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הכזפכ"ל דבר
משטרתישראל. של פעילותה בתוצאות מפנה נקודת היוותה 1999 העבודה שנת

 במדינת המדווחת הפשיעה בהיקף ירידה נרשמה שנים, מספר לאחר לראשונה
במוקדי מאבק התקיים העבירות. גילויי כאחוז עלייה נרשמה ובמקביל ישראל,
בתחום עניפה פעילות ונעשתה תאונותהדרכים מספר ירד ושחיתות, פשיעה

הציבורי. והסדר השוטף הביטחון

ד^יםע'קר''ם "י " ■

' תיקי של יותר וגדולה רחבה חשיפה ומאידך, הרכוש, פשיעת ובראשה המדווחת הפשיעה צמצום מחד,  הפשיעה צמצום
כל נחלת היו שנים, זה השנה שנרשם ביותר הגבוה הגילויים אחוז עם יחד בפשיעה, הירידה מגמת ואלימות. סחיטה סמים,

י  יי י משטרתישראל. מחוזות

הועמקה בנוסף, הנפגעים. ומספר תאונותהדרכים שיעור משמעותית השנה ירד שנים זה לראשונה  תאונות1רכים צמצום
' תאונות. נפגעי בביטוח הונאות ונחקרו תאונותהדרכים חקירת

נוספים משיקים יוקמו בקרוב הערבי. במגזר גם ולראשונה מש"קים עשרות הוקמו השנה, גם  הקהילתי השיטור יישום
המשולב השיטור יורחב כן והנוכחות. הבולטות להגברת ניידים מש"קים ויופעלו במג"ב הכפרי המגזר של מחדש ארגון במסגרת
'יי  ■■■ ■ ' . ביניים. חטיבות וחמישים בכמאה בטוח" "בי"ס תכנית ותשולב נוספות לערים

למדידת תבחינים נקבעו .1999 העבודה בשנת העיקריים העבודה מיעדי כאחד נקבע לציבור השירות שיפור  לציבור שירות
.2000 העבודה בשנת גם יעד יהווה השירות שיפור המשטרה. בתחנות לציבור השירות אפקטיביות

והוקמו האלפיים, לשנות טשטרתישראל את המצעידים מתקדמים, טכנולוגיים פיתוחים יושמו  הטכנולוגית המתפנה
י י ויחידות. תחנות ניידות, מוחשבו כן כמו ממוחשבים. ומוקדים שליטה מרכזי

הוא מכך יוצא פועל שוטפת. התמקצעות דורש משטרה בתפקידי העיסוק כי בהכרה, ביטוי לידי באה  ההכשרה מהפכת
והאגפיים. המחוזיים, הארציים, בבתיהספר וההדרכה ההכשרה מסגרות במגוון שוטרים 24,000 מ למעלה של הכשרתם

ה87\/?^1כ0 תהליך החל ומדדים. יעדים שיטת עלפי עובדת ומשמרהגבול) אגפים (מחוזות, משטרתישראל כל  איכות ניהול
0^11^10 התיעדוףלחקירות ניסוי הסתיים יחידות. במספר "180" התקנים מכון הסמכת התקבלה המשטרה. יחידות לבחינת

י י ■ . וראשל"צ. חולון בתחנות

בשנת התקנים ל1220 כנוסף השטח. ליחידות תקנים תוספת איפשרה זה בתחום ההתייעלות  כווואדם וויסות התייעלות
חדשים. תקנים כ300 השטח ליחידות השנה הוזרמו /98



במג"ב. והן ה"כחולה" במשטרה הן יחידות של מחדש כארגון המשכנו השנה גם  ארגונייממבניים שינויים

ביותר והרגישות המורכבות מהחקירות כמה עם משטרתישראל התמודדה האחרונה בשנה  ציבור אנשי חקירת
עצמה. משטרתישראל על גם והשפיעו הציבור, תשומתלב את מיקדו אלה חקירות איפעם. שניהלה

רב בינוי תכנית ונקבעה ותאימעצר בתימעצר שופצו הכשרה), ומרכזי (תחנות חדשות משטרה יחידות נחנכו  בינוי
■  .  במשטרתישראל. שנתית

2000 העבודה 9ונת
בפשיעה, הלחימה המשך  לעצמנו שהצבנו העיקריים ביעדים לדבוק היא גם תוסיף הקרובה לשנה העבודה תכנית
שינויים ליישום עניפה פעילות המשך תוך זאת, כל הציבורי. הסדר ושמירת וסיכולה פח"ע מניעת לאזרח, השירות שיפור

ועל כוחהאדם איכות על דגש שימת הקהילתי, השיטור יישום המשך והבינוי, הרכש בתחום תוספות ומבניים, ארגוניים
מתקדמות. טכנולוגיות והטמעת תהליכים ובקרת ניהול תהליכי פיתוח המשך הכשרתו,

נזקפת והישגיה, תוצאותיה כל על זו, פעילות .1999 העבודה בשנת משטרתישראל של פעילותה את סוקר זה דו"ח
במיומנות, עבודתם את שביצעו האזרחי, המשמר ומתנדבי מג"ב לוחמי קצינים, שוטרים, אלפי עשרות של לזכותם

לציון. ראויות ובמסירות במקצועיות

וילק רבניצבןיהודה
הכללי המפקח
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ט9ןג1ות'^ראל

תפקידים <ןחרי1ת, תת1מי
<זךג1ני 1מבנה

בפקיעה ל1ו1מה
לדין. והבאתם העבריינים גילוי פשעים, חקירת .

דמי סחיטת סמים, עבירות (כגון מדווחים בלתי פשעים חשיפת 0
וגילויים. גנוב) ברכוש וסחר חסות

אמצעים, ולנקיטת למיגון לשמירה, הציבור הדרכת  פשעים מניעת 0
העבירות. ביצוע על המקשים
נוער. בעבריינות מיוחד טיפול .

תטעה
והכוונתה. התנועה הזרמת 0

התעבורה. דיני אכיפת .
לדין. העבריינים והבאת תאונותדרכים חקירת .

בטיחות בנושא בתיהספר, תלמידי ובמיוחד הציבור, הדרכת .
בדרכים.

של ובינוי תכנון בנושאי החלטות קבלת בתהליך השתתפות .
הבטיחות הגברת לשם ורמזורים, תמרורים הצבת ומבנים, כבישים

התנועה. והזרמת בדרכים

מ9וגורתיקר<זל גךל ה<?ת1ני המבנה
אחראי הכללי המפקח הכללי. המפקח עומד משטרתישראל בראש

למדיניות ובהתאם והתקנות, החוק מכוח משטרתישראל ניהול על

הפנים. לבטחון השר עלידי הנקבעת

הגאות: היחידות כפופות הכללי למפקח
משטרתישראל. לזרועות מנחה מקצועי כמטה משמש  הארצי המטה
לכל שירותים הנותנות שירותים, יחידות גם כפופות הארצי למטה

המשטרה. יחידות

על מופקדים  והתחנות האזוריות התחגות המרחגיט, המחוזות;
הטריטוריאליים בתחומים ומשימותיה, המשטרה תפקידי ביצוע

מופקדים. הם שעליהם

נפרדות אורגניות ביחידות ופועל כחיל מאורגן  משמוהגבול
למחוז. הכפופות

אחריותה 1תחומי מקגורתיקראל קל "ע1דה
בפקודת שוטר לכל שהוענקו הסמכויות עלפי פועלת משטרתישראל
במסגרת נוספות. ובחקיקות 1971 תשל"א חדש), (נוסח המשטרה
בתחומים והמשימות התפקידים ביצוע על המשטרה מופקדת זו,

שלהלן.

הפנים בגןח1ן
עוינים, ארגונים לבצע מנסים שאותם חבלניים, פיגועים מניעת 0
הסברה ופעולות חיפושים סריקות, סיורים, באמצעות וסיכולם

הציבור. עירנות להגברת
בדיקת חשודים, חפצים של להימצאם אזרחים בקריאות יפול 0

מטענים. ופירוק החפצים
אחר סריקות וכינויים, נפגעים חילוץ  חבלניים בפיגועים טיפול .
לדרכים התנועה הכוונת סקרנים, הרחקת נוספים, מטענים

וכוי. חשודים מעצר צדדיות,

שבמגזר וביישובים המקומיות במועצות בערים, השמירה הסדרת .
החקלאי.

בזמן ואבטחה, שמירה לתפקידי האזרחי המשמר מתנדבי ארגון .
חירום. ובעת שגרה

החינוך. מוסדות לאבטחת אחריות .
הציבורי ה0דר על עןמירה

וסדר. חוק הפרות של בנושאים אזרחים בפניות טיפול .
ובבריונות. חוקיות בלתי בהתקהלויות בהפגנות, טיפול ♦

ובתישעשועים בתיעסק לפתיחת ותנאים הגבלות קביעת  רישוי .
והתנאים. ההגבלות ביצוע על ופיקוח

לבתימשפט המובאים עצורים ליווי בבתימעצר, בעצורים טיפול 0
עליהם. ושמירה

בתימשפט. של לפועל הוצאה צווי ביצוע .
ציבור, במוסדות ממשלה, במשרדי הסדר ושמירת אבטחה .

נוספות. ובמקומות זרות בנציגויות
ממלכתיים. באירועים סדר ושמירת אבטחה מבצעי .

ואוויר. ים נמלי לרבות ממלכתית, חשיבות בעלי מתקנים אבטחת .



הקשר. מערך תחזוקת .
במשטרתישראל. טכנולוגי לפיתוח אחריות .

ופרסומן. עדכונן הארצי, המטה ופקודות המשטרה הוראות כתיבת .
 יחידות ושלוש וארגון תקינה מחלקת טכנולוגיות, מינהל באג"ת

אסטרטגי לתכנון היחידה וסטטיסטיקה, ביצועים לחקר היחידה
המשטרה. פקודות לפרסום והיחידה

(אס"קן) אטען מ^אב' אגף
הבאים: התחומים על אחראי אנוש משאבי אגף

לכישוריהם בהתאם ושיבוצם, למשטרתישראל מועמדים גיוס .
המשטרה. לצורכי ובהתאם

בנושאי טיפול פיתוחו, קידומו, במשטרתישראל, האדם כוח ניהול ♦
אדם. כוח ושיבוץ פרט

משטרתישראל. וגמלאי השוטרים ברווחת טיפול 0
עליהם. ופיקוח וההשתלמויות העיון ימי הקורסים, תכנון 0

אוניברסיטאיות במסגרות (כולל השוטרים הכשרת תכנון .
זו. הכשרתם על ופיקוח ההשכלה) להעמקת ובמסגרות

מבצעי. כושר ולהקניית בנשק בשימוש השוטרים לאימון אחריות 0
במשטרתישראל. הרפואי מערך על אחריות ♦
במשטרתישראל. הדת שירותי על אחריות .

מחלקת וקח"ר, הדרכה מחלקת סגל, מחלקת  מחלקות שש באגף

מדעי ומחלקת ומשמעת משטר מחלקת פרט, מחלקת אדם, כוח תכנון
ההתנהגות.

אמ"ש ראש עוזר ראשי, רפואה קצין יחידת אמ"ש לראש כפופים כן
במסגרת משטרתישראל. ורבנות מיוחדים ותפקידים שכר לנושאי

משטרה. ללימודי ומרכז בכירים לקצינים המכללה מופעלים האגף

(את"ל) ל1גי0גן>ת תמ'כה אגף
הבאים: התחומים על אחראי לוגיסטית תמיכה אגף

משטרתישראל יחידות לכל לוגיסטיים שירותים מתן ארגון .
עליהם. ופיקוח

משטרתישראל. של והרכש האפסניה מערך ניהול ♦
על ופיקוח המזון אספקת לרבות הכלכלה, שירותי מערך ארגון ♦

הגשתו. ועל הכנתו
לאחזקתו. ואחריות המשטרתי הרכב צי ניהול .

אמצעי נקיטת לרבות משטרתישראל, מבני לתחזוקת אחריות .
תשתיות. ושיפור חיסכון

מחלקת האספקה, מחלקת יחידות: ושתי מחלקות ארבע באגף
המטה שירותי יחידת ומכירות, רכישות מחלקת בינוי, מינהל התחבורה,

לבינוי. פרויקטים ויחידת

הארצי המלות
<שר'1ת 1תת1מי האת1ני המבנה

ושמונה אגפים שמונה באמצעות פועל המשטרה של הארצי המטה
למפכ"ל. ישירות הכפופות אגפיות, על יחידות

/ביע7/// ^'גן1ר אגף
והכוחות היחידות בין לתיאום מטה באחריות נושא וביטחון שיטור אגף

הסדר ושמירת השיטור בתחום המשטרה משימות במילוי ולהפעלתם
מניעת הפנים, בטחון והרכוש, הנפש בטחון עבירות, מניעת הציבורי,

שלוש באגף ואבטחתם. ועצורים אסירים של שמירתם פיגועים,
מבצעים מחלקת ושיטור, סיור מחלקת  יחידות וארבע מחלקות
גניבות בתופעת לטיפול ארצית יחידה החבלה, מחלקת פנים, ובטחון
ומתן. משא ויחידת המסוקים יחידות האבטחה, יחידת (אתג"ר), רכב

(את"ק) בפגיעה 1ללתימה לתק'רות אגף
של פעילותן הנחיית על אחראי בפשיעה וללחימה לחקירות האגף

איסוף עבירות, חשיפת פשעים, חקירת (כולל בפשיעה ללוחמה היחידות
עליהן לפיקוח להכוונתן, לדין), והבאתם עבריינים גילוי ראיות,

פעולותיהן. בין ולתיאום

ותביעות, חקירות מחלקת  יחידות ושלוש מחלקות שתי באגף

יחידה הונאה, לחקירות הארצית היחידה פלילי, לזיהוי המחלקה
הארצית והיחידה חמורה ופשיעה בינלאומיות לחקירות ארצית

סוהרים. לחקירת

(אג"ת) 1ארג1[ תכנ1ן אגף
הבאים. התחומים על אחראי ולארגון לתכנון האגף

במשטרתישראל. המטה עבודת ריכוז .
משטרתישראל. של הארגוני התכנון ריכוז .

הקשורים בנושאים ממלכתיים, תכנון במוסדות המשטרה ייצוג .
הפנים. לבטחון המשרד עם בתיאום למשטרתישראל,

ומודלים נתונים מאגרי וארגון לעתיד, ותכניות יעדים מגמות, ריכוז .
ארוך. ולטווח קצר לטווח לתכנון

העדיפויות וקביעת ורבשנתית, שנתית עבודה תכנית הכנת .
התכנית. למימוש המשאבים בהקצאת

ובקרה תקצוב לתכנון, האגף עם בתיאום התקציבי התכנון הנחיית .
הפנים. לבטחון במשרד

שלהם לתקינה אחרים, ואמצעים רכב אדם, כוח לארגון אחריות .
ולהקצאתם.

ולגורמים המשטרה ליחידות אוטומטי נתונים עיבוד שירותי מתן .
מאושרים.



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

הפקודות ההוראות, ביצוע בחינת לביקורת הארצית היחידה 0
במשטרתישראל. היחידות בעבודת והנהלים

משמעת. עבירות בגין משטרה אנשי שיפוט  למשמעת ביתהדין .
למשמעת. ביתהדין של ערעור ערכאת  לערעורים ביתהדין .

הבטיחות בתחום המשטרה מדיניות גיבוש  הבטיחות מחלקת .
בעבודה. ובטיחות מבצעית בטיחות בנושאי ויישומה

האת1נ' המבנה  המקגןרה מח1ז1ת
עיקריים 1ת9ק'דים

המחוז טריטוריאליים: מחוזות שישה באמצעות פועלת משטרתישראל
הדרומי המחוז ירושלים, מחוז תלאביב, מחוז המרכז, מחוז הצפוני,

(ש"י). ויהודה שומרון ומחוז

ותחנה. אזורית תחנה מרחב, למחוז: כפופים דרגים

המחוז מבנה

(במחוז מרחבים קיימים תלאביב ובמחוז מרכז במחוז הצפוני, במחוז
במחוז המרחבים). לביטול מטה עבודת אלו בימים מסתיימת תלאביב
ביטל הכולל מחדש, ארגון בוצע הדרומי ובמחוז ש"י במחוז ירושלים,
הדרומי (במחוז משנה ותחנות אזוריות תחנות והקמת המרחב דרג

המרחבים). בכל מחדש הארגון תהליך הושלם טרם

העמקים. ומרחב הגליל מרחב חיפה, מרחב  הצפוני המחוז בתחום .

נתב"ג. ויחידת השפלה מרחב השרון, מרחב  המרכז מחוז בתחום .

דן. ומרחבי איילון מרחב הירקון, מרחב  אביב תל מחוז בתחום 0
אזורית תחנה לכיש, מרחב הנגב, מרחב  הדרומי המחוז בתחום 0

אילת. ויחידת שמשון
מוריה) דוד, (ציון, אזוריות תחנות שלוש  ירושלים מחוז בתחום .

ביתשמש. ותחנת
ושלוש ושומרון) (חברון אזוריות תחנות שתי  ש"י מחוז בתחום .
ג והבקעה). בנימין אדומים, (מעלה  משנה תחנות
עכו פעולה ושיתוף לתיאום המשטרתי המנגנון כפוף ש"י למחוז
/0 (ממת"ש). הפלסטינית המשטרה

; המחוז מטה תפקידי
המחוז. בתחום המשטרה מדיניות קביעת .

המחוז, בתחום המשטרה יחידות עלידי המשטרה תפקידי ביצוע .
עליהן. ובקרה פיקוח

או מרחבים בין במבצעים ושליטה פיקוד תיאום, מבצעים, תכנון 0
המחוז. שבתחום אזוריות תחנות בין

אזרחי 1מקמר קהילה אגף
הבאים: התחומים על אחראי אזרחי ומשמר קהילה אגף

ציבורי סדר ביטחון, בנושאי המשטרה לעזרת מתנדבים ארגון .
והפעלתם. הדרכתם החוק, ואכיפת

הפעלת תוך ופיתוחם, לקהילה המשטרה בין הגומלין קשרי חיזוק ♦
שיטור של ניהול תהליכי יישום על המתבססת בשיטה מתנדבים

איכותי.

מחלקה ומניעה, שיטור מתנדבים, מחלקת  מחלקות שלוש באגף

קהילתית. ותקשורת הסברה מחקר, ומחלקת משולב שיטור ליישום

(אמ"ן) המ1ד'עין אגף
הבאים: התחומים על אחראי המודיעין אגף

ציבורי בסדר בפשיעה, בלחימה, הקשורים בנושאים ידיעות איסוף .
והפצתן. הערכתן הפנים, ובבטחון

בינלאומיים משטרה במבצעי אחרות משטרות עם פעולה שיתוף .
בחו"ל. המשטרה נציגי והפעלת

תכנון לצורכי המשטרה, פעילות של מודיעינית מצב תמונת גיבוש .
ארצית. ברמה מודיעיניים מבצעים ותכנון שנתי

במשטרתישראל. שדה ביטחון מערך לתפעול מטה אחריות 0

וטכנולוגיה איסוף מחלקת מחקר, מחלקת  מחלקות שלוש באגף

מיוחדים. לתפקידים והמחלקה

(את"ן) התמעה אגף
עליו הפיקוח על הנחייתו, על התנועה, מערך על אחראי התנועה אגף
את ולצמצם התנועה את להסדיר האגף תפקיד מדיניות. קביעת ועל
והבאת התאונות חקירת באמצעות היתר, בין תאונותהדרכים, מספר

לדין. התנועה עברייני
תנועה מחלקת תנועה, ופיתוח תכנון מחלקת  מחלקות שלוש באגף

(מתנ"א). ארצי תנועה ומערך

למפכי'ל הכפ1פ1ת אגפ'1ת על מלןה >ח'ד1ת
הסכם בכל המשטרה ייצוג  (יועמ"ש) למשטרה המשפטי היועץ .
משפטית דעת חוות מתן צד, המשטרה שבו משפטי, עניין או

ונגד המשטרה נגד שהוגשו בתביעות וטיפול המשטרה לגורמי

תפקיד. מילוי עקב משטרה, אנשי

הסברה, בנושאי הבכיר ולפיקוד למפכ"ל ייעוץ  המשטרה דובר 0
הדוברות למערך מקצועית הנחיה וכן התקשורת, אמצעי עם קשר

ובאגפים. במחוזות

משטרת של הכספיות הפעולות כל ניהול  המשטרה חשבות .
המאושר. התקציב במסגרת וביצוען ישראל,



ועתודה ולשיטור, לאבטחה רבתכליתי ככוח משמש משמרהגבול 0
המשטרה ליחידות לסיוע מיידית, להתערבות וניידת מרוכזת

משימותיהן. בביצוע
מערך ארגון ועל שוטף לביטחון המערך על אחראי משמרהגבול 0

עצמית. להתגוננות הישובים
הכפרי, במגזר חקלאי ושוד גניבות מניעת על אחראי משמרהגבול ♦

ונמלים. חיוניים מתקנים לאבטחת אחראי וכן

בערים בפשיעה בלחימה המשטרה ליחידות מסייע משמרהגבול .
ש"י). מחוז (למעט

מטה בקציני המסתייע משמרהגבול, מפקד עומד החיל בראש

ישובים. ורמ"ח מבצעים רמ"ח ניהול, רמ"ח אמ"ש, קצין מקצועיים:

הכוחות. על לפיקוד אזוריות מפקדות שש באמצעות פועל משמרהגבול

במשמוהגבול: נגלל>0 כ; נמו
האבטחה משימות לביצוע ארגונית מסגרת  היישובים משמו .

הכפרי. במגזר ביישובים והביטחון
בחילוץ למשטרה ולסיוע בטירור ללוחמה מיוחדת יחידה  ימ"מ ♦

החמורה. בפשיעה ובלוחמה בניערובה
משמר שוטרי את להכשיר תפקידו  משמוהגבול הדרכה בטיס .
חבלה שוטף, ביטחון הפנים, בטחון ובנושאי החיל בנושאי הגבול

וכר.

המשטרה ליחידות והקצאתם והאמצעים המשאבים ויסות 0
המחוז. בתחום

במחוז. למשטרה הקהילה בין תיאום .
המוחב. מטה תפקיד

המרחב. יחידות על פיקוד .
ירושלים תלאביב, במחוזות למעט המשטרתית התביעה ניהול 0

מחוזי. בדרג התביעה שבהם וש"י,

במרחב. תאונותדרכים וחקירת התעבורה דיני אכיפת .
במרחב. מדווחות בלתי ועבירות פשעים חשיפת מודיעין, פעילות .
למרחב. הכפופות ביחידות ומינהלה אדם כוח נושאי הסדרת .

האזורית התחנה תפקידי
התחנה. של השיפוט בשטח הפנים ובטחון הסיור תפקידי כל ביצוע ♦

התחנה. שבאחריות ומודיעין חקירות תפקידי ביצוע 0
מוסדות ועם הקהילה עם פעולה לשיתוף בוועדות השתתפות 0

המקומיות. ברשויות המקומי השלטון

(מג"ב) מקמרהגםל
לביצוע המשטרה, של מבצעיתמקצועית זרוע מהווה משמרהגבול

בטיפול מיוחדים, פח"ע באירועי בטירור, בלחימה המשטרה מטלות
הפגנות. ובפיזור סדר בהפרות



בסז"0 צילום מעבדת *יל1ם: 9לילי לזיהוי במחלקה וחומרים סימנים מעבדת עב1זח

למשלוח השונות והחברות הציוד בין המקשרת מפתח דמות בעצם

הכספים. ולהעברת
באוסטריה כאנגליה, דין חיקורי בוצעו 99י יונייולי כחודשים
דרך על המצביעים וחברות, בנק מסמכי התקבלו ובהם ובסינגפור,
את הפליל הוא כעדותו המעורבים. אחד נחקר וכן הכספים, העברות

לאירן. האמל"רו מכירת בעסקת הישראלי האזרח

הסתיימה. טרם החקירה

משפטית לרפואה במכון גופות של זעירים ניתוחים .
לחקור ולמצ"ח למשטרתישראל משותף צוות החל 4.4.99 בתאריך
במכון גופות על רופאים שעורכים זעירים, ניתוחים של חוקיותם את
בפרשת כמצ"ח שהתנהלה לחקירה כהמשך זאת, משפטית. לרפואה
במכון מבוצעים כאלה ניתוחים כי חשד, עלה ושבמהלכה חייל, מות

כדין. ושלא קבע דרך

ואנשי המשפטיים הרופאים המכון, מנהל נחקרו החקירה במהלך

ורופאים ראשי רפואה קצין נחקרו בצה"ל המכון. של המזכירות
המחלקה ומנהלת הבריאות משרד מנכ"ל נחקרו כן כמו שונים. צבאיים
ניתוחים כי עלה, החקירה בתום הביטחון. במשרד ולהכשרה להשכלה
כי מאמינים, ומבצעיהם שנים, עשרות זה במכון מבוצעים זעירים

החוק. ברוח פעלו

ראיות. מחוסר נסגר החייל של נתיחתו כפרשת החקירה תיק

לציבור. עניין מחוסר נסגר הזעירים לניתוחים הנוגע החקירה תיק

גל בן  שרון פרשת .
תלונה "הארץ" עיתון בשם מוזר מיכי עו"ד הגיש 20.7.97 בתאריך
יאנוש של עדותו הטיית על חשד עולה ולפיה לממשלה, המשפטי ליועץ
עיתון כנגד שניהל הדיבה במשפט שרון, אריק השר לטובת גל בן

ענייניו בקידום גל לבן שרון השר שהושיט לסיוע כתמורה "הארץ",

הפרטיים.
ולדמיר העסקים איש עלידי שרון לשר שוחד למתן חשד הועלה כן כמו

ומימן למוסקבה ומשלחתו השר נסיעת את שארגן בכך גוסינסקי,

תשתית קיימת כי היה, נראה ביחידה, נחקרו שהחשודים לאחר אותה.
שנחקרו. באשמות החשדות לביסוס לכאורה, ראייתית,

מחוסר נסגר הוא בדיקתו בתום בחינתו. לשם לפרקליטות הועבר התיק

ראיות.

לאירן אמל"ח מכירת  באושים" "פרי פרשת .
וממשטרת בהולנד המכס משלטונות חומר התקבל 99י שנת בראשית

ישראלי. אזרח מעורב בו באמל"ח, סחר שעניינו גרמניה
4113י1) (מסוג נגמ"שים בגרמניה חכרה רכשה 1997 כמהלך כי הוברר,

זו חברה כגרמניה. אזרחיים לצרכים שהוסבו לאחר הקנדי, מהצבא
לצרכים בחזרה הוסבו שם הולנדית, לחברה הנגמ"שים את העבירה

קוריאה בדרום ליעדים נשלחו המשוריינים כליהרכב צבאיים.
כליהרכב הועברו בפועל כאשר מעבר, כנקודת רק אולם וכסינגפור,

סופי. כיעד באירן בנדרעבאס לנמל הללו
והוא בפרשה, מעורב הישראלי האזרח כי לכאורה, עולה מהחומר



רמלה בתחנת חקירה

רבים ומעורבים חשודים נחקרו בנוסף,

לשיבוש בחשד יצחק, אבי דן עו''ד ביניהם

כהן, יוסף עו"ד ראיות; ובידוי משפט מהלכי
עד, והדחת משפט מהלכי לשיבוש בחשד

מהלכי לשיבוש בחשד שטיין, שוקי עו"ד

משפט.

לפרקליטות המשטרה המלצות הועברו טרם
עורכיהדין. של בעניינים

בחשדות במח"ש חקירה נערכה במקביל,
רפ"ק  בפרשה משטרה אנשי של למעורבות

רז. ויעקב יצחקי יאיר והניצבים סילכרמן, אריה
המשטרה קצין עם מדינה עד הסכמי חתמה שוטרים חקירות מחלקת

גלגאו. רני הביטוח סוכן ועם ששון ציון בדימוס

היהודית בסוכנות חקירה .
מ"מ עלידי היחידה לטיפול התיק הועבר 99י אוגוסט חודש בתחילת

כי חשדות, הועלו התלונה כמכתב היהודית. הסוכנות של היועמ"ש
( ,, } לן] ^.ן, ^.^ לקדם כדי מעולים, כספים לוקח באתיופיה היהודית הסוכנות נציג

/י
ציבור, עובדי בקרב לשחיתות הנוגעות עבירות, בחקירת עסוקה היחידה
מחשב כעבירות ומורכבות, חמורות כלכליות בעכירות מרמה, בעבירות

ממוחשבת. בסביבה ובעבירות

מרכזי1ח פרקף1ת
צלחה" "דרך עמותת  הנגבי צחי  המשפטים שר 4

רישום במרמה, דבר בקבלת שוחד, בעכירות לדין להעמיד המלצה
אמונים. והפרת מרמה תאגיד, במסמכי כוזב

בחירות שוחד  מקומיות רשויות .
הסתיימה החקירה  קדימה .

בחקירה  טייבה .
הסתיימה החקירה  שאן בית .

בחקירה  עבלין .
בחקירה  טבעון בסמת .

ומרמה זיופים  הממשלה ולראשות לכנסת בחירות .
לדין. המלצה  בגין בני תיק .

בחקירה.  באגד תיק .
בחקירה.  הקמעות תיק ♦

קאסם מכפר העיוורים האחים  בדיר פרשת .
מרמה בעבירות בתלאביכ המחוזי לביתהמשפט אישום כתב הוגש

אחרות. ובעבירות המחשבים חוק סתר, האזנות בתקשורת,

עלייה, זכאי שאינם מאנשים כספים לוקח וכן בענייניהם, הטיפול את
לישראל. כניסה אשרות לקבל להם שיסייע כדי

המלצה עם לפרקליטות הועבר והתיק לחשדות, ראיות נמצאו לא
לסגירתו.

השחורה האלמנה פרשת 0
רצח לתכנון בנוגע מידע במשטרתישראל התקבל '97 שנת במהלך

ישראלי. העסקים איש של

בלונדון, בקביעות המתגוררת העסקים, איש של אשתו המידע, עלפי
הרצח. את תכננה

חברתה, ובאמצעות מתנקש, איתרה היא לרצח התכנית ביצוע לשם

.$ 600,000 לו העבירה

הרצח. לתכנון קשר כל הכחישו ובחקירתם נעצרו, החשודים
מרכז. פרקליטות עלידי לציבור עניין מחוסר נגנז התיק

נמרודי פרשת .
נפתחה ב2.8.99, פרידן, רפי עם מדינה עד הסכם חתימת בעקבות
פשע, לביצוע קשר לקשירת בחשד נמרודי, עופר כנגד חקירה ביחב"ל

ועוד. שקר עדות משפט, מהלכי שיבוש שוחד, מתן בעדות, הדחה

מעת הוארך ומעצרו ב23.11.99, נעצר המרכזי, החשוד נמרודי, עופר
.26.12.99 ביום ההליכים תום עד למעצר לבקשה עד לעת

בפרשה נוספים חשודים עם מדינה עד הסכם נחתם החקירה במהלך
דוידוביץ. ורחל תם יגאל 



הוכיחה אצבעות) טביעות של אוטומטית (השוואה ה5ח\, מערכת

בעזרת פוענחו 1999 בשנת כדאית. הייתה כה שההשקעה השנה, גם

אצבעות, טביעות נמצאו ובהן עבירה, זירות 830 ה$ח\/ מערכת

מערכת תשודרג 2000 בשנת זו. מערכת ללא מתאפשר היה לא שפיענוחן

יותר מהירה תהיה תגובתה יותר, גדול נתונים מאגר ותכיל 5ח\/, ה

כפות טביעות להשוואת האפשרות תתווסף כן כמו יותר. ומדויקת
מכונות לבדיקות חדשה מעבדה במז"פ הוקמה 1999 בשנת ידיים.

"חוק על עבירה לביצוע משמשות הן האם לקבוע שתפקידה משחק,
אסורים". משחקים

שבהן הדרכה, מסגרות 16 מרחבי לסיוע היחידה קיימה השנה כמהלך
היחידה מטעם יצאה 99י אוגוסט כחודש זיהוי. טכנאי 313 השתתפו

המשלחת לזכות הישראלים. גופות בזיהוי לסייע לטורקיה, משלחת
קשים. סביבתיים בתנאים ומוצלחת מקצועית זיהוי עבודת נזקפה

לחגמא תיקים
(מגידו) קייני בנחל שרון ושטיינמץ יחיאל פינפנטר רצח

שיצאו בניהזוג, של היעדרותם על הודעה נתקבלה 29.8.99 בתאריך

נמצאה אחה"צ בשעות 30.8.99 בתאריך מגידו. תל באזור לטייל
בדיקת כדי תוך מגידו. לתל הסמוך בחורש בניהזוג של מכוניתם

המרוחק קייני, נחל באפיק הנעדרים שני של גופותיהם נתגלו הרכב
:~**$ הרכב. מציאת ממקום ק"מ כ3

מוסתר כשהוא נמצא, הניידת, המעבדה ע"י בזירה שנערכה בסריקה
אישיים חפצים ובו פינפנטר יחיאל של האישי תיקו השיחים, בין

י^י פלסטי. בקבוק וכן ופו') כיפה (מפה,

פותחה במעבדה אצבעות. טביעות פיתוח למעבדת הועבר הבקבוק
הבקבוק. גבי על אצבע טביעת

נעצר הממצאים ובעקבות ה$ח^, למערכת הוזנה שנמצאה הטביעה
ה למערכת שהוזנו לטביעות זהות נמצאו אצבעותיו שטביעת חשוד,

המעשה. את ושחזר הודה הוא 5ח^.

9לילי לזיהוי המחלקה וכתבייד, למסמכים המעבדה עבודת מסמכים. דוף

גבעתי" "פניני פרשת .

מזויפים ומסמכים פיקטיביים עולים עלידי משכנתאות בקבלת הונאה
אישום. כתב הוגש 

משכ"ל מנכ"ל לשעבר הפיס, מפעל מננ"ל  ברדתו יעקב .
נמשכת. החקירה  אמונים והפרת במרמה כספים להוצאת חשדות

דרעי  חלבי רפיק 0
אמונים. הפרת מדרעי, שוחד לקבלת חשד

נתניהו ובנימין שרה 0
מורשה. עלידי גניבה שוחד, במרמה, כספים להוציא ניסיון

בנים" "שובו ישיבת 0
של הבחירות מערכת מימון לצורך במרמה כספים להוצאת חשד

הבחירות. חוק תאגיד, כמסמכי כוזבים רישומים ישראל'/ "אגודת

ואחרים פתחתקווה העיר מהנדסת שמיר, לביא, אבי 0
במסמכים. כוזב רישום אמונים, והפרת מרמה שוחד, קבלת

פניאן ציון  טבריה עיריית ראש סגן *
במסמכים. כוזב רישום שוחד, קבלת אמונים, והפרת מרמה

ואחרים אלגריסי שמעון  אילת עיריית ראש סגן .
אמונים. והפרת מרמה שוחד, קבלת

המחשבים חוק .
ברק. הממשלה ראש על באינטרנט איום .

במרמה. להתרמה אינטרנט אתר  קוסובו פליטי .

פלילי לזיהוי המחלקה
המחלקה טיפלה שבהם התיקים, כמספר העלייה נמשכה 1999 בשנת

כ%11). של (עלייה ל27,935 1998 בשנת מ25,202, פלילי: לזיהוי
סמים): (תיקי האנליטית במעבדה הוא התיקים במספר הגידול עיקר

כ270/0. של גידול וחומרים: סימנים במעבדת .%17 של גידול
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0ל'לי ל1יה1י במחלקה אצבעות לקביע1ת סעבזה

במשפט שוחד ומתן סחיטה קשר, קשירת של מצב יצרו התכתובות "" ".י^^י ר"כמן טל רצח %

לכן. קודם שנה 18 אוחנה יחיעם הורשע שבו סמים, מאז בנו היעדרות על רייכמן טל של אביו הודיע 29,10.99 בתאריך
עם כתבייד של השוואה בדיקות ערכה במז"פ המסמכים מעבדת כתחנת כסדרן שהועסק רייכמן, טל כי החשד, עלה הלילה. שעות

רב. בכישרון זוייפו המסמכים שכל ונמצא כפרשה, המעורבים בחיפוש בתחנה. מהנהגים אחד עם סכסוך של רקע על נרצח מוניות,

בתל.אב>ב הסןותי יאנס ^ ברישיון החשוד ע"י שהוחזק אקדח נתפס החשוד, של בביתו שנערך

בלתי תיקים של ךב מקפך תל.אביב נמחןן הץסבךן האחת[ןת בשנים גופתו נמצאה יומיים לאחר מז"פ. במעבדות לבדיקה נשלח האקדח
לכאןךה> נקשון' מהמקךים תשעה מיניןת ןתקיפןת אעס על מפןענחים קליע, או תרמיל נמצאו לא נחשונים. קיבוץ באיזור רייכמן טל של

^ בךיקות באמצעןת אחך לאנס לרצח. החשוד של אקדחו את לקשור עשויים שהיו
לגילןי הןבילן לא השתןת מהזיךןת שנל האצבעןןן טביעןת כל הניידת המעבדה צוות הציע הפצע, וסימני הגופה בדיקת ממצאי עלפי

8ח\/. ב האצבעות טביעות אוסף מול כהשוואה

דגימות מאות וכן מוכרים מין עברייני של \^א0 דגימות עשרות בדיקת
תוצאה. כל הניבו לא האנס, לקלסתרון שדמו אנשים, של \^1ס

מעשים שני כביצוע חשוד ת"א ימ''ר ע"י יוסף בהדר נתפס ב14.12.99
לקשרו היה ניתן ולא חוקריו עם פעולה שיתף לא החשוד מגונים.

לרפואה במכון האקדח כבדיקת החשוד. של אקדחו את לבדוק

^א0. מוצה שממנו רקמה, שרידי הקנה בתוך נמצאו משפטית,
את קשר והדבר הנרצח, של ל\,אס מתאימים נמצאו הממצאים

הרצח. למעשה החשוד של אקדחו

אוחנה יחיעם פרשת * .'

מפוענחים. הבלתי האונס למקרי שעוררה אוחנה", "פרשת התקשורת כאמצעי התפרסמה 1999 כתחילת

את תאמה גאס, הופק ממנה ואשר ממנו, שנלקחה הרוק דגימת תכתובות להיות שנחזו מסמכים, מאות נחשפו בפרשה רב. ציבורי הד
פרשת פתרונה על באה ובכך הנ"ל, העכירה זירות מתשע הממצאים מחוזי, שופט פרקליטות, אנשי משטרה, קציני ובהם שונים, אנשים בין

זמן. לאורך הארץ מרכז על מורא שהטילה הסדרתי, האנס עורכידיןועוד.



נוער מי בין <!ל'ג11ח

במסגרת רוחני. קניין לעבירות הנוגע ככל האכיפה על דגש הושם השנה

בתחום מקצועיות הנחיות במתן עוסק אשר משפטן, למדור גויס זו
בתחום. החקירה גופי בין ובתאום זה וסבוך ייחודי

נעשו זו במסגרת והכשרות. הדרכות פיתוח על השנה ניתן רב דגש

מקצועיות השתלמויות רמ"חים, לקורס הנוגע בכל עבודות מספר

והסמכות לחוקרים מקצועי ידע ומבחני אח"ק להכשרות במרכז
בכיר". ל"חוקר

תביעות מחר
משפטיות דעת חוות מ600 למעלה בהכנת השנה במהלך טיפל המדור
עניין בעלות בתלונות עסקו הדעת חוות רוב ותלונות. חקירה לתיקי

וכן מורכבות משפטיות שאלות המעלות בתלונות או מיוחד ציבורי

והמרדה. הסתה בגין בתלונות

הכנסת, ועדות בפני המשטרה כייצוג קבע דרך משתתפים המדור קציני
במשרדי בוועדות משתתפים וכן פלילית, חקיקה בנושאי בעיקר

חוקים של אכיפה בנושאי המשפטים) משרד (בעיקר השונים הממשלה
שונים. פליליים

נוער מד1ר
ולשיפור השטח עם הקשר להידוק נוער במדור הוקדשה 1999 שנת

הנוער. מערך של המקצועית הרמה

ולמחנכים, להורים לתלמידים, הסברה הרצאות  המניעה בתחום

והשתתפות ורשויות בתיספר מנהלי עם לעבודה מניעה עובדי הכשרת
השונות. כרשויות היגוי בוועדות

העוסקות חשיפה", "נוער יחידות שש הוקמו  החשיפה כתחום
השטן כת סמים, כנושאי התמקדות תוך מחוזיות, פשיעה כתופעות

סף על קטינים איתור מידע, איסוף במוס"ח), (כולל ואלימות
המניעה. עובדי טיפול להמשך והבאתם לעבריינות התדרדרות

ובשיטות בטכנולוגיה שימוש והכשרה, התמקצעות  החקירה בתחום

אלימות למניעת בכנס ב<ור\, בב'ק1רה קלינגוון הילרי הגבי

1תב'ע1ת חקיהת מחלקת
העשייה במגוון פעיל חלק השנה במהלך נטלה ותביעות חקירות מחלקת

והתביעות. החקירות בתחומי המשטרתית
ע"י במחלקה, "יוזמת" עבודה תפיסת על דגש ניתן 1999 כשנה"ע

בתחום בפרויקטים מעורבות השטח, יחידות עם הקשר הידוק
ופיתוחם. הפעלה ותורות מודלים תכנון והתביעות, החקירות

לשטח. דגש מתן תוך העדיפויות ובסדרי בדגשים שינוי חל בכד בד

החקירות מגזר של המקצועית הרמה בהעלאת ביטוי לידי בא הדבר

בשימור הנוער, ביחידות והמניעה הפקחנות נושאי בהטמעת והתביעות,

המיחשוב חשיבות בהעלאת בניזוג, בין האלימות חוקרי מערך

בנעדרים. הטיפול רמת וכשידרוג והטכנולוגיה
איכות מאפשרת והיא האישיים, המחשבים רשת שופרה כמחלקה
ולכתי השטח ליחידות ופסיקה חקירה לקחי הופצו יותר. גבוהה עבודה
פרויקט ובוצע מח"ק, הנחיות כל ורועננו עודכנו המשטרתיים, הספר

גבי על השטח ליחידות והפצתן ההנחיות כל מיחשוכ של ייחודי
במח"ק שפותח (0אח^0) חקירה תיקי ותיעדוף ניתוב מודל תקליטור.
סוף לקראת הסתיים הניסוי וחולון). (ראשל"צ תחנות בשתי נוסה
בשנה"ע המודל יורחב המפכ"ל, החלטת עפ"י בהצלחה. והוכתר השנה

נוספות. גדולות לתחנות 2000

חקירות מדור
התקנים הוכפלו ותביעות, חקירות מחלקת של מחדש הארגון במסגרת

השטח. ליחידות היזום השירות את להגביר במגמה חקירות, כמדור

חוקר". "שידור התכנית בהפקת הטיפול את לרכז המשיך המדור

רבים, עבריינים ללכידות שהביאו תכניות, חמש שודרו השנה במהלך
הציבור. כעיני המשטרה של קרנה להעלאת ותרמו

השתתף המדור חדשות. מח"ק הנחיות 27 הופצו 1999 שנת במהלך
ה"קומפסטט" בתהליך בחקירות, ותיעדוף ניתוב  ה"גייטינג" בפרויקט

משטרתישראל. של האינטרנט אתר ובפיתוח



עביהת נפגעי מדור
כניזוג) כין (אלימות האלמ"ב מערך לפעול החל 1999 שנת בתחילת

החוקרים. הכשרת שהושלמה לאחר המשטרה, בתחנות
ולבקרות לביקורים עבירות נפגעי מדור נערך המערך הפעלת עם

ובקרות ביקורים 26 נערכו זו שנה במהלך כתחנות. האלמ"כ בחוליות
וחוקרי רמ"ח מת"רו, המחוזי/מרחבי, האח"ק נציגי בהשתתפות
עלייה קיימת כי בוודאות, עלה אלו מביקורים התחנתיים. האלמ"ב

דגש מתן תוך האלמ"ב, לנושא השטח יחידות במודעות משמעותית

כנשק לשימוש טיפול, גורמי עם הקשר להידוק מסוכנות, להערכת

בו ונדונו המערך, חוקרי לכל מקצועי כינוס נערך 1999 ביוני ועוד.

בעבודת נוספים עיסוק ובתחומי האלמ"ב בתחום מקצועיות סוגיות
האלמ"ב. מערך חוקרי 170 חלק נטלו בכינוס האלמ"ב. חוקרי

ובעבירות מין בעבירות יטפלו אלמ"ב מערך חוקרי כי נקבע,  הכשרות

לחוקרים הסמכה פותחה לכך. ויוכשרו קטינים שאינם ישע חסרי נגד

לטיפול במערך החוקרים של הכשרתם והחלה מין, בעבירות לטיפול

נוספות הכשרות והוכנו אחת, הכשרה נתקיימה כה עד זה. בנושא

.2000 לשנת

לקטינים סמים המספקים רבים עצורים חקירת חדשות, חקירה
עצורים. חקירות האצת מינית, בהם ופוגעים

הקפדה ההליכים, תום עד בעצורים החקירה זירוז  התביעה בתחום
התיישנות. שנת במועדי עמידה על

בהשתתפות מציל"ה, בחסות ארצי כינוס 1999 בשנת קיים נוער מדור
לנוער, המבחן שירות החינוך, (משרד בנוער המטפלות הרשויות כלל

זה כינוס ועוד). בסמים למלחמה הרשות הנוער, לחוק הסעד פקידי
השונים. במרחבים שנערכו דומים, כינוסים של שורה סיכם

נוער בעבריינות לטיפול מערכתי רב משולב מודל המדור קידם כן כמו

נגב. במרחב ועוצב גובש אשר המקומית, כרמה

הילד, מעמד לקידום הכנסת בוועדת נוער רמ"ד עלידי הוצג המודל
(שלפיה חוק הצעת לכלל זאת גיבשו שאף חבריכנסת, עלידי ואומץ

זה). באופן לפעול מקומית רשות כל תחויב

נמשך אשר בבנינוער", המשטרתי הטיפול "הערכת כנושא מקיף מחקר
בקרוב. יתפרסמו וממצאיו לסיומו, הגיע משנתיים, למעלה

בניז1ג בין אליכחת
איומים
5,754

הפרת
חוקית הוראה

2,632

נזק גרימת
בזדון לרכוש

853

22,540

אונס
ומעשה
מגונה
194

וחבלה תקיפה
12,289

תיקים סה"כ
19,015  פ"א תיקי
3,525  א"ת תיקי



נזר^ם עדםני
אישיים. פרטים עדכוני ו58,038 פלילי מרשם עדכוני 32,119 בוצעו

נעדרים מדור
הודעות 1,963 מתוכן נעדרים, על הודעות 4,260 התקבלו 1999 בשנת

37 קשישים, על הודעות 289 קטינים, על הודעות 1,861 בגירים, על

ישראלים על הודעות ו16 תיירים, על הודעות 94 חיילים, על הודעות
בחו"ל. השוהים

מהנעדרים. %98.2 אותרו השנה במהלך
וחלקי גופות (חיים, אלמונים על הודעות 193 התקבלו 1999 בשנת

אלמונים. של גופות מרביתם זוהו, לא מהם 24.9/0 גופות).

(רדיו, התקשורת באמצעי פורסמו אלמונים ועל נעדרים על הודעות 55

מיוחדים. מח"ק חוזרי 39 והופצו ועיתונות), טלוויזיה
השתלמויות ונערכו ואלמונים, נעדרים מחשוב מערכת בפיתוח הוחל

ואלמונים. נעדרים בנושא לקצינים

^ח''ק להכ^חוו המרכז
בתלאביב. השוטר בבית ב9.9.99 נחנך אח"ק הכשרות מרכז

וכיתת השתלמויות כיתת ותביעות, חקירות מחלקת שבאחריות במרכז,

במשטרת והתביעות החקירות מגזר להכשרת המשמשות מחשוב,

ישראל.

כמעט מלאה ותפוסתן הטכנולוגיה, אמצעי כמיטב מצוידות הכיתות

השנה. כל לאורך

כהסמכות חניכים 410 ההשתלמויות ככיתות השתלמו 1999 סוף עד

והתקיימו רוחני, וקניין נעדרים עבירה, זירת מין, עכירות אלמ"ב, נוער,

549 האמורה בתקופה השתלמו המחשוב בכיתת לימ"רים. עיון ימי

פיתוח קוד ולהקניית ולרשמים לרכזים רענון ימי שעברו חניכים,
ותובעים. לחוקרים

ההשתלמויות בכיתת מח"ק יעדי עפ"י להשתלם אמורים 2000 בשנת

חקירות (השתלמויות שפותחו חדשות בהשתלמויות איש כ1,000 בלבד

ייי{י ועוד). ורשמים רכזים השתלמות והונאה, מרמה המתה,

,.. בחקירות, השלב מבחני כל להשתלמויות, כנוסף מועברים, כמרכז
"*% ■■י
~י ■ י'| בכיר. חוקר להסמכת מבחנים כולל

שהצטרפו חדשים לחוקרים אחת אלמ"ב השתלמות נתקיימה כן, כמו
פרשו). או שעזבו אלה (במקום למערך

טופס/ ופותח אלמ"ב, כעבירות המסוכנות לנושא דגש הושם  מדיניות
סיום עם והרווחה. העבודה משרד בשיתוף מסוכנות הערכת שאלות

להנחיית הנספח את יחליף והוא השטח, ליחידות הטופס יופץ ניסוחו,
יהפך במקביל מסוכנות". להערכת מנחים "קווים 03.300.226 מח"ק

רשמי. משטרתי לטופס הטופס
מאיימת בהטרדה לטיפול חקירות מדור בשיתוף הנחיה הצעת הוכנה
לממשלה. המשפטי ליועץ המשנה של פנייתה בעקבות (0א1)ם\,ז$),
ועדה הוקמה צה"ל, חייל של והתאבדות רצח מקרה כעקבות
למשטרתישראל צה"ל בין שת"פ נוהל לבדיקת המדור בהשתתפות

ואיומים. אלימות בעכירות
חקיקה לשינוי כיוזמות המשטרה את ייצג עבירות נפגעי מדור  חקיקה
חוק הצעות תשע טופלו כן כמו הכנסת. ובוועדות המשפטים במשרד

זו. ש:ה במהלך המדור אחריות שבתחום בנושאים

פלילי מ'דע מחר
ובעדכונו. הפלילי המרשם בניהול עוסק המדור

חשוד. על פרטים  2901 טופסי 241,524 ונקלטו טופלו
וחנינות. ערעורים דין, גזרי ב71,223, טיפול תוצאות ונקלטו טופלו
תיקי באלפי הטיפול תוצאות עודכנו שבמהלכו מבצע, יזם המדור

הטיפול. סיום על בעבר דווח לא שבהם ישנים, מב"ד

א9י0  אצבעות טביעות ח1ל"ת
חשודים. של אצבעות טביעות טופסי 24,981 למאגר והוספו נקלטו

בודדת אצבע טביעת טפסי 71,850 זיהוי לשם האפיס במערכת נבדקו
חוזרים. חשודים של

חשודים, לגבי השטח ליחידות דחופות בדיקות 1644 באפיס בוצעו

חשודים). 803 זוהו (מתוכם בספק מוטלת הייתה שזהותם

מתחזים
התחזו חשודים שבהם מקרים, 602 האפיס מערכת בעזרת אותרו

כאחרים.

מידע העברת חול"ת
חוץ לגורמי הפלילי מהמרשם מידע להעברת פניות 160,736 טופלו

חוק. עפ"י לקבלם הזכאים
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במשפחה לא

במשפחה

מי עבירות

בישראל 0מ'ם תפיסות
(ק"ג) 9998
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הסם 19981999סוג

153.6110.8הירואין

*קוקאין 27.9 י 117.8

61.270.0חשיש

4,600מריחואנה
שדה) טון כ2 (כולל

3,400
מציאות טון כ2.1 כולל
מצרים בגבול צה"ל של

ריבועיםל.ס.ד. 6,969 ריבועים 10,366

אמפטנמינים
(אקסטזי)

ו

** טבליות 463,866 טבליות 150,000
ק'ג) 139.20) (כ45ק"ג)

לארץ. מיועדים קג 21.5 ברוו"ל ישראליים בלדרים ברשות  קוקאין *
לחדל. מיועדות טבליות וחצי מליון בחול ישראליים בלדרים ברשות  אקססזי **
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*1999 בע1נת כלליים נת1נ'ם
1998 לע1מת

תשתית השעו199819991נתוני 0/0

אוכלוסיה **6,037,0006,1 70,0002.2

יהודים *4,783,0004,863,0001.7

יהודים לא **1,254,0001,307,0004.2

רכב כלי מספר
מורשים

1,680,0001,729,0002.9

ק"מ) (במיליון 35,250,00035,000,0000.7נםועה

נהגים 2,480,0002,641,0006.5מספר

15,840 בק"מ כבישים 16,2502.6אורך

387,865385,8840.5ת'ק'ם

98,618112,93414.5עבריינים

עם תאונות מספר
נפגעים

25,36822,50911.3

נפגעים 49,52844,50910.5מספר

55547215.0הרוגים

.1999 שנת לסוף נכונים הנתונים
ביש"ע. יהודיים ישובים כולל  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני על המבוסס אומדן *
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הפגנות ל9'זוו <וס*ע'ם
1בזג1ח1ן ^'גן1ר אגף

/^:

בקרות וכן לפועל ההוצאה כיחידות והשתלמויות כינוסים נערכו .
לפועל. ההוצאה חוק ותיקון נהלים מחשוב, בנושא והדרכות

 ולמתנדבים המשטרה לימאי מקצועיים קורסים התקיימו .
והצלה. אש כיבוי ימאים, הסמכת

18 בהולנד ונרכשו התפר בקו סיור למטרות כלבים נוהגי הוכשרו .
סוסים. ו6 כלבים

לסיירים. חדשים סייר חגורי נרכשו .
שוטרים. כ600 כהשתתפות לסיירים עיון ימי קוימו .
אישיים. הצלה ובאמצעי ימאי בחגור צוידו ימאים .

הימי. השיטור למערך אופנועיים 3 נרכשו .
.2000 בשנת הפעלה לקראת תחנות בשתי הגייטינג מודל ליווי .

ה"קומפסטט". לדיוני סיור נתוני מחשוב תוכנת פיתוח .
\}* מבצעים מחלקת

כ של ירידה  תגבורים לצורך שוטרים 70,948 הוקצו 1999 בשנת

הארציים. מבתיהספר הנטל הורדת על דגש תוך ,1998 לעומת %18

כירושלים, הרמאדן כדוגמת גדולים מבצעים התקיימו השנה במהלך
אירועי מירון, מבצעי תשרי, חגי ,'99 מועד ניסן, חגי האדמה, יום

אדין. שעב מסגד
זמן", של "עניין תרגיל היו שבהם שהבולטים תרגילים, מספר נערכו

."2 טרופה "שינה תרגיל ,"2000 "באג תרגילי

ועו'גןור 0י1ר מחלקת
והם הקלאסית, המשטרתית העשיה של ליבה לב הינן הסיור יחידות
המשטרה. שירותי את המבקשים באזרחים המטפלות הראשונות

השטח ליחידות מסייעת מדוריה באמצעות ושיטור סיור מחלקת

דגש תוך הסיור למערך הנדרשים הכלים למתן ופועלת במשימותיהן,

לציבור. השירות על

נתונים
הכדורגל במגרשי בשכר שוטרים 64,671 הועסקו השנה במהלך .

כדורגל. משחקי 3,927 במסגרת
נשק, רישוי בקשות בכ10,000 טיפלה נשק רישוי חוליית .

האזרחים. עם ובתכתובת המחשב באמצעות
כתחום המשטרה ליחידות מסייע גורם מהווה הכלבים מערך .
הרחה כלבי באמצעות העוינת, החבלנית הפעילות ובתחום הפלילי

חשודים. ולזיהוי גופות לאיתור נפץ, וחומרי סמים נעדרים, לגילוי
סמים נתפסו  מבצעיות פעילויות 4,568 בוצעו השנה כמהלך 0

לחימה. ואמצעי
סדר, אירועי מגוונות: שיטור כמשימות פועל הפרשים מערך .
באזורים וסיורים התפר כקו סיורים בחופים, נופשים אבטחת
שהביאה כפעילות פרשים צמדי 652 הופעלו ועירוניים. כפריים

גנובים. רכב כלי 6 של ולמציאתם מעצרים ל28



וכן האירועים במספר מתמשכת עלייה ישנה הפלילי בתחום .
פיגועים 138 בוצעו 1999 שנת כמהלך הפעלה. כמערכות בתחכום

.1998 כשנת 101 לעומת פלילי רקע על

תגובה אירועי כ87,178 המשטרה חבלני טיפלו 1999 שנת במהלך .
7,934 וכן חשוד רכב אירועי 21,759 חשוד, חפץ אירועי 57,483)

וכוי). אנונימית הודעה חשוד, דואר  שונים במאפיינים אירועים

מבצע על צה"ל הכריז /99 נובמברדצמבר החודשים במהלך .
1,834 אזרחים עליךי הוחזרו במסגרתו לחימה. אמצעי החזרת

ועוד) פירוטכניים רימונים 326 רסס, רימוני 44) אמל"ח פריטי
נפץ. חומר ק"ג כ20 וכן

הרמה בהעלאת רבים מאמצים הושקעו 1999 שנת במהלך .
מקצועיים ותרגילים אימונים ביצוע עלידי החבלן, של המקצועית

אימונים). 6,519)

תו"ל כדוגמת מגוונים בנושאים ופרויקטים עבודה צוותי קוימו
"תקיפת אדמה", "רעידת אנושי", "ניצוץ חול'/ "סופת "ובידים",

וכד/ מגן ערכות המרת נכסים", "כונס פיראטיות", רדיו תחנות

הערכת אווירי, סיור בתחומי מגוונות השתלמויות קוימו בנוסף,
ועוד. מסוכנים חומרים אוכלוסייה, פינוי וחורש, יער שריפות סיכונים,

נהיגת הבטוח, המעבר כדוגמת וחירום שגרה פקודות רועננו 99י בשנת
עובדי מ"י/צה"ל, בתפר שת"פ נוהל מחסומים, זר, כרכב פלסטינים
"חלקה אדום", "ברד בארץ, זק"א צוותי הפעלת מאוימים, ציבור

פינה". ו"אבן שקדים" "חלב טובה",

לשוטר, אישיות ערכות בחלוקת הראשונים השלבים שני הסתיימו
נופקו המנגינה", "קסם כמסגרת המיוחדות ליחידות אמצעים נופקו

ולימ"גים ליס"מים מיוחדים אמצעים
0:

אופנוענים
מבצעית פעילות

התו"ל בתחום הן ?1\7ד מסוג חנ"מ עם ההתמודדות יכולת שופרה . והמפקדות המרחבים לכלל חפ"ק וציוד חפ"ק אוהלי נופקו
האמצעים כתחום והן ליחידות חומ"ס וציוד האישי המיגון בתחום ציוד נרכש המשימתיות,

ולמג"ב. האג"מ

<זבג1חה מחלקת
מתקנים אבטחת . חבלה ^מתלקח מןנח^ כגןפים לקב,,טים עיןן וימי הכשיות מצוע מטעני 12 ומתוכם פח"ע, פיגועי 275 התרחשו 1999 שנת במהלך .

עדכון
פיתוח תוך ולמשטרתישראל, מונחים לגופים הדרכות ביצוע האבטחה,

חבלה.



וקצינים שוטרים לכמאה החלקה במשטחי מונעת נהיגה קורס 0
בטיחות, (רישוי, המחלקה של השונים כתחומים עיון וימי כמערך,

וקב"טים). מוס"ח תח"צ

אתרו יח'דת
מודיעינית, פעילות אתג"ר יחידת ביצעה 1999 העבודה בשנת .
כלי מספר הפחתת  שתוצאותיה עניפה, וחקירתית מבצעית

שנגנבו. הרככ
 1998 בשנת 41,962 לעומת כלירככ, 30,767 נגנבו 1999 בשנת .
כלי 2,565 בחודש בממוצע נגנבו 1999 בשנת .%27 של ירידה

ו 1998 כשנת כחודש במוצע שנגנבו כלירככ 3,497 לעומת רכב,

.1997 בשנת כלירככ 3,834

כלירכב 115 לעומת ליום בממוצע כלירכב 84 נגנבו 1999 בשנת .
.1997 כשנת כלירכב ו126 1998 בשנת ביום כממוצע שנגנבו

לעומת 1999 בשנת שנגנבו הרכב כלי במספר %33 של ירידה .
רכב). כלי 46,018 לעומת כלירככ 30,767) 1997

הלאום). (קריית לאומיים בפרויקטים והשתתפות הדרכה מערכי
ציבורית ותחבורה חינוך מוסדות אבטחת .

ברמות ציבורית ותחבורה חינוך מוסדות לפעילות עבודה תכנית קביעת
נקבע שבה הציבורית, התחבורה למערך חדשה פק"א פרסום השונות,

ברמת מטה ובקרות ביקורות בוצעו להפעלה; ומחוזי מרחבי מכנה
הכשרת על פיקוח נערך למחוזות, סיוע ניתן ותחנה, מרחב מחוז,

מהשומרים. לחלק עיון ימי נערכו וכן אזרחיים ומאבטחים שומרים
מדורבט"מ .

המעברים בטחון על האחריות הועברה הממשלה החלטת עלפי
למיסוד מטה עבודת ונעשתה בט"מ, מדור הוקם למשטרתישראל.

הזה. בתחום ולבקרה לפיקוח ההנחייה,

ובטיחות עסקים רישוי .
בשנת עסקים. רישוי לחוק 15 תיקון לתוקף נכנס 1998 שנת במהלך

מודיעין
ושרשרת היחידה יעדי מול אל המודיעינית היכולת הוגברה .

רכב. בגניבות העוסקים
.4 כשטחי קבע השוהים וע"נ דו"וו למעצר שייעודו משימתי, צוות הוקי .
בילוש ובפעילות סוכנים בליווי העוסק מיוחד, בילוש צוות הוקם 0

היחידה. כיעדי וטיפול

עסקים עם עסקי רישוי צו תוקן כן כמו התיקון. ביישום הוחל 1999

ועוד). דלק אחסון רישוי, מחסני דלק, (מסופי חדשים

והדרכות השתלמויות .
האבטחה. מערך לקציני (שב"כ) כאחוזה מתקדם אבטחה קורס 0
חינוך ומוסדות ציבורית תחבורה אבטחת למערך הכשרה ימי .

השוטרים. לרוב



רבים גנובים כלירכב מציאת הפליר); מערכת בסיוע הלילה בשעות

שגרה. בטיסות

איתעים
(איומי שונים מסוגים משבר אירועי ב84 היחידה הופעלה 1999 בשנת

והיעדרויות). חטיפות סחיטות, התבצרות, התאבדות,
הסתיימו האירועים וכל האירוע נשוא עם מגע יצרו היחידה אנשי

האירוע נשואי שוכנעו המקרים של המכריע כרובם כנפש. פגיעות ללא

ע"י בכוח סיום נדרש מהמקרים ב5 המקורית. כוונתם על לוותר

ההשתלטות. יחידת

הכירות
היחידה ע"י והשתלמויות סדנאות הכשרות, 48 הועבר 1999 בשנת

מחוץ וביטחוניים אזרחים ולגופים המשטרה בתוך שונות לאוכלוסיית
למשטרה.

דוברות עקרונות על מרכזי דגש ניתן המשטרתיות ההכשרות במהלך
הקפאת ועל המתאים הראשוני המענה לטובת משכר באירועי מזדמנת

השטח. גורמי ע"י ובידודה זירה

תרגילים
הדמיה ומשחקי תרגילים ב15 היחידה השתתפה 1999 שנת כמהלך

לתרחישים המבצעי המענה נבחן התרגילים במסגרת נרחב. בהיקף
אזרח, ו/או חייל חטיפת בניערוכה, תפיסת כגון שונים מסוגים

ועוד. המילניום שנת רקע על התנצלויות

מודיעין מחקר
אפוקליפטיות, מילאנריות נוצריות כקבוצות התמקד היחידתי המחקר
הקשורים בנושאים באינטרנט, גלישה ובמחקר ,2000 שנת רקע על

ומו"מ. משבר מצבי לניהול

ולכנסת הממשלה לו<ו0וח מכלליות הבחירות 0ב>1חת  "99 "מועז

חקירות
כלירכב רישוי לזיוף הקשורות גדולות פרשיות מספר פוצרוו .
ונחקרו עוכבו נעצרו, אלה פרשיות כמהלך מהכביש. שהורדו

רבים. חשודים
גנובים. רכב ובחלקי ככלירכב סחר כתחום פרשיות פוצחו .

גורמים מעורבים היו שבה בביטוח, הונאות של פרשייה פוצחה .
ושמאים. ביטוח בחברת

הבאה  שמגמתה והמאומצת השוטפת החקירה פעילות נמשכה .
הרכב. גניבות בתחום העוסקים אנשים של לדין

ומבצעים אג''מ
שהביאו ומחוזיים, ארציים מבצעים מספר בוצעו 99י שנת במהלך .

גנובים. רכב חלקי ושל גנובות מכוניות של לתפיסתם
שירותים פיקוח על הצו אכיפת בתחום מבצעים מספר בוצעו 0

ומצרכים.
מזויפים. כלירכב לאיתור פעילויות התבצעו .

המ10ק'ם 'חידת
במסגרת היו 1999 בשנת המסוקים יחידת של הבולטים האירועים
בתקופת ירושלים למחוז ובסיוע השריפות גל כתופעת הלחימה
ודאגה צוותים ריכזה היחידה וסוכות). (פסח החגים ובתקופות הרמדאן

המילניום. שנת אירועי לקראת המסוקים של גבוהה לכשירות

המפגע הרכב את זיהה המסוק צוות  נחשון פיגוע  פח"ע .
כך על ודיווח השנייה) (בפעם הצומת לכיוון חזרה בתנועה כשהוא
הרכב. את ולחסום הצומת את לפנות שיתארגנו כדי בצומת, לכוחות

כביצוע השטח לכוחות רבות סייעה היחידה  בסמים לוחמה .
שברשותם. החומר תפיסת תוך סמים, סוחרי של מעצרים

בוקר. שדה ליד מריחואנה לגידול שדה מציאת

נשק. בעסקאות מעצרים בביצוע סיוע  הפלילי בתחום .
ובמעצרם. סיגריות מובילי שודדי במציאת סיוע

ותפיסתם. לכיש מרחב ובאזור השפלה מרחב באזור חול גנבי מציאת
אפיסת של במצב אלצהיימר חולי מספר מציאת  הסיור בתחום .
ובמצפה גדי בעין שורק, בנחל קלט, בוואדי נעדרים מציאת כוחות;
של גופה מציאת אדומים; מעלה ליד מטייל של גופה מציאת רמון;

מצדה; באזור מתאבדת של גופה מציאת ככינרת; האון כחוף טובע
הירוק. הקו לכיוון והולכו שנגנבו כבשים עדרי מציאת

368 (בוצעו מבצעים של רב במספר השתתפות בשבל"ר: לוחמה .
כתחום יעדים של במעצר סיוע ;(1998 בשנת 187 לעומת טיסה שעות
(במיוחד רכב גנבי אחר במרדף קרקעיים לכוחות סיוע ש"י; מחוז



(אמ"ן) מ1דיעץ אגף
והטמעתם. ועיקוב בילוש טכני, מעקב הסתר, האזנות בתחומי
ולאיתור לאיכון ואינטנסיבית היקף רחבת פעילות נעשתה
הדוק פעולה שיתוף קיום תוך הסלולרית, המערכת באמצעות

התקשורת. חברות עם
מודיעין חקירה, מתקני להקמת הטכני כמערך פעילות נמשכה 0
טופלו השנה במהלך השטח. ליחידות מבצעי ולסיוע וח"סים
הופללו שבמסגרתו בחו"ל, מהם אחד סוכנים, מבצעי שלושים

בכירים. יעדים שני
קהיליית גורמי עם וטכנולוגי מודיעיני פעולה שיתוף התקיים .

המודיעין.
(מב'יט הטמ"ס מערך של בפרויקטים עניפה פעילות  פרויקטים .
של פרויקטים בקידום מעורבות .("2000 ו"נצרת כירושלים 2000

ע.נ./ מעצר ומס"חים, עדים אבטחת אורתופוטו, ניידות, מחשוב

וארגון חדשות יחידות הקמת תצפית, רכב רכב, בגניבות ד.ח.

בפרויקטים חלק המחלקה אנשי נטלו כן אחרות. יחידות של מחדש
בתי לשירות משטרתישראל בין הפעולה שיתוף כנושא ובוועדות
מערך בחינת נשק, עכירות לתקיפת מודל ימ"גים, הפעלת הסוהר.
הבטוח". ל"מעבר הקריטריונים נוהל והכנת במג'1ב המודיעין

בלש קורס הכולל הבילוש, הכשרת פרויקט הושלם  הכשרות .
שבועיות השתלמויות הוכנו בכיר, וקורס מתקדם קורס מוסמך.
העיקוב, למערכי הכשרות בתחום עניפה פעילות נעשתה לבלשים.

כאחריות לעיקוב בי"ס הקמת כולל הסתר, והאזנות המ.ט.
כינוסים ונערכו ולסוכנים לרכזים הכשרות קוימו המחלקה.
כמהלך סוכנים. למפעילי בינלאומי כינוס לרבות כתחום, לעוסקים

המודיעין. רכזי מיון הליך מוסד השנה

המחקר מחלקת
ועל המקצועית הרמה העלאת על דגש הושם  וביטחון סדר 0
וייעודו ביממה, שעות 24 הפועל אמץ, כמוקד האדם כוח הכשרת
נמשכה והסד"צ. הפח"ע בתחומי ולהתרעות לידיעות מענה מתן 

עבודות הפצת כולל הציבורי, הסדר בתחום המודיעינית העשייה

המודיעין למערך המיועדת השתלמות פותחה בתחום. שונות מחקר
עם הפעולה שיתוף והועמק נהלים עודכנו הפרוס, הסד"צי
בניית תהליך נמשך לה. ומחוצה המשטרה בתוך בתחום העוסקים
המודיעין, קהיליית עם קשרים הידוק תוך הפח"ע, מחקר חוליית
מכלאו משולם עוזי שחרור מאז משותפים. עבודה נהלי וגיבוש
כן כמו הארצית. ברמה הקבוצה חסידי אחר מעקב נמשך ,(7/99)

בנתב"ג ת9י0ה 0יל!1ר'ם. בק1פ0<וות קוקאין ה0לקת

הארגוניים, התפיסתיים, והשינויים המשמעויות למכלול בהמשך
המודיעין מחלקת הפיכת בדבר מההחלטה שנגזרו והאחרים המכניים

רצופים עבודה תהליכי 1999 שנת כמהלך נמשכו ,(1997) לאגף
עצמאי, כמערך המודיעין תפיסת של כפועל ליישומה ושיטתיים,

המטה מרמת המשטרתי, המודיעין מערך ולעיצוב זו אוטונומיה למיסוד

החדשה. כמתכונת התחנה, רמת ועד

האגף כפעולות הדגשים זה, מהותי תפיסה שינוי של יוצא כפועל
בשיפורו המודיעיני, הכוח בניין בהמשך התמקדו ומחלקותיו
לצורך חדשות, מודיעיניות יכולות בניית בהמשך ובהתייעלות!,
ובפיתוח התחומים ככל המודיעיניים האתגרים עם יעילה התמודדות
משטרתישראל מודיעין התמודדות יכולת שיפור שעיקרם פרויקטים,

בפניו. העומדים האתגרים עם

הפעילות ע'קר'
^כנול^יה א'10ף מחלקת

מערך הגדרת לשינוי נרחבת פעילות נעשתה השנה כמהלך 0
העיקוב יחידות על בדגש ופריסתו, הכוח מבנה בתחום המודיעין

שכרם. ולשיפור העוקבים מעמד לקידום פעילות כולל והבילוש,

מאוישים בלתי רכזים תקני אוישו ומדדים", "יעדים במסגרת

מתאימים. בלתי שנמצאו רכזים והוחלפו
ממוחשבות ובמערכות טכניים באמצעים הצטיידות נמשכה 0



מת"מ
משטרת של המבצעית פעילותה הורחבה  חו"ל הפעלה מדור .
שמונת בסיוע המאורגנת, והפשיעה הסמים כתחום כחו"ל ישראל
נציגי עם הקשרים הודקו העולם, ברחבי הנמצאים הנציגים
שכנות. ובמדינות בישראל הנמצאים שונות ממדינות משטרה
באמריקה משטרתישראל נציגות הועתקה מבצעיים משיקולים

לבוגוטה. ממיאמי הלטינית

סמים בנושא חומר ריכוז נמשך  מאורגנת ופשיעה סמים מדור .
סמים פרשיות 16 נוהלו הבינלאומי. בהיבט מאורגנת ופשיעה

בתפיסת הסתיימו מחציתן כחו"ל, משטרתישראל נציגי באמצעות

שוטר הופעל כשנה כמשך ישראליים. עבריינים ובמעצר סמים
בתחום מרכזי ישראלי יעד להפללת שהביא בהולנד, סמוי כסוכן

נוספים. רבים ויעדים הסמים

חילוט, השתלמות פותחה ביחידות, הדרכות בוצעו  חילוט חוליית .
צרכים הוגדרו ולאח"ק, לאמץ משותף חילוט נוהל הוצע
משרד מול עבודה בוצעה חקיקה, תיקון הוצע מחשוביים,
פשע. ארגוני חוק והצעת הון הלבנת חוק הצעת בנושא המשפטים

המיועדים סמים קנסות ואותרו המזדמן בחילוט האכיפה הוגברה
החילוט. לקרן להגיע

1הדרכה תרל יחידת
עדכונם תחנה, מרמת השטח ליחידות נהלים כתיבת  נהלים .

ורענונם.

בעתיד הכוונה במטא"ר. אמץ הכשרות כיתת הוקמה  אמץ כיתת .
למודיעין. בי"ס להקים

מחזורים. שני והעברת הקורס פיתוח  מודיעין משרדי ראשי קורס .
בילוש,  השתלמויות שלוש של פיתוחן הסתיים  הכשרות פיתוח .

וחילוט. סד"צ

סיומו. לקראת נמצא בילוש לקציני ההשתלמויות פיתוח
נמצאות מרחב וברמת תחנה ברמת הערכה לעובדי השתלמות

פיתוח. בשלבי

והופץ. נערך נכתב,  הכשרות קטלוג .
קדה ביגןחון יח'דת

אבטחת בתחום מידע דליפת למניעת היחידה פעילות נמשכה .
ובטחון המידע אבטחת ובתחום האנושי) הגורם (סינון המהימנות

הממוחשבות. המערכות

הסינון בתחום תורתי וחומר הוראות הוצאו חדשים, כפרויקטים .
יחידות צרכי לטובת התקציב והוגדל הממוחשב, המידע ואבטחת

הפרוס. המערך

אחמ"ש בקשות בפרט שונים, בתחומים דעת לחוות דרישות טופלו
לבג"ץ. דעת חוות על דגש מתן תוך

וממוחשבת שיטתית בנייה החלה השנה במהלך  פלילי מחקר .
גבוה עדיפות בסדר שהוגדרו הפשיעה, בתחומי מחקר תשתית של

מין, עבירות כנופיות), שוד, (רצח, אלימות עבירות  לטיפול

בתהליך מרכזי חלק למדור רוחני. וקניין רכוש סמים, הימורים,
התחנה תיק הכנת על המדור אחראי זו במסגרת הקומפסטט.
במהלך והפוקוס. הפשיעה מגמות פרקי כתיבת ועל לתחקיר העולה

(דגש לבתיעסק התפרצויות סמים, בנושאי מחקרים הופצו השנה
ותרופות סיגריות גניבת מוניות, שוד רצח, אירועי אשדוד), נמל על

מין. ועבירות

לביצוע המפכ"ל ע"י אושר מחשבת" "מלאכת פרויקט  מחשוב .
בהגדרת ועסק הורחב, המערכות מנתחי צוות שנים. שלוש תוך

מנ"ט, בשיתוף המערכת. חלקי של ומפורט כללי ובאפיון דרישות

מגירה תכניות ובגיבוש בגיבוי בהתאמה כטיפול, רבות הושקע

והשתתפות מחשוב מערכות הטמעת נמשכה ."2000 "באג לקראת
ובעמ"טים. בצוותים

בנושא פרטני מחקרי למאמץ יוחדה 1999 שנת  כתות מחקר .
השטח יחידות הנחיית תוך אחת, לא מילנריים, סיכון גורמי

ע"י הובל הנושא סיכון. גורמי נגד אופרטיביים טיפולים במהלך

קהילייה. גורמי לבין משטרה גורמי בין תיאום תוך אמץ/מחקר,

הפשיעה אודות מודיעיניים מחקרים פרסום  מאורגנת פשיעה .
ותופעות בתחום הפעילות המרכזיות הדמויות בישראל, המאורגנת
המחקרים מאורגנת. פשיעה של מאפיינים בעלות ייחודיות פשיעה
קציני עם קשרים פותחו כן ובחו"ל. בארץ שונים בפורומים הוצגו

בחו"ל. דומים עיסוק בתחומי מחקר

קורסי שני הועברו שבה הראשונה השנה זו  ארצית הערכה .
אמ"ש, עם בתיאום הערכה. לקציני אחד וקורס לבד"א הערכה

השתלמות ופותחה המערך, לעובדי מסודר שירות מסלול גובש

לבחינת צוות הוקם ולתחנות. למרחבים לימ"רים, גם הערכה
המערך. לאנשי המעודכן התו"ל עקרונות

עבודה הובילה שהמחלקה ברציפות השנייה השנה זו  פרויקטים .
מלא בשיתוף השנתית, המודיעין הערכת לגיבוש מימדים רחבת
דסק במחלקה הוקם השנה במהלך הפרוס. המודיעין מערך עם
הכלליות הבחירות לקראת הארצית המודיעין תמונת לריכוז

שונים בנושאים הטמון האיום בהגדרת סיוע וניתן ,(5/99) לכנסת
המנגינה" "קסם ,"2000 ("באג המשטרה של יומה סדר על שעמדו

ועוד).



אזרחי 1מ>ץמר קהילה אגף
(אק"מ)

אפקטיבי ככלי פשיעה מניעת תחומי ופיתוח מקצועית הנחיה .
ולצמצומה. כפשיעה למאבק

קהילתית) תקשורת על דגש מתן (תוך יזומה תקשורת פיתוח .
התקשורת. כאמצעי להופעה מפקדים והכשרת

למגזר דגש מתן תוך ייחודיות, לאוכלוסיות פעולה דפוסי ייזום .
העולים. ולמגזר לבנינוער הערבי,

בתחומי וסקרים מחקרים כשילוב ידע, והעברת ניהול תחום פיתוח .
וברוו"ל. בארץ מתנדבים והפעלת הקהילה,

ד^'ם
משטרה. שירותי ביזור כמסגרת קהילתיים שיטור מרכזי פריסת .

הערבי. במגזר מתנדבים וגיוס משטרה שירותי פיתוח .
כנינוער. בקרב וקהילתית התנדבותית פעילות פיתוח .

כקרב השירותית הגישה הטמעת בנושא סדורה תורה כתיבת .
שוטרים.

של האינטרנט אתר בבניית כיותר פעילה ושותפות חומר איסוף .
המשטרה.

לשירות המודעות עליית המקומיות, והרשויות הקהילה התעצמות

משטרת את חייבו התקשורת, לאמצעי הגוברת והחשיפה איכותי
המתרחשים החברתיים, לתהליכים עבודתה דפוסי את להתאים ישראל
לחשיבה הרקע את היוו אלו תהליכים פועלת. היא שבה בסביבה

על הוחלט שבמסגרתה במשטרתישראל, שהתגבשה האסטרטגית
המטה גורמי כל את המאגד זה, אגף ומשמראזרחי. קהילה אגף הקמת
משא"ז), ואגף קהילתי לשיטור (היחידה בתחום העוסקים המקצועיים
לניצול מביא המטות איחוד ב1/1/99. המקצועית דרכו את החל

העבודה בדפוסי אחידה מדיניות ולקביעת יותר אפקטיבי משאבים

לקהילה. המשטרה כין שותפויות של

האגף תפק'ד'
ומדדים. יעדים  איכות ניהול שיטות הטמעת .
שירות. בנושא מפכ"ל כיעד מקצועית תמיכה .

משטרה. שירותי ביזור .
להפעלתם להכשרתם, משא"ז, מתנדבי לגיוס מקצועית אחריות .

הטריטוריאלי. הפיקוד עם במשותף ולשימורם
ויישומה, המשטרה יחידות ככלל הקהילתי השיטור תפיסת פיתוח .

איכותי. שיטור של ניהול כלי שילוב תוך

י: י?,: <*
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באילת נפגעים לח'לו\ מתנדבים יחידת

הן מקומיות, רשויות קרי אזרחיים, מגורמים רבה דרישה קיימת .
מיישום כחלק מש"קים. לפתיחת הערבי, במגזר והן היהודי במגזר

ככלי משמשת אשר למש"קים, הפעלה תורת הופקה התהליך,
והמפקדים. השוטרים עבור עבודה

מש"קים. שוטרים ל150 השתלמויות קוימו 1999 שנת במהלך .
 המניעה בהיבט תחומים בארבעה עוסק  בטוח ביתספר מודל .
אלימות ובאלכוהול, בסמים לרעה שימוש דרכים, תאונות
נציג כשיתוף כיה"ס מנהל ע"י מובל זה מודל עבירה. וקורבנות

נוספים. וקהילתיים רווחתיים עירוניים, וגורמים משטרתי

הארץ. ברחבי בתיספר ככ30 המודל הופעל 1998 כמהלך

לסדר הנושא ועליית הנוער אלימות בתחום ההסלמה בעקבות .
ושר הפנים לבטחון השר המפכ"ל, ע"י הוחלט הציבורי, היום

באמצעות בעיקר בתיספר, ב150 המודל את ליישם החינוך,

עקרון עפ"י הביניים, בחטיבות התמקדות תוך המש"קים, שוטרי
הפרטו.

והם המש"קים, שוטרי לכלל הכשרה הועברה 1999 שנת במהלך .
הלימודים שנת פתיחת עם ,2000 שנת במהלך כתיספר. כ75 פעלו

ביניים. חטיבות בכ200 המודל יופעל תשס"א,

משטרתיקהילתי, מודל  וקרימינולוגיה משטרה לימודי מודל .
לקראת תיכוניים בבתיספר אלו כנושאים הלימוד את המיישם
המודל, הורחב זו בשנה לימוד. יחידות 2 של בהיקף בגרות בחינות
הערבי ביתהספר נוסף השנה במהלך ספר. בתי ב8 פועל והוא

בתיספר ב18 המודל יופעל 2000 בשנת נצרת. בעיר אנגליקני
והמרכז. תלאביב ממחוזות כעיקר תיכוניים

מתנדבים מחי
פעילות הרחבת על השנה הושם רב דגש  נוער מפקדות .

בנינוער. של התנדבותית

בוגר. אדם בליווי עצמם, בניהנוער באמצעות מופעל זה מודל

ברהק סגו<1"ז מתנדבי 9עיל1ח

של פרסומן את היוזמת אקטיבית, דוברות  תקשורתית יזמות .
הקהילתית. והפעילות ההתנדבות כתחום כתבות

באמצעי להופעה משטרה מפקדי והכשרת כתובה תורה פיתוח .
עימם. שוטפת ולעבודה התקשרות

להתגוננות קורסים כגון ייחודיים קהילתיים פרויקטים פיתוח .
משטרה". נאמן ל"נוער הכשרה ומחנות נעמ"ת) (בשיתוף נשים

פע'ל1ת והיקף מתנדבים מצבת
בסוף 50,245 לעומת ל52,752 המתנדבים מספר הגיע 1999 שנת בסוף

העוסקות המיוחדות היחידות מצבת .(%5 של (עלייה 1998 שנת

אסון) קורבנות זיהוי תיירות, חילוץ, (תנועה, ייחודים פעילות כתחומי

1998 שנת בסוף 13,814 לעומת ל14,999 1999 שנת בסוף הגיעה
.(8.50/0 של (עלייה

עונתי פעילות היקף
1998 בשנת 1,050,794 לעומת פעילויות 1,231,635 נרשמו 1999 בשנת

י%17.2). של (עלייה

מתנדבים מחלקת
1מניעה קףלןור מד1ר

1999 בשנת מש"קים. 102 פעלו 1998 בשנת  מש"קים פריסת .
145 המדינה ברחבי ונפרסו משמעותית תנופה זה תחום קיבל

מטה בעבודת .(440/0 של (עלייה נוספים קהילתיים שיטור מרכזי

בשנת מש"קים 350 של הקמתם על הוחלט בנושא שהתקיימה
.2000

בשנת נפתחו הערבי, למגזר ושיפורו השירות הרחבת במסגרת .
תחושת נסך זה תהליך קהילתיים. שיטור מרכזי 15 זה במגזר 1999

פריסת אלו. כמקומות לאוכלוסייה המשטרה בין ושותפות ביטחון
מתנדבי במצבת משמעותי לגידול הביאה זה במגזר המש"קים

השפעה גם זה לגידול .(5930/0 של (עלייה ל2426 מ350  משא"ז

שלו. המשטרתיים להיבטים מעבר הלאומית ברמה
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477 חולצו 1999 שנת במהלך מתנדבים. 366 פועלים זה כתחום
אחת). כל איש לחמישהעשר עשרה (בין קבוצות ו27 בניאדם

משותפת פעילות בוצעה 1999 שנת במהלך  ירוק" "אור פרויקט .
למלחמה והמועצה המקומיות הרשויות עם יתד אק"מ של

התנועה, מערך להגברת מכוונת זו פעילות בתאונותהדרכים.
ניידות 6 הועמדו הניסוי במסגרת תלאביב. במחוז ראשון בשלב

תנועה.  משא"ז מתנדבי ע"י שהופעלו תנועה, חוקי לאכיפת
נוספים. משטרה למחוזות 2000 בשנת להתרחב עומד הפרויקט

קהילתי גץ'גןור ל"עוום המחלקה
ע'קרץת פעילויות

תמיכה השירות", "מהפכת לקראת הראשונים הצעדים הובלת .
לקראת ראשוניים תהליכים והובלת שירות בנושא מפכ"ל ביעד

השירות". "אמנת על חתימה

בתחום דרך פריצת (המהווה משולב" "שיטור מודל הטמעת .
הכוחות פעילות איחוד ע"י בערים המשטרה שירותי הגדלת

יבנה,  נוספים לישובים המשטרתי) הכוח עם העירוניים
,/$ ונסציונה. מודיעין טבריה, השרון, הוד ראשל"צ,

בדיקת (סיורים, ביטחונית בפעילות עוסקים בניהנוער
סימון הכוללת קהילתית, פעילות לצד ועוד) מחסומים אוטובוסים,
הוקמו נוער מפקדות ועוד. קצבאות לקבלת קשישים ליווי רכוש,

הקיימת המפקדה לצד וברחובות בנתניה בפתחתקווה, השנה
בבארשבע.

תלאביב במחוז "2000 "משא"ז תוכנת פריסת הושלמה  מחשוב .
ירושלים. ובמחוז

לסיוע מתנדבים יחידות הוקמה  (תח"צ) ציבורית תחבורה יחידות .
מתנ''א ומתנדבי הציבורית, התחבורה באבטחת האג"מ ליחידות

זה. בתחום שולבו

ירושלים ובמחוז מתנדבים 11 פועלים הצפוני במחוז יואב כיחידת
אבטחה, במשא"ז מתנדבים ל160 בנוסף זאת, מנדבים. 30 פועלים

הארץ. ברחבי המשטרה בתחנות הפועלים

בכירים, שיניים רופאי 33 ביחידה  השיניים רופאי יחידת מיסוד .
השיניים מרשמי בעזרת המוני, אסון בזמן גופות כזיהוי העוסקים
למז"פ, מקצועית כפופה זו יחידה הקורבנות. של והלסתות
כעקבות בטורקיה הופעלו אנשיה לאק"מ. וארגונית ומנהלתית

.1999 באוגוסט שאירעה האדמה, רעידת

בתרגול רבים ומשאבים מאמצים הושקעו השנה  החילוץ יחידות .
כמים הישרדות בתחום חדשות תרגולות בהכנסת וכן בחילוץ

גועשים.

פיניים מר0מי בעזרת גופות לזיהוי ביניים רו9<וי מתנדבים .חיזת
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קהילתית לתקשורת המחלקה
הקמת בעקבות שינויים מספר עברה קהילתית לתקשורת המחלקה
הערכה מדור הכפפת היה ביותר המשמעותי השינוי החדש. האגף

למחלקה. ומחקר

עיקריות פעילףות
האזרחי המשמר ספר הוצא  האזרחי למשמר שנה 25 אירועי .
הופק הקמתו; מאז המשא"ז של ההיסטוריה את המתעד כישראל,

אותות, הופקו הבולאי; השירות באמצעות משא"ז מזכרת דף

הפתיחה אירוע הופק התנדבות; שנות 25 לציון ותעודות סמלים
25 כנסי אורגנו הארגון; מייסד כהן מולה אצל וביקור בנהריה

חדשה תערוכה ונבנתה ובכנסת; הנשיא בבית האזרחי למשמר שנה
למשא"ז.

למפקדים בתקשורת הכקןהת
259 הוכשרו המחלקה, קציני מבצעים שאותן הכשרות במסגרת

ערכת הכנת הושלמה השונים; התקשרות באמצעי להופעה מפקדים
ותקשור", ("שיטור ספרים שלושה הכוללת בתקשורת, הדרכה

המלווה שקפים מצגת וכן תקשורתית") ו"יזמות משטרה" "משווקים

ההרצאות. את

בניית שמטרתה בתקשורת, להופעה מתקדמת הכשרה הורחבה כן כמו

בי). (שלב משטרתית אסטרטגיה

משטרתישראל, של ממוחשב צילומים ארכיון נכנה 1999 בשנת .
המשטרה. עבודות את המתעדות תמונות, 9,4000 המכיל

טלוויזיה, סרטי קולנוע, (סרטי רבות להפקות סיוע ניתן .

לני0 מרחב מתורגמנים, סתנזבים יהיזת

באגף. מהקורסים כחלק יחידנית" "למידה להפעלה הכנות .
בארגון. מדידה" של ו"תרבות בסקרים השימוש הטמעת .

בתחום הפלסטינאית המשטרה עם פעולה שיתוף במיסוד תמיכה .
הבלתיפורמאלית. היחסים מערכת ובתחום הקהילתי

אוכלוסייה קבוצות על דגש מתן תוך קהילתית פעילות ביצוע 0
התגוננות וקורס וותיקים עולים בנינוער עם קיץ (מחנה ייחודיות

נעמ"ת). בשיתוף נשים

מתן תוך משא"ז)  קהילה משרד (ראשי רמק"מים קורס פיתוח .
קהילתי. שיטור ועל איכותי שיטור על דגש

הדרכה מחר
בבית המחוזיים, בבתיה"ס קורסים של שונים סוגים 13 נערכו 0

השטח. וביחידות חותן

חניכים. 510 הוכשרו ובהם ומתנדבים, לשוטרים קורסים 23 נערכו .
וקליעה, מבצעית התנהגות בנושא השטח ליחידות סיוע ניתן .

ומתנדבים. שוטרים כ500 הוכשרו

שנת בתחילת שנפתח יחידנית, למידה לקורס הבסיסי ספרי הוכנו 0

המיוחדות. היחידות למתנדבי הדרכה ספרי נכתבו .
קהילתי קףגהר פיתוח מדור
מרחביים. קהילתי שיטור קציני פורום מוסד .

הופצה והיא השירות איכות בתחום עדכנית תורה פותחה 0
בשטח. למפקדים

עד וליווי, יעוץ הקהילתי, השיטה בתחום מודלים פותחו .
השונות. בתחנות הפיילוט שלב

על והאמהרית הרוסית כשפות הסברה חומר מחדש הופק .
פרסום כולל לקבל, שניתן השירותים ועל ותפקידיה המשטרה

הרוסית. בשפה בתקשורת
משטרתיות פנים בוועדות אסטרטגיים בתהליכים השתתפות 0

משטרתיות. חוץ ובוועדות
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הציבור 1פנ'1ת בקרה מדור
הקמתו עם כשנה זה החדשה במתכונתו פועל ציבור ופניות בקרה מדור
המשמר פעילות על בביקורת המדור עסק השנה כמהלך האגף. של

כנושאי ציבור כפניות השירות שיפור יעד ועל מש"קים על האזרחי,

בתיאום האגף לגורמי משפטי סיוע ובמתן קהילתי שיטור התנדבות
היועמ"ש. משרד

בקרות
מקוא''ז מתנדבי פעילות

5 כתחנות, אק"מ במשרדי מקיפות בקרות 45 בוצעו השנה כמהלך

בוצעו הבקרות האגף. רי לביקור מקדימות בקרות 9 מעקב בקרות

שהופצה שנתית, עבודה תכנית עפ"י הרמק"מים בנוכחות בתחנות
תחנה. רמת עד

קהילתי קףגחר מרכזי
של האחרון ברבעון התבצעה קהילתי השיטור להטמעת הביקורת
ביקורת ערך המדור לאק"מ. המש"קים הכפפת תחילת עם השנה,

יחידות. ב7 מדגמית

האיכות קףפ1ר יעד
היעד הגדרת עם בתחנות השירות יעד בביקורת החל בקרה מדור .

השנה. בתחילת המפכ"ל ע"י לתחנות

עפ"י מפכ"ל ביעד התחנות של העמידה אופן את כחנה הבקרה .
מטות ו6 תחנות 31 הקיפה הבקרה השירות. יעד מרכיבי חמשת

בקידום הישגיהם ורמת המטות של מעורבותם לבחינת מרחב
היעד.

לבגרפ 1המג^רד 'ב"ק לד1ח1ת מעקב ביק1רת
ע"י שנערכו ביקורות דו"חות 6 אחר מעקב כביקורת טיפל המדור
המשרד ע"י שנערכו ביקורת דוחות ל8 והגיב האק"מ, במשרדי יב"ק
הליקויים תיקון אחר מעקב תוך משא"ז, ביחידות הפנים לבטחון

המשטרתיים. הגורמים ע"י שנתגלו

:: ¥< מ^פלןי ו'ע1\ ציבור פניות
האגף, לרי שהופנו מתנדבים פניות למאה מענה במתן עסק המדור .
ותלונות ייעול הצעות אישיות, בעיות פסילות, על ערעור שעניינן

מתנדבים. של ראויה לא התנהגות על

הפעלת שעניינן חבריכנסת, של שאילתות ל6 התייחסויות הוגשו .
במשא"ז. מתנדבים

יעוץ וניתן וקהילה, משא"ז בנושאי משפטיות סוגיות 17 נבחנו .
ולהפעלה להדרכה לגיוס, הנוגעים ומשטרה אק"מ לגורמי משפטי

משא"ז. מתנדבי של

,>1ך; ישראל ח^וטיח
לתקשורת המחלקה ;%}.< ו*שא"ז קהילה גף

ברחבי לקהילה" "הצדעה ימי לעשרות סיוע וכן תסריטים הצגות,

הארץ).

למניעת תערוכה למשא"ז, שנה 25 תערוכת  תערוכות שלוש הופקו .
תאונותדרכים. למניעת ותערוכה נוער אלימות

ההפקות. יחידת ע"י סרטים 14 הופקו 0
ומולטימדיה. פרסום מרכז הוקם %

שירותי ולמתן שונים הסברה במסעות לסיוע פרסומי חומר הופק .
האגף. מחלקות לכלל ומולטימדיה פרסום

"מראות  משטרתישראל ביטאון של לאור ההוצאה נמשכה .
הביטאון משטרתי. היבט בעלי נושאים במגוון העוסק המשטרה",

חוץ. גורמי ולמאות והגמלאים השוטרים לכלל מופץ

וחברה". "משטרה ביןתחומי אקדמאי עת כתב הוצאת נמשכה .
לאור ויוצא וקרימינולוגים חוק אכיפת בנושא עוסק העת כתב

כארץ. מאוניברסיטאות אקדמיה אנשי בשיתוף
מדוברות (בשונה אקטיבית ודוברות תקשורתית יזמות החלה .
של יזום איתור היא התקשורתית היזמות של עיקרה תגובתית).
אליהם, חומר וקזרמת הקהילתי בנושא המתעניינים עיתונאים

הארצית הכתובה בעיתונות פורסמו כתבות כ80 בלעדי. כאופן
הופעות ו9 והאזורי הארצי ברדיו כתבות 20 והמקומית,

בטלוויזיה.

1הערכה מחקר מדור
המודלים יישום את להעריך שכוונתם וסקרים מחקרים בוצעו .

הקהילה. בקרב הצלחתם ואת הקהילתיים
שונות ממשטרות רלותטים ונתונים קהילתי שיטור על חומר נאסף .

בעולם.

להפעלת התשתית ובהכנת חומר באיסוף רכה עבודה הושקעה .
מאגף נוספים גורמים כשיתוף משטרתישראל של האינטרנט אתר

לפעול, לכשיתחיל האינטרנט, אתר להפעלת האחריות התכנון.

זה. מדור על הוטלה



(את"ן) התנועה אגף

תא1טת

התאונה הירידה19981999חומרת
באחוזים

41250418.00/0קטלניות

2,4862,7218.60/0קשות

19,61122,14311.40/0קלות

נפגעים

הפגיעה הירידה19981999חומרת
במספרים

47255583הרוגים

קשה 3,0563,378322פצועים

קל 40,97545,5954,620פצועים

לכטחוץ השר להחלטת בהתאם
הוקם משטרתישראל ומפכ"ל הפנים

.1997 באוקטובר התנועה אגף

עצמו, את האגף בנה 1998 במהלך
חדשות יחידות הקים התארגן,

והתבסס.
במלוא האגף עבד 1999 במהלך
ניכרות זו פעילותו תוצאות העוצמה.
השנה שחלה הגדולה בירידה

והרוגים. נפגעים שבהן בתאונות

תטעה מחלקת
(מת"ן)

מחלקה היא התנועה מחלקת
מטופלים ומדוריה מקצועית,

עיקריים: נושאים כשלושה

בדו"חות מטפל  תעבורה מדור .
מקצועיות ובהנחיות תנועה
חילק השנה השטח. לשוטרי

טיפול חדשות, חנ"אות המדור
ביזור את וסיים דותץ בנושא

הנהגים. פניות



עיקריים: תחומים בחמישה ע01ק  מחקר מדור
התנועה. מערך של הפעלה שיטות לבחינת ישימים מחקרים .

החלטות. ולקבלת מצב להערכת ככלי תופעות, של סטטיסטי ניתוח .
נתונים. בניתוח התומך כלי ממוחשב, מיפוי .

מידע. מערכות ופיתוח מידע הפקת .
האגף. לצורכי שונות ומצגות סטטיסטי מידע שבהן חוברות, הפקת .
נתונים לקבל וניתן נהגים, פניות למחשוב תשתית המדור הקים השנה

דיווח מערכת פותחה מיידי. באופן נושאים לפי נהגים לפניות כאשר
לנושא נתונים והוצאו מרוכזת, נתונים לקבלת התנועה כמוקד יומית

"קומפסטט".

ומיחשב אוטומטית לאכיפה כאשר הנהגים עמדות את סקר המדור

תופעת את וניתח חקר וכן הניידת, האוטומטית האכיפה פעילות את

ותאונותדרכים בתאונותדרכים משטרתי רכב מעורבות האופנועים,

הגדולות. בערים

מחקר שגרה'/ מול "אגרוף הייתה המחקרית העבודה של הכותרת גולת

ומופנמת, הנהגים עלידי נלמדת מרוכזת אכיפה פעילות כי נמצא, שבו

במספר ובהפחתה הנסיעה במהירות בירידה ביטוי לידי באה והיא
והנפגעים. התאונות

המדור התנועה. אגף לכל משפטי כייעוץ משמש  תביעות מדור .
להם וערך אותם הדריך התנועה, תובעי על אחריות השנה קיבל

התביעה את ייצג ועקרוניים בולטים מקרים ובמספר השתלמויות,

כעצמו. המשטרתית
הבוחן כנושא השורות הושלמו זו במדור  תאונותדרכים מדור .
אחת תאונותדרכים. של לעומק חקירה צוותי הוקמו וכן המחוזי,

איש. 17 נהרגו שבה האוטובוס כתאונת לעסוק נאלצה החוליות
תשתיות תחום לראש השנה התמנה  הארצי התנועה מהנדס .
נייחת, שקילה תחנת כארגון השאר כין ועסק תנועה, והנדסת

בארץ. מסוגה ראשונה

(תו"פ) ופיתוח תכנון מחלקת
ובמחקר. האכיפה במכשור האדם, ככוח המטפלת מקצועית מחלקה

אנוע! מעןאבי פיתוח מדור
בטיחות השתלמות התנועה, לסיירי אכיפה השתלמות השנה פיתח
וכן אתץ לקציני מיוחדת השתלמות הבטיחות, יחידת עם בשת"פ

כאתץ, שהוקם לתנועה, כיתהספר החיל. לכוחני מקצועית השתלמות
יעדים נושא המחשוב. ככיתת והן הרגילה הלימוד בכיתת הן הופעל

ונקבעו סדנאות הועברו האגף יחידות וככל תנופה, השנה צבר ומדדים

הכאה. לשנה יעדים
סקר ערך ה2000, שנת לקראת לשוטר מיוחדת חוברת הוציא המדור
וערך הנהיגה סימולטור את בחן התנועה, שוטרי של רצון שביעות

ככיתה. הלימוד לעומת השוטר של העצמי ללימוד באשר מחקר
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מונעת בנהיגה בהשתלמות טרקטורון, ועל אופנוע על לרכיבה בקורסים

תנועה. עבירות שעברו לשוטרים ואזהרות דו"חות וברישום

דוברות
התקשרות אמצעי עם היומיומי הקשר על אחראית אתץ דוברת

לתאונותדרכים באשר ומידע נתונים הפץת על אחראית השונים,

ריכזה השאר, בין מיוחדים. מבצעים על מדווחת וכן תנועה, ולעומס
"תנועידע".  התנועה אגף בעיתון הטיפול את הדוברת

ובקרה לוג'0ג1'קה .חידת
רכב, בנושאי ולמתנ"א האגף למטה שירות כמתן עוסקת היחידה

ורכש. כינוי

שונים ניהול בנושאי בקרות ומבצעת האגף, תקציב על אחראית היא
השאר, כין ובמחזות). במרחבים אתץ ויחי (מתנ"א השטח כיחידות

טקס ובעריכת התנועה לאגף ספורט יום בארגון השנה היחידה עסקה
אתץ. שוטרי לילידי כרמצווה

וגןכטלוג'ה מכעןור מד1ר
בעזרת הידנית ולאכיפת האוטומטית לאכיפה הקשור בכל מטפל

המדור מהציבור). ופניות דו"חות תקלות, מפעילים, (הכשרת מכשירים
כמשטרתישראל התנועה כנושא חדש מכשור לבדיקת אחראי
האלקטרונית האכיפה בתכנית גם המדור עוסק זו במסגרת ולקליטתו.

"א3".  האוטומטית
כמו שכרות, לבדיקת חדשים מכשירים בקליטת המדור החל השנה

נוסע. מרכב מהירות לבדיקת חדש מכשיר גם

מתנ"א
הבין בכבישים הנעשה כל על אחראית הארצית התנועה משטרת
תל מתנ"א  חדשה יחידה הוקמה השנה במדינתישראל. עירוניים
כביש  כבישיו על האחריות את תלאביב ממחוז תיטול אשר אביכ,

בפיקוח הנמצאים כבישים רצף לראשונה ייווצר וכך איילון, ונתיבי גהה
לדרום. מהצפון מתנ"א

וקהילה מתנדבים יחידת
בשנת מתנדבים. 1,760 מונה והיא כוחה את היחידה העצימה זו כשנה
עבודה, שעות 220,000 מעל אלה מתנדבים תרמו האחרונה העבודה

.1470 של ירידה

ירידה אשתקד, 52,206 לעומת 46,928 ירידה: חלה הנפגעים בתחום גם

נתונים  יו.9געיח תאותת
של הצלחה זה בנושא ניכרת עבודה, שנות כעשרים לאחר , השנה

אשתקד, 643 לעומת איש 545 הארץ בכבישי נהרגו 1999 בשנת ממש: פעילותם עיקר שלמה. שנה למשך שוטר תקני לכ125 בערכן שוות אשר

ובחגים. גי במשמרות שבוע, בסופי

בב'קוח להונאה הארצית היחידה
שנת סוחף לקראת הוקמה היחידה
העיקרית כשמטרתה הקודמת, העבודה

לגבי אמינים לא דיווחים צמצום היא
מענה ומתן בתאונותדרכים מעורבות

בסדרי פגיעה של הפליליים להיבטים
למיניהן המרמה בעבירות ומשפט שלטון

הביטוח). חברות כלפי (בעיקר

רכה, הצלחה השנה הייתה זו ליחידה

למתמטיקה, מורה בחשיפת השאר כין

עורך גם כמו תאונתדרכים, ביים אשר

סטודנט לבנו, חלופי נהג מצא אשר דין,

והיה רישיון ללא שנהג למשפטים,
בתאונה. מעורב

העיקרי לתא1נ1חהסיבה 1999ת 
.

מסה"כהסיבה אחת
הסיבות

מסה"כ אחוז
לקטלניות הסיבות

30/0 רווח שמירת 130/0אי

מהנתיב 120/0170/0סס"ה

קדימה זכות מתן 100/040/0אי

עצור לתמרור ציות 90/020/0אי

קדימה זכות לתמרור ציות 90/020/0אי

נכונה לא 030/0/ם9פנייה

לרמזור ציות 90/050/0אי

תל הולך 50/0130/0התנהגות

תל להולך קדימה זכות מתן 40/060/0אי

40/0140/0מהירות

הבק'חות יחידת
שוטרי של בבטיחותם עוסקת זו יחידה
דפוסי לשיפור ופועלת משטרתישראל,
השנה טיפלה היחידה שלהם. הנהיגה

מבצעית, בנהיגה באימון שוטרים באלפי



הבז1<1י במגזר מ0וגה, ר*קונה תנועה. מתנדבי חידת

לתחזיות עלויות), (כולל הצרכים את המבהירה עבודה, חוברת

מיליון מ4 למעלה ועד מיליון מ2.8 תיירים: הגעת של שונות

והסדרי חנייה כמגרשי קטנים בפרטים עוסקת זו תכנית תיירים.
זמנית חדסטריות  ארציים תנועה ובהסדרי מקומיים, תנועה

פרטיים. לכלירכב העתיקה העיר וסגירת הבקעה בכביש

המבהירה לשוטר, מיוחדת חוכרת הוציא אנוש משאבי פיתוח מדור
זה. כתחום חובותיו את לו

תנועה זו"חות יימחקו לבל זה, בתחום גם נערך אתץ  2000 באג .
המשטרה. ממחשבי

האתר פתיחת ועם בנושא, היערכותו את סיים האגף  אינטרנט .
אוטומטיים דו"חות על לערער המדינה אזרחי יוכלו המשטרתי,
 המטפלת ליחידה ישירות תועברנה הפניות זו. מדיה דרך גם

שבתו"פ/את"ן. הצילום מעבדת או המרחבית אתץ יחידת

כל צוידו אתץ, של והבקרה השליטה ממערך כחלק  איתותים .
לדעת ולמפקדים למשל"ט המאפשרים כאיתורנים, מתנ"א ניידות
בהגעת זמן לקצר ניתן זו כדרך ומתי, היכן נמצא, מי רגע ככל

הקרובה הפנויה הניידת את המשל"ט הפניית תוך לאירוע, ניידת
כיותר.

ו130/0 בהרוגים  %24) העירוני בתחום הן ניכרת הירידה .%10.1 של

בנפגעים).  ו30/0 בהרוגים  80/0) הכיןעירוני בתחום והן כנפגעים) 

אשתקד, 199 לעומת 165 רגל, הולכי בהרוגים השנה חלה ניכרת ירידה

.170/0 של ירידה

מבצעים מד1ר
בין תיאום תוך האגף, של המבצעית הפעילות את ריכז מבצעים מדור

הביןעירוני. ובתחום העירוני בתחום השונות, היחידות

של המשחנים ששת העברת ספק ללא היה השנה המרכזי המבצע

מתנ"א שוטרי עמלו בערב שישי ימי שישה במשך החשמל. חברת

זוכים שהם תוך הארץ, של לאורכה הללו המשחנים את והעבירו
מאידך. ולברכות מחד לגידופים

נוספות, לערים בטוחה" "עיר פעילות הורחבה העירוני כתחום
שכה כצפון, האוטובוס תאונת לקחי לאור כשטח. ניכרות והתוצאות
רבים, לכלירכב תקינות בדיקת מבצעי אתץ ערך איש, 17 נהרגו

מהכביש. הורדו מהם רכים ומשאיות. אוטובוסים בהם

נ01פ1ת פע'ל1'1ת
התנועה. אגף עכור ונבנית ההולכת תנועה דו"חות מערכת  דו"תן .
ובחודש יחידות, כמספר פיילוט להיערך מתוכנן 2000 מרץ בחודש

מבצעית. בעבודה נוספות כיחידות להתפרס המערכת אמורה יוני

התחבורה משרד עבור והכין זה, בנושא נערך אתץ  המילניום .
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1999  דרכים בת<ז1נ1ת מעורבים עיקריים רכב 10גי

פרטי

26,878

משאית מסחריאוטובוס ורכב "י01110
7,345 1,694

מונית
1,488

אופנוע
3,622

■קטלני
ם

■קל

תא1נות סה"כ

רגל ה1לכי והנפגעים התאונות התפלגות
מחתות עפ"' העירוני בתח1ם

1^■

ת"א רובלים דרום מרכז מחוז

ם פצועים רגל הולכי
הרוגים + ק^ה
רגל הולכי עם תאונות



(אג"ת) 1אד1;1ן תכטן אגף
(תוא''ר) ואת1ן תכטן מחלקת

והקצאת התקינה בתחום המשטרה משאבי לתכנון אחראית המחלקה
היחידה עוסקת כן כמו וכוי. נשק קשר, מכשירי הרכב, בתחום אמצעים
הנדרשות ארגוניות, בדיקות בביצוע במשטרה, הארגוני התכנון בריכוז
מושכלת ובהקצאה העבודה תהליכי בשיפור התפקוד, ייעול לצורך
יחידות של להקמתן תכנית גיבוש גם נמנה תפקידיה בין משאבים. של

בנוסף, שלהן. הארגוני והמכנה תפקידיהן ייעודן, קביעת משטרתיות,
במשטרת ופריסה תשתית תכניות של הכנתן את המחלקה מרכזת

ושל ש"י מחוז של מחדש ארגון טכנולוגיות, מנהל (הקמת ישראל
של מחדש ארגון נתב"ג, ויחידת חיפה תחנת של וכן תלאביב מחוז

מערך פיתוח וכמרחבים, במחוזות ימ"רים הקמת בארו"ק, חקירות מחי
מערך הקמת מחוזיות, הונאה יחידות הקמת התפר, כקו בעליחיים

בתימעצר שיפוץ באמ"ש, ושחרורים פרישה מרכז הקמת מש"קים,
ועוד). אדמה רעידות נגד מבנים חיזוק לעיקוב, בי"ס תכנון והרחבתם,

'פ"ה
המשטרה", "הוראות של לגיבושן המטה עבודת את מרכזת היחידה

באישור הכללי, המפקח שקובע המשטרה, לעבודת העקרונות שהן

לעבודת כללים שהן הארצי'/ המטה "פקודות ושל הפנים לבטחון השר
הכללי. המפקח שקובע המשטרה,

המיושנות הקבע פקודות החלפת של תהליך נמשך 1999 בשנת

בשנה שבוצעו ארגוניים שינויים בעקבות עדכניות. מטא"ר בפקודות
ובפסיקה כחוק שינויים ובעקבות המשטרה", "הוראות עודכנו זו,

מטא"ר פקודות גובשו המשטרה, במדיניות ושינויים בתיהמשפט של

קיימות. מטא"ר לפקודות עדכונים וגובשו חדשות

משטרתישראל" "פקודות פרסום לקראת בהיערכות המשיכה היחידה

סיום עם טקסטואלי. מידע אחזור של כשיטה האינטרנט, כרשת

תדפיס האישי במחשב לקבל שוטר כל יוכל ,2000 שנת בסוף הפרויקט,
יחידות בכל המטא"ר", ומ"פקודות המשטרה" מ"הוראות אחת כל של

המשטרה.

תקציבי תכנון מדור
במכלול 1999 בשנת תקציבי תכנון מדור טיפל ייעודו, כמסגרת
השוטף, וניהולו משטרתישראל של התקציב לתכנון הנוגעים ההיבטים
מוקדי לאיתור עמ"טים בהכנת מרכזיים כפרויקטים עיסוק לצד

שונים, בנושאים כלכלי יעוץ ובמתן במשאבים וחיסכון התייעלות

תקציביה על המשטרה משאבי ניהול על אחראי ותכנון ארגון אגף

ותקניה.
שלה. המידע מאגרי על וכן שכה והטכנולוגיה הקשר מערכות עיקר

לטווח משטרתישראל של והתכנון המטה עבודת את מרכז האגף

לתכנון והתשתיות הכלים פיתוח על ומופקד הארוך, ולטווח הקצר

נתונים מתן על וכן והטכנולוגיה המידע מאגרי פיתוח על ארגוני,

לגיבוש האחריות האגף על מוטלת בנוסף, וניתוחם. סטטיסטיים
בהן הטיפול ריכוז הארצי", המטה ו"פקודות המשטרה" "הוראות

ופרסומן.

אג"ח ר לע>כת
1
העיקר"ם1 הפרו'קלףם

המשאבים ניהול על האחריות העברת  סגור" "משק נושא ייזום .
השטח. ליחידות

ומערכות המשטרה כלל של לעיונה תיאום ועדת  "2000 "באג .
מחשב. משובצות

טכנולוגיות. מנהל הקמת .
משטרת כנציג אג'ית ר' סי השתתפות  הבטוח המעבר מו"מ .

הפלסטינים. עם במו"מ ישראל

(ית"א) א0ל1רגוגי לתכנון היחידה
הארגוני השינוי לתהליך השלישית היישום שנת הייתה 1999 שנת

במשטרתישראל. האסטרטגי

לחזק במגמה נקבע ובביצוע כתכנון האסטרטגי התהליך של ייעודו

ה"קלאסיות" השיטור בעיות עם בהתמודדותה המשטרה יכולת את
("האיזון מתמשך בטחוני איום תחת גם והעבריינות, הפשיעה בתחומי

האסטרטגי1').

בנושאים המטח עבודת בהנעת עוסקת אסטרטגי לתכנון היחי
לקבלת הנוגעים מהשלבים החל הבכיר, הפיקוד ע"י שסוכמו מערכתיים

כפועל. להטמעתם ועד ההחלטות

ביניהם הבכיר, הפיקוד לסגל כינוסים היחידה ארגנה 1999 שת במהלך
ושני עתידיים" יחוס "תרחישי לניתוח דויומית אסטרטגיה סדנת
ומדדים יעדים עפ"י (העסקי) הניהול שיטת בנושא ספ''כ כינוסי

וכקרתה. (יעמ"ד)

פיקוד לרמות וסמינרים כינוסים סדנאות, 126 בוצעו 1999 במהלך

איש). 930 אלו בפעילויות חלק לקחו (סה'יכ המשטרה כיחידות שונות



ו0קק'0ק'קה ביצועים לחקר המחלקה
התכנון בריכוז ארגוני, לתכנון ותשתיות כלים בפיתוח עוסקת המחלקה

וניתוחם. סטטיסטיים נתונים מאגר ובפיתוח שנתי הרב

הרבשנתית התכנית לגיבוש המטה עבודת את ריכזה המחלקה .
והדגשים המגמות העקרונות, כסיס על ישראל משטרת של

תכנית גם גובשה זו במסגרת האסטרטגי. התכנון שהתווה
שעיקרה ישראל), (ערביי הערבי במגזר ישראל משטרת להערכות

הערבית לאוכלוסייה הניתנות משטרה שירותי רמת השוואת 

האוכלוסייה. לשאר הניתן השירות לרמת כישראל

נוכחות סיור, (אזורי הסיור במגזר אדם כוח לתקינת מודלים פותחו .
(אתג"ר) רכב בצח"מ (מש"ל), לאזרח שירות במרכזי ובולטות),

ועוד.
מטה עבודת והחלה מז"פ של מחדש לארגון מטה עבודת הושלמה .

\/.א.ס. מאגר הקמת לתכנון
במטרה ,0^11<!0 בחקירות תעדוף ניסוי את ליוותה המחלקה .

השלכותיו. ואת הניסוי הצלחת מידת את לבחון
ככלל הערבי במגזר רכב גניבות כגון תופעות של ניתוחים בוצעו .
אלימות עכירות החדש, המעצרים חוק הערכת כפרט, וכטייכה

סיווג של בנושאים בקרה מדגמי הוכנו שוטרים, נגד שבוצעו

לעבודות חיוני חומר הופק ומעצרים; נוער תיקי רכוש, עבירות

וחולון, ראשל"צ בתחנות ה40ק!\'0 תהליך ניסוי כהערכת מטח
משולב". "שיטור ניסוי ובהערכת

ממוחשב מיפו'
המיפוי כתחום משמעותית דרך פריצת התרחשה 1999 בשנת
מערכות שתי פיתח סטטיסטיקה מדור .($01) הממוחשב
ממוחשבות מפות גבי על סטטיסטי מידע להפקת אינטראקטיביות

גדולים: פרויקטים כשני

יכולת מתן הכולל ה015, מתחם הקמת הושלמה האינטרנט, בפרויקט
ומגוונים, רבים בחתכים ותאונותדרכים פשיעה אירועי לתשאל לאזרח

מגוריו. באזור המצב תמונת את המציגה מפה ולקבל
גיאוגרפית, מידע כמערכת ה015 מתחם הוקם הקומפסטט כפרויקט
מזרה המערכת המפכ"ל. דיוני במסגרת הקומפסטט כתהליך התומכת
המבוססים עבודה, כלי להעניק במגמה בשטח הקצה משתמש רמת עד

ההחלטות. למקבלי גיאוגרפית מצב תמונת על

קומ09קג1
הקומפסטט מערכת את הסטטיסטיקה מדור פיתח 1999 שנת כמהלך

של השונים הפעילות מתחומי רב סטטיסטי מידע איחזור המאפשרת

תאונותדרכים פלילי, זיהוי אדם, כוח מודיעין, (פשיעה, המשטרה

עדכון משטרתישראל, משאבי לחלוקת תקציבי פורם דיוני ביניהם
"משק מתכונת הרחבת התקציב, ביצוע על ובקרה (התייקרויות) תקציב
מסגרת קביעת וחסכון, התייעלות תוך הארגון, משאבי להקצאת סגור"

("גזירות" תקציב בקיצוצי טיפול ולפריסה, לבינוי רכשנתית תקציב
נושאים וריכוז 2000 לשנת השנתית העבודה תכנית הכנת האוצר),

חוץ. גורמי ע"י המתוקצבים

ה^רצ' ההדרכה מרכז
כיתשמש, באזור שיבנה משטרתישראל, של הארצי ההדרכה מרכז

ההדרכה צרכי על לענות נועד אשר וחדשני, היקף רחב פרויקט הינו
המרכזי ההדרכה מתקן הבאות. השנים עשרות למשך המשטרה של

המכללה ואת בשפרעם ולקצינים לשוטרים כיתהספר את יחליף

וההשתלמויות. ההכשרה פעילויות מכלול את וירכז ב"נעורים",

מתקדמים, הדרכה ואמצעי שיטות יישום תוך ההדרכה, מתקני ריכוז

לשם הנדרשת, באיכות אדם כוח פיתוח למשטרתישראל יאפשרו

האלפיים. שנות אתגרי עם התמודדותה
סיום. בשלבי מצוי והוא בתכנון, התקדמות חלה 1999 בשנת

עם הנדרשות פעילויות מגוון בוצעו הסטטטוריים האישורים בתחום

היתרים קבלת לצורך השונות, הרשויות ועם הממשלתיים המשרדים
כאתר. העבודות ביצוע ולתחילת הקרקע ייעוד לשינוי

שקל. מיליון כ300 הוא הפרויקט לביצוע הנדרש השנתי התקציב



 קכנ1ל1ג"ם אמצעים פיתוח מחלקת
מפא''ק

לצרכים וטכנולוגיות אמצעים פיתוח הוא המחלקה של העיקרי יעודה
בתחום עוסקת המחלקה משטרתישראל. של המבצעיים
ונשק. מיגון  המכניקה וכתחום ואלקטרואופטיקה, האלקטרוניקה

עיקריים פתיקלףם
דיגיטלית רמזור מצלמת של פיתוח התחלת מגל, רובה פיתוח סיום

יפת), (פרויקט ביפו יפת ברח' מצלמות מערכת תכנון ,(?£0 (ביצוע

מעצר להארכת מערכת תכנון בשטח, לפריסה טרמית מצלמה שיפור

ניסויים ביצוע מיגון, לאפודי איכות בדיקות וידאו), (ויעוד אלקטרונית
סיום (ס1^\), תעבורה תקנות לאכיפת ממוחשבת וידאו כמערכת

פלסטי למגן אפיון לספינות, תאורה אמצעי אפיון לחבלן, קסדה פיתוח
עתידית. משטרה גדר פיתוח סיום שמירה, מגדלי למיגון אפיון שקוף,

ה<1לקקר1ניקה הקעור, מחלקת
1המ'ח^1ב

עיקריים פחיקלןים
אזעקה/גילוי מערכות ואבטחה, קשר תשתיות משל"טים, תכנון
טלפון מילואות בניית טכניות, ביקורות בטמ"סים, טיפול והתרעה,
בכלירכב, קשר ציוד התקנות חפ"קים, בניית ציוד, תחזוקת ואלחוט,

מפעילי קורסי תכנון השטח, ביחי ובקורת ניפוק אחסון, מערכות, רכש

תוספת  גל רב  הקשר מערכת שידרוג מחשב, של בסיסי ותפעול קשר

יכולת והוספת מכשירים החלפת מערכת, מרכז ממסרים, קשר, אתרי
המביאה חדשה, קווי קשר מערכת  יובל מערכת הפעלת מיחשוב,

רישום לנושא מכרז הכנת  שיחות רישום מערכת בעלויות, לחיסכון
תקשורת תשתית פריסת של אופטימלי לתכנון שיביא טלפון, שיחות

תאימות בשילוב (מיכל) המברקה מערכת שידרוג ולחסכון, טלפונית
.2000

לניתוח גרפים טבלאי, מידע לקבל ניתן המערכת באמצעות ועוד).

עומדת הקומפסטט מערכת ממוחשבות. מפות וכן ומגמות תופעות
המחוז המרחב, התחנה, מרמת הרמות בכל השטח יחידות לרשות
של פעילותם תחקור בעת מפכ"ל בדיוני משמשת וכן מטא"ר, ואגפי

התחנות. מפקדי

המסקרה גץל הא'נקתק <זתר
ישמש האתר המשטרה. של הרשמי האינטרנט אתר הוקם 1999 בשנת

ניתן האתר באמצעות האזרחים. עם לדושיח חדש תקשורת כערוץ

תהליכים לייעל גם כמו לאזרחים הניתן השירות את לשפר יהיה
המשטרה. בעבודת

הכולל לאזרח, שימושי מידע המשטרה, אודות כללי מידע יכלול האתר
ומערכות מידע מערכות וכן רבות והנחיות משטרה יחידות של כתובות

סטטיסטיים. נתונים לתחקור אינטראקטיביות

(מרק) קכנ1ל1גיות מ'נהל ^
לפיתוח כאחריות הנושא טכנולוגיות, מינהל הוקם השנה במהלך
ואלקטרוניקה קשר במערכות טכנולוגיים באמצעים מידע מערכות

בהם. השוטף ולטיפול עתידיות וטכנולוגיות

והמינהל האיכות, בתחום מקיפה מטה עבודת בוצעה 1999 שנת במהלך

.9001180 הבינלאומי בתקן הוסמך
קשר מידע, מערכות תשתיות פיתוח תחומי את מאחד המינהל
תחזוקה שירות, כולל והקשר, המחשוב תפעול טכנולוגיים, ואמצעים

והדרכה.

פל"א פרויקט את למנות ניתן 1999 בשנת שבוצעו הפרויקטים בין

"דולפין" פרויקט נעדרים, פרויקט תביעות, פרויקט ,(2000 (פלילי

פרויקט המיוחדות), והיחי העיקוב מחלקי למחשוב מערכת (פיתוח

עבודת תהליכי לניהול אינטגרטיבי (מחשוב מחשבת" "מלאכת
ביחידות המערכת (הטמעת סתר האזנות  דיי"ש פרויקט המודיעין),

(מחשוב התנועה דו"חות ניהול  "דותף פרויקט המשטרה),

לאומי משל"ט פרויקט הפיתוח, שלב סוף התנועה) מערך

מחשוב פרויקט ניידות, מחשוב פרויקט ,2000 למעבר

פרויקט העתיקה, העיר  2000 מב"ט פרויקט , תחנות
משרד ניהול קידמה פרויקט אזרוח, פרויקט בשכר, עבודה

פרויקט הפעלה, בסיסי ניהול  1 משא"ז פרויקט ממוחשב,
חדשים, שוטרים של והגיוס המיון בשלבי טיפול  גישה

קבלת  אזרחים לשימוש אינטרנט אתר  אינטרנט פרויקט
טקסטואלי, מידע אחזור  אח"ז פרויקט ושירותים, מידע

מתקדמת, נתונים תקשורת רשת פריסת  טלי פרויקט
רשב"ג מערכת ופיתוח טיפול  2000 רשב"ג פרויקט

גבולות). (ביקורת

;#^



(אמ"ען) אטען מעןאבי אגף
אשר נוספים, אנשים ל215 פרישה כמסגרת או מחדש שיבוץ במסגרת 1גי01 (ץוןן

2000י שנת כמהלד בפיעל תפקידים את יפני למעשה לכלל ראשוניים מיון תהליכי עכרו לגיוס מועמדים 40000 .
)*1ל1"^( ל1דיני11~1 1^י0ש 1"31נ1| מתאימים. בלתי נמצאו מהם %40 במשטרתישראל. התפקידים

מערך סינכרון של תהליך להוביל שמטרתו עבודה, צוות הוקם . 929 השתתפות היהודי למגזר לגיוס (גיבושון) הערכה במרכז .
מועמדים.

ארצי 90ווג1 יום

בחינת ההכשרות, לפוטנציאל תחזיות עריכת באמצעות ההכשרות,
מותאם. אימון גרף ובניית השונים לקורסים גולמי פוטנציאל

השנתית העבודה תכנית בתכנון מסייע ככלי תחזיות נערכו .
בשיגור קורסים, לפתיחת בתיהספר בהיערכות וכבנייתה,

וכוי. במועד הסגל מחלקת ע"י מועמדים

המשטרה, לפקודת החוק תוקן  שירות ותקופת ניסיון תקופת .
צוות שנים. חמש בנות שירות ובתקופות ניסיון בתקופת הדן

אופן ייבחן שלפיהן מידה, אמות וקבע תהליך, מיסד העבודה
השירות. ובתקופת הניסיון כתקופת המשטרה איש של תפקודו

הממשלה ה115לרא9ן1ת לכנ0ת הבחירות
לשוטר", הצבעה "תעודות באמצעות שוטרים להצבעת ההליך הסדרת

צבאית או אזרחית קלפי בכל לבחור משטרתישראל אנשי לכלל איפשר

הארץ. ברחבי

השתתפו ייחודיים, לתפקידים המכוונים המיון תהליכי כמסגרת .
עיסוקים. ניתוח בסיסי על הערכה, במרכזי מועמדים 360

משטרה. אנשי 1,247 גויסו 1999 בשנת .
.22.420/0 הנשים מהוות המשטרה אנשי מכלל .

מועמדים. 315 חלק לקחו (גיבוש) זוטרה לקצונה הערכה במרכז .
מהמגזר רפ"קים 96 חלק לקחו בכירה לקצונה ההערכה במרכז .

הייעודי.

קידום
מאגר באמצעות קידום על החלטה לצורך אחיד בסרגל שימוש נעשה

סנ"ץ כרמת לתפקידים קצינים 138 מונו הכול בסך הארצי. הקצינים
מקדם. לתפקיד ו75 רוחב לתפקידי 63 מתוכם ניצב, עד

אדם סח וי10ת
והדרישות משטרתישראל של הכוללת האסטרטגית התכנית במסגרת
פינוי לביטול. תקנים 1,230 השנה במהלך סומנו ,2000 כשנת לקיצוץ

ארגוניים כלים באמצעות נעשה לביטול המיועדות המשטרות מאיישי
וכוי). פרישה עידוד ויחידות, תפקידים כין אדם כוח (ויסות

פתרון, נמצא כן, כמו איש. 354 מתפקידם פונו 1999 שנת במהלך



והסברה חינוך
בעבודת האתיקה בנושא סדנאות 90 נערכו  מקצועית אתיקה .

משטרה. אנשי

האדם זכויות בנושאי חינוכיות פעילויות 62 נערכו  השוטר רמות .
לימודיים, סיורים רבתרבותית, בחברה חיים הדמוקרטיה, וערכי

ועוד. במשפחה, אלימות

ב9תן וקיפול עףתת תנא'

פעילות, תוספת זכאי רשימת עודכנה  מג"ב פעילות תוספת בחינות
ירושלים. מג"ב לשוטרי גם לחימה תוספת מקבלי אוכלוסיית והורחבה

אכדען מונחי סילון
החיונית אחידה, ארגונית שפה ליצור שמטרתו מונחים, מילון פורסם

ביןארגוני. תיאום ולצורך ומשימות יעדים קביעת לצורך

אמ"ג^ הודעות
בנושאים שגובשה למדיניות ביטוי הנותנות אמ"ש, הודעות 37 פורסמו

האדם. כוח כתחום השונים

(אורז) גןק0ג11אלי מידע אחזור פרויקגן
אמ"ש. הודעות למיחשוב הפרויקט יישום החל

הדרכה
והלמידה השנתיות ההשתלמויות פיתוח על דגש הושם העבודה בשנת

השתלמויות. שבע פותחו השנה במהלך העצמית.
החלטות קבלת כנושא ממוחשב למידה אתר נבנה  עצמית למידה .
העיכוב סמכות בנושא לומדות בפיתוח ונמצאות ממונע, במרדף

צו. ללא המעצר וסמכות
מ למעלה הכולל ארציים למבחניידע מאגר נבנה  ידע מבחני .
"ברקת" במערכת שאלות מאות להרצת ניסוי נערך שאלות, 1600

מערכת לרכישת מרכז הוכן לקחים, והופקו נבחנים מאות על

המבחנים. והרצת ידע לניהול ממוחשבת
ההכשרה מסלולי עפ"י הקורסים התקיימו השנה במהלך  קורסים .

להכשרות. יצאו משטרה אנשי 2880 החדשים.

משטרה אנשי 8,773 הוכשרו השנה במהלך  מבצעית כשירות .
לשימוש הוכנס ייחודיות. אימון ובתכניות קורסים במסגרות

.0.30 מג"ל רובה המבצעי המערך

שולב הלקחים והפקת תחקיר הטמעת תהליך  ארגונית למידה 0
ובמכללה. במלמ"ש הלימודים בתכניות

האדם. כוח למערך מקצועיים קורסים שני התקיימו .

ה9וכלה
המשטרה בסיוע גבוהה להשכלה במסגרות למדו 1999 שנת במהלך .

משטרה. אנשי 1,174

ממג"ב וקצינים 1999 מרץ מחזור  ייעודי קצינים קורס בוגרי 35 .
מוסדות במספר ראשון לתואר אקדמיים לימודים במסלול שולבו

גבוהה. להשכלה

גמר תעודת לרכישת מרוכזות לימודים מסגרות התנהלו  תג"ת .
משטרה. אנשי ל164 (תג"ת) תיכון

המדוברת. הערבית השפה להקניית הפרויקט נמשך  ערבית .
אנשי 60 בו והשתתפו לימוד, מסגרות בשלוש נערך הפרויקט

משטרה.



ובחללים בנפגעים הג1'פ1ל
מיון כחדרי הניתן רפואי, טיפול למימון קופ"ח עם הסדר הושג .
ההחזר תהליכי את פישט ההסדר כתפקיד. שנפצעו משטרה לאנשי

למשטרת כספי לחסכון והביא הארגון, וברמת הפרט ברמת הכספי

ישראל.
והוכן  תפקידו מילוי בעת שנפצע לשוטר מידע חוברת הופקה .

לנפגעים. טלפון/טלוויזיה הוצאות החזר נוהל

מקמעת
מעורבותם בשל מהשירות השנה פוטרו משטרה אנשי 79  פיטורין .

ותפקודיות. משמעתיות בעיות וכשל עבירות כביצוע

כעבירות מעורבותם בעקבות הושעו משטרה אנשי 15  השעיה .
של כמעמד משטרה אנשי 35 היו 1999 שנת בסוף קלון. עמן שיש

מושעים.
לצהי'ל, הוחזרו חובה שוטרי 55  חובה בשוטרי מנהלי טיפול .
שח"מ). 2 (מתוכם פליליות עבירות בביצוע מעורבותם בשל רובם
ע"י לבג"ץ עתירות 18 הוגשו השנה  לכג"ץ משטרה אנשי עתירות .
בענייניהם שהתקבלו מנהליות החלטות כעקבות משטרה אנשי

נוספת. עבודה אישור אי לקצונה, הסמכה אי פיטורין, בנושא

לשם תיקים 424 ממח"ש התקבלו  משמעתיים אמצעים שקילת .
משטרה. אנשי נגד משמעתיים אמצעים שקילת

1999 כשנת  משטרה אנשי אלימות בנושא המערכתי הטיפול .
פלילי לדין העומדים משטרה אנשי במספר עלייה מגמת נרשמה

בסה"כ כדין. שלא בכוח שימוש של עבירות בגין משמעתי, ולדין

.1999 בשנת לדין והמלצות החלטות 213 ניתנו

הנוגעות ההוראות של בחינתן הושלמה השנה במהלך  יחיד דן .
מעוגנות שאינן כמשטרתישראל המשמעתית השפיטה להליכי

כחקיקה.

רפואה חירותי
קוימו חובשים. טיפולי ו85,000 רופאים טיפולי כ42,000 התבצעו .
לעצורים. ניתנו רפואיים טיפולים ו55,000 רפואיות ועדות 170

המביא הור"מ, בהליך שינוי בוצע  משטרתית) רפואית (ועדה ור"מ .
החלטה. לקבלת עד ההליך לקיצור

במתכונתו לפעול החל המלר"ת  המלר"ת מיחשוב פרויקט 0
משטרה, לאנשי הניתן השירות איכות את לייעל במטרה החדשה.

הנבדקים. מספר את ולהעלות
משטרתיים. מבצעים ככ200 רפואי סיוע ניתן  במבצעים סיוע .

כיחידות. תברואה כבקרי חובשים הוסמכו  תברואה .
תברואה חוליית והוקמה בנושא קרפ"ר הוראת פורסמה במקביל

ארצית.
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*יל01>1ר]נ'ה בסגוגווה. ו9ו<וה נו'רותי

הקידום, הסיווג, הנחיות את המרכז שח"מ, רמ"מ ופורסם נבנה

שח"מ. חיילי של והתגמול ההכשרה

רווחה
לנופש. זכאותם מימשו המשטרה מאנשי %81  תקציבי נופש .
הממצאים התקציבי. הנופש ממרכיבי רצון שביעות סקר נערך

במהלך הנופש. מרכיבי מרוב מאד טובה רצון שביעות על מעידים
דתיות. למשפחות ייחודי נופש מחזור כ"נעורים" התקיים השנה
המשפר שיניים, לביטוח חדש מכרז נערך  שיניים ביטוח .
גבוה כספי החזר יותר, רחב כיסוי הביטוח: תנאי את משמעותית

ועוד. יותר נמוכה עצמית השתתפות יותר,



ניהול קצינים, מאגר ניהול  2000 מתכ"א במסגרת פיתוחים .
אנשי יציאת אחר מעקב וניהול כשכרדירה השתתפות אחר מעקב

בחו"ל. למשלחות משטרה
וכן מחשב ומשובצות מקומיות מידע מערכות נבדקו  2000 באג .
למנ"ט סיוע ניתן מנ"ט, להנחיות בהתאם אישיים מחשבים
בתרגיל השתתפות ההסבה, בשלבי 2000 מתכ"א בבדיקת

המערכות. בדיקת לצורך "תקומה"

דת חירותי
עם הפעולה שיתוף ותוגבר חדשות, זק"א יחידות הוקמו  זקייא 0

קיימות. זק"א יחידות
תוך קודש, פינות ו13 כתיכנסת 11 הוקמו השנה  דת ציוד .

הנדרשים. בפריטים וציודן ביחידות הקיים על פיקוח

ה'סלחרי תיעוד
שנים  כ' חלק האירועים" "ספר פרסום  המשטרה מורשת חקר .

"בית חוברת פרסום ;19741998

המציגה משטרתישראל1', מורשת

מוזיאון של התפתחותו את
המשטרה.

ופרידה גץחרור
משטרה. אנשי 507 פרשו 1999 בשנת  לגמלאות פרישה 0

זו. בשנה התפטרו משטרה אנשי 460  התפטרויות .

ארגוני 9'ת1ח
ושמה פסיכולוגיה, יחידת של הארגוני המכנה שתה 1999 בשנת 0

ההתנהגות". מדעי ל"מחלקת שונה

באמצעות השירות נושא להטמעת תכניות נבנו  השירות יעד 0
ובניית שירות בנושא סדנאות "שיפור", צוות מחוזיים, כינוסים

במחוזות. הפנים שירות להערכת סקרים
ומדדים, יעדים עלפי העבודה הטמעת הליך החל  ומדדים יעדים 0
במחוזות. ותמיכה אמ"ש מחלקות לכלל יעדים תכנית בניית שכלל

בתנופה". "מנהיגות  ה"קומפסטט" תהליך ליווי .
להובלת מפקדים הכנת כלל הליווי  ה"גייטינג" מודל ליווי .
ומפקדים שוטרים של עמדתם על מצב הערכת התהליך,

הניסוי. ולהצלחת להתקדמות

וסקרים מחקרים
תהליכים הטמעת להמשך השלכות יש שלהם ומחקרים, סקרים נערכו
מהשירות, רצון (שביעות במדיניות ושינויים התאמות וביצוע ארגוניים

ועוד). ארגוניים לשינויים כנוגע עמדות ארגוני, אקלים

מחקחב
באמ"ש העבודה תהליכי אופיינו השנה במהלך  "לב" פרויקט .
ליישם במטרה סדנאות, וקידום ריאיונות באמצעות מנ"ט, בסיוע
התפעולי. הניהולי הדרג את שתשרת אינטגרטיבית, מחשוב מערכת

המלר"ת. של המחשוב מערכת ייעול תהליך החל  המלר"ת מחשוב .
הרפואי התיק לניהול ממוחשבת מערכת פותחה  "מירב" מערכת .

העצור. של

מערכת לבחינת מקיפה עבודה נעשתה  המשמעת מערכת .
לשיפורים המלצות ומתן הבעיות מיפוי ,2000 במתכ"א המשמעת

ולשינויים.

השכר נושאי שילוב לבחינת עבודה צוות הוקם  שכר נושאי .
.2000 במתכ"א אינטגרטיבי באופן



(את"ל) ל1גי0ג1ית תמיכה אגף
מתקדמות טכנולוגיות בדיקת כולל למשטרתישראל, המתאימים

בכליהרכב. ושילובן

אספקה מחלקת
צ'1ד מחר

רכג'ן איח1ד
חיסכון שיאפשר אחד, גורם ע"י רכש לביצוע מפכ"ל הנחיות במסגרת

מק"ש אתץ אג"ת/מנ"ט, עכור ברכש ציוד מדור החל ברכש, כעלות

וכד'.

אימתי ריהוגן רכע1

זו במסגרת אנוש. להנדסת דגש הנותן ריהוט, ברכש יצא ציוד מדור

חדש. ריהוט קטלוג יפורסם

חדקים מדים
על הוחלט סיומו, עם שהוסקו והמסקנות שבוצע ניסוי לאחר
העונות מדים חליפות ליצור מנת על הבדים, בהרכב שיפור

השוטרים. לדרישות

חיסוקו מדור
עד סופקו מתוכם מג"ל. רובי 1094 נרכשו  מג"ל

למשטרה. רובים 302 כה
רובי 8000 לתעש נמכרו  אין'1 מכירה/"טרייד
אין" "טרייד במסגרת עוזי תמ"ק ו2000 קרבין

מג"ל. רובי לרכש

סזון מד1ר
המטבחים מרבית הופרטו  מטבחים הפרטת .

תלאביב, מחוז מטבחי למעט במשטרתישראל,
זה תהליך ועזה. איוי'ש מגייב ויחי צפוני מחוז

התייעלות בצד הכלכלה רמת לשיפור הביא
וחיסכון.

רכש תוך במבצעים, הכלכלה רמת שופרה  במבצעים כלכלה .
גדולים. למבצעים אזרחי מספק מוכנות מנות

מוצרי ברכש במזון הסגור" "המשק שיטת הורחבה  סגור" משק .
להתייעלות תרמו אלה פעולות צה"ל. באמצעות שלא מזון

ביחידות.

ביצוע תוך ביחידות, הבקרה הועמקה  תברואתית/תזונתית בקרה .
בתחום. לעוסקים הדרכות

מג"ל רובה

תחבורה, מחלקת ומכירות, רכישות מחלקת  מחלקות ארבע באגף

לוגיסטי, מיחשוב  יחידות וארבע הבינוי ומנהלת אספקה מחלקת

בקרה. ופיקוח כלכלי ניתוב מטה, שירותי

העיסוקים ע'קר
ופיקוח המשטרה יחידות לכל הלוגיסטיים השירותים מתן ארגון .

עליהם.

משטרתישראל. של והרכש הלוגיסטיקה מערך ניהול .
והפיקוח אספקתו מזון, ניפוק לרבות הכלכלה, שירותי מערך ארגון .

הגשתו. ועל הכנתו על

לתחזוקתו. ואחריות המשטרתי הרכב צי ניהול .
נקיטת לרכות משטרתישראל, מבני ולתחזוקת לכינוי אחריות .
הנכסים לניהול אחריות וכן תשתיות, ושיפור חיסכון אמצעי

משטרתישראל. של ומכנים) (קרקעות

(מררמ) ומכירות רכ'גץות מחלקת
לרבות ומגוונות, רבות איכות פעולות במרו"מ בוצעו 1999 כשנת .
מול טיפול מכרזים, במבנה כולל שיפור חשכ"ל, מול היערכות
ברמת משמעותי לשיפור הביאו אלו פעולות וכיו"ב. ספקים
משטרת מחלקות כל בהוצאות ולחיסכון מרו"מ של השירות

ישראל.

.9002150 איכות לתקן הוסמכה המחלקה .
הזמנות (חשבוניות, הרכש הליכי מרבית מחשוב 1999 בשנת בוצע .

באינטרנט). רכש מכרזים,

תחבורה מחלקת
המשטרתי הרכב צי .9002180 איכות לתקן הוסמכה המחלקה .

וקטנועים. אופנועים ו400 כלירכב 4,000 מנה 1999 כשנת

יעדים עפ"י לפעול והחל בעבודה, התייעל הרכב תחזוקת מערך .
בסדנאות הרכב שהיית רמת של מתמדת בחינה תוך ומדדים,

אזרחיים. ובמוסכים המשטרה
צי תחזוקת של ממוחשב בפיקוח החל הסדנאות ממערך 0/ם80 .

הרכב.

מהמתקדמים טכניים ובאמצעים מחשוב באמצעי צוידו הסדנאות .
ביותר.

משאיות). 7 הופרטו כה (עד המשאיות הפרטת הליך נמשך .
כלירכב לאפיון יותר טוב מענה מתן לצורך רכב, מדור הוקם .



עבודה סביבת שיפוץ רכב, מוצגי מגרשי הקמת משטרה, בתחנות מעצר
בתחנות. אח"ק/אמ"ן הביטי ל1נהלו1

השלמת רמלה, משל"ט, ימ"מ, מכבים, עיירות,  פרויקטים על פייווח ע"י 9001 180 איכות לתקן הבינוי מנהלת הוסמכה 1999 בשנת
ועוד. כביר אבו ביתמעצר שיפוץ הישראלי. התקנים מכון

מקה עו'חתי יחידת
טקסים/כינוסים 31 נערכו השנה במהלך  וכינוסים טקסים .

שקל. 210,0003 של כעלות

מטא"ר תחזוקה עובדי ע"י פרויקטים 11 בוצעו  בבינוי פרויקטים .
שקל. בכ325,000 הנאמד בסכום

בכ הנאמד כסכום חיצוניים קבלנים ע"י פרויקטים 21 בוצעו
שקל. 1,037,000

ירושלים. מטא"ר ארכיון של מחשוב נערך  מחשוב .

ר11חה

טיפול שעיקרן: הארצי, המטה לאוכלוסיית רבות פעילויות בוצעו
סכום סה"כ בקשות). 1883) הלוואה בבקשות וטיפול (173) בפורשים

שקל. 8,873,200  ההלוואות

כלכלי לנ'ת1ב 'חידה
0ג1ר" "מקוק

את"ל פעילויות במחוזות הסגור" ה"משק לסל התווספו 2000 בשנת

וכוי). רכב תקן (דלק, מש"ח כ200 של בהיקף

יחסכו ובכך מש"ח, בכ250 יסתכם הסגור" ב"משק האת"לי הסל היקף
למחוזות. יוחזר שיווצר מהחיסכון 800/0 רבים. תקציבים

הרכען איח1ד
הרכש, איחוד כדאיות לבחינת מטה עבודות נערכו 1999 שנת במהלך

והניפוק. האחסנה

הפרויקטים 'חידת
על דגש שימת תוך היקף, רבי פרויקטים תוכננו השנה במהלך

עבודה סביבת ועל חדשני ארכיטקטוני עיצוב על גבוהים, סטנדרטים
מרכז ביתשמש, הדרכה מרכז שבהם; העיקריים ונוחה. מתקדמת
תלאביב, סלמה/מחוז מתחם חיפה, מרחב מטה דגון, בבית לוגיסטי
מלאכי, קריית תחנת שדרות, תחנת בנימין, תחנת אדומים, מעלה תחנת

פאחם. אל אום ותחנת זבולון סדנת

תכנ1ן מהר
משטרה, תחנות (הקמת המשטרה יחידות בכל פרויקטים עשרות תוכננו

ומיזוג). ביוב מים, חשמל, מערכות תכנון יחידות, בפריסת שינוי

נכ0ים מחר
חשמל צריכת של בדיקה בוצעה המשטרה. לשימוש נכסים נשכרו

את לצמצם במטרה המשטרה, יחידות לכל ארנונה ותשלומי מים

מערכת הוטמעה המשטרה. נכסי למיפוי תיקים בעריכת הוחל העלויות.
המשטרה. נכסי

תחזוקה מחר
סקרי עריכת באמצעות "אייס", מחברת חומרים רכש עלויות הוזלת
זמן משך קיצור משטרתישראל. בכל האש כיבוי מערך ניהול שוק,

ביחידות האש כיבוי מערכות התקנת והתקנתם, מזגנים אספקת
והרחבתן.

פיקוח מחר
ותאי בתימעצר שיפוץ ושיפוצם, בתחנות ויומנים משל'יטים הכשרת

010ים להובלת נגרוח הללבניט ליחידת רגב



למ9כ"ל/0מפכ"ל כפ1פ1ת יחידות
ציב1ך תל1נ1ת

והנחיה פיקוח לצורך בקרות 22 נערכו בנוסף שנתית. תכנית עפ"י

הציבור. תלונות קציני של השוטפת העבודה במהלך

הנחיה
השטח יחידות להדרכת הדגשים וניתנו המחשוב, בתחום הנחיות הופצו

תאפשר זו פעילות במחשב. הציבור תלונות מאפייני של מפורטת להזנה
לפעילות הנוגע בכל מערכתית, ברמה לקחים והפקת תופעות ניתוח

הציבור. תלונות מערך

הדרכה
הציבור תלונות לקציני פרטניות או קבוצתיות יזומות, הדרכות נערכו
בשיתוף עיון יום נערך כן, כמו הממוחשבת. המערכת בהפעלת חדשים

האזרח. זכויות בנושא הפסיכולוגיה יחידת

1מדדים 'עד'ם
היחידה לפעילות ומדדים יעדים לבחירת מקיפה מטה עבודת נעשתה
מקסימלים זמן לפרקי מתייחסים שהוגדרו המדדים הציבור. לתלונות
ציבור, תלונות לקחי בנושא פרסומים ולהפצת תלונות, בירור בתיקי
עלידי יבוקרו אשר תלונות בירור תיקי של מינימליות מכסות ונקבעו

היחידה.

פר10מים
מלל ריכוז 1/99 ציבור תלונות לקחי הבאים: הפרסומים הופקו השנה
מחאה" "משמרות בעניין נושאיים דיווחים (רבעוני), תלונות

שוטרים". של נאותה לא ו"התנהגות

דח1פ1ת 1הצע1ת ק10ילת1ת
דחופות הצעות ו132 שאילתות 137 היחידה ע"י טופלו 1999 במהלך

לאנשי התייחסו אשר והפניות, התלונות בוררו כן כמו היום. לסדר
הארצי. המטה לרבות ארציות, ביחידות משטרה

הצ'םר תל1נ1ת קול הארצי המערך פע>ל1ת
בירור, תיקי 2343 הארצי המערך ע"י נפתחו הציבור תלונות בתחום

לא התנהגות בגין ו1024 תפקיד, ביצוע אופן בגין 1319 ' מתוכם
נאותה.

בנושא 1154 מהם בירור, תיקי ב2064 הטיפול הסתיים 1999 בשנת

נאותה. לא התנהגות בנושא ו910 תפקיד ביצוע אופן
בלתי נמצאו ו19.30/0 מוצדקות, נמצאו שבוררו מהתלונות 29.50/0

אחרות. גניזה בעילות הסתיים התיקים בשאר הטיפול מוצדקות.

העוסקת מטה, כיחידת פועלת הארצי במטה הציבור לתלונות היחידה
בכירים, קצינים נגד בתלונות ציבורית, חשיבות בעלות תלונות בבירור

שהתקבלו החלטות על ערר כסמכות ומשמשת שווא מעצר של במקרים

פיקוד עבור עדכנית מצב תמונת במתן מסייעת היחידה השטח. ברמת
היחידות. ותפקוד שוטרים להתנהגות באשר המשטרה,

ע'קר'1ת פע1ל1ת
על שיטתית בקרה ביצוע והשתלמויות, הכשרות שוטפת, הנחיה מתן
בתחומים פרסומים של לאור הוצאה הציבור, תלונות קציני עבודת

להרחבת צעדים ונקיטת משוב למתן כלים ותפעוליים, מהותיים
לפעולותיה בנוסף והשטח. המטה ברמת היחידה עמדת של המחשוב

בקבלת השוטפת פעילותה נמשכה מקצועית, מטה כיחידת היחידה של
או בירור לגורמי והפצתן סיווגן וממוסדות, מהציבור ותלונות פניות

ומתן לציבור תשובות מתן אחר מעקב נערך אחרים. מקצועיים לגורמים
בעררים, טיפול פעולת מתבצעת ציבוריים, ולמוסדות לגורמים תשובות

מרוכז וכן ארציות, ליחידות המתייחסות תלונות, של ישיר ולבירור

בכנסת. המוגשות היום לסדר דחופות ובהצעות בשאילתות הטיפול

המ'דע ח1פ^ ת1ק
חופש על "הממונה לתפקיד מונתה הציבור לתלונות היחידה ראש

.1999 מאי בחודש לתוקף שנכנס המידע, חופש לחוק בהתאם המידע",
בהעברתן ביישומן, למידע, בקשות בקבלת היחידה עוסקת זו במסגרת

שנתי. דו"ח ובהפקת בהן הטיפול אחר במעקב המטפל, לגורם

קחגןרים ^ל א'^''ם פרגן'ם מ0'רת
פרטים מסירת הוא הציבור לתלונות היחידה על שהוטל נוסף תפקיד
מקבלת זו, במסגרת הציבור. מן לבקשות בהתאם שוטרים, של אישיים

לגופו, מקרה כל לבחון ועליה אישיים, פרטים לקבלת בקשות היחידה
המבוקשים. הפרטים את למסור ניתן אם לנוהלים, בהתאם

1ארג1ן תכמן
באופן הופעלו ציבור. תלונות בנושא חדשה קבע לפקודת הצעה הוכנה
תקופתינושאי, דיווח כגון לקחים, ולהפקת למשוב אמצעים שוטף

הציבור. תלונות בנושא משטרה יחידת ופרופיל ציבור תלונות של ריכוז

1ב'ק1רת בקרה
של המקצועית העבודה טיב לבדיקת המיועדות ביקורות, 18 נערכו

מתנהלות הביקורות והמרחביים. המחוזיים הציבור תלונות קציני



ח>£ב1ת
מימן

,^00£88 ל מ10מ#.1$ הוסט שכר מחלקת של המחשב תוכנות %

$¥\0סא1¥. בסביבת לעבודה מעבר תוך
ה תוכנת במקום 0010 המידע איחזור בתוכנת בשימוש הוחל ♦

כה. עד שפעלה 0?71

שכר. ומחלקת מל"מ ע"י כספיות שאילתות פיתוח הסתיים .
הזכאים לשוטרים שכ"ד תשלומי לקליטת תכנית במל"מ הוכנה .

ולחישובם.

לשוטרים המופקות וההודעות ההצהרות בתכנית שיפורים הוכנו .
ולגמלאים.

1בקרה ביק1רת
הבאים: בנושאים ביקורות 1999 בשנת בוצעו החשבות ביחידות

הדואר, בנק עמלות ידניות, המחאות צמצום לספקים, אשראי ימי

מס יובל, מענק וליתומים, לאלמנות הקצבה תשלומי קטנות, קופות
דירה, שכר בנקים, חשבונות העברת לשירות, חוזרים עיקולים, הכנסה,
קנסות, החזר ,50/0 של מדגמית בדיקה חובה, לשוטרי שחרור מענקי

נהלי כתיבת נסיעה, קצובת בשכר, העסקה וליועצים, למרצים תשלום
שוטרים של אישי לרכוש נזק בגין לפיצוי בוועדה ועדכונם. חשבות
הפיצוי סכום .45 ונדחו (%87) 310 בחיוב נענו מהן בקשות, 355 נדונו

שקל. ב75,000 הסתכם הכולל

של הכספית הפעילות מכלול ניהול על מופקדת המשטרה חשבות
 התקציב על מפקחת החשבות הכספים בתחום משטרתישראל.

להוראות בהתאם תשלומים מבצעת והתחייבויות, הזמנות מאשרת
גובה לספקים, תשלומים מבצעת הכללי, החשב והנחיות התקציב חוק
ומכינה החשבונות הנהלת מערכת מנהלת שירותים, ממקבלי הכנסות

וחוץ. פנים לגורמי כספיים דו"חות
מקבלי לכ35,000 השכר תשלומי את מבצעת החשבות השכר, בתחום
ארעיים ועובדים חובה שוטרי גמלאים, שוטרים, ביניהם שכר

שירותים נותנת החשבות כן, כמו משטרתישראל. ע"י המועסקים
המחוזיות. הכספים יחידות דרך השטח ליחידות מידיים כספיים

לערוך ותפקידו לחשב, הכפוף ובקרה ביקורת מדור פועל בחשבות
ועדכונם. נהלים ולהוציא החשבות ביחידות ביקורות

קכר
תשלומי בביצוע חודש מידי שכר מחלקת טיפלה 1999 שנת במהלך
כ11,600 שוטרים, כ20,000 מהם איש, לכ36,600 וגמלאות שכר

חובה. שוטרי וכ5,000 גמלאים

לגמלאות, שפרשו שוטרים בכ500 המחלקה טיפלה השנה במהלך
קובעת, חישוב,משכורת מורכבים: כספיים חישובים בוצעו שעבורם

פניות מאות טופלו כן, כמו מסועוד. חישובי חופשה, פדיון מענקים,
לגמלאות. קודמות עבודה תקופות לרכוש שביקשו שוטרים של

1999 תקציב
שקלים): (באלפי להלן המפורטים ובשיעורים בסכומים המשטרה של הנטו תקציב נוצל 1999 הכספים בשנת

תקציבפיתוחקניותגמלאיםשכרמקורות הכל סך

מעודכן 2,673,919790,574760,26440,0894,264,846תקציב

בפועל 2,718,303796,872708,04737,2044,260,426הוצאה

52,2172,8854,420(6,298)(44,384)גירעון/עודף

הביצוע 101.660/0%100.8093.130/0%92.8099.900/0אחוז

גורמיחוץ במימון תכניות כוללים אינם הנתונים (2 סופיים ואינם 14.2.2000 לתאריך נכונים הנתונים (1 הערות:



ז'1בד1ת
התקשורת, כלי מול שונים במישורים יזומה אינטנסיבית פעילות .
החיובית. תדמיתה ולשמירת במשטרה הציבור אמון טיפוח לשם

רמתם על לשמירה ופנימיות חיצוניות מקצועיות השתלמויות קיום .
הדוברים. של המקצועית

ושאילתות פניות באלפי הדוברות מערך טיפל 1999 שנת כמהלך .
ומסיבות תדרוכים עשרות קיים השונים, התקשורת כלי של

פעילותה על חיוביות ידיעות עשרות של פרסומים ויזם עיתונאים,

המשטרה. של

מחשוב בתהליך השנה החלה הארצי במטה המשטרה דובר לשכת .
למחשב, והזנתן הרבות הטלפוניות הפניות קליטת תוך המשרד,
באתר שוטף באופן הדובר פרק והזנת לאינטרנט הלשכה חיבור

המשטרתי. האינטרנט
שנת של הטכנולוגית בקידמה הדוברות את המשלב זה, תהליך 0
שאיפה תוך הקרובה, השנה במהלך בהתפתחותו ימשיך ,2000

השונים. במחוזות הדוברים בקרב גם ליישמו

הבכיר ולפיקוד למפכ"ל מייעץ משטרתישראל של הדוברות מערך

התקשורת אמצעי עם קשר ומקיים הסברה בנושאי המשטרה של

השונים.

את המפכ"ל, כדובר גם המשמש המשטרה, דובר את כולל זה מערך

את וכן הארצי) למטה הכפופות ליחידות לייעוץ (האחראי צוותו

ובמרחבים. במחוזות הדוברים

העיקר'1ת פע1ל1ת'הם
על התקשורת לכלי שוטף באופן ומדויק אמין מידע הזרמת 0

מדיניותה. ועל המשטרה של פעולותיה
כלי עם שוטף קשר בקיום השונות המשטרה ליחידות סיוע ♦
ותדרוכים עיתונאים מסיבות קיום זה ובכלל השונים, התקשורת

אירוע. וזירות אירועים בסיקור סיוע והגשת
פעילות בעניין התקשורת כלי של ולשאילתות לפניות תגובות מתן .

ושוטריה. המשטרה יחידות

בגףח1ת מחלקת
היחידות תמיכת שמטרתן פעילויות, של שורה ביצוע המחלקה קציני הבטיחות. מחלקת של השלישית הפעילות שנת הייתה 1999 שנת

מקצועיות, דעת וחוות ביקורות סיכונים, סקרי ביצוע זה ובכלל בשטח, בטיחות ניהול של מודל בהפעלת המחלקה התמקדה זו שנה במהלך

לאביזריבמשטרה. בתקציבים סיוע סדנאות, ימיעיון, בטיחות, כינוסי תחקירים,

נושא להטמעת הביאה זו פעילות ועוד. ביחידות שהותקנו בטיחות והוסמכו יחידות מפקדי סגני והוכשרו הודרכו הניהול, מודל עלפי
בנפגעים לירידה וכן בנושא, המודעות ולהעלאת ביחידות הבטיחות

הקודמת. לשנה בהשוואה כ100/0 של בהיקף
בטיחות נאמני והוסמכו הוכשרו כן יחידתיים. בטיחות כקציני

ביחידות. הבטיחות בניהול למפקדים שסייעו יחידתיים,



מעןפלזו "ע1\
1מכר1ים הסכמים

ניהול לרבות מכרזים, בניסוח וסיוע המכרזים בוועדת השתתפות לצד
לביטוח מכרז היתר, בין חוזים, עשרות הוכנו הסכם, לקראת ומתן משא

רכישת קל, מטוס רכישת "לב", לוגיסטית מערכת פרויקט שינים,

,"2000 ב"באג לטיפול משפטי ליווי נתונים, בסיסי מכרז מרכזי, מחשב

מיוחדים, טכנולוגים אמצעים פיתוח בביתשמש, הדרכה מרכז הקמת
הסעדה. שירותי מתן

נזיקין תביעות
תביעות 559 האחרונה בשנה טופלו המשפטית היועצת בלשכת
לאזרחים שנגרמו קלים, לנזקים נוגע חלקן לפיצויים. ודרישות אזרחיות

הקשורות גבוהות, כספיות תביעות גם ישנן משטרתית. פעילות עקב
פחם). אל אום ואירועי אינתיפאדה (אירועי משטרתית לפעילות

ב11עד1ת 1הקתתפ1ת דעת ת11ת
התנהגות בחקירת שעסקו תיקים ב194 טיפלה היועמ"ש לשכת

(פיטורין, בהם לנקוט שיש המנהליים הצעדים בחינת ונדרשה שוטרים,
הדעת חוות בזה). וכיוצא בדרגה הורדה מתפקיד, העברה השעיה,

ולעמידה זה בתחום פה"ק ליישום מידה אמות לגיבוש סייעו שניתנו
הטיפול את במיוחד לציין ניתן זה בעניין שיפוטית. ביקורת בפני

נמרודי. בפרשת המעורבים בשוטרים המשמעתי

בכל המשטרה ליחידות ובע"פ, בכתב דעת, חוות מאות ניתנו כן, כמו

בסוגיות למענה שנדרשו וממסדיים), (פרטיים חוץ ולגורמי המטות
חוות ביניהן משטרתית. לפעילות עקיף או ישיר קשר בעלות שונות,
דוברות בעניין בוועדות השתתפות עסקים, רישוי הפגנות, כענייני דעת
במוצגים, טיפול עירונית, לתחבורה הפיראטי הרדיו הפרעות בחקירה,
ארה"ב, עם הסגרה הסכם פלילי, מרשם המוניים, אירועים רישוי
בכלי נהיגה היתרי מרדף, נוהל מדינות, עם משפטית עזרה הסכמי
חלופות התפר, קו המוני, אסון אירוע מחאה, משמרות משטרתיים, רכב

רווחה. חנויות מעצר,

מקפקי 0'1ע
של משפטי לסיוע בקשות ב521 טיפלה המשפטית היועצת לשכת

תעבורתיים משמעתיים, פליליים, בהליכים לדין הובאו אשר שוטרים,

בהליכים סיוע ביקשו ואשר תפקידם, מילוי במסגרת ואזרחיים
לאחר לסיוע, זכאים נמצאו אשר השוטרים נגדם. שהתנהלו משמעתיים
היועמ"ש, ובהשתתפות הסמפכ"ל בראשות בוועדה בקשתם בדיקת

סיוע. לקבלת הופנו

לפיקוד משפטי ייעוץ מעניק (יועמ"ש) למשטרה המשפטי הייעוץ מערך

עקרונית הכוונה הטעונים בעניינים ולמחוזות המטה לאגפי המשטרה,
עקרונית. משפטית הכוונה הטעונים בעניינים או החוק מבחינת

ע'קר'1ת פע1ל1ת
דיוני במסגרת המשטרתית, הפעולה חוקיות של מתמדת בחינה ♦
תגובות משטרתיים, פרויקטים ליווי שוטפים, במקרים עיון מטות,

וגורמים הכנסת עבודת ליווי אזרחים, פניות לבג"ץ, לעתירות

למשטרה. בהתייחסותם אחרים ציבוריים ממשלתיים

הסכמים כריתת המכרז, בשלבי משטרתיות התקשרויות ליווי ♦
בהם. הכרוכים המשפטיים המסמכים וניסוח

לבג"ץ ועתירת לבתיהמשפט המוגשת תביעות של משפטית בחינה .
משטרתישראל. נגד

שונות. ובוועדות משרדים בין יחידתיים, בין בצוותים השתתפות ♦
ותזכירי טיוטות וניסוח חקיקה, לקראת בהליכים המשטרה ייצוג .

למשטרה. הנוגעים חוק

דגש שימת תוך משטרתיים, ונהלים פקודות בכתיבת השתתפות .
החוקי. היבטם על

מינהליים צעדים לשקילת משטרתיים, הפנים בהליכים שותפות .
זה. בתחום למפכ"ל כללי וייעוץ

לצדק הגםה מקפלן לבית עת'תת
לפעילות המתייחסות לבג"ץ שהוגשו עתירות 512 טופלו השנה במהלך
זהות תעודת מתן לציון: הראויות עתירות ולאנשיה. המשטרה
ואסיד, סמים מסיבות למשטרה, הגיוס גיל שוטרים, פיטורי לסייענים,

תנועה. דו"חות התיישנות

תק'קה
חקיקה, מהלכי לקראת רבים בדיונים חלק נטלו המשפטיים היועצים
הכנסת, בוועדות התקיימו אלו דיונים משטרתית. לפעילות הקשורים
ובינמשרדיות משרדיות ועדות ובמסגרת חקיקה לענייני שרים בוועדות

שונות.

ארצי מאגר הקמת הון, הלבנת הבאים: החוקים נדונו השאר בין

חקירת חקירות, הקלטת ההיפנוזה, תקנות וד.נ.א., אצבעות לטביעות
סדר חוק ציבוריים, בגופים בטחון הסדרת מוגבלויות, עם אנשים

לישראל. הכניסה חוק הפלילי, הדין



מגץטךתי^דאל מח1ז1ת

ירושלים מחת

ויהודה שומרון מח1ז



הגולן רמת החיל1\ יחידת

ת*9// מת1ז
בו מתגוררים  עדתי במגוון מאופיין המחוז
מהתושבים (כ650/0 מיעוטים בני אלף 640

כ%37 המהווים המדינה), של יהודיים הלא
המחוז. מתושבי

ארגון
היהודי במגזר הן מש"קים נפתחו השנה במהלך .
עם הקשר להידוק הביאו והם הערבי, במגזר והן

ולשיפורו. הקהילה

העמק במגדל חדשות משטרה תחנות שתי נפתחו .
ובקצרין.

הסיור יחי הוקמה  הכפרי במגזר מג"ב של מחדש ארגון בוצע

האזוריות. במועצות כפריים מש"קים והוקמ הכפרי
נצרת, תחנת תוגברה האפיפיור וביקור אלפיים שנת לקראת .

טבריה. בתחנת תיירות משטרת והוקמה
בנצרת. והן בטבריה הן תיירות מתנדבי יחי הוקמו

המחוזי. בימ"ר רוחני" "קניין בנושא לטיפול צוות הוקם .
הציבורית. התחבורה לאבטחת "יואב" יחי מחדש אורגנה .

סגור". "משק עפ"י עבודה החלה .
וארצית. מחוזית כמתכונת י'קומפסטט" עפ"י עבודה החלה .

"חוד"ם מאפ"נים
גבולותיו בדרום. חדרה נחל ועד בצפון הגולן מרמת משתרע הצפון מחוז

מרחב  ומדרום וירדן סוריה  ממזרח לבנון,  מצפון הים,  ממערב 

התפר.

את כוללת ופריסתו מדינתישראל, משטח כרבע המחוז של שטחו
המחוזי הימ"ר את העמקים, מרחב את הגליל, מרחב את חיפה, מרחב

משטרה. תחנות 23 מאגדים אלה כל מג"ב. חטיבת ואת

שלושה ימי, שיטור בסיסי שלושה גם מופעלים התחנות, במסגרת
הצפון. כגבול מעבר ונקודות בינלאומיים גבול מעברי

ביטחוניים אירועים מתרחשים ק"מ) 100) לבנון עם הגבול לאורך
(הירואין סמים ליבוא מרכזי צומת מהווה והוא גבוהה, בתדירות

לארץ. וחשיש)

הוא אף מהווה מגל, לקיבוץ ועד ירדן מגבול המשתרע התפר, מרחב
ממזרח השלום גבולות גם וכך ופלילי, בטחוני רקע על לאירועים מקור

וממערב.

(כ1.75 מדינתישראל מתושבי כשליש מתגוררים המחוז בתחום

באזורים והשאר ובנותיה) (חיפה צפוף אורבני בגוש מחציתם מיליון),

כפריים.

עולים. כ200,000 נקלטו בערים



י

עואבה סק"ק בגוונה בקריית לקהילה הצדעה י1ם

לישראל שייבאה בינלאומית ישראלית רשת חדש", "גשר פרשיית .
אקסטזי. כדורי אלפי עשרות

באזור סמים מפלג ע"י מעולה באיכות הירואין ק"ג 14.5 תפיסת .
פינה. ראש

חיפה מרחב
של וניסיונו חשמל, כמכת וכנה אישה של הכפול הרצח פיענוח .

כתאונתדרכים. להיראות לרצח לגרום קנטור יעקב

הכרמל. ביערות האונס פרשיות פיענוח .
גליל מרחב

בכרמיאל. קטינים שני ע"י האתיופיות הקטינה רצח פיענוח .
חברה. ע"י מנהריה ה16 בת הקטינה רצח פיענוח .

המשטרתי. הסוכן רצח פיענוח .

עמקים מרחב
ובחיפה. בטבריה התופת מכוניות שתי פיצוץ בחקירת לשב"כ סיוע .

לאומני. רקע על שבוצע במגידו, הכפול הרצח פיענוח .
פאחם. אל באום המשולש הרצח פיענוח .

התפר מרחב
משתנה. ברוחב המחוז, כתחום ק"מ 72 לאורך משתרע התפר מרחב

מיעוטים, וערי כפרים של רב ומספר יהודיים ישובים 31 בו נכללים

התפר. מרחב של השני מעברו לישובים מחוברים שחלקם

מרחב של לאורכו פרוסה כנןנר, ממוקמת אשר צפון, מג"ב חטיבת

עליו. ואחראית התפר קו

התפר כמרחב עכירות לבצע השטחים תושבי מצד רבים ניסיונות

בשטח. הנמצאות מג"ב של השונות היחידות ע"י מסוכלים

הרכוש בעבירות ם/400 של לירידה הביאה התפר במרחב מג"ב פעילות

הכחולה". "המשטרה בסיוע
ב%5.6. ירדו הצפוני המחוז בתחום החקלאיות הגניבות

בולגןים אירועים
רבה. בהצלחה היקף רחבות פרשיות במספר טיפלו והמרחבים המחוז

מחוזי ימ"ר
בקצרין. "אורליל" מפעל ע"י הביטחון משרד הונאת פרשיית .



מרכז מח1ז

הן רבים חדשים עולים האחרונות בשנים התיישבו מרכז במחוז .
רחובות, בערים (כמיוחד העמים חבר ממדינות והן מאתיופיה

וראשל"צ). נתניה

ויוצרים המחוז, כשטחי עוברים במדינה והרוחב האורך כבישי .
כבד. תנועה עומס

המתח יעד'
והמדדים, היעדים שיטת עפ"י לעבוד המחוז המשיך 1999 כשנת

התמקדו המחוז יעדי הקהילתי. השיטור אסטרטגיית יישום בשילוב

שירותי מכלול ושיפור עבריינות מניעת בפשיעה, הלחימה בתחום
המשטרה.

החל במחוז, העשייה תחומי ככל משולב הקהילתי השיטור תחום
עבריינות תאונותדרכים, רכוש, עבירות החמורה, בפשיעה מהלחימה

הייחודיים. מאפייניו על הערבי במגזר וכלה נוער,

המחוז, ברחבי הפרוסים המש"קים 65 עבודת פותחה 1999 בשנת

נוספות לערים ברעננה הקיים המשולב" "השיטור מודל יישום הורחב
מגמת כגון נוספים פרויקטים ובוצעו ויבנה) השרון הוד (כפרסבא,

קורבנות מודל הערבי), במגזר (גם תיכוניים בבתיספר קרימינולוגיה
וכוי. מנותק לנוער מחנה תאונותדרכים,

פעילות התבצעה מפכ"ל, כיעד שהוגדר הרכוש, פשיעת בתחום
הפחיתה ובעיקר ניכרת, במידה העבירות לצמצום שהובילה מערכתית,

המחוז. תחומי בכל כליהרכב גניבות מספר את

יהודיים מאפיינים
בדרום. ראם צומת ועד בצפון אלכסנדר מנחל משתרע מרכז מחוז

רצועות ושתי תלאביב מחוז  ובמערב הירוק הקו הוא במזרח הגבול

ודרומה. לציון ראשון ומאזור דרומה נתניה מאזור חוף

מחוז כאשר מרחביו, בין טריטוריאלי רצף בהיעדר מתאפיין המחוז
האחרים. המשטרה מחוזות עם גם גובל המחוז ביניהם. חוצץ תלאכיכ

ומרחב שפלה מרחב  כפרי אופי כעלי מרחבים במסגרת מאורגן המחוז
ללחימה מרכזית ויחידה (נתב"ג) גוריון בן התעופה נמל יחידת שרון,

משטרה. תחנות עשר במרחבים בפשיעה.

כ (מתוכם תושבים 1,473,000 משרתות במחוז המשטרה יחידות

וב רשויות ב59 ערים, ב14 המתגוררים הערבי) מהמגזר 119,000

ישובים. 231
נשים. 300/0 מתוכם שוטרים, 2445 משרתים מרכז במחוז

נוספים ייחודיים אפיונים למחוז

חדשים יישובים בהקמת המלווה מואצת, אורבנית התפתחות .
(ראשל"צ). הקיימות הערים של הרחבתן וכן מודיעין) (אלעד,

יהודיים, לישובים הסמוך ק"מ) 170) התפר למרחב קירבה .
מוגברת, פלילית ופעילות כניסה מוגבלי כניסת המאפשרת

וסמים. רכוש עבירות ע"י בעיקר המתאפיינת
יישובים גוש וכן וערבים) (יהודים מעורבת אוכלוסייה שבהן ערים .

המשולש). (אזור ערבי מגזר של



בקירה תלסיךיט עם קהילתית פעילות

במחוז, הציבורי הסדר בתחום לפעילות אגרוף כוח לשמש האמורה ,7

הצוותים ופריסת מג"ב משרדי להקמת ההיערכות הושלמה וכן

שבוטל). הפלס"ר (כמקום במרחבים

המבצעית המוכנות על לשמירה תרגילים עשרות נערכו המחוז ביחידות
שונים. בתחומים עתידיים תרחישים וניבוי

כתחומי בתימעצר במספר הקשים המעצר ותנאי הצפיפות בשל

בכפר בנתניה, בלוד, בתיהמעצר של לשיפוצם התקציב אושר המחוז,

הסתיימו. כבר אלו משיפוצים חלק שפלה. ובמרחב סבא

מ'1חדות פו^'ות
תלמיד ז"ל, רייכמן טל מביתו נעלם כ28/10/99  רייכמן טל רצח .
כשלושה שנמשכו סריקות לאחר פתחתקווה. תושב י"ב, כיתה
נחשונים. לקיבוץ בסמוך בחורשה הנער של גופתו נמצאה ימים,
מוניות כתחנת הנרצח עם שעבד כרם, טול תושב כרצח, החשוד
בטרם (עוד ההיעלמות לאחר שעות מספר נעצר בפתחתקווה,
כתב נגדו הוגש המעשה. את ושיחזר כרצח הודה הגופה), נמצאה

אישום.
הגיעה פתחתקווה לתחנת  בפתחתקווה 8 בת ילדה אינוס .
בית של השירותים כחדר 8 כת ילדה של אכזרי אינוס על תלונה
נעצר האירוע, בזירת אצבע טביעת מציאת בעקבות כעיר. ספר

אישום. כתב נגדו הוגש במעשה. הודה והוא חשוד,
מרחב באזור מוניות שוד של מקרים ריבוי בעקבות  מוניות שוד .
ע"י שבוצעו שוד מקרי 14 שפיענח מרחבי, צח"מ הוקם שרון

מהשטחים. תושבים שלושה

השוטר, של מעבודתו נפרי בלתי לחלק שהפכה השירותית, הגישה

והובילה והמחוז, המרחבים קציני של רכות בקרות בעזרת נבחנה
התחנות. כל של כיעד לעמידה

סדר בראש לעמוד השירותית הגישה יעד מתוכנן 2000 בשנת גם
ללחימה המחוז מפקד יעד וכמוהו המחוז, תחנות של העדיפויות
שנה מידי הנחשפים שנתוניה ואלימות), (סמים הנוער בעבריינות

מתמדת. עלייה בסימון עומדים

ל1ד  רמלה בער'ם ב0מ'ם לח'מה
שמטרתו נשימה", ''אורך מבצע על המחוז מפקד הכריז 1999 בנובמבר

ורמלה. לוד בערים בהם והשימוש בסמים הסחר תופעת מיגור 

מכל יום) מדי שוטרים (כמאתיים רבים כוחות מושקעים זה במבצע
במסגרת בארץ. שונות מיחידות שוטרים וכן ויחידותיו המחוז תחנות
ואמל"ח סמים של רבות כמויות נתפסו  חשודים עשרות נעצרו המבצע
המבצע סמים. ואחזקת בסמים סחר על רבים אישום כתבי והוגשו

הערים לתושבי הביטחון שיוחזר עד  אלפיים שנת כמהלך גם יימשך
התופעה. ותיפסק

המ'לניום לג^נת נתב"ג היערכות
אלפיים, שנת במהלך תיירים מיליוני של להגעתם היערכות כעקבות

כןגוריון. התעופה בנמל לקליטתם המחוז נערך

והמפכ"ל הפנים לבטחון השר הורו אדם, בכוח חמור מחסור עקב
שדרוג את במהירות ולהשלים גבול, בקרי בעשרות היחידה את לתגבר

היחידה כי לומר, ניתן אלפיים שנת של כניסתה עם המחשבים. מערכת
ההמתנה זמן קיצור על ניתן הדגש וכי התיירים, לקליטת מוכנה

השירותית. הגישה ועל בתורים

תאוטתדרכימ
והמדדים, היעדים שיטת עפ"י עבדו המחוז בתחנות התנועה משרדי

תאונותהדרכים סוגי בכל ניכרת לירידה השנה בסוף הביא הדבר

להכוונת העיריות פקחי הסמכת הורחבה כן, כמו הנפגעים. וכמספר

המחוז. ערי בכל פקחים 181 פועלים וכיום תנועה,
הרשויות עם הקשר הודק בתאונותהדרכים הלחימה במסגרת

ובבני תאונותהדרכים כקורבנות לטיפול מודל ופותח המקומיות
משפחותיהם.

אג"מ
נחיתת ביניהם אירועים, של רב מספר השנה היו המבצעים בתחום
וכן "2000 ל"באג היערכות לכנסת, הבחירות בנתב"ג, ארה"ב נשיא

סמ"ג יחידת הוקמה מרכז במג"ב ובנתניה. נחשון בצומת פח"ע פיגועי



וגניבות). (זיוף הרכב עכירות בתחום כסוכן ולשמש החוקרים
רוב תיקים. 55 ונפתחו חשודים 22 נעצרו הפעילות במהלך

אישום כתבי להגשת והביאו ובאודיו, בווידאו תועדו העסקאות
רבים.

סכין בדקירות נרצחה 24/10/99 כתאריך  ז"ל לוינגר שני רצח .
מכר כי העלתה, ראשונית חקירה נען. מקיבוץ 28 בת לוינגר, שני

כשהוא מחדרה יוצא כשהוא נראה סהר, יותם הקיבוץ, בן שלה,

וודקה. בקבוק ובידו בדם, מגואל

הייתה שלא משום ז"ל, שני את רצח כי החשוד הודה בחקירתו
יותם נגד המעשה. את שיחזר הוא עמו. רומנטי כקשר מעוניינת

תום עד נעצר והוא ,4/11/99 בתאריך אישום כתב הוגש סהר

ההליכים.

סמים מבריחי עשרות נעצרו 1999 בשנת  בנתב"ג סמים תפיסת .
קוקאין ק"ג 22 אקסטזי, כדורי כ274,000 נתפסו הארץ. לתחומי
וכמויות השנה) בארץ שנתפסו הקוקאין כמויות מסך 790/0 (שהם
הן שונות בדרכים הוסלקו כולם ומריחואנה. חשיש של רבות

שבתוכן ניילון שקיות בליעת ע"י והן במזוודות כפולות בתחתיות
הסם.

גירושין סכסוך כעקבות  מאיטליה בנות חטיפות פרשיית .
את פיקן, טלי האם, חטפה בנות, שתי משמורת על ומחלוקת

שיקבל זה הוא האב כי שנקבע, לאחר לארץ, מאיטליה בנותיה
ביתו על והצביע במשטרה, התלונן האב עליהן. המשמורת את

אמן. עם הבנות התגוררו שם בבניברק, המתגורר רב של

רבנים מספר ע"י נדרש האב

על מוותר הוא כי הסכם, על לחתום
לביקורים בתמורה הבנות החזקת
הסכים החוקרים עם בסיכום קבועים.

נתניה, באזור שהתקיימה לפגישה האב
אחר שעקבו השוטרים, פרצו במהלכה
את מידיהם ולקחו והרבנים המתלונן
של הראשוני לטיפולן הועברו הן הבנות.

סוציאליות. עובדות

נוספים אנשים שני נעצרו כן, כמו

הבנות את לקחת מהשוטרים למנוע שניסו
במקום. השוטרים כנגד רב כוח והפעילו
שיחטפו מחשש שמירה הוצבה הבנות על
אביהן עם הארץ את עזבו אשר עד בשנית

לאיטליה. בחזרה

יונה, בכפר שוד ביצוע בעקבות שנעצרו חשודים, שני  שוד מעשי .
תושבי צעירים ארבעה של לכנופייה נתניה תחנת חוקרי את הובילו

השרון, באזור שוד מעשי כ60 1999 שנת כמהלך שביצעה טייבה,

ובת"א. בחדרה

תלונה התקבלה 1998 שנת בסוף  בגדרה צה"ל חללי מצבות ניפוץ .
בבתי צה"ל חללי מצבות שמונה ניפוץ על רחובות במשטרת

בגדרה. העלמין

שנה לאחר מרכז. בימ"ר חשיפה נוער ליחידת הועברה החקירה
קטינים שלושה  במעשה החשודים את למצוא היחידה הצליחה

האזור. תושבי 16 כני

אותם. שיחזרו ואף במעשים הודו חלקם
קטינים חשודים למספר החוקרים הגיעו החקירה כדי תוך

בבעלי להתעלל נהגו מאמונתם, וכחלק השטן" ל"כת שהשתייכו

כתבי הוגשו נגדם גם השפלה. באזור ונדליזם מעשי ולבצע חיים
אישום.

כעקבות ,1999 מרץ בחודש  השרון מכלא נמלטים אסירים מעצר .
שני של הפלסטינית הרשות משטחי לארץ כניסתם על מידע

נערך רכוש, עבירות לבצע בדרכם השרון, מכלא נמלטים אסירים
ואיתורן. מיוחדים טכניים אמצעים מסוק, בשיתוף יזום מארב

כאזור רכב גניבות מקרי לעשרות נקשרו והם נתפסו, האסירים שני

השרון.

מנסה כשהוא חשוד תפס שכלה רכב צח''מ  לאף'' "מתחת מבצע .
עם פעולה, לשתף הסכים מעצרו בעקבות ומזויף. גנוב רכב למכור

*4י
1י'בה) (תחנת זמר בייקוב לק0'0'ם בסיוע נו0<ו"ז מתנדב'



תאתותדונים למניעת תלמידים עם פעילות אליעזר. נ1וה

תלאב'ב מח1ז
לתביעה שהועברו התיקים מספר עלה הפשיעה, בנפח הירידה למרות

(כ120/0 כ%30 עלה ההליכים תום עד העצורים מספר ,(20,240)

לי%31. מ270/0 עלה הגלויים התיקים אחוז המעצרים), מסה"כ

האלמ"ב. חוליות ומוסדו הנוער חוליות חוזקו
האנס של לתפיסתו גדולים ומשאבים מאמצים הושקעו השנה כמהלך

אונס. מקרי כ34 ביצע אשר הסדרתי,
מורכבות. הונאה חקירות ונוהלו רצח, פרשיות חמש פוענחו במקביל

החקירות מערך
ג"גףנג

בתחנת החקירות בתיעדוף מוצלח ניסוי התנהל 1999 שנת כמהלך
לכל הדרכות נערכו הניסוי במסגרת ראשל"צ. בתחנת ובמקביל חולון

והסיור. החקירות מערך

ירדה, לחוקר התיקים כמות כי נראה, כה עד הממצאים פי על

חמורים. באירועים לעסוק מתפנים והחוקרים

''ברק" יחידת
כתחום עיסוקה שעיקר "ברק", מג"ב יחידת הוקמה 1999 במהלך

כתחום הכשרות אנשיה עברו היחידה הקמת עם כפשיעה. הלחימה

והבילוש. המודיעין

יחוד"ם מאפ"נים
דן, גוש ערי על חולש תלאביב מחוז
ועד בצפון רשפון מושב מגבול ומשתרע

מהיישובים כדרום, בתים חולון גבול
לחוף ועד כמזרח גהה לכביש הנושקים
במהותו. עירוני הוא המחוז במערב. הים

בארץ. הגדולה הינה בו האוכלוסין צפיפות

תעשייה מסחר, חיי מרוכזים המחוז כתחום
מרכזית כזירה משמשת תלאכיכ העיר ובילוי.

רקע על רבות הפגנות ביניהן למיניהן, להפגנות
במחוז והפשיעה התנועה נפח וחברתי. כלכלי פוליטי, י
מקבלים בטחוני או ציבורי אירוע וכל גדולים, יהינם
ירקון דן,  מרחבים שלושה כולל המחוז מיוחדת. משמעות י

זה ארגוני מכנה משטרה. נקודות וחמשעשרה תחנות שמונה ואיילון,

ימ"ר, מחוזיות: יחידות המחוז כתחום פועלות כן כמו להשתנות. עומד
ותביעות. תנועה הונאה,

פעףעה
בפשיעה. משמעותית ירידה לזכותו זקף המחוז 1999 שנת במהלך
.10.70/0 של רכוש כעבירות וירידה וא.ת. פ.א. בתיקי 8.20/0 של ירידה



מסוננים ת1לוריט תרגיל

פח"ע אירועי
פח"ע. אירוע למניעת מתוגברים בכוחות המחוז נערך השנה במהלך

סולקו שבהם חבלה, אירועי 11 וטופלו הבטחוניות, הבדיקות תוגברו

פלילי. רקע ועל לאומני רקע על שהונחו מטענים,

צ'םר' ו0דר ב'גןח1ן
כוחות הפעלת שחייבו סדר, אירועי המחוז בתחומי נערכו השנה
ינהג "הנוער עצרת הטיילת, לאורך האהבה" "מצעד  מתוגברים

ועוד. ז'ל רבין יצחק לזכר עצרת אחרת",

ארגון
המחוז. של הארגוני המבנה את המשנה מטה, עבודת אושרה

גדולות אזוריות תחנות לארבע השטח של חלוקה כולל מחדש הארגון
אחד, היררכי דרג מהפחתת נובעת ההתייעלות עצמאיים. כוח כמוקדי
חלוקה נעשתה כן כמו המחוז. מול ישירה עבודה לתחנות ומאפשרת
לשירותים. והדרישה תקינה מפתחות מול השטח תקני סל של מחדש

אדם כוח תקני כ150 פתיחת של תהליך ילווה העבודה יישום את
יעודיים.

יישום את ומאפשרת כיום, בעיצומה הנמצאת נוספת מטה עבודת

במסגרת מחדש. בארגון שתתמוך המכנים תשתית ארגון הנה התכנית,

השונים האגפים עם ביחד מבנים/קרקעות החלפת סבב נעשה זו

ישראל. מקרקעי ומנהל העיריה האוצר, בשיתוף

ומיקום סלמה, ברחי המחוז מטה של מחדש בנייה כוללת התכנית
בתל לתחנה חדש מבנה רכישת דרום, תלאביב האזורית התחנה

דהיום המרחב מטה במבנה איילון אזורית תחנה מיקום צפון, אביב
הרצליה. בתחנת מתוכננים ושיפורים

יחידות להקמת תכנית תלאכיב עיריית ראש וע"י המפכ"ל ע"י אושרה
החיים איכות שיפור לשם המחוז ולמשטרת לעיריה משותפות
איכות לשיפור ויחידה מש"קים תיירות, (משטרת העיר לאוכלוסיית

והסביבה). החיים

רבים, בתחומים תלאביכ במחוז פועלת "ברק" יחידת

ובתצפיות. במארבים בילוש ליחידות ומסייעת

רוחני קנ"ן צו1ת
בנושא בעבירות טיפול צוות תוקנן 1999 שנת במהלך
פועל והוא התביעות, מפלג במסגרת רוחני קניין

תלאביב במחוז הרלוונטיים הגורמים כל בשיתוף

מרכז. ובמחוז

אלכרב
בעבירות לטיפול וחוקרות חוקרים כעשרים הוקצו

בניזוג. כין האלימות
להטמעת רבות פעילות נעשו 1999 שנת במשך

בנושא. מח"ק והנחיית החוק החדשה, המדיניות

למניעת ולמרכזים הרווחה ללשכות החוקרות היחידות כין הקשר הודק

הרווחה עובדי השתתפו שבהם מרוכזים, עיון וימי מפגשים ע"י אלימות
האלמ"ב. וחוקרי

למניעת במרכז המשטרה בשיתוף ויצ"ו של מתנדבות פרויקט נערך

כרמתגן. אלימות

מאלימות שנפגעו הקורבנות את ללוות מביתן מוזעקות המתנדבות
חמישי יום מידי למתנדבת קבוע חדר הוקצה אלו בימים בניזוג. בין

בשבוע.

מער
 שעיקרה נוער, עבריינות במניעת עוסקות נוער חוליות אחתעשרה

והפעלת בבנינוער המטפלים מוסדות ועם גופים עם קשרים טיפוח

וסמים. אלימות בתחומי מניעתים מודלים
ולהנחותם בסיכון קטינים לאתר שמטרתה פקחנית, פעילות נערכת

ע''י פלילית, בפעילות העוסקים קטינים ולאתר מתאימות, למסגרות
וסמים רכוש פרשיות נחקרו 1999 בשנת וחשיפה. מודיעין פעילות

בטוח", י'ביתספר מודל יושם המניעה בתחום כנינוער. בקרב רבות
בביתהספר. עבריינות דוחה אקלים יצירת שמטרתו

בתיספר צוותי בשיתוף שונים פרוייקטים מתקיימים כן כמו

(פרויקט למשטרה בניהנוער בין הקשר את לחזק שמטרתם והמשטרה,
למשטרה''). ''חלון

תנועה
השנה בארץ. תאונותהדרכים מכלל ב0/ם32 מטפלים תלאכיב במחוז

תהליכי ושופרו האדם כוח תוגבר לאזרח, השירות שיפור על דגש הושם
חלה זאת, עם מהיר. ולמענה המתנה זמן לקיצור שהביאו עבודה,

ואכיפה מכוונים פש"מים נערכו אישום. כתבי בהכנת 190/0 של עלייה
בגורמי 18.40/0 של לירידה תרמו אשר מועדפות, לעבירות מוגברת

תאונותהדרכים.



יר1ע>לים מת1ז
משמעותית ירידה חלה הביטחוני כמישור

6 לעומת 1998 בשנת פיגועים 11) פח"ע בפיגועי

כזכות היתר, בין וזאת, (1999 כשנת פיגועים
שנערכו שונות ופעילויות השוטרים של עירנותם

הפלילי כתחום לפיגועים הקשור בכל גם וכך השוטף, הביטחון בתחום

.(1998 כשנת 17 לעומת 1999 בשנת פיגועים 7)

שבהן ותהלוכות, מחאה משמרות הפגנות, 358 התקיימו 1999 בשנת

שוטרים. 16,800 חלק נטלו

תאונות מספר לצמצום מיוחדות פעולות נעשו התנועה כתחומי
ירידה. הייתה לא ההרוגים במספר אך הדרכים,

אח"מים ביקורי בעת תנועה צירי בסגירת לכך כנוסף עסק התנועה ענף
בעיר. שונים אירועים כעת התנועה ובהכוונת

המילניום לשנת המיוחדת להיערכות מיוחד דגש ניתן 1999 בשנת

המקומות ושל המזרחית העיר של בטחונם על השמירה ולהמשך

הקדושים.

על השולטים טכניים ואמצעים מצלמות פריסת  2000 מב"ט .
ובסביבותיה. העתיקה העיר בסמטאות הצליינים ביקורי מסלול

העתיקה. העיר ברחבי מצלמות 400 יוצבו הפרוייקט סיום עם

שקל. מיליון כ20 הפרויקט עלות

שמנים. גת של הכנסיות כמתחם חדשה יחידה  שמנים גת יחידת .
ומפעילה כמקום, שהוצב משטרתי מבנה מתוך פועלת היחידה

מספר ירד הקמתה ומאז וטרקטורון). (גייפ ורכוכים רגליים סיורים

"ח1ד"ם מאפיינים
השטח יחידות על ישירות המופקד אופרטיבי, מחוז הינו ירושלים מחוז

מרחבי. ביניים דרג ללא
 אזוריות תחנות שלוש פני על ונפרס המחוז, בוזר כשנתיים לפני

ועוז. שפט שלם,  קטנות תחנות ושלוש ודוד מוריה ציון,
ורוחני דתי מרכז והיותה מחד, בירושלים ממשלה מוסדות ריכוז

מענה לתת מנת על יחידותיו, להיערכות המחוז את חייבו מאידך,
כירה עיר ירושלים של להיותה מעבר וזאת והביטחון, הסדר כתחומי

מכך. המשתמע כל על

השישי בימי רב. אדם כוח בריכוז מאופיינים המחוז מבצעי לפיכך,

מהמחוז שוטרים כאלפים נערכים לדוגמא, הרמדאן, חודש של

העתיקה. והעיר הבית הר באזור נוספות ומיחידות
שעיקרם הציבורי, הסדר כתחום באירועים גם אופיינה החולפת השנה

כך שוטרים. מאות חלק נטלו צדק" "מאזני במבצע חרדים. הפגנות
את המחוז משטרת איבטחה שבו ,"99 "מועד מבצע לגבי גם

הממשלה. ולרשות לכנסת בבחירות הקלפיות ואת המצביעים
אל הנערכות השונות, בהפגנות לטיפול גם נערכה המחוז משטרת
המועצות ראשי הפגנת הדרוזים. הפגנת וביניהן הממשלה, משרד מול

ועוד. הגולן רמת תושבי הפגנות הערביות,
לחנים זו בשנה גם המשטרה נערכה העיר, של הדתי צביונה בשל

שוטרים אלפי חלק נטלו שבהם הדתות, שלוש של השונים ולטקסים
כולל ירושלים, יום אירועי ובסוכות, בשבועות כפסח, לרגל (העלייה
חודש ואירועי הנוצריות לעדות האור" "שבת העיר, ברחבי צעדות

המוסלמית). הדת למאמיני הרמדאן



כשהבולטות הונאה, עבירות במגוון טיפל המחוזי ההונאה מפלג .
שונות ופרשיות המים" "אפיקי עמותת "איתרי", פרשת הן ביניהן

בנקים. במספר

 זו לשנה שקבעה ביעדים עמדה במחוז המרכזית היחידה גם .
כמויות נתפסו והרכוש, הסמים בתחום שנקבעו יעדים פוצחו

בפענוח סייעה היחידה לחימה. ואמצעי גנוב רכוש של גדולות
כאחד. והיהודי הערבי במגזר רצח מקרי

העיר, באבטחת הדומיננטי הכוח את היוו משמרהגבול יחידות *
בלטו הן המחוז. במטלות והשתלבו הבטחוני, בתחום בעיקר
העיר ברחבי רגליים ובסיורים ממונעים בסיורים בנוכחותן
המזרחית. העיר וברחובות העתיקה העיר בסמטאות המערבית,

סמויה בצורה בפשיעה הלחימה בתחום פעלה "לביא" יחידת

הפשיעה. עקומת להורדת נכבדה תרומה ותרמה וגלויה,
בא הוא אף לאזרח השירות שיפור בתחום זו לשנה מפכ"ל יעד .
בשביעות והן הניידות הגעת ובזמן המוקד בשירות הן ביטוי לידי

בו. השוטר מטיפול האזרח של כללית רצון

של ההתנדבות בהיקף המודיעין, בתחומי גם הושגו המחוז יעדי .
החוקרים של מקצועיות ובשיפור במשא"ז המיוחדות היחידות

בתחנות.

)

פועלת היחידה תושבים. וכנגד תיירים כנגד ותקיפה שוד מקרי

רצונם. ולשביעות הכנסיות נציגי עם מלא פעולה שיתוף תוך

נוספים ומגורמים תיירים ממדריכי גם מתקבלות חיוביות תגובות
התיירות. בענף

הממוקמת הקבר, בכנסיית חדשה יחידה  הקבר כנסיית יחידת .
המיוחדים משטרה שירותי מעניקה היחידה ששופץ. במבנה

הביטחון. ועל הסדר על שמירה על דגש מתן תוך זה, רגיש למקום
השונות העדות נציגי עם הקשרים לחיזוק תורמת היחידה פעולת

בכנסייה. הפועלות

לנקודת הוסב והוא מכנה, שופץ האריות בשער  האריות יחידת .
הידוק תוך המוסלמי, הרובע לתושבי שירותים הנותנת משטרה,
גורמי מול לתושבים וסיוע (מוכתרים) במקום המנהיגות עם הקשר
העוברים הרבים לתיירים שירות נותנת גם היחידה אחרים. רשות

במקום.

לישראל המגיעים הרבים כצליינים לטיפול שוטרים כ800 הוכשרו .
התיירות. ולמשרד המחוז למשטרת משותף כפרויקט

כ100/0 של משמעותית ירידה נרשמה 1999 בשנת  חקירות .
אחוז אולם פלילים. תיקים נפתחו שבגינם הפלילים, באירועים

בכ30/0. השנה עלה הגילויים

החולפת, השנה לעומת שינוי חל לא החמורה הפשיעה באירועי .
270/0 של משמעותית ירידה נרשמה תיקים. כ900 נפתחו ובסה"כ

רכב. מתוך וגניבות השבל"ר בעבירות
כ60/0. של ירידה נרשמה הרכוש עבירות בתחום .

גזגגס ו9' גילום: 'ווקל'ם חוס1ח על סג''ב ש9ד<



אתון
באזור ממוקד לטיפול המעברים יחידת הפעלת .
משטרה שירותי ומתן ובמעברים, עזה רצועת

עזה. כחבל ליישובים
ללוחמה (ימ"ר) המחוזית המרכזית היחידה פעילות .

והפעלתה. ארגונה בפשיעה,

עיקריות פע'לו'1ת
התחנות לחיזוק דרום מחוז של אסטרטגית תכנית  "2000 "דרום .

משאבים. של ומאוזנת יעילה ולהקצאה
מרחביים יס"מים לשני המחוזי היס"מ פיצול  היס"מים הפרדת .

הכוחות. של יותר וממוקד יעיל לניצול ולכיש) (נגב

הגדולות כתחנות בפשיעה ללוחמה יחידות הקמת  יל"פים הקמת .
שמשון). המעברים ויחידת אילת אשקלון, אשדוד, (בארשכע,

הפרדת תוך שמשון, המעברים יחידת של הארגוני המבנה בחינת .
ארז. תחנת של מחדש ומיסוד המפקדה
הכפריות. כתחנות מג"ב משרדי ארגון .

אשדוד תחנות כין גזרה גבולות ושינוי יבנה, גן נקודת מיסוד .
מלאכי. וקריית

תוך עיירות תחנת חיזוק  הבדואי במגזר הפריסה חיזוק המשך .
ותכניות תלשכע נקודת הקמת "רותם", יחידת פעילות הגברת

ובשגכ כלקיה בחורה, בכסיפה, מש"קים כערוער, נקודה להקמת

שלום.
הונאה ויחידת מחוזית סמים יחידת להקמת מטה עבודות ביצוע .

מחוזית.
מחוזית. סמים מעבדת להקמת תכנית .

הדר1ם מחת
''וחד"ם מאפיינים

שטח פני על בדרום, אילת ועד בצפון מאשדוד משתרע הדרומי המחוז

תושבים. לכמיליון משטרה שירותי ונותן קמ"ר, כ14,000 של

יחידת את וכן הנגב מרחב ואת לכיש מרחבי את כולל הדרומי המחוז
אילת. ויחידת המעברים

התפר מרחב
מתושבי רבים עוכרים ודרכו ק"מ. 74 הוא התפר מרחב של אורכו

יישובי ישנם התפר מרחב לאורך המחוז. לתחומי ושומרון יהודה
ערבים. ישובים להם ובסמוך יהודים,

הבדואי המגזר
בדואים. כ120,000 המחוז כתחום

מעורבותם השטחים, ערביי עם הקשר הקרקעות, כהסדר העיכוב

סכסוכי וכן רכוש ובעבירות סמים בעבירות הבדואים של הגדולה

והקצאת המשטרה, של גדולה מעורבות מחייבים וקטטות, חמולות

באירועים. לטיפול גדולים כוחות

גבול מעבר1
ים (יבשה, שונים מאפיינים עם רבים גבול מעברי המחוז בתחומי

ושומרון. יהודה לאוזר פנימיים מעברים להם ובנוסף ואוויר)

מסוכנים ח1מר'ם ריכוז
לאחסונם מסוכנים, חומרים לייצור ארצי מוקד מהווה הדרום אזור

אסון ולתרחישי האוכלוסייה לסיכון לגרום עלולים והם ולשינועם,

נרחב. מידה בקנה



הקהילה. עם פעולה לשיתוף מודלים פיתוח .
המקומית. לרשות המשטרה בין פעולה לשיתוף מודל פיתוח .

1הכעןיה אדם כוח
התחנות. חיזוק במסגרת שוטרים גיוס .

מחוזית. מחשבים כיתת הפעלת .
ותקשורת. השוטר דמות לציבור, שירות בתחום סדנאות קיום .

1ב'נ1> מנהלה
והרחבתה. בעיירות המשטרה תחנת של יסודי שיפוץ .

אשקלון אשדוד, בארשכע, בתחנות לאזרח שירות מרכזי הקמת .
ואילת.

ובאילת. באשקלון באשדוד, בבארשבע, שליטה מרכזי הקמת ♦
באשדוד. לכיש אתץ ליחידת מתקן הכשרת .

לשוטר". עבודה "סביבת בפרויקט וריהוט ציוד החלפת .

בפגיעה לח'מה
הגדולות. בתחנות בפשיעה ללחימה יחידות הקמת .

לכיש באזור חריגות פשיעה בתופעות לטיפול מחוזית היערכות .
ונגב.

כליהרכב בגניבות הלחימה בתחום היקף רחבי מבצעים .
וכהברחתם.

מבצעים
לישראל. עזה רצועת בין הבטוח" "המעבר פתיחת .

הכפריות. בתחנות מג"ב משרדי מודל יישום .
אבטחה. קצין מודל פיתוח .

בט"פ. חומ"ס, אבטחה, פח"ע, בתחומי תרגילים .
קהילת' 0ו'לן1ר

בערים. מש"קים 27 הקמת .
הבדואי. במגזר משטרה ונקודות מש"קים הקמת .

הע"רוח תחנת



ג\" מח1ז
ותחנת הבקעה תחנת זאב), גבעת נקודת לה (כפופה בנימין תחנת

אדומים. מעלה

בוצע ובסופה ומעמיקה, ממושכת מטה עבודת בוצעה 1999 בשנת

שנת את ועציון. קדום הבקעה, תחנות ובוטלו נוסף, מחדש ארגון

תחנה תחנות: וארבע מחוז מטה  החדש במבנה המחוז התחיל 2000

מעלה ותחנת בנימין תחנת חברון, אזורית תחנה שומרון אזורית

אדומים.

בולק'ם א'רוע'ם
השנה של השנייה במחצית כישראל. הבחירות התקיימו 1999 במאי

שארם", "מזכר נחתם בספטמבר המדיני. בתחום דרך פריצת הייתה
נפתח בחברון השוהדא ררוי הדרומי. הבטוח המעבר נפתח ובעקבותיו

פלסטינים. אסירים ושוחררו חלקית, לתנועה

פלסטינית, אזרחית לשליטה נוספים שטחים הועברו ההסכם בעקבות

מעון. חוות בפינוי היה ששיאם מאחזים, בפינוי הוחל ואף

שנת לקראת מודיעיניות, רובן רבות, הכנה עבודות נעשו 1999 כשנת

המחוז, בתחומי קדושים לאתרים נוצריים תיירים הגיעו אלפיים.

המחוז. בתחומי להתגורר עברו ובודדים וקבוצות

חוקי, כלתי באופן בארץ שוהים חבריהן שמרבית מהקבוצות, חלק

אמונות ע"י ומונעות מיסטיים טקסים מקיימות עצמן, בתוך מסתגרות
במבצע לשיאה הגיעה אלו קבוצות לגבי המחוז פעילות משיחיות.

שלהם. השהייה אשרת שפגה אלה של מהארץ גירוש

היה שעלול אירוע לכל המיליניום בליל גדולים בכוחות נערך המחוז

המלח בים מק<ו"1 ח'לו\ יתיזה מח1דבי

"ח1ד'ים מאפיינים
הוקם ויהודה) (שומרון ש"י מחוז
השלום הסכמי לאחר ,1994 בספטמבר

ועדת המלצת פי ועל הפלסטינים, עם
המכפלה. במערת האירועים לחקירת שמגר

לא בשטח מתבצעת המשטרתית העבודה
כל ולכן צה"ל, הוא הריבון שבו שטח  שגרתי

ועם צה"ל כוחות עם תיאומים מחייבת פעילות
והמנהל השב"כ  באזור הפועלים הכוחות יתר

האזרחי.
המחוז נושא היומיומית, המשטרה לעבודת בנוסף

הרשות עם המשטרה פעילות לתיאום מטה באחריות
זרועותיה. כל על הפלסטינית המשטרה ועם הפלסטינית

שאן. בית ועמק הגלבוע באזור הצפוני המחוז עם המחוז גובל בצפון
סבא כפר מאזור התפר, קו לאורך מרכז מחוז עם המחוז גובל במערב

עוכר בדרום ירושלים. מחוז לבין בינו הגבול עובר שם לירושלים, ועד

גדי. עין אזור ועד חברון הר דרום מאזור הדרומי המחוז עם הגבול

לירדן. מדינתישראל בין בינלאומי גבול המהווה הירדן, נהר  במזרח

ר.מח1ז מבנה
יהודה  מרחבים שני במחוז פעלו לקיומו הראשונות השנים כשלוש

והמחוז בוטלו המרחבים  מחדש ארגון בוצע 1998 בשנת ושומרון.

קדום תחנת לה (כפופה שומרון אזורית תחנה תחנות: חמש מול עבד

עציון), תחנת לה (כפופה חברון אזורית תחנה ודותן), גריזים והנקודות



מסתייג
לתיאום המשטרתי (המנגנון הארצי הממת"ש בוטל 1998 כשנת

השיתוף ועל התיאום על גם המחוזי הממת"ש אחראי ומאז ושיתוף)
למחוז השייך שמשון, מרחב את ומכוון בעזה הפלסטינית הרשות עם

הפלסטינים. מול בפעילותו הדרומי,

יומיים מפגשים  הרמות בכל מפגשים מאות התקיימו השנה במהלך
בכירי עם המחוז פיקוד שקיים ומפגשים והקישור התיאום במשרדי
והקישור התיאום למשרדי הוחזרו בנוסף, הפלסטינית. המשטרה

הסכם. הפרות ל372 מיידי טיפול וניתן גנובים, כלירככ 835 (0.0.0.5)

עילית ב'חר סק"ק

אירועים וללא בשלום עבר ל2000 מ1999 המעבר אך להתרחש,

תחנות מעשר למעלה כנגד פעילויות בוצעו השנה במשך מיוחדים.

ככית 7 ערוץ על הייתה ביותר המתוקשרת והפשיטה פיראטיות, רדיו
אחוזת סממני נהרסו בג"ץ, פסיקת ולאחר ,1999 שנת סוף לקראת אל.

ארבע. בקריית גודלשטיין ברוך של הקבר

כלירכב ובהעברת רכוש בעבירות בעיקר המתאפיין הפלילי, בתחום
מבצעי המשיכו ופירוקם, הפלסטינית הרשות לתחומי מישראל גנובים

שוטפת ובפעילות מבצעים ב279 רכב. משחטות לתקיפת חן" "חפצי
1019 גנובים, כלירכב 1865 ונתפסו עצורים 1084 נעצרו התחנות של

נשק. כלי 22 ואף רכב בחלקי עמוסות משאיות 65 מנועים,
שבסופה רבים, גורמים בשיתוף מטה עבודת בוצעה השנה כמהלך
מוחשבו, הדו"חות לפלסטינים. תנועה בדו"חות הטיפול אופי השתנה
החרמת ואף בפסילה לנוהג מעצר רישיון, פסילת של עונשים ונקבעו

הקנסות. את משלמים שלא למי רכב

?



י^יי*

ברכב ביקחונ'ת בדיקה ביצוע מג^מדהגב1ל
מג"ב יח'ד1ת גץל מחדען ארגון

הכפרי במגזר
של ונכון יעיל מירבי, למיצוי להביא הייתה מחדש הארגון מטרת
לאבטחת המשטרה, משימות למילוי הכפרי במגזר משמרהגבול כוחות

מחדש הארגון במסגרת לאזרח. שירות ולמתן הפשיעה לצמצום ישובים,
ונתווספו העורף, ביישובי רב"שים תקני 170 קוצצו הגושים. בוטלו

מבצעית בפעילות החל המערך הכפרי. המגזר ליחידות תקנים 139

.2000 לינואר באחד

צהי'ל ודפ תקנים ק'צ1\
220 קיצוץ על הוחלט לכט"פ, במשרד התקציבי הקיצוץ במסגרת

ב1/1/2000. החל הקיצוץ עזה. ובמג"ב איו"ש במג"ב קבע משרות

בא''ח) (לעןעבר מג"ב בה"ד מחדען ארגון
בבסיס האימונים תכני ושל הארגוני המבנה של מחודשת בבחינה הוחל
(כסא"ר) רבין ע"ש החילי האימונים ובבסיס בביתחורון ההדרכה
צוות הוקם זה לצורך החיל. לדרישות להתאימם במטרה במכמש,

לסיום עד במג"ב. ההכשרה מסלולי לבחינת מג"ב, מפקד בראשות היגוי

בשנת כבר מתחייבים שינויים נערכו ,2000 שנת במהלך הצוות עבודת
בקליטת מיון תהליכי שיפור טירונים, ענף בניית  ביניהם 1999

כבה"ד. המדריכים סגל לבחירת קפדני ומיון הטירונים

בפלוגות התקינה אחידות  ירושלים מג"ב של מחדש ארגון השלמת
הסמ"גים. ואיחוד ירושלים מג"ב

בתחומים חדשים אתגרים כפני עמדנו ,1999 העבודה שנת במהלך
יכולתנו של מתמדת בבחינה מחויבים אנו מקצועי כחיל רבים.

לצרכים עקבית התאמה תוך ההכשרה, תהליכי ושל המקצועית
הארגון. בסביבת המתהווים

סוגיות נבחנו ובה הארגוני, בתחום רבה חשיבה הושקעה זו בשנה

שימת תוך והתייעלות, התמודדות דרכי למצוא במטרה בחיל, מהותיות
השינויים. ליישום הדרך על דגש

של מבצעית זרוע המהווה משמרהגבול, של העיקרי ליעוד בנוסף
הועמק בטירור, וללחימה הפנים בטחון על לשמירה משטרתישראל

משמר של השילוב ,1998 בשנת שהחלה למגמה בהמשך הזו, בשנה

היחידות חמש הקמת השלמת ע"י זאת, כפשיעה. בלוחמה הגבול

יחידת הקמת המשך המשטרה, במחוזות (ימ"גים) בפשיעה ללחימה

וימ"גים סיור יחידות הקמת בתכנון וכלה המרכז, במחוז 7 סמ"ג
ומבנים מערכות נבחנו האסטרטגית, החשיבה במסגרת הכפרי. במגזר

הכפרי. במגזר מג"ב יחידות של מחדש ארגון והושלם ארגוניים,
לכלל ומדדים יעדים עלפי הניהול שיטת בהצלחה הוטמעה כן, כמו

משמרהגבול. יחידות
המבצעית בעשייה גם נכבד חלק נטל משמרהגבול עברו, כבשנים

לעסוק המשיכה מג"ב מפקד במדינתישראל. השוטפת והבטחונית
היחידות. של הלוגיסטים ובצרכים האדם כוח כפיתוח הארגון, בניהול

בארגון בנויים
מטה עבודת שחייבו רכים, ארגוניים בשינויים התאפיינה 1999 שנת

העיקריים: השינויים מאומצת.



יס"נו ו/וגיל

אטען מק1אב'
החיל וכיום ,1999 בשנת נבלמה 1991 מאז הרבשנתית הגידול מגמת
מנתונים קבע. שוטרי תקני וכ3,267 חובה שוטרי תקני כ4,100 מונה
כיום עומד כמג"ב והחובה הקבע שוטרי תמהיל כי לראות, ניתן אלה
ביצוע באיכות הפוגע מצב חובה. 550/0 מול אל קבע כ%45 על

משימה. בכל קבע שוטר להימצאות החיוניות בשל המשימות,

מחלקת נערכה זו, בשנה שחלו הרכים הארגוניים מהשינויים כתוצאה
לתנועות הקשור בכל כטיפול תקדים חסר להיקף במג"ב האנוש משאבי
ניוד (כלא), משמעתי טיפול קורסים, קליטה, גיוס, מיון, אדם, כוח

הנובע שוטרים שיבוץ פנימי, וניוד ה"כחולה" למשטרה ממג"כ שוטרים

האדם כוח תנועות סך ועוד. חדשות יחידות ומהקמת יחידות מפירוק
כ10,000. על עמד זו בשנה

לוג'סלו'קה
בסיסים הקמת שכלל לוגיסטי, מענה מתן חייבו הארגונים השינויים
למתחם ג'נין מג"ב פלוגת מעבר במכבים, 7 (סמ"ג מג"כ יחידות ופריסת

כלביות הקמת בירושלים, שלם בתחנת גי פלוגה פריסת סאלם,
ועוד). התפר במפקדות

החדשות. היחידות של והיחידתי האישי ציודן הושלם 1999 בשנת

ויחידות כוחות לפירוק פתרונות למתן נערך במג"ב הלוגיסטי המערך

ומהעכרת הכפרי, במגזר מחדש מהארגון יוצא כפועל מחדש, ולפריסתם
הושקעו זו בשנה הפלסטינית. הרשות לידי בשטחים ובסיסים שטחים

שוטרי של המגורים ותנאי המכנים וכשידרוג בתחזוקה רבים משאבים
(מועדונים, החובה שוטרי לרווחת מתקנים על דגש מתן תוך מג"ב,

לפרויקט למכרז יציאה על סוכם זו בשנה ועוד). שקמיות כושר, חדר
לירושלים. מלוד משמרהגכול מפקדת העברת  עטרות

היחידה התאמת  הבטוח) (המעבר ל"ה פלוגה של מחדש ארגון

פתיחת של המדיניות להחלטות בהתאם החדש, לייעודה והכשרתה

לאיו"ש. עזה בין הדרומי הבטוח המעבר ציר

בפשיעה הלחימה מערך לחיזוק הוקמה היחידה  7 סמ"ג הקמת
המרכז. במחוז

על בשמירה עסקה אשר הזקיפויות, פלוגת בוטלה  י"ג פלוגה ביטול
מחוז בתחום אח"מים מעונות ועל שגרירים בתי על הזרות, הנציגויות

תלאכיב.

מבצעים
מרכזי חלק נטלו מדינתישראל ברחבי הפרוסות משמרהגכול יחידות
ללחימה בפעילות מיוחדים, במבצעים והן בשגרה הן המבצעית בעשייה
ובמשימות משטרתישראל יחידות בשילוב שוטף, ובביטחון כפשיעה

עצמאיות. יזומות
באורח הופעלו השטח ומיחידות ההדרכה מבסיסי מג"ב כוחות כבעבר,
הבחירות (אבטחת משטרתישראל של מרכזיים במבצעים מסיבי
ועוד). הפגנות המנגינה", "קסם ,"2000 "באג רמדאן, ה12, לכנסת

תרומה תרמה המחוזות במסגרת כפשיעה בלוחמה הימ"גים פעילות
הפשיעה. תופעת מול המקצועית להתמודדות משמעותית

נכבד נתח המהווים לציון, ראויים בהישגים התברכה 1999 שנת

משטרתית. הכלל מהעשייה

1ח'נוך הכעורה
החדשות, היחידות ומהקמת הארגוניים מהשינויים יוצא כפועל .
להכשיר מנת על ההדרכה, בתחום מיוחד מאמץ 1999 בשנת נדרש

11,000 הודרכו ההדרכה כבסיסי החדש. לייעודם הכוחות את

.1999 שנת כמהלך מתאמנים
הקליעה באליפות הראשון במקום זו בשנה זכה משמרהגבול .
הספורט ביום הראשון במקום וכן במשטרתישראל הארצית

הארצי.

נבחנו מג"כ) מפקד (יעד ומדדים יעדים עלפי העבודה כמסגרת .
בר בוחן הכולל מורכב, מבצעית כשירות בבוחן שוטרים כ4,000

רמת להעלאת במישרין תרם אשר מקצועי, וידע קליעה אור,

בחיל. המבצעית הכשירות

ההשקעה השנה גם נמשכה החיל של ומסורתית ערכית כתפיסה .
שנשקיע לוחם כי אמונה, מתוך ללוחמים, ערכים ובהקניית בחינוך
לחברה יותר טוב לאזרח העת בבוא יהפוך אלו, כתחומים בו

שונים ארגונים עם פעולה משתף מג"ב זו במסגר הישראלית.
בשוטרים להחדיר במטרה ועוד), "בצלם", האזרח, לזכויות (אגודה

תפקידיהם. כביצוע החוק ושלטון הדמוקרטיה ערכי את



סגןגףסגן"ם ל1ח1ת
מקגןרה לשיחתי 1ב'ק1^ ת^ת'ת נת1ני :1 מ0' ל1ח

למ"ס. נתוני על המבוסס אומדן חושב עבורה ,1998 לשנת פרט (למ"ס), לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני (1)

,1993 משנת רק ממוחשבים א"ת נתוני (2)

נוער. א"ת תיקי כ10,000 כוללים לא 1993 שנת נתוני (3)

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

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

99י. ינואראוקטובר חודשים עפ"י אומדן הם 99י שנת של תנועה דו"חות (6)



מ0י עב'ר1ת(1)ל1ת קםצת ל2פי חקירה תיקי :2

חקירה סמיםפשיעהעבירותהתפרצויותתיקי

; אחוז(2)סה"כשנה

הגילויים

עסק לבתי
ודירות

אלימות

(3)

חמורה
(4)

עבירות

; מיו

שלאסחרשימוש סס החזקת

עצמית לצריכה

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

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

1993295,16429.847,87918,8427,1232,7526,8422,3452,358

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

1997366,72727.867,33429,7418,3943,0988,4541,8673,769

1998387,86529.467,75032,8469,1603,5389,5341,9404,749

1999385,88433.561,09135,4659,1764,33711,0512,2845,899

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)

רכב מת1ך 1גנ'ב1ת רכב גניבות :3 מ0י ל1ח

.■■

שנה ,

י \■

גניבות
רכב

■ סה"כ
;י מזה:, .

פרטי רכב
רכב כלי
שנמצאו

אחוז יי .

רכב כלי ■

שנמצאו .

מתון גניבות
רכב.

./ וגניבת
,  רכב חלקי

199116,06711,2078,61053.664,599

199221,38015,03711,75855.080,338

199323,65616,70711,35448.065,308

199426,28418,62511,05842.155,886

199532,76922,99412,54838.348,948

199636,80924,75411,99033.045,684

199745,91830,01914,32931.257,913

199842,79328,66913,33931.261,296

199932,82122,09010,58132.253,643

#1



ז1ג בני בין אליכחת :4 מ0י ל1ח

■; שנה

; תיקיםסה"כ ן וחבלות;::.:; תקיפות .. איומים^
וגיקים/." ;

■; פליליים ;

תיקי ;

איתביעה

:סה"כ .תיקים
;, פליליים

תיקי ;;

איתביעה

תיקיםסה"כ
פליליים

תיקי
איתביעה

סה'יכ

199714,0236,03420,0579,2711,85611,1272,8382,1604,998

199817,5304,67222,20210,8791,25712,1364,0551,5025,558

199919,0153,52522,54011,33795212,2894,663,"5,754

בלבד. העיקריות העבירות שתי הוצגו העבירות בפירוט הערה:

במשפחה קגןינים נגד אל'כחת .5 מ0י ל1ח

שנה.

תיקיםסה"כ
,. ,

תקיפות מין., עבירות

תיקים 
פליליים:

תיקי :

איתביעה

■סה"כ תיקים
פליליים

תיקי
איתביעה

תיקיםסה"כ
פליליים

תיקי ;
איתביעה

סה"כ

19976756901,36542354096319074264

19988117171,52846653299819679275

19999758421,8176095371,146258108366

בקטין. התעללות בגין תיקים של קטן מספר הוצגו לא העבירות בפירוט הערה.

לפי 0מ'ם עברייני :6 מ0' 1999ל1ת  1מ'1 ג'ל

 .עבריינים . גיל / י;., י; י./.: מין
י י;:; ■■...■■ ■■.■ ::; עבירה:: סה"כ■ ;:; 1712 "2118: יי:+22 י זכר/ נקבה

בסמים 7,5656301,9005,0356,785780שימוש

סמים וייבוא ייצוא 1,8772983531,2261,730147סחר,

סמים והפקת ייצור 225272417420421גידול,

עצמית לצריכה שלא סם 5,3492598704,2204,857492החזקת

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה במשך אחת פעם נספר עבריין



פליליים מעצרים :7 מ0י ל1ח

, שנה

 מעצרים
סה"כ

מזה;

מעצרי
קטינים

סדר

ציטרי
חיי
אדם

גוף

מרמהרכושסמיםהאדם
שאו

 עבירות

199138,6103,6045,2536055,0958,92614,1191,2003,412

199240,5183,5566,1485625,6118,60116,0331,2282,335

199344,8423,8027,0666065,42010,15416,9861,4923,118

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

199731,9923,3554,3785693,9874,13612,5899625,371

199838,1164,1305,9657725,7054,24215,5809314,921

199942,7404,2327,4226027,2214,76816,5801,1994,948



1999  1עבר"נ'ם עביחת :8 מ0י ל1ח

י העבירה סוג
חקירה תיקי עבריינים: י

הכל סך

תיקים
.תיקים
, גלויים

אחוז

גילויים

■

י:מבוגריםצעירים סה"כ

הציםרי הסדר כלפי
התאגדות או התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה קטטה

534177.41396109

141178.6132538

ברחוב והפרעה 78667085.21261,5171,643קטטה

גבול 3,8442,19757,21121,4511,563הסגת

ציבור עובד 2150.01הכשלת

20,28715,66077.235912,41312,772איומים

המשפט 8,2136,42878.32223,2553,477כלפי

והימורים 1,1111,06295.641,4921,496משחקים

הדת 551221.861622כלפי

1097467.91121122שוחד

המשפחה 1299472.99393כלפי

דרך חסימת רעש, 22616171.22214216מטרד,

הביטחון שירות 9555.699כלפי

ציוד  הביטחון 1508456.07474כלפי

והכשלתו שוטר 4,3593,96490.92302,9533,183תקיפת

חמורות בנסיבות שוטר 28624886.745319364תקיפת

תקין בחירות במהלך 1295341.1הפרעות
3

105108

הציבורי הסדר נגד 5,4243,34561.73022,5792,881אחר/עבירה

הציבורי הסדר כלפי הכל 45,18634,11075.51,43826,73328,171סך

אדם חיי כלפי
1379670.117135152רצח

לרצח 1036765.0595100ניסיון

121083.31818הריגה

ת"ד  ברשלנות מוות 543564.815960גרימת

והריגה רצח 421331.011213איומי

לאומני אבנים 43818.67310יידוי

אדכ חיי כלפי אחרות 2,2521868.3111164275אחר/עבירות

אדם חיי כלפי הכל 2,64341515.7142486628סך



המ^ך 1999  1עבר"נים עביר1ת :8 מ0י ל1ח

סוגוןעבירה

חקירה ■תיקי י . עבריינים .;■

הכל סך

, . תיקים
תיקים,
.גלויים

אחוז
.גילויים : מטגריםיצעירים סה"כ

האדם ג1ף כלפי
חמורה גופנית 14,49712,98289,526612,34412,610חבלה

ציבור עובד 1,09694586.241922963תקיפת

ציבור) עובד (למעט 14,75210,61471.998911,30712,296תקיפה

פלילית ופחזנות 1,38997370.132905937רשלנות

שווא ומאסר כפייה 34425574.111331342חטיפה,

תבערה בקבוק 241250.031619השלכת

צמיגים 8הבערת

מחסום 442454.583038הקמת

אחר

האדם גוף כלפי הכל 32,15425,80580.31,35025,85527,205סך

מזן
באיומים או בכוח 69048169.755432487אונס

כחוק שלא ובעילה 29720870.080150230אונס

הטבע כדרך שלא 55.6145י5.■>עבירות

ככוח מגונה .2,276מעשה . 1,29156.71829981,180

בכוח שלא מגונה ,מעשה . י י.109:י232 .47.0107282

. ■. י בפומבי מגונה ■מעשה ■ : 751. 54.115282297ל06*

 . מין מחלות ;הפצת  ■ 63■, 50.022

מינית 764761.833740אחר/הטרדה

מין עבירות הכל 4,337סך .2,55058.8 3461,9772,323

0מ'ם
מסוכנים בסמים 11,0519,64187.26306,9357,565שימוש

סמים וייבוא ייצוא 2,2841,91183.72981,5791,877סחר,

מסוכנים סמים והפקת ייצור 25019377.227198225גידול,

עצמית לצריכה שלא סם 5,8994,88482.82595,0905,349החזקת

סמים עבירות הכל 19,48416,62985.31,21413,80215,016סך



המקך 1999  1עבר"נ'ם עב'תת :8 מ0י ל1ח

!§;".;; 3

; .../ העבירה;"; סוג

חקירה. תיקי י■■■ יי יי: .. " ■; עבריינים; : ■■,■.

■■■■■■ הכל סך
::. תיקים

תיק'©;,.; 0.

גלויים;,
אחוז

■■..גילויים ;:■ "■;,,במבוגריםצעירים ■.סה"כ;.

מ01ר
לזנות 333193.99292סרסרות

זנות למעשה 181477.82626שידול

בזנות לעסוק 171588.212930שידול

אחזקתו או בושת בית 43438789.21434435ניהול

ושידולם קטינים פיתוי

תועבה דברי 5240.022פרסום

מוסר עבירות הכל 50744188.52583585סך

רםקן
חמורות בנסיבות 79832240.488378466שוד

נשק) (בני 1,02135334.6158287445שוד

גניבה לשם 2636022.8153550תקיפה

1,07071566.8204667871סחיטה

למוסד או עסק לבית 26,6723,03411.45891,6142,203התפרצות

דירה לבית 34,4193,0348.82201,3031,523התפרצות

פריצה כלי 65857086.644259303החזקת

ציבור עובד ע"י 584069.013031גניבה

וסוכנים עובדים ע''י 68044365.110579589גניבה

רשות ללא ברכב 30,9532,5538.25591,2981,857שימוש

רכב מתוך 48,3703,4377.14541,4091,683גניבה

אופניים 4,4951683.7313162גניבת

2,536813.213334כייסות

אחרות 63,7889,76815.36165,8586,474גניבות

גנוב רכוש 73666289.940564604קבלת

גנוב רכוש 3,6122,91580.71111,5781,689החזקת

2,75750318.2141487628הצתה

בזדון לרכוש נזק 27,3387,32926.84574,4824,939גרימת

גניבה לשם 272385.2257שוטטות

ארנקים 1,02822822.2165369חטיפת

רכב חלקי 5,27397418.5551,0961,151גניבת



1עבר"נ'ם עב'תת :8 מ0' המג^ךל1ח 1999 

■;.,.. / ;■■ חקירה;: תיקי ^";|:^י עבריינים י

■■ ^0%0%/$^50ז;1>;
;וניק1נ|::;.

תיקינ£>;
 גלויים

אחוז ל
גילויים יצעירים1 מבוגרים .

 :  . .   ■י ^■סה"(^י.,י:.:

חקלאיות 2,14344220.626467493גניבות

לאומני רקע על הצתה




פשע ביצוע לשם מזויין הנמצא 4375.022עבריין

ברכוש הקשורות עבירות 1163429.32929שאר

רכוש כלפי עבירות הכל 258,81537,69114.63,83822,54426,382סך

מרמה
ובולים כסף 1,03219018.45173178זיוף

והפצתם מסמכים 6,4942,61140.2572,3332,390זיוף

ועושק 4,4991,57735.1281,0361,064מרמה

כיסוי ללא שיק 37017547.3משיכת ■137 .137

מרמה עבירות י1,092אחר/שאר 72366.2" י 30454484

מרמה עבירות הכל י13,487סך י 5,27639.1! 1204,1334,253

כלכליות עב'הת
כלכלי ,■271659.3פיקוח 1515י

3133.311פיסקליות

עבירות 88100.0156אחר/שאר

כלכליות עבירות הכל 382565.81.2122סך

מ'נהלי1ת עב>ר1ת
(2) אחר עירוניים, עזר חוקי

מינהליות עבירות הכל 4,2643,98293.43835,8196,202סך

ריק/י
נפץ וחומרי תחמושת 865968.66666נשק,

וטלוויזיה 57912922.19133142רדיו

ועסקים תעשיות 11910789.97575מלאכות,

262076.981725תעבורה

ציבוריים ושעשועים 11עינוגים

1228065.628183אחר

רישוי עבירות הכל 93339542.319373392סך

עבירות 4,0361,92447.61331,6221,755שאר

(3) עבירות הכל 385,884129,25133.58,986103,948112,934סך

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

ומסיעים. מלינים מעסיקים, נגד עבירות כולל בישראל, חוקית בלתי שהייה בגין עבירות הגדול רובן (2)

המדינה. ביטחון כלפי עבירות כולל (3)



1999 ב9ןנת 1ח1מרה התאונה 10ג לפי ת<ז1נ1תדרכ'ם :9 מסי ל1ח

/. . '".■ י:. י:יי ;י. :: י; ..י ■" 
;..^. 0 :■; הונאוג71 סוג
 י. .■ ■" . ייי ." י: י■

;■. : קטלנית ;קלה,^:;,:^קשה:.." סה"כ
. .סה"כ ..אחוז סה"כ אחוזסה"כ.אחוזסה"כאחוז■

רגל בהולך 1624.88732,330פגיעה 25.969.23,365100.0

צד אל חזית 0.8התנגשות 9160510,087 5.693.510,783100.0

באחור חזית 200.61713,037התנגשות 5.394.13,228100.0

בצד צד 40.3685.11,25294.61,324100.0התנגשות

בחזית חזית 535.617118.072876.5952100.0התנגשות

שנעצו רכב עם 00.0325.0975.012100.0התנגשות

חונה רכב עם 42.4159.114688.5165100.0התנגשות

דומם עצם עם התנגשות
31

3.517019.467577.1876100.0

מהכביש 2.0ירידה 557 22.419275.6254100.0י

384.523227.557468.0100.0התהפכות 844

.00.0החלקה 2412.217287.8196100.0

ברכב בנוסע ;.2פגיעה 2.12526.36871.695100.0

נע מרכב 1נפילה

0

. י2.0 2653.12244.949100.0

0.000.04100.04100.0שריפה

10.33611.228488.5321100.0אחר

חזית אחור 00.000.014100.014100.0התנגשות

צד אחור 0התנגשות

0~~

0.0110.0990.010100.0

חיים בבעל 0.0853.3746.715100.0התנגשות

רכב של ממטען 01פגיעה | 0.050.0150.02100.0

תאונות הכול 4121.82,48619,611סך 11.087.122,509[ 100.0

1999  פגיעה 1ת1מרת עיקריים נפגעים 10גי לפי דרכים תא1טת נפגעי :10 מ0י ל1ח

ייי .י .". _:■,.: ;..■ י יי י

ייי : י יי יי : י> י . י.■י ■■■■. ג". יי

קשה;■הרוגיםנפגעים יפצועים ; קל. פצועים ■■ ■
סה"כלסוגהנפגע/^;:^ ;'ילד; :סה"כקשיש;!ילד.:;>זה>.;י.קשיש; סה"כקשיש:ילד י■ קשיש:ילד

רגל 3,69699382616529768992782302,632686520הולך

מכונית 19,51126241210781424818,5760569נהג

במכונית 17,0213,66875312819228301156816,0633,534663נוסע

אופנוע 3,3441282301354172,967020נהג

אופנוע 2731413003510235131נוסע

אופניים 586163823228118371843612456רוכב

ומעלה 64 מגיל  קשיש ,15 גיל עד  ילד 0



1999  הת<11נה 0'בת לפי תא1נ1תדרכ'ם :11 מ0י ל1ח

:? . ;:>:;סה"כ אחוז;;;

רווח שמירת 3,04113123אי

מנתיב 2,950127917סטייה

עצור לתמרור ציות 2,067982אי

לרכב קדימה זכות מתן 2,42410174אי

נכונה לא 2,1389133פנייה

לרכב קדימה זכות לתמרור ציות 2,105982אי

לרמזור ציות 2,1009255אי

רגל הולך 1,11556013התנהגות

רגל להולך קדימה זכות מתן 9494286אי

95046414מהירות

הסיבות כל 4,0991714332שאר

23,9381000/04591000/0סה"כ

אחת. מסיבה יותר להיות יכולה שבתאונה מאחר התאונות, למספר שווה אינו הסיבות מספר ■(!)

פגיעה לפ'ח1מרת בת<ז1נ1תדרכים: נהגים מע1רבות :12 מ0' 1998ל1ח לע1מת 1999 בעונת ג'ל קב1צ1ת 1לפי

י^■/קט^נ: ■;סה"כלי,;י, .;.,,■:. ■■"7:;^קשות|.:;;,;■;,;^:<ןינו>.;:;;/
■■י59;#0!י. י1

.....■:,.,  י
...  :■ , ■ . יי

:י, 19?^: /
י :"■■

■,. ;ייי. ■.■■,■■■■.

י יי יי. ■■ .יי . י ;■;;:;י 1#811999^;י ^; /19981^§?98..^^:$£$£:\
01521 2619.231551815

169210210.91317147485

1742132522.8446246355275

18204,5003,91713.063494143624,0233,506

21235,7294,86597 | 15.1665004645,1324,335

243314,81913,01412.2.2292091,2091,09913,38111,706

8,582 34437,7659.51401167426837,7006,966

44536,9856,15012.0103865504906,3325,574

54633,0382,7599.263422582412,7172,476

64731,2901,2076.42218112961,1561,093

74+53145115.1 1585444י

3,544

462, 399

הכול 46,01340,57611.87406023,92341,35036,430סך

מנועי לא ורכב אופניים רוכבי כולל לא 0

ישראל גי^טרת
מה"דוקח"ף

וטור^ חינוך מדור
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מע\גןרתזעוראל
1999 ע\נתז דרח


