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המטה ראש באחריות לאור הוצא
ההדרכה/אכ"א, לאור/מחלקת והוצאה תורות במדור הופק
אג"ת מערכות/ וניתוח ביצועים לחקר היחידה עס בשיתוף

ירושלים "אחווה", בדפוס הודפס
1994 מאי



העניינים תוכן

המפכ"ל דבר

1993 לשנת הפעילות 7תמצית
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ומחשוב 33תכנון
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ארגוני תרשים

1993 תמונות
סטטיסטיים לוחות



לכבוד
שחל משה מר
המשטרה שר

השר, אדוני

.1993 לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדו"ח את לך להגיש מתכבד הנני
במשך ישראל משטרת עסקה שבהם והעשייה הפעילות תחומי של הרחב המיגוון את מפרט הדו"ח

הרוח והלכי האירועים מכלול את המשקפת אספקלריה, למעשה מהווה והוא ,1993 שנת
זו. בשנה שאירעו

רגשית, טעון אופי בעלי חלקם ומתמשכים, מתפתחים אירועים של רצוף בלחץ מאופיינת זו תקופה
לשירותי גובר בביקוש מכך, וכתוצאה וכלכלי, חברתי מדיניפוליטי, מרקע הנובעות בסוגיות

מתמדת. ציבורית בביקורת עומדת שהיא תוך משטרה,

לתת הצורך עם מוגבלים, ובמשאבים בתקציב להתמודד, ישראל משטרת נדרשת כזה במצב
השונים. בתחומים והפעילויות האירועים לעומס ונכון מושכל מענה

 השוטפים האירועים בעומס לטיפול במקביל  דגש ניתן ,1993 מרץ בחודש לתפקיד, כניסתי עם
הנובעים לצרכים העדיפויות וסדרי המגמות התאמת תוך טווח, ארוך אסטרטגי ותכנון לחשיבה
המצב שעיקריהם. מאפיינים, על התבססה 1993 לשנת המשטרתית הפעילות המצב. מהערכת

האוכלוסייה, בהיקף הגידול הפלשתינאים; עם העקרונות הסכם חתימת לאור והתפתחותו, הביטחוני
ותחכומה; הפשיעה מצב הפליליים; התיקים ובכמות התנועה בנפח הגידול מכך, וכתוצאה

הכלכלי. המצב העלייה; מגלי כתוצאה שחלה החברתית ההתפתחות

בהתאמה הארגון, פעילות לתכנון תחומית רב היערכות תוך עלינו, המוטלות במשימות עמידה
בשיטות המתמודדת ויוזמת, מודרנית דינאמית, במשטרה לפעול לנו תאפשר האלפיים, שנות לדרישות

של היומיומית בפעילותה כוח" "מכפיל מהווים כשהם שגרתיים, ובלתי מתוחכמים ובאמצעים
והביטחון. הסדר החיים, איכות על לשמירה המשטרה

לו זוכים שאנו ולאמון הפעולה לשיתוף הערכתנו את להביע אבקש השוטרים, עמיתי ובשם בשמי
השתות. המשימות עם בהתמודדות

ב£*ק,

ר^ג^ב רפיפגד,
הכללי המפקח



1993 לשנת הפעילות תכוצית

תחנות חיזוק
בילוש כגון: בתחומים הקיים המערך עיבוי
נגב, לכיש, עמקים, גליל, חיפה, (במרחבים
רמלה, סבא, כפר (בתחנות. מודיעין ועוד);
עיירות, תחנת נהריה, טייבה, לוד, רחובות,

דליית עוספיה, (בתחנות: סיור ועוד); גת קרית
קרית גת, קרית שדרות, נתיבות, כרמל, אל

טייבה, תקוה, פתח סבא, כפר נתניה, מלאכי,
לוד). רחובות, רמלה, ראשל"צ,

בהקצאת מחודש איזון יצירת על דגש ניתן כן
המשטרה תפקידי לביצוע הנדרשים המשאבים

על השמירה לבין (אח"ק) הפלילי בתחום
בו שהושקעו תחוס  (אג"מ) הביטחון

גלי לאור רבים משאבים האחרונות בשנים
האינתיפאדה. ואירועי הטרור

פיקוח בתחום ההיערכות תגבור
בויעוטים

תקני הקצאת ע"י תנופה השנה קיבל זה תחום
ובמחלקי בתחנות ורכזים חוקרים בלשים,

פתח סבא, כפר נתניה, שבע, (באר המיעוטים
רחובות, לוד, רמלה, ראשל"צ, טייבה, תקוה,
במרחבים ירושלים), ודרום צפון הבירה,

דן, איילון, שפלה, שרון, נגב, עמקים, (גליל,
וצפתי). (ירושלים המחוזות ובמטות ירקון),

הנפות 77?:ב/ר

המשטרתי, המערך תוגבר זה בתחום גם
במיגוון הטיפול את ולחזק לשפר במגמה
מערך חוזק זו במסגרת המשטרה. תפקידי
תגבור ע"י (מפס"ח הסדר בהפרות הטיפול
תקנים), 13) בשומרון הסדר הפרות חוליות
הוקצו כן תקנים). 4) ועזה תקנים) 7) יהודה

את השנה שהעסיקו המרכזיים הנושאים אחד
וההכשרה הקליטה הגיוס, מבצע היה המשטרה

החלטת לאור חדשים. שוטרים כ2,000 של
תקני 1,790 תוספת על (93 מרץ (מחודש ממשלה
של משותף במאמץ המשטרה, נערכה אדם, כוח
האנשים של מואץ לגיוס המטה, ואגפי המחוזות

פונים), כ15,000 (מתוך מתאימים שנמצאו
לצרכים ההדרכה מערך התאמת תוך להכשרתם

ביחידות. והפעלתם ולקליטתם החדשים,

השורות מילוי איפשרה התקנים תוספת
ומערכים יחידות והקמת הקיימות ביחידות

והתכנון המצב מהערכת התחייבו אשר חדשים,
האלפיים. שנות לדרישות כמענה האסטרטגי,

העיקריות הכושיכוות
התקנים תוספת לאור

הסי/ר יחידות השלמתמערך
(יס"כוים) המיוחדות

מיידיים התערבות בכוחות לצורך כמענה
מדיניות גובשה ציבורי, סדר בהפרות לפעילות
(יס"מים) ניידות התערבות יחידות להקמת
כה עד שהצטבר מהניסיון רגישים. באזורים
האפקטיביות הוכחה אלה יחידות בהפעלת

בהפרות לטיפול מיידי התערבות ככוח שלהן
המחוזית הארצית, ברמה ציבורי סדר

ליחידות המסייע שיטור וככוח והמרחבית,
עבירות. ובמניעת בפשיעה בלוחמה

10 הפעלת התאפשרה 1993 שנת בשלהי
4 הוקמו מתוכם ארצית, בפריסה יס"מים

וחוזקו בלכיש) ו1 בת"א 3) חדשים יס"מיס
גליל, חיפה, (במרחבים קיימים יס"מים

וירושלים). נגב עמקים,

ץ עם ,1993 בספטמבר שהחל השלום, תהליך
ישראל בין העקרונות הסכם חתימת

של הכותרת גולת את היווה לפלשתינאים,
עתיד והוא האחרונה, השנה בחצי העשייה
1994 משנת הפעילות על חותמו את להטביע

רבות ישראל משטרת עסקה זו במסגרת ואילך.
ההיבטים לבחינת וחשיבה תכנון בעבודת

במהלכה והארגוניים, התכנוניים המבצעיים,
רבדים הכוללת בסיסית, תכנית גובשה

ניתן יהיה מהם אחד כל אשר מודולאריים,
החלטה. קבלת בעת ליישום

הטיל צבעים") "קשת (שכונה בכללתו הנושא
וקצב בהיקף ותכנון עבודה עומס המשטרה על

תוך ובוצע בעבר, מוכרים היו שלא עשייה
של השוטפת בעבודתה לפגוע שלא ניסיון

הירוק. הקו. בתחומי המשטרה

צוות ידי על נווטה במשטרה המטה עבודת
עקרונות לגיבוש נושאיים עבודה וצוותי היגוי
פרטני ולתכנון המשטרה יחידות של ההפעלה
הארגוני, בהיבט השונות הסוגיות מכלול של
פעלו במקביל, וכוי. היחידות תפקוד הפריסה,
העבודה צוותי עם ותיאום בשיתוף הצוותים

השונות. ברמות צה"ל, של

את כוללת במשטרה שגובשה הבסיסית התכנית
כיום הקיימים והאמצעים המשטרה כוחות
בהתאם המחודשת, פריסתם ואת בנפות

השונים. בשלביו השלום תהליך להתפתחות
הפעלת גם כללו התכנית בבסיס שעמדו ההנחות

הפריסה צמצום תוך רחבות, סיור גזרות
הקמת וכן והחקירות הבילוש כוחות וצמצום

יהודה במרחבי (יס"מים) מיוחדות סיור יחידות
נקודות של מצומצם מספר והקמת ושומרון

ואפרת). שומרון קרני (שקד, משטרה



הסמים. ובנגע פליליים באירועים לטיפול

מיוחדת, להכרה השנה זכתה המשטרה כי יצוין
להנהלת ישראלי משטרה נציג נבחר ולראשונה

האינטרפול. ארגון

בסמים הלוחכות כזערך 77גב/י
תופעה חינה בסמים והסחר השימוש תופעת

ובעולם. בארץ עלייה במגמת הנמצאת חמורה,
האינתיפאדה באירועי להתמקד הצורך עקב

הטיפול האחרונות בשנים ירד הפנים, וביטחון
המשטרה. של העדיפויות סדר מראש בסמים
ההתמודדות את ישראל משטרת קבעה השנה
היא המגמה מועדפת. כמשימה הסמים בנגע
אסטרטגית מבט מנקודת למאבק להתייחס
המבצעית היכולת את ולשפר כוללת, לאומית

תוך ובארגוניעל, ביעדים בטיפול המשטרה של
ופיתוח חיזוק המבצעימודיעיני, המערך הגברת
מוביל כגורם בינלאומיים,~והשתלבות קשרים

" ~ חמניעדעזלאומי. במערך
במטה המשטרה ביחידות בוצעה זו ("""במסגרת

והן בסמים ללוחמה מחודשת היערכות ובשטח /

הגדלת לצורך תקנים כ92 של בתוספת חוזקו ]

ליחידה והפיכתו הארצי במטה הסמים מדור ו

גבול סמים,ביחידת ביעדי לטיפול איכותית
ת"א מרכז, (דרומי, לבנון~(יג''ל)7למרווזות

וירושלים)לי
(

כלבי מערך פרויקט על מטה בעמדת הוחל כן /

לעסוק המיועד גוריון, בן התעופה בנמל חסמים ןי

סמים. וזיהוי בגילוי ]

של בסך כולל תקציב 1993 בשנת הוקצה סה"כ
הסמים. ש"ח^לאחזלןתכללמערך מליון /כ80

תקציבי בסיוע נעזרת המשטרה כי יצוין

ב3 (מת"ע) עירוניות תנועה יחידות עבור ש"ח
ניסוי וחיפה. אביב תל ירושלים, הערים

של ומעקב מחקר צוות ע"י ילווה ההפעלה
משטרתי. היגוי וצוות הטכניון

משטרת השלישית השנה זו פועלת בנוסף,
על האחראית גמתנ"א), הארצית התנועה
כיחידה הבינעירוניים, בכבישים הפיקוח
משנה יחידות לה (כפופות אופראטיבית

ובדרום). במרכז בצפון, אזוריות

,1993 הוקמה_בש_נת דרום, מתנ"א יחידת
ו רכב כלי 34 אדם, כוח תקני 131 של בהיקף

מערך 93 בשנת חוזק סה"כ אופנועים. 11

תקנים. בכ460 השונות ברמות התנועה
מומחים ע"י המלווה כניסוי, מבוצעת הפעילות
למשרד למשטרה, משותף היגוי וצוות מהטכניון

ולאוצר. התחבורה

המשטרה נציני כוערך פריסת
בחו"ל

באופן הורחב המשטרה של החוץ קשרי מערך
הפרוסות נציגויות כולל והוא משמעותי

רוסיה צרפת, טורקיה, הולנד, ארה"ב, בגרמניה,
1 המערך כלל 1987 שנת עד ואוקראינה.

אירופה) כל (לכיסוי בבון  בלבד נציגויות
אשר  אמריקה) יבשת (לכיסוי יורק ובניו

1987 בשנת מידע. ובחילופי ברכש בעיקר עסקו
הראשונה, הסמים נציגות בהולנד נפתחה

ההצלחה ולאור אירופה, בכל כסמים ללוחמה
יי נוספות נציגויות נפתחו בפעילותה, הרבה
עם לאחרונה, .(1992) ובטורקיה (1990) בצרפת
הוחלט העמים, חבר מדינות עם הקשרים כינון
ובאוקראינה, ברוסיה נוספים נציגים הצבת על

ן בילוש, מודיעין, החקירות, למערך תקנים
/ במגזר הנקודות ולחיזוק עצורים ליווי תנועה,
/ אפרים, מעלה (אריאל, הנפות שבתחום היהודי
1) פסגת אדומים, מעלה ארבע, קרית שומרון, קרני
נחל ארז, מחסום עילית, בית"ר אריה, בית זאב,
חקירה צוותי בנפות הוקמו בנוסף קטיף). עוז,

רכב. בעבירות לטיפול מיוחדים

בעבירות הלוחמה כוערך הקמת
רכב

בתופעת תלולה עלייה חלה האחרונות בשנים
מדינת בתחומי רכב כלי ופירוק זיוף גניבות,
מכלל ניכר נתח הוא כיום זה ותחום ישראל,
התופעה, את לתקוף במגמה בארץ. הפשיעה

שיאפשר ומיומן מקצועי מערך הקמת על הוחלט
הארצית ברמה בנושא, הטיפול איכות העלאת
ביחידה אורגן זו במסגרת המחוזית. וברמה

9 (בהיקף רכב מפלג פשעים לחקירות הארצית
הקשורות אסטרטג^בעבירות לטיפול תקנים)
הוקמה המרכז במחוז רכב; כלי וזיוף בגניבות
(בהיקף רכב בעבירות ללוחמה מחוזית יחידה
חקירה צוותי הוקמו ובנפות תקנים), 10 של
תקנים 5) בנושא לטיפול (צח"מ) מיוחדים

בעזה). ו8 ביהודה, 6 בשומרון,

התנועה מערך תגבור
ולאור הדרכים בתאונות המאבק במסגרת

כתחומי האכיפה כוחות בתגבור בצורך ההכרה ,
האוצר משרד לבין המשטרה בין סוכם הערים, 1

התנועה מערך תגבור על התחבורה ומשרד /
תגבור חודשים. 24 של ניסוי לתקופת העירוני /

רכב תקני 12 אדם, כוח תקני ב300 מתבטא זה /

מליון כ15 של ובתקציב קטנועים, תקני /ו15



משמעותיים ארגוניים שינויים בוצעו השנה
שבמהלכם האזרחי, המשמר ובהיקף במבנה
תקנים בכ100 במחוזות המשא"ז סגל תוגבר

ההולכת תכנית גובשה רכב; כלי וב24
חלקם חדשים; בסיסים 90 להקמת ומתממשת,
(כגון: מג"ב בטיפול בעבר שהיו היישובים, של

עברו וכוי) מכבים רעות, רכסים, פרדסיה,
יחידות והוקמו המשא"ו טיפול לאחריות

אל דליית (כגון בצפון בכפרים חדשות משא"ז
הוקמו כן טבעון). בסמת עוספייה, כרמל,

יחידה  ימע"ן (כגון: חדשות מיוחדות יחידות
ומצבת צוללים), ויחידת נוער עבריינות למניעת

~\ עלתה. המתנדבים
ף הגבול, משמר של במדים המתנדבים מערך
^ משמר בגזרות הסיור ליחידות כסיוע הפועל
\ (גניבות, חקלאיות חבלות למניעת היישובים
\ ורכב, אדם כוח בתקני תוגבר וכר), הצתות

חדשים. בסיסים 10 תוספת שיאפשר בהיקף
להצלחות הביאה והסיוע הפעילות הרחבת

חקלאיות גניבות של גדולות פרשיות בפענוח
רקע על בעיקר וביבול, בציוד קשות וחבלות

לאומני.

משא''ז להקמת מטה, בעבודת השנה הוחל כן
שומרון, יהודה, בתחומי העירוניים ביישובים
נקודת נפתחה כבר זו במסגרת כניסוי. ועזה,
וב3 אדומים, מעלה ביישוב אזרחי משמר
בשלבים ההכנות נמצאות נוספים יישובים

מתקדמים.

בשטחים ב כ/ג" פלוגות בניית
בביצוע העלייה מגמת נמשכה 1993 בשנת
הביטחון, כוחות חםכלפי בנשק פיגועים

התאמת חייבה זו עובדה הגבול. משמר ובכללם

הקדושים במקומות המטפלים הגורמים
תוך המערבי, והכותל הבית הר באזור המרוכזים

ביניהם. ושילוב תיאום

הארציות היחידות של מחדש ארגון
חכוורים ופשעים הונאה לחקירות
בפעילות האחרונות בשנים שחלו ההתפתחויות
לחקירת הארצית היחידה  הארציות היחידות

לחקירות הארצית והיחידה (יאח"פ) פשעים
מחודשת, בחינה חייבו  (יאח"ה) הונאה

לצרכים. בהתאמה מחדש, ארגונם ובעקבותיה,
על הוחלט יאח"פ של מחדש הארגון במסגרת

הקמת ועל הקיימים המפלגים 4 של תקני איזון
ברמה לטיפול רכב, מפלג  נוסף חדש מפלג

רכב, כלי וזיוף פירוק גניבות, בתופעת הארצית
האחרונות. ם מאודבשני גברה אשר

ע"י מחדש אורגנה הונאה לחקירות היחידה
בתחום מפ^ח$רות_חזנאח ^זקמת

תפעל אשר הדרומי, של^המחוז הטריטוריאלי
בחקירת ותעסוק הארצית היחידה של כשלוחה
המחוז. בתחום הונאה ועבירות חמורים פשעים

המתנדבים וכוערך כושא"ז תגבור
נ במג."

לאומי, מתנדבים כארגון פועל האזרחי המשמר
ובאמצעותו והפלילי, הביטחוני במערך המשולב

המדינה אזרחי אוכלוסיית את לשלב ניתן
החיים. איכות ובשיפור הביטחוני במאמץ

ההתנדבות ערך לטיפוח פועלת ישראל משטרת
הפעילות במגזרי מתנדבים ולגיוס לאומי כערך

והכפרי. העירוני בתחום השונים

החילוט ומקרן בסמים ללוחמה מהרשות
במיגוון בסמים הלוחמה מנגנון אחזקת למימון

מחשוב ולפרויקט המבוצעות הפעילויות
המודיעין.

הכושטרה היערכות שיפור
בירושלים

מענה מתן מחייב ירושלים של הייחודי מעמדה
הסדר הפרות ולאירועי הביטחון לצורכי הולם

העוינת. החבלנית והפעילות

מערן של מחדש ארגון על הוחלט זאת, לאור
לתכנית בהתאמה בבירה, הפועלים מג"ב כוחות
94 בשנת להתבצע שאמורה "הפריסההמחודשת,

ומערכי פלוגותמג"ב יעברו במהלכה ואשר
אשר ש_ומודרני, חך למיתקן נוספים משטרה
ג'ראח שיחי בשכונת ונשלמת הולכת בנייתו

בירושלים.

מג"ב כוחות אורגנו השינויים בעקבות
פלוגת במסגרת_7^פלוגוו^מבצעיות, בירושלים
הפועלות מיוחדות סיור יחידות ו3 מפקדה
לפלוגוו1מג"ב לסיוע מיידי התערבות ככוח

והפרות הביטחון באירועי השוטפות, במשימות
עתודה וככוח בעיר לאירועים כגיבוי הסדר,
ובמבצעים ממלכתיים אירועים בעת מחוזי
המיוחדות הסיור יחידות הקמת יזומים.

והסדר הביטחון לצורכי הולם מענה מאפשרת
המשטרה יחידות בפעילות פגיעה ללא בעיר,
ותפקידי שטח אחריות שלהן מג"ב, ופלוגות

שוטפים. ושיטור ביטחון

הקדושים המקומות יחידת מחדש אורגנה כן
הבית הר יחידת בין איחוד ע"י בירושלים

כל את לאחד במגמה המערבי, הכותל ונקודת



בטירת משטרה תחנת הקמת
הכרמל

גידול מכך וכתוצאה באוכלוסייה, הגידול לאור
תחנת השנה הוקמה משטרה, לשירותי בביקוש
התחנה כה. עד שפעלה הנקודה במקום משטרה
בין משותף מאמץ פרי העירייה, במבנה שוכנה

הכרמל. טירת לעיריית המשטרה

הדין בית מערך של מחדש ארגון
המשטרה של (ביד"מ) המשמעתי
בתי תפקוד איכות את ולשפר לייעל במגמה

הביד"מ מערך השנה אורגן המשטרתיים, הדין
דין; בתי 3 הרכבי הוחלפו המטה; לראש והוכפף

חומר הוקצה הציבור; נציגי מערך הורחב
ותוכנות. מחשבים נדרש, משפטי

לפועל ההוצאה מערך רהארגון
מאסרים ביצוע בנושא בג"צ פסיקת בעקבות
חדש תהליך נקבע ההוצל"פ, פקודות בגין

המשטרה מבחינת שמשמעותן פקודות להוצאת
המשטרה, בפעילות משמעותית ירידה 

כך, מתוך ההוצל"פ. בפקודות בטיפול הנדרשת
מערך להפעלת 93 שנת בשלהי המשטרה נערכה

והתארגנות סופית לחקיקה עד מצומצם,
המערך. להפעלת הנדרשת המשפטית, המערכת

השוטרים רווחת
רווחת בנושא הישגים מספר הושגו השנה
ביניהם: לצה"ל, התנאים והשוואת השוטר

השוטרים נופש להפעלת תשתית הכנת
הרחבת הלוואות, הסדרי שיפור ומשפחותיהם,
המדים. בתחום שיפור השיניים, ביטוח מסגרת

נוספות כושיכוות
השנה שקו7כ!ו

מיוחד מחשב והפעלת רכישה
(^118) אצבעות טביעות ולזיהוי
עבודת בתחום דרך לציון חיתה 1993 שנת

לראשונה הופעלה שבמהלכה הפלילי, הזיהוי
והשוואה לזיהוי ממוחשבת אוטומאטית מערכת

את החליפה המערכת אצבע. טביעות של
והיא כה, עד נהוגה שהיתה הידנית השיטה

עבריינים ואיתור זיהוי שיטת ייעול מאפשרת
בפרק העבירה. מזירת הגילויים מספר והעלאת

התאפשר כבר הפעלתה מאז הקצר הזמן
שטביעות עבריינים, כ120 של זיהויים

העבירה. בזירת נמצאו אצבעותיהם

המרכזי המחשב החלפת
התקשורת תוכנת החלפת הושלמה השנה

מחשב התקנת המשטרה. של המרכזי במחשב
רשת הרחבת את מאפשרת חזקה עוצמה בעל

זמינות את משמעותי באופן ומשפרת התקשורת
ובקרה שליטה וכן התגובה זמני את הרשת,

מרכזיים.

המסוקים יחידת מיסוד
יחידת באמצעות חוזק המשטרתי המערך

כלל עם משולבת לפעילות שהוקמה מסוקים
תנועה המגזרים: במיגוון המשטרה יחידות
עיקוב, בילוש, הכוונה), פיקוח (אכיפה,

וכוחות מפקדים הקפצת וסריקות, חיפושים
הוקצו השנה במהלך וכוי. תרגילים אבטחה,
מתוכננים נוספים ושניים מסוקים, 2 ליחידה

ו96. 94 בשנים לרכישה

לתת מנת על הלחימה, ותורות הפעולה שיטות
יחידות הקמת תוך לאירועים, הולם מענה

קיימות. יחידות ועיבוי חדשות

הוקמה בירושלים, היחידות לחיזוק בנוסף
צה"ל), ת''פ (הפועלת ברפיח נוספת פלוגה
נוספו7מםלל1ות1זדשגת ושומרון וביהודה

היחידות וחברון). (ברמאללה הקיימות לפלוגות
תוגברו עזה וחבל שומרון ביהודה, המיוחדות

שהביאו מיוחדים, ובאמצעים בלוחמים
מחבלים. ובלכידת בטרור בלחימה להישגים

התפר בקו המערך חיזוק
למטרות הסתננות למניעת הפועל המערך חוזק
ע"י עוינת, חבלנית ופעילות פלילית פשיעה

האחריות הוטלה שעליהן מג"ב, פלוגות תגבור
אדם. כוח תקני בכ^100 לכך, הגזרתית

בנפות. הפועלות המשטרה נקודות תוגברו כן

למשטרה חדשים עולים גיוס
ע"י שהתאפשר למשטרה, הגיוס מבצע במסגרת
אשר חדשים, עולים 130 גויסו התקנים, תוספת

עברית, בקורסי שוגצו שירותם תחילת עם
ביחידות שובצו שוטרים, קורס שסיימו ולאחר

שוטפת. לפעילות המשטרה

בתחנה המשטרה נקודת הקמת ///
אביב בתל החדשה המרכזית

על השמירה לצורכי כמענה הוקמה הנקודה
המסחרי בקומפלקס והביטחון הסדר

באתר. שהוקם הגדול והתעבורתי
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לחשיפת והביא לים, מעבר גם מודיעין אמצעי
של כמות ולתפיסת בינלאומית סמים רשת

הביאה הפרשייה בחו"ל. קוקאין לטון קרוב
ישראליים, יעדים של מבוטל לא מספר ללכידת

הסמים. סוחרי גדולי על הנמנים

עם בשיתוף נערך  הלבן" "הסוס מבצע
8 להברחת ניסיון וסיכל בעולם זרות משטרות
הוטמנו אשר ארצה, מקולומביה קוקאין ק"ג
חשודים. ונעצרו נתפס הסם סוסים. באוכפי

סוכן הביא במהלכה  שביט" "כוכב פרשיית
מ20 יותר ללכידת המשטרה, ע"י שהופעל סמוי

יפו. באזור שפעלו סמים סוחרי

המטפלת המשטרה,  אסיד מסיבות חשיפת
השנה חשפה מערכתיארצי, בהיבט בנושא

במקומות שהתקיימו אסיד מסיבות מספר
מידע איסוף לאחר הארץ. ברחבי שונים

פשטה הכוחות, של מבצעית והיערכות מודיעיני
נעצרו ובמהלכן המסיבות, על המשטרה

החדשה ההיערכות סמים. ונתפסו חשודים
בסדרי הנושא והעלאת הסמים בתחום

סמים עסקאות לחשיפת הביאה העדיפות
בסחר שעסקו רשתות של ולחשיפות נוספות

סמים. ובהברחת

את רבות העסיקו  ורצח חטיפה פרשיות
כוחות של ממושכת הפעלה וחייבו המשטרה
תושבת הנערה היעלמות ביניהם רחב, בהיקף

שבע. באר תושב וחייל אופקים

לחקירת מיוחדים חקירה צוותי הוקמו כן

סחר כגון: חמורות ועבירות חמורים פשעים
והצתות זיוף גניבות, לחימה); (אמצעי באמל"ח

כגון כלכלי, רקע על הפגנות היו כן רצופים.
התעשייה. עובדי שהכריזו העבודה סכסוך

"נרקיס") (מבצע המקומיות לרשויות הבחירות
לשמירה מיוחדת להיערכות המשטרה את חייבו
בחירות מהלך שיאפשרו והביטחון, הסדר על

תקין.

ושלום הסדר לאבטחת הוקצו רבים כוחות
משתתפים, רבי אירועים במיגוון הציבור
המכבייה; אירועי כגון: והופעות פסטיבלים
ג'ון, אלטון ג'קסון, מייקל הזמרים הופעת
צליחת עכו; גב, עין ערד, פסטיבל ומדונה;
רמי אישים ביקורי שונות; צעדות הכנרת;
ארה"ב של החוץ שר ביניהם מחו"ל, מעלה
טקסי כגון: קבועים אירועים ספרד; ומלך
יום העצמאות, יום אירועי וגבורה, זיכרון
שנהרו ונופש, טבע אתרי אבטחת ירושלים;
החופשות במהלך ישראל בית המוני אליהם

ועוד. והחגים,

במספר גם המשטרה טיפלה השנה במהלך
שחייבו ואחרים, שריפה מקרי טבע, אסונות
השריפה כגון: וסדר, הצלה כוחות הקצאת

ובערבה, בנגב השטפונות אירועי באילת, במלון
אדם, בני מספר חייהם וקיפחו נסחפו שבהם
שחייבה מיניסטור), (לונדון בת"א אתר שריפת

רשויות עם המשטרה בין משותפת פעילות
החירום.

הפלילי בתחום כזבצעים
שנערך היקף, רחב מבצע  אקפולקו" "מבצע
הופעלו ובמהלכו זרות משטרות עם בשיתוף

וטכנולוגיה פיתוח
אותה מחייב משטרה לשירותי בביקוש הגידול
טכנולוגיים באמצעים גם ולהשתכלל להתייעל

תחום פעילותה. תחומי במיגוון שונים
ומתפתח משתכלל והאמצעים הטכנולוגיה

הישגי לשיפור פוטנציאל ומהווה מואץ באופן
מקיפה מטה עבודת בוצעה השנה המשטרה.

בתחום המשטרה צורכי ובחינת לאיתור
התנאים והתאמת הטכנולוגי הפיתוח

לרבות החדשים, לצרכים הנדרשים הארגוניים
בקרב המודעות להגברת האפשרויות

כן ושיפור. פיתוח מנגנוני ויצירת המשתמשים
פיתוח תכנית להכנת מתודולוגי תהליך גובש

בהתאם המשטרה יעדי על המתבסס טכנולוגי,
סדרי קביעת פי ועל שנתית הרב לתכנית

קדימויות.

כובצעים אירועים,
בולטים ותרגילים

בולטים סדר אירועי
של רב במספר חלקן רבות, הפגנות היו השנה
להיערכות המשטרה את שחייבו משתתפים,
ההפגנות ממושך. בזמן אף ולעיתים מיוחדת

עם העקרונות הסכם חתימת רקע על היו
והן הימין גוש אנשי מקרב הן הפלשתינאים,
ביניהן כשהבולטת השמאל, גוש אנשי מקרב

שם  כבד" "משא מבצע  בירושלים היתה
תגבור כוחות לרבות שוטרים, אלפי הופעלו

ולילות ימים כמה משך המשטרה, יחידות מכלל



סדרת במסגרת התקיים  גורלי" "מרדף תרגיל
בניהול הכוחות יכולת בו ונבחנה פרו'יע, תרגילי

משטרה. מרחבי במספר בוזמניים אירועים

המחוז עם בשיתוף נערך  הסיליקון" "ערוץ

בזמן באירועים הטיפול את ובחן הצה"לי
טיל). נפילת (כגון חירום

המשטרה ביחידות נערכו מקומיים תרגילים
הפעילות בתחומי והמוכנות ההיערכות לבחינת
לרבות הקיימות, הפקודות בסיס ועל השונים
העזר וכוחות צה"ל עם משותפים תרגילים

חולים). בתי אש, כיבוי (מד"א,

וחייל הנהג מתגובת כתוצאה יותר כבד אסון
אזרחים דקירות במחבל, בנחישות שנאבקו
אביב, בתל לאומני רקע על ביטחון ואנשי

חולון, בצומת הפיגוע בירושלים; גילה בשכונת
אזרח צה"ל ברובה חמוש מחבל רצח שבו
ע"י המחבל חוסל האירוע (במהלך ישראלי

חטמנת סמוך)! מאוטובוס שיצאו צה"ל, חיילי
רבים ורצח חטיפת מעשי וכן רחל ברמת מוקש
הנפות בתחום שבוצעו וחיילים, אזרחים של
בעזה, גדיד, שביישוב בחממות קטיף, בגוש
נוספים. ובמקומות עוז נחל למחסום בסמוך

את מחייבים ואחרים אלו שאירועים ספק אין
ובהיערכות, בכוננות עת בכל להימצא המשטרה
בטוח חיים מהלך המדינה לאזרחי לאפשר כדי

שניתן. ככל ותקין

תרגילים
הכוחות של המבצעית היכולת את לשפר במגמה

בוצעו אמת, בזמן בשטח במשולב הפועלים
לתכנית בהתאם תרגילים, מספר השנה

השנה במהלך נוספו עליהם הארצית. התרגילים
ספציפיים. נושאים לתרגול פתע תרגילי מספר

תרגיל יצוינו העיקריים התרגילים מבין
פח"ע אירועי וחיסול לטיפול  טבע" "מראות

הפועלים והמערכות הגורמים כלל בשילוב
רחב בתרגיל עזר). גורמי צה"ל, (משטרה,

כ3,700 חלק נטלו המשתתפים ורב ההיקף
החפ"קים הפעלת נושא גם תורגל שוטרים,
תפקוד לבדיקת קדמיות) פיקוד (חוליות

הופקו ביניהן. והתיאום השונות המפקדות
המבצעית. והמוכנות הכשירות בתחומי לקחים

לסיום שהביאה הכספות", "פרשיית רכב,

1993 (בשנת פוצחו שבמהלכה פרשייה, חקירת
ברמת היהלומים בורסת באזור כספות (1991

ת"א באזור שעסקו מתחזים נוכלים חשיפת גן;

כספיים נזקים וגרמו רשיון ללא ברפואה
למטופלים. וגופניים

הפנים ביטחון בתחום מבצעים
עוינת פעילותחבלנית ומניעת

המשטרה את חייב  וחשבון" דין "מבצע
יישובי מלחמה. בתנאי לפעילות להיערכות
במטחי ימים כשבוע משך הופגזו הצפון

גל לרכוש. ונזק בנפש אבידות ונגרמו קטיושות
פיגועים של בהסלמה התאפיין במדינה הטרור
ואזרחי הביטחון כוחות כנגד וקר חם בנשק
חלה בשטחים הירוק. הקו בתחום המדינה

רכב כלי ומתוך ממארב ירי בפיגועי התגברות
הביטחון כוחות ומחסומי סיורים לעבר נוסעים

חלה כן וציבורית. פרטית תחבורה ולעבר

פיגוע במתכונת שהתאפיינו בפיגועים, התגברות
הפונדמנטליסטי הזרם מקרב בעיקר התאבדות,

והמחבלים. הטרור ארגוני של

אירועי מ1,670 בלמעלה המשטרה טיפלה סה"כ
הבולטים: יצוינו מביניהם לאומניים, פיגועים

הארצית התנועה ממשטרת שוטרים 2 רצח

25 קו באוטובוס פיגוע ערה; ואדי באזור
כתוצאה יותר כבד אסון נמנע שבו בירושלים,

במקום שהיו ואזרחים הנהג מתושיית
המשטרה, כוחות של מיידית מהפעלה וכתוצאה

פיגוע הביטחון; ושירותי מד"א צה"ל,

נמנע זה באירוע  באשדוד 300 קו באוטובוס
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כזגכוות פעולה, תכניות
1994 לשנת ודגשים

עם הקשריס והגברת הידוק ורוסיה); אמריקה
מצרים (כמו בעולם במשטרות סמים יחידות
סמים לגילוי חדשניות שיטות פיתוח ואחרות);
מיחשוב כולל קיימות עבודה שיטות ושיפור

הסמים. יחידות

כ98 של תקציבית הקצאה מתוכננת סה"כ
המערך ולאחזקת הפעילויות למימון ש"ח מיליון

בכללותו.

ימים בן5 עבודה לשבוע מעבר
עבודה לשבוע למעבר נערכת ישראל משטרת

ברמת לפגוע מבלי השוטרים, של מקוצר
משאבים. תוספת וללא לציבור הניתן השירות

המשק פעילות לכלל המשטרה פעילות התאמת
הפעלה שיטות לגיבוש המשטרה את מחייבת

לפעילות בהתאמה אדם כוח תקני וויסות
למיגוון מענה לתת כדי וזאת השונות היחידות

ימים 7 משך ממנה הנדרשים השירותים
בשבוע.

בשטחים המשא"ז פריסת
משמר להקמת שגובשה התכנית מימוש יימשך

יהודה, באזורי עירוניים ביישובים אזרחי
בגבעת נקודות יוקמו זו במסגרת ועזה. שומרון
האזרחי המשמר לנקודות בנוסף ובאפרת, זאב
במעלה אדומים, במעלה  השנה נפתחו שכבר

ובאריאל. אפרים

נציגי מערך הרחבת המשך
בחו"ל המשטרה

והעמקת להרחבת המגמה תימשך השנה גם
במיגוון העולם ברחבי המשטרה פעילויות

עיקריות תכניות
1994 לשנת

הדרכים בתאונות המלחמה
של המרכזיים מיעדיה כאחד נקבע הנושא

העירוני בתחום דגש, יושם המשטרה.
התנועה, חוקי ואכיפת פיקוח על והבינעירוני,

מחקירתם. לקחים והפקת דרכים תאונות מניעת
מחודשת מערכתית בדיקה תיערך 1994 בשנת

בכללותו; התנועה מערך וארגון מבנה של
משטרת יחידות להקמת הפעילות תימשך

פעילותן; ומיסוד (מת"ע) העירונית התנועה
תהליכים שיפור תוך האכיפה, יעילות תוגבר
הרמזור מצלמות (במעבדת המחשוב בתחום

חדשות עבודה שיטות יאומצו המשפט); ובבתי
להגדלת והבינעירוניות, העירוניות ביחידות
יוכנסו ברכב הנוהגים על האכיפה השפעת
המערך; של מבצעית לפעילות לייזר מכשירי
חדשניים; אכיפה מכשירי וייבדקו יפותחו
מקצועי ככוח האדם כוח הכשרת תשופר

יופעל התנועה; יחידות מחשוב יימשך ומיומן;
בסיס ויוכן הבינעירוני בתחום התנועה מודל

עירוני. תנועה למודל

בסמים הלוחמה
המשטרה. מיעדי אחד הוא אף מהווה זה תחוס
ייושם בנתב"ג הסמים כלבי הפעלת פרויקט

אימון וכלבנים, בלשים הכשרת לרבות בפועל,
הפרויקט ביצוע כלבייה. והקמת הכלבים

בסמים. ללוחמה הרשות עם בשיתוף מתאפשר

הקמת ע"י בכללותו הסמים מערך חיזוק מבוצע
הארץ בצפון בסמים ללוחמה חדשות יחידות

(דרום בחו"ל הסמים נציגי מערך עיבוי ובמכס;

בשנת פעילותה לקראת נערכה ישראל משטרת
באזור המדיניים המהלכים רקע על ,1994
מדינת שטחי ובתוך בכלל, התיכון המזרח

יישום לקראת המהלכים כולל בפרט, ישראל
בעזה לפלשתינאים ישראל בין ההסכמים
את לכך להוסיף יש אי). (שלב וביריחו

כלכלי, רקע על בארץ המתרחשים התהליכים
בביקוש הטבעי הגידול ואת ומדיני חברתי
בנתוני מהגידול הנובע משטרה, לשירותי

כלי (אוכלוסייה, ישראל מדינת של התשתית
וכוי). נהגים רכב,

המשטרה את מחייבות אלה התפתחויות
המדיניות קווי פי על ולפעול להמשיך

,1993 בשנת כבר בהם שהוחל והתהליכים
בהתאמה המשטרה את ולארגן לתכנן במגמה

תחומית רב בהיערכות ה2000, שנות לדרישות
הטווח. ארוך האסטרטגי התכנון בסיס ועל

,1994 לשנת המשטרה של העבודה פקודת
המשטרה, של שנתית הרב מהתכנית כנגזרת
העדיפויות ולסדרי לצרכים למגמות, הותאמה

החדשים.
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בנייה הבאות: התכניות אושרו כבר 1994 בשנת
בניית סבא; בכפר שרון מרחב של מחדש
אל ודליית בבתים חדשות משטרה תחנות
הארצי הספר בבית בינוי תוספת כרמל;

כל ועוד. בירושלים, הארצי במטה בשפרעם,
החדשות המשטרה תחנות לפריסת בנוסף זאת,

היערכותה במסגרת המרחבים, ומטות
ויריחו עזה באזורי המשטרה של המחודשת

צבעים"). ("קשת

בפני מציב זה בינוי מערך ומימוש תכנון
פיקוח תקצוב, וצורכי תכנוני אתגר המשטרה

כה. עד ידעה לא שכמותו בהיקף ובינוי,

מחש/ב
תכנון של אסטרטגית מטה עבודת מבוצעת

כלל לבחינת עתידנית בפרספקטיבה וחשיבה
כולל בהיבט המשטרה של המחשוב מערך
המחשוב מערכת נבחנת מערכתית. ובראייה

וליכולת למאפיינים והתאמתה הקיימת
במגמה זאת כל ה20, המאה שלהי של המחשוב
תקציביות נגזרות עם שנתית רב תכנית לגבש

בשלבים. למימוש

למחשוב גם המשטרה נערכת 1994 בשנת
פיתוח האוטונומיה; שבהסדרי הגבול מעברי
עוצמת גידול לאור חדשות מחשב מערכות

מיתוג מערכת הכנסת לאחרונה; שבוצע המחשב
מבצעי, לשימוש ''מיכל") (פרויקט הודעות

מערכות פיתוח קיימות, ענ"א מערכות אחזקת
בעלות חדשות מערכות ישימות ובדיקת חדשות

גבוהה. טכנולוגית רמה

ואמצעים טכנולוגיה
בשנת עוד בה שהוחל המקיפה, המטה עבודת

אב תכנית גובשה זו במסגרת הבינוי.
המשטרה, יחידות לבינוי שנתית רב אסטרטגית
לעומת הארוך לטווח פרויקטים בין הפרדה תוך
בכללותו הנושא מיידי. למימוש דחופים צרכים
יחידות ייבנו ובמהלכו היגוי, צוות ע"י ילווה

מבנים וישופצו יורחבו חדשים; משטרה ומבני
יחידות ריכוז תוך מבנים, ויוחלפו קיימים

הכלכלית). הכדאיות תאותר שבהם (במקרים

התכנית עיקרי
הצפוני המחוז מטח לרחארגון מטה עבודת

במבנה לשכנן במגמה הפזורות, המטה ויחידות
לחיסכון שיביא דבר ואטרקטיבי, אחד

שכירות. ובדמי בתקורות

מבנים, במספר כיום המפוזר חיפה, מרחב מטח
והוצאות קשים בהם הפיזיים שהתנאים

במבנה יוחלף גבוהות, והתקורות השכירות
החדש חיפה מרחב של הפינה אבן הנחת חדש.

בקרוב. תבוצע

יפונה המשטרה, נכסי יימכרו אביב תל במחוז
גבוהה), שכירותו (שעלות הירקון מרחב מיתקן

המחוז את יכלול אשר מחוז, מטה וייבנה
נוספות ליחידות פתרונות יינתנו כן והמרחב.

במסובים בחולון, משטרה תחנות הקמת ידי על
ים. ובבת

ברמלה, המצוי הנכס יימכר המרכז במחוז
מחוז מטה וייבנה ולוד רמלה תחנות תאוחדנה

מודרני.

מודרני מבנה ונשלם הולך ירושלים במחוז
וליחידות בבירה הפועלות מג"ב לפלוגות וחדיש

המשטרה פינוי מתוכנן כן נוספות. משטרה
בסביבות חדש מבנה ובניית הרוסים ממגרש

מלחה. אזור

הסמים. בנגע בלחימה ובעיקר הנושאים,
רוסיה נציגויות הקמת תושלם זו במסגרת

מטה עבודת להתבצע מתוכננת כן ואוקראינה.
במגמה הנציגים, מערך כל של מחדש לבחינה

פריסתו לנוכח השוטף, התפקוד את לשפר
העולם. ברחבי המערך של הרחבה

חוקהםשטרה חקיקת
פקודת בסיס על המשטרה פועלת כיום

של חדש נוסח המהווה ,(1971 (משנת המשטרה
חוק לחוקק במגמה המנדאטורית. הפקודה
לצורכי ובהתאמה ומודרני חדש משטרה
מטה, עבודת השנה מבוצעת התקופה,

למשטרה, משותף צוות יציע שבמסגרתה
ולאקדמיה, המשפטים למשרד המשטרה, למשרד

החוק. להצעת נוסח

שנתית הרב התכנית
יםפנה  ה הםשטר של

"2001
יעדי על מתבססת שנתית הרב התכנית

התכנון, בבסיס שעמדו היסוד והנחות המשטרה
ראיית ומתוך אסטרטגי בהיבט גובשה והיא

העתידיים. המשטרה צורכי

חלקן מצויות והוגדרו שאותרו המשימות
מימוש. בשלבי כבר וחלקן תכנון בשלבי

שלהלן: העיקריים הנושאים יצוינו מבינהן

בימי
מקיף, פרוייקט בתכנון החלה ישראל משטרת

בתחום המשטרה פני ישונו בסיומו אשר
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תחנות כ106 של תוספת ע"י מהתכנית חלק
כ של בהיקף בישראל, הערבי במגזר משטרה

שוטרים. 1,000600

בביטחון לטיפול כולל לאומי כוערך
הפנים

והקמת ארגון לבחינת מטה עבודת מתבצעת
תוך הפנים, ביטחון להגברת לאומי מערך

הפועלות המערכות כלל של אינטגרטיבי שילוב
ליצור היא המגמה הביטחון. בתחום במדינה
אשר המשטרה, בהנחיית ארגונית, גג מסגרת

והאבטחה הביטחון גורמי כלל את תרכז
שירותי כמי: השונים, במגזרים הפועלים
השונות הפיקוח יחידות והכבאות, ההצלה
הפיקוח רשות הטבע, הגנת ירוקה, {סיירת
ברשויות הביטחון קציני וכוי), החקלאי

חשמל חברת מלון, בתי (כגון גדולים ובגופים
כלי מאות המפעילים הקואופרטיבים וכוי),

אלחוט, מכשירי עם הארץ בכבישי הנעים רכב,
ומוסדות במפעלים הפועלות הכוננות כיתות

גל ובאמצעות זו, בדרך נוספים. וגורמים חינוך
הלאומי למערך לרתום יהיה ניתן ארצי, מצוקה
בשטח, ופועלים מאורגנים אשר רבים, מערכים
לכוחות כסיוע גדולה, לא בהשקעה ולשלבם

הצורך. בעת הביטחון

משרד עם בשיתוף עבודה צוות פועל במקביל,
אחידים שליטה מרכזי הקמת הבוחן המשטרה,

החירום גורמי את שיכללו (משל"טים),
אש כיבוי עירייה, מד"א, משטרה, השונים
הקמת מתוכננת ראשון בשלב העורף. ופיקוד

בחיפה. משל"ט

והחדרכה חחכשרה צורכי
בשנת התקנים מתוספת שנבע המקיף הגיוס
להיערכות ההדרכה מערך את הביא ,1993

והכשרתם החדשים המגויסים לקליטת חירום
הקיים ההדרכה שמערך התברר קצר. זמן בפרק

בהתאמה והיערכות תכנון חשיבה, מחייב
המטה עבודת החדשים. המשטרה לצורכי
בשנים ההדרכה צורכי ואומדן לאיתור
מבנים כוללת והיא הושלמה, הקרובות

הארציים הספר בבתי חדשות הדרכה ומסגרות
אתגר עם התמודדות לאפשר במגמה והמחוזיים,

זה. חשוב

מערך על השפעה צפויה האוטונומיה לנושא גס
מתכניות חלק מימוש יאושר אס שכן ההדרכה,

מודולארי), באופן (שגובשו צבעים1' ''קשת
האדם. כוח בהיקף גידול ייתכן

בישראל המיעוטים במגזר העריסה
במגזר המשטרה של המצומצמת הפריסה לאור
מקיפה, מטה עבודת בוצעה המיעוטים, יישובי
יעדי הוגדרו אסטרטגית, מצב הערכת שכללה
לפריסה. ראשונית הצעה וגובשה המשטרה

את להגביר נועד הערבי במגזר המשטרה תגבור
לאזרחים השירות את לשפר הביטחון, תחושת
זו במסגרת הישראלית. הריבונות את ולחזק

המשטרה פעילות לתחום דגש יינתן
עם הקהילתית הפעילות להעמקת "הקלאסית",

בסמים, הלחימה (בתחום האוכלוסייה
וכוי). והרכוש הנפש ביטחון הדרכים, בתאונות
המשטרה לשורות המתגייסים מעגל יורחב כן

השוטרים הכשרת ותועמק המיעוטים בני מקרב
למאפיינים בהתאמה זה, במגזר המשרתים

מימוש צפוי כבר 1994 בשנת בשטח. ולצרכים

האלפיים בשנות המשטרה צורכי לבחינת 1993

העדיפויות סדרי קביעת תוך השנה, תמומש
כן שנתי. רב בחתך ותקצובם המשטרתיים

גם יעסוק אשר טכנולוגי, פיתוח מערך יאורגן
ממגמת כמתחייב טווח, ארוכי וחשיבה בתכנון
במיגוון המשטרה בפעילות והתחכום השיפור

עתירת למשטרה והפיכתה עיסוקה תחומי
חדשניות עבודה שיטות הנוקטת טכנולוגיה,

שגרתיות. ובלתי

פירמידת  האדם כוח מערך
הדרגות

המבנה את שבחנו עבודה, צוותי הוקמו
פירמידת  ישראל למשטרת הנדרש ההירארכי

זוטרות דרגות של איתן בסיס בעלת דרגות
קצונה. תפקידי על איכותית והתמודדות

היחס של מחודשת בבחינה עוסקים הצוותים
דרגות לבין הזוטרות הדרגות בין הנכון

השונות. וליחידות למגזרים בהתאמה הקצונה,
ע"י המשטרה התייעלות גם נבחנת זו במסגרת
השירות אופק הקידום, מסלולי המטות, צמצום

האדם כוח של יעילה הפעלה תוך והתקינה,
סיום. בשלבי מצויה הצוותים עבודת הקיים.

כארגון בפעילותה מאופיינת ישראל משטרת
רבה חשיבות מייחסת והיא אדם כוח עתיר
הקו שוטריה. של איכותי ופיתוח להשקעה

בכך הקשור בכל המשטרה מדיניות של המנחה
אישית ולאיכות למצוינות חתירה הינו

משלבי החל ביטוי לידי בא הדבר ומקצועית.
והפעלתו* בהכשרתו וכלה וגיוסו השוטר קליטת

בהענקת והרווחה; השירות תנאי בשיפור
יושר ערכיים, נושאים וטיפוח רחבה השכלה

לאזרח. גבוהה שירות ורמת
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אגפים עם ,(94 (בפברואר קהיר בהסכם
נפרד ואגף ותיירים לישראליים אגף נפרדים:
אלנבי בגשר התפעול אחריות לפלשתינאים.

ראשון, בשלב האזרחי המינהל על תוטל
ברפיח התעופה. שדות רשות על  ובהמשך

התעופה. שדות רשות על התפעול אחריות תוטל
יבוצע הגבול מעברי ב2 הביטחוני הבידוק

הפועלות המחשוב מערכות המשטרה. בהנחיית
האזרחי והמינהל השב"כ בשירות במעברים

במחשב שתמוזג אחת, למערכת יאוחדו
המשטרה.

להיערכות המודולארית התכנית
המשטרה

שיהיו מגירה", ''תכניות כאמור כוללת התכנית
ההתקדמות לשלבי בהתאם למימוש ניתנות

הדרג ע"י שיתקבלו וההחלטות השלום בתהליך
שעיקריהם: בתחומים המדיני

יופעלו אשר מיוחדות, סיור יחידות הקמת .
פתרונות למתן מידיים והתערבות כוננות ככוח
ככוח וישמשו וביטחון, ציבורי סדר באירוע

הישראליים. ליישובים התנועה צירי על סיור

שמשוןיריחו התנועה בצירי היערכות .
יאובטחו שבמסגרתה הבטוח"), ("המעבר

מרחב בין הפלשתינאים בהם שיעברו הצירים
פלוגות באמצעות יהודה, ומרחב שמשון

בצירים. שייפרסו

פעילות ביצוע  התפר" ב"קו היערכות .
הפלילי והתחום השוטף הביטחון בתחום

הישראלי. התחום עם הגובל התפר", "קו באזור
התפר" "קו על לפיקוח שהאחריות בהנחה

המערבי ומצידו צה"ל על הינה המזרחי מצידו
הפעילות מתוכננת ישראל, משטרת על

לצה"ל המשותפים ובמחסומים בסיורים
במעברי תפקוד הפלשתינאית; ולמשטרה

ועוד. לישראל, הכניסה

הפריסה
מפקדה הקמת מומשה כבר 1994 בינואר

יהודה (שומרון שי"ש מפקדת  משימתית
ליישום אפקטיבי מענה למתן ושמשון)

מערכתית בראייה ולטיפול המדיניות ההחלטות
במצב שיידרשו המורכבים לוצרכים במכלול

המטה באחריות נושאת המפקדה החדש.
גורמי מול המשטרה, פעילות ותיאום לקישור

באזור הפועלים חוץ גורמי ומול ישראל משטרת
 הפלשתינאית והמשטרה הביטחון כוחות 

מנחה. גורם ותשמש

לאזור המתוכנגת המחודשת המשטרה היערכות
היחידות פינוי את בעיקרה כוללת עזה חבל
וכוי) יונס חן רפיח, (בעזה, באזור הקיימות

מרחב מטה שמשון: במרחב מחודשת ופריסה
משטרה תחנות בנתיבות), זמנית ישוכן (אשר
בכיסופים), משטרה נקודת (כולל קטיף בגוש

רפיח. גבול ומעבר סופה עוז, נחל ארז,

בשלב לכלול מתוכננת יריחו באזור ההיערכות
יריחו בוורד שיוקם גבול במעבר פריסה ראשון
משולבת לפעילות משטרתית נוכחות בו ותהיה
המקומי, (קש"ת) והתיאום הקישור מנגנון עם
כן ונייחיס). (ניידים משותפים סיורים וביצוע
ובאזור המלח ים בצפון אזורית ניידת תופעל

מעלה תחנת ליריחו. שמדרום היישובים
ובבינוי. אדם בכוח תחוזק אדומים

וברפיח אלנבי בגשר הבינלאומי הגבול מעברי
שסוכמו העקרונות בסיס על ויאוישו יאורגנו

המשטרה היערכות
האוטונומיה להחלת
ויריחו עזה באזורי
צבעים") ("קשת

של בעיצומן המשטרה נמצאת 1994 בשנת
הפריסה לקראת וההיערכות התכנון עבודות

זו עבודה צבעים". "קשת במסגרת המחודשת
מרבדים המורכבת כוללת, תכנית כאמור הניבה
השטח ולתנאי למשימות בהתייחס מודולאריים,

קבלת עם לממשם יהיה שניתן השונים,
ההחלטה.

עזה בחבל להיערכות הבסיסית המשטרה תכנית
האדם כוח שהיקף ההנחה על מתבססת וביריחו

הקיים לזה זהה יהיה המשטרה של הכולל
כיוס.

בחבל הכושטרה תפקידי עיקרי
החדשה בכותכונת ויריחו עזה

היהודית לאוכלוסייה משטרה שירותי מתן
באירועים טיפול התנועה; ובצירי ביישובים

בהם שמעורבים ותעבורתיים פליליים
משטחי במעבר פלילית פעילות סיכול ישראלים;
הברחות מניעת (ובעיקר לישראל האוטונומיה
טיפול וסמים); חקלאית תוצרת רכוש, רכב,
סיוע ישראלים; של ועבריינות חוק בהפרות
טיפול פח"ע; חשודי ומעצר בחקירה לשב"כ
מ2 פלילייים באירועים וחקירתי מודיעיני
שיתוף ותיאום קישור הירוק; הקו עברי

המשטרה עם והחקירתי המודיעיני הפעולה
סדר, הפרות בתחום (מש"פ) הפלשתינאית
השתלבות תעבורה; ובנושאי הפלילי בתחום
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עס בשיתוף ויבוצעו ופלשתינאית ישראלית
הפלשתינאית. המשטרה

המשטרה על תוטל אם  בחברון היערכות .
העיר לאבטחת המשימתית האחריות קבלת
תתבצע המכפלה, מערת זה ובכלל חברון
מהרגישות כמתחייב המתוכננת היערכותה

הביטחוני, במצב וההחרפה האזור של המיוחדת
בין הגבוהה החיכוך מרמת וכתוצאה

והיהודית. הערבית האוכלוסייה

המפורטות מהמשימות אחת כל מימוש לסיכום,
בכך הכרוכים המשאבים הקצאת יחייב לעיל
במשטרה), שהוכנו המגירה בתכניות (הכלולים
כל עם החלטה, קבלת בעת לבצעם יהיה וניתן

הלוגיסטיות, המבצעיות, המשמעויות
מכך. המתבקשות ההדרכתיות

בכל לעמוד במגמה נדרשת, ישראל משטרת
של רב למאמץ עליה, המוטלות המשימות

לגמישות בנטל, הנושאים והשוטרים המפקדים
לתגובה ויכולת מאמץ ריכוז ליכולת הפעלה,
ובמישור המבצעי בתחום ומושכלת מהירה

להתמודד, המשטרה ערוכה אלה כל עס האנושי.
בשנת בפעילותה כך על לשקוד מתכננת והיא

הבאות. ובשנים 1994

ב מג"ב פלוגות באמצעות להתבצע המשטרתית
התפר" "קו על שוטף ביטחון פעילות רבדים: 2

ובין הביטחון ברצועת עומק ופעילות
הישראליים. היישובים

האחריות  ולכיש דרום פיקוד עורף מפקדת .
מעפ''ד באזור הכפרי בתחום הפנים לביטחון

הועברה טרם ולכיש דרום) פיקוד עורף (מפקדת
יש הקייס למצב ישראל. למשטרת מצה"ל
וההיערכות השוטפת המציאות על השלכות

עזה "תפר" שכן צבעים", "קשת של העתידית
המכריע ברובם נמצאים יריחו,  עזה וצירי

העברת במימוש הקושי עיקר זה. בשטח
רקע על הינו למשטרה מצה"ל האחריות

תקציבי.

יהודה מאזורי בכניסות ביקורת נקודות .
המשטרה תכנית עפ"י  לישראל ושומרון
מיהודה בכניסות ביקורת נקודות 8 תפעלנה

בדיקות בהן ויבוצעו לישראל, ושומרון
יידרשו הנכנסים. של (מדגמיות) ממוחשבות

בהתאם. אדם כוח תקני ופיתוח תשתיות הקמת
התכנית  בירושלים ביקורת נקודות .
ביקורת נקודות ל6 מתייחסת שגובשה
בדיקות בהם שיבוצעו לעיר, בכניסות

והיא העוברים, של (מדגמיות) ממוחשבות
קשר) בינוי, (מחשוב, תשתית צורכי כוללת

אדם. כוח תקני ופיתוח

 ושומרון יהודה באזור הצירים אבטחת .
על לנושא המשימתית האחריות תוטל אם
כל לאבטחת התכנית מתייחסת המשטרה,
ישראליים, ליישובים המובילים הצירים

ביצוע תיירות. ולאתרי הקדושים למקומות
כל למשך מתוכנן ונייחת) (ניידת האבטחה

לאוכלוסייה משותפים בצירים היממה שעות

17



בפשיעה ולוחכוה חקירות

נוער עבריינות
פקחנות בפעולות הנוער יחידות פעלו השנה גם

תופעות עם התמודדות תוך נוער, בריכוזי
בבתי אלימות בדיסקוטקים, אלימות שונות:

של אלכוהול שתיית על במועדונים פיקוח ספר,
ועוד. נוער, ידי על בסכינים שימוש נוער,

קטינים לאיתור היחידות פעלו המניעה בתחום
עם בשיתוף בקהילה. טיפול לגורמי והפנייתם

עבריינות למניעת פעולות נערכו האזרחי המשמר
בתקופת מתנדב נוער הפעלת ידי על נוער בני
רכוש, נאמני כמו בפעילויות הגדול החופש

חופים. משמרות

והן ילדים כלפי הן במשפחה, אלימות בנושא
בדיווח העלייה מגמת נמשכת זוג, בני בין

הסברה פעולות נעשו קודמת, כבשנה למשטרה.
הפעולה שיתוף ונמשך שוטרים בקרב והדרכה

הפעולה שיתוף נמשך אחרות. רשויות עם
הנוער יחידות לנוער. סמים הסברת בנושא

בני בקרב בעבריינות בטיפול השנה המשיכו
עולים. נוער

תביעות
ידי על פליליים תיקים 80,000 כ טופלו השנה

במשטרה. התביעה יחידות

לעיכובי בקשות 1,200 טופלו השנה במשך
המשפטי היועץ בפני עררים 640 הליכים,

שונות, מעילות תיקים סגירות בגין לממשלה
חנינה. למתן המדינה לנשיא בקשות 1,430

היועץ ידי על מעצר להארכת בקשות 63 טופלו
ו700 יום ל30 מעבר לממשלה המשפטי

חסיון תעודות להוצאת המשטרה לשר בקשות
התביעה. שבידי לראיות באשר

3,004 ניתנו באסיר הטיפול שבתחום בנושאים

הונאה חקירות
עסקה הונאה לחקירות הארצית היחידה

אשר הונאה, עבירות ובחקירת בגילוי בחשיפה,
לחקרן. דין פי על מוסמכת אחרת רשות אין

שלוחה הונאה חקירות ליחידת הוקמה השנה
שבע. בבאר דרומית

מחשב עבירות חקירת צוות של מיסודו עם
בתחום פרשיות חקירת על דגש הושם ביחידה,

זה.

ונבחרי ציבור לאישי הנוגעות פרשיות נחקרו
כגון: בכירים, ציבור

של אמונים והפרת שוחד פרשיית חקירת .
בשינוי ,שהתמחו רכוש מס במשרדי פקידים

של מס הערכות לצורך קרקע "סטאטוס"
. תושבים

לייצור גדולה חברה כי חשדות חקירת .
מדינה ערבויות קיבלה בינלאומי ושיווק
לפעולותיה ששימשו בנקאיות, להלוואות

הפליליות.
על המפקח תלונת סמך על חשדות, חקירת .

ביטוח חברת מנהלי כי האוצר, במשרד הביטוח
כספייים דוחות להצגת הביאו גדולה

במקום רווחים, לחברה כי שהראו "משופרים",
שקלים. מיליוני עשרות של בשיעור הפסדים

למנהל הנוגעת פרשייה חקירת .
החשוד ציבורי, מוסד של האדמיניסטרטיבי

ש"ח. מליון כ4.5 של בגניבה
לשעבר. הפנים שר של חקירתו סיום .

בלתי חדירות ביצוע של מקרים חקירת .
פיצוח תוך ובעולם, בארץ מידע למאגרי חוקיות

ברשת במירמה ושימוש סודיים קודים
"בזק". של המחשבים תקשורת

רשויות לראשי הנוגעות פרשיות כ15 חקירת .
הארץ. בכל מקומיות

חכוורים פשעים חקירות
חמורים פשעים לחקירת הארצית היחידה

בנושאי מסועפות פרשיות בחקירת השנה עסקה
וביניהן: היחידה של האחריות

שבוצעו רצח מקרי נחקרו  רצח מקרי
רצח ומקרי ישראלים בהם ומעורבים בחו"ל
לאומנית. פעילות רקע על משטרה אנשי של

לדין. הובאו הנאשמים
הוקם השנה  ברכב הקשורות עבירות

הקשורות בעבירות לטיפול חדש מפלג ביחידה
ברכב.

אישי ליבוא מכס טופסי זיוף של נושא נחקר
רכב כלי זויפו המקרים מן בחלק . רכב של
באמצעות חדשה זהות להם ונתנה שנגנבו

מזויף. תיעוד

קבוצת של פרשיות נחקרו  מט"ח זיוף
שקלים, דולרים, של בזיוף שעסקה עבריינים,

ודינרים. מרקים

נחקרו  המדינה ביטחון כלפי עבירות
הביטחון. זרועות עם בשיתוף שונים, נושאים

ציבורי עניין בעלי או רגישים חקירה ט'!וא>

ציבור עובדי ע"י שבוצעו פרשיות נחקרו 
וגורמי הסוהר בתי שירות אנשי (לרבות

ביטחון).

בחיקורי סיוע ניתן  בחו"ל למשטרות סיוע
החקירה רשויות בקשת פי על דין,

האמריקאיות.
בלתי אימוץ פרשיות נחקרו  ילדים אימוץ

ורוסיה. מברזיל ילדים של חוקי
באיתור סיוע ניתן  הנאצים פשעי חקירת
בשיתוף נאצים, פשעי כנגד ראיות והשגת עדים

אנגליה בקנדה, החקירה גורמי של פעולה
ואוסטרליה.
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ד7ןורנ 1.3 פל>ליכל אירוע
אלימות עביררנ
■77ן/77. 23 כל

לרצח וניסיון רצח
שעות 45 כל

מתוך נבחר חלק רק חן ה0פור0ות העבירות הערה:
הםליל"ם האירועים כלל

השחרורים. ועדות של ישיבות ב176 דעת חוות
בתיקי רשיון^*סגר. להפקעת בקשות 294 טופלו
החשודים משטרה אנשי נגד ונפתחו חקירה,
דעת חוות ניתנו פליליות, עבירות בביצוע

בקשות טופלו בהן. החקירה להמשך באשר
איתור הסגרות, נושאי וטופלו כופר למתן

דין. וחיקורי קטינים

נעדרים איתור
מתוכן נעדרים, על הודעות 2,948 התקבלו

חוץ. ואזרחי תיירים על הודעות 89 .
חיילים. על הודעות 39 .

חיים. אלמונים על הודעות 63 .
גופות. וחלקי גופות על הודעות 91 .
נעדרים. 2,894 אוכנו השנה במהלך

התקשורת, באמצעי פורסמו הודעות 240

נעדרים 61 נעדרים. 17 אוכנו ובעקבותיהן
כן נעדרים. משרד מפעילות כתוצאה אוכנו
אודותיהם שפרסומים נעדרים, 29 אוכנו

נעדרים, תיקי 22 נגנזו קודמות. בשנים פורסמו
ולא שנים מ5 יותר לפני החל בהם שהטיפול

סיום. לכלל הגיע

מזירות אצבעות טביעות מעתקי לתוכה הוזנו
הידניים הבדיקה הליכי קודמות. משנים עבירה

והפנייתם בעבר, מוצו אלו מעתקים של
של זיהויים את איפשרה הממוחשבת למערכת
האצבעות טביעות סמך על עבריינים כ120

2 כללו אלו עבירות העבירה. בזירת שנמצאו
של עבירות 14 שוד, מקרי 12 רצח, מקרי

התפרצות מקרי 17 רשות, ללא ברכב שימוש
ועבירות למבנים התפרצות עבירות 40 לרכב,

נוספות.

גנט1 פרופיל סכ/ל על אדם כני זיהו1
(\/.א.ס)

לבדיקות המעבדה נחנכה השנה סוף לקראת
לביולוגיה המעבדה במסגרת הפועלת ^.א.ס,
היו זה בתחום המעבדה למימצאי פורנסית.

ביותר. חשובות ומשפטיות חקירתיות השלכות
לשיגרה, השנה היתה הגנטי הפרופיל בדיקת
המעבדה. מתיקי ברבע בוצעה השנה ובמהלך

בתחום המשטרה שמשקיעה המאמץ הגברת את
בתופעה. במלחמה והחקירות הבילוש המודיעין,
כ200/0 הרואין, תיקי כ0/"60 התיקים: התפלגות
ותיקים שונים סמים  והיתר חשיש, תיקי

סם. נמצא לא שבהם

תיקי נבדקים שבה האנליטית, המעבדה
המחשוב הליכי להעמקת השנה נערכה הסמים,
העבודה את לייעל במטרה התיקים, ניהול של
פרטים ברישום לשגיאות החשש את ולהקטין

תיקים. של מזהים
היערכות, כוללות המחשוב להעמקת העבודות

ומוצגים תיקים לסימון המעבדות, בכל
.(£84.8000) מחשב ע"י קריאים באמצעים

אצבע טביעות
נרשמו אצבע טביעות השוואת של בתחום
אשתקד. 2,300 לעומת גילויים, 2,396 השנה

המערכת תרומת את עדיין משקף אינו זה גידול
לפעילות הוכנסה אשר 18?\א  האוטומאטית

למערכת כהרצה השנה. סוף לקראת רק מבצעית

פלילי זיה1י
בשל מז"פ, בעבודת דרך ציון חיתה *993 שנת
המערכת לראשונה הופעלה שבמהלכה העובדה
אצבע טביעות של והשוואה לזיהוי האוטומטית
ה^.א.ס מעבדת והפעלת 3ת^),  (מאל"ט

גנטי). פרופיל סמך על אדם בני (זיהוי

תיקים, ב23,800 מז''פ טיפלה 1993 בשנת
כ0/"16. של עלייה ,1992 בשנת 20,560 לעומת
 סמים בדיקות העיקריים; הבדיקות תחומי
כ  אצבע טביעות השוואת תיקים, כ9,400

כ3000  מסמכים בדיקות תיקים, 5,500

תיקים; כ1,000 פוליגראף בדיקות תיקים;
מיוחד גידול תיקים. כ1,000  נשק בדיקות
 הביולוגית המעבדה תיקי במספר נרשם

אשתקד. לעומת כ%25 של עלייה

סג/'ם
העמוס התחום נשאר הסמים בדיקות תחום

(עלייה סמים תיקי 10,280 נפתחו השנה ביותר.
אלו מספרים אשתקד). לעומת כ0/"13 של

והן הסמים בעיית של החומרה את הן משקפים
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טכנולוגיה
החקירה מיתקני תשתית ותוגברה הורחבה
הטכנולוגי. ההיבט מן המשטרה, ביחידות

ייחודיות, טכני מעקב מערכות ויוצרו פותחו
של רב ציוד נרכש השטח. ליחידות שנופקו

שוכללו המשטרה. יחידות לשימוש טכני מעקב
רכב כלי ומותקנו הטכנולוגיות המעבדות

המודיעין. לעבודת ייעודיים
שונות ברמות הטכנולוגית ההדרכה נמשכה

והחקירות. המודיעין למערך

כוודיעין
מודיעין פעילות התמקדה 1993 בשנת גם

והסדר הפנים ביטחון בתחום ישראל משטרת
בתחום הפעילות נמשכה זאת עם הציבורי.

בסמים. והלוחמה הפלילי המודיעין

ציבורי וטדר פנים ביטחון
הקשורים בנושאים רבות סקירות הוכנו

מוקד הופעל הציבורי; ולסדר הפנים לביטחון
ביממה. שעות 24 הפועל הארצי, המודיעין

חוץ קשרי
משטרה נציגת נבחרה לראשונה  אינטרפול

כיוס המונה הארגון, של המנהל לוועד ישראלית
מדינות. 173

 זרות במדינות ישראל משטרת של נציגים
ונציגים אירופה, למזרח נציג נשלח השנה

הבאה. בשנה יישלחו נוספים

מודיעין איסוף
המודיעין מערך בנושא מטה עבודת נערכה

שבהם ועזה, שומרון יהודה, באזורי המתוכנן
אחרי הפלשתינאים של העצמי המימשל יכון

בנושא. ההסכם חתימת

מיוחדים תפקידים
הבילוש מערך הצטיידות על דגש הושם

והצילום. התצפית בתחום מתקדמים באמצעים
על דגש הושם והטכני המבצעי האיסוף בתחום

היחידות. ומחשוב טכנולוגיים אמצעים

בזרים טיפול
של יותר רב למספר הביא בתיירות הגידול

פלילית בפעילות מעורבים שהיו זרים נתינים
באופן גדל הזרים המגורשים ומספר בארץ,

משמעותי.
הגבולות ביקורת מערך פריסת הושלמה

הגבול. בתחנות הממוחשב

בסמים לוחמה
היערכות במסגרת ליחידה, הוגדל סמים מדור
הלוחמה ויחידות בסמים, ללוחמה מחודשת

אדם. בכוח תוגברו בשטח בסמים

המודיעין ומחשוב מחקר
וקובץ הקייס המקורות קובץ הושלם

מאוימים. קובץ ותוכנן האסירים,

המודיעין מערכת של פריסתה נמשכה
המשטרה. בתחנות הממוחשבת
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וביטחון שיטור

חוב מסוג המאסר פקודות את להחזיר ישראל
(כ60,000), בתוקפן ספק בשל ברשותה, שהיו
ששולמו האגרות כספי להחזרת נערכה והיא

אלה. פקודות בגין

יחי שיטור
בים הצי חידוש לקראת מטה עבודת נערכה

לצרכים בהתאם הפריסה ועדכון התיכון
המרינות. ולפיתוח

החסוקים יחידת
אחר וסריקות חיפושים במסגרת פעלה היחידה
חטיפות אירועי מזוין, לשוד הזנקות נעדרים,

שולבה היחידה ועוד. ,25 קו אוטובוס חיילים,
גניבות תופעת כנגד מרוכזת ובפעילות במבצעים

התנועה על ופיקוח האכיפה בתחום הרכב.
באירועים מתוכננת בצורה המסוקים הופעלו
בצירים תנועה להזרמת הוזנקו וכן המוניים

תאונות. עקב שנחסמו
טיסה. שעות 850 מעל השנה בוצעו סה"כ

ופיתוח חחקר
מענה לתת הבאים אמצעים מספר פותחו השנה
כגון: ישראל, משטרת שוטרי לכלל ביותר רחב

גייפ מיגון טרנזיט; מסוג סיור ניידת דיגום
ייעודי קרב אפוד פיתוח נק"ל; ירי כנגד "סופה"
פיתוח גז; ואפוד לוחם אפוד  מג"ב ללוחמי

הרכב, כלי של הכחול למהבהב תחליף
זמן לתקופת ועמידות גבוהה באמינות המצטיין
(ק3) ראשמעיך קליע עם כדור פיתוח ארוכה;

פוגע הוא כאשר זה, כדור הקרבין. רובה עבור
בתוך מתחפר מכך וכתוצאה נמעך, במטרה,

השני. מצידה יוצא ואינו המטרה

בולטת הפגנה שוטרים. כ3,000 של היערכות
עוברי הפגנת היתה העבודה סכסוכי בתחום
בוצעו שנה בכל כמו האווירית. התעשייה
של והפעלה תגבור לתיאום, מטה עבודות

למבצעים ההיערכות במסגרת המשטרה יחידות
ותאריכי השישי יום תפילת ביניהם שונים,

שונים. איזכור

סיור
בפיקוח בית מעצר בתחום ניסוי נערך

טכנולוגיות: סוגי 2 נבחנו שבמסגרתו אלקטרוני,
הושלמו קולי. משוב ומערכת אלקטרוני איזוק
חוברות ונכתבו הסיור נוהלי לקובץ נהלים

והמעצר. הליווי בתחום

ובטיחות אבטחה
העסקים כמות צומצמה  עסקים ר>ש1י

להתמקד הונחו והיחידות המשטרה, שבטיפול
ובעייתיים. רגישים בעסקים בטיפול

הפיקוד סגל החלטת לאור  נשק רישוי
שפעלה הנשק רישוי שיטת שונתה הבכיר,
החדשה בשיטה שנים. במשך במשטרה

לרישיון, הבקשות של הבדיקה זמני התקצרו
לאזרח. השירות משמעותי באופן שופר ובכך
נושא  מעצר ובתי משטרה מיתקני מיגון

תנופה השנה קיבל המעצר בתי מיגון
מודרניים, מיגון אמצעי התקנת עם משמעותית,

סגור. במעגל טלוויזיה מצלמות כולל

(הוצל"פ) לפועל הוצאה
פר"ח, עמותת עתירת בג"צ קיבל ב31.8.93

תשלום בגין מאסר פקודות הוצאת והופסקה
משטרת חויבה בג"צ החלטת בעקבות חוב.

וכובצעים סיור
התמקדה והמבצעים הסיור בתחום הפעילות

הפנים. ביטחון בנושא זו בשנה גם
היערכות הצריכו השנה במהלך רבים אירועים
מסוגים היתרים שכלל בשטחים, הסגר מיוחדת:
התכופים ביקוריו יעילה; אכיפה וחייב שונים

מאמצי במסגרת האמריקאי החוץ שר של

ע"י העקרונות הסכם חתימת התיווך;
גררו אשר הישיר, המו"מ והתחלת הפלשתינאים

מ2 קיצוניים מצד קשים התנגדות ביטויי
המקומיות. לרשויות הבחירות הצדדים;

כובצעים
ביטחון נושאי ותואמו רוכזו  פנים ביטחון

למניעת היערכות שכללו במשטרה, הפנים
כגון רגישים ובתאריכים ישראל בחגי פיגועים

וכו'. הבית הר לאירועי השנה יום

השנה  (פח"ע) עוינת חבלנית פעילות
לתהליך התנגדות רקע על בפיגועים התאפיינה
מבוקשים. של חיסולם על ובנקמה השלום

האירועים פירוט
1,673  לאומניים אירועים

10  חבלה מטעני
816  אבנים יידוי

343  הצתות
16  תבערה בקבוקי

11  רצח אירועי
20  תקיפה

2  ביטחון כוחות לדריסת ניסיון

התנגדות הפגנות השנה עיקרן  סדר הפרות
היתה בהפגנות הבולטת השלום. לתהליך
שהצריכה ספטמבר, בחודש הימין הפגנת
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הדרכון */מת *
9± בממוצע זמן כמה כל .*//*^ 1993 בטנת דרכים תאונת התרחשה י>ז

בתאונה נפגע דרכים תאונת ,^
דקות 14 כל 24דקות כל

*8דךיעירו3>ה ■

החו,

ג0ל>אע'ח;'ו*

7,ט>9* *8**ה !\ ,, \#/).נ0><$ ,*88*7 30,6*4
ס'ג/ונ יענ

דקות 1^7 3ל ^/^ .

הערות:
התאונות 0ו1י מכלל הואחלק התאונות 0וגי כירונו
הנפגעים 0וגי מכלל הנפגעיםהואחלק סוגי פירוט

1993  השבוע ימי לפי תאתות
(באחוזים)

14.9 152

9,003 נפסלו מתוכם תנועה. דוחות 234,442 זו
ל8,296 ברכב השימוש ונאסר נהיגה רשיונות

איש.
במכשיר  האוטומטיות האכיפות מספר

למדידת האוטומטי ובמכשיר ?6 המולטנובה
.94,649 השנה היה  (מרו"מ) ומהירות רווח

הדוחות). כלל מתוך (כ0/"25

התנועה בכוערך אכוצעים פיתוח
אמצעים, ושוכללו פותחו נרכשו, 1993 במהלך
השונים: האכיפה תחומי את לכסות במגמה
 ומהירות) רווח למדידת (מכשיר חמרו"מ

מרו"מ מערכות 3 הופעלו 1993 במהלך
כ28,000 וניתנו הבינעירוניים בכבישים

שמירת אי עבירות בגין רשומה אזהרה דו"חות
להפעלה, עמדות 30 הותקנו כן כמו רווח.
הפעלתן לצורך המערכות ניוד המאפשרות

שונים. במקומות
השנה  נשוף) באוויר אלכוהול (מד ינשוף
הקיימים, ל4 בנוסף ינשוף מכשירי 5 נרכשו
בתחום האכיפה פיקוח את להרחיב במגמה

השיכרות.
התנועה למגזרי נרכשו השנה  16 מולטנובח

,לצילום ,?6 מולטנובה מערכות 5 השונים
מהירות. עבירות

 (ממל"ז) מחירותלייזר למדידת מכשיר
למדידת חדשים מכשירים 3 נרכשו 1993 בשנת
בין מאפשר, זה מכשיר הלייזר. בשיטת מהירות

שביצע רכב של (בצילום) בידוד השאר,
שיירה. מתוך עבירה,

א ב ג

תנועה
ונפגעים דרכים תאונות

כאחד נקבע הדרכים בתאונות המלחמה נושא
לשנת המשטרה של המרכזיים מיעדיה

תאונות במספר %2 של ירידה 1993.חלה
מכלל %77 הקודמת. השנה לעומת הדרכים
 ו230/0 העירוני בתחום אירעו התאונות

הבינעירוני. בתחום

ההרוגים. במספר %3.1 של ירידה חלה

21,832  דרכים תאונות סה"כ
446  קטלניות תאונות סה"כ

37,522  נפגעים סה"כ
494  הרוגים סה"כ

(כות"ע) עירונית תנועה חשטרת
בין סוכם הדרכים, בתאונות המאבק במסגרת

ולמשרד האוצר למשרד ישראל משטרת
עירונית תנועה משטרת הפעלת על התחבורה

תל ירושלים, בערים שנתיים, של ניסוי לתקופת
וחיפה. אביב

300 האוצר הקצה החדש הגוף הפעלת לצורך
צוות ע"י תלווה הניסוי תקופת אדם. כוח תקני

ניתוח ולאחר הטכניון, של ומעקב מחקר
לתפעול. המלצות יוגשו הממצאים

שנת בסוף החלה החדש העירוני המערך הפעלת
.1993

(כותנ"א) ארצית תנועה כושטרת
להפעלת השלישית השנה היתה 1993 שנת
ניסוי. במסגרת הארצית התנועה משטרת

בשנה הארצית התנועה משטרת ערכה הכל סך

1993  (באחוזים) נהגים אוכלוסיית לפי לתאונות עיקריות סיבות
מרחק שמירת עצאי לתמרור ציות טו0רזתאי מה>רות

1^0^^ חדשים16.9 חדשים7||^||||■ ן^^^ חדשים^^₪₪^^₪!8.7 ■
1_^^^^^ 18.

^^^^| 17.2
צעירים ■
נשים ■1.7

■■ 6.6
0^^001 1

צעירים ■מ^י
נשים צעירים^^₪₪₪₪₪₪^^^ ■

נשים 8
גברים^^^^1.9₪₪₪ ■_^ גברים6.8 ■■ןן^^נ^^^ גברים5.4 8

סה"כ18.7 2
נהנים ^^^^ סה"כ7.6 £^^

נהגים ^^נ^נ^^^ סה'כ5.2 ■
נהגים ~
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המבצעיות היכולות לשיפור נפיצים, אמצעים
כגון תקיפה מטעני כך ובתוך החבלנים של

מלח. ומטעני מים מטעני

קשר
"סיגל" תכנית

גל" ה"רב מערכת להפעלת התכנית הושלמה
אתר הותקן הדרומי! ובמחוז ירושלים במחוז

גל" ה"רב מערכת בלוציפר. זמני גל" "רב
במטה הותקנה £א8120^ן5, מסוג החדשה,
וכפר מאיר בית אתרי הוסבו כן מרכז. מחוז

החדשה. במערכת לעבודה סבא

פ'77/ח
קשר אמצעי ושיפור פיתוח עבודות בוצעו

כוח ספקי ממוחשב, אלחוט סניף כגון: רבים,
מימסרים בעומס, מצבים מבדקי מיוצביס,

מיוחדים.

כזברקה
כ השנה עברו המשטרה של המברקה במערכת

המותקנים במסופים מברקים. מיליון 2.6

מליון בכ2.3 טיפלו שליטה) {מרכזי במשל"טיס
מערכת להחלפת החוזה נחתם מסוף. שאילתות

"מיכל''. בפרויקט ממוחשבת מברקה

הירוק הקו בתחום פיגועים
אשתקד. 127 לעומת אירועים, 100 נרשמו השנה

כצמצום בעיקר ביטוי לידי באה זו ירידה
רכוש השחתת ההצתה, באירועי משמעותי
מדרום טילים, ירי אירועי ביערות. ופגיעה

ויולי, מרץ בחודשי הצפון יישובי לעבר לבנון
הירוק. בקו הפח"ע אירועי מכלל %20 היוו

פצועים. ו12 הרוגים ל2 גרמו אלה אירועים
כלל בהיקף %35 של ירידה חלה כירושלים

באירועי ירידה שעיקרה בעיר, הפיגועים
באירועים והצתות. תבערה בקבוקי השלכות

דקירות פיגועי 24 ונרשמו שינוי חל לא הקשים
ירי. פיגועי 5  ו סכין לדקירות וניסיון סכין

כוללת פעילות
ל להגיב ישראל משטרת חבלני נקראו השנה

תופת במכוניות חשודים רכב כלי אירועי 25,515

המדינה. רחבי בכל חשודים חפצים ולכ50,000

אירועים ב485,211 החבלנים הופעלו סה"כ
ביטחוניות בסריקות בעיקר השנה, במהלך
ומג"ב הצבא לכוחות בסיוע שונות, יזומות

במחסומים בדיקה צירים, בפתיחת בשטחים,
תצפיות. ובדיקת

אכוצעים פיתוח
(מכוניות הפיגועים במאפייני השינוי לאור
נערך ק"ג), 150 עד במשקל ומטענים, תופת

ידי על זה איום כנגד להתמודדות החבלה מערך
תשתית הנחת תוך מיוחדים, אמצעים פיתוח

נוספים. איום לתרחישי

המערכות ושכלול לשיפור מיוחד דגש ניתן
הסיכון רמת והורדת ברובוטים הקיימות

לחבלניס.

ה7רכ.ה
החבלה יחידות ותרגול לאימון רב דגש ניתן

מורכבים באירועים בהתמודדות בשטח,
את להעלות מטרה מתוך שונים, ובמאפיינים
תרחיש לכל החבלנים של המקצועית הרמה

שיידרש.

0עבדה
לטפל המעבדה קציני נדרשו זו שנה במהלך
מכוניות כך ובתוך אירועים של רחב במיגוון
יותר תכופות יציאות דרשו אלה רבות. תופת
ומקיפה. מעמיקה מקצועית וחקירה לשטח

בפיתוח המעבדה קציני פעלו לכך במקביל

חבלה
שכוונו חבלה, פיגועי 2,850 כ נרשמו השנה
הביטחון. וכוחות האזרחית האוכלוסייה כנגד

שגרמו קשים, פיגועים היו מהם כ450/0

22 נהרגו הביטחון כוחות בקרב רבים. לנפגעים
נהרגו 42  האזרחים ובקרב ,137 ונפצעו איש

נפצעו. ו99

מאפיינים
על מצביע 1993 בשנת הפח"ע פעילות ניתוח

החמים הפיגועים במאפייני הסלמה
הירי פיגועי התגברות בעיקר והקטלניים,

סיורים לעבר נוסעים רכב כלי ומתוך ממארבים
רכב כלי כנגד פיגועים וכן מחסומים או

ופרטיים. ציבוריים

 זו בשנה בחומרתו שבלט נוסף מאפיין
על הנמנים גורמים ידי על התאבדות פיגועי

אלו, פיגועים האיסלאמי. הפונדמנטליסטי הזרם
במחצית בעיקר גבוהה, בתדירות שבוצעו

הסכם על ההודעה בעקבות השנה, של השנייה
היוו ואש"פ, ישראל ממשלת בין העקרונות
מכוניות כללו הם הפח"עית. בפעילות מפנה

הביטחון כוחות של שיירות לתוך שכוונו תופת,
בוצעו סה"כ חיילים. המסיעים ואוטובוסים
היתה לכך, בנוסף כאלה. פיגועים 8 השנה
חיילים של ורצח חטיפה בפיגועי החמרה

על אזרחי אוטובוס לחטיפת וניסיון ואזרחים
לשחרור מו"מ ניהול לצורך בירושלים, נוסעיו

רוב פי על בוצעו אלה פיגועים עצורים.
הירוק הקו לתחום גם גלשו אך בשטחים,

וירושלים.

בשטחים פיגועים
בעלייה עזה רצועת בלטה גיאוגרפית בחלוקה
הכללי הפיגועים במספר הן הפיגועים, בהיקף
הקשים, הפיגועים בהיקף והן פיגועים) 1,214)

על ברצועה הפיגועים היקף עלה ולראשונה
ושומרון. ביהודה שבוצעו הפיגועים מספר

מכלל 62^0 היוו ברצועה החבלה מטעני פיגועי

המטענים מהיקף שניים ופי בארץ המטענים
השלכת בתחום עלייה היתה ושומרון. ביהודה
ברצועה, זה מסוג אירועים 56  רסס רימוני

כמות הוכפלה ושומרון. ביהודה 11 לעומת
סכין ודקירת אזרחים תקיפת הירי, פיגועי

אירועי 261  ושומרון יהודה לעומת ברצועה,
סכין. דקירות ו53 תקיפות 88 מכוון, ירי
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הגבול 0ש0ר

הודות בעיקר בתפיסות, גדולות הצלחות לזכותן
בשטח. המודיעין להישגי

במדים) (מתנדבים המתמי"ד מתנדבי 2,000 כ
הפעלה בסיסי מ30 מופעלים הגבול משמר של

משמר ידי על ומתואמים הארץ ברחבי
היישובים.

בטרור ללוחכוה הכויוחדת היחידה
(ימיים)

הפח"ע, כנגד בפעילות המשמעותית העלייה בצד
אמל"ח סמים, עברייני כנגד הפעילות נמשכה

לו נדרשת שהמשטרה אחר, תחום כל או
והרכש ההצטיידות בתחום הפלילי. בתחום

ולמיגונו ללוחם האישי לציוד רב משקל ניתן
יכולת לשיפור ייחודיים אמצעים ולפיתוח

והיחידה. הפרט

ח/ד// בית החילי האימונים בסיס
(בא"ח)

לבסיס מגימזו האימונים מיתקן הועבר השנה
במכמש. יותר וגדול חדש אימונים

שנקלטו המסגרות מכל המתאמנים היקף
246 בכ איש כ10,000  מג"ב בבא"ח

מסגרות.

האירועים למרות במלואה, כמעט בוצעה מג"ב
והתכופים. הקשים

רווחה
פעולות 1,533 נעשו החובה שוטרי במגזר
70 משפחה, תשלומי 591 מהם טיפוליות,

הקלות 69 בית, ביקורי 320 מיוחדות, חופשות
לטיפול לבודדים. מענקים ו189 שירות בתנאי

חדשים עולים החובה, שוטרי זכו מיוחד
לסייע מאמץ ידי על בעיקר בודדים, וחיילים

ובחברה. ביחידה להשתלב להם

חינוך
חלק בהם שנטלו חינוך, סדרות 44 נערכו
סיורים 120 קוימו כן שוטרים. כ2,500

העשרה, פעילות קוימה במקביל לימודיים.
בנושאים הרצאות מ160 למעלה שכללה

האתיקה נושא על מיוחד דגש הושם וכן שונים,
קוימו זה בנושא שוטרים. והתנהגות המקצועית

השונות. מג"ב ביחידות מפגשים 18

שדה ביטחון
השנה עסק במג"ב שדה ביטחון קציני מערך

הכוללים: שונים, ביטחוניים טיפולים ב1,400

שוטרי של ביטחוני סינון ביטחוניים, תחקירים
מודיעיניות, חקירות למג"ב, גיוסם עם חובה

ועוד.

היישובים 0ש0ר
והגניבה, החבלה בניסיונות העלייה לאור

לפעילות רב דגש ניתן החקלאי, במגזר במיוחד
ותגובה. מניעה

רשמו החקלאיות שבגזרות הסיירת יחידות

והיחידות התפר, קו לאורך הפעילות נמשכה
עסקו לכך, הגזרתית האחריות הוטלה שעליהן

פלילית פשיעה למטרות הסתננות במניעת
עוינת. חבלנית ופעילות

בביצוע העלייה מגמת נמשכה השנה גם
הגבול. משמר כוחות כלפי חם בנשק פיגועים

כחלק השנה נמשך הצתות במניעת הטיפול
על שהוטלה המשימתית האחריות מתחומי

גס נמשכה המוצלחת הפעילות בעקבות מג"ב.
ההצתות. ובהיקף בכמות הירידה מגמת השנה

תנועה", "עורק יחידת הפעלת נמשכה השנה גם
בגניבות למלחמה הגבול במשמר שהוקמה
כלי 1,453 ואותרו נתפסו 1993 בשנת הרכב.

גנובים. רכב

חבלה
מסוג גדול רובוט הוצב בעזה החבלה ביחידת

גדולים חבלה במטעני לטיפול "הובו",
ביחידות נקלט החדש הציוד תופת. ובמכוניות
החבלנים. פעילות תחומי בכל ביטוי לידי ובא
אבטחת על המופקדים הגבול, משמר חבלני

בכלבים קבוע לשימוש עברו לוד, התעופה שדה
שונים. חבלה חומרי לזהות שאומנו מיוחדים,

החבלה אירועי ברוב טיפלו הגבול משמר חבלני
עזה. וחבל שומרון יהודה, באזורי

הדרכה
הן הגופני, הכושר פיתוח על מיוחד דגש הושם
המרוכזים. באימונים והן תפקיד תוך בהדרכה

שהקיפו קרבית, כשירות בוחני בוצעו השנה גס
בחיל. המבצעי המגזר רוב את

יחידות מ40 למעלה של המרוכז האימון תכנית
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חי אזר כושכור

השירות וייעול לציבור ההסברה העמקת ידי על
לו. הניתן

הספר בבתי הקניה
המשטרה יחידות ע"י ניתנו השנה במהלך

ספר בתי ב448 הרצאות מ1,119 למעלה ומג"ב
פאנלים. 52 נערכו וכן

הקהילה עם הקשר והידוק הסברה
בבתי כשכונות, קהילחמשטרה ימי 82 נערכו

פתחה העצמאות ביום ובמתנ"סיס. ספר
הארצי הספר בתי שערי את ישראל משטרת

הקהל בפני הגבול משמר של האימונים ובסיס
איש. כ45,000 ביקרו הבסיסים ובשני הרחב,
הדרכה הסברה, בתחומי סרטים 50 הופקו

המשטרה. ותדמית

המתנדבים פעילות התפלגות
1993  האזרחי במשמר

%2 %ו

%13

והעיר השכונה ברמת ביטחון %60
(ית"מ) תנועה %17

(מתמי"ח במדים סיור %13
ומנהלה קהילתי סיוע %7

וימע"ן) (ימע"ר עבריינות מניעת %2
ימי ושיטור חילוץ %1

מתנדבים יחידות הכפרי; במגזר 2,000 וכ
מתנדבים; (ימע"ר)כ370 עבריינות למניעת
מתנדבים; 140  (יש"י) הימי השיטור יחידות

מתנדבים. 90  החילוץ יחידות

המתנדבים פעילות
המתנדבים ידי על בוצעו התקופה במהלך

סך מתוך פעילויות. מ0ס775,0 למעלה
( ^) בתחום היו כ500,000 הנ"ל הפעילויות
77,000 התנועה, בתחום כ100,000 הביטחוני,
פעילויות 14,000 המתמי"ד, אנשי של פעילויות
חילוץ, פעילויות 700 העבריינות, מניעת בתחום
25,000 הימי, השיטור בתחום פעילויות 2,800

50,000 הקהילתי, הסיוע בתחום פעילויות
ו5,500 והמינהלה הגיוס בתחום פעילויות

אחרים. בתחומים

והדרכה אימונים
102,000 השתתפו הנסקרת התקופה במהלך
מתוכם והדרכה, אימון בפעילויות מתנדבים
ו66,000 מטווחים שביצעו מתנדבים 36,000

(ייתכן ותרגילים הדרכה שקיבלו מתנדבים
במהלך אחת). מפעם יותר יימנה שמתנדב

ב900 מתנדבים כ11,000 השתתפו התקופה
לכיתות תרגילים השאר בין הכוללים תרגילים,

תרגילים החירום, למערך תרגילים כוננות,
ועוד. חינוך, במוסדות

משטרה קהילה פעילותלקשרי
(ילק"מ)

שיתוף להגברת חמשא"ז פעל 1993 בשנת
המודעות לפיתוח לציבור, המשטרה בין הפעולה

עבירות למניעת האזרחים של והפעילות
ישראל משטרת של התדמית ולחיזוק ועבריינות,

משמעותיים ארגוניים שינויים בוצעו השנה
חלק האזרחי. המשמר ובהיקף במבנה

פרדסיה, (כגון מג"ב בטיפול שהיו מהיישובים,
עברו ועוד), רעות/מכבים יהודה, אבן רכסים,
יחידות מספר הוקמו האזרחי. המשמר לאחריות
דלית (כגון בצפון בכפרים חדשות אזרחי משמר

בסמת מקסור, אל ביר עוספיה, כרמל, אל
טבעון).

משטרה נקודת נפתחה אדומים מעלה ביישוב
ביהודה,  אחרים עירוניים יישובים וב3
מתקדם. בשלב ההכנות .נמצאות ועזה שומרון
ימע"ן  חדשות מיוחדות יחידות מספר הוקמו

ועוד. צוללים, נוער), עבריינות (למניעת
מתנדבים כ51,400 על עומדת המתנדבים מצבת

כ5,500 ומתוכם אשתקד, כ42,500 לעומת
6,500 כוללת המצבה נוער. בני וכ5,000 נשים

ממג"ב. מתנדבים

מתמקדת האזרחי המשמר מפעילות %60

והעיר, השכונה ברמת הביטחון בתחום
 כי%17 הפעלה. ובסיסי מרכזים באמצעות
התנועה יחידות באמצעות התנועה, בתחום

באמצעות הסיור, בתחום  %13 כ (ית"מ);
 כ%7 (מתמי"ד); במדים מתנדבים יחידות
והמינהלה; הקהילתי הסיוע הגיוס, בתחום

באמצעות העבריינות, מניעת בתחום  כ%2

(ימע"ר) עבריינות למניעת המתנדבים יחידות
 10/0 כ נוער"ןימע"ן); עבריינות ולמניעת

ה^מי. והשיטור החילוץ בתחום

המיוחדות המתנדבים .חידות
כיום מונות (הית"מ) במדים התנועה יחידות
(מתנדבים המתמי"ד יחידות מתנדבים; 3,100

העירוני במגזר מתנדבים כ2.000  במדים)
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צפוני כוחה

א^לחי משמר
מתנדבים 14,500 כיום מופעלים המחוז בתחום

הפעילות בתחום מסייע הגדול חלקם 
בממוצע מופעלים כאשר ביישובים, הביטחונית
מתנדבים מ1,600 למעלה ביום. מתנדבים 640

ית"מ מתמי"ד,  המיוחדות ביחידות פועלים
וימע"ר.

הכוללת מחוזית, גששים יחידת הוקמה השנה
הבדואים, היישובים תושבי מתנדבים, 50

צה"ל. בוגרי כולם

הפעלה נקודת בארץ, לראשונה נפתחה, השנה
מכסור. אל ביר הבדואי ביישוב משא"ז של

הציבור. ביטחון ועל הסדר על לשמירה

האדמה", ל"יום המחוז נערך שנה כמדי
במחוז במיוחד ובעייתי רגיש יום המהווה

הצפוני.

בפשיעה חלחיכוה
כ0'%50 מתוכם פליליים, תיקים כ60,000 נפתחו

בעת התגלו בהם העבירות שמבצעי תיקים,
גלויים). (תיקים החקירה

חקירה תיקי כ4,000 נפתחו הסמים בעבירות
המקבילה מהתקופה 3096 של עלייה 
בנגע ללוחמה עדיפות מתן עקב אשתקד,

הסמים.

המחוז של הרחבה הטריטוריאלית פריסתו
עמקים גליל, חיפה, מרחבי את בתוכה כוללת
תחנות 24 פועלות המחוז בתחום שומרון. ונפת
הולכת אלה בימים חיפה. נמל ויחידת משטרה
הכרמל. בטירת חדשה תחנה הקמת ונשלמת

בכינרת,  ימי שיטור בסיסי 3 פועלים במחוז
ובחיפה. בעכו

וחשבון דין כזבצע
,1993 בקיץ וחשבון'' דין "מבצע פתיחת עם

וסייעו חירום בתנאי התחנות תפקדו
בערים רבים בתים מלחמה. במצב לאוכלוסייה
תוגברו הלוחמת ימי ובעצם ננטשו, וביישובים
וביזה. התפרצויות למניעת ביישובים, הסיורים

(באחוזים) מחוזות לפי התאוטה חלוקת

צפון ת"א יס דרוס מוגז צפון ת"א יס דתם טדגז

פנים ביטחון
כוחות ידי על מופעלת התפר" "קו מפקדת

מרחב של לאומניות בעבירות לטיפול ייעודיים
המיוחדות הסיור יחידות עם בשיתוף עמקים,

מג"ב. ופלוגת במחוז

ציבורי סדר
הצפוני המחוז בתחום נערכו שנה כמדי

מיוחדת: להיערכות המחוז את שחייבו אירועים,
טריאטלון הכינרת, צליחת כמו ספורט, אירועי
צעדת משתתפים, רבי כדורגל משחקי בחיפה,
ובילוי אמנות אירועי הכינרת, וצעדת הגלבוע
30,000 בהשתתפות בכינרת, אהבה לילות 

בנמל בלוז פסטיבל בחיפה, נוער עיר נוער, בני
ופסטיבל בכרמיאל המחולות פסטיבל חיפה,

עכו.

השיח1 לווית לקראת היתה נרחבת היערכות
שוטרים מאות העמדת שחייבה טריף, אמין
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כורכז כוחוז

שלא נחקרו לכך ובנוסף חמורים פשעים
סחר כמו חמורות עבירות צח"מים במסגרת

וכוי. אדם חטיפת רכב, הצתות באמל"ח,

נתב"ג
שחייבו רבים, בביקורים התאפיינה זו שנה
החוץ שר  כוחות של מאסיבית היערכות
הממשלה, ראש נסיעות נשיאים, האמריקאי,
סה"כ מפורסמים. פופ זמרי דמיאניוק, גירוש

4,980,300 דרכונים בקרת שעברו נוסעים
נכבד חלק נטלה היחידה לארץ. וכניסה ביציאה

במחוז. שנערכו התרגילים בכל

רמת אנשי  ההפגנות נושא בלט זו בשנה
האווירית התעשייה אנשי הימין, אנשי הגולן,

מחוזית. כלל מיוחדת, היערכות שחייבו 

אזרחי כזשמר
מ500 למעלה ערב מדי לפעילות הועמדו
במדים. מתנדבים כ150 מהם מתנדבים,
בכל מתנדבים 9,000 מעל במחוז סה"כ

8 המשא"ז קלט השנה העירוניים. היישובים
מקומיות) (מועצות עירוניים יישובים

עברה בהם המשא"ז להפעלת שהאחריות
המרכז. מחוז למשטרת ממג"ב

תיקי 808 נפתחו ,(10.6/0 של (עלייה רכב כלי
בסמים. שימוש תיקי ו900 בסמים סחר

התגברות עם  רשות ללא ברכב שימוש
בפעילות הנושא את לתקוף הוחלט התופעה

23 נערכו מרחב בכל מסוק. בסיוע מתוכננת,
בחודש. מבצעים

טיפלה  בסמים ללוחמה היחידה
פרשיות, במספר סמים ביבואני בלוחמה

ק"ג כ8 להבריח ניסיון  שבהן שהבולטת
סוסים. אוכפי בתוך לארץ, מקולומביה קוקאין

משטרות עם פעולה בשיתוף סוכל הניסיון
חשודים, מספר ונעצרו נתפס, הסם זרות.

משפטי. בהליך כעת הנמצאים
מחוזי יעד על עבודה במהלך נוספת, בפרשית
ו הרואין גרם 130 חשיש, גרם 180 נתפסו

נתפסו אחרת בפרשייה מזויפים. מרקים 71,000

כ וכן הרואין גרם 850 בפ"ת מסתור במקום
מזויפים. דולרים 103,0 00

הצח"מ ע"י נעצרו השנה  מחוזי רכב צח"מ
והצתות. זיופים רכב, גניבת בגין עצורים 178

שרון מיי/ב
הפשיעה ברמת %3 של ירידה חלה השנה

הפשיעה בתחום העיקריים המאפיינים הכללית.
לנושאים ולסמים. לרכב הקשורות עבירות היגן
הוגברה הסמים ובתחום עדיפות, נקבעה אלה

היזומה. הפעילות

שעסקו צח"מים, 23 הוקמו השנה במהלך
שימוש חסות, דמי סחיטת שוד, רצח, בעבירות

רשות. ללא ברכב

שפלה חרחב
לחקירת צח"מים 10 הוקמו השנה במהלך

של טריטוריאלי רצף בהעדר מתאפיין המחוז
משותף גבול של בקיומו וכן מרחביו בין ממש

האחרים. המשטרה מחוזות כל עם

פנים ביטחון
תקדים חסר שהיה טבע", "מראות תרגיל נערך
משא"ז). ומתנדבי שוטרים (כ3,700 בהיקפו
באירוע הפועלות המערכות כל את שילב הוא
המפקדות של תפקודן תורגל לראשונה פח"ע.

לקחים נלמדו ביניהן. והתיאום השונות
מבצעית. ומוכנות כשירות של בתחומים

אינטגראלי חלק הפכו מבצעי כושר מבדקי
המחוז. ביחידות המבצעית מהפעילות

סיור
לחיזוק במרחבים, הסיור ניידות מספר הוגדל

לאירועים. התגובה זמן ושיפור הסיור

בלתי שהייה מוגברת.כנגד פעילות בוצעה
מערך והפעלת ישראל מדינת בתחומי חוקית

מחסומים. של מוגבר

כוחות העסקת חייבו הימין אנשי הפגנות
הסדר. בשמירת רבים משטרה

תנועה
התאונות במספר ירידה נרשמה השנה

המחוז. בתחום ההרוגים ובמספר הקטלניות
ובפצועים קשות בתאונות גם ירידה נרשמה

קלות בתאונות עלייה היתה אך קשה,
זהה התנועה בתחום זו מגמה קל. ובפצועים

הארצית. ברמה למגמה

ח7/'ר/ת
תיקים 68,568 המרכז במחוז נפתחו השנה

7,730 נגנבו השנה במהלך .(%1.8 של (ירידה
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אביב תל 0חח

באזור כספות פוצחו 19931991 השנים במהלך
האדיר והנזק המקרים ריבוי היהלומים. בורסת
הפעלת תוך קדחתנית, לחקירה הביאו שנגרם,
החקירה סיום לרוב. מודיעין ואמצעי מקורות

שוד, אירועי של מקרים 30 לגילוי הביא
רשיון. ללא נשק ואחזקת התפרצויות

הונאה כ1פלג
ומסובכות, רבות בפרשיות השנה טיפל המפלג
רישיון ללא ברפואה שעסקו נוכלים, ביניהן
ונפשיים, גופניים נזקים למטופליהם וגרמו
ועוד. מרמה, פרשיית כספיים, לנזקים בנוסף

תנועה
דרכים, תאונות 7,294 טופלו התנועה בענף
קלות. ו641 קשות 560 קטלניות, 63 מתוכן

התאונות. במספר %3.2 של ירידה חלה השנה

ירקון מרחב
מסובכים רצח מקרי ב2 השנה טיפל המרחב
מורכבות. חקירה פעולות חייבו אשר במיוחד,

ברחוב הנמצא במגדל שהתרחשה הענק שריפת
דרשה סטור) מיני (לונדון בת"א גבירול אבן

החירום. רשויות כל בין פעולה שיתוף

א"לון מרחב
הסמים בתחום האחד אירועים: 2 השנה בלטו
שהופעל סמוי, סוכן נחשף החקירה במהלך 
סוחרי 22 של ללכידתם והביא המרחב ע"י

של רצח  הנוסף האירוע יפו. מאזור סמים
ברובה חמוש מחבל ע"י חולון, בצומת צעיר

צה"לי.

אזרחי 0ש0ר
מהם 1,300 מתנדבים. כ9,400 ת"א במחוז

התנועה. ביחידות כמחציתם מיוחדות ביחידות

הכורכזית היחידה
שהביאה עולם, חובקת פרשייה השנה בלטה

גדולי על הנמנים ישראליים, יעדים 16 ללכידת
אמצעי הופעלו בפרשייה בעולם. הסמים סוחרי
עם פעולה שיתוף תוך שונות, במדינות מודיעין
פינלנד, קולומביה, דנמרק, אנגליה, משטרות

ק"ג 1,200 נתפסו המבצע במהלך ורוסיה. הולנד
פרשיות לפיצוח הביאה זו פרשייה קוקאין.

הסמים. בתחום נלוות
1993  1992 מחוזות <$< שבלץ ת>קי חתפלסת

₪ 1992 11993 שנת

8000■/

צפון תלאבינ ירושלים

8 שבהם ואיילון), ירקון (דן, מרחבים 3 במחוז
נקודות. ו14 תחנות

והמועצות הערים של הטריטוריאלי הרצף בשל
מבוצע המחוז מפעילות חלק בתחומו,

לכלל השייכות מקצועיות, יחידות באמצעות
מפלג תנועה, (ענף בנפרד מרחב לכל ולא המחוז

ועוד). תביעות, הונאה,

ציבורי וסדר פשיעה
 הפליליים התיקים בכמות ירידה ניכרת
בשנת כ00ס,90 לעומת ,1993 בשנת 84,000

רכוש, בעבירות מתבטא הירידה עיקר .1992

טיפל שבהם העבירות מכלל כ~%0$ שהן
המחוז.

 הרצח מקרי במספר משמעותית עלייה חלה
ב0/=73 שעברה. בשנה 13 לעומת השנה, 26

העבריינים. נתגלו כבר אלו רצח תיקי מתוך

מדי אירועים. 150,000 במוקד התקבלו השנה
טלפון שיחות בכ3,000 המוקד מטפל יממה

ומגוונים. שונים בנושאים

1,300 העסיקו המקומיות לרשויות הבחירות
הג"א. חיילי ו850 שוטרים

 השטחים תושבי של חוקית בלתי שהייה
ששהו שטחים, תושבי 10,000 מעל נעצרו

כחוק. שלא המחוז בתחום

דן כורחב
היקף, רבי אירועים המרחב את העסיקו השנה
צופים אלפי מאות של שלומם אבטחת שדרשו
לכך נדרשו מחו"ל. ואומנים להקות במופעי

משא"ז. מתנדבי ו400 שוטרים 2,000

באירועי המרחב השנה טיפל כן כמו
"המכביה".
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ירושלים כוחה

פשיעה
הסמים בעבירות בלחימה התאפיינה השנה

ברכב השימוש בתחום התמקדות תוך והרכוש,
מרכב. וגניבות רשות ללא

בינוי
החדשה. לפריסה המאמץ נמשך הבינוי בתחום
מבנה הוקם החדש. למשכנה עברה צפון תחנת

הבירה ותחנת למחוז, בכניסה קהל לקבלת
יסודי. שיפוץ עברה

אזרחי משמר
 גידול בתהליך נמצא בירושלים המשא"ז

חדשים בסיסים 9 נפתחו השנה במהלך
ב%40. גדל המתנדבים ומספר בשכונות,

המרכזית היחידה
אינטנסיבית פעילות חייבו הרבים הסדר אירועי
לקבל שאיפשר דבר הציבורי, הסדר מודיעין של

השונים. במבצעים נכונות החלטות
עם שמש, בית בתחנת מיעוטים שלוחת הוקמה
הבילוש התשאול, מיפלגי ראוי. חקירות מיתקן
לחשיפת והביאו פעילותם את הגבירו והסמים

השונים. בתחומים עבירות

אינתיפאדה עבירות
19931988

1988 1989 1990 1991 1992 1993

בהיותו ייחודי, ארגוני מבנה ירושלים למחוו
יחידות על ישירות המפקד אופרטיבי, מחוז

דרג ללא שבתחומו, משטרה תחנות ועל מחוזיות
סיור יחידת תחנות, 5 מפעיל המחוז מרחב. של

סדר. במפירי לטיפול מיוחדת ויחידה מיוחדת
למחוז מבצעית כפופה ירושלים מג"ב מפקדת

יהודה. נפת וכן

נמשכה המחוז של השלישית הפעילות בשנת
לתחנות, בוזר המחוזי הנוער מחלק ההתארגנות:
המקומות ויחידת עירונית תנועה יחידת הוקמו
הסיור יחידת חיזוק על דגש הושם הקדושים.

החקירה. ויחידות המיוחדת

ציבורי וסדר ביטחון
שיחות סביב נסבו השנה האירועים מירב

ובעקבות אש''פ עם שנחתם וההסכם השלום
הקיצוניים הארגונים של הפיגועים גל זאת
כנגד הימין גוש של רבות והפגנות בשטחים
האירועים קוימו בנוסף הממשלה. מדיניות

יום הזיכרון, יום טקסי כמו הקבועים
ירושלים. ויום העצמאות

המחוז את חייבה העתיקה העיר סביב הרגישות
בהר שישי בימי לתפילות שבוע מידי להיערך

הבית.

חייבו מחו"ל אישים של רבים ביקורים
לאבטחתם. התארגנות

תנוער,
עירונית, תנועה יחידת הוקמה התנועה בענף

תנועה בנושאי מאסיבית תגובה לתת שמטרתה
הכוונה בתחום רבות פעולות נערכו בעיר.

מבצעים נערכו שבוע ובסופי תנועה, והזרמת
אלכוהול. השפעת תחת נהגים לאיתור
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כוחחדרוכוי

סטים
חשיש, ק"ג 27.6 שונים: מסוגים סמים נתפסו

מריחואנה, ק"ג 13,708 הרואין, ק"ג 975,ג

אקסטזי. כדורי 1846

("אסיד"), גדולות מסיבות 4 על פשיטות נערכו
מספר נעצרו איש. כ1,000 בהן שהשתתפו

סמים. ונתפסו חשודים

אזרח1 0ש0ר
לפעילויות שותפים היו במחוז משא"ז מתנדבי

ביישובים, פורצים לכידת כמו משטרתיות
של התופעה למניעת מבצעים סמים, תפיסת
מחסומים, איוש רשות, ללא ברכב שימוש

התנועה. והסדרת פיקוח
בני מקרב מחוזית, צוללים יחידת הוקמה

וערבה גדי עין ערד חילוץ יחידת הקיבוצים.
איתרה המשא"ז, ממתנדבי המורכבת תיכונה,

המחוז. בתחומי רבים נעדרים וחילצה
בשטחים. המשא"ז הוקם

גנובות. למכוניות
וחקירה מודיעין מבצעי נערכו השנה במהלך
ויחידים, כנופיות נתפסו שבמהלכם רבים,

משטח רכב כלי בגניבת שיטתי באופן שעסקו
זיוף לצורכי הנפות, לתחומי והבאתם המדינה

של רבות עשרות נתגלו זו בדרך פירוק. או
רבים מקרים התגלו כן כמו גנובות. מכוניות

במגמה או ביטחוניים ממניעים רכב הצתות של
ראיות. להעלים

קשות. אלימות עבירות לחקירת דגש ניתן

רצח. במקרי ירידה השנה חלה במרחבים
כ76/0.  גבוה היה הגילויים אחוז

חבלנית פעילות
נגד וקר חס בנשק שימוש של תופעות בלטו
תבערה, בקבוקי של מאסיבי יידוי ישראלים,

גדול חלק חבלה. מטעני והנחת אבנים
משטרה, תחנות על הושלכו התבערה מבקבוקי

צבאיים. רכב כלי ועל משטרה ניידות על

נמצא שלא ורכב רכב בגניבות 1992 לעומת 1993 בשנת השינוי אחוז

צפין
תלאביב

דרוס
מרכז

ים

1 רכב גניבות  השינוי אחוז נמצא! שלא רכב  השינוי אחוז

ולכיש, נגב  מרחבים 2 כולל הדרומי המחוז
ב20 מאורגנים ואלה ועזה, יהודה  נפות ו2

בגשר  גבול מעבר יחידות וב2 תחנות
וברפיח. אלנבי

ארמן
נגב מיעוטים יחידת חדשות. יחידות הוקמו

ויהודה). (עזה בשטחים רכב וצח"מ
ולכיש. נגב של המיוחדות הסיור יחידות הוגדלו

ועזה. יהודה בנפות החוקרים מספר הוגדל
כוח הורכב השנה של האחרונים החודשים ב3

רצועת סביב הפשיעה בתופעות להתמודדות
השלום"). "טבעת (מבצע עזה

ויריחו בעזה אש"פ עם ההסכם במסגרת
;"קשת חדשה היערכות תכנית מתבצעת

מרכזי, חלק הדרומי המחוז נטל שבה צבעים"),

ויהודה. עזה בנפות בעיקר

וכזבצעים סיור
אופרטיביים ותכנון בפעילות התאפיינה השנה
זה תהליך המדיני. התהליך התקדמות סביב

משמעותית בעלייה השאר, בין התבטא,
חם בנשק שימוש שכללו החמורים, באירועים

צה"ל. חיילי נגד תופת ומכוניות
על נעדרים חיפוש של אירועים 2 בלטו השנה

פלילי. רקע
את וקיפחו נסחפו השנה שאירעו בשטפונות
במרחב צירים נחסמו כן בדואים. 3 חייהם

הירדן. ובבקעת בערבה הנגב,

חקירות
חמורות; פשיעה בתופעות לטיפול דגש ניתן
פירוק, גניבה,  ברכב הקשורות בעבירות
בסמים. ושימוש סחר של בעבירות זיוף;

מרכזי מאתר להיות השנה גם המשיכו הנפות 2
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אדם כוח

משמעתיים. צעדים

הרפואה כ1ערך
לשוטרים רפואיים טיפולים 81,620 נעשו השנה
בלשכות לעצורים; רפואיים טיפולים ו210,292

123 מועמדים, כ2,500 הרופא ע"י נבדקו הגיוס
השנה. במהלך לשוטרים נערכו רפואיות ועדות

רווחה
"סל בהרחבת התמקדה זה בתחום הפעילות
בשיפור וגימלאים, משטרה לאנשי הרווחה"
עם הקשר בחיזוק ההלוואות, הסדרי והרחבת

אנשי של ואלמנות אלמנים ועם המשטרה גימלאי
לאוכלוסיית אינטנסיבי טיפול במתן משטרה,

משטרתיים באירועים וטיפול בריכוז הנפגעים,
ויחידתיים. כלליים

לטיפול גם שיניים ביטוח מסגרת הורחבה
בביטוח מיוחד בהסדר מבוטחים וכיום פרוטטי,
15,600 גימלאים, 1,000 שוטרים, 18,500 שיניים

משפחה. בני

5,632,000 של כולל בסכום חינוך מילגות חולקו
ש"ח.

בהיקף משטרה, לאנשי הלוואות 20,639 ניתנו
מענקים, ו288 שקלים, מיליוני 88 של כספי

ש"ח. 430,000 של בהיקף

אנשי של פציעה דוחות 3,276 טופלו השנה
תביעות ו695 תפקיד, עקב שנפגעו משטרה,

הביטחון. במשרד נכות להכרת

אנשי 288 על עומד השנה הפורשים מספר
מספר .6,980  הגימלאים מספר משטרה.

.1,629  והאלמנות האלמנים

למקצועות מועמדים 290 של התאמתם נבדקה
ייחודיים.

ניהולי פוטנציאל לאיתור הערכה מרכזי הונהגו
לקצונה). (מיון

ומשכועת םשטר
אישום כתבי 319 הוגשו  משמעתי דין
בשנה 280 (לעומת למשמעת הדין לבתי

קודמת).

(בהרכב למשמעת הדין בבתי הטיפול הסתיים
תיקים 175 (לעומת תיקים ב318 יחיה ובדן

אשתקד).

שפיטה גליונות כ4,000 נבדקו  יחיד ■לן

נגד יחיד בדן משמעתיים הליכים בעקבות
ובקשות עררים טופלו כן משטרה. אנשי
חלק בעקבות שהוגשו עונש, להמתקת

כאמור. המשמעתיים מההליכים

שהופקו הלקחים במסגרת  מינחלי טיפ(ל
המשטרה משרד מבקר דוח בעקבות במשטרה

אלימות בתופעת המערכתי הטיפול בנושא
של איתורם על דגש השנה הושם שוטרים,
תוך אלימות, בעבירות המעורבים שוטרים
במשטרה. ולשרת להמשיך התאמתם בחינת
476 נגד מינהליים צעדים נקיטת נשקלה

קודמת. בשנה שוטרים 300 לעומת שוטרים,

בשנת 56 (לעומת משטרה אנשי 87 פוטרו סה"כ
.(1992 בשנת 5 (לעומת 10 והושעו (1992

על ניסיון בתקופת הועמדו משטרה אנשי 98

בדין. הרשעה משמעת, בעיות לקוי, תפקוד רקע

תיקי  בודקות וועדות בודקים קצינים
שנסגרו משטרה, אנשי 456 נגד פליליים חקירה

נקיטת בחינת לשם נבדקו הפלילי, בהיבט

כוח מערך את השנה שהעסיק מרכזי נושא
החלטת בעקבות המאסיבי הגיוס היה האדם

סה"כ תקנים. כ2,000 של תוספת על הממשלה
כ2,000, גויסו מתוכם מועמדים, 15,000 טופלו
עולים 130 צוערים, 103 קצינים, 114 ביניהם

מיעוטים. בני 190 חדשים,

90 רש"טסמ"ר, לדרגות קודמו שוטרים 941

רנ"ג, לדרגת  46, רס"ב לדרגת  שוטרים
קודמו קצינים 632 ממ"ש. לדרגת  152

מינויים 13,811 טופלו השונות. ברמות בדרגות
קצינים 32 שונים. לתפקידים קצינים של

בתפקיד. הצטיינות סמך על קודמו

ו117 איש, 548 מרצונם שוחררו השנה במהלך
שונות. מסיבות פוטרו

אדם כוח תכנון
ההצמדה עקרונות בתרגום הטיפול נמשך

לצורך משטרתיים, ולנהלים לפקודות לצה"ל,
השכר. הטבות יישום

אדם, כוח בנושאי קורסים 2 ובוצעו תוכננו
כוח מערך עובדי של המקצועית הרמה לשיפור

האדם.

לצורך שונים, לתפקידים עיסוק ניתוחי נעשו
או יחידות של מקצועי סיווג התאמת בדיקת

בהתאם. ותיגמולם יחידים

פסיכולוגיה
מספר לגיוס. מועמדים לכ5,400 מיון נערך

המוגבר הגיוס במסגרת מיון שעברו המועמדים
הערכה מרכז הונהג הוכפל. כמעט ('2,000 (יגיוס
לכ הייעודי, למגזר מגויסים של וברירה למיון

לגיוס. מועמדים 720
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שהשתתפו חינוך סדרות של מחזורים 17 .
שוטרים. 510 בהן

שהשתתפו השואה, לקחי בנושא עיון ימי .
איש. 180 בהן

האזרח. זכויות בנושא עיון ימי 5 .
האזרח, לזכויות האגודה של סדנאות .

מחזורים, ב120 איש 3,600 בהן שהשתתפו

ל1,575 הארץ ידיעת בתחום סיורים 63 .
שוטרים.

לקטים ו6 מקצועית אתיקה אוגדני הופצו
האזרח. זכויות בנושא

זו בשנה חינוכיות בפעילויות השתתפו סה"כ
שוטרים. 12,895

"פרויקט  חדשני ניסוי התקיים השנה
בתחנת החל הניסוי סובלנית". תקשורת
חוץ. גורמי בסיוע נערך הוא אשקלון.

דו השתלמוית נערכו נהיגה ללימודי בנוסף
הארצי המכון בחסות מונעת, לנהיגה יומיות

יומיות חד השתלמויות 50 וכן נהגים, להכשרת
הדרכה ניתנה בנוסף, באשדוד. ההחלקה במגרש

מיוחדות. ליחידות מבצעית בנהיגה

קורס פיתוח הסתיים  הדרכה פיתוח
לוגיסטיקה, קציני וקורס הייעודי הקצינים

חד ואימון לסייר ד' ושלב ב' שלב השתלמויות
יומי.

מחשב), באמצעות (מבדקים "ברקת" מתקן
נפתח בת''א, המחוזי הספר בבית הנמצא

המחוז. שוטרי של שוטף לשימוש

בכוח השימוש בנושא לומדות של ראשון דור
לצורך הארצי הספר לבית נמסר בנשק, ושימוש

מחשב. באמצעות הדרכה

35,000 הועברו  מבצעית וכשירות קליעה
לעומת משא"ז, ולמתנדבי לשוטרים ירי אימוני
הוכשרו שוטרים כ120 קודמת. בשנה 25,000

השתלמויות 50 והתקיימו קליעה, כמדריכי
לכושר הספר בבית נשק למדריכי שבועיות

מבצעי.

במספר גידול חל 1993 בשנת  השכלה
למסגרות הצטרפו או השכלה שרכשו השוטרים

השונות. ההשכלה
לימודים למדו וקצינים שוטרים 971

63 שעברה. בשנה 840 לעומת אקדמיים,
720 מתפקיד. פטורים כשהם למדו קצינים
כדי תוך זו, בשנה למדו וקצינים שוטרים

ושלישי שני ראשון, לתואר תפקיד,
בשנה 586 לעומת השונות, באוניברסיטאות

אקדמיים לימודים למדו קצינים 251 שעברה.
לרבות השונים, הקצינים קורסי במסגרת
פיקוד לקורס הייחודית הלימודים בתכנית

חיפה. באוניברסיטת ומטה
שוטרים 384 תיכוניים לימודים למדו השנה

170 שעברה. בשנה 269 לעומת וקצינים,
מתפקיד פטור תוך למדו וקצינים שוטרים

למדו השאר המשטרה. ע"י שאורגנו בכיתות
תפקיד. כדי תוך

בלימודי סיוע קיבלו וקצינים שוטרים 268

אף השנה קודמת. בשנה 171 לעומת שפות,
חדשים. עולים למגויסים עברית אולפן קוים

ימי חינוך, סדרות קוימו  שוטרים התנהגות
הבא: הפירוט לפי וסדנאות, עיון

וחעוך הדרכה
מערך את הביא חדשים שוטרים כ2,000 גיוס
המגויסים לקליטת חירום להיערכות ההדרכה

העברת חייבה זו היערכות והכשרתם. החדשים
חשבון על בסיסיות, להכשרות הכובד מרכז

קורס וקיצור יותר מתקדמים קורסים ביטול
השוטרים.

השוטרים מספר  המשטרתיים הספר בתי
ל הגיע המשטרתיים הספר בבתי שהוכשרו

גידול היינו ,1992 בשנת 17,006 לעומת 19,135

כ של מגיוסם בעיקרו נובע הגידול .12.596 של
חדשים. שוטרים 2,000

וחניכים מסגרות  הארציים הספר בתי
9392

מסגרות
92 93

חניכ>ס
?392

1011293323מכללה
1531484,4243,728בא''ר

3272977,8127,731נסכ"ס

3006,107<,24621810בא''חטג''ג

וחניכים מסגרות  המחהיים הספר בתי
9392

מסגרות
92 93

חני5יס
9392

68631,7761,555יתשלימ

אביב 106832,3222,276תל

76582,5211,710*9וני

832  למשטרה מחוץ השתלמויות
לעומת למשטרה, מחוץ הכשרות עברו שוטרים

.1992 בשנת שוטרים 1,512

הנסקרת בשנה  יומיים חד אימונים
האימונים במסגרת שוטרים 9,230 התאמנו

לכושר הספר בבית המתקיימים יומיים, החד
האימונים ובבסיס הארצי הספר בבית מבצעי,

מג"ב. של

(יחידות  ליס"מים יומיים תלת אימונים
אימון עברו אלו יחידות  המיוחדות) הסיור

גופני, כושר המון, פיזור הכולל יומי, תלת
בבסיס התקיימו האימונים אירוע. ניתוחי

גופני. לכושר הספר ובבית מג"ב של האימונים

לנהיגה שוטרים 285 הוכשרו  נהיגה לימודי
בשנת שוטרים 270 לעומת הרכב, כלי סוגי בכל

.1992
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וכוחשוב תכנון

לחיפוש אוטומאטית מערכת
(ט.א.) אצבע טביעות והשוואת

ט.א., להשוואת אוטומאטית מערכת הוכנסה
ואיתור לזיהוי הידנית השיטה את המחליפה

אצבעותיהם. טביעות פי על עבריינים

כ כיוס מצויים המערכת של הטביעות במאגר
עבריינים. של טביעות 325,000

תעבורת1 כזירע
כ00ס,ס55 תנועה: דוחות מליון כ1 נקלטו

כ95,000 לדין: הזמנות כ150,000 תשלומים:
שונות. מסיבות במשטרה נסגרו דוחות

נהגים פניות
כ30,000 בכתב, נהגים פניות כ70,000 טופלו
קהל. קבלת פניות וכ7,000 טלפוניות פניות

פלילי כוידע
על "פרטים טופסי כ60,000: ונקלטו טופלו
בכ26,000 דין. גזר טפסי כ140,000 חשוד",
שונים. מידע פרטי עודכנו פליליים תיקים

חדשים. ט.א. טפסי כ8,000 נקלטו

רישום העדר בדבר תעודות כ000,*1 הונפקו
וכ20,000 ושגרירויות קונסוליות עבור פלילי

למשרד פלילי רישום העדר בדבר תעודות
ציבורי. ברכב נהגים עבור התחבורה

חוץ. גורמי עבור שאילתות כ200,000 טופלו
נשק. לרישוי בקשות 44,000 נבדקו

חירום. בשעת העורף מערך ותפעול
המשטרה בשירות חדשות טכנולוגיות בחינת .

בשלבים. ויישומן

סטטיסטיקה
למידע שונות בקשות כ1,200 התקבלו השנה

במשטרה שונות מיחידות סטטיסטיים ולנתונים
שונים. חוץ ומגורמי

אי כמו: בנושאים סטטיסטיים דוחות פותחו
דוחות דרכים, תאונות ציבור, תלונות תביעה,

גנוב. רכב תנועה,
שונים. בנושאים מקצועיות דעת חוות הוכנו
השטח, מפקדי לשימוש בקרה דוחות הוכנו

הנתונים. בסיסי לשיפור ככלי

כזחשוב
הבאות: המערכות הותקנו

מדפסות ו280 מסופים 913  המרכזי במחשב .
שונות. יחידות ב1ג1

הארצי שבמטה הלשכות מיכון במערכת .
מדפסות. ו33 מסופים 133  בירושלים

ו30 מסופים 114 הלוגיסטית במערכת .
שונים. אתרים ב6 מדפסות

מדפסות. ו325 אישיים מחשבים 150 .
השימוש הרחבת כולל תמלילים, מעבדי 114 .

זה. לייעוד קיימים, אישיים במחשבים
סגל חברי לרוב אישיות עבודה תחנות .

הבכיר. הפיקוד
שקפים להפקת גרפיות עבודה תחנות .

במשמר הספר בתי למערך המחוזות, למטות
בכירים. לקצינים ובמכללה הגבול

תכנון
וארגון תכנון

המשטרה: במבנה ארגוניים שינויים
שומרון, למרחבי המשימתית המפקדה הוקמה .

המשטרה יחידות על שתחלוש ועזה, יהודה
הפלשתינים. של העצמי המימשל באזורי

שהוקצו תקנים, בכ2,000 תוגברה המשטרה .
דגש מתן תוך השטח, יחידות לחיזוק בעיקר
הוקצו, זו במסגרת החקירות. מגזר לתגבור

לנפות, אדם כוח תקני 180 ,1967 מאז לראשונה
חקירה. יחידות להקמת

הכרמל, טירת תחנת הבאות: היחידות הוקמו .
סמים יחידת בירושלים, ו3 2 מג"ב סיירת
ויחידת הקדושים המקומות יחידת ארצית,

יחידות מערך ואורגן שבע בבאר הונאה חקירות
ושומרון. ביהודה המיוחדות הסיור

הורחב הדרכים, בתאונות המאבק במסגרת .
הדרום, לאזור ארצית תנועה משטרת של הניסוי
של בהיקף (מת"ע) עירוני תנועה מערך והוקם
לתל 98 לירושלים, 98 לחיפה, 97 תקנים: 300

למת"ן. ו7 אביב

מערכות וניתוח ביצועים חקר
העוסקים פרויקטים השנה בוצעו זה בתחום
כגון: המשטרה, עבודת וייעול ארגון בתכנון,
לשבוע מעבר לקראת המשטרה היערכות .

ימים. 5 של עבודה
את מחדש כחן אשר צוות, עבודת ריכוז .
הערביישראלי. במגזר המשטרה פריסת

למוקד אבטיפוס איפיין אשר צוות, ריכוז .
תלונות. קבלת

ארגון במסגרת המשטרה היערכות שיפור .
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ב 777/¥.י

ש"חו (באלפי 1993 בתקציב והשימושים המקורות פירוט
שימושים . סה"כתקציבתקציביתקציבי..
 '"" כלליפיתוחקנייתשכרמקורות

ישיר 919,630266.54529,1301,215,305תקציב
בהכנסה מותנית 87,27559,5447,864154,683הוצאה

ממשלה משרדי 71.39040,82723,620135,837השתתפות
שטחים 44,11010.29254,402תקציב

שימושים 1,122.405377,20860,4141,660,227סה"כ

.1993 במהלך בפועל התייקרויות לאור שהוכשרה כחרבה, שורינו הישיר מהתקציב %3 הערה:

לשנת ישראל משטרת של המקורי התקציב
עוד ש"ח. אלפי 1,215,3053 הסתכם 1993

מותנית כהוצאה תוקצבו ש"ח אלפי 344,922

(תקציב חוץ מגורמי והשתתפויות בהכנסה
תקציב סה"כ מאובטחים) וגורמים שטחים

1,5*0,2 ב27 הסתכם זו לשנה ישראל משטרת
ש"ח. אלפי

הקניות תקציב
למרכיבי ברוטו הקניות תקציב חלוקת להלן

:1993 בשנת עיקריים הוצאה

₪ 104,923  רכב לכלי הוצאות )

₪ 8,737  ומודיעין בילוש חקירות, 2

₪ 47,229  וביטחון שיטור 3

₪ 90,399  אדם לכוח הוצאות 4

₪ 79,863  מבנים ואחזקת משרד שירותי 5

₪ 14,722  קשר 6

₪ 22,835  אחרים 7

₪ 8,300  רזרבה 8

הקניות תקציב פאי

1993 בתקציב עיקריים נושאים
פינוי תהליך להשלמת  ש"ח מיליון כ23 .
מחנה בינוי והמשך אלנבי ממתחם מג"ב מחנה

בירושלים. חליפי
יישובי לאבטחת  ש"ח מיליון 4 תוספת .

עולים.
המערכת לרכישת  ש"ח מליון 4.6 .

אצבע. טביעות להשוואת

לתקציב עדכונים
שוטרים 1,000 תוספת עבור ש"ח מיליון 50 .

נלווים. ואמצעים
שכר הסכם לביצוע  ש"ח מליון 38.2 .

.1992

תנאי להשוואת  ש"ח מיליון כ5.5 .
בצה"ל הקבע למשרתי השוטרים של השירות
ומלגות מדים  ההסכם של א' שלב (יישום

על הממונה עם שנחתם  שוטרים לילדי
האוצר). במשרד השכר

תנועה משטרת להקמת  ש"ח מיליון 15 .
וחיפה. ת"א בירושלים, עירונית

הבחירות לאבטחת  ש"ח מיליון 1.2 .
המקומיות. לרשויות

1993 תקציב ■ המסגרת עיקרי
נטו גדל 1993 לשנת ישראל משטרת תקציב
ש"ח מליון בכ5.2 1992 לתקציב בהשוואה

כלהלן: ,1992 תקציב במחירי שנתיים, במונחים
103 מהמשרד דת פעולות תקציב העברת

4,000 עולים יישובי לאבטחת ב'נוחון רקץי
(750) סכניים ושינויים תיקונים
1,000 עולים קליטת
3,750 כוחות סדר פיתוח
2,900 הממשלה החלטת לפי קיצוץ
6,302 1992 לתקציב תוספות סה"ג

1993 תקציב כ/ד/'רי
לתקציב 1992 תקציב ממחירי המעבר מקדמי

להלן: כמפורט האוצר ע"י נקבעו 1993
₪§₪₪₪ש₪₪₪₪^₪₪₪1
,■ ,י.י.;.*.:: י,י,י,י, ,י,\ י,י,;, י,י,י, י./י.י.י ....י ........ ..... .... ....,..■■. .■,■■ י.. יי.י. י., .*. .י.:. ,י.
■:■;<:■:■:■:■: ;■:■;.:■:■:■;::■:■:■;::■:■:■:■..:.:■:■;:::■:■:■:■;:■..:■;■;; .:■*■:■: :■:■;■.■.:* ^^<<^\±:::<#*:4*:4::<:■

₪₪₪$₪₪₪₪9^^§^₪₪§^
■■::■:■.■■:■:■:■:■::■:^■::::^:^:^י:■■:■:■:.:;:::::"*:. ■■:■:::■::■:::.:;:.:■;■:::■:■:■:.:■:■?.■■.:.:■:■:.;.:■:.: \:;. 111^|חזל|ק"נ|1ות^^?*^^;^^^^^^^*::■:■:■:.:■:■:■:.;■:■:■:.;.:>:■:.:.:..■:

להתחייב הרשאות
אושרו הפיתוח ובתקציב הקניות בתקציב

סעיפים. של ארוכה בשורה להתחייב הרשאות
בשנת עוד להתקשר ליחידות מאפשר זה הסדר

שימומנו ושירותים, מוצרים לרכישת 1993

.1994 מתקציב
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היחידה
לתלונות
הגיבור

עוזר
חמפכ''ל

המפקח
הכללי

חמםונחעל
הביקורת

הציבור ותל'

גיתהייז
למשמעת

מתהדין
לערעוריס

אגף
האזרחי חםשםר

1

ראש
חםטה

היועץ
המשפטי

למשטרה

דובר
המשטרה

וארגון תכנון

מחלקת
מתנדבים

ח>ח*לקשמ
קהילה
משטרה

1

אנף
האפסנאות

לחקירות אגף
בפשיעה וללחימה

אגף
וביטחון שיטור

וו

מחלקת
לארגון תכנון

לעיבוד מרכז
(ו0^ים

אוטומאטי

חיחילחקר
ביצועים
ונת'יט

מחלקת
האספקה

מחלקת
התחבורה

בינוי טח'

ונכסים

מחלקת
רכישות
ומכירות

מחלקת
המודיעין

מחלקת
חקירות
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