ארגון  האפסנאות אגף ותורת תורתהבילוש לאור הוצאו השנה במהלך
כן העיטורים. חוברת  שנה וכמדי ג'; קובץ  המנדט זכרונות ה40; לשנת טיולים חוברת לאור
מבעד לשוטר, דף הארצי, המטה הודעות הקבע, פקודות הקבועים: הפרסומים לאור והוצאו נערכו
." עונשין ו"דיני " פליליים במשפטים הדין סדרי " הקבצים: עודכנו בחקירות. חדשות מז"פ, לעדשות

העברי, השיטור התפתחות הנופלים, ספר הבאים: לפרסומים והדפסה גרפיקה שירותי ניתנו
לפיזור אמצעים תעבורה, דיני קובץ ישראל, משטרת מורשת כנס חוברת העברי, השיטור מקורות
הוצאה שירותי גם ניתנו לעיל שפורטו הפרסומים לרוב ועוד. רעילים חומרים ציבורי, וסדר הפגנות

לאור.
שונים, משטרתיים לכינוסים גרפי סיוע ניתן כן "מראות". ירחון של הגרפית העריכה ביצוע נמשך

וכד'. תעודות הזמנות, סמלים, שקפים, שלטים, של גרפי ביצוע שעיקרו השנה, שנערכו
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החבלה, תורת הסיור, תורת המודיעין, תורת הבאים: הפרסומים ובעריכה בכתיבה מצויים
בחקירות, שיעור מערכי קובץ והתאבדויות, משפטית רפואה המנהלי, למגזר המשטרה כשירויות

ישראל. במשטרת בד"א הכשרת מסלול תבערה, בקבוקי המשטרה, בשירות כלבים
בנושא חינוכית לטכנולוגיה במרכז ממוחשבים שיעור מערכי פיתוח על והפיקוח ההנחיה נמשכו

ושחרור", מעצר עיכוב, "סמכויות

וקליעה ירי אימוני
האזרחי. והמשמר הגבול משמל המחוזות, במסגרת שוטרים כ10,000 בירי התאמנו השנה במהלך
שונים: קליעה בקורסי הוכשרו שוטרים כ140 המשטרתיים. הספר בבתי למתאמנים בנוסף זאת,
למדריכי השתלמויות ארבע התקיימו כן קל). (נשק ונק"ל. ירי חונכי צלפים, סער, לאש מדריכים

ומדריכיו. ארציים נק"ל לקציני כנסים ושני נק"ל
המאפשרת אינדוקציה, מערכת במשטרה: קליעה לאימוני מתאימות שנמצאו מערכות, שתי נוסו
הספר בית של במטווח 1989 שנת במהלך (תותקן היורים למקצה המטווח מפקד בין ושליטה קשר
הספר בבתי יוצבו דמיינים (מספר הדמיה. אימוני לצורך ירי, סימולטור בשפרעם). הארצי

כך). לשם שיאושר לתקציב בהתאם המשטרתיים,
הופצו התחקיר מסקנות בירי. השוטרים תגובות נבחנו שבו ערוער", "צומת אירוע תחקיר בוצע

ישראל. משטרת ליחידות
טכנולוגיים באמצעים שוטרים לאמן שתכליתו ,.f.n באקדח ממוחשב ירי קורס הפקת החלה
החל כן יחידני. ללימוד הדרכה וחוברות ממוחשבים שיעורים הדרכה, סרטי הכוללים מתקדמים,
נושאי נמשכים השנה גם הגבול. משמר של חילי אימונים בבסיס חשמלי מטווח בהקמת הטיפול

מ"מ. 9 f.n אקדחי וקליטת אימונים תחמושת הקצאת במשטרה, היורים מצבת מחשוב

חע1ך

נושאים: במספר ראשי חינוך קצין ביחידת הפעילות התמקדה 1988 העבודה בשנת
פעילות בנושאי כתבות שכללו "מראות", של גיליונות 9 פורסמו  המשטרה" "מראות עיתון
וכתבות (קבילות) (שכר, בפרט טיפול המשטרה, עבודת שבמהות עקרוניים נושאים מבצעית,

וכו'). " מרגיז זה " דיין", ויש דין יש ") שוטרים התנהגות בנושא
של לאור הוצאתו במימון סיוע לצורך  פרסומת "מראות" בעיתון הופיעה 1988 דצמבר מגיליון החל

העיתון.
מכל קצינים, שאינם למי החוק" ושלטון "דמוקרטיה הבאים: בנושאים עיון ימי 6 נערכו  עיון ימי
לקצינים החוק" ושלטון "דמוקרטיה שכונות; לקציני האזרח" וזכויות "דמוקרטיה המגזרים:
הפיקוד לסגל ותקשורת" משטרה דמוקרטית, במדינה היררכי בארגון "מנהיגות (רפ"קסנ"צ);
לכתבי ; בירושלים שוטף לביטחון הגבול משמר ליחידת דמוקרטית" במדינה "משטרה המורחב;

בעיתון. בכתיבה למעורבות ועידודם טיפוחם לצורך "מראות",
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ואתון ניהול בנושאי הפיקוד, לסגל אחת): כל יומיים (בנות השתלמויות 5 נערכו  השתלמויות
דמוקרטיה חברה, כלכלה, בנושאי בירושלים, הולילנד במלון רפ"קסנ''צ, בדרגות לקצינים כלכלה;
זוטרים ולקצינים שכונות לקציני השתלמויות); 2) בירושלים באתרים סיורים כולל ותקשורת,
לעבודה הספר בית במסגרת הפועלת אדנואר קרן בשיתוף האזרח, וזכויות דמוקרטיה בנושא

השתלמויות). 2) העברית שבאוניברסיטה סוציאלית
והתנהגות אלימות בנושא הצפוני ובמחוז ירושלים במרחב הגבול במשמר כנסים 3 נערכו  כנסים

האחרונה. השנה אירועי לאור שוטרים,
קורבנות, שוטרים, (אלימות אקטואליים בנושאים שדנו הסברה דפי 9 פורסמו  הסבוה דפי
ההתנהגות תורת בתחום אירוע ניתוחי נערכו וכן וכר) הערבי במגזר מקומיים שוטרים התפטרויות

והאתיקה.
האזרח", וזכויות החוק שלטון "חודש ביחידות נערך דצמבר בחודש  האזרח זכויות חודש
האזרח לזכויות מהאגודה חוץ מרצי חלק בו ולקחו השונות, ביחידות עיון ימי נערכו שבמסגרתו
הקצינים ולקורסי הפיקוד לסגל מרכזי אירוע דצמבר בחודש נערך כן כמו הדין. עורכי לשכת וחברי
אפשרות מול לדעת הציבור זכות  חשודים שמות "פרסום בנושא '' נעורים ב" במכללה הבכירים

בחקירה". פגיעה
השונות ביחידות שנערכו וכנסים עיון לימי הרצאות איתנה ראשי חינוך קצין יחידת  הרצאות

במימונם. ועזרה
המחוזיים. הספר ובתי היחידות מטעם שנערכו סיורים מומנו  סיורים

חיפה. באוניברסיטת חינוך סדרות ו24 ירושלים ביער חינוך סדרות 15 נערכו  חינון סדרות

השכלה
הבאים: הנושאים בוצעו ישראל במשטרת ההשכלה להרחבת הפעילות במסגרת

למדו בכירים קצינים 2 המשטרה; חשבון על ראשון לתואר למדו קצינים 40  גבוהינז לימודים
קיבלו וקצינים שוטרים 152 פרישה; לפני לימודים שנת במסגרת המשטרה חשבון על ראשון לתואר
והנדסאי; טכנאי לתואר תיכוניים ועל אקדמיים לימודים כולל  עבודה כדי תוך ללימודים כספי סיוע
וקצינים שוטרים 142 שני; לתואר ו47 והנדסאי, טכנאי ולתואר ראשון לתואר לומדים איש 105

למדו בבא"ר קצינים קורסי במסגרת הפתוחה; האוניברסיטה במסגרת ללימודים כספי סיוע קיבלו
והשתתפו נוסף סימסטר סיימו חניכים 48 חיפה; באוניברסיטת אקדמיים קורסים ב6 חניכים 127

81 למדו מתקדם בקורס חיפה. באוניברסיטת מלאה אקדמית שנה בהיקף אקדמיים בלימודים
קצינים 48 למדו ומטה) (פיקוד פו"מ בקורסי אביב; תל באוניברסיטת אקדמיים קורסים 5 ב קצינים

שונות. מאוניברסיטאות מרצים ידי על במכללה אקדמיים קורסים 2 ב
68 יום. כיתות ב7 וחיבור אזרחות מקצועות למדו שוטרים 171  לבגרות תימניים לימודים

פרטיות. במסגרות ערב בגרות לימודי עבור לימוד שכר החזר קיבלו שוטרים
לימודי עבור כספי סיוע קיבלו שוטרים 47 עקיבא. באולפן ערבית למדו שוטרים 22  שפות לימודי

ואנגלית. ערבית עברית, השפות

הספחה
מקצועית ספרות נרכשה המשטרה; יחידות בכל נצרכת לא ספרות של מלאי ספירת נערכה
קובץ היחידות לכל הפיצה הספריה תקציבי; מחסור עקב בלבד, המשטרתיים הספר לבתי מצומצמת
מנויים כ100 הוזמנו המשטרתיים; החוק לקבצי עדכון דפי הופצו תעבורה; בדיני חקוקים  חדש
הארצי. במטה המרכזית הספריה של ממוחשב קיטלוג נמשך מארה"ב; מקצועיות לחוברות קבועים
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ממוגן ומידע אתון תכנון

ואתון תכנון
ואתונו המשטרתי הכוחות סדר בתכנון 1988 בשנת התמקדה והארגון התכנון בתחום הפעילות
הציבורי, הסדר מאירועי המדיני, מהמצב כתוצאה שנקבעו החדשים העדיפויות לסדרי בהתאם

הפנים. ביטחון על השמירה בהגברת ומהצורך הסמים בתחום הפשיעה מגידול

לשמירה בירושלים, ניידות התערבות לפלוגות הגבול משמר פלוגות 2 של ייעודן הוסב זו במסגרת
ו>2 נטופה, בבית ניידת התערבות בפלוגת נוספת פלוגת הוקמה הפנים; וביטחון הציבורי הסדר על
במימון הגבול משמר של פלוגות 3 הוקמו הצפוני; במחוז המשטרה של ניידות התערבות יחידות
יחידה הוקמה צה"ל); של פיקוד (תחת וקלקיליה לחם בית בעזה, שוטף ביטחון לפעילות צה"ל,
בשאר בסמים הלוחמת לתגבור מטה עבודות ובוצעו המרכז במחוז בסמים ללוחמה מחוזית

המחוזות.

תקנים 400 של מחודשת והקצאה פנימיים לויסותים הודות רק התאפשר הנזכרות המשימות ביצוע
תקני 287 לביטול נוסף (וזאת חיוניים קיימים תקנים 400 של ביטולם תוך שהופשרו, ה600 מתוך
זמניים תקנים 60.75 מוסדו לכך בנוסף הגבול). משמר פלוגות של סופי יסוד מ לאפשר כדי אדם כוח

ביחידות. אחרים תקנים לקיצוץ בתמורה חיוניים,

מקיפות מטה עבודות ביצוע תוך זאת מטלה לבצע השנה במהלך נערכה וארגון תכנון מחלקת
החדש. המצב לאור לקצצם הכרח שיש פחות, חיוניים תקנים אותרו והאגפים. המחוזות בשיתוף

הארגוני התכנון ותיאום בריכוז השוטפת בפעילותה וארגון תכנון מחלקת המשיכה זו פעילות לצד
התקציבי. התכנון וריכוז וביצועו, שנתי והרב השנתי

תוך זה, כוחות סדר וארגון בתכנון עסקה והמחלקה הייעודי, המגזר לתגבור דגש ניתן השנה גם

התנועה, מערך של מחדש ארגון היו: זה בתחום הפעילות עיקרי ארגון. בפקודות לכך ביטוי מתן
ארגון (יאח"פ), פשעים לחקירת הארצית היחידה ארגון יהודה, בנפת עצורים ליווי יחידת הקמת
מחוזיות, שלוחות שלוש עם ארצית פרשים יחידת ארגון ונציגויות, אישים אבטחת תקני של מחדש

החשבות. של מחדש ארגון

שהיוו עמדה, ניירות הוכנו כן מומשו. גם שבחלקן תכנון עבודות במחלקה בוצעו החולפת בשנה
עדכון אדם, כוח אגף של מחדש ארגון הבאות: העבודות בוצעו זו במסגרת הפיקוד. להחלטות בסיס
כוחות תגבור הערבי, במגזר מקומיים שוטרים של התפטרויות לאור הנפות ארגון בתקנים, רכב סוגי
במרחב עצורים ליווי השיאים, פי על תקנים ויסות בעזה, ובחבל ושומרון יהודה באזור הגבול משמר
טבלת בנושא מטה עבודת סיום אדם, כוח אגף עם בשיתוף מקצועית דרגה נוהל הכנת הנגב,
ארגון בדיקות בוצעו כן ישראל. משטרת יחידות פריסת תכנון המשך אדם, כוח בתקני יחידות
מחלקת בצפון, גבול מעברי פומביות, מכירות צפון, עצורים ליווי חוליית תקנון בנושאים: ושיטות

מזכירויות. נהגים, פניות  אוטומטי נתונים עיבוד

פעולות בוצעו ונתונים, הערכות מתארים, הוכנו כלכליות, בדיקות המחלקה ידי על בוצעו במקביל
הצטיידות. ובתכניות לחימה וציוד אדם כוח בהקצאת קדימויות ונקבעו ואמצעים אדם כוח תקנון
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ועיבודם. ישראל במשטרת טפס>ם של והעיבוד התכנון עבודת נמשכה

פקודת את ובעקבותיו הארגוני, המתווה את וארגון תכנון מחלקת הכינה שנה, כבכל ,1988 בשנת
ישראל. משטרת של השנתית העבודה

ומחלקת העבודה, שנת לכל ישראל, במשטרת ומתוכננת מאורגנת לפעילות בסיס מהווה הפקודה
המתוכנן. הזמנים לוח פי על בה המופיעות המשימות ביצוע אחר עוקבת וארגון תכנון

אוטומטי נתונים עיבוד
שנתית רב תכנית המיכון; מערך לפיתוח שנתית הרב העבודה תכניות יישום נמשך 1988 בשנת

ישראל. במשטרת המיכון מערך לפיתוח שנתית רב ותכנית ב') (הדס התקשורת מערך לפיתוח
דגש המגזרים. לכלל הארצית ברמה ופריסתם אישיים ומחשבים מדפסות מסופים, קליטת נמשכה
כ450 הותקנו היום עד מיכוני. פתרון קיבלו שלא בתחנות, הציוד פריסת להשלמת ניתן מיוחד

מדפסות. ו100 מסופים

המחשבים החלפת על דגש שימת תוך (מברקה) ההודעות מיתוג מערכת החלפת בתהליך הוחל
הדיווח מערכת תשולב החדשה במערכת אישיים. למחשבים מטלפרינטרים העבודה תחנות והחלפת
ומשרד חשבות ומבצעים, סיור אגף תכנון, אגף נציגי משתתפים בצוות התחנה. מרמת המבצעי

המשטרה.
מחשבי החלפת תהליך נמשך המשטרה במשרד (מב"ת) ותכנון בקרה למידע, היחידה עם בשיתוף
נוספות דרישות והגדרת חדשות עבודה תחנות הוספת כולל גבולות) ביקורת (רישום הרשב"ג

הקיימת. המערכת לשיפור

טביעות לזיהוי ממוחשבת מערכת לרכישת הספקים תשובות והתקבלו מכרז פורסם השנה במהלך

ומשרד פלילי לזיהוי המחלקה אוטומטי, נתונים לעיבוד המחלקה נציגי משתתפים בצוות אצבע.
המשטרה.

מ1,000 למעלה הודרכו השנה במהלך משתמשים. הדרכת על דגש הושם החולפת העבודה בשנת
יזומות הדרכות המשטרתיים, הקורסים את כללו אלה הדרכות המחשב. במערכות בשימוש שוטרים

היחידות. דרישת פי על והדרכות, עובדים והדרכת ביחידות רבים ביקורים נושאים, לפי

הבאים: הנושאים פיתוח הושלם החולפת השנה במהלך
הבחירות מערכת תקופת של האירועים כל קליטת ממוכנות: מערכות שתי הוקמו  בחירות דיווחי
יום במשך שונים אירועים קלפיות, בפתיחת בעיות על דיווח וסטטיסטיקות; מצב תמונת לקבלת

יום במהלך עדכנית מצב תמונת סיפקו המערכות האיסוף. למקומות קלפיות והגעת הבחירות
הבחירות.

על מצב תמונת לקבלת מערכות שתי הוקמו זה בנושא  ומבצעים סיור בנושא מבצעי דיווח
הערבי במגזר הסדר להפרות הקשורים המבצעי הדיווח אירועי כל קליטת  האחת היחידות: פעילות
סיכום של ומעלה המרחב מרמת קליטה  השנייה ומבצעים). סיור במחלקת מופעלת זו (מערכת

סטטיסטיים. דוחות הפקת לשם החודשית, הסיור פעילות
פעילות הקולטת המערכת פיתוח הסתיים  תנועה דוחות במשוט שוטרים פעילות מעקב
סטטיסטיקה כולל ביחידות, בעייתיות נקודות לגבי מצב תמונת וקבלת הדוחות ברישום השוטרים

יחידה. ברמת הספקים על
מערכת הושלמה דרכים תאונות לקליטת מקוונת מערכת הפעלת לאחר  דרכים תאונות
לקבלת נוספים נתונים להפקת השנה במהלך תורחב זו מערכת זה. בנושא מידע לקבלת סטטיסטית

הדרכים. תאונות בנושא מורכבת תמונה
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התקציבי. הפיקוח למערכת בצמוד חשבונות הנהלת מערכת והופעלה הושלמה  חשגונות הנהלת
הלוגיסטית. למערכת התאמה לצורך התקציבית במערכת הרחבות בוצעו

ורכש. מלאי עיתוד מלאי, ניהול הכולל הלוגיסטי המערך של א' שלב פיתוח הושלם  לוגיסטיקה
בבסיסי  ובהמשך ומכירות, רכישות ובמחלקת יפו תחבורה במחסן לראשונה הופעלה המערכת

התקציב. על פיקוח למערכת מקושרת זו מערכת הציוד.
ממוכנים עזר כלי פותחו המעצרים נושא של מהיחידות המקוונת ההזנה תחילת לאחר  מעצרים

זו. מערכת סביב עדכני מידע ולקבלת לניהול
אישום. כתבי הגשת עובדת על המידע לקליטת האופציה הושלמה  אירוע) (פרטי פ"א מערכת
סטטיסטיקות, של השירותים הורחבו פ"א. לכל מעצרים במערכת המידע עם מקושר זה נושא

מקוונים. פשיעה ולמיפויי לחקירה סיוע כלי המשמשים
תוכנות פותחו שיניים. ביטוח בנושא הביטוח לחברות מידע להעברת מערכת הושלמה  אדם כוח
למבנה המחשב מערכות להתאמת בתוכן, והכפיפויות המשטרה יחידות כלל של אחיד לסיווג

המשטרה. של הארגוני
החלטות אחר מעקב תמלילים, עיבוד כולל הלשכות, מיכון מערכת ניסוי הושלם  לשכות מחשוב

הלשכות. לכל בהדרגה תורחב זו מערכת מסמכים. ותיוק
הנמצאים התיקים אחר ומעקב לקליטה חדשה מערכת הותקנה  פליליות תביעות למדור מערכת

התביעות. ניהול ותכנות בקרה כלי למתן דיווחים יתווספו זו למערכת היחידה. בטיפול
.i.b.m של המדעי המרכז עם בשיתוף במחשב, תמונות עיבוד פיתוח הסתיים  תמונות מיחשוב
בשלב הצורך. פי על התמונות ואיחזור דיגיטלית בצורה תמונה שמירת מאפשרת התכנית בטכניון.

העבריינים. אלבום עבור הנושא יישום אפשרות נבדקת ראשון

פיתוח: בשלבי מערכות
תעבורה. הרשעות מערכת של מחדש תכנון  תעבורה הרשעות

כל אחר המעקב את וכוללת פיתוח בשלבי נמצאת התנועה לשכות מיחשוב מערכת  תנועה לשכות
הלשכות. בטיפול שנמצאים בתיקים הטיפול שלבי

כלים הקמת רוכשות/מנפקות: מחלקות לקליטת הלוגיסטית המערכת בהרחבת הוחל  לוגיסטיקה
מנועים חלקי של לשיפוצים והוצאה הלוגיסטית במערכת תקציב מול צריכה ניתוח למתן ניהוליים

התחבורה. במחלקת
אדם. כוח למערכת זו מערכת בין וחיבור אישי ציוד מערכת פיתוח המשך  אישי ציוד

עיבודים לביצוע בקשות של מהתחנות ישירה לקליטה מערכת פיתוח בשלבי  (פ"א) אירוע פרטי
סטטיסטיים.

וכלים מינהלי פיקוח כלי שתיתן נעדרים, נושא למיחשוב מערכת פיתוח הוחל  נעדרים מיחשוב
תיאור. פי על נעדרים לזיהוי

כלים ומתן מהיחידות אירועים לקליטת מערכת בניתוח הוחל  והמבצעים הסיור מגזר מיחשוב
ביחידות. אלו לפונקציות

זו מערכת הירקון. במרחב עסקים לרישוי ניסיונית מערכת בפיתוח הוחל  עסקים רישוי מיחשוב
רישוי. מחלק ופעילות רשיונות מתן אחר מעקב תאפשר

מעדנות וניתוח ביצועים תקר
בתכנון העוסקים פרוייקטים בביצוע מערכות וניתוח ביצועים לחקר היחידה המשיכה 1988 בשנת

והייעודי. המינהלי בתחום המשטרה עבודת וייעול

וחקר סטטיסטיות תורות על המתבססים מחקריים פרוייקטים של והקמה בליווי המשיכה היחידה
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החלטה; תומכות בתוכנות השימוש הרחבת פעילות; רמות לפי משטרה יחידות דירוג כגון: ביצועים
מערך של מחודש ארגון מקוצר; עבודה לשבוע המשטרה למעבר המשמעויות לבחינת צוות ריכוז

ושילובם סטטיסטיים מדדים פיתוח משטרה; יחידות הערכת לבחינת בצוות העבודה ריכוז התנועה;
משטרת להיערכות הנדרשים והמשאבים התקציבים בחינת ; הקיימים הסטטיסטיים בדוחות

הערבי, במגזר התסיסה בהתגברות לטיפול ישראל

בביצוע השונות ליחידות סטטיסטית ועזרה תמיכה לתת ביצועים לחקר היחידה ממשיכה בנוסף
שלהם. פנימיים ומחקרים פרוייקטים

המשיך המדור מערכות. וניתוח ביצועים לחקר ליחידה סטטיסטיקה מדור צורף 1988 בינואר
חוץ. ומגורמי המשטרה מיחידות סטטיסטיים ולנתונים למידע לבקשות להיענות

סטטיסטיים. ולנתונים למידע שונות בקשות 750 כ התקבלו 1988 בשנת
ולשימוש השונות השליפה לאפשרויות המשטרה ביחידות הדרכות התקיימו השנה במשך
היום הקיימים הנתונים ממאגרי הנשלפים הסטטיסטיים מהנתונים מסקנות והסקת האופרטיבי

המשטרה. בנ/חשב
המשטרה לגורמי מקצועיות דעת וחוות סטטיסטיים בניתוחים תמיכה לתת ממשיכה היחידה

השונים. בנושאים

סטטיסטיות שאילתות מערכת ; היישובים ספר ; ומבצעים סיור מערכת במחשב: פותחו השנה
דרכים. בתאונות המעורב משטרה רכב של ובנושא דרכים תאונות בנושא

חשבות

על פיקוח זה ובכלל ישראל, משטרת של הכספית הפעילות את ביצעה ייעודה, פי על החשבות,
הבא: הפירוט לפי התקציב, ביצוע

משטרה לאנשי הסברה לגמלאים, פרישה ומענקי פנסיה תשלום משטרה, לאנשי שכר תשלום
מידע והעברת דיווח ושירותים, סחורות עבור לספקים תשלומים וגמלאות, שכר בנושאי ולגמלאים
מערכת ניהול בעזרת מבוצעות אלה משימות האוצר. במשרד הכללי ולחשב המשטרה לפיקוח

התקציב. בחוק המאושר פי על הנקבעים ולנהלים לחוקים בהתאם חשבונות,

עד מפברואר בחשבות, עבודה ימי שכ1600 למרות פיגור, כל ללא במועד ניתנו החשבות שירותי כל
הערבי. במגזר הסדר הפרות עבור נוצלו דצמבר, סוף

ומחלקת הכספים מחלקת  מחלקות שתי הקמת ידי על החשבות של הארגוני המבנה שונה השנה
לחשב. ישירות הכפופה וניהול, הנחיה פנים, לביקורת היחידה בחשבות הוקמה כן השכר.

כספים
ביצוע ניהול ישראל; משטרת תקציב על הפיקוח ניהול הבאות: הפעולות נערכו הכספים בתחום

וחוץ. פנים לגורמי הכספי הדיווח מערך ניהול שירות; ונותני לספקים תשלומים
המשטרה גורמי לכל פיגור וללא שוטף שירות מתן המשך הבאים: הנושאים על דגש הושם השנה
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בין הקשר תכנון התקציב; על הפיקוח מערכת של המשתמש, ספר כתיבת והאוצר; חוץ וגורמי
מערכת הפעלת ; הכספים מחלקת על המשק והשפעות הכספים, למערכת הלוגיסטית המערכת

אוטומטי. נתונים לעיבוד המחלקה במסגרת החשבונות הנהלת

גביית התקציב; על פיקוח מערכת הפעלת זה: בתחום הנעשות הפעולות  והכנסות הוצאות
השתתפות בשכר; העסקה בגין וממעסיקים ישראל משטרת ידי על מאובטחים מגופים הכנסות
כל דיווח במשטרה; והתכנון התקצוב גורמי עם בשיתוף והמצרפי, הישיר התקציב עדכון במהלך
ודרישות, הזמנות ויתרות התקציב יתרת על המשטרה מחלקות לכל מיוחדת) דרישה (ולפי חודש
התקצוב האוצר, לגורמי מיוחד תקציב דוח עריכת ישראל; משטרת של העבודה לתכנית בהתאם

הבכיר. והפיקוד
הבאה: הפעילות בוצעה 1988 דצמבר למחצית ועד 1988 אפריל שבין בתקופה

יומן; פקודות של שורות כ360 דווחו ובגינם מאובטחים מתקנים ל26 חשבוניות כ110 הוצאו
סילוקין. פקודות 3,900 כ הוצאו כן ידניות. ו500 ממוחשבות, 6,500  המחאות כ7,000 הוצאו

ממוכנות; קבלות 1,400 כ הוצאו שבגינן המחאות, 1,400 כ נתקבלו
הוזנו שבגינן דרישות 1,600 הוזנו שורות. כ900 הוזנו שבגינם תקציביות יומן פקודות 160 הוזנו
שינויים 3,600 הוזנו ובגינן ומכירות רכישות מחלקת הזמנות 2,300 כ הוזנו כספיים. שינויים 2,900

כ הוצאו כן כמו כספיים. שינויים כ4,400 הוזנו ובגינן מחלקתיות הזמנות 3,200 כ הוזנו כספיים.
לספקים. זיכוי הודעות 6,000

לעיבוד במחלקה שלה החשבונות הנהלת את ישראל משטרת מבצעת 1.7.88 מ החל  גזברות
הנהלת את המשטרה עבור ביצעה רבות שנים שבמשך ממל"ל, ומתנתקת אוטומטי נתונים
הנהלת על הדיווח האוצר במשרד הכללי לחשב ישירות מועבר זה מתאריך החל החשבונות.

ישראל. משטרת של התקציב וביצוע החשבונות
התקציב. שנת בתחילת בוצע במענ"א החשבונות בהנהלת החייבים רישום

41,000 כ של ותשלום ספקים לכ3,200 תשלומים ביצוע הגזברות: בתחום שנעשו הפעולות
ערך שווה בסכום תשלומים 280 בוצעו חוץ במטבע ש"ח; 136,576,000 של כולל בסכום חשבוניות
במסגרת לחו"ל; בתפקיד שיצאו שוטרים 66 של הכספי בהיבט טיפול נערך ש"ח; 6,102,000 ל

לרכב נזק בגין תביעות 850  ו משטרתי, לרכוש נזק לכיסוי מקרים 155 בגין תביעות הוגשו הביטוח
740 הוגשו תביעות; 206 הוגשו דרכים בתאונת שנפגעו לשוטרים שכר הפסדי בגין משטרתי;
הכנסות 1,850 נתקבלו ללקוחות; ישראל משטרת שסיפקה שירותים בגין ללקוחות חשבוניות
בטחונית; תאורה עבור יישובים ל350 חודשי דו תשלום שולם ואחרים; ביטוח העברות מלקוחות,
עבור תשלום קיבלו מרצים 204 אזרחים; 114 ל פיצויים ושולמו שוטרים, 46  ל משפטי סעד שולם
תנועה רוחות בגין לאזרחים קנסות החזרי 780 בוצעו השונות; במסגרות לשוטרים שנתנו הרצאות
לתפקידים שוטרים 850 בגין ציבור מוסדות 15 וכ ממשלה משרדי מ10 הכנסות נתקבלו שהוגשו;
טלפון שיחות בנושא ובירורים מעקב ונערכו טלפון מנויי 2,000 טופלו חודש כל (שת"מים); מיוחדים
בהנהלת רישום בגין למחשב הזנה פעולות כ9,000 בוצעו בכמותן; חריגות ושיחות בינלאומיות
ומפרעות פיצויים משכורת, מזונות,פיקדון תשלום עיקולים, המשכורת, פקודת של חשבונות

השוטרים. ממשכורות

שכר
פעיל בשירות משטרה אנשי לכ16,000 נילוות ותוספות שכר תשלום השכר: בתחום הפעילות
פיצויים ותשלום היוונים, פרישה, מענקי אישיים, שינויים 42,000 כ של ביצוע גמלאים; ולכ7,500
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מהשירות. פורטים 1,500 לכ
השוטף הביטחון כוחות את המתגברים לשוטרים תגמול אישר האוצר במשרד השכר על הממונה
זאת לאור מלאה. או חלקית שדה תוספת מתן ידי על תחילה") "מחשבה (מבצע הערבי במגזר

.1.2.88 מ בתחולה לחודש, מתגברים ל900 תשלומים השכר מחלקת מבצעת
של שכרם שונה מכך כתוצאה מקצועיים. קצינים דירוג ישראל במשטרת הופעל 1.4.88 מ בתחולה
שקיבלו לשוטרים תמריץ תוספת גרירת אושרה סנ"צ; עד מפקח בדרגות משטרה אנשי 1,200 כ
בעקבות .1.1.88 מ בתחולה המשפטנים בדירוג רהדירוג בוצע ומעלה; שנים 3 במשך זו תוספת
בדירוג המדורגים השוטרים של שכרם עודכן הפרקליטים לשכר המשפטנים שכר השוואת

.1.4.86 מ רטרואקטיבית המשפטנים
1988 לשנים השכר הסכמי בצה"ל, למבוצע במקביל ישראל, במשטרת הופעלו 1988 דצמבר בחודש

רופאים. ודירוג משפטנים דירוג למעט והדרגות, הדירוגים בכל 1990 

טכנאים ובדירוג 1.8.83 מ מהנדסים וברירוג מח"ר בדירוג למדורגים השתלמות גמול תשלום בוצע
מ1.4.78.

מתוספות 1009'0 בחשבון נלקחים ומעתה השתלמות, לקרן והפרשה ניכוי לצורך השכר בסיס שונה
התמריץ. ותוספת המקצועית התוספת ממלוא הפעילות

פי על מנוצל, הבלתי השכר תקציב במסגרת לשוטרים חופשה פדיון תשלום הסדר נמשך זו בשנה
לחודש. חופשה ימי 3,000 טל חודשי ממוצע

החסוי, המשכורת תלוש של ההפצה מתכונת את לטפר ובמגמה חודשים מספר של ניסיון לאחר
מוחלטת. סגירה בעלת במעטפה חסוי תלוש זו שנה מתחילת החל מופץ

איט מחויב לפיה ומעלה, נצ"מ דרגות לבעלי טלפון חשבונות תשלום בגין החיוב שיטת שונתה
לחודש. שיחות ל1,250 עד אחידה הטבה בזקיפת משטרה

פי על פעילות תוספת תשלום 1978 לפני שפרשו לגמלאים בוצע המשפט בית החלטת בעקבות
בשירות. האחרון תפקידם

ובהפקת שונות בהתפלגויות שכר טבלאות של רב מגוון בהכנת שכר מחלקת ממשיכה עברו כבשנים
השכר בנושא החלטות לקבלת כעזר המשמשים חודשיים סטטיסטיים דוחות

וניהול הנחיה פנים, מקורת
אשר כספית, מערכת מבקר להפעלת ומשק) כספים (תקנות התכ"מ הוראות מכוח הוקמה היחידה
טוהר על לשמור מנת על היתר בין (וזאת החשבות טל עבודתה דרכי על ביקורת לערוך תפקידו
בנושאים בהנחיה השטח צורכי על לענות יהיה שניתן כדי וכן בחשבות), העובדים של המידות
לשם החטב) סגן (באמצעות הכספים יחידות עם קטר ליחידה החשבות. של עבודה ונוהלי כספיים
לכתיבתם אחראית היחידה המיוחדות. וההוראות הנהלים של נכון ביצוע על ובקרה הנחייתם
את מרכזת המשטרה, חשבות של וניהול אדם כוח נושאי בכל מטפלת החשבות, נוהלי של ועדכונם
למתיקות בבקשות מטפלת הקנטינות, רווחי על ומפקחת בקנטינות הכספית הביקורת נושא
בהיותם מטטרה אנטי טל האישי לרכושם נזקים לפיצוי המשרדית הוועדה את ומרכזת מחשבון

בתפקיד.

המחוזיות הכספים יחידות
המטטרה. להטבות ומקצועית פיקודית הכפופות מטה יחידות מהוות המחוזיות הכספים יחידות
לביצוע הדרכה זה ובכלל וליחידותיו, המחוז לטוטרי מידיים כספיים טירותים להמציא תפקידן

39



והוראותיה. החשבות לנוהלי בהתאם כספית השלכה לה שיש פעילות
בכפוף ויחידתו, המשטרה איש לנוחיות תגובה מהירות על מושם הכספים יחידות בפעילות הדגש

הכספים, לנוהלי
של פעילותן עיקר שוטף. באופן אותו ומזינות החשבות של למחשב מחוברות הכספים יחידות
הוצאות תשלום קטנות, קופות באמצעות דחופות פעילויות בביצוע מתמצה הכספים יחידות

קנטינות. וביקורת בשכר מההעסקה הכנסות גביית שונים, אישיים תשלומים וחקירות, מודיעין

תקציב

עוד ש"ח. ב529,463,000 הסתכם 1988 לשנת ישראל משטרת של הישיר המקורי התקציב
וגורמים שטחים (תקציב חוץ מגורמי בהכנסה מותנית כהוצאה תוקצבו ש"ח 103,781,000

ש"ח. ב633,244,000 הסתכם 1988 לשנת ישראל משטרת תקציב הכל סך מאובטחים).

1988 בתקציב ושימושים מקורות
ש"ח): (באלפי 1988 בשנת ישראל משטרת בתקציב והשימושים המקורות פירוט להלן

שימושים הכלתקציבתקציבתקציב^/ סך ^^^^ מקורותפיתותקניותשכרהמקור

ישיר 407,673109,25312,537529,463תקציב
בהכנסה מותנית 20,54015,41942036,379הוצאה

ממשלה משרדי 26,76010,47569337,928השתתפות
השטחים 20,0705,14226229,474תקציב
שימושים הכל 479,043140,28913,912633,244סך

כרזרבה שוריינו הישיר, בתקציב בחו"ל הקניות מתקציב ו*8 השכר ומתקציב בארץ הקניות מתקציב :!>/ הערה:
.1988 במהלך בפועל התייקרויות לאור שתונ'שר

1988 בתקציב המסגרת סיכומי עיקרי
שכר תוספות מתן לכיסוי ש"ח מיליון בכ91 תוגבר 1988 לשנת ישראל משטרת של השכר תקציב

.1987 מסגרת הסכם וכיסוי ייחודיות
.1987 בשנת שהוקפאו משרות 600 הפשרת כולל אינו השכר תקציב

זה בסעיף ההכנסות סכום עקיפות. בהוצאות המאובטחים הגורמים מחויבים 1987 משנת החל
.1988 תקציב במחירי ש"ח מיליון בכ4.5 נאמד

ישראל. משטרת של ההצטיידות תכניות לקידום ברובם יועדו ההכנסות
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1988 תקצ>ב מחירי
במהלך תקציב עדכוני יהיו לא הממשלה החלטת פי על  נומינאלי שנתי כתקציב נבנה 1988 תקציב

התייקרויות, עקב השנה

להלן: כמפורט האוצר ידי על נקבעו 1988 לתקציב 1987 תקציב ממחירי המעבר מקדמי

מעבר מקדם
באחוזיםהנושא

לשכר 16הוצאות

בארץ לקניות 12הוצאות

ברוו"ל לקניות 0הוצאות

לפיתוח 19הוצאות

1988 בתקציב להתחייב הרשאות
זה הסדר סעיפים, של ארוכה בשורה להתחייב הרשאות אושרו הפיתוח ובתקציב הקניות בתקציב

.1989 מתקציב שימומנו ושירותים מוצרים לרכישת 1988 בשנת עוד להתקשר ליחידות יאפשר

1988 בתקציב שתוכננו נושאים
שבהם שהעיקריים ותכניות, נושאים לקידום תקציבים הוקצו 1988 לשנת ישראל משטרת בתקציב

להלן: מפורטים

קטנועים. ו10 רכב כלי 461 להחלפת ש"ח מיליון כ12 .
פיגועים. למניעת בציוד הצטיידות להמשך ש"ח מיליון 2 .

מינהל במימון המירבי (חלקו התנועה על לפיקוח ואמצעים ציוד לרכישת ש"ח מיליון כ2 .
בדרכים). הבטיחות

למערך ייעודי ציוד ולרכישת והמודיעין הבילוש החקירות, מערך להפעלת ש"ח מיליון כ3.8 .
המודיעין.

למעבדות. וטכני מדעי ציוד ולרכישת הפלילי הזיהוי מעבדות לאחזקת ש"ח מיליון כ1 .
ישראל. ת משטר של המיכון מערך לפיתוח ש"ח מיליון 1.8 .

במשטרה. אצבע טביעות למיחשוב ש"ח מיליון 1.1 .
שיטת על המבוססת חדישה, קשר במערכת המשטרה להצטיידות ש"ח מיליון כ7 .

.$ מיליון כ25 הפרוייקט של הכוללת העלות גל). (הרב ה"בלישה"

המשטרתי הצריכה סל התייקרות
הספציפי ההוצאה סל של בפועל ההתייקרות קודמות לשנים בניגוד כי התברר הכספים שנת במהלך
ל1.11.88). (נכון 1988 לתקציב האוצר ידי על שאושר ההתייקרות ממקדם חרגה לא המשטרה של

1988 במהלך תקציב תוספות
מהם: ש"ח, מיליון כ36 ישראל משטרת לתקציב נוספו 1988 שנת במהלך
.1988 בשנת שהופשרו המשרות 600 שכר למימון ש"ח מיליון 16.6 .

הרכב. צי לחידוש ש"ח מיליון 3 *

ישראל. למשטרת רכב כלי 50 תוספת למימון ש"ח מיליון 4.2 .
תיגבור. כוחות לאחזקת ש"ח מיליון 12 .
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אפסנאות

תכניות לפי הצטיידות ונמשכה והיחידה הפרט שירות תנאי לשיפור הפעילות נמשכה 1988 בשנת
שיפור משטרה, לתחנות סטנדרטיות ריהוט ערכות החלפת חדשים, מדים החלפת כמו שנתיות רב

ובתחמושת (צל"ם) מבוקר לחימה בציוד הצטיידות יחידתיות, שקמיות מערך הפעלת אוכל, חדרי

וחימוש ציוד מזון, בתחומי המשטרה ביחידות הניהול לסגל מקצועיות השתלמויות נערכו כן גז,

ניהול. בנושאי ניהול משרדי ראשי קורס והועבר

מזון
השוטרים תעסוקת אופי פי על לזכאות קריטריונים לפי כלכלה מנופקת  לכלכלה זכאות

ביחידותיהם.

ביחידות. שקמיות 22 והורחבו הוקמו  שקמיות
ירושלים את המתגברים לשוטרים סבירים תנאים מתן על דגש הושם האחרונה בשנה  מבצעים

השנה. לאורך תחילה" "מחשבה מבצע הפעלת תוך וכלכלה, ללינה הקשור בכל
מצטיין. מטבח ותחרות תזונה ועדות באמצעות לשוטרים כלכלה במתן מתח החזקת על הוקפד

מעצר בבתי עצמית הגשה בהנהגת השאר בין עצורים, בכלכלת השיפורים הורחבו  עצורים כלכלת
גדולים.

לכ25,000 השוטרים, קרנות בשיתוף לחגים, כשי המשפחה" לבריאות "המדריך חולק  לחגים שי

זכאים.

ציוד
מגזריהם על ושוטרות שוטרים של החדשים במדים ההצטיידות הסתיימה  המדים החלפת

האזרחי. המשמר מתנדבי כולל השונים,
התקנים. להשלמת ליחידות נופק  סדר לאירועי ציוד

שנתית. רב תכנית במסגרת צופן ומנעולי מגרסות ונופקו נרכשו  מסמכים אבטחת
רב תכנית במסגרת המשטרה ליחידות ונופקו נרכשו משרדי ריהוט של ערכות  משרדי ריהוט

שנתית.

חימוש
האופטי הציוד הנשק, בכלי ביקורת ונערכה מונע טיפול בוצע מומשה, 89/88 לשנת האחזקה תכנית .

כן תחילה"). "מחשבה במסגרת שנשברו רבים גז רובי (כולל לסוגיהם נשק כלי שוקמו והתחמושת,
סוגיו כל על למטבחים מיכשור הכולל המלאכה, בבתי אפסניה פריטי של העצמי השיקום הועמק

השונות. ביחידות

הפרוייקט. לגמר עד כביר אבו מעצר בית מיטות ושופצו שוקמו קודמות, לשנים בהמשך
בהצטיידות הושקעה וההכנסה ומהחרמות, מעודפים הצטברו אשר שונים נשק כלי במכרז נמכרו

מ"מ. 9 f.n אקדחי ובמיוחד מבוקר לחימה בציוד

הגבול למשמר כהשלמה חי"ר ומינשא קרב אפודי וכן מ"מ 9 f.n אקדחי נרכשו השנה ■ הצטיידות
גז ציוד הערבי. במגזר הסדר הפרות בשל הצריכה את השלימה אשר רבות, בכמויות גז ותחמושת

בה. הנשק מחסני בארגון והוחל ישראל למשטרת גם נופקו חי"ר ומינשא
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ונכסים בינוי
שוטפת ותחזוקה בינוי שירותי עיקריים: תחומים בשני ונכסים בינוי מחלקת פעלה הבינוי בתחום

"חוד"ם. ופרוייקטים חדשה בנייה פיתוח במשטרה; השונות ליחידות
שיפור עבודה, תנאי שיפור תחנות, ושיפוץ בינוי של הפרוייקטים נמשכו השוטפת הפעילות במסגרת
ביוב. מערכת ותיקון חשמל מערכות הגדלת ומסופים, למרכזיות תשתיות התקנת לאזרח, השירות
למתן שלה, האחזקה יחידות באמצעות ונכסים, בינוי מחלקת פעלה אלו לפרוייקטים במקביל

המשטרה. יחידות בכל וכוי, ביוב מים, חשמל, תחזוקה, בנושאי מיידי שירות
במשמר חילי אימונים בסיס ביחידות: "חוד"ם בפרוייקטים בטיפול המחלקה פעלה הפיתוח בתחום
חנה, פרדס עירון, קישון, אבוכביר, ," נעורים ב" המכללה בשפרעם, הארצי הספר בית הגבול,
אשדוד; לתחנת נוספת קומה בטייבה; חדשה משטרה תחנת חדשות: בינוי יחידות הוקמו תלפיות.
ביחידות טרומיות בינוי יחידות של והכשרה הוספה הנגב; מרחב מטה בניין של הקמתו התחלת
מבנה ייעוד שינוי ידי על נוספים לינה ומקומות דיור צפיפות לבעיות מיידי כמענה שונות, משטרה

צמודים. שירותים הכוללים כמקבצים טרומיים מבנים ה5|מת ידי ועל
ישראל. במשטרת יחידות כ20 של החשמל עומס בהגדלת הוחל החשמל מערכת שיפור בתחום

לגבי שכירות חוזי עשרות הוארכו כדלקמן: ונכסים בינוי מחלקת פעלה ושירותים נכסים בתחום
שירות דירות לגבי והן משטרה ותחנות נקודות לגבי הן המשטרה, ידי על המוחזקים מושכרים
הגבול משמר פלוגת אוכלסה בו "שפר" מלון שכירות לציין (רצוי חדשות. שכירויות במסגרת
בוצעו בארנונה; לחיסכון באשר המקומיות הרשויות עם הטיפולים נמשכו בירושלים); הפועלת
והוחל אש כיבוי מבחינת בעייתים במתקנים הטיפול על דגש הושם וחשמל; במים לחיסכון פעולות

המשטרתיות. הדלק בתחנות אש כיבוי בנושא מסיבי בטיפול גם
ביצוע תוך המשטרה, ביחידות ניקיון שירותי לביצוע חוזים נחתמו משטרה תחנות ניקיון בנושא

הניקיון. שירותי רמת אחרי ומעקב פיקוח

ומכירות רכישות
נמוכה אינפלציה ברמת הכלכלית היציבות נשמרה נובמבר, בחודש לבחירות ועד 1988 שנת במהלך
וללא מסודרים רכש תהליכי לבצע והמכירות הרכישות מחלקת יכלה זו בתקופה קבוע. חליפין ושער
נוצרו זה במצב לפיחות. החשש גבר הבחירות, מועד שהתקרב ככל מפיחותים. הספקים חשש
התקשרויות ליצירת בפעילותה המחלקה המשיכה האמור למרות מקומי. מייצור רכש בביצוע קשיים
לניצול טווח ארוכות ובהתקשרויות 1988/9 שוטף תקציב חשבון על ושירותים טובין להספקת

.1989/90  להתחייב ההרשאה תקציבי

הבאים: לתחומים השנה ניתן רב דגש
את השונות במחלקות להדגיש למטרה לה שמה המחלקה  מוצרים ואיפיון טכניים מפרטים
שיענה סופי מוצר קבלת ולהבטיח שהוזמן לשירות או הפריט לייצור הנחוץ המידע במתן החשיבות
לבין המשטרה בין הבנה אי ולמנוע ואסתטית איכותית פונקציונאלית, מבחינה במלואן לדרישות

בפועל. ההזמנה ביצוע ועד המכרז פרסום משלב החל היצרן,

הרכש תהליך את ולבצע ביעילות התקציב את לנצל למחלקות לסייע כדי  למחלקות הנחיות מתן
המועדים כלהלן: העבודה ובפקודת השנה במהלך לרכישה הנחיות המחלקה פרסמה במהירות,
על לרכישות מועדים תנאי, על ותקצוב הרשאה שוטף, תקציב חשבון על דרישות להעברת הרצויים
מהמלאי, רכישה או בייצור ביבוא, הקשורות רכישות ומתן; ומשא וניהול פטורים מכרזים, פי
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כך דרישות, הגשת בנושא רענון המחלקות, נציגי בשיתוף הזמנות ביתרות הנמצאים כספים מחזור
לביצוע. ניתנות שיהיו

פרסמה קרובות, לעתים הנרכשים טובין ואספקת שירותים בתחומי  שנתיים דו מכרזים פרסום
תקציבים ניצול תקין, תפקוד לאפשר במגמה נוספת, לשנה אופציה עם לשנה, מכרזים המחלקה

גבוהה. ובאיכות אחידות גדולות, בסדרות טובין וקבלת לגודל היתרון ניצול במועד,
הדרישה, קבלת משלב הרכש תהליך כל את המיכון יכלול המחלקה מחשוב בפרוייקט  מיחשוב
אישור לשלב ועד הטובין קבלת אחר ומעקב בחשבות, ואישורה הזמנה פתיחת בה, הטיפול איפיון
בהדרגה תהיה והפעלתו ההסבה, בתהליך להתחיל עומדים אלה בימים לתשלום. החשבונית

תמוכן. שלה המלאי שמערכת מחלקה לכל ובמקביל
שזכו לאחר ספקים עם מו"מ לנהל ביוזמה המשיכה המחלקה  מכרז לאחר ספקים עם ומתן משא
לשלב גם זו פעילות הרחיבה כן הכללי. החשב במכרזי והן המשטרה במכרזי הן כדין, במכרזים
המוצרים, הוזלו כתוצאה, תשלום. תנאי קיצור תמורת נוספת הנחה בקבלת הטובין אספקת

יעילות. ביתר נוצל והתקציב
השנה אפרילמאי בחודשים כבר המחלקה ערכה 1989/90 העבודה שנת לקראת  ממכרז פטורים
ממכרז, פטור קבלת לצורך שלושה, עד אחד ספק שלהם השירותים או הטובין רשימות את

הרכש. תהליך קיצור היא כשהמטרה
השנה: במהלך המחלקה טיפלה בהם בולטים והתקשרויות פרוייקטים

עם ומכירות) רכישות מחלקת נציגי (בשיתוף ממושך מו"מ ניהלה המשטרה  גל רב קשר מערכת
ראשונה, הזמנה והוצאה שנים, שבע עד חמש של לתקופה חוזה נחתם ובסיומו מוטורולה, חברת

במשטרה. האלחוטית הקשר מערכת להחלפת יביא זה פרוייקט שקל. מיליון וחצי שמונה בסך
"מחשבה המבצע תקופת במהלך  מיוחדים ואמצעים תחילה" "מחשבה ומבצע דחופות רכישות
את ביצעה המחלקה בדחיפות. ושירותים טובין לרכוש צורך והיה דחופות בעיות התעוררו תחילה"

הצורך. במידת ממכרז פטורים קבלת תוך ההתקשרויות
עבודת את מבצע אשר ספק עם המחלקה התקשרה ממושך מו"מ לאחר  g.m.c רכב מתקון
פלילי זיהוי חבלה, בטרור, ללוחמה המיוחדת ליחידה המיועדים g.m.c מסוג רכב כלי ל28 המיתקון

השונות. המחלקות לצורכי בהתאם ונוח, תקין תפקוד יאפשר המתקון ומודיעין.
הזמנות נחתמו 1988/9 התקציב בשנת השוטפת ההצטיידות לביצוע במקביל  חדשים מדים

.1989/90 התקציב לשנת ההצטיידות להמשך הספקים עם להתקשרות
הפריט ברמת ג'יפ או פורד מסוג משטרתי לרכב חלפים רכישות להעמיק המשיכה המחלקה  חלפים
בהשוואה הכספי, החיסכון מבחינת עצמה את הוכיחה זו שיטה שקלים. מיליוני של בהיקף
מחלקת לסדנאות שיאפשר עומד לרכב חלפים לאספקת למכרז בנוסף זאת הגלובלית. להתקשרות

קצרים. זמן במשכי תיקון לאחר רכב להוציא התחבורה
המחלקה נערכה האספקה, לעצירת והחשש בחדרה אליאנס מפעלי השבתת בעקבות  צמיגים
לשנת והן 1988/9 העבודה שנת לגמר הן יבוא, של בדרך צמיגים ברכישת ההתקשרויות לביצוע

.1989/90

הפריטים מיגוון במלוא 1988/9 התקציב שנת לכל השוטפת האספקה הובטחה  בינוי חומרי
.1989/90 התקציב לשנת הזמנות נחתמו וכן והציוד,

הציבורית, בתחבורה ההיסעים בתחום שונים שירותים למתן התקשרויות נערכו  שונים שירותים
חלפים. שיפוץ צילומים, שמירה, כביסה, מסעדות, שירותי אקדמיים, לימודים שוטר, בתי תפעול

(מחסני ממ"ן חברת לבין ישראל משטרת בין שנחתם הסיכום בסיס על  מוצג רכב וסילוק אחסון
ולבצע במגרשיה לאחסונו כמוצג שנתפס רכב להעביר החברה התחייבה התעופה), בנמל מטענים
הרכב כלי 280 הועברו 1988 בשנת המשפט. בית ע"י שהוצאו החילוט לצווי בהתאם המכירה
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כדי שהוצאו ומכירות, רכישות ומחלקת החקירות מחלקת להנחיות בהתאם כמוצגים, שנתפסו
אזרחים מצד תביעות מנע מוצג, ברכב מטיפול היחידות את שיחרר זה חדש הסדר הנושא. להסדיר

המחנה. בתקציב משמעותי ולחיסכון הרכב ערך על לשמירה הביא להם, הוחזר כשהרכב

תחבורה
מסוג רכב כלי 29 מתוכם שונים, מסוגים רכב כלי מספר ישראל משטרת של הרכב לצי נוספו השנה
מתוכם רכב, כלי 650 והוזמנו הוחלפו השנה רכב. כלי 2,420 על הרכב מצבת עומדת כיום .g.m.c

נהיגה מבחני כ450 נערכו זו בשנה התקציב. שנת סוף עד יחולק השאר כ400. ליחידות חולקו
כ2,025 הוצאו זו בתקופה בתעבורה. הבטיחות קציני ידי על עיוניים נהיגה מבחני וכ400 מעשיים

משטרתיים. נהיגה רשיונות
כן כמו ובטיחותו. ביטחונו על ושמירה הרכב תחזוקת לביקורת ביחידות פתע ביקורות כ220 נערכו

רכב. כלי כ1550 נבדקו הביקורות בכל ביחידות. מתוכננות ביקורות 46 נערכו
תאונות, תיקון נפל, תיקוני יזומים, טיפולים הכוללות תיקון פעולות 80,000 נפתחו בסדנאות
הכנת כמו ברכב התקנות הכוללות: תיקון פעולות 257 נפתחו במסגריה ציוד. ואובדני נזק גרימות
עצורים, ערכות נשק, מחזיקי תבערה, ובקבוקי אבנים זריקת מפני להגנה רישום מערכות מאות

וכוי. חבלה
סדנא הזהיר, הנהג תחרות כמו התחבורה בנושאי תחרויות נערכו קודמות, כבשנים השנה,
התחרויות לנושאי חוברות הופצו טכניים, ונספחים מפרטים הוכנו רכב. תחזוקת מצטיינת,

המשנה. סדנאות למיחשוב מגמה תוך המיחשוב, לעידן נכנס תחבורה מחסן טכניים. ונושאים
רכב. כלי של לקויה והפעלה תחזוקה בגין ליקויים דוחות כ1450 נרשמו

משפטי ייעוץ

המטה, יחידות והן השטח יחידות הן היחידות, לכלל משפטי "עוץ היחידה*במתן עסקה 1988 בשנת
משפט כבית בשבתו העליון המשפט לבית שהוגשו בעתירות בטיפול תפקידיהן: לביצוע הנוגע בכל

; ולנהלים קבע לפקודת משנה, לחקיקת ראשית, לחקיקה ובהתייחסות ביוזמה לצדק; גבוה
שונים מסוגים בתביעות בטיפול ; ובהסכמים במכרזים בטיפול שונות; בוועדות בהשתתפות
ולשר המשטרה למשרד משפטי "עוץ במתן היחידה עסקה כן וכנגדה. המשטרה ידי על שהוגשו

המשטרה.

היו: האחרונה השנה במהלך היחידה ידי על טופלו אשר העיקריים העניינים

לתפקידי הנוגע בכל משפטי ייעוץ במתן עסקה היחידה  משפטיות והנחיות משפטי ייעוץ
רישוי הפגנות, רישוי היתר: ובין רבים בנושאים דעת חוות ניתנו זו במסגרת וסמכויותיה. המשטרה
; מהארץ יציאה עיכוב צווי ובביצוע ומינהליים שיפוטיים צווים בביצוע המשטרה סיוע עסקים,
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ירייה, לכלי רשיונות לביטול חדשים קריטריונים קביעת ביניהם ירייה, כלל לחוק בנוגע דעת חוות
חוות הרישיון; לבעלי עוזי תמ"ק והשאלת ירייה כלי חוק עפ"י מיוחדים רשיונות למתן קריטריונים
אזרחים של פניות למאות בנוגע דעת חוות כאבידות; למשטרה שנמסרו נשק לכלי בנוגע דעת
דעת וחוות הנחיות תעבורה; בעבירות קנס תשלום אי בגין פיגורים תוספות בתשלום המחויבים
בחומר העיון לזכות בנוגע דעת וחוות הנחיות הפלילי; המרשם מן מידע מסירת לחוקיות בנוגע
ההפקר, שטח מעמד משטרה, קצין ידי על נהיגה רישיון פסילת כנסת, חברי חסינות חקירה,
שהורשעו או עבירות בביצוע הנחקרים שוטרים כנגד מנהליים צעדים לנקיטת בנוגע המלצות
לאישור באשר למפכ"ל והמלצות למשמעת הדין בתי ידי על שניתנו דין פסקי של סיכומים בביצוען;
עם בקשר למפכ"ל המופנות נאשמים של לבקשות התייחסות וכן ביטולו או המתקתו הדין, גזר
של פניות בעקבות ניתנות האמורות הדעת חוות לבטלו. או להמתיקו הדין, גזר את לאשר סמכותו

בדין, השינויים ובעקבות המשפט בתי פסיקות בעקבות השונות, היחידות
(דרכי הבחירות לחוק הקשור בכל דעת חוות במתן היחידה עסקה ולכן בחירות, שנת היתה השנה

ועצירים. אסירים ובהצבעת שוטרים בהצבעת תעמולה),

זו עבודה המשטרה. שר לחתימת חסיון תעודות מאות בהכנת עוסקת היחידה  חסיון תעודות
של מטעמים חסויים להיות הראויים המשטרתיים הנושאים לגבי המשטרה עמדת בגיבוש כרוכה
טכנולוגיים ובאמצעים מתוחכמות חקירה בשיטות השימוש חשוב. ציבורי אינטרס על הגנה
בצורה הגדילו המשפט, בתי בפסיקת חקירה חומר של ההגדרה הרחבת עם בשילוב משוכללים,

חסיון. בתעודות בשימוש הצורך את ניכרת

עם יחד בשטח, המשטרה אנשי עם דיונים לעתים מתקיימים חסיון לתעודות בנוגע כי עוד, יצוין
המשפטים. משרד ואנשי המטה יחידת

חסיון. לתעודות בקשה והגשת החקירה תיק ארגון נוהל יצא האחרונה בשנה

עתירות כ60 הוגשו השנה  לצדק גבוה משפט כבית בשבתו העליון המשפט לבית עתירות
של המשפטית העמדה ובגיבוש העובדתי החומר כל באיסוף עוסקת היחידה המשטרה. כנגד
לכל מתייחסות המוגשות העתירות לבג"צ. המוגשת עתירה בכל המשטרה שר ושל ישראל משטרת
ירייה לכלי רישיון לביטול בעתירות השאר בין היחידה טיפלה השנה המשטרתיות, הפעילויות מגוון
בחינת כללית; מדיניות של מטעמים לעסק רישיון למתן המשטרה התנגדות חקירה; בעקבות
הדעת שיקול שעניינן עתירות מסוימים; לעסקים הכניסה גיל מוגבל פיו על המשטרה תנאי סבירות
נוספת פעם יחיד דן בפני לדין והעמדה יחיד בדן לדין העמדה של הליך ביטול שוטרים, בפיטורי
בטיפול המשטרה ותפקידי סמכויות היה שעניינן עתירות במספר היחידה טיפלה כן עבירה. באותה

הבזק. חוק פי על בכבלים בטלויזיות

בחוקים בעיקר ותקנות, חוקים לתיקון בהצעות מטפלת היחידה  משנה וחקיקת ראשית חקיקה
אנשי למשטרה. הנוגעים העניינים בכל חקיקה יוזמת וכן ועבודתה, המשטרה על השלכות להם שיש
השונות הכנסת בוועדות בדיונים חקיקה, לענייני שרים ועדת של בדיונים משתתפים היחידה
הושלמה היחידה; ידי על שהוכן המשטרה, פקודת לתיקון חוק נתקבל השנה ציבוריות. ובוועדות
נוסחו הפלילי; במרשם האזרח של העיון זכות מימוש עבור אגרה גביית המאפשרת תקנה התקנת
מידע לקבל הזכאים התפקידים בעלי בהם שנקבעו הפלילי המרשם חוק לפי המשטרה של כללים

הדין (סדרי המשטרה "תקנות נוסחו ; תפקידם מילוי לצורך להם שיימסר המידע והיקף מהמרשם
המשטרה)". לפעולות סיוע  האזרחי (המשמר המשטרה ו"תקנות למשמעת)" הדין בבית

ניתנת חדשים, כללים לקביעת או לשינוי הקבע, פקודות לתיקון הצעה לכל  ונהלים קבע פקודות
השונות המטה יחידות ידי על המוצאים רבים משטרתיים לנהלים גם היחידה. ידי על התייחסות
אישי, רכוש של ואובדן נזק בגין לפיצוי בנוגע נהלים כגון היחידה, אנשי ידי על התייחסות ניתנת
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בקשה והגשת החקירה תיק ארגון נוהל הצעת שוטרים, נגד עיקול צווי לביצוע בנוגע הנחיות
העסקיים. ההגבלים בנושא לפקחים סיוע ונוהל חסיון, לתעודת

המכרז, מפרטי לרבות למכרזים, הנוגעים מסמכים בעריכת מסייעת היחידה  והסכמים מכרזים
בוועדת חברים היחידה אנשי ההסכמים. ובניסוח ההסכמים לעריכת הקודם ומתן משא בניהול
המשפטיים לאספקטים ביחס המקצועיים הגורמים את ומנחים ממכרזים הפטור ובוועדת המכרזים

שנתקבלו. בהצעות הטיפול ובדרכי מכרז בפרסום הקשורים
המשטרה תצוגת לצורך דרושים שהיו החוזיים ההיבטים בכל היתר בין היחידה עסקה שחלפה בשנה
דלק נתוני לאיסוף במכשירים ניסוי לעריכת בקשה ובהכנת למדינה ה40 שנת בתערוכת בביתן

ישראל. משטרת עבור

והסדרת הקישלה מתחנת התזמורת פינוי בעניין העירייה עם המגעים כל את גם ניהלו היחידה אנשי
לאספקת "מוטורולה" חברת עם ומתן במשא השתתפו היחידה אנשי נובמייסקי. בבית חלופי מקום

זו. להתקשרות ההסכם את והכינו הרבגל מערכת
ביבנה. ישראל משטרת של הדיור פרוייקט בליווי השנה גם המשיכו היחידה אנשי

גוף היא המשטרה  המשטרה ידי על המוגשות ותביעות המשטרה נגד שמוגשות תביעות
תביעות מוגשות המשטרה כנגד השונות. פעילויותיו בגין לתובעו ושניתן לתבוע הרשאי משפטי
היחידה פיטורין. ופיצויי עבודה שכר עבודה, לתנאי בנוגע שוטרים ידי על לעבודה הדין לבית
כגון: בנושאים המשטרה מפעילות שנפגעו אזרחים ידי על המוגשות לפיצויים בתביעות מטפלת
ידי על רישיון לה שניתן הפגנה במהלך שנגרמו נזקים שווא; מאסר או מעצר ; למוצגים נזקים
המשטרה של חוקית פעילות בעקבות לאדם שנגרם נזק כדין; שלא מהארץ יציאה עיכוב המשטרה;

המוחזקים. בשטחים
צד היתה שהמשטרה חוזיות התקשרויות בעקבות לפיצויים תביעות מוגשות ידה ועל המשטרה נגד
שמעורבים דרכים תאונות בעקבות לנזקים מתייחס ונתבעת תובעת המשטרה שבו נוסף תחום להן.
עם דרכים מתאונות כתוצאה רכוש או גוף בנזקי שנפגעו לזיתים ושוטרים. משטרתיים רכב כלי בהן
חברות נגד תביעות מגישה ישראל משטרת לפיצויים; שטרה הנו נגד תביעות מגישים משטרתי רכב
תאונות בגין העבודה מן היעדרותם בתקופות לשוטרים ששולמו משכורות בגין לשיפוי ביטוח

דרכים. בתאונות שנפגעו לשוטרים המשולמים עבודה וימי גמלאות בגין שיפוי ותביעות דרכים,
לבטל החלטות על או לרישיון שהוספו תנאים על בערעורים היחידה עוסקת העסקים רישוי בתחום
אלה, לתביעות הרלוונטי והמשפטי העובדתי החומר כל בגיבוש עוסקים היחידה אנשי רישיון.

המשפט. בית לכותלי מחוץ האלו התביעות בסיום גם ומטפלים

וועדות כנסת ועדות שרים, ועדות כגון: שונות בוועדות משתתפים היחידה אנשי  בוועדות ייצוג
ביניהן: שונות, בוועדות חברים היחידה אנשי ולשוטרים. למשטרה הקשורים בנושאים בינמשרדיות
הסיוע בבקשות דנה זו ועדה  עובדיה של ההגנה בהוצאות המדינה להשתתפות בינמשרדית ועדה
כדי תוך ידם על שנעשו מעשים בגין אזרחיים בהליכים שנתבעו או פלילי לדין המובאים שוטרים של

ועדה שניזוקו; החוק באכיפת למסייעים פיצויים לתשלום בינמשרדית ועדה ; עבודתם ועקב
לפיצויי משטרתית ועדה ; עבודתם עקב המדינה לעובדי שנגרם אישי לרכוש נזק בגין בינמשרדית

מהמשטרה. שפוטרו למי וגימלה פיטורין
המחלקה בין היחסים מערכת את שבחנה ועדה היחידה: אנשי בהן שהשתתפו נוספות ועדות
ועדה הפלילי; המרשם מן מידע מסירת בנושא החקירות מחלקת לבין אוטומטי נתונים לעיבוד

השמירה. חברות על ופיקוח ישראל למשטרת השמירה חברות בין הפעולה שיתוף את שבחנה
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הציבור בתלונות הטיפול

מקום לו קנה זה ומוסד במשטרה הציבור תלונות לבירור היחידה של לקיומה שנה 15 מלאו זו בשנה
במערכת. המציאות מחויב

.7.4^ של עלייה 1987 בשנת תלונות 2,755 לעומת תלונות 2,960 ישראל במשטרת נתקבלו השנה

כדלקמן: היא באחוזים הנושאית ההתפלגות התלונות, כל מסך
בשנת 21.9* לעומת 20^  נאותה לא התנהגות ,1987 בשנת 20.7'#' לעומת 19.3*  תפקיד ביצוע
 במשמורת שלא בכוח שימוש ,1987 בשנת .ia%2 לעומת 25.5'5'0  במשמורת בכוח שימוש ,1987

.33.2* לעומת 35.2^'

כדלהלן: הן תלונות) 2,033) השנה הסתיים בירורן אשר בתלונות הטיפול תוצאות
הובררו לא ,14*  הוכחו לא ,52.6V0  מוצדקות בלתי ,5.5*  בחלקן מוצדקות ,13.2*  מוצדקות

.2.8>8  עילה) באין טופלו לא או אחרת ליחידה (הועברו אחר ,11.9*  תום עד
מוצדקות ,.n%7  מוצדקות היא: ההתפלגות תלונות) 1,668) (כללי) בכוח שימוש על בתלונות
 אחר ,12.9*  תום עד הובררו לא ,12.8*  הוכחו לא ,55.2*  מוצדקות בלתי ,4.7*36  בחלקן

.2.7*

מוצדקות ,.B%7  מוצדקות היא: ההתפלגות תלונות) 792) במשמורת בכוח שימוש על בתלונות
.0.4>?£  אחר ,9'^  תום עד הובררו לא ,10*  הוכחו לא ,68.8*  מוצדקות בלתי ,2.1*  בחלקן

1988 גשנת הציגור תלונות התפלגות

בנוח שימוש
במשטירת לא

19.30/0

ת0ק>1 ביצוע

.ZQ%0
וגיננוגגות
גאותת לא

25.50/0

בכווז שימוש
במשמורת
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.(+ 13.6*) בכוח שימוש על בפרט התלונות, כל בסך עלייה ישנה הסטטיסטיים, הנתונים לפי

עם לכנסת, הבחירות מערכת רקע על ואירועים האינתיפאדה אירועי הם לכך העיקריים הגורמים
כלל מתוך המוצדקות התלונות למיעוט לב בשים עברו, כבשנים נשמרת התוצאות התפלגות זאת,
המגיש הציבור בקרב המשטרה לסמכויות מספקת מודעות חוסר על גם שמצביע מה התלונות,

בסיס. ללא רבות תלונות

בשנת גם דגש יינתן ובאילו הבאים, לנושאים דגש לתת לנכון מצאנו השוטפת העבודה במהלך
הבאה: העבודה

בדוח ומופיע המדינה מבקר ידי על שבוקרו הנושאים בין נכלל הנושא  התלונות בירור משן
למועד האפשר ככל סמוך בירור בעריכת היא חשיבותו והתכנון. הכלכלה משרד של המעקב
וסחבת לנילון דין עינוי ובמניעת למתלונן מהיר שירות במתן וממצה; מלא שיהיה כדי האירוע,

למערכת.
נוהל קיים והבהרות, אינפורמציה דרישת אם כי במשמע, תלונות ציבור.שאינן פניות של בנושא
שאילתות לגבי גם כך לפונה. מהיר מענה מתן המאפשר הנוגעת, היחידה עם וישיר מקוצר עבודה

מיידי. ולעתים מהיר למענה היחידה נדרשת בהן היום לסדר דחופות והצעות
המחייב האספקט בצד הציבור, תלונות לבירור מירבית לב תשומת ניתנת  התלונות בירור מאפייני
למעשה. הלכה המשטרה עבודת של הנרחב מההיבט גם המשטרה, ופקודות החוק הוראות של

מגוון ניסיון בעלי אותם מקרב התלונות את המבררים הקצינים בחירת בזכות מושגת זו אינטגרציה
של החיובי בפן מהיתרונות חלק ובכך חקירות, בביצוע לניסיונם בנוסף המשטרה, בשירות וותק

עצמה". את חוקרת "המשטרה
אותם עם הדין את למצות מנת על יתרה, בהקפדה היחידה מחויבת אלה בנושאים  כוזבות תלונות
מתלוננים אותם עם הדין למיצוי שווא. בתלונות שוטרים להפליל למטרה להם שמו אשר מתלוננים
יראו למען המתאימים במקרים ופועלת העת כל בוחנת היחידה אולם הראיות בדיני קושי קיים

תפקידו. ביצוע לצורך והן האישי במישור הן לשוטר, הגיבוי ולמען וייראו
פרסום לפני לה שניתנו הקצרים הזמן בפרקי  עניינית להגיב הקפידה היחידה  התקשורת כלי

חיינו, ממציאות חלק שהם אלו, לפרסומים עיתות לגלות תוסיף והיא משטרה, אנשי נגד תלונות
הראויים. במקרים גיבוי ולתת

נמנעת לא והיחידה השוטר, של לפעולותיו מקרה בכל נדרשת זו אחריות  מפקדים אחריות
מדיניות ברוח העשייה, דופק על יד עם המפקד הימצאות היא זו אחריות של טיבה מהטלתה.

לחפות. יכולת והעדר לחיפוי רצון העדר המשטרה,
הן נמשכת, בו וההסתייעות השימוש להרחבת והמגמה מלא, אינו עדיין המחשב ניצול  מיחשוב
פרטניות החלטות ובקבלת במעקב עזר ככלי והן ומגוונים מדויקים סטטיסטיים נתונים להפקת

* ועקרוניות.
והליקויים הציבור תלונות בנושא וההסברה ההדרכה פעולות ממשיכות  והסברה הדרכה
ובפרט המוצדקות, בתלונות ביטוי לידי שבאו כפי המשטרה, בעבודת והעקרוניים האופיניים
בהשתלמויות, בקורסים, תפקידיה, תוך בהדרכה נכונה, פעילות במסגרת מיותרים טכניים ליקויים

חודשיים. לקחים דפי ובהפקת ליחידות בהרצאות

משטרת של השנתית העבודה פקודת פי על הציבור תלונות ביחידות ביקורות נערכו  ביקורות
המטות בין המקצועית הזיקה הגברת לשם יימשכו ואלו המחוזיות, העבודה פקודות פי ועל ישראל

התלונות. בבירור העבודה ולייעול
(פניות) הציבור תלונות בנושא הנחיות של בדיקה תיערך הבאה העבודה בשנת  נהלים עדכון

והתאמה. עדכון לצורך
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הביקורת יחידת
לב תשומת וניתנה ביקורות, 101 ובמטות המשטרה ביחידות הביקורת יחידת ערכה 1988 בשנת
ימ"פים פעילות ; מכוונים מעצרים ישראל; במשטרת הדלק מערכת הבאים: לנושאים מיוחדת

הגבול. משמר ביחידות עבודה שעות תנועה); לפיקוח מחוזיות (יחידות
הביקורות בדוחות שהוזכרו הליקויים תיקון אחר למעקבים היחידה נתנה מיוחדת לב תשומת

ביצוע. לוודא מגמה מתוך המתוכננות,
האחרונות. בשנים שהופצו הארצי המטה נוהלי אותם נאות, וביצוע קליטה לבדיקה, אף זכו השנה

מהיחידות נאותה להתייחסות זכו ונחשפו שנתגלו והליקויים הביקורת מימצאי שגם לציין יש

השונים. הפיקוד ומדרגי המבוקרות
לקחים. ולהפקת הבדיקה נושאי לקידום תרמו שחלפה בשנה שבוצעו הביקורת £רבית

דוברות

והתפקידים המשימות ביצוע על החולפת העבודה בשנת שקד ישראל משטרת של הדוברות מערך
ועל התקשורת אמצעי עם השוטף הקשר טיפוח על הושם מיוחד דגש הדוברות. בפקודת שהוגדרו

והוגנים. יעילים מקצועיים, דוברות שירותי מתן

בקיום הדוברות מערך המשיך משטרתית, ופעילות אירועים על מידע זרימת נוהלי למיסוד בנוסף
אלה, תדרוכים ופלילים. משטרה נושאי סיקור על האמונים לכתבים תקופתיים ותדריכים מפגשים
ונכונה מאוזנת אמיתית, תמונה מתן לאפשר נועדו התחנה, לרמת ועד הארצי המטה מרמת
עבודה לשגרת כבר הפכו אלה ממפגשים חלק ולבטיה. בעיותיה ישראל, משטרת שבטיפול לנושאים
בתפקיד מכיר ודובריו המשטרה פיקוד תדרוך. המחייב נושא התעורר כאשר אדהוק נערכו וחלקן
משטרת לבין בינם הפעולה שיתוף ובחשיבות דמוקרטי במשטר התקשורת לאמצעי שיש חשוב
בגון חשובים פחות לא אחרים לגיטימיים אינטרסים להבטיח עלינו חובה זאת, עם יחד ישראל.
האינטרסים בין התמרון וכדומה. הפרט של הטוב שמו על הפרט, צנעת על שמירה החקירה, טובת
הדוברות ומערך קל, תמיד אינו להבטיח מחויבת שהמשטרה האינטרסים לבין מייצגת, שהתקשורת

זה. פער על לגשר פועל

מדויקים יהיו ישראל משטרת אודות בתקשורת המופיעים שהפרסומים כך על שוקד הדוברות מערך

בקרב פעילותינו והסברת איזון תגובה, של זה בנושא מושקע רב מאמץ ככלהאפשר. והוגנים
מידע אודותינו לפרסם התקשורת את להביא מנת על העיתונאים, ומוסדות העורכים הכתבים,

האפשר. ככל והוגן מאוזן מדויק,

ישראל. משטרת של השונות ביחידות וסיורים ביקורים עשרות וליווה איתן תיאם, הדוברות מערך

צבאיים גורמים אקדמיה, אנשי ציבור, אנשי ומהעולם, מהארץ עיתונאים היו המבקרים בין

נכבדה תרומה בכך שיש ספק אין אך בשטח, תמיד נראים אינם זו פעילות של פירותיה וממלכתיים.
ישראל. משטרת של החיובית תדמיתה ושיפור לביסוס ביותר
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table 1 לוח

שונים במגזרים המשטרתית הפעילות qp>n

THE EXTENT OF POLICE ACTIVITY IN VARIOUS FIELDS

באחוזים <\v\i)

הםע'לוח mo198719B8
87/88

PERCENTAGE OF
TYPEOF ACTIVITY

CHANGE

הציבורי* הסדר לאבטחת 4562,595XMaintainingמבצעים Public Order♦

גבולות 5,788,2944,838,29016.4Borderביקורת control

אישי לנשק רישיון 18,63842,112XApplicationsforבקשות weapons licence

חקירה +244,754256,906תיקי 5.0Case files opened

דרכים +14,91815,502תאונות 3.9Traiffc accidents

תעבורה 1,157,0881,006,06514.1Traiffcדוחות violations

מאסר פקודות +376,289407,549ביצוע 8.3Executionofprison warrants

* Largescale operations, in which local forces have been
reinforced by personnel alloted by the Operations Dept

X  Hundredsofpercent

נוספים, בכוחות המחוזות תוגברו בהם אשר גדול, בהיקף מבצעים *
הארצי במטה המבצעים מחלקת ידי על שהוקצו

אחוזים מאות \

table 2 לוח

המורשים הרכב כלי ולמספר האוכלוסין למספר בהשוואה בישראל העבריינות היקף
DUMBER OF CRIMES IN RELATION TO POPULATION AND NUMBER OF LICENCED VEHICLES

אוכלוסייה
POPULATION

מורשים רכב בלי שיעור
RATE OF NUMBER OF LICENCED VEHICLES

nvpn 'p'n שישר
RATEOFCASE FILES

תעבורה עבירות שיעור
RATE OFTRAFFIC VIOLATIONS

YEAR(באלפים) תושבים
INHABITANTS

)in thousands)

שנתי** .wvj
ANNUAL

CHANGE"
RATE.

**<n1\i) '0'H/
ANNUAL

CHANGE"

שיעור*
RATE*

שנת'** שינוי
ANNUAL

CHANCE.*

שיעור*
RATE*

שנתי** שינוי
ANNUAL

CHANGE"

19793,831+ 2.61.0 122.563.1+ 10.5290.0+ 23.9

19803,885+ 1.4+ 9.5 134.263.6+ 1.0282.02.7

19813,977+ 2.3+ 12.4 150.861.23.8222.321.2

19824,060+ 2.1+ 7.8 162.654.411.2210.55.3

19834,150+ 2.2+ 8.0 175.657.8+ 6.2243.9+ 15.9

19844,200+ 1.2+ 3.6 181.960.0+ 3.8266.4+ 9.2

19854,250^\.2+ 4.0 189.257.34.5291.0+ 9.2
19864,330+ 1.9+ 2.6 194.252.58.4286.11.7
19874,404+ 1.7+ 1.7 197.555.6+ 5.9262.78.2
19884,472+ 1.5+ 8.0 213.357.4+ 3.2225.014.4

**
Rate par 1000 inhabitants

Annual change in percentages

תושבים שיעורל1000
באחוזים שנתי שינוי

*,יו
**



table 3 לוח

עבירת* סוג לפי  הגילמים ואחוז שנפתחו תיקים
CRIMINAL FILES OPENED AND CLEARANCE RATE BY TYPE OF OFFENCE*

עבירה did

תיקים הכל ■\0
TOTAL FILES

באחוזים שנתי שינוי
PERCENTAGE OF ANNUAL

הגילויים אחוז
CLEARANCE RATE

TYPE OF OFFENCE

19871988CHANGE19871988

המדינה +9781,836ביטחון 87.770.752.1State security

ציבורי +17,22317,744סדר 3.077.879.4Public order

אדם 3141,424X60.529.1Humanחיי lives

אדם של +10,11510,210גופו 0.982.283.1Human bodily harm

+1,9351,970מין 1.865.467.8Sex

+134137מוסר 2.277.673.7Morals

+6,0556,345סמים 4.883.686.4Drugs

+193,833204,046רכוש 5.312.812.6Property

11,61010,8176.861.861.4Fraudמרמה

54748411.580.388.0Economicכלכליות

64943533.092.893.1Administrativeמינהליות

(עוונות) +276300רישוי 8.772.880.0Licencing (misdemeanors)

+1,0851,158אחרות 6.777.871.0Others

הכל +244,754256,906סך 5.025.725.4TOTAL

*Complete details provided in Tables 20,21
X  Hundredsofpercent

21,20 בלוחות מתן המלא הפירוט *

אחוזים מאות  X

table 4 לוח

חקירה בתיקי הטיפול
STATUS OF FILES

שנה
YEAR

תיקים הכל סך
processing completed הטיפול p"rtonbeing processed בטיפול

TOTAL NUMBER

OF FILES
הורשעו

CONViaED
DIT

ACQUITTED

נסגרו
CLOSED

בפרקליטות
WITH STATE

PROSECUTOR

בתביעה
WITH POLICE

PROSECUTOR

החקירה ביחידות
WITH INVESTIGATIVE

UNIT

198467,7914,598959,09335,796 15,187 3,022

198567,3875,4721019,67833,913 14,725 3,498

198666,6706,1322511,96230,740 14,728 3,173

198768,7266,1865211,25730,526 16,515 4,190

198870,4596,3503412,19831,930 16,265 3,682



table 5 לוח

לסוגיו מנועי ריב וגניבות רכב מתוך גניבות
THEFTS FROM VEHICLE, AND VEHICLE THEFT, BY TYPE OF VEHICLE

רכב וחלקי רכב מחוך nnnj

לסוגיו גנוב רכב
TYPE OF VEHICLES STOLEN

שנה
YEAR

THEFTSFROM VEHICLES

ANDVEHICLE PARTS*גנוב רכב הגל סך
TOTAL NUMBER OF

VEHICLES STOLEN'

פרטיות מכוניות
PRIVATE CARS

משאיות
TRUCKS

ציבורי רכב
PUBLICVEHICLES

וקטנועים או0נועים
MOTORCYCLES

AND SCOOTERS

1985

1986

1987

1988

51,848

48,153

53,663

57,320

12,989

12,518

14,608

16,874

8,607

8,612

10,261

11,642

1,944

1,742

2,082

2,745

89

96

115

165

995

1,155

1,311

1,534

*Including typesofmotorized vehicles not indicated in Table בטבלה מפורט שלא מנועי רכב כולל *

table 6 לוח

חקירה ותיקי עבריינים
OFFENDERS AND CASE FILES

חקירה CASEתיקי FILESעברOFFENDERS * "נים

n/

YEARנפתחו
FILES OPENED

נתגלו
CASES

SOLVED

הגילויים אחוז
CLEARANCE

RATE

0'fjr
MALES

נקבות
FEMALES

צעירים
JUVENILES

מבוגרים
ADULTS

הכל סן
TOTAL

198460,369 252,24523.949,9187,3717,41149,87857,289

198561,511 243,71925.250,8317,3477,03851,14058,178

198660,050 227,20926.449,8067,5386,51950,82557,344

198763,013 244,75425.753,4607,6476,89154,21661,107

198865,184 256,90625.452,3637,5107,11152,76259,873

* In this table offenders are counted according to the most
seirous crime committed per person during the year

השנה, במשך בלבד אחת פעם אדם נמנה זה בלות *
שנה. באותה שביצע התמורה העבירה לפי



table 7 לוח

העבריינים מכלל צעירים של חלקם
PERCENTAGE OF JUVENILES FROM THE TOTAL NUMBER OF OFFENDERS

שנה

הכלעבריינים 0ן
TOTAL NUMBEROF OFFENDERS

העבריינים מכלל הצעירים אחה
PERCENTAGEOF JUVENILES

YEAR
החקירה תיקי בכלל

ALLCASE FILES

התפרצויות בתיקי
BURGLARY FILES

החקירה תיקי בכלל
ALL CASE FILES

התפרצויות בתיקי
BURGLARY FILES

198457,2893,83212.938.5

198558,1783,66912.135.3

198657,3442,92611.436.6

198761,1072,90510.436.1

198859,8732,88611.933.9

table 8 לוח

ומין גיל לפי  סמים עברייני*
DRUG OFFENDERS* BY AGE AND SEX

1988

הכלעבירה סך
TOTAL

age SEXמיןגיל

OFFENCE

17122118+ 22
זכר
MALE

נקבה
FEMALE

בסמים שימוש

סמים ויבוא יצוא סחר,

סמים והפקת ייצור גידול,

5,467

1,716

14

280

, 72

887

213

3

4,300

1,431

11

4,830

1,518

13

637

198

1

Useof drugs

Trafifcking, export / importofdrugs

Drug production

הכל 7,1973521,1035,7426,361836TOTALסך

* Offenders were only counted once duringthe year השנה במשך אחת נספרפעם עברי;



table 9 לוח

מאסר פקודות של לפועל הוצאה
EXECUTION OF PRISON WARRANTS

מאסר nmpa

ooemn .arn \ij\1m
RECEIVEDFROM COURTS

לפועל הוצאו
EXECUTED

לפועל הוצאו טרם
NOTYET EXECUTED

PRISON WARRANTS

198719861987198819871988

קנס

חוב/מזונות

הבאה

67,013

280,579

28,6979

59,492

327,083

25,6649

61,748

264,729

28,1852

68,382

312,681

25,5903

29,599

46,258

1,829

20,709

60,160

1,903

Fines

Debt/alimony

Summons

הכל 376,289412,239354,662406,65377,68682,772TOTALסך

table 10 לוח

ונפגעים דרכים nuwn
TRAFFIC ACCIDENTS AND CASUALTIES

שנה

YEAR

הגל סך
תאונות
TOTAL

nnmn
קטלניות
FATAL

niiyp
SERIOUS

nnmn
TVh\l
SLIGHT

נפגעים
CASUALTIES

חושבים ל100,000 שישר
RATE PER 100,000 INHABITANTS

nmwn
ACCIDENTS

נפגעים
CASUALTIES

197914,4134872,81011,11620,630380540

198012,8333892,6249,82017,994330463
198113,1933662,60410,22318,592332467
198212,7363392,4349,96318,461314455

198313,8423862,86110,59519,948333481

198413,1733602,62010,19319,110317455

198512,7773252,42210,02918,710301440
198614,5763682,59411,61421,204337490
198714,9184402,93411,54422,233339505
198815,5024483,05312,00123,318347521



table 11 לוח

התאונה סיבת לפי  דרכים תאונות
TRAFFIC ACCIDENTS BY CAUSE

1988

התאונה* מספר0יבת
NUMBER

thin
percentageCAUSE OF ACCIDENT*

מרחק שמירת 2,36114.3Failureאי to maintain safe distance

רגל להולכי קדימה זכות מתן 6173.7Failureאי to grant pedestrian rightofway

הימין על שמירה 6634.0Failureאי to keep to the right

רגל הולכי Pedestrian.1,3638.2התנהגות behavior

עצור לתמרור ציות 1,2707.7Failureאי to observe stop sign

מופרזת 5913.6Excessiveמהירות speed

לרכב קדימה זכות מתן 9245.6Failureאי to grant rightofway to vehicle

קדימה זכות לתמרור ציות 3542.1Failureאי to observe rightof way sign

הנוסעים 740.4Passengerהתנהגות behaviour

נכונה לא 7484.5Wronglyפנייה executed turn

לאתור 4172.5Drivingנסיעה in reverse

אופניים רוכבי 1360.8Cyclistהתנהגות behaviour

כחוק שלא 2921.8Unlawfulעקיפה passing

לרמזור ציות 3382.0Failureאי to observe traffic lights

הסיבות 3,86723.4Otherשאר causes

ידוע 2,53215.3Unknownלא

הכל 16,547100.0TOTALסך

* Total numberofcauses are not equal to the
actual numberofaccidents occuring

התאונות למספר שווה אי1ו לתאונות שגרמו *מספרהסיבות



table 12 לוח

תאונה סוג לפי י דרכים האזנות
TRAFFIC ACCIDENTS BY TYPE

ruwnn mo

NUMBER 1DDI0percentages אחוזים
TYPE OF ACCIDENT

1987198819871988

נע ברכב התנגשות

חונה ברכב התנגשות

מהכביש ירידה

דומם בעצמ התנגשות

רגל בהולך פגיעה

רכב כלי בתוך בנוסע פגיעה

התהפכות

החלקה

אחר

54.7 53.2 8,481 7,940

1.1 1.0 176 151

1.0 1.0 154 153

3.3 3.2 513 478

27.1 28.2 4,211 4,201

3.6 4.4 553 657

5.8 5.9 900 881

0.9 0.8 133 114

2.5 2.3 381 343

Collision with moving vehicle

Collision with parked vehicle

Going off the road

Collision with immovable object

Hitting pedestrian

Injury to passenger in vehicle

Overturning

Skidding

Other

הכל 100.0סך 100.0 15,502 14,918TOTAL

table 13 לוח

הדרך סוג לפי  והרוגים קטלניות תאונות
FATAL ACCIDENTS AND DEATHS BY TYPE OF ROAD

1988

הדרך סוג
התאונה וזמן

^^^^^ו^^^ numnDunnKILLED

TYPE OF ROAD

ANDTIMEOFDAY

.

h

בצומת
IN

INTERSECTION

בצומת לא
NCIT IN

INTERSECTION

הכל קך
TOTAL

נוסעים
PASSENGERS

נהנים
DRIVERS

רגל הולכי
PEDESTRIANS

הכל 0ך
TOTAL\

f

ביום 102עירונית 451471232105151MM A in daytime

גלילה 57עירונית 278418235091
I' f
M1/1,at night
Mf 7

ביום 115בינעירונית 14129606031151§r ,'urban, in daytime
w /

בלילה 73בינעירונית 1588474717110M Wan, at night

הכל 347סך 101448137162203503



table 14 לוח

מורשים רכב וכלי דרכים תאונות
TRAFFIC ACCIDENTS AND NUMBER OF LICENCED VEHICLES

19871988
באחוזים '\1<v)n

PERCENTAGE

OF CHANGE

דרכים תאונות

* מורשים מנועיים רכב כלי

תאונות שיעור
ל1,000כלירכב

+ 3.9 15,502 14,918

+ 9.7 954,000 870,000

5.3 16.2 17.1

Trafifc accidents

Licenced motor vehicles*

Rateofaccidents
per 1 ,000 vehicles

*Estimate according to Central Bureau of Statistics לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לפי אומדן *

table 15 לוח

דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי
VEHICLES INVOLVED IN TRAFFIC ACCIDENTS

1988

הרכב כלי מספרסוג
NUMBER

אחת
PERCENTAGE

TYPEOFVEHICLE

פרטיות מכוניות

משא מכוניות

מוניות

אוטובוסים

אופנועים קטנועים,

אחרים מנועיים רכב כלי

אופניים ותלת אופניים

לבהמות רתומות עגלות

60.8 15,588

17.5 4,489

3.6 922

5.3 1,360

7.7 1,968

1.2 310

3.8 982

0.1 19

Private vehicles

Trucks

Taxis

Buses

Mopeds, motorcycles

Other motorized vehicles

Bicycles and tricycles

Animal drawn carts

0100.0ךהכל 25,638TOTAL



table 16 לוח

נפגע וסוג חומרה לפי  דרכים תאונות נפגעי
TRAFFIC ACCIDENT CASUALTIES BY DEGREE OF SERIOUSNESS AND TYPE OF INJURY

KILLEDseriouslyהרוגים injured קשר, slightlyפצועים injured קל פצועים

YEAR

נפגעים
TOTAL

CASUALTIES

הכל סך
TOTAL

רגל הולכי
PEDESTRIANS

ונהגים D'you
PASSENGERS

AND DRIVERS

הכל סך
TOTAL

רגל הולכ'
PEDESTRIANS

ונהגים D'yon
PASSENGERS

AND DRIVERS

הכל סן
TOTAL

רגל הולכ'
PEDESTRIANS

ונהגים נוסעים
PASSENGERS

AND DRIVERS

198419,1104001822183,3851,1202,26515,3252,97612,349

198518,7103871632243,1221,0332,08915,2012,83412,367

198621,2044151822333,3311,0932,23817,4583,24614,212

198722,2334972242733,7721,2082,56417,9643,11614,848

198823,3185032033003,9371,2972,64018,8783,11615,762

TABLE 17 לוח

הפגיעה חומרת לפי  דרכים תאונות נפגעי
TRAFFIC ACCIDENT CASUALTIES

BY SERIOUSNESS AND TYPE OF INJURY

1988

הכל סך
seriousness of injury הפגיעה חומרת

TYPEOF INJURY
נפגעים
TOTAL

INJURIESKILLEDSERIOUSLY

INJURED

קל פצועים
SLIGHTLY

INJURED

רגל 4,6162031,2973,116Pedestriansהולכי

8,7001381,2357,327Passengersנוסעים

מכוניות 7,5041309576,417Carנהגי drivers

אופנועים 1,459132221,224Motorcyclistsנהגי

אופניים 97219211742Cyclistsנהגי

671552Othersאחרים

הכל 23,3185033,93718,878TOTALסך



table 18 לוח

גיל קבוצות לפי ונוסעים, רגל הולכי  שנפגעו ילדים
CHILDREN INJURED  PEDESTRIANS AND PASSENGERS, BY AGE GROUPS

רגל אופנייםהולכי ורוכבי נוסעים
PEDESTRIANSPASSENGERSAND CYCLISTS

הפגיעה
שנה
YEAR

הכל סן
TOTALגילAGEגילAGE

TYPE OF INJURY

הכל הכלסך סן
TOTALTOTAL

4014540145

19842,6121,4723011,1711,140266874
19852,7541,4904481,0421,264311953

הכל 19863,3591,6966111,0851,6634061,257TOTALסן

19873,0081,5212821,2391,4873371,150

19882,9871,4972841,2131,4903531,137

1984524113281147
1985362512131174

19865936201623419KILLEDהרוגים

198775481434271017

19887344152929821

198460644210433816431133
198566546516530020037163

קשה 198673445917828127566209SERIOUSLYפצועים

198771348810038822544181INJURED

198876451910241724538207

19841,954989184805965231734
19852,0531,0012717291,053267786

קל 19862,5661,2014137881,3653361,029SLIGHTLYפצועים

19872,2209851688171,235283952INJURED

19882,1509341677671,216307909



table 19 לוח

שנרשמו דוחות לפי  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
TRAFFIC OFFENCES BY TRAFFIC CITATIONS

1988

may moמספר
NUMBER

אהוז
PERCENTAGE

TYPE OF OFFENCE

מופחת 52,2715.2Excessiveמהירות speed

וגל הולכי 47,4344.7Pedestrianהתנהגות behaviour

עצור לתמרור ציות 48,5554.8Failureofobserveאי stop sign

מכניים 49,1294.9Mechanicalליקויים faults

בטיחות חגורות חגירת 65,4446.5Failureאי to wear seatbelts

נכונה לא 47,1914.7Wronglyפנייה executed turn

מתאים לא 29,7723.0Improperאיתות signalling

נסיעה תוך קלות 19,8852.0Lightעבירות offences while driving

אחרים הוריה ציותלתמרורי 33,4963.3Failureאי to observe other traiffc signs

תאורה 21,2352.1Lackofproperחוסר lighting

הימין על שמירה 30,4163.0Failureאי to keep to the right

לרמזור ציות 17,9501.8Failureאי to observe traiffc lights

נתיבים לחיצי ציות 19,9262.0Failureאי to remain in proper traiffc lanes

טכניות 145,58714.5Technicalעבירות violations

כחוק שלא 12,7321.3Carryingמטען unlawful load

כחוק שלא 16,5231.6Unlawfulעקיפה passing

רגל להולכי קדימה זכות מתן 9,7221.0Failureאי to grant pedestrians rightofway

עבירות 60,2016.0Otherשאר offences

תנועה כדי תוך עבירות הכל 727,46972.3Totalסך offences while driving

חניה עבירות הכל 278,59627.7Totalparkingסך offences

עבירות הכל 1,006,065100.0Total.סך numberofoffences



Summarizing Tables מסכמים לוחות

table 20 לוח
עבירה סוג לפי וגילויים תיקים

CASE FILES AND CLEARANCES BY TYPE OF OFFENCE

גלוייםוזקיוה 0'P'nגילויים תיקיםאחוז שעוד
CASE FILESCASE SOLVEDCLEARANCE RATESתושבים 100,000 ל

HATE PER 10.000 INHABITANTS
הענייה aidOF FILESWEOF OFFENCE

19871988198719881987198B19B719BB

הציבורי הסדר Publicכלפי Order
התאגדות או 803126828785.092.01.87.0Illegalהתקהלות assembly or organisation

ציבור במוסדות והפרעה 453575.0100.00.10.1Affray/causingdisturbanceקטטה in public institution
ברחוב והפרעה 90391084484793.593.120.520.3Affray/causingdisturbanceקטטה instreet

גבול 2,0972,2821,3321,45763.563.847.651.0Trespassingהסגת
ציבור עובד 520.00.0Obstructingהכשלת a public official

4,4474,5843,7623,89784.685.0101.0102.5Threatsאיומים
המשפט כלפי 3,5223,5842,9873,12284.887.179.980.1Offencesagainstjudicialעבירות system
והימורים 29127627626794.896.76.66.2Gamesandמשחקים gambling
הדת כלפי 9233833.334.80.20.5Offencesעבירות against religion

29122322817978.480.36.65.0Briberyשוחד
המשפחה כלפי 118489.592.32.82.0Offencesו12491עבירות against family

דרך חסימת רעש, ,38720830517578.884.18.84.6Nuisanceמטרד, noise, blocking rightofway
הביטחון שירות כלפי 842032613331.065.51.94.5Offencesעבירות against security services
ציוד  הביטחון כלפי 82064561354774.884.818.614.4Offencesעבירות re security services' equipment
הסדרהציבורי כלפי 2,0332,1748811,04443.348.046.248.6Otherאחרות offences against public order

והכשלתו שוטר 1,9871,9991,8421,85192.792.645.144.7Assaulting/obstructingpoliceתקיפת officer
חמורות בנסיבות שוטר 13913112412689.296.23.22.9Aggravatedתקיפת assault against police officer
תקין בחירות במהלך 65.22.0Disturbing■9260הפרעות legallyheld elections

ציבורי סדר הכל 17,22317,74413,40514,08977.879.4391.1396.8SubTotalסך

אדם חיי Offencesכלפי Against Human lives
5870474881.068.61.31.6Murderרצח

לרצח 9090627368.981.12.02.0Attemptedנסיין murder
1059590.0100.00.20.1Homicideהריגה

ת.ד,  ברשלנות מוות 5551433178.260.81.21.1Negligentגרימת manslaughterby trafficaccidents
והריגה רצח 20223715.031.80.40.5Threateningאיומי murder
לאומני אבנים 390.00.9Rockthrowingירוי fornationalisticpurposes

811,1472625032.121.81.825.6Othersאחרות

אדם חיי כלפי הכל 3141,42419041460.529.17.131.8SubTotalסך

אדם של גופו Humanכלפי Bodily Harm
חמורה גופנית 96589570869473.477.521.920.0Grievousחבלה bodily harm
ציבור עובד 82984674877890.292.018.818.9Assaultingpublicofficialתקיפת

ציבור) עובד (למעט 7,4767,6256,2216,36983.283.5169.8170.5Assaultוזקיפה (excl. public official)
פלילית ופחזנות 71570054354275.977.416.215.6Criminalרשלנות negligence/recklessness

שווא ומאסר כפייה 119116908775.675.02.72.6Kidnapping/coercion/illegalחטיפה, confinement
תבערה בקבוק 112841836.464.30.20.6Throwingהשלכת incendiary bottle

אדם של גופו כלפי הכל 10,11510,2108,3148,48882.283.1229.7228.3SubTotalסך

Sexמין
באיומים או בכוח eRape.23029516722872.677.35.26אונס by force or threats
כחוק שלא ובעילה 1003317628176.084.92.37.1Rape/illicitאונס sexual intercourse

הטבע כדרך שלא מין *7645עבירות 653785.582.21.71.CCommittingunnatural act
בכוח מגונה 34146324127C70.758.37.710.3Committingמעשה indecent act by force

בכות שלא מגונה 77459P47637261.562.217.C13.>Committingמעשה indecent act without force
בפומבי מגונה 40523C23514258.C61.79.25.1Committingמעשה indecent act inpublic
מין מחלות O.C83.36.1Transmitting£הפצת venereal disease
מין לעבירת .8£62נסיין EO.C0.3Attempted sexual offence

מין עבירות הכל 1,9351.97C£1,261,3351טך 65.*) 67.(43.544.0SubTotal

Moralsמוסר
לזנות >:182סרסרות £11< 83.3/ 69.O.>0.5Pimping

בזנות לעסוק (:2שידול 50.C 100.1.Soliciting toprostitution
זנות למעשה 251שידול 2;S 15) 1! 76.C<81. {O.f0.5Soliciting tocommit actofprostitution

אחזקתו או בושת בית (ניהול 35/ י<1 3>1< 97.) 89.!o.>0.4.Maintainingabrothel
ושידולם קטינים ;פיתוי 4961 3) 4> 63.(67.1.1.4Seducing/solicitingminors
תועבה דברי פירסום 41 (1 (י t 100.C66.0.1Distributingpornographic material
זנות למטרת Loitering).0(1שוטטות for purposesofprostitution

מוסר עבירות הכל סך 134 1310' 10 77.f3.0 73.3.1SubTotal
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חקירה <q"i1חקי Q'jT'n0"t1'> rinKחיקיס שעור
CASE FILESCAM SOIVIOClMtANCE RATH Srateumouiri1 00,00 0 ל

100,000MHAtmUm
maw didornusTVfE Of OtllNCE

1987198S1987198819871988198?1988

Drugsסמיס
מטוגנים נסמיס 3,8064,3043,0963,67381.385.386.496.2Useofdangerousשימוש drugs
סמים ו"בו<ו ייצוא ,2,2412,0361,9611,80887.588.850.945.5Trafifcסחר, import/exportofdangerous drugs
סמים והפקת ייצור 856475.080.80.20.1Producingגידול, dangerous drugs

סמיס עבירות הכל 6,0556,3455,0635,48583.686.4137.5141.9SubTotalסן

Propertyוכוש
חמורות בנסיבות 22629111815452.252.95.16.5Aggravatedשוד robbery

נשק) (בלי 28329811112139.240.66.46.7Robberyשוד (withoutweapon)
yew ביצוע Armed.917177.8100.00.2לטס in order to commit crime

גניבת 5566203836.444.21.21.9Assaultתקיפהלשם to commit theft
46446434936775.279.110.510.4Blackmailסחיטת

מוסד או 18,34319,0782,7512,77315.014.5416.5426.6Burglaryהתפרצותלביתעסק
דידה לבית 32,20931,6683,3292,89410.39.1731.3708.1Breakingהתפרצות and entering into private home
פריצה כלי 25522721120182.788.55.85.1Possessionoftoolsהוזוקת used forB&E

ציבור עובד עי 93118729477.479.72.12.6Theftbypublicofifcialגניבה
וסוכנים עובדים ע"' 83465465051677.978.921.214.6Theftגניבה by employee/agent
רשות ללא 14,60816,8741,6741,80011.510.7331.7377.3Useofvehicleשימושברכב without permission

רכב וחלקי רכב מתיר 53,66357,3202,0802,2764.44.01,218.51,281.7Theftגגיבת of vehicle parts/from vehicle
אופניים 5,7915,6082552724.44.9131.5125.4Bicycleגניבת theft

2,3413,0151281945.56.453.267.4Pickpocketingטיסות
41,13340,8195,4106,04413.214.8934.2912.8Otherגניבותאחרית kindsof theft

גנוב 1,0821,01593787186.685.824.6.2Z7Receivingstolenקבלתרכוש property
רכושגנוב 1,8661,5801,4871,31378.783.142.435.3Possessingהחזקת stolenproperty

1,7712,45833547318.919.240.255.0Arsonהצתה
בודון נזקלרכוש 16,56420,1884,3304,85126.124.0376.1451.4Maliciouslyגרימת causingdamage to property
5245363869.284.41.21.0Trespassingשוטטותלטסגניבה to commit theft

72482412517017.320.616.418.4Pursesnatchingחטיפתתיקים
חקלאיות 1,4121,33127928219.821.232.129.8Agriculturalגניבות theft

לאומני רקע על 28.0.01.21.2Arsonהצתה for nationalisticpurposes
5556283350.958.90.6Othersאחרות

הדגוש גלפ1 הגל 193,833204,04624,72225,77612.812.64,401.34,562.7SubTotalסן
מימה Fraudעבירות
ובולים כסף 110166185216.431.32.53.7Counterfeitingזיוף banknotes/stamps

מסמכיםוהפצתם 5,1965,3542,6722,92251.454.6118.0119.7Forgingזיוף documents/use of same
ועושק 2,3402,1641,4571,37462.363.553.148.4Fraud/extorsionמרמה

כיסוי ללא שיק 2,9802,2642,1881,60673.470.967.750.6Cashingמשיכת cheque without adequate cover
98486983769385.179.722.319.4Othersאחרות

מרמה עבירות הגל 11,61010,8177,1726,64761.861.4263.6241.9SubTotalסן
כלכליות Economicעבירות

כלכלי 54348143942480.888.112.310.8Economiccontrolsגיקוח
10.0Fiscalפיסקליות offences
4220.0100.0Othersאחרות

כלכליות עבירות הכל 54748443942680.388.012.410.8SubTotalסן
מנהליות Administrativeעבירות
עירוניים עזר 211150.0100.0Municipalחוקי bylaws

64743460140492.993.114.79.7Othersאחדות
עבירותמנהליות הכל 64943560240592.893.114.79.7SubTotalסך

רישוי LicencingOffencesעגירווז
נפץ וחומרי תחמושת 15017410914272.781.63.43.9Weapons/ammunition/explosivesנשק,

וטלויזיה 1166554.583.30.20.1Radio/televisionרדיו
ועסקים תעשיות 3615301083.366.70.80.3Trade/industry/businessמלאכות,

תעבוייז 958588.9100.00.20.1Vehicularעבירות
66100457868.378.01.52.2Othersאחרות

עבירותרישוי הכל 27630020124072.880.06.26.7SubTotalקן
עבירות 1,0851,15884582277.971.024.625.9Otherשאר Offences

י עבירות הכל 244,754256,90663,01365,18425.725.45,557.55,744.8TOTALסו OFFENCES*

.Include national security offences rmnpnm'siomwot!'



table 21 לוח

* ועבריינים עבירות
OFFENCES AND OFFENDERS*

1988

USE FILES 111'iin '1OFFENDERS D'*nMI

העבירה הגלסוג גילוייםתיקיםסן TinNסךהנלמבוגריםצעיריםTYPE OF OFFENCE

CLEARANCEJUVENILESADULTSגלוייםתיקים

5CASES!1ח.ו*ז0ז SOLVEDRATE

הציבורי הסדר Publicכלפי Order
התאגדות 31292.0התקהלותאו 287445 440885Illegal assembly or organisation

ציבור והפועהבמוסדות 5100.0קטטה 555Affray/causing disturbance in public institution
בוחונ והפרעה 91093.1קטטה 8472,181 2262,407Affray/causing disturbance in street

גבול 2,28263.8הסגת 1,4571,159 1551,314Trespassing
ציבור עובד 20.0Obstructingהכשלת a publicofficial

4,58485.0איומים 3,8973,631 1773,808Threats
המשפט 3,58487.1גלפי 3,1222,215 1762,391Offencesagainst judicial system

והימורים 27696.7סישחקים 267535 5540Games and gambling
הדת 2334.8כלפי 877Offences against religion

22380.3שוחד 179237 2239Bribery
המשפחה 9192.3כלפי 84121 4125Offences against family

חסימתדרך רעש, 20884.1מטרד, 17585 994Nuisance, noise, blocking rightofway
הביטחון שירות 20365.5כלפי 13367 55122Offences against security services
ציוד  הביטחון 64584.8כלפי 547460 5465Offences re security services' equipment

2,17448.0אחרות 1,044889 89978Other offences against public order
והכשלתו שוטר 1,99992.6תקיפת 1,8511,709 1011,810Assaulting/obstructing police ofifcer

חמורות שוטרבנסיבות 13196.2תקיפת 126197 26223Aggravated assault against police officer
תקין במהלךבחירות 9265.2הפרעות 6071 172Disturbing legallyheld elections

הציבורי הסדר כלפי הכל 17,74479.4סך 14,08914,014 1,47115,485SubTotal

אד0 ח" Offencesכלפי Against Human lives
7068.6רצח 4870 77Murderר

לרצח 9081.1ניסיון 73105 10115Attempted murder
5100.0הריגה 55 16Homicide

ת.ד.  ברשלנות מוות 5160.8גרימת 3150 151Manslaughter
והריגה רצח 2231.8איומי 75 16Threatening murder

1,14721.8אחרות 250199 257456Others
אבניםלאומני 390.0Rockthrowingידוי for nationalisticpurposes

אדם חיי כלפי הכל 1,42429.1סן 414434 277711SubTotal

האדם גוף Humanכלפי Bodily Harm
חמורה גופנית 89577.5חבלה 694839 1861,025Grievous bodily harm
ציבור עובד 84692.0תקיפת 778800 44844Assaulting public official

ציבור) עובד (למעט 7,62583.5תקיפה 6,3696,802 7677,569Assault (excl. publicofficial)
פלילית ופחזנות 70077.4רשלנות 542564 31595Criminal negligence/recklessness

שווא ומאסר כפיה 11675.0חטיפה, 8776 581Kidnapping/coercion/illegal confinement
תבערה בקבוק 2864.3השלכת 1813 922Throwing incendiary bottle

האדם גוף כלפי הכל 10,21083.1סן י8,488 9,094 1,04210,136SubTotal

Sexמין
באיומים או בכוח 29577.3אונס 228229 23252Rape by force or threats
כחוק שלא ובעילה 33184.9אונס 281204 54258Rape/illicit sexual intercourse
הטבע כדון שלא 4582.2עבירות 3726 1541Committing unnatural act

בכוח מגונה 46358.3מעשה 270207 48255Committing indecent act by force
בנות שלא מגונה 59862.2מעשה 372288 44332Committing indecent act without force

בפומבי מגונה 23061.7מעשה 14289 897Committing indecent act inpublic
מחלותמין 683.3הפצת 52 13Transmittingvenereal disease
מין לעבירת 20.0ניסיון >iAttempted sexual offence

מין עבירות הכל 1,97067.8סך 1,3351,045 1931,238SubTotal

Moralsמוסר
לזנות 2369.6סרסרות 1628 129Pimping

בזנות לעסוק 2100.0שידול 222Soliciting for prostitution
זנות למעשה 2281.8שידול 181414Soliciting tocommit actofprostitution

אחזקתו או בושת בית 1989.5ניהול 173131Maintaining a brothel
ושידולס קטינים 6567.7פתוי 4431 233Secuding/soliciting minors
תועבה דברי 666.7פרסום 466Distirbuting pornographic material

זנות למטרת Loitering■שוטטות for purposesofprostitution

מוסר עבירות הכל 13773.7סן 101112 3115SubTotal
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nvpn 1P'nCASE FILESownoebs עבו"נים

העבירה גילוייםoynסךהנלסוג otnמבאריםונעיויםאחת 10TYPE OF OFFENCE

CtEAItANCIJUVIWUSadultsOTTAlגלוייםתיקים
TOTAlflllSUSESWIVEDHit

Drugsסמיפ
מסוגגיס בסמים 4,3043,67385.32805,1875,467Jseשימוש ofdangerous drugs
סמים וייבוא ייצוא ,raffic'2,0361,80888.8721,6441,716סחר, import/exportof dangerous drugs

מסונניס סמי0 וייצור 5480.81414Producingdangerousשידול drugs

סמיס חנלעבירות 6,3455,48586.43526,8457,197SubTotalסך

ולרכוש Propertyגל0י
וזמורות בנסיבות 29115452.927219246Aggravatedשוד robbery

נשק) (בלי 29812140.623147170Jobberyשוד (without weapon)
פשע ניצוע לשם Armed..11100.0שימוש in order tocommit crime

גניבה לש0 863844.252530Assaultתקיפת to commit theft
46436779.142367409ilackmailסחיטה

למיסד או 19,0782,77314.58049041,708Jurglarvהתפרצותלביתעסק
דירה לבית 31,6682,8949.11751,0031,178Breakingandהתפרצות entering into private home
פריצה כלי 22720188.51477911ossessionofהוזזקת tools used for B&E

צינור עובד עי 1139479.713031Theftגניבה by publicofifcial
וסוכנים עונדיס 65451678.933467500rheftגניבתעי by employee/agent
רשות ללא 16,8741,80010.74907811,271Jseofvehicleשמושברנב without permission

דנב חלקי או רגב מתוך 57,3202,2764.0222575797Pheft>(ינה of vehicle parts/from vehicle
אופניים 5,6082724.99025115Bicvcleגלינת theft

3,0151946.4204969Pickpocketingגייסות
אחרות 40,8196,04414.86883,7974,485Otherגניבות kindsof theft

גנוב רגוש 1,01587185.854724778deceivingקנלת stolenproperty
גנוב רכוש assessingstolen^1,5801,31383.153912965הוזוקת property

2,45847319.2119502621Arsonהצתת
בזדון לרכוש נ!ק 20,1884,85124.03923,1163,508Maliciouslyגרימת causing damage to property
גניבה לשם 453884.4189Trespassingשוטטות to commit theft

82417020.692635Pursesnatchingחטיפתארנקים
חקלאיות 1,33128221.236276312Agriculturalגניבות theft

280.0Arsonוזצתהעלדקעלאומגי for nationalisticpurposes
553358.92929Othersאחרות

הרנוש נל0י עבירות וזבל 204,64625,7761263,29814,05917,357SubTotalסן
Fraudמומה

4142Counterfeitingו1665231.3וייףגנלףיבץליגז banknotes/stamps
והפצתם מסמנים 5,3542,92254.6791,7401,819Forgingdocuments/useזיוף of same

ועושק 2,1641,37463.522828850Fraud/extorsionמרמה
כיסוי ללא שיק משיכת

אחרות
2,264
869

1,606
693

70.9
79.7

3
27

1,159
454

1,162
481

Cashingcheque without adequate cover
Others

מדמה עבירות הגל 10,8176,64761.41324,2224,354SubTotalסך
Economicגלגליות

כלכלי 46142488.16476482Economiccontrolsטקוח
0.0Fiscal.פיסקליות offences
2100.066Othersאחרות

גלגליות עבירות הגל 48442688.0E482488SubTotalסן
Administrativeמנהליות

עירוניים עזר חוקי
434אחרווז

ו
404

100.0
93.163

1

716
1

779
Municipal bylaws
Others

מנהליות הגלעבירות 43540593.16:7177BCSubTotalסן
רישוי

נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלויזיה ידיו

ועסקיס מלאנותתעשיות
תעבורה
אחרות

174

1

10

142
5
10
5
78

4 81.6.
83.3
66.7

3 100.0
10 78.0

148
7

10
4

< 79

152

11

8>

Licencing Offences
Weapons/ammunition/explosives
Radio/television
Trade/industry/business
Vehicular
Others

רישוי עבירות הגל 3024017סן 80.0< 24826!SubTotal
1,1582212שארעבירות 71.0! 31032.Other offences

*♦ ענירות 256,9065,1841סרחנל 25.47,11S 52,76259,87.TOTALOFFENCES"

♦Offender counted only oncea year, according to most serious altence

*♦Include national security offences

שניגע ט1תי החטיוה העוזחז ■* השנה, נמשו pnn xsmנס0ו rav .
העדינה טטחון כלפי ני*עמיית .



Judea Samaria and Gaza ועזה יהודה שומרון, נפות

TABLE 22 לוח

וגילויים חקירה תיקי
CASES INVESTIGATED

GAZAעזה0TOTALnonr/SAMARIAiYTliVIUOEA\הנן

19871988198719881987198819871988

חקירה תיקי

גלויים תיקים

הגילויים אחוז

16,663

11,866

712

21,592

9,913

45.9

6,565

4,795

73.0

8,033

3,516

43.8

4,442

2,679

60.3

9,183

3,390

36.9

5,656

4,392

77.6

4,376

3,007

68.7

Case files

Cases solved

Clearance rate

table 23 לוח

עבירה סוג לפי חקירה תיקי
FILES BY TYPE OF OFFENCE

עבירה ס/ג

נפוח הבל סן
TOTAL REGIONS

באחוזים ■n<um
81/87

PERCENTAGE

OF CHANGE

\nnva
SAMARIA

יהודה
JUDEA

עזה
GAZA

TYPE OF OFFENCE

19871988198719881987198819871988

ציבורי +2,9963,028סדר 1.1566 1,064569 7841,893 1,148Publicorder

אדם 16912923.750חיי 4547 4832 76Human lives

שלאדם 2,7621,06661.4709גופו 1,448200 412157 902Humanbodily harm

923562.019מין 3815 381 16Sex

'104מוסר 60.02 72 3Morals

62219668.522סמים 6354 193120 366Drugs

5,5913,22642.31,798רכוש 2,429970 1,843458 1,312Property

36419945.3100מרמה 15865 12834 78Fraud

135361X30כלכליות 5266 1665 114Economic

17213123.860מנהליות 5854 5617 58Administrative

30315150.212רישוי 5565 14674 102Licencing

4123768.7231אחרות 272124 4821 92Others

הכל* +16,66321,592סך 29.68,033 6,5659,183 4,4424,376 5,656TOTAL

* Includes national security offences
xHundredsofpercents

המחנה ביטחון כלפי עניתת כולל *

מאווזאוזחיס א



table 24 לוח

התאונה חומרת לפי  דומם תאונות
SERIOUSNESS OF TKAFFJC ACCIDENTS

1988

התאונה mninסךהכל
TOTAL

inniw
SAMARIA

יהודה
JUDEA

my
GAZA

SERIOUSNESS

OFACCIDENT

קטלנית

קשה

קלה

11 39 33 83

22 117 160 299

64 46 78 188
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responsibility of the Spokesman's Office to protect the legitimate interests of the Police,
such as decisions made in the interest of an investigation, protecting an individual's

right to privacy and an individual's good name, etc. Juggling the interests represented

by the media and those which the Police is obligated to protect is not always easy and

the Spokesman's Office endeavors to bridge that gap.

The Spokesman's Office tries to ensure that articles appearing in the media concerning

the Police be as accurate and fair possible. Great efforts are put into the subject of
response, evenhandedness and explanations of police actions to reporters, editors and

various press institutions, so that the media can present a true and balanced picture of

police activity.

During 1988, the Spokesman's Office coordinated, organized and accompanied many

visits and tours in the various police departments and units. Among the visitors were
newspaper reporters from Israel and from all over the world, public figures, persons

from the academic world, army and government personnel. The immediate
consequences of these activities is not always felt in the field, however there is no doubt
that they greatly contribute to establishing and improving the positive image of the

Israel National Police.
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programme, and they will be continued in order to increase professional contacts with

Headquarters and improve the work involved in examining complaints.

Updating directives  During the coming year, directives concerning handling of public

complaints will be examined to see if they need to be adjusted and/or updated.

THE INSPECTION UNIT

In 1988, the Inspection Unit carried out 101 inspections in the Police Headquarters and
various units, and special attention was directed at the following subjects: The petrol

distribution system in the Police, online reporting of arrests; District traffic supervision

unit activities; work hours in the Border Guard units.

Particular attention was paid to verifying that shortcomings found during previous

inspections had been corrected.

This year those headquarters directives which had been issued during the last few years

were also reexamined regarding their implementation.

It should be pointed out that results of inspections and faults found and uncovered were
treated appropriately by the inspecting units and and the various levels of command.

Most of the inspections carried out during the past year contributed to increasing

awareness regarding the subject of inspections and lessons learned.

SPOKESMAN'S OFFICE

During 1988, the Spokesman's Office concentrated on carrying out those aims and

duties defined in the work directives concerning that office. Emphasis was placed on

fostering communication with the media and upon providing professional, efficient and

proper services,

In addition to establishing guidelines for providing information concerning police

activities and events, the Spokesman's Office continued to hold periodical briefings and

meetings with reporters concerning criminal and police matters. These briefings, from

Headquarters to police station level, were intended to present an accurate and balanced
picture of issues being dealt with by the Israel National Police, its problems and

difficulties. Some of those meetings have already become routine and when necessary

due to a particular situation, some briefings were held ad hoc. The Police command level

and the Spokesman's Office recognize the important role played in a democracy by the

media and the importance of cooperation with the media. In addition, it is the
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Requests on the part of the public which are not really complaints but requests for

information and clarification, are handled through a shortened and direct work
procedure which has been evolved to enable a rapid response to be given to the
applicant. The same applies to urgent questions and proposals to the agenda where the
Unit is required to provide a quick, and often, immediate reply.

Verifying complaints  Great care is given to examining complaints received from the

public, both from the aspect where verification is required by law and the Police Orders,

and from the wider aspect of the rule of thumb of police work. This integration is

successfully reached by selecting officers to investigate complaints from among those

who have had a certain amount of experience in this field during their police service, in

addition to their expertise in carrying out investigations. In this manner, proof is given

to the certain advantagesof the concept of the "Police investigating itself"

False complaints  The Unit is obliged to be even more diligent in these cases, in order to
come to the right decision regarding complainants whose intentions were to implicate

policemen by placing false accusations. It is difficult to file against such complainants

due to lack of evidence, however the Unit is constantly alert and in certain cases, is

supportive of falsely accused policemen, both on a personal level and in order to permit

him to continue carrying out his duties.

The Media  The Unit always ensures that all replies given are to the point  in the short
time allowed the Unit before a complaint against a policeman is made public  and it

continues to look out for such publications, which are a part of today's reality, and when

necessary, provides support.

Commanding officer's responsibility  The commanding officer is at all times responsible

for his subordinates' actions, and the Unit does not hesitate to assign that responsibility.
The quality of such responsibility depends on the commanding officer's awareness

regarding what is going on and his sense of responsibility to avoid a cover up.

Computerization  The computer is still not fully exploited and efforts continued to
increase and broaden the use of computers in assisting the Unit's work in order to
enable receipt of exact and varied statistical data and to serve as a tool for following up

and arriving at detailed and basic decisions.

Training and information  Training and information on the subject of public complaints

and the attributes and intrinsic faults in police work continued, as evidenced by the fact

that justified complaints are placed, and in particular, the appearance of unnecessary

technical faults during proper action taken, during onthejob training, in courses,

advanced training, lectures to units and issuing monthly reports containing conclusions

reached.

Inspections  Inspections within the Public Complaints Unit were carried out as per the

annual work programme of the Israel National Police and according to the District work
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PUBLIC COMPLAINTS DIVISION

19.37.

Wheile carrying
outone's duty

35.27
Use of force when

complainant not in
custody

20.07

Unbecoming
behaviour

25.570
Use of force when

complainant in custody

The breakdown of complaints regarding use of force while complainant is in custody

(792 complaints) is as follows: Justified  9.70/0; partially justified  2.10/0; unjustified 

66.80/0 ; unproven  100/0 ; not arbitrated 9D/0; others  fJ.4% .

According to the statistical data, there is a rise in the total number of complaints placed,

in particular regarding the use of force ( + 13.60/0). The main factors leading to this are
events connected to the Intifada and incidents based on the Parliamentary (Knesset)

election campaign. Despite that, the breakdown of results remains pretty much the
same as in past years, taking into account the small amount of justified complaints as

compared to the whole. This also points to a lack of sufficient awareness on the part of

the public regarding the sphere of police jurisdiction and authority and complaints are
therefore often placed without proper basis.

The following subjects are an important part of the daily work of the Unit, and will

continue to be stressed during the coming work year:

Period of time in which a complaint is verified  This subject is included in those topics

examined by the State Controller's office and is part of the followup report written by

the Planning and Economics Office. It stresses the importance of looking into a

complaint as close as possible to the time that it is placed, in order to ensure that
verifications carried out are as complete and exhaustive as possible, and also enable a

rapid response to be provided to the complainant and prevent delays and

procrastination within the system.
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REPRESENTATION ON COMMITTEES  Staff members of the Office participated in

discussions in various Committees, among them Ministerial, Parliamentary and Inter

office committees, concerning subjects related to the Police and police personnel. Staff
members served on several committees, among them: the interoffice committee on

State participation in employee legal defence expenses  this committee hands down

decisions on financial assistance requests from policemen who are facing criminal

charges or who have had civil suits placed against them for acts committed while on

duty; the interoffice committee on compensating injured members of the police

auxiliary forces; the interoffice committee on damages caused to personal property
belonging to civil servants while on duty; the Police committee 0/7 worker ^0^^^^^^^^\0^
and pension rights for persons discharged from the Police. Other committees in which

staff members participated were: the committee for examining the position of the
Investigations and the Automated Data Processing Divisions concerning release of

information found in the Criminal Registry; a committee which examines cooperation

between security companies and the Israel police, and their supervision.

PUBLIC COMPLAINTS

This year marked 15 years since the Unit for handling complaints from the public was

established, and during that time, the Unit has managed to acquire a respectable
position for itself within the system.

This year, the Police received 2,960 complaints compared to 2,755 in 1987  a rise of
7.40/0.

The breakdown of complaints, in percentages, is as follows: Performance of duty 

19.30/0 compared to 20.7o/0 in 1987; unbecoming behavior  20o/o compared to 21.90/0 in

1987; use of force while complainant is in custody  200/0 compared to 24.20/0 in 1987; use

of force when complainant is not in custody  35.20/0 compared to 33.20/0 the previous
year.

The results of handling complaints wherein verifications were completed this year (2,033

complaints) areas follows: Justified  13.20/0; partially justified  50/0; unjustified  52.60/0;

unproven  140/0; not arbitrated  H.9%; others (transferred to another unit or not
handled for lack of cause)  2.80/0.

The breakdown of complaints regarding use of force (general) (1,688 complaints) is as

follows: Justified  H.7%; partially justified  4.70/0; unjustified  55.20/0; unproven 

12.80/0;not arbitrated  12.90/0;others 2.70/0.
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immunity, and a regulation providing advisory assistance to inspectors regarding trade
restrictions.

Tenders and Contracts  The Office provided assistance in preparing documents related

to tenders, including specifications, and assisted in early negotiations regarding the
drawing up of contracts and as to the actual language contained in the contracts.

Members of the Office served on the Tender Committee and the Committee on Tender

Exemptions, and in addition, advised professional bodies regarding legal aspects

connected with tender publication and administering bids received. During the past

year, the Office also handled all contractual aspects of the Police Exhibition on the
occasion of the 40th Anniversary of the State of Israel, and prepared a tender to test
instruments intended to collate data concerning gasoline consumption within the Israel

National Police.

Members of the Office of the Legal Counsel conducted all negotiations with the

Jerusalem Municipality concerning the transfer ofthe Israel Police Orchestra from the

Kishle Police Station to its new quarters in the Novomaisky House. They also conducted

negotiations with "Motorola" regarding the purchase of a multiband communications

system, and were actively involved in drawing up the relevant contract. The staff also

continued to be active in preparations involved in the Police housing project in Yavne.

CLAIMS PLACED AGAINST OR BY THE POLICE  The Israel National Police is a judicial

body which can both place claims against persons and have claims placed against it

concerning its various activities. Suits against the Police concerning working conditions,

pay and worker compensation can be brought by policemen before the Labour Courts.

The Office dealt with compensation claims placed by persons injured during police

actions for: damage to evidence; unlawful arrest or imprisonment; damage caused

during lawful demonstration; unlawful injunction implemented at a border crossing

point; injury caused to person during lawful police action in the Occupied Areas.

Compensation claims were placed by and against the Police as a result of damages
caused during contractual commitments to which the Police was party. Another area in

which the Police can be either the plaintiff or the defendant concerns damages caused
as a result of traffic accidents in which police vehicles and/or policemen were involved,

cases in which property was damaged or persons injured as a result of accidents with

police vehicles and where compensation claims are presented against the Police; the

Israel National Police placed claims against insurance companies for indemnation when

salaries had to be paid to policemen during extended absences from work due to traffic

accidents, as well as for compensation for pension and individual workday salaries

owing to policemen injured in traffic accidents. The Office dealt with appeals regarding

conditions appended to business permits and any decisions taken to revoke business

permits. The Office staff collated all factual and judicial material relevant to these claims
and supervised actions concerning claims until completion, even beyond the boundaries

ofthe Courts,
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important public interests. Use of sophisticated investigative techniques and perfected

technological systems, together with a broader definition of the term "investigative

material' issued by the courts, served to greatly increase the need for certificates of
immunity. It should be added that at times, field personnel consult with Headquarters

and Police Ministry personnel regarding the feasibility of issuing such certificates.

During the past year, instructions were issued delineating steps to be taken to organize
an investigative file and present a request for a certificate of immunity.

APPEALS TO THE SUPREME COURT IN ITS CAPACITY AS HIGH COURT OF JUSTICE 

During 1988, 60 appeals were presented against the Police. The Office of the Legal

Counsel collated the relevant facts and represented the legal position of the Police and

the Minister of Police for every appeal brought before the High Court of Justice. The

appeals concerned every aspect of police activity. This year, as in previous years, the
Office dealt with the revocation ofgun licences as a result of an investigation; police

refusal to authorize a business licence for reasons of general policy; deciding whether
the Police has enough basis to limit the entry age to certain places of business; appeals

regarding reasons leading to dismissal from the Police; cancelling the process calling for

a member of the police forces to appear before a single judge, and judging a person

before a single judge an additional time for the same offence. The Office also dealt with
a number of appeals concerning police authority over the legality of cable television

stations, as per the "Bezek Law".

PRIMARY AND SECONDARY LEGISLATION  The Office handled motions to amend laws

and regulations, in particular laws affecting the Police and its activities, as well as

initiating all legislation concerning the Police and its activity. Members of the Office

took part in deliberations by the Cabinet Committee on Legislation, as well as the
various Parliamentary and public committees.

This year, a law prepared by the Office was passed enabling changes to be effected by

amending the Police Order. In addition, a regulation was issued permitting a fee to be

charged when allowing a citizen to examine the Criminal Registry. General regulations

were drafted for the Police regarding the Criminal Records Law, wherein decisions were

made concerning who is authorized to receive data contained in the Registry, and the
amount and type of information which can be released in order*,to enable them to fulfill
their duties. "Police Regulations (Disciplinary Court Codes)" and "Police Regulations

(The Civil Guard  Support for Police Actions)" were formulated.

POLICE ORDERS AND REGULATIONS  The Office deaftwith every proposal for amending
the Standing Orders, as well as suggestions to change or formulate new rules. The many

directives issued by the different Headquarters units were also handled by the Office 

regulations regarding compensation for damages or loss of personal property, directives
concerning implementation of confiscation orders issued against policemen, a proposal

for regulating the organization of an investigative file and requests for certificates of
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LEGAL COUNSEL

In 1988, the Office of the Legal Counsel provided legal advice to the various units within

the Police, be they field or Headquarters units, regarding: petitions submitted to the
Supreme Court in its capacity as High Court of Justice; primary and secondary legislation,

dealing with police orders and legislation; participation on various committees;
handling tenders and contracts; dealing with different types of claims placed by and

against the Police. The Office of the Legal Counsel also extended legal advice to the
Ministry of Police and its Minister.

Following are some of the main issues handled by the Office during the past year:

LEGAL COUNSEL AND INSTRUCTIONS  The Unit provided legal counsel and expert

opinions regarding all issues and aspects of police duties and authority including: issuing
demonstration and business permits, providing legal advice for carrying out court and

administrative orders as well as implementing injunctions preventing departure from

Israel; issuing gun licences, including establishing new criteria for revoking licences or

for issuing special permits to carry weapons according to the laws in force, and to issue

Uzi submachine guns to bearers of permits; lost weapons handed over to the Police;

hundreds of appeals by citizens asked to pay late charges for not having paid traffic fines

on time; directives regarding the legality of releasing information contained in the
Criminal Registry; directives regarding review of investigative material; Parliamentary

immunity; revoking drivers' licences by police officers; legal possession of noman's
land, recommendations regarding administrative action to be taken against policemen

being investigated for having committed offences, or convicted of having committed
such; preparing summaries of court decisions handed down by the Police Disciplinary

Court, and the Commissioner's recommendations for approving, lightening or reversing

a sentence, as well as dealing with requests sent to the Commissioner by accused officers

appealing to his authority to approve, lighten or reverse a sentence. The above expert

counsel was provided in response to requests from the vairqus police units as a result of
court decisions and changes in the law.

1988 was election year in Israel and therefore, the Office of the Legal Counsel was

requested to provide legal advice concerning the Election Law (particularly regarding

propaganda guidelines), as well as regarding voting procedures for policemen, prisoners
and persons in detention.

CERTIFICATES OF IMMUNITY  The Office prepared hundreds of certificates of immunity

for the Minister's signature. This involved consolidating the Police's position regarding

police issues which have to be considered privileged information in order to protect
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Building materials  Constant supplies of various items and equipment for the 1988/89

fiscal year were promised, and orders to that effect were also signed for the 1 989/90

fiscal year.

Various services  Negotiations were opened with various service suppliers such as public

transport carriers, policemen's hostels, academic studies, restaurant, laundry, security,

photography, spare parts refurbishing services, and others.

Storing and releasing vehicle exhibits  On the basis of an agreement signed between
the Police and the Load Storage Services at Ben Gurion Airport, the company promised

to store vehicles seized as exhibits and to sell them as per foreclosure injunctions issued

by the courts. In 1988, 280 vehicles seized as exhibits were thus treated, as per
instructions by the Investigations Division and the Acquisitions and Sales Division. This

new arrangement released the units from having to handle vehicle exhibits, prevented

damage claims from being placed against the Police by citizens when the vehicles were

returned to them, enabled car value to remain stable and was a considerable savings in

the national budget.

TRANSPORT

During 1988/89, a number of vehicles were added to the fleet of cars presently in use by

the Israel National Police, among them, 29 G.M.C. vehicles. To date, the Israel Police has

2,420 vehicles. This year, 650 vehicles were ordered and replaced, 400 of which were
distributed among the various units. The rest will be assigned by the end of the fiscal

year. This year, 450 practical driving tests were carried out and 400 theory tests were

given by the safety officers in the Traffic Division. During that period, 2,025 police

driver's licences were issued.

Approximately 200 surprise inspections were carried out to inspect the state of vehicle

maintenance and safety precautions. In addition, 46 planned inspections were carried

out in the various units. A total of 1,550 vehicles were inspected.

80,000 repairs were registered as having been carried out in the garages, including

routine repairs due to damage, accident repairs, part loss or damage. 257 repairs were
carried out in the workshop, including installation of hundreds of windshield protectors

on vehicles against rocks and incendiary bottles, devices for holding weapons within the
*,

cars, arresting kits, bomb disposal kits, etc.

This year, as in previous years, competitions were held for the most careful driver, the

most outstanding garage, best automobile maintenance, etc. Descriptive and technical

pamphlets were prepared, and information regarding competitions and technical
innovations were distributed. The Transport Unit stockroom entered the computer age,

with the intention of computerizing the secondary workshops.

Approximately 1,450 citations were issued for vehicle faults existing due to bad
maintenance and for using defective vehicles.
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gradually be implemented and in tandem with every Division whose stocktaking system

is automated.

Negotiations with suppliers after tenders  The Division continued to carry out

negotiations with suppliers who won the tenders, be they police tenders or from the

Office of the Comptroller. In addition this was extended also to merchandise suppliers

who provided additional discounts in return for shorter payment conditions. As a result,

products became cheaper and the budget was exploited more efficiently.

Tender exemptions In viewofthe work requirements during 1 989/90,during AprilMay

of this year, the Division prepared a list of merchandise or services which could be

provided by one to three suppliers, in order to be exempted from issuing a tender and

thereby shorten the whole acquisition procedure.

Prominent projects and negotiations which occupied the Division during the year were:

A multiband communications system  The Police carried on extensive negotiations

with Motorola, in cooperation with representatives from the Acquisitions and Sales

Division, and in the end,a5to 7 year contract was signed and an initial order issued in

the amount of 8.5 million NIS. This system will replace the existing wireless
communications system in the Police.

Urgent purchases, "Operation Forethought" and special resources  During the period

of Project "Forethought", urgent problems arose and it became necessary to acquire

merchandise and services urgently. The Division implemented the requests while, at the

same time, receiving exemption from issuing tenders as the need arose.

Equipping G.M.C. vehicles  After extended negotiations, the Division entered into

negotiations with a supplier who was to equip 28 G.M.C. vehicles intended for use by

the AntiTerrorism Unit, Bomb Disposal Forces, and Intelligence. This newly installed

equipment will enable operations to be properly carried out as per requirements of the

different divisions,

New uniforms  Along with routine uniforms provided during 1 988/89, orders were

signed for continuing negotiations with suppliers regarding uniforms needed during

the fiscalyear 1989/90.

Spare parts  The Division continued delving into the purchase of spare parts for police

vehicles (Ford or Jeep), in terms of millions of NIS. This system proved itself from the
moneysaving point of view, in comparison with general negotiations. This is in addition

to tenders published to acquire spare parts for existing vehicles, which will enable the

Transport Division garages to return vehicles to use in the shortest possible time.

Tires  Since the Alliance Works were closed in Hadera, it was feared that supply would
diminish and the Division organized tire purchases through import for the end of

1988/89as well as for 1989/90.
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the police petrol stations. Contracts were signed with cleaning services to clean the
various police stations, keeping with the standards of cleanliness desired.

ACQUISITIONS AND SALES

During 1988 and until the elections which took place in November, inflation was

maintained at a low level and the exchange rate remained steady. During this period,

the Acquisitions and Sales Division carried out regulated acquisitions procedures
without fear of devaluations. As the date for the elections drew nearer, the fear of
devaluation grew. This situation caused difficulties acquiring locally produced items.

Despite the above, the Division continued negotiating with suppliers of merchandise

and services based on the 1 988/89 budget and longterm connections, in order to exploit
sums earmarked as available in the 1989/90 budget.

This year, particular emphasis was placed this year on the following areas:

Technical specifications and descriptions of products  The Division took upon itself the

aim of emphasizing, in the different Divisions, the importance of providing information

needed for producing an item or providing a service ordered, in order to ensure that the
final product received completely fulfill the requirements from the point of view of

functionality, quality and esthetics, and to prevent misunderstandings between the
Police and the manufacturer from the time a tender is presented until the order is

actually carried out.

Instructions issued to Divisions  In order to aid Divisions to efficiently use the budget
and carry out acquisition projects during the year, the Division issued acquisition

instructions in the work programme and during the year, as follows: Suggested
(preferred) dates for handing in specifications which are to be included on the present
budget, conditional permission and budgeting, dates for purchases as per tenders,

exemptions and negotiations; purchases linked to import, manufacture and acquisitions

from stock, monetary turnovers found in the balance of orders together with division

representatives, reminders regarding presentation of orders, so that they can be carried

out.

Biannual issuance of tenders  In the area of services and merchandise which are

frequently acquired, the Acquisition and Sales Division issues tenders for one year with
an option for an additional year in order to enable proper functioning, using the budget
on time, enlarging the order and receiving merchandise in larger quantities, uniformly

andofhigher quality,

Computerization  The computerization project for the Division will include the
automating all acquisition processes from the time the request is received, deciding

upon handling procedure, making out an order, receiving approval from Accounts and

ensuring receipt of the merchandise, until approval is received for paying the invoice.

These days, an attempt is being made to start an informative process, and it will
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Equipment  This year, 9mm F.N. pistols, battle vests and infantry backpacks were

acquired to supplement Border Patrol equipment, as well as large amounts of gas

amunition, which supplemented the normal complement in view of increased use

during riots in the Arab sector. The gas shells and infantry backpacks were also supplied

to members of the Israel National Police and reorganization was begun in the police
armoury.

INSPECTION AND TRAINING

During 1988, professional advanced training seminars were held for unit administrative

staffs in the Police on the topics of nutrition, equipment and amunition, and a course

was given to heads of administrative offices on administrative subjects.

BUILDINGAND ASSETS

During 1988, the Building and Assets Division occupied itself with two main subjects:

providing construction and ongoing maintenance services to the various police units;

developing new construction and special projects. Routine activity continued regarding

contruction projects and improvements carried out in stations, improving working
conditions, laying the foundation for switchboards and terminals, improving electrical

systems and repairing the drainage system. In addition to these projects, the Building

and Assets Division, through its maintenance units, provided urgently required
maintenance, electricity, water supply and drainage, etc. services to all police units.

Regarding developments, the Division dealt with special projects for the various units: a

training base for the various divisions of the Border Guard, the National Police Training

School in Shfar'am, the Police Officer Academy in "Ne'urim", Abu Kabir detention
house, Kishon Prison, Eiron, Pardes Chana, Talpiot. New contruction units were formed:
a new police station in Taibe; an additional storey for the Ashdod police station; initial
stages of construction of a headquarters for the Negev SubDistrict Police; adding and

improving new prefabricated units in the various police units in order to provide an

immediate solution to the problems of overcrowding, by changing the intent of the
building and erecting prefabricated structures with attached washroom facilities.

Improvements were made to the electrical system jpf the Police by increasing the load

capabilities of 20 units within the Police facilities.

Regarding assets and services, the Division carried out the following actions: tens of

rental contracts regarding properties rented by the Police, were extended  police points

and stations as well as service apartments (i.e. rental of the Shepher Hotel in Jerusalem,

where a detachment from the Border Guard is being accomodated); negotiations with

local authorities continued regarding reduced rates on municipal taxes; measures were
taken to attempt to save on use of water and eletricity; emphasis was put on handling

properties which are problematic from the point of view of fire safety, and massive

measures were taken regarding the subject of firefighting equipment and capabilities in
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the subjects of nutrition, equipment and ammunition, and a course was given to heads

of administrative offices on administrative subjects.

FOOD
Meal rights  Criteria were set to determine which policemen are entitled to meals

according to their employment and deployment.

Commissaries  The range of stock in the 22 canteens operating in the various police

units was enlarged during the year. Some of these 22 canteens were established during

the last year.

Operations  During the past year, emphasis was placed on providing satisfactory food

and sleeping accomodations throughout the whole year for policemen acting as
auxilliary forces in Jerusalem during "Operation Forethought". The standards of food

provided for members of the Force was maintained by establishing food committees and

a competition held for the best kitchen.

Food for detainees  Steps were taken to improve the quality of food service provided

for detainees, among them the introduction of selfservice food lines in the larger
detention houses.

Holiday gifts  In conjunction with the Policemen's Fund Organization, a "Guide To

Family Health" was distributed to 25,000 persons as a holiday gift for the New Year.

[ EQUIPMENT
Uniforms  Efforts were made to complete distribution of new uniforms for all

policemen and policewomen in all sectors, including uniforms provided to Civil Guard

volunteers.

Riot equipment  Units received additional equipment to supplement their
complements.

Document security  Shredders and combination locks were acquired and distributed

among the various units requiring such, as per the multiyear plan.

Office furniture  Whole sets of office furniture were acquired and distributed among

the various police units, as per the multiyear plan. *<

Weapons  The 88/89 plan was implemented  preventive care and inspections were

carried out on firearms, optical equipment and ammunition; all sorts of firearms were

restored (including many gas rifles which had broken during the Intifada)

As during previous years, beds in the Abu Kabir detention house were repaired and

reconditioned. This project will continue until they are all in good repair.

Various weapons found to be surplus or which had been seized were sold, and the
proceeds invested in acquiring controlled firearms and other fighting equipment, in

particular 9mm F.N. pistols.
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. Approximately 1 million NIS for maintaining the Forensics laboratories and to acquirie
laboratory, scientific and technological equipment.

. 1.8 million NIS to develop the automated computerized system of the Israel National

Police.

. 1.1 million NIS to computerize the fingerprint identification system in the Police.

. Approximately 7 million NIS to equip the Israel National Police with a modern

communications system based on a multiband system. The total cost of the project is
estimated to come to approximately $25 million.

INCREASED CONSUMPTIONBASKET OF THE POLICE

During the fiscal year, it became apparent that contrary to previous years, the actual

precise consumptionbasket price increases affecting the Police during 1988 did not

deviate from the price increases advance authorized by the Treasury (statement correct

up to 1 November 1988).

BUDGET SUPPLEMENTS DURING 1988
During 1988, the Israel National Police budget was supplemented by approximately 36

million NIS, as per the following breakdown:

. 16.6 million NIS to provide salaries for the 600 positions which were reactivated

during 1988;

. 3 million NIS to modernize the "vehicle fleet";

. 4.2 million NIS to finance the purchase of an additional 50 vehicles for the Israel

National Police;

. 12 million NIS to provide for reinforcements.

LOGISTICS

Efforts continued to improve conditions for the individual and the various units, and to
provide essential equipment according to the multiyear plan, such as exchanging old

uniforms for new for all officers and nonofficers, providing uniform furnishings for all

police stations, redecorating dining rooms, implementing a unified commissary system,

equipping policemen with inspected fighting gear and gas ammunition, etc.
Professional advanced seminars were held for administrative staff in all police units on
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the agreement signed in 1987. The salary budget does not include reactivating the 600

positions which had been frozen the year before. In 1987, protected facilities began to

be charged for indirect expenses. This income came to approximately 4.5 million NIS,

according to the prices estimates included in the 1988 budget, and was mostly

earmarked for continuing the programme aimed at issuing proper equipment to
membersof the Israel National Police.

COSTS IN THE 1988 BUDGET
The 1988 budget was designed to be a nominal annual budget  In accordance with the
decision made by the government, there were to be no price increase budget updates

made during the year.

The preliminary advances for the transition from the 1987 to 1988 budget were
designated by the Treasury as follows:

PRELIM. TRANSITION ADVANCES
(in percentages(SUBJECT

16

12

0

19

Salary costs

Local purchase costs

Overseas purchase costs

Development costs

AUTHORIZATION FOR 1988 BUDGETARY COMMITMENTS

Authorization was given regarding commitments regarding for a long list of items in

the acquisition and development budgets. This arrangment will enable the units, during

1988, to contractfor services and products which will be financed from the 1989 budget.

PROJECTS PLANNEDFOR 1988 BUDGET

Budgetary funds were allocated from the 1988 Israel National Police budget earmarked

for development projects, principal ones among them being as follows:

. Approximately 12 million NIS to replace416 vehicles and 10 motorscooters.

. 2 million NIS for continuing to issue equipment for preventing injuries.

. Approximately 2 million NIS to purchase equipment and resources required for

effective traffic supervision (the greater part of which is financed by the Road Safety

Administration).

. Approximately 3.8 million NIS to implement investigations, detective and intelligence

systems and to acquire operational equipment for use in Intelligence.
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to enable District personnel to carry out activities which have a financial impact.

For the convenience of the policeman and his unit, emphasis is placed on rapid response

by the Finance Unit, in compliance with finance procedures.

The Finance Units are linked to the Comptroller computer and are constantly kept

current. Most of their activities consist of carrying out urgent transactions through the
use of petty cash, paying out Intelligence and Investigations expenses, various personal

payments, receiving payments from employers of policemen, and inspecting canteens.

BUDGET

The 1988 budget for the Israel National Police came to 529,463,000 NIS. Another

103,781,000 NIS were allocated, contingent on income from outside factors (budget for

territories and policeprotected facilities). The total budget for the Israel National Police

for 1988 came to 633,244,000 NIS.

SOURCES AND DISBURSEMENT OF 1988 BUDGET
Following is the breakdown of sources and expenditures of the 1988 budget for the
Israel National Police (in thousands of NIS(:

TOTAL
SOURCES

DEVELOPMENT

BUDGET

ACQUISITIONS

BUDGET

SALARY

BUDGET

^^DISBURSEMENTS

SOURCES ^^
529,463

36,379

37,928

29,474

12,537

420

693

262

109,253

15,419

10,475

5,142

407,673

20,540

26,760

20,070

Direct budget

Contingent expenses
Gov't participation

Budget for Territories

633,24413,912140,289479,043Total disbursements

NOTE: 3D/0 each of the local acquisitions and the salary budget, as well as 8"/0 of the overseas acquisitions
budget coming from the direct budget, have been earmarked as reserves to be released as needed according
to price increases occurring during 1988.

SUMMARY OF THE 1988 BUDGET SITUATION

The salary budget allocation for the Israel National Police for 1988 was increased by

approximately 91 million NIS to cover special salary increments and in compliance with
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The salary basis for deductions for the Special Study and Savings Fund was changed and

as of now, the basis for computation includes all of the operational, professional and

incentive increments.

This year the arrangement enabling police personnel to cash in vacation days from the
unused salary budget continued, on a monthly average of 3,000 vacation days per

month.

After a trial of several months, and with the intention of improving the salary slip

distribution system, slips began, this year, to be distributed in closed envelopes to ensure
complete privacy.

The system for paying telephone bills for personnel holding ranks of Commander and

above was altered, according to which the police employee is now credited with a flat

rate of 1,250 units per month.

Following a court decision, pensioners who retired before 1978 were payed an

operation increment according to the salary received for their last post in service.

As in past years, the Payments Division continued to prepare a large variety of salary

tables according to different breakdowns, and to issue monthly statistical reports to

assist decisionmaking regarding salaries.

INTERNALAFFAIRS, DIRECTIONAND ADMINISTRATION

The Unit was established according to Finance and Administration Directives in order to

retain control over the financial system, and its duties consist of inspecting the work
carried out by the Office of the Comptroller (among others, to maintain the integrity of

the personnel involved). It must also be able to respond to the needs arising in the field
by providing direction on financial subjects and directives concerning the work carried

out by the Office of the Comptroller. This Unit has contact with financial units (through
the Deputy Comptroller) in order to provide guidance and ensure proper
implementation of special procedures and instructions. The Unit is responsible for

writing and updating procedures for the Office of the Comptroller, handles all subjects

related to personnel, and administers the Office of the Comptroller in the Police,

coordinates the subject of financial auditings in the canteens and supervises their
profits, handles requests to delete items from bills and*coordinates the police committee
for compensating police personnel for damages caused to personal property while on

duty.

DISTRICT FINANCE UNITS

The District Finance Units consist of headquarters units professionally subject to the

Office of the Comptroller. Their function, as per procedures and instructions issued by

the Office of the Comptroller, is to provide onthespot finance services to police

personnel serving in the District as well as to their units, and to provide training services
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claims for damage caused to police vehicles; 206 claims were laid for salary losses of

policemen injured in traffic accidents; 740 invoices were sent to clients for services

rendered by the Israel National Police; 1,850 payments were received from clients,

insurance payments and others; bimonthly payments were made to 350 settlements for

security lighting; legal assistance payments were made for 46 policemen, and
compensation was paid to 114 citizens; 204 outside lecturers were paid for lectures

given to police personnel within various frameworks; 780 fine refunds were paid to

citizens for traffic citations; payments were received from 10 government offices and
approximately 15 public institutions for 850 policemen carrying out special duties. Every

month, the Unit handled payment for 2,000 telephone subscribers and carried out
verifications concerning international or unusual telephone calls made from police

telephones; 9,000 computer entries were handled regarding salaries, salary

attachments, alimony payments, salary deposits, compensations and salary advances to
policemen.

PAYMENTS

During 1988, the Payments Division handled salary and additional payments to
approximately 16,000 active police personnel and approximately 7,500 pensioners. In

addition, the Division carried out the registration of 42,000 personal status changes,

retirement bonuses, capital payments, and compensation payments for approximately

1,000 retirees.

The Ministry of the Treasury approved compensation payments for police personnel

acting as reinforcements for the security forces in the Arab sector ("Operation
Forethought") by providing them with a partial or full field increment. As a result, since

1 February 1988, the Payment Division effected these additional payments to 900 man

days per month.

On 1 April 1988, the Israel National Police instituted professional rankings. As a result,

the salaries of approximately 1,200 persons were changed for ranks ranging from

Inspector to Chief Superintendent; permission was granted for transferring incentive

increments for police personnel who had been receiving the increment for 3 years or

more; redistribution of legal rankings was carried out, effective as of 1 January 1988. In
*,

view of the fact that legal salaries in the Police were equated to those of lawyers
employed in the various district attorney's offices, the salary of policemen ranked as

attorneys were updated, retroactive to 1 April 1986.

In December 1988, salary agreements were signed for 19881990, for all rankings and

ranks, with the exception of attorney and medical rankings, similar to that effected in

the army.

Advanced training increments were paid to those holding academician and engineering
rankings, retroactive to 1 August 1983, and for holdersof technical rankings, retroactive
to 1 April 1978.
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Finance bodies; writing the user's handbook on the budget supervision system;

planning the links between the logistics and finance systems, and influences of the
economy on the Finance Division; implementing the accounting system within the
framework of the Automated Data Processing Division.

Expenditures and income  The Income and Expenditures Unit operates a system for

supervising the budget, and deals withreceiving payments owed and paid to the Police

by groups receiving security services from the Police, as well as from employers of police

personnel for renumeration. The Unit participates in the process of updating the direct
and cumulative budgets, in cooperation with personnel from the various budgetary and

planning units within the Police. The Unit reports to all police divisions on a monthly

basis (and when explicitly requested to do so) regarding budget balances and the
balances of orders visavis requests, according to the Israel Police work schedule, and, in

addition, prepares special budget reports for members of the budgetary and treasury

groups, as well as for the senior command levels within the police.

During the period between April and midDecember 1988, approximately 110 invoices

were issued to 26 installations protected by the Police and 360 entries were registered
regarding these accounts; approximately 7000 checks were issued  6,500 computerized,

500 handwritten; approximately 3,900 intergovernmental clearance order transactions

were carried out. Approximately 1,400 checks were received, for which 1,400

computerized receipts were issued.

160 budgetary entries were registered, an input of approximately 900 lines. 1,600

requests, consisting of 2,900 entries were inputted; 2,300 orders were registered from

the Acquisitions and Sales Division, for which 3,600 entries were entered; 3,200

Divisionary orders were received, for which 4,400 entries were inputted. In addition,

approximately 6,000 credit notices were sent to suppliers.

Treasury/Cashier As of 1 July 1988, the Israel National Police has been passing its

accounting through the Automated Data Processing Division of the Police and has

stopped working with Malal (computer services) which, for many years, processed such

for the Police. Since that date, reports of all police accounting and budget
implementations have been transferred directly to the Comptroller of the Ministry of

Finance.

At the beginning of the fiscal year, a list of debitors is produced by the Automated Data

Processing Division.

The following were carried out by the Treasury Unit: Payments were made to
approximately 3,200 suppliers for approximately 41,000 invoices, totalling 136,76,000

NIS; 280 payments were carried out in foreign currency, in value of 6,102,000 NIS;

monetary arrangements were made for 66 police personnel who went overseas on duty;

155 insurance claims were presented for damage caused to police property, and 850
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statistical information available in the data banks existing today in the Israel National

Police

The Unit continues to provide assistance for analysing data and to give professional

opinions to police agencies on the various subjects.

This year, the following were developed for the computer: a patrol and operations

system; a statistical query system on the subject of accidents and police vehicles involved

intraffic accidents,

COMPTROLLER

The Office of the Comptroller supervised all financial operations of the Israel Police, as

per its designation, including the implementation of the budget. The Office of the
Comptroller was active in the following: Salary payments to policemen, pension
payments and retirement bonuses paid to retirees, explaining salary and retirement
conditions to policemen and retirees, effecting payments to suppliers for merchandise

and services rendered, reporting to the Police command levels and to the General

Comptroller of the Ministry of Finance. These duties were carried out through the use of

an accounting system, as per the laws and procedures set down and certified in the

Budget Law.

All duties of the Office of the Comptroller were completed on time, despite the fact that
from February until the end of December, 1,600 accountancy mandays were applied to

operations involved in disturbances of the peace in the Arab sector.

This year, the organizational structure of the Office of the Comptroller was changed

with the introduction of two Divisions  the Finance Division and the Payments Division.

In addition, a Unit for Internal Affairs, Direction*, and Administration was established

within the Office of the Comptroller, directly answerable to the Comptroller.

FINANCE

The following activities carried out in the area of finance: administering and supervising

the Israel National Police budget; effecting payments to suppliers and for services

rendered; administering the financial reporting system for internal and external bodies.

This year, the following subjects were emphasized:

Continuing to provide current services to all Police as well as external and Ministry of
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acquisition/supply divisions; introducing administrative tools to provide an assessment

of requirements as opposed to budget within the logistics system.

Personal equipment  Work continued on developing a personal equipment system and

a link between that system and the personnel system.

Criminal files  A system is presently being developed for online input from the various

stations in order to acquire statistical data.

Computerizing the missing persons files  A system began to be developed regarding
the subject of missing persons, a system which would provide for administrative

supervision as well as for identifying missing persons according to description.

Computerizing the Patrol and Operations Division  Work was started on programmes

to enable input of information regarding incidents as received from the various units, as
well as providing resources for the units to use in the various functions within the scope

of Operations.

Computerizing the issuance of business permits  Developmental work was begun on an

experimental system for issuing business permits in the Yarkon SubDistrict. This system

will enable followup of permits issued as well as of the workings of the licencing unit.

OPERATIONS RESEARCH AND SYSTEMS ANALYSIS

During 1988, the Operations Research and Systems Analysis Section continued to carry

out projects involving planning and increasing the efficiency of Police work in the areas

of operational and administrative activity.

The Section continued to be actively involved in establishing research projects based on

statistical theories and operational research, such as: ranking police units according to

their operational levels; broadening the use of decision support programmes; putting
together a group to examine the implications of the Police changing over to a shortened

work week (5day instead of 6day work week); reorganizing the traffic system;

appointing a group to examine and evaluate the work of police units; developing

statistical parameters and integrating them in existing statistical reports; examining the
budgets and resources required for keeping the Police in a state of readiness to cope

with the increased activity in the Arab sector. In addition, the Operations Research and

Systems Analysis Section continued to provide statistical support and assistance to
various units concerning specific projects and research carried on within those units.

In January 1988, the Statistics Unit was transferred to the Operations Research and

Systems Analysis Section. The Unit continued to respond to information and statistical

data requests from Police units as well as from outside agencies. 750 such requests were

received during 1988.

Training series were carried out to make Police units aware of the different retrieval and

operational possibilities available to them, and conclusions which can be drawn from
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Accounting  Work was completed on the accounting system, and it began to be

implemented along with the budget supervisory system The accounting system was

broadened in order to adapt to the workings of the logistics system.

Logistics  The development of stage one of the logistics system was completed. This

included accounting systems for stock inventory, future planning of acquisitions and

stockpiling. The system was first implemented in the automotive stockroom in Jaffa and

in the Acquisitions and Sales Division, and then, in the different equipment stores. This

system is linked to the budget supervisory system.

Arrests  After beginning online arrest report input from the various units, automated
access resources were developed for receiving and dealing with uptodate information

relating to this system.

Criminal file system  The option allowing access to information regarding the actual

presentation of an indictment was completed. This subject is then linked with the data
contained in the arrest reporting system for all personal criminal files.

Personnel  A system developed for keeping insurance companies informed regarding

dental insurance claims was completed. Other programmeswere developed to enable a

unified system of classifying police units and the hierarchy within them, and for

adapting computerized systems to the organizational makeup of the Israel National

Police.

Office computerization  The experiment designed to introduce computerized systems

into offices was completed, including use of word processors, decision followup and

document filing. This system will gradually be introduced into all offices which can make

effective useof such,

Criminal claims system  A new system was installed for inputting and following up files

handled by this Unit. In addition, this system will be used for reports concerning
supervisory resources and to programme claims handled.

Image computerization  A system was developed for programming images into the
computer in cooperation with the IBM Science Centre in the Technion. This programme

enables an image to be retained in a digital manner and recalled as needed. In its initial

stages, possiblities are being investigated as tb its implementation for the Police

Criminal Photograph archives.

Systems currently in development stages

Traffic violations  The traffic violations reporting system is being reevaluated.

Traffic bureaus  A computerized system to be used by the traffic bureaus is presently

under development and will include following up of all files being handled by the

various bureaus, at every stage of handling.

Logistics  Work was begun on enlarging the logistics system to include
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Representatives from the Planning Dept., the Patrol and Operations Dept., the Finance

and Accounting Division and the Ministry of Police were involved in the decisionmaking

process regarding these changes.

The project of replacing the computers in the Border Control Unit continued to be

implemented in cooperation with the Information, Supervision and Planning Unit of the
Ministry of Police, and this included establishing new work stations and delineating
additional requirements for improving the status quo.

During the past year a tender was issued to acquire a computerized system which would

identify and compare fingerprints  several distributors responded. Representatives of

the Division of Automated Data Processing, the Forensics Division and the Ministry of

Police are in charge of decisions made regarding this tender.

Especial emphasis was placed during the past year on training terminal and PC users.

Over 1,000 policemen received instruction in the uses of the computerized system. In

addition, instruction was integrated into the various police courses, special training
sessions were held when required for specific subjects of interest and activity, and many

units in various 15^ק of the ^0^^^^\/ were visited by members of the training staff in

order to carry out training programmes according to the particular needs of the

respective units.

During the past year, development was completed in the following areas:

Election results  Two automated systems were put into operation: Input regarding all

events during the election campaign in order to form a complete picture of the
situation, and for statistical purposes; reports on any problems involved in opening the
polling stations, any incidents occuring on election day and at the various gathering

spots for reaching polling stations. The systems provided global, updated pictures of the

situation during the whole of election day.

Operations and patrol dispatch  Two systems were developed in order to receive a

complete picture of the activities of the various units: one, input regarding operational

dispatch units reporting on disturbances in the Arab sector (this system is operated by

the Patrol and Operations Division), and the second, receiving monthly summaries of

patrol activities, from SubDistrict level on up, used to prepare statistics reports.

Followup of activities of policemen issuing traffic citations  Work was completed on

developing a system for receiving information regarding the issuing of traffic citations

which presents an overall picture of the problematic aspects within the units, including

statistics of the data received at the unit level.

Traffic accidents  After implementing the online traffic accident reporting system,

work was completed on a system for accessing the information. This system will be

enlarged upon during the year in order to acquire additional data which will provide a
complete, integrated picture of the traffic accident situation.
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a National Unit of the Mounted Police with three District branches, reorganizing the

Office of the Comptroller.
During the past year, several planning projects were prepared, and even implemented.

Position papers were prepared which became the basis for decisions on the part of the

command level, among them: Reorganization of the Personnel Department, updating

the types of vehicles in complement, organizing the Regions in view of the fact that local
Arab policemen resigned, reinforcing Border Guard units in the areas of Judea and

Samaria and the Gaza Strip, regulating positions according to need, escorting detainees
in the Negev SubDistrict, preparing a professional doctrine in conjunction with the
Personnel Department, completing a staff paper concerning a unit graph of personnel
complement, continuing to plan the deployment of Israel National Police units. In

addition, inspections concerning systems and organization were carried out on the
subjects of: positions accorded for escorting detainees in the Northern District, public

auctions, the notrhern border crossing points, the Automated Data Processing Division 

requests from drivers, secretarial officers.

In addition, the Division carried out economic inspections, goals, preparations and data

were defined, position juggling was carried out in Personnel and priorities set for

assigning combat personnel and equipment and for the equipment programmes.

Planning and preparation work continued regarding forms used by the Israel National

Police.

In 1988, as every year, the Planning and Organization Division prepared organizational

outlines which resulted in the annual work programme for the Israel National Police.

The programme forms the basis for the organized and planned activities of the Israel

National Police for every year, and the Planning and Organization Division makes sure

that the objectives contained in the planned schedule are implemented.

AUTOMATED DATA PROCESSING

During 1988, work continued on the multiyear plan for developing the automated
system, the multiyear plan for developing a communications system (Hadas B) and the
multiyear plan for developing the automation of the Israel National Police.

More terminals, printers and PC's were acquired and distributed on a national level

throughout all sectors of the Police. Special emphasis was placed on completing the
deployment of equipment in those police stations which, until then, had had no solution

to the problem of computerization. To date, 450 terminals and 100 printers have been

installed.

The process of upgrading the computerized telegram forwarding system was started by

replacing the computers and providing PC's instead of teleprinters. The new system will

be integrated into the Operational Dispatch System from police station level on up.
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PLANNING, ORGANIZATION AND
AUTOMATED DATA PROCESSING

PLANNING AND ORGANIZATION

Activities in the sphere of the Planning and Organization Division centered on planning

the deployment of the Police forces and organizing such as per new priorities
established as a result of the political situation, as evidenced by public order incidents,

an increase in crime in the sphere of drugs and the need for increased alertness

concerning internal security.

Within this framework, the duties of two Border Guard platoons were changed to
become mobile intervention forces in Jerusalem for ensuring public order and internal

security; an additional platoon was formed to act as a mobile intervention unit in Beit

Netofa, and two more as mobile police intervention units in the Northern District; the
formation of three Border Guard platoons was financed by the Army to carry out
security duties in Gaza, Bethlehem and Kalkilya (under army command); a unit foY

combatting drugs was formed in the Central District and Headquarter operations were

carried out to intensify the fight against drugs in the other Districts.

The abovementioned objectives could be carried out only through internal controls and

renewed deployment of 400 out of 600 positions which were reactivated, by cancelling

400 already declared necessary positions (in addition to the cancellation of 287

personnel positions to enable permanent Border Guard platoons). In addition, 60.75

necessary temporary positions were established, compensating for having reduced other
positions in the units.

During the year, the Planning and Organization Division prepared itself for this task by

carrying out inclusive headquarters tasks in cooperation with the Districts and the
Departments. In view of the new situation, less essential positions were found
whichcould be cut in viewof the new situation.

Along with all of this, the Divisioncontinued*' its daily work of centralizing and

coordinating the multiyear organizational planning, and centralizing the budgetary
planning.

This year, as in the past, emphasis was placed on reinforcing the operational sector, and

the Division handled the planning and organization involved in deploying these forces,

as expressed in the organizational orders. Main activities in this area consisted of:

reorganizing the Traffic System, establishing a unit for escorting detainees in the Judea
Region, organizing the National Unit for Serious Crimes Investigations, reorganizing the
deployment those persons securing the safety of personalities and legations, organizing
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Education series  15 lecture series were held in the Jerusalem Forest, and 24 at the

Universityof Haifa,

HIGHER EDUCATION

The following steps were taken as part of the programme designed to broaden the
educational level within the Police:

Higher education  The Israel Police enabled 40 officers to complete their studies toward

B.A. degrees; two senior officers pursued their B.A. degrees under the auspices of the
Police under a scheme permitting a year of study before retirement; 152 policemen and

officers received financial assistance to enable them to pursue their studies while
employed  including academic and postsecondary studies leading to technical and

engineering degrees; 105 policemen are presently studying toward Bachelor and

technical and engineering degrees and 47, toward Masters degrees; 142 policemen and

officers received financial assistance for studies pursued in the Open University; 127

cadets participated in 6 academic courses at the University of Haifa as part of the
curriculum of the Officers' Courses at the National Police Training School. 48 cadets
completed an additional semester of studies and participated in academic courses
covering a full year of study at the University of Haifa; 81 officers in the Advanced
Officer's Course at the Officers' Training Academy took part in 5 academic courses at the
Tel Aviv University; 48 officers taking part in the Senior Staff and Command Course

participated in 2 academic courses given at the Officers' Training Academy by lecturers

from different universities.

High School and Matriculation Studies  171 policemen took part in 7 dayclasses on the
subjects of "Citizenship" and "Composition". 68 policemen received tuition rebates for

evening classes preparing them for matriculation exams.

Language studies  22 policemen studied Arabic at the Akiva Ulpan. 47 policemen
received financial assistance for studies in Hebrew, Arabic and English.

THE LIBRARY

Inventories of superfluous material were carried out in all Police units; due to tack of
means, a relatively small amount of professional literature was acquired for the Police

Academies and Schools; the library distributed a new compilation to all units  Traffic

laws; updated information concerning Police Law was distributed; 100 subscriptions for

professional literature were ordered from the United States; the computerized
cataloguing of the contents of the Central Police Library in the National Police
Headquarters continued.
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etc.) and concerning police behaviour ("There is a law and there is a judge", "This makes

aperson angry", etc.)

In December 1988, advertising was introduced in the magazine for the first time  in

order to cover part of the costs entailed in publishing the magazine.

Seminars  Six seminars were held during the year, dealing with the following topics:

"Democracy and the power of the law", held for all lower ranks; "Democracy and

citizens' rights", for neighborhood officers; "Democracy and the power of the law", for
officers (Superintendent and Chief Superintendent levels); "Leadership within a

hierarchical organization in a democratic country, police and communication", for the

commanding ranks; "The Police within a democratic state", for members of the Border

Guard securing Jerusalem; and a seminar was held for reporters of "Marot", in order to

encourage them to take a more active part in writing for the magazine.

Advanced training  5 advanced training courses (oneday each) were held on the
following subjects: economic management and organization, for the commanding

ranks; economics, society, democracy and communication (at the Holyland Hotel in

Jerusalem), as well field trips around Jerusalem (2 courses), for Superintendents and

Chief Superintendents; democracy and citizens' rights, for neighborhood and lower
rank officers, in conjunction with the Adenauer Foundation, which works with the
School of Social Work at the Hebrew University (two courses).

Conferences  Three conferences were held for the Border Guard in the Jerusalem Sub

District and in the Northern District, on the subject of violence and policemen's

behaviour, particularly in view of the events during the past year.

Information sheets  The nine information sheets issued during the past year dealt with
daytoday subjects of interest (policemen, fallen comrades, local Arab policemen who

decided to leave the service, etc.) and also examined incidents from the point of view of

behaviour theory and ethics.

Citizens' Rights Month  December was designated "Power of the Law and Citizens'

Rights" month, and seminars were held in various police units with the participation of
outside lecturers from the Citizens' Rights Movement and the Bar Association. Also in

December, an impotrant event took place involving the commanding ranks and the

Senior Officer's Advanced Courses in the "Neurim" Officers' Training Academy, where

the subject under discussion was "The right of the public to know, as opposed to the
chances of harming the investigation."

Lectures  The Chief Education Officer Unit organized lectures for various seminars and

conferences held in the different units, and provided financial assistance as well.

Excursions  The Unit funded various excursions organized by units and the District

training schools,
45



SHOOTING ANDTARGET PRACTICE

During the year, 10,000 policemen underwent firearms training within the various
Districts, Border Guard and Civil Guard frameworks. This is in addition to persons who

underwent exercises in the different police schools and academies. Approximately 140

policemen went through various weapons firing courses: instructors for storming

barricades, sharpshooters, light arms. In addition, four advanced training seminars were
held for instructors in light arms, and two national conferences for officers and

instructors of light arms.

Experiments were carried out with two systems which were found to be suitable for

training in weapons firing in the Police.

. An induction system, enabling communication and control between the range

commander and the detail of shooters  the system will be installed during 1989 in

the firing rangeof the National Police School inShfar'am.

. A firing simulator, and simulated training. A number of popup targets will be set up

at the police schools, as per budget availability.

An investigation was carried out regarding the "Ar'ouar Crossroads" incident
concerning firing reaction time on the part of the policemen involved. A report on the

conclusions reached were distributed to all police units.

A computerized shooting course was begun using F.N. pistols , its primary aim being to

train policemen through the use of advanced technological means, including training
films, computerized lessons and syllabi for individual study. Work was begun on setting

up a computerized firing range at the Border Guard training base.

This year, computerized control continued on the subjects of shooting scores,

distribution of ammunition and shooting with the 9mm F.N. pistol.

EDUCATION

During 1988, the activities of the Chief Education Officer Unit concentrated on a

numberof subjects:

"Marot Hamishtara" (Police Views) Magazine  9 issues of the Police magazine were
published. These contained articles on operational activities, articles concentrating on

the principles of police work, articles touching upon the individual (salary, complaints,
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officers, sergeants, recruits, officers, and cadets taking part in professionalcourses.

The Border Guard Training Base  2,717 persons passed through the training courses at

the Beit Horon training base, among them members of the Border Guard, members of

the Civil Guard, Army etc. 606 persons took part in 16 oneday advanced studies

seminars

District training schools  3,005 persons took part in 192 training sessions in the District

training schools: 915 in the Northern District school; 900 in the Southern District school;

1,190inthe Tel Aviv District school.

Border Control  56 Border Control Officers were trained.

DOCTRINESAND PUBLICATIONS

During the year, doctrines for Detective Units and for the Quartermaster's Department
were written and published; a pamphlet describing recommended trips within the
borders of Israel was put together and published in honour of the 40th Anniversary of

the State of Israel and the Police; the third volume of "Memories of the Mandate
Period" was published; and, as every year, a pamphlet honoring those members of the

force receiving honors and awards was issued.

Permanent publications were edited and published: Standing Orders, Headquarters

announcements, the "Policeman's Page", "Through the Lens of Forensics", "What's new

in Investigations". The following volumes were updated: "The Laws in Criminal Trials"

and"ThePenal Code".
Graphics and printing services were provided for the following publications: "The Book

of the Fallen", "The Development of the Jewish Policeman", "The Origins of the Jewish

Policeman", the pamphlet commemorating the conference on the tradition of the Israel

National Police, a volume on Traffic Laws, resources for dispersing demonstrations and

riots, poisonous substances, etc.

Most of the publications mentioned above were also provided with publishing services

by the Division.

Work was continued on graphic editing for the monthly magazine "Marot". Graphic

assistance was also given for the various police conventions held this year in the form of
posters, slides, emblems, invitations, certificates, etc.

The following publications are presently being written and prepared for publication:

The Doctrines of Intelligence, Patrol, Bomb Disposal, Police qualifications in the
administrative sector, Forensic Medicine and suicides, a compilation of lessons on

investigative procedures; use of dogs in the Police, incendiary bottles, nonofficer

training coursein the Israel National Police.

Supervision and direction is still continuing on the development of a computerized
lesson system in the Centre for Educational Technology on the subject of "Surveillance,
arrest and release jurisdiction".
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TRAINING

This year, the Training Division increased its efforts to improve the professional and

general qualifications of policemen and officers in the Police, despite the fact that
cadets being trained in the national academies had to be integrated into intensive Police

operations for keeping the public peace in the various sectors, particularly in Jerusalem.

This situation required the whole training system of the Police to be organized in such a

way as to be able to adapt the study program to the new reality.

The academic study framework in the command courses was broadened by completely

integrating the Operational Officers' Course in the National Training School with first

year studies in the Faculty of Social Sciences at the University of Haifa, and by adding

extra hours of class work and additional content to the study programmes, both general

and academic, for the command courses in the Officers' Academy.

Additional areas of activity especially emphasized this year were: Training new

operational units formed in the Border Guard and in the Northern District through the
use of a specialized training programme in order to deal with riots; broadening the

framework of the Operational Training Facilities, in order to improve marksmanship and

operational abilities; improving and enriching the courses given at the District training
schools; continuing staff exercises to write doctrines concerning professional police

bodies; continuing to develop computerized courses and training films. In the near

future, a computerized classroom will be set up which will improve teaching and

training methods presently existing in the Israel National Police.

TRAINING AND PREPARATION

The National Training School  2,206 candidates completed in courses and advanced

studies seminars: 221  officers' courses; 349  basic staff command courses; 316  basic

training courses; 651  recruit orientation; 260  professional courses; 409  advanced

training seminars,

The Officers1 Training Academy  177 officers completed their studies at the Academy:
51 completed the Senior Officer Staff and Command Course, 86 completed the
Advanced Officers' Course, 26 completed the shortened Advanced Officers' Course, 14

completed an advanced training seminar for personnel officers.

319 candidates took part in 12 psychometric and sociometric sessions.

Operational Physical Training Facilities  3,132 candidates took part in 179 training

sessions, ranging from halfday to one month courses. Participants consisted of non
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fellow evaluation, procedures and standards for assessment. A survey was written on

the subject of fellow evaluation; a questionnaire was prepared to gauge the
organizational climate based on data collated, and distributed to a number of units. In

addition, feedback was presented to the commanders of units which had been given the
questionnaires; regulations for measuring organizational climate and for directing
fellow evaluation were formulated; tools and procedures were prepared together with
officers from additional units to gauge the public's satisfaction with police services;

individual feedback was reported regarding results of fellow assessments within the
units.

In the area of counselling and organizational development: The posts of district

psychologists were filled in all of the police districts; the command level approved the
directive delineating the activities of district psychologists, and a directive concerning

their activities visavis the Psychology Unit was prepared; the organizational climate

was gauged, in part, also by district psychologists; workshops (contents and process)

were planned and organized as per requirements for courses and advanced study

seminars within the Israel National Police; workshops were conducted within the
framework of the training programmes at the the Officers' Training Academy and at the

National Police Training School (most of the workshops were conducted with the help of

psychologists from outside of the Police, and who had been briefed as to how to

conduct workshops for the Israel Police); preparing questionnaires for assessing the
different workshops held within the various training frameworks.

ARCHIVES

During 1988, the daily work of the Archives Unit continued  providing archival and

mailroom services for all units in the National Headquarters. Mail transfer services were

also provided to all Police units, files deposited in the State Archives and files and
documents burned when designated for destruction. This year, 21,000 new files were

opened, 6,000 of them personal files and the rest, topic or incident (complaint,
examining committee, border restraining orders, etc.) files.

20,000 new cards were added to the manual name card index and old and unapplicable

cards continued to be weeded out. 25,000 files from the National Headquarters and
*,

210,000 files from the various police units were burned after having been examined and

destruction approved by Archives staff. 361 boxes of files were deposited in the State
Archives for posterity. 450,000 letters were stamped and mailed to various destinations
in Israel and abroad.
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identifying drug addicts among detainees and providing them with optimal care. Upon

request by the Tel Aviv School of Medicine and the Association for Forensic Medicine,

lectures were given to students on the subject of Police Medicine.

This year a committee was formed, headed by the Chief Police Medical Officer, to

examine requirements for establishing professional cooperation between the Police

Medical System, the Institute of Pathology, the Forensics Division and the Criminal

Investigations Dept. The committee is slated to present its recommendations towards

the end of February 1989.

Under the direction of the Chief Medical Officer, the Medical Training Unit gave a series

of 25hour courses on the subject of First Aid to 1,500 policemen. In addition, a firstaid

seminar was given during each of the courses at the National Police Academy.

In an effotr to improve medical care provided for policemen, emphasis will be placed

next year on developing tools for dealing with the physical and emotional pressures

placed on policemen. The training programme aimed at preventing exposure to
occupational hazards will be broadened, and the programme developed for
investigators and patrolmen will concentrate on proper utilization of available police

medical facilities  so that detainees and persons brought in for questioning will be

accorded proper treatment without harming the investigation.

PSYCHOLOGY

During the past year, the development and improvements carried out in the different

selection systems continued and their efficient implementation examined;
organizational climate surveys were prepared and presented; the process for evaluating
fellow workers within a unit was broadened; and workshops for courses and advance

training series were organized.

Actions in the area of selection: Directing selection processes for recruitment;
preparing evaluation centres for officer candidates (psychometric and sociometric

assessment); being in charge of examinations to evaluate fitness for specialized

professions; preparing field evaluators for assessing officer candidates in the main

selection and evaluation centres; developing different selection processes by creating

new versions of aptitude tests; creating situation tests, changing assessment criteria and

introducing additional evaluation tools such as biographical questionnaires; testing the

value of the selection and culling systems; preparing a basis for assessing an officer's

occupation, while trying to formulate descriptions of the tasks carried out by the officers
in the different sectors, and examining the common and disparate functions between

the different sectors and occupations; providing feedback regarding the results of the
sociometric and psychometric processes for officer candidates.

In the area of research: Evaluation by fellow workers both in courses and working units

within the Israel National Police and continued research and development in the field of
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This year a fund was established by the Policemen's Fund Organization to provide

financial assistance for medical attention which can only be provided overseas and is

needed by policemen, their spouses and children under the age of 18. Up to 850/0 of the

expenses are given in the form of a grant and an additional 10o/o can be obtained as a

loan.

In the area of service conditions, policemen's canteen privileges were increased so as to

be on par with those enjoyed by army personnel; reduced hotel rates continued to be

made available to the members of the "Commissary Club"; the Israel National Police was

included in the Civil Service arrangements concerning children's summer day camps;

television and video transmitters were acquired for those policemen who are
hospitalized and for the auxilliary forces; 153 scholarships were awarded to policemen's

children for educational purposes; vacation fun was organized for policemen's widows

and orphans, and a 'Barmitzva' celebration was held for Police and Border Guard

orphans.

MEDICAL SERVICES

During 1988, the Police Medical Services continued to be concerned with carrying out

routine activities by providing medical care to police personnel, whether it be on the
clinical level or in areas medically related to police work.

In view of the recent disturbances which have been taking place in the Arab sector, the

Medical Services have had to deal with new aspects of their activities: attaching medical
teams to units for an extended period of time; providing routine medical and

^0\ז^ז^^ care under field conditions; assigning teams 10 take ^ז^ of and bring out
persons wounded on operations, in much larger numbers than those for which the
Medical Services were designed.

Care for detainees continued as before, dealing with 40,000 drug users in detention per

year. In addition, this year, the Medical Services have had to deal with a large number of

detainees injured as a result of public disturbances. This fact obligated the Services to
deal with health as well as technical problems.

Within the framework of academic activities, in addition to participating in conferences,

lectures and routine activities in hospitals, the Medical Services also carried out a number

of research projects on the subjects of: exposure to AIDS and jaundice among the
prostitute and drug addict populations; the influence of smoking and excess weight on
the physical activities of policemen in the physical training school; improving techniques
which policemen can use to better deal with unbalanced persons within the community
)in conjunction with the Office of the Chief Scientist in the Ministry of Police); police

dropouts (in conjunction with the Office of the Chief Scientist in the Ministry of Police);

comparing "deadly" and "nondeadly" drivers from the medical point of view (in

conjunction with Sheba Hospital); investigating techniques and procedures for
39



made by police personnel for extracurricular employment; constantly updating
discipline issues; developing the topic of discipline in the personnel computerized files

so that it will be possible to receive a fuller and more exact data profile and use this

information for statistical purposes; dealing with various subjects related to tradition in

the Israel National Police (dress, badges, medals, memorial days, etc.).

HISTORY

During the past year, the History Unit continued to concentrate on the following three
main areasof activity:

Current documentation of the present  Collecting and immortalizing every unique

event and significant change in the daily routine of the Israel National Police. This

includes areas of interest such as organization, equipment, incidents touching upon the
sphere of criminal and security activity, CommunityPolice related activities, etc. This

compilation will, in the future, become the foundation for historical research.

Historical research and documentation  During the past year five volumes were
researched, written and published (for internal police distribution): The History of the
Israel National Police and Jewish Policing, three volumes of sources, and the Book of the

Fallen. This material was the basis for an AllPolice Quiz on Police tradition held on the

occasion of the 40thyear celebration of the formation of the Israel National Police.

Assistance provided to Police and outside queries  The History Unit has become the
address for any request concerning historical subject matter regarding the Police, and

within this framework, provided assistance for all "traditional" events held by the

various police units, and responded to requests coming from bodies outside of the
Police.

WELFARE AND RETIREMENT

During 1988, efforts continued to improve welfare in the police population on the

individual level regarding subjects such as: retirement, participation in rent expenses,
loans, injuries, information regarding policemen's rights, as well as on a unit level, by

becoming involved in planning and developing the different services destined to serve

the police population as a whole  educational and cultural activities, summer day camps

for children, policemen's clubs, maintaining contact with retired members of the force.

Loans from different funds were made available to policemen within the framework of

Welfare and Service Conditions. 1,940 injury reports concerning policemen injured while

on duty were reviewed this year. 336 claims made to the Ministry of Defence involving
disabilities caused by injury and/or illness, and claims made by next of kin, were handled

during the past year. During 1988, 339 policemen retired, 500/0 of them for health
reasons. The Dental Insurance scheme for policemen continued to be implemented and

by the end of the year, 15,965 policemen had been insuredbythis plan.
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Following the "Etgar" programme and the need to cut back on positions in the Israel

National Police, great efforts were put into coordinating personnel situations by

transferring policemen from positions made redundant to available posts within the
same field, or transferring them to other areas of operations, while ensuring that the
training frameworks already received remain applicable.

PROMOTIONTO OFFICER RANKS

Cadets who formerly were army officers or who have academic degrees were recruited

and, where their educational background or army duties were not applicable to the
position for which they were recruited in the Police, appropriately trained. Candidates

for promotion to officer ranks continued to be selected according to psychometric and

sociometric criteria, and one officers' basic training course was held during the year.

Two sessions of the operational officers' course were offered this year and included

academic studies. At the end of the course, the graduates were sworn in as officers and
assigned the rank of subinspector.

OFFICERS

During the year, a number of recommendations for promotions were reviewed at all
levels of officer rankings. Officers of all ranks and sectors were selected to take part in
various courses  police and external courses. The summons to take part in a course came

after successfully passing a selection process aimed at ensuring that those sent to courses
are the most appropriate candidates and have the qualities required for future
promotion.

REGIMEAND DISCIPLINE

The main area of activity on the subject of regime and discipline centered on the
following topics: writing new Permanent Orders on the subject of Discipline (disciplinary
judgment), as per the Police Order amendment, and preparing for its implementation;

dealing with Police personnel who have been investigated and have undergone judicial

proceedings  criminal and disciplinary, including administrative steps taken, such as:

dismissal and suspension, accelerating police disciplinary proceedings  single judge,
disciplinary court, warnings, etc.

in addition, certain actions were carried out in order to identify and follow up on

policemen who have been subjected to disciplinary action in the past; accelerating

judgments in the Disciplinary Court; being in contact with district attorney's offices and

accelerating procedures carried out by them; dealing with investigative officers and
committees; providing training and advanced training on the subject of disciplinary

judging and discipline as a whole in the Israel Police; issuing personnel announcements

and instructions on subjects connected to regime and discipline; handling requests
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Actions were taken to ensure that all police personnel would be able to vote during the
Parliamentary (Knesset) elections  preparing voter's registration certificates for most of

the policemen, uniform exemption forms, etc.

Great thought and attention was paid to the project of assigning reserve soldiers to

serve as auxiliary police forces in Judea and Samaria and in the Gaza Strip. Staff papers

were prepared on the subject of personnel, such as: introducing a 5day work week in

the Israel National Police, periodical evaluations, upgrading the rank of lancecorporal,

employing pensioners on a temporary basis, educational requirements for advancement

within the Border Guard, retirement leave, professional rankings from Superintendent
to Commander, etc. Recruitment and retirement reports were prepared periodically, as

well as a forecast of recruitment possibilities and requirements for 1989/90, and an

information centre was put into operation.

Automation  In addition to the ongoing work, lists of police professions, training
possibilities, and the subject of "Operation Forethought" were all automated.

Training Personnel  Three advanced training courses were prepared and given to

personnel staff (nonofficers); a coursewas held for personnel officers; an exercise for

maintaining personnel was prepared and presented to cadets taking part in an

advanced officers' course. During the year, 2 standing orders, 33 personnel
announcements and 16 reminders were issued on various topics such as: advancement

for nonofficers, recognizing previous service for the purposes of receiving tenure

increments, etc.

TREATMENT AND COORDINATION OF PERSONNEL MOVEMENTS (NOT

INCLUDING OFFICERS)

Efforts continued to ensure that all rookie policemen receive basic training. Police

personnel were called upon to take part in training designed for police nonofficers and

army lower ranks, according to the standards set out in the annual programme. Tens of

requests regarding rank and professional advancements for individual reasons were
considered and each given a personal response encompassing explanations concerning

all possible efforts made to advance the employees. 68 persons were accorded the rank
of Senior Staff Sgt. Major.

This year, 60 complaints from policemen were handled concerning subjects such as:

salary, professional ranking, seniority actions, transfers, ranks etc.

This year as before, various operations were carried out, as required by the new orders

published, such as: carrying over incentive payments, providing pay incentives for newly

defined professions; redressing inequalities regarding seniority increments for previous

active service; allocating patrol pay supplements owed to pensioners.
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PERSONNEL

During 1988, the policy of the Israel National Police for dealing with the individual was

broadened, particularly concerning the following issues: improving psychometric and

sociometric tests to enable more efficient recognition of officer potential; increasing

motivation to strive for advanced professional training by awarding academic credit for

advanced officers' courses; increasing opportunities for advancement for deserving

officers, despite complement limitations, by awarding professional grades (to ranks up

to and including Commander); developing training through the use of computers;

extending the scope of professional training for officers and nonofficers working in the

field of personnel, as well as for officers in positions of command.

Additional emphasis was placed this year on improving service and salary conditions

through the following actions: Making an effort to reduce personnel erosion by filling

the empty positions; extending retirement leave as per conditions existing in the army;

establishing compensation criteria for advanced research studies; approving a new
salary scale  "professional officer"  for operational officer ranks; reimbursing

personnel for annual leave not used as per regulations established  up to and including

the rank of MajorGeneral; broadening the definition of the police population entitled
to receive increments and action incentives; approving higher professional
classifications for preferred professions; taking steps to assign authority to personnel

officersinfield units,

Additional protection for the individual's rights was acquired by implementing the

PoliceOrder 1988 amendment,which accords the right to appeal a Disciplinary Court

decision, as well as a decision handed down when judged by a single judge.

PERSONNEL PLANNING

This year, as in previous years, a number of suggestions were made for improving police
salaries in the various sectors and positions, by redressing disparattes which have

occured in pay scales. Some of the proposals were accepted and implemented within the
police system (i.e. professional grades within officer ranks).

A breakdown of the various professions within the system was carried out to establish

whether or not policemen and officers are entitled to professional increments; an order
was prepared for dispatching police personnel in times of emergency; 67 complaints

were handled concerning basic salary scales and professional classification; ongoing

work was carried out regarding those policemen who took part in "Operation
Forethought" (Intifada), including weekly information meetings for commanding
officers.
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Uniformed volunteer units were formed this year and new operations bases established.

These units are dependent on the surrounding settlements for personnel to make up

their complement. The Settlement Guard continued to improve relations with local

agricultural communities by holding seminars and discussions in the various settlements
and schools to develop the subject of PoliceCommunity relations. Patrol units from the
agricultural sector, supplemented by membersof the various uniformed volunteer units,

seized large quantities of stolen agricultural equipment and products, and persons

suspected of having carried out such thefts and/or sabotage were arrested.

THE SPECIAL ANTITERRORIST UNIT of the Border Guard was particularly active against

serious public order disturbances and was credited with impressive achievements in the
Ar'ouar Crossroads incident, by freeing the hostages from the "Mothers' Bus". This Unit

assisted police units and other security forces in combatting enemy terrorist actions,
serious crime and public order disturbances. In view of its growing needs, the Unit was

allocated additional personnel.

OPERATION "TRAFFIC ARTERIES" became operational on 1 June 1988, to combat vehicle

thefts, dismantling them for parts and smuggling them to all parts of the country. This
operation is being carried out in sensitive areas in cooperation with the Association of

Insurance Companies. Since its inception, hundreds of stolen vehicles have been found

and tens of suspects arrested redhanded. Special resources are being put into action for

this operation, such as helicopters and equipment with nightvision.

IN THE FIELD OF TRAINING, it became necessary to reorganize the annual work
programme of the Border Guard because of the increase in incidents and operations.

The new policy is aimed at providing a solution to increased operational activity on the
one hand, and at facing the challenge of maintaining the Guard in proper operational

and professional condition on the other. Therefore, the onthejob activity portion of

the Border Guard training programme will be increased accordingly.

THE BORDER GUARD'S BASE instructed over 6,000 policemen this year from all sectors

and in all spheres of activity, including: basic training, antiterrorist training, various
advanced courses, training groups from overseas, officer training, etc.

IN THE AREA OF EDUCATION, there was widespread and variegated activity within the

Border Guard  educational series, seminars, lectures on current events, as well as field
trips within the country  in order to acquire a deeper understanding of the heritage of

the country and the Border Guard.

Most educational activity concentrated on actual events currently happening in the field

and with the need for the use of force, and clarified behavioural norms, particularly in

difficult situations,

The implementation of the main educational goal when absorbing soldiers fulfilling

their compulsory army service and turning them into fighters and productive members

of the society continued and was even given a boost.
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Within the framework of the 40th Anniversary of the State of Israel, the Unit set up an

exhibition hall at the 40th Anniversary Fair in conjunction with the professional factors

of the police, and the Israel National Police Orchestra gave 163 performances
throughout the country. During the year, the orchestra's new quarters in the
Novomaisky House in Jerusalem were dedicated. In addition, relations with outside

factors, collectors, police museums, etc. were developed on subjects related to the
Police, and activities regarding mutual study were held.

BORDER GUARD

During 1988, the Border Guard continued reorganizing and strengthening its forces as

necessitated by the various events which have been taking place in the country, events
which have placed the need for increased awareness regarding internal security at the
top of the Border Guard's priorities. An Intervention Unit was established in the North;

the Jerusalem Border Guard Command Post was supplemented by two units. In addition,

the Border Guard units responsible for both Ben Gurion Airport and Ashdod Port were

reorganized; two new units were formed in the regions of Judea and Samaria, and the
Gaza Strip; and a Border Guard Reserve Unit was formed and began to take part in
actual operations.

The addition of the new units brought about new dynamism to all Border Guard

activity: recruitment, training, education, administration. The above became necessary

so that the Border Guard could meet the challenges before which it found itself,

especially since more policemen were being recruited within the framework of
obligatory army service.

The increase in disturbances of the peace all over the country compelled the allocation
of additional personnel, in particular regarding events of particular prominence, such

as: disturbanceof the peace among the Arab population, particularly in East Jerusalem;

various strikes within the Arab sector; disturbances caused as a result of labour disputes;

the razing of illegal buildings in the Arab sector; and the 12th Parliamentary (Knesset)

elections.

THE SETTLEMENT GUARD continued its vigorous activities, and units within the
Settlement Guard increased their scope of operations, which consisted of preparing the
settlements for emergencies, preventing and inhibiting agricultural thefts and sabotage

of agricultural property and equipment carried out for nationalistic reasons.
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order to strengthen the positive image of the Israel National Police and to improve the

services provided for the public.

At the National Headquarters level, the Unit concentrated on public relations and on

providing information, lectures given to internal and external groups, organizing visits

for community leaders, the subject of volunteers, education and youth, etc.

During the year, a new album on the Police was prepared and published, informative

material was updated and more widely developed and a collection of video tapes
prepared in order to be able to present to the public a more complete picture of the
different components involved in police work. Many conferences were organized in

cooperation with outside bodies for various sectors within the Police, on subjects such

as: Human rights and government; the Police in a democratic society; encouraging

volunteers and volunteering within the community; the training system within the
police.

The scope of activities in the area of awarding prizes to outstanding policemen and

volunteers was broadened. 32 policemen and volunteers received certificates and prizes

for outstanding actions in public works, contributing to the community, bravery and

courage. The Israel National Police took part in awarding the Israel Youth Prize,

presented by the Ministry of Education and Culture.

In the field of safeguarding property  During the year, mainly with the help of

volunteers, 1 2,946 apartments, 755 institutions, 3,943 vehicles and 3,725 bicycles were

marked for future easy identification; 784 apartments were made safe, mostly
apartments of the elderly. In addition, 82,608 pamphlets, leaflets and brochures were
distributed, dealing with the subjects of preventing crimes, marking one's property,
defensive behaviour and other subjects.

In the area of caring for the elderly  In cooperation with the government, volunteer

bodies and authorities, homes of the elderly were secured, 11,654 home visits were
carried out, lectures were given and volunteers sent to homes of the elderly to carry out
necessary repairs. In addition, volunteers were called upon to accompany and provide

protection in post offices when the Social Security checks are distributed.

During the year, action taken to provide assistance"to crime victims was broadened,
and 772 visits were carried out to homes of citizens who had fallen victim to property or
assault crimes. The Unit was part of the allout police efforts to deal with this subject.

Youths were put to work in different areas, such as, safeguarding propetry, patrolling

the beaches, distributing informative material, etc.

During the courseof the year, 72 "PoliceCommunity Relations Days" were held in

neighborhoods, schools and clubs, and 107 events aimed at strengthening relations
with the community were held  "Open Line", open house, questions and answers

evenings, etc.
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consisting of 1198 volunteers; 287 units on night alert, with 4,196 volunteers; and 26

sharpshooters' units, with 180 volunteers.

Following is a breakdown of Volunteer activities during the year:

636,552 operations were carried out by volunteers, among them: 468,563 security

actions, 73.6D/0 of all operations; 56,897 actions in the area of traffic, 8.930/0 of all

activity; 14,554 actions to prevent crimes, 2.280/0; 14,889 incidents in which assistance

was rendered to sectors in the community, 2.33"/0; 5,588 volunteers were recruited,
.87 0/o; 7,208 requests for information were filled, 1.130/0; 15,532 administrative actions,

2.440/0; 51,173 actions on the part of uniformed volunteers, 8.03o/o; 741 rescue actions,

.110/0; and 1 ,407 Coast Guard actions, .22O/O ofall activity.

Most of the actions in the sphere of security were carried out by Civil Guard volunteers in

the neighborhoods, while direct assistance to the Police was given by volunteers serving

in the special units. During volunteer action, 14,576 unusual events occurred, including,

among others, 2,884 cases of suspicious objects, 953  locating stolen vehicles; 437 

preventing breaking and entering attempts; 713  searching for missing persons; 350 

assistance provided to put out fires; 699  dealing with traffic accidents.
According to a status report concerning the volunteers, 14,780 volunteers joined the
ranks of the Civil Guard during 1988, and 17,280 left. The personnel breakdown within

the Civil Guard during the past year was 30,126 men, 3,258 women, and 6,273 youths.

Training and exercises  During 1988, 52,437 exercise and training operations were
carried our among them 20,456 at the firing range. During the year, 25 advanced

training seminars were held under the auspices of the training section of the Volunteer
Dept. for members of the reserve sections, firing range commanders, neighborhood

commanders, uniformed volunteers, volunteers in crime prevention units, traffic unit

volunteers, officer candidates, the youth training group, the Coast Guard and the
sharpshooters  a total of 578 personnel and volunteers.

During the year, 6,848 volunteers participated in 876 drills: 263 reserve unit drills, 47

emergency situation exercises, 322 drills in educational institutions, 107 exercises
concerning enemy (terrorist) action in neighborhoods, cities and regions, and 137

exercises together with outside bodies.
*,

5,356 inspections were carried out during the year in educational institutions to examine

the degree to which they are aware of the ablsolute necessity of security and safety

precautions.

POLICECOMMUNITY RELATIONS UNIT

In 1988, the PoliceCommunity Relations Unit, in conjunction with Police units in the

National Headquarters and in the field, labored to improve relations with the
community and increase public participation in the areas of crime and crime prevention,

as well as augmenting the citizen's awareness regarding measures which should be

taken to protect property and to increase his own personal safety. This was done in
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THE CIVIL GUARD

During 1988, the Civil Guard's policy was concretized and multiyear objectives

established. At the end of the two years since the integration of the Civil Guard into the
Israel National Police, several conclusions were reached which became the basis for

establishing policy. In addition, the Civil Guard Law was broadened and delineated the
specific areas of activity of the Guard and what assistance was to be provided to the
Israel National Police.

The Civil Guard, as established by policy principles, is a national volunteer organization,

integrated into the Police and run by members of the Police force. The Guard provides

assistance for police operations from neighborhood bases, and through the use of

specialized operational units formed to keep the peace, ensure security, safeguard
property and prevent crimes. Through the activities of the PoliceCommunity Relations

Unit, the Civil Guard encourages police contact with communities and assists in dealing

with social problems in the weaker sectors of the population, and with damage which

comes under police responsibility.

The goal, in 1988, was to take the initiative and assist the Police in all areas of
operations, taking into consideration the heavy duties which have fallen on the Police

this year, in particular, in the area of internal security. The price of the load carried by

the Police is expressed in the growing need for volunteer action, in annexing special

units to reinforce police units, and in the fact that Civil Guard personnel carry out the
same duties assigned to police officers and policemen in all units.

During the year, the Police found itself in financial difficulties and the impact of this on

the Civil Guard was emphasized by the need to transfer resources to reinforce Jerusalem,
reduce positions and freeze existing positions.

The Civil Guard extends to 83 municipal and regional authorities within the boundaries

of the Green Line. It consists of 39,657 volunteers, including volunteers active in

neighborhood activities and in specialized units.

The Specialized units include: 50 special traffic units, consisting of 1,815 volunteers; 37

units active in crime prevention, with 444 volunteers; 57 uniformed volunteer units,
consisting of 1,492 volunteers (for the first time, approximately 400 volunteers came

under Border Guard command within the agricultural sector); 5 Coast Guard units.
including 104 volunteers; a Tourist Police Unit in Jerusalem, consisting of 34 volunteers;

17 community aid units, with 159 volunteers; 2 emergency rescue units, with 56

volunteers.

The civil guard vigilance structure during the year included: 123 sections on day alert,
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RESEARCH AND DEVELOPMENT

Activities continued during 1988 in the areas of research and development as well as the
application of new systems to policemen's work, in cooperation with external factors,

professional headquarters units, and policemen in the field

In view of the increase in public disturbances and riot incidents during the past year,

most efforts and resources were directed at improving fighting and personal protection

means available in the Patrol and Operations system. New fighting resources introduced

were the improved rubber grenade and the powder tear gas grenade. This year, the Unit

was also involved in developing a bulletproof vest for policemen, improving helmets for

dispersing demonstrations, developing firefighting methods for when a person is on

fire, vehicle windshield protection against rocks and incendiary bottles, improved

illumination equipment for patrol cars, etc. To date, work has not been completed on

developing an armoured storming car to transport soldiers to dangerous areas.
Preparations were completed for protecting policemen so that they be better able to
deal with serious and dangerous incidents, and the training and provisioning stages
have begun.

In the area of traffic  A computerized video camera was acquired to photograph
moving traffic violations as they occur. The instrument has already been tested in the
field. Experiments continued on a system for enforcing the law requiring the keeping of

a safe distance between cars, and have almost come to an end.

For the Antiterrorist Unit and the Bomb Disposal Force  Work continued on

developing and improving resources used for blocking, climbing and overcoming
obstacles for breaking in, dealing with suspicious objects, special lighting facilities, as

well as defensive and training tactics resources.

Exploratory research was carried out for the Forensics Division on an automated system

for comparing photographic marks.

This year, efforts were begun to increase awareness within the Police regarding
maintening quality and authenticity of products acquired and/or developed for the
Police, in cooperation with the Division of Planning and Organization in the Police and

the Research and Development Unit in the Ministry of Defence.

29



COMMUNICATIONS
AND ELECTRONICS

During 1988, the Communications Division operated in the following areas:

TELEGRAPHIC SYSTEM  Approximately 2,400,000 telegrams and 27,500 requests for

information or services passed through the teleprinter services of the Israel National

Police. The terminals installed in the offices of the Communications Division handled a
total of 1,300,000 computer inquiries.

TELEPHONE SYSTEM  During the past year, various actions were carried out to continue

improving lines of communications  datatransfer lines were installed, as well as

teleprinter and pointtopoint lines. Internal direct dialing systems were installed in

many of the switchboards, which greatly improved telephone communications between

the citizens and the Police, as well as between police units. Old switchboard systems ■

were replaced by modern, electronic switchboards and by "Centrex" miniswitchboard

systems. New switchboards were installed in 13 police units and "Centrex" mini

switchboard systems installed in 14 police units.

COMMUNICATIONS  Within the framework of the plan to improve communications and

existing budget possibilities, improvements were carried out in 17 police units, duty

officer posts were installed in 10 police stations, control centres were installed in 8

stations, panels and communications instruments were installed in 3 stations and

forward command vehicles in the SubDistricts. In addition, masts and antennas were
erected in 16 Police units.

THE SIGAL PROJECT  In 1986, the Police Commissioner decided, in principle, to replace

the existing wireless communications system with an advanced, sophisticated multi

band system. In 1988, a detailed proposal was presented by "Motorola" and long and

involved negotiations were carried out between the steering committee and the
company. A comprehensive contract was signed for the whole project in October, and
an official order went out to effect Stage 1 which will include the Northern District.

Completion of Stage 1 is envisioned for April 1990. In addition, earphones were acquired

for the various SubDistricts and new command centres were installed in the Jerusalem

Sub District.

TRAINING  22 communications operators completed training courses on the subject of

communications, and another 22 students are presently on a course which began in

November 1988. Instruction concerning the subject of communications was given to
2,481 members of the Police employed in various frameworks.
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This year, the Traffic Division presented awards to outstanding traffic officers and to

citizens who proved to be good citizens. Drivers who successfully passed the test given
by inspectors during the "Prepare your vehicle for winter" Operation were awarded a

cassette containing safety slogans.

After a year's trial, and having received positive recommendations from the Police, a law
was legislated obligating drivers and passengers to use seatbelts within city limits as well

as on interurban roads.

This year, various professional advanced training courses on the subject of removing

unsafe vehicles from the road, were held for all traffic prosecuting attorneys, district

attorneys, level 28 testers and interurban traffic patrolmen.

The subject of road safety continued to be brought into the schools and to traffic

training areas, and a national conference was held for all road safety instructors to
enable them to impart and share accumulated information.

The Institute for Traffic Research, located at the Technion in Haifa, completed its

research this year concerning a policeman's role at a traffic light intersection. This

research was funded by the Patrol and Operations Department of the Police, the Office
of the Chief Scientist from the Ministry of Police, and the Neeman Institute at the
Technion. The project supported the position of the Traffic Division which stated that
the presence of a police officer at a traffic light intersection is not always preferrable to
the automatic system for improving traffic flow.

TRAFFIC ACCIDENTS AND INJURIES DURING 19801988
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of the disposal forces involved. In addition, improvements were effected in bomb

disposal vehicles and kits.

Efforts continued during the year to increase cooperative ties between Israeli and

overseas agencies active in the fight against terror. This cooperation included providing

professional and technical advice as well as assisting the Israeli army during incidents

occuring at the border. The Bomb Disposal Forces Doctrine was written and approved

duringthe year,

TRAFFIC

In 1988, there was a 40/0 rise in traffic accidents and the number of injured persons in

relation to the previous year. The number of deaths due to traffic accidents rose by

1.20/0. Over a million traffic violations were registered  most of them moving violations,

a small numberof them, parking violations.

This year traffic law enforcement continued to be carried out on urban and interurban

roads through the use of both straightforward and covetr methods, with the assistance

of helicopters and rented vehicles.

In January 1988, the deployment of the Traffic Section was reorganized and 3 inter

urban traffic supervision units were formed, with the exception of in the Tel Aviv

District.

In view of the successful attempts this year by two traffic units to computerize retrieval

of photographed violations (traffic light cameras and radar), the system will be put into
operation by all traffic units during the coming year, and the load of paper work

handled manually by these units will be reduced.

This year, 2 new pieces of video equipment were acquired: one for recording traffic

violations, and the second, to measure the distance between moving cars. The two

pieces of equipment are presently in their experimental stages to see how they can best

be usedby the Israel National Police.

21 "Hawk" electronic cameras were put into operation, able to measure speed from

behind the vehicle being checked, and not only from in front of the vehicle, as is the case
today. The patrolmen supervising interurban roads have been trained in the use of the

Hawk electronic cameras and new personal assessment kits were designed for the traffic
inspectors, to replace the former kits.
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due to hooligan incidents and pranks. There was a decline in more serious incidents
(explosive devices, grenade throwing)  29 explosive devices, 18 grenades thrown, as
opposed to 30 explosive devices and 30 grenades thrown the previous year.

police sappers responded to 60,000 citizen calls to examine suspicious objects and
approximately 21,000 calls regarding suspicious vehicles. In addition, the sappers als0
undertook about 375,000 security reconnaissance checks as designated by the objectives
of the Bomb Disposal Force in deterring susceptible terrorist targets. These numbers

point to an increase of 20"/0 since last year. This rise is a result of incidents which occured
in the Occupied Territories during the past year.

This year. as in the past, emphasis was placed on presenting briefings on the *OP'" of
bombs and bomb disposal, and exercises were carried out for the edification of Police
units and for the public sector. This year, 2,100 briefings and 4,500 drills were carried
out. 4,154 exercises and drills were given to public transportation employees. The aim

of these drills and briefings was to refresh and add to the knowledge and state of

preparedness of the Police in case of terrorist incidents, as well as to increase public

awareness.

During 1988, an effort was made to continue equipping the Bomb Disposal Force and
police sappers with new and uptodate equipment aimed at improving the operational
capabilities of the sapper in the field. One of the new operational improvements
introduced during the year was the internal communications system installed inside the
sapper's helmet, enabling him, during an action, to make "private" contact with the rest
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It was decided that the Mounted Police Unit would become part of the Animals Section,
building operations were started on a riding school, and a northern unit of the Mounted

Police was formed in the National Police School in Shfar'am. A truck was adapted to

serve as a mobile as well as stationary stable.

Various training sessions and courses were given in an effort to increase professional

expertise in this subject.

Procedures, directives and doctrines were written regarding this sphere of activity.

BOMB DISPOSAL FORCE

INCIDENTS OF A NATIONALISTIC NATURE  During 1988, the number of terrorist

operations carried out within the national borders grew in numbers at a rate which

surpassed all previous growth rates. The statistical data clearly reflect the general

directions  a rise of hundreds of percents. 3,200 terrorist incidents occured  720/6 in the
region of Judea and Samaria, 160/0 in the Gaza Strip and 120/0 within the borders of the
Green Line and in Jerusalem.

The rise is expressed by the following types of incidents: approx. 1,900 incendiary bottles
)590/0 of all incidents), approximately 600 cases of arson (18.70/0) and about 230 other

types of incidents, such as causing damage to property and assault (70/6). There have not

been any significant changes in the number of explosive devices placed or grenades
thrown  106 explosive devices were recorded as having been laid.

The types of targets did not change, and this year, as in previous years, public and
private transportation continued to be favorite targets for attacks. Busses were hit in

approximately 250 cases, while private vehicles in 420 incidents. These made up 180/0 of
all targets involved in attacks. 1,040 attacks were carried out against the security forces
)340/0), and 645 attacks (210/0) against membecs of local populations including

collaborators, heads of regional councils and mayors, strikebreakers, and local
policemen.

Alongside the rise in the number of incidents registered, there was a significant increase
in the number of victims: 323 persons  280 wounded, 43 killed. 150 were citizens, 89

from the security forces and 84 from the local population. It should be pointed out that
these figures do not include those hurt during riots and rockthrowing.

INCIDENTS OF CRIMINAL NATURE  A slight increase in the number of bomb incidents of

a criminal nature was registered: 179 as opposed to 160 the previous year, in particular
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NEGOTIATIONS TEAM

This year, the negotiating team participated in 20 incidents  2 cases involving enemy
action, and 18, criminal incidents. In addition, the team participated in 10 exercises,

both Police and Army (antiterrorist and criminal). 21 training sessions were held for

various police and external bodies. The team carried out 6 inhouse training exercises,

and members of the team participated in 20 different forums on topics relevant to the
team's work. A project was completed to provide guidelines for the individual team
members, and operational equipment was acquired.

SAFETY

Most of the activities of the National Safety Officer consisted of enforcing the law

ensuring the public safety. This involved inspecting building plans and places of business
requiring licences, carrying out surprise inspections to ensure that requirements are
being fulfilled, dealing with plans which were inspected, providing uptodate advice to

police units and maintaining contact with various factors concerning safety planning

and resources required for taking precautions.

During the past year, inspections were carried out in 65 hotels, 58 cinemas, 68 party

halls, 52 nightclubs, 41 shops whose area is larger than 500 sq. m., 7 soccer fields and 31

sports halls.

COASTGUARD
During 1988, the Coast Guard units continued to carry out their designated duties in the

Mediterranean Sea, the Sea of Galilee and the Red Sea. Their activities included: keeping

the public peace on the beaches and at anchorages; providing assistance to boats,

surfboards and swimmers in distress; dealing with Israeli and foreign yachts; carrying

out inspections and enforcing the law. This year, an additional boat was put into use in

Eilat for Coast Guard operations in the Taba area, and provided technical assistance for

the boat already patrolling there. Professional advanced training seminars were held on

the subject of the Coast Guard for policemen serving in the Coast Guard and for Civil

Guard volunteers, and 7 policemen and 24 volunteers were qualified for service. The dry

dock unit took care of all Israel Police sea crafts and carried out emergency repairs and

daily maintenance in its different bases.

ANIMALS

During 1988, the various service dog teams carried out routine and special operations,
and assisted the various security forces.

The teams participated in 2,957 operations to uncover all types of drugs and explosives

caches, as well as in search operations leading to finding missing persons, cadavres and

miscellaneous evidence, etc.
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PROTECTION AND LICENSING

Activity in the Section concentrated on areas related to training, inspection and

supervision.

Security and installations  Inspections and security drills were carried out in installations

of protected groups. Resources for protecting and securing groups were deployed with

the assistance of the Planning Section. New security officers were appointed for high risk

groups and their appointments had to be approved by committees. Personality and

reliablility tests were carried out for employees in high risk institutions. Intelligence data

was distributed to security officers of those groups as well as surveys and evaluations of

the situation regarding enemy activity.

The Section edited a second audiovisual programme on the subject of protecting

installations, and preparations for training aids to assist security and licencing officers

were completed.

Licencing  Focus was placed on completing the compilation of conditions and updated
specifications distributed to the various units. In addition, licencing inspections were

carried out in the Districts, SubDistricts and police stations, concentrating on training

and advising licencing sergeants and officers regarding proper actions, as per
professional instructions issued by the Section. This year, work was begun on updating

licensing procedures, and the writing of licencing procedures in the Territories and
business licence procedures was completed. The Section participated in seminars

organized by the Districts and SubDistricts on the subject of business licenses.

The need for standardized headquarters aids forced the Section to function within its

budgetary limitations to prepare standardized ancillary resources for licencing. When

ready, they will be distributed to all licencing units.

Activity continueD in the area of crime prevention by reviewing facts concerning cases

involving robbery and breaking and entering, coming to conclusions and learning from

them, and notifying all interested parties of results.

The Section is concerned with firearms permits, including requests and appeals
regarding personal weapons, firing ranges, approved users, security companies and

requests to sell weapons.

Protection  This year, operations in the area of protection continued, including

inspection of dispatch centres, involvement in the activities of the Standards Institute,

delineating protection and licencing conditions for factories regarding dangerous

substances, participating in meetings and inspections on the subject of security of police

installations, and following up on projects regarding security in Kishon Detention
Centre.
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concerning police assistance during emergencies. The Police was assigned the
responsibility of dealing with incidents involving dangerous substances, and therefore,

an order was issued requiring that professional knowledge of these substances be

acquired. Seminars and drills were carried out on the subject. The women's auxiliary

police corps was broadened to include additional cities, and in the meantime, 50 women

were added to the Northern Region. The rise of extremism in the Arab sector
encouraged travellers to request excursion permits from the Police and this year,

approximately 5,000 such requests were received and approved.

PATROL

During 1988, the Patrol arm of the Police continued to develop and strive to attain its

goals in the areas of prevention, making its presence known, battling crime and
improving service provided for the citizen, alongside effotrs invested in dealing with

disturbances of the peace, caused in particular by residents of East Jerusalem. These

disturbances were characteristicofthe entire Patrol efforts carried out in 1988.

The rapid rate at which resources were allocated continued, particularly regarding

equipment against dangerous substances, and including advanced training seminars

carried out by competent persons on the subject.

Discussions continued concerning the following subjects: arrangements for escorting

prisoners and detainees held in the Prison Services and Police facilities; inspecting illegal

structures; considering use of electronic handcuffs as an alternative to imprisonment.

Relations were improved and intensified with a large number of bodies and agencies

attempting to find solutions for patrol incidents.

This year was also characterized by the development of technological systems related to

patrol work procedures, and directives and procedures were issued at a faster rate.

Many efforts were invested in the 12th Parliamentary (Knesset) elections, particularly

since this was the first time that detainees and prisoners held in police institutions were

allowed to participate in the vote.
*,

A computerized monthly statistics report was issued and distributed to all police levels,

to more clearly demonstrate patrol activities of units, both on a comparative basis and

according to the different crosssections.

Advanced training seminars were held for neighborhood officers, duty officers and

dispatchers.

Additional equipment was acquired and patrol officers were equipped with personal

flashlights, searchlights, rescue axes, and equipment for dispersing demonstrations.
Patrol car outfitting was also completed.
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In the ultraorthodox sector  during 1988, tension continued to be generated between

the religious and the secular sectors, particularly in Jerusalem. Much police energy was

expended in dealing with this problem and placating the situation.

In the economic sector  there was an increase in disturbances and violent
demonstrations by employees against senior officials in Industry, as a result of
employees having been dismissed and factories having been closed.

Special operations  as every year, police stations and Districts were assigned
reinforcements during national holidays, Christmas and largescale sports events. On the
day of the 12th Parliamentary (Knesset) elections, 15,000 policemen and soldiers

handled approximately 200 incidents and ensured that the elections could proceed
normally. A large amount of resources were allocated to destroying houses and illegally

built structures in the Arab villages, and airplanes and helicopters were widely used in

an effort to locate forest arsonists.

Internal security  Border Guard platoons from Ashdod Potr and Ben Gurion Airport

were temporarily sent to reinforce daytoday security and peacekeeping actions in the
Districts, particularly in the Northern District and the Jerusalem SubDistrict. Security

operations were carried out to protect the public from enemy attempts during special

events and on sensitive dates, and when intelligence informationwas received pointing
to such possibilities. During the year, a number of boobytrapped cars and suspicious

objects were found and dismantled, and penetration attempts were foiled. During these

incidents, police forces were put on alert. The AntiTerrorist Unit was also called, for the
first time, to overpower the bus at the Ar'ouar crossroads.

Equipment  The following equipment was acquired: defensive equipment against
dangerous substances, new trailers for hauling police barriers and for emergency
equipment, improved M15gas masks and gas masks for persons wearing glasses, multi

purpose launchers used for firing gas grenades, personal fire extinguishers and blankets

for extinguising fires. Muzzle constrictors for firing grenade rifles were developed and

issued to the newlyformed intervention platoons.

V.I.P. Protection  600 persons involved in tourism participated in a convention which

was held for the first time in Israel. Approximately 40 personalities from different
countries came to Israel on official visits, most prominent among them the Secretary of

State and Secretary of Defense of the United States, the Prime Minister of the
Netherlands, the Italian Minister of Foreign Affairs, and the Swedish Minister of Foreign
Affairs.

During the election campaigns, government ministers, not usually accorded personal

protection, were assigned protection.

Operations procedure  The compilation of operational orders and directives was

revised. Work was completed on a staff paper written in coordination with the Army
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PATROL AND OPERATIONS

During 1988, the activitiesof the Patrol and Operations Division were influenced by two
major issues: Disturbances of the peace in the Arab sector and the 12th Parliamentary

(Knesset) elections (including the election campaign which preceded the elections).

These topics required prolongued headquarters planning, issuing directives and special

preparations on the part of police forces, as well as on the part of army personnel,

special female police and civil defence forces.

So that the Division wouldbe able to fulfill its special tasks, its budget was increased

several times during the year, enabling the Division to meet the mobility needs of the
forces, operate helicopters and greatly add to all resources available, both old and new,

such as: personal equipment; crowd dispersal equipment; resources required for

forming new Border Guard platoons and interference units for combatting disturbances

of the peace; gas ammunition; and introducing specialized defence systems  closed and

dangerous materials breathing apparati.

Additional issues handled during the year were: writing, refreshing, editing and issuing

directives and procedures to the various units, and reaffirming, together with the Army,

the state of preparedness of the Israel National Police in case of emergency as well as

delineating which assistance resources can be made readily available to the Army.

OPERATIONS

During 1988, the Operations Section concentrated on the subject of the uprising in the
Territories and within the borders of the Green Line, on issues such as arson committed

in fields and forests, the 12th Parliamentary (Knesset) elections, and the State's 40th
Anniversary celebrations. Activities concentrated on centralizing and coordinating

available resources and reinforcement forces for planned and unplanned terrorist
operations.

*,

DISTURBANCES OF THE PEACE

In the Arab sector  The Arab uprising in the Territories which began in December 1987

swept Arabs from within the Green Line along with it and since that day, disturbances,
the throwing of incendiary bottles, firing forests and vehicles as well as throwing rocks

at citizens and security forces have not ceased. On 21 February 1988, a project was

initiated for allocating resources and personnel for "Operation Forethought", and
during the whole of the year, Jerusalem was reinforced by 72,107 mandays from the

different Police Districts and the National Headquarters, 54,768 mandays from the
Border Guard and the AntiTerrorist Unit, and 16,889 army mandays.
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and others, which meant hundreds of visitors. In addition, the Division was responsible

for carrying out advanced training programmes for forensics officers from foreign
countries, including from someof themost sophisticated police forces.

INTELLIGENCE

Israel National Police Intelligence is involved in uncovering unreported crimes through

intelligence work, and in fighting sophisticated criminal activity. The process of
developing all tools and methods for garnering information from all sorts of sources

continued, as well as developing the computerized intelligence system for improving

the efficiency of data storage, processing and arriving at conclusions to enable improved.
Intelligence operations. The process of integrating this system with other computerized

systems is still being worked on.

HEADQUARTERS STAFF continued to compile and write the Intelligence Doctrines, and

this work is presently in its final stages. The process of refreshing and updating work

directives for the wholeofthe Intelligence Sector is in full swing.

This year, as in previous years, the Intelligence Sector carried the major load of training

and preparation for all aspects of intelligence and detective work.

THE SUBJECT OF DRUGS, as in previous years, was given top priority by intelligence and

detective units, with emphasis on curtailing the importation of drugs into Israel.

Cooperation between the Israel National Police and other government offices was
increased regarding attempts to prevent criminals from slipping the drugs into Israel via

ordinary, legal means. Attempts continued to integrate the Israel National Police into
the framework of intersystem cooperation, in order to be better equipped to deal with
the plague of drugs in Israel. Cooperation, intelligence activities and operations in

conjunction with drug units in Europe became more equal within the framework of
reciprocal relations with police factors abroad, especially after a Drugs Liaison Officer

from Israel National Police was sent to Europe to liaise with Drug agencies in Western

Europe. This officer is based in Holland.

ON THE LEVEL OF INTERNATIONAL TIES  The Israel National Police increased its activities

on the international front during 1988, and more operations requiring the mutual

cooperation of police forces and other law enforcement agencies overseas took place, in
particular in the fieldof drug trafficking originating from Lebanon and the Near East.
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positively identify suspects by examining biological material. This work was carried out
in cooperation with the Hebrew Univeristy of Jerusalem Medical School. According to

initial results, it is expected that this system will become operational in the near future.

The Fibers Laboratory and Optical Microscope, which was recently installed, was put

into operation during the year and offered services to investigators of serious crime. In

addition to providing laboratory services, the laboratory also applied its techniques at
the sites of many crimes.

The Fingerprint Laboratory registered a new peak in detections  1972 (including on the
spot comparisons in the subdistricts and detections based on suggestions made by the
unit). This is a rise of \\0A as opposed to last year. This positive development can be

attributed to improvements carried out over the last few years by establishing an
efficient system for comparing fingerprints, and also to the rising awareness on the part

of patrol officers and investigators of the importance of detections made at the scene of
a crime.

One should not discount the fact that these detections are a result of work carried out in
the laboratory specializing in revealing hidden fingerprints. The laboratory staff
succeeded in uncovering hidden prints in many serious crimes such as murder, robbery

and drug trafficking. During the year, work was completed on the laboratory's
permanent facilities and the move to the new quarters was begun.

The incipient project for developing a computerized system for fingerprints (AFIS)

continued apace alongside the daytoday routine work. Near the end of the year, the
international tender issued for this method came to an end and the selection process

was begun.

The Polygraph Unit underwent a serious crisis in personnel when approximately half of

its experts resigned. Its complement was recently filled anew and it is expected that
training of the new operators willbe completed in 1989.

In 1988, the Division once again began publishing the professional publication
"Through Forensic Sciences Lenses". This bimonthly publication joins a long line of

articles and research and development projects printed in professional publications
distributed in Israel and abroad.

*,

The advanced training sessions for "expert witnesses" continued, intended to provide

experts in the Forensics Division with the knowledge and selfassurance needed for
appearances in courts of law.

The computerization of laboratories and offices in the Division continued and was

broadened, will enable better administrative control over the amounts and kinds of

data stored in the system and will ensure better operational use of such in the future.

The Forensics laboratories and units have aroused great, curiosity in Israel and abroad.

This year, 100 visits were effected in the Division by individuals and groups, professionals
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being "protectors of property" in the schools, "Beach Patrol" on the beaches, etc. These

activities were carried out with the cooperation of responsible personnel within the
Police (the Civil Guard) and the community (local councils, schools, etc.). Discussions and

training sessions were carried out with parents on various subjects in this area of

interest, as well as with young girls who had run away from their homes. When

necessary, persons were advised to go to professional bodies within the community in

order to continue treatment and receive advice.

During 1988, an attempt was made to carry out training and educational activities on

two main subjects  violence among youths and use of drugs  by giving many lectures

and providing individual help for minors involved in these offences. These activities
were carried out both within and without the school framework. Additional issues

which received particular attention were  dealing with sexual offences within the

family (in cooperation with other community bodies such as the Youth Parole Board and

the National Council for the Child); parent involvement in investigations concerning
their children, in an effort to make them aware of the seriousness of acts committed and

of police procedure when their children are involved; illegal media publicity containing

detrimental information regarding minors.

During the past year, 50 new juvenile workers were qualified and a number of
professional advanced training seminars were held on the topic of juvenile workers in

the Police,

FORENSICS

During the course of 1988, the Forensics Division dealt with 19,171 files (as opposed to
previous years, this year's total also includes the activities of the Fingerprint and the
Polygraph sections). A special increase was noted in the number of tests carried out

regarding incendiary bottles. This rise, of course, reflects the present situations existing
in Judea, Samaria and the Gaza Strip, which have placed an extra burden on the daily
workofthe Division,

There was a significant increase in the number of files examined this year
involvingheroin. For the first time, the number of these files surpassed the number of
files involving hashish, and reached a total of430/o of all drug files examined in the
Analytical Laboratory.

A very thorough research project was carried out in the Biological Laboratory on the
subject of "The Genetic Fingerprint  the DNA Profile". This system is intended to
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Knesset members and public officials, and from various government and public

institutions; the subject of complaints placed by local inhabitants against Israelis in

Judea and Samaria was also looked into, as well as the subject of Israeli Arabs arrested

for offences of a nationalistic nature, in particular for causing damage and arson;

monthly reports were prepared on the subject of special investigative teams; the budget

of the Investigations Division was reviewed; reporting and constant supervision of the
"Traffic Artery" operations aimed at finding stolen vehicles was carried out.

Ten inspections were effected in field units concerning various subjects such as:

reporting to the online arrest system; police handling of fugitives and persons wanted

for questioning, keeping files on battered women, carrying out instructions issued by

the Investigations Division, and others.

LOCATING MISSING PERSONS  12 special announcements were published by the
Investigations Department concerning missing persons; lectures on the subject were
given to students in the Sergeant's Course on Investigations, Patrol, Operations and
Forensics, and a lesson plan was prepared on the subject; 54 missing persons files were

examined before being stored in the archives, and verifications were carried out in such
government institutions as: National Insurance, Battered Women's Shelters, the Ministry

of Interior, and the Ministry of Health. This year, the Unit handled the search for 2,185
missing persons and attempted to identify 123 persons. 148 announcements were
issued via the media in an effort to locate missing persons, and as a result, 11 persons

were found and 45 located, 15 others identified, and in 76 cases, bodies or parts of

bodies found. 65 missing persons files, opened over 5 years ago, were closed and stored

inthe archives,

JUVENILE  The Juvenile Section of the Israel National Police concentrates on creating a

different kind of treatment for minors under the age of 18. During 1988, Juvenile units,

found in all police SubDistricts, were active in investigating minors involved in crime

and in preventing juvenile crime. The basic guideline for police work is, intrinsically,

prevention  it is as important to deal with criminal offences as it is to ensure that the
minor is not incriminated and that attempts are made, as much as possible, to remove

the minor from criminal surroundings.

In the area of investigations, the Juvenile Unit was active in, uncoveirng offences and

investigating offences committed by minors.

The Police maintain surveillance on locations where youths tend to gather as well as in

places of entertainment such as discotheques and pubs, locate minors who could be in

danger (loiterers, onetime light offenders) and inform responsible persons within the
community.

In an attempt to prevent juvenile delinquency, a number of actions were carried out

with the intention of turning the energies of the youths towards positive directions and
increasing their involvement in improving the quality of life in the community, such as
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Senior Officers' Staff and Command Course were directed as to how to preparepapers
on investigative topics such as: Prosecution policy, running an investigations bureau,
receiving complaints, investigations and the rights of the individual, the computer as an
operative tool, questioning suspects and witnesses, etc.

During the course of the year, professional opinions were given to various bodies on the
subjectof the use of video for investigative purposes, an online arrest reporting system,

a memo concerning the private investigators law, handling offences against the Election
Law, and other investigations topics.

This year, the Unit began writing and editing a sheet called "Investigations News" which

is distributed on a monthly basis to all persons in the investigations sector. The sheet,

which has general distribution, reaches every investigator and prosecutor in the Police

and, in a concise manner, provides information concerning new developments in the
area of lawmaking, judgments and the investigations sector.

Particular efforts were invested this year on the subject of "Computerization in

Investigations" in order to establish the issue. A special joint team was set up consisting

of members from the Planning Department and the Investigations Division, which

probed into the matter from all of its aspects and presented an encompassing

programme for computerizing the investigation system of the Israel National Police by

implementing in the Investigations and Prosecution division 10 computerized data
systems available to the investigations sector.

PROSECUTION  A guide was issued concerning the Criminal Registryd, as well as various
directives to the Automated Data Processing Division. Professional opinions were

rendered in various areas such as counterfeiting offences, arrests and release, election

offences, releasing information contained in the Criminal Registry, etc.
Directives were issued and seminars and advanced training seminars given to various

units on the subject of the criminal records and use of terminals and transmitting
information. Updates were carried out of the legal compilations used by police units 

legal proceedings; penal code; traffic, licencing and offence proceedings.

In addition, the Unit handled 1,540 requests for injunctions, 275 appeals, 1,265 requests

for pardon and 81 requests for extending detention beyond 30 days. The Unit provided

opinions to parole committees regarding approximately 6,000 prisoners in 288 requests

for parole, opinions on the subject of providing clearance certificates, and handled 215

cases wherein policemen were investigated and accused of having committed criminal

offences. The Unit also handled requests for Commissions Rogatory in Israel and abroad
as well as requests for extradition to and from Israel. The Unit continued to represent

the Police on various nonpolice committees, and on various thinktanks in the area of
investigations.

SUPERVISION AND INSPECTION  During 1988, over 450 requests from the public

regarding the manner in which police investigations were carried out; requests from
14



INTERNAL AFFAIRS  This year, as in previous years, the Internal Affairs Section
continued investigating police personnel suspected of having committed criminal

offences, some of which are particular to the position of a public official,

This year, Internal Affairs was assigned additional personnel, the position of Intelligence
Officer, previously nonexistent, was added and the Section's standing was changed and

headed by a Commander, instead of a Chief Superintendent.

INVESTIGATIONS
AND PROSECUTION

The duties of the Investigations and Prosecution Division are to raise the professional

level of investigators and prosecutors, with the aim of improving the quality of

investigations and prosecutions, as well as providing current and professional handling

as required of a headquarters unit.

In order to attain its goals, the Investigations and Prosecution Division is divided into 4

separate units: Guidance, Prosecution; Supervision, investigations and missing persons;

Juveniles.

GUIDANCE  Standing Orders, instructions and various directives in the area of
investigations were written. Among the Standing Orders, the following deserve to be
mentioned  "Surveillance, arrest and release" and the proposal for renewed phrasing of

the Standing Order  "Identifying offenders  fingerprints and computer analyses". In

addition, work continued on the ongoing writing and distributing announcements and

directives by the Investigations Division as well as investigations results and decisions,

which included among others: handling offences against the Election Law, storing and

releasing exhibit vehicles, live lineups, investigating offences as per Para. 4 (H) of the

Terror Prevention Law, translators for the deaf and dum1b, reporting offences of a

nationalistic nature, handling forms permitting imprisonment (adults, minors) and

reports regarding television and cable offences in the areas of transmission, installation
and operation.

This year, activity continued regarding training: four seminars were held in SubDistricts,

one conference was held for investigators of the Civil Service Administration, and three
workshops were given to customs investigators on the subject of questioning suspects.

Lesson plans were written up on subjects such as: Assaulting police officers, wiretap

law, investigations at the site of arson, and others. In addition, students attending the
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FRAUD INVESTIGATIONS  This year, the National Unit for Fraud Investigations again

handled files concerning: economic fraud; fraudulent acts committed against the nation
by individuals and various bodies; illegal transfers of foreign currency abroad; bribery
bypublic officials; computer fraud offences.

This year, the Intelligence basisof the Unit was strengthened with the recruitment of an

intelligencegathering officer. An effort was made to fully man the unfilled positions

within the Unit and to carry out seminars and courses for the new recruits.

Principal investigations carried out this year included the case in which bank shares were
manipulated (ancillary offences to the act of manipulation), the FlattoSharon affair 

fraud and forgery; offences related to violations of the Parliamentary Elections Act.

SERIOUS CRIMES INVESTIGATIONS  This year the National Unit for Serious Crimes

Investigations was involved in investigating complicated and involved crimes, among

them :

. The investigation regarding accusations of bribery in the Tel Aviv Magistrates's
Court, which resulted in the conviction of a number of important suspects  The

Secretary of the Tel Aviv District Court and the Secretary of the Magistrate's Labour

Court. In addition, judges found to have been involved were tried;

. Various incidents involving forging vehicle identifying details after being stolen,
wherein 30 suspects were involved. Approximately 100 stolen vehicles were seized

and tens of suspects were tried and convicted;

. A number of investigations were carried out concerning meetings between Israeli

personalities and members of the P.LO. Investigations have been terminated and

the files have been transferred to the District Attorney's office;

. A series of investigations were carried out in close cooperation with the Security

Services. The investigations were completed and the culprits tried and convicted,

among them: "The Spark Case"  arson carried out by a member of the "Kach"

extremist group against a church in Jerusalem, as well as some cases concerning

persons suspected of espionnage and providing information to the enemy;

. Two separate cases of counterfeiting and distributing counterfeit U.S. dollars,

wherein perpetrators were caught and the printing presses impounded.

. A widespread and encompassing investigation, carried out in cooperation with the
investigative branch of the Military Police, involving hundreds of suspects. This

concerned suspicions of wholesale attempts to avoid regular and reserve military

duty by acquiring false statements from doctors, with the assistance of various army
officers (acting as principal gobetweens). Some of the suspects have already been

tried and others are in various stages of investigations and trial.
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CRIMINAL ACTIVITY

Five main phenomena stand out regarding 1988 data as compared with 1987:

. An increase was noted in the number of files opened in 1988  S.0% more than
during 1987 (an increase of 12,152 files). A total number of 256,000 criminal files
were opened in 1988.

. An especially prominent rise is evident in the total number of property offence cases,
which make up approximately 80"/0 of all offences (the rise comes to 5.30/0  10,213

files), and in particular, regarding offences related to thefts of cars or from cars. A

total of 204,046 criminal files were opened dealing with property offences.

. The percentage of serious crimes rose by 28.80/0 in 1988 (1,129 files). There was a

S.7% rise infiles concerning violence (606 files)

. There was a rise in policeinitiated action in the domain of the fight against drugs,
and as a result, a rise in the number of files opened regarding use of drugs (498 files).

. An increase was recorded in the number of cases detected (through investigative
work, including open files from the previous year)  71 ,289 cases were solved in 1988,

as opposed to 70,044 the previous year.

. This year. the percentage of number of cases solved was 25.4%

CRIMINAL ACTIVITY
FILE DIVISION FOR 1988

1,8361. SECURITY
17,7442. PUBLIC ORDER
1,4243. HUMAN LIVES

10,2104. BODILY HARM
1,9705. SEX
6,3456. DRUGS

204,0467. PROPERTY
10,8178. FRAUD
2,5149. OTHERS
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SUMMARY

These latest incidents involving internal security and disturbances of the peace obligated the
Israel National Police to pay especial attention to the subject and give it top priority. In order to
be able to fulfill these duties, the Israel National Police needed to be particularly prepared for
action, both in the area of deploying resources and personnel positions. Within this
framework, Police presence in the public disturbance centres has been increased by thousands
of policemen at the expense of essential actions in the area of the fight against crime.

This reality, due to which the Police has had to concentrate its attention upon keeping the
public peace and ensuring internal security, points to changes in the essence of Police work vis
avis previous years. If, in the past, the Policeforce diligently carried out its duties to ensure
public and internal security while,at the same time, fulfilling its principal duty  fighting crime,
as of this year (1988), the Israel National Police has been forced by circumstances to first and
foremost invest its manpower into ensuring public peace and security, and only then, also fulfill
its main duty  fighting crime.

There is no doubt that this situation was made possible only through the devotion shown by
policemen and officers, who faithfully fulfilled their duties and responsibilities.

Finally, I should like to express my thanks and appreciation to you, Minister, for the
understanding, faith and support which you have shown and given us regarding our daily and
routine work as well as concerning the difficult goals with which we are faced these days.

Respectfully yours,

David Kraus
Commissioner



THE MAIN GOALS

Based on the above, the main goals of the Police for 1989 will be as follows:

. Internal security  using Police and Border Guard mobile intervention forces and
completing the organization of a national mounted unit, using existing forces.

. The fight against crime  continuing efforts to fight crime, prevent offences, and increase
policeinitiated actions.

. The fight against drugs  stressing the subject of the fight against drugs within the
framework of existing forces, while examining the possibility of applying existing resources
to this end.

. Police services  providing adequate police services, according to population and country
development, by giving priority to selected topics, and taking into account the limitations
imposed by existing resources.

. Strengthening field units  strengthening and reinforcing operational units in the Patrol
and Operations, and Investigations sectors, according to the reorganization plan which will
endin 1989.

. The traffic system  strengthening the trafficsystem (depending on receipt of the resources
needed, as agreed upon by the joint committee made up of the Police and Road Safety
Administrationof the Ministry of Transport  based on decisions made by the Parliamentary
Committee).

. Reorganization of the Regions  reducing Police deployment, by emphasizing the provision
of Police services in the Region on the basis of Israeli policemen, and at the same time,
setting up Armyfinanced patrol units whose function is preventing agricultural thefts in
the areas of Gush Etzion and Mateh Binyamin. (Organizational changes in the Regions are.
dependent upon receipt of additional resources, as explicitely detailed in our demands to
theState Cabinet).

e Technology  continuing the development and purchase of technological equipment in the
different areas: Intelligence, Forensics, Traffic, Bomb Disposal, while reducing the original
scope of plans because of budgetary limitations.

o Automating fingerprints  one of the principal projects which has been deferred as a result
of Police budget cuts is the project aimed at automating the fingerprint collection.
According to the proposal outlined for 1989, no budget has been allocated for this subject.
In spite of this, an effort will be made to find special funds which will permit this project to
be funded,

. Civil Guard  continuing to develop a volunteer unit and !enlarging the special units which
cooperate with the Police (specialized traffic unit; uniformed volunteers; crime prevention
unit; forensics; mounted unit, etc.). In particular, the plan for enlarging the volunteer
deployment for traffic (in cooperation with the Road Safety Administration of the Ministry
of Transport) should be mentioned.

. Uniformed volunteers in the Border Guard  continuing to develop a unit of uniformed
volunteers in the agricultural sector which would act as a unit of the Civil Guard under the
supervision of and trained by the Border Guard.



Personnel  In order to raise the quality level of personnel within the Police, the manner in
which duties are carried out, and working conditions, emphasis was placed this year on the
following areas: continuing the projects aimed at improving the individual's welfare, among
them dental insurance, a loan fund for policemen in need; continuing the project for
improving working conditions; continuing to develop the training system, including instituting
an additional session of the Senior Officers' Staff and Command Course integrated into
academic studies; developing a computerized training system.

GOALS AND ACTIVITY PROGRAMME FOR 1989

In addition to the reorganization which began in the Israel National Police during 1988, the
Police will, in 1989, also have to be prepared to deal, on a wide basis, with the continuing
situation consisting of disturbances of the peace on nationalistic, economic and social bases,
and at the same time, handle the ongoing activities in the areas of crime and looking out for
the security of the public.

According to the new economic programme which was approved in January 1989, the Police
budget was cut by 5.5 million NIS as per the following breakdown:

. 50 positions were cut(1.4 million NIS of the salary budget).

. 4.1 million NIS were cut from the acquisitions and development budgets.

. Only an additional 2 million NIS were allocated for covering special expenses, for
reinforcing Police forces in Jerusalem at the expense of other Police units, while actual
expenses for these actions come to approximately 4 million NIS.

There is no doubt that the reduced budget will make it more difficult for the Police to
efficiently and properly carry out all of its duties and tasks, and it will be necessary to set
essential priorities. Conclusions reached are that Police abilities to provide adequate services in
tandem with the development procedures and the growth base of the country will be badly
hampered, as well as its ability to provide the proper responses to prevent crime on the basis of
future projections.

Police requests for additional monies to be added to the budget received no response, and
already today, definite harm has been caused to Police work, and the situation is worsening as
public order disturbances grow in numbers and demand more Police attention in order to
handle this objective.

In 1988, most of the Police resources were turned towards increasing vigils on centres of
disturbances of the peace in the Arab sector and in Jerusalem (687 personnel positions were
transferred from the Districts to the mobile intervention units in the Border Guard and the
Northern District). ^

An projected estimate of Police activity during 1989 points to a continuation of the goals which
began in 1988. As a result of this, special emphasis will also be placed in 1989 on maintaining
internal security and public order, and this will probably also be at the expense of the fight
against crime,

In view of the fact that at this point, we cannot expect additional allocations to be made to the
Police budget or resources, it has been decided to prepare for carrying out widespread staff
directives which will prepare a programme to reorganize the Police within the framework of
the existing resources, by setting out priorities for the different goals.



Based on these goals, and within the constraints of budget possibilities, most of the Israel
NationalPolice activities for the 1988 work year were as follows:

Operations and Security  Public order demonstrations in the Arab sector and during the 12th
Parliamentary (Knesset) elections obligated the Israel National Police to pay special attention
to the subject of Operations and Security and give it top priority. Therefore, Police and Border
Guard mobile intervention forces were formed to ensure the public peace and internal security.
Equipment required for patrol and for dispersing demonstrations was increased and Bomb
Disposal Force resources continued to be developed. Initial steps were taken to transform the
communications system into a multiband system.

The Fight Against Crime  A special unit for fighting drug traffic was established in the Central
District and staff papers were prepared for bolstering the existing units in the various districts.
Equipment used in the forensic labs and by technicians was modernized. APolice Station was
established inTaibe.

Traffic  The traffic system was reorganized and three extended traffic units for interurban
roads were established on the basis of existing traffic units. This year as well, overt and covert
traffic law enforcement was carried out on the sensitive urban and interurban arteries and
new instruments were acquired for even more efficient traffic control : a video camera for
registering traffic violations, and anothervideo camera for measuring lack of proper distance
between cars.

Border Guard  Due to the recent incidents, the Border Guard forces were reinforced and
deployment in the agricultural sector was increased within the Green Line. Two intervention
platoons were established in Jerusalem as well as one platoon in the area of Wadi Ara. In
addition, the AntiTerrorist Unit was provided with an additional 30 persons as well as other
resources. Within the Regions, three Border Guard platoons were established under the
command of the Army, are financed by the Army, and operate in the areas of Bethlehem, Gaza
and Kalkilya.

The Regions  The resignation of over80 0/o of the local policemen severely limited the ability of
the Police to act efficiently in the Regions. In order to compensate for the lack of local
policemen, the Police increased its complement in the Regions by adding 100 positions filled by
Israelis. This was only a partial solution, since the Ministry of Defence (which is responsible for
activity in the Regions) has not responded to requests for badly needed budget increases.

Increasing Police Services  Attempts continued to experiment with new systems for improving
Police activity, while, this year, stressing the need for completing arrangements to set up a
prisoner escort system to serve all units, in order to release Police station personnel from
carrying out this duty.

Logistics  The incidents occuring this year forced the Israel National Police to ready itself from
logistics point of view to deal with largescale public order disturbances. Within this
framework, a special budgetary allocation enabled the purchase of equipment to be used by
patrols and for dispersing demonstrations. In addition, the current maintenance of all Police
systems and services had to be maintained at optimum level, and replacements within the
motor pool continued according to the approved programme.

Control  Steps were taken to begin the changeover to a multiband communication system.

Automation  Advances were made in the computerizing of the Israel National Police, including
computerizing the logistics system and extending automation to the areas of Investigations,
Traffic, Patrol and Statistics.



In addition to those activities, and with the intention of assisting the Israel Army to overcome
difficulties concerning daily security incidents in the Territories, the Israel National Police
established 3 mixed (standing and obligatory army duty) Border Guard platoons, by adding
necessary personnel, expenses for which were covered by the Ministry of Defence. These
platoons are situated in Bethlehem, Gaza and Kalkilya.

In addition to allocating Police resources for establishing forces which deal with public
disturbances and ensure internal security, the Israel National Police continued to reinforce units
occupied with fighting drug trafficking, and it is with this aim in mind that the Special Drug
Fighting Unit was established in the Central District. The building of the Taibe Police Station
was completed, ensuring better Police services within the area of the Triangle.

It should be remembered that all Police activities (with the exception of establishing Border
Guard Platoons in the Regions) were carried out by redeploying resources (including personnel
positions) and redirecting them according to priorities, and therefore, cannot be regarded as a
realistic growth of Police Forces, nor can these additional steps be regarded as resolving
problems existing in the areas of classic police work (fighting crime).

In view of the existing situation, in 1988 the Israel National Police found it necessary to
reorganize itself and establish priorities which would suit the needs of working in the field and
which was brought about by the changing realities, while being constantly aware that the
approved budget would not enable optimal deployment of forces but only the maintenance of
existing forces, while, at the same time, actually causing cutbacks in the level of police services
availabletothe public,

The 1988 work programme set out preferred goals regarding the following subjects:

. Strengthening police units in Jerusalem and in the agricultural sector.

. Establishing police mobile intervention forces (in addition to existing Border Guard forces)
to ensure public security.

. Reinforcing Border Guard forces with mobile reserve units.

. Stepping up the fight against drugs by strengthening existing units and creating new units.

. Initiating police activities, with emphasis on actions based on suitable reaction time.

. Improving services and strengthening ties with the public, in the hope of increasing police
presenceinthe field,

. Strengthening the intelligence, personnel and technological foundation, to prevent crimes
and increase the percentage of cases solved. f

. Continuing to handle the issue of traffic by increasing traffic supervision on interurban
arteries.

. Continuing to develop and implement new systems, incuding the use of sophisticated
technological equipment.

. Advancing the plans for computerizing the Israel National Police.

. Promoting projects aimed at improving the welfare of the individual.



Mr. Haim BarLev
Ministerof Police
Jerusalem Commissioner David Kraus

Sir,

I am pleased to presentthe annual report of the activities of the Israel National Police for 1988.
During the course of this year, the efforts of the Police centered on dealing with events which
occurred as a result of the political situation, incidents endangering the security of the public,
an increase in the area of drug offences, and in particular, the need to be increasingly alert
regarding the topic of internal security.

This process became a reality and necessitated the allocation of a large amount of resources to
these areas, resources made available through redeployment. The 600 reactivated posts frozen
in 1987 were not all reallocated to the positions and slots from which they had been taken, but
instead, redeployed in such a way as to be able to establish forces to ensure public security and
the internal security of the country.

Since additional resources were not received as planned according to the "Reshet 2" plan
(which had been planned for adding 300 personnel posts and 40 vehicles per year), this
prevented us from realizing projects which had previously been authorized, and the work
programme for 1988 had to be adapted to fit the reality of the situation.

Within the new framework of the reactivated positions, 400 formerly allocated positions were
cancelled, and instead, 300 Border Guard and another 100 Police posts were createdin order to
establish mobile intervention forces intended for preventing and dispersing public
disturbances within the Green Line.

An additional 287 Police personnel positions were cancelled in order to enable final manning
of newly formed Border Guard platoons (in the areas of Lod, Gaza and Ashdod). In addition,
approximately 100 essential positions were incorporated. At the same time, the Treasury
allocated an additional budgetary item enabling the purchase of 50 new vehicles and the
maintenance of reinforcements in Jerusalem.
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