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השר, אדוני

אלו בימים גם .1990 לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדוח את לך להגיש מתכבד הנני
עלינו חובה  ביטחוננו על המאיימים וטילים הפרסי במפרץ המלחמה אירועי  1991 ראשית של
, ,. ( ; :. והעשייה. הפעילות שגרת את להמשיך

על ישירות והשפיעו ובעולם בארץ מתהליכים שהושפעו אירועים, רבת היתה 1990 שנת
היה שלא בהיקף עלייה קליטת ביניהםי והכלכלי, החברתי הביטחוני, בתחום ההתרחשויות

לאומני. רקע על העוינת הפעילות והתגברות הפרסי במפרץ המלחמה איום כדוגמתו,

את חייבה בפרט, ובירושלים בכלל, הארץ ברחבי הפנים ביטחון בתחום השנה שחלה ההקצנה
הלחימה בתחום לפעילותה במקביל וזאת וחמורים, רבים אירועים עם להתמודד המשטרה
הקלאסיים. תפקידיה ושאר התנועה הסדרת הציבורי, הסדר על השמירה עבירות, מניעת בפשיעה,

הסדר, הפרות אירועי לאור ירושלים לביטחון דגש במתן השנה התמקדה המשטרה היערכות
הממשלה אישרה 1989 שנת בסוף העיר. של המיוחדת ורגישותה משטרה לשירותי בביקוש העלייה
,1990 שנת של השנייה במחצית רק החל ההחלטה מימוש רכב. כלי ו50 שוטרים 250 של תוספת

כעיר. הפועל הכוחות מערך וחיזוק ירושלים מחוז הקמת במסגרת

המיוחדת היחידה ביניהן: חדשות, יחידות הוקמו במשטרה, שבוצע אדם כוח תקני ויסות במסגרת
יחידת המודיעין; במחלקת וביטחון ציבורי סדר מודיעין מדור סדר; במפירי לטיפול בירושלים
בגולן, חדשה משטרה תחנת הגבול; במשמר בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה של המילואים
הגבול משמר כמו קיימות יחידות ותוגברו אורגנו בעזה. הגבול משמר של שליטה מפקדת

האזרחי. המשמר להפעלת חדשים דפוסים נקבעו כן ובצפון. בירושלים

בסיס על לפועל. ההוצאה פקודות ביצוע על אגרה המטיל חוק ככנסת אושר השנה יוני בחודש
לפועל ההוצאה ביחידות מוגברת היערכות המשטרה ביצעה זו, מאגרה המשטרה הכנסות
100 של תוספת מתוכננת הבאה התקציב בשנת רכב. כלי ו24 שוטרים ב120 שחוזקו המרחביות,

ליחידות. רכב כלי ו24 שוטרים תקני



ניידות של מחייבות מיכסות ונקבעו גובשו במשטרה, הקיימים המשאבים את למצות כמגמה
אדומים"). ("קווים המשטרה ביחידות שיופעלו ותנועה, סיור

 הקרובות בשנים המשטרה של הארגון צורכי לבחינת מקיפה תכנון עבודת בוצעה השנה במהלך
המחוז מחדש ואורגן ירושלים מחוז הוקם השעה צורכי ולאור שבמסגרתה ," בי מנוף " תכנית

היישובים. במגזר המשאבים חלוקת של מחדש תכנון בוצע כן הדרומי.

המשאבים כולל המשפטים, למשרד משטרה אנשי חקירות נושא כל להעברת תכנית גובשה
 לכך. הנלווים המתאימים

על האוצר עם סוכם לצה"ל, והשוואתם השוטר ורווחת השירות תנאי ופיתוח קידום במסגרת
160 של תוספת היא האמור משמעות לשוטרים. הביגוד קצובת להגדלת ש"ח מיליון 2.6 הקצאת
המקורות .(91 בשנת  והשאר ש"ח 110 רק 90 בשנת ינוצלו (מתוכם 1990 לשנת לשוטר ש"ח

האוצר. מתקציב ש"ח מיליון ו1.3 המשטרה מתקציב ש"ח מיליון 1.3 הינם למימון

המגבלות ולאור והפשיעה, הציבורי הסדר הפנים, ביטחון כתחום והנתונים המצב הערכת לאור
על המועדפות, המשימות 1990 לשנת המשטרה של העבודה בפקודת נקבעו הקיימים, במשאבים

להלן. השונים,כמפורט הפעילות תחומי פי
חלקי ובכל בירושלים הפנים וביטחון הציבורי הסדר על השמירה בתחום לפעילות דגש מתן .

הארץ.
נוסף נציג הצבת כולל זה, בתחום הפועל האדם כוח תגבור והמשך בסמים הלוחמה הגברת 0

, בחריל.
הערבי. במגזר המשטרה חיזוק .

^ עכירות. ולכלימת בפשיעה ללחימה המאמצים והמשך היזומה הפעילות הגברת .
הכפרי. במגזר למודיעין דגש מתן המודיעין,תוך מערך חיזוק .

משטרה.  קהילה קשרי וחיזוק האוכלוסייה להתפתחות בהתאם המשטרה שירותי שיפור .
ארצית. תנועה משטרת הקמת של מחודשת ובחינה התנועה מערך חיזוק .

השונים. הפעילות בתחומי המחשוב נושא והרחבת הטכנולוגי בתחום ופיתוח קידום .
בצה"ל. הנהוגים לאלו שירות ותנאי שכר תנאי להשוואת המגמה והמשך השוטר רווחת שיפור .

לשנת ישראל משטרת של הפעילויות עיקרי היו התקציב, אילוצי ובמסגרת אלה יעדים בסיס על
1 כדלקמן. 1990

להיערכות המשטרה את חייבה העוינת החבלנית הפעילות אירועי התגברות  ואבטחה מבצעים
לאור מחדש. ולארגונם כירושלים הפועלים הכוחות היקף הפנים,להגדלת ביטחון בתחום מוגברת
כוחות הוקצו חירום. לשעת בהיערכות גם המבצעית הפעילות התרכזה הפרסי במפרץ המשבר
לגעש המחבלים ספינות חדירת כמו חמורים אירועים בעקבות והביטחון הסדר על לשמירה רבים
ההצטיידות נמשכה כהנא. הרב הלווית לאומני, רקע על יהודים רצח הבית, הר אירוע וניצנים,
והמבצעים. הסיור נושא כמחשוב הטיפול ונמשך בשטח הכוחות של המבצעית היכולת לשיפור
מרחביות יחידות והוקמו החדש החוק של לתוקף כניסתו עקב לתנופה זכה לפועל ההוצאה נושא
שנתפסו 3 פיקולוס מדגם מחבלים ספינות 2 לשורותיו קלט הימי השיטור בנושא. הטיפול לשיפור
הרישוי בתחום משטרה. לעבודת המותאמים סוסים 12 רכש החיים בעלי מערך ניצנים. באירוע

המקצועי. הידע והעמקת לשיפור פעילויות בוצעו והמיגון



הלחימה של העדיפויות סולם בראש השנה גם עמדה בסמים המלחמה  בפשיעה הלחימה
והתובעים, החוקרים של המקצועית רמתם והעלאת החקירות מערך חיזוק נמשך השנה בפשיעה.
משטרה נציג והוצב הבינלאומי הפעולה שיתוף מערך הורחב בחקירות. המחשוב קידום תוך
הפנים ביטחון בנושא שיעסוק מיוחד מערך בהקמת הוחל המשטרתי המודיעין בתחום בצרפת.
מחשוב תהליך הורחב בירושלים. לפעילות מיוחדת משטרתית יחידה והוקמה הציבורי והסדר
ובמערך נוספים מודיעין קבצי בחו"ל.פותחו המשטרה נציגי משרדי מוחשבו המודיעין,שבמסגרתו
גם פותחו הפלילי הזיהוי בתחום חדשה. ממוחשבת מערכת לשימוש הוכנסה הגבולות ביקורת

שונות. פשיעה פרשיות בפענוח לגידול שהביאו חדשות, שיטות והופעלו השנה

בהסדרת דרכים, תאונות בחקירת התנועה, חוקי באכיפת השנה גם טיפל התנועה מערך  תנועה
ומתנדבי משטרה אנשי חלק בהם שנטלו תנועה מבצעי נערכו ובהסברה. כהדרכה התנועה,
הבריאות משרד התחבורה, משרד תאונות, למניעת הלאומית המועצה תלמידים, האזרחי, המשמר
בוצעו המקצועית. האכיפה רמת לשיפור ואמצעים ציוד ונרכשו הורחבה המיכון מערכת ואחרים.

1 אכיפה. בנושאי שונים מחקרים

פעילויות במיגוון השתלבו אשר רבים, כוחות הגבול משמר הקצה השנה  הגבול משמר
מהצפון הועברה מחוזית עתודה ופלוגת מחדש, ואורגן תוגבר בירושלים הפלוגות מערך המשטרה.
הגורמים כלל פעילות את ריכזה אשר הצתות, במניעת לטיפול מיוחדת מפקדה הוקמה לירושלים.
חבלנית פעילות למניעת הירוק הקו בתחום משימתית ומפקדה אזרחיים, גורמים לרבות הנוגעים,
חברות עם בשיתוף גנובים, רכב כלי בתפיסת לסיוע כוח הוקם חקלאיים. נזקים וגרימת עוינת

הביטוח.
>■"■■■ ■ ■ ו  י ■
הן הקשר, מערך שופר חדשים. כאמצעים הצטיידות ובוצעה תוגבר במג"ב החבלה מערך
קווית תקשורת מערכות התקנת ידי על והן צפון מג"ב יחידות בכל גל" ה"רב פרוייקט במסגרת
מערך מרוכז. אימון השנה ביצעו מג"ב פלוגות כל השונות. ביחידות הקשר תשתית ושיפור חדישות
מחשוב הושלם הציבור. בתלונות הטיפול נושא גם הורחב החיל. לצורכי והותאם הורחב הרווחה
הכנה עבודת ומבוצעת המודיעין לנושא חדשה תוכנה הוכנסה מג"ב. יחידות בכל האדם כוח
את הרחיב החילי האימונים בסיס המשטרתי. הסטטיסטי לדוח מג"ב פעילות נתוני להכנסת

ההדרכה. תכניות ושופרו השונים בתחומים וההכשרות האימונים מספר

וכן המחודשת התנופה האזרחי, המשמר של ההפעלה בסיסי פריסת שכלול  האזרחי המשמר
ההתמדה לאור גם להיענות שזכתה ארצית, הסברה בתכנית השנה שולבו מתנדבים והפעלת גיוס
יחידות עם בשילוב המתנדבים בפעילויות עלייה חלה הציבורי. הסדר כתחום העוינת בפעילות
כיתות מחדש ואורגנו וההדרכה האימון פעילויות הורחבו המיוחדות. היחידות ובמסגרת המשטרה

והחירום. הכוננות

טיפול וניתן אבנים, כיידויי בעיקר הביטחון,שהתבטאו עבירות בהיקף תלולה עלייה חלה  הנפות
הנעים ולביטחון מיתקנים לאבטחת ההיערכות תוגברה כך. עקב שנעצרו הרבים לעצורים חקירתי
והמבצעים, הסיור וכתחום החקירות כתחום בנפות הטיפול רמת שופרה השנה בכבישים.
ומשטרת האזרחי המינהל ובשיתוף צה"ל ביוזמת נפה. בכל מקצועיים קצינים כמינוי שהתבטאה
כך לצורך לאזרח. השירות מתן שיפור שמטרתו רצון", "שעת כפרוייקט שומרון בנפת הוחל ישראל
חוק בהפעלת הוחל כן משטרה. נקודת נפתחה אף ובעזון בקלקיליה, המשטרה נוכחות תוגברה
המינהל של מיוחדת חקיקה שחייב דבר הירוק, לקו שמעבר יהודיים ביישובים עסקים רישוי



ושומרון. יהודה נפות לאיחוד מטה עבודת בוצעה השנה מתאימה. משטרתית והיערכות האזרחי
...;■ סוכמה. טרם זו תכנית

פעילות בוצעה  לאזרח" הפנים "עם  השנה שנקבע היעד במסגרת  קהילהמשטרה יחסי
פרוייקטים בוצעו כן ובמועדונים. במתנ"סים הספר, בבתי הסברה לאזרח, השירות לשיפור ענפה
המשטרה תזמורת עבירה. לקרבנות וסיוע בקשישים טיפול ושמירתו, הרכוש על להגנה יזומים

המגו>נות. בהופעותיה להצלחה וזכתה חדשים עולים לשורותיה קלטה

מכר חנויות נפתחו הלוגיסטי: ובתחום המתקדמת הטכנולוגיה בתחום שיפור חל  הצטיידות
בצה"ל; הקבע למשרתי התנאים השוואת במסגרת לשוטרים לבוש פריטי נופקו שבהן משופרות,
כמשק הרפורמה לאור ממוחשבת. דלק מערכת והוקמה הורחבה, הממוכנת הלוגיסטית המערכת
השוטרים בכלכלת התייעלות חלה זה, בתחום משמעותי חיסכון הושג ההתקשרות וחידוש הגז
אפודי השוטרים,לרבות ולמיגון ציבורי סדר להשלטת ציוד המעצר,נופק בבתי הכלכלה ושופרה
הרכב בצי הטיפול נמשך מבוקר; לוחמה וציוד אב"כ ערכות הפגנות, לפיזור קסדות מגן,
משטרה במיתקני שיפוצים בוצעו חדשים; סוגים לשימוש והוכנסו רכב כלי הוחלפו המשטרתי,
ומקיף מורכב פרוייקט הסתיים שונים, מיתקנים ומתנו לחבלה בונקרים הוקמו מעצר, ובבתי

■ <'?''" , החדש. הדרומי והמחוז ירושלים מחוז לארגון

מג"ב. כולל הצפוני, המחוז ברחבי גל" ה"רב מערכת הופעלה "סיגל" תכנית במסגרת  שליטה
פעולות בוצעו התכנית; של בי שלב בביצוע והוחל הארצי במטה ותחזוקה ניהול מרכז הופעל
ממוחשבת; טלפונים ומילואת אוויר לסייר קשר ערכות פותחו הקווי; והקשר הקשר מערך לשיפור
■> למכרז. והוצאתו המפרט השלמת ידי על המברקה מערכת להחלפת פרוייקט קודם

פרוייקטים והושלמו השונים במגזרים הפעילות בתחומי המשטרה מחשוב תהליך נמשך  מיכון
הוחלפה הארצי. המטה ולשכות לפועל הוצאה משמעת, הציבור, תלונות כמו מערכות למחשוב
החיל מקצועות בכל המשתמשים הדרכת הורחבה הגבולות. ביקורת לרישום הממוכנת המערכת
למעלה של מבצע הושלם לקצינים. במכללה המחשוב נושא להדרכת נוספת לימוד כיתת והוקמה
מערכת כמו נושאים השנה פותחו התעבורה. קנסות את שילמו שלא לנהגים הודעות מיליון מרבע
בשלבי משפט. לברירת דוחות ומערכת ממוחשב משטרתי למוקד טיפוס אב חדשה, מאסרים
המבצעים מחשוב נהגים, פניות חדשים, נהגים הרשעות מערכת כמו. נושאים נמצאים פיתוח

" י / \ ■ הגבולות. ביקורת רישום ומערכת
 , , _. . . ■/

אנשי של השירות תנאי ושיפור הפרט לפיתוח הפעילות נמשכה השנה  ורווחה אדם כוח
מיסוד ידי על הדרגות סולם שופר שונים, ובתפקידים במגזרים השוטרים שכר שופר המשטרה:
לתוספת זכאות לצורך עיסוק ניתוחי בוצעו חדשים. מקצועיים סוגים ואושרו נגד רב דרגת
הלומדים השוטרים מעגל הורחב השתלמות. לגמול הזכאים אוכלוסיית והורחבה ולתמריצים
יומיים חד אימונים ומוסרו השונות ברמות וההשתלמויות ההדרכה מערך שופר השונות, כמסגרות
ושיפור ליקויים לאיבחון ארגוני אקלים סקר של ארצי פרוייקט כביצוע הוחל המבצעיות. ליחידות
בתקנים מחסור בגלל אולם למשטרה, לגיוס הפונים במספר גידול חל השנה המשטרתי. המערך

המתגייסים. במספר ירידה חלה לאיוש, ויים



. 1991 לשנת פעולה ותכניות דגשים מגמות,
והשמירה הפנים ביטחון בתחום המוגברת הפעילות עם מתמודדת 1991 לשנת המשטרה היערכות
בתחילת עבירות. ומניעת כפשיעה הלחימה בתחום לפעילות במקביל וזאת הציבורי, הסדר על
הצורך הדרומי. ובמחוז ירושלים במחוז המחודשת בפריסתה המשטרה נמצאה כבר 1991 שנת
העלייה הרביעית, בשנתה הנמצאת האינתיפאדה, לאור לתושבים ביטחון תחושת בהקניית
העלייה התגברות עם המתפתחים והכלכליים החברתיים והתהליכים המשטרה לשירותי בביקוש
חדישים ובאמצעים מתוגבר כוחות בסדר להיערך המשטרה את מחייבים אלו כל  ארצה

 . ר ~ והבעיות. האתגרים מכלול עם להתמודד לה שיאפשרו ומשוכללים,

בתחום הן הפעילות הרחבת ותאפשר 1990 לשנת בהשוואה תגדל 1991 לשנת התקציבית המסגרת
ירושלים, מחוז של סופי מיסוד בולטים: פעילות תחומי ההצטיידות. בתחום והן ההתארגנות
ובנווה בגילה החרשות התחנות השלמת ואת (יס"מ) המיוחדת הסיור יחידת הקמת את הכולל
הסיור יחידת הקמת המעצר, בית הפעלת הכוללת הדרומי, במחוז ההתארגנות השלמת יעקב;
תחנת חיזוק הצפוני; במחוז עילית נצרת תחנת הקמת הבדואים; למגזר ותחנה (יס"מ) המיוחדת
תקני ופינוי חובה חיילי באמצעות במג"ב אבטחה משימות ביצוע מימוש המרכז; במחוז טייבה
מילואים ימי של חלקית המרה וקבע); (חובה שוטרים 250 של תוספת מימוש המשך וכן הקבע
6 הקצאת על האוצר עם סוכם עבורם. ואמצעים רכב כלי ולרכישת שוטרים תקני ל100 בהג"א
בבדיקה נמצאת לחגים). שי מילגות, (ביגוד, שירות תנאי לשיפור המשטרה מתקציב שקל מיליון

הרכב. צי לחידוש מיוחד לתקציב המשטרה דרישת האוצר משרד עם

~  י י י  ~^~י~י" י ■ י"י ס>כ01

הנדרשים הפיתוח קווי לאור ומקיפה נמרצת לפעילות התחלה נקודת למשטרה מהווה 1990 שנת
' ■ ,  ~~י,. שנוצרה. החדשה במציאות

לפעילות מיוחדת חשיבות נודעת ביטחונית, לחזית הפכו בעורף ישראל ערי כאשר אלו, בימים
זו. קשה בשעה המדינה לאזרחי החיוניים והשירותים הביטחון בתחומי המשטרה

~\ ~
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צקבטרנר,
הכללי המפקח
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תחת הפשי

ב%7.1 מסתכמת הירידה העבירות. מכלל כ75.80/0

בעיקר מתבטאת הירידה תיקים). 14,672 (פחות
לדירות בהתפרצויות ,(14.30/0) רכב מתוך בגניבות

.(11.20/0) אחרות ובגניבות (13.5"/0)

108.30/0  אדם חיי נגד בעבירות גדילה עלייה .
3,043 של (תוספת ב1989 מאשר יותר
3,240  אבנים מיידוי בעיקרה נובעת העלייה תיקים). י

שעברה. מבשנה יותר אירועים

ל 1989 בשנת מ27.60/0  הגילויים באחוז עלייה .
(תיקים הגלויים התיקים מספר .1990 בשנת 28.1"/0

היה חשוד) בהם ואותר החוקרים ידי על שפוענחו
.1989 בשנת תיקים 73,359 לעומת , 70,9971990 בשנת

שנפתחים פליליים בתיקים מתבטאת בישראל הפשיעה
התיקים מרבית השונות. בעבירות המשטרה ביחידות
פלילית. עבירה על אזרח תלונת לאחר נפתחים הפליליים
המשטרה של בלעדית ביוזמה נפתחים נוספים תיקים

מתלונן. וללא

הפשיעה של המספריים בנתונים הבולטות התופעות
י7" : הם 1990 בשנת בישראל

ב שנפתחו הפליליים התיקים בכמות ירידה .
של (ירידה ב1989 מאשר פחות 4.90/0  1990

תיקים). 13,124

המהווים רכוש, עבירות בתיקי בולטת ירידה .

;

י~_ ■(

פשיעה שעון
1990 בשנת פלילי תיק נפתח בממ1צע זמן כמה כל

עסק לבית התפרצות
דקות 28 כל

לדירה התפרצות
דקות 2> כל

רכב משך גניבה
דקות כל9

רכב נ1יבת
דקות 34 כל

אחרת עיבה
דקות >4 כל

פלילי* אירש
דקות 2 כלי

רטש עבירת
דקות 2.7 קל

אלימות עבירת
דקות 40 כל

במשטרה תיק נפתח שלגביו *איתע

לרצח וניסיון רצח
שונות 44 כל

שוד
ששת 12 כל

מנתה ומעשה אונס
שעות 6 כל

תקיפה
דקות 59 כל
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ותביעות חקיתת

סטטיסטיות קבוצות לפי עבירות

מין אחו
ניטחין _^ אדם חיי

רכוש

חודשים לפי 1990  1989 פליליים תיקים

20000 

19000 

18000

7 / . ..>':. . ,
והעלאת החקירות מגזר חיזוק נמשך האחרונה בשנה
לשפר במגמה והתובע, החוקר של המקצועית הרמה
הדגשים מתן תוך והתביעה, החקירה איכות את
ההכשרות מערך ופיתוח בחקירות המחשוב לקידום

המקצועיות. וההדרכות

תביעות
יחידות ידי על השנה שטופלו הפליליים התיקים מספר

.48,226 היה במשטרה התביעה
423 הליכים, לעיכובי בקשות 1,657 טופלו השנה במהלך
ו72 לחנינה המדינה מנשיא בקשות 1,118 ערר, בקשות
מעצר להארכת לממשלה המשפטי מהיועץ בקשות
המשטרה לשר בקשות גם טופלו יום. ל30 מעבר
נושא התביעה, שבידי לראיות חסיון תעודות להוצאת
החקירות מערך לטיפול השנה לראשונה שהועבר

והתביעות.
חוות 4,141 ניתנו באסיר הטיפול שבתחום בנושאים
ו150 הפסיכיאטריות הוועדות של ישיבות ב145 דעת

אסיר. רישיון להפקעת בקשות

בתיקים הטיפול לסיום פעמי חד מבצע במסגרת
המשפט, מבתי העומס הורדת לצורך ,1986 לפני שנפתחו
וחלקם במשטרה נסגרו שחלקם תיקים, 296 עוד טופלו
לעיכוב בהמלצה לממשלה, המשפטי ליועץ הועברו

בהם. ההליכים
החשודים משטרה, אנשי נגד שנפתחו החקירה בתיקי
להמשך באשר דעת חוות ניתנו פליליות, עבירות בביצוע
לוועדת כופר, למתן בקשות הועברו בהם; החקירה
נערכו ולמשטרה; ישראל לבנק המשותפת הכופר
בקשות והועברו ובחו"ל בארץ דין לחיקורי תיאומים

" יי;י הסגרה.
לתלונות התייחסות תוך מקצועיות, דעת חוות ניתנו
בעבירות כגון ומגוונים רבים בתחומים שונים מגורמים
הסתה טרור, ארגוני עם הזדהות והסתה, המרדה

ועוד. מרמה, עבירות לגזענות,
ואשר משפטנים שאינם לתובעים השתלמות נערכה
^.^י^"י התביעה. בלשכות משרתים

■  ./ ■  י  ,
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עזה. וחבל שומרון יהודה,
בנושאים שעסקו טלויוזיה תכניות 2 בהפקת ניתןסיוע

משטרה. בעבודת הקשורים

נוער עבריינות
מגמה מתוך פ>על ישראל משטרת של הניער מערך
.1812 גילאי חוק, עוברי לקטינים שונה התייחסות ליצור
הוא הנוער בנושא המשטרה עבודת את המנחה הקו
הדאגה לבין פליליות בעבירות לטפל החובה בין שילוב
האפשר, במידת והוצאתו, הקטין של הפללתו לאי

הפלילי. מהמעגל
פעלו המשטרה, יחידות בכל הפרוסות הנוער, חוליות
קטינים חקירת הבאים: בתחומים 1990 בשגת
במאתרים פיקוח עבירות; וגילוי בפלילים המעורבים
קטינים איתור נועי; בני בהם שמרוכזים שונים,
לגורמי והפנייתם נעדרים) (משוטטים, בסיכון הנמצאים
בשיתוף נוער, עבריינות למניעת פעולות בק1זילה; טיפול
ו"משמרות רכוש" "נאמני כדוגמת האזרחי, המשמר
עם פעולה שיתוף תוך פועלות הנוער חוליות החופים".

מתאימים. טיפוליים גורמים
טופל המשפחה בתוך ילדים כלפי אלימות תחום
גופים עם תיאום פגישות 1990.נערכו בשנת גם בהרחבה
הסברה פעולות נעשו וכן משטרתיים חוץ מטפלים

המשטרה. אנשי בקרב והדרכה
נושאים בשני והדרכה הסברה עבודת נמשכה השנה גם
בסמים. ושימוש נוער בני בקרב אלימות עיקריים:
והן לימודיות במסגרת הן נערכו והדרכה הסברה פעולות
פעולות נערכות הסמים בתחום אחרות. במסגרות
למלחמה והרשות החינוך משרד עם ולשיתוף לתיאום
השימוש בנושא להסברה היערכות החלה כן בסמים.

נוער. בני בקרב באלכוהול
כן חדשים. נוער עובדי כ50 הוסמכו השנה במהלך
של בנושאים מקצועיות השתלמויות מספר התקיימו
ילדים, נגד בעבירות הטיפול  במשטרה הנוער עבודת

ועוד. נוער, עבריינות מניעת נוער, פקחנות
עם הפעולה ושיתוף הקשר הגברת על דגש הושם השנה

בקהילה. הגורמים
בתחום הנערכות חקיקה בפעולות חלק נטלה המשטרה
בקטינים פגיעה מין, עבירות כגוף הנוער, עבריינות

ישע. ובחסרי

נעדרים איתור
על הודעות 61 מתוכן נעדרים, על הודעות 2,293 התקבלו
הודעות 157 חיילים; על הודעות 51 חוץ; ואזרחי תיירים
גופות.במהלך וחלקי גופות על הודעות 62 אלמונים; על
122 שנתקבלו. מהודעות נעדרים 2,173 אוכנו השנה
אוכנו ובעקבותיהן התקשורת, באמצעי פורסמו הודעות
משרד מפעילות כתוצאה אוכנו נעדרים 75 נעדרים. 16

אודותיהם שפרסומים נעדרים, 18 אוכנו כן נעדרים.
שהטיפול נעדרים, תיקי 14 נגנזו קודמות. בשנים הוצאו
סיום. לכלל הגיע ולא שנה מ15 יותר לפני החל בהם

ובקרה הנחיה
בתחום ההוראות של מחדש ארגון במסגרת
הצורך בחינת שעיקרה מטה, עבודת נערכה החקירות
עבודת לנושא. הנוגעות והנחיות הוראות פקודות, בעדכון
הקדימויות לסדרי בהתאם אך הסתיימה, טרם המטה

עקרוניים. בנושאים הנחיות ונכתבו עודכנו
קציני עבור בחקירות השתלמות לתכנית מודל הוצע
חקירות בתחומי הרצאות וניתנו הסוהר בתי שירות

לה. ומחוצה במשטרה שונים לגופים
החוקרים לכל המיועד בחקירות'', "חדשות העלון
לקחי דין, פסקי תקצירי ובו במשטרה והתובעים
מדי והופץ נכתב שונים, בנושאים מגוון ומידע חקירה

חודש.
הוחל החקירות, מגזר עבודת ופיתוח תכנון במסגרת
בחקירה עדיפות סדרי לקביעת קריטריונים בגיבוש
תורת לכתיבת בסיס המשמש החומר רוכז ובתביעה,
הכשרה מסלול בנושא המטה עבודת ונמשכת החקירות

חוקר. של
היחידות בקרב המחשוב בנושא ובקרות הדרכות נערכו
למערכות הדיווח רמת את לשפר במטרה בשטח,
המערכות ולהבאת הפיקוד מעורבות להגברת המחשב,
התהליך נמשך כן הרמות. בכל שוטף מבצעי לשימוש
שיפורים ותכנון חדשות מערכות תכנון הציוד, פריסת של

הקיימות. במערכות
פלילי רישום העדר על לתעודות בקשות מאות טופלו

זה. בנושא אחרות ופניות

באזורי ירי אירועי חקירת על והפיקוח המעקב נמשך
אחסון בבעיית הטיפול נמשך עזה. וחבל שומרון יהודה,
וגובשו משפט, בבית מוצגים המשמשים רכב, כלי
תושבי של והשהייה הכניסה בהגבלת מידה אמות
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עדים באיתור סיוע ניתן  הנאצים פשע* חקירת
על נעשו החקירות נאצים. פושעים כנגד ראיות והשגת
סיוע וגרמניה. אוסטרליה קנדה, ארה"ב, משטרות >די
משפט גורמי עבור דין חיקור של במקרים גם ניתן

מגרמניה.

■ הונאה חקירות
בחקירות עסקה הונאה לחקירות הארצית היחידה
ומסחר, כספים היינו: הייעודיים, תפקידיה שבתחום
ובנייה, תכנון מקרקעין, מחשבים, ערך, ניירות בנקאות,
חקירת על הושם דגש וכיו"ב. ממשלתיים, מענקים
ומעשי ציבור עובדי בהם שמעורבים שחיתות מעשי
במדינה הפוגעים שונים, גופים ושל יחידים של מרמה

" \ ובמוסדותיה.
מטעם ההקצבות בפרשת היו הבולטות החקירות
במרמה כספים קבלת דת, למוסדות הפנים משרד
ציבורית, בחברה מעילות והשיכון, הבינוי ממשרד
בתל הרבני הדין בית אב של וחקירתו בארץ, מהגדולות

/יי  י . . אביב.
החקירה ליחידות ובייעוץ מקצועית בהנחיית סיוע ניתן

ישראל. משטרת של השונות

 פנים חקירות
אנשי בחקירת לעסוק המשיכה פנים לחקירות היחידה

פליליות. עבירות בביצוע החשודים משטרה
הפליליות החקירות נושא העברת על הוחלט לאחרונה

המשפטים. למשרד שוטרים כנגד

גיל קבוצות ל0> עבר">י0 התפלגות

'^>ן

7>

.<

1617

3550
1821

2234

1 , חמורים פשעים חקירת
בחקירת השנה עסקה פשעים לחקירת הארצית היחידה
ביניהן: היחידה, של האחריות בנושאי מסועפות פרשיות
בגין תלונות 11 נחקרו  אש"פ אנשי עם מפגשים

אש"פ. אנשי עם ישראליים אישים של מפגשים
גדולות פרשיות שתי במסגרת  רגב וזיופי גניבות
חשודים 40 נגד אישום כתבי הוגשו תיקים, 190 נפתחו
של יבוא במסגרת שאיפשרה מרמה שיטת ונתגלתה
אוצר מקופת שקלים מיליוני לגזול יוקרתיים רכב כלי

המדינה.
זרועות עם בשיתוף  המדינה ביטחון כלפי עבירות
והפעילות הריגול בתחומי חקירות נוהלו הביטחון

העוינת. החבלנית
רצח מקרי שני של חקירתם הסתיימה  רצח מקרי

בחו"ל). אחד (מהם
שבהם מקרים נחקרו  אמונים והפרת מרמה שוחד,
הציבורי. במגזר בכירים תפקידים בעלי מעורבים היו

הישראלי המטבע של זיוף מעשי נחשפו  מטבע זיופי
כסף שטרי של המונית הפצה ונמנעה חדישה בשיטה

המוניטרית. למערכת מזויפים
למשטרות רב סיוע ניתן  בחו"ל למשטרות סיוע
סמים מרמה, בפרשיות וגרמניה ארה"ב אנגליה, הולנד,
,,,.... . ^ , .., _ . ורצח.

^
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/

נמשך מיוחדים. בהסדרים נוספים בודקים בהפעלת
נמשכים כן העבריינים. אלבום של המחשוב פרוייקט
קלסתרונים בהכנת הקיימות השיטות לשיפור הניסויים

מבוקשים. של

עם השנה לראשונה התמודדה המסמכים מעבדת
תופעה בצבע. צילום מכונות באמצעות שבוצעו זיופים
הקרוב, בעתיד מקיפה משטרתית היערכות תחייב זו
לרעה שימוש לעשות האפשרות את לצמצם כדי
הביא מבריה"מ העלייה גל זו. מתקדמת בטכנולוגיה
נהיגה רישיונות נבדקו שבהם תיקים, של רב למספר
מדינה עם ביחסים שיפור כמזויפים. שנחשדו מבריה"מ
ביצוע לצורך שנדרש חיוני מידע קבלת איפשר זו

...... .,, .,.. הבדיקות.

 האנליטית במעבדה שנבדקו הסמים תיקי התפלגות
ליחס דומה  חשיש תיקי 200/0 לעומת הרואין תיקי 520/0

בשימוש הגידול מגמת את ומשקפת אשתקד שנמצא
" . _ ^, קשים. בסמים

מיסוד נמשך (משפטית) הפורנסית הביולוגיה בתחום
ניסיון דהיינו ,0/^4 השוואת  הגנטי הפרופיל שיטת
מומחית ביולוגי. ממקור חומר של לאינדיווידואליזציה
אמת בתיקי בדיקות בעריכת ניסיון צוברת המעבדה
ובמקביל זאת), מאפשרת הדוגמאות שכמות (במקום
מומחה דעת חוות הגשת שתאפשר הכנה עבודת נעשית
כאן, גם הקרובה. בשנה כבר המשפט לבית בנושא
מעבדה הקמת מחייבת השיטה של סדירה הפעלה

מיומן. אדם ובכוח בציוד המשאבים והקצאת

\ פסקי המחוזיים המשפט בבתי התקבלו השנה במהלך
לזיהוי המחלקה מימצאי על רבה במידה נשענו אשר דין
מימצאי סמך על בהרשעות היה מיוחד ועניין פלילי,
סיבים, זיהויי אופטית. למיקרוסקופיה המעבדה
במרכז עמדו אחרים ופריטים כפתורים תפירה, חוטי
הרשעות, כללו אחרים תיקים מקרים. באותם הבדיקות
סימנים מעבדת של נעליים עקבות זיהוי על שהתבססו
טביעות חוץ, מומחה בעזרת השנה, זוהו כן וחומרים.

הנעליים. בתוך רגליים

ב20,262 הפלילי הזיהוי מערך טיפל החולפת בשנה
כ5.50/0. של ירידה  אשתקד כ21,150 לעומת תיקים
אצבע, טביעות מעבדת בתיקי נרשמה הירידה עיקר
ותיקי המסמכים במעבדת יד כתב השוואת תיקי

סמים.
של עלייה נרשמה אלו, תיקים במספרי ירידה לעומת
כ500 של תוספת  הפוליגרף תיקי במספר כ500/0

של בדיקה תיקי כ1,000 של תוספת וכן  תיקים
כמזויפים. החשודים מבריה"מ, נהיגה רישיונות

של הגילויים במספר המרשימה הגידול מגמת
השנה נמשכת. אצבע טביעות להשוואת המעבדה
לעומת כ%6 של עלייה  לכ2,363 הגילויים מספר הגיע
ללא המתמיד, השיפור למרות אשתקד. של השיא שנת
שבה הידנית בשיטה כי אדםנ^צפוי כוח תוספת
בעתיד הגידול מגמת תיעצר £
שרק ברור כיום האוספים. [ממדי
תוכל מאל"ט) (5ח4, :\ומאטית
הגלום הפוטנציאל של <ימאלי

העבירה. בזירות עבריינים

לפיתוח המעבדה תיקי במספר נרשמה עלי*ה^^550/9
הפעילה המעבדה חמורים. בפשעים אצבע טביעות
סמויות, טביעות לגילוי חדשות שיטות מספר השנה
עם פעולה שיתוף בעקבות מקורי. פיתוח פרי חלקן
במעבדה השנה נקלטה בארה"ב ממשטרות מדענים
לפיתוח המתאימה הרבמתכתי", "הציפוי שיטת
על נמנתה מז"פ "בעייתיים''. משטחים על טביעות
בהצלחה והפעילו שניסו בעולם הראשונות המעבדות
ומשמש באנגליה, השנה שפותח כ^ס, הכימי המגיב את
דומה, כימי מגיב נייר. על סמויות טביעות לגילוי
ניסויי עתה ועובר במז"פ השנה פותח 5אמינונינהידרין,
לפענח איפשר החדישות הפיתוח בשיטות שימוש קבלה.

לדין. עבריינים ולהעמיד חמורים פשעים מספר

את רבה במידה משקף הפוליגרף תיקי במספר הגידול
הערבית. בשפה המבוצעות הבדיקות במספר העלייה
ותיקים בודקים שיבת בעקבות הן התאפשר זה גידול
שהוכשרו מומחים של שילובם ידי על הן הקיים, למערך
והן הקודמת, השנה במהלך פוליגרף לבודקי בקורס
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להגיש פעמים כמה השנה במהלך נקראה הקול מעבדת
: שונים, גורמים של דעת חוות כנגד מומחה דעת חוות

י ■ ] ממש. של מדעי בסיס ללא קביעות לקבוע שהתיימרו
י המעבדה, של הדעת חוות את השופטים העדיפו ככלל,

בתחום. המקובלים מקצועיים, כללים על הושתתו אשר
ן בחקירת השנה גם עמוסות היו הניידות המעבדות

י .:.■__■■ י ציבורי סדר ואירועי חמורים פשעים של עבירה זירות
י> י .\ איפשרה, המעבדות של המקצועית המיומנות קשים.

" ~~\ שסייעו שונים, פרטים וגילוי שחזור רבים, במקרים
) <=ל~: ^י.  י\ הנאשמים. כנגד ראיות ובהמצאת המקרים בפענוח
\ ■    ■■ י הרב והניסיון החדשים התאורה באמצעי השימוש

, """ חפציות ראיות לאיסוף הביאו במעבדות, שנצבר
י י י י י  ■  1 / חיתיות.

י, ג . ^ ■ 1 ; י
י " ■ י''^"יי" ; אוטומטית, במערכת השנה הצטיידה הצילום מעבדת

""" סרטי בפיתוח התפוקה את ניכרת במידה המגדילה
י^>_^ / ^1 ■ השנה הפעילה הרמזור מצלמות מעבדת בצבע. צילום

י* ברחבי שונות בעמדות  36  מצלמות של שיא מספר
מגדילים במעבדה שפותחו אלקטרוניים שיפורים הארץ.

ךי "■",'" ■■.■. . סרק. עבודת וחוסכים המצלמות נצולת את בהרבה

ו העברת לקראת בהיערכות ממשיך הרכוש משרד
^ ^ ליחידות מבעליו נגנב או שאבד רכוש בזיהוי הטיפול

י ~__^ ~~ שהוכנה ממוחשבת מערכת הפעלת באמצעות השטח,
יחידת אוטומטי. נתונים לעיבוד במרכז כך לשם

___. זיהוי, לטכנאי קורס בהכנת סייעה והפיקוח ההכוונה
"" הארצי. הספר בבית שהתקיים

ך7~ למומחים מקצועיות השתלמויות התקיימו השנה גם
^_ בו שהרצו הפלילי הזיהוי לאנשי מקצועי סמינר השונים

מן אורחים ומרצים המחלקה מתוך המומחים בכירי
הדפוס בנושאי מיוחד קורס שונים; ומוסדות האקדמיה

.""" המסמכים. מעבדת למומחי

 ./'■ התקבלו המעבדות בנושאי שונות מחקר עבודות
\ הנושאים: בין בעולם. המקצועית בעתונות לפרסום

מאולתרים, נפץ במטעני מרכיבים זיהוי ירי, שיירי זיהוי
■/.>.._ ועוד. סמויות, אצבע טביעות לפיתוח חדשים מגיבים

4:
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של פיתוחם נמצא סיום בשלבי  המודיעין מחשוב
יקושרו או שישולבו נוספים, מודיעיניים קבצים

הממוחשבת. המודיעין למערכת

והדרכים ההיערכות על דגש הושם  שדו? ביטחון
ממוחשבים מידע ממאגרי חומי של דליפה למניעת
ישראל, במשטרת המצויים ממוחשבים, ושאינם
מידע לביטחון וההתייחסות ההיערכות והוגדרה

 ממחשבים.

מערכת לשימוש ונכנסה נרכשה  גבולות ביקורת
יותר" ו"חכמה יעילה חדשה, ממוחשבת גבולות ביקורת
גם ניצולה מאפשרת המערכת של התוכנה מקודמתה.
ממגזרי במשטרה, משתמשים של נוספים לצרכים

שגנים. פעילות

י  י?

 /

מדווחת, הלא בפשיעה הלחימה בתחום המאמצים בצד
לטיפול מערך בפריסת המשטרתי המודיעין השנה החל
המשימות לאור הציבורי, והסדר הפנים ביטחון בנושא

זה. בתחום המתרבות והמטלות
עם המשטרתי המודיעין של הפעולה שיתוף תחום
הרחבתו עם חשיבות משנה הוא אף קיבל חוץ משטרות

ובאירופה. הארצי במטה החוץ קשרי מערך של
מאירופה לארץ והברחתם בכלל בסמים המלחמה
העדיפויות סולם בראש השנה גם עמדה בפרט, ומלבנון

בפשיעה. הלחימה של
י] ' ■

שאותרו המגמות בעקבות  ציבורי וסדר פנים ביטחון
הוחל הציבורי, והסדר הפנים ביטחון בתחום ואופיינו
בטיפול שיעסוק מיוחד מערך של ובפריסתו בהקמתו
בהיערכות לוותה המערך זרה^קמת במגזר מודיעיני
המדור וההכשרה. הנהלים הוק^ה, בתחומי. מתאימה
ההיערכות בתחום המבצעית ובעשייה בחשיבה תלב
יחידה הוקמה זה בהקשר מושא. הכוללת המשטרתית

; ; בירושלים. לפעילות מיוחדת משטרתית

*#שו ♦

¥■

בחו"ל, ישראל משטרת נציגי מעגל קשולי^^*הורחב
לפעילותו כשהדגש נוסף, נציג של צרפת הצמתלב עם
בחו"ל הנציגים משרדי בסמים. הלחימה בתחום יהיה

.. מחשוב. תהליך עברו

הפעולה שיתוף הרחבת בסימן עמדה 1990 שנת  סמים
בנושא זרות למשטרות ישראל משטרת בין הבינלאומי
הגעתם בטרם עוד הסמים בעברייני התמודדות
הסמים סוחרי של פעילותם הרחבת לאור גס לישראל,
תיקון בעקבות הארץ. לגבולות מחוץ הישראליים
החילוט" "חוק בהטמעת הוחל הסמים לפקודת
עברייני של רכוש חילוט מאפשר החוק הסמים. ביחידות
לאגירת ממוחשב מאגר נבנה זה בהקשר סמים.

סמים. עברייני של רכושם על הנתונים

של ההצטיידות המשך על דגש הושם טכנולוגיה
בקרה למערכות אמצעים פותחו השונות. המעבדות

\ : מרחוק. ושליטה
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הסירות אחת ניצנים. באירוע שנתפסו ,5 פיקולוס
אביב. תל באזור מבצעי לשירות זו בשנה הוכנסה

המבצעית היכולת לשיפור ההצטיידות תהלין נמשן
כמו חדשות, דיווח מערכות והוכנסו בשטח הכוחות של
מבצעי) דיווח (מרכז במרד"מ במחשב שימוש

כותבות. ואיתוריות
בעיקר גומי, וכדורי גז בתחמושת השימוש גבר השנה
רקע על סדר הפרות באירועי הפגנות פיזור לצורכי

לאומני.

ג.י
יי<./

■'..>■■ ■ י  ■" י ■"■ *'  י.י מבצעים
המשטרה היערכות תחומים: במספר התרכזה הפעילות
סיו>5 הפרסי, במפרץ המשבר בעקבות חירום בעת
לחימ?!לו5^^ק, הקשור בכל צה"ל מול פעולה ושיתוף

ל^געים^וכנ^ ואמצעים כוחות הקצאת
פעי? באירועי כוחות תגבור
והתל ההצטיידות בנושא שוטף

בתי*^^והפעל^^חידוו^ התמקדה הפעילות עיקר
המשטרהקנחוםי^יטחון משימות למילוי וכוחות

הפנים.

לביצוע במשטרה, הפנים ביטחון נושאי ותואמו רוכזו
והוקצו תואמו והתרעות; ידיעות בגין מונעת פעילות
באירועי לטיפול מיוחדת יחידה והוקמה ייעודיים כוחות

בירושלים. לאומני רקע על הסדר הפרות

עלה השנה  עוינת) חבלנית (פעילות פח"ע אירועי
הארץ, ברחבי והשכונות הערים במרכזי הפיגועים היקף
בסכינים. משימוש כתוצאה בעיקר הפיגועים, התרבו

הביטחון. בכוחות פגיעה נשאר המועדף היעד
ספינות חדירת השנה: שאירעו בולטים אירועים
בירושלים, הנערים שני רצח ולניצנים, לגעש המחבלים
פיגוע בירושלים, בקעה בשכונת השלושה רצח
באל החייל רצח במצרים, הישראלים של באוטובוס
שחלק למרות יורק. בניו כהנא הרב רצח בוריגי,
היו המשטרה, של אחריותה בתחום היו לא מהאירועים
ביטחון בתחום המשטרה פעילות על השלכות להם

הסדר. והפרות הפנים

השנה הפעילות התמקדה והמבצעים הסיור בתחום
רקע על בעיקר הפנים, ביטחון בנושא בטיפול

האינתיפאדה.

והשימוש העוינת החבלנית הפעילות אירועי התגברות
וכוחות אזרחים כנגד פיגועים לביצוע וקר חם בנשק
באזורי המשטרה של מוגברת היערכות חייבו הביטחון,
באזור שפעלו הכוחות היקף של ניכרת והגדלה מתיחות
המשתתפים מקרב נלקחו התגבור כוחות ירושלים.
ומיחידות הגבול ממשמר המשטרתיים, בקורסים

מכך. המשתמע כל על השטח,

התפרעות היתה אוקטובר בחודש  הגית הר אירוע
ומג''ב משטרה כוח הבית. בהר מוסלמים מתפללים של
הרוגים היו ההשתלטות במהלך כנו. על הסדר את השיב
על שמונתה בדיקה, ועדת ידי על נחקר האירוע ופצועים.

הממשלה. ראש ידי

מאתיופיה המועצות, מברית העלייה גל התגברות
כמו וחברתיות כלכליות ובעיות אחרות ומארצות
היערכות הם אף חייבו ה"אוהלים" שכונות תופעת

מתאימה. משטרתית

המשטרתית ההיערכות למיסוד המטה עבודת נמשכה
הסיוע וגורמי צה"ל עם הקשר ומיסוד חירום בשעת

בהתאם. תרגילים נערכו האזרחיים.
כמו מיוחדות במשימות לטיפול נערכו המשטרה יחידות
סמים, מבצעי לאזרחים, מגן ערכות חלוקת נושא

וכוי. המכוניות מציתי לכידת

והמבצעים, הסיור נושא במחשוב הטיפול נמשך
, . אביב. תל מוקד של מיכון מתבצע שבמסגרתו

מאובטחים, בגופים ביטחון קציני הכשרת נושא סוכם
האבטחה בתחום כמנחה המשטרה מחויבות פי על
ביטחון קציני קורס התקיים לראשונה הפיזית.

המדינה. שירות ונציבות המשטרה בחסות ארציים,

מדגם מחבלים ספינות 2 לשורותיו קלט הימי השיטור
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תפקידים ולבעלי במשטרה הבכיר הפיקוד לסגל
נדרשים.

תיאום לאישור, שוטף טיפול בוצע  מטה עבודת
לבעלי מעבר תעודות ניפוק לטיולים, נשק וניפוק
חמ"ס ואירועי פח"ע אירועי בעת חיוניים תפקידים
חלקן פורסמו, מבצעיות פקודות 35 מסוכנים). (חומרים
הושלמה חדשות. פקודות חלקן קיימות, לפקודות עדכון

המשטרה. בפקודת המבצעי החלק הכנת

סיור
העלאת בנושא מטה עבודת מצויה סופיים בשלבים
וניצול התייעלות של שילוב תוך לאזרח, השירות רמת
קביעת ידי על וזאת הקיימים המשאבים של מירבי
מיכסה (קביעת הסיור ניידות בהפעלת אדומים" "קווים
ניתן שלא ויחידה, יחידה בכל סיור ניידות של מחייבת

ממנה). קטן בהיקף לפעול

לאיתור הפעילות נמשכה השנה גם קודמות, כבשנים
(חומרים חמ"ס ערכות כמו: זיווד פריטי של ורכישה
בבתי שריפות כנגד לשוטרים נשימה ערכות מסוכנים),
תלת ותמרור בניסוי) עדיין (חלקם מחסומים מעצר,
במקום חיסכון ואיפשר ושוכלל, מוזער הציוד צדדי.

._ _^: בהפעלה. ויעילות בניידות

והטיפול הסיור הפעלת נוהל בהוצאת הטיפול נמשך
חיפה, במרחב ניסוי נערך במקביל קלות. בעבירות
שירות מתן כולל הסיור, פעילות את הרחיב אשר
ללא ברכב ושימוש לדירות בהתפרצויות טיפול לאזרח,
האוריינטציה את לשנות עשויות הניסוי תוצאות רשות.

^ , . הארצית. ברמה הקיימת

לשם והאבטחה הקשר גורמי עם מטה עבודת נעשית
קביעת לרבות מעצר, בתי למיגון אחיד מודל קביעת

משותפים. עבודה נוהלי

תכנון לשם לכדורגל ההתאחדות עם ישיבות נערכו
התחשבות תוך הכדורגל, מגרשי אבטחת של משותף
גם נדון הנושא השטח. וצורכי תקציביות במגבלות

הספורט. בנושא שדנה הכנסת, בוועדת
שדנו השונות, הכנסת בוועדות ההשתתפות נמשכה

4,714 מהם לאומניים, אירועים 7,808 התרחשו השנה
1,316 להצתות, וניסיונות הצתות 1,113 אבנים, יידויי
מחסומים), הסתה, הפגנות, (התקהלויות, סדר הפרות
לחימה אמצעי 130 תקיפות, 328 תבערה, בקבוקי 170

מכלל 700/0 מעל לרצח. וניסיון רצח מקרי 37 שונים,
כ100/0 ירושלים, באזור אירעו הלאומניים האירועים

הארץ. חלקי בשאר וכ%20 הצפוני המחוז בתחום

במגזר והן הערבי במגזר הן התרחשו סדר הפרות
יחידות כולל רבים, כוחות הוקצו כך לשם היהודי.
יחידה הוקמה בשטח. היחידות לתגבור מיוחדות
מבצע בירושלים. הסדר הפרות באירועי לטיפול מיוחדת
מרחב תוגבר השנה במהלך נמשך. תחילה" "מחשבה
הגבול, ממשמר מהמחוזות, שוטרים ידי על ירושלים
הארצי מהמטה בטרור, ללוחמה המיוחדת היחידה כולל

___ צה"ל. של תגבור כוחות וכן

עבודת בוצעה שנה כבכל  ויזומים מתוכננים מבצעים
חגי כמו: לאירועים למרחבים, כוחות והוקצו מטה
הבבא חגיגות מולד, חג הלימודים, שנת פתיחת ישראל,
שונות, צעדות מרתון, במירון, בעומר ל"ג חגיגות סאלי,
אירועים אחרים. נוספים איזכור ותאריכי האדמה יום
ובמערב במזרח וחנויות רכב כלי הצתות  מתוכננים לא
מבצעי ה"אופנוען", השודד תפיסת ירושלים, העיר

לאוכלוסייה. המגן ערכות חלוקת ומבצע סמים

ושיתוף גומלין יחסי מערכת קוימה  אישים אבטחת
ממשלה ומשרדי החוץ משרד צה"ל, הכנסת, עם פעולה
טקסי וליווי אח"מים לאבטחת עקרונות נקבעו נוספים.
בארץ. השנה שביקרו שונות ממדינות אישים לכ50
אירופה, ממזרח אורחים בארץ השנה ביקרו לראשונה
גרמניה מזרח פרלמנט יו"ר צ'כוסלובקיה, נשיא ביניהם
מגמת על להצביע ניתן זאת עם יחד הפולני. החוץ ושר
קודמת. לשנה ביחס בארץ אח"מים בביקורי ירידה
אישים לאבטחת יומית היום השוטפת הפעילות נמשכה
פי על זרות, נציגויות ולאבטחת מאובטחים ישראליים

הכללי. הביטחון שירות קביעת

היכולת לשיפור ההצטיידות נמשכה  הצטיידות
בתחמושת השימוש עלה בשטח. כוחות של המבצעית
הפועלים 7 רצח לאחר בעיקר וזאת גומי, וכדורי גז

הבית. בהר והתקרית לציון בראשון הערבים
שחולקו כותבות, איתוריות של דיווח מערכת הופעלה

18



בתכנון סיוע תוך בגופים, ואבטחה מיגון אמצעי תוכננו
הגופים לעובדי ומהימנות אופי בדיקות נערכו וייעוץ;
והערכות סקירות וכן מודיעיני מידע הופץ המאובטחים;
בתחום הנהלים ורועננו חודשו פח"ע, בנושאי מצב
שלישית אורקולית תכנית הכנת הסתיימה האבטחה;
הדרכה ערכת הכנת והושלמה מיתקנים אבטחת בנושא
לקציני קורס נפתח והרישוי; האבטחה קציני לשימוש
ומדור המדינה שירות נציבות עם בשיתוף ביטחון

הארצי. במטה אבטחה

נמשך מיגון. בנושא אורקולית תכנית הופקה  מיגון
ביקורות נמשכו המשטרה; יחידות מיגון פרוייקט
רישוי לחוק בהתאם אלקטרוניים מוקדים לאישור
במיתקנים מיגון בנושא וטיפול ייעוץ ניתן עסקים;

י ועוד. מאובטחים,

לפועל הוצאה
חדש. לפועל הוצאה חוק לפעול החל ספטמבר בחודש
ש''ח 50 בסך אגרה המשטרה מקבלת החוק במסגרת

המשפט. בית פקודת לביצוע
ומרחביות מחוזיות יחידות אורגנו שהצטברו מהכספים
רכב, כלי ו24 שוטרים ב120 המשטרתי המערך ותוגבר

הארצי. במטה לנושא, מיוחד מדור הקמת כולל

מאסר פקודות של לפועל הוצאה ""
מאסר המשפטפקידות מבת* לפועלתוצאינתקבלו

1990198919901989

47,12350,20149,00554,928קנס
506,344363,301443,153382,183חוב/מזונות

24,52924,97923,78624,911הבאה

הגל 577,996438,481515,944462,022סן

ימי שיטור
בים במשימותיהן המשיכו הימי השיטור יחידות
שמירת כללה הפעילות סוף. ובים כינרת בים התיכון,
לסירות, סיוע ומתן הצלה ובמעגנות, בחופים הסדר
טיפול ביס, נעדרים חיפוש במצוקה, שחיינים גלשנים,

החוק. ואכיפת ישראליות ביאכטות
במנועי המונעות ,5 פיקולוס מדגם סירות שתי נתקבלו

מעצר, בבתי לבקר הכנסת חברי סמכות של בסוגיות
תושבי לרבות היתר, ללא זרים בעובדים הטיפול
יהודה, מאזור חקלאיות הברחות חוץ, ותושבי השטחים

ספורט. ובעיות עזה וחבל שומרון

הקשר ומחלקת "בזק" עם משותפת עבודה נעשתה
ונוהל תכנית פי על ,100 לקו הפלאפונים חיבור בנושא
לדווח המסוגלת האוכלוסייה הורחבה ובכך מוסדרים
בהם שאין מאזורים גם אמת, בזמן אירועים על
נוספת, משותפת עבודה החלה לאמור בנוסף טלפונים.
שיזהה במכשור המשטרה מוקדי את לצייד שמגמתה

מבצעית. חשיבות בעל שהוא דבר הפונים, את

אחידה מסגרת קביעת לשם מטה בעבודת הוחל
(מירוצי שונים מירוצים לקיום הנוגע בכל ומחייבת
שלהם הגורמים בשיתוף וכו') מכוניות מירוצי סוסים,

. .  לנושא. נגישות

הנוגע בכל השידור רשות עם הפעולה שיתוף הורחב
וכן מרוכזים מבצעים תוכננו הערבי; במגזר לגבייה
יחידה הקמת של אפשרות לבחינת מטה עבודת החלה
זו. בסוגיה טיפול לשם הרשות, חשבון על אופרטיבית,

התעסוקה, שירות עם משותפות פעולות התקיימו
ללא עובדים המפעילים מעסיקים לאתר במגמה
הנחיות נהלים, נכתבו בהתאם. נגדם ולפעול היתרים

_/ י ופקודות.

ורישוי אבטחה
בהעמקת הרישוי פעולת התמקדה השנה גם  רישוי
כנסים ארגון ידי על בדבר, לנוגעים המקצועי הידע

.■ מקצועיות. והרצאות
עבור עסקים, רישוי בנושא אורקוליות תכניות הופקו

והמרחביים. המחוזיים הרישוי קציני
בנושא לחידושים המתייחס חדש, נשק רישוי נוהל הוכן

נשק. רישוי
רישוי בנושא הפנים משרד עם הפעולה שיתוף נמשך

למיניהם. הרישיונות מחזיקי בהכשרת וייעוץ נשק

האבטחה למערך עיון ימי נערכו  ומיתקנים אבטחה
וניתן מאובטחים גופים של ביטחון ולקציני המשטרתי
נערכו הביטחון; קציני שיזמו והדרכה עיון לימי סיוע
המאובטחים; הגופים במיתקני ותרגילים ביקורות

19



שופצה הסירות אחת ניצנים. באירוע נתפשו אשר בנזין,
אביב. בתל לשירות והוכנסה

השיטור לשוטרי מקצועיים ואימונים הדרכות נערכו
בים. מטווחים לביצוע דגש מתן תוך ולמתנדבים, הימי
ספינה. כמפעילי מתנדבים ו21 שוטרים 3 והוסמכו נבחנו

^■

בטיחות
החוק אכיפת ידי על התבצעה ארצית בטיחות פעילות
תכניות בדיקת הציבור: שלום לאבטחת הקשור בכל
אצל פתע בדיקות רישוי, טעוני עסקים בדיקת בנייה,
בתכניות טיפול הדרישות, ביצוע ואבטחת עסקים בעלי
עם וקשר המשטרה ליחידות שוטף ייעוץ שנבדקו,
ואמצעים בטיחות נושאי לתכנון שונים גורמים
בתי 57 מלון, בתי 64 נבדקו החולפת בשנה לאבטחתם.
חנויות 44 לילה, מועדוני 31 שמחות, אולמות 67 קולנוע,
אולמות ו29 כדורגל מגרשי 7 מ"ר, 500 מעל ששטחן
י י ■:■/  ■ ספורט.
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חיים בעלי
לעבודת המותאמים מגרמניה, סוסים 12 נרכשו השנה
מבצעית לפעולה והוכנסו אומנו הוכשרו, משטרה.

 חדשים. כלבים
שונות, ברמות והשתלמויות קורסים הדרכות, בוצעו
ולהרחיב להעמיק במטרה והכלבנים, הפרשים במגזרי

והתיאורטי. המקצועי הידע את
מבצעית כזרוע השנה הופעלו השירות כלבי בסיסי
2,801 נערכו אחרים. משטרה לכוחות ומשולבת מסייעת

שלהלן: הפירוט לפי מבצעיות, פעולות
נתפסו שבעקבותיהן פעולות, 1,742  הסמים בתחום
סמים וכן חשיש ק"ג כ13 הרואין, סס ק"ג 3 מעל

אחרים.
בגילוי סייעו שבחלקן פעולות, 248  הגישוש בתחום

נמלטים. עבריינים שהם מבוקשים, 133

פעולות. 672  הנפץ חומרי בתחום
.139  וכר) סיור גוויות, (זיהוי נוספות פעולות

על בעיקר ציבורי, סדר באירועי וסוסיהם פרשים הופעלו
ועוד. כדורגל, במגרשי רחצה, בחופי לאומני, רקע
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לה מע

בודדים ושל חוליות של חדירה ניסיונות נמשכו
מהים, חדירה ניסיון הוא ביניהם כשהבולט מהגבולות,
הרג פיגוע ביצוע לצורך השבועות, בחג ניצנים בחוף

המוני.

קריאות ב64,221 לטפל נקראו ישראל משטרת חבלני
כן חשוד. לרכב קריאות ו19,106 חשוד לחפץ אזרחים
בהתאם ביטחון, סריקות 615,302 החבלנים ערכו
ביעדים פיגועים לסיכול החבלה מערך להיערכות

לפיגוע. המיועדים

בהיקף העלייה נמשכה  פליל* רקע על פיגועים
מן רבים השנה). אירועים 349) פלילי רקע על הפיגועים
קונדס, ומעשי בריונות רקע על בוצעו הפיגועים
חזיזים וגז, עשן רימוני השלכת ידי על המאופינים
רימונים 19 הושלכו יותר הקשים וזיקוקין..באירועים

חבלה. מטעני 39 והוטמנו רסס

כשנת נקבעה 1990 שנת
לנו'! דגש ניתן השנה במהלך

ומיומנות* רמתם את להעלות
נבחרי? בנושאים המשטרה חבלני

להשתלמויות* בנוסף וזאת מרחב,
על החבלנים, לכל השנה כל במשך הנערכים מקצועיים
שיעורים לשלב המאמץ נמשך המקצועית. רמתם פי
אימון עזרי ולשפר מקצועיים בנושאים ממוחשבים
חבלה בנושא הדרכות מתן על דגש הושם קיימים.
תרגילים. בוצעו וכן רמותיו כל על המשטרתי למגזר
במוסדות העיינות לנושא ניתנה מיוחדת חשיבות

שלוחותיו. כל על החינוך
אחד להיות ממשיך לחבלן אמצעים ושיפור פיתוח נושא
השנה החבלה. מערך בפעילות העיקריים התחומים
את לצמצם שנועדו רבים, שיפורים ברובוטים הוכנסו
רובוטים של חדש דור בייצור הוחל התקלות. שיעור
הרובוטים לפריסת ההיערכות להשלמת "במבי", מסוג
לחבלן, האישי המיגון נושא מחדש נבחן הארצי. במערך
בתחום שפותחו חדישות טכנולוגיות של ניסויים כולל
לשפר במטרה חדישים, תקיפה אמצעי גם נבחנו זה.
הפיצוץ אפשרות הקטנת תוך מטענים, ניטרול יכולת

הסביבתי. והנזק

משמעותי שינוי חל השנה  לאומני יקע על פיגועים
המפרץ אירועי לאומני. רקע על הפיגועים ואופי בהיקף
החבלנית הפעילות במגמות לשינוי ישיר באופן תרמו
ארגוני הקצינו במקביל המדינה. בתחומי העוינת
אירעו סה"כ משמעותית. בצורה הפיגועים את החבלה
קודמת. שנה לעומת %5.7 של עלייה פיגועים, 3,584 השנה
תבערה, בקבוקי השלכת של פיגועים 1,039 אירעו השנה
. כ0/"7.3 של ירידה  הקודמת בשנה 1,121 לעומת
דקירות היו: רב נפגעים להיקף שגרמו חמורים פיגועים
העיקרי היעד חבלניות. ותקיפות בנשק ירי סכין,
נהרגו 30) ואזרחים הביטחון כוחות היוו אלו לפיגועים
יהודה, באזורי המקומית האוכלוסייה גם נפצעו). ו180
ו195 נהרגו 192) אלו לפיגועים יעד היוותה ועזה שומרון
פעולה לשיתוף החשד רקע על הן בוצעו הפיגועים נפצעו).
המוסר כנגד עבירות רקע על והן הביטחון כוחות עם
חיסול רקע על היו מהפיגועים וחלק ייתכן והדת.

חשבונות.
בעיקר לרכוש, נזק גרימת של המגמה נמשכה השנה גם
חקלאיים בשטחים וחבלות (854) הצתות באמצעות

הירוק. הקו בתחום בוצעו האירועים רוב ומיוערים.
שאירעו הפיגועים בהיקף משמעותית עלייה חלה השנה
כ81.90/0 של (עלייה שונים חבלה מטעני מהנחת כתוצאה
בתחום בוצעו אלו מפיגועים כשליש אשתקד). לעומת
חזרה על מצביעים אלו ממצאים וירושלים. הירוק הקו
פיגועים לביצוע המופנות מגויסות, חוליות לפעילות

המרכזיות. בערים אדם הומי ביעדים

1990  1988 בשנים פיגועים
פ>נוע*ם מס'

4000^

1989
1990
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ספר בתי הבריאות, משרד התחבורה, משרד תאונות,
המיוחדות) התנועה (יחידות ית"מ מתנדבי רבים,
נעשה וכן הסברה על דגש הושם במבצעים ואחרים.

ובמסוקים. שכורסמוי ברכב נרחב שימוש

קיימים וכיום המיכון, מערכת הורחבה הפיתוח בתחום
השימוש הורחב תנועה. לשכת בכל ומדפסת מסוף
של חתכים ביצוע המאפשר הממוחשב, הנתונים במאגר
במגמה מבעבר. יותר גדולות פירוט ברמות נתונים
מצלמות נרכשו והמקצועיות, האכיפה רמת את להעלות
מהירות, למדידת אלקטרוניים מכשירים נוספות, רמזור
אישיות ערכות ונופקו בניידות לאכיפה וידאו מכשירי
כן התנועה. לרכב סריקה ופנסי לסיירים פנסים לבוחנים,
אלכוהולמטר הכנסת ניסוי סופי בשלב נמצא
שונים מחקר גורמי עם מחקרים בוצעו אלקטרוני.
בנושא הטכניון בעזרת מחקר ביניהם אכיפה, בנושאי

רמזור. מצלמות השפעת

1990  1980 ונפגעים דרכים תאונות

80 1982 1 984 1 986 1988 1990

1990  1980 והרוגים קטלניות תאונות

500 

400 

300

חוקי באכיפת מטפל ישראל במשטרת התנועה מערך
הדרכה בתחום וכן דרכים תאונות בחקירת התנועה,
על ופיקוח לאכיפה המערך אחראי זו במסגרת והסברה.

הבינעירוניים. ובכבישים העירוני בתחום התנועה

מתנדבי של סיוע יחידות גם מופעלות התנועה במערך
בדרכים זהירות מדריכי (ית"מ), האזרחי המשמר
מופעל וכן תעבורה, ותובעי (זה"ב) ספר בבתי
רמזור, מצלמות כמו משוכלל אלקטרוני מכשור

;■. ופו'. אלקטרוני) מהירות (מד ממא"לים

בתאונות ללחימה המערכתית הפעילות במסגרת
שיתוף קיים השונות, הממשלה רשויות של הדרכים
התחבורה/המינהל משרד עם המשטרה של פורה פעולה
משותפים, במבצעים המתבטא בדרכים, לבטיחות
ואמצעים ציוד רכישת ייחו^ים^מימון בפרוייקטים

המשטרה. עבור

של עלייה אמנם חלה 1990 ונפגעים?*3שנת תאונות
הקודמת, השנה לעומת הדרכים תאונות במספר כ0/"8

כדלהלן: פחתה והנפגעים לתאונות חומדת אך

1

1960 1962 1984 1966 1988 1990 שטל

ירד הקטלניות הדרכים תאונות מספר .
ב1989). 419 לעומת ב1990 370) בכ12/0

ב1990 הרוגים 424) בכ%11 ירד ההרוגים מספר .
ב1989). 477 לעומת

בממוצע: מראים זו בשנה והנפגעים התאונות נתוני

בתאונת מעורבים היו בישראל רכב כלי 100 מכל 3 .
נפגעים. עם דרכים

דרכים בתאונת מעורבים היו נהגים 1,000 מכל 10 .
נפגעים. עם

נהרגו. דרכים תאונות נפגעי 100 מכל 2 .
תנועה דוחות כ760,000 השנה נרשמו האכיפה בתחום
דוחות %19.9 (מתוכם התעבורה חוקי על עבירות בגין

בתנועה). עבירות על דוחות ו80.10/0 חניה
שוטרים חלק נטלו שבהם תנועה, מבצעי מספר נערכו
למניעת הלאומית המועצה האזרחי, המשמר ואנשי
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חודשים לפי 1990  1989 דרכים תאונות

יו;

א 1400■
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*1989 בשנת תושבים 100,000 ל דרכים בתאונות הרוגים שיעור

יפן
נורבגיה

שבדיה

אנגליה

הולנד
ישראל
איטליה
גרמניה

דנמרק
שוויץ

פינלנד
צרפת

אוסטריה

בלגיה

11>'1111^|)">י11 9.0

♦ # 11 # 11 11 ## # ' 9.1
ן'יןן'י*"ןן'יןן'יוו"וו'יוו'1!!1^ 9.2
♦ *11* ♦ *11* ♦ *||* .!!* י||י '||* *11 96
11111111111111111111|"11 105
11111111111111111111111 114
#י11 1111111111111111111111 129
י^יו!'1!)'* 1111111111111111111 135
ן<1111111111111111111111111111 14.4
111111111111111111111111111111 > 15.1
^^♦♦ י11111111011 י*' 111111111111111 187
111111 י)"!' 1111111111111111111111111111 19.0
11111111111111111111111111111111 י|י 1111 '| 19.9

1990 ספטמבר לוקסמבורג, 01חם011חו16ח1 3131131(03 ח0ו81ודוו10ח1 מתוך .
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תיקה קשר

ממוחשבת. טלפונים ומילואת אוויר

הקשר לשיפור פעולות נעשו השנה גם  קווי קשר
הותקנו פנים; ושלוחות ישירים קווים הותקנו הקווי:
מרכזיות הותקנו ; פנימה) ישיר (חיוג חי"פ מערכות
מערכות הותקנו משטרה; יחידות ב3 אלקטרוניות

שונות. ביחידות יהלום מסוג חדישות טלפון

לפרוייקט מכרז והוצא המפרט הושלם  מברקה
במערכת המברקה; מערכת להחלפת "מיכל"
מיליון כ2.5 השנה עברו המשטרה של הטלפרינטר
הקשר במשרדי המותקנים במסופים מברקים;
מיליון בכ1.3 טיפלו שליטה) (מרכזי ובמשל"טים

מחשב. שאילתות

הדרכה ניתנה קשר. קורס סיימו חניכים 23  הדרכה
. קשר בנושאי שונות במסגרות שוטרים לכ3,000

וח

גיסא. מאידך האירוע של מהיר לחיסול ולהביא

מחסום לשימוש הוכנס לאחרונה  דרגים מחסומי
הדוקרנים של הפעולה מנגנון שונה שבו משופר, דרכים
פיתוח עבודות נעשות במקביל האמצעי. ממדי והוקטנו

מיוחדים. לצרכים נוספים חסימה אמצעי של

ונבחנים חדשים אמצעים פותחו  מיוחדים אמצעים
בתחומי המיוחדות היחידות עבור קיימים אמצעים
חדירה תאורה, התרעה, אמצעי ולילה, יום תצפית

ועוד. ירי, הסוואה, טיפוס, חסימה, ופריצה,

ורצח חטיפות בעקבות  נעדרים ואיתור גופות חיפוש
נעשו האחרונה, בתקופה שאירעו וחיילים אזרחים של
אחרים, וגורמים צה"ל עם בשיתוף מאמצים, השנה
כן קבורות. גופות לחיפוש מתקדמים אמצעים לפיתוח

נעדרים. של חיפוש תורת וגובשה נלמדה

: הבאים בתחומים פעל והאלקטרוניקה הקשר מערך

ברחבי גל" ה"רב מערכת הופעלה  סיגל תכנית
הקשר מערכות החלפת כללה ההפעלה הצפוני. המחוז
נפת (למעט הצפוני המחוז ויחידות מג"ב יחידות בכל
ניהול מרכז הופעל רכב; כלי כ600 והתקנת שומרון)
על מרחוק בקרה המאפשר הארצי, במטה ותחזוקה
של ב' שלב בביצוע הוחל גל"; ה"רב מערכת פעילות
תל במחוז ממסרים אתרי 5 הקמת שעיקרה התכנית,

המרכז. ובמחוז אביב

הקשר שיפור לתכנית בהתאם  קשר עבודות
הפעולות ובוצעו תוכננו השוטף, התקציב במסגרת
וחדרי ובקרה שליטה מיתקני והתקנת בנייה הבאות:
ואנטנות תרנים הקמת משטרה; יחיז#ן ב34 מכשירים
ב9 כריזה מערכות מ'^3\רח^התקנת יחידות ב18

לסייר קשר ערכות ויוצרו פותחו תז^{, משטרה* יחידות

מח

וגורמים במטה המקצועיות המחלקות עם בשיתוף
נמשך המשטרה, משרד מדען לשכת כולל אחרים,
אמצעים ויישום מחקר פיתוח, עבודות של קידומן

המשטרה. לעבודת חדשים
דגש מתן חייבו הסדר והפרות האיבה פעולות התגברות

כדלקמן: הציבורי, הסדר השלטת לנושאי מיוחד

קסדות מגן, אפודי של הפיתוח נמשך  מיגון אמצעי
השוטר של המיגון רמת להעלאת נוספים, ואמצעים
חם. ונשק גזים תבערה, בקבוקי אבנים, יידויי בפני

הרכב. מיגון לשיפור פעולות גם נערכו

וניסויים פיתוח נמשכים  ותחמושת לחימה אמצעי
גומי, קצף, מים, כמו: ללחימה חדשים אמצעים של
לצמצם האמורים ורעש, תאורה מדמיע, גז צבע,
גיסא מחד הסדר מפירי אל שוטרים של התקרבותם
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רכב כלי בתפיסת לסיוע מג"ב כוח הוקם  רכב גניבות
הצלחות ליחידה הביטוח. חברות עם בשיתוף גנובים,
המרכז. באזור בעיקר גנובים, רכב כלי בתפיסת רבות

רכב. כלי 2,051 נתפסו כה עד

13 נוספו תוגבר. במג"ב החבלנים מספר  חבלה
במקומות עזה. ולחבל ושומרון יהודה לאזור חבלנים
הרבים. השטח לצורכי המתאים חבלה מערך הוקם אלו
מגלי רובוטים, 8 הכולל חדש ציוד נקלט זה למערך
לצורך לחבלנים אישי וציוד רכב כלי ציד, רובי מתכות,
המצוי לחבלה, הספר בית הפעילות. של יותר טוב ביצוע
וביצע חבלנים הכשיר החילי, האימונים בבסיס
משטרתי. הכלל החבלה למערך מקצועיות השתלמויות
החבלה מערך ידי על טופלו בשטחים האירועים במהלך

תבערה. בקבוקי ו1,020 חבלה מטעני 131 זו בשנה

ב8 ל" פרוייק^^ג הופעל השנה  קשר
הכנויז^ןר^! ונעשות יחידותיו, כל
והמרכז. אביב תל בתחום ליחידות

51(8רכות הותקנו מג"ב יחידות במספר
יי רכש נמשך השנה גם כיום, המצויות מהחדישות שהן
^ןןנט*^מהלך מג"ב ביחידות הקשר תשתית ושיפור
של רב במספר השליטה שולחנות והוחלפו שופרו השנה
לקציני המתקדם בקורס קשר קציני 2 הוכשרו יחידות.

הנדסאי. תעודת למסיימים שהקנה בצה"ל, קשר

בשנה גס בהתעצמותו המשיך ההדרכה מערך  הדרגה
הכשרות ענף הוקם חורון בבית החילי הספר בבית זו.
את מג"ב פלוגות כל ביצעו השנה גם מקצועות. ומדור
לקציני מבצעי כושר מבחני ובוצעו המרוכז האימון
בתחומי אומנו מג"ב מסגרות כל מג"ב. ושוטרי
בוצעו בתחמושת. צמצום תוך השונים, הפעילות
ברמות בצה"ל ההדרכה מערך במסגרת הכשרות
בכל הדרכה ספרות הכנת ארגון הושלם השונות.
הוכשרו מג"ב שוטרי כל מיתקן. של לדרג עד היחידות
גוף אימון השתלמויות והתקיימו אב"כ, בתרגולות

במג"ב. השוטרים למערך
ראשונים מקומות ב4 מג"ב זכה המשטרה באליפות
במקומות הגבול משמר זכה כן השונים. במקצועות

בקליעה. צה"ל באליפות ראשונים

לביצוע מבצעית זרוע משמש (מג"ב) הגבול משמר
הציבורי הסדר על בשמירה פנים, ביטחון תפקידי

והסדר. החוק באכיפת משטרה ליחידות ובסיוע
במקביל השנה, גם נמשך החיל התארגנות תהליך
על השמירה הגברת במדינה. שהתרחשו לאירועים
העדיפויות, סולם בראש שוב הועמדה הפנים ביטחון
הפעילויות במיגוון גם החיל השתלב ובמקביל

קלאסיים. משטרתיים בתחומים
אף גדול בהיקף כוחות הקצאת חייבו רבים אירועים
הפרות אירועי וביניהם: שעברה בשנה שהוקצו מאלו
יהודים נפגעו שבהם עוינת מפעילות כתוצאה סדר

ואירועים. חגים הערבי; במגזר שביתות וערבים;

האחרונה בשנה שהיה מחדש הארגון  מבצעים
עזה ובחבל ושומרון יהודה באזור מג"ב פלוגות בתגבור
האחריות בתחומי ומסיבית רחבה פריסה איפשר
מג"ב פלוגות מערך התגובה; זמן את וקיצר ובאירועים
למחוז ישירות הוכפף וחלקן מחדש, אורגן בירושלים
מחוזית עתודה פלוגת אורגנה הבית. הר ירושלים/יחידת
נמצאת נוספת ופלוגה לירושלים מהצפון שהועברה

הקמה. בשלבי
התפר") "קו (מפקדת משימתית מפקדה הוקמה
כולל. הגלבוע, ועד בצפון ממגל הירוק, הקו בתחום
משמר משטרה, כוחות באמצעות פעלה זו מפקדה
עוינת חבלנית פעילות למניעת צה"ל ויחידות הגבול
מחודשת, מצב הערכת לאור חקלאיים. נזקים וגרימת

המפקדה. פעילות זה בשלב צומצמה

לטיפול מיוחדת מפקדה הוקמה  הצתות מניעת
טבעי. ובחורש חקלאיים בשטחים הצתות במניעת
המטפלים האזרחיים הגופים כל את ריכזה זו מפקדה
הטבע שמורות רשות קק"ל, אש, כיבוי ביניהם: בנושא,
באמצעות בוצעה המניעה והדרום. המרכז הצפון, באזור
של קפדניות ובדיקות בעייתים באזורים סיורים

אלו. באזורים למיניהם משוטטים
421 מתוכן שריפות, ב1,071 מג"ב יחידות טיפלו סה"כ
דרום. במג"ב הצתות ו650 צפון במג"ב שריפות
,(425) רשלנות ,(216) הצתות היו: לשריפות הגורמים

.(240) ופלילי (190) צה"ל אימוני
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נוספים חובשים 22 הוכשרו השנה במהלך  רפואה
על דגש תוך הקייס, למערך השתלמויות ובוצעו
הושלמה הקרבית. הרפואה בתחום חידושים
הפעילויות במסגרת ליחידות. רפואי בציוד ההצטיידות

מג"ב. שוטרי 810 נפגעו השונות המבצעיות

ברמת השוטר להצטיידות פעולה במסגרת  אפסנאות
לוחם לכל אישיות חרמוניות נופקו והיחידה הפרט
צוידו וירושלים עזה חבל שומרון, יהודה, פלוגות במג"ב;
יריעות הכולל אש, חסין וציוד אש חסינות בחליפות
פנסי לשימוש הוכנסו אישיים; אש כיבוי ומטפי
החלפת פרוייקט צ'ארג'ר'; 'מגא ופנסי 'מגאלייט'
במרבית ביצוע; בשלבי נמצא במפקדות משרדי ריהוט
חמה לשתייה אוטומטיים מכשירים הוצבו מג"ב בסיסי
קיימות. שקמיות ושופרו חדשות שקמיות הוקמו וקרה;

תנאי לשיפור מג"ב יחידות בכל שיפוצים בוצעו  ב*נו>

שומרון ביהודה, הארעיים המבנים שופצו המגורים;
שיפוץ עבודות בוצעו מג"ב יחידות בכל עזה; וחבל
נוספת פלוגה הוקמה החיים; רמת לשיפור ותחזוקה
בבסיס הבינוי עבודות נמשכות בנוסף צה"ל. במימון

בעזה. המושל ובית אבודיס קלקיליה,

55 הורדו חדשים, רכב כלי 66 התקבלו השנה  תחבורה
מזגנים הוכנסו לשימוש, ראויים ושאינם ישנים רכב כלי

.118 מתוך 85  בפוליקרבונט ממוגנים רכב לכלי

החקלאי המגזר פעילות נמשכה  היישובים משמר
מהיישובים חקלאי וציוד חקלאיות גניבות למניעת

החקלאיים.
בתחום בעבירות בטיפול גם סייעו הסיור צוותי

הפלילית. והמניעה הביטחון

נמשכה  במדים) (מתנדבים המתמי"ד יחידת
זו יחידה במסגרת במדים מתנדבים של הגיוס פעילות
במספר הגידול עקב היזומה הפעילות והוגדלה
מג"ב מתנדבים, 466  צפון מג"ב כלהלן: המתנדבים
מתנדבים. 432  גיוס ובהליכי מתנדבים, 505  דרום
שעה עד 1500 משעה המתבצעת אלו, יחידות פעילות
במסגרת החשיכה. בשעות שטח כיסוי נתנה ,0200

ערכות בחלוקת הצוותים סייעו החקלאי, המגזר פעילות
החקלאי. המגזר לתושבי האב"כ

עזה מג"ב במפקדות התיקנון הושלם  אדם גוח
שכר, תוספת לקבלת שוטרים 200 הוכשרו וירושלים,
לאלה במג"ב תפקידים בעלי של שכרם הושווה ובכך
ביטחון (רכזי הרב"שים אוכלוסיית המשטרה. של
הרמה להעלאת הכשרות היא גם עברה שוטף)
ובדרגות בשכר תיגמולם שאיפשר דבר המקצועית,

מקצועיות.
בחלקם חובה, שוטרי בקליטת מג"ב המשיך השנה גם

^ חדשים. עולים

מיושמת במג"ב הפסיכולוגית המערכת  פסיכולוגיה
בביצוע הדרכה לצוותי סיוע הבאים: במישורים
ההדרכה בבסיס וקצינים מ"כיס לקורסי גיבושים
בעייתיים מג"ב בטירוני וטיפול חורון בבית החילי

הנפש. בריאות קצין טיפול במסגרת

זו בשנה טיפלה במג"ב החינוך מערכת  חיגון
4 התקיימו וקצינים. שוטרים של השכלתם בהעלאת
100 בהם והשתתפו לבגרות כיתות של מחזורים
ביצוע נמשך ההשכלה למערך בנוסף וקצינים. שוטרים
על דגש ניתן שבמהלכן האימון, במסגרות חינוך סדרות
השונות ברמות סדנאות בוצעו כן מג"ב. קרב מורשת
בנושאים הסברה וחוברות עלונים הוצאו בידור. ומופעי
ו3 החיל לקציני כנסים 3 נערכו השנה במהלך שונים.
אירועים נותחו אלו בכנסים קצינים. שאינם למי כנסים

בולטים.

ספר כתיבת להמשך דגש ניתן זו בשנה  הסטוריה
7 הקמתו. מאז החיל קורות את המתאר מג"ב,

החיל. לצורכי והותאם הורחב הרווחה מערך  רווחה
תנאי ושופרו נזקקים לשוטרים רווחה שירותי ניתנו
השכולות המשפחות עם הקשר נמשך שירות.
הוצאו החייל למען האגודה עם בשיתוף והגמלאים.
הוצאו כן כמו הקיץ. במהלך חובה שוטרי 660 לנופש

קבע. אנשי של משפחות 70 לנופשונים

מחט"ב בכל תוקנן האחרונה בשנה  הציבור תלונות
מהיר טיפול שאיפשר דבר ציבור, תלונות קצין תקן

בתלונות. יותר
79 נמצאו: (מתוכן תלונות 183 במג"ב טופלו סה"כ
הובררו לא 24 הוכחו, לא 28 מוצדקות, לא 43 מוצדקות,

פלילי).  ו6 מג"ב נגד תלונה נמצאה לא 3 , תום עד
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כולל האדם, כוח מחשוב השנה הושלם מג"ב מחשוב
חדשה תוכנה הוכנסה המודיעין מג''ב;בתחום יחידות כל
הכנה עבודת נעשית זו בשנה נוספים. מפעילים והוכשרו
הסטטיסטי לדוח מג"ב פעילות נתוני להכנסת
\ , : המשטרתי.

_.י^',

התאפיינה השנה  בטרווי ללוחמה המיוחדת היחידה
ובסיוע העוינת החבלנית הפעילות מניעת בהמשך
בתחום גם מבוקשים. בלכידת הביטחון ולכוחות לצה''ל
בולטות משטרתיות פעילויות היחידה. הופעלה הפלילי
עבריינים ובלכידת הבית הר באירועי בסיוע היו נוספות
כושר על לשמירה היחידה אימון נמשך בנוסף מסוכנים.
חדיש לחימה בציוד הצטיידות תוך גבוה, מבצעי

הישן. הציוד ובשיפור
מקום היחידה השיגה המשטרה, אליפות במסגרת

' ולבנות. לבנים הקליעה באליפות ראשון

. /:::. 
^

/

/'■■ ,

\.\

■>

השנה  (בא"ח) חורון בבית החיל* האימוגים בסיס
נוספו בבא"ח; המדורים תחומי בכל העשייה נמשכה
שומרון יהודה, באזור למג"ב ''מיוחדות" יחידות אימוני
לאור; להוצאה תמלילים מעבדי 2 נוספו עזה> וחבל
הכשרת הורחבה הגיבושים; מתכונת מחדש הוגדרה
כולל וההשתלמויות, הקורסים לכל גופני אימון
לטירונים; אתיקה סדרות הורחבו מגע; קרב השתלמות
מערכי כולל במדורים, יסוד תיקי מחדש ונכתבו חודשו
לפלוגות הניתן החינוך סל הורחב תרגילים; ותיקי שיעור
נושא הורחב האחרות; האימון ומסגרות הטירונים
ולמסגרות הפיקודיים לקורסים משטרה" "תפקידי
יחידות של אימונם נמשך כן ולמ"כים. לקצינים השלמה
הוקם המחזורים; מספר הגדלת תוך ישראל, משטרת
מודיעין הדרכת תכנית ועובדה הדרכה פיתוח צוות וגובש
הבסיס בבא"ח;במסגרת אימון ומסגרות מודיעין לרכזי
המשטרה ממגזרי שוטרים הדרכות שבוע בכל מועברות

לצה''ל. וכן השונים

/

י ■י./
'.■■ /י<

ד  ^^ ■י

1 . י ^ ^.
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מרכזי באמצעות והעיר, השכונה ברמת הביטחון
יחידות באמצעות התנועה בתחום  כ150/0 ההפעלה;
באמצעות הסיור, בתחום  כ110/0 (ית"מ); התנועה
 כס/50 (מתמי"ד); במדים המתנדבים יחידות
 כ30/0 הקהילתי; והסיוע ההסברה הגיוס, בתחום
המתנדבים יחידות באמצעות העבריינות, מניעת בתחום
החילוץ, בתחום  כ10/0 (ימע"ר); עבריינות למניעת

והתיירות. הימי השיטור

האזרחי במשמר הפעילות תחומי

עבי"גוו* 0ני'>יי ותיירות ימי שיטור חילוץ,
גיוס קהילתי, סיוע

המש

תנועה
ביטחון

^ ■ ./' . י ■  .  ,^ 

חל השנה במהלך  המיוחדות המתנדבים יחידות
ההכשרות הורחבו המיוחדות, ליחידות בהתנדבות גידול
נעשה מיוחד מאמץ הקליטה. הליכי וזורזו והקורסים
המיוחדות), התנועה (יחידות לית"מ ההתנדבות בתחום
התרחבו כן מתנדבים. 2,216 ובהן יחידות ל65 שגדלו
יחידות 55 ומנו במדים) (מתנדבים המתמי"ד יחידות
מתנדבים ו948 העירוני במגזר מתנדבים 2,468 ובהן

הגבול. משמר במסגרת הכפרי, במגזר
(ימע"ר) עבריינות למניעת יחידות 17 פעלו השנה במהלך
128 ובהן (יש"י) ימי שיטור יחידות 6 מתנדבים; 278 ובהן
מתנדבים; 290 ובהן קהילתי לסיוע יחידות 11 מתנדבים;
אחת תיירות יחידת מתנדבים; 89 ובהן חילוץ יחידות 3

מתנדבים. 58 ובה בירושלים

המשולב התנדבותי, לאומי ארגון  האזרחי המשמר
לפעילות מסייע  שוטרים ידי על ומופעל במשטרה
השכונתיים ההפעלה בסיסי באמצעות המשטרה
מתנדבים של מיוחדות ייעודיות יחידות ובאמצעות
עבריינות. ולמניעת והרכוש הסדר הביטחון, על לשמירה

מטפח קהילהמשטרה לקשרי היחידה באמצעות
הקהילה עם המשטרה קשרי את האזרחי המשמר
חלשות ובאוכלוסיות חברתיות בבעיות לטיפול ומסייע

המשטרתית. האחריות תחומי במסגרת ופגיעות

המשמר של חליפי ארגוני מודל אושר 1990 במהלך
ומתן הפעלה בסיסי בפריסת שכלול הכולל האזרחי,
במתנדבים. ולטיפול להפעלה לגיוס, מחודשת תנופה
ובשיתוף השנה בתום הופעלו הראןגןנים ההפעלה מרכזי

והעיריות. המקומיות עכודורשמות פעולה

ארצית הסברה בתכנית קספע46.שולבה מרכזי בני'#
לטלויזיה שירות תשדיר הכנת שכללה קף,
הזמן "זה הכותרת כ^תחת 15,000 הפצת ולרדיו,
בכל פרסומים הארץ, רחבי בכל האזרחי" למ*?מר
הארצית ברמה דוברות ייזום המקומית, העתונות
ושימוש לערים הסברה סרטי הפקת והמקומית,
מינהלות הרשויות, של ופרסום תקשורת באפיקי
7^' ^ . ועוד. מקומיים, וועדים שכונתיות

החרפת עם גבוה להילוך נכנסה וההסברה הגיוס תנופת
עלייה והניבה השנה, סוף לקראת הפנים ביטחון מצב
וזירוז והאימון ההדרכה פעילויות הרחבת בהתנדבות,

והחירום. הכוננות כיתות מערך של המחודש הארגון

שרק המתנדבים, במצבת עלייה התחילה השנה באמצע
נמצאים ורבים מאחר בנתונים, ביטוי לידי בא חלקה
בסוף מנתה המתנדבים מצבת והדרכה. קליטה בהליכי
כ28,000 הבאה: בהתפלגות איש, כ35,000 השנה
השנה זוהי נשים. כ3,000 נוער; בני כ4,000 גברים;
משמעותית עלייה בה שחלה 1976 מאז הראשונה
הפעילות. בכמות והן המתנדבים בכמות הן בהתנדבות,
בתחום מתמקדת האזרחי המשמר מפעילות כ650/0
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משטרה קהילה לקשרי היחידה
קהילהמשטרה לקשרי היחידה פעלה 1990 בשנת
תוך לציבור, המשטרה בין הפעולה שיתוף להגברת
עבירות למניעת האזרחים של והפעילות המודעות פיתוח
של החיובית התדמית וחיזוק גיסא, מחד ועבריינות
לציבור הניתן השירות ייעול ידי על ישראל משטרת

גיסא. מאידך
קהילה ליחסי הקשורים בנושאים הרצו היחידה קציני
פנים גורמים בפני המשטרה ולעבודת משטרה
ימי 9 קוימו הרצאות); 50) משטרתיים וחוץ משטרתיים
במשטרה השונים למגזרים חוץ, גורמי עם בשיתוף עיון,
בעבודת אנוש יחסי משטרהקהילה, יחסי בנושאים:
דמוקרטי במשטר החוק כיבוד לחץ, במצבי המשטרה
זכויות חברתיים, פוליטיים שינויים העוברת בחברה
אכיפת על האינתיפאדה והשלכות החוק, ושלטון האזרח

החוק.

גופים של בוועדות ישראל משטרת את ייצגה היחידה
ובהענקת שונים והתנדבותיים ממלכתיים ומוסדות
זכו השנה מצטיינים. ולמתנדבים לשוטרים פרסים
"יום במסגרת משא"ז, מתנדבי נוער, בני 5 בפרסים
ובמסגרת אחד" עם יפה "עם מטעם הצעיר'' המתנדב
קליטת בנושא לשבח הראוי מעשה עבור הילד", "שבוע
י""""^ל"^"^ עלייה.

יי  ■ ■ ■   .

עם מפגשים התקיימו והתרבות, החינוך משרד בשיתוף
וניתנו הישראלי" הנוער "פרס בנושא הנוער אגף נציגי
בנושא. הסברה בכנסי נוער ולבני חינוך לאנשי הרצאות
ב4 ילדים פועלים 1812 בגיל נוער של זו בפעילות

לקהילה. הסיוע הוא מהם שאחד תחומים,

היעד יישום היה השנה מהפעילות נפרד בלתי חלק
זו במסגרת לאזרח". הפנים "עם  המפכ"ל שקבע
קורס כגון: משטרתיות, פנים פעולות מספר נערכו
עם משותף מחקר סדנאות; כולל דוברים, השתלמות
בעיני המשטרה "תדמית בנושא המשטרה משרד
הפעילות למשטרה. שונים הסברה עזרי פיתוח הציבור";
ובין הראשונים, לשלביה מתוכננת משטרתית החוץ
ייעוץ הוא המנחה הרעיון שירות. תשדירי הכנת השאר

לעבירות. קרבן מליפול להימנע כיצד לציבור

השנה במהלך כלל האזרחי המשמר של הכוננית מערן
כיתות 235 מתנדבים; כ1,100 ובהן יום כוננות כיתות 69

צלפים יחידות 22 מתנדבים; 3,400 ובהן לילה כוננות
מתנדבים. 160 ובהן

823,583 בוצעו השנה במהלך  המתנדבים פעילות
ביחס כ300/0 של עלייה  ידי,מתנדבים על פעילויות
היו 522,344 הפעילויות, כל סך מתוך קודמת. לשנה
בתחום 122,046 כ220/0); של (עלייה הביטחוני, בתחום
של פעילויות 110,716 כ400/0), של (עלייה התנועה
פעילויות 20,125 כ0/"54); של (עלייה במדים מתנדבים
13,600 כ550/0); של (עלייה העבריינות מניעת בתחום
מתנדבים; גיוס בתחום 2,889 הקהילתי; הסיוע בתחום
957 מינהלה; פעילויות 22,227 הסברה, פעילויות 5,143

ימי. שיטור פעילויות 3,546 חילוץ; פעילויות
ב40,539 בטיפול המתנדבים השתתפו פעילותם במהלך
לשנה ביחס כ430/0 של (עלייה שגרתיים בלתי אירועים
של אירועים 2,640 השאר: בין כוללים והם קודמת)
כלי מציאת של אירועים 679 חשודים; בחפצים טיפול
פריצה; ניסיונות מניעת של אירועים 476 גנובים; רכב
סיוע של אירועים 367 נעדרים; חיפוש של אירועים 832

דרכים בתאונות טיפול של אירועים 785 שריפות; בכיבוי
אחרים. ואירועים

68,262 התקיימו 1990 שנת במהלך  והדרכה אימונים
לשנה ביחס כ220/0 של (עלייה והדרכה אימון פעילויות
התקיימו מטווח. פעילויות 23,766 מתוכן קודמת),
הכוננות, כיתות לחברי עיון וימי יומיות חד השתלמויות
משרדי לראשי שכונות, למפקדי מטווחים, למפקדי
למניעת יחידות למתנדבי במדים, למתנדבים משא"ז,
חילוץ, ליחידות תנועה, יחידות למתנדבי עבריינות,
ימי לשיטור לגדנ"ע, נוער לפעילי מתנדבת, לקצונה

ולצלפים.
תרגילים, ב823 מתנדבים 7,225 השתתפו השנה במהלך
למערך תרגילים 84 כוננות, כיתות תרגילי 265 מתוכם
פח''ע תרגילי 159 חינוך; במוסדות תרגילים 249 החירום,
גורמי עם תרגילים 66 ומרחביים; עירוניים שכונתיים,

חוץ.
חינוך, במוסדות ביקורות 8,675 נערכו השנה במהלך
בשנה 2,619 (לעומת הביטחוני לנושא ההיערכות לבדיקת

ו.... ... הקודמת).
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ימי 161 נערכו  הקהילה עם הקשי והידוק הסגרה
במתנ"סים ספר, בבתי בשכונות, קהילהמשטרה
המשטרה.חלק תזמורת הופיעה בחלקם ובמועדונים.

מג"ב. ידי על בוצעו קהילהמשטרה מימי

בתחומי ואמצעים תצוגות הכוללות תערוכות הוצגו
הסברה פעילות ונערכה המשטרה של שונים פעילות

הרכוש. על והשמירה המיגון בתחום

משטרת בתולדות לראשונה השנה, העצמאות ביום
בית שערי את הרחב לציבור לפתוח הוחלט ישראל,
מבקרים אלפי שבשפרעם. לשוטרים הארצי הספר
מהתצוגות נהנו והאביזרים, המיתקנים את בחנו הגיעו,
במוזיאון גם וביקרו השונים בנושאים המגוונות
הקשר ולהידוק לחיזוק פעילויות 403 קוימו המשטרה.
"דלת פתוח", טלפון "קו לקהילה: המשטרה יחידות בין

ותשובות". שאלות ו"ערבי לציבור", פתוחה
העולם מרחבי אספנים של פניות ב44 ?\יפלה היחידה

ופרסומי. הסברתי חומר ולקבלת אביזרים להחלפת

במסגרות הופעות 155 השנה קיימה המשטרה תזמורת
 הארץ רחבי בכל הקהילה, עם הקשר להידוק שונות,
בבתי הכפרי, במגזר בשכונות, בערים, פיתוח, בעיירות
ובטקסים ציבוריים באירועים ספר, בבתי אבות,

ומשטרתיים. ממלכתיים

_^

^'ל

■/

הוכשרו ז'י' לכיתות ספר בבתי ההסברה בתחום
ועובד עודכן וכן מיוחדות בהשתלמויות המדריכים
חומר הדרכה, פיתוח יחידת עם בתיאום מחדש,
עבור והן המדריכים השוטרים עבור הן ועזרים, הסברתי

ועוד. שיעור מערכי כרזות, כלל החומר התלמידים.
ל הרצאות 862 ובמג"ב במחוזות ניתנו השנה במהלך

ספר. בתי ב474 כיתות 1,203

הסברה חומר לקבלת תלמידים 176 פנו השנה במהלך
משטרה. בנושאי

התקיימו השנה במהלך  שגונה'' "קציני פרוייקט
חיפה, במרחבים: שכונות קציני עם אישיים מפגשים
מיגוון יישום את לבדוק במטרה וירושלים, דן שפלה,
קלאסיים משטרה בנושאי השכונה קצין פעילויות
תוך קהילהמשטרה, לקשרי הקשורים ובתחומים

~ ביניהם. העדין האיזון שמירת

הפרוייקטים בביצוע  ושמירתו הרנוש על ההגנה
ברמות המפקדים חלק נטלו והמתוכננים היזומים
קציני הגבול, משמר המקצועיים: והמגזרים השונות
נוער כולל משא"ז, מתנדבי משא"ז, קציני שכונות,
ארגונים אישית", "מחויבות במסגרת מתנדב

שונים. וגופים התנדבותיים
משא"ז, מתנדבי ידי על בעיקר סומנו, השנה במהלך
זוגות ו1,853 רכב כלי 2,507 מוסדות, 464 דירות, 12,574

הופצו קשישים. דירות כולל דירות, 555 מוגנו אופניים;
סימון הסברה, בנושאי וחוברות דפדפות כרזות, 102,716

לקרבנות הסיוע במסגרת מניעתית. והתנהגות רכוש
בבתי מתנדבים ידי על ביקורים 533 בוצעו עבירה

ותקיפה. רכוש לעבירות קרבנות שהיו אזרחים,

/י  / ■ ■ .
הממשלה, משרדי עם בשיתוף  בקשישים הטיפול
בתי מוגנו התנדבותיים, וארגונים מקומיות רשויות
478 ניתנו קשישים, בבתי ביקורים 9,995 נערכו קשישים,
בבתים, תיקונים לביצוע מתנדבים והופעלו הרצאות
דמי חלוקת בעת דואר בתי ולאבטחת קשישים לליווי

הלאומי. הביטוח
במסגרת משטרה פינות 3 בהפקת השתלבה היחידה
המיועדת ,2 בערוץ הדרך" "אמצע הטלויזיה תכנית
המשטרה של מסריה את להביא במטרה לקשישים,
אישית להתנהגות הקשור בכל זו ייחודית לאוכלוסייה

' ^__ עבירה. קרבן היותה למניעת
<<*
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וני

עקרונות את מחדש הגדירה אשר ,"90 תנועה "תכנית
הרגל, והולכי הנהגים בקרב וההדרכה ההסברה האכיפה,
גורם המהווים מועדפים, לנושאים האכיפה צמצום תוך
התנועה, להזרמת רב דגש ניתן הדרכים. לתאונות מרכזי
ציבור בקרב משטרה שירותי מתן ולהגברת ולנוכחות
הפעילה, הבטוח") ("הגל השידור רשות הנהגים.

בדרכים. בטיחות רשת המשטרה, בשיתוף

המחוז בתחומי  (חמ"סים) מסוכנים בחומרים טיפול
בארץ. מסוכנים חומרים של ביותר הגדול הריכוז קיים
פקודות, הפצת ידי על בנושא לטיפול נערך המחוז
והציבוריים האזרחיים הגורמים כל עם תיאום ישיבות
מסוכנים; חומרים עמותת עם ובשיתוף לנושא, הנוגעים
ליישום המחוז תחומי בכל נרחבים תרגילים בוצעו
החמ"סיכ תמרורי באכיפת הוחל ההיערכות. ולימוד
כניס*8*#8*נות למניעת המחוז, בכבישי שהוצבו

לערים. מסוכנות

בה*^.ה* ג^טה אופיינה השנה  פשיעה
גדולוז? סמים ופיצוחח₪1ות סמים סוחרי במעצר
בעבירח^ןנקען^ואומני; סמים; כמויות ותפיסת
וב8י10^1ופרות הערבי במגזר התבטאויות בהקצנת

זה. במגזר סדר

 לאומניות בעבירות לטיפול מפקדה הוקמה  ארגון
שנים מספר מזה ולראשונה הירוק", הקו "מפקדת
נעשה שבה גולן) (תחנת חדשה משטרה תחנת הוקמה
הכפפה ידי על למשטרה, מג"ב בין וייחודי ראשוני שילוב
לתחנה. הגולן ברמת מג"ב כוח של מלאה מבצעית
יום. מדי המבצעית בפעילות עצמו מוכיח זה שילוב
פרשים יחידת המחוז בתחומי לפעול החלה השנה
שועל", "זנב למפקדת לסיוע בעיקר שהופעלה מחוזית,

ביערות. הצתות למניעת הפועלת

ועד בצפון הגולן מרמת משתרעים הצפוני המחוז תחומי
(הגבול מדינה גבולות מוקף המחוז בדרום. חדרה נחל
עם הצפון גבול הימי). והגבול הלבנוני הסורי, הירדני,
בשל פלילית ובעיה ביטחונית בעיה מהווה לבנון
הירוק הקו הארץ. לכל וחשיש) (הירואין סמים אספקת
בעיות יוצרים בשומרון אוכלוסייה לריכוזי והקירבה

הציבורי. הסדר הפרות רקע על מיוחדות
ומוטת רחבה המחוז של הטריטוריאלית פריסתו
ועמקים) גליל (חיפה, מרחבים 3 כוללת בו השליטה
בסיסי 3 כולל משטרה, תחנות 23 ובהם שומרון, ונפת

חיפה). ובנמל בעכו במרינה (בכנרת, ימי שיטור

/ יי * .

הפעילות תחומ>
באירועי בטיפול התמקדה זו בשנה במחוז הפעילות
פנימית ובהתארגנות בסמים בלחימה הציבורי, הסדר

כלהלן: יותר, יעילה

השנה בתחילת הלאומנית ההקצנה  סרר הפרוו*
 התפר" ''קו מפקדת הקמת על החלטה לידי הביאה
מרחב ידי על מופעלים שבה וייחודית, ראשונית מפקדה
לאומניות. בעבירות לטיפול ייעודיים כוחות העמקים
המיוחדות הסיור יחידות את כוללים אלו כוחות
צה"ל ומחלקות מג"ב פלוגות המחוז, של (יס"מים)
והורחב הועמק המשטרה. פיקוד תחת המופעלות
עבודה נוהלי נקבעו צה"ל, עם המבצעי הפעולה שיתוף
מג"ב כוחות והופעלו הירוק" "הקו בתפר משותפים
בקבוקי משליכי אחרי במרדפים משולבים ומשטרה
והושגו אבנים, וזורקי ושדות יערות מציתי תבערה,
התופעה בהיקף לירידה שהובילו משמעותיים הישגים

לדין. והעמדתם העבריינים וללכידת

הדרכים, בתאונות עלייה הסתמנה השנה  תנועה
הקטלניות. בתאונות משמעותית ירידה ובמקביל
הקרויה לנושא, חדשה תכנית והפעיל תכנן המחוז

/
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יחידה הקמת ידי על בנושא הטיפול מעול התחנות
ורישוי, לפועל הוצאה עצורים, בליווי שתעסוק מרחבית
הצלחת לאור המעצר. בית על גם אחראית ותהיה
ליחידה הפכה והיחידה הרעיון אומץ הניסויי, הפרוייקט
הפעלה מודל ישמש שהרעיון היא המגמה קבועה.

המשטרה. מרחבי בשאר גם שייושם

גם נמשכה בסמים המתמדת המלחמה  פשיעה
במטלות נכבד מקום לתפוס המשיך והנושא השנה,
את גם שכללו היקף, רחבי מבצעים 8 בוצעו המחוז.
כ170 ונעצרו סמויים סוכנים הופעלו הערבי. המגזר

סמים. סוחרי
ב1.4.90  בנקים שוד מקרי 2 פוענחו השנה במהלך
3  בג'לג'וליה לאומי בבנק ביריות מלווה שוד אירע
לאחר נתפסו ש"ח 6,000 של שלל עימם שלקחו שודדים
הודו ומג"ב, השרון מרחב שוטרי ידי על קצר זמן
על ברחובות לאומי בנק נשדד ב27.7.90 לדין. והובאו
ימים 3 תוך אופנוע. על רכובים שהגיעו שודדים 2 ידי
הרכוש האופנוע, נתפסו וכן במעשה החשודים 2 נעצרו
המקרים בשני החשודים. את ששימש והציוד שנשדד

השודדים. למעצר המהירה התגובה הביאה
המחוזית ההונאה ביחידת  הבנקים הונאת פרשיות
של בדרך בנקים הונאת של מסועפת פרשה נחקרה
שמאויות על בהסתמך מוגדלות, משכנתאות השגת
הועבר החקירה בתום נכסים. של פיקטיביות והערכות

לדין. המעורבים להעמדת לפרקליטות, התיק
לנושא מיוחד חקירה צוות  רכב הצתות מקרי פענוח
9 עצר קאסם כפר באזור גנוב ורכוש רכב כלי הצתות
החשודים קאסם. וכפר ג'לג'וליה מאזור חשודים
ושימוש רכב הצתות תיקי 33 לפענוח הביאו במעשה

רב. גנוב רכוש ולתפיסת רשות, ללא ברכב

האירוע  גוריון בן התעופה גנמל עלייה קליטת
גוריון בן התעופה בנמל השנה שאירע והמתמשך הבולט
היערכות חייבה אשר מבריה"מ, ההמונית העלייה הוא
תרמה בכך הגבולות. ביקורת יחידת ותגבור מיוחדת
הגורמים, שאר עם יחד גוריון, בן התעופה נמל יחידת

העלייה. בקליטת המשותף למאמץ

מ

לגדרה ועד בצפון חדרה מגבול משתרע המרכז מחוז
השפלה מרחב השרון, מרחב את בתוכו וכולל בדרום

גוריון. בן התעופה נמל ויחידת
ראשיים, תנועה עורקי עוברים המחוז בתחום
למזרח. ממערב וכן לצפונה הארץ דרום בין המחברים
בערים הגרה מגוונת, אוכלוסייה על מופקד המחוז
המעורבות בערים ערבית אוכלוסייה גם וכוללת וכפרים

הערביים. ובכפרים

\ הפעילות תחומי
רצח לציון בראשון אירע אפריל בחודש  סדר הפרות
זה אירוע נוספים. 10 של ופציעתם ערביים פועלים 7 של
במקום סדר הפרות למניעת כוחות היערכות חייב
המגזר של וביישובים תנועה צירי על התפרסות האירוע,

הערבי.
גדול

מידה בקנה סדר הפרות אירעו
קלנסואה, טייבה, טירה, 1

אופי בעלי אירועים ולוד. מלה
הבית. בהר האירוע ולאחר מה
צוות השרון במרחב הוקם האדמה
מראשי 50 כנגד יות

גם היה הדרכים בתאונות המלחמה נושא  תנועה
של העדיפויות בסדרי הבולטים הנושאים בין השנה
מוקדי לתקיפת תנועה מודל הופעל זו במסגרת המחוז.
ניידות של והנוכחות האכיפה פעילות הדרכים. תאונות
(היחידות ימ"פ בניידות תוגברה הלילה בשעות התנועה
התנועה יחידות ומתנדבי תנועה) לפיקוח המחוזיות
נרחבת פעילות וכללה האזרחי המשמר של המיוחדות
ונהגים שיכרות בנושא עבירות לתקיפת שבוע, בסופי
במהירות הנוסעים נהגים לתפיסת מודל הופעל צעירים.

ואופנועים. אוטובוסים נהגי כולל גבוהה,
בנושא התחנות מעורבות הוגברה השנה במהלך
ימי על דגש והושם הדרכים תאונות ומניעת התנועה
_~ , ■ י המחוז. ערי בכל מרוכזים תנועה

שגרמה הרב העומס  מרחבית סיוע יחידת הקמת
פרוייקט לתכנון הביאה בתחנות העצורים ליווי משימת
את לשחרר היתה שמטרתו השפלה, במרחב סיוע
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מעצר ניצנים; אירוע מקנדה; תיירת נהרגה שבו אירוע
ליד "קחתן" בשוק מטען שהניח לאחר מחבל
שבו אירוע ,66 בקו המחבלים התקפת הדולפינריום;
נורה המחבלים ואחד המחבלים מדקירות נוסע נהרג

משטרה. קצין ידי על ונהרג
המרכזית היחידה ידי על  ירושלים למרחב סיוע ניתן

רכב. הצתות נגד בפעילות  אביב בתל

י/,  

.'ו י.

<י

עירוני והוא דן גוש ערי על חולש אביב תל מחוז
לשאר יחסית אמנם, קטן הטריטוריאלי שטחו במהותו.
היא בו האוכלוסין צפיפות אך המשטרה, מחוזות
מסחר, לחיי מרכז מהווה האזור בארץ. הגדולה
נפח ביממה. שעות 24 במשך ובילוי תרבות תעשייה,
מאופיינת והפשיעה גדולים, בו והפשיעה התנועה
המחוז "כבדים". עבריינים של ובריכוז באנונימיות
8 הכוללים ואיילון) ירקון (דן, מרחבים 3 פני על פרוש
המרינה נקודת בכללן משטרה, נקודות ו14 תחנות
הערים של הטריטוריאלי הרצף בשל אביב. תל בחוף
באמצעות גם המחוז פועל המחוז, בתחום והמועצות
לכל (ולא המחוז לכלל השייכות מקצועיות יחידות
מחוזי, תנועה ענף  המחוזות) כבשאר בנפרד מרחב

^ וכר. מחוזי הונאה /מפלג
/ .

י/

הפעילות תחומי
מספר התקיימו 1990 בשנת  הציבור שלום אבטחת
להיערך המחוז את שחייבו משתתפים, רבי אירועים
כמו: הסדר, של והשמירה הציבור ביטחון לאבטחת
גן רמת באיצטדיון בינלאומיים כדורגל משחקי
 ישראל בריה"מ,  ישראל מרכזיים (במשחקים
שוטרים);אירועים 980 לאבטחה הופעלו ארגנטינה,
צה"ל), לגלי שנה 40) ציבוריים בפארקים המוניים
תל מרתון מירוץ ישראל, מלכי בכיכר והפגנות עצרות
בגנים הדיור מחוסרי של אוהלים מיקום אביב,
בראשון השבעה רצח בעקבות כוננות יום ציבוריים,
שינוי למען הפגנה הלימודים, שנת פתיחת לציון,

_ % בישראל. המשטר

כגון: פליליות פרשיות מספר בלטו השנה  פשיעה
הסתר, האזנות פרשת הבנקים, שודד האופנוען מבצע
ישראכרד שוברי (כגון הונאה במפלג שונות פרשיות

פרטיים). חוקרים פרשת מזויפים,

לתושבי משיכה מוקד מהווה המחוז  פנים ביטחון
חלקם התעסוקה. בתחום בעיקר ועזה, שומרון יהודה,
מכך כתוצאה היתר. ללא וחלקם ברישיון בו שוהים
אביב, בתל הים בחוף  פיגועים של ריבוי השנה היה
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סוכנים הפעלת תוך אלה סוחרים של לתקיפתם מוגבר
עיקוב. ויחידות

המעצר בבתי ושיפוץ להרחבה עבודות נעשות  בינוי
מעצר בית מוקם וכן ונגב ירושלים במרחבים

רמאללה. תחנת בחצר למקומיים
עבירות בהיקף תלולה עלייה חלה  ועזה יהודה נפות
האבנים, יידוי היא בהן הדומיננטית כאשר הביטחון,
העצורים ובאלפי בעבירות חקירתי טיפול שחייב דבר

זו. עבירה בגין שנעצרו
עצמם, לבין בינם מקומיים של בעבירות הטיפול חודש
של והצורך החוק שלטון הדגשת לצורך וזאת

משטרה. בשירותי המקומית האוכלוסייה
בתחום המשטרה של אינטנסיבית פעילות נערכה
כלי של הרעוע מצבם לאור וזאת התנועה, חוקי אכיפת

ביטוח. וללא רישיונות ללא נהיגה הרכב,
מיתקנים לאבטחת שאת ביתר נערכה בנפות המשטרה

בכבישים. הנעים השוטרים לביטחון ודאגה

\ ■ 7 י ■ .

.; מחדש אלגון
המחוז בפריסת שינוי יחול 1991 ינואר מחודש החל
מחוז מחוזות: שני במסגרת מחדש יאורגן והוא הדרומי
המציאות לכך גרמה הדרומי. והמחוז ירושלים
התעצמות עם בירושלים שהתהוותה החדשה
רקע על הסדר הפרות אירועי וריבוי האינתיפאדה
המדינית הפוליטית, הרגישות את הגבירו אלה לאומני.
מתן חייבה זו מציאות הבירה. עיר סביב והביטחונית
בכלל. הדרומי ולמחוז הבירה, לירושלים ארגוני מענה
אוקטובר בחודש הבית בהר הסדר הפרות אירוע לאחר
בירושלים, מחודשת היערכות על הוחלט השנה,
הכולל אופרטיבי, מחוז בירושלים יוקם שבמסגרתה
הדומה מעמד שתקבל העתיקה העיר יחידת את בתוכו
תחנת המשטרה: ותחנות גוריון, בן התעופה נמל ליחידת
שמש. בית ותחנת גילה תחנת יעקב, נווה תחנת הבירה,
שילוב תוך מחדש, ויאורגן יתוגבר בבירה הכוחות סדר
מרכזית יחידה תופעל השוטפת. בפעילות מג"ב פלוגות
יחידה וכן ירושלים מחוז מפקד פיקוד תחת (ימ"ר)

קיצוניים. סדר במפירי לטיפול מיוחדת
התחום יתרת על וישלוט מחדש יאורגן הדרומי המחוז
יהודה ונפות נגב לכיש, המרחבים עם הטריטוריאלי,

שבע. לבאר יועתק מושבו ומקום ועזה,

ועד בצפון ואשדוד מירושלים משתרע הדרומי המחוז
הגדול טריטוריאלי תחום על אחראי הוא בדרום. אילת
מרחבים 3 באמצעות ופועל המשטרה, מחוזות מבין
20 ובהם ועזה), (יהודה נפות ו2 ולכיש) נגב (ירושלים,
אילת הים בנמלי נקודות 2 כולל משטרה, תחנות
ברפיח אלנבי, בגשר באילת, גבול מעברי ואשדוד,

ובניצנה.

■ , 1 ._ י?,..
. ! הפעילות תחומי

הסדר הפרות אירועי נמשכו 1990 בשנת  סדר הפרות
נמשך זו במסגרת בירושלים. לאומני רקע על החמורות
מכלל ובאמצעים בכוחות ירושלים מרחב תגבור
הסדר שמירת הגבול. וממשמר המשטרה יחידות
פעילות חייבו בפרט הבית ובהר בכלל בעיר הציבורי
התקין החיים מהלך על לשמור מוגברת,?1די והיערכות

וברכוש. פגיעותבנפש ולמנוע
שכללו חמורים, אירועים מספר בלטג השנה הלך
בתאריך לאומני. רקע על אזרחים|||גדים של

לעבר אבנים ויידו הבית בהר 100.90§1תפ11$י|?דבים
המשטרה את שחייב המער^דבר הכותל ;תפללי

ההתפרעות. להפסקת כוח ולהפעיל :ערב
נמשכו, בירושלים לאומני רקע על רכב כלי הצתות

התופעה. לבלימת התארגנה והמשטרה
ניצנים. בחוף חמושים מחבלים 11 נחתו 30.5.90 בתאריך
הזירה, סגירת תוך באירוע, לטיפול נערך לכיש מרחב
חיסול שאיפשר דבר צה"ל, עם פעולה ושיתוף חבירה

המחבלים. על והשתלטות האירוע
השנה גם עמדה הדרכים בתאונות המלחמה  תנועה
במחוז התנועה יחידות של העדיפויות סולם בראש

הדרומי.
הבדואי במגזר הפעילות נמשכה השנה במשך  פשיעה
הבלתי והבנייה המדינה קרקעות על השתלטות כנגד
הגישה שבהם משותפים, מבצעים מספר נערכו חוקית.
בתחום החוקים באכיפת הפנים למשרד סיוע המשטרה

זה.
להגדרת הביא הסמים בנושא האיסופי המאמץ מיקוד
מבין רבים המדינה. של הסמים כאסם הנגב אזור
סמים ביבוא העוסקים סמים כסוחרי זוהו הבדואים
מאמץ נעשה בישראל. והפצתם וממצרים מלבנון
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בבית מדריכים גבול, בקרי הערבי, ובמגזר העימות
מעצר, בבתי מנהלה מחשב/קשר, מפעילי הארצי, הספר
משל"ט עובדי חובשים, כלבנים, מעצר, בבתי רופאים

ועוד. מודיעיני, מידע מעריכי שליטה), (מרכז
השתלמות, גמול של ההפעלה שיטת כגון נושאים נבחנו
וההכרות הזכאית האוכלוסייה להרחבת אפשרויות כולל
והנחיית ואזרחיים, משטרתיים והשתלמויות בקורסים
לגבי הן הגמלאים, דין פסק השלכות פי על היחידות
משטרה לאנשי תשלומים לגבי והן לגמלאים תשלומים

עקרוניים. בנושאים קבילות 47 טופלו פעילים.
ממוכנת הכשרות מערכת להפעלת בניסוי הוחל מיכון.
גיוסים דוחות שוטף באופן הוכנו אסמכתאות. ובמיכון
/92 לשנת גיוסים תחזית הוכנה שנתי. וסיכום ושחרורים
42 פורסמו קבע, פקודות עודכנו מידע. מרכז והופעל 1991
בהתאכ שינון הודעות 20 ופורסמו אדם כוךז הודעות
שבהרי^1^8^ול לנושאים דוגמאות השעה. לצורכי

קצ£ של והקידום השירות
בנוש* ופיקוח בקרה טכניים,

ו תוכננה  אדם כוח הדרכת
יוכ הועבר ימים. 5 בת אדם כוח

פ^ לקורס אדם כוח בנושא ותרגיל
כמו: אדם כוח בנושאי מטה עבודות

קצינים, וקורסי הייעודי במגזר זוטר קצינים לקורס
;89/90 התקציב לשנת מחלה מחמת היעדרות ימי ניתוח

חדשים. מגויסים נתוני התפלגות
יחידות בכל שיטתית בקרה הושלמה  ארכיון
הנוגעים, התפקידים לבעלי הדרכה וניתנה המשטרה
"תקופות חוברת והופצה הוכנה הארכיון. ניהול בנושאי
בנושא מהיחידות פניות טופלו ארכיוני", חומר ביעור
בגנזך הפקדה לצורך תיקים ונבדקו הרשומות, ניהול

המדינה/ביעור.

וברווחתו בפרט הטיפול
השוטר רווחת בשיפור מתמקדת זה בתחום הפעילות
טיפול ובמתן לגמלאות בפורשים בטיפול ומשפחתו,
במסגרת השנה, הנפגעים. לאוכלוסיית אינטנסיבי
משטרה אנשי הלוואות 20,535 ניתנו שירות, ותנאי רווחה
וכן השונות מהקרנות ש"ח מיליוני 46 של כספי בהיקף

שונים. סיוע מענקי

תנאי ושיפור הפרט פיתוח מדיניות נמשכה 1990 בשנת
השונים. ובתפקידים במגזרים המשטרה אנשי של השכר
לציבור השירות מתן בשיפור מאמצים הושקעו
שופרו פיהם שעל מיוחדים, פרוייקטים במסגרות
עם מפגשים קוימו התחנות. תורני מערך כמו מערכים,
ופסיכולוגים התיירות משרד כמו שונים גורמים
קציני כגון במשטרה מקצועיים פורומים עם ארגוניים

וחקירות. סיור
בשל אולם במשטרה, לגיוס הפונים מספר גדל השנה
ירידה חלה לאיוש, הפנויים התקנים במספר הצמצום

המתגייסים. במספר
ישנו גיוס לשכת בכל הגיוס. לשכות כל מיכון הושלם

מחשב. מסוף כיום
השונות במסגרות הלומדים השוטרים בהיקף גידול חל

תיכונית. על והשכלה בגרות ללימודי
מוסדו וניצנים, ערוער מאירועי לקחים הפקת לאור
לשכלל במגמה המבצעיות ליחידות יומיים חד אימונים

הירי. שיטות את
ארגוני, אקלים סקר של ארצי פרוייקט ביצוע הוחל

.    . .  ■ ; המערך. ושיפור ליקויים לאבחון

.^ אדם כוח תכנון
אנשי של השכר תנאי בשיפור הטיפול במסגרת
השוטרים שכר לשיפור שונות הצעות הוגשו המשטרה,
התקבל חלקן השונים. ובתפקידים השונים במגזרים
80/0 של תגמול טכניים; קצינים דירוג כמו: והופעל,
שיפור בטרור; ללוחמה וביחידה בנפות מג"ב לאנשי
והשומרים השוטף הביטחון רכזי של מקצועי וסיווג שכר
הארצי הספר בבית מדריכים תגמול ביישובים;

בשפרעם.
השירות, ובתנאי בסיווג בשכר, השוטף הטיפול נמשך
 הדרגות בסולם ובשיפורים שנתית חופשה ימי בפדיון
מקצועיים סוגים ואישור נגד רב דרגת מיסוד כולל

לחבלנים. 34 סוג עד חדשים
בדיקת לצורך שונים מקצועות של עיסוק ניתוחי נעשו
היחידה מג"ב, לפלוגות ותמריצים: לתוספות זכאות
תנועה, בוחני תחנה, תורני עיקוב, בטרור, ללוחמה
בקו משטרה אנשי אצבע, טביעות עובדי סייסים,
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קצינים) כילל (לא אדם כוח וויסות קידום
הקצאת תכנית פי על משטרה אנשי של בזימונם טופל
יומנאים והכשרת מיון על דגש הושם שנתית. מקומות
שיפור למדיניות בהתאם שליטה), (מרכז משל"ט ועובדי

לאזרח. הניתן השירות וייעול

מיוחדות, מסיבות בדרגה לקידום פניות עשרות טופלו
מירבי באופן הממצה פרטני מענה לתת מגמה תוך

השוטר. קידום אפשרויות
בערב נגד. רב דרגת הונהגה ישראל במשטרת לראשונה
במהלך קודמו כן דרגות. 40 הוענקו תשנ"א השנה ראש

בכיר. סמל רב לדרגת שוטרים 149 השנה
והפרשי סיווג שכר, כגון: בנושאים קבילות כ30 טופלו

תשלומים.

בשנה שהוקם ותגמולים), (זכאויות זכו"ת צוות
שכר לתוספות גמלאים של זכויותיהם לבדיקת החולפת
המשיך לעבודה, הארצי הדין בית פסיקת פי על
מגמה מתוך מרובה, באינטנסיביות השנה גם בעבודתו

בהקדם. הזכאים, לתגמול להביא
שכר לתוספת הפעילים השוטרים זכאויות בדיקת
בקרה הנחייה, תוך השטח, יחידות במסגרת נערכת

זכו"ת. צוות של וסיוע

^ ^/. בקצונה הטיפול
אנשי במיון השוטף הטיפול נמשך העבודה שנת במהלך
מיון למבחני זימונם כולל לקצונה, מתאימים משטרה

הגיבוש. של המסכמת ולוועדת ("גיבוש") לקצונה
במגזר צוערים של והכשרתם בגיוסם הטיפול נמשך
ביצוע אחר מעקב על דגש הושם והמינהלי. הייעודי
הצוערים של וזימונם בהוראות, כמפורט החניכה, תכניות

קצינים. ולקורס לקצונה המיון למבחני המתאימים
של והכשרתם גיוסם אחר והמעקב הטיפול נמשכו
ישירות שגויסו והמינהלי, הייעודי במגזר קצינים
הכשרתם או לתפקידם ישימה השכלה בשל בקצינים,
בקצינים תפקודם אחר שוטף מעקב בוצע בצה"ל.

להם. שנקבעו ההכשרה בתנאי ועמידתם
משטרה קציני של בדרגה להעלאה בהמלצות טופל
קודמו העצמאות ויום השנה ראש לקראת הדרגות. בכל
קידום אושר המקצועית. הדרגה נוהל פי על קצינים

מצטיינים. לקצינים בדרגה מהיר

16,303 המיוחד בהסדר מבוטחים כיום  שיניים ביטוח
משפחה. בני ו10,363 אלמנות 53 גמלאים, 959 שוטרים,

המועדונים וציוד לשיפור נעשה  היחידה כלל רווחת
מקלטי ליחידות: בידור אביזרי נופקו השוטר; למען
וכן לסרטים), מינויים (כולל וידאו טלוויזיות, רדיו,
סיוע וניתן לילדים ואירועים יחידתיים אירועים אורגנו

אירועים. במימון כספי

אנשי 250  משטרה לאנשי ביבנה מגורים פרוייקט
ביבנה. ומוקם ההולך זה, בפרוייקט משולבים משטרה

פרידה טקס הבאים: האירועים קוימו השנה במהלך
פרידה טקס ארצי, קצינים כנס מפכ"לים, וחילופי
העיטורים חלוקת טקס נצ"מתנ"צ, בדרגת מקצינים
ומטה פיקוד קורס סיום טקס המשטרה, מורשת וכנס
לשוטרים דרגות הענקת טקסי מתקדם, קצינים וקורס
נופש המפכ"ל, עם שוטרים נשות מפגש מצטיינים,
מצווה בר טקסי המנדט, שוטרי כנס ויתומים, אלמנות
ובודדות, לבודדים כיף יום החיל, ויתומי שוטרים לילדי

ועוד. שוטרת, ימי

במימוש הטיפול התמקד זה בתחום  בנפגעים טיפול
ועקב כדי תוך שנפגעו משטרה אנשי של זכויותיהם
בגין הביטחון במשרד נכות להכרת בתביעות שירותם,
טיפול נעשה כן כמו שאירים. תביעות וכן חבלה
ומסירת דרכים, תאונות עקב שכר להפסדי בתביעות
פניות ביטוח, חברות כמו חוץ לגורמי רלוונטי מידע
טופלו השנה הביטחון. ומשרד לאומי ביטוח דין, מעורכי
עקב שנפגעו משטרה אנשי של חבלה דוחות 2,792

430 והוגשו משכורת, להחזר תביעות ו445 תפקיד
ן הביטחון. למשרד תביעות

אנשי של בפרישתם הטיפול  לגמלאות פרישה
זכויותיהם הכנת פרישה, תכנון כולל: לגמלאות משטרה
להגדלת הוועדה ריכוז קודם, בשירות הכרה הפנסיוניות,
הכנה כנסי נערכו פרישה. לקראת לימודים שירות,
לנושאים שהוקדשו השנה, במשך פעמים 3 לפרישה
מעת הפורשים, ועדכון שוטף קשר לשמירת וכן שונים
בשנת לגמלאות. צאתם ועד פרישה לחופשת יציאתם
הפירוט לפי משטרה, אנשי 333 לגמלאות פרשו 1990

118 לקויה, בריאות מסיבת 109 גיל, מסיבת 106 הבא:
המשטרה לפקודת (2) 10 סעיף לפי מסיבת פיטורין

במועצתו). המלך לדבר 15 (סעיף
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גיליון על בעררים הטיפול ריכוז יחיד", ב"זץ שפיטה
יחיד". ב"דן שניתנו עונשים להמתקת ובקשות שפיטה

(פיטורין מינהליים צעדים בחינת  מינרלי טיפול
וזירוז פרקליטויות עם שוטף קשר קיום והשעיות),
טיפול משטרה; אנשי לגבי ידם על הננקטים ההליכים
איתור התאמה; אי של רקע על שוטרים בפיטורי
הטיפול וריכוז משמעתית מבחינה בעייתיים שוטרים

המפקדים. עם בתיאום בהם,

הטיפול ריכוז  בודקות וועדות בודקים קצינים
.,, .. התיקים. ובחינת בנושא

בתלונות הטיפול ריכוז  הציבור מן תלונה תיקי
חוק פי על המועברות לכאורה, מוצדקות שנמצאו

לממשלה. המשפטי היועץ להחלטת

(לבוש, במשטר הקשורים בנושאים טיפול  משטר
^י וכר). עיטורים סמלים,

כוח במסוף המשמעת נושא פיתוח המשך  מחשוב
נתוני קבלת באמצעותו שתתאפשר מנת על אדם,
בנתונים להסתייע וכדי יותר ומדויקים מלאים פרופיל

סטטיסטיקה. לצורכי נוספים

י~~ פסיכולוגיה
מתכונות שתי ובוצעו גובשו שחלפה העבודה בשנת
הוחל יומנאים. והכשרת עמיתים הערכת חדשניות:
לפיתוח תכנית של ובהנהגתה ארגוני אבחון בהנהגת
והנהלים. הכלי המתכונת, שגובשו לאחר מנהלים,
במשטרה, השונות המיון מערכות והנהגת פיתוח נמשכו
נערכו לאלו בנוסף לגיוס. ולמועמדים לקצונה בעיקר
השונות, ההדרכה במסגרות והשתלמויות סדנאות

ומטה. פיקוד לקורס ועד משוראים

לכ2,500 לגיוס המיון מערכת הנהגת  מיון
("גיבוש") לקצונה למיון הערכה מרכזי עריכת מועמדים,
ביצוע להערכת שטח מעריכי הכשרת מועמדים; ל220
משוב מתן לקצונה; למיון הערכה במרכז מועמדים
פיתוח לקצונה; המיון תוצאות אודות למועמדים
חדשות גירסאות גיבוש תוך השונות המיון מערכות
מתכונות שינוי מצב, מבחני בניית כשרים, למבחני

ובמגזרים השונות ברמות קצינים של בזימונם טופל
נעשה הזימון לה. ומחוצה במשטרה לקורסים השונים
יהיו לקורס שהנשלחים הקפדה תוך ומיון, בדיקה לאחר
קידום המאפשרים נתונים ובעלי ביותר המתאימים

העת. בבוא
פחת קצינים, כולל המשתחררים, בהיקף ירידה בשל
זאת לאור לאיוש. הדרושים הקצונה תקני מספר

בכ%40. הייעודי הקצינים קורס היקף צומצם
לקביעת מרכזי תנאי הינו המתקדם הקצינים קורס
קיבולת הוגדלה זאת לאור טכניים, קצינים דירוג

בכ500/0. המתקדם הקורס
פקד בדרגות לקצינים מיוחדת הכשרה ניתנה השנה
עד פטורים היו גילם שבשל מ45, למעלה שגילם ומעלה

משטרתיים. מקורסים עתה
איוש לצורך המערכת מתוך מתאימים קצינים אותרו
קצינים של העברה בקשות וטופלו פנויות משרות
השנה, שנערכו ארגוניים שינויים השונות. היחידות מתוך
שיבוץ פתרונות מציאת חייבו הדרומי, במחוז בעיקר
של ברצונותיהם מירבית התחשבות תוך לקצינים,
ואילוציה צרכיה וביכולתה, גיסא, מחד הקצינים

גיסא. מאידך המשטרה של המערכתיים
ללא לחופשה משטרה אנשי של בקשותיהם טופלו
למכסה, מעבר שנתית חופשה לצבירת תשלום,

המשטרה. באמצעות דין כעורכי ולהתמחות
מעקב ונערך קצינים לגבי העריה ועדות בריכוז טופל
מוועדות כתוצאה המתחייבות ההחלטות ביצוע אחר
תקופתיות הערכות ביצוע אחר מעקב נערך כן אלו.

  . לקצינים. וראיונות
י ו י/ ו

י /
ומשמעו? משטר

השנה התמקדה ומשמעת משטר בנושא הפעילות
. הבאים: בנושאים

התיקונים ליישום פעולות המשך  משמעתי דין
כניסתו בעקבות המשמעתית, השפיטה בנושא שהונהגו
.1989 בינואר המשטרה פקודת לתיקון החוק של לתוקף
ביחידות הדרכה קיום היתר, בין כללה, זו פעילות
השונות, ברמותיהם לקצינים ובקורסים המשטרה
הפונות, ליחידות שוטף ייעוץ והבהרתו; הנושא ללימוד
הדין לבתי אישום כתבי הכנת המשמעתי; הדין בנושא
סניגורים ומינוי הדין בבתי כתובעים הופעה למשמעת,
גיליונות אישור בכך; המעוניינים המשטרה לאנשי
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הסטוריה
בביצוע היחידה המשיכה החולפת העבודה שנת במהלך

: עיקריים תחומים ב3 משימותיה

כל אחר שוטף מעקב נערך  ההווה של שוטף תיעוד
לשגרת שמעבר משמעותי שינוי וכל בולט אירוע
זה מסוג אירוע כל המשטרתיים. והמבנה התפקוד
סדרי המשטרה, מדיניות של נושאים כולל מונצח,
פליליים אירועים ציוד, ופריסה, היערכות עדיפויות,
הקהילה, עם המשטרה קשרי תנועה, אירועי וביטחוניים,
למחקר ותשתית בסיס בעתיד ישמש זה חומר ועוד.

המשטרתי. ההסטורי

קובץ מחדש נערך  העבר אודות וכתיבה מחקר
המדינה", קום ועד המקרא מתקופת העברי "השיטור
מחקר. טיוטות של ותיקונים הערות על בהתבסס
רשימה הכולל המפקדים", "ספר מחקר הסתיים
המרחבים התחנות, מפקדי כל של חיים וקורות
זו שנה היום. ועד תש"ח משנת רזמשטרתיים והמחוזות
הדורות", במרוצת ירושלים "משטרת בסימן עמדה
פרסמה תשנ"א ישראל משטרת מורשת כנס ולקראת
בירושלים העברי לשיטור מקורות קובץ היחידה
תולדות בנושא המחקר נמשך זו שנה במהלך לדורותיו.
שנת בתחילת יפורסם זה מחקר ישראל. משטרת

.^__ _ הבאה. התקציב

מהווה ההסטוריה יחידת  חוץ ולגורמי ליחידות סיוע
זו במסגרת הסטורי. חומר השגת בדבר לפניות כתובת
בבית ישראל משטרת מוזיאון לתצוגות היחידה סייעה
בית של ההסטוריה בכתיבת סיוע לרבות הארצי, הספר
הפועל הגבול, משמר למטה גם סיוע הוגש הספר.
לגורמים גם ניתן סיוע החיל. תולדות ספר לכתיבת
ותיעוד להנצחה הפועלים ישראל, למשטרת שמחוץ
קום ואחרי לפני העברי לשיטור המשיקים בנושאים

המדינה.

■%
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מערכות של התוקף לבחינת המחקר המשך הערכה;
המשך למשטרה; מועמדים ולגיוס לקצונה וברירה מיון
בדיקת קצין; עיסוק לניתוח המחקר פרוייקט
המלצות; והעברת במג"ב לקצונה המיון מערכת
ייחודיים; למקצועות התאמה לבדיקת מבחנים הנהגת
להתנהגות נטיות לאבחון והכלים השיטות סקירת

אלימה.

עמיתים הערכת להעברת הכנות  עמיתים הערכת
נתוני ועיבוד לניתוח תוכנה פיתוח המשטרה: יחידות בכל
אופטית, לקריאה ספציפיים מטפסים עמיתים הערכת
לכל פלט ולהפקת ההערכות לחישוב תוכנה ופיתוח
הערכת טופסי כ11,000 בדיקת שוטר; ולכל יחידה
לפסיכולוגים הנתונים וחלוקת יחידות) (לפי עמיתים
המכיל הנתונים בבסיס לטיפול תוכנות פיתוח מחוזיים;

השוטרים. כל של עמיתים הערכת נתוני

בכל ארגוני אבחון לביצוע הכנות  ארגוני אבחון
לקריאה טפסים של והפקה תכנון ישראל; משטרת
לעיבודם הנתונים, לקליטת תוכנה פיתוח אופטית,

למשוב. פלט ולהפקת

עובדים, הערכת בנושא מקיף מחקרי פרוייקט  מחקר
של התוקף בדיקת הנוכחית; ההערכה מתכונת לשיפור
לגבי שוטרים עמדות בדיקת לקצונה; הגיבוש מערכת
הכשרים מבחני של פריטים ניתוח עמיתים, הערכת
מחזורי 5 נתוני עיבוד ;1990 לקצונה המיון במערכת
רפואה קצין ידי על שהונהגה הדרכה על מחקר הגיוסים;
באיידס ההידבקות סכנת עם התמודדות בנושא ראשי

\' ; השוטר. עבודת במהלך

ארגוני אקלים שאלון העברת  ארגוני ופיתוח ייעוץ
השוטרים תפיסות למדידת המשטרה, מיחידות בחלק
סגנון ביחידתם, והאפקטיביות הארגוני האקלים את
מגורמים הרצון ושביעות מפקדיהם של הניהול
והשתלמויות לקורסים סדנאות ובניית תכנון במשטרה;
הכשרה במסגרות הסדנאות העברת ישראל; במשטרת
וימי השתלמויות עריכת הארצי; הספר ובבית במכללה
שאינם פסיכולוגים בעזרת נערכו הסדנאות מרבית עיון.
הסדנאות בהעברת והנחייה תיאום תוך בחיל, משרתים
לשוטרים הכשרה תכנית הנהגת ישראל; במשטרת
שונים היבטים להערכת שאלונים הנהגת יומן; בתפקידי

השונות. במסגרות שנערכו לסדנאות, הקשורים
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בתי דרך עברו 1990 במהלך  בעצורים רפואי טיפול
רובם עצורים. מ70,000 למעלה המשטרתיים המעצר
הנמצאת זו, אוכלוסייה המעצר. בתי במרפאות נבדקו
בתנאים מוחזקת חקירה, לצורכי ישראל במשטרת
מקומות בהעדר פתרונות לתת נאלץ והרופא קשים
בפני תכופות מופיעים המשטרה רופאי ושהייה. אשפוז

עצורים. לגבי דעת וחוות עדויות מתן לצורך שופטים,

השהות בשל  המשטרה מיתקני על תברואתי פיקוח
קסרקטין, ובתנאי בבסיסים שוטרים של הממושכת
על התברואתי הפיקוח בעיית שאת ביתר עלתה
ביקורות ערך הרפואי המערך והמטבחים. המיתקנים
במיתקני התברואה בתחום המלצות והמליץ רבות

המשטרה.

חוליית המש*2ה 1990 במהלך  ראשונה עזרה הדרכת
הראשונ העזרה בתחום שוטרים להדריך ההדרכה

טיפול' על מושם הדגש כאשר המונעת, והרפואה
חוזרות. בפציעות

:\
;^,__.^_
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הבאים: בתחומים המשטרתי הרפואה מערך פעל השנה
ידי על נבדקו זו בשנה  מועמדים של רפואי מיון
מ למעלה ישראל משטרת של הגיוס לשכות רופאי
הגופני הכושר על להקפיד הנחיות וניתנו איש, 2,000

מימון בתחום בעיות התעוררו המועמדים. של הבסיסי
קופות של תקציביות מצוקות עקב העזר, בדיקות

ן השונות. החולים

במספר העלייה לאור  בשוטרים וטיפול רפואי מעקב
השהות ועימן והמטות השטח יחידות של העבודה שעות
שירותי במתן צורך נוצר בבסיסים, יותר הממושכת
רפואי ציוד הקצאת חייב הדבר לשוטרים. רפואה
של מחלה ימי דוח מהמתוכנן. גדולות בכמויות ותרופות
ההיעדרות ימי מספר כי העלה השנה, שנערך שוטרים,

ובעולם. בארץ אחרים עבודה למקומות יחסית נמוך

בעת רפואי בכיסוי הצורך גבר  במבצעים רפואי גיבוי
מעשי התגברות עקב משטרתית מבצעית פעילות

ובשוטרים. באזרחים והפגיעות האלימות

מערך של מעיסוקו גדול חלק  תעסוקתית רפואה
דהיינו, התעסוקתית, הרפואה בתחום הינו הרפואה
וקביעת לשוטרים ומוגנים הולמים עבודה תנאי קביעת

ופצועים. חולים לשוטרים העסקה תנאי

את לצמצם המאמץ נמשך השנה גם  רפואיות ועדות
115 התקיימו השנה במשך הרפואיות. הוועדות מספר

■ /■■ " /_ ._ ^ רפואיות. ועדות

עובדי לחסן המאמץ נמשך  מונע תעסוקתי פיקוח
מסוכנים גורמים נגד ספציפיים בעיסוקים משטרה
מחלת בתחום ההדרכה נמשכה וכן בעבודה

האיידס. ומחלת (8 מסוג כבד (דלקת 6 ההפטיטיס

והסיוע המשפטית הרפואה נושא  לחוקרים סיוע
אגף עם דיונים התקיימו ומתקדם. הולך לחוקרים
נושא את לבסס בצורך הבריאות ומשרד החקירות
הרפואי המערך מעיסוקי כחלק המשפטית הרפואה

,  המשטרתי.
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לימודיהם סיימו איש 403  משטרה לקצ>ני המכללה
קורס סיימו 95 ומטה, פיקוד קורס סיימו 28 במכללה:
מינהלי מתקדם קורס סיימו 48 לקצינים, מתקדם
183 עברו כן מודיעין. קציני קורס סיימו 49 לקצינים,

קצינים. קורס לקראת גיבוש תהליך חניכים

ב212 הוכשרו חניכים 4,225  מבצעי לכושר הספר בית
וכלה חדיומיות במסגרות החל אימון, מסגרות
שוטרים, הוכשרו ימים. חודש שנמשכו בקורסים
קורסים וחניכי בכירים קצינים קצינים, סמלים,

מקצועיים.
.. . . , . . "■.< "י^'7/^ ■

בבסיס  הגבול משמר של האימונים בסיס
אימון מסגרות ב151 הוכשרו חורון בבית האימונים
הכנסת משמר הגבול, משמר אנשי שוטרים, 6,952

נטלו כך על נוסף האזרחי. המשמר של כוננות וכיתות
יומיות. חד השתלמויות ב76 שוטרים כ1,870 חלק

למדו המחוזיים הספר בבתי  המחוזיים הספר בתי
המחוזי הספר בבית 916 הכשרות: ב159 איש 4,036

בבית 1,408 אביב, תל המחוזי הספר בבית 1,712 הצפוני,
י ______■ הדרומי. המחוזי הספר

ייי י ^ ■■ י ■ ■ ■"
הוכשרו שוטרים 495  למשטרה מחוץ הכשרות
בימי חוץ במוסדות תפקידם למילוי חיוניים בנושאים
שוטרים 75 המשטרה; במימון וכד/ בסדנאות עיון,
רמתם להעלאת מהמשטרה סיוע קיבלו נוספים
הלימוד שכר של חלקי מימון ידי על המקצועית

.  למשטרה. מחוץ בהכשרות

מקצועיים מבחנים 22 התקיימו  מקצועיים מבחנים
מודיעיני, מידע מעריכי חובשים, פקידות, כגון בתחומים

יל ל^י^י  ."^1^11 וכוי. קשר

ההדרכה מחלקת  ההדרכה למגזר השתלמויות
בתי למדריכי תפקידיות תוך השתלמויות השנה קיימה
ולקציני מרחביים הדרכה לקציני המחוזיים, הספר

המחלקה.

של המקצועית בהכשרתם המשיך ההדרכה מערך
המגזרים. בכל המשטרה אנשי

פי על הבסיסי השוטרים קורס של מחודש פיתוח נעשה
שעיקרה תפקיד), מרכיבי לפי (תכנון תל"מ גישת
צוותי הוקמו השטח. לצורכי הקורס תוכני התאמת
ההדרכה ובבסיס הארצי הספר בבית הדרכה פיתוח
מקצועית הכשרה במתן הצורך בשל מג"ב. של החילי
הספר בבית פותח לתפקיד, כניסתם טרם למדריכים
ניתנה כן חדשים. למדריכים הכשרה מסלול הארצי
של הספר מבתי בחלק ותיקים למדריכים הכשרה

המשטרה.

בעבודת ביסודות חדיומיות השתלמויות נערכו
הכשרה כל עברו שלא משטרה לאנשי המשטרה
לדעת", עליך "חובה חוברת הוכנה וכן משטרתית,

אלו. משתלמים של הידע להעמקת
45 בני לקצינים מתקדמת קבש^וג במכלל%ניו$$י

טכניים. קצינים של קבל0₪^רוג לצורך ומעלה,
עברו מג"ב, לרבות משטח48ישראל, שוטרי כל
אב"כ. לוחמת מפני התגוננות כנוע\א השתלמויות
שהוכשרו מדריכים, .לדי על הוע?11 /השתלמויות
הוכנו צה"ל. של לאב"כ המרכזי הספר לתפג^בםבבית
(שוטרים ולשת"מים ליומנאים הכשרה תכניות
אלה. תכניות של במימושן והוחל מיוחדים), לתפקידים
לאור ובהוצאתם בעריכתם המשיכה ההדרכה מחלקת
גרפיקה שירותי ניתנו הדרכה. ופרסומי תכניות של

שונים. משטרה לכינוסי
מסגרות לבדיקת וביחידות, הספר בבתי בקרות נערכו
בתחום המקצועי הפיקוח נמשך וכן ותוכניהן ההדרכה
תחמושת הקצאת לרבות והקליעה, הירי אימוני

צרכים. לפי \אימונים

ואימונים הכשרה
לימודיהם סיימו שוטרים 2,311 הארצי הספר בית
 354 קצינים, בקורסי  135 ובהשתלמויות: בקורסים
בקורסי  611 שוטרים, בקורסי  459 סמלים, בקורסי

המקצועות. בענף  760 שוראים,

/
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נבדקו ובמסגרתן ביחידות, בקרות 11 בוצעו  בקתת
ההדרכה. מתחום שונים ונושאים הלימודים תכניות

>שראל במשטרת ההכשרה מסלול
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שביעות 14
מ*"8י* 811נו>1

מבצעי לכושר ספר מת  *בסכ"מ

יומיים החד האימונים במסגרת  *ומ* חד אימון
גופני לכושר הספר בית הארצי, הספר בבית הנערכים
כ התאמנו הגבול, משמר של החילי האימונים ובסיס
מבצעית התנהגות מטווח, כלל האימון שוטרים. 5,400

אירוע. וניתוחי

יחידות כל  ותלתיומיים יומיים דו אימונים
דו לאימונים יצאו המחוזיות/מרחביות ההתערבות
בבסיס בשנה פעמיים שנערכו ותלתיומיים, יומיים
גופני. לכושר הספר ובבית מג"ב של החילי האימונים

_' וניתוחי המון בפיזור מבצעי אימון כללו האימונים
השוטרים של הגופני כושרם להעלאת בנוסף זאת אירוע,

,_ שלהם. המקצועי הידע ורענון

הנחיית פי על  משטרה בתפקידי שוטרים הכשרת
הכשרה עברו שלא המשטרה אנשי כל הוכשרו המפכ"ל,
כללו ההכשרה פרקי משטרה. בתפקידי משטרתית,
אתיקה תנועה, ומעצר, עיכוב בסמכויות נושאים
רחוב ועבירות חשודים בחפצים וטיפול מקצועית
 י .,. ^_ . =י שכיחות.

ו \ ■ י 

עברו ומג"ב המשטרה אנשי כל  אב"ג השתלמות
כ ידי על הועברו אלה השתלמויות אב"כ. השתלמויות
הספר בבית כך לצורך שהוכשרו משטרה, קציני 110

הפלילי והזיהוי החבלה יחידות בצה"ל. לאב"כ המרכזי
נוספת. מיוחדת הכשרה עברו

ל הסבה תכנית הוכנה  למגזר ממגזר קצינים הסבת
וכן הייעודי למגזר המינהלי מהמגזר שעברו קצינים 32

\__י.~ חדשים. מגויסים לקצינים
 ■ יי ■ /

רכב על לנהיגה הוכשרו שוטרים כ250  נהיגה לימודי
ואופנוע. פרטי רכב משא,

ידי על שנערכו אחת, כל ימים 3 בנות השתלמויות, ב30

מונעת בנהיגה שוטרים כ750 הוכשרו ההדרכה, מחלקת
נהגים. להכשרת הארצי המכון בחסות נכונה, ובנהיגה

והוכשרו אחת כל ימים 6 בנות השתלמויות 2 התקיימו
9 בוצעו כבדים. אופנועים על לרכיבה שוטרים 40 בהן
כל יומיים בנות כבדים, באופנועים רענון השתלמויות

רוכבים. 63 בהן והשתלבו אחת,
למניעת יומי חד אימון של מסגרות 11 התקיימו
להכשרת במרכז נהגים כ170 הוכשרו שבהן תאונות,

באשדוד. ההחלקה במגרש נהגים
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אב"כ. בנושא לשוטר דפדפת ראיות); דיני עונשין, (דיני

למבחני הכנה לחוברת ניתנו והדפסה גרפיקה שירותי
לקצונה. המיון במערכת כשרים

למדריכי שיעור מערכי 2 והופצו נכתבו  שיעור מערכי
עזרה בנושאי שיעור מערכי 2 לאור והוצאו נערכו אב"כ;
נערך זה; בנושא הקיים בקובץ שולבו אשר ראשונה,

בחקירות. שיעור מערכי קובץ לאור והוצא

(שוטרים לשת"מים ליומנאים, הכשרה תכניות הוכנו
המיוחדת היחידה ולשוטרי מיוחדים) לתפקידים

בירושלים. שהוקמה
תכנית הוכנה חיב"ה. לחיילות ההכשרה תכנית עודכנה
והופצה הוכנה ואתיקה. מינהל חוק, בנושאי השתלמות

שוראים. לחניכת היסוד פקודת
בדיקת לצורך המחוזיים הספר בבתי בקתת 6 בוצעו

ההדרכה. ואיכות הלימוד חומר הלימוד, נושאי

הדרגה פיתוח
הפעולות נעשו לימודים תכניות פיתוח גתחום
אנשי הכשרת מסלול של מחודשת הגדרה הבאות:
קורס של מחודש ופיתוח קצינים שאינם משטרה
תפקיד), מרכיבי לפי (תכנון תל"מ גישת פי על שוטרים
תוך השטח, לצורכי הקורס תוכני התאמת שעיקרה
ואבטחה סיוע קורסי שיפור התרגילים; נושאי הדגשת
הדגשת תוך המחוזיים, הספר בבתי המתקיימים
מוסמך חבלן קורס של מחודש פיתוח המעשי; התרגול
לפרוייקט שיעור מערכי פיתוח תל"מ; גישת פי על
קהילה ליחסי היחידה בשיתוף הספר, בבתי הסברה
הלימודים תכניות הערכת של התהליך פיתוח משטרה;
הספר בית חניכי ידי על מבצעי לכושר הספר בבית
מחלקת עבור הדרכה ערכות הפקת הקורסים; בסיום
הסטוריה; יחידת ועבור ראשי רפואה קצין עבור הקשר,
המודיעין; מחלקת עבור מודיעין קציני קורס שיפור
לפיתוח כבסיס מחסומים תרגיל של מחודש פיתוח

ישראל. משטרת של הספר בתי עבור תרגילים

הספר בבית הדרכה פיתוח צוות הוקם  הדרכה פיתוח
לסייע שתפקידם מג"ב, של האימונים ובבסיס הארצי
ותרגילים; לימודים תכניות שיפור שלהלן: בתחומים

לאור והוצאה תורות
ופרסומי התורתיים הפרסומים לאור והוצאו נערכו
בעיכוב/ מבצעים היבטים החבלה; תורת ההדרכה:
כבילה; שיטות פח"ע; ומבוקשי מסוכנים חשודים מעצר
ואלימות; מוות מקרי חקירת התאבדויות; חקירת
מדריך המשטרה; בעבודת יסודות  לדעת עליך חובה
להפעלת מדריך 6ק; מולטנובה מדגם ממא"ל להפעלת
רובאי  טירונים יסוד תיק :1.5.6. אוטווידאו מערכת
בניית  מדריכים הכשרת בנושא חוברות סדרת ;5

מחסומים), (תרגיל למדריך תיק למידה, שיפור מבחנים,
'"~ הברירה. מבחן המעשי, השיעור

בית מורשת הסברה: פרסומי לאור והוצאו נערכו
ישראל. במשטרת לגמלאות הפרישה הארצי; הספר

חוברת הקבועים: הפרסומים לאור והוצאו נערכו
לעדשות מבעד בחקירות; חדשות לשוטר; דף העיטורים;
של שנתי דוח מענ"א; ביטאון מבת"צ; דף מז''פ;
.91/90 העבודה לשנת ההדרכה תחזית ישראל; משטרת

המודיעין; תורת הפרסומים: מצויים סיום בשלבי
 ישראל משטרת די; שלב סיור  למשתלם מקראה

■ ופריסה. ארגון

מקורות קובץ לפרסומים: גרפיקה שירותי ניתנו
ישראל, משטרת מורשת כנס (לקראת מזכרת וחוברת
העת כתב הקבילות; נציב של השנתי הדוח תש"ן);
ובשיתוף אביב תל אוניברסיטת בהוצאת "פלילים"

ראשי. חינוך קצין
והזמנות שקפים תעודות, בהכנת גרפי סיוע ניתן
כינוסי ובהכנת לו ומחוצה הארצי במטה שונות ליחידות
העיטורים כנס הארצי, הספורט יום כגון שונים, משטרה
חילופי טקס פורשים, כנס חיב"ה, כנס והמורשת,

ועוד. מפכ"לים,
, _ "מראות". לירחון גרפית עריכה שירותי ניתנו

במטה ליחידות ניתנו שקפים בהכנת הדפסה שירותי
כן ישראל. משטרת של ההדרכה מערך לכלל וכן הארצי
לרהארגון למודל הצעה שלהלן: החוברות הודפסו
מערכי עמדות; סקר מג"ב; לוחם של דרכו משא"ז;
הכנה חוברות משטרהקהילה; בנושאי שיעור
הארצי הספר בבית ייעודי קצינים לקורס למועמדים
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שוטר על וירי "ניצנים" אירוע הבוגדני", ה"מרתף אירוע
הופצו התחקירים מסקנות באילת. פלילי מבוקש ידי על
מבצעי, לכושר הספר בבית ויושמו נלמדו ליחידות,
מג"ב. של החילי האימונים ובבסיס הארצי הספר בבית
לאימוני מתאימה שנמצאה הדמייה, מערכת נוסתה
שנת של הרכישות לרשימת והוכנסה במשטרה הקליעה

הבאה. התקציב
חשמליות מערכות של וברכישה בהקמה הטיפול נמשך
היורים מצבת מחשוב בוצע המשטרה. למטווחי
אימונים; תחמושת והוקצתה במשטרה, המתאמנים
ונרכשו 3<ו?ו116 חדש מדגם מ"מ 9 .ט/.7/ אקדחי נקלטו

המשטרה. ביחידות הירי לאימוני אימון עזרי

יי !

י >

^

של ושיפור הכנה המחשה; אמצעי של ושיפור הכנה
הספר; בבתי עצמאי באופן מדריכים הכשרת מבחנים;

למדריכים. משוב ומתן ההדרכה על פיקוח

הבאות: הפעולות נעשו זה בתחום  מדריכים הכשרת
לקצינים, מדריכים הכשרת קורס של וביצוע פיתוח
של הספר בבתי מרצים תפקידיהם על בנוסף אשר
העברת שבוע); בני מחזורים 4) ישראל משטרת
לכושר הספר לבית טובה הדרכה בנושא השתלמות
נוספים; הדרכה ולגופי המחוזיים הספר לבתי מבצעי,
ספר בבתי הסברה לפרוייקט מסבירים 150 הכשרת
מחזורים); 8) קהילהמשטרה לקשרי היחידה עבור
בבית חדשים למדריכים מדריכים הכשרת מסלול פיתוח
שבועות), 4) ראשונית הכשרה הכולל הארצי, הספר
2) משלים וקורס שבועות) 8) התמחות תקופת
למ"כים מדריכים הכשרת קורס פיתוח שבועות);
6) מג"ב של האימונים בבסיס אחרים ולמדריכים

שבוע). בני מחזורים

בנושא הדרכה סרטי הופקו השנה  וידאו סרטי הפקת
הדרכה וסרטי בנושא להרצאות עזר כאמצעי אתיקה,
תועדו שוטרים. של מבצעית להתנהגות אימון בנושא
הספורט, יום השנה: במהלך שנערכו ואירועים טקסים

ועוד. הארצי, הספר בבית קצינים קורס סיום טקס
/

./

וקליעה ירי אימוני
במסגרת שוטרים כ10,000 בירי התאמנו השנה במהלך
בנוסף זאת האזרחי, והמשמר הגבול משמר המחוזות,
שוטרים כ100 המשטרתיים. הספר בבתי למתאמנים
השונים: הקליעה בקורסי נשק כמדריכי הוכשרו
ומפקדי קל נשק מדריכי צלפים, סער, לאש מדריכים
רצופות שבועיות השתלמויות 2 התקיימו כן מטווחים.
הבכירים ולמדריכים לקצינים כנס ונערך נשק למדריכי

המשטרתיים. הספר בתי של קל לנשק
המאפשרת האינדוקציה, מערכת הוכנסה שוטף לשימוש
וכן היורים, למקצה המטווח מפקד בין וקשר שליטה
באמצעים השוטרים את המאמנת המחשבים, כיתת
שיעורים הדרכה, סרטי הכוללים מתקדמים, טכנולוגיים
אימונים יחידני. ללימוד הדרכה וחוברות ממוחשבים

. ?.1^1. באקדח ממוחשב ירי קורסי על התבססו אלו
אביב, בתל הוידאו" "גנבי אלה אירוע תחקירי בוצעו
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כיבוד בנושא המגזרים מכל לרס"רים ולתייר; לאזרח
וחברתיים; פוליטיים שינויים העוברת בחברה החוק
ודרכים ומנהיגות ניהול בנושא הצפוני במחוז למפקדים
של למנחים ושחיקה; לחץ מצבי עם להתמודדות
סדנאות בהנחיית העוסקים האזרח לזכויות האגודה
לאנשי כנס שונים; משטרה בנושאי  משטרה לאנשי
בנושאי היחידות מכל קצינים) (שאינם אדם כוח

אקטואליה.

ניהול, בנושאי השתלמויות 3 נערכו  השתלמויות
 ודמוקרטיה לחץ במצבי תפקוד ותקשורת, משטרה
ומשפט חוק ובנושא רפ"קסנ"צ, בדרגות לקצינים
מהמגזר ממ"שפקד בדרגות לקצינים  בדמוקרטיה

הייעודי.
יי ■■  ;■ *"ז~

אורגניות ליחידות נערכו חינוך סדרות 17  חינוך סדרות
ימים 3 נמשכה חינוך סדרת כל הייעודי. מהמגזר
ערביי כלכלה,  כגון העשרה, נושאי בה ומועברים
הוקצתה אחת סדרה ואקטואליה. דמוקרטיה ישראל,
חינוך סדרות 24 נערכו בנוסף מתקדם. קורס לחניכי
סדרות משפרעם. קורסים לחניכי חיפה באוניברסיטת

במג"ב. אורגניות ליחידות גם נערכו חינוך

והשתלמויות בקורסים סדנאות 30 נערכו  סדנאות
הסדנאות האזרח. זכויות בנושא מחוזיים ספר בבתי
נערכו האזרח. לזכויות מהאגודה מנחים ידי על הועברו
מחוזיים ספר בבתי והשתלמויות בקורסים הפעלות 26

יום, כחצי שנמשכו הסדנאות, החוק. שלטון בנושא
להנחלת מהמועצה למשפטים סטודנטים ידי על הונחו
הועברו אלו סדנאות והדמוקרטיה. החוק שלטון ערכי

במג"ב. אורגניות יחידות של במסגרת גם

כחודש הוכרז 1990 מרץ חודש  האזרח זכויות חודש
עיון ימי 15 נערכו במסגרתו במשטרה. האזרח זכויות
הרצאות 2 הועברו עיון יום בכל המשטרה. במרחבי

החוק. שלטון ובנושא האזרח זכויות בנושא

סיורים ומומנו תואמו  באתרים וביקורים סיורים
המשטרה ליחידות הארץ ברחבי באתרים וביקורים

השונות.

הסברה
ישראל במשטרת ההסברה פעילות התמקדה השנה גם
חינוך סדרות הרצאות, השתלמויות, עיון, ימי בארגון
הפירוט לפי ליחידות, הסברה חומר בהכנת וכן וסדנאות
יי: ; ■ הבא:

בנושאי שדנו הסברה דפי 9 פורסמו  בכתב הסברה
למטרות משטרה בציוד (שימוש מקצועית אתיקה
שררה ולא לשמה אכיפה בדיווחים, אמינות פרטיות,

וכוי. ערבות על חתימה עלייה, קליטת בנושא וכן וכוי)

שוטרים עם מפגשים 34 נערכו  בע'יפ הסברה
קורסים במסגרת הסברה), קציני (בהנחיית
משא''ז ביחידות מחוזיים, ספר בבתי והשתלמויות
עברו שלא הארצי המטה ^אנשי הדרכה ובמסגרת
וניתוחי דיונים נערכו קורס^קשק^גג.ם.'^מפגשים
מקצועית. ואתיקה שוטרים הו*^נונ !*אי

וידאו סרטי 3 הופקו  קוליים אור
בתעודות (שימוש שונים תנה^*ןןווטבז
שימוש תנועה, שוטרת התנהגות פרטיות, :

מעמד). ניצול במדים"לצורך

בכל הרצאות 41 ניתנו  ראשי חינוך קצין הרצאות
יחידתיות במסגרות וכן הקצינים קורסי מסגרות
זכויות בנושאי פאנלים 3 והונחו ולשוטרים, לקצינים
משטרה בין וקשר בקורבנות טיפול והאזרח, האדם

לתקשורת.
.י'^__

הבאה: החלוקה לפי עיון ימי 14 נערכו  עיון ימי
שוטרים התנהגות בנושא ירושלים מרחב סיור לשוטרי
(היחידה הימ"מ ולקציני לשוטרי האינתיפאדה; ולקחי
וערבים יהודים יחסי בנושא בטרור) ללוחמה המיוחדת
נהגים פניות יחידת לשוטרי אקטואליה; ובנושאי
מחוז לקציני לאזרח; השירות שיפור בנושא במענ"א
השואה לקחי בנושא הדרומי והמחוז אביב תל
שלטון בנושא חיפה מרחב לקציני העצמאות; ומלחמת
הצפוני המחוז של סיור לקציני ודמוקרטיה; החוק
היחס שיפור בנושא התיירות) משרד עם (בשיתוף

46



השכלה
המשטרה אנשי בהיקף 210/0 של עלייה חלה השנה
שוטרים 1,140  השונות במסגרות השכלתם שהרחיבו
ממספר נובע הגידול שעברה. בשנה 900 לעומת השנה,
חדשות. מסגרות מקיום ולא לומדים של יותר גדול

השונות: המסגרות פירוט להלן

לומדים קצינים 60  גבוהים לימודים
לתואר לשנתיים מרוכז במסלול באוניברסיטאות
מיחידות הם מהלומדים 730/0 אישיות. בתכניות ראשון
שני לתואר בחו"ל ללימודים אושרו קצינים 3 השטח.
קרנות ידי על הלימודים הוצאות כשמימון לשנה,
כספי סיוע קיבלו וקצינים שוטרים 200 אמריקניות.
170 הפתוחה. האוניברסיטה במסגרת ללימודים
כדי תוך ללימודים כספי סיוע קיבלו וקצינים שוטרים
והנדסאי. טכנאי תואר אקדמי, תואר לקראת עבודה
הארצי, הספר בבית ייעודי קצינים קורס במסגרת
חוק בנושאי אקדמיים קורסים ב5 איש 120 למדו
המשיכו מתוכם איש 84 חיפה. באוניברסיטת ומשפט
החברה, מדעי בתחום נוספים קורסים ב5 לימודיהם
ב2 כלליים. בלימודים מלאה אקדמית שנה והשלימו
קצינים 138 למדו המתקדם, הקצינים קורס מחזורי
באוניברסיטת ומשפט חוק בתחום אקדמיים קורסים
56 למדו ומטה פיקוד קורס של מחזורים ב2 אביב. תל
ומשפט, חוק בתחומי אקדמיים קורסים 3 קצינים
לימודים למדו סה''כ ישראל. ערביי ציבורי, מינהל
ו אקדמיים לתארים למדו 397 שוטרים: 711 גבוהים

הקצינים. קורס במסגרת אקדמיים בקורסים 314

346 למדו זו במסגרת  לבגרות תיכוניים לימודים
במוסדות ו97 שונות מרוכזות במסגרות 249 שוטרים:

עבודה. כדי תוך פרטיים,

השפות ללימודי סיוע קיבלו שוטרים 73  שפות לימודי
לשוטרים ניתן הכספי הסיוע ואנגלית. ערבית עברית,

עבודתם. לצורכי לשפה הזקוקים

במהלך רכשה המרכזית הספריה  המרכזית הספרית
ובחו"ל. בארץ וספרים עת כתבי עשרות העבודה שנת
כל השנה במהלך מוחשבו המרכזית הספריה במחשב
(בית הגדולים הספר בתי 2 למעט היחידתיות, הספריות

משטרה). לקציני והמכללה בשפרעם הארצי הספר

לימודים תכנית בהכנה נמצאת  לנוער משטרה מגמת
בבתי שייפתחו במגמות ללמוד האמורים לתלמידים,
נעשה השנה .1991/92 הלימודים בשנת בארץ ספר
בשנת כזו. מגמה לפתיחת מתאימים ספר בתי לאיתור
ספר בבית משטרה מגמת נפתחה תשנ"א הלימודים
יגשו אשר תלמידים, כ90 בה לומדים . ביבנה גינזבורג
הנלמדים הנושאים במגמה. בגרות לבחינות גם
ארגון, ויקטימולוגיה, פנולוגיה, קרימינולוגיה, במגמה:
ומשפט, חוק אזרחות, משטרה, ותפקידי מבנה
המרצים נוער. ועבריינות במשטרה השונים המגזרים

חוץ. מרצי וכן משטרה אנשי הינם

בטאון של גליונות 11 פורסמו  "מראות" עתון
שונים, בנושאים כתבות שכללו המשטרה", "מראות
פעילות המשטרה, עבודת שבמהות נושאים מהם
וכתבות בפרט טיפול השונות, היחידות של מבצעית
לנושא הוקדש מיוחד גיליון שוטרים. התנהגות בנושא
עתונאים של כתבות פורסמו כן כמו במשטרה. הנשים

המשטרה. לעבודת קשר להם שונים, בנושאים

בנושאי קורסים חניכי הנחיית  מיוחדים פרוייקטים
בינלאומי כנס בארגון השתתפות משטרתית; אתיקה
תכנון הציבור; בשירות מידות וטוהר אתיקה לנושאי
השירות שיפור בנושא לשוטרים פעילויות וביצוע
ההסברה; ומשרד התיירות משרד בשיתוף לאזרח,
הטיפול ריכוז במשטרה; עלייה לקליטת פעילות תכנון
למיון תכנית ריכוז משטרתל; כלל בצוות בקורבנות
 "פלילים" במערכת השתתפות יומנאים; והכשרת

\ פלילי ולמשפט לקרימינולוגיה המכון בהוצאת עת כתב
אביב; תל באוניברסיטת למשפטים הפקולטה של
וניהול מנהיגות בנושא בכירים לקצינים הכשרה תכנון
תנועת עם פעולה שיתוף מעצבת"); ("מנהיגות
במשטרה; וחינוך הסברה פעילות ותכנון "סובלנות"
החוק לשלטון הציבורית המועצה בדיוני חלק נטילת
ישראל משטרת מורשת ערב תכנון והדמוקרטיה;
חינוך קצין עם פעולה שיתוף הארצי; בחידון ושיפוט
לטיפול אדם כוח הכשרת בנושא טיפול בצה"ל; ראשי
, ... הערבי. במגזר ייחודי

47



מחשוב

בבית ומכירות, רכישות במחלקת שדה, ביטחון ביחידת
מבנים מחדש נבחנו בחשבות. זכו"ת ובצוות נגב מעצר
כגון: וחדשים קיימים במבנים ופרישתם ארגוניים
המרכז, במחוז הונאה יחידת אביב, תל מרכזית יחידה
יחידות בתכנון סיוע ניתן בנוסף אשדוד. נמל נקודת
כמו קודמת, בשנה בהן שהוחל עבודות והושלמו חדשות
מרחב ברמת מג''ב של הסיור ומחלקות גזרות ארגון

ועוד. אדם, כוח אגף של מחדש ארגון ותחנה,

תכנון עבודת נערכה השוטפות העבודות במסגרת
 19911990 לשנים המשטרה של הארגון צורכי לבחינת
(מחוז מומשו כבר מהתכניות חלק "מנוף". תכנית

החדש). הדרומי והמחוז ירושלים

אוטומטי נתונים עיבוד
שנתית הרב העבודה תכנית יישום נמשך 1990 בשנת

התקשורת. מערך ולפיתוח המיכון מערך לפיתוח

אישיים ומחשבים מדפסות מסופים, קליטת נמשכה
היום עד המגזרים. לכלל ארצית ברמה ופריסתם
מדפסות ו170 מסופים 600  המרכזי במחשב הותקנו:
(רשב"ג) גבולות ביקורת רישום במערכת אתרים; ב85

במערכת אתרים; ב13 מדפסות ו12 מסופים 120 
אתרים; ב4 מדפסות ו30 מסופים 70  הלוגיסטית
ו10 מסופים 30  ארצי המטה לשכות מחשוב במערכת

ומדפסות. מיקרומחשבים 180 מותקנים מדפסות.כן
(מברקה) הודעות מיתוג מערכת החלפת תהליך נמשך
להחלפת המחשבים לחברות חיצוני מכרז והתפרסם
יוחלפו הבאה בשנה החדשה. במערכת הישנה המערכת
כן אישיים. למחשבים מטלפרינטרים העבודה תחנות
של המבצעי הדיווח מערכת החדשה במערכת תשולב

ישראל. משטרת

לרישום הממוכנת המערכת הוחלפה השנה במהלך
החלפת כללה ההחלפה (רשב"ג). גבולות ביקורת
חדישות. עבודה בתחנות המסופים והחלפת המחשבים

בכל משתמשים הדרכת על רב דגש הושם השנה גם
הודרכו השנה במהלך הדרגות. ובכל החיל מקצועות

תכנון

וארגון תכנון
השנה גם הפעילות התמקדה והארגון התכנון בתחום
ולדרישה הציבורי הסדר לאירועי הולם מענה במתן
המשימות בצד הפנים, ביטחון על לשמירה הגוברת
בתחום בעיקר בפשיעה, המלחמה והמשך השוטפות

לפועל. ההוצאה לנושא דגש ומתן הסמים

לטובת פנימי תקנים בוויסות ביטוי מצאו אלו צרכים
קיימות, יחידות ותגבור חדשות יחידות הקמת
יחידה הקמת הציבורי: הסדר בהפרות העוסקות
בירושלים הפנים ביטחון בנושא לטיפול מיוחדת
מודיעין מדור הקמת אדם, כוח תקני 50 של בהיקף
משמר של מחדש ארגון מודיעין, במחלקת ציבורי סדר
וארגון ירושלים מחוז הקמת ובצפון, בירושלים הגבול

■■■■ הדרומי. המחוז של מחדש

לפועל, ההוצאה בתחום הולך
תקני 120 של בהיקף המערך את
..'■ ^ כב.

הגו העומס ב
לתגבו הוחלט

ת ו24 אדם :וח

פקודתנה?הוו ובעקבותיו הארגוני, המתווה ?הוכן שנה כבכל
קווי מהווים אלו ישראל. משטרת של השנתית העבודה
שנת כל למשך במשטרה והארגון התכנון לפעילות יסוד
התכנון ותיאום לריכוז שוטפות פעולות נעשו כן העבודה.

התקציבי. והתכנון הארגוני

כלכליות בדיקות נערכו השוטפות, המשימות במסגרת
התקציב הקצאת בתחום החלטות קבלת לצורך
בסיס שהיוו עמדה, ניירות הוכנו ההצטיידות; ובתחום
בנושאים מטה עבודות בוצעו הפיקוד; להחלטות
והמחוז ירושלים מחוז של והקמה ארגון הבאים:
וארגונן ושומרון יהודה נפות איחוד החדש; הדרומי
ותגבורם המקומיים השוטרים התפטרות עקב מחדש
הקמת גולן; תחנת הקמת ישראליים; בשוטרים
מחדש וארגון בעזה; הגבול משמר של שליטה מפקדת

האזרחי. המשמר של

מסגרות לקביעת ושיטות ארגון בדיקות נערכו זו בשנה
הארצי, במטה מבצעי) דיווח (מרכז במרד"מ אדם כוח
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 ■  המשמעת. בתחום הטיפול

החדשה החקיקה בעקבות  לפועל הוצאה מחשוב
תשלום, תמורת לבצע, המשטרה את המחייבת בנושא,
פותחה קצוב, זמן פרק תוך לפועל ההוצאה פקודות את
הביצוע, פקודות קליטת המאפשרת ממוכנת, מערכת
ביצוע אחר מעקב וכתובותיהם, חייבים לפי מיונן
המגיעים התשלומים אחר מעקב וכן הפקודות

החדשה. מהחקיקה כמתחייב למשטרה

הכרזת המאפשרת מערכת פותחה  הכרזות מערגת
על המידע כל וריכוז המידע של נוחה הזנה תוך דרושים,
בקרה דוחות קבלת כולל השונים, המוכרזים סוגי

במסוף.

לשליטה כלים פותחו  משפט לברירת דוחות מערגת
התנועה. דוחות מערכת על ובקרה

הקולטת חדשה, מערכת פותחה  מאסרים מערגת
הכולל רב, בפירוט הסוהר בתי משירות מאסרים נתוני
ומקומות אסירים חופשות מאסרים, לגבי נתונים
החוק אכיפת במערכת שולבה המערכת מאסר.

המשטרתית.

למוקד טיפוס אב פותח  ממוחשב משטרתי מוקד
בצורה אירועים קליטת המאפשר ממוחשב, משטרתי
אחר ממוחשב ומעקב לניידות הפצתם ממוחשבת,
המערכת לסיומו. ועד קבלתו מרגע האירוע השתלשלות
הינה זו מערכת לניסוי. אביב תל מחוז במוקד תותקן

פיתוח. בשלבי שנמצא המבצעים ממחשוב חלק

פיתוח בשלבי מערכות
קיימת, מערכת  חדשים נהגים הרשעות מערגת
של המשתנים לצרכים לענות כדי מחדש שפותחה
תאפשר המערכת חקיקה. משינויי וכמתחייב הארגון

ונהגים. רכב מערכת עם שילוב וכן מקוונים דיווחים

ושילוב הקיימת רכב תקן מערכת הרחבת  רגב תקן
מפורטים. ומצבה תקן נתוני

מהיר טיפול שתאפשר מערכת  נהגים פניות מערכת
על הקובלים נהגים, בפניות הטיפול אחר מלא ומעקב

תנועה. דוחות

המחשב במערכות בשימוש שוטרים מ3,000 למעלה
כיתה הוקמה ההדרכה תהליך את לייעל כדי השונות.
לקצינים במכללה המחשוב נושא להדרכת נוספת
ובבית אוטומטי נתונים לעיבוד במרכז לכיתה (בנוסף

הארצי). הספר

למעלה של בהיקף משלוח של מבצע הושלם השנה
את שילמו לא אשר לנהגים, הודעות מיליון מרבע
לנהגים ניתנה המבצע במהלך התעבורה. קנסות
זמן פרק תוך הקנסות, מגובה כמחצית לשלם אפשרות
כ300/0 ורק חלקית היתה ההיענות חודשים. מספר של

שולמו. מהקנסות

3004 טפסי 159,000 ונקלטו טופלו  פלילי מידע
81,000 דין; גזר טפסי 136,000 חשוד); על (פרטים
נשק; לרישיונות בקשות 87,000 משפט; לבתי שאילתות
קונסוליות עבור פלילי רישום העדר בדבר תעודות 15,300

פלילי רישום העדר בדבר תעודות 19,500 ושגרירויות;
גורמי עבור שאילתות 103,370 ציבוריים; נהגים עבור
מהמערכת מידע לקבל רשאים אשר שונים, חוץ

הפלילית.

תנועה; דוחות כ1,200,000 נקלטו  תעבורתי מידע
לבתי זימונים כ80,000 קנסות; תשלומי כ700,000

. דוחות. של סגירה הוראות כ20,000 משפט;

בכתב יום מידי תשובות 300250 ניתנו  נהגים פניות
מקבלים פונים 3025 בשנה). פניות (כ90,000 לנהגים
הארצי במטה קהל קבלת במסגרת יום מידי שירות
טלפוניות שיחות כ100 ונערכות בשנה) פניות (כ9,000

ביום. נהגים עם

הושלם: שפיתוחם נושאים
אוספת המערכת  הציבור תלונות מערן מחשוב
בהם, והטיפול הציבור תלונות אודות פרטניים נתונים
התלונות. אודות עדכנית מצב תמונת קבלת ומאפשרת
במטה הציבור תלונות קציני כל אצל מופעלת המערכת

. וביחידות. הארצי

ממוחשבת מערכת הוקמה  המשמעת מערן מחשוב
המערכת אדם. כוח באגף משמעת מדור לשירות
הציבור. תלונות ולמערכת אדם כוח לקובץ מקושרת
שלבי כל אחר ומעקב נתונים איסוף מאפשרת המערכת
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וניתוח ביצועים חקר סטטיסטיקה,
מערכות

השנה בוצעו מערכות וניתוח ביצועים חקר בתחום
המשטרה עבודת וייעול ארגון תכנון, בתחום פרוייקטים

והמינהלי. הייעודי במגזר
כמותיות שיטות על המתבססות עבודות, בוצעו
יחידות הקמת כגון: ביצועים ובחקר בסטטיסטיקה
שנתקבל החדש החוק בעקבות מרחביות, לפועל הוצאה
המשטרה; בתחנות הסיור ניידות עומס בחינת בנושא;
לאירועי מענה למתן קטנועים להפעלת ניסוי הערכת
שוטרים נסיעות היקף לבדיקת סקר תגובה;ביצוע
חברת לבחינת ומתן במשא שותפות "דן"; בקואופרטיב
הקרובות; בשנים למשטרה הדלק את שתספק הדלק
אוטומטית תדלוק מערכת בהטמעת וייעוץ עזרה מתן
לבדיקת בינמשרדי צוות ריכוז למשטרה; ממוחשבת
הספקים אזרוח נושא בדיקת הגבולות; ביקורת מערך
זיהוי מערך לבדיקת צוות ריכוז במשטרה; מזון להובלת

ועוד. חללים,
 יי "י*;

המשטרה, מחוזות עם בשיתוף בוצעה, השנה במהלך
כולל "מנוף", תכנית במסגרת מקיפה תכנון עבודת
המחוז של מחדש וארגון ירושלים מחוז הקמת תכנון

הדרומי.

לביצוע אפשרויות ניתוח נערך המערכות ניתוח בתחום
כמו: המשטרה לצורכי והתאמתם ארגוניים שינויים
כולל הציבורי, הסדר הפרות לאור בירושלים ההיערכות
הגבול משמר כוחות הפעלת של מחודשת בחינה
הר אירועי בעקבות תחילה"; ''מחשבה מבצע במסגרת
ניסוי ליווי בנושא; שפעלה לוועדה סיוע מתן  הבית
שפלה, במרחב מרחבית יחידה של הפעלתה
אבטחת עצורים, ליווי בנושא; הטיפול רוכז שבמסגרתה
עדכון לפועל; ההוצאה פקודות וביצוע המעצר בית
טיפול הירדן; גבול במעברי הגבולות בקרי מערך צורכי

המשטרה. של השנתי הדוח בפרסום

בנושאים מקצועיות דעות חוות הוכנו  סטטיסטיקה
דגימה. שיטות תנועה, מודל ממוצע, מעצר זמן שונים:

לשיפור ככלי השטח, מפקדי לשימוש בקרה דוחות הוכנו
המשטרה יחידות פעילות את המשקף הנתונים, בסיס

השונים. בתחומים

המבצעים, פעילויות כל מחשוב  המבצעים מחשוב
ועוד. עסקים, רישוי מוקדים, סיור, אירועי כולל

המערכת פיתוח המשך  הלוגיסטיקה מחשוג
ונשק, מנועים שיפוצי ניהול מערכת הקמת הלוגיסטית:
ומזמינות המנפקות הארצי מהמטה מחלקות הוספת
מידע למערכת עזר אמצעי ופיתוח תשתית הכנת ציוד,

ביצוע. אחר ומעקב ניהולית

קשרי אודות מידע שילוב  משפחה קשרי מערכת
במשטרה, הקיימת האוכלוסין מרשם במערכת משפחה
קירבה ורמות משפחה קרובי להצגת אפשרות מתן תוך

יוחסין. עץ מבנה פי על

העברת  (רשב"ג) גבולות ביקורת רישום מערכת
הרשב''ג, למחשב המרכזי מהמחשב אוטומטי מידע
בקובץ להכלילן צורך שיש משטרתיות הכרזות אודות

~~~ . 1 הרשב"ג.
ממערכת הגבול במעברי העוברים קובץ העברת
אודות מידע קבלת לצורך המרכזי, למחשב הרשב"ג

ונכנסים. יוצאים

האמורה מערכת, מפותחת  כוללת תפריטים מערכת
לכלל בתקשורת אחידה עבודה סביבת לספק
מותאמים תפריטים על התבססות תוך המערכות,

השונות. היחידות לרמות

מידע מרכז מעטפת פיתוח השלמת  מידע מרכז
באופן אדהוק דוחות לשליפת ביחידות ניסויים וביצוע

המשתמשים. ידי על עצמאי

לשכות במחשוב אופציות הרחבת  נוספים נושאים
דוחות להזמנת למשתמשים כלים מתן התנועה,
במערכת אופציות הרחבת פליליים, סטטיסטיים

■■ייכ*י__ המעצרים.

כולל ההדרכה, בסיסי מחשוב  בבדיקה נושאים
בדיקת הקורסים, במהלך החניכים הישגי על מעקב
אמצעי על התנועה דוחות זה בכלל מסמכים, אחסון
:.. יי :י >1__ מגנטי.
יי י י■//~י

/
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 ~ גנוב, רכב בנושא חדשים סטטיסטיים דוחות פותחו
 הורחב כן מעצרים. בנושא הסטטיסטי הדוח ומוחשב

 ן ■ התחנות לרמת המבצעים, בתחום הדוחות מערך
;י ^ לאשתקד. ובהשוואה

י י > יי _/ ; ולנתונים למידע שונות בקשות כ1,000 השנה התקבלו
~^ : חוץ. ומגורמי המשטרה מיחידות סטטיסטיים

'.  המרחבים בכל הדרכות נערכו השנה במהלך
 י . } משטרתית. בסטטיסטיקה

י יי י:\ ~ י ^ .....■
\ ..■■.

. . " . של תוכנה ובעזרת המשטרה משרד בשיתוף ניסוי, נערך
ייייי ]י "י תאונות את למפות אביב, תל מאוניברסיטת דגני פרופ'
3^,^ כלי גניבות מיפוי וכן דן, גוש בערי נפגעים עם הדרכים

^ 0 אביב. תל מחוז באזור הרכב

< המשטרה פקודות פרסום
י 'י ,1.

1 מוציא אשר כלליות הוראות  המשטרה הוראות
יי ~* הוראות קובץ המשטרה. שר באישור הכללי, המפקח

; המשטרה למשרד משותף צוות ידי על נערך המשטרה
 לכל זה קובץ הופץ השנה ובינואר ישראל, ומשטרת

■ (    ישראל. משטרת יחידות
ו ■■.?.'■ י.  י
י^י ■ ,

י'^. ■"""■ שמוציא כלליות פקודות  הארצי המטה פקודות
: : ^י" (ב) א 9 סעיף פי על סמכותו, מכוח הכללי המפקח

■ השנה .1971  תשל"א חדש) (נוסח המשטרה לפקודת
י^' ■/. הנוגע בכל אחריות תחומי ונקבעו עבודה שיטות גובשו

. / עקרונות ונקבעו בהן שינוי או עדכונן הפקודות, לפרסום
){י י  \ כל של מחדש בחינה בוצעה המשטרה. פקודות מחשוב
~^ .} . יקבעו אשר פקודות להפיק מנת על הקיימות, הפקודות

\יי המשטרתית, הפעילות של הביצוע עקרונות את
^.^ .. ^י_  . .■ .;■ נוספים, וחיקוקים המשטרה פקודת על בהתבסס
. < .....■ מתכונת המשטרה. והוראות המקצועיות התורות
, / ^ . מנת על שניתן, ככל אחידה להיות אמורה הפקודות

.:■ י <^ לכל וברורים מוגדרים אחידים, עבודה דפוסי לצקת
_ \ .> י י" ,.>~: י הרמות.
י^ ■ ^"^ : יי '' . .. י1 הפקודות כל של מחדש כתיבתן הסתיימה השנה

^~^ .. .__ פקודות בכתיבת והוחל והאפסנאות המבצעים בתחום
^ד1 ._" ."!.:. ^ ,י ^ך החקירות. בתחום

\/  י י י " י . .י:'^

 /י

י51  י , י / /י



בוו

במשטרת ברוטו הממוצע השכר התפלגות נתוני
ל11/90): (נכון ישראל

הכנסה האחוזמס*רקבוצות
ולבלשוטרים(נש"ח) מסך

1,500 199%13עד
2,000  1,5001,870%12.5

2,500  2,0005,366%35.8
3,000  2,5004,463%29.8
3,500  3,0001,522%10.2

4,000  3,500602%4.0
4,000 958%6.4מעל

הכל 14,980סד

במהלך  מנוצלים בלתי מחלה חופשת ימי פדיון
מחלה ימי פדיון הסדר האוצר משרד אישר השנה

להלן: כמפורט לגמלאות שפרשו משטרה לאנשי
מ360/0 פחות שניצלו בתנאי  50 גיל מעל לפורשים .

המחלה. מימי
לבין 360/0 בין שניצלו בתנאי  55 גיל מעל לפורשים .

המחלה. מימי ס/650

■■ ~י בריאות. מטעמי לפורשים .
__■. נפטרים. של לשאירים .

1990 באפריל  השתלמות מקרן כספים משיכת
לשוטרים השתלמות קרן להקמת שנים 6 מלאו

ולסוחרים.

6 להם שמלאו הקרן, חברי היו רשאים זה ממועד החל
לכל לזכותם, שהצטברו כספים למשוך חיסכון, שנות
מתוגברים, בכוחות שנערכה המשטרה חשבות מטרה.
של כולל בסך כספים למשיכת בקשות ב10,300 טיפלה
שוטרים פניות לכ6,000 והשיבה ש"ח מיליון כ115

באמצעות והן בכתב הן ולבירורים, מידע לקבלת
הטלפון.

הדין בית פסיקת  וגמלאים לפעילים הדין פסק
תוספת לשלם יש כי קבעה ,1988 משנת 87 מז לעבודה
מפעילות הנובעות זכאויות בגין וגמלאים לפעילים שכר
מאוחר במועד ואשר שירותו בתקופת האיש עסק שבה

ישראל משטרת תקציב נוצל 1989 הכספים בשנת
שקלים): (באלפי להלן כמפורט בשיעורים

שימושים תקצי*תקציבתקציב_
^ ■ו■■*קויות
¥ ישיר 523,798139,56313,557676,918זקציב

<. חוץ מגורמי 71,31743,273855115,445הכנסות

מקירות הגל %595,115182,83614,412792,363ך
; 593,777182,66314,402790,842ניצוע

ן 1,338173101,521*ודף

[ הביצוע 99.099.999.999.8אחה

של בהיקף תקציב של מלא ניצול על מצביעה לעיל הטבלה
המאושרים. המקורות מסך 99.8"/0 המהווים ש"ח, 790,842

השוטר>ם שכר
בעקבות לשוטרים ששולמו השכר תוספות להלן
לשנת ייחודיות שכר ותוספות קיבוציים הסכמים

:1990 המס

ש"ח כ100

ש"ח 180

הגוי'נים וניוולו!
כלל 1/90

האוכלוסייה

100 3/90

ש"ח 200

ש"ח 180

20

20

ש"ח ל800 200 בין 1,000

ש"ח 1,600 3,900
פעמית) חד (תוספת

ש"ח 220 70

6/88

4/90

4/90

9/90

8/90

בי שלב שכר כס
ל%18.5) %5 נין

%8 תמריץ ספת
:9 שלב לי
דפוס ^עובד

מבצעי כושר מדריך ו
ציוד מחסנאי .

מעצר טבח ■

ניהולן משרד ..ראש
בתחנה

מחנה רס"ר .
שכר חשב 4

%8 תמריץ תוספת
אדס כוח לנגדי

שוטרמפקח) (דרגות

תמריץ תוספת הגדלת
למדריכי/ ל%15 מ%8

נהיגה בוחני
שוטרמפקח) (דרגות

הזכאות הרחבת
טכניים קצינים לדירוג

(הפך יובל מענק
שנה כל קבוע לתשלום

בספטמבר)

ג' רמה פעילות פת
הספר בית ריכי

£ הארצי
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בתוספות מדובר שכר. בתוספת זו פעילות זכתה יותר
מ1978, מפרעית בתחולה רטרואקטיביות שכר
שנים לאורך השכר במערכת בקיאות דורש שחישובן
כל של השכר על המשפיעים האישיים, הנתונים ובדיקת
בכוחות נערכה שכר מחלקת התקופה. כל לאורך זכאי
עד הדין. מפסק הנובעים התשלומים לביצוע מתוגברים
אסמכתאות כ2,800 השכר במחלקת התקבלו היום
תשלום בוצע בנוסף זכאים. ב1,150 הטיפול והסתיים
גמלאים. ל1,300 וסוהר שיטור מתוספת הנובע תמריץ,

המשטרה של הכספית לפעילות כמותיים נתונים
:1989/90 הכספים בשנת

^
■\

■ <*. ■■ ■

ששולמו חשבונות 47,23849,3534.5מספר

בחו"ל לספקים תשלומים 3318001417מספר

המשטרה שהגישה תביעות
ביטוח 3971,54010.2;לחברות

משפטי סעד שקיבלו שוטרים 565518מספר

פיצויים שקיבלו אזרחים 13115014.5מספר

דוחות בגין לאזרחים קנסות החזרי
59641.4;129;תנועה

ע''י שהוגשו להתקשרות דרישות
2,1002,0422.8הסחלקות

מרו"מ 2,8002,71819הזמנות

מחלקתיות 4,2004,61910.0הזמנות

(חייבים) ממוכנות 9904.7^900;קבלות

(חייבים) חוץ לגורמי 54037.5;120;חשבונות

■■י\

ו

■ !י: ~ייי
/"■

* י* ו. "

__./   1

/
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1990 לתקציב 1989 תקציב ממחירי המעבר מקדמי
.■ להלן כמפורט האוצר, ידי על נקבעו

(באחוזים) מעבר מקים

13
6
13

הנושא
לשכר הוצאות

בארץ לקניות הוצאות
בחו"ל לקניות הוצאות

לפיתוח הוצאות

להתחייב הרשאות
הרשאות אושרו הפיתוח ובתקציב הקניות בתקציב
יאפשר זה הסדר סעיפים. של ארוכה בשורה תחייב
מוצרים לרכישת 1990 בשנת עוד להתקשר ליחידות

.1991 מתקציב שימומנו ושירותים

1990 בתקציב שתוכננו עיקריים נושאים
תקציבים הוקצו 1990 לשנת ישראל משטרת בתקציב
מפורטים שבהם שהעיקריים ותכניות, נושאים לקידום

,'' ..; להלן:

 שוטרים 250 לתוספת ש"ח מיליון 6.8 הוקצו .
המגזר סמים, בנושא הטיפול להעמקת בחובה

המודיעין. מערך ותגבור הערבי
ו רגב כלי 450 להחלפת ש"ח מיליון כ20 הוקצו .
הכנסות ש"ח מיליון 9 (מזה ואופנועים קטנועים 20

חוץ). מגורמי
למניעת בציוד הצטיידות להמשך ש"ח מיליון 2.7 .

החבלה. מערך ואחזקת פיגועים
ואמצעים ציוד לרכישת ש"ח מיליון כ3 הוקצו .
מינהל במימון המירבי (חלקו התנועה על לפיקוח

בדרכים). הבטיחות
מערן להפעלת ש"ח מיליון כ4.5 הוקצו .
יעודי ציוד לרכישת והמודיעין הבילוש החקירות,

המודיעין. למערך
הזיהוי מעבדות לאחזקת ש"ח מיליון כ2.2 הוקצו .

למעבדות. וטכני מדעי ציוד ולרכישת הפלילי
המיכון מערן לפיתוח ש"ח מיליון כ2.7 הוקצו .
להשלמת ש"ח מיליון כ0.7 מזה ישראל, משטרת של

גבולות. ביקורת רישום מערכת

1990 לשנת ישראל משטרת של הישיר המקורי התקציב
ש"ח 159,152,000 עוד ש"ח. ב777,686,000 הסתכם
(תקציב חוץ מגורמי בהכנסה מותנית כהוצאה תוקצבו
משטרת תקציב סה"כ מאובטחים). וגורמים שטחים

ש"ח. ב936,838,000 הסתכם 1990 לשנת ישראל

1990 בתקציב ושימושים מקורות
משטרת בתקציב והשימושים המקורות פירוט להלן

ש"ח): (באלפי 1990 בשנת ישראל

^^'^י"'''לשימושים מקורות
תקציב

שכר
תקציב
קניות

תקציב
פיתוח

הגל סך
שימושים

ישיר תקציב

מותנית הוצאה
בהכנסה

603,163

29,820

159,802

19,258

14,721777,686

49,078

משרדי השתתפות
ממשלה

44,25029,94281675,008

השטחים 29,1475,91935,066תקציב

מקורות הנל 706,380214,92115,537936,838סן

שתופשר כרזרבה שורינו הישיר מהתקציב 30/0 הערה;
.1990 במהלך בפועל התייקרויות לאור

:~ 1990 בתקציב המסגרת סיכומי עיקר
גדל 1990 לשנת ישראל משטרת של הקניות תקציב

^^  1989 תקציב במחירי ש"ח מיליון בכ24 נטו

בחובה שוטרים 250 תוספת  ש"ח מיליון 6.8 .
למשטרה. ואמצעים

כוחות לאחזקת התקציב תוספת  ש"ח מיליון 4.0 .
התגבור.

בטאבה הגבול מעבר הפעלת  ש"ח אלף 700 .
. ותקציב הקניות תקציב עדכון ש"ח מיליון 12.4 .

השכר.

1990 תקציב מחירי
פי על  נומינאלי שנתי כתקציב נבנה 1990 תקציב
השנה במהלך תקציב עדכוני יהיו לא הממשלה החלטת
יי  התייקרויות. עקב
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ב') שלב (המשך ש"ח מיליון כ9.6 הוקצו
חדישה, קשר במערכת המשטרה להצטיידות
העלות (הרבגל). "הבלישה" שיטת על המבוססת

דולר. מיליון כ25 הפרוייקט של הכוללת

. ■■./■■■. ]  התייקרויות
^ , "../■■.:■■■■ כי התברר הכספים שנת במהלך  הקניות תקציב

■ ■ ■ ל..  ., של הספציפי ההוצאה סל של בפועל ההתייקרות
{ ■^ י י י ,> ידי על שאושר ההתייקרות ממקדם חרגה המשטרה
.■.\י. . ללי י .1990 לתקציב האוצר
■■.., . . י י ■ ■" " לדלק, בהוצאות במיוחד בלטה החריגה ההתייקרות

: '. >. בהוצאות דולר, צמודות בהוצאות לכלכלה, בהוצאות
י\ ^^ ■ דירה) ושכר ארנונה מים, (חשמל, הבית לאחזקת

;; ..י >££.יי."^י ^_ י ציבורית. בתחבורה ובנסיעות
^י^ .. מסתכם המשטרה של הקניות בתקציב השחיקה היקף

"^י\ ,/ ■ <י^ ^. ש"ח. מיליון בכ20.5

■... י /ל ■ יי*\ י י \ יי י
;■,■  ^\ך בהיקף השכר בתקציב גירעון מסתמן  השכר תקציב

לקבוצות שכר תוספות מתן עקב ש"ח, מיליון כ63 של
_, ■ יוקר. תוספות ומתן וכד') טכניים (קצינים ייחודיות

:~~ ■ .." . י י י" י \ \ . י י ■ \^.י./ .

\ ^ .' יי   יי'. ; / ''_ י : "■ י   י;^ י ^ "
 ._,. ■■.."■■■. י^י ' י יי. י^ י י ■■".■,..■■■ ^ :ייי ר" ■■

 , ""  , < \י . ■".\יי  ■■■¥ ■■■י\^_:.■./..:..ל

י " ;י /. . י. י^יי', ; . ' י::~ ■ י.י; ;  ;\ .■
" יי " י  י י * י " ._ י י \

■ . \י;לי י  >^י ■. . ; . ..■■: י^י^י ■ י ;/. .■ ./י ^"י1 ■ "ץ,^.^

,., י/.י1::_:י ■..י.י/ . יי^^ייייי:;:^^
■■■. "<^""^ י ; / י " ץ '^ יי י  "י י ^[י וי __/

י^ ^ ""  ■  י ■ יי ייייי
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לאבטחת פרוייקטים במסגרת ציוד נופק  פרוייקטים
רווחה פינות נופקו צופן), ומנעולי (מגרסות מסמכים
המשטרה יחידות הצטיידות נמשכה המתנה, ופינות
התקציב, אפשרויות במסגרת ואחיד חדיש בריהוט

מג"ב. ופלוגות המשטרתיים הספר בתי כולל

ן.. יז ך .. . ו ] ■

חימוש
וביקורת מונע טיפול האחזקה, תכנית מימוש  נשק
של שיקום ועבודת לסוגיהם נשק כלי שיקום נשק, כלי
בסיסי של המלאכה בבתי וקירור למטבח מכשור

החימוש.
מבוקר לוחמה ציוד בפריטי הצטיידות  הצטיידות
והשלמות ועוד) קרב אפודי .א.=ו, (אקדחי תקני
הציבורי. הסדר בהשלטת הצריכה לכיסוי גז בתחמושת
התחמושת רענון פרוייקט הושלם  תחמושת רענון

התכנון. פי על המשטרה ביחידות
כ הסבת של אי שלב הושלם  דותכליתיות קסדות
גם שתשמשנה לקסדות לוחמים של קסדות 1,000

הפגנות. לפיזור

וע תחבורה
ו410 רכב כלי 2,590 כיום מתה המשטרתי הרכב צי
רכב. כלי 420 הוחלפו השנה ואופנועים. קטנועים

וקטנועים.
מבחני ו830 מעשיים נהיגה מבחני 490 נערכו זו בשנה
בתעבורה. הבטיחות קציני ידי על עיוניים נהיגה
משטרתיים. נהיגה רישיונות 400 הוצאו זו בתקופה
תחזוקת לביקורת ביחידות פתע ביקורות 160 נערכו
מתוכננות ביקורות 120 נערכו כן ובטיחותו. הרכב

רכב. כלי כ1,700 ונבדקו ביחידות
הכוללות תיקון, פעולות כ80,000 נעשו בסדנאות
נזק גרימות תאונות, תיקון נפל, תיקוני יזומים, טיפולים
תיקון, פעולות כ300 נעשו במסגריה ציוד. ואובדני
להגנה רישות ערכות הכנת כמו ברכב התקנות הכוללות
נשק, מחזיקי תבערה, ובקבוקי אבנים יידויי מפני
לעידן נכנס התחבורה מחסן וכר. חבלה עצורים, ערכות

נושאים מספר השנה קודמו האפסנאות בתחום
ובתחום המתקדמת הטכנולוגיה בתחום מרכזיים
מעוון שבהם משופרים, מכר מחסני נפתחו הלוגיסטי:
המערכת הקמת נמשכה השוטרים; עבור לבוש פריטי
למערכת שיפורים הכנסת תוך הממוכנת, הלוגיסטית
מודיעין כמו לתחומים, והרחבתה הקיימת
עם בשיתוף ממוחשבת דלק מערכת וקשר;הוקמה
דלק תחנות כ52 פני על תתפרס המערכת פז. חברת
תהליך סוגיו. על רכב כלי כ2,600 ותשמש משטרתיות
כשנה. יימשך לשימוש והכנסתה המערכת התקנת
מחוז פריסת בוצעה בשלבים. תבוצע הפעלתה
ומורכב מקיף פרוייקט  הדרומי והמחוז ירושלים

 ^.._ והמזון. התחבורה האפסנאות, הבינוי, בתחומי

1 /
בהתאמה שוטף, באופן כלכלה

ביחידותיהם. ים

המנופקות הצהרים ארוחות

עצמית ובהגשה עשירה כלכלה אורגנה  כל^^ן^ם
גדולים. מעצר בבתי

ברמת השיפור מגמת נמשכה  במבצעים כלכלה
התייעלות. תוך הכלכלה,

*. י

צ>ת
עם תנאים להשוואת התכנית במסגרת  אישי ציוד
לכלל אחידה ברמה מדים נופקו הקבע, משרתי
מונפקת לציוד הזכאות לבלשים). (פרט השוטרים

המכר. בחנויות תלושים פנקסי באמצעות
המכר חנויות באמצעות שי חבילות 25,000 נופקו השנה

תשנ"א. השנה לראש
ציוד של תקנים והשלמת ניפוק נמשכו  ייעודי ציוד
מפני להתגוננות וציוד ציבורי סדר להשלטת ייעודי

עזה. וחבל שומרון ביהודה, ליחידות תבערה בקבוקי
כ18,000 המשטרה ליחידות נופקו  אב"כ ערכות
מסוג ערכות וכ6,800 15ו/\1 כ11,400 מהן ערכות,

סימפלקס.
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ומע"צ. הכללי החשב במכרז והן המשטרה במכרזי
שקלים, אלפי בעשרות מוצרים הוזלו מכך כתוצאה

יעילות. ביתר התקציב ניצול והתאפשר

השנה: שטופלו בולטים והתקשרויות פרוייקטים
התקשרות, בוצעה ממושך מו"מ ניהול לאחר  דלק
כולל העבר, לעומת שקלים מיליוני של חיסכון תוך
תחנות ומחשוב אוטומטית תדלוק מערכת קבלת

המשטרתיים. הרכב וכלי הדלק
מורשים רכב כלי לתדלוק הסכם הושג נפרד במו"מ
מגנטיים כרטיסים באמצעות אזרחיות, דלק בתחנות

שקלים. אלפי מאות של כספי חיסכון תוך ותלושים,

התקשרות בוצעה הגז, במשק מהרפורמה כתוצאה  גז
בעקבותיו, מו"מ וניהול מכרז פרסום לאחר ראשונית.
,כולל החדש ההסכם מעל כ500/0 של חיסכון הושג

בצוברים. לשימוש ומעבר התייעלות

ההתקשרות. לחידוש מו"מ נוהל  שיניים ביטוח
בפרמיה הוזלה תוך הביטוחי, הכיסוי הרחבת הושגה

המבוטחים. ולמשפחות למשטרה כספי וחיסכון

לבוש לפריטי מכרזים פורסמו  חדשים לבוש פריטי
וציוד נעליים טלאים, אפודות ג'קט, פליין מעילי חדשים:

. . השוטרים. לבחירת ספורט

דרישות בכ1,600 טיפול כמותיים: פעילות נתוני להלן
2,200 של בפועל ביצוע מכרזים, כ150 פירסום רכש,
בדיקה ש"ח, מיליון כ95 של בהיקף התקשרויות
כלי כ400 של מכירה חשבוניות, כ11,000 של ואישור
כולל נוספות, מכירות ש"ח, מיליון כ3 של בסכום רכב
כלי בכ350 טיפול ש"ח, אלף כ200 של בסכום נשק

כמוצגים. שנתפסו רכב

סדנאות את למחשב הינה כיום והמגמה המחשוב,
 תחבורה בנושאי תחרויות נערכו השנה גם המשנה.
רכב. תחזוקת מצטיינת, סדנא הזהיר, הנהג תחרות
חוזרים הוצאו טכניים, ונספחים מפרטים הוכנו
הנוהגים. לשימוש הרכב, ספר הופץ טכניים, בנושאים

205 פיג'ו רכב: של חדשים סוגים לשימוש הוכנסו השנה
סמ"ק, 1,250 מנוע נפח אקספרס רנו סמ"ק, 1124 נפח
סמ"ק. 1600 אסקורט סמ"ק, 1300 דוידסון הרלי אופנוע

. ן י ונכסים בינוי
הארצי הספר בבית שונים במבנים שיפוצים נערכו
הצפוני; ובמחוז הדרומי במחוז המחוזיים הספר ובבתי
האוכל, חדר גג הוחלף "נעורים" לקצינים במכללה
מעצר בית הוקם קירור; וחדרי לימוד כיתות שופצו
ובבאר בירושלים המעצר בית הורחב יהודה; בנפת
של שוטף ביצוע נערך גליל; מעצר בית ושופץ שבע
כן הארץ. בכל מסופים תשתית הוכשרה תחנות; שיפוץ

שונים. מיתקנים ומתנו לחבלה בונקרים הוקמו

. ומכירות רכישות
התקשרויות ליצירת הפעילות נמשכה השנה במהלך
90/91 שוטף תקציב מחשבון ושירותים טובין להספקת
ההרשאה תקציב לניצול טווח ארוכות ובהתקשרויות

~^~^1%?1% להתחייב
הנושאים לציון ראויים שטופלו, הנושאים כלל מתוך

.  הבאים
את לנצל ליחידות לסייע במגמה  למחלקות הדרכה
במהירות, הרכש תהליך את ולבצע ביעילות התקציב

בנושא. עיון יום התקיים

האוצר, הנחיות שינוי עם  שנתיים רב מכרזים פרסום
ושירותים שירותים לרכש מכרזים בפרסום השנה הוחל
עד של אופציה עם שנתיים של לתקופה מורכבים,

ץ ,,י נוספות. שנים ארבע

המשטרתית הוועדה סמכויות הורחבו  ממכרז פטור
לפטור. בקשות בכ1,000 דנה אשר ממכרז, פטור למתן

~^, היוזמה נמשכה  מכרז לאחר ספקים עם ומתן משא
הן כדין, במכרזים שזכו לאחר ספקים עם מו"מ לנהל
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הליכים הקובע התש"ן1990, שעה) (הוראת מאסר)
לפועל. הוצאה של מקוצרים

או להוצאה הצעה בכל טיפול  ונהלים פקידות
יש השנה חדשים. כללים לקביעת או פקודות של לתיקון
ירייה בכלי שימוש שעניינן הפקודות פרסום את לציין

משפטי. סעד בנושא הפקודה והחלפת

מסמכים בעריכת סיוע ניתן  והסכמים מכרזים
סיוע המכרז, מפרטי ניסוח לרבות למכרזים, הנוגעים
ובניסוח ההתקשרות גיבוש בשלבי ומתן משא בניהול
ההתקשרויות את במיוחד להדגיש יש ההסכמים.
מערכת רכישת כמו המחשוב, בתחום השנה שנערכו
המערכת ומחשוב הגבולות לביקורת חדשה ממוחשבת
ההתקשרויות היתר בין השנה, טופלו כן הלוגיסטיתי
למשטרה. דלק לאספקת והסכם שיניים ביטוח בנושא

נגד שהוגשו פיצויים תביעות טופלו  אזרחיות תביעות
כתוצאה לתובעים שנגרמו נזקים בגין המשטרה,
השנה תפקידם. מילוי עקב משטרה אנשי מהתרשלות
באירועי המשטרה פעילות נפגעי תביעות בלטו
באירועים פעיל חלק שלקחו אנשים של הן אינתיפאדה,
תמימים אורח כעוברי נפגעו כי הטוענים אלו של והן
במספר לעלייה גם גרמה האינתיפאדה למקום. שנקלעו
בהצבה המשטרה התנהגות על המתבססות התביעות
בנושא תביעות טופלו היתר בין מחסומים. של והסרה
גמלה. וזכויות פיטורין פיצויי שוטרים, של שכר זכויות

וצוותים בוועדות יוצגה המשטרה  בוועדות ייצוג
ביניהם: נושאים, במיגוון ומשרדיים בינמשרדיים
תשלום עובדיה; של הגנה בהוצאות המדינה השתתפות
אישי לרכוש נזק החוק; באכיפת למסייעים פיצויים
כל על בכוח השימוש סמכות המדינה; לעובדי שנגרם
1983 השנים בין שנרשמו משפט ברירת דוחות גווניו;
חברות רישוי הסתיים; לא בהם ושהטיפול 1985

משטרה. אנשי של פליליות עבירות לביצוע חשד שמירה;

בנושאים והכוונה משפטי ייעוץ ניתנו 1990 בשנת
לתפקידי הנוגע בכל השונים ולמטות ליחידות משפטיים
בנושאים היתר, בין ניתן, הייעוץ ולסמכויותיה. המשטרה
על המוטלות הנגזרות והחובות הפגנות רישוי הבאים:
הביטוי; חופש את לממש המבקשים כלפי המשטרה
חוק לעניין מאשרת" כ"רשות המשטרה של מעמדה
צווים בביצוע סיוע ירייה; כלי חוק ולעניין עסקים רישוי
הפנים; לביטחון האחריות חלוקת דין; פי על שהוצאו
פלילי מרשם לנהל המשטרה חובת לעניין שאלות
כוח בנושאי שאלות זה; ממרשם מידע למסור וסמכותה
נקיטת בחיל; המשרת הפרט זכויות היקף לעניין אדם
לרבות אחרים, משמעתיים ואמצעים מינהליים הליכים

השונות. הערכאות בפני לדין העמדה

משפט גבית בשבתו העליון המשפט לבית עתירות
המשטרה כנגד המוגשות העתירות  ל*ידק גבוה
טיפלה היתר בין המשטרה. פעולות למיגוון מתייחסות
ישראל משטרת עמדת אלה בנושאים בעתירות היחידה
ג'ון" "סנט לבניין שנכנסה י^ק^^זודים לפנות שלא .

המשטרה סמכות ב^|$|^ן|^היקף הנוצרי ברובע י

תנאי סבירות פיטורין; החלטת חוקיות מוצגים; לחיפוש
רישוי חוק פי על סמכויותיה את בהפעילה המשטרה
במתן המשטרה שיקולי ירייה; כלי חוק פי ועל עסקים
השיקולים בחינת ותהלוכות; הפגנות לקיום רישיונות
חוקים של אכיפה מדיניות משמעתי; לדין להעמדה
שידורים ציבוריים, במקומות העישון איסור (כגון שונים
יחיד. דן בפני בהליך לייצוג הזכות בכבלים); פירטיים

ונערכה ותקנות חוקים לתיקון הצעות טופלו  חקיקה
עקיפה או ישירה השלכה שלהם בנושאים חקיקה יוזמת
בדיוני השתתפו המשטרה נציגי המשטרה. לעבודת
מקדמיים ובדיונים חקיקה לענייני שרים ועדות
בהליכי חלק היחידה נציגי לקחו היתר בין בינמשרדיים.
הפלילי הדין סדר חוק אלו: חוקים לעניין החקיקה
היתר, בין המגדיר, התש"ן1990, ,(11 מס' (תיקון
או משפט ברירת מסוג דוחות לבטל תובע של סמכותו
,(29 מס' (תיקון העונשין חוק פיגורים; קנסות להפחית
הדן סימן העונשין לחוק שהוסיף בנושא התש"ן1990,
צווי (ביצוע חובות גביית חוק לרכב; הקשורות בעכירות
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הציבור בתלונות הטיפול

55 האינתיפאדה, במסגרת הוגשו, ירושלים במרחב
41 הבאה: ההתפלגות לפי בכוח שימוש בגין תלונות
שוטרי נגד תלונות ו14 המרחב שוטרי נגד תלונות
בכוח שימוש בגין תלונות 1*1 לעומת זאת התגבור.

.1989 בשנת במרחב שהוגשו האינתיפאדה, במסגרת

על מצביע לעיל שפורטו הסטטיסטיים הנתונים מכלול
בתלונות %1 של ועלייה התלונות כל בסך ס/2.30 של ירידה

בכוח. שימוש על
ממשיך התלונות כלל מתוך המוצדקות התלונות מספר

נמוך. להיות

/1
המרחביים הציבור תלונות קציני

מידע. ובשליפת המערכת בהזנת יעסקו

: הבאים לנושאים דגש ניתן השוטפת העבודה במהלך
מערכת הקמת בסימן עמדה 1990 שנת  מחשוב
עכ משולבת תהיה אשר הציבור, תלונות של ממוחשבת.

^ ?ו^?^|גם. שבאגף משמעת במדור שנאגר המידע
לקם^^ השונות הפיקו>||^^ע1 יוכל ושבאמצעותה
הציבוו^3 בנוגע^|גיפול?נתלונות עדכנית מצב תמונת
*^^_*₪** י₪£ המעו?₪^בעקבוו15*ונח|^18^511. ידי על שננקטו ובצעדים

הדרס0^^^^ כולל בהפעלתהמערכת, ניסוי בוצע 1990 בשנת
^^^ אשר י8§(חוזי**ן

מבצעי, באופן הממוחשבת המערכת תפעל 1991 בשנת
תקופתיים סטטיסטיים דוחות בהפקת הארצית, ברמה
תופעות וניתוח בקרה שליטה, לצורכי מידע וחיתוכי
של חריגות והתנהגויות בכוח לשימוש הקשורות

אזרחים. כלפי שוטרים

מדיניות מומשה 1990 בשנת  לאזרח" הפנים "עם
וזאת המפכ"ל, ידי על שהותוותה לאזרח", הפנים "עם
הדין עינוי וצמצום למתלונן מהיר שירות מתן ידי על
הבהרות שנושאן הציבור, בפניות הטיפול הנילון. לשוטר
עם ישיר בירור ידי על נעשה לאינפורמציה, ובקשות

לפונה. מהיר מענה ניתן וכך הנוגעת היחידה

לעומת תלונות 3,011 ישראל במשטרת התקבלו השנה
.2.30/0 של ירידה  1989 בשנת 3,081

שלהלן: בדיאגרמה מפורטת התלונות נושאי התפלגות

1990 בשנת שהתקבלו התלונות התפלגות

במשמורת לא ננוח שימוש
 %36.3

נאותה לא התנהגות
%21.5

נמשמוית ננוח שימוש
25,9"/

_,_ 1
ו

בכוח, שימוש בגין בתלונות הטיפול תוצאות פירוט
מובא תלונות), 1,611) השנה הסתיים שבירורן
. / י 5ב_ שלהלן בדיאגרמה

בכוח שימוש על תלונות
י^לי ב1990 הסתיים שבירורן

אחי
%29מוצדקות
תום^ו'%15.2 עד הובררו לא

16.370 ^■^
בחלקן^ /■מיציקות ^ 2 %91 ■/

במשך  הציבור תלונות נציגי עם ומפגשים ביקורים
ביקורים נערכו שנתית, ביקורים לתכנית בהתאם השנה,
השטח ביחידות הציבור תלונות קציני עם ומפגשים
המטות בין המקצועית והזיקה הקשר להידוק והמטה,
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התלונות. בבירור העבודה ולייעול
תלונות קציני של ארצי כנס נערך ספטמבר בחודש

המפכ"ל. בהשתתפות הציבור,

לגילוי שניתן, ככל עושה, היחידה  כוזבות רנלונות
שהוגשו או בשוטר, דופי הטלת משום בהן שיש תלונות
עבודתו. מביצוע ידיו את ולרפות בשוטר לנקום כדי
אותם עם הדין את למצות הראיות בדיני קושי קיים
היחידה פועלת המתאימים במקרים אך מתלוננים,

עבודתו. במסגרת לשוטר גיבוי מתן למען

ו י*
^■

../ ■

\/

>

'*''< הביקורת יחידת
בקרות הביקורת יחידת ידי על ובוצעו תוכננו השנה גם
החיל. של והעשייה הפעילות במיגוון רבים, בנושאים
המגזרים, בכל יחידות מאות הקיפו הביקורות
נבדקה יחידות ב87 השונים. ובאגפים במג"ב במחוזות,
26 נבדקו יחידות ב390 והשגרתית; השוטפת הפעילות
טיפול הנושאים: בין ארציים. מדגמים במסגרת נושאים
המיוחדות (היחידות הימ"פים פעילות דרכים; בתאונות
ואבטחת מיגון מחסומים; בינעירוני); תנועה לפיקוח
מפעילי ממוחשבת; אדם כוח מערכת משטרה; מיתקני
ועוד. קישור, קציני פעילות חיב"ה; הפעלת מחשב; מסוף
477 בוקרו שבמסגרתן ביקורות, 113 נערכו סה"כ

יחידות.
המשטרה, ומבקר המדינה מבקר בדוחות הטיפול רוכז
מעקב ונערך הנוגעות ליחידות והליקויים ההערות הופצו

תיקונם. אחר
ביקורת בנושאי להדרכה השנה ניתן מיוחד דגש
במכללה עיון וימי השתלמויות קורסים, במסגרת
לימודיים סיורים נערכו כן המדינה. עובדי של למינהל
ונערכו סקירות ניתנו ובמסגרתם שונים, במוסדות

הביקורת. בנושא דיונים

>:^_1■■/

<.  ~ ו...

יי /.

/'■

<~
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אנשי בקרב להעלות נועד זו תכנית של יישומה
ומניעת התקשורת לנושא המודעות את המשטרה

בשטח. תקשורת ואנשי שוטרים בין חיכוכים

חלק צה"ל. גורמי עם נבחן בחירום הדוברות מערך
בתהליך עדיין נמצא אחר וחלק יושם כבר מהאמצעים

צה"ל. דובר עם ויישום בדיקה

ג
/ ./

(

קיום על אמון ישראל משטרת של הדוברות מערך
ישראל משטרת יחידות בין והיומיומי השוטף הקשר

השונים. התקשורת אמצעי ובין

אמצעי חשיבות בדבר והמודעות ההכרה לצד
מידע זרימת ואבטחת דמוקרטי במשטר התקשורת
על מוטלת לדעת, הציבור זכות שיבטיח לגיטימי,
החובה בפרט, הדוברות ועל בכלל, ישראל משטרת
הבטחת כמו נוספים, לגיטימיים אינטרסים להבטיח
שאינם וכבודו, הפרט צנעת שמירת החקירה, טובת
מעוניינת שהתקשורת מידע הזרמת תמיד מאפשרים
לגשר, כדי שביכולתה כל עושה הדוברות מערכת לקבל.
~,^. הדרוש. האיזון את ולחפש לתמרן

שהתבטא הדוברות, מערך במבנה שינוי חל השנה
מפקדי סגני על המרחבית לדוברות האחריות בהטלת
תחילה בהצלחה, נוסתה אשר זו, תפיסה המרחבים.
ישראל, משטרת מרחבי ביתר יושמה המרכז, במחוז
 _ המקומית. הדוברות לשיפור להביא במטרה

מערך אנשי של המקצועית המיומגות העלאת
החשובות. המשימות אחת היתה המשטרתית הדוברות

, המשטרתי מהאינטרס החורגת נוספת, חשובה משימה
הזרה, לתקשורת והשירות הקשר שיפור היא המוגדר,
שנועדו בנושאים הן שוטף, מידע הזרמת בתחום הן
התקשורת של התקשורתי הכיסוי את לשפר
טכניים, וסדרים נהלים בהנהגת והן הבינלאומית
ומשרד הממשלתית העיתונות לשכת לגורמי שיאפשרו

האירועים. לזירת ומהירה חופשית גישה החוץ

לכל הדרגה תכנית הכנת על שוקד הדוברות מערך
ישראל, משטרת של המשטרתיים הקורסים חניכי
דמוקרטי, במשטר התקשורת כמו בנושאים שתעסוק
המשטרה עם שלה הגומלין קשרי התקשורת, הכרת
התקשורת אמצעי נציגי למול כפרט, השוטר, והתנהגות

אירועים. בזירת (עיתונאים/צלמים)
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האזרחי המשמר וביטחון שיטור אגף לחקירות האגף
בפשיעה וללוחמה

מחלקת
התנועה

י

מחלקת
הקשר

והאלקטרתי

ארצית יחידה
לחקירת
פשעים

וארגון תכנון אגף 1

מחלקת ■
וארגון 1תכנון

לעיבוד מרכז ■
נתונים 1
אוטומטי |

לפרסום ויחידה
פקודות 1
המשטרה |

לחקר יחידה ביצועים■ 1
מערכות וניתוח |

האפסנאות אגף

מחלקת
בינוי
ונכסים

קצין 1
ופיתוח מחקר ■
אמצעיס 1

יחידה
לחקירות
פנים

יחידת
שירותי
המטה

הגבול משמר הדרומי המחוז אביב תל מחוז

ארגוני תרשים
31.12.90 ל*ו0 גגון

אדם כוח אגף

המרכז מחוז הצפוני המחוז

מפקדת
דרום מנ"ב 1

ן ו

מרחב
לכיש

כסיס
אימונים
חילי

1 1 י .

. ו ו

נפתםנת

יהודה

מרחב

יו

מרחב
איילון

מרחב

השפלה

_, , י

יחידת

נתב"ג

מרחב

הגליל

מרחב

העמקים

נ 3ם
ן ך'"!
1 שומרון |
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4,733איומים 5,59984.54,226 1604,38611116313
המשפט 3,541כלפי 4,08086.82,386 1782,56401160063 110131<טן.81ח31§3 תז816י>8

והימורים 125מישתקים 13294.7425 163ז4429081 30>) £ת11(11ז]3£
הדת 15כלפי 3938.518 22001160063 31ת31§3 ח1611£10

143שוחד ■>61ג16586.71831838111
המשפחה 56כלפי 6586.266 063ת3690116 31ת3£31 1311111}

דרך חסימת רעש, 283מטרד, 32986.0126 ,06ת133טא5131 £1001110(0156,1ת י>3י*ו11811101
הביטחון שירות 105כלפ 14572470 18880(160063 31ת31§3 י\111ג3601 063>י\361
ציוד  הביטחון 578כלפי 66586.9501 85090(160063 16 >111ט360 י1063י\361 1601מק1ט[<6

והכשלתו שוטר 1,800תקיפת 1,93293.21,620 1321,7520111610(160063 31ת3£31 110ג1טק 01(161
חמורות בנסיבות שוטר 108תקיפת 11494 7115 >}ח1)0ט311(18/01ז111ט833^21136 01106ק 001061
תקין בחירות במהלך 3הפרעות 475.033^513£\'31601 3333011 8531031 01106ק 001061

1,216אחרות 2,43749.9985 1171,1021)131011)£10 [€61ו1י>168311 616011003

הציבורי הסדר כלפי הכל 15,121סו 18,88880.113,936 10131נ1,17915,115801

אדם ח" §06ת0116כלפי ח8תו1ו!{81ת0£1^ 11168
79רצח 10773.8121 111321101(161

לרצח 65ניסיון 9072.295 1)16ק116111^7102 1001(161
11הריגה 16)1101ח11100.0151590

ת.ד.  ברשלנות מוות 35גרימת 4774.547 35011305130811161
והריגה רצח 7איומי 161)1טת181ז1מ1116316י2725.9667 ;_
אבניםלאומני 75ירוי 4,9721.539 8מ1*\11110)609911001 ?01 8113110ח3110ת 0363ק1טק

391אחרות 60065 2280 3246040111618

ארס ח" כלפי הכל 663סך 5,85411.3603 0131י1'(1ט4051,0088

האדם גוף ת13חט11כלפי ץ111<60 1ת1181
חמורה גופנית 849חבלה 1_12775.91,056 §ת81ט2061,26208 ץ11^0ג1 1131111
ציבור עובד 780תקיפת 86590.2799 ^ת111ט333^25824 110נ111ק 0{!10131

ציבור) עובד (למעט 7,447תקיפה 8,90083.77,762 8308,592^3331111 (6*01. 110ג1טק (10131ז01
פלילית ופחזנות 637רשלנות 622י88072.4 2264401111111131 688מ06/160111688ח661186ח

שווא ומאסר כפיה 130חטיפה, 16081.3152 1116831/ח8/0061010ת1קק3ח8160141£1 1ת16ז61מ1"1ת00
תבערה בקבוק 8השלכת 2334.86 'ג131(<מ06מ01מ1'>ו41011110 1)01116

צמיגים 1הבערת £מ1מ1ט(175.91171161
מחסום 57הקמת 13243.268 ^ת4811616011£ 1)3111613

110111615אחר

האדם גוף כלפי הכל 9,909סו 12,10481.910,466 10131ןכ1ט1,14411,6105

*86מין
באיומים או בכות 200אונס 26376.0175 6ק3?382131 '>נ1 0106£ 01 1<116313
כחוק שלא ובעילה 87אונס 10682.170 6/1111011ק8}ז33103 86*031 136ט16100ת1
הטבע כדרו שלא 61עבירות 7482.434 £מ11111מ1ח33670€ 131ט31תחט 301

בכוח מגונה 738מעשה 1,12665.5558 §ח11111חת132690001 ץ>13011ת1606<1ז1 10106
בכוח שלא מגונה 212מעשה 33962.5154 §מ1111ת1ת14168001 1ת1606<מ1 301 *1111011110106
בפומבי מגונה 201מעשה 30565.9154 ח13011מ1606<ת51ת11111חח33187001 110נ1טק
מיו מחלות 1הפצת 6ת11111ת3ח13יוו333.31 61631ת76 >5186336

1אחר 1131*166)16ק1ח116^250.011 06מ16(0

מין עבירות הכל 1,501סך 2,21867.71,147 70131(1ט2831,4308

101315\מוסו
לזנות 34סרסרות 1מ16ז161ט100?4673.94848

בזנות לעסוק 6שידול 785.77 ^ת1880110111 101 מ110ט1!1031ק
זנות למעשה 20שידול 2290.913 ^ת21580110111 10 ח110ט108111ק11130101מ1ח00

אחזקתו או בושת בית 42ניהול 4495.5122 8חנח181ח131\1123 31)1011161
ושידולם קטינים 35פתוי 6355.625 018ת1ת21ת8/30110111ת01ט1)22786
תועבה דברי 2פרסום 540.0440131111)01108 1110ק01110813ק 13161131ח

זנות למטרת 8101ת011611>1שוטטות 0868ק1טק ת110ע103111ק01
1אחר

מוסר עבירות ילכל 139סו 18873 9219 62258111)10131
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011188סמים
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מסוכנים סמים וייצור 0108ג11<10?66100.01919גידול 610118£ח13) >1111£8
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גנוב רכוש £10'\1,11498688.555863918116061קבלת 810160 .>611ק10ק

גנוב רכוש §ת0886351?2,1251,54872.8741,0791,153החזקת מ81016 י>611ק10ק י . 1^
1500\/2,89962221.5146541687הצתת

בזדון לרכוש נזק ^13110101181^19,7094,77124.24373,1333,570גרימת 031181116 6§3ת131) 10 י>611ק10ק
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ונפגעים דרכים תאונות

שנה
הכל סן
תאונות

תאונות
קטלניות

תאונות
קשוח

תאונות
נפגעיםקלות

תושבים 100,000 ל שיעור
8*£1 18ק 100,000 $זא4זו8*אאו

1*ז0ז8*£ץ
5זא£סם0*

^*ז*:ו
5ז^סם€*

$5£8100
1$א£ס0^

08או4*
5ז<1£ם0€*

תאונות$£1ז1*50^
5זא£0!€0*

נסגעים
$£1ז1*0$*0

198113,1933662,60410,22318,592467 332

198212,7363392,4349,96318,461455 314

198313,8423862,86110,59519,948481 333

198413,1733602,62010,19319,110455 317

198512,7773262,42210,02918,710440 301

198614,5763682,59411,61421,204490 337

198714,9184402,93411,54422,233505 339

198815,5174583,05012,00923,370521 ^347
198916,2044192,83912,94624,434536 356

199017,5013703,16913,96227,520571 363
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דרכים בתאונות המעורבים רכב סוגי.כלי
'¥1?8£ 0^ ¥£?110^8£ ס£¥^0^\^11 /# 10??\7^יד 18^1£ס001\/
י ■/" .: ; י "" י 1990 ■■ יי \ י, ■ יייייי" .

הרכב כלי אחתמ00רסוג
06*זא£0ו1£ק

פרטיות מכוניות

משא מכוניות

מוניות

וטיוליות אוטובוסים
אופנועים קטנועים,

אחרים מנועיים רכב כלי

אופניים ותלת אופניים

עזר מנוע עם אופניים

63.4 18,849

16.0 4,748
38 1,126

4.4 1,299

5.4 1,604

0.9 263

3.5 1,043

2.6 777

?111/316 ^6111016

.■ יי
73*1

8נ81

,1)6ק10א 016ץ01010\מ

011161 1)10101126ת 16י0נ1!6ע

016ץ610 311(1 016ץ1110

1146נ1ז1010\

הכל 100.0סך 29,709
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התאונה סיבת לפי  דרכים תאונות

1990

;ץ, ...

התאונה* ס"בת
מ00ר
*£6*ו0א

אחוז
0*£05 01= *1א4€006

מרחק שמירת 8111116י3,23117.4£אי 10 111311113111 83(6 (1131111100

רגל להולכי קדימה זכות מתן 3111116יי6073.31אי 1>1 1ח18£ ת1681118<6ק 118(11 0(*11<■

! הימין על שמירה 3111116*)6613.6אי 10 11660 ^0 1116 118111

רגל הולכי ת118)168<6>]1,5868.6התנהגות 1<6(13\'101 י

עצור לתמרור ציות 8111116?1,3467.2אי 10 01)¥861 6 ק810 81£11

מופרזת 06881¥6צ6893.7£מהירות 1<66ק8

לרכב קדימה זכות מתן 8111116"?1,0885.9אי 10 811111111§111 01*8^ 10 6111016¥

קדימה זכות לתמרור ציות 8111116?7063.8אי 10 01<861¥6 118(1101*8)' ח£81

^  הנהג 61י\111<111101101)5012.70011מצב /
נכונה לא ץ1£ת10¥(1,3787.4פנייה ת?1111)6€1116צ6

לאחור מ81ת5713.1011¥1נסיעה 6186זץ16 __^ *

אופניים רוכבי 1111)131,1)6(011811^1560.80התנהגות

כחוק שלא 111^18ת^3662.01עקיפה *ת8881ק

^ לרמזור ציות 8111116?4772.6אי (0 01)8616¥ 118(110 118(115

הסיבות 3,58819.40111610811868שאר ,. ^

ידוע ח*0ח11ח1,575850לא

הכל 18,526100.0סך

*70(81 61010311868ג)1תגות 8161101641181101(16 8011181 התאת1ת, לםספר ש11ה אינו לתאונות שנרםו *םספרהסיבית
61>11ז111מ 118ו16<018001 811106 ח108ת16<8118001 000111101 יותרמסיבהאתת. להינת יבולה שלתאונה מאחר
10016 1118" 6ח0 .ת16880
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מורשים רכב וכלי דרכים תאונות

/

/
~ 1י
/ ~

^/ ■י

ס^י^^^יד 8י1א£ס001^ /1^0 16£11ג11א ¥0 0£0א£10^ 1110£¥^8£

/:>
3

19901989
באחוזים השינוי

דרכים +17,50116,204תאונות 8.07121110 8001(1611(8

* מורשים מנועיים רכב +996,200983,774כלי 1.31^106006(1 1710101 *61110168ע

1,000 ל תאונות שיעור
רכב כלי

17.616.5+ 6.711816 18ת16<8001)0 61ק

1,000 \'61110168

1816מ811£* £1ז11<80001 (006111131 61116811 018131181108 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלפי אומדן י
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י ^~ דרכים תאונות סוגי
8£?¥יד י?0 8ידא13ס001^10י?י?^11יך

/

התאונה םוג
65ט*0601)£ק0ססו ומןאחוזים

199019891989 1990

נע ברכב 10,0289,14756.4התנגשות 57.3001118100 נ>11* §ת1'\10מ 6111016/ג

חונה ברכב 1821791.1התנגשות 1.0001118100 *1111 (£6^31ק %'6111016

מהכביש 2061530.9ירידה 1.2£00111 0111116 103^

דומם בעצם 5805513.4התנגשות 3.3001118100 *1111 8111110 010601

רגל בהולך 4,1384,11725.4פגיעה 23.6}£1111111 16311180<6ק . .

רכב כלי בתוך בנוסע 5326093.8פגיעה י1115(,מ3.01 10 88611£61£ק 10 6111016¥

1,1339345.8התהפכות 6.50^61(,£111010

■■  " 1421360.8החלקה £ח1^111<0.881

1 5603782.4אחר 3.3011161 \י.

הכל 17,50116,204100.0סך 100.0
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_, ; _ י הדרך סוג לפי  והרוגים קטלניות תאונות

1990

הדרן סוג
התאונה וזמן

1*ז** 5ז*£00:)* קטלניות הרוגיםתאונות
£?^ו 0? ס*0וו

?0£<<!וזם<ו* 0**
בצומח

<ו0וז85£0£ז^ו

בצומת לא
אוזםא

א10ו:]£$!)£זאו

סךהכל
1*ז0ז

נהגיםנוסעים
0;$11£¥11

רגל הולג1
5א*ו8ז5וס6>ו

הכל סך
1*01ז

ביום 35111עירונית .ח8(1ץ766357211311 מ1 6י1ו11'>13)

בלילה 2067עירונית ,מ8(47161146731,11 811118111

ביום 16121בינעירונית ,ת8(1611111ת1055170231441 ת1 6ות11'{58<

בלילה 771בינעירונית ,ת8>1611111ת64413815941 81 111^1ח

הכל 78370סך 292114154156424

ו .11=6^■
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נפגע וסוג חומרה לפי . דרכים תאונות נפגעי
ס!?1?^1!' .^0011)£^ 1£8י1',811£1^0 ¥8 ££0£011 0? 8£11101781*88£ ^^0 '!¥?£ 0? ¥8;11יא1

שנה
¥£**

הגל 1£5זו1*ז**סן *00$1ו!1£$החגים ס£011;* קשה ^5110811פצועים 1£0וט1או קל פצועים
נפגעים
1*ז0ז

$£111*0$>ו

סןהנל
1*ז0ז

וגל הולני
45ז*ו1דן;£0£ק

ונהגים נוסעים
;<1]0ו5£1$*ק

0רהכל
1*ז0ז

וגל ונהניםהולבי נוסעים
5!)£3ו\£55*ק
*00 $<|£/\1ו01

הגל סו
1*ז0ז

וגל הולגי
5א*ו<וז;£0£ץ

ונהגים נוסעים

*00 01||$11£¥

198621,204415233 1823,3311,0932,23817,4583,24614,212

198722,233497273 2243,7721,2082,56417,9643,11614,848

198823,370516313 2033,9421,2972,64518,9123,11615,796

198924,402477272 2053,6561,1422,51420,2693,09317,176

199027,520424268 1563,9901,1912,79923,1063,11919,987
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הפגיעה חומרת לפי  דרכים תאונות נפגעי
711^^10 י1ז>£ס0€1\/. 0^811/\ 1.1168

¥8 88£א8£1110118 י?0 1^.¥11111 ,
1990

/ י /

הנפגע סוג

הכל 0ן
נפגעים
1*ז0ז

65וז.1*0$*0
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ישראל

וארגון תכנון אגף / סטא"ר
ונת"מ ביצועים לחקר היחידה
02309770 טל'
תשנ"א בניסן " ירושלים,
1991 במר\ 25

149322 (49441) דמ/01

משטרת

1990 לשנת ישראל משטרת של השנתי הדוח : הנדון

טרנר, יעקב ניצב רב המשטרה, של הכללי המפקח שהגיש השנתי וחשבון הדין רצ"ב

.1990 שנת לסיכום מילוא, רוני מר , המשטרה לשר

בתחומים וההתרחשויות הפעילות של סיכום ומהווה ובאנגלית בעברית מופק הדוח

ישראל. משטרת מופקדת שעליהם והמינהל"ם הייעודיים

ומעלה) סנ"צ (מדרגת וקצינים מפקדים בקרב וכן המשטרה יחידות בקרב מופ\ הדוח
וגורמי נאים עתו ציבור, לאישי גם מועבר הדוח לגימלאות. פרשו אשר בכירים ומפקדים

ובחו"ל. באר\ ציבוריים ולגורמים וספריות מחקר למוסדות וכן תקשורת,

ולשמש ופועלה המשטרה עם הציבור של ההיכרות להעמקת כלי להוות יכול זה דוח

הקהילה. בקרב המשטרה נושאי של והדרכה להסברה מידע מקור

בברכה,

ר, 4]יו'
יסגןניצב " קפלן, מירי
סטרכות ניתוח מדור ראש

פקד רב גרוס, ניצה
ההדרכה מחלקת טורכת,

מק/לי
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