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השר,
המפכ"ל

הפיקוד וסגל

המפכ"ל דבר

לאירועים ומאוזן מושכל מענה לתת האחרונות, כבשנים ,1996 בשנת נדרשה ישראל משטרת
העיקריים: עיסוקיה בתחומי המתרחשים

הפלילי. בתחום משטרה שירותי  ה"קלאסי"ם" המשטרה תפקידי .
המדינה. לאזרחי ביטחון תחושת ומתן פיגועים מניעת  הפנים ביטחון על השמירה .

בבואה הרף ללא המשטרה את מעסיקה ובחינה, תכנון פרי ומאוזן, נכון מודל מציאת של זו סוגייה
אלה עיסוק תחומי בשני פעילותה. בנושאי והקדימויות משאביה בהקצאת העדיפויות סדרי את לקבוע
ביטחוניים, לאירועים מידי פיתרון לתת הבאים השוטפים הביטחון צורכי בין תמידי ניגודים מרקם קיים
ולמצוא לשקוד עלינו מבעבר. ומתוחכמים למורכבים והופכים ההולכים קלאסיים, פשיעה נושאי ובין
בשני והמגמות התהליכים בין המשקל ושיווי האיזון על ישמור אשר ותקציבי, מבצעי ארגוני, מודל

אלה. תחומים

עלינו ושוטפת, עדכנית מצב ובהערכת טווח, ארוך אסטרטגי בתכנון היערכותו את הבוחן כארגון
אשר באופן תחום, בכל הנדרשים המשאבים את בהתאם ולהקצות המתפתחים הצרכים את לבחון
אחריות בתחום המצויים והעיסוקים הפעילויות במגוון ומחוזקת, מערכתית משטרתית פעילות יאפשר

המשטרה.

המצב להערכת כרקע השנה שעמדו המאפיינים
היהודית האוכלוסייה בין החיים שגרת כאשר יציבות, בחוסר מאופיין  הביטחוני המצב .
חיי של צביון לתת מניסיון פתאומיים, מעברים ידי על מופרת הפלשתינאית, לאוכלוסייה
טרור. פעולות של רקע על  סדר והפרות חבלה לפיגועי השלום, תהליך רקע על  נורמליזצייה
מחייב והפלשתינאית, היהודית האוכלוסייה בין והחיכוך המדיני לתהליך המתלווה זה, יציבות חוסר
באזור. הביטחון בהגברת הצורך ולאור להתפתחויות, בהתאמה דינמית, להיערכות המשטרה את

בתחכום המבוצעות הפליליות, העבירות ובמורכבות בכמות ההחרפה  הפשיעה בנפח הגידול .
להתמודדות, גבוה רף ישראל, במשטרת בפשיעה הלוחמה מערך בפני מציב מבעבר, יותר רב
הונאות, הרכב, גניבות הסמים, בתחומי וטיפול היערכות ומחייב בפעילותה עיקרי יעד מהווה

ואחרות. כלכליות עבירות

התשתית ממאפייני מושפע המשטרה, לשירותי בביקוש הגידול  משטרה לשירותי הביקוש .
מהיקף יוצא פועל הינה המשטרה שמשקיעה הפעילות מידת ועוד). רכב כלי (אוכלוסייה, במדינה
של יותר טוב מיצוי על לשקוד עליה כך, מתוך לרשותה. העומדים והאמצעים האדם כוח
האדם כוח להתאמת לפעול עליה כן והטכנולוגית. הערכית ברמה ולשפרם הקיימים המשאבים

המדינה. תשתית להתפתחות והאמצעים
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נוספים: ודגשים מדיניות
 חדשה שיסור תפישת ביישום עוסקת ישראל שמוסרת השנ"ה השנה זו הקהילתי השיטור
יותר קשובה להיות כוונתה ואת המשטרה ש7 השירות1 הפן את מדגישה זו גישה קהילתי. שיסור
ומוסדות הרשויות הקהילה, נציגי את ולשתף לציבור הניתן השירות את לשפר התושבים, לצורכי

פשיעה. תופעות וצמצום מקומיות בעיות לפתרון השוטפת בפעילות ציבור

ישראל משטרת כאחד. והמשסרתי הלאומי העדיפות בסדר מצוי התנועה נושא  התנועה מערך
למאבק הפעלתו, ועקרונות התנועה מערך וארגון מבנה להתאמת דינמי באופן ונערכת פועלת
תאונות מניתוח הנובעת יזומה, פעילות על המשטרה מתבססת בהיערכותה, הדרכים. בתאונות
עם פעולה ושיתוף הסברה שילוב תוך וזאת והערכה, ממחקר הסטטיסטיים, מהנתונים הדרכים,

זה. בתחום הפועלים השונים הגורמים

באיו"ש, הביטחון כוחות של החדשה להיערכות בהמשך  התפר במרחב המשטרה היערכות
שגובשה, התכנית התפר. רצועת ולאורך הכפרי במרחב כוחותיה, של מחדש לארגון המשטרה נערכת
מעבר על הפיקוח ואת התפר, באזורי הביטחון את להגביר נועדה במימושה, הוחל כבר ואשר
היחסים במרקם לפגוע מבלי וזאת ישראל, לתחומי מאיו"ש היוצאים ומטענים, רכב כלי אוכלוסייה,

השלום. הסכמי וברוח ן

הצורך, שבשעת וחזקה, עצמאית יחידה להוות תוכננה המשטרה תחנת  משטרה תחנות חיזוק
להשיב כדי המחוז. או המרחב ברמת תלות ללא לבעיות, עצמאי פיתרון ולתת כוח לרכז באפשרותה
בעלת למשימה התחנה חיזוק הפך השנים, במהלך נפגעו אשר והמעמד היכולת את לתחנות

חשיבות. 1

ו
העיקרי המשאב את בה מהווה שהשוטר אדם כוח עתיר ארגון הינה המשטרה  האדם כוח מערך
ברמתו מותנית המשטרה של תפקודה איכות משימותיה. לביצוע לרשותה העומד ביותר והיקר
תוך והכשרתו, האדם כוח איתור הליכי על איפוא לשקוד עלינו שוטר. כל של והמקצועית האישית
והטמעתם מקצועית אתיקה אישית, ערכיות רמת על הקפדה הגבוהה, המקצועיות רמת על שמירה

לציבור. השירות במתן

של מקצועיותו  והיחידה הפרט של הגופני הכושר וטיפוח המבצעית הכשירות טיפוח
ומתן הכשירות טיפוח של מדיניות הגופני. ובכושרו המבצעית בכשירותו רבה במידה מותנית השוטר
מבחני באמצעות וכן הבסכ"ם) (באמצעות בהכשרות מובנות במסגרות  אלה למרכיבים רב דגש

רמתם. ובהעלאת האימונים תדירות בהגברת תתבטא  בשגרה יחידה בכל המתבצעים כשירות \1

התפתחות בקצב מצויים במשטרה הטכנולוגיים והרכש הפיתוח תחומי  טכנולוגיים חידושים
לידי בא הדבר טכנולוגיים. בפיתוחים השטח יחידות שעושות השימוש גדל ,1996 בשנת כאשר מוא'ץ, |
במרחב בהיערכות תנועה, לאכיפת באמצעים הסיור, ניידות ובעיקר משטרתיים רכב כלי בדיגום ביטוי

נוספים. מתוחכמים ובפרוייקטים התפר
!1

המשטרה נערכת המשטרה, יחידות פריסת לשיפור המערכתית הפעילות במסגרת  ובינוי פריסה
ועלויות). תקורות לצמצם מנת (על אחד במתחם יחידות מספר וריכוז משופרים לאתרים למעבר *

מימון מקורות לאיתור המימון, ממקורות כחלק נכסים למכירת האפשרויות נבחנות זו במסגרת
היחידות, לכל פרוגרמות הכנת תכלול זו תכנית הבינוי. תכנית של תקציבי תכנון ומתגבש חיצוניים
העיקריים הפרוייקטים שנתית. רב תקציבית תכנית והכנת עתידית לפריסה הרשויות עם קשר יצירת
אביב תל באזור משטרה יחידות פריסת ארצי; והכשרה הדרכה מרכז הקמת ז1: במסגרת המתוכננים

התפר. במרחב מג"ב ופריסת וירושלים

השנה, במהלך המשטרה פעילות את מפרט 1996 לשנת ישראל משטרת של השנתי הדוח
אספקלריה, למעשה ומהווה מופקדת, היא עליהם ואשר עסקה בהם העשייה תחומי של הרחב במגוון
שולבו הסטטיסטיים, והנתונים הדיווח לצד זו. בשנה שהיו הרוח והלכי האירועים מכלול את המשקפת
את השנה שהעסיקו שונים לנושאים המתייחסות תמציתיות, סקירות מספר גם בדוח השנה
עסקה בהן וחשובות, עקרוניות בסוגיות חדשנית, רעיונית ארגונית, תפישה ומבטאות המשטרה,

.1996 בשנת המשטרה

\^^
חפץ אסף
מפכ"ל



אחריות, תחומי  ישראל סרת מש
ארגוני ומבנה תפקידים

בפשיעה לוחמה
והבאתם העבריינים גילוי פשעים, חקירת .

לדין.

ככגון: מדווחים, בלתי פשעים של וגילוי חשיפה .
וסחר חסות דמי סחיטת סמים, עבירות

גנוב. ברכוש

לשמירה, הציבור הדרכת  פשעים מניעת .
ביצוע על המקשים אמצעים ולנקיסת למיגון

העבירות.

הנוער. בעבריינות מיוחד סיפול .

תנועה
והכוונתה. התנועה הזרמת .

התעבורה. דיני אכיפת .

לדין. העבריינים והבאת דרכים תאונות חקירת .
הספר, בתי תלמידי ובמיוחד הציבור, הדרכת .

בדרכים. בסיחות בנושאי

בנושאי החלסות, קבלת בתהליך השתתפות .
הצבת ומבנים, כבישים של ובינוי תכנון
הבסיחות להגברת ורמזורים, תמרורים

התנועה. ולהזרמת בדרכים

של הארגוני המבנה
ישראל משטרת

הכללי. המפקח עומד ישראל משסרת בראש
ישראל, משסרת לניהול אחראי הכללי המפקח
למדיניות ובהתאם התקנות החוק, מכוח

פנים. לביטחון השר ידי על הנקבעת

הבאות: היחידות כפופות הכללי למפקח
מקצועי כמסה המשמש  הארצי המסה
הארצי למטה ישראל. משטרת לזרועות מנחה
שירותים הנותנות שירותים, יחידות גם כפופות
ויחידות ובמג"ב, במחוזות המשטרה, יחידות לכל

ישירות. לו הכפופות אופרטיביות

הנושאים  והתחנות המרחבים המחוזות,
המשטרה תפקידי לביצוע מבצעית באחריות
שעליהם הטריטוריאלים בתחומים ומשימותיה,

מופקדים. הם

ביחידות ופועל כחיל מאורגן  הגבול משמר
למחוז. הכפופות נפרדות אורגניות

של אחריות ותחומי ייעוד
ישראל משטרת

הסמכויות פי על פועלת ישראל משטרת
(נוסח המשטרה בפקודת שוטר לכל שהוענקו
נוספים. ובחיקוקים 1971  תשל''א חדש),
ביצוע על המשטרה מופקדת זו, במסגרת

שלהלן: בתחומים והמשימות התפקידים

פנים ביטחון
אותם חבלניים, פיגועים של וסיכול מניעה .
באמצעות עוינים, ארגונים לבצע מנסים
הסברה ופעולות חיפושים, סריקות, סיורים,

הציבור. ערנות להגברת

חפצים לבדיקת אזרחים בקריאות טיפול .
מטענים. ופירוק החפצים בדיקת חשודים,

ופינוי חילוץ  חבלניים בפיגועים טיפול .
נוספים, מטענים אחר סריקות נפגעים,
לעורקים התנועה הכוונת סקרנים, הרחקת

וכוי. חשודים מעצר צדדיים,

המקומיות במועצות בערים, השמירה הסדרת .
החקלאי. שבמגזר וביישובים

לתפקידי האזרחי, המשמר מתנדבי ארגון .
ובחירום. בשגרה ואבטחה שמירה

חינוך. מוסדות לאבטחת אחריות .

הציבורי הסדר שמירת
הפרות של בנושאים אזרחים בפניות טיפול .

וסדר. חוק

חוקיות בלתי התקהלויות הפגנות, פיזור .
בבריונות. וטיפול

בתי לפתיחת ותנאים הגבלות קביעת  רישוי .
קיום על ופיקוח שעשועים ובתי עסק

והתנאים. ההגבלות

ושמירה ליווי  מעצר בבתי עצורים אחזקת .
משפט. לבתי המובאים עצורים על

משפט. בתי של לפועל הוצאה צווי ביצוע .
ממשלה, במשרדי הסדר ושמירת אבטחה .

ועוד. זרות בנציגויות ציבור, במוסדות

באירועים סדר ושמירת אבטחה מבצעי .
ממלכתיים.

ממלכתית, חשיבות בעלי מתקנים אבטחת .
ואוויר. ים נמלי לרבות
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(אג"ם) וביטחון שיטור אגף
ולהפעלה לתיאום מטה באחריות נושא אג''ם
המשטרה משימות למילוי והכוחות, היחידות של
מניעת הציבורי, הסדר ושמירת השיטור בתחום
חוקי ואכיפת התנועה על פיקוח עבירות,
 פנים ביטחון והרכוש, הנפש ביסחון התעבורה,
אסירים של ואבטחתם שמירתם פיגועים, מניעת

ועצורים.

 יחידות 31 מחלקות 4 אחד, מינהל באגף
מחלקת ושיטור, הסיור מחלקת התנועה, מינהל
הקשר מחלקת פנים, וביטחון המבצעים
יחידת החבלה, מחלקת והאלקטרוניקה,

מו''מ. וצוות המסוקים יחידת האבטחה,

ולוחמה לחקירות האגף
(אח"ק) בפשיעה

פיקוח הכוונה, להנחיה, באחריות נושא אח''ק
בפשיעה, ללוחמה היחידות של פעילותן ותיאום
עבירות, חשיפת מודיעין, פשעים, חקירת כולל
כמו לדין. והבאתם עבריינים גילוי ראיות, איסוף
הגבולות לביקורת באחריות האגף נושא כן,
ישראל. משטרת של החוץ קשרי מערך ולריכוז

חקירות מחלקת  יחידות 21 מחלקות 3 באגף
היחידה פלילי, לזיהוי המחלקה ותביעות,
הארצית והיחידה פשעים לחקירת הארצית

הונאה. לחקירות

מחלקת האגף במסגרת פועלת כן, כמו
הערכה אגירה, איסוף, שתפקידה: המודיעין
סדר בפשע, לחימה בנושאי ידיעות של והפצה
מידע, מספקת המחלקה פנים. וביטחון ציבורי
יחידות לכל מצב ותמונת שוטפים נתונים
ביטחון מערך לתפעול ואחראית המשטרה
קהילות עם הקשר וריכוז במשטרה השדה

ובחו"ל. בישראל המודיעין

(אג"ת) וארגון תכנון אגף
הבאים: לנושאים באחריות נושא

ישראל. במשטרת המטה עבודת ריכוז .
ישראל. משטרת של הארגוני התכנון ריכוז .

ממלכתיים, תכנון במוסדות המשטרה ייצוג .
ישראל, משטרת על השלכה בעלי בנושאים

פנים. לביטחון המשרד עם בתיאום

עתידית בראייה ותכניות יעדים מגמות, ריכוז .
לטווח לתכנון, ומודלים נתונים מאגרי וארגון

ארוך. ולטווח קצר

ורבשנתית שנתית עבודה תכנית הכנת .
המשאבים בהקצאת העדיפויות וקביעת

התכנית. למימוש

האגף עם בתיאום התקציבי התכנון הנחית .
פנים. לביטחון במשרד ובקרה תקצוב לתכנון,

המבנה  הארצי המטה
אחריות ותחומי הארגוני

6 באמצעות פועל המשטרה של הארצי המטה
ישירות הכפופות אגפיות על יחידות 111 אגפים

למפכ"ל:

למפכ"ל כפופות אגפיות על מסה יחידות
(יועמ"ש) למשטרה המשפטי היועץ .
משפטי אירוע או הסכם בכל המשטרה ייצוג
דעת חוות מתן צד, מהווה המשטרה בו
לאנשי סעד ומתן המשטרה לגורמי משפטית
מילוי עקב נגדם, שהוגשו בתביעות משטרה,

תפקידם.

ולפיקוד למפכ"ל ייעוץ  המשטרה דובר .
אמצעי עם קשר הסברה, בנושאי הבכיר
ואחריות הסברה מדיניות קביעת התקשורת,
למערך מקצועית הנחיה וכן לביצועה,
ציבור יחסי ולקצין במחוזות הדוברות

במשא"ז.

כל וביצוע ניהול  המשטרה חשבות .
ישראל, משטרת של הכספיות הפעולות
חוק והוראות המאושר התקציב במסגרת

האוצר. ומשרד התקציב יסודות

טיפול  הציבור לתלונות היחידה .
משטרה. אנשי נגד הציבור של בקובלנות

קיום בחינת  לביקורת הארצית היחידה .
בעבודת והנהלים, הפקודות ההוראות,

ישראל. במשטרת היחידות

אנשי שפוט למשמעת הדין בית .
וחריגה משמעת עבירות בגין משטרה

ופקודותיה. המשטרה מתקנות
של ערעור ערכאת  לערעורים הדין בית .

למשמעת. הדין בית

 ק) " (יש קהילתי לשיטור היחידה .
המשטרה בין הגומלין קשרי ופיתוח חיזוק

לציבור.

גורם  (יל"ט) טכנולוגי לפיתוח היחידה .
הובלת טכנולוגי, פיתוח בנושאי מרכזי מטה
וקידום "זום משטרתיים, כלל פרוייקטים
הטכנולוגי. בתחום המבצעיים המשטרה צורכי

מדיניות ויישום לגיבוש  הבטיחות מחלקת .
של בנושאים הבטיחות, בתחום המשטרה
ובטיחות בדרכים בטיחות מבצעית, בטיחות

בעבודה.

לתיאום המשטרתי המנגנון  ממת"ש .
הפלשתינאית, המשטרה עם פעולה ושיתוף

הפלשתינאים. עם ההסכמים יישום לצורך
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ניפוק לרבות הכלכלה, שירותי מערך ארגון .
והגשתו. הכנתו על ופיקוח המזון ואספקת

לאחזקתו. ואחריות המשטרתי הרכב צי ניהול .
ישראל, משטרת מבני לתחזוקת אחריות .
ושיפור חיסכון אמצעי נקיטת לרבות

תשתיות.

מחלקת  יחידות ושתי מחלקות 4 באגף
בינוי מחלקת התחבורה, מחלקת האספקה,
יחידת ומכירות, רכישות מחלקת ונכסים,

המסה. שירותי ויחידת לבינוי הפרו"קסים

האזרחי המשמר אגף
(משא"ז)

הדרכה לגיוס, ארגונית כמסגרת פועל משא"ז
פנים ביטחון בנושאי מתנדבים, של והפעלה

אחרים. משסרתיים ובתפקידים

המשא"ז: של העיקריים תפקידיו

המתנדבים מערך של והפעלה הדרכה ארגון, .
בשכונות. לשמירה

בעבודת לסייע מתנדבים יחידות ארגון .
מחסומים), סריקות, תנועה, (סיור, המשסרה

פתע. ובהזעקות שגרתית בהפעלה

המשא"ז מאורגן המרחב, וברמת המחוז ברמת
לאג"ם בדומה מתאם, מקצועי מסה כגוף
במסגרת מאורגן הוא התחנה וברמת ולאח"ק

משרד.

 המשטרה מחתות
ופירוט הארגוני המבנה
עיקריים תפקידים

מחוזות 6 באמצעות פועלת ישראל משסרת
תל מחוז מרכז, מחוז צפוני, מחוז סריטוריאליים:
שומרון ומחוז דרומי מחוז ירושלים, מחוז אביב,

ויהודה.

המרחב המחוז, הפעלה: רמות 3 במחוז ככלל,
רמת קיימת לא ירושלים במחוז והתחנה.

המרחב.

המחוז מטה תפקידי
המחוז. בתחום המשסרה מדיניות קביעת .

תפקידי ביצוע על ובקרה פיקוח תיאום, .
בתחום המשטרה יחידות ידי על המשסרה

המחוז.

על ושליטה פיקוד ותיאום מבצעים תכנון .
במבצעים. המרחבים

והקצאתם והאמצעים המשאבים ויסות .
המחוז. בתחום המשסרה ליחידות

במחוז. משטרה  קהילה יחסי תיאום .

כוח של והקצאה תקינה לארגון, אחריות .
אחרים. ואמצעים רכב אדם,

ליחידות אוטומאטי נתונים עיבוד שירותי מתן .
מאושרים. ולגורמים המשטרה

המשטרה הוראות של ופרסום עדכון כתיבה, .
הארצי. המסה ופקודות

מחלקת  יחידות 21 מחלקות ארבע באג"ת
נתונים לעיבוד המחלקה ארגון, מחלקת תכנון,
וניתוח ביצועים לחקר המחלקה אוטומאטי,
והיחידה אסטרטגי לתכנון היחידה מערכות,

המשטרה. פקודות לפיסום

(אכייא) אדם כוח אגף
הבאים: לנושאים באחריות נושא אכ"א

ושיבוצם ישראל למשטרת מועמדים גיוס .
לצורכי ובהתאם לכישוריהם בהתאם

המשטרה.

קידומו, ישראל, במשטרת האדם כוח ניהול .
ושיבוץ. פרס בנושאי וטיפול פיתוחו

משטרת וגימלאי השוטרים ברווחת טיפול .
ישראל.

העיון ימי הקורסים, על ובקרה פיקוח תכנון, .
וההשתלמויות.

השוטרים, הכשרת אחר ומעקב פיקוח תכנון, .
מסגרת וקיום אוניברסיטאיות במסגרות כולל

ההשכלה. להעמקת
בנשק בשימוש השוטרים לאימון אחריות .

מבצעי. כושר ולהקניית

ישראל. במשטרת הרפואי למערך אחריות .
ישראל. במשטרת הדת לשירותי אחריות .

מחלקת סגל, מחלקת  מחלקות 5 באגף
פרט מחלקת כ"א, תכנון מחלקת הדרכה,

ומשמעת. משטר ומחלקת
עוזר ראשי, רפואה קצין אכ"א: לראש כפופים כן
משסרת רבנות שכר, לנושאי אכי'א ראש
פסיכולוגיה. ויחידת הסטוריה יחידת ישראל,
לקצינים, המכללה מופעלים; האגף במסגרת
מבצעי לכושר הספר בית הארצי, הספר בית

הגיוס. ולשכות

לוגיסטית תמיכה אגף
(את"ל)

הבאים: לנושאים באחריות נושא את"ל

לכל לוגיסטיים שירותים מתן על ופיקוח ארגון .
ישראל. משטרת יחידות

משטרת של והרכש האפסנייה מערך ניהול .
ישראל.
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וביטחון שיטור
הכנסת ידי על פורסמה מרץ בחודש הסיור.
המאסר, עונשי את האריכה אשר שעה, הוראת
(שב"ח). חוקית בלתי לשהייה סיוע בעבירות
השהייה בתופעת הסיפול שונה כך בעקבות
מסיעים במעסיקים, וההתמקדות חוקית הבלתי

ומלינים.

חדשות: יחידות 3 הוקמו השנה במהלך
בבתי הירוק, הקו בתחום פח"ע עצורי ליווי .*

וירושלים. שרון קישון, מעצר
הירוק הקו תחום את החוצה פח"ע עצורי ליווי .

איו"ש. במג"ב 

באר'ץ השוהים זרים בעובדים ל0יפול יחידה .
ושוסרים, קצינים 37 המונה  חוקי לא באופן
מתפיסתו לגירוש, במיועד סיפול ותפקידה
במחוז אורגנה היחידה מישראל. הוצאתו ועד
עם ובשיתוף בתיאום פועלת והיא המרכז
בתי שירות העבודה, במשרד האכיפה יחידת
וחברות מעסיקים הפנים, משרד הסוהר,

תעופה.

בעבודת חדשים אמצעים בהפעלת ניסוי הוכן
נוסתה שהפעלתם טרקטורונים,  המשסרה
שניסוי  ואופניים ובמג"ב, המרכז במחוז

ירקון. במרחב להתחיל עומד בהפעלתם

בפעם הצביעו מאי, בחודש שנערכו בבחירות
הסידורים ונערכו ועצורים, אסירים השנייה

הצבעתם. את להבטיח המתאימים

שתחולתו החדש, המעצרים חוק לאור
לשיפוץ מקיפה הכנה עבודת נערכה מ12.5.97,

ישירות הושפעה ,1996 בשנת המשסרה פעילות
המדיני בתחום מרכזיים ותהליכים מאירועים
תהליך התקדמות זו. בשנה שהתרחשו והפח"ע,
פעולות לסיכול בהיערכות הצורך בצד השלום,
ופתיחת גדולים סדר באירועי לסיפול 0רור,
ולסחורות, תנועה להסדרי החדשים המעברים
לציוד מוקדמת, להיערכות המשסרה את חייבו

מתאימים. נהלים ולהכנת השטח יחידות

כבדי אירועים עם השנה התמודדה המשטרה
ברצח שהחלה האירועים בשרשרת החל משקל,
הפיגועים דרך ז"ל, רבין יצחק הממשלה ראש
ולראשות לכנסת הבחירות באוטובוסים,
האירועים שמגר, דוח אישים, ביקורי הממשלה,
ועוד. הכותל מנהרת פתיחת רקע על האלימים

וגורמי צה"ל עם מקיפה מטה עבודת התקיימה
שמגר ועדת דוח המלצות ליישום אחרים, ביטחון
בנושא ,411  הממשלה החלטת ולתיקון
בשנת גם ממשיך זה (הליך אישים אבטחת
המשימות, שלל עם להתמודד מנת על .(1997
חבלה, מרכזיים: בתחומים חומש תכנית נקבעה
החיים, בעלי ומערך ימי שיטור מסוקים, קשר,
תשתית ובניית מושכלת היערכות המאפשרת

שנתית. רב בפריסה נאותה

סיור
פיגועי מספר ארעו ,1996 שנת במהלך
אדם. הומי ובמקומות באוטובוסים התאבדות
באוטובוסים הפיגועים היו ביניהם הבולטים
אביב, בתל סנטר בדיזינגוף והפיגוע בירושלים
שוטרי של מוגברת ופעילות נוכחות חייבו אשר

בדיזנגוף התאבדות פיגוע

ד 1996 ישראל משטרת שנתי חשבון י ד 12



הבינוי גורמי עם המספנה בשיפוץ הוחל
יותר סוב שירות למתן ישראל, במשכורת

הספינות. בהשבחת

קשר
לסמרסזון "הרבגל" מערכת הסבת הושלמה

(6ח20^3רח5).

תקשורת מערכת התקנת  "יובל" פרוייקט
מרכזיות קווי קשר על המבוססת סלפונים,
מאפשרת בכך ריבוב. וציוד חדשות משטרתיות
עצמאית, תקשורת רשת יצירת המערכת
מפעימות הנובעות בעלויות ב5096 ניכר וצמצום

לדרך. ויצא אושר הפרוייקט מונה.

הקשר ציוד רכישת הושלמה  מצוקה גל
בלתי קשר ליצירת ארצי, מצוקה גל ותכנון
במדינת הפועלים ההצלה גופי כלל בין אמצעי

ישראל.

הזימוניות מערכת הורחבה  זימון מקלטי
זימון מקלטי תוספת ידי על וכוננות, לדיווח
זו הרחבה יותר. רחבה שוטרים לאוכלוסיית
ואפקטיבית מהירה כוחות הזעקת מאפשרת

אמת. בזמן
מערכת הורחבה  סלולאריים טלפונים
לרמת עד במשטרה, הסלולאריים הטלפונים

תחנה. מפקד

מבצעים
הושפעה ,1996 בשנת המבצעית הפעילות
ראש רצח מרכזיים: ותהליכים מאירועים
פיגועי ,1995 בנובמבר ז"ל רבין יצחק הממשלה
בחירות ,1996 מרץ  בפברואר התופת
על האלימים והאירועים 1996 במאי שהתקיימו
לשטחי שהתפשטו הכותל, מנהרת פתיחת רקע

התפר. במרחב ואזח"ע אירש

נדרשה השוטפות, הביטחון משימות לצד
תוך האירועים, מול אל להיערך המשטרה
היחידות וגיבוי מבצעיות ופקודות נהלים התאמת

שנוצרו. לשינויים כמענה מתאימים, באמצעים

השוטף, המבצעי בהיבט התמקדה הפעילות
וטיפול עדכניות מבצעיות והנחיות נהלים פרסום
שהוגש הדוח בעקבות  אישים" "אבטחת בסוגיית
הממשלה ראש רצח לעניין החקירה ועדת ידי על
תחומי כל נבחנו זו, במסגרת ז"ל. רבין יצחק
הביטחון גורמי לבין המשטרה בין הפעולה שיתוף
יחידות וטיפוח קידום האישים, אבטחת בנושא
תרגילים ביצוע מיוחדות), סיור (יחידות הימיים

היחידות. של מבצעית כשירות על ושמירה

חפי'ק רכבי רכש יצוין; ההצטיידות בתחום
תל למחוזות חדישים קדמית) פיקוד (חוליית
בנושא ליחידות חדש תקן בניית וירושלים; אביב
חמ"ס פקודות עדכון אישי; ומיגון פיזור אמצעי
עם בשיתוף לחירום, והיערכות מסוכנים) (חומרים

העורף. בפיקוד המשטרה נציג

כמחציתם ישראל. במשטרת המעצר תאי כל
החוק כניסת עד ישופצו והשאר השנה שופצו

לתוקפו.

ציוד אש, כיבוי  מעצר לבתי מערכות 3 אופיינו
מעצר. בתי לשוטרי מצוקה ומערכת מילוט

ומחלקת טכנולוגי לפיתוח היחידה בשיתוף
הסיור ניידות של חדש בדיגום הוחל התחבורה,

השוטרים. לנוחות בניידת, הציוד וארגון

4 בפיתוח הוחל וארגון, תכנון אגף בשיתוף
מחשוב הניידת, מחשוב  ממוחשבות מערכות

ומציאות. ואבידות נשק רישוי התחנה,

חיים בעלי
המשטרה ליחידות סייע חיים בעלי מערך
הרחה כלבי באמצעות והפח"ע, הפלילי במישור
נפץ, וחומרי סמים לגילוי נעדרים, לחיפוש 
הגברת במסגרת חשודים. ולזיהוי גוויות לאיתור
כלבנים הוכשרו נפץ, חומרי לגילוי ההיערכות
מטענים. לאיתור חדשה בטכניקה בארה''ב,
והועמקה צה"ל עם הפעולה שיתוף הוגבר

הרבדים. בכל ההדרכה
הבאים; בתחומים פעולות בוצעו השנה

חיפוש ,47  בעקבות) (הליכה גישוש כלבנים:
זיהוי ;4,301  נפץ חומרי חיפוש ;1,133  סמים

.39  גוויות חיפוש ;6 

בסיוע הסמים בתחום השנה שבוצעו גילויים
ק"ג כ102 חשיש, ק"ג כ4.5 הכלבים:

הרואין. ק"ג כ7.3 מריחואנה;

פרשים
בטיפול החל ביותר, מגוונות היו הפרשים פעולות
החופים לאורך נופשים אבטחת סדר, באירועי
עם משותפת בפעילות התפר בקו סיורים בקיץ,
כפריים באזורים בסיורים וכלה מג"ב כוחות

ועירוניים.

קו לאורך משותפים, סיורים קיים הפרשים מערך
פועלים הרוכבים שבהם מג"ב, עם התפר,
סיורים במהלך הגבולות. על השומרים כ"נוטרים"
שב"ח, עצורי מאות מרדפים, תוך נעצרו, אלו
ודרושים. כניסה כמוגבלי התגלו שחלקם
רכב וכלי רכוש אותרו אלו, סיורים במסגרת

גנובים.

הימי השיסור
על שמירה בעיקר כללה הימי השיטור פעילות
תכנית אושרה השנה ובמעגנים. בחופים הסדר
מערך לתקנון הימי, השיטור מערך של החומש

הימי. השיטור של הארגוני והמבנה האמצעים
ומכשירי מכ"ם ציור בינוניות, סירות 2 נרכשו
מערכות להשלמת לוויינים), (תקשורת .8.ק.6.

הגדולות. הסירות מערך כל עבור
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משאבי (סך סד"כ ירושלים. בתחום גם החינוך,
האבסחה מערך והאמצעים) האדם כוח
לפיקוח ניידות, 124 נוספו גדל. חינוך למוסדות
ושוטרים, קצינים תקני 369 מבצעית, ולפעילות
שעברו אזרחיים, ומאבסחים שומרים 3,1501
על שנקבעה לתכנית בהתאם ייחודית, הכשרה

המשסרה. ידי

נהלים תיק במסגרת עודכנו חינוך מוסדות נוהלי
חדש.

ביקורות והדרכות, כנסים עיון, ימי נערכו
ותרגילים.

המיגון, בתחום כה עד הושקעו ש"ח מיליון 40
והוכנה אלקטרוני ומיגון גידור שערים, הכולל
מיליון 20 של כולל בסכום נוסף, לשלב תכנית

.1997 בשנת לביצוע ש"ח,

חקיקה
קריאה עברה החוק הצעת  האבסחה חוק
לעמוד הגופים את יחייב החדש החוק סרומית.
בנוסף תקבע, שהמשטרה האבסחה בדרישות

והכשרתם. ביטחון ממוני למינוי

להעברת חוק, הצעת הכנת  השומרים חוק
והשומרים השמירה חברות על והפיקוח האחריות
קבלת סיום. בשלבי נמצאת המשטרה, לידי

מתאימים. משאבים בהקצאת מותנית החוק

עסקים, רישוי לצו תיקון  עסקים רישוי צו
את הרישוי טעוני העסקים לרשימת המוסיף
השכרת נושא את וגורע והגז, הדלק משק מתקני
הקרובים. בחודשים לתוקף ייכנס התיקון החדרים.

חבלה
אך הפיגועים, בהיקף ירידה חלה ,1996 בשנת
316  השנה נרשמו סה"כ בחומרתם. לא
להיות המשיך הנפגעים מספר זאת עם פיגועים,
371  השנה ונהרגו נפצעו סה"כ מאד. גבוה

אבטחה
בהם טיפל האבטחה שמערך הנושאים עיקרי
הציבורי במגזר האבסחה רמת הגברת השנה:
ועדת המלצות ביישום טיפול מאובטחים, ובגופים
פיתוח ז"ל, רבין יצחק רצח לחקירת שמגר
חיסכון מול בבסיסים, טכנולוגיים אמצעים
ואמצעים סיכון רמות קביעת במשטרה, כזקיפים
לבסיסי בינוי מפתחות קביעת כניסה, למתחמי
מגנטי לשער טכני מפרט קביעת משטרה,
ואבטחת ביטחון וחם, קר נשק החדרת ומניעת
ואבטחת למדינות כניסתן בעת יאכטות

הציבורית. התחבורה

פח"ע אתרעות של דיווח קבוצות הורכבו
ברמה נשלחות אלה הודעות זימוניות. באמצעות
וברמה ארציים, ביטחון ממוני לקבוצת  הארצית

מחוזיים. ביטחון לקציני  המחוזית

הכשרות נערכו  משפט בתי אבטחת
בבתי מאבטחים ל550 בסיסיים וקורסים
הקשור משטרתי חומר הועבר בהם המשפט,
השר ידי על למאבטחים, שהוענקו בסמכויות
עיכוב סמכויות כוללות ההכשרות פנים. לביטחון
שימוש חיפוש, כולל נלוות, סמכויות ומעצר,
ביקורות, נערכו ירייה. בכלי ושימוש בכוח
בתי בכל הפרוסות ביחידות ומשובים תרגילים
מקדימות, פגישות קיום כולל בארץ, המשפט
אלה כגון חדשים, משפט בתי פתיחת לקראת

גן. ורמת שאן בית שבאילת,

 הממשלה החלטת  חינוך מוסדות אבטחת
את גם ישראל משטרת על הטילה ,5719
במסגרת חינוך, מוסדות לאבטחת האחריות
תכנית הפנים. לביטחון הכוללת אחריותה
ראייה על מתבססת המשטרה של האבטחה
סטטי שמירה מערך הצבת הכוללת אסטרטגית,
מערך הפעלת עם בשילוב חינוך, במוסדות
משטרה ניידות באמצעות סביבתית, אבטחה
מערך הורחב ,1996 בשנת זו. למשימה מיוחדות
תיכוניים ספר בבתי גם שמירה הוצבה האבטחה:
מוסדות לאבטחת המשטרה אחריות והורחבה
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לקחים, הפקת בתהליכי שיפור לאזרח, השירות
ועוד. בטיחות על הקפדה

מסוקים
של הרביעית פעילותה שנת הינה 1996 שנת
השנה, ישראל. במשטרת המסוקים יחידת
ההתפתחות תנופת נמשכה הקודמות, כבשנים
ניצול הטמעת תוך והארגוני, המבצעי בתחום
ויחידות המחוזות ידי על המסוקים פוטנציאל
:1996 בשנת העיקריים הפעילות מאפייני בשטח.

טיסה בשעות 409'0 של תוספת היתה השנה .
16070 של גידול  הקודמת השנה לעומת

שנים. 4 תוך

טיסה שעות 2070 נוספו השטח, דרישות עקב .
לשנים זהה (גידול השנתית מההקצאה

קודמות).

היחידה תקן הושלם החומש, תכנית עפ"י .
גיוס הושלם השנה סוף לקראת טייסים. 157
משמרות ל3 מעבר המאפשר האדם, כוח

בשבוע. ימים 5 במשך
הסתיים רביעי מסוק של הרכש תהליך .
המסוק כניסת את ויאפשר ,1996 בנובמבר

.1997 באפריל לשירות,

3 של במבנה פועלת והיא שונה, היחידה ארגון .
המאפשר והדרכה), אמל"ח (מבצעים, גפים
מענה מתן בפעילות, יותר טובה שליטה
המטה. עבודת ושיפור האוויריות למטלות

קורס השנה, במהלך ביצעו, טייסים 4 .
כדי נדרש זה קורס בארה"ב. חירום בהליכי
והבטיחותית המקצועית הרמה על לשמור

המבצעיים. הטיסה בחתכי הטייסים, של

זאת הטיסות, בתוצאות ניכר שיפור חל .
יחידות של יותר טובה מודעות בעקבות

התאבדות, מפיגועי כתוצאה 709'0 מהם אזרחים,
הרוגים 60  רבים לנפגעים השנה גרמו אשר
בהצלחה עמדו החבלה מעבדות פצועים. 1991
בחקירות אפקטיבי סיוע תוך רבים, אתגרים מול
ניסויים לבצע נדרשו כן ההתאבדות. פיגועי
כדי למערכת, הנדרשים מגוונים, באמצעים

העתידי. האיום עם להתמודד מסוגלת שתהיה

מצומצם היה ופעילותן הפח"ע חוליות איום
ביצעו אשר 2 בפעילותן: בלטו חוליות 4 השנה.
שמש בית ובאזור אל בית באזור הירי פיגועי את
חבלה במטעני פיגועים שביצעו אחרות, ו2
נוסף אלה ובידיה. שכם בגזרת מאולתרים,

ההתאבדות. פיגועי לפעילות

השנה, במהלך נערכה החבלה מחלקת
ותרחישים איומים מגוון עם להתמודדות
ביכולת שיפור על דגש שימת תוך אפשריים,
ביצוע העמקת חבלה, וקציני חבלנים הכשרת
וביצוע הנדרשים הלקחים הפקת התחקירים;

היחידות. רמת להעלאת תרגילים

על המופקד הפיתוח מדור נדרש משימה לאותה
הבטיחות הגברת שמטרתם רבים, פרוייקטים
האמצעים והתאמת תכנון החבלן, של
לחבלן המאפשרים והמכניים, האלקטרוניים
השנה, המדור פעל בעיקר ייעודו. את למלא
ויעילים אמינים רובוטים של חדש דור בתכנון
מטענים נגד מענה לתת מסוגלים שיהיו יותר,

גדולים.

ב46,289 לטפל נקראו בשטח החבלנים
אירועים 26,1661 חשודים חפצים של אירועים
וטיפול חשודים דואר דברי חשודים, רכב כלי של
566,521 נערכו השנה לסוגיהם. לחימה באמצעי

ציבוריים. ביעדים ביטחוניות סריקות

האלה, התחומים בכל החבלה מערך פעילות על
ראש פרס כזוכת החבלה מחלקת השנה נבחרה
בתחרות הציבורי. במגזר למצוינות הממשלה
רמת המקצועיים, ההיבטים מכלול נבחנו
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1989 1990 1991

אחרים מפיגועים נפגעים  .

1992 1993 1994

חבלה ממטעני נפגעים . . _

1995 1996

לפועל ההוצאה מערך
(הוצל"פ)

סה"כ לביצוע התקבלו ,1996 שנת במהלך
114,953 ובוצעו שונים מסוגים צווים 114,826
במהלך .(1995 משנת צווים  (היתרה צווים
לשיפור הקשור בכל הפעילות נמשכה השנה,
וכוח הרכב האמצעים, הצווים, ביצוע איכות
ההוצל"פ. יחידות על ובקרה פיקוח תוך האדם,

ההזנקה זמני קיצור המסוקים, ליכולת השטח
הכוחות. עם ישיר וקשר

והרצאות הדרכות ניתנו השנה, במהלך .
וטייסיה, היחידה פיקוד ידי על רבות
להגביר מנת על במשטרה, רבים לפורומים
יחידת עם וההיכרות המודעות את

המסוקים.

המשטרה לכלל 2  אוויר סיירי קורסי 4 בוצעו .
המיוחדות. ליחידות ו2 בוגרים) 45 (סה"כ
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בפשיעה ולחימה חקירות
גם ניכרת הפשיעה, בנפח גידול של זו מגמה
בשנת ישראל. למשטרת המדווחת בפשיעה
פליליים חקירה תיקי 316,970 נפתחו ,1996

תביעה. אי תיקי 118,4981

הן בפשיעה, החרפה חלה ,1996 שנת במהלך
בוצעו הפליליות העבירות במורכבות. והן בכמות
תחומי מרבית בעבר. מאשר יותר רב בתחכום
עבירות הובאות, סמים, עבירות כגון: הפשיעה
מחשב, באמצעות שבוצעו ועבירות כלכליות
מערך בפני והציבו יותר, למורכבים הפכו

להתמודדות. גבוה רף בפשיעה, הלוחמה

7)1*00 17/0
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מגמת הסתמנה זו בשנה רכב. גניבות .
למרות וזאת הרכב, בגניבות רצופה עלייה
פיגועי בעקבות הפסחים, על הסגר ה0לת
שנת של הראשונים בחודשים שהיו הסרור

.1996

בשנה  מסוכנים בסמים ושימוש סחר .
בסמים סחר תיקי 5,715 נפתחו החולפת,

בסם. שימוש תיקי 8,821 וכן מסוכנים,

,1996 בשנת  בפשיעה עולים מעורבות .
העולים במעורבות עלייה מגמת ניכרה
(1990 משנת ארצה שעלו (עולים החדשים
שבוצעו העבירות מכלל %16.2  בפשיעה
13.29'0 לעומת היהודית, האוכלוסייה ידי על
בול0 ביסוי לידי באה זו מגמה .1995 בשנת
מוסר בעבירות הסמים, עבירות בכלל במיוחד
ניתן אלו בעבירות כלכליות. ובעבירות
למעלה של עלייה מגמת על להצביע
מעורבותם לעומת העולים במעורבות מ0'509

.1995 בשנת

הפשיעה: במגמות לציון הראויות נקודות
חמורה ופשיעה אלימות עבירות .

בגין תיקים 24,445 נפתחו השנה, במהלך
אלימות. עבירות

בתחום היו האלימות עבירות מכלל כ0'209
החמורה. הפשיעה

בשנה  זוג בני בין אלימות עבירות .
(פרסי פ''א תיקי 18,933 נפתחו החולפת
אלימות בעבירות תביעה), (אי וא''ת אירוע)
התלוננה מהמקרים, ב>%77 זוג. בני בין

הבעל. נגד האשה

,1996 בשנת  קטינים נגד עבירות .
נגד בעבירות 15.79'0 של עלייה הסתמנה
העבירות .1995 שנת לעומת קסינים,
תקיפת הין: תיקים נפתחו בגינן העיקריות

בקסין. והתעללות מין עבירות קסינים,

נפתחו ,1996 בשנת  רכוש עבירות .
מכלל כ0'719 המהווים רכוש, תיקי 225,235

שנפתחו. החקירה תיקי
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המשיכה פורנסית לביולוגיה המעבדה האנליטית.
61336רחץ01ק החו3ר0 שיטת בקליטת השנה אף
בדיקות של הבא הדור שהיא (.0.0.ק<, ח0ו6301!:1

.(0.1^1.^.) הדנ"א באמצעות אדם בני לאפיון
ציוד ורכשה שיפוץ עברה המסמכים מעבדת
וברמת השסרו ברמת זיופים לגילוי משוכלל
להעביר נדרשה אף המעבדה המעבדה.
הגבולות. ביקורת מערך לכל השתלמויות
המערכות בקליטת המשיך התנהגות מדור
כן מחשב. בעזרת פוליגרף בדיקות לביצוע
מז"פ אלבום מחשוב החדרת תהליך נמשך
התרחש מרחבי סיוע במדור השטח. ביחידות
לזיהוי יחידה הוקמה נמרץ. פיתוח תהליך
זיהוי על האחראית (זק"א), אסון קורבנות

הנפגעים.

סביעות לזיהוי 3ה\/, הממוחשבת המערכת
בנוסף זאת גילויים, 840 השנה הניבה אצבע,
מקומיים, באוספים שנעשו גילויים לכ2,100

הידנית. כשיטה

הפלילי הזיהוי
הפלילי הזיהוי עבודת הושפעה ,1996 בשנת
לכנסת, הבחירות כמו שונים, מאירועים
הראשונים בחודשים שארעו הקשים והפיגועים
בעול נשא הפלילי הזיהוי מערך השנה. של
הגדולים. האסונות קרבנות זיהוי של העיקרי
רופאי ועם משפטית לרפואה המכון עם בשיתוף
במהירות החללים כל זוהו מתנדבים, שיניים
טיפלה שבהם הכללי התיקים מספר ובדייקנות.
לכ30,000, הגיע פלילי לזיהוי המחלקה השנה
אצבע, סביעות בהשוואת כ8,000 מתוכם
כ600 ועוד הפוליגרף במעבדות בדיקות כ760
הניידות. המעבדות טיפלו שבהם פשע, אירועי
תיקים ב21,438 השנה טיפל המוצגים משרד
המעבדה טיפלה מתוכם הללו. התיקים כל מסך
לעומת תיקים ב14,772 (סמים) האנליטית
לעומת 0י20.59 של עלייה  אשתקד 12,263
מגמת נמשכה האחרונה, בשנה הקודמת. השנה
במעבדה העבודה תהליכי של המחשוב

7??6  1?81< ^ץ /,£:$//;/ / 2)^ 9ל.2 כ/י
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נעדרים איתור
השנה במהלך השקיעה ישראל משטרת
לחיק והחזרתם הנעדרים באיתור רבים מאמצים
מתקבלות הנעדרים על ההודעות משפחותיהם.
האיכון ופעילויות דיחוי, ללא המשטרה ביחידות

האירוע. לנסיבות בהתאם מתבצעות
על הודעות 3,330 התקבלו ,1996 בשנת
1,250 בגירים, על הודעות 1,690 מתוכן: נעדרים,
קשישים, על הודעות 232 קטינים, על הודעות
תיירים על הודעות 89 חיילים; על הודעות 46

בחו''ל. השוהים ישראלים על הודעות ו23

314 מהנעדרים. %99 אותרו השנה, במהלך
התקשורת. באמצעי פורסמו נעדרים על הודעות
לפני החל בהם שהסיפול נעדרים, תיקי 8 נגנזו
התקבלו סיום. לכלל הגיע ולא שנים מ5 יותר
וחלקי גופות (חיים, אלמונים על הודעות 148

זוהו. מרביתם גופות),

מדיניות  נוער בני בקרב אלימות .
נגד אישום כתב להגיש שיש היא המשסרה

קשה. אלימות בעבירות החשודים קטינים

קיימת  בסמים נוער בני מעורבות .
קטינים. שביצעו הסמים בעבירות עלייה
עבודת של תוצר השאר, בין היא, זו עלייה
במשך הנוער יחידות ידי על שבוצעה חשיפה

השנה.

עולים נוער בני של בפלילים מעורבות .
במעורבותם על"ה ק"מת ,1990 שנת מאז 
זו מגמה בפשיעה. עולים נוער בני של
לעובדי השתלמות נערכה השנה. גם נמשכת

הג'וינט. בשיתוף בנושא, נוער

בקטינים פגיעה בנין חקירות .
בהיקף העלייה נמשכה  במשפחה

זה. פלילי בתחום והחקירות הדיווחים

הארצי המסה פקודת פורסמה ,1996 בשנת
קטינים, עם המשסרה עבודת  14.01.05
האתיקה וכללי המשסרה מדיניות את המפרטת
ב''רשומות" פורסמה הפקודה בקטינים. בטיפולה

.1996 מאי בחודש

2(^ן//ל' //^ג.'^  /2ל'"^ 0>7"ל
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ותואמו, פותחו שונות. פיקוד ברמות הסיור, ומגזר
שיתוף דפוסי השטח, וביחידות הארצית ברמה

רווחה. וגורמי משטרה תחנות בין פעולה

התקיימו זה, בנושא הכולל החברתי העניין בשל
עבירות נפגעי מדור בהשתתפות הדרכה פעולות
עובדי ובהם רבים, משטרתיים  חו'> וגורמים
אישור ניתן ועוד. אקדמיה גורמי שופטים, רווחה,
לטיפול ערביות, חוקרות להבאת עקרוני
במגזר נשים נגד מין ועבירות אלימות בעבירות
שוטרים הוקצו התחנות, מן בחלק הערבי.

בלבד. זה בנושא לטיפול

מחשוב
הפיתוח, מגמות נמשכו החולפת, בשנה
המידע מערכות של וההדרכה הבקרה

החקירות. מערך שבאחריות הממוחשבות

רכוש מערכת הטמעת בנושא ניסוי נערך
בתחנת ניסוי נערך וכן הצפוני, במחוז
הקודמים, העבודה תהליכי להמרת רחובות,

ממוחשבים. עבודה בתהליכי

המרשם בתחום בפניות, הטיפול נמשך
הפלילי.

אסטרטגי תכנון
מהתכנון הנובעות מטה בעבודות הוחל
וארגון בחקירות בתיעדוף הקשור האסטרטגי,

יאח"פ.

חמורים פשעים חקירת
(יאח"פ) חמורים פשעים לחקירת היחידה
החקירות בתחום תפקידה את לבצע המשיכה
מיוחדות פשיעה תופעות של והמודיעין
מגבולות החורגות עבירות וחקירת וחמורות,

עבירות נפגעי
נפגעי בתחום לטיפול יחידה הוקמה השנה,
הטיפול בנושא רבה פעילות התקיימה עבירות.
שבאה זוג, בני בין אלימות בעבירות המשטרתי
בתחומים כוללת, חברתית בהיערכות ביטוי לידי
נוספת, פעילות נעשתה ועוד. רווחה חקיקה, כגון:
עבירות. בנפגעי המשטרתי הטיפול בתחום
השונות, ברמות הדרכה פעולות ומוסרו התקיימו
ארצית ברמה עיון ימי ייחודיות, השתלמויות כגון:
החקירות מגזר ובהם שונים למגזרים ומקומית,

י^"*> +<£'"£ *^/י  2^3א ?י] <*///'/£
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 לישראל מטורקיה סמים הברחת
טורקיה, למשטרת שהועבר מידע עפ"1
ישראלים, 2 שם המנסרה עצרה
המשיכה יאח"פ הירואין. ק''ג 1 כשברשותם
בחקירה שולחיהם. את בישראל לחקור
הוגש החשודים, נגד לכאורה ראיות נאספו

עתה. מתנהל והמשפט אישום כתב

הבינלאומית לפשיעה דגש מתן תוך המדינה,
חוזקו זו, בשנה ציבור. אישי של עבירות וחקירת
המודיעין, ומפלג הבינלאומית הפשיעה מפלג
ובעל ישימה והשכלה רקע בעל אדם בכוח

זרות. בשפות שליטה
בשנה שטופלו נבחרות פרשיות להלן

ביחידה: האחרונה
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בעקבות  בספורט ההימורים פרשת
לא בהימורים החשודים ספורטאים על ידיעות
הושגו במהלכה אשר חקירה, נפתחה חוקיים,
חוקיים בלתי הימורים בתי קיום על ראיות
הועברו החקירה תיקי בהם. שהימרו ושחקנים
אישום כתבי להגיש בהמלצה לפרקליטות,

מהשחקנים. וחלק ההימורים מארגני נגד

חקירה היחידה יניהלה מתפקידיה, כחלק
בשיתוף ביטחוניות, בעבירות תיקים במספר
בגין תיקים ביניהם נוספים, ביטחון גורמי עם
נגד אישום כתבי הוגשו שבהם ריגול,

החשודים.

לחקירת המפלג הקמת עם  דין חיקורי
של מספרן עלה הבינלאומית, הפשיעה
שהגיעו בחקירה, ולסיוע דין לחיקורי הבקשות
בנוסף וזאת בחו"ל, אכיפה מגורמי ליחידה
נאצים. פשעי בנושא בחקירה לסיוע לבקשות
בקשות כ30 ביחידה נחקרו זו, שנה במשך
מדינות. מ13 חקירתי ולסיוע דין לחיקורי
לתדמיתה תורם אלו בבקשות הטיפול
סוכנויות בקרב המשטרה, של החיובית

בחו"ל. האכיפה

מודיעיני, באיסוף עסק  המודיעין מפלג
הערכה והבילוש, האיסוף הכוונת כולל
טיפול בתחום אשר הנושאים בכל ומחקר,
ביחידה, שנחקרו העבירות מן רבות היחידה.
הועברו בטרם מודיעיניים, באמצעים נחשפו

הרכב מפלג  וזיופם רכב כלי גניבות
החקירות מבין זה. בנושא השנה גם עסק
נגד החקירה מיוחד לציון ראויה שנוהלו,
בגניבת שעסקו עבריינים, 10 של חבורה
לחלקי פירוקם זיופם, רכב, כלי מאות
למוסכים החילוף חלקי ושיווק חילוף
הפעולה שיתוף נחשף זו בחקירה בישראל.
מיהודה עבריינים לבין מישראל עבריינים בין
כתבי הוגשו החשודים כל כנגד ושומרון.
מאסר לעונשי ונידונו הורשעו חלקם אישום.

שנים. 4  3 של

קבוצות נגד חקירה התנהלה  רוסי" "רומן
העמים, חבר ארצות יוצאי מרביתן עברייניות,
פליליות" "קריירות באר'> לפתח שהחלו
החקירה במהלך השונים. הפשע בתחומי
של עבירות ונחשפו חשודים עשרות נחקרו
ישראלית אזרחות של כדין שלא קבלה
משירות פטור השגת ישראליים, ודרכונים
החקירה וכיו"ב. שוחד עבירות בצה"ל,
שיתוף תוך מדינות, מספר פני על התפרשה
רוסיה, מאירופה, אכיפה רשויות עם פעולה

והונגריה. שווי'ןי
משותפת בפעילות הוחל החקירה בעקבות
מן לגרש שתכליתה הפנים, משרד עם
כניסה להתיר לא או אזרחות לשלול האר'>,
את שקיבלו הוכח אשר חשודים, של לארץ,
מעורבים שהם או כדין שלא אזרחותם

בחו"ל. בעבריינות
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הברחה  מהארץ יציאה מעוכבי הברחת
תשלומי תמורת יציאה, מעוכבי של מהארץ
היתר, בין הכוללת, מבריחים, לרשת שוחד
 פרסי וחוקר מחיפה גבולות ביקורת שוטרת
שנחשף נוסף הברחה נתיב בדימוס. ניצב סגן
בוליביאנ"ם בדרכונים שימוש הוא בחקירה
תמורת ארצה ש''יובאר ודיפלומס"ם, רגילים
והועבר נחקר התיק דולרים. אלפי עשרות

לפרקליסות.

שהיו פרשה נחקרה  "הפועל" "מרכז
"הפועל" מרכז דירקטוריון יו"ר בה מעורבים

"הפועל". ומנכ"ל

ו"קרן האיסלמית" ההצלה "ועד
עמותות כי החשד נחקר  הקדושה" האדמה
בחו"ל, ממקורות המגיעים כספים מעבירות אלה
פיגועי שביצעו החמאס, חללי למשפחות

לפרקליסות. הועבר התיק בארץ. התאבדות

הונתה ציבורית חברה  גמל קופות הונאת
הפועלים, ובנק לאומי בנק של הגמל קופות את
בכך וגרמה כוזבים, חיוביים מאזנים בהצגת
החברה. במניות הגמל קופת של להשקעה

לפרקליסות. והועבר נחקר התיק

ריקון  כרמל" "שטיחי תשלובת קריסת
לידיים והעברתם ונכסים מכסף התשלובת

לפרקליסות. והועבר נחקר התיק פרסיות.

גורמים של משותפת חקירה  האוויר חיל
מרמה בפרשת הביטחון, ובמשרד בצה"ל
ומשרד האוויר חיל ממחסני ציוד במכירת
פרטיות, חברות מעורבים היו בפרשה הביטחון.
ונחקרו הביטחון משרד ועובדי צה"ל אנשי
וייצוא במרמה מחירים שינוי גניבות, בגין חשדות

לחוק. בניגוד ביטחוני

בבנק גורמים של חקירה  ריאליים תאגידים
חוק להפרת בחשד לאומי, ובבנק הפועלים
תאגידים על שהשתלטו בכך (רישוי), הבנקאות

יחידת בהקמת הוחל זו בשנה גלויה. לחקירה
במעלה, ראשון איסוף כלי שתהווה עיקוב,
ביחידה. המנוהלות החקירות לשיפור ותסייע

הונאה חקירות
את השנה שהעסיקו הבולטות הפרשיות בין

(יאח"ה): הונאה לחקירות היחידה

כפולים החזרים קבלת  בדרום עירייה ראש
התפקיד במסגרת שלא הוצאות עבור מהעירייה,
מכספי ש"ח 100,000 העברת העירייה. כראש
של מקורבו עומד שבראשה לעמותה העירייה

אישום. כתב הוכן העיר. ראש

ההסתדרות, בכספי שימוש  ההסתדרות פרשת
בכירים ידי על פריימריס, הוצאות למימון
בכירים לדין הועמדו העבודה. ובמפלגת בהסתדרות
גזבר ההסתדרות, של והחינוך התרבות ממחלקת
לשעבר. הכספים אגף וראש לשעבר ההסתדרות

נחשפה  מידע במאגרי הקשורות עבירות
שהוצאו מידע, במאגרי סחר של תופעה ונחקרה
החברות רשם האוכלוסין, מרשם ממחשבי
הגנת חוק הפרת תוך הבוחרים, ופנקס
בתקליטורים, נמכרו המידע מאגרי הפרסיות.
מחשבים איש נגד אישום כתב הוגש כדין. שלא

אלו. מידע במאגרי שסחר

של תופעה ונחקרה נחשפה  בפלטים סחר
של המידע מאגרי מתוך מידע, בפלטי סחר
המשטרה. של הפלילי והמרשם המס שלטונות
ושוטרים, מתווכים מס, פקידי ונחקרו נעצרו
פרסיים. לחוקרים המידע מאגרי את שמכרו

לפרקליטות. והועבר נחקר התיק

דובר נחקר  התחבורה משרד דובר חקירת
בהיקף שוחד, בקבלת החשוד התחבורה משרד
פרסום, ממשרדי שקלים אלפי עשרות של
התחבורה משרד של תדמית חוברות שהפיקו
מתפקידו. הודח הדובר אחרים. תחבורה וגופי

לפרקליטות. והועבר נחקר התיק
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של יותר יעילה הפעלה לצורך וסובה, מקצועית
בתחנה. המבצעי הכוח

ישראל במשטרת מודיעין גורמי בין הקשר הודק
בתחומי ובחו"ל, באר'ןי המודיעין קהיליית לבין

המאורגנת. והפשיעה הסמים הטכנולוגיה,

הש0ח ביחידות הטכנולוגיים המערכים שופרו
סביב האבסחה אמצעי תוגברו הארצי, ובמסה
להנצחת נוספים מתקנים ונבנו הבית הר

המשטרה. ביחידות חקירות,

בנושא האסטרטגי הצוות פעילות בעקבות
מהחקירות המודיעין הפרדת על הוחלט מודיעין,
הוחל .1997 שנת לקראת מודיעין, אגף והקמת
שירות הנותן נפרד, כאגף לפעילותו בהיערכות
המבצעים. אגף ולתחום החקירות אגף לתחום

משותפת (חקירה הנ"ל לחוק בניגוד עסקיים,
ישראל). בנק עם

חשד נחקר  הקיבוצים חובות הסדר
ומניות מט"ח הבריחו הארצי בקיבוץ שבכירים
החובות. הסדר קיום את להכשיל במטרה לחו"ל,
עשרות של בהיקף מרמה, בעבירות מדובר
בתאגיד, מנהלים בעבירות שקלים, מיליוני
במרמה דבר קבלת אמונים, והפרת מרמה

תאגיד. במסמכי כוזבים ורישומים

של הונאה פרשת נחקרה  ההשקעות מרכז
ההשקעות, מרכז את שהונו מפעלים, יזמי

שקלים. מיליוני עשרות של בהיקף

ביטוח, בחברת שבכירים חשד  ביטוח פרשת
במאזני חיים ביטוח עתודות להקטנת גרמו
תוך כוזבים, כספיים דוחות ולפרסום החברה
הוגש והמבוטחים. המשקיעים בציבור פגיעה
שהורשע. החברה, אקטואר נגד אישום כתב

נוספים. אישום כתבי הגשת צפויה

"מסד" בבנק שבכירים חשד  "מסד" בנק
לקשיים שנקלעה לחברה, אשראי למתן פעלו
המחאות בהחזרת החברה עם פעולה ושיתפו

לפרקליטות. והועבר נחקר התיק פגומות.

מנהל ידי על מניות, להרצת חשד  "אריסיי
אישיים רווחים גריפת תוך ההשקעות, מחלקת
נחקר התיק "אררט". לחברת כספי נזק וגרימת

אישום. כתב להגשת והועבר

לאחר ארצה, שנמלט ישראלי נגד חקירה
20 של כספי בהיקף בארה"ב, בנקים שהונה

אישום. כתב הוגש דולר. מיליון

מודיעין
התמקדה המשטרתי המודיעין גורמי פעילות
זאת, עם ציבורי. וסדר פנים ביטחון בנושאי
המודיעין פיתוח בנושאי גם המאמצים נמשכו
הכבדה והפשיעה בסמים הלוחמה הפלילי,

הבינלאומית. הפשיעה ובכללה

הכוללת מרכז, במחוז מרכזית יחידה הוקמה
ומפלג סמים מפלג ובילוש, תשאול מפלג

מודיעין.

פרוס והוא הורחב, בחו"ל המשטרה נציגי מערך
את להאריך בכך ומאפשר העולם ברחבי כיום
כנגד בלחימה המשטרה, של המבצעית זרועה

בינלאומיות. פשיעה ותופעות סמים יעדי

חבלנית (פעילות הפח"ע בתחום המחקר הורחב
הבינלאומית. והפשיעה הציבורי הסדר עוינת),
המטה, ברמת מחקר, חוליית אורגנה השנה
ובנושאים הבינלאומית הפשיעה בסוגיית לטיפול

החוק. על עבירות של מועדפים

בתחנה. הערכה גורמי מיסוד בתהליך הוחל
בתחנות ההערכה עובדי מערך תוגבר זו במסגרת
מתן יאפשר הדבר תקנים. וויסות ע"י הגדולות
ברמה מידע, מאגרי וקיום מודיעין הערכות
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הקהילתי השיטור
הסמעת של מגוונות פעולות זו בשנה נעשו
נציגי ובקרב אלו בערים האוסרים בקרב הגישה
באמצעות הנחיה, כללה זו פעילות הקהילה.
המלווים קהילתי, לאיסור הארצית היחידה קציני
ומנחים להם מייעצים בערים, הגורמים את
עיון, בימי בסדנאות, ניתנות אלו הנחיות אותם.
הסברה, חומר מתן תוך ובמפגשים, בדיונים
שניתן עבודה דרכי לגבי העולם מרחבי דוגמאות
הצלחת לבחינת ומחקר הערכה וכלי ליישם
הארגוני הפיתוח פעילויות בשסח. היישום
חוליות באמצעות מתבצעות השוסרים והכשרת
נציג התחנה, ממפקד המורכבות ארגוני, פיתוח
(אזרח). ארגוני ויועץ ארגוני פיתוח קצין העירייה,
כאשר נוספות, ערים 16 לתהליך הוכנסו השנה
התהליך ליישום אחראים יהיו המשסרה מרחבי
הפיקוד לסגל הכשרות נערכו כך, לצורך בעתיד.
על התמקדות תוך ובמחוזות, במרחבים
לכיש ומרחב הנגב מרחב מרחבים: 4
ומרחב במרכז שרון מרחב בדרום,

בצפון. העמקים

של מודלים פיתוח
לשיטור עבודה דרכי

קהילתי
קהילתיים מודלים כ15 פותחו
קהילתית,  מערכתית שיסור לפעילות
איכות ובעיות תופעות עם להתמודדות
מגוון כוללים אלו מודלים בערים. חיים
ואלימות זוג בני בין אלימות נושאים:
שימוש שכנים, סכסוכי במשפחה,
פרועה נהיגה רעש, בהם, וסחר בסמים
במוסדות עבריינות מניעת נוער, בני של
הדגש עבירות. בנפגעי ותמיכה חינוך
על הוא המוצעות העבודה דרכי בכל
והמוסדות הארגונים בין שותפות
משותף ניצול תוך בקהילה, הרלוונטיים
בקהילה. הקיימים המשאבים כלל של
עבודה דרכי ויושמו פותחו בנוסף,

לאזרח: המשסרתי השירות לשיפור

המשסרה, בתחנות שירות מרכזי .
השירותים את לרכז שמסרתם
אחד, במקום השונים המשסרת"ם
מספר גם ונעימה. נינוחה באווירה
שירות למתן נערכו תנועה לשכות

לאזרח. ומרוכז נוח

(מש"ק) קהילתיים" שיסור "מרכזי .
באשדוד, תקווה, (בפתח בשכונות
שמטרתם וברמלה), לציון בראשון
ונגיש נוח משטרתי שירות לתת
בהגעתו צורך ללא לאזרח, יותר

מרוחקת. לתחנה

המשסרה פיקוד ידי על התקבלה כשנתיים, לפני
שיטור  חדשה שירות תפישת לאמין החלטה
של השירות1 הפן את מדגישה זו גישה קהילתי.
לצורכי יותר קשובה להיות כוונתה ואת המשטרה
להם, הניתן השירות את לשפר התושבים,
ולפעול המשטרה, עבודת בתכנון לשתפם
של תופעות וצמצום מקומיות בעיות לפתרון
מוסדות המקומית, הרשות עם יחד פשיעה,

הקהילה. ונציגי המקומיים הציבור

הקהילתי השיסור יישום
בערים

ב"שום עוסקת שהמשטרה השנ"ה השנה זו
"שום לאחר השונות. בערים הקהילתי השיטור
הראשונה, השנה במהלך ערים ב5 התהליך
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זהירות בנושא הקהילתית, בטלוויזיה חיים
כ100,000 דרכים. תאונות למניעת בדרכים,
בנושא. וציורים סיסמאות שלחו נוער ובני ילדים
מפקדי בעיקר שונות, בדרגות משטרה מפקדי
באמצעי הופעה בנושא הכשרה קיבלו תחנות,
בעברית, ודפדפות חוברות הוכנו התקשורת.
עקרונות את המסבירות ובערבית, באנגלית
לשיטור "זרקור של גליונות 2 הקהילתי, השיסור
וחוברת לערים קיר ללוחות כרזות קהילתי",
5 בישראל. הקהילתי השיסור יישום על באנגלית
"מראות המשטרתי העת כתב של גליונות
שוטרי לכלל והופצו זו, בשנה הופקו המשטרה"
כנסת, (חברי חוץ ולגורמי ישראל משטרת
ועוד). אקדמיה אנשי עיתונים, מערכות שופטים,
קהילתי, לשיטור היחידה של יזומה דוברות
לפרסומו הביאה המשטרתיים, הדוברים בשילוב
והארצית המקומית בעיתונות כתבות עשרות של
אלו בכתבות האלקטרונית. התקשורת ובכלי
בתחום והקהילתית הארצית הפעילות נסקרה
השיטור בנושא שונות כתבות הקהילתי. השיטור
כולל מקצועיים, עת בכתבי שולבו הקהילתי
שלו אחד שגיליון אנוש", "משאבי העת כתב

הקהילתי. לשיטור הוקדש

והערכה מחקר
החל העברית באוניברסיטה לקרימינולוגיה המכון
הקהילתי השיטור על רבשנתי הערכה במחקר
השיטור מיושם בהן הערים, 21 מתוך ערים ב6
התהליך לבחינת מחקרי כמדגם הקהילתי,
הפועל מחקר, מדור הוקם ביחידה ויישומו.
היחידה, לשימוש מגוונים הערכה כלי לגיבוש
על קהל דעת סקרי כמו והערים, התחנות
מהשירותים הרצון ושביעות המשטרה פעילות
תפיסת לבחינת שונים ושאלונים המשטרתיים
תוצאות האזרח. ושל השוטר של התפקיד
המשטרה, לתחנות מופצות והסקרים המחקרים
ולצורך התהליך התקדמות אחר מעקב לשם

הנדרשים. במקומות השירות שיפור

ישראל משטרת תזמורת
שונים, מופעים התזמורת ערכה האחרונה בשנה
הקהילה את לקרב במגמה הארץ, רחבי בכל

למשטרה.

לחינוך מודלים מופעלים תיכוניים ספר בתי ב2
דרכים, ותאונות סמים אלימות, למניעת
שיתוף תוך הספר, בתי מנהלי הם כשהמובילים
התכנית ותלמידים. הורים מחנכים, של מלא
שנות 4 לאורך שונים, דגשים ובעלת מודולארית
ספר בתי ב5 הספר. בבית התלמיד של הלימוד
וקרימינולוגים* משטרה לימודי "מגמת מופעלת

המשטרה. בסיוע בגרות, בחינת לקראת

ארגונית תוך תמיכה
היישום בתהליך

השיטור להטמעת המשטרה פעילות במסגרת
ניתנות המשטרתיים, הספר בבתי הקהילתי
עבודות מוטלות וכן בנושא והרצאות הדרכות
הועברו שונות והכשרות עיון ימי החניכים. על גמר
דרכי גיבוש לצורך ומרחבים, מחוזות למפקדי גם
הפיקוד ידי על התהליך הובלת ולקראת עבודה
משטרת של האסטרטגי הפורום בשילוב בשטח.
הערכה במדדי לשימוש הצעה פותחה ישראל,
של רצון שביעות כגון המשטרה, ליחידות חדשים
יעדי קביעת או המשטרה משירותי הקהילה
יעדים השגת ומדידת הקהילה עם יחד התחנה
ה"שום לבחינת מיוחד צוות הוקם בהמשך. אלו
עירוניים שוטרים שבו חדש, מודל של האפשרי
ע"י יופעלו אך העיריה, מתקציב ימומנו
בעיריית ינוסה זה דגם ובאחריותה. המשטרה

הקרובה. בשנה רעננה

בארץ ארגונים עם קשרים
ובחו"ל

עבודה קשרי יצירת על השנה הושם מיוחד דגש
אקדמיים מחקר ומוסדות ארציים ארגונים עם
לתהליך. מניסיונם לתרום יכולים אשר ואחרים,
הבאים: הגורמים עם משותפות הכשרות נערכו
העבודה, משרד של קהילתית לעבודה האגף
ראש משרד של ולמצוינות לאיכות היחידה
של המנכ"לים פורום עולים, ארגוני הממשלה,
מכוני המתנ"סים, חברת המקומיות, הרשויות
וגורמי השונות האוניברסיטאות של קרימינולוגיה
לאיסוף מידע מרכז הוקם אחרים. ומידע מחקר
היישום שיטות על העולם, מכל אינפורמציה
לניתוחו, הקהילתי, השיטור של וההפעלה
המובילים עם קשרים נוצרו ולהפצתו. להערכתו
השנה שוטף. מידע להחלפת זה, בתחום בעולם
תחנות למפקדי בעיקר השתלמויות, 5 נערכו
 הנושא את אצלם המיישמים ומרחבים
ובארה"ב, בקנדה באנגליה, בהולנד, בסקוטלנד,
וליצור בחו"ל העשייה את מקרוב להכיר במטרה
בעולם המובילים עם שוטפים עבודה קשרי
ערים במספר ביקור ערך המפכ"ל זה. בתחום
השיסור את המיישמות ובארה"ב, בקנדה

הקהילתי.

ותקשורת הסברה
לצוותי הכשרה תכנית לראשונה הוכנה זו, בשנה
שידורים 3 נערכו בעקבותיה קהילתיים, תקשורת
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התנועה מערן
(מתנ"א) ארצית תנועה משטרת

רמלה), בעיר (ממוקמת ארצית יחידה
אכיפה לפיקוח, הבינעירוני בתחום הפועלת
צפוני, המחוזות: בתחומי תנועה והכוונת

ודרומי. מרכז

(עת"ן) במחוזות התנועה ענפי
מחוז. בכל התנועה פעילות על אחראים

 (לת''ן) במרחבים התנועה לשכות
בתחומי דרכים תאונות בחקירת עוסקות
הערים בתחומי תנועה ובפיקוח המרחב

והיישובים.

באכיפת עוסק ישראל במשסרת התנועה מערך
בהבאת דרכים, תאונות בחקירת התנועה, חוקי
בנושאים והסברה הדרכה ובמתן לדין עבריינים
התנועה מערך אורגן ,1995 שנת בשלהי אלו.

כלהלן: , מחדש ישראל במשטרת
על אחראי  (מנ"ת) ארצי תנועה מינהל .
התנועה מערך לכלל מדיניות קביעת
ופיקוח. תיאום הנחיה, כולל ישראל, במשסרת

מחלקה  (מת"ן) התנועה מחלקת .
מקצועית להנחיה הארצי, במסה מקצועית
דרכים, תאונות חקירת בתחום ופיקוח
ותיאום משפסי ייעוץ תנועה, פעילות אכיפה,
במשסרת התנועה יחידות כל של תביעות

ישראל.
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הופצה השנה,  תנועה והזרמת הכוונה
תנועה ולהזרמת להכוונה ארצית פקודה
הפקודה לערים. ובכניסות הבינעירוניים בכבישים
וכוללת מתנ"א למפקדת המחוזות בין תואמה
הכוונת מבוצעת שבהן קבועות, נקודות כ80

ואחה"צ. הבוקר בשעות התנועה

מפגעי בנושא פקודה הוכנה  תנועה מפגעי
יחידות עם מתואמת מסה עבודת לאחר תנועה,
מפגעי כל את מסכמת הפקודה השסח.
סדרי קביעת תוך ומחתי, ארצי בחתך התנועה
בתיאום  המפגעים בתיקון לטיפול עדיפויות,
התנועה, לנושא אסטרטגי צוות הוקם מע"ץ. עם
עקרונות המערך, של הארגוני המבנה לבחינת
בעתיד לשיפור ומגמות תהליכים הפעלתו,
התנועה, במערך קצינים כנסי 2 נערכו השנה

ארצי. תובעים וכנס ארצי בוחנים כנס

מהירות בעבירות הקנסות הוגדלו  חקיקה
באור נסיעה של העבירה נוספות; ובעבירות
1,000 של (קנס משפט לברירת הפכה אדום
אשר המשטרה, של יזמתה פרי אלו כל  ש"ח)

התחבורה. שר ידי על ואושרה אומצה

ונפגעים תאונות
דרכים, תאונות 25,447 ארעו ,1996 בשנת
ירידה חלה השנה, איש. כ45,400 בהן שנפגעו
513  קודמת שנה לעומת ההרוגים במספר
של ירידה  קודמת בשנה 553 לעומת השנה,
 קשה הפצועים במספר ירידה חלה כן .7.296
 1995 בשנת 3,983 לעומת השנה, איש 3,501
למעלה נרשמו ,1996 בשנת .12.196 של ירידה
דוחות 400,000  מתוכם תנועה, דוחות ממיליון
(מתנ"א). הארצית התנועה משטרת ידי על
התנועה, למערך הפעלה פקודת הופצה
ואת וארגונו המערך מבנה את המגדירה
על מתבססים אלו עקרונות ההפעלה. עקרונות
הדרכים, תאונות מניתוח הנובעת יזומה, פעילות
והערכה. וממחקר הסטטיסטיים, מהנתונים
ומתן הסברה בשילוב מתבצעת זו פעילות
של תכנית והופצה גובשה כן לציבור. שירות
הדרכים. בתאונות למאבק לפרוייקטים הצעות
הפעלה לשיטות בעיקרה, מתייחסת התכנית
אמצעי והטכנולוגיה, האדם כוח בתחומי ואכיפה
זו תכנית והסברה. מחקר והרתעה, בולטות
שהוקם המנכ"לים צוות לעבודת בסיס היוותה

0^0) 92ל.י0/ט <*/;//£<*

87 88 89
90 91"^ ' ' *£ץ1*. 0ו7יכ ו 1

*£/;/>ל*'?/;'/^/^/*. 0^

של רחבה הדרכה תכנית בוצעה  הדרכה
והשתלמויות. עיון ימי שכללה התנועה, מערך
השתלמות ימי מ2,000 למעלה קוימו השנה,
עיון ימי במסגרת התנועה, מערך לאנשי והדרכה
הספר בבית תנועה בוחני קורס נפתח יומיים. חד
חניכים, 36 בהשתתפות בשפרעם, הארצי
הבוחנים ל160 משמעותית תוספת המהווים
אופנועים יחידת הוקמה במערך. הפועלים
10 מהם אופנועים, 18 מונה היחידה במתנ"א.
כן ברמלה. מתנ"א במפקדת וממוקמת חדשים,

ליחידה. הפעלה פקודת הופצה

המשרד חלק בו ונטלו הממשלה ראש ידי על
משרד התחבורה, משרד פנים, לביטחון
וגורמים הסביבה לאיכות המשרד המשפטים,
מבצעי בוצעו דצמבר,  יולי בחודשים נוספים.
וכלי שוטרים תוספת חייבו אשר מוגברת, אכיפה
וסמויה גלויה בצורה שהופעלו שכורים, רכב
הבולטים מהמבצעים והבינעירוני. העירוני בתחום
העצמאות יום חגים, מבצע השנה: שבוצעו
ואישים מחו"ל אח"מים ליווי סילבסטר, ומבצע
לחורף"; רכבך "הכן מבצע מאובטחים; ישראלים
בדגש יזומים ומבצעים הלימודים שנת פתיחת

וטרקטורונים. אופנועים משאיות, על
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מטה עבודות
 אזרחיים גורמים עם פעולה שיתוף
הגורמים עם הפעולה ושיתוף הקשרים הודקו
וביניהם: התנועה, בתחום הפועלים הציבוריים
מע"ץ הבטיחות, מינהל התחבורה, משרד
מסה, עבודת בוצעה זו, במסגרת החינוך. ומשרד

גורם. לכל מותאמת עבודה תכנית להכנת
מיסוד הבאים: בנושאים מסה עבודות נערכו
שליטה מרכז התנועה, מערך של המסה שגרת
 רמזור מצלמות פרוייקט ארצי, ומידע
רמזור מצלמות 50 רכישת מתוכננת במסגרתו
כך הפעלה, עמדות 350 והקמת נוספות
עמדות כ400 להפעיל יהיה ניתן 1997 שבשנת
האר'>, ברחבי מרומזרים בצמתים הפעלה
 הבינעירוניים בכבישים מהירות אכיפת פרוייקט
במסגרתו נייחות, מהירות מצלמות להפעלת
אכיפה פרוייקט עמדות, 70 ויוצבו יירכשו
התמקדות  הבינעירוניים בכבישים ממוקדת
ק"מ בכ700 מוגברת, ואכיפה בנוכחות
מכלל כ0'239 המהווים הבינעירוניים, בכבישים
מכלל 0'>י57 בהם מתרחשות אך הכבישים,
30 של תוספת כולל הפרוייקט הדרכים. תאונות

רכב. כלי 251 שוטרים

טויוסה מסוג חדשים רכב כלי 44  אמצעים
בהשתתפות חגיגי, בטקס למתנ"א השנה נמסרו
וסופקו נרכשו והמפכ"ל; פנים לביטחון השר
מדפסות 33 מסופים, 59 התנועה ליחידות
שכלל: אלקטרוני ציוד נרכש נוספים, ואמצעים
5 לייזר), מהירות (מד ממל"ז מכשירי 22
רווח (מד מרו"ם מכשירי 4 מולטנובה, מכשירי

רמזור. מצלמות 13 ומהירות),

וקרן בדרכים לבטיחות המינהל סיוע
באמצעות התחבורה משרד  הבטיחות
הבטיחות, וקרן בדרכים לבטיחות המינהל
אמצעים ברכש, למשטרה תקציבית מסייעים

התנועה. מערך ואחזקת
התנועה מערך במסגרת  האזרחי המשמר
תנועה (יחידת ית"ם מתנדבי כ3,000 משולבים
מוגדרות, תנועה במשימות הפועלים מיוחדת),
ואכיפה. נוכחות והזרמתה, תנועה הכוונת שעיקרן
ופועלים התחנות ידי על מגויסים המתנדבים
מתקיימת והלילה. הערב בשעות בעיקר במדים,
אגף ובין התנועה מינהל בין מטה עבודת
הית"ם, של הארגוני המבנה לבחינת המשא"ז,

והבינעירוני. העירוני בתחום פעילות לצורך
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אוטומטית אלקטרונית אכיפה פרוייקט

המשטרה נערכת דרכים, בתאונות במלחמה ההתמודדות להגברת המאמצים במסגרת
זוהי אוטומטית. אלקטרונית אכיפה פרוייקט באמצעות משמעותי, באופן האכיפה להגברת

מתקדמות. טכנולוגיות באמצעות האוטומטית, האכיפה לשכלול מערכתית, תכנית

תנועה: דוחות של אוטומטית לאכיפה המערכת מאפייני

ארם). יד מגע (ללא מאוישת בלתי הפעלה <

מוגדר. באזור התנועה, עבירות של אוטומטי זיהוי נ

דיגיטלי. באופן התנועה עבירת הנצחת ר

העיבוד. למרכז ההנצחה ממקום תקשורת, בערוץ שיגור, .
התנועה. עבירת נתוני פיענוח ,

האזרח. לבית ושיגורו העיבוד במרכז תנועה עבירת דוח הפקת ■>

בלבד: עבירות סוגי לשלושה אוטומטיות, אכיפה מערכות באמצעות דוחות נרשמים כיום,
תורחב בעתיד, מרחק. שמירת ואי מופרזת במהירות נהיגה אדום, באור בצומת נסיעה
זכות מתן אי עצור, לתמרור ציות אי לבן, קו מעבר גם. בה וייכללו העבירות קבוצת

רגל. להולכי קדימה זכות מתן ואי לרכב קדימה
אינה דיגיטלית, אינה היא אדם, בכוח שימוש מחייבת עדיין האוטומטית האכיפה כיום,

ידנית. נעשים והרישום הפיתוח וגם עיבוד למרכז מקושרת

הבאים. המרכיבים על מבוססת תהיה הנדרשת המערכת
תנועה, ציר לאורך יותקנו האמצעים  אוטומטית לאכיפה אלקטרוניים אמצעים
מוגדר. מטרה אזור לאורך העבירה), והנצחת (זיהוי אוטומטית אכיפה יאפשר אמצעי כל

חיצונית. לתקשורת ממשק יכילו האמצעים
בזק, קווי או אלחוטיים ערוצים של תקשורת תשתית תוקם  תקשורת תשתית

העיבוד למרכז האכיפה מאמצעי מידע העברת שתאפשר

ויאפשר אותו יפענח האכיפה, מאמצעי המידע את יקלוט העיבור מרכז  עיבוד מרכז
מענ"א למחשבי מקושר יהיה העיבור מרכז אוטומטי. באופן לאזרח, תנועה דוח הפקת
והנהג). הרכב (פרטי שנאכפה לעבירה הנוגע מידע לשליפת אוטומטי), נתונים עיבוד (מרכז
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ה המחוז

/
±

י/

החשופים היישובים תושבי בעוד אזרחים. ומספר
משטרתית פעילות בהם התקיימה פונו,
הביטחון לתחושת תרמה אשר אינטנסיבית,
האוכלוסייה, לפינוי במקביל הרכוש. ולשמירת
שוטרים, משפחות של מאורגן פינוי התבצע
ב"נעורים", המשטרתית למכללה האזור, תושבי

השוטרים". "קרנות בסיוע טופלו שם

מספר התרחשו השנה במהלך  סדר אירועי
ביניהם שהבולטים המוניות, וקטטות סדר אירועי

ייחודיים מאפיינים
ועד בצפון הגולן מרמת משתרע הצפוני המחוז
הים,  ממערב הם: גבולותיו בדרום. חדרה נחל
 ובדרום וירדן סוריה  ממזרח לבנון,  מצפון

התפר. מרחב

ישראל, מדינת משטח כרבע המחוז של שטחו
גליל חיפה, המרחבים: את כוללת ופריסתו
במסגרת משטרה. תחנות 23 המאגרים ועמקים,
3 ימי, שיסור בסיסי 3 גם מופעלים התחנות,
בגבול מעבר ונקודות בינלאומיים גבול מעברי

הצפון.

לבנון, עם הק"מ 110 בן הגבול לאורך
גבוהה, בתדירות ביטחוניים אירועים מתרחשים
(הרואין סמים ליבוא מרכזי צומת מהווה והוא

לאר'ץ. וחשיש)

למגל, ועד ירדן מגבול המשתרע התפר, מרחב
ביטחוני רקע על לאירועים מקור הוא אף מהווה
וממערב. ממזרח השלום גבולות גם וכך ופלילי,

מדינת מתושבי כשליש מתגוררים המחוז בתחום
(חיפה צפוף אורבני בגוש מחציתם ישראל,
נקלטו בערים הכפריים. באזורים והשאר ובנותיה)

עולים. כ200,000

בו מתגוררים  עדתי בגיוון מאופיין המחוז
המדינה, של הלאיהודיים מהתושבים כ0'709

המחוז. מתושבי כ%40 המהווים

היחידה הקמת הושלמה השנה במהלך  ארגון
היחידות ואורגנו (הימ"ר) המחוזית המרכזית
מפלג ובילוש, תשאול מפלג כולל המרחביות,
משנה תחנת הוקמה מודיעין. ומפלג סמים
של ההפעלה דפוסי ומוסדו בבקהאלגרביה,
כולל המרחבים, בשיתוף במחוז, מג"ב יחידות
(6 (סמ"ג מג"ב לסיירת מג"ב פלוגת הסבת

נטופה. לבית מצפת מג"ב מפקדת והעברת

הפעילות תחומי
ק"מ, 72 לאורך משתרע  התפר מרחב
31 בו נכללים משתנה. ברוחב המחוז, בתחום
וערי כפרים של רב ומספר יהודיים יישובים
מעברו ליישובים מחוברים שחלקם מיעוטים,
ההיערכות במסגרת התפר. מרחב של השני
התפר מרחב מפקדת שוכנה התפר, במרחב
יחידה הוקמה נר, בגן חדש קבע בבסיס במחוז,
עקרונות ומוסרו יזומה לפעילות טקטית
מארבים, תצפיות, סיורים, הכוללים: ההפעלה,

מתוחכמים. באמצעים שימוש כולל

במשך נורו זעם" "ענבי במבצע  זעם" "ענבי
הצפון יישובי לעבר מטל"רים, 577 כשבועיים
דירות כ1,200 נפגעו המזרחית), לגזרה >כ0'659
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ניכרת בעל"ה התאפ"נה השנה  פשיעה
גניבות הרכוש. בתחום בעיקר הפשיעה, בהיקף
העמקים מאזור שסחים תושבי ידי על רכב
הגידול לצד ביותר. הבולס התחום הן וחיפה,
התיקים בכמות ניכרת עלייה חלה בעבירות,
הציבורי. והסדר הרכוש בעבירות בעיקר הגלויים,
יזומה פעילות נמשכה בסמים, המלחמה בתחום
יבואנים של לדין ולהעמדה לחשיפה אינסנסיבית

הרמות. בכל סמים וסוחרי

בכפר חמולות בין ואלים ממושך סכסוך היו
על בנצרת, אלימות והתפרעויות כעביה, הבדואי

הכותל. מנהרת פתיחת רקע
המחוז בתחום  (חמ"ס) מסוכנים חומרים
מאכסנים המייצרים, מפעלים, של גדול ריכוז
בסמיכות וממוקמים מסוכנים חומרים ומשנעים
נערך המחוז בצפיפות. מאוכלסים לאזורים
הגורמים ובשיתוף בתיאום בנושא, לסיפול
הדרכה פעולות ביצוע כולל הרלוונטיים,
בידי איום כלי גם הפך הנושא ותרגילים.
במפעל קשה עבודה בסכסוך המצויים העובדים,

כימיקלים.

זעם" "ענבי במבצע קטיושה מפגיעת פצועה מחלץ סיור שוטר
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המרכז מחוז

*

1
{

*
גניבות של בדגש חמורה, בפשיעה לוחמה 0

וסמים. רכב

דרכים. בתאונות לחימה .
השכלתו כושרו,  השוטר וקידום פיתוח .

ורווחתו.

ייחודיים מאפיינים
בצפון אלכסנדר מנחל משתרע המרכז מחוז
הקו הוא במזרח הגבול בדרום. ראם צומת ועד
חוף רצועות 21 אביב תל מחוז  ובמערב הירוק
ודרומה. לציון ראשון ומאזור דרומה נתניה מאזור

בין טריטוריאלי רצף בהיעדר מתאפיין המחוז
ביניהם. חוצץ אביב תל מחוז כאשר מרחביו,
האחרים. המשטרה מחוזות בכל גם גובל המחוז

אופי בעלי מרחבים 2 במסגרת מאורגן המחוז
בן התעופה נמל יחידת ושרון, שפלה  כפרי
ייחודיים אפיונים בעלת שהינה (נתב"ג), גוריון
ללחימה מרכזית) (יחידה וימ"ר תעופה, לנמל
מהן כזשטרה, תחנות 9 במרחבים בפשיעה.
העין, ראש תחנת  התפר במרחב השנה נוספה

במודיעין. חדשה נקודה והוקמה

כמיליון משרתות במחוז המשסרה יחידות
ב14 המתגוררים נפש, אלף חמישים ומאתיים

מושבים. 1331 מועצות 32 ערים,

נוספים: בולטים ייחודיים אביונים למחוז
בבניית המלווה מואצת, אורבנית התפתחות .
שואבת אבן המהווים רבים, קניות מרכזי

קהל. לריכוזי

כניסת המאפשרת התפר, למרחב קרבה .
מוגברת. פלילית ופעילות כניסה מוגבלי

יהודית  מעורבת אוכלוסייה שבהן ערים .
המהווה ערבי, מגזר של גוש וכן וערבית,

אירועים. בעת תסיסה מוקד

האורך שכבישי כזה הוא המחוז של מיקומו .
עומס ויוצרים דרכו, בהכרח עוברים והרוחב

כבד. תעבורתי
המרכזי, בחלקו ק''מ). 70) ארוך תפר מרחב .
יהודיים. למרכזים קרוב הוא במיוחד, הצר
הרחבה בשלבי מצוי באזור היישובים רצף
הקמת במסגרת וזאת מסיבית, וגדילה
היקף רחב בנייה (פרויקט הכוכבים פרוייקס

התפר). במרחב

1996 לשנת שנקבעו כפי המחוז יעדי
בעיקרם: היו

לצרכים בהתאמה חדשה, היערכות .
עיבוי השלום: הסכמי ועפ"1 המתפתחים
משטרה נקודות והקמת התפר מרחב
להיערכות בהתאם בפריסה חלקן חדשות,
השלום, הסכמי חתימת לקראת המחודשת
הוא היעד כאשר קבועים, במקומות וחלקן
לציבור, השירות שיפור  ושירותים משטרה
(מש''ל) לציבור שירות מרכזי פיתוח כולל

השירותית. המשטרה בתפיסת
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אלפי של ייצור כושר בעלת מכונה נתפסה
שנתפסו, החשודים 2 יום. מידי סם טבליות

מאסר. שנות ל7 נשפטו

בלוד, אקססזי סם טבליות 14,000 תפיסת .
כשברשותו מבלגיה, בלדר נעצר שבעקבותיה
זו פרשייה נוספים. סם כדורי אלפי עשרות

ובחו''ל. באר'> חשודים של למעצר הובילה

(בס"פ) פנים ביטחון
התבצע  במודיעין נפלים פינוי פרוייקט
המחוזי החבלה מערך באחריות אוגוסס, מחודש
מכבי צה"ל, לישראל, הקיימת הקרן ובשיתוף
כל את לנקות  המסרה המקומית. והרשות אש
בנייה, בתהליך הנמצאת מודיעין העיר אזור
למנוע מנת על אחרים. חבלה וחומרי מנפלים
דונם 24,000 של שסח נסרק בנפש, פגיעות

פריסים. כ4,500 ונתגלו

הכותל מנהרת פתיחת לאחר היערכות
בעקבות  ספסמבר) (סוף בירושלים
במחסומים בעיקר המחוז, נערך המהומות,
מיוחדת: בהיערכות התפר, במרחב הצה"ל"ם
במשימות יום בכל עסקו שוםרים 300
השקט בהשכנת התמקדה הפעילות המבצעיות.
באזור מהומות שפרצו לאחר התפר, במרחב
משסרה, קציני 2 נהרגו שם כרם, סול מחסום

קלקיליה. ובאזור

בתחום לנושא, דגש ניתן  מבצעית כשירות
בקליעה מבצעי כושר של במערכת  האישי
כל של תרגול ע''י  היחידתי ובתחום ואימונים,
כולל המחוזיות, המבצעיות מהפקודות אחת

השעה. צורכי עפ''י לעת, ומעת תמידי ריענון

גיוס הגברת על שקד  האזרחי המשמר
יחידת ייחודיים: פרוייקטים ופיתוח מתנדבים
במגזר משא''ז בסיסי הקמת טרקטורונים,
מרחב לאורך חדשים בסיסים והקמת הערבי

התפר.

הפעילות תחומי
ההיערכות במסגרת  קהילתית משטרה
ולקהילה, לאזרח המשטרתי השירות לשיפור
ובכללם: המשטרה, בתחנות שירות מרכזי הוקמו

מרכזים  (מש"ל) לציבור שירות מרכז .
נוח שירות האזרח מקבל שבהם ממוחשבים,

ונגיש.

המשלב  במשפחה אלימות מודל .
ברשויות. הגורמים כלל עם מערכתית עבודה

בעיר  בסמים למלחמה משולב מודל .
הרווחה. גורמי בשיתוף לוד,

הפועל  קרימינולוגיה ללימוד פרוייקט .
ביבנה. התיכון בביה"ס שנים 5 מזה

עם ההתמודדות במסגרת  רכב גניבות
לאיתור היחידה במחוז פועלת זו, חמורה תופעה
שיטות באמצעות אשר (יג"ר), רכב גניבות
כ1,000 של לתפיסה השנה הביאה מתוחכמות,
אשר חשודים, כ250 ולמעצר גנובים, רכב כלי

ונאסרו. נשפטו

(ימ''ח, מרכזית יחידה הוקמה במחוז  פשיעה
מחוזית, בראייה בפשיעה הלחימה את המרכזת
כן במחוז. המודיעיניים הגורמים כל הפעלת תוך
עבירות עם להתמודדות מקצועיות חוליות אורגנו

חמורה. פשיעה

את השנה שהעסיקו הפרשיות בין
בלטו: המחוז,

מכוניתה אשר אשה, היעלמות חקירת .
לאחר דם, כתמי ובה נטושה נמצאה
וחברה בנה שנרצחה. אמה גופת שנמצאה
מודיעינית פעילות ובעקבות נעלמו לחיים
הבן בחו"ל. שהייתם במקום אותרו סמויה,
פעולות מתקיימות האב וכנגד ארצה הוחזר

הסגרה.

עסקה אשר ציונה, בנס מעבדה חשיפת .
במעבדה אקסטזי. הסם טבליות בייצור

■"*.
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אביב תל מחוז

אביב, בתל רווס"ן המלך של ביקורו היה
ינואר. בחודש

נתוני מול הפשיעה היקף בהשוואת  פשיעה
בעבירות 0י99 של ירידה היתה הקודמת, השנה
בתי עסק, לבתי התפרצויות הכוללות; הרכוש
מרכב, וגניבות רשות ללא ברכב שימוש דירות,
ביחידה פרשיות מספר פוענחו השנה, במשך
שודדי פרשיית כמ1; אביב, בתל המרכזית

ייחודיים מאפיינים
אמנם שטחו במהותו. עירוני הינו אביב תל מחוז
הוא אך המשטרה, מחוזות ליתר בהשוואה קטן,
היא בו האוכלוסין וצפיפות דן, גוש ערי על חולש
ח" מרוכזים המחוז, בתחומי בארץ. הגדולה
שעות 24 הפועלים ובילוי, תעשייה מסחר,

ביממה.

הינם במחוז והפשיעה התנועה נפחי יוצא, כפועל
ביטחוני או בטיחותי ציבורי, אירוע וכל גדולים,
בולטים אירועים מיוחדת. משמעות מקבל
גז ובתוכה המשאית התהפכות הי1: זה בהיבט
והתהפכות ''גלילות", בצומת מעובה פחממני
בצומת מסוכנים) (חומרים החמ"ס משאית
של יעיל לטיפול זכו האירועים שדה". "אלוף
פגע. כל וללא יחסית במהירות והסתיימו המחוז

פעילות תחומי
(בט"פ) פנים ביטחון

ידי על חבלני פיגוע אירע ,4.3.96 בתאריך .
בדיזינגוף אביב, תל בלב מתאבד מחבל
.125 ונפצעו אנשים 13 נהרגו בפיגוע סנטר.
בכוחות המחוז נערך האירוע, בעקבות
אירועי למניעת עירנות, ובמשנה מתוגברים
אלפי הוצבו עוינת): חבלנית (פעילות פח"ע
חשודים רכב לכלי בדיקות בוצעו מחסומים,
של חוקית בלתי שהייה למניעת ופעילות

המחוז. בתחומי השטחים, תושבי

אירועי עם השנה התמודד איילון מרחב .
מנהרת פתיחת את שליוו ביפו, סדר הפרות
ידי על נתפסו כן בירושלים. החשמונאים
2 של ברשותם תבערה, בקבוקי 10 המרחב

פיגועים. נמנעו ובכך יפו, תושבי

ציבורי סדר
רבין", "כיכר הפכה החולפת, בשנה .
להפגנות לבמה העיר, בלב הממוקמת
ממאה למעלה משתתפים. רבות ולעצרות
דופן יוצא באירוע חלק נטלו אנשים אלף
שנה במלאת ,2.11.96 בתאריך בהיקפו,
המחוז ז"ל. רבין יצחק הממשלה, ראש לרצח
הסדר על ולשמירה האירועים לאבטחת נערך

תקדים. חסר גודל בסדר הציבורי,

באירועי שלוותה בחירות, שנת היתה זו שנה .
בהרצליה, ירי היה שבהם הקיצוני רבים. סדר
לוחות הדבקת בנושא סכסוך רקע על

לדין. והועמד נתפס היורה מודעות.
אישים מ300 למעלה ביקרו השנה, במהלך .
ביותר הבולט האירוע במחוז. שונים באתרים
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לאזרח שירות
הוקמו לאזרח, השירות את לשפר במגמה
בחלק לאזרח, שירות מרכזי השנה במהלך

המחוז. מיחידות

שירות, נותן ציבורי גוף בהיותה המשטרה,
ועם אכיפה גורמי עם הדוקים קשרים מקיימת
הונהגה זו משותפת במסגרת קהילתיים. גופים
במסגרת מודל, כתחנת השכונות, תחנת
המודל יועתק הבאות בשנים הקהילתי. השי0ור

נוספות. לתחנות
הדרכות גם נערכו הקהילה, עם הקשר להידוק
''100 ב''מוקד ילדים ואירוח שונים לגורמים

אחרות. משסרה וביחידות

שו0רי סייעו ,1996 במהלך  ח"ם הצלת
אדם בני 57 בהצלת אביב בתל המרינה נקודת

במצוקה. ש"ס כלי ו27

מיפו רחבי שלום ורצח בנתב''ג התכשיסנים
ראייה. עדי ללא סכין, בדקירות ביתו, במחסן

ק''ג 39 של שיא כמות נתפסה  סמים
ונחשפה מודיעינית, פעילות בעקבות קוקאין,
כשברשותם חשודים, 6 של סמים יבואני רשת

מיובאים. קוקאין ק''ג 12
במפלג נוופלו חדשות פשיעה תופעות
פרשית /כה/. המחוז של ההונאה חקירות
המחוז בסיוע נלכדו, שבה הכספומטים,
בדרך שלפו אשר כנופ"ה, חברי הדרומי,
שנבלעו אשראי כרסיסי כ200 מתוחכמת
בשווי כספיות פעולות וביצעו בכספומטים
בחברת המעילה פרשת ש"ח, כמיליון של
תעשיית חשיפת ש"ח; מיליון בכ20 "אמות",

ומסמכים. זהות תעודות זיוף

תחנת של בנייתה הסתיימה זו, בשנה  בינוי
פרוייקט לדרך ויצא ים, בבת חדשה משסרה

כביר. אבו המעצר בית שיפוץ

רבין" ב"כיכר זיכרון עצרת
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ירושלים מחוז

1

בסיום השישי מימי באחד הכותל, מנהרת
המתפללים את לתקוף ערבים ניסו התפילה,
תכנית פי על המחוז, יחידות בכותל. היהודים
הבית הר לשטח פרצו מועד, מבעוד שהוכנה

זאת. לבצע מהם ומנעו

השנה, גם לזכותו, זקף ירושלים מחוז  פשיעה
הגילויים. באחוז ושיפור הפשיעה בהיקף ירידה
תופעת ונבלמה רבות, רכוש עבירות פוענחו

במחוז. הרכב גניבות

ייחודיים מאפיינים
המופקד אופרטיבי, מחוז הינו ירושלים מחוז
הש0ח, יחידות ועל מחוזיות יחידות על ישירות
 תחנות 4 כולל: המחוז מרחבי. ביניים דרג ללא
העיר יחידת שמש; ובית דרום צפון, הבירה,
הקדושים, המקומות יחידת ובכללה העתיקה
מפלג הכוללת: (הימ"ר) המרכזית היחידה
מפלג מיעוטים, מפלג בילוש, מפלג תשאול,
המחוז, בתחום פועלים כן מודיעין. ומפלג סמים
סמ"גים 3 פלוגות, 7 הכוללים: מג"ב כוחות

ביהודה. יישובים וגזרת מג"ב) (סיירות

יחידת חדשה, משסרה יחידת הוקמה השנה,
הבירה לתחנת בכפיפות הפועלת שלם,
הוקמה החדשה היחידה העיר. במזרח ופרוסה
שירותים ולמתן המשטרתית הנוכחות לחיזוק
משטרה נקודת הקמת מתוכננת לתושבים.

טור. אבו  התפר במרחב

ראש ובית הכנסת הממשלה, מוסדות ריכוז
לקיום שואבת אבן מהווה בירושלים, הממשלה
רקע על מחאה ומשמרות תהלוכות אספות,
מחייבות אלה וחברתי. כלכלי עדתי, דתי, פוליטי,
כוחות והקצאת המשטרה של מיוחדת היערכות
מחאה ומשמרות תהלוכות אספות, סה"כ רבים.

.581  החולפת בשנה

הדתות, לכל המקודש ורוחני, דתי מרכז בהיותה
כלל ותרבות, דת תיירות, אתר ירושלים מהווה
מדינות ראשי אישים, לביקורי ומוקד עולמי,
150 מעל מתקיימים שנה מידי ומשלחות.

רשמיים. ביקורים

הפעילות תחומי
בתחומי נערכו השנה  ציבורי וסדר ביטחון
כוחות הפעלת שחייבו ומבצעים, אירועים המחוז
הציבורי; והסדר הביטחון בתחום מתוגברים
בקנה הפגנות שהיו  ארצנו" "זו תנועת הפגנות
כ4,000 של הפעלה וחייבו ביותר רחב מידה
בעיר לחילונים חרדים בין הוויכוח שוטרים,
כביש סגירת בנושא המתיחות רקע על התגבר
מידי רבים, חודשים שבמשך לכך וגרם אילן בר
בר ברחוב המשטרה כוחות נערכו שבת,  שישי

סדר. הפרות למניעת אילן,

של אוטובוסים בשני פיצוצים  פח"ע אירועי
המחוז את חייבו  שבוע של בהפרש  18 קו
לפעולות ההתרעות לאור רחבה, בהיערכות
העתיקה העיר סביב הרגישות נוספות. פח"ע
שישי בימי לתפילות להיערך המחוז את חייבה
לתפילות מיוחדת היערכות כולל הבית, בהר
שישי יום מידי השתתפו בהן הרמאדן, חודש

מתפללים. כ180,000
אירועי לאחר כי לציין, יש הבית, הר בנושא
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ו.

יסודית, מסה עבודת בוצעה זו בשנה  ארגון
מחדש לבנות הוצע השטח. את לחזק במסרה
מרחבים בסיס על ירושלים, מחוז יחידות את

ותחנות.
(יחידת היס''ם במסגרת אופנוענים יחידת הוקמה
121 רוכבים 24 הכוללת מיוחדת), סיור
מהירות תשובות לתת אמורה זו יחידה אופנועים.

ופלילים. פח''ע בתחומי מתפתחים לאירועים

פיצוח רצח, עבירות חמור: פשע מקרי פוענחו
פרשיות סופלו סמים; וסוחרי סמים תחנות
בחירות לזיופי הנוגעות עבירות זה ובכלל זיוף,

בכנסת.
והפרות ירושלים את שפקד הפח''ע פיגועי גל
מקצועית התמודדות חייבו הרבות, הסדר
והנצחת תיעוד לרבות התחומים, בכל ביותר

האירועים.

*/ "ז ,י "<■■£ ** ", . י

/ 1י'

בראילן ברחי בשבת המשטרה היערכות
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הדרומי המתת

אזור  (רומ"ס) מסוכנים חומרים ריכוזי
אחסון, ייצור, של עיקרי מוקד מהווה הדרום
לאוכלוסייה, סיכון וגורם חמ"ס, של וייצוא שינוע

חבלה. או תקלה של במקרה

הפעילות תחומי
רמת בשיפור השנה התמקדה המחוז פעילות
להתמקצעות מאמ'> הוקדש כן לאזרח, השירות

ייחודיים מאפיינים
3 הכולל: כפרי, מחוז הינו הדרומי המחוז
וכן אילת, יחידת שמשון), לכיש, (נגב, מרחבים
ומבצעית פיקודית הכפופות מבצעיות יחידות
שירותי נותן המחוז המחוז. למסה ישירות

תושבים. אלף לכ900 משטרה

אילת עד בצפון מאשדוד משתרע המחוז שטח
ק"מ. כ14,000 פני על בדרום,

כיום  (בס"פן הפנים לביסחון האחריות
ברוב לבס"פ באחריות הדרומי המחוז נושא
האחריות העברת הושלמה השנה, המחוז. שטח
העברת עם המשטרה, לידי מצה"ל לבט"פ

אילת. בעיר לבט"פ האחריות

מרחב הדרומי, המחוז בתחום  התפר מרחב
בין ועובר ק"מ, כ74 של באורך הוא התפר
התפר, מרחב לאורך איו"ש. תחום לבין המחוז
ויהודים. ערבים יישובים מצויים אליו, ובסמיכות
מעבר מאפשר אורכו, לכל פרוץ התפר מרחב
לפעילות נוח כר ומהווה הצדדים, משני חופשי

וביטחונית. פלילית

כ100,000 המחוז, בתחום  הבדואי המגזר
קבע. ביישובי מתגוררים מחציתם בדואים.
לחיכוך מוקד מהווה הקרקעות בהסדר העיכוב
בלתי בנייה בנושא במיוחד השלטונות, עם
התנועה הריסה. צווי בקיום והצורך חוקית
רב כגורם מעמדה את ביססה האיסלאמית
מתסיס. גורם ומהווה הבדואי במגזר השפעה
לערביי בנגב הבדואים בין הדוק קשר קיים
מעורבות קיימת נישואין. קשרי כולל השטחים,
בעיקר הפלילי, בתחום הבדואים של גדולה
המגזר מאופיין כן כמו ורכוש. סמים בעבירות
המחייבים חמולות, וסכסוכי קטטות בריבוי
כוחות והקצאת המשטרה של גדולה מעורבות

הסדר. להשלטת ואמצעים גדולים

 ופנימיים בינלאומיים גבול מעברי
והימיים היבשתיים הבינלאומיים, הגבולות
מגבולות 609'0 מיעל מהווים המחוז, שבתחום
במחוז ממוקמים מכך וכתוצאה המדינה,
הם מהמעברים חלק רבים. גבול מעברי
לשטח האוטונומיה שטחי בין פנימיים מעברים
מחייב הגבול במעברי הטיפול ישראל. מדינת
גבולות, ביקורת בתחומי ייחודית התמקצעות

ועוד. חבלה

הדרומי המחוז בתחום  סמים עבירות
סוחרי מצויים בפרט, הבדואי ובמגזר בכלל,
בכמויות בסמים וסחר בייבוא העוסקים סמים,
חשובה חוליה מהווים הבדואים גדולות.

למצרים. מלבנון הסמים הברחות בשרשרת

43 1 9 9 ש ת משט ת נ ש
1 ו ש ח 1



במגזר קססות בריבוי הנגב אזור מאופיין כן
בסם, סחר ובעבירות ביריות המלוות הבדואי,
ומירדן, ממצרים המגיע ומריחואנה, הרואין בפרס

ארוכים. גבולות דרך
ארצי מידה בקנה סוחרים מתגוררים באזור
קבוצות יצר העמים מחבר העלייה גל ובינלאומי.
בעבירות המתאפיינות עבריינים, של מאורגנות

ואלימות. זנות הונאה, מרמה,

רבים, תרגילים בוצעו השנה במהלך  תרגילים
היקף, רחבי מרחביים תרגילים 3 היה ששיאם
התרגילים שכן. מרחב מתרגל מרחב כל כאשר
עם להתמודדות היחידות מוכנות רמת את העלו
ושיפרו מסוכנים), (חומרים וחמ"ס פח"ע אירועי
מג"ב, צה"ל, עם הפעולה שיתוף רמת את

אזרחיים. חירום וגורמי ארציים תגבור כוחות

ליישום תהליך מוביל המחוז  קהילתי שיסור
קובעת המשסרה לפיו הקהילתי, השיסור מודל
בפעילותה, העדיפויות סדרי ואת מדיניותה את
בשיתוף וזאת וציפיותיו, הציבור לצורכי בהתאם

בקהילה. ומוסדות ארגונים ושילוב

לנקודת חדש מבנה הוקם השנה  בינוי
נקודות נפתחו רהס. הבדואית בעיר המשטרה
להקמתן ופועלים באשדוד קהילתיות משסרה
כלבייה נבנתה נוספות. משסרה נקודות של
זמינות את לשפר מנת על העיירות, בתחנת

המחוז. בתחום לפעילות הכלבים

הפעילות הוגברה העשייה. תחומי בכל השוסרים
המוכנות רמת ועלתה השוטף, הביסחון בתחום
אירועים עם להתמודדות המחוז יחידות של

צפויים.

עם התמודדות פרוייקט מוביל המחוז  תנועה
ייחודיים פעולה עקרונות המגדיר דרכים, תאונות
בתאונות הטיפול בנושא. למלחמה שגרתיים ולא
עוסקות המחוז יחידות וכל עדיפות, קיבל דרכים
והמועצה המקומיות הרשויות בשיתוף בכך,

תאונות. למניעת הלאומית

מהווה הדרומי המחוז  (בטייפ) פנים ביטחון
תושבים אלפי של יומיומי למעבר מרכזי צומת
בין לתנועה והן בישראל לעבודה הן מהשטחים,
איו"ש עם הפרוץ התפר מרחב לאיו''ש. אזח''ע
מורשים בלתי אנשים של חופשי מעבר מאפשר
ניסיונות מתבצעים וכן ישראל, מדינת לתחום
השנה, במהלך ביומו. יום מידי מאזח"ע חדירה
השוהים בעיית לפתרון רבים מבצעים נערכו
ומעסיקיהם, (שב"ח) חוקי בלתי באופן בארץ
ללכידת מרדפים לביצוע רבים כוחות הופעלו
במרחב מאסיבית פעילות ובוצעה מסתננים

התפר.

תחת שהתנהלו בחירות, שנת היתה 1996 שנת
על בעם, והקיטוב ז"ל רבין יצחק רצח השפעת
כוחות הפעיל המחוז המדיני. התהליך רקע
אישים לאבטחת מהרגיל, גדולים אבטחה

ואירועים.

מתמקדת הדרומי במחוז הפשיעה  פשיעה
המבוצעות רכב, בגניבות בפרס רכוש, בעבירות
יהודים. בשיתוף בדואית, ערבית אוכלוסייה ידי על
למכירה, מועבר הגנוב מהרכב מ0'>י50 למעלה

האוטונומיה. באזור ל''משחטות" או

1?\/1$ו^ 0כ9/2> <*/2/^

אביב תל דרום

רכביי ימשחטת

מרכז ירושלים
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(ש"י) ויהודה שומרון מחוז

רמאללה תחנת עציון. גוש בצומת ונמצאת
נשקלת אלו, ובימים בנימין, לתחנת הפכה
לגבעת אל בבית צה"ל מבסיס העברתה
במקומה, נשארה אדומים מעלה תחנת זאב.
חדש לבניין להעבירה תכנית קיימת אך
בעתיד ויעבור ייתכן אליו אשר לעיר, בכניסה
היתה אשר יריחו, ורד תחנת המחוז. מטה גם
הקמת לפני עוד הוקמה ביריחו, בעבר

המחוז.

ייחודיים מאפיינים
בספסמבר הוקם (ש"י) ויהודה שומרון מחוז
עם השלום הסכמי חתימת לאור ,1994
שמגר ועדת המלצת פי ועל הפלשתינאים,
המחוז המכפלה. במערת האירועים לחקירת
באזור, הבכיר המשטרה גורם להיות יועד
ביהודה, המשטרה תפקידי לביצוע האחראי
מסה באחריות לשאת וכן הירדן, ובקעת שומרון
גורמי עם המשטרה פעילות ותיאום לקישור
נפות: 2 בסיס על הוקם המחוז השונים. הביטחון
ונפת הדרומי למחוז כפופה שהיתה יהודה, נפת

הצפוני. למחוז כפופה שהיתה שומרון,

בצפון האחרים: מהמחוזות 4 עם גובל ש"י מחוז
בית ועמק הגלבוע באזור הצפוני למחוז נושק 
לאורך המרכז מחוז עם גובל  במערב שאן;
לירושלים, ועד סבא כפר מאזור התפר, מרחב
בדרום ירושלים, מחוז לבין בינו הגבול עובר שם
דרום מאזור הדרומי, המחוז עם הגבול עובר 
הירדן,  במזרח גדי; עין אזור ועד חברון הר
לירדן. ישראל מדינת בין בינלאומי גבול המהווה

(יהודה מרחבים 2 במסגרת מאורגן המחוז
תחנות 11 הכוללים מעברים, ויחידת ושומרון)

משטרה.

מדינת תחומי לשאר בניגוד ש"י, מחוז בתחומי
מתוכננת פעילות וכל צה"ל, הים הריבון ישראל,
וגורמי צה"ל עם תיאומים מחייבת במחוז

הביטחון.

כוחות של מחדש הפריסה לקראת נערך המחוז
הנושא היה ,1996 שנת בשלהי באיו"ש. הביטחון
הפלשתינאית. הרשות עם מתקדם ומתן במשא
 יהודים ביחסי סבוכות בעיות ישנן בחברון,
בעלי ורגשות מתח טעון והמקום ערבים

באזור. המשטרה פעילות על רבות השלכות

הפעילות תחומי
ופריסה ארגון

פריסת תהליך הסת"ם האחרונה, בשנה .
שהחל שלהן, הקבע באתרי המחוז תחנות
מהערים והמשטרה צה"ל יציאת עם
שהוחלט כפי המערבית, בגדה הערביות
הפלשתינאית. הרשות עם הביניים בהסכמי
שפונתה, הראשונה העיר היתה ג'נין העיר
במרחב דותן. לתחנת הפכה ג'נין ותחנת
טול תחנת הפכה באריאל, הנמצא השומרון
הפכה שכם תחנת קדום, לתחנת כרם
באריאל שהיו והנקודות גריזים לתחנת
יהודה מרחב לתחנות. גדלו אפרים, ובמעלה
הטירונים לבסיס עבר בביתילחם, שהיה
עציון לתחנת הפכה לחם בית תחנת עציון.
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השנה שהעסיקו הבולטים האירועים בץ
המחוז: את

וכתוצאה צבאי, רכב לעבר נוסע מרכב ירי .
צבאיים. וחובש רופא נהרגו כזמנו

האזרחי במינהל חייל של למוות דקירה .
נתפס החשוד מקומי. תושב ידי על בדותן,

ונשפט.

במסעים נתגלתה גופתה אשר אשה רצח .
מיוחד) חקירה (צוות הצח"ם ארגמן. במושב
למעצר הביא המקרה, לחקירת הוקם אשר

אישום. כתבי הוגשו נגדם חשודים,

אוטובוס לעבר נוסע רכב מתוך ירי אירועי .
נפצעו שבהם אירש, אוגדת בצומת ממוגן,
בית בצומת הנסיעה, ובהמשך נוסעים מספר

נפצע. וחברו ישיבה תלמיד נהרג אל,

ממנו כתוצאה אל, בית באזור נוסע מרכב ירי .
המשפחה. מילדי 3 ונפצעו ובנה אם נהרגו

בשיתוף המחוז, שוסרי עסקו השנה, במהלך .
קרקעות סכסוכי ביישוב האזרחי, המינהל עם
היישובים לבין מקומיים תושבים בין
השוטרים, נדרשו לעתים הישראליים.
קרוונים לפינוי מעצרים, לביצוע זו, במסגרת

לקדמותו. המצב ולהחזרת

בשטח לפעול החלה המחוז, הקמת לאחר .
בהתאם אשר הפלשתינאית, הרשות גם
נטלה הביניים, בהסכמי שנקבעה להתקדמות
הוקם בטרם עוד .81 £ שטחי על אחריות
בין ושיתוף לתיאום מנגנון לפעול החל המחוז,
 הפלשתינאית למשטרה ישראל משטרת
משרדי 8 הוקמו המנגנון מן כחלק הממת"ש.
טול יריחו, גינין, : (0.0.0.) אזוריים תיאום
לחם בית רמאללה, שכם, קלקיליה, כרם,
כקצין משטרה, קצין פועל בנוסף, וחברון.

אלנבי. בנשר המעברים, לנושא קישור

והיס''ם מרכזית) (יחידה הימ"ר ש"י, במחוז .
כיחידות פועלות מיוחדת) סיור (יחידת
ומסייעות המחוז, תחומי בכל מחוזיות,

מהן. שנדרש אימת כל למרחבים,

אחראית ושומרון ביהודה ה''כחולהי' המשטרה .
התושבים של סדר בהפרות הטיפול על
פליליות בעבירות הטיפול ועל היהודים,

.6 בשטחי גם  יהודים ולגבי ,0 בשטחי

בעיקר מתאפיינת  הפלילית הפעילות
רכב כלי בהעברת הרכוש, עבירות בתחום
הפלשתינאית. הרשות לתחומי מישראל גנובים
המשטרה עם הפעולה משיתוף נכבד חלק
הרכב כלי בתפיסת מתבטא הפלשתינאית,
הפלשתינאית המשטרה ידי הגנובים,על

ישראל. למשטרת והעברתם
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הגבול משמר
של ירידה .1996 בשנת ל15 1995 בשנת

כ0'659.
את חייבו ,1996 בספטמבר לוהס" "ברזל אירועי
להיערך הגבול ומשמר המשטרה גורמי
ולשכלול לגיבוש בעתיד, קשים לתרחישים
מיוחדים אמצעים להפעלת לחימה, תורות

ירי. נגד אמצעים במגוון ולהצטיידות

חקלאית פשיעה
התמקדה היישובים משמר יחידות פעילות
ביישובים הביטחון תחושת הגברת בתחום
,1996 בשנת החקלאי. במגזר פשיעה ובמניעת
העבירות במספר 20960 של עלייה נרשמה
בשנת עבירות מ290  המדווחות החקלאיות
נרשמה כן .1996 בשנת עבירות ל363 ,1995
בגניבות 1995 שנת לעומת כ0'409 של עלייה

וטרקטורונים. טרקטורים
(מתמי''ד) במדים המתנדבים פעילות נמשכה
 מתנדבים ל3,187 1996 בשנת הגיע ומספרם
מתנדבים .1995 שנת לעומת כ0'79 של גידול
בסיסי מפקדי באמצעות מופעלים, אלה

בסיסים. מ44 הפעלה,

ופריסה ארגון
יחידות במג"ב הוקמו ,1996 שנת במהלך
מג"ב יחידת באיו"ש, פלוגות 2 ובהן: חדשות
ליווי ויחידת התפר למרחב מחלקות 5 באילת,

באיו"ש. פח"ע עצורי
מפקדת חדשים: לבסיסים הועתקו מג"ב יחידות
בבית מג"ב לבסיס מצפת הועתקה צפון מג"ב
בסיסים מרדכי. ליד דרום מג"ב ומפקדת נטופה
בית הם: מג"ב יחידות נפרסו בהם נוספים
אל, בית עיירות, אילת, איבסאן, נר, גן ג'וברין,

וכיסופים. (חברון) יצחק אשמורת סיון,

של המבצעית הזרוע הינו (מג"ב) הגבול משמר
הפנים, ביטחון על בשמירה ישראל משטרת
עוינת חבלנית פעילות של ובמניעה בסיכול
מג"ב שוטרי הציבורי. הסדר על ובשמירה
פועלים רגישים, ביטחוניים מתקנים מאבטחים
ומסייעים החקלאי במגזר פשיעה למניעת
באכיפת במשימותיהם והמשטרה צה"ל ליחידות

והסדר. החוק
בשטחי הקשים האירועים בסימן עמדה 1996 שנת
(מנהרת לוהט" "ברזל אירועי  ועזה איו"ש
ירי ואירועי חמורות סדר בהפרות שלוו הכותל),
במהלך לספטמבר. ל28 ה25 בין שהתנהלו
74 ונפצעו קצינים 2 בקרב נפלו אלה ירי אירועי
להקמת ארגונית בהיערכות הוחל מג"ב. שוטרי
שיפעלו (חטמ"רים), חטיבתיות מפקדות
למשימה מג"ב פלוגות ויפעילו במרחב משימתית
במגזר הפועלות היישובים גזרות 9 ולאיחוד זו,

גושים. מערך במסגרת החקלאי,

עוינת חבלנית פעילות
על הירי מקרי במספר משמעותית החמרה חלה
מקרים ל46 ,1995 בשנת מ12 מג"ב: כוחות
מספר כ0'3009. של עלייה  1996 בשנת
קטן: מג"ב כוחות על תבערה בקבוקי השלכות
 1996 בשנת ל128 ,1995 בשנת מ243

כ%50. של ירידה
רימונים השלכות במספר משמעותית ירידה חלה
למקרה ,1995 בשנת מ9 מג"ב: כוחות על
ואירועי ההפגנות מספר .1996 בשנת אחד
עלה מג"ב כוחות חלק נטלו בהם הסדר הפרות
עלייה  1996 בשנת ל456 1995 בשנת מ244

כ0י909. של
עם הגבול משמר חבלני התמודדו השנה גם
מטעני של מספרם החבלה. מטעני תחכום
מ48 ירד מג"ב, חבלני טיפלו בהם החבלה

1

*

47 1996 ישראל משטרת שנת1 1חשבון



החיל1 ההדרכה בבסיס שאומנו האוסרים מספר
בשנת ובסא'רו רבין ע"ש האימונים ובבסיס
מתאמנים 52,567 לעומת ,80,175 היה ,1996
ש/טרי אימון לצד .52.59'0 של גידול ,1995 בשנת
משסרת יחידות אימון נמשך הגבול, משמר
משמר האזרחי, המשמר מתנדבי ישראל,
וגופים הסוהר בתי משירות סוהרים הכנסת,

נוספים. מאובסחים ממשלתיים

מחשוב
מג"ב, למחשוב אב תכנית הוכנה ,1996 בשנת
הקרובות. השנים במהלך יתבצע יישומה אשר
מחשוב כיתת הוקמה החילי האימונים בבסיס

מחשב. עמדות 30 ובה

משותפים סיורים
(סמ"ש) המשותפים הסיורים מערך הורחב
המשותפים הסיורים ועזה. איו"ש בשסחי
כ200 ובהם מג'יב שוסרי ידי על מבוצעים
הפריסה במסגרת מצהיל. למגיב שגויסו קצינים
הסיורים היקף הורחב בחברון החדשה

בעיר. המשותפים

אדם כוח
גידול חל במג''ב, חדשות יחידות של הקמתן עם
במשמר שירתו ,1996 בשנת אדם. בכוח מואץי

שוטרים. כ7,500 הגבול

שבמסגרתו בניסוי הוחל השנה מג"ב לוחמות
של הלוחם במערך חובה שוסרות משובצות
המכשירים קורסים שני התקיימו כה עד מג"ב.
את יגדיל ביחידות שיבוצן כלוחמות. החיילות את

מג"ב. של הלוחם המערך היקף

חדשים עולים 374 במג"ב נקלטו ,1996 בשנת
ומארצות מאתיופיה העמים, חבר ממדינות
שאינם השונות, העדות בני של מספרם נוספות.
מכלל כ0'159 שהם ,1,1967 השנה הגיע יהודים,

בחיל. המשרתים

בטרור ללוחמה היחידה
(ימ"ם)

הפעילות מניעת בהמשך התאפ"נה 1996 שנת
ולכוחות לצה''ל סיוע תוך העוינת, החבלנית
מיוחדות למשימות גם הופעלה היחידה הביטחון.
נמשך המבצעית, הפעילות לצד הפלילי. בתחום
גבוה, מבצעי כושר על לשמירה היחידה אימון

ומשוכלל. חדיש לחימה בציוד הצטיידות תוך

בבסיס והדרכה הכשרה
(בא"ח) החילי האימונים

של והקמתן האדם כוח בהיקף המוא'ץ הגידול
מיוחדת היערכות חייב חדשות, מיוחדות יחידות
מג"ב, במטה וההדרכה המבצעים מחלקת של
לביצוע החילי, הספר בית גורמי בשיתוף

עברו. שנים לעומת ניכר בהיקף הכשרות

:*)~ ~~1. .***£68
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ומחשוב ארנון תכנון,
חומש, תכנית נערכה  הימי השיטור מערך
ישראל, במשטרת הימי השיטור מערך להרחבת
ושינוי ש"ס בכלי אדם, כוח בתקני תגבורו ידי על
הצוות ידי על נדון זה נושא הבסיסים. של פריסה
מערך והסדרת לארגון תכנית בגיבוש העוסק
של הימיים המעברים ובנושא הגבולות ביקורת
בשנת יחל החומש תכנית יישום ישראל. מדינת

.1997

יחידת הוקמה  המעברים יחידת הקמת
מקצועית מסה באחריות הנושאת המעברים
ישראל, מדינת של הבינלאומיים הגבול למעברי
החו'> גורמי לכל המשטרה בין מתאם גוף ומהווה

בהפעלתם. המעורבים

 זרים בעובדים לטיפול יחידה הקמת
לראש הזרים העובדים נושא על"ת בעקבות
הממשלתית וההחלסה הציבורי, היום סדר
בסוף הוקמה בבעיה, לטיפול. משאבים להקצות
בבעיית טיפול שייעודה ארצית יחידה 1996
בלתי באופן בישראל השוהים הזרים העובדים
מספר עם פעולה בשיתוף פועלת היחידה חוקי.
ומשרד הפנים משרד ביניהם ממשלה, משרדי

והרווחה. העבודה

במסגרת  הארצי המטה אגפי בחינת
ישראל משטרת יחידות של ארגונן בחינת
כל ייבחנו מינהלי, אדם כוח לצמצם ובמטרה
כגון: שונים בהיבטים הארצי המטה יחידות
ואמצעים, טכנולוגיות הכנסת התייעלות,

תחומים. והפרטת לשטח ביזור אפשרות

ולמג"ב למחוזות הבינוי נושאי ביזור
הרעיון בבסיסה אשר ארגונית, תכנית נערכת
בנושאי בטיפול ולמג''ב, למחוזות עצמאות למתן
עדיפויות סדרי ובקביעת השוטפת התחזוקה
חוליות בהקמת יאופיין החדש הארגון לטיפול.
ובתקציב. ברכב תצוידנה אשר מחוז, בכל בינוי

הוכנה  אביב תל במחוז יחידות פריסת
המשטרה יחידות של מחדש לפריסה תכנית
המשטרה, יחידות את למקם במגמה דן, בגוש
ובמבנים שונים אתרים ב10 כיום הפרוסות
ייבנו בהם מרכזיים, אתרים במספר מיושנים,

מודרניים. מבנים

מבוצעת  ירושלים במחוז מחדש פריסה
תחולק פיה שעל תכנית, לגיבוש מטה עבודת
והעיר דרום צפון, מרחביות: תחנות ל3 העיר
התחנות המחוז, מטה מחדש וייבנו העתיקה,

המחוזיות. והיחידות המרחביות

תכנית מתגבשת  דגון בבית מחדש פריסה
דגון, בית מתחם של מחדש לבינוי אב
ברוח לוגיסטי מרכז באתר יוקמו שבמסגרתו
למערך מרעית טכנולוגית וקריה ה2000, שנות
הטכנולוגיות וליחידות הפלילי הזיהוי

נושא ישראל במשטרת והתכנון הארגון מערך
(תקציב, המשטרה משאבי לניהול באחריות
עבודת בריכוז עוסק מידע), ומאגרי תקינה
ולטווח הקצר לטווח במשטרה והתכנון המטה

ופרסומן. המשטרה פקודות ובריכוז הארוך

תוך מחדש, המערך אורגן ,1996 בשנת
חלוקה עבודה, תהליכי במיסוד התמקדות
פי על האגף, מחלקות בין אחריות של מחודשת

השטח. ודרישות החדשים הצרכים

בתחומי סמכויות ובהאצלת בביזור הוחל השנה,
למג''ב למחוזות, והמחשוב התקציב התקינה,
מידע ומערכות אג''ת קציני ומונו ולאגפים,

ובמג''ב. במחוזות

עבודת לביצוע המשטרה היערכות במסגרת
 ארגוני תכנון של וחדשנית מקיפה מטה
הוקמה אסטרטגית, בראייה כולל, מערכתי
היחידה וארגון), תכנון (אגף אג''ת במסגרת
יישום ולליווי הנושא, לריכוז. אסטרטגי, לתכנון

והטמעתה. שנתית הרב התכנית

ארגון
מואצת פעילות בוצעה ,1996 שנת במהלך
להתקדמות בהתאם מגוונים, ארגון בתחומי
נוספים. שונים מגורמים וכתוצאה המדיני התהליך

 התפר במרחב המשטרה היערכות
הביטחון כוחות של מחדש מהיערכות כתוצאה
לארגון תכנית בהכנת צורך התעורר באיו"ש,
התפר רצועת לאורך הפועלים המשטרה כוחות
להגברת נועד התכנית יישום הכפרי. ובמרחב
על הפיקוח והגברת התפר באזורי הביטחון
היוצאים ומטענים, רכב כלי אוכלוסייה, מעבר
לפגוע בלי וזאת ישראל, לתחומי מאיו''ש
עם ההסכם וברוח היחסים במרקם

הפלשתינאים.

הקיצוץ בעקבות  היישובים מערך ארגון
לשינוי המשטרה נערכה ,1997 לשנת בתקציב
קיצו'> בוצע במג''ב. היישובים מערך של ארגוני
בשיתוף שוטף), ביטחון (רכזי רב''שים בתקני
הגזרות מפקדות בדבר. הנוגעים הגורמים
חדשה, בפריסה מחדש, אורגנו הסיור ומחלקות

יותר. ויעילה מרוכזת
השנייה במחצית החל  גבולות ביקורת מערך
מנכ''ל בראשות בינמשרדי צוות החל ,1996 של
עם בשיתוף מטה, בעבודת פנים, לביטחון המשרד
והרשויות האוצר משרד הפנים, משרד גורמי
673  הממשלה החלטת למימוש המתפעלות,
כוחות מערך ולבניית ביקורת.גבולות בנושא
מחדש הארגון הגבול. במעברי לפעילות מתאים
ויציאתם. זרים כניסת על מלאה שליטה יאפשר
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קשיח תקן למיסוד מקיפה, מסה עבודת בוצעה
תקני בין הבחנה אפשרות שמשמעותו במג"ב,

החובה. לתקני הקבע

אדם כוח שיאי 600 לקיצוץ מסה עבודת נערכה
עיקר הממשלה. להחלטת בהתאם מהמשטרה,
במג"ב היישובים במגזר התבצע השינוי
והתבסא התפר) במרחב שאינם (ביישובים
שוסף) ביסחון (רכזי רב"שים תקני בקיצוץ
בסיורים שוסרים תקני קיצוץ וכן ושומרים

המשותפים.

לרכב, מצבה מול תקן תכנת פותחה
וביצוע מדויקים נתונים קבלת המאפשרת

נדרשים. סססיססיים חתכים

אססרסגי לתכנון יחידה הבאות: היחידות הוקמו
במסה בסיחות מחלקת והארגון; התכנון באגף
יחידות זרים, בעובדים לסיפול יחידה הארצי;
לביטחון האחריות העברת עקב ארציות; עיקוב
הוקמה למשסרה, מצה"ל אילת באזור פנים
במג"ב חדשות פלוגות 2 אילת; בס"פ יחידת

ירושלים. במזרח משסרה נקודות 21 אירש

לנושאי מיוחד רגש ניתן התקציב, בתחום
בקשת מסה עבודות ובוצעו ואזרוח, הפרסה
מעבדת סדנאות, מסבחים, נושאים: של רחבה
1997 בשנת וזקיפויות. אבסחה רמזור, מצלמות
וכן ובינוי מחשוב בנושאי תקציבי ביזור מתוכנן
במגמה ולאגפים, למחוזות תקציבים הקצאת

ביחידות. תהליכים ולקצר לייעל

המשסרה, יחידות של החדשה הפריסה במסגרת
תחנות ומוגנו הוקמו ב'", צבעים "קשת בעקבות
כן וחברון. עציון אל, בית קדום, דותן, משסרה:
העין, בראש זמניות: משסרה תחנות הוקמו
ירושלים במזרח זמנית משסרה ונקודת מודיעין

דין). א (סלאח

ותאי מעצר בתי שופצו קיימים: למבנים באשר
מרחב במסגרת יחידות בפריסת הוחל מעצר.

התפר.

וסטטיסטיקה ביצועים חקר
לבחינת מסה עבודות בוצעו השנה, במהלך
ויחידות, מערכים של ובהקמה בתכנון הצורך
לתיאום היחידה המעברים, יחידת וביניהן:
מערך ישראל, במשסרת המיוחדות היחידות
זרים, עובדים בגירוש לטיפול יחידה הבטיחות,
ומחקר מודיעין יחידת פח"ע, עצורי לליווי יחידה

התנועה. לשכות ומזכירויות התנועה במינהל

יחידות ולתגבור לתקינה כמותיים מודלים פותחו
חקירות מערך ביניהם: במשטרה, מערכים או
כוח בשפרעם, הארצי בביה"ס הרכב צי נוער,
ביקורת רישום של המחשב ביחידות אדם
התנועה. בלשכות לציבור שירות מרכזי הגבולות,

פרוייקטים המלווים ההיגוי צוותי במסגרת
פרוייקט לציון ראויים הארגוני, בהיבט טכנולוגיים
אלקטרונית אכיפה ניידות, מחשוב ,2000 רשב"ג

מערך יחידות במתחם ירוכזו כן המשטרתיות.
נוספות. ויחידות התנועה

תכנית נערכת  המסוקים ליחידת חומש תכנית
ותקינה, ארגון הכוללת: המסוקים, ליחידת חומש
לצורך הנדרשים והאמצעים הטיס כלי אפיון

המשימות. ביצוע

מטה, עבודת מתקיימת  סדנאות פריסת
והמבצע1 הכלכלי הצורך נבחן במסגרתה
חיים בקרית דן, בגוש מרכזיות סדנאות בהקמת
הוכנו אלה, סדנאות הקמת לצורך השרון. ובאזור

ואפיונים. פרוגרמות

במסגרת  רכב בגניבות הטיפול הרחבת
סולם בראש העומדים הנושאים באחד הטיפול
ארגוניים צוותים הוקמו המשטרה, של העדיפויות
בנושא עסק אשר לפידות, דוח המלצות לבחינת
פועלת המשטרה בתופעה. להתמודדות ובדרכים
תוספת דורשות שאינן הדוח המלצות ליישום
תוספת לקבלת מאמצים נערכים כן משאבים.
בתופעת המלחמה לייעול הנדרשת המשאבים,

הרכב. גניבות

מטה עבודת נערכה  הטפסים מחסן ביזור
מחסן ניהול את לבזר האפשרות לבחינת
מחוז שכל היא הביזור מטרת למחוזות. הטפסים
של הטפסים מלאי את ויספק ינהל יחזיק,
נערכו לו. הכפופות השונות השטח יחידות
ליעל במגמה וזאת המשטרה ביחידות ביקורות

התנועה. ודוחות הטפסים מלאי ניהול את

במסגרת  במשטרה) חובה (שירות שח"ם
המינהלי, בתחום האדם כוח וצמצום ההתייעלות
להרחיב במטרה החקיקה, לשינוי בחינה נערכה
חובה שוטרי ישרתו שבהם התפקידים מגוון את

במשטרה.

הקמת נבחנה  מג''ב יחידות מפקדי קורס
מג"ב, יחידות למפקדי ייחודית הכשרה מסגרת
ושיתוף התפר מרחב של נושאים על דגש תוך

משטרתיים. חוץ וגורמים כוחות עם פעולה

תקציבי תכנון תקינה,
ופריסה

חיילי לשלב הממשלה מהחלטת יוצא כפועל
בתפקידים (שח"ם), המשטרה בשירות חובה
תקני הומרו הפנים, ביטחון לתחום הנושקים
ובשל במקביל, (שח"ם). חובה בתקני קבע
לצרכים רכב שיאי תוספות באישור הקושי
אדם כוח תקני להמרת תכנית גובשה מבצעיים,
יותר טוב איזון ליצור כדי רכב, כלי לתקני
ומשרד המפכ"ל ע"י אושרה התכנית ביניהם.

בקרוב. ותמומש האוצר

סמכויות ביזור שעיקרה, חדשה מדיניות גובשה
ולמג"ב, למחוזות והתקציב, התקינה בתחומי
ובמג"ב, במחוזות אג"ת קציני באמצעות

בקרתו. ותחת אג"ת בהדרכת
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תוספים, וס00יס0יקה מידע שירותי ניתנו
המגיעות מיוחדות, ובקשות לפניות כמענה
במקביל שונים, חוץ ומגוומי השטח מיחידות
 שונים סטטיסטיים דוחות של והפצה להפקה

ושנתיים. רבעוניים חודשיים,

מידע מערכת (0.1.8.)
גיאוגרפית

הינה ממוחשבת גיאוגרפית מידע מערכת
עיבודם, נתונים, קלי0ת המאפשרת סכנולוגיה
שילובם תוך ויזואלי, באופן והצגתם ניתוחם
באג"ת נרכשה השנה, גיאוגרפית. במפה
0^ע11ק\/1^1, מסוג ניהולית מידע מערכת
אשר יישומים פיתוח בביצוע הוחל באמצעותה
המידע מאגרי עם המיפוי מערכת את ישלבו
מידע להציג ויאפשרו המרכזי במחשב הקיימים
מרחבי, גיאוגרפי נתונים ניתוח לבצע מפות, על

להלן: כמפורט תופעות זיהוי למ0רת

ש0ח. מפות גבי על נתונים הצגת .
תופעות של וגיאוססטיסטי ס00י00י ניתוח .

ומגמות.

על סטטיסטים מודלים של תוצאות הצגת .
מפות. גבי

מיפוי הבאים: בתחומים פרוייקטים בוצעו כה, עד
מיפוי בירושלים, רכב גניבות של ואזורי פרטני
תאונות מיפוי התפר; מרחב ביישובי פשיעה
חומרה, לפי והבינעירוני, העירוני בתחום דרכים,
ניתוח בתחום מצב תמונת יממה, ושעות עונות
בתל עסק ולבתי דירה לבתי התפרצויות מוקדי

אביב.

ומחשוב משפט בתי הנהלת מחשוב אוסומסית,
כתוצאה מטה עבודות בוצעו כן התחנה.
ושיחות הפלשתינאים עם ומתן המשא מתהליך
בפורומים השתתפו האגף ונציגי ירדן, עם השלום

בצה"ל. ובדיונים פנים לביטחון קבועים

יחידות של ארגוני וניתוח בחינה עבודות בוצעו
המעברים יחידת מג"ב, מטה כגון: ומערכים
חוליית במענ"א, נהגים פניות חוליית ש"י, במחוז
מערך הימ"ם, כפיפות במענ"א, חריגים
ונושאים במשטרה הסדנאות מערך ההוצל"פ,
הגבולות ביקורת במערך הקשורים שונים

השונים. הגבול ובמעברי

כסיוע או תופעות של סטטיסטיים ניתוחים בוצעו
של מוגברת אכיפה ניסויי כגון: שונים לפרוייקטים
שוטרים שיעור ;1 מספר בכביש התעבורה חוקי
למדינות בהשוואה בישראל לאוכלוסייה בהתאם
זוג, בני בין הדדיות תלונות בעולם; אחרות
דיגום נוער; עבריינות בתחום לפשיעה מועדות
מז"פ<; (במעבדות סמים בתיקי הרואין מנות
בין אלימות בתחום בקרה מדגמי בהכנת סיוע
ללא פ"א) (בתיקי חשודים/עצורים זוג; בני
פ"א) (בתיקי חשודים/עצורים אצבע; טביעת
חוסר התמונות, באלבום תמונה ללא צילום חייבי
לבין פ"א בתיק המדווחת העבירה בין התאמה

החשוד. טופס

להפקת ממוחשבות מערכות ושופרו פותחו
נגד אלימות וביניהן: סטטיסטיים, ודיווחים נתונים
רשימות למשפחה; ומחוץ במשפחה קטינים
פשיעת שליפה; אפשרויות מגוון עם עבריינים
סטטיסטיקות מערכת הרחבת חדשים; עולים
מג"ב; ושל וביטחון) שיסור (אגף אג"ם של
פיתוח החדש; לקובץ גנוב רכב מערכת הסבת
נוער. בעבריינות הקשורות תכניות של והרחבה

(7)2//\? /2^7 (^!06י 2/^9^י^9£/ ,02/£ כ/\/ לל^^/^י^/י
28000

24000

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
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י\/י9ו<ע2£\^6??/ *>/^2י?^/£י 1000 /?</</£ ^י//9

פשיעה* ושיעור חקירה תיקי סה''כ
יחידות לפי 1996 בשנת

יחידה
סה"כ
תיקים
1996

פשיעה שיעור
1000 ל
תושבים

חיפה 33,50552.6מרחב

גליל 16,97833.1מרחב

ענזקים 19,87040.0חרתב

תא 79,48767.1**מחח

ירקון 23,169163.6תרחב

איילח 25,179563מרחב
זן 28,018470מרחב

שרון 46,445732מרחב
שפלה 38,16079.0מרחב

ירושלים 33,00651.1מחוז

לכיש 17,23456.1מרחב

הנגב 21,69463.1מרחב

שמשון 4,21769.1מרחב

אילת 5,003132יחידת 0

מאוז מושפעים לאוכלוסיה פשיעה שיעורי *

מסחר ואזורי תיירות ישוני כמו ממאפיינים
במפה הפשיעה שיעור הצגת ת'א "במחוז

מרחבית ולא מחוזית ברמה הינה

מקרא
פש 1000עהשיעור תושביםל

ם40עד31
ם60עד41
ם70עד61
■80עד71
■140עד130

ק''מ 32.54 = ס"מ 1 קנ"מ:

1 9 9 6 ל א ר ש

(0.1.8.) גיאוגרפית נ/פה דוגמת
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המחשוב תחום
בתחום התפתחות חלה 1996 בשנת

באה אשר ישראל, במשטרת המחשוב
הבאים: בנושאים ביטוי ליד1

הענ"א מערך מורכב מחדש, שאורגן לאחר .
יישומי לפיתוח היחידה עיקריות: יחידות מ2
ולתשתיות לתפעול והיחידה (פ"'ם) מחשב
ארגוני שינוי עברה לפי''ם היחידה (תרת).
הגובר הצורך עם להתמודד כדי פנימי,
במקביל וזאת חדשים, לפרוייקטים בכניסה
במערכות השוטפת התמיכה להמשך
בסוף עבר מחדש, מהארגון כחלק הקיימות.
החקירות. לאגף הפלילי המידע מדור השנה,

למחשוב אב תכנית בהכנת השנה הוחל כן .
המאה סוף לקראת ישראל, מש0רת
שהוא הגם זאת, תכנית של "שומה העשרים.
4 במהלך גבוהה, כספית בהשקעה כרוך
של לפעילותה חיוני תנאי הינו הבאות, השנים

המידע. מהפיכת בעידן המשסרה
בקביעות מספק במשטרה הענ"א מערך
שעיקרם: תחומים במספר מחשב שירותי
התומך 16^/1 מחשב  המרכזי המחשב .
ב132 מדפסות, 7501 מסופים בכ2,000
מטפל האר'ץ, רחבי בכל משסרה אתרי
שיא ברגעי בחודש. שאילתות מיליון ב6.5
בשנייה. שאילתות ב20 המחשב מטפל ביום,
נייר גליונות מיליון 1815 פולטות המערכות
פועלות בסה"כ המברקות). (כולל בשנה
המפעילות שונות, ממוחשבות מערכות כ55
מהמודיעין המרכזי, המחשב על תכניות אלפי
בימים אנוש. במשאבי לטיפול ועד המשטרתי
המרכזי המחשב עוצמת הוגדלה אלה,

ב0'509.

"יוניסיס" מחשבי שני  הגבולות ביקורת .
גוריון, בן ע"ש התעופה בנמל המופעלים
הבינלאומיים. המעברים כל את משרתים
בעלת ולכן קריטית, מערכת היא המערכת
לפעולה מתוכננים המחשבים שני הולם. גיבוי
במרב אחד, כל לשאת, ויכולים בנפרד
המרוחקים, באתרים לבד. בפעולה העומס
רשת לנהל המסוגל מקומי", "שירות קיים
נפילת של במקרה מסופים, של מקומית

תקשורת.
במספר %7 של עלייה חלה ,1996 בשנת
גידול וממנה. לישראל והיוצאים הנכנסים
ערביות. מארצות מבקרים בקרב חל מיוחד
לכלל טובה שירות רמת להבטיח כדי
אופציות נוספו הגבול, במעברי העוברים
והוגדלו עבודה ותחנות חדשות וטיפול בדיקה
פי הגבולות ביקורת מחשבי של העוצמות

.2.5

המשתמשים לרשות יעמדו אלה מערכות
:1997 בתחילת

עשרות  המברקה "מיכל", מערכת .
בתחנות הקשר במשרדי ,?.0. מחשבי

פקודות לפרסום (יפ"ה)היחידה המשסרה
האפשרויות בבדיקת הוחל  מחשוב
ידי על הפקודות, פרסום שיטת לשינוי
עדכון לשיטת כתובים מאוגדנים מעבר
מערכת באמצעות ח0, 6חו1 ופרסום

כללמשטרתית. פנימית אינטראנט
אוגדני עדכון במבצע הוחל  עדכון מבצע
המטא"ר גורמי אצל זה, בשלב הפקודות,

משטרתיים. חו'> וגורמים

,1996 שנת במהלך  המשטרה הוראות
הוראות באוגדן שוטפים עדכונים בוצעו
הוקמו אשר שונות יחידות ופורסמו המשטרה,
בחוק, שינויים בסיס על השנה, במהלך
כגון: המפכ"ל, והחלטות ארגוניים שינויים
ושיתוף לתיאום המשטרתי המנגנון הקמת
הפלשתינאית המשטרה עם פעולה
עדכון הבטיחות, מחלקת הקמת (ממת"ש),
והארגון התכנון אגף ומבנה המחוזות מבני
הדנות הוראות ועודכנו נבחנו כן ותפקידיו.
ארצי מטה פקודות נכתבו שבהם בנושאים

חדשות.

תהלך נמשך  הארצי המטה פקודות
הארצי, המטה פקודות של מחדש כתיבתן
המשטרה גורמי עם בשיתוף שונים, בתחומים
פקודות עודכנו כן השטח. ויחידות המקצועיים
נושאים הממסדות פקודות פורסמו קיימות.
אב פקודת וביניהן: ארם, כוח בתחום שונים
"כחולה" משטרה אנשי וקידום גיוס המסדירה
קצינים); שאינם (שוטרים בד"א ומג"ב
השירות, מן לפורשים פיצויים בנושא פקודות
פיטורים. של דרך ועל גמלאות של דרך על
נושאים וכן משטרה אנשי הערכת נושא מוסד
הן מבצעי, כושר והקנית ההדרכה מתחום
השתלמויות במסגרת והן המשטרה במסגרת
פקודה, של המחייבת במסגרת עוגנו בחו"ל.
למחלקה המשטרה בין הפעולה שיתוף דרכי
המשפטים, שבמשרד שוטרים לחקירת
לדרכי באשר מפורטת פקודה פורסמה
הוסדרו קטינים; עם המשטרה של עבודתה
אירוע בחקירת המשטרה של עבודתה דרכי

דליקה.

שינויים בעקבות ,1996 סוף לקראת
יסוד פקודות של בגיבושן הוחל בחקיקה,
בעיכוב דנות הפקודות חקירות, בנושאי
גובשו חיפושים. ובעריכת חשודים ומעצר
משטרתיים, פנים אירועים של בדיקתם הליכי
בודקות. וועדות בודקים קצינים ידי על
בין מצויות, שונים ועריכה גיבוש בשלבי
ללא חופשה הבאים: בנושאים פקודות היתר,
השאלת במשטרה, העבודה שעות תשלום,
הופעת ממלכתיים, לגופים משטרה אנשי
סיוג משטרתית, מינוי תעודת משטרה, אנשי
ואופן משטרה איש של פוליטית פעילות
תפקודו על להשפיע העלול באירוע הטיפול

משטרה. איש של
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גליונות תמלילים, עיבוד לצורכי האישי
ועוד. מצגות הכנת אלק0רונ"ם,

 במחוז שליטה) (מרכז מוקד/משל"ט .
מבצעית מערכת פיתוח הושלם אלה, בימים
ניידות לשיגור ,100 למוקד קריאות לקליטת
דיווח (מרכז מרד"ם באירועי ולשליטה
של רכיבים גם ישולבו במערכת מבצעי).

ניידות. ואיכון ממוחשב גיאוגרפי מיפוי

גרסה פותחה  גנוב רכב מערכת .
הקיימת, המערכת של ומורחבת משופרת
ומציאות גניבות על בדיווח לסייע שמטרתה
בשלבי מצויה המערכת רכב. כלי של

הטמעה.

המערכת מסרת  רכב איתור מערכת .
מאפיינים, עפ"י רכב כלי וזיהוי באיתור לסייע
ניתן אפשרי. ואפיון חתך בכל חלקיים, ולו
הרכב, כלי ממספר בחלק שימוש לעשות
הרכב, צבע בעלים, כתובת בעלים, שם
שלדה, או מנוע של חלקי במספר ואפילו
נפח למרות הפלילי. הזיהוי ידי על שיפוענחו
על במקוון, תפעל המערכת העצום, הנתונים
שפותח חדשני, באלגוריתם שימוש בסיס

מידע. של מהיר לאחזור במשסרה,

זהות תעודות על להתרעה מערכת .
קובץ בסיס על  אבודות או גנובות
כיום מוקרנת הפנים, ממשרד המועבר
יש כאשר ,''20 "שאילתא במסגרת התרעה,
בתעודת להזדהות מנסה שהחשוד חשש

אבודה. או גנובה זהות

השנה,  צה"לי נשק רישוי בדיקות .
של שוספות בדיקות בביצוע המשסרה החלה

צהי'לי. נשק לרישוי אזרחים בקשות
הוחל השנה  גנוב רכוש מערכת .
באיתור לסייע שמסרתה המערכת בהסמעת
מידע הצלבת ידי על אבוד, או גנוב רכוש
תפיסות על מידע עם מהאזרחים, המתקבל
המשסרה. ידי על כגנוב החשוד רכוש
רכוש מאפייני על מבוססת המערכת

הפלילי. הזיהוי ידי על שהוגדרו

הרחבת במסגרת  המאסרים מערכת .
של אופציה הוכנסה המאסרים, מערכת
ואסמכתאות מסמכים של אוטומטית הפקה

אסירים. לגבי

הושלם השנה,  עבריינים אלבום מערכת .
להציג שמטרתו במערכת, שני שלב פיתוח
תמונות חיפוש תוצאות אישי, מחשב גבי על
תיאור של מילוליים מאפיינים פי על באלבום,

פיזי.

פיתוח הושלם  המשטרה רכב מערכת .
הרכב של ומצבה תקן נתוני לדיווח מערכת
הטמעה. בשלבי מצויה המערכת המשטרתי.

כגון: לה, מחו'> גופים ובמספר המשסרה
הבטיחות, ומינהל הסוהר בתי שירות
במטה כפול "טנדם" מחשב אל מקושרים
המברקה לשירות המשטרה, של הארצי

המשסרה. של המבצעית
משרד, ניהול במערכת  לשכות מיכון .
הארצי, המסה מיחידות חלק המשרתת
משלוח של אופציה ,1996 בשנת הוכנסה
ממסוף ישירות תמליל, מסמך של בפקס

הלשכה.

עצמאי מחשבים מערך  לוגיסטיקה .
ובעיקר הלוגיסטיקה מתחום חלק המשרת

המחסנים.המרכזיים.

 אצבע טביעות מחשוב מערכת .
עצורים, של ט"א טפסי נקלטים במשסרה
טביעות סמך על עבריינים זיהוי ומתבצע
,1996 בשנת עבירה. בזירות שהותירו סמויות

חדשים. ס"א טפסי 26,000 נקלטו

ישראל משטרת  אישיים מחשבים .
מחשבים של החדש לעידן היא אף מצטרפת
במשטרה פעלו ,1996 שנת בסוף אישיים.
עצמאי באופן רובם ,?.0. מחשבי 1,750
רחובות, תחנת ניסוי מלבד תמלילים. כמעבדי
מקומיות, רשתות 20 כיום פועלות כבר
תחנות מספר בין ומשאבים מידע המשתפות
במחשבים השימוש קידום לצורך עבודה.
השתלמות שוטרים כ60 השנה עברו אישיים,

."8 "מיכה היישומים מחולל בהפעלת
מפעילה המשטרה  למשתמשים תמיכה .
המטפל למשתמשים, טלפוני סיוע דלפק
צורך מורגש וכבר יום, כל פניות בכ150
פעילות ושעות הסיוע שירותי בהרחבת

המרכז.
משטרה, אנשי מ1,000 יותר הוכשרו השנה
המידע במערכות בשימוש המגזרים, מכל
נושאי הדרכה. מחזורי ב120 המשטרתיות,
אישי "פתוח" קוד קבלת כגון: ההדרכה
הטמעת דרך המחשב, עם הראשון במפגש
רחובות, בתחנת כמו וליווין, חדשות מערכות
עבודה סדרי המשנות מערכות והטמעת

"רכוש". כמערכת

שפיתוחן מידע מערכות
1996 בשנת הסתיים

פרוייקט משטרה, יחידת מחשוב .
למחשוב ניסיוני פרו"קט הסת"ם  רחובות
העבודה תהליכי מוחשבו משטרה. תחנת
חקירות וביטחון, שיטור בתחומי המרכזיים
הפועלות החדשות המערכות אנוש. ומשאבי
אישיים, מחשבים של מקומית ברשת
פנייה עם מקומיים, מידע מאגרי משלבות
בצורה בירושלים, המרכזיים למאגרים
בפני נפתחה כן כמו למשתמש. "שקופה"
במחשב להשתמש היכולת רחובות שוטרי
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לדרישות וכן אוסלו מהסכמי נבעו שבהן
אזרחיים מגורמים המגיעות ותוספות לשינויים
פותחו האחרונות, בשנים וביטחוניים.
במערכת לשלבן שיש מתקדמות, 0כנולוגיות
ועדת פועלת חודשים, מספר זה הרשב"ג.
שתפעל הרשב"ג, מערכת לחידוש היגוי
שבין במעברים הבינלאומיים, במעברים
אחר ובמעקב הפלשתינאית והרשות ישראל
ישראל. מדינת בשסח השוהים אנשים
ובמסענים רכב בכלי גם ת0פל המערכת
המעברים בין התנועות על דיווח ותאפשר
תנצל המערכת אמת. בזמן השונים
ותקשורת תוכנה חומרה, טכנולוגיות
לכלי המידע העברת ותאפשר מתקדמות
מחשב. במסופי המצוידים המשטרתיים הרכב
יותקן המערכת מרכיבי חלק התכנון, פי על

.1997 בשנת כבר
.1999 בשנת לפעול מתוכננת כולה המערכת

המערך בניתוח הוחל  2000 מודיעין .
חדשה, מערכת לפיתוח כבסיס המודיעיני,
העבודה בתהליכי כוללת תמיכה שתספק

המודיעין. במגזר

"ם הסת  תנועה לדוחות ממוחשב ארכיון .
ארכיון מערכת לבנ"ת המכרז שלב
הקליטה תהליך את לזרז שתסייע ממוחשב,
של מידי אחזור ותספק התנועה, דוחות של
(טקסט התנועה לדוח בנוגע המצטבר המידע
במטה המשתמשים, לכל הטפסים), ותמונות

ובשטח.

שמטרתה מערכת  ב' שלב נשק רישוי .
הטיפול על והבקרה הפיקוח שיפור

נשק. לרישוי בבקשות המשטרתי

בהתארגנות הוחל  2000 שנת פרוייקט .
המידע מערכות התאמת לקראת היקף, רחבת
לה ומעבר 2000 בשנת לעבודה המשטרתיות,

ספרות). בארבע השנה לכתיבת (מעבר

 2000 מתכ"א אדם, כוח מידע מערכת .
מערכת הטמעת הושלמה ,1996 בשנת
מגוון מתן שמטרתה ,"2000 "מתכ"א
ותקינה אדם כוח בנושא לתמיכה שירותים

ובשטח. במטה

של פיתוחה הושלם  משא"ז מערכת .
בניהול סיוע שמטרתה ממוחשבת, מערכת
נמצאת המערכת משא"ז. במשרדי העבודה

הקבלה. מבחני בשלב

,1996 בשנת  הנוכחות שעוני מערכת .
קליטת של ניסיונית מערכת באג"ת הופעלה
תורחב המערכת נוכחות. משעוני דיווחים

המשטרה. לכלל ,1997 בשנת

"הטחנה למנהל, המידע מערכת .
למערכת נוספו ,1996 בשנת  האדומה"
גנוב. ורכב מעצרים תקציב, חדשים: נושאים
שלוש ונוספו קיימים נושאים הורחבו כן כמו

חדשות. עמדות

המחשוב בתחום הצטיידות
המחשוב בציוד משמעותי גידול חל 1996 בשנת
480 מסופים, 240 נוספו המשטרה: ביחידות
כן מדפסות. מ400 ויותר אישיים מחשבים
ציוד פרסי מ200 יותר של החלפה בוצעה

מיושן. מחשוב
נוספו המרכזי, המחשב של הארצית לרשת
מרחב מסה (כמו חדשים אתרים 12 השנה
מקומיות, רשתות ו6 ועוד) ים בת תחנת השרון,

אישיים. מחשבים על המבוססות

שנתיים רב פרוייקטים
1996 בשנת שהחלו

הגבולות ביקורת מערכת  2000 רשב"ג .
שינויים עם שנים, 13 מזה פועלת הקיימת
שהגדולות משתנות, לדרישות והתאמות
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האסטרטגית ההיערכות

של הטווח ארוכות העתידיות המטרות הגדרת הינה: הארגונית הניהולית האסטרטגיה
של וייחודה ערכה השגתן. לשם הארגון ופעילויות המשאבים והתאמת הארגון
הבעיות לפתרון יותר ותכליתית חדשנית שונה, דרך על מצביעה שהינה בכך האסטרטגיה

הפרק. שעל הארגוניים והצרכים

האסטרטגי היישום

תכנון המרכזת מטה חפץ,עבודת אסף רנ"ץ המפכ"ל, ביוזמת ב1996 החלה ישראל, במשטרת
מרכזיים בנושאים ונגע הקיף התכנון מהלך משטרתית.  מקצועית אסטרטגית בראייה כולל ארגוני
ב"הערכת ונותחו אותרו אשר ,(£008 (33£^31ט8 המשטרה של ואחריותה פעילותה לב שהעם
לתכנון היחידה באג"ת הוקמה בנושא, ההיערכות במסגרת הכלל1. הפיקוד סגל של המצב"
התכנון מטרת ביצועו. על ולפקח השונים בשלביו וללוותו התהליך,לקדמו להתניע במגמה אסטרטגי,
האתגרים, מול אל הולם מענה והעמדת המשטרה פעילות ייעול הער, החדש המערכתי
המשטרה של התאמתה הציבור. ובדרישות העבריינות במפת בחברה, במדינה, והשינויים התמורות
שירותיה מתן ובמישור גיסא, מחד  המבצעיות תפוקותיה במישור תתבצע ולמגמות לתהליכים
ארגוניים פרסומים בשלושה ויעוגן יושתת הנבחרת האסטרטגיה וביצוע יישום גיסא. מאירך  לאזרחים

כתובים:
ותקציבים משאבים הקצאת (ובפועל שנתית עבודה שנתית^תכנית רב אסטרטגית^תכנית תכנית

המימוש). לצורכי

האסטרטגי הניהול
ברמה שנערך אסטרטגי תכנון של "הישן" שהמודל בכך ההכרה והולכת גוברת ארגונים, בקרב
אינו יותר, נמוכות גרידא,לרמות  ביצוע לשם בלבד,והועברה הארגון של המקצועית העליונה
כולם המנהלים במסגרתו יותר, ומשופר משוכלל תהליך ומתקיים פותח זאת, במקום עוד מתאים
בשם מכונה זו חדשנית תפישה ותכנוני. חשיבתי ותפקיד חלק נוטלים הביצועית, ברמה כולל 
ממלא שיעור לאין וחיוני חשוב תפקיר .(37^/^78010 ל7/\/£14/£סג^\/^/ אסטרטגי" "ניהול
בקודקוד הנקבעת והמדיניות, ההחלטות בין המרבית ההלימה בבקרת האסטרטגי" "הניהול
נאמנה לשקף האמורים ("הלוחמים"), הביצוע דרג ותוצרי תפוקות לבין בארגון, המבנית הפירמידה
מיסוד תוך עבודה, והליכי ארגוניים מבנים בפישוט נעוצה והידוק! הקשר בקרת דלעיל. הקביעות את
ייחודית ניהולית בקרה גם נדרשת הביצוע. יחידות מפקדי ברמת ואחריות עצמאות גמישות,
הלאומית המשטרה צורכי (המשקפים יעדים קביעת פי על העבודה, בשגרת שתיושם ומתקדמת

ויחידותיהם. מפקדים יימדדו לפיהם משוקללים, ומדדים כאחד)  המקומית והיחידה

האסטרטגית החשיבה

האסטרטגי התהליך של ושלב שלב בכל הכרחי תכנוני כלי מהווה אסטרטגית" "חשיבה
ה"תכנית את מגבשת האסטרטגית החשיבה הסופי. לגיבושו עד  משכו לכל אותו ומלווה הכולל,

והביקורת. העדכון היישום, בשלבי גם תוכר והשפעתה הארגון של האסטרטגית"
וכיצד הפעולות? "עשו מי ועם מה עם לעשות? הארגון על מה בוחנת האסטרטגית" "הראייה
המיועד האפקטיבי הזמן פרמטר הראשונה? היישומית בהתנסות המיטבית בצורה הדברים יבוצעו
אשר החדשנית האסטרטגיה גישת בלבד. שנים 53 הינו מהיום, וטוב לשונה הארגון להפיכת

בזר,: זה הקשורים גורמים ב3 דנה ישראל, משטרת ידי על אומצה
מכלול על המערכת כלל של ראייה ב"גדול", ראייה מערכתית, ראייה  הגלובלית" "הראייה .
הכולל במיכלול תחומו את מפקד כל וראיית מחוז מפקד מפכ"ל, (ראיית ובעיותיה היבטיה

החליפית"). והתועלת "העלות ובחשבון
יביא שיפורם אשר אילוצים) (או גורמים של קטן במספר התמקדות  בעיקר" "ההתמקדות .
התמקדות מחייבת בעיקר" "ההתקמדות משמעותיות. ולתוצאות כולה המערכת ולקידום לתפנית

זמנית. בו מרכיבים של רב מספר על להתפרס במקום בודדים, מרכזיים, מרכיבים במספר
ישר ושכל פשוט חישוב בריא, הגיון באמצעות ליישום הניתן ניהולי כלי  פשוטים" "כלים 0
הרעיון הינה הפשטות בארגון. הרמות לכל משותפת שפה תיווצר כך א10/\11^00). £5/\/£5)
בהמשך. גם יובן או יילמד לא קצר, בזמן וללמד להסביר ניתן שלא מה זה. ניהולי בכלי המרכזי

המצב. כורח  והבהירות הפשטות כן, על אשר
למעשה, נכונה זו גישה קורקודים. שלושה בעל כמשולש הממוקד" "הניהול מרכיבי מוצגים סכמטית
לארגון המרכזי והניהול התכנון בתהליך ביטויה תמצא העיקרית משמעותה רמה. ולכל ארגון לכל

שהוא. ודרג רמה בכל משנה, יחידת כל ולניהול לתכנון גם נכונים עקרונותיה ואולם כולו,
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האסטרטגי התהליך
עבודה, תכנית הכוללת בנושא, תכנונית מטה עבודת של ייחודי מכלול חינו האסטרטגי" "התהליך
פי על הזרימה תהליך ככלל מתבצע, זו, במסגרת מערכתית. בראייה  ולו"ז שלבים שיטה,

הבא: העקרוני התרשים

משנה,אשר שלבי 15 של רצף המשוכלל האסטרטגי התהליך ישראל,כלל במשטרת כי יצו"ן
מבנהו,לעומת מהיבט ביותר כמפותח ממוקד", "ניהול האסטרטגי הייעוץ מומחי ידי על הוכרו
את כלל והתכנון החשיבה תהליך ובחו"ל. בארץ זה גודל בסדר בארגונים שקוימו דומים תהליכים
ניתוחי את וכן להיערך, וכלפיו להתמודד ישראל משטרת אמורה מולו הייחוס", "תרחיש הצבת
אירועי הרחוב, עבריינות הפנים, ביטחון הבאים: העיקריים בתחומים והביקושים" "האיומים
שהתבצעה המצב הערכת בסיס על הדרכים. ותאונות החמורה הפשיעה ציבורי, סדר

הבאות: המשמעויות הועלו ישראל, במשטרת
ולעומת והולם, כמספק מוערך הפנים, ביטחון בתחומי המשטרה ידי על הניתן המענה הקיים במצב 0

הקלאסי. השיטור בתחומי שיפור מתחייב זאת
.1997 ובכללן הקרובות בשנים הפנים, ביטחון בתחום גבוה איומים נפח צפוי 0

הציבורי. הסדר אירועי להקצנת אפשרות קיימת 0
הכולל. העבריינות בהיקף עלייה אפשרית 0

מאורגן". "פשע לרמת החמורה" "הפשיעה הידרדרות סכנת למניעת היערכות מתחייבת 0
שיחייב באופן דרכים, מתאונות כתוצאה והמצטבר הכבד והלאומי האישי והאובדן המק יימשכו 0

ומיוחדת. תחומית רב וחדשנית מקיפה היערכות

האסטרטגי התכנון
משימתי" כ"ארגון המשטרה של ייחודה לאור עולה האסטרטגי התכנון בקיום הצורך
והמהווה, המרינה; מבקר ולביקורת פנימית לביקורת הנתון רווח, למטרת שלא הפועל מתוקצב,
בעלי אחרים גופים מצד החוק) מכוח (לפחות מתחרים לו שאין גוף בודדים, במקרים למעט
מדובר אכן אחד מצד כי מראה, גדולים עסקיים לארגונים המשטרה השוואת דומה. אוריינטציה
במהותה היא שונה שני מצד אולם ומגוונות, רבות במשימות אנשים אלפי המפעיל גדול בארגון
הארוך. לטווח אסטרטגיה והמתכננים רווח למטרות החופשי, בשוק הפועלים עסקיים מארגונים
העובדה אף על אולם, הגדולים. העסקיים הארגונים של מבעיותיהם "נקיה" המשטרה לכאורה
מסתבר ולמדידה", קשותל"כימות  המניעה בתחום אלו על בדגש המשטרה, שתפוקות

ארוך: לטווח תכנון המחייבות בעיות מספר משימתי, כארגון למשטרה דווקא כי בפועל,
שירות. ולמתן לתגובה, לפעילות, הדרישה ובמקביל וגדלה הולכת והמשימות האיומים כמות 0

בהתאם. הערכות המחייבת והפוליטית הדמוגרפית הסביבה השתנות 0
ויותר יותר החודרים עסקיים פירט"ם מגופים להתעלם אין החוק, מכוח הפעילות למרות  תחרות 0

מסו"מים. באזורים אפורה" "משטרה ויוצרים המשטרה של פעולתה לשטחי
כולה החוק אכיפת מערכת את בכללותו, השלטון את הבוחן הציבור מצד יומיומי  יוקרה מבחן 0

לסוגיהם. התקשורת כלי דרך גם במיוחד, המשטרה ואת
המידעים כמות מוכפלת שהוא, סוג מכל למקורות הרבה החשיפה עקב  מידע התפוצצות 0

זה. לנושא ופיזית לוגיסטית היערכות ומחייבת בהתמדה, והאחרים הרלבנטיים
ומחייב המשטרה לעבודת הבסיס את המהווה לאזרח" "השירות מתווסף חנ"ל הנושא לכל 0
מדיניות את הקובע היסודי האסטרטגי בתכנון הצורך קיים מכאן, מתמידים. ושיפור התייחסות

יותר. הקצרים הזמן לטווחי הפעולה תכניות נגזרות וממנו הארוך, לטווח והיערכותו הארגון
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האסטרטגי המענה
הערכת בסיס על כאמור, שנבחרו מענה כיווני הוגדרו ה2000 לשנות המשטרה היערכות לצורך

מרכזיים: נושאים 12 כוללים אלה כיוונים המצב.
ולהגביר משימותיה את לבצע התחנה יכולת את לחזק במטרה מ"י, של הארגוני במבנה שינוי 0

מרחבים. מטות וביטול הכולל הארגוני המבנה השטחת תוך עצמאותה, את
עבודת ומיקוד המדים לובשי מספר הקטנת תוך מוגברת, שירותים וקניית משרות אזרוח 0

מובהקת. ייחודיות למשטרה קיימת במסגרתן ייעודיות, משימות בביצוע שוטרים
תומך משימה, מוכוון כמערך כולו המודיעין מגזר של מחדש ארגון תוך מודיעין, אגף הקמת 0

כאחד. והאג"ם האחיק תחומי
יכולתו את לשפר במגמה בתפעולו, שינויים וביצוע התנועה במערך עדכנית היערכות 0
מפקדות באמצעות וקרובה, ישירה הפעלה בבקרת ותמיכתו המערך חיזוק פעולתו. ואפקטיביות

המחוזות.
בעיקר, והתמקדות התמקצעות תוך משימותיו, את לבצע יכולתו ושיפור החקירות (/ערך קידום 0

ביטחון". מוטה "תרחיש תחת גם
יישומו, ותחילת והשיבוץ הקידום ההדרכה, מערך של מחדש תכנון י כ"א ופיתוח הכשרה 0

ישראל. משטרת לשוטרי מקצועית אתיקה של והגדרה
ישראל. משטרת של השונים במערכיה אסטרטגי כמרכיב ומתקדמות חדשניות טכנולוגיות ניצול 0
מקומי, שלטון (כמו חיצוניים אזרחיים גורמים עם פעולה שיתוף של והרחבה הגברה חיזוק, 0
העשייה גבולות עדכון המשימות, מיפוי תוך עסקיים), וגורמים הקהילה גורמי ממשלתיים, גורמים

קהילתי" "שיטור מתכונת הפעלת תוך זאת כל ההתנדבות, והנעת
הרמות. בכל המשטרה יחידות עבודת בשגרת והטמעתם מתקדמים ניהול כלי פיתוח 0

עבריינות זרה, הון פשיעת בינ"ל, (פשיעה מחמירה פשיעה במגמות לטיפול היערכות 0
וכוי). סמים פשיעת הרחבת זרים, עובדים עבריינות ומחשבים, תקשורת

בפעילות האינטגרטיבי, שילובו חיזוק בכיוון הגבול, משמר הפעלת פוטנציאל של נוסף מיצוי 0
נטל הקלת תוך במחוזות, "הכחולה" המשטרה דרגי של כוללת ובאחריות המשטרה תחנות

אלו. דרגים על המוטל הציבורי והסדר הפנים ביטחון משימות
במתואם. המשטרתית ההסברה ושילוב ישראל במשטרת אקטיבית דוברות של יזומה הפעלה 0

סיכום

"השינוי יצירת בעצם הוא ייבחן גיסא מחד כפול. ולמעשה להלכה הים האסטרטגי התהליך של מבחנו
מאידך והנסיבות. השעה מצורכי כמתחייב בארגון, בראשית" "דפוסי ישנה אשר באופן האסטרטגי",
ותפקידיו ייעודו עצם להגשמת הארגון מפקדי ידי על שהוצבו היעדים בהשגת התהליך "בחן גיסא,
"תפוקות יצירת משמען אלו נורמות ממנו. הנצפות הנורמות ולאור הממשלה ובהחלטות בחוק שהוגדרו,
של האסטרטגיה קובעי עיני לנגד ולקהילה. לחברה שירות" ו"תפוקות ולמדינה לעם מבצעיות"
הם אלו עניין" "בעלי /בביצועיה. בקיומה בה, העניין בעלי שהם אלו תמיר יעמדו ישראל משטרת
מטרות קביעת על להשפיע ועקיפות ישירות יכולות השירות מקבלי לציבור מטעמה. השירות מקבלי
דרך וערה, דרוכה להיות המשטרה ועל כוחותיה, יפעלו שבמסגרתן העדיפויות וסדרי "עריה המשטרה,
ובכך שלה והמבצעית הארגונית הגמישות ביכולת תיבחן המשטרה של גדולתה אלו. רוח להלכי קבע,
פחות לא אך וביעילות, במקצועיות ממנה, שנדרש תחום כל ל"כיסוי" וררגיה עצמה שתתאים
היא בהם והמורכבים הקשים הביצוע תנאי חרף זאת  שיוויוני ובצדק בסובלנות בנחישות,

נתונה.
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משאבים להקצאת מודל  האוטומטי" ח"ט"ס
העיסוק תחומי במגוון בה, להסתייע המדינה אזרחי של הצורך ממידת נגזר משטרה לשירותי הביקוש

המשטרתיים.

הביקוש את ויוצר המשפיע הדומיננטי הגורם הם ועור) רכב כלי (אוכלוסייה, במדינה התשתית מאפייני
מהיקף יוצא פועל הינה המשטרה, שמשקיעה הפעילות מידת ואילו סוגיהם, כל על משטרה לשירותי

לרשותה. העומדים והאמצעים האדם כוח
שקיבלה המשאבים מול (סר"כ), המשטרתיים והאמצעים האדם כוח היקף של התפתחות נתוני ניתוח
קיימת כי מראה  באוכלוסייה הגידול ומול הקלאסיות המשטרתיות במשימות לטיפול המשטרה

באוכלוסייה. הגידול לעומת הסד"כ בהיקף ירידה של מתמשכת מגמה
במשטרה והאמצעים האדם כוח היקף התאמת בסוגיית המטפל וממוסד, מסודר כלי קיים כיום,לא
בביקוש לגידול מענה לתת למשטרה בכך ומאפשר ישראל, מדינת של התשתית להתפתחות
להתפתחות הדואג זה, מסוג ניהולי כלי הקלאסיים. המשטרה בתפקידי בעיקר משטרה, לשירותי
מכונה עליה, המשפיעים מוסכמים אובייקטיביים קריטריונים עפ"י מערכת, נתוני של אוטומטית

א/ט/מט'". "טייס
לשינויים המדינה תקציב התאמת לצורך  האוצר משרד ידי על בשימוש ונמצא קיים כזה כלי
לצורך  החינוך ובמשרד וכוי), ממשלה החלטות מוניטריים, שינויים (התייקרויות, בשוק שהתרחשו

וכד). חדשים יישובים הקמת באוכלוסייה, (גידול להתפתחויות החינוך תקציב התאמת
כך, ובעקבות המשטרה, עבודת על המשפיעים תשתית נתוני כי עלה קודמות, מטה עבודות מתוך

כלהלן. חינם משטרה, לשירותי הביקוש על
יהודים. ולא יהודים סה"כ,  אוכלוסייה 0

רכב. כלי סה"כ  רכב 0
או תעסוקה מקומות של ריכוז התפר, למרחב קרבה כבישים, אורך גיאוגרפי, שטח  שטח נתוני 0

וכדי. ונופש בילוי אתרי
מבחנים באמצעות הנ"ל, המשתנים לבין המשטרתי הסר"כ בין והקשר ההתאמה מידת של בבחינה
(המתאם לאוכלוסייה סר"כ בין קיים ביותר הגבוה שהמתאם מסתבר מתאם, המודדים סטטיסטיים

.(0.97 הינו

מסביר כמשתנה יהודים), ולא יהודים (סה"כ, אוכלוסייה בנתוני משתמש האוטומטי" ה"ט"ס מודל
אם בין פנימית, בהתייעלות צורך של סמויה הנחה בתוכו מגלם נדרש, אדם כוח תקן לקביעת
חיצוניים משינויים כתוצאה אם ובין הקיימים) המשאבים של יותר טוב (מיצוי פנימיים משינויים כתוצאה

וכרי). מחשוב טכנולוגיים, (שיפורים
לאוכלוסייה אדם כוח תקן בין מאד גבוהה לינארית התאמה נמצאה רגרסיה, בשיטת ניתוח באמצעות

.1/ = כ"א תקן יא,, = (אוכלוסייה ץ = 0.0007 0 + 24 המשוואה באמצעות לביטוי שניתנת
מרכיבים: כשני בתחנה כ"א תקן להסביר שניתן היא, המשוואה משמעות

ומנהלה). פיקוד לתקורות בממוצע כ"א תקני >כ24 האוכלוסייה בהיקף תלוי שאינו קבוע גודל 0
10,000 לכל שוטרים >כ7 התחנה אחריות בתחום האוכלוסייה בכמות תלוי שהיקפו "עורי סר"כ 0

תושבים).

במודל: השימוש אופן
משתנים: שני של כפונקציה ישראל למשטרת הנדרשת הסר"כ תוספת תקבע שנה מרי

באוכלוסייה. הגידול 0
להקמה. מתוכננות או שהוקמו חדשות תחנות מספר 0

נדרשת. תוספת = [0.0007 י באוכלוסיה גידול י תיקון [מקרם + [24 י חדשות תחנות [מספר
קו" ""שור

לבצע מתבקש ישראל, במדינת לאוכלוסייה השוטרים בשיעור ירידה של המתמשכת המגמה לאור
גדלה המדינה אוכלוסיית זו, תקופה במהלך .1985 בשנת קיים שהיה למצב לחזור במטרה קר ""שור

חדשות. משטרה תחנות 8 והוקמו תושבים מיליון ב1.45

זו, לתקופה כ"א תקני 2,730 של תוספת ישראל למשטרת נדרשת האוטומטי" ה"ט"ס נוסחת עפ"י
שהיה למצב לחזור מנת על לכן, ייחודיות). לא (למשימות תקנים 1,150 רק הוקצו שבפועל בעור

כ"א. תקני ב1,600 ישראל משטרת את לתגבר צורך יש ,1985 בשנת קיים
עתידי שימוש

גורמי את וישמש ישראל משטרת משאבי של אוטומטי לעדכון כמנגנון יוצע האוטומטי", ה"ט"ס מודל
האוצר. משרד עם במגעים והתקציב התכנון
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מצבת הכחולה"). (''המשטרה ישראל למשטרת
,1996 שנת בתחילת שכללה חובה, שוטרי
חובה, שוטרי לכ530 גדלה חובה, שוטרי 257
98 לצה"ל הוחזרו השנה, במהלך .1996 בסוף
עפ"י 24 שירות, תום עקב 58  חובה שוטרי
החובה שוטרי התאמה. אי עקב 161 בקשתם
להקניית בסיסיים, בקורסים במשטרה הוכשרו
ובצה"ל, במשטרה ובקורסים משטרתי, ידע
מועסקים הם שבהם המקצועות להקניית
שח"ם תקני נוספו השנה, במהלך במשטרה.
תימשך זו מגמה קבע. תקני מהמרת כתוצאה
מטה עבודת מבוצעת בבד, בד .1997 בשנת גם
ממג''ב אדם וכוח משימות העברת לבחינת
ניסיון תוך גבולות), וביקורת (סיירות לשח"ם
בהם להעסיק שניתן התפקידים קשת להרחבת

במשטרה. חובה שוטרי

אדם כוח ויסות
של מסיבית בפעילות התאפיינה 1996 שנת
עקב למחוזות, מג"ב בין בעיקר אדם, כוח ויסות
במגי'ב קבע תקני עודפי בדילול שנוצר הצורך
ובמחוז ש"י במחוז במג"ב, תקנים ובקיצוץ

המשותפים). הסיורים (תקני הדרומי

קידום
(בד"א) קצינים שאינם שוטרים קידום

ההשוואה תהליך הושלם ,1996 בשנת .
לקידום לקריטריונים הנוגע בכל לצה"ל,
(רב רנ"ג  בכיר) סמל (רב רס''ב לדרגות

לרס"ב. לקידום המכסות ביטול תוך נגד),

עד בדרגות, ייחודי וקידום גיוס מסלול נקבע .
למשובצים ראשון), (סמל סמ"ר דרגת
במקצועות שירתו אשר מועדפים, במקצועות

בצה"ל. לוחמה

של מחדש בבחינה הוחל 1996 שנת במהלך
חדשה, מדיניות ובגיבוש עקרוניים נושאים מספר
חלק והנעתם. אנוש משאבי פיתוח בתחום
בעיצומו נמצאות וחלקן נסתיימו המטה מעבודות
העסקת נושא נבחן זו, במסגרת תהליך. של
השמה; חברות באמצעות במשטרה, עובדים
לשוטר חדשים הכשרה למסלולי הצעה גובשה
קידום נושא את הבוחנת ועדה הוקמה ולקצין,
הבודק צוות הוקם במשטרה; האשה מעמד
אישי; חוזה פי על במשטרה, העסקה נושא
במגמה הגיוס, בנושא עבודה תהליכי נבחנים
משימות ביזור תוך עבודה, תהליכי לשפר
השיבוץ הליך מחדש ונבחן הגיוס ללשכות

והקידום.

כוח נושאי של הביזור מדיניות המשך במסגרת
הקידום שסמכות ,1996 בשנת הוחלט אדם,
למפקדי תבוזר פקד דרגת עד לקצונה
במטה אגפים ולראשי מג"ב למפקד המחוזות,
גיליונות ובהזנת באישור הטיפול בחר כן הארצי.
מתן על דגש שימת תוך יחיד, דן של שפיטה
(קציני ולקבת''צים השופטים לקצינים הדרכות

זה. בנושא ציבור) תלונות ביקורת

גיוס
לתוקף נכנסה השנה, של השנייה במחצית
בשל חלקית, גיוסים הקפאת בדבר ההחלטה
קצב הואט לכך, אי תקנים. בקיצוץ הצורך
שוטרים, 1,335 למשטרה גויסו סה"כ הגיוס.
בוצעו הגיוס הליכי .1995 בשנת כ2,000 לעומת

המגויסים. איכות על והקפדה שמירה תוך

חובה (שוסרי שח"ם גיוס
במשטרה)

שירות לחוק התיקון לתוקפו נכנס ,1995 בשלהי
חובה שוטרי של גיוסם שאיפשר ביטחון,
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שירות ותנאי רווחה
יישום תהליך הושלם ,1996 שנת במהלך
משטרת ש/טרי של השירות תנאי השוואת
הנוגע בכל בצה''ל, הקבע משרתי לתנאי ישראל
למדים. וניקוד חינוך מלגות תקציבי, לנופש
במקצת נפגעו תקציביים, קיצוצים בעקבות
המשסרה. אנשי של והפרישה השירות תנאי
בקיצוץ התבטאו התקציביים האילוצים
ילדים, גני בתשלומי המשסרה השתתפות
חופשות משך ובקיצור דירה שכר קייטנות,

הפרישה.

בנפגעים טיפול
וביחידות הארצי במסה בנפגעים הנויפול מערך
מהיר לטיפול נדרש במג''ב, בעיקר המשטרה,
חודש באירועי שנפגעו משטרה באנשי
מנהרת פתיחת לאחר שהתרחשו ספטמבר,

הכותל.

ביחידות התערבות
נפגעים רב לאסון שנחשפו
תהליך הואץ הקשים, הפח''ע פיגועי בעקבות
אשר ביחידות להתערבות הארצי, המערך בניית
מקומיים צוותים הוקמו נפגעים. רב לאסון נחשפו
לשלב מגמה תוך מתאימה, הכשרה שעברו
ועובדי פסיכולוגים כגון מקצועיים כוחות פעילות

היחידות. למפקדי כתמיכה רווחה

"מודיעין" פרוייקט
לפרוייקט ההרשמה החלה 1996 שנת בשלהי
שלב סיום לאחר מודיעין, בעיר לשוטרים מגורים
תנאי לשיפור נועד הפרוייקט ההתארגנות.
משפחותיהם, ובני משטרה אנשי של המגורים
"יבנה'', לפרוייקט דומה במתכונת יבנה והוא
כשהמשטרה משתכנים, עמותת באמצעות

המשתכנים. וגיבוש ארגונו שלבי את מלווה

השוטרים בשכר שיפורים
"רותם", גמל קופת לשוטרים נפתחה .
בהשתתפות פנסיוניים, לא רכיבים להכללת

והמעביד. העובד של שווה

שכר דרגת ניתנה ,1996 אוקטובר בחודש .
שכר דרגת לבעלי וחצי, דרגה או אחת
משנה) (ניצב בנצ"ם המקסימלית הביניים
שאושרו. בדירוגים ומעלה, ניצב) (תת ומתנ"ץ

12596 בשיעור מוגרלים פיצויים אושרו .
צמצום עקב מהשירות שפוטרו לאוכלוסיות
הוותק ולשנות לגיל בהתאם תקנים,

במשטרה.

שכר דרגות הפעלת שיטת בשינוי הוחל .
ראשון ותואר שלישי שני, תואר לבעלי אישיות

לצה"ל. בהתאמה תעודה, לימודי עם

בנושא מסא"ר פקודת של הכנתה הושלמה .
הכנת במהלך קצינים. שאינם למי קידום
חדשים ועקרונות כללים גובשו הפקודה,

בנושא.

קצינים קידום
לבחינה מטה בעבודת הוחל ,1996 בשנת .
קצינים, של והקידום השיבוץ הליך של מחדש
וקביעת ומיון הערכה כלי שיפור לרבות
הקידום ומסלול שיבוץ תכנון לצורך מיקומם

קצין. של

למינוי הסמכות לביזור נערך אדם כוח אגף .
המחוזות למפקדי פקד, דרגת עד קצינים

האגפים. ולראשי

והערכה מיון
הערכה מרכז שהופעל הראשונה השנה זו .
כ100 נבחנו שבמסגרתו בכירה, לקצונה
הייעודי. מהמגזר רבפקד בדרגת קצינים
בהחלטה תומך כלי משמש ההערכה מרכז

לקידום.

חדשה. במתכונת תקופתית הערכה הופעלה .
ההיערכות פיזור כי הראה, התוצאות ניתוח
מזה יותר גדול היה זו, במתכונת שהתקבל
הסיכוי גדל ולכן הקודמת, שבמתכונת

יותר. מדויקות הערכות שהתקבלו

להערכת מתכונת ניסיונית, בצורה הופעלה, .
שלב מהווה הניסוי פקודיהם. ע"י מפקדים
ההערכה במחזור השיטה להפעלת מקדמי

הבא.

מיון מערכת בהצלחה ונוסתה פותחה .
האזרחי. במשמר מתנדבת לקצונה

מחקרים
הסקרים את לציין יש שנערכו, הסקרים מבין
רקע על השוטרים, של והשחיקה הלחץ בנושאי
במערך העבודה ותכיפות המאסיביים התגבורים
בקרב שנערך התנועה, בנושא הסקר ואת שלדי,
תוצאות השטח. ומפקדי התנועה מערך אנשי
לקבלת בסיס להוות נועדו הללו הסקרים

אופרטיביות. החלטות

שחרור
1,089 מהמשטרה השתחררו ,1996 בשנת
בחלוקה ,1995 בשנת 1,043 לעומת שוטרים,
פוטרו,  96 מרצון, התפטרו  572 כדלקמן:
כדי תוך נפטרו ו22 לגמלאות פרשו  399
במספר כ0'309 של בגידול אופיינה השנה שירות.
מן שלא שוטרים ובפיטורי לגמלאות הפורשים
כמו משימות, ביטול רקע על (שמ"זים), המניין

קרוונים. אתרי אבטחת
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חשובות ופרשיות בולטים אירועים המתעדות
חקר במסגרת המשטרה. השתתפה שבהם
"תולדות המחקר. לאור הוצא המשטרה, מורשת
כן ."19581948 המסד שלב א', כרך מ"י
פוליטי", רקע על "התנקשויות החוברת פורסמה
על התנקשויות של דוגמאות מספר הסוקרת
השנים בעשרות בישראל שארעו פוליסי רקע

האחרונות.

מחשוב
של בהפעלתה הוחל ,1995 שנת בשלהי
."2000 "מתכ"א הממוחשבת אדם כוח מערכת
המערכת בקליטת התאפיינה 1996 שנת
תקף מידע הופק המערכת בעזרת החדשה.
שונות ולרמות שונים לדרגים המסייע ואמין,
החלסות בקבלת ומדיניות, יעדים בקביעת
בפרס. הסיפול אחר ובמעקב ופיקודיות ניהוליות

הרפואה מערך
המלר"ת בהפעלת הוחל ,1996 שנת בשלהי
של תפקידו תפקודית). רפואית להערכה (המרכז
מצבו את מדעי באופן ולהעריך לאבחן המרכז
הייעודי. השוטר של תפקודו ורמת הגופני
בדיקות מערכת באמצעות נעשית ההערכה

ויסודית. משוכללת
הבאים: בתחומים פעל הרפואה מערך

טיפולים 45,000  לשוטרים רפואי טיפול .
חובשים. ידי על 90,0001 רופאים ידי על

קצינים, שאינם למי אושרה לצה"ל, בדומה .
מוסמך, טכנאי/הנדסאי של השכלה בעלי
לעמידה בכפוף בי, השתלמות לגמול זכאות
ללא אקדמיים, טכנאים ותוספת בכללים,

לתפקיד. הלימודים תחום ישימות

תיקון הבאים: בנושאים לאוצר בקשות הוגשו .
מקצועות פתיחת הגמלאים, שכר שחיקת
ב0'159 המתגמלים בכירים, בחלקם חדשים,
והתמריצים הסוגים ברמת שינוי תמריץ,
בסיסים מפקדי תגמול הקיימים; במקצועות

משרה. בחצי המועסקים במשא"ז,

דת שירותי
הבאים: בתחומים פעלה המשטרה רבנות
בריתות, חופות, עריכת  בפרט טיפול .
אבלים. וניחום חולים ביקורי אזכרות, לוויות,
בית, שלום כמו: בנושאים לשוטרים סיוע
קדושה תשמישי רכישת מזוזות, התקנת

בגיור. וטיפול

נאמני קורס ארגון  והסברה הדרכה .
עיון. וימי הרצאות קיום וב', א' שלב כשרות

מבצע חנוכה, מסיבות  לחגים מבצעים .
הנאה. הסוכה תחרות פסח,

הסטורי תיעוד
2 פורסמו השוטף, ההסטורי התיעוד במסגרת
במ"י" דרך ו"ציוני מרכזיים" "אירועים חוברות
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לקורסים הפוטנציאל על המשפיעים הגורמים
שחרור). גיוס, (לדוגמא:

השתלמות לראשונה, נערכה ,1996 בשנת .
במיוחד תוכננה ההשתלמות בכירה. לקצונה
וניתנת עתידית, בראייה המערכת, לצורכי

שנתי. ניהול קורס במסגרת
מיומנויות לפיתוח חדשה שיסה הוכנסה .
במסגרת בטבע, סדנאות באמצעות פיקוד,

ומטה. פיקוד קורס

כלי והנחלת לפיתוח הפרוייקט והורחב נמשך .
ושחיקה בלח'> לטיפול למפקדים, עבודה

ביחידותיהם.

הכשרות מספר פותחו הארצי הספר בבית .
תשאול. בנושא סדנאות זה ובכלל חדשות,
וסמלי החוקרים הכשרות מחדש פותחו
בעיקר וסדנאות, סדרות נוספו החקירות,
החוק שלטון הדמוקרטיה, ערכי להדגשת

לקהילה. ושירות

,1996 שנת במהלך השתתף, הארצי ביה''ס
וקיבל בהדרכה, באיכות הלאומי הפרס בתחרות

הישגיו. על הצטיינות תעודת

התבצעו  לעצורים רפואי טיפול .
טיפולי וכ180,000 רופא טיפולי כ52,300

חובש.

נקבעו  ומניעה תעסוקתית רפואה .
ושיבוץ העבודה, לחוקי בהתאם העסקה תנאי

השוטר. של הבריאותי למצב בהתאם
ועדות 243 כונסו  רפואיות ועדות .
לשירות. שוטרים התאמת לקביעת רפואיות,
שונים: חיסונים ניתנו  מונעת רפואה .
הדרכות הועברו כן וטטנוס. שפעת צהבת,

ושחפת. 6 מסוג צהבת א"דס, בנושאי

מספר של ביצועם נמשך  רפואי מחקר .
בדם, עופרת לוחם, נעלי מקיפים: מחקרים
אצל גב ובעיות קרדיווסקולרים סיכון גורמי

לגיוס. מועמדים

הרפואה צוותי  במבצעים רפואי סיוע .
משטרתיים. מבצעים ב400 השתתפו

ליישום בהיערכות החל הרפואה מערך .
החוק החולה, זכויות חוק החדשים: החוקים

המעצרים. וחוק החשוד בגוף לחיפושים

ו

המשטרתיים הספר בתי
השונות. ההכשרה מסגרות בכ750 חניכים אלף מ25 למעלה הוכשרו סה''כ

הספר בית

לקצינים מכללה
ארצי ספר בית

בסכ''ם

מג''ב אימונים בסיס
ירושלים מחוזי בי''ס
ת''א מחוזי בי''ס
צפוני מחוזי ב"'ס
דרומי מחוזי בי''ס

מסגרות חניכיםמספר מספר

גיבושים)25 כולל (לא 693
1503,795

1304,669

26011,160

461,206

841,934

491,396

6172

מבצעית כשירות
השנה  ביחידות תפקיד תוך ידע מבחני
מעקב תוך ביחידות, אור" י'בר מבחני נמשכו
ארצית, קליעה תחרות קוימה התוצאות. אחר
שוטר. סמכויות בנושא ידע מבצעי בעריכת והוחל

הדמיה מערכות צוות  הדמיה מערכות
לבתי הדמיה מערכות לרכישת תכנית הגיש
ההדמיה מערכות .19991996 לשנים הספר,
הבסיסית ברמה ירי ללימוד אמצעים כוללות
מתקדמת. ברמה לירי מתקדמים ואמצעים
שיפור תאפשר החדשים האמצעים הכנסת
מספר הגדלת ורמתה, ההדרכה איכות

בתחמושת. וחיסכון המתאמנים

והכשרה הדרכה
הצעה גובשה מקיף, בדיקה תהליך לאחר .
ולקצין. לשוטר חדשים הכשרה למסלולי

המפכ''ל. ידי על אושרה ההצעה

הספר בבית ההכשרה מסגרות ריבוי בעקבות .
לאחריות אג''ם סמלי קורס הועבר הארצי,
על להתגבר אפשר זה שינוי המחוזות.

בהכשרות. פיגורים

הצעה הגיש אדם כוח באגף בדיקה צוות .
לשנים הקורסים של שנתי רב לתכנון
לתכנון שיטה כוללת ההצעה .19991997
בחשבון נלקחים שבמסגרתה הכשרות,
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בסוף קבועים).  לערעורים דין בית וחברת
26 לעומת ערעורים 18 לדיון נותרו השנה,
הערעורים מרבית .1995 שנת בסוף

.1996 שנת בשלהי הוגשו לדיון שממתינים

כדין שלא בכוח שימוש
בשנים במשטרה שנעשתה הענפה, הפעילות
לטיפול בהקשר שונים, בהיבטים האחרונות,
נושאת  שוטרים אלימות בתופעת המערכתי
בירידה ביטויה את מוצאת זו קביעה פרי.
במספר האחרונות, בשנים ועקבית, מתמדת
ידי על החלטה לגביהם שהתקבלה השוטרים,
שימוש של עבירות בגין לדין להעמידם מח"ש

כדין. שלא בכוח

מח"ש ידי על הוחלט ,1993 בשנת לדוגמא, כך
במשרד שוטרים, לחקירת (המחלקה
של משמעתי לדין העמדתם על המשפטים),
ובשנת בכוח שימוש של בעבירות שוטרים 394
213 של לדין העמדתם על הוחלט 1996
0'>י46. של בשיעור בירידה המדובר בלבד. שוטרים

על גם משמעות בעלת היא זו חיובית מגמה
בשנים במשטרה האדם בכוח הגידול רקע
הפעילות בהיקף העליה רקע על וכן האחרונות
כי ספק, אין לעיל, האמור למרות המשטרתית.
ובעיקר בנושא, המטפלים הגורמים כל על שומה
על המישורים בכל ולפעול להמשיך המפקדים,
שוטרים בהם המקרים מספר את לצמצם מנת

בסמכויותיהם. חוקי בלתי שימוש עושים

מינהלי סיפול
צעדים נקיטת נשקלה השנה, במהלך .
רקע על שוטרים, 591 נגד מינהליים
בשנת 542 לעומת עבירות, בביצוע מעורבות

.1995

38 משמעתי רקע על השנה פוטרו סה"כ .
1995 בשנת 51 לעומת משטרה, אנשי
לסוף נכון ב1995. 23 לעומת 13 והושעו
מושעים משטרה אנשי 40 היו ,1996 דצמבר

קצינים. 11 מתוכם ממשרתם,
להחשת דרכים מציאת על דגש הושם השנה .
בטיפול המצויים פליליים, בתיקים הטיפול
בהם ניתנה וטרם השונות הפרקליטויות
ולשם מהשוטרים דין עינוי למניעת  החלטה

ובזמן. כמתחייב מינהליים צעדים נקיטת

ונהלים פקודות
של ועדכונם כתיבתם על דגש הושם השנה
שונים. בתחומים והוראות פקודות נהלים,
נושאים והסדרת עבודה תהליכי ייעול המטרה,
חקיקה, שינויי עקב הסדר טעונים שהיו
כתובים הסדרים והיעדר בפסיקה התפתחויות
בתחום זה בכלל השונים. בתחומים שנתגלו
צעדים נקיטת בודקים, וקצינים ועדות פעילות
בשימוש שוטרים מעורבות רקע על מינהליים

ועוד. כדין שלא בכוח

השכלה
במוסדות משטרה אנשי 1,370 למדו השנה,
איש 4001 המשטרה, בסיוע גבוהה, להשכלה
הוחלט השנה התיכונית. השכלתם השלימו
במוסדות תפקיד, תוך לומדים מכסת לקבוע
כוח ממצבת 59'0 של בשיעור גבוהה, להשכלה
מג"ב, או מחוז או אגף בדרג ביחידה, האדם
זו. במסגרת לימודים לאישור קריטריונים ונקבעו
תוך ללימודים, ליציאה קריטריונים אף גובשו
גמר תעודת רכישת לצורך מתפקיד, פטור
השפה להקניית תכנית הוכנה כן כמו תיכונית.
במגזר המשרתים משטרה לאנשי הערבית

הערבי.

השוסר דמות
סביב החינוך פעילות מיקוד על הוחלט השנה
נערך מכך. המשתמע כל על השוטר", "דמות
זה, בנושא המורחב הפיקוד לסגל עיון יום
כנושא .1997 בשנת תימשך במחוזות והפעילות
"אתיקה על דגש הושם זה, בהקשר מרכזי
צוות במסגרת נדון הנושא המשטרה". בעבודת
"קוד המגבש אכ"א, ראש בראשות אסטרטגי,
מתמיד ולעיסוק להטמעתו פעולה ודרכי אתי"

במהותו.

הדרכה פרסומי
כיס, פנקס הוכן  לשוטר'' כיס ''פנקס
ובתחומי סמכויות בנושא בסיסי מידע הכולל
לכל הופץ הפנקס השוטר. של מרכזיים עבודה

הייעודי. במגזר שוטר

הדרכה חוברת הופצה  חלקית" ''משרה
שוטרים העסקת בנושא אדם, כוח לקציני

חלקית. במשרה

משמעת
משמעתי דין

,(1994 בשנת (שהוחל מבצע בעקבות .
בבתי לדיון הממתינים התיקים היקף לצמצום
היציבות מגמת נמשכה למשמעת, הדין
חרף השנה. גם למשמעת הדין בתי בפעילות
ירד בלבד, דין בתי 2 שפועלים העובדה
שנת בתום לדיון שנותרו התיקים מספר
תיקים, 141 לעומת תיקים ל96 1996
כ0'>י32). של (ירידה 1995 בסוף לדיון שנותרו

האישום כתבי בהיקף ירידה חלה השנה, .
בשנת 251 לעומת  135 הדין, לבתי שהוגשו
השנה שבתחילת העובדה, לאור זאת ,1995
תיקים של יחסית מצומצם מספר נותר
בהיקף הירידה נוכח לטיפול, הממתינים
שוטרים לחקירת מהמחלקה שהועברו התיקים
שימוש בנושא (מח"ש) המשפטים במשרד
לדין העמדה על בהחלטות ירידה נוכח וכן בכוח

אחרות. בעבירות משמעתי דין בבית

בחודש החל השנה, פעל לערעורים הדין בית .
(נשיא מוסדרת במתכונת ,1996 אפריל
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והקצין השוטר של ההכשרה מסלולי בחינת
נערך הצרכים, על עור עונים אינם במשטרה הקיימים ההכשרה מסלולי כי ההכרה בעקבות

שלבים: 2 בן מקיף בריקה תהליך

הקיים. במצב ההדרכה, מערך חולשות וזיהוי ישראל משטרת של ההדרכה צורכי ניתוח 0

וחולשות. לצרכים ומערכתי אסטרטגי הדרכתי, מענה גיבוש 0

תהליך מתחיל אלה ובימים הבכיר, הפיקוד וסגל המפכ"ל לאישור זכתה שגובשה ההצעה
יישומה.

החדשים: המסלולים בבסיס שיעמדו המרכזיים, העקרונות
ספציפיות. במשימות מגוונים כישורים ובעל בתחומו מקצוען להיות השוטר על 0

עצמם. והשוטרים מפקדים מדריכים, בו ששותפים מתמשך תהליך הינה ההדרכה 0

לתפקיד. כניסה לפני העומדים לשוטרים רק ותינתן לתפקיד מוכוונת תהיה הכשרה כל 0

מתאימים. הסמכה ומבחני הכשרה מיון, במעבר מותנית תהיה חדש לתפקיד כניסה 0

כלומר. לחונכות, מרכזי פרק ויוקדש מקצועיים" "שרוולים יהיו מרכזית הכשרה בכל 0
הספר. בית ובהנחית מפקדים בהדרכת בשטח, מעשית עבורה

שנתיות. השתלמויות באמצעות ועדכונו, בדיקתו הקיים, הידע שימור 0

יהיו: קצינים) שאינם (שוטרים הבד"א במסלול המרכזיות ההכשרות
בסיסי. שוטרים קורס 0

בכיר. חוקר השתלמות 0

חקירה. צוותי ולראשי סיור קבוצות לראשי פיקודי שוטרים קורס 0

קצין. לכל שעות 401 "עורי שוטר לכל שעות 32 בהיקף שנתיות, השתלמויות 0

יהיו: הקצונה במסלול ההכשרות
ייעודי. קצינים קורס 0

מינהלי. קצינים קורס 0

משרדים. ראשי השתלמות 0

ומקביליהם. ניהול לשכות ראשי השתלמות 0

במטה). /מקביליו תחנה מפקד תפקיר (לקראת מתקדם פיקוד קורס 0

במטה). ומקביליו מרחב מפקד תפקיר (לקראת בכיר פיקוד קורס 0

במטה). מחלקה ראש תפקיד (לקראת בכיר מינהל קורס 0

לימודים ותכניות סיווג קידום, מסלולי יגבשו אשר עבורה צוותי הוקמו התכנית, מימוש לצורך
החדשה. מההיערכות כנדרש חדשות,
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לוגיסטית תמיכה
תאפשר המערכת הפעלת התוכנה. ותוטמע
את לתכנן במשטרה והתקצוב התכנון לגורמי
סמך על וזאת והתשלומים, התקציבים
תאפשר כן ועדכנ"ם. מלאים נתונים
בנושא מלאה מצב תמונת קבלת המערכת

מבנים. ועלות יחידות פריסת

המדיניות "שום במסגרת  והפרטה אזרוח .
אפשרות בבחינת השנה הוחל האס0ר0גית,
סדנאות, כגון נושאים של והפרטה לאזרוח
מחסנאים, כמו תפקידים ואזרוח הסעדה

נהגים. זקיפים,

תחבורה
,1996 בשנת המשטרתיים הרכב כלי מספר
אופנועים 4401 מכוניות 3,750 על עמד
כ1000 1996 בשנת נרכשו מתוכם וקטנועים,

חדשים. רכב כלי

ושופר הורחב המערך  הסדנאות מערך
סדנת עסרות. סדנת הפעלת ידי על השנה
גג קורת תחת ומאגדת מודרנית הינה עכורות
צוידה כן הנדרשות. המחלקות מכלול את אחת
לרכב. רישוי קו בה והונהג מתקדם בציוד הסדנה
את המחליפה בחורון, סדנה גם נפתחה השנה
רכב כלי עשרות לשירות הוכנסו כן שכם. סדנת

1996 בשנת עסק הלוגיססית התמיכה מערך
הסיוע בהפעלת המשסרה, משק בניהול
שירותים ובמתן המשטרה יחידות לכלל הלוגיסטי
בינוי, פיתוח, אפסנאות, דלק, תחבורה, בתחום:

ומכירות. רכישות תחזוקה,

פרוייקטים מספר קודמו השנה, במשך
השוטפת הפעילות להמשך במקביל מערכתיים,

שעיקריהם: השירותים, י1תן

הטמעת המשך  השירות איכות שיפור .
,(1.0.171.) כוללת איכות לניהול הגישה
לאיכות המודעות רמת העלאת שמטרתה
ליישום והשוטרים המפקדים והדרכת השירות,
חשיבה על המתבססות עבודה, שיטות
נתונים על בהסתמך ושיטתית, מובנית
לתקני להגיע במגמה זאת כל כמותיים.
תוך 5.0.9000.ו ברמת גבוהים איכות

.7.0.^/1. ה הטמעת תהליכי הרחבת

 נכסים לניהול ממוחשבת מערכת .
המערכים ומחשוב פיתוח במסגרת
לניהול תוכנה נרכשה במשטרה, הלוגיסטיים
ובקרה מעקב רישום, המאפשרת נכסים,

המשטרה. נכסי של ממוחשבים
של היחוד"ם לצרכיה התוכנה התאמת עם
חשמל, בנושאי מעקב שילוב (כולל המשטרה
התשתיות יונחו וכוי), טלפון ארנונה, מים,

החדשה בתים תחנת חנוכת
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רכש
טיפלה 1996 בשנת הרכש פעילות במסגרת
בעיקרם המתייחסים במכרזים המשטרה
ישראל; למשטרת דלק אספקת לתחומים:
שירותי וירושלים; אביב תל באזור הסערה שירותי
עובדים קבלת חינוך, למוסדות ושמירה אבטחה
מדים למכירת שיווק רשתות השמה; מחברות
טכנולוגיים אמצעים אספקת ספורט, ובגדי
טרנזיט דיגום כביסה; שירותי התפר; למרחב
השונים. בתחומים ייעוץ ושירותי וליס"ם לחבלה

בינוי
להקמת האחראית הפרוייקטים, יחידת
השנה עסקה במשטרה, גדולים פרוייקטים
בינוי שרון, מרחב עטרות, סדנת יחידות: בהקמת
 נר גן בינוי דרומי; מחוז במטה נוספת קומה
(לחימה ולשבי"ה מים קו ים; בת תחנת א'; שלב
ועוד. מג"ב ליחידות 929 אש בשטח בנוי) בשטח
הקמת השנה: שבוצעו הבולטים הפרוייקטים בין
עיירות, תחנת הקמת רהט; בנקודת מבנה
בסיס ובינוי דימונה בתחנת נוספת קומה הקמת
ובמיכמש. חורון בבית מג"ב, של ארצי הדרכה

הבינוי נושאי ביזור
האחריות העברת לבחינת מסה, עבודת בוצעה
קלים, בינוי ושינויי המבנים אחזקת לביצוע
ולמג"ב. למחוזות הארצי במטה הבינוי ממחלקת
בינוני גודל בסדר פרוייקטים לביצוע האחריות
המטה ברמת תישאר המחוזות, ולהנחיית וגדול
הבינוי יחידות תוכפפנה הביזור במסגרת הארצי.
העדיפויות סדרי קביעת ולמג"ב. למחוזות
במסגרת המחוז, בידי תהיה שיטופלו, לנושאים
והתקציבים, התקנים חלוקת הקיים. התקציב

מחוז. בכל השטחים יחס פי על בוצעה

זו מגמה להרחיב היא והכוונה דיזל, מנוע בעלי
בעלויות. לחסוך ובכך

של לתקופה דלק לרכישת מכרז פורסם  דלק
ש"ח. מיליון כ300 של בהיקף שנים, מספר

ממוחשב ניהול
כלי לניהול ממוחשבת מערכת פיתוח הושלם
של ממוחשב ניהול שתאפשר וסדנאות, רכב
רכש, תקינה, ניהול במשטרה, רכב כלי כ4,000
וכן הרכב ומכירת בסדנאות טיפול פיזית, הצבה
התחברות באמצעות שוטף ק"מ מעקב

הממוחשבת. הדלק למערכת
התקינה תחום לשימוש נכנס ,1996 בשנת
נוספים מרכיבים 2 לשימוש ייכנסו 1997 ובמהלך
ידי על לשימוש  הרכב מצבת המערכת: של
 וסדנאות מחוזיים, רישוי וקציני המטה גורמי

המשטרה. סדנאות כל לשימוש

והצטיידות כלכלה
צמודה לוגיסטית תמיכה למתן דגש ניתן
יחידות את השנה שהעסיקו השונים למבצעים
השנה, שטופלו הנושאים עיקרי המשטרה.
היו: ובמבצעים השוטפת הפעילות במסגרת
השונים ולמבצעים לאירועים כלכלה אספקת
ירושלים, באזור ובעיקר האר'> ברחבי שנערכו
חללי סקס ספורט, יום קצינים, כנס כגון:
הצטיידות מג"ב, חללי וטקס ישראל משטרת
שיפורים ביצוע קומנדו; ורוס"ר יריחו באקדחי
קטן לשוטרים, חדש כובע פיתוח קרבין; ברובה
לכלל ציוד ניפוק לחבישה, ונוח קל יותר,
ניפוק ;1996 בשנת שהוקמו החדשות היחידות
שירות ולמוקדי לאזרח שירות למוקדי ייחודי ציוד
של המחיה תנאי שיפור התנועה, לשכות של
מפ"טים קורס נערך ההכשרה, בתחום העצורים.

.11 שלב נשקים וקורס טכני) פקיד (מחסנאי,
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סכנולוגי פיתוח
"תכנות ניסוי בוצע השנה שוטר. ירי על בעין
שאפשר הוכיח הניסוי דיגיטלית. רמזור למצלמת
רמזור. כמצלמת דיגיסלית במצלמה להשתמש
להעביר שאפשר בכך, דיגיטלי בצילום היתרון
של לדיגום יותר נוח והוא בתקשורת, אותו
קו לחבר אפשר זו בדרך בודדות. תמונות
אדם. כוח ולחסוך העיבוד למרכז תקשורת
האכיפה בפרו"קס משתלב זה פרו"קס
גם התיעוד, בצד מאפשר, בהיותו האלקטרונית
(כמו המתקבלת התמונה של ממוחשב ניתוח
יכולת הרכב). מספר של אוטומטי זיהוי לדוגמה,
הוא המתקבל שהצילום גם הראתה הייתכנות

כראיה. מספקת ברמה

 וידיאו באמצעות תנועה זיהוי 7.1^/1.0.
710160 ח0ו*10^ ח0ו601!6ס (.ס.1/\ו./\)  ה טכנולוגית
להשוות דיגיטלי, בצילום סרס לצלם מאפשרת
של מיקום או תנועה ולזהות עוקבות תמונות בין
אפשר זו בדרך בתמונה. מסוים במקום גוף
ובמקום מסוים בזמן רכב של מיקום לזהות
באופן לזהות אפשר כך הכביש. על מסוים
בשנה לבן. קו חציית של עבירות אוטומטי
במכרז. זוכה ונבחר המערכת, אופיינה שחלפה,
ידי על המכשיר יפותח הבאה, השנה במהלך

הזוכה. והחברה היל"ט

 בוידיאו משולב נייד לייזר מהירות לוד
רכב בין המרחק את המודד לייזר מכשיר ק"ם
מרחק. שמירת מאפשר וכך שלפניו, לרכב
ומודד בניידת המורכב מכשיר פותח זה ממכשיר
שקלול ידי על שלפניה, הרכב מהירות את
הנבדק. מהרכב המרחק ושינוי הניידת מהירות
בכיוון רכב מהירות של מדידה מאפשר המכשיר
שלא דבר נוסעת), ניידת (מתוך הניידת נסיעת
צילום נוסף זה, למכשיר כה. עד אפשרי היה

העבירה. את המתעד וידיאו

לתיאום אחראית (יל''ט) טכנולוגי לפיתוח היחידה
הטכנולוגי והרכש הפיתוח בנושאי העבודה וריכוז
המשטרה לפיקוד ייעו'> ולמתן במשטרה
הפרוייקטים לקידום העדיפות סדרי בקביעת
,1995 שנת במהלך הוקמה היחידה זה. בתחום
נושאים; פי על המאורגנת אגפית על כיחידה
מיגון מכניקה קטלני, לא ונשק לחימה אמצעי
ואלקטרואופטיקה, אלקטרוניקה ודיגום,
,1996 שנת במהלך ומחשוב. מידע תקציבים,
בחלק השטח יחידות שעושות השימוש גדל
ומיגון מדוגמות סיור ניידות כמו היל"ט, מפיתוחי
לשימוש והוכנסו אופיינו פותחו, בנוסף רכב. כלי
לשימוש אמצעים כמו שונים, חדשים אמצעים
תנועה. לאכיפת ואמצעים התפר מרחב באזור

תנועה לאכיפת אמצעים
אלקטרונית אכיפה פרוייקט במסגרת
לאיתור מאמצים היחידה עושה אוטומטית,
אוטומטית, אכיפה המאפשרות טכנולוגיות
למציאת מכוונים היחידה מאמצי ויישומן.
אותן יתעדו תנועה, עבירות יזהו אשר מכשירים
למרכז התיעוד את ויעבירו אוטומטי באופן
היל"ט של חלקה לנהג. דוח הוצאת לשם עיבוד,
אותם כלומר, הקצה, אמצעי פיתוח הוא
אותן. ומתעדים העבירות את המזהים אמצעים
מצלמת הי/. השנה במהלך שטופלו הטכנולוגיות
משולב לייזר ומד נייד לייזר מד דיגיטלית, רמזור

בוידיאו.

הרמזור מצלמות  דיגיטלית רמזור מצלמת
אשר רגילות, פילם מצלמות הן היום הקיימות
הצוות ע"י מועברים שלהן הצילום סרטי
התמונה נבחנת ושם ארצי, למרכז המתפעל
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קטיף, גוש לתושבי השירות את לשפר כוונה
בתופעת ולהילחם יום, מדי שם העוברים
היל"ט סייעה זה, מעבר דרך הרכב גניבות
המערכת תומכת. אוטומטית מערכת לפיתוח
את מזהה היא ומחשבים. מצלמות כוללת
למסלול שלהם הפניה ומאפשרת הגוש, תושבי
מבצעת בנוסף, יותר. ומהיר נוח למעבר ירוק,
במניעת המסייעות שונות פעולות המערכת
פעילויות ותיעוד ובאיתור המעבר דרך גניבות

כאלה. פליליות

אפון בוצע השנה  המערבי לכותל שער
מטרת המערבי. הכותל מרחבת יציאה שערי
לאפשר השנה, בסוף שהותקנה החדשה הדלת
ומשאות. אנשים  העוברים מספר את להגדיל
קלה תנועה יאפשרו אשר התקנים בה מותקנים
יותר מאובטחת זו דלת נכים. של או עגלות של
ומאפשרת השער, דרך כניסה מונעת מקודמתה,

חירום. בזמן מהירה יציאה

בין ועדה  ים מכולות לשיקוף מתקן
האמצעים את בוחנת יל"ט בראשות משרדית,
המכס, אחריות למימוש הנדרשים והשיטות
לאר'ן. לחימה אמצעי של הברחות למניעת
המגיעות מכולות לבדוק היא הבעיות אחת
ידי על מכולה כל של בדיקה ים. לנמלי
אפשרית. בלתי ולמעשה רב זמן גוזלת פריקתה,
שיקוף מתקן להפעלת האפשרות נבחנת
חומרי גילוי יאפשר המתקן ים. מכולות לבדיקת
אותן לפתוח בלי המכולות, בתוך וסמים נפיץ

בתכולתן. לפגוע ובלי

את כיום בוחנת ישראל משטרת  עתידי נשק
כלי נבחנו השנה במהלך שלה. העתידי הנשק
ייבחר מתוכם אשר העולם, מכל רבים נשק

הבאה. השנה במהלך ביותר המתאים הדגם

הקרבין של הסבה נבחנת  "בולפפ" נשק
זו הסבה "בולפפ". של לתצורה היום הקיים
הקנה, באורך לפגוע בלי הנשק, את מקצרת
אופיין השנה, במהלך נשיאתו. על ומקילה

בהכנה. אב דגם נמצא וכעת הרצוי, השינוי

הבעיות אחת  מעיך ראש  0.3 כדור
פתיחה לפני השוטר מתלבט בהן ביותר הקשות
חפים באנשים הפגיעה אפשרות היא באש,
השוטרים, אצל במיוחד גדול זה חשש מפשע.
כלל, בדרך נמצא, שלהם הקרב ששדה מכיוון
ולו להתגבר כדי מפשע. חפים אזרחים בקרב
במשטרת לשימוש נבחר הבעיה, על חלקית,
אמור הכדור מעיך. ראש עם 0.3 כדור ישראל
שהוא לאחר שכן באזרחים, הפגיעה את להקטין
מספיק כוח לו אין המטרה, של השני מצדה יוצא

נוספת. למטרה לחדור

בנושאי רבעון בפרסום הוחל  "ילקוט"
פיתוח בנושאי מאמרים ותקצירי טכנולוגיה
הראשונים. הגליונות 2 פורסמו השנה, וחידושים.
ולמחלקות תחנות למפקדי מופין הרבעון
התודעה את לשפר ונועד הארצי, המטה

השוטרים. בקרב הטכנולוגית

חדש מיגון חומר נבחן האחרונה, בשנה  מיגון
אש נגד מיגון, רמת מאפשר זה חומר .1=.1^1.3.
מהקיים בהרבה קטן במשקל אך קל, מנשק
סיור ושוטרי ללוחמים יותר קל מיגון קרי, היום,
לגוף. המגן אפוד של יותר מתאים ומבנה
מאפשר המגן חומר של יחסית הקל המשקל
ממגנים כאשר רכב. כלי של גם יותר טוב מיגון
עלול לג'יפים), בעיקר נכון (הדבר שטח רכבי
יציבות את לערער המיגון של הרב המשקל
בכושר חמורות למגבלות גורם הדבר הרכב.
השנה, שארעו שונים באירועים והנסיעה. הנשיאה
היו לכך דוגמא המשטרתי. המיגון יעילות הוכחה
נפגעו לא בהם ספטמבר, בחודש האירועים
מאש ממוגנים, רכב בכלי היו אשר מג"ב, שוטרי

עליהם. שנורתה

למעלה דוגמו השנה, במהלך  ניידות דיגום
טוב אחסון מאפשר הדיגום סיור. נ"דות ממאה
לציוד, ארוניות כולל: והוא בניידת הציוד של יותר
וכנה מתקפל שולחן מגן, לאפודי מנשאים
לשאת יכולת הציוד בארונית מגירה כל לנשק.
בגורלה מותאמת והיא ציוד, של ק"ג כ50
המתקפל השולחן בניידת, הקיימים לאביזרים
מנשאי יותר, נוחה ועבודה רישום מאפשר
הכנה ונזק, מפגיעה עליהם שומרים האפורים
הנשק על לשמור מאפשרת האלקטרונית
לאירוע ממנה יוצאים שהשוטרים בזמן בניירת,
את לשלוף וכן קנה, ארוך נשק דורש שאינו

הצורך. בעת בקלות הנשק

"חבילה אופיינה  התפר למרחב אמצעים
מגוון הכוללת התפר, למרחב טכנולוגית"
לכוחות לסייע נועדו אשר טכנולוגיים, אמצעים
את לשפר אמורה החבילה באזור. הפועלים
יחידות מתי"לן, יחידות של המבצעית היכולת
מספר נרכשו השנה במהלך מיוחדות. טקטיות
מרחב על הושם מיוחד דגש שכאלה. חבילות
טכנולוגיות מערכות בירושלים. העירוני התפר
מבצעי, באופן העיר בשכונות מופעלות שונות
באזורי באמצעים שימוש של ובחינה ניסוי לצורך
של בבחינה הוחל לכך, נוסף עירוניים. תפר
אוויר, ספינת (כגון מעופפות" "פלטפורמות
שונים אמצעים לנשיאת ישמשו אשר צפלין),

התפר. במרחב לכוחות לסיוע

מחשוב פרוייקט מטרת  ניידות מחשוב
אשר המשטרה, בניידת נייד מחשב היא ניידות
דוחות של יותר ומהירה נוחה כתיבה יאפשר
אחד המרכזי. המחשב עם ותקשורת ומסמכים
של יכולתו הוא בפרוייקט, החשובים המרכיבים
המרכזי. מהמחשב פרטים לקבל בניידת השוטר
כאשר בקשר, דיבור זמן וכן זמן, יחסך זו, בדרך
בזיהוי יסייע הדבר אדם. פרטי יקליד שוטר
ובלחימה השוטר, ידי על ודרושים, מוכללים
חוקי. בלתי באופן בארין השוהים בתופעת

הנדרשת. המערכת אופיינה השנה, במהלך

משמש כיסופים מעבר  "כיסופים" פרוייקט
בלבד. צהובה) לוחית (בעלי ישראלים רכב לכלי
תנועת את מבקרת במעבר המשטרה נקודת
מתוך ממנה. והיוצאים עזה לרצועת הנכנסים
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האזרחי המשמר
לתרומת והמשא"ז ישראל ממנורת הערכת
תמורות במתן גם ביטוי לידי באה המתנדבים
יחידתי נופש הסדרת למתנדבים, מיוחדות
ושיתוף השק"ם, באמצעות במדים, למתנדבים

למשטרה. ייחודים במבצעים המתנדבים

"פילת", חברת שערכה סקר ממצאי פורסמו
לביטחון המשרד של הראשי המדען עם בשיתוף
להתנדבות המניעים לסוגיית נגעו אשר פנים,
החומר ממנו. הנשירה וגורמי האזרחי למשמר
הקשור בכל לקחים ופורסמו הופקו נלמד,
במתנדבים לטיפול המתנדבים, מאגר להרחבת

במערכת. ולשימורם הקיימים

פעילויות והרחבת ההתחדשות מגמת נמשכה
יחידות הוקמו השנה במהלך האזרחי. המשמר

חדשות: משא"ז

הכפופה יחידה  אסון) קרבנות (זיהוי זק'יא
פלילי) לזיהוי (המחלקה למז"פ מקצועית
ורבנים, רפואה זיהוי, מאנשי בעיקרה ומורכבת
ובזיהוי גופות חלקי באיסוף פעילותם שעיקר
,1996 בשנת המוני. אסון או פיגוע בעת גופות

הגדולות. בערים זק"א יחידות 3 הוקמו

טרקטורונים יחידות  טרקטורונים יחידות
עיסוקן עיקר בארץ. שונים במקומות אורגנו
הקשים טופוגרפיים באזורים שטחים בכיסוי
יחידות משטרתיים. רכב כלי למעבר
לצרכים בסריקות גם מסייעות הטרקטורונים

פליליות. עבירות ולמניעת ביטחוניים

בהיערכות הוחל השנה  חילוץי יחידות
אשר המערבי, בגליל חילוץ יחידת להקמת
בצפון המוקמת החילוץיהשנייה יחידת את תהווה
הפועלות החילוץ יחידות ל6 ותתוסף הארץ,
1996 בשנת האזרחי. המשמר במסגרת
חילוץ, פעולות ב220 החילוץ יחידות השתתפו
אנשי סייעו כן הקודמת. בשנה 159 לעומת
נעדרים אחר נרחבים חיפוש במבצעי היחידות
החייל מדימונה, הנעדר (המהנדס הארץ ברחבי

ואחרים). אדרי שרון

של (סיור) המתמי"ד ביחידות המתנדבים מספר
ואזורי הפעילות תחומי והורחבו גדל, מג"ב

אלה. יחידות של הפריסה

של התנועה יחידות להרחבת מואץ תהליך החל
בתאונות הלוחמה במסגרת האזרחי, המשמר
והם מיוחדות הכשרות עברו המתנדבים הדרכים.
סמכויות בתוקף התנועה, שוטרי עם יחד פועלים
ומערך משא"ז פיקוד בכוונת בנושא. שקיבלו
נוספים, באמצעים אלה יחידות לתגבר התנועה

הבאה. השנה במהלך

המתנדבים מצבת את לשמר במטרה
רבה חשיבות המשא"ז פיקוד מייחס ולהרחיבה,

בשנת האזרחי במשמר המתנדבים מספר
מהם כ10,000 ,48,000 על עומד ,1996

המיוחדות. ביחידות שפעלו מתנדבים
התמקדה ,1996 בשנת האזרחי המשמר פעילות
למשמר המתנדב האדם כוח איכות בשיפור
והתאמת ההדרכה מערך שיפור האזרחי,
שנקבעו החדשים לתכנים ההשתלמויות
המתנדבים רבבות תגמול וכן במשא"ז
לשיפור ותורמים ישראל למשטרת המסייעים
ולשפר להתייעל במגמה במדינה. החיים איכות
משימות של מחודשת בדיקה נערכה איכויות,
הודגשה אמיתיים. צרכים פי על ופריסתן
לאור היום, בשעות מתנדבים בהפעלת החיוניות

ותאונות. פיגועים התראות, ריבוי

אדם כוח וקידום מיון
מתנדבים, לקצינים מיון תהליך ופותח גובש
והקמת פיתוח כשרים, מבחני פיתוח שכלל:
והכשרת איתור קצינים, למיון הערכה מרכז
לקצינים הערכה מרכזי והקמת שטח מעריכי

מתנדבים.

תפקוד שיבחן מתנדב, סגל להערכת טופס הוכן
ושיבוץ. קידום לצורך במשא"ז, תפקידים בעלי

ובקרה הדרכה
למגזרים עיון ימי 1 25 התקיימו השנה, במהלך
כ7,500 בהם שהשתתפו במשא"ז, השונים
שהועברו העיון ימי ממספר שלושה פי מתנדבים,
מערך שיפור במסגרת זאת כל קודמות, בשנים
המתנדבים. של המקצועי הידע וקידום ההדרכה

שיעור, מערכי הכוללים הדרכה, עזרי פותחו
ומידעונים, המיוחדות ליחידות הדרכה חוברות

המתנדבים. וזכויות חובות שעניינם

ההמלצות לרוח והותאמו שונו המשא"ז נוהלי
המדינה מבקרת בדוח שגובשו והמסקנות

החדשות. ובתקנות

בקרות לביצוע חדש, מודל ויושם פותח
של מעקב וביקורות משא"ז במטות מתוכננות
ההמלצות. יישום אחר שיפקחו הארצי, המטה

מבצעית וכשירות קליעה אימוני 690 התקיימו
הוכשרו השנה, במהלך הארץ. ברחבי ביחידות
ברחבי מתנדבים 35,000  במטווחים ירי וביצעו

הארץ.

שירות תנאי
והמתנדבים, הסגל לטיפוח המאמצים במסגרת
השתלמויות באמצעות הסגל, שכר שופר

שכונות. למפקדי שאושרו מקצועיים ושלבים
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תחומי המיוחדות", "היחידות של לפעילותן
התקנות הנדרשות. וההכשרות פעילותן
והיתרים המתנדבים סמכויות את מסדירות
הצורך עמד התקנות, בבסיס מדים. ללבישת
כל על אזרח המתנדב היות בין לאזן
בעת לו, להעניק הצורך לבין מכך, המשתמע
מקצועית ויכולת סמכויות תפקידו, מילוי
למשסרת לסייע שיוכל מנת על ומבצעית,
לחידושים בהתאם תפקידיה. במילוי ישראל
לרוח ויותאמו משא"ז נוהלי ישונו האמור, בחוק

התקנות.

דגש מתן תוך והחו'ץ, הפנים הסברת לנושא
המתנדבים רבבות של הרבה העשייה לחשיפת

תדמיתם. וסיפוח

משא"ז יחידות של ההצטיידות תשתית הושלמה
נופקו סה"כ ומדפסות. מתקדמים במחשבים
ארצית. בפריסה מחשבים 158  השנה במהלך

הפנים לביסחון השר חתם ,1996 דצמבר בחודש
ידי על שאושרו האזרחי המשמר תקנות על
הכנסת. של הסביבה ואיכות הפנים ועדת
החוקי הבסיס את מגדירות החדשות התקנות

חילוץ יחידת פעילות
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ושיתוף לתיאום המשטרתי המנגנון
הפלשתינאית המשטרה עם פעולה

(ממת"ש)

גנוב ורכוש גנובים רכב כלי החזרת תיאום .
לישראל. הפלשתינאית מהרשות

המשטרה ראשי עם תכופים מפגשים .
כדי לנקוט שיש בדרכים ודיון הפלשתינאית
שתי בין הפעולה שיתוף את לחזק

המשסרות.

הפלשתינאית, המש0רה ביחידות ביקורים .
לשיתוף מכניזם וליצירת הקשר לחיזוק

המשסרות. שתי בין פעולה

ממת"ש ראש בין ישיר תקשורת ערו'ץ קיום .
ועוזריו הפלשתינאי המפכ"ל לבין ועוזרו

אקוטיות. בעיות לפתרון

ב20 הממת"ש 0יפל ,1996 שנת במהלך .
מהרשות חשודים להעברת בקשות

לישראל. הפלשתינאית

בעניינים המשפסית העזרה נושאי תיאום .
המשפסית העזרה על הממונה בין פליליים,
במשרדי המשטרתיים הקישור וקציני

.0.0.0. ה

ה.0.0.ס משרדי ב10 ביקורים עריכת .
המשטרתיים. הקישור קציני והנחיית הקיימים

המשטרה עם עבודה נוהלי הכנת .
המקצועיות ליחידות סיוע תוך הפלשתינאית,
מקצועיות הנחיות ובהכנת בגיבוש במסא"ר

השטח. ליחידות

של ההסכם הפרות אחרי מעקב .
משטרת שבאחריות בנושאים הפלשתינאים
שוטרים של שימוש ישראלים, (מעצר ישראל
וטיפול וכוי) גנובים ברכבים פלשתינאים
המשותפות הוועדות במסגרת אלו בנושאים

ה.0.0.ס. ברמת או

מקצועית, השתלמות אורגנה ,1996 במהלך .
השתתפו בה בצריפין, לקישור הספר בבית

קצינים. 20

השתלמויות במסגרת (כולל ביחידות הרצאות .
לגבי ובמג"ב), הכחולה" ב"משטרה וקורסים
המשטרה והיערכות השלום הסכמי מאפייני

בהתאם.

א', אוסלו הסכם על החתימה עם בבד בד
מחוז הקמת על המשטרה פיקוד ידי על הוחלט
הוקם ש"י, מחוז במסגרת ויהודה). (שומרון ש"י
עם פעולה ושיתוף לתיאום המשטרתי המנגנון
בעקבות (הממת"ש). הפלשתינאית המשטרה
מחדש וההיערכות בי אוסלו הסכם על החתימה
ארצי. ממת"ש הקמת על הוחלט איו"ש, בשטחי

המשטרתי המנגנון את להוות נועד הממת"ש
לבין ישראל משטרת בין פעולה ושיתוף לתיאום
ההסכמים יישום לצורך הפלשתינאית, המשטרה

הפלשתינאים. עם

ארגוני מבנה
המבצעית פעילותו לביצוע מאורגן הממת"ש

רמות: במספר והמקצועית,
ראש פועל  הארצי המטה ברמת .
הכללי, למפקח בכפיפות הממת"ש

הסמפכ"ל. באמצעות
הוקמו אוסלו, הסכמי מכוח  השטח ברמת .
,(0.0.0.) משותפים אזוריים תיאום משרדי 10
ושניים באיו"ש נמצאים מתוכם שמונה כאשר

באזח"ע.

הממת"ש ראש  ויהודה שומרון במחוז
המחוז למפקד פיקודית כפוף המחוזי,

ארצי. ממת"ש לראש ומקצועית

קצין  הדרומי) במחוז (אשר שמשון במרחב
כקצין גם משמש החקירות) (אגף ''ק האח

מרחבי. ממת"ש

הפעילות עיקרי
ביטחוניות, בוועדות ישראל משטרת ייצוג .
עם משותפות ואזרחיות משפטיות
הסכמי ביישום העוסקות הפלשתינאים

השלום.

בנושאים בדיונים, ישראל משטרת ייצוג .
הבינלאומיים הגבול במעברי הקשורים
תעופה שדה כגון: הפנימיים, ובמעברים
קרני, מעבר ארז, מעבר עזה, נמל דהניה,

בטוח. מעבר וכן אלנבי וגשר סופה מעבר
משטרת יחידות בין ישיר ותיאום קישור .
הפלשתינאית המשטרה וגורמי ישראל

הדדיים. משטרתיים בנושאים
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הציבור בתלונות הטיפול
חדשים אמצעים תוכננו  וארגון תכנון .
דיווח כגון: לקחים, ולהפקת למשוב
ציבור תלונות של ריכוז תקופתינושאי,
תלונות בנושא כ/שטרח יחידת ופרופיל
מחשוב לפיתוח דרישה הוצאה ציבור.
עבודה סדרי נקבעו הציבור. תלונות
הציבור. תלונות קציני מערך עבור מפורטים
לפיתוח ממוקדת, להדרכה מסגרת הוצעה
אשר שוטרים, בקרב התנהגות מיומנויות
מהציבור, תלונות של רב מספר צברו
בנושא לימוד ליחידת הצעה ונכתבה

ציבור. תלונות

לגבי מקצועיות הנחיות הופצו  הנחיה .
לאזרחים, תשובות ומתן ציבור תלונות סיווג

המחשוב. בתחום הנחיות וכן

תלונות לקציני הדרכות נערכו  הדרכה .
2000 מתכ"א המערכת בהפעלת הציבור,

נערכה ,1995 בשנת שהותוותה התכנית פי על
לפעול הארצי, במסה הציבור לתלונות היחידה
בעלות בתלונות בעיקר העוסקת מסה כיחידת
בכירים, קצינים נגד בתלונות ציבורית, חשיבות
על ערר וכסמכות שוא מעצר של במקרים
היא כן השטח. ברמת שהתקבלו החלסות
עבור עדכנית מצב תמונת ביצירת מסייעת
שוטרים להתנהגות באשר המשטרה, פיקוד

היחידות. ותפקוד

התבטאו היחידה של העיקריות פעולותיה
של ההפעלה מסגרות תוכננו הבאים: בתחומים
הנחיה התבצעה הציבור, תלונות מערך
במערך והשתלמויות הכשרות הועברו מקצועית,
קציני עבודת על שיטתית בקרה בוצעה כולו,
בתחומים פרסומים לאור הוצאו הציבור, תלונות
משוב, למתן כלים פותחו ותפעוליים, מהותיים
עבודת של המחשוב להרחבת צעדים ננקטו

והשטח. המטה ברמת היחידה,
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יזומות, הדרכות וכן אדם) כוח (מחשוב
ציבור תלונות לקציני פרטניות, או קבוצתיות
יחידת עם פעולה בשיתוף חדשים,
עיון ימי נערכו ראשי. חינוך וקצין הפסיכולוגיה
עקרונות הבאים: בנושאים והשתלמויות
מתן הציבור, תלונות קציני לעבודת מנחים
למפגש מיומנות ופיתוח אפקטיבי שירות

בינתרבותי.

מטה כיחידת היחידה של לפעילותה נוסף
קבלת  השוטפת פעילותה נמשכה מקצועית,
והפצתן סיווגן וממוסדות, מהציבור ותלונות פניות
אחרים, מקצועיים לגורמים או בירור לגורמי
תשובות מתן לציבור, תשובות מתן אחר מעקב
בעררים, טיפול ציבוריים, ולמוסדות לגורמים
ליחידות המתייחסות תלונות של ישיר בירור
ובהצעות בשאילתות הטיפול ריכוז ארציות,

בכנסת. המוגשות היום, לסדר דחופות
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תלונות של הארצי המערך פעילות 
הציבור

המערך 0יפל הציבור תלונות בתחום
לסוגיהם. בירור נושאי ב8,724 הארצי
מהם: תיקים, 1,027 נפתחו 1996 בשנת
בגין 5571 תפקיד ביצוע אופן בגין 470
נושאי 7,697 0ופלו כן נאותה. לא התנהגות

כלליים. בירור
ב1,028 הסיפול הסתיים 1996 בשנת
התנהגות בנושא 576 מהם: בירור, תיקי
ביצוע אופן בנושא 4521 נאותה בלתי

תפקיד.
ו%41.6 מוצדקות נמצאו מהתלונות 0י34.59
בשאר הסיפול מוצדקות. בלתי נמצאו

אחרות. גניזה בעילות הסתיים התיקים

תוך בקרות 30 נערכו  וביקורת בקרה
תלונות קציני של במשרדיהם תפקידיות
דוחות והופצו ובמרחבים, במחוזות הציבור
של יזומה תכנית הופעלה כן מסכמים.
דוחות 36 והופצו מקצועיות, ביקורות

מסכמים.

הבאים: הפרסומים הופקו השנה  פרסומים

מערך של ארגוני ושינוי לפיתוח תכנית 
קצין משרד להפעלת מודל ציבור, תלונות
לקחי ובמרחב, במחוז הציבור תלונות
בנושאים דיווח התלונות, מלל ריכוז תלונות,
מחשוב בנושא הדרכה וחוברת שונים

הציבור. תלונות

היחידה ידי על סופלו ,1996 שנת במהלך 
לסדר דחופות הצעות 1551 שאילתות 188
שהופנו, והפניות התלונות הובררו כן, היום.
ביחידות משסרה לאנשי התייחסו ואשר

הארצי. המסה לרבות הארציות,
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משפטי ייעוץ
ומכרזים הסכמים

בניסוח וסיוע המכרזים בוועדת השתתפות לצד
הוכנו הסכם, לקראת מו"מ ניהול לרבות מכרזים,
למנות ניתן אלה בתוך חוזים. מ100 למעלה
מסוקים רכישת לרבות שונות, התקשרויות
והדלק, התחבורה בתחום פרוייקטים וספינות,

ועוד. הבינוי התקשורת, ההסעדה, המחשוב,

נגד פיצויים תביעות
המשטרה

(לרבות אזרחיות תביעות מ520 למעלה
נגד בערכאות) להתדיינות הגיעו שלא תביעות
חלק המשפסי. היועץ בלשכת סופלו המשסרה
שנגרמו קלים בנזקים עוסקות מהן ניכר
גם הוגשו זאת, עם המשסרה. ידי על לאזרחים
גופניות בפגיעות שיסודן גבוהות, כספיות תביעות
כגון משטרתית, פעילות עקב לאזרחים שנגרמו

ועוד. הציבורי הסדר אכיפת הפגנות, פיזור

דעת חוות
תיקים בכ300 סיפלה המשפסי היועץ לשכת
ונדרשה שוטרים, התנהגות בחקירת שעסקו
(פיטורין, לנקוט שיש המינהליים הצעדים בחינת
וכיו"ב). בדרגה, הורדה מתפקיד, העברה השעיה,
המבחן אמות לגיבוש סייעו שניתנו הדעת חוות
בפני ולעמידה זה בתחום הקבע פקודות ליישום
בכתב דעת, חוות מאות ניתנו הבג"ץ. ביקורת
וכן המטות, בכל המשסרה ליחידות ובע"פ,
פניות והן מהציבור פניות (הן חוץ לגורמי
משפטי למענה שנדרשו ממסדיים), מגורמים
עם עקיף או ישיר קשר בעלות שונות, בסוגיות
חוות להזכיר: ניתן כדוגמאות משטרתית. פעילות
"קרנות חברת של המשפטי מעמדה בעניין דעת
עבודת "נעורים"; במתקן וזכויותיה השוטרים''
באמצעות עובדים העסקת בשכר, שוטרים
בנושא סוגיות משרות; לאזרוח השמה חברות
למשרדים סגירה צווי הוצאת הפלילי; המרשם
החמ"ס; ארגון של פעולה כמקום שנקבעו
"מודיעין" בפרוייקט ישראל משטרת מעורבות
בוועדות השתתפו המשפטי הייעוץ אנשי ועוד.
הכותל", ל"נשות תפילה הסדרי כגון: לנושאים
ראש רצח לעניין החקירה ועדת המלצות יישום

ועור. המשטרה פקודת לעניין ועדה הממשלה,

הסנגוריה יחידת
המשטרתית

יחידת כפופה למשטרה המשפטי ליועץ
עורכי קצינים, 3 המונה המשטרתית, הסנגוריה
הדין בבתי נאשמים שוטרים בייצוג העוסקים דין,
הופיעו ,1996 במהלך המשטרה. של למשמעת
דין (בתי ביר"ם תיקי בכ150 הסנגורים
יחיד. דן תיקי בכ20 ייעוץ נתנו וכן למשמעת)
בוועדה כחברה משמשת הסנגוריה יחידת ראש
מתן בנושא המשפטים, במשרד הבינמשרדית
השונות. בערכאות נאשמים לשוטרים משפטי סעד

זה. מסוג בקשות כ51 הוגשו 1996 במהלך

הינו (יועמ"ש), למשטרה המשפסי הייעוץ מערך
המסה לאגפי המשטרה, לפיקוד משפטי ייעוץ
עקרונית הכוונה הטעונים בעניינים ולמחוזות
הכוונה הטעונים בעניינים או החוק מבחינת

זו: במסגרת עקרונית. משפטית
גורמי לכל ושוטף עקרוני משפטי, ייעוץ ניתן .

הרמות. בכל ישראל, משטרת
הפעולה חוקיות של מתמדת בחינה מבוצעת .
עיון מטות, דיוני במסגרת המשטרתית,
משטרתיים, פרוייקטים ליווי שוטפים, במקרים
ליווי אזרחים, פניות לבג"ץ, לעתירות תגובות
ציבוריים ממשלתיים וגורמים הכנסת עבודת

למשטרה. בהתייחסותם אחרים,
בשלבי המשטרתיות ההתקשרויות ליווי .
וניסוח הסכמים כריתת מו"מ, המכרז,.

בהם. הכרוכים המשפטיים המסמכים

תביעות של משפטית ובדיקה בחינה .
נגד לבג"ץ ועתירות המשפט לבתי המוגשות

ישראל. משטרת
בין יחידתיים, בין בצוותים השתתפות .

שונות. ובוועדות משרדיים
חקיקה לקראת בהליכים המשטרה ייצוג .
למשטרה. הנוגעים חוק ותזכירי טיוטות וניסוח
ונהלים פקודות בכתיבת השתתפות .
החוקי. היבסם על דגש שימת תוך משטרתיים,
משטרתיים, הפנים בהליכים שותפות .
כללי וייעוץ מינהליים צעדים לשקילת

זה. בתחום למפכ"ל

המשפט לבית עתירות
לצדק הגבוה

עתירות מ180 למעלה טופלו השנה במהלך
המשטרה לפעילות המתייחסות לבג"ץ, שהוגשו
אספות לציון: חשובות עתירות מספר ואנשיה.
אי לתהלוכות; רישיון ומתן הבית בהר תפילות וקיום
אפליית עבריינים; משפחותיהם שבני שוטרים גיוס
ידי על זיכרון אספות קיום למשטרה; בגיוס נשים
העסקה טרוריסטיים, בארגונים שהוכרזו תנועות

ועוד. שבת, שומרי שוטרים של בשבת

חקיקה
רבים בדיונים חלק נטלו המשפטיים היועצים
בפעילות הקשורים החקיקה, מהלכי לקראת
הכנסת, בוועדות קוימו כאלה דיונים המשטרתית.
ובמסגרות חקיקה לענייני השרים בוועדות

שונות. ובינמשרדיות משרדיות
הדין סדר חוק הבאים: החוקים נדונו השאר, בין
בגוף חיפוש  אכיפה (סמכויות הפלילי
(סמכויות הפלילי הדין סדר חוק החשוד),
עילות המשפט, בתי חוק מעצרים),  אכיפה
 (47 (תיקון העונשין חוק חוזר, למשפט
,(23 (תיקון הפלילי הדין סדר חוק התיישנות,

קנס). (עבירות תעבורה צו משא"ז, תקנות
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בטיחות

"

ובפיתוח בטיחות ליקויי על הדיווח תרבות
בטיחות. בנושאי והסברתית תורתית תשתית

רבדים: מ2 נבנה שהוקם, הבטיחות מערן
מסה יחידת  הארצי המטה ברמת .
משסרת של הבטיחות מדיניות לגיבוש
ולמתן המגזרים בכל להחדרתה ישראל,

פקודיו. לאבטחת למפקד, הנחוצים הכלים

ונאמני בטיחות קציני  השטח ברמת *
מחלקת ידי על מקצועית המונחים בטיחות,
עזר כלי ומשמשים הארצי במסה הבטיחות
כללי ליישום הטריטוריאליים, מפקדיהם בידי

הבטיחות.

המחלקה התארגנות בוצעה ,1996 שנת במהלך
התשתית וכן התורתית התשתית ונוצרה
בטיחות מערך להקמת הראשונית הארגונית
נהיגה השתלמויות נערכו במשטרה, ארצי
בטיחות, בנושאי מידע נאסף נהגים, והכשרת
בהחדרת והוחל יחידתיים בטיחות קציני מונו

המחוז. ברמת הבטיחות נושאי

וחומרתן, ישראל במשטרת התאונות היקף
בטיחות על בהקפדה לצורך הארגון ומודעות
האחראי מטה גוף להקמת הביאו השוטרים,

במשטרה. הבטיחות לנושאי

ב1996, הוקמה אשר הבטיחות, מחלקת
עיקריים: תחומים ב2 מטפלת

תאונות מניעת  בתעבורה בטיחות .
והטיפול ברכב הנוהגים הדרכת ידי על דרכים,

ברכב.

המשטרה בעבודת בטיחות .

פעילות במהלך  מבצעית בטיחות 
ובאימונים. השונים במגזרים מבצעית

מבנים בטיחות  וגיהות בטיחות 
עובדי של בטיחותם משטרתיים, ומתקנים
המשרד, עובדי המחסנים, עובדי המעבדות,

ועוד. הסדנאות עובדי

מחלקת בפני הוצבו אשר והתפקידים המשימות
לנושאי המודעות בהחדרת התמקדו הבטיחות,
בהעמקת השוטרים, כלל בקרב הבטיחות
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תקציב
להתחייב הרשאות

1996 לשנת להתחייב הרשאה תקציב סה''כ
מסתכם הפיתוח ובתקציב הקניות בתקציב

הפירו0; לפי נסו, ש"ח מיליון בכ395

ש"ח. מיליון 252  קניות תקציב
ש"ח. מיליון 143  פיתוח תקציב

לשנת ישראל משטרת של המקורי התקציב
ש"ח. אלף ב2,666,167 הסתכם 1996
כהוצאה תוקצבו, נוספים ש"ח אלף 502,577
חוץ מגורמי והשתתפויות בהכנסה מותנית
סה"כ מאובסחים). וגורמים שסחים (תקציב
הסתכם 1996 לשנת ישראל משסרת תקציב

ש"ח. אלף ב3,168,744

1996 בתקציב ושימושים מקורות
ש'ח): (באלפי 1996 בשנת ישראל משסרת של המקורי בתקציב והשימושים המקורות פירוט להלן

תקציבפיתוחקניותשכרשימושים הכל 70
כ/קורות

ישיר 2,070,635551,27344,2592,666,167תקציב

בהכנסה מותנית 109,033103,01914,523226,575ה1צאה

ממשלה* משרדי 140,58695,54839,868276,002השתתפות

מקורות הכל 2,320,254749,84098,6503,168,744סד

אש"ח 6,780 השכר בתקציב אש"ח, 31,477  הפיתוח בתקציב פנימיות השתתפויות כולל
אש"ח. 4,891 הקניות ובתקציב

סעיפי של ארוכה בשורה שאושרו ההרשאות
בשנת כבר להיערך, ליחידות יאפשרו תקציב,
שימומנו ושירותים מוצרים לרכישת ,1996

.1997 מתקציב

המשטרתי הרכב שיא
גדל 1996 לשנת ישראל משסרת של הרכב שיא
בתקציב הרכב לשיא בהשוואה רכב כלי ב189
במהלך רכב כלי 147 מזה ,1995 לשנת המקורי
.1996 לשנת תוספת רכב שיאי ו42 1995 שנת

המשטרה בשירות חובה ח"לי
התאפשרה ביטחון, שירות בחוק התיקון לאור
ב"משטרה בשירות חובה חיילי של הצבתם
הועברו צה"ל, עם סיכום עפ"י הכחולה".
חיילים כ600 1996 בשנת ישראל למשטרת
הגידול .1997 בשנת יועברו וכ500 וחיילות
המסגרת בסיס על ייעשה חובה בחיילי

המאושרת. התקציבית

אדם כוח תמורת אמצעים
אמצעים המרת מגמת נמשכה ,1996 בשנת
משאבים יירכשו במסגרתה אדם, כוח תמורת
יומרו שבגינם משימות, לביצוע ושירותים

האדם. כוח תקני

בחו"ל המשטרה נציגי מערך הרחבת .
מערך של החדשה להיערכות בהתאם

שתוכננו טיקריים נושאים

,1996 לשנת ישראל משטרת בתקציב
ותכניות נושאים לקידום תקציבים הוקצו

להלן: מפורטים שבהם שהעיקריים
ב'" צבעים "קשת .

צבעים ב"קשת המשטרה מטלות למימוש
ובעזה באיו"ש מהערים (יציאה ב'"
נוספו התפר), במרחב המשטרה והתארגנות
שוטרי משרות 600 קבע, שוטרי משרות 370

רכב. שיאי ו70 חובה
לשנת לתקציב נוסף זו, לתכנית בהתאם
החלוקה עפ"י ש"ח, מיליון 80 של סל 1996
45  קניות ש"ח, מיליון 25  שכר הבאה:

ש"ח. מיליון 10  פיתוח ש"ח, מיליון

השטחים תקציב .
המינהל השתתפות בוטלה ,1996 בשנת
פעולות למימון המשטרה, בתקציב האזרחי
ש"ח. אלפי 42,220 בסך באיו"ש, המשטרה
המשטרה, תקציב לבסיס נוסף זה סכום
ש"ח 34,400  שכר הבאה; החלוקה עפ"י

ש"ח. 7,820  וקניות

לצה"ל השירות תנאי השוואת .
השירות תנאי השוואת של די שלב למימוש

ש"ח. מיליון כ7.1 הוקצו לצה"ל,
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נושא לצורך הקיים התקציב במסגרת
חינוך. מוסדות

 תשנ"ז הלימודים בשנת אבטחה 
חינוך מוסדות לאבטחת הישיר התקציב
,(1995 (במחירי שייר! מיליון ב100 הסתכם
20 בהיקף הרשויות להשתתפות מעבר
עפ"י זאת, .1995 במחירי ש"ח מיליון

הממשלה. ראש סיכום

במסגרת  חדשים ספר בתי תוספת 
לגידול מענה ניתן הקיים, התקציב
שנת לקראת הספר בתי במספר

תשנ"ז. הלימודים

התפר מרחב יישובי אבטחת .
20 הועברו הממשלה, ראש סיכום פי על
היישובים מערך לאבטחת ש"ח מיליון

התפר. במרחב
הרב"שים מעגל הרחבת אפשר זה תקציב
והמתמי"ד השומרים שוטף), ביטחון (רכזי
בהיקף ביישובים האזרחי), המשמר (מתנדבי
המשרות ל106.5 בנוסף משרות, 78 של

התוספות: פירוט הקיימות.
משרות, 67  שומרים משרות, 6.5  רב"שים
נועדו אלה משרות משרות. 4.5  מתמי"ד
מלאה למשרה המשרה חלקיות את להשלים
הרכב תקן הגדלת גם יאפשר זה תקציב
רכב כלי ב42 התפר, מרחב ביישובי
47 (מהם הקיימים הרכב כלי 61 על הנוספים
הפנים, משרד ידי על וממומנים מתוחזקים
למתמי"ד רכב כלי 141 המקומיות הרשויות

מג"ב).

בארץ השוהים זרים בעובדים טיפול .
חוקי לא באופן

לטיפול שרים ועדת להמלצות בהמשך
למשטרה להקצות הוחלט בנושא,
המשאבים את הסוהר בתי ולשירות
כ6,000 של ולגירוש לכליאה הנדרשים

חודש). כל (כ500 בשנה זרים עובדים
הוקצו והגירוש, הליווי ביצוע לצורך
כלי תקני 6 שוטרים, תקני 42 למשטרה
ש"ח מיליון כ6 בסך ותקציב רכב
תהיה הכלואים אחזקת המערך. לאחזקת
הליווי ובאחריותו. שב"ס של במתקן

ישראל. משטרת באחריות  והגירוש

הפנים לביטחון האחריות העברת .
ישראל למשטרת מצה"ל באילת

צה"ל, עם שנערכה מטה עבודת במסגרת
לביטחון האחריות את להעביר סוכם

למשטרה. מצה"ל הפנים
מיליון 3 של תקציב הועבר זו, במסגרת
משרות 471 קבע שוטרי משרות 11 ש"ח,

ישראל. למשטרת מצה"ל חובה, שוטרי

לנציג תקן ,1996 בשנת נוסף בחו"ל, הסמים
,1997 בשנת במיאמי. בארה"ב, המשטרה
בדרום משטרה לנציג נוסף תקן מתוכנן

אסיה. מזרח

המשפט בתי אבטחת .
בתי לאבטחת האחריות העברת במסגרת
בתי להנהלת ישראל ממשטרת המשפט
ש"ח, אלפי 3,167 של סך הופחת המשפט,
בחודשי משרות 141 אדם כוח תקני 20
לשנת ישראל משטרת מתקציב עבודה,
נשארה לאבטחה המקצועית ההנחיה .1996
זה תקציב בסיס על המשטרה. באחריות
המשפט, בתי הנהלת של נוסף ותקציב

המשפט. בתי משמר הוקם

משטרה ומבני תחנות והקמת בינוי .
ומבני תחנות הקמת לתכנית בהמשך
51 תוכננו ,1995 בשנת הוחל בה משטרה,
תחנות של ולהרחבה להקמה ש"ח מיליון
רב תכנית פי על משטרה, ומבני משטרה
הינם זאת פעילות למימון המקורות שנתית.
,8,266  ישיר תקציב ש"ח): (באלפי
הכנסות ,31,477  המשרד השתתפות

.11,000  ומבנים דירות ממכירת
מבני מכירת תהליך נמשך ,1996 בשנת
מקור ישמשו ההכנסות שימוש. ללא משטרה
בהתאם וזאת חדשים, מתקנים לבינוי נוסף
הדיור על (הממונה החשכ"ל סגן עם לסיכום

הממשלתי).
תקציב תוגבר ב'", צבעים "קשת במסגרת
המחודשת לפריסה ש"ח, מיליון בכ10 זה

באיו"ש. המשטרה יחידות של
בתחום הנוספים העיקריים הפרוייקטים בין

יצוינו: הבינוי

מנתניה שרון מרחב מטה העתקת השלמת 
סבא. לכפר

קומה כולל ים, בת לתחנת חדש מבנה סיום 
פשעים. לחקירות הארצית ליחידה נפרדת

נר. בגן חדש מג"ב בסיס הקמת 

ז"ל רבין יצחק ע"ש האימונים בבסיס 
המים לרשת חיבור הושלמו (בסא"ר),

והתשתיות. הפיתוח ועבודות הארצית

הדרומי, המחוז במטה נוספת קומה הקמת 
בעטרות. חדשה סדנה הקמת והשלמת

1996 בשנת שחלו שינויים
חינוך מוסדות אבטחת .

לסיכום בהתאם  בירושלים אבטחה 
ביצוע ירושלים, עיריית עם ישראל משטרת
תשנ"ז, הלימודים בשנת החל האבטחה,
במסגרת הארצית. למתכונת בהתאם יהיה
33) אדם כוח תקני 48 נוספו ההיערכות
הינו השינוי רכב. כלי 171 חובה) 15 קבע,
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חשבות

חיל"ן עובדי בהדרכת השכר מחלקת עסקה
היה המעבר השכר. לעיבוד התכניות להסבת
נדחה אך ,1997 בינואר להתבצע אמור

.1998 לינואר

בכלי טכנולוגיים שיפורים
והבקרה הניהול

"טל" פרוייקט .
הכנת השלימה החשבות של הפיתוח יחידת
תהליכי ניהול למערכת למכרז ויציאה מפרס
תמונות ארכיון עם (/\/\0_ה<1ר01/\/\) עבודה
ההשקעה היקף מסמכים. וקבצי (0£3^ו/\ו1)
 הצפוי הסיום מועד דולר. ב370,000 נאמד

.1997 ספסמבר סוף
העבודה תהליכי כל העברת המערכת: יעדי
של ממוחשב (ניתוב /\/\10ב)<1ה0/\/\
הפעולות כל ביצוע כאשר התהליכים),
ה0£5^1 סמך על ייעשה הכספיות
המערכת המקור. מסמכי של (תמונה)
של הקיימת למערכת משיקה המתוכננת
מרחיבה התקציב, על והפיקוח הגזברות

היתר: בין ומאפשרת, אותה

ניירת, ללא הכספי הניהול עבודות ביצוע 
המסמכים ואחסון קליטה סריקה, ידי על

אלקטרונית. במדיה

לפי או אוטומטי באופן המסמכים ניתוב 
הנדרש הסדר לפי המטפל, לגורם דרישה,

ידנית. התערבות ללא בתהליך,
מול שבוצעה ידנית בפעילות ניכר חיסכון 

הידני. הארכיב

בוצע במחלקה התהליכים של המפורט הניתוח
ידי על מבוצעת הפרוייקט בקרת מכבר. זה

החשבות. של הפיתוח יחידת

נוספים מחשוב נושאי
גם השנה עסקה בחשבות המחשוב יחידת

הבאות: ההתחייבויות בקידום

מדים להנפקת המחשוב דרישות הגדרת 9
אזרחיות. שיווק ברשתות

בתפקיד. אש''ל תשלומי מחשוב .
הידניות. הקבלות ביטול .

לאבטחת בתשלומים חשבונות בקרת .
חינוך. מוסדות

המשכורת. פקודת מחשוב .
מבצעי לנופש בתשלומים ממוחשבת בקרה .
כלי לשיפור הכלים כאחד  אחרים ובנושאים

הבקרה.

1996 בשנת השכר
המשטרה חשבות טיפלה 1996 שנת במהלך
חודש מדי איש לכ35,000 שכר תשלומי בביצוע
שוטרי וכ5,000 וגימלאים שוטרים 30,000)
הבינוי, מחלקת ועובדי ארעיים עובדים חובה,

אזרחים). שהם

שכר תוספות
כמפורט שכר תוספות שולמו ,1996 במהלך

להלן:

תוספת השוטרים לכלל שולמה  בינואר .
חלקו ממימוש שנבעה ,%5.6 בשיעור שכר
.19961993 לשנים השכר הסכם של האחרון

.2.490 בשיעור יוקר תוספת שולמה  בפברואר .
נוספת יוקר תוספת שולמה  באוגוסט .

0'>י3.2. בשיעור

לדרגות שכר עדכון בוצע  באוקטובר .
העדכון שיעור ומעלה. 11 מנצ''ם הבכירות,
לשירות בהקבלה שולם והוא כ%14, היה

ולצה"ל. המדינה

השכר בתחום נושאים
"רותם"  לשוטרים גמל קופת

האוצר אישר השכר, הסכמי במסגרת
לשכירים, גמל קופת להקים הביטחון לכוחות
בחיסכון המשטרה משתתפת שבמסגרתה
הוכרו שלא השכר רכיבי בגין המשטרה איש
למימוש נערכה המשטרה חשבות לגמלאות.
בתחולה האישור, ממועד חודש בתוך ההסדר

.1996 מינואר למפרע

שוטרים לשארי חוק תיקון
גמלאות המדינה שירות חוק תוקן ב1996
המשטרה איש שארי זכויות את והשווה
שנהרג קבע חייל לשארי בתפקיד, שנהרג
לבדיקה מבצע נערך כך, לצורך בתפקיד.
בשינויים השארים קצבאות של ועדכון

.1987 מיולי בתחולה זה, מתיקון הנובעים

לשוטרים השתלמות קרן פדיון
קרן להקמת שנים 12 מלאו ,1996 באפריל
זכאים היו זה במועד לשוטרים. ההשתלמות
שוטרים, כ15,000 מהקרן כספם את למשוך

ש"ח. מיליון 345 של בהיקף

חיל"ן בחברת השכר ניהול
תשלומי לביצוע במכרז זכתה חיל"ן חברת
משטרת לרבות המדינה, עובדי של השכר
הכללי החשב ידי על נבחרה מ"י ישראל.
ביישום המחנה" לפני כ"חלו'ץ לשמש באוצר
,1996 במהלך לחיל"ן. ממל"מ המעבר
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1996 תקציב ביצוע
להלן המפורטים ובשיעורים בסכומים המשטרה של הנ0ו תקציב נוצל 1996 הכספים בשנת

שקלים): (באלפי

שימושים

מקורות

1996 מעודכן תקציב

תקציבפיתוחקניותשכר הכל ס7

2,063,819592,01458,3562,714,189

בפועל 2,037,718585,73851,7192,675,175הוצאה

26,1016,2766,63739,014יתרה/עודף

הביצוע 98.798.988.698.6אחוז

חוץ. גורמי ואירוח הכספים ביחידות נסיעה
נושאים אחר מעקב ביקורות בוצעו כן כמו
נוהלי ועודכנו קודמות, בשנים שנבדקו

חשבות.

טיפול שבתחום בנושאים הטיפול במסגרת
של אישי לרכוש נזק בגין לפיצויים הוועדה
בוועדה שנדונו הבקשות סה"כ שוטרים,
,231 בחיוב נענו מתוכן ב275, הסתכם

ש"ח. כ53,000 בסך כולל פיצוי ושולם

ובקרה ביקורת
בוצעו החשבות, יחידות עבודת במסגרת
הזכאות בדיקת הבאים: בנושאים ביקורות
מקופה השתכרות חישוב יובל; למענק
מחלקת עובדי שכר דירה, שכר ציבורית,
השתלמות, גמול אזרחים, שהם הבינוי
פקדונות הזמנה, סמך על שלא תשלומים
בקופת בנקים התאמות בדיקת עצורים,
קצובת תשלום הכספים; וביחידות החשבות
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סטטיסטיים לוחות

משסרה לשירותי וביקוש תשתית נתוני :1 מסי לוח

שנה
אוכלוסייה
(באלפים)

(1)

רכב כלי
(באלפים)

(1)

חקירה תיקי
תאונות

דרכים

דוחות

תנועה

בדיקות
בביקורת
נבולות

מבצעים
(5) תיקים

פליליים
תיקי

סה"נאיתביעה

19864,331.3819.1227,209(2)(2)1 4,576804,7875,112,957351
19874,406.5882.0244,754(2)(2)14,9181,157,0885,788,294458
19884,476.8952.8256,906(2)(2)15,517727,4694,838,2902,595
19894,559.6983.8265,498(2)(2)16,204825,9385,648,0902,641
19904,821.71,015.4252,374(2)(2)1 7,503609,2615,053,2431,999
19915,058.81,075.5265,840(2)(2)19,520715,8744,91 1,2611,323
19925,195.91,175.9308,21 3(2)(2)22,186891,4146,884,1532,052
19935,327.61,261.0295,164(3) 88,183383,34721,8321,048,3766,714,4152,913
19945,471.51,373.1282,188103,106385,29419,9931,017,6578,569,6042,381
19955,619.51,459.0298,6101 1 2,64541 1,25521,8831,200,4991 1,259,6242,382
19965,771.01,546.0316,9701 1 8,498435,46825,4471,313,00012,024,0743,008

למיס. נתוני על המבוסס אומדן חושב עבורה ,1996 לשנת פרט (למיס), לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נת1ני (1)
.1993 משנת רק ממוחשבים א"ת נתוני (2)

נוער. אית תיקי כ10,000 כוללים לא 1993 שנת נתוני (3)

בשטח. מהיחידות דיווחים בשילוב ממוחשבים נתונים על המבוסס אומדן (4)

הארצי. במטה המבצעים מחלקת עי שהוקצו נוספים, בכוחות המחוזות תוגברו בהם אשר גדול, בהיקף מבצעים (5)

(ו) עבירות קבוצת לפי חקירה תיקי :2 מס' לוח

שנה

ו ■זקירהתיקי
התפרצויות

עסק לבתי
ודירות

עבירות
אלימות

(3)

פשיעה
חמורה

(4)

עבירות
מין

סמים

סה'כ
(2) אחוז
הגילויים

שלאסחרשימוש סם החזקת
עצמית לצריכה

1991265,84028.244,74114,5125,5262,2327,5282,386(5)

1992308,21327.251,93916,7256,5542,5446,5813,529(5)

1993295,16429.847,8791 8,8427,1232,7526,8422,3452,358
1994282,18830.644,42119,8096,6862,8256,5942,0332,801
1995298,61030.847,73922,4157,6462,9047,4761,8212,985
1996316,97031.051,62124,4457,3623,0018,8212,0383,677

קבוצות. לכמה משותפות העבירות מן כמה (1)

שנה. כל בסוף השנתי הגילויים אחוז (2)

ושוד. חמורה גופנית חבלה תקיפה, מגונה, מעשה אונס, לרצח, וניסיון רצח כולל: (3)

והצתה. שוחד סחיטה, שוד, מגונה, ומעשה אונס לרצח, וניסיון רצח כולל: (4)

בסחר. או בשימוש ונכללה נפרדת כעבירה סווגה לא אלה בשנים (5)
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רכב מתוך וגניבות רכב גניבות :3 מסי לוח

מתוך גניבות
אחוזגניבות

רכבמזה: רכבכלי
שנה רכברכב כלי

פרסי וגניבתשנמצאורכב
רכבשנמצאוסה'כ חלקי

199116,0671 1,2078,61053.664,599
199221,38015,0371 1,75855.080,338
199323,65616,7071 1,35448.065,308
199426,28418,6251 1,05842.155,886
199532,76922,99412,54838.348,948
199636,80924,7541 1,99033.045,684

לו זוג בני בין אלימות :4 מס' לוח

עב

שנה

סהיכ  וחבלותתיקים איומיםתקיפות

תיקים
פליליים

תיקי
איתביעה

תיקיםסהיכ
פליליים

תיקי
איתביעה

תיקיםסה'כ
פליל"ם

תיקי
איתביעה

סהיכ

1 995
1996

9,562
10,995

9,666
7,938

19,228
18,933

3,030
5,340

3,692
2,802

6,722
8,1 42

3,305
3,820

3,511
2,875

6,816
6,695

בלבד. העיקריות העבירות שת1 הוצגו העבירות בפירוט הערה:

במשפחה קטינים נגד אלימות :5 מס' לוח

שנה

סהיכ  מיןתקיפהתיקים עבירות

תיקים
פליל"ם

תיקי
איתביעה

תיקיםסהיכ
פליל"ם

תיקי
איתביעה

תיקיםסהיכ
פליל"ם

תיקי
איתביעה

סהיכ

1995

1996
750
739

729

706
1,479
1,445

351

397
473

515

824
912

259

249

77

100

336

349

בקטין. התעללות בגין תיקים של קטן מספר הוצגו ל.א העבירות בפירוט הערה:
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ודת מין גיל, לפי עבריינים :6 מס' לוח

שנה
עבריינים

סה'כ

ניל דתסיןקבוצת
הצעירים* אחוז

העבריינים מכלל

יהודיםיהודיםנקבותזכריםבוגריםצעירים* התיקיםלא בכל
הפליליים

בתיקי
התפרצויות

1991

1992

1993
1994

1995
1996

64,659
70,863
74,598
75,789
82,683
88,695

6,163
6,194
6,225
6,477
6,514
7,226

58,496
64,669
68,373
69,312
76,169
81,469

56,153
61,749
65,064
65,994
72,314
78,220

8,506
9,1 14
9,534
9,795
10,369
10,475

46,292
49,546
51,306
50,868
52,952
55,421

18,367
21,317
23,292
24,921
29,731
33,274

9.5
8.7

8.3

8.5
7.9

8.1

25.9

23.2
26.7

22.8

21.4

24.6

כולל. ,1712 בני *

1996  ומין גיל לפי סמים עברייני :7 מסי לוח

עבר"ניםעבירה
סה'כ

מיןגיל

1712211822 נקבהזכר+

בסמים 7,1084791,7004,9296,287821שימוש
סמים ו"בוא ייצוא 1,7321602651,3071,610122סחר,

סמים והפקת ייצור 184102714716222גידול,

עצמית לצריכה שלא סם 3,7261החזקת 575693,0003,333393

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה במשך אחת פעם נספר (בריין

פליליים מעצרים :8 מס' לוח

שנה
 מעצרים

סהיכ

מזה:

מעצרי
קסינים

סדר
ציבורי

חיי
אדם

גוף
האדם

שארמרמהרכושסמים
עבירות

199138,6103,6045,2536055,0958,92614,1191,2003,412
199240,5183,5566,1485625,6118,60116,0331,2282,335
199344,8423,8027,0666065,42010,15416,9861,4923,1 18

199444,0294,2667,0188205,9179,60615,8211,2393,608
199540,5023,5306,4526175,3537,73214,3041,3474,697
199640,4523,7295,7795915,0536,90513,1431,2087,773
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(1) 1996  ועבריינים עבירות :9 מסי לוח

"

1

חקירה עברייניםתיקי
העבירה הכלסוג אחוזתיקיםסך

סה'כמבוגריםצעיריםגילוייםגלוייםתיקים

הציבורי הסדר כלפי
התאגדות או 605083.358146204התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה 181688.943135קטטה
ברחוב והפרעה 95383887.91532,0232,176קטטה

גבול 2,5871,60061.8801,0541,134הסגת
ציבור עובד 4375.033הכשלת

1איומים 2,68210,24180.81967,9828,178
המשפט 5,7514,68581.51942,5162,710כלפי

והימורים 38636594.641,2251,229משחקים
הדת 42614.3134כלפי

1178471.81151שוחד 15
המשפחה 744864.94848כלפי

דרך חסימת רעש, 1319471.813130143מטרד,
הביטחון שירות 4375.033כלפי
ציוד  הביטחון 29823478.5192192כלפי

והכשלתו שוטר 3,1792,87290.31632,3062,469תקיפת
חמורות בנסיבות שוטר 22320290.652217269תקיפת
תקין בחירות במהלך 673552.255661הפרעות

3,3552,06161.51561,6771,833אחר
הציבורי הסדר כלפי הכל 29,93123,43778.31,07919,72720,806סך

אדם חיי כלפי
1רצח 177362.45135140

לרצח 1026765.71ניסיון 1102113
171482.42727הריגה

ת"ד  ברשלנות מוות 603558.35151גרימת
והריגה רצח 20630.055איומי

לאומני אבנים 74770.94812יידו"
1,3211239.366132198אחר

אדם ח" כלפי הכל 2,38432513.686460546סך
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(המשך) 1996  ועבריינים עבירות :9 מס' לוח

העבירה סוג

חקירה ועברייניכתיקי

הכל סך
תיקים

תיקים
גלו"ם

אחוז

סה'כמבוגריםצעיריםגילו"ם

האדם גוף כלפי
חמורה גופנית 3,8332,92776.42713,1353,406חבלה
ציבור עובד 98984985.831913944תקיפת

איבור) עובד (למעט 15,75612,31278.184712,05912,906תקיפה
פלילית ופחזנות 1,22487471.423814837רשלנות

שווא ומאסר כפייה 24919377.510234244חסיפה,
תבערה בקבוק 15960.01313השלכת

צמיגים 6הבערת

מחסום 723143.1173653הקמת
2150.0אחר



האדם גוף כלפי הכל 22,14617,19677.61,1סך 991 7,20418,403
מין

באיומים או בכוח 51136571.442367409אונס

כחוק שלא ובעילה 1991אונס 4773.956105161

הטבע כדרך שלא 6466.7213עבירות

בכוח מגונה 1,68195256.6101723824מעשה

בכוח שלא מגונה 1939850.867884מעשה

בפומבי מגונה 40821853.44156160מעשה

מין מחלות 2150.011הפצת

1אחר




מין עבירות הכל 3,0011,78559.521סך 11,4311,642

םמים

מסוכנים בסמים 8,8217,71687.54796,6297,108שימוש

סמים וייבוא ייצוא 2,0381,79588.11601,5721,732סחר,

מסוכנים סמים והפקת ייצור 19116284.810174184גידול,

עצמית לצריכה שלא סם 3,6773,10384.41573,5693,726החזקת

סמים עבירות הכל 14,72712,77686.78061סך 1,94412,750
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(המשך) 1996  ועבריינים עבירות :9 מסי לוח

העבירה סוג

חקירה עברייניםתיקי

הכל סך
תיקים

תיקים
גלויים

אחוז
סה'כמבוגריםצעיריםגילויים

מוסר

לזנות 221881.815051סרסרות

זנות למעשה 231773.93030שידול

אחזקתו או בושת בית 23922694.61421422ניהול

ושידולם קטינים 713143.72929פיתוי

תועבה דברי 548.044פרסום

זנות למטרת שוטטות





22100.011אחר

מוסר עבירות הכל 36229882.22535537סך

רכוש
חמורות בנסיבות 57822038.138264302שוד

נשק) (בלי 64518729.038162200שוד

פשע ביצוע לשם בנשק 11100.0שימוש


גניבה לשם 1665030.172633תקיפה

73551469.91סחיטה 14538652

למוסד או עסק לבית 26,5863,0181התפרצות 1.46141,3531,967
דירה לבית 25,0352,7421התפרצות 1.01601,0241,184
פריצה כלי 44937383.143193236החזקת

ציבור עובד ע'י 342676.52121גניבה

וסוכנים עובדים ע''י 67145567.820546566גניבה

רשות ללא ברכב 37,3962,9017.87081,3382,046שימוש
רכב מתוך 42,2342,8086.63671,0381,405גניבה

אופניים 3,2571גניבת 424.4384280

2,03330615.134447כ"סות

אחרות 53,1947,16113.54324,3594,791גניבות
גנוב רכוש 77169590.151640691קבלת

גנוב רכוש 1,7551,29673.843740783החזקת

2,64635813.588316404הצתה

בזדון לרכוש נזק 21,3926,18928.94084,3424,750גרימת

גניבה לשם 221777.377שוטטות

ארנקים 6051חטיפת 1418.882836

רכב חלקי 3,45054015.776439515גניבת

חקלאיות 1,37434425.015370385גניבות

לאומני רקע על 10הצתה




1968543.429193אחר

רכוש כלפי עבירות הכל 225,23530,54213.63,27317,92121,194סך
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(המשך) 1996  ועבריינים עבירות :9 מסי לוח

העבירה סוג

חקירה עברייניםתיקי

הכל סך
תיקים

תיקים
גלו"ם

אחוז

גילויים
סהיכמבוגריםצעירים

מרמה

ובולים כסף זיוף
והפצתם מסמכים זיוף

ועושק מרמה
כיסוי ללא שיק משיכת

אחר

368
4,383

3,245
913

770

58
2,314

1,531
562
512

15.8

52.8

47.2
61.6

66.5

59

29
1

25

59

1,739
1,037
454

368

59

1,798
1,066
455

393

מרמה עבירות הכל 7,6794,97751.41143,6573,771סך

כלכליות עבירות
כלכלי פיקוח

פיסקליות
אחר

85

2

75

2

88.2

100.0

273

4

75

4

כלכליות עבירות הכל 877788.527779סך

מעהליות עבירות
עירוניים עזר חוקי

(2) 5,4154,87490.03046,8647,168אחר

מינהליות עבירות הכל 5,4154,87490.03046,8647,168סך

רישוי
נפץ וחומרי תחמושת נשק,

וטלוויזיה רדיו
ועסקים תעשיות מלאכות,

תעבורה
אחר

49

332

19

1 1

139

31

88

17

9

100

63.3

26.5

89.5

81.8

71.9

6

2

6

34
107

18

8

117

34

113

18

10

123

רישוי עבירות הכל 55024544.514284298סך

עבירות 5,4531,68630.91361,3661,502שאר

(3) עבירות הכל 316,97098,21סך 831.07,22681,46988,695

שביצע.
ומסיעים. מלינים מעסיקים, נגד

ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם נספר עבריין (1)

עבירות כולל בישראל, חוקית בלתי שהייה בגין עבירות הגדול רובן (2)

המדינה. ביטחון כלפי עבירות כולל (3)
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ונפגעים דרכים תאונות :10 מסי לוח

שנה
תאונות

סה'כ
תאונות

קטלניות
תאונות
קשות

תאונות
קלות

 נפגעים
סה'כ

פצועיםהרוגים
קשה

רכב כלי סה'כ
מורשים

198614,5763682,59411,61421,2044153,331918,102
198714,9184402,93411,54422,2334973,772881,999
198815,5174583,05012,00923,3705163,937952,786
198916,2044192,83912,94624,4024773,656983,774
199017,5033793,16613,95827,5204323,9901,015,404
199119,5204073,25215,86131,6594514,1661,075,459
199222,1864503,58918,14737,4325104,6941,175,876
199321,8324463,27418,11237,5224944,1361,261,004
199419,9934753,12316,39535,5625433,8461,373,098
199521,8834853,21618,18238,9135533,9831,459,018
199625,4474612,94122,04545,4005133,5011,546,000

1996  והחומרה התאונה סוג לפי דרכים תאונות :11 מס' לוח

התאונה סוג
.כםהקלותקשותקסלניות

אחוזסה"כאחוזסה'כאחוזסה'כאחוזסה'כ
רגל בהולך 1874.31,06424.23,13871.54,389100.0פגיעה

צד אל חזית 890.87016.110,72693.11התנגשות 1,516100.0

באחור חזית 170.51784.83,54394.83,738100.0התנגשות
בצד צד 1התנגשות 10.71046.41,52093.01,635100.0

בחזית חזית 565.419518.878775.81,038100.0התנגשות
שנעצר רכב עם 00.0114.3685.77100.0התנגשות

חונה רכב עם 41.74418.918579.4233100.0התנגשות
דומם עצם עם 363.916518.071678.1917100.0התנגשות

מהכביש 10.53719.415380.1191100.0ירידה
484.430327.575168.11,102100.0התהפכות
31.04415.024784.0294100.0החלקה

ברכב בנוסע 21.34931.610467.1155100.0פגיעה
נע מרכב 46.33047.62946.063100.0נפילה

150.000.0150.02100.0שריפה
21.52317.01אחר 1081.5135100.0

חזית אחור 00.000.013100.013100.0התנגשות
צד אחור 00.018.31התנגשות 191.712100.0

חיים בבעל 00.0116.7583.36100.0התנגשות
רכב של ממטען 00.01100.000.01100.0פגיעה

תאונות הכל 4611.82,9411סך 1.622,04586.625,447100.0
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1996  והחומרה הנפגע סוג לפי דרכים תאונות נפגעי :12 מס' לוח

הנפגע סוג
סה'כ  קשההרוגיםנפגעים קלפצועים פצוע"ם

קשישילדסה'כקשישילדסה'כקשישילדסה'כקשישילדסה'כ
רגל הולך

מכונית נהג

במכונית נוסע
אופנוע נהג
אופנוע נוסע

אחר מנועי נהג
אחר מנועי נוסע

אופניים רוכב

ידוע לא

4,633
1 9,196
16,334
4,019

349

2

1

795

71

1,396
8

3,185
2

11

0

0

262

13

493

437

481

25

2

0

0

52

0

185

143

128
25

3

0

0

29

0

31

1

16

0

0

0

0

8

0

38

13

12

0

0

0

0

2

0

1,073

905
900

415

54

0

1

145

8

359

4

106

2

)

0

0

61

1

141

29

65

4

1

0

0

2

0

3,375
18,1 48
15,306
3,579
292

2

0

621

63

1,006
3

3,063
0

10

0

0

193

12

314

395

404

21

1

0

0

8

0

הכל 45,4004,8771,49051356653,50153425241,3864,2871,173סך

ומעלה 65 מגיל  קשיש ,15 גיל עד  ילד

1996  והחומרה הדרך סוג לפי ונפגעים דרכים תאונות :13 מס' לוח

דרך סוג
א תת ו גנ פ םנ ■ ע

הרוגסה'כקלקשהקטלניסה'כ
פצוע
קשה

פצוע
קל

עירוני

לא
עירוני

צומת

צומת לא

צומת

צומת לא

9,517
10,819

1,622
3,489

64

169

36

192

614

1,458

185

684

8,839
9,192

1,401
2,613

15,637
16,998

3,753
9,012

64
173

45

231

662

1,556

251
1,032

14,911

15,269

3,457
7,749

25,4474612,94122,04545,4005133,50141,386סה'כ
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1996  התאונה סיבת לפי דרכים תאונות :14 מסי לוח

(י) התאונה אחוזקטלניותאחוזסהיכסיבת

רווח שמירת 3,501131אי 12.2
(2) מנתיב 3,0201סטייה 17014.0

עצור לתמרור ציות 2,483981.6אי

לרכב קדימה זכות מתן 2,1818132.6אי

נכונה לא 2,0177326.4פנייה

לרכב קדימה זכות לתמרור ציות 2,0107122.4אי

לרמזור ציות 1,4865122.4אי

רגל הולך 1,44358016.2התנהגות

רגל להולך קדימה זכות מתן 9694306.0אי

99346012.0מהירות

הסיבות כל 6,955261שאר 7034.2

27,058100498100סהיכ

אחת. מסיבה 'ותר להיות יכולה שבתאונה מאחר התאונות, למספר שווה אינו הסיבות מספר (1)

נכונה". לא "פנייה הסיבה מתוך השנה הופרדה מנתיב סטייה הסיבה (2)

וחומרה גיל קבוצות לפי דרכים בתאונות נהגים מעורבות :15 מס' לוח

סה'כקבוצות
שינו* %

קלותקשותקסלניות

19951996199519961995199619951996גיל

150193689.5028161 118

161671680.6302625138143

175255423.2558970431467

20184,0824,83518.472535454763,4654,306

23214,81 75,81720.899805956154,1235,122
33241 1,45913,74419.92282091,3841,2349,84712,301

43347,4628,61915.51511379187656,3937,717

53445,1316,35623.999865895474,4435,723

63542,3822,7311 4.762432742412,0462,447

73649991,22923.021251 191 198591,085

7 4+34042224.11374344284371

37,38344,49919.07536474,5904,15232,04039,700סה'כ

מנועי לא ורכב אופניים רוכבי כולל לא
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הרכב סוג לפי בתאונות המעורבים רכב כלי :16 מסי לוח

הרכב סוג
רכב כלי קסלניתסה'כ בת'ד מעורבים מהם

שינוי19951996 שינוי019951996? ?0

23,16529,39826.93553365.4פרס'

טנדר ב''א 3,6604,45221.661568.2מסחרי
טרנזיט אחוד 1,9682,0976.6693056.5מסחרי

1,6621,7706.567653.0אוטובוס
1,2061,38715.01מונית 11 10.0

1,6421,89515.412110215.7משאית
24234.213200.0טיולית

גלגלי 3,9284,48414.2493234.7דו
8708176.1213042.9אופניים

10.0ו525913.5אמבולנס

31725718.9121633.3טרקטור
7814.3020.0רכבת
1801947.810820.0אחר

4474613.126200.0אלמוני

רכב כלי 39,12847,30220.97סה'כ 8069810.5

אחוד  בלתי מסחרי רכב (1)
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יקויאל משטרת
וקח'יר מה"ד

ומורשוג חינוך מדור

לזכרם

1 9 9 6 ל א ר ש משטרת שנת וחשבון דין 92






