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המפכ"ל דבר
.1995 לשנת ישראל משטרת של העשייה תחומי ופורטו רוכזו זו בחוברת

בשטחי הפריסה בתחומי: המשטרה של חדשה בהערכות הושקע המאמץ עיקר יי/
חובה חיילי גיוס חדשים, גבול מעברי חינוך, מוסדות אבטחת ושומרון, יהודה
לבטחון האחריות קבלת הקהילתי, השיטור הרחבת התפר, קו אבטחת למשטרה,
השירות שיפור הערביים, בישובים האזרחי המשמר הרחבת הארץ, בדרום
הרחבת הגבול, ומשמר ירושלים מחוז תיגבור שירות, מרכזי באמצעות לאזרח יי

והרחבת השוטרים בקרב המבצעית הכשירות רמת העלאת החקירות, בתחום המרכזיות היחידות
ההשכלה.

חייבו המכפלה) מערת ארועי (בעקבות שמגר ועדת ודו"ח ב' צבעים קשת בנושא הממשלה החלטות
איר'ש. בשטחי המשטרה של חדשה הערכות

הקמת התפר, במרחב חדשה הערכות הערביות, מהערים משטרה תחנות העברת כללה ההערכות
הפלסטינאית. המשטרה עם משותפים סיורים והכנת קיימות יחידות תיגבור חדשות, יחידות

כך ולשם ישראל משטרת על חינוך מוסדות אבטחת על האחריות הוטלה הממשלה החלטת בעקבות
והתחנות. המרחבים ברמת יחידות הוקמו

גבול מעברי שני הירדנית, המשטרה עם פעולה לשיתוף הסכם על לחתימה הביא ירדן עם השלום חוזה
חובה שוטרות משולבות לראשונה כאשר בגבול, הביקורת מערך מחדש ואורגן המדינות בין נפתחו

במשימה.

החובה שוטרי ישראל. משטרת במסגרת לשירות חובה חיילי גיוס לראשונה איפשר בכנסת חקיקה שנוי
לחלק והפכו משטרתית הכשרה עברו השנה, במהלך נקלטו הראשונים משטרה) חובה (שח"משירות

ויחידות. תפקידים במגוון היעודי מהמערך

הגבול. במשמר קיימות מיסגרות והרחבת חדשות יחידות להקמת הביא המדיני התהליך
הרחבת ההדרכה, מערכות הגדלת חדשים, באתרים פריסה חייבה הגבול משמר של המואצת ההרחבה

התפר. קו ביחידות במיוחד באמצעים, והתיחכום הלוגיסטית התשתית

בנוסף והדגשים העדיפויות סדרי על השפיעו המשטרה של החדשה וההערכות המדיני התהליך
נעשה זאת למרות מתקדם. ומיחשוב בטכנולוגיה ותגבורו המבצעי המערך להגדלת שנדרשו למשאבים
פעילות הורחבה בתחנות, שירות מרכזי לפתיחת משאבים הוקצו לאזרח, בשירות לפגוע שלא מאמץ
ובתיכנון משטרה תחנות הוקמו הערבי, במגזר האזרחי המשמר פעילות הורחבה הקהילתי, השיטור

נוספות. תחנות

נעשה כן המבצעי, הגופני וכושרו הבודד השוטר של הלחימה יכולת בפיתוח פגע לא בארועים העומס
החקירות. למגזר מתוכמת וטכנולוגיה מיחשוב כלים, מתן בצד שלהחוקר, רמתו להעלאת מאמץ

הרכב גניבות תופעת הדרכים, ותאונות תנועה וכואבים: מרכזיים נושאים לשלושה ניתנה רבה חשיבות
מיוחד. ודגש חדשה הערכות מחייבים טווח ארוכת אסטרטגית שבראיה נושאים הסמים. ונגע

שבמוקד לזכור עלינו זאת ועם הלאומית ברמה מורכבות משימות בפנינו עומדות הקרובה בשנה
לתת אמור אותו שירות שירות. במתן מתמקד המרכזי ותפקידנו האזרח עומד המשטרתית העשיה

לנו. שיש ביותר והמתוחכם היקר המשאב שוטר,

איכותית. משטרה בניית המשך יאפשרו תפקידנו, הבנת בצד השוטר איכות על הקפדה

בברכה,

רבניצב חפץ, אסף
הכללי המפקח



בפשיעה ולחימה חקירות

1*3
אילוסטרציה) 1תמ11ת

הממוחשבת במערכת ידע ניצול .
ע"י שנצבר האוצר משרד של
פיקטיביים, ספקים יצירת

והדרמה ספקים לאותם תשלום
לחשבונה ש"ח ממליון יותר של

המשרד. עובדת של הפרטי

1

כמוגדר הקלאסית, המשטרה של מהותה עצם חינה בפשיעה הלחימה
לקיום הנוגע בכל תשל"א), חדש, (נוסח המשטרה לפקודת 3 בסעיף
העכשוי מהמצב להתעלם אין והרכוש. הנפש ובטחון הציבורי הסדר
הקלאסיות ממטלותיה המשטרה לב תשומת הסטת המחייב בישראל,
וחלוקת האיזון על לשמור כיום מחייב פנים.האח"ק בטחון לתפקידי
צרכי לבין הקלאסי השיטור בין והמקצועית היעילה המשאבים

הבטחון.
בפשיעה: בהחמרה אופיינה 1995 שנת

נסיונות 139 רצח, מעשי 112 מתוכם אלימות תיקי 22,048 נרשמו
תקיפה. מקרי וכ17,000 שוד, מקרי 1,029 אונס, מקרי 735 לרצח,

כ100,000 ועוד פליליים תיקים כ300,000 השנה נרשמו סה"כ
בחקירה להסתפק החלטה (כלומר תביעה" כ"אי המוגדרים תיקים

לדין). העמדה בלא
עקרוניים חוקים מספר הכנסת חוקקה האחרונה בשנה כי לציין יש
משטרת על שישפיעו החוק, באכיפת ומגבלות סמכויות המסדירים

שבחוקים: הבולטים עבודתה. ותכנון עוצמתה ישראל,
.1995 תשנ"ה המחשבים, חוק .1

(11.4.95 ביום מהותית (שתוקן תשל"ט1979 סתר האזנות חוק .2

חמורים פשעים חקירת
לחקירת היחידה עסקה 1995 בשנת

בלתי בפרשיות חמורים פשעים
רב, ציבורי עניין בעלות שגרתיות

כגון:

ודולרים שקלים כסף, שטרי ז>וף
חשודים, שמונה של התארגנות

מישראל וערבים יהודים
דפוס, מכונות שרכשו ומהשטחים,

ודולרים. שקלים לזיוף וגלופות נייר
אחר צמוד פיקוח במהלך

שבכוונתם מידע עלה ההתארגנות
מעצרם בוצע לכן אדם, לרצוח גם
די שנאספו לאחר מועד, מבעוד

מבין 5 אישום. כתב להגשת ראיות
ההליכים. תום עד נעצרו ה8
למשטרה מוכרות פנים חלקם
כמרדכי קודמות, מפרשיות

יעדי שני חן, ושבתאי מיכאלשווילי
זיוף. בנושא יאח"פ

 ארצנו" "זו תנועת פרשת
לממשלה היועמ"ש הנחיית עפ"י
כראשי הנחשבים איש 11 נעצרו
המרדה להסתה, בחשד התנועה,
לאחר הציבורי, הסדר והפרת

ברחבי וצמתים כבישים שחסמו
כיצד הנחיות ופרסמו הארץ
עבודת את ולשבש להכשיל

ונתפס עשרות נחקרו המשטרה.
רב. הסתה חומר העצורים בבתי

הונאה חקירות
כספים העברת  "הפועל" פרשת .
הבחירות למטה "הפועל" ממרכז
כדין, שלא ההסתדרות לראשות

כדין שלא כספיות העברות
עמד שבראשה ספורט לקבוצת
הפועל, מרכז לראשי מקורב
כדין שלא כספיות העברות
פרטיות. חקירות לביצוע

בחשד בממשלה שר נגד חקירה .
למוסדות כספים להעברת

וכן השיכון משרד לנהלי בניגוד
לרשויות תקציבים הגדלת

למרכז לבחירות סמוך ערביות
המקומי השלטון

החומר). גנז לממשלה (יועמ"ש
חקירת צוות של מיסודו עם
ועם ביאח"ה מחשב עבירות

עבירות חוק של לתוקף כניסתו
עליה זו בשנה היתה המחשב,

במספר ל*100 קרוב של
וכן בצוות שטופלו התיקים

ליחידות בתחום שניתן בסיוע
בין ישראל. במשטרת אחרות

נחקרו: היתר
בטכניון למחשבים פריצה .

וגרימת בןגוריון ואוניברסיטת
המידע. למאגרי נזקים

בקרה למחשבי וחדירה פריצה .
נתונים שינוי בזק, חברת של

כספי. נזק וגרימת

הונאה לחקירות הארצית היחידה
וחקירת חשיפה בגילוי, עסקה

שמעורבים ושחיתות מרמה מעשי
ארגונים בכירים, ציבור עובדי בהם

ואשר עמותות גדולים, כלכליים
המידות בטוהר בפגיעה כרוכים
השלטון (לרבות בשירותציבורי
בכלכלת בפגיעה או המקומי)

כגון: המדינה

ההשקעות מרכז כלפי מרמה .
ע"י שקלים מיליוני בעשרות

בציוד השקעות שמנפחים יזמים
יכולת בדבר שוא מצגי ויוצרים

וכספית. מקצועית
כרמל שטיחי תשלובת קריסת .
מכסף התשלובת ריקון ע"י
לידיים והעברתם ונכסים

פרטיות.

ראש נגד פרשיות חקירת .
החזרים לקבלת בחשד העירייה
הוצאות עבור מהעיריה כפולים

העברת וכן בתפקיד שלא
עומד שבראשה לעמותה כספים

מקורבו.
שימוש  ההסתדרות פרשת .
למימון ההסתדרות בכספי

בכירים ע"י פריימריס הוצאות
העבודה. ובמפלגת בהסתדרות



התפלג

ז"ל רבץ יצחק הממשלה ראש רצח
הממשלה ראש נורה ב4.11.95 .

של שלום עצרת בתום בגבו,
מלכי בכיכר העבודה, מפלגת

נעצר עמיר יגאל ישראל.
שירה. הנשק וברשותו במקום

את וביצע שתכנן בחקירתו טען
עשרות נחקרו לבדו. הרצח
ונגד אחדים, נעצרו אנשים,
הוגשו עמיר וחגי עדני דרור
התארגנות בגין אישום כתבי
נשק, יצור בערבים, לפגיעה
נתפסו לרצח. קשר וקשירת

רבים. לחימה אמצעי
הקיצוני בימין הטיפול במסגרת .
שיבח ואח"כ רביו לרצח שהטיף

מספר בוצעו המעשה, את
הוגשו גם כשבחלקם מעצרים

אישום. כתבי

עתיקים יד כתבי פרשת
חוקרים של משותפת עבודה

פורצי בעקבות וישראלים רוסים
ב'יסאן הלאומית הרוסית הספריה
בפריצה .'94 בדצמבר פטרסבורגיי
ונדירים. עתיקים יד כתבי 90 נגנבו
והוגשו חשודים 6 נעצרו בישראל

הצלחת אישום. כתבי נגדם
מודל פתחה המשותפת החקירה

משטרת עם פעולה לשיתוף עתידי
רוסיה.

הלאומי הביטוח הונאת
העמים חבר מדינות יוצאי כנופיית

דמי הלאומי מהביטוח קבלה
בעזרת נוספות והטבות אבטלה

מחלקת בסיוע מזוייפים. מסמכים
הלאומי הביטוח של החקירות
דין עורכי עולים, עשרות נחקרו

להגשת ראיות די נאספו ומתווכים.
אישום. כתבי

וביצוע זרות למשטרות סיוע
דין חיקורי

סייע הבינלאומי הפשיעה מפלג
ליחידות 1995 שנת במהלך

רוסיה ארה"ב, צרפת, של החקירה
אוקראינה, פינלנד, שבדיה, גרמניה,

בביצוע ואנגליה קנדה רומניה,
ומודיעין חקירה בירורים, בדיקות
דין חיקורי המפלג ביצע כן כמו

המשפטים משרדי באישורי
בכך המבקשת. ובמדינה בישראל
עם מצויינים עבודה קשרי נוצרו

עבורם היווה והמפלג החוץ, גורמי
מרכזית. אחת כתובת

נאצים פשעי חקירת
מול עובדת הנאצים פשעי חוליות
הקיימות דומות חקירה יחידות
כנגד ראיות האוספות בארצות
הגיעו 95י בשנת פושעים. אותם
קנדה מאנגליה, חוקרים ארצה



בו והמחקר המודיעין איסוף
למשימות המודיעין תפישת ונבנתה

התפר". "קו

משולב במחקר הוחל  הסמים
עפ"י מודיעין להפקת מז"פמודיעין

מז"פ. ממצאי

הורחב הבינלאומית" "הפשיעה
וסוכנויות משטרות עם שת''פ

בעולם. מודיעין

עבירות בנפגעי הטיפול
החלטה נתקבלה 1995 בשנת
להקים אח"כ) שנה (שבוצעה

שיטפל מדור החקירות במחלקת
וזאת פליליות, עבירות בנפגעי

סיבות: ממספר

של תלונות 19,056 הוגשו השנה .
מהן 3/4 זוג. בני בין אלימות
רוב זוגן. בני כנגד נשים בידי

עבירות בגין הן התלונות
ותקיפה. איומים

לנפגעי הגוברת המודעות .
הצורך את מעלה העבירות
בהליך מעמדם את לקדם

הפלילי.
יש במשפחה לאלימות פרט .

עבירות בקרבנות לטפל צורך
וכן קטינים כנגד עבירות המין,
ישע חסרי כנגד שבוצעו עבירות

קטינים. שאינם

מישורים: במספר עובד המדור
יחד משותפת מדיניות קביעת #
חוץמשטרתיים. גורמים עם

כניסת לפני שטופלו התיקים
הגילויים באחוז ה$1?1/). מערכת
של גידול דווקא חל הט"א בתיקי

גילויים. 2,966 לכדי והגיע ,%6
השנה טיפל המוצגים משרד

1255 של גידול  תיקים ב19,000
.'94 שנת לעומת

פיתוחים
אריזות הוכנסו מוצגים למחסן #

בשמירתו המסייעות מוצג
ע"י משמעי החד ובזיהויו

"ברקוד".
מוחשבו  אנאליטית מעבדה .

העבודה. הליכי רוב
למעבר הביאה מז"פ מחשב מעי 0
ותחנות תקשורת ברשת לעבודה

אדם בני צילום מע' עבודה:
אולפני את תחליף בווידיאו

שבשטח. הצילום
מע' קלט התנהגות מדור .
מחשב. נעזרות פוליגרף

ציוד לרכישת נערכת צילום מע' 0
תפוקתה. את מאוד שיגדיל חדש

ביןלאומית פעילות
ט"א מומחי 100 של בינ"ל כנס

נתנו מז"פ מומחי בנעורים. נערך
שנוהלו למשפטים דעת חוות

קפריסין אוסטרליה, בבריטניה,
מומחים אצל והשתלמו ומלטה,
מז"פ מומחי הגיעו לארץ בחו"ל.

ה161, יארד,  מסקוטלנד
ועוד. לוסאנג'לס

מודיעין

אילוסטרציה) (תמונת

המודיעין מערך עדיפויות
מספר בלטו 1995 שנת במהלך

"הפשיעה והם נושאים
קיצוניות" "קבוצות הבינלאומית"

חוקיות". בלתי "האזנותסתר

טכנולוגיה
עדיפות ניתנה הטכנולוגי בתחום
ציוד ואופיו הלילה ראית לתחום

יחידות עבור מתוחכם וידיאו
העיקוב.

גולדברג" "ועדת הנהיות של יישום
חקירה. מתקני 28 נבנו

תחנתי מודיעין מוקד
הכולל במיסודו הוחל 1995 בשנת

ומיחשוב והערכה עיבוד גורמי
והוחל התחנה ברמת במודיעין

."2000 מודיעין "מערכת בניתוח

 הציבורי והסדר הפנים בטחון
בתחום העבודה לתפישת דגש ניתן

עדים לאתר שביקשו ואוסטרליה
עדות גביית לצורך נאצים, לפשעי

בארצותיהם. נאצים למשפטי

הסתר האזנות פרשת
ועודנה 1994 מאז שהחלה פרשה

חשודים ב47 מדובר נמשכת.
העתונים מעורבים בה ובפרשה

האישומים והארץ. ידיעות מעריב,
והדחה בשיבוש דנים הנוספים
והפרת מרמה שוחד בחקירה,
אישומים. 366 סה"כ אמונים,

ערד אסון
הופעה במהלך ,18.7.95 ביום
של לחץ נוצר ערד, בפסטיבל

לפי שנועד, באתר נוער, בני 25,000
איש ל15,000 המשטרה, אישור

הביא בכניסות שנוצר לחץ בלבד.
ולפציעת נוער בני שני של למותם

הגורמים כל נחקרו .140
לעיון הועבר והחומר המעורבים,

הפרקליטות.

הרכב מפלג
שנגנבו רכבים זיוף פרשיות חקר

פרשיות וערבים, יהודים ע"י
הרישוי במשרד כפולים רישומים
חברות הונאות למונית, זכות של
שמאים, שיחוד שיחוד. ע"י ביטוח
לחברות גנובים רכבים החזרת
פרשיות כופר, תמורת ביטוח

גנוב רכב "משחטות" של הפעלה
והן בשטחים (הן לחלקים שפורק
בשיתוף שפוענחה ופרשה בארץ),
סחרו כשעולים המכס, שלטונות
רכבים לארץ וייבאו בזכויותיהם

יוקרתיים.

פלילו זיהוי
,1995 שנת את שליוו הפיגועים
רביו הממשלה ראש ברצח החל

הטילו האוטובוסים, בפיצוצי וכלה
כבד ונפשי פיזי עומס מז"פ על

האסונות כשבאחד בעיקר מנשוא,
קצין נהרג (26 קו אוטובוס (פיצוץ
נועם רפ"ק האנליטית, המעבדה
הניידת המעבדה הי"ד. אייזנמן

בשטח, עמלו הפלילי הזיהוי ואנשי
וחומרים סימנים הנשק, ומעבדת

שונים. מוצגים בבדיקת תרמו

שטיפלה הכולל התיקים מספר
תיקים, 27,800 היה '95 בשנת מז"פ

בהרכב אולם ,'94 לשנת בדומה
$12 של גידול  שינוי חל התיקים

(מגמה האנאליטית המעבדה בתיקי
בשנים בקביעות שנמשכת

ט"א תיקי ו8,200 האחרונות),
,'94 שנת לעומת 23* של (ירידה

ממספר שלושה פי עדיין אך



הסמיםכנגז נגע עם התמודדות
בקרב ומפיצים משתמשים

הנוער.

בחופש עבריינות מניעת פעילות
מן מתנדב נוער בסיוע הגדול,

המשא"ז.

מקצועית השתלמויות העברת
נוער. לעובדי

שירותי עם שוטף מקצועי קשר
בקהילה. וחינוך רווחה

וחקירות עולה, בנוער טיפול
במשפחה. בקטינים פגיעה בגיו
לרשויות משותפים פרוייקטים
בנושאי ולמשטרה המקומיות
(פרוייקטים וסמים. אלימות
הבאה). בשנה גם שימשכו

א>טסטר<נ>ה) (תמ1;ת

שניהלו נוער יחידות 60 בישראל
נגד חקירות 20,5000 1995 בשנת

בכ9,500 שנסתיימו קטינים,
פתחו כן כמו פליליים. תיקים

תיקים 3,300 עוד הנוער יחידות
פגיעה בגיו בוגרים כנגד פליליים

המשפחה במסגרת בקטינים,
לה. ומחוצה

התמקדה הנוער יחידת עבודת
תחומים במספר 1995 בשנת

פקחנות החקירה, פעולות במסגרת
העבריינות: ומניעת

נוער בריכוזי אלימות מניעת .
ובתיספר. בידור מרכזי כמו
מכירת על במועדונים פיקוח .

אלכוהול.

משטרתית, פנים הדרכה .
ויעוץ מיוחדות השתלמויות
השטח ליחידות מקצועי

הרלוונטיות.
בקהילה. גורמים עם שותפות .
חוץ. גומרי בפני בנושא ייצוג .
כשהשנה בחקיקה, שותפות .
בנושאי חקיקתי דגש הושם

נפגעי ובנושא במשפחה אלימות
מין. עבירות

מממן השנה במחקרים. שותפות .
המועצה בשיתוף הראשי המדען
מחקר הילד, לשלום הציבורית

אלימות בנושא הערכה
זוג בני בין (עבירות במשפחה

קטינים}. וכנגד

גם קודם עבירות בנפגעי הטיפול
השנה: נוספים במישורים

זיקת למחשב ניתן 1995 משנת .
בכל העבירה לנפגע העבריין

באופן המשטרתי, הטיפול הליכי
אלימות נתוני לקבל המאפשר
במשפחה. ועבירות זוג בני בין

שרת מינתה 1995 בשנת .
תתועדה והרווחה, העבודה
זוג. בני בין אלימות בנושא

הוועדה במסגרת הינה הפעילות
ומתקדמת משרדית, הבין

החוק אכיפת מערכת בתיאום
במדינה. נוספות מערכות מול

נוער עבריינות
הנוער עבריינות תפסה ,1995 בשנת

הגלויים התיקים מכלל כ*10
ישראל. במשטרת

זץץ
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(אג"מ) ובטחון שיטור

גלבים נוהגי יחידת הקמת
ירושלים במג"ב

מג'יב, מפקד עם בתאום אג"מ ראש
כלבים נוהגי יחידת הקמת יזם

הצורך לאור וזאת ירושלים, במג'יב
היחידה חנ"מ. בכלבי הגובר

כלבים, נוהגי 9 כוללת החדשה
להכשרה שנשלחו מג"ב, שוטרי

קצין. בפקוד בארה''ב
הנוהגים עברו ההכשרה בסיום

חיים בעלי במדור הסמכה
כלבי תשעה עם ויחד שבמשטרה,

במג"ב לפעול החלו לברדור,
עצמאית. כיחידה ירושלים

עויינת חבלנית פעילות
פיגועים 713 אירעו 1995 בשנת

באיו"ש, אירעו מהם %60 חבלניים.
בעזה. ו*25

העויינת החבלנית הפעילות
בפיגועי '95 בשנת התאפיינה

תופת מכוניות באמצעות מתאבדים
כנגד כוונו הפיגועים גוף. ומטעני

קהל. ריכוזי וכנגד ציבורית תחבורה
שבעה בוצעו '95 שנת בהמשך
מהם ארבעה התאבדות. פיגועי
אירועי (שלושה עזה ברצועת

עגלת  אחד אירוע תופת, מכוניות
בתחומי אירועים ושלושה תופת).
(מתאבדים ובירושלים הירוק הקו

גוף). מטעני עם
259 נפצעו אלה מפיגועים

.39 ונהרגו ישראלים,
הדגש את נתנה החבלה מחלקת

ולמשימות כ"א לפיתוח מבניים, לשינויים דגש ניתן 1995 בשנת
קיימות:

טכנולוגיים ובאמצעים מקצועי בכ"א החבלה מערך הורחב .
שפותחו.

סיור, מחי מבצעים, מחי  באג"מ חדשות מחלקות מוסדו .
אבטחה. מחי

לחבלה. בית"ס הוקם .
וקודם. פותח הסיור מערך .

ובמסוקים. בכ"א המסוקים יחידת הורחבה .
הדרכים. תאונות לצמצום הלחימה נמשכה .

ירדן. עם התחבורה הסכם למימוש הערכות בוצעה .
הקשר. בתחום פרוייקטים והופעלו הושלמו .

ובמחוזות. במטא"ר האג"מ יחידות מחשוב נמשך .

עם קשר היל"ט יזם כך, לשם
(^ד^, ארה"ב של המדינה משרד
ממדור שוטרים שליחת ותואמה

בשיטה להשתלמות בע"ח
האמריקאית.

רויאל" "בפורט בוצעה ההכשרה
ונמשכה ארה"ב, מזרח שבדרום
שבו בסופם שבועות. עשר שישה

כלבים תשעה עם ארצה השוטרים
לברדור. מסוג מאומנים

ושיטור סיור

ממשטרת המעצר בתי העברת
לשב"ס ישראל

לפיו נוהל יזם הפנים בטחון שר
מעצרם שהוארך עצורים, יועברו

ולא השב"ס למשמורת שופט, בידי
מ"י. למשמורת יוחזרו

שהוטל צוות בראש עומד אח''ק ר'
הרעיון. את ליישם עליו

הפרוייקט. כחלוץ נבחר נגב מעצר
יועברו מעצרם שהוארך עצורים

קידר" "אוהלי הסוהר בבית לאגף
שבע. באר תחנת לרשות ישאר והמעצר

אמור הפרוייקט 1996 בראשית
שיוסקו הלקחים ולפי להתממש,

כולו. הרעיון יבחן

הימי לשיטור "שחף" ספינות רכישת
סירות 4 רכשה משטרתישראל
?14010" חברת מתוצרת "שחף"

בחודש לשרות שהוכנסו 6מת13\"
מנועי שני לספינות .1995 מאי

כל סוס כח 200) "וולבו" של "דיזל"
עד אותן המביאים  אחד)

נשיאה כוח עם קשר, 38 למהירות
כושר להן יש בנוסף איש. 12 של
ומצפים גלי, בים גם טוב שייט

הישן. הספינות מערך את שיחליפו

מארה"ב חנ"מ כלבי הפעלת
לתגבר החליטה ישראל משטרת

שברשותה. החנ"מ כלבי מערך את



הדו"חות את לחלק ניתן בעזרתו
יותר טוב לדין, הזמנה מסוג

יותר. ונכון
לכל סייר תיקי חלוקת הושלמה .

עירונים התנועה, סיירי
כאחד. וביךעירוניים

לנושא ואחיד חדש סיווג בוצע .
הדרכים. תאונות

מדי רמזור, מצלמות נרכשו .
ומצלמות לייזר, מהירות

הקיים. למערך כתוספת מהירות
בנושא תקנות מספר הותקנו .

דרכים. תאונות מניעת
שבהן: העיקריות

אגרה. כביש חוק .
לבימ"ש קטינים הבאת *

לבימ"ש במקום לתעבורה
לנוער.

נהיגה רשיון פסילת חובת #
בעבירת לשנתיים מינימום
בעבירה שנים שיכרות,ו4

חוזרת.

לדין הזמנה דו"ח התיישנות #
הובא לא אם  שנה תוך

למצב בדומה האיש, לידיעת
ברירת מסוג בדו"חות הקיים

משפט.

תנועה
התנועה מערך צעד 1995 בשנת

קדימה: אדירים צעדים

את המרכז תנועה, מינהל הוקם .
העירונית התנועה נושא כל
על ומפקח והביןעירונית,

ומתנ"א. מת"ן עבודת
של חומש תכנית הוכנה .

בתאונות למלחמתה המשטרה
ע"י שאושרה תכנית הדרכים,
על והוצגה פנים לבטחון השר
התכנית עיקרי לממשלה. ידו

של משמעותית בהגדלה עוסקים
ארוכת בהצטיידות וכן הסד"כ,
מתוחכם. אכיפה ציוד של טווח
ביותר משמעותי באורח הוגדל .

לבטיחות המינהל תקציב
תנועה לנושאי המועבר בדרכים,

אכיפה למבצעי במשטרה,
ולהצטיידות.

תורת של כתיבתה החלה .
הטכניון. בשיתוף התנועה

שהחל ארצי", תנועה "יום מוסד .
ב1.1.96.

התנועה דר'חות ויסות הסתיים .
ממוחשב. באורח לבימ"ש

התאמת על זו בשנה בעבודתה
הצרכים לאור הנדרש הציוד

המבצעיים.

חינוך מוסדות אבטחת
קבעה 5719 הממשלה החלטת
גם ישראל משטרת על להטיל

חינוך. מוסדות לאבטחת אחריות
המשטרה של האבטחה תוכנית
אסטרטגית ראייה על מתבססת

לבטחון האחריות במסגרת כוללת
הוקם הקצר הזמן למרות פנים.
חינוך, מוסדות אבטחת מערך
וענפות רבות פעילויות ובוצעו

עבודת ובתחום המבצעי בתחום
המטה:

לפיקוח משטרה ניידות 105 הוקצו
323 תוקננו מבצעית, ולפעילות
למערך ושוטרים קצינים תקני
תוקננו חינוך, מוסדות אבטחת

הוקצו משימות, לביצוע אמצעים
אזרחים ומאבטחים שומרים 2,200

תכנית הוכנה חינוך, למוסדות
ופעילות תרגילים בוצעו הכשרתם,
ויצא ופקודות נהלים נכתבו יזומה.
לנושא החינוך משרד מנכ"ל חוזר
ימי נערכו חינוך, במוסדות בטחון

הוקצו והדרכות, כנסים עיון
לתקציב בהתאם מיגון אמצעי
גדרות, הכולל. ש"ח) מיליון 60)

אלקטרונית. מיגון וחליפת שערים
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בתקניות לטיפול מ"י היערכות .
(נרכשו מסוכנים חומרים

ש"ח). 1,700,000 בשווי אמצעים
לא למבצעים אמצעים הקצאת .

מתוכננים.

■ 4

■2

מחלקת המשיכה בנוסף,
 השוטפת בעבודתה התנועה
ונהלים עדכונים הנחיות, מתן

עבודת על ובקרה פיקוח לשטח,
בעבודת שיפור היחידות,

מתן הרמזור, ומצלמות המרו"ם
ועוד. לשטח ייעוץ

וקשל''ח חירום
עם חותם וקשל"ח חירום מדור

ומבצעים סיור מחלקת מבנה שינוי
.1995 שנת בתחילת

העיקריים: עבודתו תחומי
חירום לזמן מ"י היערכות .

לכלל מבצעיות פקודות הכנת
חירום, ולתקנות שגרה לזמן מ"י

והמרחבים. המחוזות ותרגיל

 חדש" ל"נהג נ. ר. תוקף 41

שהיה לאחר לשנתיים, "חזר'1
אחת. לשנה ועבר שנתיים

לנוע אופניים לרוכב אישור .
הנת"ץ. בשולי

לשול, איטי רכב ירידת חובת .
עקיפה. למתן

מהירות מגביל התקנת חובת .
בלבד, מסויימים רכב בכלי
ואילך. 1996 ייצור ומשנת
של רב במספר הטיפול החל .

לבקשת נוספות, תקנות
המשטרה:

שוטר, ע"י נהיגה רשיון נטילת .
משטרה, קצין ע"י רק ולא

היום. שקיים כפי
ל2,000 הקנס תקרת העלאת .
הקיים ל500 בניגוד ש"ח,

היום.

לב.מ, אדום רמזור הפיכת 0
ש"ח 1,000 של קנס והצעת

זו. לעבירה
בתאונות המאבק חוק .

90 ע"י שהוצע כפי הדרכים,
כנסת. חברי

60 תוך הקנס תשלום חובת .
כפי יום 30 תוך ולא יום,

היום. שקיים
 לביהמ"ש צילומים הגשת .

בזמן ורק שוטר, במקום תע"ץ
עבודתה על להקל ההוכחות,

המשטרה. של

למיכשור התקנות התאמת 0
ומרו"ם. ממל"ז החדש,

מיחשוב של בפרויקט הוחל .
בשיתוף התנועה דו"חות ארכיב

זה פרוייקט והיל"ט. מענ"א
ובסיומו ימים, כשנתיים יימשך
מלאה תמונה לקבל יהיה ניתן

לאכיפה. באשר ועדכנית
של מענ"א פרוייקט מסתיים .
ניתן הנהגים. בפניות טיפול
נהג, פניית בכל לטפל יהיה
קבלתה. למועד מאד סמוך
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הגבול משמר

החבלניו בפעילות הכללית הירידה
במספר לירידה הביאה העויינת,
הפעילי במסגרת שנפגעו השוטרים

מסתמנת זו מגמה המבצעית.
האחרונות. השנים בארבע

חקלאית פשיעה
באחריותו נמצא החקלאי המגזר
1995 בשנת הישובים. משמר של

הפשיעה אירועי מספר ירד
לעומת אחוזים בכ8 החקלאית

מתמי"ו מתנדבי של מספרם .1994
מופעלים והם ל3,000 השנה הגיע
גופים 58 באמצעות בסיסים מ41

וגיוסם חדשות יחידות
שיטות ושינוי המשימות תוספת
יחידות הקמת חייבו הפעולה
פלוגת הגבול: במשמר חדשות

פלוגת אבודיס, פלוגת כרם, טול
יוסף קבר ויחידת רחל, קבר

האימונים היקף הרחבת בשכם.
מג"ב בא"ח את חייבו וההכשרות
הכוללים מיבניים שינויים לעבור
חדשים, תקנים עשרות תוספת

ורכב. אמצעים

הביאה החדשות היחידות הקמת
שוטרי במספר תקדים חסר לגידול

על לשמירה ישראל משטרת של המבצעית הזרוע הוא משמרהגבול
הסדר על ולשמירה עויינת, חבלנית פעילות לסיכול הפנים בטחון
רגישים בטחוניים מתקנים מג"ב שוטרי מאבטחים כן כמו הציבורי,
כן החקלאי. במיגזר פשיעה מונעת הישובים משמר יחידת הארץ. בכל
במשימותיהן ולמשטרה צה"ל ליחידות %שמרהגבול מסייע

המשותפות.

הנובעים אתגרים הגבול, למשמר חרשים אתגרים הציבה 1995 שנת
ירדן, עם השלום הסכם הפלסטינים, עם בי אוסלו הסכם מישום
הממשלהי ראש רצח מכל והנורא אוכלוסין במרכזי התאבדות פיגועי

לברכה. זכרונו רבץ יצחק מר

וחומרי מטענים בגלוי סיוע לצורך
הגבול במשמר הוקמה חבלה

אשר חנ"מ כלבי יחידת ירושלים
הברית. בארצות הכשרה עברו

הפרות ואירועי ההפגנות מספר
משמרהגבול חלק נטל בהם סדר

בשנת 879 לעומת ל244 ירד השנה
.1994

במספר נרשמה משמעותית עלייה
על רימונים זריקת אירועי

1994 בשנת מקרים מ5 כוחותינו.
.1995 בשנת ל9

הגבול, משמר כוחות עם בהיתקלות
משותפת פעילות במסגרת חלקם
נהרגו אחרים, בטחון גורמי עם

מחבלים. 9 השנה

חדשה פריסה
לערים מחוץ צה"ל פריסת בעקבות

בגיבוש הוחל ושומרון ביהודה
מרחב לאבטחת כוללת תפיסה

על תושתת בעיקרה אשר התפר,
הגבול. משמר יחידות פעילות
תוגברו התפר מרחב יחידות

חדשה, ובפריסה נוספים בכוחות
לפעילות טקטיות יחידות הוקמו

ובאמצעים .בשיטות מיוחדת
מתוחכמים.

פינוי מלאכת נמשכה זו בשנה
ביהודה הערים ממרכזי הבסיסים
כוחות פריסת הושלמה ושומרון,
חדשים, בבסיסם הגבול משמר
ובסיסים חדשות יחידות הוקמו
הירוק. הקו בתוך גם חדשים

עויינת חבלנית פעילות
הפיגועים בעוצמת להחמרה בניגוד
ירידה השנה נמשכה אזרחים, כנגד

כנגד העויינת הפעילות ברמת
וכנגד בכלל, הביטחון כוחות

50 לעומת בפרט: הגבול משמר
בשנת ו28 1992 בשנת ירי מקרי
בשנת ל12 מספרם ירד ,1994
אחוז. שישים של ירידה ,1995

התבערה בקבוקי יידוי מספר גם
כ%80. של מרשימה ירידה נרשמה

המוצבים הגבול משמר חבלני
התמודדו ובעזה בשומרון ביהודה,

החבלה מטעני חומרת עם השנה גם
מסתמנת 1993 משנת ותיחכומם.
48 החבלה. מטעני בכמות ירידה

חבלני ידי על השנה טופלו מטענים
בשנת 125 לעומת הגבול, משמר

.1994
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עיקר אחרים. בטחון גורמי
בלחימה התמקדה פעילותה

ובאבטחת עויינת חבלנית בפעילות
מיוחדים. ואירועים אישים

1

במכמעו אימונים מתקן
מרהיבה ותצוגה רושם רב בטכס
מתקן פתיחת על רישמית הוכרז
יצחק שם על במכמש האימונים
לטכס קדמו לברכה. זכרונו רבין
מתקנים ובנית תשתית עבודות

מתקן את הפכו אשר אינטנסיבית
בארץ. מסוגו לטוב "רבין"

ימ"מ
בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה
מיוחדים במבצעים השנה הופעלה
ועם המשטרה עם פעולה בשיתוף

של (גידול איש הגבול7,000 משמר
.('94 משנת אחוז 12.5

למשמר החובה שוטרי גיוס גם
אחוזים. בכ16 גדל הגבול

שוטרות גויסו בישראל לראשונה
המיועדות הגבול למשמר חובה

השורה מן כלוחמות לשמש
מבצעיים. מקצועות ומדריכות

המתגייסים של חלקם עלה השנה
לעומת אחוז ל18 גבוהה באיכות
אחוז 22 שעברה. בשנה אחוז 14
קב"א בעלי נמצאו מהמתגייסים

גבוה.

משותפים סיורים

הסיורים והורחבו מוסדו
למשטרתישראל המשותפים

הסיורים הפלסטינית. ולמשטרה
קצינים 160 ידי על מבוצעים
ועברו מצה'יל למג'יב שגויסו

מג"ב. בבא"ח מיוחדת הכשרה
האחריות את קיבל הגבול משמר
וכיסופים. סופה ארז, מעברי על



אזרחי משמר
שהושגו יעדים

הביטחונית התשתית הרחבת
המועצות בתחום משא"?

ושומרון ביהודה האזוריות
ומגילות. הירדן בקעת

לפתיחת מטה עבודת סיום
הערביי! בכפרים משא"? בסיסי
אסד אל דיר גרביה, אל בקה

ותרשיחא.

בהתאם חדשות, יחידות הקמת
המפקדים לדרישות

המטה גורמי הטריטוריאלים,
מתנדבים (יחידת חוץ וגורמי
מתנדבים ויחידות לג'יפים

ציבורית). בתחבורה לאבטחה
מעודכנים משא"? נוהלי ניפוק
לרמת עד החדשה במתכונת

בסיס.

כולל להדרכה, עזר ציוד ניפוק
למפקד ולומדה תדריכונים
תחנה. לרמת עד משא"?

למיסוד עבודה נוהלי הפצת
של והבקרה הפיקוח שיטת

מטא"ר מרמת משא"?, יחידות
לנוהלי בכפוף תחנה, לרמת ועד
למכנה להגיע ובמגמה משא"?,

ארצי. משותף
י (כולל מחשבים כ40 נופקו

גבוהה) ברמה מדפסות
במגמה ולתחנות, למרחבים
והפקת מיכון למערכת להגיע
הארץ, בכל אחידה נתונים
מיוחדת תוכנה באמצעות

למשא"?.
פיקוח של תהליך באמצעות

מצבת צומצמה ובקרה,
של גריעתם (ע"י המתנדבים

ומתנדבים פעילים לא מתנדבים
להביא במגמה .(65 לגיל מעבר

האדם כח איכות להעלאת
המערכת. ולהצערת המתנדב,

לפעילותו. ה21 לשנת האזרחי המשמר נכנס 1995 בשנת
הבאים: הנושאים על דגש הושם השנה במהלך

תחנה. רמת עד ביחידות משא"ז נושאי מיחשוב .
בסיס. רמת עד ומעודכנים חדשים משא"ז נוהלי הפצת .

משא"ז לפעילות התשתית והנחת ביו"ש משא"ז פעילות הרחבת .
הערבי. במגזר

המתנדבים. מצבת על שמירה תוך פעילים, לא מתנדבים סינון .
השיטה לאחידות להגיע במטרה ובקרה, פיקוח של תהליך מיסוד .

משא"ז. ביחידות
מתן תוך ולמתנדבים, המשא"ז לסגל והתרגילים ההדרכה הגברת .

הקליעה. רמת ולשיפור בנשק לשימוש דגש

של המבצעית הפעילות .
השיטור במג?ר המתנדבים

היחידות ובמג?ר בכלל הקלאסי
שורות מילאו בפרט, המיוחדות
יצאו אשר שוטרים, של רבות

למחו?ם. מחוץ לתגבורים
המתנדבים של הפעילות

של עבודה לימי (מתורגמת
של לסד"כ תרמה שוטרים)
של תוספת משטרתישראל

העבודה. בשנת שוטרים כ2,200
הדרכה מח?ורי 35 הסתיימו .

בה והשתתפו ארצית, במסגרת
איש. 600

המקומית ההדרכה במסגרת .
המתנדבים מספר הוכפל
במסגרת תרגילים שביצעו

והמיוחדות. הקלאסיות היחידות
1994 בשנת מתנדבים (מ6,000

.(1995 בשנת מתנדבים ל12,000

עיון ימי 63 התקיימו .
ליחידות ארציות והשתלמויות
הקלאסי. ולמגזר המיוחדות

1^!9ל

;^

מתנדבים מצבת
מספר הגיע 1995 שנת בסוף
לעומת ל49,000 המתנדבים

מספר מתוכם, .1994 בשנת 51,000
המיוחדות ביחידות המתנדבים

בשנת 8,400 לעומת ל8,800 הגיע
.1994

המתנדבים פעילות
של הטכנית הירידה למרות .
השנה לעומת בכ%4 המצבה
של ירידה הסתמנה שעברה,

בפעילות בלבד 1/2*
את מוכיח ?ה נתון המתנדבים.

של הגבוה הסגולי משקלם
בשנת הפעילים המתנדבים

חלה 1994 שבשנת בעוד ,1995
לעומת בפעילות, 1055 של עלייה
במהלך במצבה. 11* של עלייה
המתנדבים ע"י בוצעו התקופה

שעות מ3,830,000 למעלה
כ2,150,000 מתוכן פעילות

הביטחון, בתחום שעות
ע"י הסיור בתחום ו690,000
שעות כ540,000 המתמי"ד.

בוצעו התנועה בתחום פעילות
שעות כ65,000 הית"מ, ע"י

נוער עבריינות מניעת בתחום
בתחום שעות כ400,000 ועוד

אחרת. ובפעילות אחרות יחידות
במדים המיוחדות היחידות

לעומת איש, 8,000 כיום מונות
מספר .1994 בשנת 7,600

מגיע מדים ללא יח"מ מתנדבי
כמספרם מתנדבים, ל800

.1994 בשנת
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כללה 1995 שנת בסוף הכחולה
חובה. שוטרי כ300

מוצבים השוטרים מרבית
אבטחת כגון ייעודים, בתפקידים
התפר, בקו סיורים בתיהספר,
לכך בנוסף בערים. ניידות סיורי
בתפקידים השוטרים מוצבים

(חבלה פנים לביטחון הקשורים
מאיישים וכן המסוקים), ויחידת

בשח"מ לטיפול הקשורים תפקידים
. ת"ש). ומש"קיות (חובשים

לטיפול מיוחד מדור הוקם באכ'יא
מערך גם הוקם החובה. בשוטרי
בתחום הטיפול את המרכז רווחה

וח"ן. ת"ש הרווחה,

החובה שוטרי של השירות תנאי
החיילים של השירות לתנאי זהים

במגוון טיפל הרווחה מערך בצה"ל.
ושל חובה שוטרי של הזכאויות
פקודות בסיס על משפחותיהם

מטכ"ל.

אדם כוח

והשכר, השירות תנאי בשיפור התמקדה זו בשנה באכ"א הפעילות
הגופני. הכושר ושיפור ההשכלה רמת העלאת

תקנים הוספת עקב מוגבר בקצב נעשה 1995 בשנת למשטרה הגיוס
בתיהספר. ולאבטחת התפר לקו ירושלים, למחוז ש"י למחוז

(שח"מ), במשטרה חובה חיילי של בשיבוצם הוחל 1995 בשנת
ביטחון. שירות לחוק תיקון חקיקת בעקבות

המערכת והופעלה ,2000 מתנ"א פרוייקט הסתיים 1995 במהלך
המשתמשים. הדרכת לאחר החדשה הממוחשבת

באופן גובשה ולמיון, לקידום החלטה תומכי כלים פיתוח במסגרת
עפ"י תקופתיות הערכות במתן והוחל חדשה, מפקד הערכת סופי

החדשה. המתכונת
בכירה. לקצונה הערכה מרכז נפתח כן

לאלה והשכר השירות תנאי של המלאה ההשוואה השלמת במסגרת
לשוטרים מבצעי נופש לביצוע עקרונות נקבעו בצה"ל, הנהוגים
תמריצים, שונו החינוך, מלגות סכומי הועלו מבצעיות, מיחידות
מגזרים, במספר המובחרות. ליחידות התמריץ תוספת והוגדלת

גבוהים. ותמריצים סוגים המקנים בכירים, מקצועות פורסמו
מסלולי של ויסודית מדוקדקת בבחינה הוחל ההדרכה בתחום
המשתנים לצרכים התאמתם לקראת במשטרתישראל, ההכשרה

בשטח. ולתפקיד

שחרור
1,043 מהמשטרה השתחררו השנה

647 הבאה: החלוקה לפי איש
יצאו 312 פוטרו, 55 התפטרו,

נפטרו. ו29 לגמלאות
ותק בעלי היו מהמתפטרים %47

בשירות. שנה עד של

היא פעילותן שתכלית ליחידות,
בצו ותושביה. המדינה בטחון
בעקבות הביטחון שר שפירסם
היחידות נקבעו לחוק, התיקון
חובה. שוטרי לשבץ ניתן שבהן

. במשטרה החובה שוטרי מצבת

גיוס
1995 בשנת עסק הגיוס מערך
מגידול שנבע מסיבי, בגיוס

שנוספו התקנים בכמות משמעותי
למשטרה.

כ2,000 למשטרה גויסו סה"כ
שפנו כ9,500 מתוך שוטרים,

הדרישה למרות הגיוס. ללשכות
התפשרות הייתה לא מהיר, לגיוס
לגיוס המועמדים המגויסים. ברמת
המיון, שלבי כל את לעבור נדרשו

הגיבושון. כולל

שח"מ גיוס
משטרה) חובה (שוטרי

לתוקפו נכנס 1995 באוגוסט
 הביטחון שירות לחוק התיקון

שירות שעה, והוראת 7 מסי תיקון
התשנ"ה  מוכר ושירות במשטרה

.1995

גיוסם את מאפשר לחוק התיקון
למשטרתישראל. חובה חיילי של
בהסכמת מותנה במשטרה השירות

משובצים החובה שוטרי החייל.



והסברה חינוך
השתתפו שוטרים כ13,000
והסברה. חינוך בפעילויות

אתיקה בנושא סדנאות 37 קוימו
המשטרה. בעבודת מקצועית

לבתיספר הדרכה ערכות הופצו כן
מקצועית. אתיקה בנושא ולקה"דים,

בנושאי חינוך סדרות נערכו
קונפליקטים" עם "התמודדות

אישית". בין ו"תקשורת

הדרכה פרסומי
הפרסומים: הופקו

גישוש, כלבי הפעלת התשאול, תורת
ספרי סמים, לגילוי כלבים הפעלת

כיס מילון בערבית, לימוד
לשוטר כיס ופנקס ערביעברי

חובה.

 אירוע לקחי החוברת פורסמה
חוברות פורסמו וכן רוקפלר, צומת
חוברת מקצועית, אתיקה בנושא

תדמית חוברת לגימלאות, הפרישה
חוברת באנגלית, ישראל משטרת

הסברה וחוברת אצבע טביעות כנס
שח"מ. בנושא למפקדים

מבצעית כשירות
עלייה מגמת מסתמנת 1995 בשנת
כשירות במבחני המשתתפים באחוז

אחוז בראור) (בוחן גופנית
לעומת ל*66 עלה המשתתפים

ב1994. ,%52

השכלה
אנשי במספר משמעותי גידול חל

תפקיד תוך שלמדו משטרה
ולימודים אקדמאיים לימודים

תיכוניים.

השתלבו רבים משטרה אנשי
ידי על שאורגנו מיוחדות בתכניות
ראשון, תואר להקניית המשטרה

תג"ת. ולימודי שני תואר

למדו משטרה אנשי 530 .
במהלך תיכוניים לימודים

.1995

למדו משטרה אנשי 1,240 .
להשכלה השונות במסגרות

גבוהה.

שלמדו הקצינים אחוז .
בשנת אקדמאיים לימודים

כ%10. היה 1995

והערכה מיון
המיון תהליכי את לשפר במגמה .
מפקד הערכת נבנתה והקידום,
עתידה החדשה ההערכה חדשה.

של יותר רחב פיזור להבטיח
טובה ואבחנה הערכה, ציוני

המוערכים. בין יותר
בשימוש הוחל 1995 בשלהי
החדשה. המפקד בהערכת
לקצונה הערכה מרכז נבנה .
לקצינים המיועד בכירה,

הייעודי מהמגזר רפ"ק בדרגות
תומך כלי משמש ההערכה מרכז

לקידום. החלטה
עמיתים. הערכת מתכונת שונתה .

וחינוך השכלה הדרכה,
הדרגה פיתוח

ההדרכה פיתוח נמשך 1995 בשנת
בתהליך הוחל מחשב. באמצעות
עיבוד קורס פו"מ, קורס פיתוח
בוצע חוקרים. וקורס והערכה
קצינים לקורס שיפור תהליך

 חדש קורס ובוצע תוכנן ייעודי,
בכירים. כ'יא מש'יקי

שיחת ותנאי רווחה
של ב' שלב יושם 1995 שנת במהלך
שוטרי של השירות תנאי השוואת
המשרתים לתנאי משטרתישראל
חינוך מלגות נופש, בתחומי בצה"ל

למדים. וניקוד

הפעילות משמעותי באופן הורחבה
והפעילות הצרכנות בתחום

ולגמלאים לשוטרים התרבותית
השוטרים. קרנות בשיתוף

צרכנות, מועדוני שני הוקמו
ותיירות, צרכנות מבצעי נערכו
ותיאטרון. ספורט מנויי סובסדו
הזכאים השוטרים מכלל כ%77
זו. זכאותם ניצלו משפחות לנופש

בוצעה 1995 שנת במהלך
עקרונות לקביעת מטה עבודת
נופש של לביצוע פעולה ודרכי

מבצעיות, ליחידות מבצעי
ב1.1.96. שהחל

באנשי רווחה טיפול במסגרת
ומענקים, הלוואות ניתנו משטרה,
מקרן מיוחדים סיוע מענקי כולל
וכן השוטרים, ומקרנות המפכ"ל
שוטרים. לילדי מלגות חולקו

הכשרה
המשטרתיים הספר בתי

" השונות ההכשרה במסגרות שהוכשרו החניכים מספר

מסגרות חניכיםמס מס'
לקצינים גיבושים)59מכללה (כולל 1,768

ארצי ספר 1303,403בית

1248,320בסכ"מ
מג"ב אימונים 14410,489בסיס

ירושלים 541,545מחוז

ת'יא 1022,217מחוז

צפוני 561.588מחוז

להכשרת עדיפות ניתנה 1995 בשנת
מסלולי עבורם נבנו החובה. שוטרי

התפקיד. לסוגי בהתאם חדשים, הכשרה
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נתקבלה טרם כאשר דרסטיים,
1995 בשנת שיפוטית. הכרעה
ממשרתם. שוטרים 23 הושעו

הקיצור נוכח  בדרגה קידום עיכוב
לטיפול הזמן במשך המשמעותי
פחת בכוח, שימוש בגין בתלונות

אנשי של מספרם משמעותי באופן
מעוכב. בדרגה שקידומם משטרה
הפניות 615 מכלל כ%72 אושרו

ע"י שהומלצו משטרה אנשי לקידום
תיקים למרות לקידום, מפקדיהם

נגדם. ועומדים התלויים

מיוחד. יחיד לדן שפיטה גליונות
תיקים ב215 הטיפול הסתיים

אישום. כתבי בהם שהוגשו

השנה במהלך  מנהלי טיפול
מינהליים צעדים נקיטת נשקלה

משטרה. אנשי 542 נגד

במספר גידול של המגמה נמשכה
להבדיל השעיה. בדבר ההחלטות
לידי באה זו במגמה מפיטורין,
שננקטת היתירה הזהירות ביטוי

מנהליים לצעדים בהקשר

למועדוני ונופש בידור ציוד נרכש
סוף נופש הוענק ביחידות. שוטרים

משטרה אנשי ל67 זוגי שבוע
מצטיינים.

תנאי להרחבת הפעילות לצד
הפרט מחלקת המשיכה השירות,

באוכלוסיית רווחה בטיפול
והגמלאים. הנפגעים הפורשים,

הכנה כינוסי שלושה התקיימו
עם הקשר נמשך לפרישה,

לשוטרים סיוע הוגש הגמלאים;
ואורגנו משפחותיהם, ולבני שנפצעו

שכולות. משפחות לבני אירועים

1995 בשנת עסקה פרט מחלקת
גדול בהיקף אירועים בארגון

בין עברו. משנים בהרבה
קבלות נכללו המרכזיים האירועים
מהארץ ציבור לאנשי וטקסים פנים

ומחו"ל.

השוטרים בשכר שיפורים
האוצר משרד עם לדיונים בהמשך
והתאמתו השוטרים שכר לשיפור

שולמו בצה"ל, הקבע משרתי לשכר
הבאות: התוספות

לשוטרי א+ פעילות תוספות .
לשוטרים בחברון, ואח"ק אג"מ
בפעילות המשתתפים "כחולים"

שנוספו המשותפים הסיורים
בפלוגות מג"ב ולשוטרי ב1995,

באיו"ש. החדשות

חדשים, מקצועות 14 מוסדו .
מקצועות סוגי מתן שאיפשרו
שנעו תמריץ, ותוספות גבוהים
החובה לשוטרי ל203. 825 בין
פעילות. תוספות של רכיב נוסף

לקידום תיקונים בוצעו כן
הגמלאים. של שכר בדרגות

משמעת
המבצע לאחר  משמעתי דין

הדין בבתי הפיגור לחיסול הנמרץ
שנת אופיינה 1994 בשנת למשמעת
והשגרה היציבות בהחזרת 1995

הדין. בתי לפעילות
ביה"ד פעילות הפסקת למרות

המצומצם השימוש ולמרות בנצרת
מיוחד" יחיד "דן בערכאות יחסית

חיסול לשם שנוצרה (מסגרת
לדיון השנה בסוף נותרו הפיגור),

שרובם תיקים, 141 הדין בתי בשני
.19951994 מהשנים הוא המכריע

כתבי 251 הוגשו 1995 בשנת
ו49 למשמעת הדין לבתי אישום
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המשטרה רבני  חללים זיהוי
חללים באיסוף השתתפו

ובזיהויים.

מיחשוב
 2000 מתכ"א פרוייקט הסתיים
המערכת הממוחשבת. כ"א מערכת

של הדרכתם לאחר הופעלה
המשטרה. יחידות מכל המשתמשים

בדיקות נוספו החדשה במערכת
נתונים של הזנה למניעת תוכן

סיוע מסכי פותחו שגויים,
ידידותית לעבודה מנחים ותפריטים

פושטו נושאים, הורחבו יותר.
נוספים כלים ופותחו תהליכים

ועיבודו. מידע להפקת

הפקת לאפשר  המערכת מטרת
הפרטנית, ברמה ואמין תקף מידע
וברמה הניהוליתפיקודית ברמה

הארגוניתאסטרטגית.

הםטורי תיעוד
הפרסומים לאור יצאו ב1995
דרך וציוני מרכזיים אירועים

חוברות. שתי  ישראל במשטרת
ישראל משטרת קציני משלחת

פעילותה ותיעוד סקירה  בהאיטי
המשלחת. של

רמתם העלאת לצורך רפואה,
שונים. רפואה בתחומי

ביצועם נמשך  רפואי מהקר .
בנושא מקיפים מחקרים של

לגיוס מועמדים אצל גב בעיות
בשתן סמים שאריות ובנושא

עצורים. אצל
ממג"ב הקב"נים  נפשי סיוע .

בעיקר נפשי, סיוע הגישו
במג"ב. חובה לשוטרי

דת שירותי
בתחומים פעלה המשטרה רבנות

הבאים:

200 נערכו  בפרט טיפול .
ולבני לשוטרים חופות

בריתות נערכו משפחותיהם,
שוטרים של משפחה לבני מילה
ובתמצווה ברמצווה וטקסי

נערכו כן שוטרים. לילדי
משטרה. לאנשי ואזכרות הלוויות

שוטר לכל וסיוע יעוץ ניתן
בנושאים עזרה בבקשת שפנה

טיפול בית, שלום כמו
ברכישת סיוע בגירושים,

קדושה. תשמישי
החגים לקראת  לחגים הכנה .

עיון ימי הרבנים ערכו
תשמישי וחולקו והרצאות,

וחוברות. הסברה חומרי קדושה,

הרפואה מעדו
1995 במהלך פעל הרפואה מערך

הבאים: בתחומים

לשוטרים רפואי טיפול .
ולמגוייסים.

לגיוס. מועמדים 3,100 נבדקו
ע"י שוטרים 36,518 טופלו
שוטרים ו84,391 רופאים

חובשים. ע'יי טופלו
 לעצורים רפואי טיפול .
הרפואיים הטיפולים

המשטרתיים בבתיהמעצר
טיפולי ב42,193 הסתכמו
טיפולי ו159,446 רופאים

חובשים.

 תעסוקתית רפואה .
העסקה תנאי קביעת מניעה

עבודה. לחוקי בהתאם
התאמה קביעת  שיבוץ
בהתאם משטרתי, לעיסוק

השוטר. של הבריאותי למצב
158 כונסו  רפואיות ועדות .
לבדיקת רפואיות, ועדות

לשירות. השוטר של התאמתו
רפואה במסגרת  מוגעת רפואה .

שונים חיסונים ניתנו מונעת
הועברו וכן צהבת), (שפעת,

צהבת איידס, בנושא הדרכות
ושחפת. 6 מסוג

הדרכה עברו שוטרים  הדרכה .
כן ראשונה. עזרה כמגישי
לצוותי הדרכות התקיימו

€^~.
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ומחשוב תכנון

הקיים, המבצעי המערך הגדלת
ומיחשוב בטכנולוגיה ותוגברו

מתקדם.

ב'" צבעים "קשת
עבודת הושלמה 95י שנת במהלך
בשטחי מחדש להיערכות המטה

איו"ש:

במסגרת איו"ש בתוך היערכות .1
וימ"ר). יס"מ (תגבור ש"י מחת

ירושלים. מחת תגבור .2

(תגבור התפר במרחב היערכות .3
סמוכות): משטרה ותחנות מג"ב

המשטרה תוגברה כך לשם
600 ועוד קבע תקני ב370
תוכניות הוכנו חובה. תקני
לפריסה וקבועות זמניות

המשטרה תחנות של מחודשת
(בד"כ חדשים באתרים

והוכנו צה"ל), למחנות בסמיכות
עם המשותפים הסיורים
הפלסטינית. המשטרה

 בפועל ההיערכות
דצמבר, עד אוקטובר בחודשים

בהתאם מואצת לפעילות והארגון התכנון אגף נערך 1995 בשנת
המדיני: התהליך להתקדמות

מואצת בניה תקצובם, המשתנה, המציאות מחוייבי ארגוניים שינויים
השוטרים. לעבודת והכלים האמצעים שיפור משטרה, תחנות של

הפיקוד לדרגי וסיוע בייעוץ השוטפת המטה עבודת לצד זאת כל
ביצועים חקר סטטיסטיקה, באמצעות החלטות, בקבלת השונים

מערכות. וניתוח

מערך מחדש אורגן ו'יערבה")
חובה שוטרות שילוב תוך הבקורת,

במשימה.

"כחולים" חובה שוטר* הפעלת
 (שח"מ)

שילוב אפשר בכנסת חקיקה שינוי
במגוון ושוטרות שוטרים מאות

ויחידות. תפקידים

 מג"ב סד"כ פיתוח האצת
להקמת הביא המדיני ההליך

המעבר פלוגת (כמו חדשות יחידות
פריסה מרדכי), ביד הבטוח

מערך ובניית חדשים, באתרים
באיר'ש. התפר לקו אבטחה

 ותקציבי ארגוני מאמץ
ואת הנ"ל ההליכים את ליווה

עיקריים ארגונים שינויים
בשטחים מחודשת הערכות
צבעים "קשת היערכות הושלמה
והחלה תחילה), ויריחו (עזה א''1
צבעים "קשת במסגרת ההיערכות
היערכות וכן ושומרון), (יהודה בי)
שמגר ועדת דו"ח בעקבות מיוחדת

המכפלה). מערת בארועי (שדן

החינוך מוסדות אבטחת
המטילה ממשלה, החלטת בעקבות
אנרגנו המשטרה, על התפקיד את
בנושא, לטיפול משטרתיות יחידות

המשטרה. מחוזות בכל

הגבול מעברי
גבול מעברי שני פתיחת בעקבות
הירדן" ("נהר ירדן עם השלום



אפיון הסתיים  בי נשק רישוי .
ב'), (שלב נשק רישוי מערכת

המערכת. בפיתוח והוחל
בימים  התנועה דו"הות ארכיון .

למחשוב מכרז יפורסם אלה
התנועה דו"חות ארכיון

והטפסים הדו"חות ובאמינות
המטפלות. היחידות לכל הנלווים
מערכת פיתוח החל  גנוב רכב .

שתסייע חדשה, גנוב רכב
על הדיווח הליכי בכל לטיפול

רכב. של ומציאה גניבה
פיתוח החל  רמזורים מעבדת .
של מקוונת לקליטה מערכת
באופן האוטומטיים,, הדו"חות

שנהוגים ידניים הליכים שיבטל
כה. עד

החל  המשטרה במשמורת רכב .
במעקב שתסייע מערכת ניתוח

שנמצא ברכב ובטיפול
מ"י. במשמורת

בפיתוח הוחל  משא"ז מחשוב .
לתמיכה ממוחשבת מערכת

המשא"*. בפעילויות
הוחל  מג"ב בא"ח מחשוב .

לבא"ח מיחשוב אמצעי בהצעת
וניהול תמלילים (עיבוד מג"ב

כיתת הקמת  בתכנון סיפריה).
לומדות. והקצאת לימוד

לתחומי שנכנסו זרים רכב
ישראל. מדינת

לבתי עצורים של זימונים מערכת .
לסייע המערכת מטרת  משפט
עבודת בתכנון הליווי, ליחידות
לבתי זימונים בסיס על הליווי

המשפט.

 ממוחשב אלבום מערכת .
תמונה הקרנת  סיום לקראת

פיזיים. מאפיינים ע"פי

רב מיחשוביים פרוייקטים
גדולים בהיקפים שנתיים

במערכות הטיפול הוחל השנה
ובשכתוב טכנולוגיה, עתירות

לסוף שהגיעו מרכזיות מערכות
החיים: מחזור

 משטרה תחנות מיחשוב .
במסגרתו ניסויי פרוייקט
תשתית והורחבה הוחלפה
רחובות, בתחנת המיחשוב
לתשתית מסופים מתשתית
כן כמו אישיים, מחשבים
עבודה תהליכי מוחשבו

וחקירות. סיור בנושאי מקומיים
פרוייקט החל  ירושלים מוקד .

ירושלים. מוקד למיחשוב
מסמך הוגש  מודיעין מערכת .
מודיעין מערכת לפיתוח יזום

חדשה.

המשטרה תחנות מעבר בוצע
הערביות מהערים איו"ש ברחבי
צה"ל למחנות הסמוכים לישובים

שאמור חברון לאזור (פרט
:('96 בשנת להתבצע

דותן. למחנה עברה ג'נין, תחנת .
למחנה עברה טולכארם, תחנת .

קדום.
חורון. למחנה עברה שכם תחנת .

למחנה עברה רמאלה תחנת .
ביתאל.

לבט"ר עברה לחם בית תחנת .
עציון.

המחשוב בתחום התפתחות
של פיתוחם הסתיים '95 בשנת
כדלקמן: חדשות מידע מערכות

 2000 מתכ"א מערכת .
כ"א בתחומי שירות שמספקת

במטה אכ"א עובדי לכל ותקינה
תוא"ר. ולמחלקת ובשטח,

 משפט מועדי מערכת .
מכסות ולתאם לווסת שמטרתה
בבתי שידונו התנועה דו"חות

ההטמעה שלב הסתיים משפט.
המערכת. של

שמטרתה  זר רכב מערכת .
כלי אודות מקוון מידע להציג

^£



תקציב

הסתכם 1995 העבודה בשנת ישראל משטרת תקציב
אש"ח. בכ2,611,490

1
אש"ח 2,144,020
מקורי תקציב
(78.20/0)

£%יי

אש"ח 467,470
חוץ מגרמ'
(21.80/0)

התקציב של מקורו
2,144,020 של מקורי תקציב .

אש"ח.
(תקציב חוץ גרמי תוספת .

מאובטחים). וגרמים שטחים
נטו גדל 1995 שנת תקציב כלומר,
תקציב לעומת אש"ח ב218,472

.'94 שנת

התקציב חלוקת
אש"ח. 1,922,315 שכר תקציב .
אש"ח. 596,943 קניות תקציב .
אש"ח. 92,232 פיתוח תקציב .

עפ"י  ח>ניד מוסדות אבטוזת .
הועברה ממשלה, החלטת

ישראל: למשטרת האחריות
105 קבע, משרות 333 נוספו

שומרים 2,150 רכב, כלי
אזרחים. ומאבטחים

לפעול. ההוצאה מערך צמצום .

שמגר. ועדת דו"ח יישום
לצה"ל. השירות תנאי השוואת

 בתקציב שחלו שינויים
החלק מימון  שטחים וגקצ>ב .

42.220 האזרחי המנהל של
שבוטל. אש"ח,

לנושאים הקצאה
מיוחדות ותוכניות

(פריסת א' צבעים קשת .
"לעזה תכנית עפ"י המשטרה

תחילה"). ויריחו
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ו
ולוגיסטיקה תמיכה

תאונות שעברו רכב בכלי טיפלו כן
טיפולים וביצעו נזק, וגרימות

יזומים.

אספקה

המשטרה משק את לנחל תינו (את"ל) לוגיסטית תמיכה אגף ייעוד
הדרגים בכל משטרתישראל כל של הלוגיסטי הסיוע את ולהפעיל

והרמות.
ליחידות לוגיסטיים שירותים לספק את"ל מחלקות דאגו ,1995 בשנת
תחזוקה, בינוי, פיתוח, אפסנאות, דלק, תחבורה, בתחומי המשטרה

ומכירות. רכישות
ציוד

למגויסים מדים ערכות נופקו .
ושופרו משא"ז) (כולל חדשים

הגבול. משמר מדי
לסיורים מדים ערכות נופקו
לחיילים במג"ב, המשותפים
(שח"מ) המשטרה בשירות
במג'יב. חיב"ה ולסיירות

ב32 התיוק שיטת שופרה .
כתחליף (משרדיות תחנות

משרד). לארונות

יזומות ביקורות 295 נערכו
נערכו ביחידות, פתע וביקורות

עיוניים נהיגה מבחני 1,387
רישיונות 2,112 נופקו ומעשיים,

רישיונות ו832 משטרתיים נהיגה
אזרחיים. נהיגה

רכב כלי 700 קלטו הרכב סדנאות
כמו ליעודם, אותם והכשירו חדשים

לוגיסטית תמיכה אגף 1995 בשנת
הבאים: בתחומים התרכז

במגמה 1א.3<.1/ פרוייקט פיתוח .
דרגי בכלל תהליכים לשפר
האגף. במחלקות השירות
הלוגיסטי הטיפול המשך .
המשטרה כוחות בפריסת
השלום. הסכמי בעקבות

עטרות. סדנת הקמת .
עפ"י משטרה תחנות הקמת .

גורמי ידי על שנקבעה תכנית
והתקצוב. התכנון

כלירכב החלפת תכנית ביצוע .
חדשים בכלירכב והצטיידות
האוצר. משרד אישורי עפ"י
הפרטת בחינת עמ"ט יישום .

המכר. חנויות
ליחידות 929 אש שטח פרויקט .

מג"ב.
לוגיסטיקה בנושא עמ"ט המשך .

במבצעים.
רכב טיפול ויישום בחינה המשך .

חוץ. במוסכי ביטוח במסגרת
ואזרוח איחוד בחינת המשך .

מטבחים.

אב תכנית בינוי המשך .
כביר. אבו ביתמעצר

מדור לבניית עמ"ט קידום .
פעילות ופיתוח ותכנון, כלכלה

המחשוב. בתחום

ובקרה. פיקוח יחידת הקמת .
תמיכה לאגף האגף שם שינוי .

לוגיסטית.

תחבורה
3,370 מונה המשטרתי הרכב צי
ו50 קטנועים 370 רכב, כלי

אופנועים.
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(דימונה, משטרה תחנות הרחבת
כרמיאל).

(מרחב שירות מוקדי הקמת
שרון). מרחב שפלה,

אשקוביות.. העברת

קשיחים.. מבנים מכולות, רכישת

נקיון. שירותי

בכותל.. טמ"ם מערכת התקנת

משפחות.. נופש

במבצעים.. שוטרים לינות

חינוך. במוסדות ואבטחה שמירה

חדשות.. מנוי תעודות הפקת

משטרתי).. (נטוש, רכב גרירת

הסעדה.. שירותי

רכב.. ודיגום מיגון
שי במבצע מרו"מ השתתפות

ולגימלאים. לשוטרים השנה ראש

בדותן, בקדום, בחורון, קבועים
ובמעלהאפריים. באריאל

בבית הבטוח" "המעבר נבנה .
מרדכי. וביד גוברין

לימוד כיתות הוקמו בבא"ר .
חניכים. למגורי ומבנים

המעצר בבית שיפוצים נערכו .
ירושלים.

דליתאלכרמל. תחנת הוקמה .
שירות. מוקדי הוכשרו .
הנצחה. חדרי הוכשרו .

ומכירות רכישות
שבוצעו בולטות התקשרויות

1995 בשנת
בנשק, מאסיבית הצטיידות .

לילה. לראיית וציוד תחמושת
רבגל. בציוד הצטיידות המשך .
חדשים מבנים והקמת שיפוץ .

.(929 אש (שטח
מרדכי, (יד שטחים פיתוח .

ג'וברין). בית
ביחידות חשמל מתקני שיפוץ .

המשטרה.

(בתים). משטרה תחנות הקמת .

עבור מיוחדת ערכה נופקה .
לשיפור במחוזות, שירות מוקדי

לאזרח. השירות
עבור מיוחדת ערכה נרכשה .

שרים. לאבטחת מזקפים
מנוחה לחדרי ציוד פריטי נופקו .

ומטבח. רווחה פינות וערכות

חימוש
ברוס"ר ההצטיידות נמשכה .

יריחו, באקדחי קומנדו, \116
ובמשקפות. לילה ראיית באמצעי

אימונים, תחמושת נרכשה .
בהתאם ליחידות ונופקה

מה"ד. להקצאת
לרובה מתקפלות קתות הותקנו .

קרבין.
והשתלמויות עיון ימי בוצעו .

בתחום העוסקים השטח לגורמי
החימוש.

מתוכננות חימוש ביקורות בוצעו .
המשטרה. ביחידות ומקיפות

בינוי
ב' צבעים קשת במסגרת .

ומבנים זמניים מבנים הוכשרו



שיק

בתהליכי נמצאים או הוקמו זו
שירות מרכזי מספר הקמה,

הארץ. ברחבי בתחנות
בני בין באלימות לטיפול מודל .
גורמים ושילוב שיתוף תוך זוג

קהילתיים.
בקרב באלימות לטיפול מודל .

בנינוער.
התקשורת אמצעי עם שותפות .

המקומיים.

השיטור הטמעת
במשטרה הקהילתי

ובקהילה
של רב במספר הופיע יש"ק סגל

עם (39) ומפגשים עיון ימי כנסים,
בקורסים גם כמו שונים, מגזרים

השונות. ברמות משטרתיים
במפגשים הופיע יש"ק נציג כן כמו

והמרחבים המחוזות ספ"כ של
להציג במגמה זאת המשטרתיים.

הקהילתי השיטור נושא את
והשוטרים המפקדים את ולרתום

השיטה. ליישום

ישירות וכפופה 1995 בינואר הוקמה קהילתי לשיטור היחידה
למפכ"ל.

במרכז המציבה ארגונית, ותרבות פילוסופיה הוא קהילתי שיטור
השירות. מקבל האזרח, את המשטרתית העשייה

חינם: העיקריים הפעולה עקרונות
בפשיעה למלחמה התקשורת, אמצעי הפעלת הכוללת יזומה, פעילות .
מוסדות, עם שותפויות באמצעות החיים איכות ושיפור ובעבריינות

בקהילה. ויחידים ארגונים
האזרח, את המטרידות ספציפיות בעיות בפתרון המתמקד שיטור .

בקהילה. הנמצאים המשאבים ניצול תוך חייו, באיכות ופוגעות
לאזרח. השירות שיפור על דגש תוך איכותיים, משטרה שירותי מתן .
המקומית, והרשות מתנדבים כולל הציבור, של רבה מעורבות .

. הפשיעה על לפקח במאמץ
המודל בפיתוח התאפיינה היחידה, של הראשונה שנתה ,1995 שנת

משטרתישראל. בעבודת ויישומו קהילתי, שיטור של הישראלי

(תכניות מודלים מספר פותחו
כחלק שיושמו בשטח) ליישום

המודל: בתחנות מהעשייה

משטרתי, שירות" "מרכז פיתוח .
להשגת האזרח מגיע אליו
שירות לקבלת או תלונה

שירות על דגש בשימת משטרתי
במסגרת ואיכותי: מרכזי יעיל,

מודל תחנות
לשיטור היחידה מהתהליך, כחלק
וביצעה תכננה (יש"ק), קהילתי
גורמים בשיתוף סדנאות מספר
ופרטיים, ציבוריים קהילתיים,
ותכניות עקרונות גיבוש לצורך
משטרה בתחנות ליישום פעולה

שנבחרו. ובערים

שש שנבחרו ולאחר שני, בשלב
הקהילתי המודל ליישום תחנות

נצרת שמש, בית אשדוד, (ראשל"צ,
השכונות תחנת אשקלון, עילית,
תכנון סדנאות 14 בוצעו ת"א),
המקומית, לרשות משותפות

וארגונים ולמוסדות למשטרה
ארבעה נמשכו חלקן בקהילה.

פעולה, דרכי לגיבוש ונועדו ימים,
הקהילה צרכי את התואמות

והתחנה.

קשר איש מונה מודל" "תחנת לכל
העשייה את מלווה אשר מיש"ק,
מונה וכן מקצועית, אותה ומנחה

(במימון חיצוני ארגוני יועץ
לסייע תפקידו אשר היש"ק),

המודל והטמעת הפיתוח בתהליך
בעריכת מסייע זה יועץ הקהילתי.
במקום. הנדרש הארגוני השינוי

הכשרות גם נערכו המודל בתחנות
ולגורמים לשוטרים נוספות

(הגישה מגוונים בנושאים בקהילה,
תקשורת והשירותית, השיתופית

קהילתית) מנהיגות ופיתוח סובלנית
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מאמרים, מקראת מתקדמים
המונים. תקשורת בנושא

של גיליונות ארבעה לאור הוצאו
המשטרה'1. "מראות המשטרה בטאון

המשך תכנית
להטמעת רבשנתית תכנית הוכנה
ישראל במשטרת הקהילתי השיטור
הינו היעד כאשר בכלל, ובציבור

של ההכשרה את להשלים
משטרת מגזרי וכלל השוטרים

שנת עד הארץ, רחבי בכל ישראל
.1998

המשרד של הראשי המדען בשיתוף
למחקר מכר* הוצא הפנים, לבטחון

את שליווה רבשנתי, הערכה
להעריך במגמה בתחנות, הפעילות

בשטח, הפעילות הוצאות את
מעצב וגורם שינוי גורם ולהוות

הנושא. לימוד תוך

שירות, תשדירי סרטים, בהפקת
דפדפות, (כרזות, הסברה חומר

שמשמשים ועזרים וכיו"ב) תערוכות
בפעילות והעיריות התחנות את
חומר הוכן כן כמו הקהילתית.

הגיוס מבצעי עבור הסברה
ב1995 שהתקיימו

המחלקה בנוסף, במשטרתישראל.
וסרטים תערוכות והפיקה תיעדה
שונים מרכזיים אירועים עבור

במשטרה. שהתקיימו

שני הפיקה המחלקה כן, כמו
של בינלאומי כנס עבור סרטים

של פעילות מתארים אשר האו'ים
הטיפול בתחום קהילתי שיטור

ובנושא במשפחה באלימות
בטרור. והלוחמה

עם משותפת עבודה יצרה המחלקה
להפקת ורדיו טלויזיה תחנות
שבטיפול בנושאים תכניות

רחב. ציבורי עניין שלהן המשטרה
במבצע המשטרה השתלבות דוגמת

בשיתוף דרכים תאונות למניעת
הטלוויזיה של השניה הרשות

האזורי. והרדיו

בעריכת עסקה המחלקה
קהילתיים לצוותים השתלמויות

קהילתית. בתקשורת עוסקים אשר
הכנה בשלבי נמצאת כן כמו

לגבש במגמה עבודה, קשרי נוצרו
ארגונים עם משותפות פעולה דרכי

כגון שונים, ארציים ומוסדות
השלטון מרכז המתנ"סים, חברת
נעמ'ית החינוך, משרד המקומי,
אוניברסיטאות עם וכן והדואר,

שונות.

מוסדות מנהלי בקרב משאל נערך
והרצון הצורך לבחינת חינוך
בנושא משטרתית להדרכה

בעקבות ודמוקרטיה". "משטרה
בתיספר, ממאה חיוביות תשובות

עבור הסברה ערכות הוכנו
עברו אשר משטרתיים מדריכים

השתלמות.

קהילתי שיטור יישום תרגיל נערך
יש"ק, בהנחיית פו"מ, לחניכי

ראשל"צ. בתחנת

של בנושא מקראה לאור הוצאה
משטרה, ולימודי קרימינולוגיה

במגמות שימוש לצורך
ספר. בבתי קרימינולוגיה

קהילתית תקשורת
קהילתית לתקשורת המחלקה

בשטח לפעילות גיבוי נתנה ביש'יק
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ציבור תלונות
משרד להפעלת מודל
הציבור תלתות קצין

במחוז/מרחב
על התלונה מבירור גמיש מעבר .

חקירתית אוריינטציה פי
המתבקש לבירור מסורתית,

מתכניה.

לתלונה פרטנית מגישה מעבר 4
מערכתית לראיה הנקודתית

כוללת.
עם הקת"צ עבודת שילוב .
אחרים ארגונים מנגנונים
מערכתיות בעיות לפתרון

במשותף.
תגובתית מאוריינטציה מעבר .

יזומהמניעתית. לגישה
לפיתוח ממוקדת הדרכה .

שוטרים עבור שירות מיומנויות
של רב מספר שצברו "מועדים"

מהציבור. תלונת
לאיתור מיועד הפרוייקט .

רב מספר צברו אשר שוטרים,
והפנייתם מהציבור, תלונות של

שירות. מיומנויות לפיתוח לסדנא
תחל הסדנא סיום לאחר .

חודש 24 של מעקב ביקורות
השוטרים. של תפקודם אחר

הציבור צרכי את מספקת הארצי במטה הציבור לתלונות היחידה
ואובייקטיבי יעיל אמין, תלונות בירור מערך בקיום
לפיקוד ועדכנית כוללת מצב תמונת ונותנת במשטרתישראל,

משטרה. יחידות ותפקוד שוטרים התנהגות בנושא המשטרה

של הארגוני והשינוי הפיתוח
בכלל, הציבור תלונות מערך
לתלונות היחידת הבניית ושל

תוכננה בפרט, במטא"ר הציבור
היחידה של עבודה מסגרת

שיבוץ על המבוססת בשגרה,
הציבור לתלונות היחידה קציני

מקצועית התמחות עלפי
רפרנטים קביעת פי ועל נושאית

יחידות מול טריטוריאליים
השטח.

,2000 מתכ"א תכנית הפעלת עם .
במערכת גם שינויים חלו

הציבור, תלונות של הממוחשבת
הדרכת את חייבו ואלו

של הפעלתה המשתמשים.
של הממוחשבת המערכות

למשוב כלי היא הציבור תלונות
המשטרה. פיקוד עבור ארגוני
פעולה לשיתוף מודלים פותחו .
הציבור לתלונות היחידה בין
קהילתי. לשיטור היחידה לבין

שהייתה העבודה, מדיניות עקב .
החולפת השנה עד נהוגה

(ית"צ) הציבור לתלונות ביחידה
מכל רבים בירור תיקי הצטברו

לסיכום והמתינו הארץ,
למתלוננים. תשובות ולמשלוח
פעולות נקיטת חייב זה מצב

וההחלטה העיון לסיום מיידיות
הופסקה הבירור. בתיקי

תיקי של האוטומטית ההעברה
תלונות בגין לית"צ הבירור

בכפוף אלא במטא"ר, שנפתחו
שלא הבירור תיקי להוראות;
שנקבעו, בקריטריונים עמדו
נעשו שבהן ליחידות הוחזר
תשובה למתן הבירורים,

נדרשו היחידות למתלוננים.
התשובות העתקי לית"צ להעביר

פי שעל , תיקים בקרה; לשם
מטא"ר, החלטת חייבו הנוהל
בהתאם וטופלו ביחידה נשארו

מתוכנם. למתבקש
לתכנון מטה בעבודת הוחל .



ארגוני תרשים  ישראל משטרת

חיחידרהיחידההיחידה
לשיטורהארציתלתלונות
קהילתילביקורתהציבור

היועץ
המשפטי
למשטרה

אגן
האזרחי המשמר

מחלקת
מתנדבים

מחלקת
תכנון
ואר>ז1

לעיבוד מרס
נתונים

אוטומאטי
מחלקת
האספקה

מחלקת
התחבורה

לחקר היחי
ביצועים
ונת"מ

היה1לפרסום
פקודות
המשטרה

בינוי מחי
ונכסים

מחלקת
רכישות
ומכירות

הארי היחי
לחקירות
הונאה

מחלקת
התנועה

יחידת
המסוקים

צוות ראש
ומתן משא

יחידת
האבטחה

מחלקת
הפרט

אכ"א רי ע'
לנושאי
שכר

קצין
רפואה
ראשי

מחלקת
תכנון
אדם כוח

מחלקת
הסגל

מחלקת
ההדרכה

חינוך קצין
ראשי

יחידת
ההיסטוריה

מחלקת
משמעת

מפקדת
דרום מג"ב

מפקדת
מג"ב

ת"א/מרכ)

רבנות
המשטרה

הספר בית
הארצי
סלע ,ע"ש

המכללה
לקצינים
בכירים

הספר בית
לכושר
מבצעי

מפקדתמפקדתמפקדתמפקדת
מג"במג"במג"במג"ב
בא"חאןח"עאיושימ"מ

131.12.95) 3/95 תיקון לנסיבות. בהתאם מאויש זה תפקיד ■
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שונים במגזרים המשטרתית הפעילות היקף

הפעילות "1994סוג 1995

חקירה 282,188298,610תיקי

נפגעים עם דרכים 19,99321,444תאונות

תעבורה 1,017,6571,200,499דוחות

לפועל הוצאה פקודות 121,34923,322ביצוע

הציבורי* הסדר לאבטחת 2,3812,382מבצעים

גבולות בביקורת 8,569,60411,259,624בדיקה

בכוחות המחוזות תונכרו בהם אשר . גדול בהיקף מבצעים י

הארצי במטה המבצעים מחלקת ידי על שהוקצו נוספים,

חושכו לא טכניות מסיכות שמשון. מרחב הוקס 1995 בינואר *

לחשב ניתן לא לפיכך, החדשה. הפריסה כסיס על 1994 נתוני
השנים. בין השינוי אחוזי

בישראל התעבורה ועבירות הפלילית העבריינות שיעור

השנה

מורשיםיהאוכלוסי רכב כלי חקירהשיעור תיקי תעבורהשיעור עבירות שיעור

(באלפים) שנתי**תושבים שנתי**שיעור*שינוי שנתי**שיעור*שינוי שנתי**שיעור*שינוי שינוי

19864,3301.92.6 194.48.4 52.5286.1 1.7

19874,4041.71.7 197.55.9 55.6262.7 8.2

19884,4721.58.0 213.33.2 57.4225.0 14.4

19894,550175.1 216.21.7 58.3236.25.0

19904,8225.94.5 206.610.3 52.3157.6 33.3

19915,0063.82.5 211.71.5 53.1143.0 9.3

19925,1522.96.1 224.612.6 59.8173.021.0

19935,3203.36.8 239.87.2 55.5197.013.9

19945,4362.24.1 249.67.3 51.5187.2 5.0

19955,6172.74.7 261.33.3 53.2213.7+ 17.9

תושכיס ל1,000 שיעור .
באחוזים שנתי שינוי ..
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גלויים בתיקים הטיפול

*שנה גלויים תיקים

הטיפולהסתי בטיפולים

החקירהבתביעהבפרקליטותנסגרוזוכוהורשעו ביחידות
75,0075,3533614,5405,97132,00617,101

199283,7896,6283415,3316,01534,95521,024
199387,8286,7573216,9295,88134,29323,936
199486,4675,5812618,8555,51833,44723,040
199591,9616,5652521,5115,03433,75425,072

חשוד בהם ואותר החוקרים ידי ע5 שפוענחו תיקים י

1;1

לסוגיו מנועי רכב וגניבות רכב מתוך גניבות

* לסוגיו גנוב רכב
רכב מתוך גניבות

רכבשנה **וחלקי גנוב רכב הכל פרטיותסך ***מכוניות ציבורימשאיות וקטנועיםרכב אופנועים
199164,59916,0871,751 11,2071681,407

199280,33821,3804,589 15,0372331,521
199365,30823,6564,896 16,7073431,710

199455,88626,0644,834 18,6256812,144

199548,94832,7696,095 22,9949672,713

גנוב. רכב מקובץ נלקחו הנתונים
בטבלה. מפורט שלא מנועי רכב כולל

וטנדר טרנזיט כולל *
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ועבריינים חקירה תיקי

שנה

חקירה תיקי
* עבריינים

הגילוייםנתגלונפתחו הכלמבוגריםצעיריםנקבותזכריםאחוז סך

199128.2 75,007 265,84056,1538,5066,16358,49664,659
199227.2 83,789 308,21361,7499,1146,19464,66970,863
199329.8 87,828 295,16465,0649,5346,22568,37374,598
199430.6 86,467 282,18865,9949,7956,47769,31275,789
199530.8 91,961 298,61072,31410,3696,51476,16982,683

השנה, במשך בלבד אחת פעם אדם נמנה זה בלוח ■
שנה. באותה שביצע החמורה העבירה לפי

העבריינים מכלל צעירים של חלקם

שנה

עבריינים הכל העברייניםסך מכלל הצעירים אחוז

החקירה תיקי התפרצויותבכלל החקירהבתיקי תיקי התפרצויותבכלל בתיקי

1991

1992

1993

1994

1995

64,659

70,863

74,598

75,789

82,683

2,790

3,125

2,603

2,953

3,012

9.5

8.7

8.3

8.5

7.9

25.9

23.2

26.7

22.8

21.4

ומין גיל לפי  סמים* עבריימ

מיןגיל
הכלט|עבירה

12  17 211822 נקבהזכר+

בסמים 5075324,13014,0534,872635שימוש

סמים ויבוא יצוא 69411272701,2971,566128סחר,

סמים והפקת ייצור 215112617818926גידול,

עצמית לצריכה שלא סם 93721305012,3062,614323החזקת

השנה במשך אחת פעם נספר עבריין >
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* ועבריינים עבירות
1995

עבריינים

הכל סך מבוגרים

חקירה תיקי
גילויים אחוז תיק

גלוי
הכל סך
תיקים

העבירה סוג

184
23

2,419
1,219

13
8,153
2,917
1,351

7

209
61

112
1

227
2,277
215
21

1,707

143
22

2,230
1,149

13
7,940
2,725
1,337

5

209
61
106

1

226
2,117
185
21

1,531

41
1

189
70

213
192
14
2

1

160
30

176

87.0
86.7
90.0
64.3
87.5
82.2
83.8
87.8
13.9
81.9
65.7
72.3
20.0
79.6
91.6
84.4
81.8
65.0

67
13
946

1,651
14

9,873
4,739
267

5

140
65
73
1

265
2,580
151

9

2,071

77
15

1,051
2,568

16

12,017
5,652
304
36

171
99

101
5

333
2,816
179
11

3,184

התאגדות או התקהלות
צינור במוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

ציבור עובד הכשלת
איומים

המשפט כלפי
והימורים מישחקיס

הדת כלפי
שוחד

המשפחה כלפי
דרך חסימת רעש, מטרד,
הביטחון שירות כלפי
ציוד  הביטחון כלפי

והכשלתו שוטר תקיפת
חמורות בנסיבות שוטר תקיפת
תקין בחירות במהלך הפרעות

אחר

20,021 . 095 80.: 22,930 28,635 הציבוו הסדר כלפי הכל סך

129
114
17
92
11

12
281

117
102
16
91
10
7

145

12
12

1

1

1

5

136

71.4
48.2
87.5
84.8
50.0
1.3
11.7

80
67
14

56
10
12
162

112
139
16

66
20
954

1,388

אדם חיי :לפי
רצח

לרצח ניסיון
הריגה

ת.ד.  ברשלנות מוות גרימת
והריגה רצח איומי
לאומני אבנים ידוי

אחר

488 168 14.9 401 2,695 אדם י כלפי הכל סך

1,5761,821
795833

12,62613,741
850860
194202

23
22

4860

245
38

845
10

8
1

12

77.7
86.2
79.3
73.8
70.4
66.7
25.0
24,2
100.0

1,224
809

12,714
838
188
4
1

23
1

1,576
938

16,037
1,136
267
6
4
95
1

האדם גוף נ5פי
חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופחזנות רשלנות

שווא ומאסר כפיה חטיפה,
תבערה בקבוק השלכת

צמיגים הבערת
מחסום הקמת

אחר

16,094 ,159 78.8 15,802 20,060 האדם :וף

419
149

1

811
102
143

2

364
106

1

707
90
136

2

55
43

104
12
7

72.1
72.7
50.0
58.1
52.4
56.8
66.7

379
152

1

900
129
209

2

526
209

2
1,550
246
368

3

מיו
באיומים או בכוח אונס
כחוק שלא ונעילה אונס
הטבע כדרך שלא עכירות

בכוח מגונה מעשה
בכוח שלא מגונה מעשה
חבפומבי מגונה מעשה

סין מחלות הפצת
אחר

1,627 .,406 221 61.0 1,772 2,904 מין עבירות הכל סך

5,507
1,694
215

י לגם

5,183
1,567
204

2,807

324
127
11

130

83.9
87.9
84.5
83.5

6,272
1,601
185

2,492

7,476
1,821
219

2,985

מסוכנים בסמים שימוש
סמים וייבוא ייצוא סחר,

מסוכנים סמים וייצור גידול
עצמית לצריכה שלא סם החזקת

10,353 9,761 592 84.4 10,550 12,501 סמים עבירות הכל סך
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חקירה עברייניםתיקי

העבירה הכלסוג גילוייםתיקיםסך הכלמבוגריםצעיריםאחוז סך
גלוייםתיקים

מוסר
לזנות 19סרסרות 2286.45353

זנות למעשה 22שידול 3073.32717
אחזקתו או בושת בית 177ניהול 18695.21326327

ושידולס קטינים 52פיתוי 9952.54040
תועבה דברי 7פרסום 977.81515
זנות למטרת שוטטות _

אחר ___

מוסר עבירות הכל 277סן 34680.11461462
רכוש

חמורות בנסיבות 236שוד 55342.741295336
נשק) (בלי 187שוד 47639.324188212

חפשע ביצוע לשם כנשק שימוש 1

גניבה לשם 24תקיפה 13817.441721
517סחיטה 70037.983489572

למוסד או עסק לבית 2,674התפרצות 23,89011.25181,3131,831
דירה לבית 2,746התפרצות 23,84911.51171,0641,181
פריצה כלי 367החזקת 44881.940202242

ציבור עובד ע"י 35גניבה 4381.412223
וסוכנים עובדים ע"י 441גניבה 66466,416492508

רשות ללא ברכב 2,556שמוש 33,1447.75791,2951,874
רכב מתוך 3,045גניבה 45,1826.73181,1191,437
אופניים 98גניכת 2,7293.6222345

97כייסות 1,8105.441822
אחרות 7,103גניבות 48,61914.64294,6515,080

גנוב רכוש 810קבלת 91888.250688738
גנוב רכוש 1,133החזקת 1,51874.635673708

432הצתה 2,99514.486418504
כזדון לרכוש נזק 6,262גרימת 20,49130.63504,5014,851

גניבה לשם 40שוטטות 4883.311314
ארנקים 120חטיפת 61919.443034
רכב חלקי 567גניכת 3,76615.178523601
חקלאיות 331גניבות 1,39523.722346368

לאומני רקע על 1הצתה 520.011

83אחר 17248.318788
הרכוש כלפי עבירות הכל 29,905סך 214,17314.02,82318.46821,291

מרמה
ובולים כסף 89זיוף 51517.3199100

והפצתם מסמכים 2,098זיוף 4,06451.6501,7971,847
ועושק 1,699מרמה 3,24452.4261,1201,146

כיסוי ללא שיק 647משיכת 1,01064.13495498
820אחר 1,14971.459680739

מרמה עבירות הכל 5,353סך 9,98253.61394,1914,330
כלכליות עבירות
כלכלי 78פיקוח 8888.6_8585

1פיסקליות 250.011

4אחר 666.611

כלכליות עבירות הכל 83סך 9686.58787
מנהליות עבירות

עירוניים עזר _חוקי _____

2,021אחר 2,28488.5682,4842,552
מנהליות עבירות הכל 2,021סך 2,28488.5682,4842,552

רישוי
נפץ וחומרי תחמושת 38נשק, 7550.725153

וטלויזיה 124רדיו 54122.92125127
ועסקים תעשיות 35מלאכות 4283.312627

11תעבורה 1291.711112
57אחר 8567.137174

רישוי עבירות הכל 265סך 75535.19284293
עבירות 2,608שאר 4,17947.32392,4242,663

" עכירות הכל 91,967סך 298,61030.86,51476,16982,683

שביצע ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם נספר עבריין
המדינה ביטחון כלפי עבירות כולל

37



פליליים מעצרים

העבירה *1994סוג 1995

ציבורי 7,0186,457סדר

אדם 820619חיי

אדם 5,9175,363גוף

9,6067,737סמים

15,82114,314רכוש

1,2391,348מירמה

3,6084,689אחר

44,02940,527סה"כ

נתוני חושבו לא טכניות מסיבות שמשון מרחב הוקם 1995 בינואר *

שינוי אחוז> לחשב ניתן לא לפיכך, החדשה. הנריסה בסיס על 1994

השנים בין

ונפגעים דרכים תאונות

תאונות נפגעיםשיעור שיעור
הכל רכבתאונותתאונותתאונותסך כלי 100,0005100,0005סה"כ

רכבמורשיםנפגעיםקלותקשותקטלניותתאונותשנה תושביםכ5י

198614,5763682,59411,61421,204819,1021,779.5490

198714,9184402,93411,54422,233881,9991,691.4505

198815,5174583,05012,00923,370952,7861,628.6521

198916,2044192,83912,94624,402983,7741,647.1536

199017,5033793,16613,95827.5201,015,4041,723.7573

199119,5204073,25215,86131,6591,075,4591,814.1628

199222,1864503,58918,14737,4321,157,2001,917.2726

199321,8324463,27418,11237,5221,276,0001,710.9705

199419,9934753,12316,39535,5621,357,0001,473.7654

199521,4444773,17717,79036,5671,468,0001,460.8654
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דרכים בתאונות המעורבים רכב כל* סוג*
1995

הרכב כלי אחוזמספרסונ

פרטיות מכוניות

מסחרי

משא מכוויות

מוניות

וטיוליות אוטובוסים

אופנועים קטנועים,

אחרים מנועיים רכב כלי

אופניים ותלת אופניים

22,535

5,472

1,595

1,178

1,651

3,864

938

848

59.2

14.4

4.2

3.1

4.3

10.1

2.5

2.2

הכל 38,081100.0סך

דרכים תאונות סוגי

התאונה סוג
אחו?יםמספר

1994199519941995 |

נע ברכב 12,75514,01063.865.3התנגשות

רגל בהולך 4,3964,34322.020.3פגיעה

1,0791,2255.45.7התהפכות

דומם בעצם 6567623.33.6התנגשות

רכב כלי בתוך בנוסע 3663361.81.6פגיעה

1512030.70.9החלקה

חונה ברכב 1601840.80.9התנגשות

מהכביש 1351390.70.6ירידה

2952421.51.1אחר

הכל 19,99321,444100.0100.0סך
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דרך וסוג חומרה לפי  ונפגעים תאונות
1995

נפגעיםתאונות
הדרך סה"כפצועיםפצועיםהרוגיםסה"כקלותקשותקטלניותסוג

קלקשה

עירונית*בצומת 766807,3588,1147874912,66313,490דרך

בצומת 1431,5137,2688,9241481,63711,41513,200לא

עירונית"בצומת לא 362011,1921,429402803,1113,431דרך

כצומת 2227831,9722,9772771,2295,9337,439לא

4773,17717,79021,4445433,89533,12237,560סה"כ

ב24. תמרור הוצב שלפניה מקומית, מועצה שיפוט בתחום דרך כל  עירונית דרך

עירונית דרך שאינה דרך כל  עירונית לא דרך

נפגע וסוג חומרה לפי  דרכים תאונות נפגעי

שנה
הכל סך
נפגעים

קשההרוגים קלפצועים פצועים

הכל רגלסך ונהגים*הולכי הכלנוסעים רגלסך ונהגים*הולכי הכלנוסעים רגלסך ונהגים*הולכי נוסעים

199131,5284421592834,1661,2592,90726,9203,486

199237,9675101913194,6941,3153,37932,7633,79628,967

199337,4224941943004,0841,1932,89132,9443,65929,285

199435,5625281773513,8461,1502,69631,1883,35327,835

199537,5605431623813.8951,1482,74733,1223,32529,797

אופניים רוכבי כולל *
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התאונה סיבת לפי  דרכים תאונות
1995

. התאונה אחוזמספרסיבת

נכונה לא 3,60717.0פנייה

מרחק שמירת 2,79813.2אי

עצור לתמרור ציות 2,0279.6אי

קדי3>ה זכות לתמרור ציות 1,6237.6אי

לרכב קדימה זכות מתן 1,5887.5אי

לרמזור ציות 1,2345.8אי

מופרזת 1,0434.9מהירות

רגל להולכי קדימה זכות מתן 8394.0אי

רגל הולכי 7863.7התנהגות

לאחור 7523.5גסיעה

הימין על שמירה 4602.2אי

הנהג 2941.4מצב

כחוק שלא 2931.4עקיפה

אופניים רוכבי 870.4התנהגות

הסיכות 3,16514.9שאר

ידוע 6262.9לא

הכל 21,222100.0סך

התאונות. למספר שווה איגו לתאונות שגרמו הסיבות מספר
אחת מסיבה יותר להיות יכולה שלתאונה מאחר

הפגיעה חומרת לפי  דרכים תאונות נפגעי
1995

הכלסוג הפגיעהסך חומרת

קשההרוגיםנפגעיםהנפגע קלפצועים פצועים

רגל 4,6351621,1483,325הולכי

מכוניות 14,9541711,06113,722נהגי

במכונית 13,1931481,01012,035נוסעים

אופנועים 3,514384283,048נהגי

אופניים 361466291רוכבי

90320182701אחרים

הכל 37,5605433,89533,122סך
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ישראל משטרת
מה"דוקרו"ר

ומורשת חינוך מדור

גיל קבוצות לפי ונוסעים, רגל הולכי  שנפגעו ילדים

אופנייםרגלהולכי ורוכבי נוסעים

הכלשנהחומרת סך
הכלהפגיעה הכלגילסך גילסך

0451404514

1992543827 !112 4 16

1993533917הרוגים 2210 4 14

1994463422 129 3 12

1995653513 2219 11 30

1992711455378 77212 44 256

קשה 1993726478379פצועים 99199 49 248

1994560386315 71134 40 174

1995629396314 82199 34 233

19923,4541,153990 1631,709 592 2,301

קל 19933,8451,1841,006פצועים 1781,990 671 2,661

19942,916969813 1561,241 706 1,947

19953,6971.030878 1521,977 690 2,667

19924,2191,6461,395 2511,993 640 2,573

הכל 19934,6241,7011,402סך 2992,199 724 2,923

19943,5221,3891,150 2391,384 1,473 2,133

19954,3911,4611,205 2562,195 735 2,930
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