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המפכ"ל דבר
פעילותה. בתוצאות 1999 העבודה ל^נת המשך ה"תה 2000 עבודה שכת

נרשמה ובמקביל המדווחת, הפשיעה בהיקף ירידה נרשמה זו בפעילות
ושחיתות, פשיעה במוקדי מאבק התקיים העבירות. גילו" באחוז עלייה

הביטחון כתחום עניפה פעילות ונעשתה תאונותהדרכים מספר ירד

השוטף.
לספל העבודה שנת סוף לקראת המנסרה נדרשה השוטפים, הציבורי הסדר אירועי בצד

ושפל". "גאות מבצע במסגרת הערבי, במגזר חמורים באירועים

עיקריים דגשים
הפשיעה צמצום

לביצוע המשטרה ליחידות מבצעיות יכולות הענקת על דגש זה בתחום שמה המשטרה
המודיעין. משרדי וחוזקו בפשיעה ללחימה יחידות הוקמו משימותיהן.

הגילויים. אחוזי ועלו צומצמה, הרכוש, פשיעת ובראשה המדווחת, הפשיעה

תאונותדרכים צמצום
ובמספר תאונותהדרכים בשיעור בירידה נוספת מגמה נרשמה הקודמת לשנה בהמשך

תחנות. 1 ב7 התנועה משרדי חוזקו במקביל הנפגעים.

קהילתי שיסור
מהם מש"קים, 133 המדינה ברחבי ונפרסו משמעותית, תנופה זה תחום קיבל 2000 בשנת

ניידים. מש"קים 50

לציבור שירות
אפקטיביות למדידת התבחינים בצד זו. בשנה גם מפכ"ל יעד היווה לציבור השירות שיפור

לציבור. שירות מרכזי 20 ולהקמת העבודה סביבת לשיפור דגש ניתן השירות,

טכנולוגיה
מחשב יישומי לפיתוח נרחבת פעילות נערכה מתקדמים, טכנולוגיים פיתוחים יישום בצד

מקצועיות. מחלקות ושל אגפים של ייחודיים לצרכים

ומפקדות מטות צמצום
שוטרים 202 של צמצום איפשר והדבר נמשך. האדם כוח בתחום הפנימי ההתייעלות תהליך

ומבניים. ארגוניים ושינויים מבצעיות יחידות לטובת והמפקדות מהמטות



קיומנו. לעצם הנוגעים מרכזיות, והכרעות מדיניים תהליכים של בעיצומם היום מצויים אנו
נמצאת אלו, לצד וכואבת. עכורה אווירה המגרים ואלימות, פיגועים של בגל מלווים אלו

שלהן למשימות בהתייחס ובאמצעים, במשאבים מתמשך חוסר של במצב משסרתישראל
נדרשת. היא

השתלבות הבאים: העיקריים הכיוונים על נסמכת 2001 העבודה לשנת הפעילות אססרסג"ת
תרבות גיבוש השונים; המשטרה תפקידי בין איזונים מציאת שירות; ומתן בחברה המשטרה
וטיפוח הציבור בעיני המשטרה תדמית שיפור םכנולגיות; יכולות פיתוח והטמעתה; אירגונית

ן הפנים. ושירות האנושי המשאב
לחברה. יותר ותורמת יותר טובה למשטרה להפוך המשטרה תוכל אלו, פעולה כיווני במימוש

,2000 העבודה בשנת משטרתישראל של העניפה פעילותה את סוקר שלפניכם הדו'יח

תרומתו על מיוחדת תודה לו מגיעה וילק. יהודה רבניצב ה13, הכללי המפקח של בפיקודו
| אלו. להישגים הארגון להובלת

וקשים, מורכבים רבים, הם זו, בתקופה דווקא המשטרה, של לפתחה המונחים האתגרים
הנסקרת הפעילות היעדים. להשגת בנחישות ולפעול לתרום לסייע, כולנו את יחייב והדבר
מג"ב חיילי המתנדבים השוטרים, עלידי רבה ארגונית ובמחוייבות במסירות בוצעה זה, בדו"ח

וברכות. תודות כך ועל המקומיות, הרשויות וראשי

אהרונישקי שלמה רבניצב
הכללי המפקח
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משטרתישראל

העניינים תוכן
י ארגוני ומבנה תפקידים אחריות, תחומי  משטרתישראל

המשטרה אגפי
]2 בפשיעה וללחימה לחקירות האגף
28 וביטחון שיסור אגף
'50

מודיעין אגף
36 אזרחי ומשמר קהילה אגף
40 תנועה אגף
ס^48 וארגון תכנון אגף
כס אנוש משאבי אגף
59 לוגיסטית תמיכה אגף

סמפכ"ל / למפכ"ל כפופות יחידות
61 הציבור תלונות
63 חשבות
64 דוברות

משפטי ייעוץ
66 בטיחות מחלקת
66 לביקורת הארצית היחידה

משטרתישראל מחתות
סס צפון מחוז
70 מרכז מחוז
73 ש"י מחוז
74 תלאביב מחוז
76 ירושלים מחוז
70
ס דרום מחוז

80 ■ משמרהגבול

82 סטטיסטיים לוחות



משט

תפקידים אחריות, תחומי
ארגוני ומבנה

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

בפשיעה לוחמה
לדין. והבאתם העבריינים גילוי פשעים, חקירת 0

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

ולנקיטת למיגון לשמירה, הציבור הדרכת  פשעים מניעת 0
העבירות. ביצוע על המקשים אמצעים,

תנועה
והכוונתה. התנועה הזרמת 0

תעבורה. דיני אכיפת 0
לדין. תנועה עברייני והבאת תאונותדרכים חקירת 0

בסיחות בנושא בתיהספר, תלמידי ובמיוחד הציבור, הדרכת 0
בדרכים.

ובינוי תכנון בנושאי החלטות קבלת בתהליך השתתפות 0
לשם ורמזורים, תמרורים הצבת ומבנים, כבישים של

התנועה. והזרמת בדרכים הבטיחות הגברת

של הארמני המבנה
משטרתישראל

הכללי המפקח הכללי. המפקח עומד משסרתישראל בראש
והתקנות, החוק מכוח משסרתישראל ניהול על אחראי

הפנים. לב0חון השר עלידי הנקבעת למדיניות ובהתאם

הבאות: היחידות כפופות הכללי למפקח
לזרועות מנחה מקצועי כמסה משמש  הארצי המטה
שירותים, יחידות גם כפופות הארצי למסה משסרתישראל.

המשטרה. יחידות לכל שירותים הנותנות

והתחנות האזוריות התחנות המרחבים, המחוזות,
בתחומים ומשימותיה, המשטרה תפקידי ביצוע על מופקדים

מופקדים. הם שעליהם הטריטוריאליים

נפרדות אורגניות ביחידות ופועל כחיל מאורגן  משמרהגבול
למחוז. הכפופות

משטרתישראל של ייעודה
אחריותה ותחומי

שוטר לכל שהוענקו הסמכויות עלפי פועלת משטרתישראל
ובחקיקות 1971  תשליא חדש), (נוסח המשטרה בפקודת
התפקידים ביצוע על המשטרה מופקדת זו, במסגרת נוספות.

שלהלן: בתחומים והמשימות

הפנים בטחון
ארגונים לבצע מנסים שאותם חבלניים, פיגועים למניעת
חיפושים סריקות, סיורים, באמצעות וסיכולם עו"נים,

הציבור. עירנות להגברת הסברה ופעולות
חשודים, חפצים של להימצאם אזרחים בקריאות טיפול 0

מטענים. ופירוק החפצים בדיקת
סריקות ופינו"ם, נפגעים חילוץ  חבלניים בפיגועים סיפול 0
התנועה הכוונת סקרנים, הרחקת נוספים, מטענים אחר

וכר. חשודים מעצר צדדיות, לדרכים
וביישובים המקומיות במועצות בערים, השמירה הסדרת 0

החקלאי. שבמגזר
ואבטחה, שמירה לתפקידי האזרחי המשמר מתנדבי ארגון 0

חירום. ובעת שגרה בזמן
החינוך מוסדות לאבטחת אחריות 0

הציבורי הסדר על שמירה
וסדר. חוק הפרות של בנושאים אזרחים בפניות טיפול 0
ובבריונות. חוקיות בלתי בהתקהלויות בהפגנות, טיפול 0

ובתי בתיעסק לפתיחת ותנאים הגבלות קביעת  רישוי 0
והתנאים. ההגבלות ביצוע על ופיקוח שעשועים

לבתי המובאים עצורים ליווי בבתימעצר, בעצורים טיפול 0
עליהם. ושמירה משפס

בת'משפט. של לפועל הוצאה צווי ביצוע %
ציבור, במוסדות ממשלה, במשרדי הסדר ושמירת אבטחה 0

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



משטרתישראל. של הארגוני התכנון ריכוז 0
בנושאים ממלכתיים, תכנון במוסדות המנסרה ייצוג 0
לבסחון המשרד עם בתיאום למשסרתישראל, רים הקש

הפנים.

נתונים מאגרי וארגון לעתיד ותכניות יעדים מגמות, ריכוז 0
ארוך. ולטווח קצר לסווח לתכנון ומודלים

העדיפויות וקביעת ורבשנתית, שנתית עבודה תכנית הכנת 0
התכנית. למימוש המשאבים בהקצאת

לתקצוב לתכנון, האגף עם בתיאום התקציבי התכנון הנחיית .
הפנים. לבטחון במשרד ולבקרה

לתקינה אחרים, ואמצעים רכב אדם, כוח לארגון אחריות 0
ולהקצאתם. שלהם

המשסרה ליחידות אוטומטי נתונים עיבוד שירותי מתן .
מאושרים. ולגורמים

הקשר. מערך תחזוקת 0
ישראל. במשטרת טכנולוגי לפיתוח אחריות 0

עדכונן המטההארצי, ופקודות המשטרה הוראות כתיבה 0
ופרסומן.

מינהל וארגון) תקינה (מחלקת אחת מחלקה באגף
ביצועים לחקר היחידה יחידות: \של\ש טכנולוגיות
פקודות לפרסום והיחידה אסטרטגי לתכנון היחידה וסטטיסטיקה,

המשטרה.

(אמ"ש) אמש משאבי אגף
הבאים: התחומים התחומים על אחראי אנוש משאבי אגף

בהתאם ושיבוצם, למשסרתישראל סועמדים גיוס 0
המשטרה. לצורכי ובהתאם לכישוריהם

טיפול פיתוחו, קידומו, במשטרתישראל, האדם כוח ניהול 0
כוחאדם. ושיבוץ פרט בנושאי

משטרתישראל. וגמלא1 השוטרים ברווחת טיפול 0
עליהם. ופיקוח וההשתלמויות העיון ימי הקורסים, תכנון 0
אוניברסיטאיות במסגרות (כולל השוטרים הכשרת תכנון .
זו. הכשרתם על ופיקוח ההשכלה) להעמקת ובמסגרת
כושר ולהקניית בנשק בשימוש השוטרים לאימון אחריות 0

מבצעי.

במשסרתישראל. הרפואי המערך על אחריות 0
במשטרתישראל. הדת שירותי על אחריות 0

מחלקת פרט, מחלקת סגל, מחלקת מחלקות: שש באגף
משטר מחלקת אדם, כוח תכנון מחלקת וקח'ר, הדרכה
אמ"ש לראש כפופים כן ההתנהגות. מדעי ומחלקת ומשמעת
שכר לנושאי אמ"ש ראש עוזר ראשי, רפואה קצין יחידת
האגף במסגרת משסרתישראל. ורבנות מיוחדים ולתפקידים
משטרה. ללימודי ומרכז בכירים לקצינים המכללה מופעלים

הארצי המטה
הארגוני המבנה
אחריות ותחומי

שמונה באמצעות פועל משטרתישראל של הארצי המטה
למפכ"ל. ישירות הכפופות עלאגפיות, יחידות ושמונה אגפים

וביטחון שיטור אגף
היחידות בין לתיאום מטה באחריות נושא ובטחון שיטור אגף
השיטור בתחום המשטרה משימות במילוי ולהפעלתם והכוחות
והרכוש, הנפש בטחון עבירות, מניעת הציבורי, הסדר ושמירת
עצורים ועל אסירים על שמירה פיגועים, מניעת הפנים, בטחון
מחלקת  יחידות וארבע מחלקות שלוש באגף ואבטחתם.
החבלה, מחלקת פנים, ובטחון מבצעים מחלקת ושיטור, סיור
יחידת (אתג"ר), רכב גניבות בתופעת לטיפול ארצית יחידה

ומתן. משא ויחידת המסוקים יחידות האבטחה,

בפשיעה וללחימה לחקירות אגף
(אח"ק)

פעילותן הנחיית על אחראי בפשיעה וללחימה לחקירות האגף
חשיפת פשעים, חקירת (כולל בפשיעה ללוחמה היחידות של
להכוונתן, לדין), והבאתם עבריינים גילוי ראיות, איסוף עבירות,

פעולותיהן. בין ולתיאום עליהן לפיקוח

ותביעות, חקירות מחלקת יחידות: ושלוש מחלקות שתי באגף
(יאח"ה), הונאה לחקירות הארצית היחידה פלילי, לזיהוי המחלקה
(יאחב"ל) חמורה ופשיעה בינלאומיות לחקירות הארצית היחידה

סוהרים. לחקירת הארצית והיחידה

(אמ"ן) מודיעין אגף
הבאים: התחומים על אחראי המודיעין אגף

בסדר בפשיעה, בלחימה, הקשורים בנושאים ידיעות איסוף 0
והפצתן. הערכתן הפנים, ובבטחון ציבורי

משטרה במבצעי אחרות משטרות עם פעולה שיתוף 0
בחו"ל. המשטרה נציגי והפעלת בינלאומיים

לצרכי המשטרה, פעילות של מודיעינית מצב תמונת גיבוש 0
ארצית. ברמה מודיעיניים מבצעים ותכנון שנתי תכנון

במשטרתישראל. שדה ביטחון מערך לתפעול מטה אחריות 0
איסוף מחלקת מחקר, מחלקת מחלקות: של\ש באגף

מיוחדים. לתפקידים והמחלקה וטכנולוגיה

(אג"ת) וארגון תכנון אגף
הבאים: התחומים על אחראי ולארגון לתכנון האגף

במשטרתישראל. המטה עבודת ריכוז 0
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הציבור של בקובלנות טיפול  הציבור לתלונות היחידה .
משטרה. אנשי נגד

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

עבירות בגין משטרה אנשי שיפונו  למשמעת הדין בית .
משמעת.

ביתהדין של ערעור ערכאת  לערעורים ביתהדין .
למשמעת.

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

בעבודה.

המשטרה מחתות
הארגוני המבנה
עיקריים ותפקידים

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

(ש"י). ויהודה שומרון ומחוז הדרומי המחוז

ותחנה. אזורית תחנה מרחב, למחוז: כפופים דרגים

המתח מבנה
ירושלים, במחוז מרחבים. קיימים מרכז ובמחוז הצפוני במחוז
מחדש, ארגון בוצע הדרומי ובמחוז ש"י במחוז ת"א, במחוז
הקמת ואת המרחב דרג ביטול את מהמקרים בחלק הכולל

משנה. ותחנות אזוריות תחנות

ומרחב הגליל מרחב חוף, מרחב  הצפוני המחוז בתחום 0
העמקים.

השפלה מרחב השרון, מרחב  המרכז מחוז בתחום 0
נתב''ג. ויחידת

ירקון, (דן, אזוריות תחנות ארבע  ת"א מחוז בתחום 0
ואיילון). יפתח

תחנה לכיש, מרחב הנגב, מרחב  הדרומי המחוז בתחום 0
אילת. ויחידת שמשון אזורית

דוד, (ציון, אזוריות תחנות שלוש  ירושלים מחוז בתחום 0
שמש. בית ותחנת מוריה)

ושומרון) (חברון אזוריות תחנות שתי  ש"י מחוז בתחום .
והבקעה). בנימין אדומים, (מעלה משנה תחנות ושלוש
פעולה ושיתוף לתיאום המשטרתי המנגנון כפוף ש"י למחוז

(ממת"ש). הפלסטינית המשטרה עם

(את"ל) לוגיסטית תמיכה אגף
הבאים: התחומים על אחראי לוגיסטית תמיכה אגף

ישראל משטרת יחידות לכל הלוגיסטיים השירותים ארגון 0
עליהם. ופיקוח

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

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

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

האספקה, מחלקת יחידות: ושתי מחלקות ארבע באגף
ומכירות, רכישות מחלקת בינוי מחלקת התחבורה, מחלקת

לבינוי. פרויקטים ויחידת המטה שירותי יחידת

(אק"מ) אזרתי ומשמר קהילה אגף
הבאים: התחומים על אחרא אזרחי ומשמר קהילה אגף

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

ופיתוחם לקהילה המשטרה בין הגומלין קשרי חיזוק .
מתנדבים. והפעלת

ומניעה, שיטור מתנדבים, מחלקת מחלקות: שלוש באגף
הסברה מחקר, ומחלקת קהילתי שיטור ליישום מחלקה

קהילתית. ותקשורת

(את"ן) תנועה אגף
הפיקוח על הנחייתו, על התנועה, מערך על אחראי התנועה אגף
התנועה את להסדיר האגף תפקיד מדיניות. קביעת ועל עליו

באמצעות היתר, בין תאונותהדרכים, מספר את ולצמצם
לדי. התנועה עברייני והבאת התאונות חקירת

מחלקת תנועה, ופיתוח תכנון מחלקת מחלקות: שלוש באגף
(מתנ"א). ארצי תנועה ומערך תנועה

הכפופות עלאגפיות מטה יתידות
למפכ"ל/סמפכ"ל

המשטרה ייצוג  (יועמ"ש) למשטרה המשפ0י היועץ .
חוות מתן צד, המשטרה שבו משפטי, עניין או הסכם בכל
שהוגשו בתביעות וטיפול המשטרה לגורמי משפטית דעת

תפקיד. מילוי עקב משטרה, אנשי ונגד המשטרה נגד
בנושאי הבכיר ולפיקוד למפכ"ל יעוץ  הדוברות מערך .
מקצועית והנחיה התקשורת אמצעי עם קשר הסברה,

ובאגפים. במחוזות הדוברות למערך
של הכספיות הפעולות כל ניהול  המשטרה חשבות .

המאושר. התקציב במסגרת וביצוען ישראל משטרת



(מג"ב) משמרהגבול
המנסרה, של מקצועית מבצעית זרוע מהווה משמרהגבול
פח"ע באירועי בסירור, בלחימה המשטרה מטלות לביצוע

הפגנות, ובפיזור 0דר בהפרות בטיפול מיוחדים,
ולשיטור, לאבטחה רבתכליתי ככוח משמש הגבול משמר .
ליחידות ולסיוע מיידית להתערבות וניידת מרוכזת ועתודה

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

עצמית. להתגוננות הישובים מערך
במגזר חקלאי ושוד גניבות מניעת על אחראי משמרהגבול 0

ונמלים. חיוניים מתקנים לאבטחת אחראי וכן הכפרי,
בפשיעה בלחימה המשטרה ליחידות מסייע הגבול משמר 0

ש"י). מחוז (למעט בערים
מטה בקציני המסתייע משמרהגבול, מפקד עומד החיל בראש
ורמ"ח מבצעים רמ"רו ניהול, רמ"ח אמ"ש, קצין מקצועיים:
אזוריות מפקדות שש באמצעות פועל משמרתגבול ישובים.

הכוחות. על פיקוד

במשמרהגבול: נכללים כן כמו
משימות לביצוע ארגונית מסגרת  היישובים משמר 0

הכפרי. במגזר ביישובים וביטחון האבטחה
למשטרה ולסיוע בטירור ללוחמה מיוחדת יחידה  ימ'ימ 0

החמורה. בפשיעה ובלוחמה ערובה בני בחילוץ

שוטרי את להכשיר תפקידו  משמרהגבול הדרכה בסיס 0
ביטחון הפנים, בטחון ובנושאי החיל בנושאי משמרהגבול

וכוי. חבלה שוטף,

המתח מטה תפקידי
המחוז. בתחום המשטרה מדיניות קביעת .

בתחום המשטרה יחידות עלידי המשטרה תפקידי ביצוע 0
עליהן. ובקרה פיקוח המחוז,

שבתחום אזוריות תחנות בין או מרחבים בין מבצעים תכנון 0
עליהם. ופיקוד המחוז

המשטרה ליחידות והקצאתם והאמצעים המשאבים ויסות .
למרחב. הכפופות ביחידת מינהלה המחוז. בתחום

המרחב מטה תפקידי
המרחב. יחידות על פיקוד 0

תלאביב, במחוזות למעט המשטרתית התביעה ניהול .
מחוזי. בדרג התביעה שבהם /ש"י, ירושלים

בלתי ועבירות פשעים חשיפת מודיעין, פעילות ביצוע 0
במרחב. מדווחות

למרחב. הכפופות ביחידות ומינהלה אדם כוח נושאי הסדרת 0

האזורית התחנה תפקידי
של השיפוט בשטח הפנים ובטחון הסיור תפקידי כל ביצוע 0

התחנה.
התחנה. שבאחריות ומודיעין חקירות תפקידי ביצוע 0

ועם הקהילה עם פעולה לשיתוף בוועדות השתתפות 0
המקומיות. ברשויות המקומי השלטון מוסדות
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ארגוני תרשים

הכללי המפקח

ו1תוה0פכיל 

מחלקת
השיחות

לתלונות היחידה הארצית היחידה

הצינור לףקורת
תמטפטי היועז
למשםרה

1מו6א"ז קהילה אגף

מחלקת
טיסור מתנדבים

ו0ניו>ה

המחלקה
ל"טוםטינ1ור 

מטולנ

מחקו מחלקת
ותקשורת הסעה

קהילתית

וארנון תכנון אגף

1

ו
לוגיסטית תמיכה אנף

ק
לחקירות אגף י.

בפשיעה וללוחמה

המפקח סנן
הכללי

הרין בית החן בית
לערעורים לסטסעת

הבו
המשטרה

חטבות
המשטרה

מחלקת
השכר

מחלקת
הכספים

ובטחון שיטור אגף אגףהסוחעין התנועה אגף
*■

תואר מחלקת מינהל
טכנולוגיות

1

היחידה לחקר היהירה
לתכנון ביצועים
אסטרטגי וסטטיסטיקה

ו 1
ה,ת,ןהלתננו| לרסונ! היחידה

תקצירי י^ המטטרה

מחלקת
התחבורה

מחלקת
האספקה

1 1

חקירות מחלקת המחלקה
ותביעות פלילי לזיהוי

מחלקת
רניטות
ומגירות

טירות1 יחידת
הסטה

מינהלת
בינוי

לחשיפת היחידה הארצית היחידה
תמורה פשיעה הונאה לחקירות

סיור מחלקת מחלקת
ושיטור ובטפ מבצעיס

_ מחלקת
החבלה

ונותן
יחידה

אוירית

1
יחידת
אתת

 מחקר מחלקת

איסוף מחלקת
וטכוולגיה

המחלקה
לתפקידים
מיוחדים

מחלקת
תנועה

מחלקת
ופיתוח תכנון

תנועה

תנועה מערך
ארצי

וסתנא)

מבצעי מחר
תנועה

הנבול משמר 0ו8ז9ףי מחוזתלאבנ

חטמ"רמרמ חטמ"רדחם מגע מפקדת
ירושלים

צפון הטמיר

בה7 מפקדת מגיב מפקדת מגיב מפקדת מגיב מפקדת
מניב אזח"ע אירש ימ"מ

אזורית תחנה
טומוון

אזורית תחנה
חברון

לכיש מרחב מרחבר'ננב אזורית תהנה אזורית תחנה
דן ירקון

השפלה מרחב השרון מרחב הגליל מרחנ הוף מרחב

אילת יחידת אזורית תחנה
שמשון

אזורית תחנה אזורית תתנה
י9תח א"לון

אזוריה תחנה מרחב
חיפה העמקים

אנוש משאבי אגף

רפואה קצין אגדו! ר עי מחלקת
ראשי טנר לנושאי הפרט

תננון מחלקת
ארס כוח הסגל מחלקת מחלקת

והחיו> ההדרכה הפסיכולוגיה
יחידת

1 1

מחלקת רננות
משמעת המטטרה

ירושלים מחוז

אזורית תחנה
דוד

אזורית תחנה
ציון

אזורית תתנה
מוויה

לימודי מרכז

משטרה

המכללה
בכירים לקצינים

לכושר ספר בית

מבצעי



לחקירות אגף
בפשיעה ולחימה

(ונח"ק)
החקירות. בתחומי מקצועית הפעלה תורת גיבוש 0

גורמים לבין משטרתישראל בין חקירה פעולות תיאום .
לה. ומחוצה בארץ אחרים

בנושאי כנסת וועדות ציבור מוסדות בפני המשטרה ייצוג .
חקירות.

לחקירת הארצית היחידה
ופשעים חמורה פשיעה
(יאחב"ל) בינלאומיים

היחידה יעדי
פשע, לארגוני הקשורים המשטרה של ביעדים טיפול 0
סמים, לעבירות הקשורים ליעדים או מאורגנת לפשיעה

בינלאומית. או ארצית כלל שפעילותם
עפ"י בעבירות וטיפול זרות, למשטרת משפטית עזרה מתן .

אח"ק. ראש או מפכ"ל הוראת

היחידה תפקידי
בתחומים חקירות ולערוך חשיפתית, מודיעין כיעילות לבצע 0

היחידה. מופקדת שעליהם

בעבירות לרבות חמורות, בטחוניות בעביהת חקירות לערוך 0
ורגישים. מורכבים חקירה בתיקי קיצוניים ארגונים של

חקירה ביצוע לרבות זרות, למשטרות משפטית עירה לתת 0
אח"ק. ראש של או המפכ"ל של הוראה עפ"י

הוראה עפ"י מיוחד, ציבורי עניין בהן שיש חקירות, לבצע 0
אח"ק. ראש של או המפכ"ל של

מרכזיות פרשיות
אנג'לס, בלוס נרצח 1999 בדצמבר  גלעדי אלון *רצח
פליליים יעדים שני בידי גלעדי אלון בשם מנתניה עבר"ן ארה"ב,
אספו אנג'לס לוס משטרת עם יחד יאחב"ל נתן. וחנן כהן בן 

תום עד עצורים השניים אישום. כתב הוגש פיהן ועל ראיות,
נגדם. המשפטיים ההליכים

בתחום המשטרה פעולות על הפיקוח על ממונה החקירות אגף
ראיות איסוף עבריינים, גילוי עבירות, חשיפת בפשיעה, הלוחמה
החקירה ליחידות הנחיות מתן על וכן לדין חשודים והבאת

ביניהן. התיאום ועל השונות
(היחידה הארציות היחידות להפעלת פיקודית אחריות לאגף
בינלאומיות לחקירות הארצית היחידה הונאה, לחקירות הארצית
לביצוע סוהרים) לחקירות הארצית והיחידה חמורים ופשעים

מועדפים. ובנושאים בתחומים חקירות

האגף תפקידי
הפלילי והזיהוי התביעה החקירות, מערכי פעילות על פיקוח 0
על תתבצע המשטרה שעבודת להבטיח, כדי והנחייתם,

המשטרה. מדיניות ועלפי הפסיקה עלפי החוק, פי

היחידות באמצעות מיוחדים, בנושאים חקירה תפקידי ביצוע 0
הארציות.

ראיות איסוף לשם וטכנולוגיים, מדעיים עזר אמצעי הפעלת 0
מקצועיות. דעת חוות ומתן

נעדרים, נוער, עבריינות בנושאי ופיקוח הדרכה הנחיה, 0
בתיאום הטיפול, מדיניות וקביעת עבירה בקורבנות טיפול

אלה. בנושאים העוסקים אחרים גורמים עם
משטרתישראל של הפלילי המידע קובצי בניהול טיפול 0

ובהפצתם.

חמורה בפשיעה חקירה תיקי
1999 לעומת 2000 בשנת

השינוי19992000עבירה אחוז

1371477.3רצח

לרצח 10312016.5ניסיון

או בכוח 6906821.2באיומיםאונס

מגונה 227621057.5בכוחמעשה

102191910.0שוד
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רמת מועצת ראש כי בחשד, חקירה  פארן גבי פרשת 0
מהחקירה עסקים. אנשי מכמה שוחד קיבל פארן, גני השרון,
בנחירות השרון רמת מועצת לראש שנבחר פארן, גבי כי עולה,
10 של זעום ברוב דורון, מאיר מתחרהו, על גבר האחרונות.
בתל המחוזי לביתהמשפט הגיש דורון מאיר בלבד. קולות
גבי הנבחר, המועצה ראש הבחירות. תוצאות על ערעור אביב
עורךדין של שירותיו את שכר בערעור, ייצוגו לצורך פארן,

ראש וולף לאוניד היחידה יעד נעצר  גורפיניץי רצח 0
באוקראינה. גורפיניץ' בשם אדם רצח בגין אוקראיני, פשע ארגון
אישום כתב הוגש ראיות, נאספו אוקראינה משסרת עם יחד

ההליכים. תום עד נעצר והחשוד

אלי  אזרחים שני החקירה במרכז  לאויב נשק מכירת 0
מכירת בגין רנות ארצות חונקת החקירה וינשס"ן. ואניחי כהן
לפרקליסות. הועבר התיק אויב. למדינות ומנועים נגמ"שים
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זלמן אזי מקומיים, קבלנים שילמו סרחתו שכר ואת מפורסם,
כראש בתפקידו פארן, גבי כי העלתה, החקירה בירון. ואבי
המליצה המשסרה הנ"ל. מיטיביו שני את תיגמל מועצה,
שוחד לקיחת של באשמה המועצה ראש את לדין להעמיד

שוחד. נתינת של באשמה בירון ואבי זלמן אבי ואת

ויצמן עזר (לשעבר) המדינה נשיא פרשת 0
כי נטען, שבהם /99 בדצמבר התקשורת בכלי פרסומים לאור
מהמיליונר כספים קיבל ויצמן, עזר מר ההיא, בעת המדינה נשיא
הוחל וכחברכנסת. בממשלה כשר שכיהן כעת סרוסי, אדוארד
ע"י לממשלה, היועמ"ש ע"י תחילה החשדות, בבדיקת
ובהמשך, משטרתי, בדיקה צוות וע"י המדינה פרקליטות
בשת"פ ביאח"ה 2000 בינואר נפתחה הצוות, מימצאי בעקבות
צוות המליץ בסופה פלילית. חקירה הכנסה מס חוקרי עם
חוסר בגין אחרים) (ונגד הנשיא נגד התיק את לסגור החקירה
אומצו ההמלצות שוחד. לעבירות החשד לעניין מספיקות ראיות

לממשלה. היועמ"ש עיי

בשטח מרפ סכנאי

לשיתוף הקשורים חשדות נחקרו  נתניה עירית ראש 0
אמונים, הפרת שוחד, זיוף, מרמה, בעבירות עבריינים עם פעולה
עם לפרקליטות הועברו התיקים אסורות. תרומות וקבלת
תרומות קבלת אמונים, הפרת בגין אישום כתבי להגשת המלצה

וזיוף. אסורות

הישראלי, האזרח של חטיפתו חקירת  טננבו'ים אלחנן 0
נמשכת. עדיין ביטחון, גורמי בשיתוף טננבויים, אלחנן

עמוס הארץ, מו"ל של תלונתו נחקרה  ואיומים סחיטה 0
והוגש הודה הוא חשוד. נעצר מיני. רקע על סחיטה בגין שוקן,

אישום. כתב

לתיק הקשור נוסף חקירה חומר גובש  נמרודי פרשת 0
קהלני, אביגדור נגד חקירה חומר וכן החנינות", "תיק המכונה
אישום. כתב הוגש עוזרו. וכנגד פנים לבסחון השר לשעבר

עד הטרדת של בחשד קרישק, ואריה נמרודי יעקב נעצרו

אישום. כתבי הוגשו משפט. מהלכי ושיבוש



במהלך וממושכת. מורכבת מודיעינית פעילות התבצעה
החשוד של הפעולה שיט1ת ונלמדו ראיות נאספו הפעילות

אחרים. ושל כהן יובל העיקרי,
מבצע נערך לגלויה. החקירה הפכה 2000 ספנמבר בחודש
חשודים, 9 ונכלאו נעצרו כה עד מעצרים. ובוצעו חיפושים
במהלך ביהמייש. ע"י הוארך אף ומעצרם כהן, יובל ביניהם
נמשכת החקירה נוספות. ראיות נאספו הגלויה החקירה

ומסתעפת.

אחת" "ישראל ועמותות פרשת 0
מבקר דו"ח פרסום לאחר לממשלה, המשפטי היועץ בהוראת
בחשד חקירות מספר נפתחו ,2000 ינואר בחרש המדינה
ורישום במירמה דבר קבלת מפלגות, מימון חוק על לעבירות
ה לכנסת הבחירות למערכת בהקשר תאגיד, במסמכי כוזב
אחת", "ישראל וביניהן מפלגות, מספר נגד היה החשד .15

ו"הליכוד". "המרכז" מפלגת ישראל", "אגודת
החקירה, הסתיימה ו"הליכוד" ישראל" ל"אגודת הנוגעים בתיקים

המדינה. לפרקליטות הועברו והתיקים
בחקירה. עדיין אחת" "ישראל למפלגת המיוחסים התיקים
"ישראל במפלגת בכירים ע"י הוקמו העמותות החשד, עפ"י
ובאמצעותן ברק, אהוד מר של המטות ראשי חלקם אחת;
נאסף בחקירה כחן. דווחו לא אשר שקלים, מיליוני נאספו

בחו"ל. גורמים כולל אנשים, מאות ונחקרו רב חומר

היוונית רופטריארכיה פרשת 0
בין מקרקעין עיסקת על בעיתון כתבה פרסום בעקבות
חתימתו כי היווני, הפטריאך התלונן לקק"ל, היוונית הפטריארכיה
בכתבה. המתוארת המקרקעין לעסקת צד היה לא וכי זויפה,
של עבירות לביצוע בחשד חקירה ביאח"ה נפתחה כך, עקב
מחמירות. בנסיבות וזיוף במירמה דבר קבלת מורשה, בידי גניבה
תמורת מתווכים באמצעות קק"ל שילמה המקרקעין בעיסקת
מעורבותו את הכחיש הפטריארך דולר. מליון 20 הקרקע חכירת
של כולל בסכום המחאות כי העלו, החקירה ממצאי בעיסקה.
מקומיים, חלפנים של בנקים בחשבונות הופקדו דולר מיליון 16

בנק, לחשבונות הגדול בחלקה הועברה במיומנים ותמורתם
אחד ומעורבים. חשודים נחקרו בשוויץ. למתווכים השייכים
החקירה דין. חיקורי נערכים לחו"ל. נמלט העיקריים החשודים

נמשכת. עדיין

בדנמרק לשרתים פריצה חקירת 0
לסייע התבקש ביאח"ה מחשב עבירות לחקירת המיפלג
המפלג, חוקרי בדנמרק. האוניברסיטה למחשבי פריצה בחקירת
בפתח משפחה בני לעבירה קשרו ראשוניים, נתונים שקיבלו

תקווה.

החקירה מחשב. וחומר מחשבים נתפסו בביתם בחיפוש
למחשבים פרץ כי הודה, בחקירתו במשפחה. ן בקט התמקדה
פעולת את שיבש חינוך, במוסדות בעיקר בעולם, רבים
. נוספים חשודים קשר בחקירתו שרתים. והפיל המחשבים

מגבילים. בתנאים שוחרר הוא

הארצית היחידה
הונאה(יאח"ה) לחקירות

היחידה יעד
ציבוריים בנושאים טווח וארוכות איכותיות הונאה עבירות חשיפת
לחקרן. דין עלפי מוסמכת אחרת רשות אין אשר משקל, כבדי

היחידה תפקידי
בעיקר שפגיעתן הציבורי, במנהל שחיתויות של חשיפתן 0

וחקירתן. הערכי במישור

העסקי במגזר כלכליים בגופים כלכליות עבירות של חשיפתן .
וחקירתן. ההון ובשוק

שהתבצעו הונאה, עבירות של מיוחדות תופעות של חקירתן 0
מומחיות מחייבת חקירתן ואשר מתוחכמים, באמצעים

מתוחכמות). מחשב עבירות (כדוגמת מיוחדת
מחוץ חורגות בחלקן או כולן אשר הונאה עבירות חקירת 0

מדינתישראל. לגבולות
משפטי אח"ק/יועץ שהמפכ"ל/ראש עבירות חקירת 0
מפאת לחקור, למשטרה הורו המדינה לממשלה/פרקליט

מורכבותה. מפאת ו/או החקירה של רגישותה

מרכזיות פרשיות
הזוהר" "המגדל 0

לעבירות חשד בגין גלויה חקירה נפתחה סמויה, חקירה לאחר
בעקבות אמונים, והפרת מרמה שוחד, ומתן שוחד לקיחת
"פינוי במכרז יחידה כזוכה הזוהר" "המגדל הבנייה חברת זכיית
החשוך פיתח החשד, עפ"י בגבעתשמואל. מגורים שכונת ובינוי",

במנהל המרכז מחוז מנהל מקום ממלא טל עודד העיקרי,
עניין בעלי ועם מנהלים עם וקח" "תן יחסי ישראל, מקרקעי
לזכייתם שהביאו בע"מ, לבנין הזוהר" "המגדל בחברת אחרים

במכרז.
מפלילים. מסמכים גם ונתפסו חיפושים בוצעו החקירה במהלך
אפל, דוד הקבלן גם בפרשה נחקרו מתפקידו. הושעה טל עודד

ואחרים. אבירן יהודה שייס פעיל
ומסובכת, מסועפת הינה הפרקליטות, בלווי המתנהלת החקירה,

מתקדמים. בשלבים ומצויה במסמכים משופעת

כהן) (יובל בניברק האוכלוסין מינהל פרשת .
האוכלוסין מינהל לשכת מנהל כהן, יובל כי חשד, עלה מידע, עפ"י
וחריג מעודף טיפול במתן מעורב בבניברק, הפנים במשרד
זהות, תעודות דרכונים, כמו שונים מסמכים הנפקת בתחום
לפי הפנים. משרד לנוהלי בהתאם שלא ועוד, לעולים אשרות
וללקיחת שוחד למתן בתמורה התבצעה פעילותו החשד,

שוחד.
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מודיעין, המקומית המועצה ראש שכטר, משה מגד גלויה
הנחירות מערכת לניהול הנוגעים כספיים, סדרים לאי נחשד
החקירה במהלך תל'ים. עמותת באמצעות /98 בשנת למועצה
לחשוד מימנו המועצה, עם שעבדו שקבלנים ראיות, נאספו
הבחירות. לקראת במודיעין ההצבעה התפלגות אודות סקרים
למתן הקשורות לכאורה, עבירות לחשוד מיוחסים כמוכן,
החקירה ואחרים. מקורבים העסקת מכת, ללא לקבלנים עבודות

נמשכת. עדיין

פלילי לזיהוי המחלקה
(נוז"פ)

תפקידים
פיזיות, ראיות והפרקליטות החקירה גורמי לרשות להעמיד 0
בשיטות ומותקפות המופקות

טכנולוגיות.  מדעיות
משטרת לרשות להעמיד 0
ושיטות טכנולוגיות ישראל
מוצגים לגילוי חדשות מדעיות
לפענוחם שונות, עבירה מזירות

לראיות. ולהפ'כתם

תיקים נתוני
במעבדות נערכו 2000 בשנת
עלייה בדיקות. כ39,000 מד'פ
התיקים מסך כ100/0 של
.1999 בשנת במז"פ שנפתחו

הינם מדפ תיקי ממחצית למעלה
סמים. תיקי

התיקים: יתרת התפלגות
טביעות תיקי כ9,000 0
גלויים). תיקים (כ3200 אצבעות

ממחציתם למעלה  מסמכים במעבדת תיקים כ4,000 0
כמזויפים. החשודים כסף שטרי

לאירועי קשורים כמחציתם נשק, במעבדות תיקים כ1,000 0
מצ"ח. או פח"ע חמור, פשע

שרידי עיסוקיה: מגוון בכל סימנים במעבדת תיקים כ1,000 0
וכוי. נעליים עקבות רכב, זיופי ירי,

בארץ. הפוליגרף מעבדות בארבע פוליגרף תיקי כ1,200 0

מרכזיות חקירות
השוואת באמצעות בת"א הסדרתי האנס תיק פענוח 0
אונס. זירות מעשר 4ו\ום לפרופיל1 החשוד של \/עוס פרופיל

הביולוגית. המעבדה של ענודה

ואחרים 15 //£// פרשת 0
בשלהי מהש.? שהתקבלה בחקירה לסיוע בקשה בעקבות
בארה"ב, שונים במוסדות למחשבים פריצות על ,2000 שנת
,2001 בינואר 1 בליל אינטנסיבית נוספת לפעילות כוונה תוך
חוקרי ביצעו שרתים, ולהפיל מחשבים פעולת לשבש שנועדה
חיפושים ביצעו זמנית, בו משולבת פעילות מחשב עבירות מפלג
הודה העיקרי החשוד לחקירר. קטינים חשודים 4 והביאו
רבות אלקטרוניות מתקפות  לו המיוחסות בעבירות בחקירתו
שוחררו החשודים ואמריקאים. ישראלים האקרים בשיתוף

בערבות.

הממשלה ראש כנגד הסתה פרשת 0
בארה"ב, לייקוס חברת של בשרת אתר הוקם 27.11.99 בתאריך

ברק. אהוד הממשלה ראש לרצח הקורא
"מרץ; לתנועת אלקטרוני דואר הודעת נשלחה 5.12.99 בתאריך
האתר כי הרושם, נוצר ההודעה מתוכן הנדון. לאתר המפנה

קטין עיי1 כביכול, נפתח,
ימין". כ"פעיל המזוהה

בארהי'נ שנערכה בבדיקה
כי נמצא, הו.8£ עם נשיתוף
חשבון שפתח האתר, מקים
הוא ההודעה את ושלח דואר
משפחתו ששם ישראלי,

קליגמן.
בין (הצלבה שנערכה בחקירה
האינטרנט ספק ושימות
לכאורה, נמצא, "בזק") וחברת
עומר הוא במעשה החשוד כי
הראיות, למרות קליגמן.
הכחיש בפניו, שהוצגו לכאורה,
המעשים את החשוד
הועבר התיק לו. המיוחסים
כתב והוגש לפרקליטות

מדפאישום. במעבדת נ^ק על אאבע טביעת איתור

ובראקה עזמי ח"כ חקירת 0
בשארה עזמי ח"כ נחקרו לממשלה, המשפטי היועץ הנחיית עפ"י
ותמיכה המרדה הסתה, עבירות לביצוע בחשד ברקה ומוחמד

טירור. בארגון
ובאירועים שונים במקומות העבירות את לכאורה, ביצעו, השניים
ולהעתיק החיזבאללה, בארגון לתמוך קרא בשארה ח"כ שונים.
לחסום קרא בראקה ח"כ ישראל. לתחום פעולתם מודל את
הריסת רקע על משטרה, ובמכוניות בשוטרים ולפגוע כבישים

הערבי. במגזר בתים
בשלבי בשארה ח"כ של וחקירתו הסתיימה, בראקה ח"כ חקירת

סיום.

מודיעין המקומית המועצה חקירת 0
חקירה 2000 מרץ בחודש נפתחה מודיעיניות, ידיעות בעקבות



8ח* .
הרחבת המאפשרת (2000 (מרץ חדשה 5ח\/ מערכת קליטת
בדיוק. משמעותית והגדלה החיפוי מהירות הגבת המאגר,

1618 .
קליעים להשוואת מתקדמת ממוחשבת מערכת קליטת
נמצא הנשק מעבדת של והתרמילים הקליעים אוסף ותרמילים.

מתקדמים. מחשוב בהליכי

עבריינים צילום אלבום 0
עם דיגיטליים. צילום באולפני מצוידים כבר הזיהוי מחלקי רוב
ויאפשר לממוחשב, בהדרגה האלבום הופך "סלי", רשת השקת

מקוון. דפדוף

ותביעות חקירות מחלקת
(מת"ק)

חקירות מדור
מוצג1 פע"ר, תיקי שונים חקירות נושאי על פיקוח 0

חוקרים. לקצינים הסמכות צח"מ, מינוי כתב רכב,
לציבור, פניות חוקרי', "שידור התכנית  ייחודיים טיפולים 0

מטא"ריים. תרגילים לנתונים, בקשות
מח"ק, הנחיות מחשוב לחוקר, ערכה מ,0., ערכת  פיתוח 0

בחקירה. הנצחה בחקירות, טפסים
"חדשות ה1צאת בתחנות, מקצועיים ביקורים  הדרכה 0
מקצועי ידע מבחני מיומן, חוקר בכיר, חוקר בחקירות",
תיקוף הציבורית, הסניגורית  המעצרים חוק לחוקרים,

שי^ור. מערכי

בנושאים השטח יחידות לכל מח"ק הנחיות הוצאת  הנחיה 0
לכנסת המקומיות, לרשויות הבחירות כגון רבים, מקצועיים
ותרומות מוות במקרי טיפול ממשלה, לראשות

ועוד. איברים

(ראשי מקצועיים פורומים של כינוסים 0
ועוד). רמ"חים הונאה, יחי

תביעות מדור
בפני בהליכים המשטרה המלצת הכנת 0
המדינה/ לממשלה/פרקליטות המשפטי היועץ
עררים, הפנים: לבטחון המשפטים/השר שר
חיסיון, תעודות חנינה, בקשות הליכים, עיכובי
נגד אישום כתבי יום), 30 (מעל מעצר הארכות
והעמדה חקירה אישור שנה), (כעבור קטינים

חוק. הצעות ציבור, אישי של לין

הכנסת ועדות בפני החקירות אגף ייצוג 0
ועדות ומשפט), חוק חוקה ועדת (בדרךכלל

הפקת באמצעות מונית נהג ע"י רייכמן טל רצח פענוח 0
אקדחו מקנה שנדגם ביולוגי, מחומר הנרצח של \/ו\וס פרופיל
של ביולוגית ומעבדה ניידת מעבדת של עבודה החשוד. של

משפטית. לרפואה המכון

פתוח באמצעות ממגידו ה0ט1דנטים זוג רצח פענוח 0
ע"י וזיהויה מינרליים, מים בקבוק מעל בדם אצבע טביעת
מעבדת ניידת, מעבדה של משולבת עבודה כ5/?\/. השוואה

ט.א. השוואת ומעבדת צילום מעבדת ס.א., פיתוח

בכמות טיפלה מסמכים מעבדת  אוחנה יחיעם פרשת 0
קביעת לצורך לפרשה הקשורים מסמכים של מאוד גדולה

אותנטיות.

ע"י והרצח ההצתה זירות בחינת  הליווי מכוני הצתת 0
דליקים. חומרים ומעבדת הניידות המעבדות הפלילי, הזיהוי
החשוד קישור וזיהויים. הדלק וחומר ההצתה מוקדי איתור

הדלק. חומר הרכב זיהוי באמצעות לזירות

שיחות של קלטות ל16 אותנטיות בדיקת  נמרוד1 פרשת %
במז''פ, אלו לבדיקות בנוסף הנאשם. עם המדינה מעדי אחד
נסתיימו. טרם אלו בדיקות הקנדי. המז"פ ע"י בדיקות נערכו

קז\/ז ואיתור הנפץ מזוודות שרידי בחינת  טייבה אירוע 0
מאולתרת קז\/ז מעבדת איתור במקביל, העיקרי. הנפץ כחומר
הייחודית היכולת בעלת במדפ, חנ"מ מעבדת ע"י ביצוע בשכם.

קדמז. לזיהוי

טכנולוגית והתפתחות חידושים
%4אס

הטכנולוגיים באספקטים ממוחשב ^ו\וס מאגר להקמת היערכות
חקיקה). (בהליכי והמשפטיים

ובמז"פ. משפטית לרפואה במכון מתקדם אוטומטי ציוד קליטת

נשטה הזיהוי למערך חדשות ניידות
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במדפ וחומרים סימנים מעבדת עבודת

והפעלה. הצבה  האדם  כוח אחר מעקב
בניזוג, בין אלימות עבירות בתחום הסיפול מדיניות עדכון 0
הקהילה. עם קשר מסוכנות, הערכת על דגש שימת תוך

וביצוע מין, בעבירות סיפול בנושא חוקרים הנחיית %
מין. ועבירות אלמ"ב עבירות בנושא מיוחדות השתלמויות
אלמ"ב עבירות בנושא מיוחדות להשתלמויות אחריות 0

מין. ועבירות
למעמד וברשות כנסת בוועדות בינמשרדיות, בוועדות ייצוג 0

האישה.
ומחוזית. ארצית ברמה מקצועיים פורומים של כינוסים 0

ליחידות. תפקידית תוך והנחיה הדרכה בקרה, 0
המדור. בתחומי במחקרים שותפות 0

הפנים) לבטחון ובמשרד המשפטים (במשרד בינמשרדיות
משותפים. עבודה ובצוותי

שאלות עולות שבהם בתיקים, משפטיות דעת חוות הכנת .
אכיפה. מדיניות של שאלות או ומשפט חוק של עקרוניות
אל או המפכ"ל אל השר, אל המופנות ציבור לפניות מענה 0

ותביעות. חקירות בנושאי אח"ק ר
המשטרתית, התביעה יחידות של מקצועית והנחיה בקרה 0

רל"תים. פורום
התביעות. ביחידות אדם כוח תגבור פרויקט .

התביעה. יחידות מחשוב פרויקט 0

2000 לשנת נתונים

נעדרים מדור
ואלמונים. נעדרים בנושא השטח יחידות הנחיית .

העבודה. על ופיקוח יעוץ /77,00

ובביצוע אלמונים בזיהוי נעדרים, באיתור השטח ליחידות ♦סיוע
ביניהם. הצלבות

בחו"ל. ישראלים נעדרים לאיתור בחקירה סיוע 0
האינטרנט ובאתר מח"ק בחוזרי התקשורת, בכלי פרסומים 0

המשטרתי.
משטרתיים. גורמים של בצח"מים/בתרגילים השתתפות 0

משטרתיים. חוץ גורמים עם פעולה שיתוף 0
שנתיים. ודו"חות מיוחדות סקירות הפצת .

ובשאילתות. ציבור בתלונות טיפול 0
והאלמוגים". "הנעדרים מחשוב מערכת פיתוח 0

וביקורים בקרות והשתלמויות, ארגון מקצועיות, הרצאות 0
השטח. ביחידות

1225עררים

הליכים 1,161עיכובי

2,823חנינות

חיסיון 1,500תעודות

600 משפטיות דעת חוות

המשטרתית התביעה יחידות
תיקי 34,000 עוונות, תיקי 46,000) תיקים 80,000 התקבלו

פשעים).
אישום. כתבי 50,000 הוגשו

עבירות נפגעי מדור
במשפחה. אלימ!ת לנושא ייחודי חוקרים למערך אחריות .



נוער מדור
השתלמויות/הסמכה להעברת אחריות  והדרכה תו"ל .
חשיפה, ונוער נוער פקחני הכשרת הנוער, לעובדי ייחודית

מניעה. עובדי 75 של והכשרה פיתוח

ביקורות נוער, לפקחני העשרה תכנית כתיבת  פקחנות .
פעלה השתתפות מח"ק, הנחיית ביישום וסיוע בש0ח

הנוער. פקחנות תו"ל כתיבת וסיום נוער בפקחנות
22 עם קשר הארצית, ברמה הרצאות  עבירות מניעת .
השטח, ביחידות ביקורים חוץ, וגורמי ממשלה משרדי

בנינוער אלימות

הארצית. וברמה טיפוליים גורמים של בהכשרות הרצאות
העיריות). (פקודת החדש החוק הובלת

חוק של החדשה ההצעה בחינת  וחקיקה ציבור פניות .
דעת, חוות וכתיבת הציבור לפניות מענה שעד'נ, הנוער
וועדות משפטיות בוועדות ייצוג חדשות, הנחיות כתיבת

בינמשרדיות.

נוער, בנושאי פרסומים הוצאת סטטיסטיקות,  .מחקר
מחקר נוער, בנושא מאמרים וכתיבת מאמרים תרגום
בנוער; העיסוק בתחומי הראשי המדען משרד בשיתוף

ועוד. הקטין זכויות שמירת עולה, נוער א.ת.,

הארצית היחידה
סוהרים לחקירות

(יאח"ס)
אח'יק. ראש לסגן כפופה והיא 1998 בינואר הוקמה היחידה
ביצוע במהלך שב"ס אנשי ע"י שבוצעו עבירות חקירת  "עודה
הועברו מ1.6.00 אח"ק). ר ס' (באישור גנ"מ דרגת עד תפקידם
שב"ס קציני נגד החקירות אלימות. בעבירות חקירות גם ליחידה

ביאח"ה. נערכות ומעלה גני'מ מדרגת
תיקים, 138 ביאח"ס נפתחו (23.10.00 (עד 2000 שנת במהלך

אלימות. עבירות בגין רובם

2000 לשנת נתונים  נעדרים
4,260 (לעומת נעדרים על הודעות 4,120 התקבלו

.(1999 בשנת
נעדרים. 85 אותרו לא

בשנת 189 (לעומת אלמונים על הודעות 181 התקבלו
.(1999

נרשמו 1999 שנת סוף ועד (1948) המדינה מקום
אותרו. שלא נעדרים 460

פלילי מידע מדור
פרטים  2901 בטפסי טיפול  ועדכונו הפלילי המידע ניהול .
פעולות/מבצעים ייזום וחנינות, ערעורים גזחדין, חשוד, על

פתוחים. בתיקים טיפול תוצאות לעדכון

טביעות קליטת  5ה\/  האצבעות טביעת מאגר ניהול .
גילוי חשודים, זיהוי האפיס, למערכת חשודים של אצבעות

"מתחזים".

פלילי (מרשם הרישומים בעלי כל של ארכיון תיקי ניהול .
משטרתיים). ורישומים

חוץ. לגורמי פלילי מידע העברת .
ע"י סגורים תיקים רישומי לביטול אזרחים בפניות טיפול .

אח"ק. ראש

למחקר מידע סטטיסטיים, נתונים לקבלת בבקשות טיפול .
המידע. חופש חוק עפ"י בקשות וכן מדעי
הפלילי. למידע הגישה במורשויות טיפול .

חקיקה ותיקוני בינמשרדיות בוועדות הכנסת, בוועדות ייצוג .
הפלילי. והמרשם המידע בנושאי

הפלילי. המידע בתחומי ובקרה פיקוח השטח, גורמי הנחיית .

2000 לשנת נתונים  פלילי מידע
מב"ד). (תיקי חשודים 245,577 .

גזרידין. 72,625 .
למאגר והוספו נקלטו אצבעות טביעות טופסי 26,864 .

ה"אפיס".

לגורמי הפלילי מהמרשם מידע להעברת פניות 157,680 .
חוץ.

סגורים. תיקים רישומי לביטול אזרחים בקשות 1012 .

פ
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הכלא שרשם התלוננה כרמל בכלא סוציאלית עובדת רקע:
ומישש שלה, ימין לחי על אותה ונישק אותה חיבק במשרדו

הסכמתה. ללא שלה החזה את
הועבר התיק החשוד. הודה יסודית חקירה בתום המלצה:
מגונה. מעשה בגין לדין להעמידו בהמלצה חיפה לפרקליטות

 בימ"שרמלה) 1011/99 (חס"מ 101/00 %ל"א
רפואית רשלנות

של למותו גרמו בשביס רופאים של שרשלנות חשד רקע:
אסיר.

שיתכן העלו, החקירה ממצאי ביסודיות. נחקר הנושא המלצה:
הועבר החקירה חומר כל תורן. רופא של רשלנות שהייתה

נבחרות פרשיות
תקיפה  עבירה  יאח"ס 9/00 פ"א %

וס0רה סוהר דחפה שרון, כלא מנהלת לה0, בסי גנ"מ רקע:
שהשתלטו לאחר (קטין), אסיר באלה חיכה הוא כאשר לו,

עליו.
ובמעשיה זה, באירוע ממנה שנדרש כפי פעלה הקצינה המלצה:
שהתעלם לאחר הסוהר, ע"י האסיר של הכאתו המשך מנעה
מחוסר נגדה התיק את 7גנוז היא ההמלצה להפסיק. מצעקותיה
הועבר התיק הסוהר. את פלילי לדין ולהעמיד פלילית, אשמה

לפרקליטות.

אמונים והפרת מרמה גניבה,  יאח"ס 13/00 פ"א 0
פזרקר, אהרון סג"ד נפחא, כלא מנהל סגן רקע:

הייתה שלא שקבעה הבריאות, במשרד מומחים של לוועדה
החוקרת. השופטת להחלטת הועבר התיק רפואית. רשלנות

והפרת מרמה (מיני), שוחד אונס,  יאח"ס 6/00 פ"א %
אמונים

בעלה את שליוו סוהרים ששני התלוננה אסיר אשת רקע:
בניגוד מהם אחד מין. יחסי איתה קיימו רפואיים לטיפולים

לרצונה.
טכניים באמצעים מלווה יסודית, חקירה לאחר המלצה:
אך אונס, של עבירה לסוהר ליחס היה ניתן לא מודיעיניים,
איתה וקיימו כסוחרים, מעמדם את ניצלו שהשניים הוכח.

מין. יחסי

במז"פ הצילום מעבדת עמדת

של הפרטית במכבסה לשימוש קנטינה עגלות בגניבת נחשד
במכבסה. הפרטיים לצרכיו ם סוהר בהעסקת וכן במצפה, אשתו
מהחשדות בחלק הודח שבה יסודית, חקירה לאחר המלצה:
פלילי לדין העמדתו לשם דרום, לפרקליטות התיק הועבר נגדו,

אמונים. והפרת מרמה גניבה, בגין

ותקיפה חקירה שיבוש  יאח"ס 12/99 פ"א %
וע"י האגף מפקד ע"י שנחבל התלונן איילון מכלא אסיר רקע:

ביניהם. ויכוח לאחר סוהרים ארבעה
שיבשו שהסוהרים הוברר מאומצת חקירה לאחר המלצה:
את לדין להעמיד והומלץ לפרקליטות, הועבר התיק ראיות.

ותקיפה. חקירה שיבוש בגין הסוהרים חמשת
מגונה מעשה  יאח"ס 6/99 פ"א 0
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עבריינים
במספר הגידול להלן יהודים. לא ו400/0 יהודים 600/0 מתוכם עבר"נים 119,484 התגלו 2000 בשנת

בהם. הקטינים של וחלקם השנים לאורך שהתגלו העבריינים

120,000 

100,000 

80,000

119,484
112,9340

70,363
62,916

59,941 י0
60'000 !11 1

40,000

20,000

73,070

88,695 6י'98 י8
82,683 89,263 |||

75,789

סה"כ 1

ןבוגרים

קטינים

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

וזזעןים וליוו ו,ג
.1990 שנת מאז ארצה שעלה כאדם מוגדר חדש עולה

גידול  אשתקד 19,623 לעומת חדשים. עולים מעורבים היו שבהם תיקים, 21,797 נפתחו 2000 בשנת
.1999 שנת לעומת כ110/0 של

חדשים עולים תיקי

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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אלאקצה' "אינתיפדת :ות הסו ותקומת ריו1רינ>ל ^ינ\ה
דרום, למחוז פרט העבירות, ובכל המחוזות בכל בפגיעה מאוד גדולה ירידה מסתמנת הסגר בתקופת

הרכוש. בעבירות מסתמנת הגדולה הירידה

התור* בתקופת רכוש עבירות
400/0  250/0) האחרות הגניבות ובעבירות ובמרכז) בירושלים  400/0 כדי (עד הרכב בגניבות מסתמנות במיוחד גדולות ירידות

המחוזות). במרבית
ובמקביל ,(2000) לסגר שקדמה התקופה לעומת הסגר בתקופת הרכוש בעבירות הארצית ברמה הירידה מוצגת להלן

אשתקד: התואמת בתקופה השינוי

תיקים לעומת השינוי אחוז
הסגר לפני התקופה

תואמת תקופה
1999 אשתקד

הסגר תקופת
2000 שנת

העבירה
תואמת תקופה
1999 אשתקד

הסגר תקופת
2000 שנת

רכוש עבירות 15.81.930,67834,862סה"כ

הפע"ר 16.25.014,82518,031עבירות

לבת'עםק 11.88.62,6113,359התפרצות

לבתידירה 16.04.53,5044,812התפרצות

90/0 רכב 31.80.82,8753,806גניבות

מרכב 8.26.35,8356,054גניבות

אחרות 28.512.57,1198,548גניבות

8,283 8,734 3.6 0.7 רכוש עבירות שאר

27.10,99 1\ר מ10.9.99 אשתקד: תואמת תקופה 15.11.00 עד 29.9.000 הסגר: תקופת

מחוק עבירות
+ פ"א תיקי 8,818 המשסרה פתחה 2000 שנת במרוצת

.42.80/0 של עלייה זו אשתקד,
השינוי ואחוז זה מחוק העיקריות העבירות התפלגות להלן

לי הכניסה
כניסה בגין א"ת

אשתקד. לעומת

שראל
כחוק שלא תיקיםלישראל 6,1 ל74 בהשוואה

ן^^העבירה

זר עובד להלנת וסיוע הלנה

1999

108

3 2000

141

1[ %שעוי

30.6

זר עובד המסיע 8981,25740.0מעביד

זר עובד המעסיק 7801,25260.5מעביד

כחוק שלא לישראל ?_^,6,1748,818כניסה 428



חמורה פשיעה
ניתן הבאה הסכמתית בחלוקה חמורה. כשיעה בתחום הינה שהתבצעה העבירה האלימות, עבירות מכלל בכ0/"15 ,2000 בשנת

התחומים. לשני המ₪תפות העבירות ואת החמורה הפשיעה בתחום העבירות היקף את האלימות, עבירות היקף את לראות

אלימות עבירות

29,997
ותקיפה חבלה

חמורה פשיעה
עבירות
משותפות

5,188
3,747

הצתה שוחד, סחיסה,

שינוי 0/0

לרצח, נסיון רצח,
מגונה מעשה אונס,

ושוד

2000

8,935
35,185

1999

9,351

35,567

העבירה

חמורה פשיעה
אלימות עבירות

>|

ר)

וגן
12 בשנת199, מקריםמקרים 161 1998

11 

16

1314  \13 

\/<12

1111 

10

1995
י ן
1994

ר9

בניזוגן עליו נשים רצת

.1997 בשנת

15

131

12 י

1996 1997 1998 1999 2000 שנה
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בניזונ בין אלימות
וכ130/0 פ"א תיקי הם מהתיקים 87"/0 בניזוג: בן אלימות עבירות בגין תיקים 2:,448 נפתהו 2000 בשנת

איתביעה. תיקי
הן: בניזוג בין אלימות תיקי נפתחו בגינן העבירות

חוקית הוראה הפרת
אחר 2,576
1,023 ¥

וחבלה תקיפה
11,435

21,448

איומים
5,514

בזדון לרכוש נזק גרימת מגונה ומעשה אונס
700 200

אחוזים

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

בניזוג בין אלימות בגין מעצרים סה"כ
וחבלה תקיפה ומתוכם

1,679

989

690

1995

1,679

805

874

1996

3,092

723

1,2411 2,369

1997 1998

4,110

1,089
3,838

1999 2000

סה"כ
עבירות שאר 1

וחבלה תקיפה |

שנה



קטינים נגד עבירות
כ%5. של גידול  הקחמת בשנה 6.935 לעומת קטינים נגד עבירות בגין וא"ת) (פ"א חקירה תיק1 7,331 נפתח1 2000 בשנת
תקיפת הן קטינים נגד תיקים נפתח! שבגינן המרכזיות העבירות המשפחה. בתוך התבצעו קטינים נגד העבירות מכלל כ300/0

קטינים: נגד בעבירות החקירה תיקי התפלגות להלן בקטין. והתעללות מין עבירות ק0ין,

(1

3,000

2,500

2,000

1,500
תיקים סהי'כ

; 2000 בשנת 1,000

1999 בשנת

השינוי
500

362

קנוין תקיפת בקסי התעללות

148£

במשפחה |>א
במשפחה ו

>1

מין עבירות העבירה סוג

\"\י>? .**%*"* 1*^ז"11גי* ונוורויוווו! ד?ר*די

תיקי 12,086 וכן עצמית) לצריכה שלא סם (החזקת מסוכנים בסמים סחר תיקי 9,626 המשטרה פתחה 2000 בשנת
מסוכנים. בסמים שימוש

2000
ק"ג 79.908

טבליות 212,340

בישראל סמים תפיסת

הסם סוג
הירואין

ק"גקוקאין ק"ג27.9 11.647

ק"גחשיש ק"ג70.0 30.187

סוןמריחואנה 3.4

מציאות טון כ2.1 (כולל
מצרים) בגבול צה"ל של

|10 6

ריבועיםל.ס.ד. 6,9694,056 ריבועים
108 טבליות

טבליות** 463,866 ("אקסטזי") אמפטמינים

לארץ. מיועדים ק"ג 21.5 בחוייל ישראלים בלדרים ברשות  קוקאין
לחו"ל. מיועדות סבלי1ת וחצי מיליון בחו'יל ישראליים בלדרים ברשות . אקסטזי



משטרתישראל

התפרצויות
הבאים הגרפים .1999 בשנת שנרשם מזה נמוך היקף  דירה ולבתי עסק לנתי התפרצויות אלף 540 התרחשו השנה במהלך

מהתחומים. אחד בכל ההתפרצויות היקף את מציגים

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

21,820

23,800

26,586

33,371

32,586

!? 23,745

22,6371994

23,8491995

25,0351996

34,1901997

35,1641998

1999

1 30,0442000 1

4

ח7 עבירות

הוא אלה בעבירות הגילויים שיעור ,1999 שנת לעומת 5.50''0 של ירידה חקלאיות, בעבירות תיקים 3,108 נפתחו השנה במהלך
הינה: החקלאיות העבירות התפלגות כ150/0.

גניבות
סרקטור
328

התפרצויות
309

חקלאיות גניבות
1,997



רכב גניבות

מגמת ממשיכה שבה האחרון העשור במהלך השלישית השנה זו הרכב. גניבות בהיקף 5.80/0 של ירידה חלה 2000 בשנת
יחסית ירידה חלה כי עולה, שנגנבו כליהרכב מציאות אחוז בניתוח כלירנב. אלף כ31 השנה במהלך נגנבו סה"כ הירידה.

לכ310/0. מגיע המציאות ואחוז לאשתקד,

45,980
י* * 42,799

נגנבו ו

ונמצאו

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 שנה

נגנבים רכב תוצרי רכב בגניבות בולטים ישובים

השינוי אחוז
1999 לעומת

רכב גניבות הרכב תוצר השינוי אחוז
1999 לעומת

רכב גניבות ישוב

ת"איפו

ירושלים

בארשבע
תקוה פתח

נתניה
חיפה

ראשל"צ
כפרסבא

רמלה
חולון

לוד

אשדוד
רעננה
רחובות



משטרתישראל

הרכב וגניבת לדירה התפרצות  ה"דאבלים" תופעת

"לאבלים"

^ לפנות 7גונבים בוקר

%^^ יותר ^ךמוצאים "יקר'י רכב

גונבים בעיקר
מרכז במחוז

כלירכב גונבים
"יקרים"

השנה במרוצת ייחודית. פלילית בעיה היא הרכב ואת הרכב מפתחות את וגונבים לדירה פורצים שבה ה"דאבלים" תופעת
%28) מרכז במחוז בוצעו ה"דאבלים" מכלל כ530/0 "דאבלים". בגין פ"א תיקי 3,349 נפתחו (30.9.00 ועד 1.10.990)

שפלה). במרחב ו260/0 שרון במרחב

* (אחוזיי!' ייצור >'*יי? "<** יידאבליס
מאוחרות): ייצור (שנות חדשים כלירכב בעיקר נגנבים ב"דאבלים

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

0

30 31 0
■'■■' 25

90 עד 9194 9597

"דאבלים" ■
קבלייר ■

9800 הרכב "צוו שנת

(אחוזים)* היממה שעות לפי "דאבלים"
בוקר: לפנות בעיקר מבוצעים הדאבלים"

60

34 ^
31 32

21

13
1

"דאבלים" /

שבליו
4 5

2405 612 1319 2023 הגניבה שעת
ל%100. שווה השבל"ר וסהכ ל%100 שווה ה"דאבלים" שסה"כ כך, חושב! האחוזים



וביטחון שיטור אגף

>1

וו

שבמהלכן מבצעיות, פעילויות 4,613 נערכו השנה במהלך .
לחימה. ואמצעי סמים נתפסו

(באירועי מגוונות שיסור במשימות פעל הפרשים מערך 0
התפר בקו בסיורים בחופים, נופשים באנסחת סדר,

ועירוניים). כפריים באזורים ובסיורים
שהביאה פעילות, פרשים צמדי 2,129 ביצעו 2000 בשנת

נרצח. גופת ולגילוי מעצרים 1 ל7

2,216 והציל שיט כלי ל762 סייע הימי השיסור מערך 0
ליטאי מקצועיים קורסים התקיימו מקרים. ב805 אנשים
אש כיבו ואנשי ימאים הוסמכו ולמתנדבים, המשטרה

והצלה.
הוכנסו אישיים. הצלה ובאמצעי ימאי בחגור צו"דו ימאים

הימי. השיסור למערך אופנועיים 3 לפעילות
וכן לפועל ההוצאה ביחידות והשתלמויות כינוסים נערכו 0
ל עיון ימי קו"מו ונהלים. מחשוב בנושא והדרכות בקרות

סיירים. 1,300

חדשים. סייר חגורי לרבות ליחידות ציוד נרכש 0
הפעלה הרחבת לקראת תחנות בעשר ה"ג"סינג" מודל לווה .

.2001 בשנת
ה"קומפסטט". לדיוני סיור נתוני מחשוב תוכנת פותחה 0

ושיטור סיור מחלקת
הקלאסית. המשסרתית העשייה של ליבה לב הן הסיור יחידות
שירותי את המבקשים באזרחים המטפלות הראשונות הן

המשטרה.
השטח ליחידות מסייעת מדוריה, באמצעות ושיטור, סיור מחלקת
הסיור, למערך הנדרשים הכלים למתן פועלת במשימותיהן,

לציבור. השיחת על דגש מתן תוך
הפרשים ולמיגון הכשירות לשיפור השנה ניתן מיוחד דגש

הסדר. הפרות אירועי לאור

נתונים
במגרשי בשכר שוטרים 64,000 הועסקו השנה במהלך .
שעות 270,000) כדורגל משחקי 3,600 במסגרת הכדורגל

שוטרים)
נשק, רישוי בקשות בכ10,000 טיפלה נשק רישוי חוליית .

במכתבים. או המחשב באמצעות שהגיעו

הפלילי בתחום המשטרה ליחידות סייע הכלבים מערך 0
לגילוי הרחה (כלבי העוינת החבלנית הפעילות ובתחום
וזיהו גופות איתור ולצורך נפץ וחומרי סמים נעדרים,
התפר, בקו סיור למטרות כלבים נוהגי הוכשרו חשודים).

סוסים. ו6 כלבים 20 ונרכשו



משט

*' €

מתקר
אינ0רנ0 מחקר הכוו"נד, לתחום פסיכולוגיים כלים בניית איתור
מערכת שיפור ומו"מ, משבר מצבי לניהול הקבורים בנושאים
נעדרים איתור בתחום יכולת ושיפור הממוחשבת הנתונים

נעדרים. פרופיל וקביעת

אבטחה מחלקת
אגף של זרוע מהווה אבסחה מחלקת
מתמקד תפקידה עיקר המבצעים.
האבטחה בתחום מקצועית בהנחיה
מאובטחים לגופים המשסרה, ליחידות
וממשלתיים) (אזרחיים ומוסדיים
ולהחלטות לתקנות לחוקים, בכפוף

ממשלה.
ושיתוף המדיני בתהליך התקדמות
יצרו הקבע, הסדרי לקראת פעולה
את שחייב חדש, בטחוני מצב
דרישות את להתאים המחלקה
כך לצורך הנטחוני. למצב האבטחה
עם בטחוני מצב הערכות התקיימו
מוסדה וכן הרלוונטיים, הגורמים
בגופים הביטחון ממונה של התקשרות
לצורך משטרה, דווח למרכז ציבורים
בטחוניים אירועים אודות מידע קבלת

בזימונית.
של המקצועית הרמה הועלתה
במשטרה האבטחה בתחום העוסקים
לתחום מקצועיים קורסים (התקיימו
סמלי וקורסי קצינים קורסי האבטחה,

רשוי).
האחריות את קיבלה המחלקה
במעברי וחמושה פיזית לאבטחה
מעברים מדור הוקם כך לצורך הגבול.
מתן הוא תפקידו עיקר אשר מקצועי,

המעברים. אבטחת לתחום בטחוני מקצועי מענה

האווירית היחידה
המשטרה מחוזות לכלל שירותים נותנת האווירית היחידה

משימות. של רחב ובמגוון
במסוקי טיסה שעות 2,853 היחידה ביצעה 2000 שנת במהלך
אחר מהאוויר סריקות רכב, גנבי לתפיסת (טיסות 206 _ו.פ8

תנועה). עבירות ואכיפת חשוד ציוד אחר ו/או חשודים
מערכת אזרחית חברה עם יחד היחידה פיתחה השנה במהלך
ירד ובעזרתה מבצעית, לפעילות נכנסה המערכת נעה. מפה
היכולת עלתה זמנית ובו בתא, הטייסים צוות על הפעילות עומס

המסוק. של המבצעית

חבלה מחלקת
פתייע

הארץ, בכל פח"ע פיגועי 395 התרחשו 2000 שנת במהלך 0
חבלה. מטען פיגועי 154 מתוכם

1999 (במהלך 31.12.2000
קבלה מטען אירועי 12 התרחשו

בלבד).

פלילי רקע
פיגועים 126 אירעו השנה במהלך 0
אירועי 28 מתוכם פלילי, רקע על
בוצעו 1999 (בשנת חבלה. מטען
מטעני 27 מתוכם פיגועים 136

חבלה).
חבלני טיפלו 2000 שנת במהלך 0
תגובה אירועי ב94,562 המשטרה
27,792 חשוד, חפץ אירועי 57,795)
אירועים 1,1161 חשוד רכב אירועי
אמצעי הוסגרו או נמצאו שבהם

שונים). לחימה

מו"מ יחידת
אירועים

ב99 היחידה הופעלה 2000 בשנת
(איומי שונים מסוגים משבר אירועי
חטיפות סחיטות, התבצרות, התאבדות,

חבלה מטעני והיעדרויות).
יצרו היחידה אנשי שבהם האירועים, כל

ברובם בנפש. פגיעות ללא הסתיימו האירוע, נשוא עם מגע
כוונתם על לוותר האירוע נשואי שוכנעו המקרים של המכריע

המקורית.
הכשרות

ע"י והשתלמויות סדנאות הכשרות, 40 הועברו 2000 בשנת
אזרחיים ולגופים המשטרה בתוך שונות לאוכלוסיות היחידה

למשטרה. מחוץ ובטחוניים

תרגילים
ומשחקי תרגילים בעשרה היחידה השתתפה 2000 שנת במהלך
המבצעי המענה נבחן התרגילים במסגרת נרחב. בהיקף הדמיה
חייל/ חטיפת בניערובה, תפיסת כגון שונים מסוגים לתרחישים

ועוד. בבתיכלא התבצרויות אזרח,



בממוצע נגנבו 2000 בשנת
(לעומת כלירכב 2,424 בחודש
.(1999 בשנת כלירכב 2,568

הירידה מגמת המשיכה השנה גם
הנגנבים: כליהרכב בכמות

כלי 46,018 נגנבו 1997 בשנת
כלירככ 126 של ממוצע  רכב

ליום. גנובים
כלי 41,962 נגנבו 1998 בשנת
כלירכב 115 של ממוצע  רכב

ליום. גנובים
כלי 30,815 נגנבו 1999 בשנת
כלירכב 84 של ממוצע  רכב

ליום. גנובים
כלי 29,091 נגנבו 2000 בשנת
כלירכב 80 של ממוצע  רכב

ליום. גנובים

מבצעים מחלקת
פעילות ומניעת הנפש על שמירה  בט"ש פעילות 0
מחסומים, בהקמת ביטוי לידי באה זו פעילות חבלנית.
קו לאורך בסיורים קהל, הומי במקומות ם שוטר בהצבת
הסעה בתחנות בסריקות הערים, ובמרכזי התפר

וכד. ובטרמפיאדות
החיים שגרת על שמירה  סדר בהפרות לטיפ1ל פעילות 0
בהצבות ניסוי לידי באה זו פעילות הפרס. חופש וקיום
סדר בהפרות בטיפול משתתפים, רבי באירועים שוטרים

מבצעית בפעילות אופנוענים

בולטים אירועים
במהלך ושפל" "גאות 0
הגבירה ושפל" "גיאות אירועי
את משמעותי באופן היחידה
במחוז בעיקר הפעילות היקף
הוצב זו בתקופה הצפוני.
הארץ בצפון בכוננות מסוק
לאירועים מיידי מענה למתן
היחידה משימות בשטח.
בזמן דיווחים בהעברת התרכזו
הן המאורעות של אמת
בצירי והן הערביים ביישובים
סייעו אלה דיווחים התנועה.
מצב תמונת לבניית רבות
המשטרה לפיקוד כוללת
כוחות. של נכונה ולפריסה

לסיכול משימות של רב במספר השתתפה היחידה  פח"ע 0
זו פעילות להרתעה. והן חוליות למעצר הן חבלנית פעילות
החוליה (תפיסת ושפל". "גאות באירועי משמעותי באופן גדלה

הימ"מ). בשיתוף בטייבה
האפיפיור ביקור את ליוו היחידה מסוקי בארץ האפיפיור ביקור
במהלך האפיפיור בליווי וכלה לביקור ההכנות משלב החל בארץ,

בארץ. ביקוריו

השטח לכוחות רבות סייעה היחידה  בסמים בלוחמה
לגידול שדות 1במציאת סמים סוחרי של מעצרים בביצוע

מריחואנה.
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בירושלים יהודה מחנה בש1ק פיגוע

374 בוצעו  כליהרכב גניבות 0
מתוכננים במבצעים טיסה שעות
סייעה היחידה לאירועים. ובהזנקות
גנבי אחר במרדף קרקעיים לכוחות
בסיוע הלילה, בשעות במיוחד כלירכב
כלירכב ובמציאת "פליר'י מערכת

שגרה. בטיסות רבים גנובים

אתג"ר יחידת
יחידת ביצעה 2000 העבודה בשנת
הפעלת תוך ענפה, פעילות אתג"ר
מתוחכמות ושיטות אמצעים
הרכב. גניבות תופעת עם בהתמודדות
כלירכב 29,091 נגנבו השנה במהלך
.1999 בשנת כלירכב 30,815 לעומת

כ60/0. של ירידה



משטרת

נפץ וחומרי לחימה אמצעי לאיתור ליגרומנים") קלות משאיות

תוך שוטף, לביטחון מוגברת היערכות  ניסן/תשרי חגי .
האירועים ושל החגים מנהגי של בטוח קיום על דגש מתן

אלו, תקופות המאפיינים השונים
הביקור לאבטחת היקף נרחב במבצע  האפיפיור ביקור .

שוטרים. 11,014 חלק לקחו ותיקי') ("ידיד

בסוף שהחלו הסדר בהפרות טיפול  ושפל" "גאות אירועי %
מוגברת. בט"ש ופעילות ספטמבר חודש

במשך הבית בהר לתפילות מיוחדת היערכות  הרמדאן .
הצום. במהלך השישי ימי כל

מחוזות לתגבור נשלחו שוטרים 147,000  תגבורים #
זו המחוזות). של האורגניים לכוחות (בנוסף המשטרה
התגבורים עיקר הקודמת. השנה לעומת 1080/0 של עלייה

שוטרים). 82,384 ) ירושלים למחוז הוקצו (כ560/0)

הכשרות וכן אוויר סיירי הכשרות בוצעו  הכשרות %
ולקצינים זוטרים לקצינים מסוכנים) (חומרים חומ"ס בנושאי

בכירים.

מבצעיים. בנושאים ופקודות נהלים ועודכנו נכתבו
צהייל. עם הפעולה שיתוף הודק

במוקדי כוחות בהפעלת צירים, חסימת במניעת אלימות,
וכדי. חיכוך

ולחירום, לשגרה אפשריים תרחישים ניתוח  מוכנות %
ציוד בתרחישים, לטיפול מבצעיים ונהלים פקודות כתיבת
משימותיהם, למילוי מתאימים באמצעים השטח יחידות

והרצאות. הכשרות
צוללנים, (מסוקים, ואמצעים שוטרים ויסות  הקצאה %

ובהתרחשויות. רועים בא לטיפול וכדי) תצפית ציוד

הדיווחים כלל ריכוז  מבצעי ומענה דיווח תיאום, 0
הדרגים, לכלל והפצתם עיבודם ובחירום, בשגרה החריגים
ואמצעים כוחות דרישת אסטרטגיות, הנחיות מתן תוך
הפעולה ושיתוף המבצעית הפעילו: ותיאום שונים מגופים

הבטחוניים. הגורמים כלל מול

נתונים
הקימה רבים, כוחות משטרתישראל פרסה המילניום בליל
החירום גורמי נציגי כל חלק בו שנטלו לאומי, שליטה מרכז
לטיפול שוטרים אלפי הופעלו השונים. הממשלה ומשרדי

."2000 "באג של אפשריים בתרחישים



מודיעין אגך
(אמ"ן)
פרויקטים

מתקני להקמת הטכני במערך פעילות נמשכה 2000 בשנת
חקירה מתקני 12 של מיתקונם מתוכנן 2001 בשנת חקירה.

את"ל. במימון מעצר מתקני כ18 של ושיפוצם נוספים
, סגור במעגל הטלוויזיה של בפרויקטים הפעילות הורחבה
פרויקט הוקם /2000 ו'ינצרת בירושלים 2000 מב"ט ובצד
על לשליטה המשטרה בידי כלי מהווה אשר נגב", ייטמ"ס

עליהם. ופיקוח בארשבע בעיר מרכזיים מוקדים
איסוף ומדור ההתנהגות למדעי המחלקה של משוהף בפרויקט
בעבודת פסיכולוגיים בכלים שימוש לעשות האפשרות נבחנה
של ולהערכה לאבחון כלים פיתוח כגון המודיעיני, האיסוף

לסוכנים. מועמדים ושל מקורות

הכשרות
בכיר רכז קורס הכולל הרכזים, הכשרת פרויקט הושלם
וההשתלמויות הקורסים כל לרכזים. שבועיות והשתלמויות

למודיעין. בביתהספר כיום מועברים

מקצועיים פורומים
לפורומים עבודה מפגשי נערכו וההשתלמויות, הקורסים בצד
בעיות ליבון לשם ועוד, סוכנים עיקוב, סתר, האזנות מקצועיים:

משותפות. מקצועיות
קהיליית גורמי עם והטכנולוגי המודיעיני הפעולה שיתוף נמשך

המודיעין.

מת"מ מחלקת
פרשיות  מאורגנת ופשיעה סמים מדור

מרכזיות בינלאומיות
מאורגנת ופשיעה סמים מדור המשיך 2000 שנת במהלך
הבינלאומי. בהיבט מאורגנת ופשיעה סמים בנושא חומר בריכוז
בינלאומיות פרשיות כ12 2000 שנת במהלך נוהלו במקביל,

סמים. פרשיות עיקרן אשר

מזדקן ילד פרשיית 0
השב"כ המודיעין, אגף תלאביב, ימ"ר של משותף במבצע
וחצי, שנה שנמשך האמריקאי, החשאי והשירות הקולומביאני
בעל בירנבאום, דוד וביניהם , ישראליים חש!דים חמישה נעצרו

מקולומביה. ריכטר יצחק ועו"ד מהלאביב אבטחה חברת

מודיעין תמונת מכין תפקידו, במסגרת המודיעין, אגף
הבכיר הפיקוד סגל ובפני המפכ"ל בפני המביאה אינטגרטיבית,
שישפיעו המשמעויות ואת מאפייניה את הפשיעה, תמונת את

הארגון. והיערכות הפעילות אופן על
התשתית את לבסס אמ"ן פיקוד המשיך 2000 שנת במהלך
ועד המטה מרמת עצמאי, כמערך המודיעיני הכוח בניין בנושא

התחנה. רמת
תהליכי בשיפור התמקדו השונות מחלקותיו על האגף פעילויות
בגיבוש מודיעיניים, וכלים פרויקטים בפיתוח ובייעולם, עבודה

השונים. בתחומים תורות ובכתיבת נהלים
אנשי מקצועיות על מיוחד דגש אמ"ן פיקוד שם 2000 בשנת
למודיעין ביתהספר בפתיחת ביטוי לידי בא אשר המודיעין, מערך

מעודכנת. מודיעין" "תורות של לאור ובהוצאתה בחולון,

למודיעין ביתספר הקמת
ממוקם והוא למודיעין, הספר בית נחנך 2000 דצמבר בחודש

חולון. תחנת שוכנת שבו בבניין
אחת), מחשוב כיתת (מתוכן כיתות שלוש מונה הספר בית

המתנה. ופינת סגל חדרי
קורסים ובכללן המודיעין, אגף הכשרות כל יועברו הספר בבית
השתלמויות לצד ,( מ.ט הערכה, , סוכנים (קורסי טווח ארוכי

ועוד). רכזים , בילוש (השתלמויות טווח קצרות

המודיעין תורת
הראשונית. בגרסתה המודיעין תורת לאור יצאה 1991 בשנת
ומחלקות יחידות הוקמו המודיעין, אגף הקמת עם ,1997 בשנת
בגרסה ביטוי לידי באו שלא בתחומים עוסקות אשר חדשות,
תורת בהרחבת צורך נוצר כך בשל התורה. של הראשונית

ובעדכונה. ברענונה המודיעין,
המודיע תורת של עדכונה תהליך הושלם 2000 שנת סוף עד

חדשים. פרקים כתיבת בצד

וטכנולוגיה איסוף מחלקת
באמצעים המודיעין אגף הצטיידות נמשכה 2000 שנת במהלך
מעקב הסתר, האזנות בתחומי ממוחשבות ובמערכות טכניים

ועיקוב. בילוש טכני,
המערכת באמצעות ולאיתור לאיכון היקף רחבת פעילות נעשתה
התקשורת. חברות עם הדוק פעולה שיתוף קיום תוך הסלולרית,
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אקסטז סבליות

תל ימ"ר של צמוד מעקב תחת היה תלברוך, שבחוף סאן"
.2000 אוגוסס חודש כל במשך אביב

המידע להולנד. לצאת עומד גלבוע כי הוברר, העיקוב במהלך
התעופה בשדה לו המתינה אשר הולנד, למקטרת הועבר

אחריו. לעקוב והחלה באמסטרדם,
על ההולנדים דיווחו להולנד, שהגיע לאחר שעות כשלוחים
צפונית ק"מ 1 כ7 אלמיר, בעיר במוסך נתפס גלבוע מעצרו.
דפנות בעלות מזוודות 18 לו המתינו במוסך לאמסטרדם.
הסחורה שווי אקססזי. כדורי מיליון 1.25 הוסלקו ובהן כפולות,

שייח. מיליון 16 

סוער ים פרשת ^
הולנד, ומשטרת המודיעין אגף , דרום ימ"ר של משותף במבצע
באקסטזי. בסחר המעורבים , ישראלים 5 בהולנד בדירה נעצרו

דולר. 200,0001 אקססזי כדורי 150,000 נתפסו בדירה
מעקב התנהל ,2000 בשנת יוני עד מינואר חודשים, 6 במשך
כמויות "צרה אשר בהולנד, הישראלים חבורת סביב אינטנסיבי
לארה"ב מהולנד אותן והפיצה אקסטזי, כדורי של גדולות

ולישראל.
שהתגורר חיפה, תושב מלול, יוחאי העבריין עמד הרשת בראש

ולפיו, תלאביב, בימ"ר התקבל אשר במידע, החלה הפרשייה
וסוחר כספים כזייפן ומוכר בקולומביה המתגורר ריכטר יצחק

בקולומביה. הסמים קרטל לאנשי התחבר סמים,
כי גילו, אשר הקולומביאנים, הביטחון לשירותי הועבר המידע
דולרים. לזיוף ביתדפוס קאלי העיר ליד בג'ונגלים הקים ריכטר

ובצ'ילה. בפנמה במקסיקו, הופץ המזויף הכסף
במזרח הכסף את להפיץ הרשת אנשי התכוונו יותר מאוחר
הרשת חברי כי הקולומביאנים, גילו כן, כמו ובאירופה. הרחוק
הסמים לקרטל ובמכירתו אירופה ממזרח בנשק בסחר עוסקים

בקולומביה. גרילה ולארגוני
לגל ישמש שהנשק חששו אשר בקולומביה, הביטחון גורמי
ולעבור הרשת, חברי את לעצור החליטו במדינה, טירור מעשי

גלויה. לחקירה
במקביל, הישראלים החשודים חמשת נעצרו מתואם במבצע

ובישראל. בקולומביה

התבלינים חוות פרשת %
הוביל הולנד ומשטרת משסרתישראל של משולב מבצע
כשברשותו נתפס כאשר ,57 בן גלבוע, יוסף של לתפיסתו
אנד "סי במגדלי המתגורר גלבוע, אקסטזי. כדורי מיליון 1.25
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הציבורי. הסדר ובתחום העוינת החבלנית
מסורסת תכנית הוכנה ושפל", "גאות מבצע מלקחי כחלק

חירום. בשעת המודיעין מוקד לתגבור

ציבורי סדר השתלמויות
במגזר האיסוף ביכולת ניכר בשיפור התאפיינה 2000 שנת
מערך לכלל ציבורי סדר השתלמויות התקיימו ישראל. ערביי
בחוליית האדם כוח מצבת ותוגברה , זה בתחום העוסק המודיעין

הציבורי. הסדר של המסה

פלילי מתקר מדור
מאורגנת) (פשיעה פשמ"א חוליית

מחקרים בעריכת פשמ'א חול"ת עסקה החולפת השה במהלך
המאורגן. הפשע בתחום

התפתחות אודות מידע ובאיסוף מקרוב במעקב עסקה החוליה
ארגונים אחר מעקב על דגש שימת תוך ובעולם, בארץ התופעה
נוגעת שפעילותם פשיעה, בתחומי בולטות דמויות ואחר פליליים

והמדינה. הציבור בשלום בפגיעה ומאיימת לישראל,

זנות, לצורכי בנשים סחר  זנות לצורכי בנשים סחר .
שבה ממש, של לתעשייה שהפכה בינ7אומית תופעה הינה
לשם ונסחרות נקנות העמים, חבר ממדינות בעיקר נשים,
מאז הבסיסיות. זכויותיהן של בוסה הפרה תוך בזנות, עיסוק
בזנות, עיסוק לשם בבניאדם סחר על האוסר החוק חקיקת
ולהעלאת בפועל ליישומו משטרתישראל עושה ,2000 ביולי

גבוהה. לעדיפות בתופעה הטיפול

לסרי, גיקי נעצרו עמו יחד בהולנד.
שהתגורר קריתגת תושב לשעבר
נתניה, תושב נעים אלירן בהולנד,
תושב כהן ושי נתניה תושב רובין ציון

תלאביב.
הכדורים את להסליק נהגה החבורה
בכל לשיער. ספר" בקבוקי בתוך
כדורים. 300200 דחסו בקבוק
נתפס החבורה של דומה משלוח
מעצר לפני כחודשיים בארהי'ב
31,000 הכיל המשלוח הרשת.

כדורים.

הון הלבנת
הלבנת איסור חוק חקיקת בעקבות
המפכ"ל, החליט ,2000 בקיץ הון

יטופל ההון הלבנת נושא כי
המודיעין. אגף עלידי במשטרה

הון הלבנת של עבירות חקירת
בתחום רבה מומחיות דורשת

הרב הקושי לאור ומשפטיים, כלכליים ובתחומים החקירות
העבירה. יסודות בהוכחת

שימת תוך ההון, הלבנת מערך את המודיעין אגף בונה לפיכך,
וחקירתי משפטי חשבונאי, רקע בעלי שוטרים של גיוסם על דגש

המטה. לחוליית
חוליית מאורגנת ופשיעה סמים במדור הוקמה הנוכחי, בשלב
מערך להקמת התשתית בהנחת עוסקת אשר הון; "הלבנת

ארצי. הון הלבנת

שמפו בבקבוק קוקאין הסלקת

מחקר מחלקת
מערך והוקם המחקר, בתחום תורה נכתבה 2000 בשנת

המודיע1. במערך המחקר לעובדי הכשרה
קורסים פותחו , המקצועיות רמת ושיפור ההכשרות במסגרת
עובדי עשרות הכשירו אשר וקצובה, בד"א לרמות מקצועיים
המרחב (רמת הערכה לעובדי השתלמות נבנתה ההערכה.
בנושאים עיון ימי והועברו פרשייה, ניהול של בנושא והמחוז)

מגוונים.

וביטחון סדר מדור
אמיץ מוקד

המקבל כגורם חשוב מקום אמ"ן מוקד תפס 2000 שנת במהלך
משסרת לפיקוד הן הלאה, ומעבירו מעבדו מעריכו, חומר,
המודיעין קהיליית לגורמי והן השטח ליחידות הן ישראל,

העמיתים.
קהיליית הגבירה אמ"ן, מוקד של זה במעמדו הכרה מתוך
הפעילות בתחומי המוקד עם הפעולה שיתוף את המודיעין
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משט

סקירות החוליה עלידי נכתבו כן, כמו 0
ירדן גבול דרך סמים הברחות בנושא
חוקיים פסיכואקטיב"ם חומרים ישראל,
ואוקראניה. באסיה במדינות מצב ותמונת
חוליית נציגי השתתפו 2000 שנת במהלך
ובפורומים בכינוסים סמים מחקר
בקורסים הרצאות נתנו וכן בינלאומיים,
משטרתיים חוץ בפורומים משטרתיים,

בחו"ל. ולנציגים

מצב תמונת  2000 סמים
של וגוברת הולכת זמינות ק"מת .
בעיקר סמים, של רחב למגוון הציבור
הנגישים הסמים ול,ס.ד. לקוקאין להירואין,
לצד ול.ס.ד, קוקאין הירואין, הם ביותר
 פסיכו בחומרים הישראלי השוק הצפת

חוקיים. אקטיביים
מקורם בישראל הנצרכים הסמים רוב 0
הן לישראל מוברחים והם בחו"ל,

אמריקה. ומדרום מאירופה והן השכנות מהמדינות
ישראליות רשתות של והולכת גוברת מעורבות מסתמנת 0
וכן שונות, ולמדינות לישראל סמים בהברחות בינלאומיות
דרך בייבוא ישראל וערביי בדואים של גדולה מעורבות

הגבול. מעברי
בשימוש וצעירים בנינוער במעורבות עלייה מסתמנת .
הסמים מסיבות תרבות של התחזקותה לצד בסמים,

והתבססותה.

מחשוב
מערכת לפיתוח פרויקט הינו מחשבת" "מלאכת פרויקט
משטרתישראל, של המודיעין מערך עבור מרכזית ממוחשבת

הנוכחית. המערכת את תחליף אשר
ונציגי ממנייט מערכות מנתחי של צוות עסק 2000 בשנת
השונות המשנה מערכות באפיון במערכת המשתמשים

המכרז. ובהכנת

שדה ביטחון יחידת
לביטחון היחידה של העשייה במרכז עמד מידע אבטחת נושא
עבודת ביחידה התנהלה 2000 שנת במהלך באמ"ן. שדה
תהליכי שימסדו נהלים, כתיבת חינה תכליתה אשר מטה,

התקשורת. רשתות עם ובקרה עבודה
התקשורת, רשתות עם והבקרה העבודה תהליכי מיסוד לצד
פיזית, לאבטחה הנוגעים משנה פרקי גם הנהלים כוללים

1עוד. גישה למורשויות

ברכה בנרסים קוקאין הסלקת

תופעת בחקר עוסקת פשמ"א חול"ת  זרים עובדים 0
מידע על דגש מתן תוך השונים, היבטיה על הזרים, העובדים
החוליה נציגי השתתפו 2000 שנת במהלך אודותיה. מודיעיני
משטרת מדיניות את הציג! שבהם בינלאומיים, כינוסים במספר

ייחודיות. פשיעה בבעיות בטיפול ישראל
הדרכות במתן גם החוליה עוסקת השוטפת מפעילותה כחלק

המודיעין. ובקהיל"ת במשטרה שונים לדרגים

הונאה חוליית
במדור הונאה חול"ת רוקמה 2000 שנת ספטמבר בחודש
בטיפוח מידע, בריכוז עשייתה את ממקדת החוליה באמ"ן. מחקר
בנושאים בסיסית מחקר תשתית ובבניית שטח גורמי עם קשרים
אשראי כרסיסי זיוף רוחני, קניין ביטוח, הונאות כסף, זיוף כגון

ועוד.
כסף. זיוף בנושא יסוד סקירת כתיבת השלימה החוליה

סמים מחקר חול"ת
ובמעקב במחקר סמים מחקר חול"ת עסקה 2000 שנת במהלך

ובעולם. בארץ סמים תופעת אחר
הסמים: בתחום מרכזיים מחקרים

התופעה את סקר הדוח  1999 לשנת סמים דו"רו 0
ופרטי מדפים סטטיסטיים, נתונים הציג ,1999 בשנת בישראל

לציון. ראויים ומבצעים אירועים גדולות, סמים תפיסות
והמעורבות העולמית ה"אקסטז'" מתקפת 0
והעולמי. הישראלי ה"אקסטזייי שוק הוצג בסקירה  הישראלית
שנתפסו הישראליים, הי'אקססזי" בלדרי ופרופיל והשפעותיו הסם

.2000 בשנת



אזרחי ומשמר קהילה אגף
(אק"מ)

ככלי פשיעה מניעת תחומי ופיתוח מקצועית הנחיה ♦
ולצמצומה. בפשיעה למאבק אפקטיבי

תקשורת על דגש מתן (תוך יזומה תקשורת פיתוח .
התקשורת. באמצעי להופעה מפקדים והכשות קהילתית)
דגש מתן תוך ייחודיות, לאוכלוסיות פעולה דפוסי ייזום 0

העולים. ולמגזר לבנינוער הערבי, למגזר
וסקרים מחקרים בשילוב ידע, והעבר ניהול תחום פיתוח .

ובחו"ל. בארץ מתנדבים והפעלת הקהילה, בתחומי

המודעות עליית המקומיות, והרשויות הקהילה התעצמות
חייבו התקשורת לאמצעי הגוברת והחשיפה איכותי לשירות
לתהליכים עבודתה דפוסי את להתאים ישראל משסרת את
תהליכים פועלת. היא שבה בסביבה המתרחשים החברתיים,
במשטרת שהתגבשה אסנורסגית לחשיבה הרקע את היוו אלו
ומשמר קהילה אגף הקמת על הוחלט שבמסגרתה ישראל,
המקצועיים המטה גורמי כל את המאגד זה, אגף אזרחי.
החל משא"ז), ואגף קהילתי לשיטור (היחידה בתחום העוסקים

דגשים
שירותי ביזור במסגרת קהילתיים שיטור מתמי הרחבת 0

משטרה.
הערבי. במגזר מתנדבים וגיוס משטרה שירותי פיתוח 0

בנינוער בקרב וקהילתית התנדבותית פעילות פיתוח 0
ייחודיות. ואוכלוסיות

והמתנדבים. השוטרים בקרב השירות1 הגישה הטמעת 0
משטרתישראל. של ההסברה במערך האינטרנט שילוב ♦

האזרחי למשמר ירוק" "אור ניידות קבלת 0ק0

לניצול הביא המטות איחוד ב1.1.99. המקצועית דרכו את
יותר אפקטיבי משאבים

האגף תפקידי
ומדדים. יעדים  איכות ניהול שיטות הטמעת 0

מפכ"ל. ביעד מקצועית תמיכה 0
משטרה. שירותי ביזור 0

להכשרתם, משא"ז, מתנדבי לגיוס מקצועית אחריות 0
הטריטוריאלי. הפיקוד עם במשותף ולשימורם להפעלתם
המשטרה יחידות בכלל הקהילתי השיטור תפיסת פיתוח .

איכותי. שיטור של ניהול כלי שילוב תוך ויישומה,
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משט

פעילות בוצעה 2000 שנת במהלך  ירוק" "אור פרויקס .
למלחמה ולמועצה המקומיות לרשויות לאק"מ, משותפת
49 הומסו התנועה. מערך הגברת לשם בתאונותדרכים,

למערך. מתנדבים 1214 ונוספו חדשות ניידות

מומחים ויחידת מוי'מ (יחידת חדשות יחידות פותחו .
מגישי ויחידת אווירית מתנדבים יחידת מז"פ). במעבדות

הקמה. בשלבי ראשונה עזרה

הדרכה מדור
המחוזיים, הספר בבתי קורסים של שונים סוגים 14 נערכו .

השטח. וביחידות בביתחורון
840 הוכשרו ובהם ולמתנדבים, לשוסרים קורסים 28 נערכו .

חניכים.
בנושאי השתלמויות נערכו .
לסגל ואקדח בקרביו קליעה
נערכו כן ולמתנדבים.
למתנדבים. צלפים השתלמויות
ללמידה ערכה .פותחה
כרכים שלושה הכוללת יחידנית,

ואקי'מ. משטרה בנושאי
למפקד הלומדה עודכנה .
בדיסקטים. לשטח והופצה אק"מ
הדרכה ספרי ועודכנו נכתבו .
המיוחדות, היחידות למתנדבי

בדיסקטים. לש0ח והופצו

חדשות השתלמויות .פותחו
למפקדי אק"מ השלמת 

מתקדמת השתלמות מש"קים,
השתלמות מש"קים, למפקדי ,.. " ■ייי

למפקדי טובה" "הדרכה בנושא י י* * י
למפקדי השתלמות מש"קים,

השכונה''. "משמר

השטח. ליחידות עכשיו'' "אק"מ המידעון הופק .

קהילתי לשיטור המחלקה
קהילתי שיטור מדור

האפקטיביות הגברת שתכליתו י'שיטורמשולב" מודל פיתוח .
המודל ויישומו. שירות ומתן אכיפה בולטות, של בתחומים
בששעשרה ומופעל המקומית ולרשות למשטרה משותף
חמישים מופעלות המודל במסגרת הארץ. ברחבי ערים
להפעלת בנוסף ישובים, בארבעים "ניידותמשותפות" ושבע

תנועה. להכוונת שהוסמכו עירוניים פקחים
העולים אוכלוסיית עם משטרה לעבודת ייחודי מודל פיתוח .
בשבע ומופעל המודל למשטרה). מתנדבים עולים  (עמ"ל

והדרכה מתנדבים מחלקת
פעילות והיקף מתנדבים מצבת

לעומת ל53,783 המתנדבים מספר הגיע 2000 שנת בסוף
היחידות מצבת כ20/0). של (עלייה 1999 שנת בסוף 52,752
חילוץ, (תנועה, ייחודיים פעילות בתחומי העוסקות המיוחדות,
ל15,748 2000 שנת בסוף הגיעה אסון) קורבנות זיהוי תיירות,

כ50/0). של (עלייה 1999 שנת בסוף 14,999 לעומת

שנתי פעילות היקף
ו הפחייע בתחום פעילויות 194,000 בוצעו 2000 בשנת
תנועה, (סיור, השונים בתחומים היורמים של פעילויות 267,000
מתנדבים. 460,486 פעלו השנה במהלך ועוד). נוער בילוש,

מתנדבים מדור
40 הוקמו  שכונה משמרי .
חדשים שכונה משמר1
בעיות לפתרון בשכונות

פשיעה/פח"ע.
רב דגש  נוער מפקדות .
הרחבת על השנה גם הושם
הנוער. של התנדבותית פעילות
בני באמצעות מופעל זה מודל
בוגר. אדם בליווי עצמם הנוער
בפעילות עוסקים בניהנוער
פעילות לצד בטחונית
רכוש, סימון הכוללת קהילתית,
קצבאות לקבלת קשישים ליווי

ועוד.

פריסת הושלמה  מחשוב 0
הושלם ."2000 "משאי'ז תוכנת
במחוזות מתנדבים דיווח מערך

מחשוב ערכות 32 נופקו צפון, מג"ב וחטמייר ת"א ירושלים,
הפעלה. לבסיסי

פעילות המשך  (תח"צ) ציבורית תחבורה יחידות 0
ציבורית. תחבורה באבטחת מתנדבים

בכירים, שיניים רופאי 29 ביחידה  שיניים רופאי יחידת .
מרשמי בעזרת המוני, אסון בעת גופות בזיהוי העוסקים
מקצועית כפופה זו יחידה הקורבנות. של והלסתות השיניים

לאק"מ. וארגונית ומנהלתית למז"פ
רבים ומשאבים מאמצים הושקעו השנה  החילוץי יחידות .
בתחום חדשות תרגולות בהכנסת וכן בחילוץ בתרגול

זורמים. במים הישרדות
חולצ 2000 שנת במהלך מתנדבים. 405 פועלים ביחידות

איש). 1,5000) קבוצות 251 אדם בני 424

עולים מתנדבים



קי5י "1>טיר ,.

ו1ראבה

ערים ב5 נוער מפקדות 5 מפעילים
נמצאת זו הפעלה כ1,000. ובהם

ניסוי. בשלבי
 עבירה לקורבנות סיוע .
סיוע של מודל ומיושם פותח
עבירות בתחומי עבירה לקורבנות
אלימות מין, עבירות הרכוש,
המודל דרכים.  ותאונות במשפחה
ומיושם שפלה, מרחב בשיתוף פותח
יפתי'ח אזורית בתחנה וכפ"לוס תחנותיו בכלל זה במרחב

תלאביב. במחוז

ציבור ופניות בקרה מדור
אק"מ) לראש (כפוף

האק"מ משרדי פעילות על בביקורת המדור עסק השנה במהלך
המש"קים, הפעלת ובתחום בכלל, רמתנדבים הפעלת בתחום

בפרס.

בתחום מפכ"ל יעד ביקורת בהעמקת המשיך המדור כמוכן,
חוץ וגורמים מתנדבים של הפניות בטיפול וכן השירות שיפור
לסוגיות משפטי ייעוץ ובמתן ומשא"ז קהילה בנושא משטרתיים

האגף. קציני של עיסוקם שבתחום

בקתת
משא"ז מתנדבי פעילות

עבודה תוכנית עפ"י בתחנות בוצעו הבקרות שטח. במהלך
תחנה. רמת עד שהופצה המדור של שנתית

קהילתי שיטור מרכז
לבחון במטרה מיוחד דגש השנה הושם המש"קים תחום על
נערכו המתנדבים הפעלת לבין הקהילתי השיטור נין הזיקה את

במש"קים. בקרות 63

יזומות ביקורות
מטה קציני בשיתוף וביצע ריכז המדור 2000 שנת במהלך
על בקרות 49 וכן הניידים המש"קים בתחום בקרות 40 האגף

ירוק". "אור במסגרת הפועלות הניידות

השירות שיפור יעד
לבחינת מפכ"ל יעד בביקורת השנה גם המשיך בקרה מדור
זה בנושא בקרות 113 ביצע המדור בתחנות. השירות איכות
ניידת הגעת זמן ביעד עמדו לא התחנות מכלל 400/0 כאשר

האירוע. למקום

משפטי וייעון ציבור פניות
שעניינן מתנדבים של פניות ב130 טיפל המדור הנסקרת, בשנה

י$ ±  י/

^1ראלי משטרת

>"ד. וטיפקס.066746250

עולים. ריכוזי שבהן ערים
ובמימונו הקליטה משרד בשיתוף
2001 שנת במהלך יופעלו
קהילה שוטרי שלושהעשר

העולים. למגזר
נשים התגוננות מודל ויושם פותח .
קרב "אגודת נעמ"ת, בשיתוף
לכושר הספר ובית ישראל", מגן
ואגף משטרתישראל של מבצעי

בו ונטלו וישובים, ערים בכשישים הופעל המודל החקירות.
נשים. מאות חלק

החינוך, משרד בשיתוף "מחנהנוערי מודל ויושם פותח .
צה"ל הנוער, עליית למת"נסים, החברה נוער, קידום
ותיקים בנינוער משולבים זה במודל המקומיות. והרשויות
שבעה בוצעו הערבי. מהמגזר ובנינוער עולים נוער בני בצד
הנערים שונות. בערים אחד כל ימים שבוע בני נוער" "מחנות

למשמרהאזרחי. המחנה בתום הופנו

משרד המשפטים, משרד מול עבודה תהליך מתקיים 0
מרכזי להקמת והג'וינט והרווחה העבודה משרד החינוך,
מרכזים ארבעה פועלים כיום הארץ. ברחבי קהילתיים גישור

ובעפולה). במשגב השרון, ברמת (בירושלים,

ומניעה שיטור מדור
2000 בשנת  (מש"קים) קהילתיים שיטור מרכזי פריסת 0
המדינה ברחבי ונפרסו משמעותית תנופה זה תחום קיבל
50 מהם מש"קים 291 פרוסים כיום, מש"קים. 133

מש"קים 211 הכפרי במגזר מש"קים 30 ניידים, מש"קים
הערבי. במגזר

הערבית, לאוכלוסייה המשטרתי השירות הרחבת במסגרת 0
המש"קים ל15 בנוסף מש"קים 6 האחרונה בשנה נפתחו
משמעותי לגידול תרמה המש"קים פריסת הקיימים.
זו. אוכלוסייה מקרב האזרחי המשמר מתנדבי במצבת
נוספים מש"קים 24 לקום מתוכננים הקרובה השנה במהלך

הקיימים. המש"קים תגבור תוך הערבי במגזר
תחומים בארבעה עוסק המודל  ספרבטוח" ''בית מודל 0
קורבנות תאונותדרכים, אלימות, מניעה: בהיבט עיקריים
ב251 המודל הופעל זו בשנה בסמים. השימוש ומניעת
פותחה המש"קים, שוטרי ע"י ביניים) (חטיבות ספר בתי
החקירות ואגף החינוך משרד בשיתוף הדרכה ערכת

לשוטרים. חולקה והיא ישראל במשטרת
את מיישם המודל  וקרימינולוגיה משטרה לימודי מודל 0
900 תיכוניים. בבתיספר אלו בנושאים הלימוד תכני
2 (מהם הארץ ברחבי ספר בתי ב17 הלומדים התלמידים
בהיקף זה בנושא בגרות בבחינת נבחנים הערבי) במגזר

לימוד. יחידות 5 של
(ח"ליםמד"נים) בצה"ל נוער מדריכי  נוער מפקדות 0

פ.



משט

ותקשורת הסברה
ל200 סיוע ניתן היוזמת והתקשורת ההסברה בתחום 0
מיוחד דגש טלוויזיה. וכתבות סדרות תשדירים, סרטים,
(פורסמו מחלקתי כיעד הערבי במגזר תקשורת על הושם
בקשות טופלו ובעיתונות). בטלוויזיה (ברדיו, כתבות 50 מעל
לקבלת שונים חוץ גורמי ושל סטודנטים של תלמידים, של
תערוכות 3 הוקצו ומידע. הסברה חומר כתבות, עבודות,
לבתי קהילה, לימי ומשטרה אלימותנוער אק"מ, בתחום
כרי, של השנתי הדו"ח הופקו משטרתיים. ולאירועים ספר
ערכה ובאנגלית), (בעברית המשטרה על הסברה חוברת
לביתן תערוכה בשילוב דומה וערכה לאק"מ והסברה שיווק

למג"ב. הגיוס

"מראות משטרתישראל בטאון של לאור ההוצאה נמשכה .
משטרתי. היבט בעלי נושאים במגוון העוסק המשטרה",
גורמי ולמאות והגמלאים השוטרים לכל מופץ הביטאון

חוץ.

הבין האקדמאי, העת כתב של 4 מסי גיליון לאור יצא .
חוק אכיפת בנושא העוסק וחברה", "משטרה תחומי,
מאוניברסיטאות אקדמיה אנשי בשיתוף וקרימינולוגיה,

בארץ.
לעבודת ביטוי הנותן קיר (עיתון "ראי" כרזות 3 הופקו .
יחידות לכל ומופץ בעיתונות, שהתפרסמה כפי המשטרה

משאי'ז). ובסיסי המשייקים המשטרה,
תקשורת מרכז בהפעלת המשטרה לדוברות סיוע ניתן .
ולשכת צה"ל החוץ, משרד בשיתוף ושפלי; "גאות באירועי
עתידי מבנה לגבי לקחים הופקו הממשלתית. העיתונות

ובחירום. בשיגרה והפעלתו התקשורת מערך של

ומחקר מידע אינטרנט,
לאחריות הועבר משטרתישראל של האינטרנט אתר 0 ן

אגפים עם הקשר העבודה, נהלי מוסדו המחלקה.
תחזוקה ובבקשות, בפניות הטיפול ומחוזות,
ועדכונים. שינויים וייזום שוטפת
בין מסוגו הגדול הוא האתר
הפרק הממשלה. משרדי
בסוף לאתר הוכנס באנגלית
לאתר יוכנסו ובעתיד השנה,
וברוסית. בערבית פרקים גם
בנושאי נאסף רב חומר 0
קהילתי. ושיטור התנדבות
תוך ועודכן, הורחב המידע ארכיון
בדיקת על מיוחד דגש מתן
הקשורים ונושאים, מודלים
מודלים וליישום לקהילה

קהילתיים.

פסילות על וערעור מסגרתית או אישית פגיעה על תלונות
התנדבותית. מפעילות

הפרק שעל בסוגיות משפטי ייעוץ במתן עסק המדור כמוכן,
נפשיות בדיקות "משמרהשכונה'' ירוק", "אור הפעלת כמו,

מתנדבים. של

לתקשורת ו'המחלקה יו
 שינויים מספר לתקשורת המחלקה עברה 2000 בשנת
ליחידת שהצטרפו חובה, שוטרי לארבעה שתורגם תקן התווסף
התיעוד ההפקה, יכולת את משמעותי באופן והרחיבו ההפקות,
הועבר המשטרה של האינטרנט אתר היחידה. של והעריכה
נוסף (תקן במחלקה ואינטרנט מחקר למדור תקנים שני עם
צילומים ארכיון והוקמו ומולטימדיה, פרסום מרכז הוקם במרס).

ידע. וארכיון וידאו ארכיון ממוחשב,

עיקריות פעילויות
הוספת למפקדים, בתקשורת בהכשרות ב' שלב פיתוח .
תכנית ופיתוח בתקשורת, אסטרטגי ותכנון שיווק של פרק
את עברו בפועל ורמק"מים. מש"קים למפקדי הכשרה
מש"קים, מפקדי ובאגפים, במחוזות מפקדים 517 ההכשרה
בכיר, ניהול וקורס פו"מ קורס חניכי ומנ'יט, מח"ק קציני
חומר הורחב מגי'ב. יחידות ומפקדי רמ"חים רמק"מים,
את העוברים המשטרה אנשי מעגל והורחב הלימודים
ההנחיה התכנים, הלימודים, חומר הפקת ההכשרה.
קציני עייי עצמן, קהכשרות גם כמו בוצעו, והטכנולוגיה

לתקשורת. המחלקה
חיפוש לתוכנת הועבר הממוחשב הצילומים ארכיון 0
הארכיון מילה. עפ'יי צילום איתור המאפשרת מורפולוגי,
על חיפוש מנוע הוכן במקביל, צילומים. 14,000 היום מכיל

יצאו וידאו. קלטות ארכיון והוכן אחד דיסק
אינדקס וכן סרטים קטלוג לאור
חלוקת ובו המשטרה" "מראות
בעיתון שפורסמו הכתבות
עפ"1 האחרונות השנים בחמש
הגל מספר ציון תוך נושאים,

הפקות
הופקו השנה במהלך
שניים פי סרטים, 36

שנה. בכל מהמקובל
הפעילות מאוד הורחבה
ההסברה ההדרכה, בתחום

כן, כמו לקחים. והפקת
אולפן ליחידות. הסיוע הורחב
העריכה ומערכות העריכה

שודרגו. והמולטימדיה



(את"ן) התנועה אבף
ופיתוח תכנון מחלקת

(תו"פ)
(פימ"א) אנוש משאבי פיתוח מדור

שלוש פותחו החוץ. שירות ובאיפור בהרמקצעות התמקד
השתלמות תנועה, לקציני השתלמות  חדשות השתלמויות
תשאול והשתלמות תאונותדרכים ולחוקרי לבוחנים תשאול

תעבורה. לתובעי

תאונתדרכים חקירת

נרכשה הרכב. מסמכי לומדת ומוסדה תמורים לומדת הוכנה
ומהווה ,2001 במהלך לפעולה תכנס אשר "ברקתי; תוכנת
חניכים 6,000 מעל השתלמו בביתהספר ללומדות. גגי' "תוכנת
סדנאות, מספר פיתחה הארגונית היועצת העיון. לימי בנוסף
הפעלה שיטות תהליכים, הערכת לצורך ומחקרים סקרים

ארגוני. ואקלים

לבנייתו ,1997 שנת בסוף התנועה אגף להקמת בהמשך
2000 בשנת האגף עסק ,19991998 השנים במהלך ולביסוסו
יחידות ובהוספת היחידות בהרחבת והמרץ התנופה במלוא
בהרוגים. כ130/0 של ירידה נרשמה '99  98י בשנים חדשות.
לעומת בהרוגים כ50/0 של נוספת ירידה נרשמה 2000 בשנת
של ירידה 2000 בשנת הייתה בתאונותהדרכים .1999
בשנים כ100/0 של לירידה מעבר ;99 שנת לעומת כ140/0

98י99;

(מתיץ) התנועה מחלקת
תעבורה מדור

השטח. לשוטרי מקצועיות ובהנחיות תנועה בדו"חות מטפל
ויחידת סימול יחידת ניקוב, יחידת למדור נוספו 2000 בשנת
ובכך התנועה, בדו"חות בטיפול הם אף עוסקות אשר , חריגים
באת"ן. סופו ועד מתחילתו הדו"ח מהלך בכל הטיפול אוחד
הנהגים פניות נושא והתמסד דות'ין, במערכת הטיפול הועמק

השטח. ביחידות

תביעות מדור
מוסדו 2000 בשנת התנועה. אגף לכל משפטי "עוץ נותן
תביעות קציני ונקבעו התקנים מולאו השטח, ביחידות התביעות
במקרים המשטרתית התביעה את לייצג המשיך המדור מחוזיים.
יעד הושלם מיוחדות. תשאול סדנאות נערכו כן, כמו מיוחדים.
לדין, להעמדה ועד העבירה מביצוע הזמן משך לקיצ!ר המדור

ובתלאביב. בירושלים בעיקר

תאונותדרכים מדור
חמורות. תאונות במספר ביסודיות טיפלה החקירה חול"ת
לבוחנים תשאול השתלמויות נערכו נוסף, בוחנים קורס נערך
פוטוגרמטריה של יחידות שתי המשטרתית למערכת והוכנסו
בשנת שהתקבלה להחלטה בהתאם הבוחנים. עבודת לשיפור
מתאונות 820/0 וברח. פגע תאונת בכל צח"מ הוקם ,2000

עברו. בשנים כ500/0 לעומת דבר, של בסופו פוצחו, אלה

ותשתית הנדסה מדור
והביא הנדסי, בהיבט תאונות מרובי וצמתים כבישים בחן המדור
לשיפורים הודות וההרוגים הנפגעים במספר ממש של להורדה
דגש תוך השטח, ליחידות עזרה המדור הגיש בנוסף, הנדסיים.
מהנדס מועסק לא שבהם הדרומי, המחוז ועל ש"י מחוז על
חוצה לכביש הנוגע בכל המדור עסק כמוכן, מחוזי. תנועה

בדרכים. ולשילוס ישראל

1=
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כביש ,61= א!0ומ0ית (אכיפה פרויקטים למספר מחקרי
ובארשבע). אילת שלוחות נייד, אלקטרוני כביש אלקטרוני,

באיילון. רגל הולכי ופרויקט לוהט" יקיץ

המחשוב יחידת
האישיים המחשבים בתחום שוטף באורח טיפלה היחידה
השונות השטח ליחידות ומדפסות מחשבים ניפקה והמסופים,
שלוחות , ומחוזיות מרחביות אודן יחידות תנועה, (משרדי
המחשוב בתחום דות''ן הקמת את ליוותה את''ן), ומטה מתרא
"טלי" בפריסת גם עסקה היחידה את''ן. מוקד במחשוב וטיפלה
נוכחות לשעון תשתית בהכנת ובנהלל, דגן בבית

ובפוטוגרמטריה.

וטכנולוגיה מכשור מדור
המכשיר מהירות. למדידת "ואסקריי מסוג חדש מכשיר קלט
בתנועה. הנמצאת משטרה ניידת מתוך מהירות למדוד מסוגל
נהגים לבדיקת חדשים מכשירים לשימוש השנה הוכנסו כן, כמו
התקנים מדור בשיתוף המדור עסק השנה במהלך שיכורים.

האכיפה. למכשירי תקן בבניית
הוכחה ויעילותו תוגבר, האלקטרוני בכביש המצלמות מערך
רעננה בכביש ובהרוגים בתאונותדרכים ממש של בירידה
בעזרת נייד אלקטרוני כביש ניסו השנה הוחל כן, כמו חדרה.

אכיפה. עגלות

הארצית התנועה משטרת
(מתנ"א)

הבין הכבישים מערך על אחראית הארצית התנועה משטרת
במדינה. עירונ"ם

את והוכיחה התבססה ,1999 בשנת שהוקמה ת"א, מתנ"א
(אשר חדשה יחידה השנה הוקמה בנוסף, .2000 בשנת עצמה
היחידה יה"ל,  מבצעים) למדור הועברה השנה סוף לקראת
עובדת איש, 15 המונה זו, יחידה חוקיים. בלתי בהיסעים לטיפול
חוקיים לא בהיסעים בעיקר ומטפלת התחבורה, משרד במימון
לא בצורה נוסעים המובילים למיניהם, "חאפרים'י של בשכר
במבצעים מתרא המשיכה לכך, מעבר לחוק. ובניגוד בטיחותית
ועוד. עודף מטען דוגלגלי, רכב בשכרות, נהיגה כנגד יזומים
ותיק" "ידיד במבצע מבצעים) מדור (בתיאום חלק נטלה מתנ"א
ארצה. צדיל לוחמי הבאת  ואח" "במגן וכן האפיפיור ביקור 

המתנדבים יחידת
.2,190 היום והוא במתנ"א, המתנדבים מספר עלה 2000 בשנת
גי. ובמשמרות בחגים שבוע, בסופי בעיקר עובדים המתנדבים
בכבישים הליליות התאונות באחוז ירידה ניכרת עבודתם בזכות
במספר חלק המתנדבים נטלו 2000 בשנת עירוניים. הבין
העצמאות. וביום הזיכרון ביום ותיק'/ כ"ידיד ייחודיים מבצעים
הדרומי, במחוז הבדואי במגזר מיוחדת מתנדבים יחידת הוקמה

זה. למגזר מתנדבים 75 וגייסו

לחקירות הארצית היחידה
בתאונותדרכים הונאה

(יה"ב)
בפשיעה התמודדותה את יה"ב הרחיבה 2000 שנת במהלך
תאונותדרכים. אגב כוזבות הודעות ובמסירת המרמה בעבירות

מחקר מדור
מחקרי בליווי מצגות, בהכנת , המידע מערכות בשיפור עסק
שופרה . תופעות של סטטיסטיים ובניתוחים מבצעים של
יחידות עם הקשר הודק התנועה, לבוחני 00 תת מערכת
שיופעל ממוחשב, למיפוי דגש ניתן ביחידות, ביקורים ע"י השטח
ליווי ונערך נהגים פניות בנושא דו"חות הופקו השטח, ע"י



והבקרה הלוגיסטיקה יחידת
ליחידות והן את"ן למטה הן מסה שירותי במתן עסקה היחידה
הותקנו בחדשים, ישנים כלירכב עשרות הוחלפו השטח.
שכורים. רכב וכלי הונדה אופנועי לשימוש והוכנסו איתורנים,
ההיסטורי המשטרה מבנה שופץ "נהלל", פרוייקט במסגרת

שטח. ביחידות ואויש נהלל של

מבצעים מדור
בתחום מבצעים בתיאום עסקה את"ן של המבצעית הזרוע
ביקורו את המדור ארגן 2000 שנת במהלך והביןעירוני. העירוני

אישום, כתבי להגשת השונות לפרקליטויות תיקים מאות הועברו
פליליים, בהליכים החלו כבר הישנים החקירה מתיקי ובחלק
11 נחשפו ההרתעה. והגברת התופעה למיגור דגש מתן תוך

ביטוח. חברות הונאת פרשיות

הבטיחות יחידת
והסברה, הכשרה  עיקריים תחומים בשלושה עסקה היחידה
התעבורה תקנות ואכיפת משטרתיות תאונותדרכים תחקיר1
השנה הוכשרו שוטרים מאות המשטרתיים. הנהגים בקרב
ברכב בנהיגה בטיחות בקורסי מבצעית, בנהיגה חדיומי, באימון
השטח. ליחידות הופצו תאונותדרכים תחקיר1 11 ועוד. דוגלגלי

1=

11

פ

כן, כמו תקלות. כל ללא ותיק", "ידיד במבצע האפיפיור של
אוגוסט. בחודש שנערך לוהט", "קץ במבצע חלק המדור נטל
והושלמה ישראלי; "קול עמדת בו אוישה מוחשב, את"ן מוקד

האיתורן. מערכת

אדם כוח יחידת
22) בגיוס ועסקה ההדרכה, ממערך השנה הופרדה היחידה
בתוך העברות 1 5) כוחאדם ובוויסות מועמדים) 110 מתוך
29 וסיפוח אחרים ממקומות שוטרים 63 קליטת מתנ"א,
מאות של רווחה בעיות וטופלו חולים ביקורי נערכו שוטרים).

השוטרים. לילדי מצווה בר/בת יום אורגן כן, כמו שוטרים.

הארצית התנועה מ^0רת עבודת

שעברו קצינים ונגד שוטרים נגד דו"חות מאות נרשמו כן, כמו
ועדה ע'יי הנהיגה רשיונות נפסלו שוטרים ל12 תנועה. עבירות
ברציפות השלישית השנה זו את"ל. ר' סגן ברשות מיוחדת,

משטרתי. ברכב דרכים בתאונות ירידה נרשמה שבה

והסברה דוברות
הרדיו העיתונים, מערכות עם אינטנסיבי קשר יצרה היחידה
הודעות היחידה העבירה המשאיות שביתת בעת והטלוויזיה.
במבצע פתוחים. נשארו זה, למידע הודות והכבישים, מקוונות,
התפרסמו אחרונות", "ידיעות בשיתוף שנערך נפשות", "הצלת

תאונותדרכים. ומניעת תנועה בנושא גדולות כתבות
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ומגמות עיקריים ממצאים
התרחשו זו בשנה והנפגעים. תאונותהדרכים במספר הירידה מגמת נמשכת 2000 בשנת
כ140/0 של (ירידה אנשים 39,265 נפגעו בהן הירוק הקו בתחומי תאונותדרכים 19,780

.(1999 שנת לעומת ובנפגעים בתאונות

בני אינם ויהודה) (שומרון ש"י מחוז שנתוני היות בלבד, הירוק הקו לתחומי מתייחסים המוצגים הנתונים
זה. בשסח ונעשים שנעשו הסריםוריאל"ם השינויים לאור וזאת השנים, לאורך השוואה

תאונות
מהשנה כ140/0 של (ירידה הירוק הקו בתחום נפגעים עם תאונותדרכים 19,780 התרחשו 2000 בשנת

חומרה: לפי התאונות התפלגות להלן הקודמת).

השינוי אחוז

0.2

1999

417

2000

418

התאונה חומרת

קטלניות

8.3 2,524 2,315 קשות

14.7 19,983 17,047 קלות

נפגעים
בהשוואה נפגעים 6,710 של ירידה  הירוק הקו בתחום בתאונותהדרכים אנשים 39,265 נפגעו 2000 בשנת

הפגיעה. חומרת לפי הנפגעים התפלגות להלן קודמת. לשנה

השינוי אחה

4.8

1999

479

2000

456

הפגיעה חומרת

הרוגים

10.6 3,148 2,814 קשה פצועים

15.0 42,348 35,995 קל פצועים



והבינעירוני העירוני בתתום תאונות
בתחום 4,703 התאונות), מכלל 760/0) העירוני בתחום דרכים תאונות 15.049 התרחשו 2000 בשנת

שסח. תאונות 281 התאונות) מכלל 240/0) הבינעירוני
חלה הבינעירוני ובתחום הקודמת, השנה לעומת בתאונות כ140/0 של ירידה השנה חלה העירוני בתחום

כ120/0. של ירידה

:2000 ע7 מ1991 והבינעיהני העירוני בתחום התאונות מגמת להלן

העירוני בתתום תאונות

21,000

20,000 

19,000

18,000 

^י53^'י/20,231 19,922

17,256 16,993
17,000 £ /
16,000  15,302

15,000 

\/ 17,336 17,588

15,741 15,049 ;.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 שנה

3
ןו

פ
/7

הבינעירוני בתתום תאונות

5,600
5,400

5,200

5,000
4,800
4,600
4,400
4,200
4,000

5,024

4,454

4,213_

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 שנה



משטרתישראלנל

חומרה לפי התפלגות
הבינעירוני. בתחום כ200/0 לעומת העירוני בתחום כ120/0 מהוות והקסלניות הקשות התאונות

בינעירוני

214 750
קטלניות 50/0 קשות 160/0

עירוני

197 1,553
קטלניות \% קשות 100/0

▼

13,299
קלות 8970

לתאונות העיקריות הסיבות
היחסי וחלקן הסיבות, כלל מתוך היחסי חלקן לתאונותהדרכים, העיקריות הסיבות מוצגות הבאה בסבלה

קטלניות: לתאונות הסיבות מתוך

הסיבות מסה"כ אחוז
קטלניות דרכים בתאונות

50/0

הסיבות מסה"כ אחוז

110/0

הסיבה

רווח שמירת אי

מהנתיב 110/0160/0סס"ה

לרכב קדימה זכות מתן 100/0%3אי

לעצור ציות 90/010/0אי

קדימה זכות לתמרור ציות 010/0/כ9אי

נכונה לא 80/020/0פנייה

לרמזור ציות 0/ם100/04אי

רגל הולך 50/0150/0התנהגות

רגל להולך קדימה זכות מתן %450/0אי

140/0 %4 מופרזת מהירות



התאונה סוג לפי תאומתדרכים

קטלניות תאונותדרכים תאונותדרכים סה"כ
3870

התנגשות 159
▼

%22
עצמי 94 עצמי 2,330

ס/160

רגל הולך 3,113

%40
רגל הולך 165

%2ר
התנגשות 14,337

קסלניות. דרכים בתאונות יותר גבוה עצמיות ותאונות רגל בהולך פגיעה של היחסי החלק כי לראות ניתן

פ
ןו

פ
ן<

היממה שעות לפי התפלגות
אחוזים

450/0 

4070 

350/0 

300/0 "

250/0 

200/0 

150/0 

1070

%5

0
06 712

רגל הולך י
ןהתנגשות

ןעצמי

1318 1923 היממה שעות

עצמיות תאונותדרכים יחסי באופן מתרחשות (60) המוקדמות הבוקר בשעות כי לראות ניתן מהגרף
רגל. בהולך ופגיעה התנגשויות ופחות יותר רבות
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בתאונות מעורבים נהגים
אחוזים

40"/0

350/0

30%

25£4

20%

15%

100/

570

0

חלקם ■
היחסי

בתאונות
חלקם !89

היחסי
בא1כלוס"ה

נהיגה שנות ותק לפי נהגים
מעורבים היו 2000 בשנת
דרכים. בתאונות נהגים 35,355
מעורבים היו 3,866 מתוכם
וקשות, קטלניות בתאונות
ב1999. נהגים 4,254 לעומת
התפלגות בין השוואה להלן
בתאונות המעורבים הנהגים
ומין ותק גיל פי על דרכים
באוכלוסיית התפלגותם לעומת

הנהגים:

12 25 59 + 15 ותק שנות

אחוזים

350/0

300/0 

2570

20"/

15%

100/0

%5■

ו*
16.3

4.1
2.51

211

18,2 117

14.4

8.41
6.3

3.9
5.8

018 1924 2534 3544 4554 5564 +65

חלקם
היחסי

בתאונות

חלקם /
היחםי

באוכלוסייה

גיל

גיל קבוצות לפי נהגים
היחסי חלקם כי לראות ניתן
הצעירים הנהגים של בתאונות
מחלקם גבוה ,(34 גיל (עד
הנהגים באוכלוסיית היחסי

אחוזים
800/0

0%ר

600/0

5070

40%

0/ם30

2070

1070

0

78

היחסי חלקם 1

באוכלוסיית
הנהגים

היחסי חלקם
בתאונות

מין לפי נהגים
היחסי חלקם כי לראות ניתן
יותר גדול בתאונות גברים של
הנהגים. בכלל היחסי מחלקם
נשים של היחסי חלקם
בכלל מחלקן נמוך בתאונות

הנהגים.

נשים גברים



וארגון תכנון אגף
(אג"ת)

וארגון לתכנון המחלקה
(תוא"ר)

התקינה, בתחום המשטרה משאבי לתכנון אחראית המחלקה
נשק קשר, מכשירי הרכב, בתחום אמצעים ולהקצאת לניהולם
במשטרה, הארגוני התכנון בריכוז המחלקה עוסקת כן כמו וכוי.

בשיפור התפקוד, ייעול לצורך הנדרשות ארגוניות, בדיקות בביצוע
תפקידיה עם משאבים. של מושכלת ובהקצאה העבודה תהליכי
קביעת משטרתיות, יחידות של להקמתן תכנית גיבוש גם נמנה
מרכזת בנוסף, שלהן. הארגוני והמבנה תפקידיהן ייעודן,
במשטרת ופריסה תשתית תכניות של הכנתן את המחלקה

ישראל.

ותקינה ארגון
המגזר ארגון הצטיידות, ותכניות לאמצעים תקינה מפתחות
הקמת בתחנות, קהילתיים סיירים מערך מיסוד במג'יב, הכפרי
במגזר משטרה שירותי חיזוק בפשיעה, 7לחימה מג"ב יחידות
יישום רגישים, וישובים עימות קו ליישובי ביטחון מרכיבי הערבי,
פיתוח ממשלתי, לגורם בי'ג מערך להעברת ממשלה החלטות
תחנת רהארגון ת"א, מחוז רהארגון התפר, בקו בע"ח מערך
רהארגון המסוקים, יחידת רהארגון אתגייר, רהארגון חיפה,
לתיאום מטה הקמת מחוזיים, משל"טים הקמת מג"ב, בה"ד
הקמת ובמרחבים, במחוזות הימ"רים ארגון מיוחדות, יחידות
משרד במימון מגשרים תקני ביאח"ה, מחשב עבירות מפלג
מטות קיצוץ לקטנים, גדולים כלירכב המרת הקליטה,
ואיתוריות טל"סים מש'יקים, מערך הקמת במשטרתישראל,

וגמיש. קשיח תקן 

ופריסה תשתיות
מתחם של מחדש תכנון חיפה, מרחב מטה של מחדש תכנון
משטרתישראל, של לוגיסטי שירות למרכז והפיכתו דגן בית
מחוז יחידות של מחדש פריסה בת"א, סאלמה מתחם תכנון
מסובים, במתחם ברק פלוגת פריסת רהארגון, במסגרת ת"א
ש"י מחוז של מחדש פריסה איילון, משמר במתחם בינוי
בנצרת, משל'יט הקמת צפוני, משל"ט הקמת רהארגו, בעקבות
"גאות אירועי בעקבות נעצר (הפרויקט ענרות מתחם תכנון
דרומי, מחוז במסה מחוזי ומשל"ט נוספת קומה תכנון ושפל"),
הקמת עבודה, סביבות שיפור והרחבתם, מעצר בתי שיפוץ
הקמת תחילת שדרות, תחנת הקמת תקילת לעיקוב, ביה"ס
אדומים, מעלה תחנת הקמת תחילת מלאכי, קריית תחנת

ירוחם. נקודת בינוי פחם, אל אום נקודת תכנון

לארגון דרך התווית חייבו 2000 בשנת והמגמות התרחישים
שינויים תוכננו ובו אסטרטגי, תהליך התקיים הכוח. ולבניית
המבצעי. הסד"כ הגדלת תוך הכוח, של מחדש וארגון מבניים
אמצעים ופיתח אגי'ת המשיך והייטק, קדמה של זה בעידן
אשר תהליך, הוביל האגף ארגונית. כלל ותשתית טכנולוגיים
להגדרת למשטרתישראל צה"ל בין אמנה נחתמה בסיומו
כלי הטמעת נמשכה כן, כמו הגופים. שני בין העבודה יחסי
נמצא אג"ת וז*ז8ק1לו00). ומדדים (יעדים מתקדמים ניהול
בשנת 80ו. ל9002 הסמכה לקראת הכנה תהליך של בעיצומו

העבודה. תהליכי אבחון שלב הסתיים 2000
משטרת את חייבה 2000 שנת בשלהי הבטחונית ההתדרדרות
מחדש, ולהתארגנות להיערכות זה בכלל אג"ת ואת ישראל
תהליך תוך זאת, כל והמתוכננת. השוטפת לפעילות בנוסף

.2000 בתקציב קיצוץ ספיגת של

תקציבי לתכנון היחידה
2000 בשנת תקציבי לתכנון היחידה טיפלה "עודה, במסגרת
משטרתישראל של התקציב לתכנון הנוגעים ההיבטים במכלול
לאיתור עמי'טים מרכזיים, בפרויקטים עיסוק לצד השוטף, וניהולו
בנושאים כלכלי יעוץ ומתן במשאבים וחיסכון התייעלות מוקדי

שונים.

עיקריים: טיפול נושאי
תקופת לאחר משטרתישראל תקציבי לאיזון אחריות 0

ולריסונם. גירעון

משטרתישראל. משאבי לחלוקת תקציבי פורום דיוני 0
התקציב. ביצוע על ובקרה (התייקרויות) תקציב עדכון .

הארגון, משאבי להקצאת סגור' "משק מתכונת הרחבת 0
וחיסכון. התייעלות תוך

חדשים. מערכים הקמת תמחור 0
ולפריסה. לבינוי שנתית  רב תקציב מסגרת קביעת 0

האוצר). ("גזירות" תקציב בקיצוצי טיפול 0
לשנת משטרתישראל של השנתית העבודה תכנית הכנת 0

.2001

והפרטה. אזרוח בתכנית ושימוש מקורות איזון 0
חוץ. גורמי ע"י המתוקצבים נושאים ריכוז 0

אירועי בגין שהתקבלו החירום, תכנית בתקציבי טיפול 0
ושפל". "גאות

פ
ן?

פ.



ט ש נו

ממוחשב מיפוי
מידע מערכות הטמעת מגמת המביכה 2000 שנת במהלך
השטח. יחידות של החוטפת הפעילות במסגרת גיאוגרפיות
נושאים: של רחב במגוון מפות הפיקה הגיאוגרפי המיפוי חוליית
תיחומים מפות נסיעה, צירי תאונותדרכים, נתוני פליליים, נתונים
מפות של וסדרה ומבצעים תרגילים עבור מפות טריטוריאלים,
המבנה עדכון הושלם הממשלה. לראשות הבחירות עבור
ת"א. מחוז שיטוח בעקבות משטרתישראל של הטריטוריאלי
אינטגרלי כחלק עבודה, כלי להיות ה1פך הגיאוגרפי המיפוי
לתכנון הקומפסטט, ממערכת

מצב. ולהערכות פעילות

קומפסטט
מערכת שופרה 2000 שנת במהלך
מאפשרת המערכת ה"קומפסטט".
מתחומי רב סטטיסטי מידע איחזור
כגון המשטרה, של השונים הפעילות
פלילי, זיהוי כ"א, מודיעין, פשיעה,
כלכלי משק סיור, תאונותדרכים,
ניתן המערכת באמצעות ועוד. סגור
לניתוח גרפים טבלא1, מידע לקבל
מפות וכן ומגמות תופעות
ה"קומפסטט'י מערכת ממוחשםת.
בכל השטח יחידות לרשות עומדת
ואגפי מחוז מרחב, (תחנה, הרמות
מפכ"ל בדיוני משמשת וכן מטא"ר)
מפקדי של פעילותם תחקור בעת

התחנות.

פקודות לפרסום היחידה
(יפ"ה) משטרתישראל

"הוראות של לגיבושן המטה עבודת את מרכזת היחידה
המפקח שקובע המשטרה, לעבודת העקרונות  המשטרה"
הארצי" המטה "פקודות ושל הפנים לבטרוון השר באישור הכללי,

הכללי. המפקח שקובע המשטרה, לעבודת כללים 

המיושנות הקבע פקודות החלפת של תהליך נמשך 2000 בשנת
שבוצעו ארגוניים, שינויים בעקבות עדכניות. מטא"ר בפקודות
בחוק שינויים ובעקבות המשטרה; "הוראות עודכנו זו, בשנה
גובשו המשטרה, במדיניות ושינויים בתיהמשפט של ובפסיקה
קיימות. מסא"ר לפקודות עדכונים וגובשו חדשות מסא"ר פקודות
משטרת "פקודות פרסום לקראת בהיערכות המשיכה היחידה
טקסטואלי. מידע אחזור של בשיטה האינטראנט, ברשת ישראל"
תדפיס האישי במחשב לקבל שוטר כל יוכל הפרויקט, סיום עם
בכל המטא"רי ומ"פקודות המשטרה" מ"הוראות אחת כל של

המשטרה. יחידות

ביצועים לחקר היחידה
וסטטיסטיקה

לריכוז ארגוני, לתכנון ותשתיות כלים בפיתוח עוסקת היחידה
וניתוחם. סטטיסטיים נתונים מאגר ולפיתוח הרבשנתי התכנון
הרב התכנית לגיבוש המטה עבודת את ריכזה היחידה 0
ישראל) (ערביי הערבי במגזר משטרתישראל של שנתית
המשטרה שירותי רמת השוואת  שעיקרה הבדואי, ובמגזר
לשאר הניתנת השירות לרמת זו לאוכלוסייה הניתנת

בירושלים רעתיקה בעיר סגור במעגל טלוויזיה  2000 מבס

במדינה. האוכלוסייה
עצורים ליווי למערך כוחאדם לתקינת מודלים פותחו .

המשטרה. מגזרי לכלל .0.ק ותקינת
מז"פ. (בשיתוף \/.עו.ם מאגר להקמת והערכות לתכנון עמ"ט .
ופרויקט ממוחשבים מחוזיים משל"טים הקמת פרויקט ליווי 0

וארגון. תקינה בהיבטי דותיין

אירועי בעקבות בישראל הרכוש פשיעת כגון תופעות ניתוחי 0
התפרצות ה"דאבלים": תופעת אקצה"; "אל אינתיפאדת
שבוצעו אלימות עבירות רכב; גניבת ובעקבותיה לדירה
העבודה לבדיקת מדגם (ביניהם בקרה מדגמי שוטרים, נגד

ועוד. והפרקליטות.) התביעה ביחידות
קבלת ביניהן נתונים להפקת ממוחשבות מערכות פותחו 0
מהגילוי 3004 טופס על הדיווח תהליך בנושא נתונים
פשיעה נתוני הצגת במחשב; הקליטה ועד בשטח
אזוריות; ומועצות הכפרי הסקטור של גיאוגרפיים במאפיינים
קבלת מאפיינים; של מאוד רחב מגוון לפי פ'יא תיקי איתור
לתיקים, בהתייחס שוטרים נגד הציבור תלונות בנושא נתונים

ועוד. הטיפול לתוצאות לנילונים,



החל הבכיר, הפיקוד ע"י שסוכמו מערכתיים, בנושאים המסה
בפועל. להטמעתם ועד ההחלטות לקבלת הנוגעים מהשלבים
הפיקוד לסגל כינוסים היחידה ארגנה 2000 ש:ת במהלך
מיזמי במשא חדיומית אסטרטגיה סדנת ביניהם הבכיר,
לאור המשטרה היערכות לניתוח דויומית סדנה טכנולוגיה,
("העברת דויומית וסדנה עת לאותה שנדרש התקציבי הקיצוץ
מצב בהערכת (ששולבה המפכ"לים חילופי לקראת מקל")
כן, כמו הערני). המגזר בנושא
הצגת הליך את היחידה ריכזה
יעדים עפ"י העבודה תכניות
מחוזות כל של ומדדים
בפני ואגפיה המשטרה
העבודה שנת בתחילת המפכ"ל
על כבקרה ובאמצעיתה
תוצאותיהם. ועל התהליכים

ביצעה 2000 שנת במהלך
כנסים סדנאות, 44 היחידה
שונות פיקוד לרמות וסמינרים
ובאגפים. המשטרה ביחידות
אנשי 899 השתתפו בסהייכ
תוך בהכשרה משטרה
(סך שונים בנושאים תפקידית
סדנאות, ימי 1 70 של מצטבר
מודרכים 3,0501 פעילויות 92

הקמתה). ממועד
הערכת כללו הסדנאות נושאי
ו"עצי ז.0./\/\.3 במודלים מצב
אילוצים, לפי ניהול זרימה",
אסטרטגי, ניהול ומדדים, יעדים
פיקוח תכניות ארגוני, שיטוח
קומטה, תהליכי שיפור ובקרה,
אלה לכל סגור"). ("משק מבוזר כלכלי וניהול סינתטי מיצוי
ארגוני", מבנה "שינוי כגון בנושאים סדנאות 2000 בשנת נוספו
היחידה קיימה אלה סדנאות באמצעות ו"ג"טינג". ייחוס תרחישי
וכן במשטרה וניהולי ארגוני ופיתוח שינוי בתהליכי תמיכה
יועצי בשילוב שוטף אסטרטגי ייעוץ שעות מאות באמצעות
חברי ועד התחנות ממפקדי המשטרה, פיקוד שדרת לכל חוץ

הספ"כ.
מקצועיים לגורמים הופץ ביחידה שהופק רנ מתודולוגי חומר
ושילוב המפקדים ידע הרחבת לשם במשטרה, וניהוליים

יחידותיהם. בפעילות אסטרטגי ובניהול בתכנון חדשנות
שיטת בתחום שבוצעה המדרגה, קפיצת מיוחד לציון ראויה
ביוזמת ובקרחת (יעמ"ד) ומדדים יעדים עפ"י (ייהעיסקיי) הניהול
וית"א, (מרט) פי"מ מחלקת בין הדוק פעולה ובשיתוף ית"א
מפקדים ולבקרת לשליטה ממוחשבת מערכת לפיתוח שהביאה
תהליכי לעיגון האסטרטגייה יחידת הביאה זה במהלך זה. בתחום
בכל זו שיטה של והבקרה הביצוע התכנון, מתודולוגית של

כאחד. ומטה שטח דרגי המשטרה יחידות

הקשר, מחלקת
והמחשוב האלקטרוניקה

(מק"ש)
הבאים: בתחומים בעיקר מק"ש עסקה 2000 העבודה בשנת
וציוד קשר אתרי תגבור (היערכות, בישראל האפיפיור ביקור

בציוד מש"קים הצטיידות קשר),
תכנית יישום התחלת קשר,
מקמ"שים לניפוק הסמפכ"ל
מחוז שיטוח לתקן, והתאמה
ציוד וניפוק קשר ציוד (ויסות ת"א
טלפוניים שידרוג נוסף)
למכרז ומעבר סלולאריים
קליטת ומוקדים, חשכ"ל
(שעוני לתחזוקה מערכות
למג"ב). תצפית ורכבי נוכחות
התקנת הנדסה: מדור .
מערכות טמ"ס, מערכות
עבודות ומשל"סים, אזעקה
קשר אתרי והקמת רבגל
ערכות תכנון חדשים,

ניידות. מחשוב ופרויקט

נהלים עדכון תפעול: מדור .
קשר נספחי והכנת
הגברת מבצעים, לפקודות
הידוק הנקרות, כמות
גורמי עם הפעולה שיתוף

קשר טכנאי עבודת מיכל מערכת עדכון צה"ל,
צופן. חדרי והוספת

התקנות במסוקים, הקשר מערכות שיפור תחזוקה: מדור 0
אנטנות. תרני והקמת נמשל"טים

נוספים אתרים וחינור מרכזיות שידרוג קווי: קשר יחידת .
"יובל". לרשת

האסטרטגיה יחידת
הארגוני השינוי לתהליך הרביעית ה"שום שנת ה"תה 2000 שנת
הנושאים שנ"םעשר "שום במשטרתישראל. האסטרטגי
לשנת בדו"ח (פורט האסטרטגי" השינוי כ'ימחוללי בעבר שנקבעו
משלימים ו/או ואינטגרטיביים אסטרטגיים ומהלכים (1996

לשנת העבודה בתכנית (נכללו והספ"כ המפכ"ל ע"י שנקבעו
השטח. ובדתי המטה בדרגי יושמו (2000

במגמה נקבע ובביצוע בתכנון האסטרטגי התהליך של ייעודו
השיטור בעיות עם בהתמודדותה המשטרה יכולת את לחזק
בטחוני איום תחת גם והעבריינות, הפשיעה בתחומי ה''קלאסיות"
עבודת בהנעת עוסקת אסטרטגי לתכנון היחידה מתמשך.
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משטרתישראל
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(מנ"ט) טכנולוגיות מינהל
ומתן המפקדים בידי יותר סונים ובקרה שליטה אמצעי
לכוחות הנדרש המבצעי למידע ויעילה ישירה נגישות יכולת

הניידים.

(ברמת בשטח והפעלה הטמעה בשלבי פרויקטים
ארצית) בפריסה או פיילוט

יכולת את לשפר מיועד הפרויקט (דות"ן): תנועה דו"חות %
ולשפר ולקצרם הביצוע זמני את לייעל הדין, ומיצוי האכיפה

לאזרח. השירות רמת את
לשפר מיועד הפרויקט ובצפון: במרכז מחוזיים מוקדים 0
הפעלת את ליעל .100 למוקד הפונה לצינור השירות את
טכנולוגיים כלים לתת במחוז, התגובה ניידות מערך
המוקדים את לחבר המבצעי, המערך לניהול מתקדמים
שונים בדרגים למפקדים יכולת ולתת ארצי כלל למערך

במחוז. המטופלים באירועים אמת בזמן לצפות
תמיכה לתת מיועד הפרויקט (יל"ז): זרים לגירוש היחידה .

מודיעין). (מוכוון סלקטיבי באופן זרים גירוש בתהליך

מרכז במחוז ממוחשב 100 מוקד

עתידיות, טכנולוגיות לפיתוח באחריות נושא טכנולוגיות מינהל
וכן משטרתישראל, של המבצעית המערכת את שתשרתנה
לאמצעים המידע, למערכית שירות למתן באחריות נושא
נדרשות. ותשתיות והאלקטרוניקה הקשר ולמערכות טכנולוגיים
הבינלאומי האיכות בתקן 1999 נובמבר מאז מוסמך מנ"ט

.180 9001
המיחשוב'י "מהפכת לשיאה הגיעה 2000 העבודה בשנת
במני'ט שפותחו שונים נתחומים ממוחשנות מבצעיות ומערכות
וה"זום התכנון משלב עברו אחרות מערכות לשימוש. הוכנסו
שנת במהלך לשימוש וייכנס! המעשי, הפיתוח לשלב הראשוני

.2001 העבודה

מנ"ט מטה
בניהול ועוסקות המנהל, לראש ישירות כפופות המטה יחידות
ונהדרכות. נמדדים ניעד'ם האיכות, עבודת בריכוז התקציב,

והתקשרויות רכש יחי
ניצעה קשר) (כולל מרס של וההתקשרויות הרכש יחידת
הרכש, נתחומי מש"ח 1 כ80 של נהיקף התקשרויות

אדם. וכוח רשנ"ג קרן התחזוקה,
ההדרכה יחידת

חדשות מערכות לפיתוח נמקניל פעלה ההדרכה יחידת
שוטרים. מ2000 ליותר וברענונים בהדרכות נשטח, ונהסמעתן

אימת אבטחת יחידת
ונר. מנ"ט, של ומדדים יעדים מערכת נננתה 2000 נשנת
180 (איכות ונקרה: למעקנ עיקריים יעדים ארנעה נקנעו

פרויקטים. ותקציב בפרויקטים לו"ז שירות, ,(9001

משטרתישראל של מרכזיים באירועים תמיכה
באירועי ארצי ומשלייט לאומי משל"ט הוקמו 2000 בשנת
ותיק". י'ידיד במבצע ממוחשבים ומשל"טים המילניום מעבר

העיר רחבי על השגחה מאפשר הפרויקט :2000 מבט .
חריגים לאירועים מענה לתת כדי בירושלים, העתיקה

מצוקה. במצבי טיפול ולאפשר
קיימות במערכות ושיפורים שינויים  ותנועה אג"מ תחום 0
אמל'יח אחר מעקב לנהל נועד הפרויקט חבלה: מודיעין 

של תפקודו את ול"על הפלילי, ובתחום פחייע בתחום
פיגועים על ואמין מהיר מידע מתן ע"י החבלה, מערך
ולהיערך מסקנות להסיק במטרה הבלניות, והתארגנויות

לבלימתם.
סיור דיווחי מערכת תאונותדרכים, מערכת שידרוג 

חלקי. מידע עפ"י כלירכב לאיתור וברח פגע ומערכת

מחשב יישומי פיתוח מחלקת
פרויקטים של ארוכה בשורה פי''מ עסקה 2000 שנת במהלך
מחלקות ושל אגפים של ייחודיים לצרכים מחשב יישומי לפיתוח
תוא"ר, מגי'ב, אמ"ש, את"ל, אג"מ, אמ"ן, אח"ק, ) מקצועיות

ועוד). חשבות תביעות, חבלה,

ותנועה אג"מ תח1ם
פיתוח בשלבי פרויקטים .

יכולת את לשפר מיועד הפרויקט הניידות: מחשוב
מתן באמצעות ובפשיעה בסירור במלחמתה המשטרה



1^י.^:

מחשב באמצעות עלויות כולל וחומרים פעולות לרישום רכב,
נייד.

פיילוט (ברמת בשטח והפעלה הטמעה בשלבי פרויקטים
ארצית) בפריסה או

/ נשק ביקורת לבצע מיועד הפרויקט רוימוש: ביקורת 0
באמצעות המנסרה, יחידות בכל תחמוצת / אופטיקה

נייד. מחשב
קיימות במערכות ושיפורים שינויים

חדשה פקסימיליה מערכת ותקציב: לוגיסטיקה מערכות .
אלפא, למערכת ה^\//\ מערכת הסבת סיום החשבות, עבור
קבצים לקליסת או10מ0ית ממשק מערכת פיתוח סיום
תקן מערך פיתוח וסיום <*00_וזו01) דואר מערכת (באמצעות

אמצעים) קשר, צל"מ, (רכב,

אח"ק תחום
פיתוח בשלבי פרויקטים

הפרויקט (פל"א/אדם): 2000 פלילי 0
אודות המצטבר מידע לרישום מיועד
תוך ועבריינים עבירות לרישום חקירות,
בביצוע לסיוע כלים ולתת החוק, קיום
מידע לריכוז החלטות ולקבל החקירה

אוכלוסייה. על

והפעלה הטמעה בשלבי פרויקטים
בפריסה או פיילוט (ברמת בשטח

ארצית)
את לייעל מיועד הפרויקט תביעות: .
ותעבורה, פלילי בלשכות העבודה תהליכי
בקרה לערוך בביתמשפט, הופעות לנהל
את ולשפר התביעות מגזר עבודת אחר

לאזרח. השירות
קיימות במערכות ושיפורים שינויים 0
5ו/\] מערכת מערכות, חוצה שאילתת
תמיכה ,5 רמה ר"פ בדיקות חדשה, 8ח\/
כניסה. מוגבלי מערכת ופיתוח בצח"מים

אמ'ין תחום
פיתוח בשלבי פרויקטים

לתת מיועד הפרויקט מחשבת: מלאכת 0
מצב תמונת להרכבת טכנולוגיים כלים
תכנון בתהליכי לתמוך מודיעינית,
מקורות להפעיל מידע, לקלוט המודיעין,

ועוד. פרשייה לנהל חיים,
טקסטואלי, מידע אחזור טכנולוגיות: 0
נתונים, מחסן אנשים, בין קשרים ניהול
מידע ואבטחת התרעתית מערכת ,(0\/\/)

מחמירה.
בחירת (אורז): טקסטואלי מידע אחזור

מידע לאחזור פיילוט ופיתוח טקסטואלי מידע לאחזור כלי
מגזרים ומנהלי אמ"ש מהוראות הקבע, מפקודות טקסטואלי

נוספים.

ותקציב לוגיסטיקה תחום
פיתוח בשלבי פרויקטים

הלוגיסטיקה: תחומי לשילוב מיועד הפרויקט (ק8£): לב 0
תקציבי תכנון התקינה, ומערך תקציבי ופיקוח תכנון
של אוטומטיזציה והחזקה, מלאי רכש, מערכות ולוגיססי,
מחסנים וכפ, בטכנולוגיית שימוש תוך הרכש תהליך

אנוש. משאבי וניהול ממוכנים
עבודה. תהליכי ניהול בשכר: עבודה 0

בכלי לטיפול חוץ הזמנות לביצוע חוץ: מוסכי מפקחי 0

ממוחשבת ניידת
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במשטרת השוטרים של הנוכחות ניהול נוכחות: שעוני .
ישראל.

וניהול המשא"ז מתנדבי מצבת ניהול האק"מ: מחשוב %
ההפעלה. בבסיסי האמצעים

קיימות במערכות ושיפורים שינויים
שילוח), חב' מול חדש (חתה שיניים ביטוח :2000 מתכ"א .
שעות ע"ח במחלה הכרה רוחב, + לקידום מועמדים מאגר
למועמדים מבדקים בתפקיד, פציעה דו"ח בןזוג, ומחלת
לדיווח נושאים מיכון דירה, שכר התקשרות, תקופות לגיוס,
וחלקיות עבודה הפסקות כספיות, (תוספות לשכר אוטומטי
שינויים של מפורס ואפיון שכר זכאויות מיכון אפיון משרה),

משמעת. במערכת

פרויקטים תחום
רוחביים

הטמעה בשלבי פרויקטים
(ברמת בש0ח והפעלה
ארצית) בפריסה או פיילוט
של האינטרנט אתר %
מדע משטרתישראל:
הנחיות, (היסטוריה, סט0י
כאשר"), לעשות "מה טפסים,
(אפליקציות דינמי מידע
מהאזרח, מידע לקליטת
מידע לפרסום מערכות
על סטטיסטי ומידע לאזרח
תאונותדרכים). ועל פשיעה

עבודת "עול קידמה: %
במשטרתישראל הלשכות
ניהול עוזרי (מפקדים,
יכולת שיפור ומזכירות),
הפצת וייעול החלטות מעקב

המידע.
חקירות במגזרי העבודה בתהליכי תמיכה תחנות: מחשוב .
הדרגים לכל ובקרה ניהול כלי מהווה (המחשוב ואג"מ.
רחובות, בתחנות הותקן לאזרח). השירות את ומשפר

החקירות). (למגזר ואיילון בארשבע כפרסבא,
ניהול בשיטת לתמיכה מערכת פותחה ומדדים: יעדים .

ומדדים. יעדים עלפי
לחולל אפשרות לתת נועדה (ענ"ן): נתונים ניתוח עמדת .
ובמהירות בגמישות עצמאי, באופן מידע ולתחקר דו"חות
אפשרויות ובעלת לשימוש נוחה חלונאית, מודרנית בסביבה
שונים ממקורות נתונים אוגר הנתונים בסיס גרפיות.
מהכרת המשתמש את ומשחרר נתונים), של (אינטגרציה
תקציב. ענ"ן לייצור הועבר התפעוליים. הנתונים בסיסי

ואק"מ מתכ'יא תחום
פיתוח בשלבי פרויקטים

מרכזית בלשכה הגיוס תהליך ל"עול מרכזית: גיוס לשכת %
הגיוס. הליך משך ולקיצור אחת

הידע רענון ההכשרה, בתהליכי לתמיכה ידע: מבחני 0
מקצועי מידע זמינות משטרתישראל, שוטרי של והבחינה
לאחראים ניהולי מידע זמינות צורכיהם, עפ"י השוטרים לכלל
"תכנים" בהכנת הדרכה משאבי ומיקוד ההכשרה מערך על

איכותיים.

מידע מערכת הקמת (ממד"ה): ההתנהגות מדעי %
בממדיה העבודה תהליכי בביצוע שתתמוך אינטגרטיבית
ומיון עמיתים הערכת עובדים, הערכת מועמדים, וגיוס (מיון

בדרגה). לקידום

לבדיקות מרכז ♦
תקופתיות רפואיות
נתונים ריכוז (מלר"ת):
ותפקודיים, רפואיים
רפואי מידע איסוף
שונים מרידה ממכשירי
הנבדקים מספר והעלאת
תורים קיצור ע"י במלר"ת

נבדקים. אחר 1מעקב

בתימעצר מרפאות .
רפואי תיק ניהול (מירב):
טיפולי מיכון עצורים, של
מיכון חובש/רופא,
תרופתיים, טיפולים
בקרה. ודו"חות התרעות
מדע הימ"מ: מחשוב .
יעדים על ויזואלי
מפות תמונות, (באמצעות
הסביבה, על מידע ווידאו),
אמצעי ועל מבנים, על
תיק ומיכון אבטחה

שטח תיק למחשוב דרישות נבדקו אמת. בזמן מודיעין
ממוחשבת. מבצע ופקודת

הפרישה תהליך למיכון הדרישות אופיינו פרישה: מרכז .
זכויות רכישת אופטימלי, פרישה מועד במשטרתישראל,

פרישה. לאחר כספי ויעוץ

ניהול אזרחים, של מידע בקשות ניהול המידע: חופש חוק %
בקרה. ודו"חות טיפול אגרות חישובי טיפול, בימי זמן

פיילוט (ברמת בשטח והפעלה הטמעה בשלבי פרויקטים
ארצית) בפריסה או

הכשרות ותכנון בבתיהספר החניך תיק ניהול חניך: תיק .
ביתהספר. אילוצי עפ"י וקורסים

לראש סרס ערכת



באתרי מחשוב בהקמת מעבר], תנועת סגירת ,1 7 על סופם
נמל בנתב"ג, זרים עובדים אולם ניצנה, (מעבר גבולות ביקורת
גבולות לביקורת מחשוב מערכת ובהקמת באשקלון), נפט

(מח"ר). בנתב"ג

ספק) (בחירת 2000 רשב"ג מערכת .
סיוע כספי במימון חדשה גבולות ביקורת מערכת פיתוח
תוך ולכלירכב, לתיעוד באנשים, לטיפול (חלקי) אמריקאי
טכנולוגיות ושילוב והשירות הביטחון מרכיבי שיפור
גורמים של רב מספר שותפים בפרויקט מתקדמות.
משרד השב"כ, משטרתישראל, ובהם ואזרחיים, ם ביטחוני

ועוד. המכס הפנים,

חוזה) (סיום בזל פרויקט .
הרשות פועלי תנועת אחר לבקרה חדשה מערכת

ביומטריות. במערכות משולבת הפלסטינית,

לקוחות שירות מרכז
על המבוסס ללקוח, שירות מרכז שודרג 2000 שנת במהלך
והועלתה מקצועיים, גורמים נוספו קיימת, ק161ו <ו$6(] מתכונת

החריגות. התקלות במספר הפחתה תוך השירות, רמת

פיתוח מחלקת
טכנולוגיים אמצעים

(מפא"ט)
בנושאים וטיפול אמצעים פיתוח הוא המחלקה של העיקרי יעודה
משטרת של השונים המבצעיים המגזרים עבור טכנולוגיים
וטכנולוגיות מכניקה אלקטרוא1פטיקה, (אלקטרוניקה, ישראל

מיוחדות).
הפיתוח פעילות את מפא"ס המשיכה 2000 העבודה בשנת

הבאים: בתחומים
רמזור מצלמת כ₪/\, מערכת א3, כרוייקט תנועה: ♦

דיגיטלית.
קיימים. לאמצעים ומתאמים קטלני לא נשק מיגון, אג"מ: 0
וזיהוי וידאו שידור פשיעה, באזורי טמ"ס בפשיעה: לחימה 0

חשודים. כלירכב של א1טומטי

בקו מג"ב ליחידות שונים טכנולוגיים פרויקטים בט"ש: ♦
משולבים). תצפית (רכבי התפר

הבאים: הפרויקטים הסתיימו 2000 העבודה בשנת
מצלמות פלסטי, אפוד מונוליטי, קרמי אפוד גמיש ח"ש אפוד
גילוי אלות, דיגיטלית, רמזור מצלמת א3, תקן רבין, לקבר
חבלה רובוט פיתוח ללוחם, מצוקה מערכת מזויפים, מסמכים

אבנים. כנגד מיגון וחליפת

קיימות במערכות ושיפורים שינויים
לסביבת מסביבת^ זקם מרכזיות טבלאות הסבת קומפסטט,

(נמ"ר) ראשי מערכות ניתוח תחום
גיבוש ,\/\/8£ לסביבת משתמש לממשק סטנדרטים קביעת
במשטרתישראל מבוזרות מערכות פיתוח ארכיטקטורת
של \/עוס ארכיטקטורת מבוססות ן₪זעו (מערכות
תוכנת רכיבי ערכת ופיתוח אינטרנט) בסביבת ז:=ו1030=ו0וו/\ו

הנ"ל. בארכיטקטורה התומכת תשתית

תשתיות פיתוח מחלקת
(מופ"ת)

שנועדו ותוכנה, חומרה תשתיות בפיתוח עוסקת המחלקה
זמינות ולאפשר ומתקדמים, חדשים יישומים פיתוח לאפשר
אחראית המחלקה והחדשות. הישנות המערכות כל של גבוהה
הפצת לאפשר כדי ותקשורת, תמסורת תשתית של לתחזוקה

משטרתישראל. לכלל טובים תגובה וזמני מידע

מרכזיים מחשבים
נפחי והוגדלו , המרכזי המחשב עוצמת הוגדלה 2000 בשנת
התאוששות יכולת המבטיח אמין; "גיבוי פרויקט מומש דיסקים.
קישור בוצע רצינית. תקלה של במקרה מידע של מהירה
רובוט לשירות והוכנס האינטרנט, לאתר דו'יחות להעברת

קלטות.

תקשוב מדור
מתקדמת נתונים תקשורת רשת פריסת  ''טלי" פרויקט 0
הארץ. ברחבי משטרה אתרי בכ130 ופסיבית) (אקטיבית
אתרים ב110 אינטרנט תשתית בפריסת המדור עסק כן
(טבריה מחשוב כיתות בהקמת וקומפסטט), איל"ת (פרויקס
לנושאי הבינמשרדית התקשוב בוועדת ובהשתתפות ואמ"ן)

תקשוב.

מבוזרות תשתיות מדור
מערכת פריסת היו 2000 בשנת המדור של הפעילות עיקרי
פרויקט תחת מידע" "מאגרי פיתוח למפקדים, אלקטרוני דואר
(1ו^ו1/\וה£ז ביצועים לשיפור מערכת פיתוח ופריסתם, איל"ת
מרכזית שליטה ניהול מערכת קליטת והטמעתה, ו=פ/\ךפ5),
(שריב) מהמרכז בתקשורת שירות רמת שיפור רשתות, של

קצה. לתחנות "רזים" מחשבים ובחינת

רשב"ג מחשוב יחידת
(מיכון הגבולות ביקורת בשיפור היחידה עסקה 2000 בשנת

פ
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משטרתישראלח

בירושלים הארצי במסה המדינה נשיא ביקור בעת כבוד מסדר

אנוש משאב1 אגף
(אמ"ש)

מדיניות תכנון
החל השנה במהלך  שירות ותקופת ניסיון תקופת 0
איכות את לשפר כדי המשטרה, לפקודת החוק תיקון "שום
של המשתנים לצרכים ולהתאימו במשטרה, האדם כוח

הארגון.
השנה בסוף 130 9002 איכות בתקן אמ'יש הסמכת 0
.180 9002 איכות תקן בתו אנוש משאבי אגף הוסמך
הגדרת ע"י האגף פעילות את לשפר  ההסמכה מסרת
בין בקרה לביצוע נורמות הטמעת באגף, איכות דרישות
והעלאת העבודה תהליכי של מחודשת בחינה תהליכית,

השירות. לאיכות העובדים מודעות
אמי'ש הודעות 26 פורסמ! 2000 בשנת  אמ"ש הודעות .
השנה במהלך גובשה אשר האגף, מדיניות את המבטאות

שונים. אדם כוח בנושאי
ז אח מערכת  טקסטואלי) מידע (אחזור אח"ז פרו"קס 0

במעמד במשטרתישראל משרתים 2001 ינואר לתחילת נכון

ממצבת 80.40/0) שוטרים 20,254 שמ"ז) שת"מ, (שוטר, קבוע
4,935  ושחיימ) (מגי'ב חובה שוטרי במשטרה). האדם כוח

במשטרה) אדם כוח ממצבת 19.60/0) שוטרים

וגיוס מיון
תהליכי עברו למשטרה לגיוס מועמדים כ3,200  מיון 0
נמצאו כ400/0 במשטרה. התפקידים לכלל ראשוניים מיון

מתאימים. בלתי
(גיבושון) הייעודי למגזר לגיוס למועמדים הערכה במרכז
לתפקידים המיון תהליכי במסגרת מועמדים. 787 השתתפו
לקצונה הערכה במרכז מועמדים. 369 השתתפו ייחודיים
ובמרכז מועמדים, 300 השתתפו ו"כחולה") (מג"ב זוטרה

רפ"קים. 72 השתתפו בכירה לקצונה הערכה
לעומת איש 925 למשטרה גו"סו 2000 בשנת  גיוס 0

אשתקד. 1,247



בגמול משטרה אנשי 1,1200 תוגמלו  השתלמות גמול .
השתלמות בגמול ממנורה אנשי 1,1021 אי השתלמות

ב'.

רתחה
77.80/0 על עמד 2000 לשנת התקציב ניצול  רווחה סל 0
לתגמול נוצלה התקציב יתרת .1999 בשנת 0/נ85 לעומת
ושהשתתפו מבצעיות ביחידות שמשרתים משטרה אנשי

ושפל". "גיאות באירועי

עם חדש הסכם על חתמה המשטרה  תקציבי נופש 0
וניתנו הנופש, תנאי שופרו ההסכם בעקבות "אשת". חכרת

השיא. בעונות הנוצרים ללחצים פתרונות
הכולל שיניים, לביטוח חדש הסכם נחתם  שיניים ביטוח 0
הקודם ההסכם לעומת רבים ושיפורים נוספים יתרונות
נמוכים השתתפות מחירי יותר, נמוכים פרמיה (מחירי
בהסכם, הכלולים לרופאים הפונים מבוטחים של יותר

יותר). רחב ביטוחי כיסוי

משמעת
מהשירות פיטורים על הוחלט השנה במהלך  פיטורין 0
עבירות בביצוע מעורבות בגין משסרה אנשי 103 של
.(1999 בשנת 82 (לעומת ותפקיד משמעת בעיות ובגין

השנה במהלך הושעו משסרה אנשי 24  השעיה 0
קלון, עמן שיש עבירות, בביצוע מעורבות בגין מתפקידם

םפור0 יום

התקשורת לרשת המחובר משתמש, לכל לאפשר נועדה
ונוהלי המשטר פקודות בנושאי מידע לקבל הארגונית,
פקודות רק במערכת ישולבו הראשון בשלב האגפים.

אמ"ש. ונוהלי המשטרה

ובד"א קצינים קידום
סנ"ץ ברמת לתפקידים קצינים 234 מונו השנה במהלך 0
מקדם. לתפקיד ו69 רוחב לתפקידי 165 מתוכם ניצב, עד

מצטיינים קצינים 30 קודמו השנה ובראש העצמאות ביום 0
פד'מ. בקיצור

רס'יבים. ו36 דרגים 36 קודמו השנה במהלך 0

בפרט וטיפול שירות תנאי
שכר

הקיבוצי השכר הסכם במסגרת  יובל מענק תשלום 0
שבהסכם אקדמיים לדירוגים שולם 3.12.1998  1.10.1997
מוכרות תקופות בגין יובל מענק משפטנים, למע0 הקיבוצי,

שנה. 30 לאחר במקום שנה 25 לאחר למענק,
לשוטרי נפרד מקצועות אוגדן פורסם  למג"ב רמ"ם 0

מג"ב.

בסוגים קודמו משטרה אנשי 6,336  מקצועיים סוגים 0
ובחינות. השתלמויות קורסים, בעקבות מקצועיים

שכר, לדרגת זכאות בנושא טופלו פורשים 579  פורשים 0
ועוד. יובל מענק פעילות, ותק מקצועי, סוג



.1

משטרתישראל

היועצים לעבודת בסיס ששימנו סדנא, של ומערך עבודה
ובמגי'ב. במחוזות

וסקרים מחקרים
המיון בשלבי שיועבר מיון, כל1 פותח  רוזנצוויג מבחן .
בקרב אלימה להתנהגות נסיות לזהות כדי לגיוס, הראשוניים

לגיוס. מועמדים
של התוכן בעולם השימוש נבחן  ריגשית אינטליגנציה 0

לגיוס. הראשוניים המיון בשלבי ריגשית" "אינטליגנציה
מינית הסרדה בנושא סקר הועבר  מינית הטרדה .
ובדרך במשטרה התופעה באומדן התמקד הסקר במשטרה.
בכללו הארגון ושל מפקדים של שוטרות, של התמודדות

התופעה. עם

המיון תהליכי את לשפר הרצון בשל  מידות מבחני .
אלו בתהליכים לשלב האפשרות נבחנה לגיוס, הראשוניים
האמינות מידת את לבחון שמטרתם מידות, מבחני

לגיוס. מועמדים של והמהימנות

היסטורי תיעוד
במשטרת דרך וציוני מרכזיים "אירועים חוברת פרסום 0
חשובות ופרשיות בולטים אירועים בה שמונצחים ישראל;

בהם. השתתפה שהמשטרה
"תולדות הספר כתיבת המשך  המשטרה מורשת חקר 0

.19731958 בשנים בי חלק משטרתישראל'י,
1995 בשנים אמ"ש פעילות את הסוקרת חוברת, גיבוש 0
באגף שנעשו חשובים פרויקטים מציגה החוברת .2000

אלו. שנים במהלך

דת שירותי
השנה. במהלך כשרות ביקורות 3,142 התקיימו  כשרות .
מסורת בנושאי הרצאות 746 התקיימו  דת בנושא ייעוץ 0

ישראל.
קוזש, פינות 101 בתיכנסת 6 הוקמו  דתי ציוד ניפוק .
הנדרשים. בפריטים וציודן ביחידות הקיים על פיקוח תוך
היחידות פריסת הורחבה  אסון) קורבנות (זיהוי זק"א .
זק"א יחידות שתי הוקמו זק"א. מתנדבי של הקיימות

חדשות.

רפואה שירותי
משטרה אנשי בכ39,000 הרופאים טיפלו השנה במהלך .

משטרה. אנשי בכ88,000 טיפלו והחובשים

השנה במהלך  (ור"מ) משטרתית רפואית ועדה .
רפואיות. ועדות 143 התכנסו

נבדקים. 4,086 למלר'ת הגיעו השנה במהלך  מלר"ת .

בסוף .1999 בשנת שהושעו משטרה אנשי 15 לעומת
לעומת משטרה אנשי 43 מושעים של במעמד היו השנה

.1999 שנת בסוף מושעים 35

חובה שוטרי 29 במג"ב חובה בשוטרי מנהלי טיפול 0
במהלך 53 לעומת לצה'יל, השנה במהלך הוחזרו במגייב

.1999 שנת
הוגשו עתירות 12  בג"ץ במבחן מנהליות החלטות 0
של מנהליות החלטות רקע על לבג"ץ השנה במהלך

המערכת.
במהלך בכוח שימוש בגין משמעתי לדין העמדה 0
של תיקים ב134 מש0:עתי לדין העמדה על הוחלט השנה
135 לעומת תפקיר, מילוי כדי תוך כדין שלא בכוח שימוש

.1999 בשנת תיקים
ממח"ש התקבלו השנה  משמעתיים אמצעים שקילת 0
אנשי נגד משמעתיים אמצעים שקילת לשם תיקים 477

אשתקד. תיקים 424 לעומת המשטרה,
הוגשו אישום כתבי 177  למשמעת בביתהדין פעילות 0
בשנת 140 לעומת למשמעת לביתהדין השנה במהלך

/

ירי תרגול

שימוש בגין הם שהוגשו האישום מכתבי 470/0 .1999
כדין. שלא בכוח

ביחידות. יחיד בדן שפיטה בהליכי הבקרה הועמקה  יחיד דן .
על משטרה אנשי שהגישו ערכים 106 טופלו כן כמו

יחיד. בדן הרשעתם

ארגוני ופיתוח ייעון
הכולל סוציומטרית, שאלון גובש  סוציומטרית שאלון 0
והמשוב ההעברה תהליך בנושא המקצועיות ההנחיות את

השאלון. של
במחוזות הארגוניים היועצים  ושפל" "גיאות אירועי .
תפיסת גובשו כן כמו השוטפת. בפעילות למפקדים ייעצו



פ1
השכלה

בסיוע למדו 2000 .בשנת
משטרה אנשי 1,395 המנסרה
אקדמית השכלה רכישת לשם

תיכונית. והשכלה
ייעודי, קצינים קורס בוגרי 47 .
במסלול שולבו ,2000 מרץ מחזור
ראשון לתואר אקדמיים לימודים
גבוהה. להשכלה מוסדות במספר
 תיכון) גמר (תעודת תג"ת .
מרוכזות לימודים מסגרות התנהלו
אנשי ל145 תג"ת לרכישת

משסרה.

והסברה חינוך
האתיקה בנושא סדנאות 67 התקיימו  מקצועית אתיקו; .

משסרה. אנשי בעבודת המקצועית
המשטרה במחוזות פעילויות 35 התקיימו  השוטר דמות .
בפעילויות והמפקד. השוטר דמות שיפור שמטרתן ובאתיין,

משטרה. אנשי 2,225 השתתפו אלו

זכויות בנושא משטרה אנשי לכ1,222 סדנאות 50 התקיימ .
לכ סדנאות 16 התקיימו וכן הדמוקרטיה. וערכי האדם
רבתרבותית. בחברה חיים בנושא משטרה אנשי 362

במרכז וביקורים סדנאות 31 התקיימו  במשפחה אלימות .
מוכים. לגברים מוסד נועם" "ובבית אונס לנפגעות

ופרישה שחרור
משטרה. אנשי 577 פרשו השנה במהלך .
משטרה. אנשי 563 התפטרו זו בשנה %

ובחללים בנפגעים טיפול
דו"חות 4,162 טופלו 2000 שנת במהלך  פציעה דו"ווות .

אק"מ. מתנדבי ושל משטרה אנשי של פציעה
אשתקד. לעומת שנפצעו המשטרה אנשי מספר גדל .
מסביר ושפל" "גיאות באירועי הפצועים של הרב המספר

זה. מנתון משמעותי חלק
אנשי של תביעות 829 טופלו  הביטח1ן למשרד תביעות .
נכים. של בזכאויות הכרה לשם הביטחון למשרד משטרה
וגמלאים אק"מ מתנדבי של תביעות כוללות התביעות

מהמשטרה. שפרשו
משטרה. אנשי 21 נספו השנה במהלך  המשטרה חללי .
ואחיד סופי דגם נבחר  ביחידות המשטרה חללי הנצחת .
נקבעו החלל. של האחרונה השירות ביחידת הנצחה, לפינת

הפרויקט. למימון תקציב מקורות

במלר'ית רפואיות בדיקות

מבצעים, בכ200 סיוע ניתן השנה במהלך  מבצעים 0
הרפואה מערך נערך בנוסף, ושפל" "גיאות במבצע כולל

בארץ. האפיפיור לביקור

ובקרה פיקוח שירותי לרכישת תקציב ניתן  תברואה 0
התברואה לבעיות ומקצועי ראוי מענה מתן לצורך חיצוניים,

במשטרה.
נגד רבים משטרה אנשי חוסנו זו בשנה  מונעת רפואה 0

שפעת. ונגד ,4,0 צהבת

הדרכה
השתלמויות פיתוח תהליך נמשך 2000 שנת במהלך .
ההשתלמויות של מיפוי בוצע ההכשרה. מסלולי במסגרת
שלא אוכלוסיות, לאתר כדי במשטרה, הקיימות המקצועיות

הקיימות. ההשתלמויות במסגרת מענה להן ניתן

הס"ר ממוחשבות: לומדות חמש פותחו  עצמית למידה .
העיכוב, סמכות באירוע, עקרוני טיפול העבירה, בזירת

ממונע. ומרדף צו ללא המעצר סמכות
ארציים. ידע למבחני השאלות מאגר הוגדל  ידע מבחני .
חברת של "ברקת" מערכת שאלות. 2,500 כולל המאגר
ולהעברת ידע לניהול הממוחשבת למערכת נבחרה מט"ח

במשטרה. מבחנים
מיומנויות בנושא הדרכה לקציני השתלמות התקיימה .

משוב. ומתן הדרכה צורכי איתור בסיסיות, הדרכה
בהכשרות השתתפו משטרה אנשי 1,834  הכשרות .
השתלמות בסיסי, שיטור ובהן השנה, במהלך מרכזיות
ראשי קורס קצינים, קורס הסבה, קורסי למוסמך, מגזריות

ועוד. משרדים
הוכשרו משטרה אנשי 9,345  מבצעית כשירות .

בבסכ"מ. שונות אימון במסגרות
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משטרתישר

לוגיסטית תמיכה אגף
(את"ל)

תחבורה מחלקת
של התחבורה לצורכי איכות1 מענה לתת אמורה המחלקה

משטרתישראל.
.130 9002 איכות לתקן המחלקה הוסמכה 2000 בשנת 0
תחבורה. ומחסן לסדנאות מחשב מערכות הכנת נמשכה .
היסעים רכב, גרירות הדלק, בתחום סגור משק הופעל 0

ותובלות.
וצמצומן. הסדנאות פריסת שינוי בוצע .

חוץ. לתחזוקת כלירכב הוצאת נמשכה .
מחשוב יאפשר אשר לרכב, חכם" ב"כפתור השימוש נבדק 0

ולמעקב, לתיעוד המסע כרטיסי

משטרה משק ניהול חינו לוגיסטית לתמיכה האגף של ייעודו
ופיתוחו. והרמות הדרגים בכל הלוגיסטי המערך והפעלת ישראל
במערך כולל אסטרטגי בתהליך את"ל החל 2000 בשנת
המערך השפעת התהליך של בבסיסו במשטרה. הלוגיסטי

ישראל. משטרת של האסטרטגית היכולת על הלוגיסטי
שלושה תאחד אשר לוגיסטי, תכנון מחלקת הקמת  בתכנון
לוגיסטי, כלכלי תכנון (מרור פעילותם שדרוג תוך קיימים, מדורים
של ייעודה איכות). בקרת ומדור לוגיסטי מידע מערכות מדור
המערך של ואסטרטגי ארגוני כלכלי, תכנון הוא המחלקה
המשאבים מיצוי תוך הארוך, ולטווח הקצר לטווח הלוגיסטי
בשטח. והזרועות המחלקות עבודות של אינטגרטיבית בראייה
המחלקות עבודת תימדד עלפיהם אשר ומדדים, יעדים הוגדרו
איכות ולשיפור התגובה זמני לשיפור להביא אמורים ואלו באגף,

האגף. עבודת

*****

המשטרה בשירות כלירכב



שעונות מידע מערכות פותחו 0
וייבוא. ספקים מכרזים, צרכי על

ומתן משא ביצוע הושרש .
חשכ"ל. במכרזי מחירים להורדת

באינטרנט מכרזים פורסמו 0
בסחר להשתלבות ראשון כשלב

האלקטרוני.
תנאי במסגרת פרמטרים שופרו .
הצעת מבנה ובהם התקשרות,
אמות מקדימים, תנאים המחיר,
הזכייה ואפיון הזוכים לבחינת מידה

יחיד/חלופי/מדורג. של ברמות
ולוו המכרז, תהליך זמן קוצר .

בולמים. מכרזים

הבינוי מנהלת
בנושאי המשטרה יחידות צרכי לתכנון אחראית הבינוי מנהלת

ולביצועם. בינוי

ביניהם; היקף רחבי פרויקטים של בביצועם הוחל השנה במהלך

בקרייתחיים. צפון ומשל"ט חיפה מרחב מטה עבודות 0
אדומים. מעלה תחנת בניית נמשכה 0

וירוחם. קרייתמלאכי שדרות, תחנות פרויקט תחילת 0
מבנה של המפורט התכנון (הושלם 2000 מלבייד פרויקט 0
נמשך למכרז). החומר והוכן האת"ל
לרמלה. יפו מטאי'ר העברת פרויקט

ובתימעצר מעצר תאי שופצו .
היתר בין ש"ח). 11,000,000 של (בהיקף
קישון, בביתהמעצר תאיהמעצר שודרגו
והסתיים שפלה מעצר בית שופץ

באבוכביר. המעצר בבית השיפוץ
ובמחוז ש"י במחוז רהארגון בוצע .

ת"א.

אתג"ר יחידת פריסת הושלמה 0
בקדום.

בימ'ימ. קצינים למגורי מבנה הוקם 0
מסוגים מזגנים 500 והותקנו נרכשו 0

שונים.

אש לגילוי חדשות מערכות הותקנו 0
הותקנו רגישים, במקומות אש ולכיבוי
והוכשרו מג"ב יחידות במגורי גלאיעשן

כיבויאש. נאמני

במכמש. מטוהרים מים מחזור יושם 0 ■^י.**>:

תצפית בלון

האספקה מחלקת
ליחידות וצל"ם ציוד מזון, לניפוק מקצועית אחראית המחלקה

ולתחזוקתם. משטרתישראל
.130 9002 הבינ'יל לתקן המחלקה הוסמכה 2000 בשנת 0
למערכת מתכלה לציוד תקציב בחר הרכש איחוד במסגרת 0

ולפקסימיליה. "מיכל"
ליחידות. התקציב ובחר הסגור", ה"משק שיטת הורחבה 0

מלאי. לעיתוד מומה מערכת הותקנה 0
לצמצם במטרה הצילום, דפי על המשטרה סמל הוטבע 0

למטרות במכונות השימוש את
פרסיות.

ההסעדה ממערכי חלק הופרטו 0
באזור המרכז, באזור הדרום, באזור
כהמשך חיפה, ובאזור ירושלים

המטבחים. הפרטת לתהליך
הגמישה האספקה שיטת הורחבה 0

ליחידות.

רכישות מחלקת
ומכירות

טובין רכש ביצוע על אחראית המחלקה
בזמן הרצויה, באיכות ובחו"ל בארץ
שימת תוך נוחים, ובמחירים הנדרש

. י נוח. ומחיר נדרש זמן איכות, על דגש
הטמעה בוצעה 2000 בשנת ♦

. ■♦* עפ"י העבודה תהליכי של והעמקה
מיגון חליפת .150 9002 הבינלאומי התקן
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משטרתישראל

93ו9ות יחידו*
לנו39"ל/©נו9נ#/ל

ציבור תלונות
ציבור תלונות של ריכוז תקופתינושאי, דיווח כגון לקחים,

הציבור. תלונות בנושא משטרה יחידת ופרופיל

ובקרה ביקורת
המקצועית העבודה נויב לבדיקת המיועדות ביקורות, 13 נערכו
הביקורות והמרחב"ם. המחוזיים הציבור תלונות קציני של
לצורך בקרות 31 נערכו בנוסף, שנתית. תכנית עפ'יי מתנהלות
תלונות קציני של השוטפת העבודה במהלך והנחיה פיקוח

הציבור.

הנחיה
יחידות להדרכת הדגשים וניתנו המחשוב, בתחום הנחיות הופצו
הציבור. תלונות מאפייני של במחשב מפורטת להזנה הש0ח
ברמה לקחים והפקת תופעות ניתוח תאפשר זו פעילות

הציבור. תלונות מערך לפעילות הנוגע בכל מערכתית,

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

ופישור. וגישור מרדש בנושא עיון יום וכן

ומדדים יעדים
לפעילות ומדדים יעדים לבחירת מקיפה מטה עבודת נעשתה
לפרקי מתייחסים שהוגדרו המדדים הציבור. לתלונות היחידה
ולהפצת יום), 90 (תוך תלונות בירור בתיקי מקסימליים זמן
מינימליות מכסות נקבעו ציבור. תלונות לקחי בנושא פרסומים

היחידה. עלידי יבוקרו אשר תלונות, בירור תיקי של

פרסומים
2000 לשנת ציבור תלונות לקחי של קבצים שלושה הופקו
תלונות. משתי יותר לחובתם שצברו נילונים, שמות וריכוז

דחופות והצעות שאילתות
891 שאילתות 238 היחידה עלידי טופלו 2000 שנת במהלך
בנושאי בעיקר היו השאילתות היום. לסדר דחופות הצעות

ותנועה. מבצעים חקירות,

מטה, כיחידת פועלת הארצי במטה הציבור לתלונות היחידה
בתלונות ציבורית, חשיבות בעלות תלונות בבירור העוסקת
ערר וכסמכות שווא מעצר של במקרים בכירים, קצינים נגד
במתן מסייעת היחידה השטח. ברמת שהתקבלו החלטות על
להתנהגות באשר המשטרה, פיקוד עבור עדכנית מצב תמונת

היחידות. ותפקוד שוטרים
בתחומים 2000 בשנת התבטאו היחידה של העיקריות פעולותיה
ביצוע והשתלמויות, הכשרות שוטפת, הנחיה מתן הבאים:
לא1ר הוצאה הציבור, תלונות קציני עבודת על שיטתית בקרה
למשוב כלים מתן ותפעוליים, מהותיים בתחומים פרסומים של
ברמת היחידה עבודת של המחשוב להרחבת צעדים ונקיטת

השטח. וברמת המטה
נמשכה מקצועית, מטה כירידת היחידה של לפעולותיה בנוסף
וממוסדות מהציבור ותלונות פניות בקבלת השוטפת פעילותה
מקצועיים לגורמים או בירור לגורמי ובהפצתן בסיווגן ציבוריים,
תשובות במתן לציבור, תשובות מתן אחר במעקב אחרים,
של ישיר בבירור בעררים, בטיפול ציבוריים, ולמוסדות לגורמים
בשאילתות הטיפ1ל ובריכוז ארציות ליחידות המתייחסות תלונות,

בכנסת. המוגשות היום לסדר דחופות ובהצעות

המידע תופש חוק
על הממונה לתפקיד מונתה הציבור לתלונות היחידה ראש
לתוקף שנכנס המידע, חופש לחוק בהתאם המידע, חופש
בקשות בקבלת היחידה עוסקת זו, במסגרת .1999 מאי בחחש
הטיפול אחר במעקב המטפל, לגורם בהעברתן ברישומן, למידע,

שנתי. דרת ובהפקת בהן

שוטרים של אישיים פרטים מסירת
מסירת הוא הציבור לתלונות היחידה על שהוטל נוסף תפקיד
הציבור. מן לבקשות בהתאם שוטרים, של אישיים פרטים
אישיים, פרסים לקבלת בקשות היחידה מקבלת זו, במסגרת
למסור ניתן אם לנוהלים, בהתאם לגופו, מקרה כל לבחון ועליה

המבוקשים. הפרסים את

וארגון תכנון
הצעה ציבור. תלונות בנושא חדשה קבע לפקודת הצעה הוכנה
ולהפקת למשוב אמצעים שוטף באופן הופעלו אושרה. טרם זו



הסירוב עילות
בסיס על נומק הסירוב הבקשות, נענו לא שבהם במקרים

כדלקמן: העילות

סבירה". בלתי משאבים הקצאת מצריך בה "הטיפול  (1)8

שנים משבע למעלה בידה נתקבל או נוצר "המידע  (2) 8

ממש". של בקושי כרוך ואיתורו הבקשה, הגשת לפני

שלא לה, התברר סבירים, אמצעים שנקטה "לאחר  (3) 8

ברשותה". מצוי שאינו או המידע את לאתר ניתן

אחרת...". ציבורית רשות בידי נוצר "המדע (5)

בבסחון לפגיעה חשש יש בגילויו אשר "מידע, (א)(1) 9

או הציבור בבטחון שלה, החוץ ביחסי המדינה,
אדם". של בשלומו או בבטחונו

בפרטיות". פגיעה מהווה שגילויו "מידע (3) (א) 9

התקי התפקוד את לשבש עלול גילויו אשר (ב)1(1)"מידע, 9

את לבצע יכולתה את או הציבורית הרשות של
תפקידיה".

של תרשומות פנימיים, דיונים בדבר "מידע (4) (ב) 9

וכן ציבוריות.. רשויות עובדי בין פנימיות התייעצויות
לצורך שניתנו המלצה או עצה טיוטא, דעת, חוות

החלטה...". קבלה

שלהלן:... הגופים על יחולו לא זה חוק (א)(9)"הוראות 14

משטרתישראל". של והחקירות המודיעין מערכי

הטיפול משך
יום 60 תוך נענו בקשות 16 ; יום 30 תוך נענו בקשות 45

יום. 120 תוך נענו בקשות 9

עתירות
של סירוב החלטת על עתירות שתי הוגשו 2000 שנת במהלך

המבוקש. המידע את למסור הממונה,
בו. חזר שהעותר לאחר נמחקה אחת עתירה

המוסלמי הוואקף עבודת על מידע שעניינה השנייה, העתירה
המחוזי ביתהמשפט נשיא ע"י נדחתה הבית, הר במיתחם
במאגרי המצוי בחומר מדובר כי קבע, ביתהמשפט בירושלים.
מתחולת הוצא זה ומערך המשטרתי, המודיעין מערך של המידע
הוציא המחוקק כי עוד, קבע ביתהמשפט .(;9)14 (סעיף החוק
מהסיבה החוק, מתחולת גופים מספר "מוסדית" הוצאה
שעצם חומר, הוא מוסדות אותם ברשות המצוי שהחומר
אותו בידי איסופו על הידיעה שעצם או להזיק עלולה חשיפתו

תתפרסם. אם מזיקה להיות יכולה מוסד,

תלונות של הארצי המערך פעילות
הציבור

2396 הארצי המערך עלידי נפתחו הציבור תלונות בתחום
11591 תפקיד, ביצוע אופן בגי 1237 מתוכם, בירור, תיקי

נאותה. לא התנהגות בגין

נמצאו 28.20/0 ו מוצדקות, נמצאו שהתבררו מהתלונות 33.30/0

גניזה בעילות הסתיים התיקים בשאר הטיפול מוצדקות. בלתי
אחרות.

המידע תופש
מאי בחודש לתוקפו נכנס ,1998 התשנ"ח, המידע חופש חוק
מדינת של הציבורי במשפט חדש עידן פותח החוק .1999
לקבל תושב של אן ישראלי אזרח של בזכותו בהכרה ישראל,
בו לו אין אם גם ציבורי, אופי בעל מידע הציבורית מהרשות
הטעם את לציין חייב אינו המבקש מזו, יתרה מיוחד. אישי עניין
נוספת, זכות החוק קובע מידע, לקבל לזכות בנוסף לבקשתו.
הרשות, פועלת פיהן שעל המנהליות, בהנחיות העיון זכות והיא
כך. לצורך להקצות חייבת שהרשות מיוחדים, עיון בחדרי
בכל השקיפות", "מהפכת את להנהיג בה זה חוק למעשה,

בישראל. הציבוריות הרשויות לפעולת הנוגע
לתלונות היחידה וראש זה, חוק לקראת נערכה משטרתישראל
המידע חופש על כממונה לשמש המפכ"ל ע"י מונתה הציבור
החלטת את לאזרח להודיע מחייב החוק במשטרתישראל.
מחייב לכך מעבר עיכוב וכל יום, 30 תוך בבקשתו הממונה
מענה במתן עיכוב המידע. חופש על הממונה של הארכה

המפכ"ל. ע"י הארכה מחייב יום, ל60 מעבר למבקש
מחוז בכל רפרנטים מונו זה, צפוף זמנים בלוח לעמוד מנת על
נוהל היחידה עליךי פורסם כן, כמו המשטרה. אגפי ובכל
אגרות, תשלום להסדרי הטיפול, לאופן המתייחס מפורט, עבודה

מידע. למסירת הסירוב ולעילות המידע למסירת למועדים
עסקו, הנוכחית, הדו"ח בשנת ליחידה שהופנו למידע הבקשות
פשיעה, של סטטיסטיים לח"חות הנוגעים בנושאים היתר, בין

לפרטים רכב, לגניבות פיטורים, על לנתונים משטרה, לנוהלי
עוסקת שבהם נוספים ולנושאים מהארץ ויציאה כניסה על

משטרתישראל.

למידע הבקשות מספר
טופלו מתוכן למידע. בקשות 121 התקבלו 2000 שנת במהלך
תשלום אי בשל בעיקר טופלו לא הבקשות (יתר בקשות 90

המבקש). ע"י האגרה

למידע בבקשות הטיפול תוצאות
בקשות. 48 בחיוב נענו שטופלו, הבקשות 90 מתוך

201 בשלילה נענו בקשות 15 חלקי; באופן נענו בקשות ר

עבודה. בתהליכי נמצאות בקשות
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תשבות
תקופות לרכיבת בקולות מ500 ובלמעלה לגמלאות ובפרשו

חובה לגמלאות.שוטרי עבר
גיוסים ב2,118 חובה ומוסרי חוליית טיפלה 2000 שנת במהלך

שחרורים. וב2,522

שכר שינו"
של שכרם עודכן השכר, הסכמי במסגרת ,2000 שנת במהלך
ההשתלמות גמול עודכן רופאים, ודירוג מחקר דירוג עובדי
מענק תשלום ובוצע ומקצועי, סכני אחיד, בדירוג למדורגים
לאחר יובל מענק משולם (שבו החדש השכר הסכם עפ"י יובל
כה). עד נהוג שהיה כפי שנה, 30 לאחר ולא ותק שנות 25

מידע דפי
בנושאי מידע דפי [לגמלאים לשוטרים הופצו 2000 שנת במהלך

לשוטרים. פרטי רכב וביטוח השתלמות קרן הכנסה, מם

תהליכים ושיפור מחשוב
מחלקת של המחשבים רשת על "אינטראנטיי אתר פיתוח 0
עובדי בין שכר בנושאי מידע ולהפצת לתיעוד שכר,

המחלקה.
העברת לשם במחלקה, אלקטרוני בדואר השימוש הטמעת 0
המחלקה. עובדי בין תגובות לקבלת לכלי והפיכתו מידע

למליימ. הקבצים שידור מערך הרחבת .
אמייש קבצי השוואת של ממוחשב לביצוע מערך בניית 0

שוטפות. בקרות במסגרת במל'ימ חישוב לקובצי
לשוטרים המס ותיאומי הצהרות מערכת הפשטת 0

ולגמלאים.

כללי
החשב בין סוכמה המשטרתיים כליהרכב ביטוח סוגיית 0
רקע על משטרתישראל, לחשב האוצר במשרד הכללי
לנסיון הפרמיות את להתאים המשטרה של דרישתה
העקרונות, פורטו שגובשו, ההסכמות לאור שלה. התביעות
המשטרתיים, כליהרכב ביטוח שיטת תושתת שעליהם

.2000 בשנת החל שיישומה
האחריות לסעיפי התאמתם ובחינת הסיכונים מיפוי .
 משטרתישראל של בחוזים/התקשרויות והביסוחים
במטרה המשטרה, לחשב "ענבל" מנכ"ל בין סוכם הנושא
כחלק המשטרה דרישות את התואם ביטוח, מערך לגבש

ביסוחית. מאסטרטגיה
מדדים עפ"י הניהול תהליך את אימצה המשטרה חשבות .
זה בכלי השימוש נמשך 2000 בשנת גם מ1999. החל

החשבות. יעדי למימוש כמנוף
את לבחון שמונתה "סיגר, חב' המלצות ישום הושלם 0
התאמתו מידת ואת הקיים הארגוני המבנה של יעילותו

יעדיה. להשגת ותמיכתו למשטרה
מחדש, וכתיבתם החשבות נהלי עדכון מלאכת הושלמה 0
המשטרה. יחידות לכל שהופצו חדשים, אוגדנים והופקו

שכר מחלקת
בביצוע חודש מידי שכר מחלקת טיפלה 2000 שנת במהלך
כ20,000 מהם איש, לכ36,000 וגמלאות שכר תשלומי

חובה. שוטרי וכ5,000 גמלאים כ11,000 שוטרים,
ל850 פיצויים חישובי בהכנת המחלקה טיפלה השנה במהלך
שוטרים ל630 פרישה בנתוני מהחיל, ששוחררו ש1טרים

2000 לשנת התקציב ביצוע נתוני
שקלים): (באלפי להלן המפורטים ובשיעורים בסכומים המשטרה של הנטו תקציב נוצל 2000 הכספים בשנת

תקציבפיתוחקניותגמלאיםשכרלמקורות סה"כ

מעודכן 2,954,498859,305797,66079,8794,691,342תקציב

בפועל 2,952,552851,656760,59682,4254,647,229הוצאה

()1,9467,64937,064גירעון/עודף 2,54644,113

99.06 103.19 95.35 99.11 99.93 הביצוע אחוז

הערות:
המשמעות שקלים. במליוני נוספות הכנסות צפויות .3 ג!רמיחוץ. במימון תכניות כוללים אינם הנתונים .2 סופיים. ואינם 15.1.2001 לתאריך נכונים הנתונים .1

הופשרו. שלא רזרבות כולל התקציב .4 בסבלה.. כמצוין גירעון במקום עודף צפוי הפיתוח בתקציב לדוגמא; ובגירעון/עודף. בפועל בהוצאה שינוי 
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ביצוע על קבלות לשליחת ממוחשבת מערכת ♦
התהליך את מבקרת המערכת  לספקים תשלומים

רו"חות. ומפיקה
השונות. המנסרה ליחידות נתונים והפקת ח דר ביצוע .

ובקרה ביקורת
הבאים: בנושאים ביקורות 2000 בשנת בוצעו החשבות ביחידות
וניכוי תשלום בחייבים, סיפול השתלמות, קרן השתלמות, גמול
לזכאים, דירה שכר תשלום לאקדמאים, פלוס דרגות היוון,

קסנות, קופות ,50/0 מדגמית בדיקה מוסבים, ניהול ארנונה,
והמחאות, תשלומים ומיפוי תפקידים הפרדת

ומעודכן, חדש חשבות נוהלי קובץ הכנת המדור ריכז כן כמו
בנושא לחשכ"ל עמ"0 נערך המשסרה. יחידות לכל שהופץ
פנים ללקוחות רצון שביעות סקר וכן תעבורה קנסות
נדונו שוסרים של אישי נזק בגין לפיצוי עדה מש0רתיים.בו
.(200/0) 77 נדחו ,(800/0) 310 בחיוב נענו מהן בקשות, 387

שיירו. בכ00,000ו הסתכם הכולל הפיצוי סכום

כספים מחלקת
בודקת המחלקה המשסרה. תקציב את מנהלת כספים מחלקת
תשלום פקודות כ60,000 בשנה, הזמנות כ10,000 ומאשרת
מנהלת כך לשם ספקים. כ26,000 מול ועובדת הכנסות וגביית
ומכינה וממוכנת, מסועפת חשבונות הנהלת מערכת המחלקה

פנים. ולגורמי חוץ לגורמי כספיים דו"חות

הכספים מחלקת מימן
את משמשת  (מק"ס) ממוחשב קולי מענה מערכת .
למשסרה. התשלומים נושא בכל לבירורים המשסרה ספקי
התשלומים על ממוחשבת בקרה  נציגויות מערכת .

בחו"ל. ישראל  משסרת של השונות לנציגויות

החשמל חברת חשבוניות לבדיקת ממוחשבת מערכת .
הדואר. בבנק המתבצעים בפועל התשלומים מול 

לניהול, ומתקדמת חדשה מערכת  לחו"ל נסיעות מערכת 0
לחו"ל. שוסרים נסיעות של ךן"ח ולביצוע לדיווח לבקרה,,

פ
(1

פ

דוברות
ולשמירת במשטרה הציבור אמון סיפוח לשם התקשורת,

החיובית. תדמיתה
לשמירה ופנימיות חיצוניות מקצועיות השתלמויות קיום 0

הדוברים. של המקצועית רמתם על

פניות באלפי הדוברות מערך סיפל 2000 שנת במהלך 0
עשרות קיים השונים, התקשורת כלי של ושאילתות
עשרות של פרסומים ויזם עיתונאים, ומסיבות תדרוכים

המשסרה. של פעילותה על חיוביות ידיעות

השנה חוברה הארצי במטה המשסרה דובר לשכת 0
המשסרה דובר פרק של יומית בהזנה החלה לאינטרנט,
שוטפות בהודעות משטרתישראל, של האינטרנט באתר
השונים המחוזות ושל בכלל המשטרה של פעילותה על

בפרט.
של הטכנולוגית בקידמה הדוברות את המשלב זה, תהליך
הקרובה, השנה במהלך בהתפתחותו ימשיך ,2000 שנות
השונים. במחוזות הדוברים בקרב גם ליישמו שאיפה תוך

ולפיקוד למפכ"ל מייעץ משטרתישראל של הדוברות מערך
אמצעי עם קשר ומקיים הסברה בנושאי המשסרה של הבכיר
המשמש המשטרה, דובר את כולל זה מערך השונים. התקשורת
הכפופות ליחידות (האחראי צוותו את המפכ"ל, כדובר גם

ובמרתבים. במחוזות הדוברים את וכן הארצי) למטה

עיקריות פעולות
התקשורת לכלי שוטף באופן ומדויק אמין מידע הזרמת 0

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

אירוע. וזירות אירועים בסיקור סיוע והגשת ותדרוכים
בעניין התקשורת כלי של ולשאילתות לפניות תגובות מתן 0

ושוטריה. המשטרה יחידות פעילות
כלי מול שונים במישורים יזומה אינטנסיבית פעילות 0



משטרת

משפטי ייעו?
תעבורה), בעבירות הרשעה (חזקת הפלילי הדין סדר חוק תיקון

חקירות. הקלטת

ומכרזים הסכמים
מכרזים, בניסוח וסיוע המכרזים בוועדת השתתפות עם בבד בד
ובהם, חוזים, עשרות הוכנו הסכם, לקראת מו"מ ניהול לרבות
ביטוח למרס, אדם כוח המודיעין, מערכת מיחשוב היתר, בין

דואר, קווי לב, פרויקט מכת"ז, ספינות, לרופאים, משפטי ייצוג

עלידי והדגמות ניסויים כגון בנושאים דעת חוות ניתנו כן, כמו
ותוספת הסכמים הרחבת מפרט, להכנת עקרונות ספקים,

בטחוני. מצב עקב תשלומים

נזיקין תביעות
ודרישות אזרחיות תביעות 820 טופלו האחרונה השנה במהלך
פעילות עקב לאזרחים שנגרמו קלים, לנזקים נוגע חלקן לפיצוי.
כנופיית מזוכי פיצוי  לציון ראויות גדולות תביעות משטרתית.
הסדרתי'; "האנס (בפרשת חקירה בנושאי תביעות מע''צ,
בגין תביעות בת"א), הצתות בחקירת נמרודי, פרשת בחקירת
רשלנות הנציב, בארמון הנער רצח המכבייה, אסון אינתיפאדה,
גמלאים תביעות ביטוח, מחברות שיפוי תביעות נשק, בהחזקת

כדורגל. במשחקי גוף נזקי הפנסיוניות, זכויותיהם בנושאי

מנהליים צעדים
בחקירת שעסקו תיקים ב312 טיפלה היועמ"ש לשכת
לנקוט שיש המנהליים הצעדים ובחינת שוטרים התנהגות
בדרגה, הורדה מתפקיד, העברה השעיה, (פיטורין, כלפיהם
אמות לגיבוש סייעו שניתנו הדעת חוות וכוי). התראה מכתבי
שיפוטית. ביקורת בפני ולעמידה הפה"ק ביישום אחידות מידה
בשוטרים, המשמעתי הטיפול המשך את לציין ניתן זה בעניין

נמרודי. בפרשת המעורבים

בוועדות והשתתפות דעת חוות
שונים ובצוותים

ובעלפה, בכתב דעת, חוות מאות ניתנו 2000 שנת במהלך
ופרסיים), (ממסדיים חוץ ולגורמי הרמות בכל המשטרה ליחידות
עקיף או ישיר קשר בעלות שונות, בסוגיות למענה שנדרשו
המשטרה בתקציב חיסכון  היתר בין המשטרה. לפעילות
תמורה, ללא נכסים קבלת אדם, כוח חברות עובדי משרות, ופינוי
תכנון חוקי אכיפת שירותים, מכירת ארנונה, יוצרים, זכויות
מעברים, אבטחת התפר, מרחב בחירות, פולשים, פינוי ובנייה,

משפטי ייעוץ מעניק (יועמ"ש) למשטרה המשפטי הייעוץ מערך
הטעונים בעניינים ולמחוזות המטה לאגפי המשטרה, לפיקוד
הכוונה הטעונים בעניינים או החוק מבחינת עקרונית הכוונה

עקרונית. משפטית

כללי
במסגרת המשטרתית הפעולה חוקיות של מתמדת בחינה 0
לעתירות תגובות משטרתיים, פרויקטים ליווי מטות, דיוני

וגורמים הכנסת עבודת ליווי אזרחים, פניות לבג"ץ,
למשטרה. בהתייחסותם אחרים ציבוריים או ממשלתיים
כריתת המכרז, בשלבי משטרתיות התקשרויות ליווי 0

בהם. הכרוכים המשפטיים המסמכים וניסוח הסכמים
ובעתירות לבתימשפט המוגשות בתביעות משפטי טיפול .

משטרתישראל. נגד לבג"ץ
ובוועדות משרדיים ובין יחידתיים בין בצוותים השתתפות .

שונות.
טיוטות ניסוח חקיקה, לקראת בהליכים המשטרה ייצוג .

למשטרה. הנוגעים חוק ותזכירי

שימת תוך משטרתיים, ונהלים פקודות בכתיבת השתתפות 0
החוקיים. להיבטים דגש

צעדים לשקילת הפניםמשטרת"ם בהליכים שותפות 0
זה. בתחום למפכ'ל כללי ויעוץ מנהליים

לצדק הגבוה לביתהמשפט עתירות
המתייחסות לבג"ץ, שהוגשו עתירות 509 טופלו השנה במהלך
עתירות לציון: הראויות עתירות ולאנשיה. המשטרה לפעילות
להר, ליהודים מוגבלת בלתי חופשית (גישה הבית הר בנושאי
קצינים מינוי בנושאי עתירות הכותל). נשות בהר, בנייה עבודות

קנסות. התיישנות מכוניות, מירוצי זרים, גירושי בכירים,
חופש חוק בנושאי עתירות שלוש ביועמי'ש טופלו כן, כמו

לאחרונה. שהתקבל החוק יישום לאופן הקשורות המידע,

חקיקה
מהלכי לקראת רבים בדיונים חלק נטל המשפטי ה"עוץ מערך
התקיימו אלו דיונים משטרתית. לפעילות הקשורים חקיקה,
הכנסת, בוועדות לחקיקה, שרים בוועדות המשפטים, במשרד

שונות. משרדיות ובוועדות בינמשרדיות בוועדות
תיקון הבאים: החוק/חוקים/תקנות הצעות נדונו היתר, בין

אלקטרונית, חתימה המוני), אסון (אירוע המשטרה פקודת
גנטי, מידע בנשים, סחר במג'יב, מילואים שירות הון, הלבנת



משפטי סיוע
של משפטי לסיוע בקשות ב243 טיפלה היועמ'ש ל^כרנ
משמעתיים, פליליים, בהליכים לדין הובאו אשר אוסרים,
ביקשו ואשר תפקידם, מילוי במסגרת ואזרחיים תעבורת"ם
לסיוע, זכאים שנמצאו השוסרים ההליך. לניהול משפטי סיוע
ובהשתתפות הסמפכ"ל בראשות בוועדה בקשתם בחינת לאחר

סיוע. לקבלת הופנו היועמ'יש,
המובאים לשוטרים, משפטי לסיוע בקשות 2500 םופלו כן, כמו

משטרתי. ברכב בתאונותדרכים מעורבותם בגי לדי

המעצרים, חוק הפרת זרים, גירוש ("מגל"), בנשק כשלים
מנהלת בסקרים, השתתפות ישראל, חוצה כביש מכוניות, מירוצי
לביקור היערכות איפייא, על העמותות רשם דו"ח בחינת השלום,
משטרתיים ממבצעים לקחים הפקת אדמה, רעידות האפיפיור,
מתקנים ויצמןסרוסי, בפרשת בדיקה צוות ושפל"), {"גיאות
טיפול עורכיהדין, לשכת בוועדות ערד השתתפות בטחוניים,
בנושאי דרא"פ) (הונגקונג, זרות מדינות עם הסכמים בטיוטות

אסירים. והעברת הסגרה משפטית, עזרה

לביקורת הארצית היחידה
מכלול את הבודקות יחידתיות, ביקורות מבצעת היחידה
מערכתיות, וביקורות המטה, או השטח יחידת של הפעילות
ארצי. בחתך מסוים נושא ובודקות המדגם, בשיטת המתבצעות
רבים. ליקויים נמצאו שבהן ביחידות, נערכות מעקב ביקורות
עפי'י ונערכו מראש, תוכננו שלא ביקורות הן מיוחדות ביקורות

המשטרה. פיקוד הנחיות
16 יחידתיות, ביקורות 72  ביקורות 95 בוצעו 2000 בשנת
אחת מיוחדת וביקורת מעקב ביקורות 6 מערכתיות, ביקורות
19 חקירה, ביחידות ביקורות 25 בוצעו נושאית חלוקה (לפי
15 באק"מ, ביקורות 4 באג"מ, ביקורות 18 במודיעין, ביקורות

במג'יב). ו3 באמ"ש 5 בתנועה, 6 בניהול,

בביקורת העוסקת מטה, יחידת היא לביקורת הארצית היחידה
העשייה תחומי בכל משטרתישראל יחידות בכל פנימית

והתפעולית. המשקית הארגונית, מהבחינה המשטרתית
מבחינת המבוקרות הפעולות תקינות את בודקת הביקורת
התקין, הנוהל על המחייבות, ההוראות על החוק, על השמירה
היעילות על החיסכון, על הקפדה על המידות; וטוהר האתיקה על

לפעולות. שנקבעו היעדים השגת ומידת השירות טיב ועל
מענה במתן הקשורה המטה, עבודת את היחידה מרכזת כן
המדינה, (מבקר חיצוניים ביקורת גורמי ע'יי הנערכות לביקורות
הממשלה ראש במשרד פנימית וביקורת המדינה לביקורת האגף

הפנים). לבטחון המשרד ומבקר
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בטיחות מחלקת
והרמייסים. היחידות מפקדי סגני עם עבודה פגישות נערכו
המקצועי הידע את ולהעשיר למפקדים, לסייע נועדו הפגישות
ביצוע שיטות הוצגו הפגישות במהלך בטיחות. בנושאי שלהם
לביצוע סיבתי רב גרימה תהליך ומודל סכנות הערכת של

תאונות. תחקירי

סימונים סקרי
והוסקו נותחו הסקרים סיכונים. סקרי 26 בוצעו זו שנה במהלך
המצב. לשיפור הנדרשות הפעולות הומלצו סקר בכל מסקנות.

בטיחות שיפור
הבטיחות מצב את לשפר במטרה אש"ח 200 מחוז לכל הוקצו

המחוז. במתקני

מחשוב
היעדרות וימי פציעה נתוני לקליטת ממוחשב מערך הופעל
דו"חות ובהפקת נתונים בניתוח הוחל כן שוטרים. בתאונות

לקחים. הפקת לצורך מידע

בתחומי הבטיחות מחלקת התמקדה 2000 העבודה בשנת
שטח לתמיכת סיכונים, לסקרי להדרכה, הקשורים העשייה

ולמחשוב.

הדרכה מערך
הכשרות, הדרכות, ובוצעו עצמאי, מקצועי הדרכה מערך הוקם

בטיחות. בנושאי עיון וימי סדנאות
בטיחות שוטרים), 42) בטיחות נאמני  קורסים שלושה נערכו
יחידות מפקדי לסגני בטיחות וניהול קצינים) 22) מז"פ במעבדות
משטרה ליחידות עיון וימי כינוסים 15 נערכו כן קצינים). 28)

שונות.

הדרכה עזרי
והוכנו הבטיחות, בתחום תורתי  מקצועי הדרכה חומר נכתב
תיאורטי, הדרכה חומר זה ובכלל הדרושים, ההדרכה עזרי כל
הן סייע החומר וידאו. וקלטות שקפים הרצאות, תקצירי

למודרכים. והן למדריכים

שטח תמיכת
שבמהלכם משטרה, ביחידות ביקורים 20 התקיימו 2000 בשנת
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משטרתישראל מחוזות

צפון מחוז

תלאביב מתח

מרכז מחוז

דרום מתת

ירושלים מחוז

ויהודה שומרון מתח



צפון מתח תלמידים מירוץ אבסחת

המדינה), של יהודיים הלא מהתושבים (כ650/0 מיעוטים בני
המחוז. מתושבי כ0/0'3 המהווים

ארגון
חיפה, בעיר חיפה אזורית תחנה הוקמה 2000 שנת במהלך

חוף. למרחב המרחב שם ושונה
לחימה לשם צפון, מג"ב במסגרת "אחיי ח7]לאי ימ"ר הוקם
בכל המש"קים פריסת ונמשכה החקלאי, במגזי בפשיעה

המגזרים.
יחידות בכלל בתנופה) (מנהיגות קומפס00 עפ'יי עבודה הוטמעה

המחוז.

אירועים
ותיק" "ידיד מבצע 9

במהלך הצפון. במחוז האפיפיור ביקר 2324.3.00 בתאריכים
שנבנה באתר מאמינים ל100,000 ענק מיסת התקיימה הביקור
צופים למיליוני חי בשידור הועבר (האירוע בכורזים במיוחד
מיסה וקיים בנצרת, האפיפיור ביקר ,24.3.00 בשבת, בעולם).
עבר והוא שוטרים, אלפי בביקור השתתפו "הבשורה". בכנסיית

תקלות. ללא מושלמת בצורה

ייחודיים מאפיינים
בדרום. חדרה נחל ועד בצפון הגולן מרמת משתרע הצפון מחוז
ומדרום וירדן סוריה ממזרח לבנון, מצפון הים, ממערב  גבולותיו

התפר. מרחב
משטחה כרבע מהווים אשר קמ"ר, כ5500 המחוז של שטחו
המרחבים: שלושת את כוללת ופריסתו מדינתישראל, של
מחוזי ימ"ר משטרה, תחנות 22 המאחדים ועמקים, גליל חוף,

מג"ב. וחטיבת
ימי, שיטור בסיסי שלושה גם מופעלים התחנות במסגרת
הצפון. בגבול מעבר ונקודות בינלאומיים מעבריגבול שלושה
אירועים מתרחשים ק'ימ) 1000) לבנון עם הגבול קו לאורך
ליבוא מרכזי צומת מהווה המחוז גבוהה. בתדירות ביטחוניים
משתרע התפר מרחב לארץ. ואמל"ח חשיש) (הירואין, סמים
לאירועים מקור והוא ק"מ) (כ72 מגל קיבוץ ועד הירדן מגבול
ממזרח השלום בגבולות גם וכך פלילי רקע ועל בטחוני רקע על

וממערב.
מדינתישראל מתושבי כשליש מתגוררים המחוז בתחום
(חיפה צפוף אורבני בגוש מחציתם תושבים), מיליון 1.80)
200,000 מעל נקלטו בערים כפריים. באזורים והשאר רבתי)

עולים.
כ700,000 בו מתגוררים עדתי. במגוון מאופיין הצפון מחוז

פ
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משטרתישראל

בכותים !:אפיפיור נקוו

נהרגו במהלכם  אוקטובר בתחילת ושפל" "גאות אירועי 0
במגזר הקשות בהתפרעויות יהודי. ואזרח ערביים אזרחים 13

ואזרחים. שוטרים עשרות נפצעו הצפון רחבי בכל הערבי
הושלכו ואזרחים, שוסרים לעבר ירי בוצע רבים באירועים
יהודיים. ישובים על לעלות נסיונות ונעשו תבערה בקבוקי
והוצתו כבישים נחסמו שקלים, במיליוני לרכוש נזק נגרם
אלו אירועים בעקבות יערות. של דונמים אלפי עשרות

הפורעים. כנגד תיקים מאלף למעלה נפתחו

נוספים אירועים
4 אירעו 2000 שנת במהלך 0
הוריהם. ע"י ילדים של רצח מקרי

נשים/ של רצח מקרי 5 אירעו 0
זוגם. בני/בנות ע"י בעלים

בכנרת. רובם איש, 12 טבעו 0

ואמל"ח סמים הברחות נמשכו 0
אחת (בפרשייה הצפון גבול דרך
רימוני 20 קלצ'ניקוב, רובי 8 נתפסו
ק"ג 7.3 וכן ותחמושת אקדח רסס,

הירואין).

מלבנון צה"ל יציאת 0
נסיגת הסתיימה 23.5.00 בתאריך
סייע הצפון מחוז מלבנון. צה"ל
ובקליטת ההיערכויות בכל לצה"ל

צד"ל. חיילי

סדר הפרות
בהפרות התאפיינה 2000 שנת

חמורות; סדר

הפרות  נצרת אדין שהאב 0
כל לאורך ועימותים סדר

השנה.

בעוספיה. סדר הפרות 0

הפרות האדמה", "יום אירועי 0
וב"תרדיון". ב'ילשם" סדר

חיפה. באוניברסיטת מיעוטים בני התפרעויות 0

ראשי ובמפגש בשפרעם העצמאות יום באירועי התפרעויות 0
הפנים. שר עם רשויות

ובוקעתא. שמס מג'דל אירועי 0

שימוש בוצע הגדול בחלקן הערבי. במגזר קטטות ריבוי 0
לעבר וכן עצמם לבין בינם הן המשתתפים, ע"י חי בנשק

סדר. להשליט שהגיעו השוטרים,

יואב יחידת



מהאפיפיור פרידה טקס ■ נתבג מרכז מחוז

ומחבר מאתיופיה חדשים עולים של נרחב עירוני אכלוס .
העמים.

מרכזיים. תנועה צירי מעבר .

קהילתי שיטור
השיםור נושא את להוביל המחוז המשיך ,2000 שנת במהלך
הקשורים פרויקטים 14 שכללה תכנית, גובשה במרת הקהילתי.
ולשיפור החוק שלטון על לשמירה לציבור, השירות לאיכות

המשטרה. תדמית
נפתחו בטוח". ייביתספר פרויקס את אימצו נ"ם ב חסינות 102

לטיפול מודל יושם לבגרות; קרימינולוגיה ללימודי מגמות 10

משמרי הוקמו תאונותדרכים; ובקורבנות עבירה בקורבנות
עירוניים פקחים 280 הוסמכו ; ויישובים שכונות ב40 שכונה
800 המונות נוער מפקדות 10 הוקמו תנועה; להכוונת
חדשני ופרויקט חדשים בעולים לטיפול מודלים פותחו מתנדבים;

החרדית. האוכלוסייה עם פעולה לשיתוף
במשולש הערבי במגזר הקהילתי הפעילות הורחבה כמוכן,
מודל פיתוח שכללה פעילות ולוד), (רמלה המעורבות ובערים
מחנה הפעלת וכן המגזר נכבדי עם הידברות פורום "סולחה;

המשטרה. בחסות וערבי יהודי לנוער קיץ
המחוז ימשיך 2001 ובשנת טווח, ארוכי הם הפרויקטים רוב
גורמי ובקרב השוטרים בקרב התהליך ובהטכ'עת ביישומם

לתהליך. השותפים הקהילה

ראם צומת ועד בצפון אלכסנדר מנחל משתרע מרכז מחוז
בדרום.

תלאביב מחוז  והמערבי הירוק, הקו הינו המזרחי הגבול
שבדרום). ובראשוןלציון שבצפון (בנתניה חוף רצועות ושתי
כאשר מרחביו, בין טריטוריאלי רצף בהיעדר מתאפיין המחוז
מחוזות כל עם גם גובל המחוז ביניהם. חוצץ תלאביב מחוז

האחרים. המשטרה
שפלה מרחב  כפרי אופי בעלי מרחבים במסגרת בנוי המחוז
כן משטרה. תחנות חמש מהן אחד כשבכל שרון, ומרחב
מרכזית ויחידה בןגוריון התעופה נמל יחידת למחוז כפופות

בפשיעה. ללחימה
מתוכם תושבים, וחצי מיליון על מופקדות המשטרה יחידות
ערים, ב14 המתגוררים הערבי מהמגזר אלף עשרים כמאה

יישובים. וב231 רשויות ב59

ייחודיים מאפיינים
יישובים בפיתוח המלווה מואצת, אורבנית התפתחות 0
קודמות. ערים של הרחבתן וכן ואלעד) (מודיעין חדשים

הדורש יהודים, ליישובים הסמוך ק"מ), 70) ארוך תפר קו .
וחבלניים פליליים גורמים של כניסה למניעת היערכות

ישראל. שטחי לתוך
וכן וערבים) (יהודים מעורבת אוכלוסייה בעלות ערים שתי 0

המשולש. באזור גדול ערבי מגזר
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התאים והמרחב"ם. התחנת"ם בתיהמעצר בניפוץ שקלים
לעצורים, יותר ונוחים סונים כליאה תנאי מאפשרים החרשים

סגור. במעגל טלוויזיות ומערכת אוויר מיזוג ונהם

מיוחדות פרשיות  חקירות
/00 נתאריך  במטופלים מגונים ומעשים סדום מעשי 0
שביצע נחשד ידוע, פסיכוסראפיסט ז"דר, דיר נעצר 25/1
מנסיה שהא תוך גנרים, נמסופלים סדום ומעשי מגונים מעשים
נעקנות החלה החקירה מיניים). (מספלים כסרוג"סים להכשירם
ייכלנוטק" נתכנית תחקיר כתנת שידור ולאחר אחת, תלונה

נוספים. מנפגעים תלונות המחוזית ההונאה ליחידת הגיעו
ומעשים סדום מעשי בגי אישום כתנ הוגש החשוד כנגד

מגונים.

30/1/00 נתאריך  חברו בידי ז"ל מלמד משה רצח 0
לניתו פרצו ערנים כי כלב, יעקנ הודיע 15:20 לשעה סמוך

בסיינה

משה חברו ועלידי עלידו הופתעו וכאשר צבי, ניר נמושנ
טען, כלנ מלמד. של נרכנו אותם וחטפו נהם נאנקו מלמד,
נגורל עלה מה יודע ואיננו מהרכנ, לקפוץ הצליח נדרך כי

רכנו את ספורות דקות תוך זיהה לאוויר שעלה מסוק חנרו.
הרכב בתוך רנטיס. לצומת סמוך ביער נאש עולה מלמד של

ז"ל. מלמד של גופתו התגלתה
כלב, של סיפורו באמיתות חשד השפלה ממרחב חקירה צוות
חברו את רצח הוא כי וסיפר, החשוד נשבר נוספת ובחקירה
שיחזר החשוד כספי. סכסוך רקע על שפרצה קסטה, במהלך
נגד הגופה. את לשרוף כדי ליער, שעשה הדרך ואת הרצח את

רצח. בגין אישום כתב הוגש החשוד

בפתחתקווה "חביב" הקניות במרכז שריפה 0
של במחסן שריפה פרצה הצהריים בשעות 2/2/00 בתאריך
בפתחתקווה. סגולה התעשייה באזור "חביבי הקניות מרכז

נפצעו. עובדים ושישה עובדות ארבע ניספו בשריפה

נשימה" "אורך מבצע 0
תופעת למיגור מבצע על המחוז מפקד הכריז 1999 שנת בסוף
נמשך המבצע ולוד. רמלה בערים בהם והשימוש בסמים הסחר
ומתגבורים שפלה ממרחב רבים כוחות וכלל ,2000 בשנת גם
טילי שני (כולל כלינשק 66 נתפסו המבצע במהלך ארציים.
מריחואנה, ק"ג 160 הירואין, ק"ג 30 אחד), צינור ומטען נ.ס
וכ700,000 כלירכב 15 דולר, 31,000 אקסטזי, כדורי 125,000

ש"ח.
בהחזקת סמים, בסחר חשודים כנגד אישום כתבי כ300 הוגשו
ועוד. נשק בהחזקת עצמית, לצריכה ושלא עצמית לצריכה סם
החשודים כנגד ראיות שאספו סמויים, סוכנים הופעלו זה במבצע

הממושך. למאסרם והביאו

ובלוד ברמלה משפחות סכסוך 0
הסמים בשוק שליטה מאבקי בעקבות ,90 ה שנות בראשית
המשפחות בין מדם עקוב מאבק התפתח ולוד, רמלה בערים

שברמלה. ג'ואריש בכפר וג'ארושי קראג'ה
חברי בסיוע המשטרה, הובילה 1998 שנת במהלך
"סולחה", של מהלך שונים, ממשלה ומשרדי כנסת
הכפר, את קראג'ה משפחת עזבה שבמסגרתו
הארץ. בצפון שונים ביישובים להתגורר ועברה
עיסוק בעקבות ,20001998 השנים במהלך
גיארושי משפחץ בני המשיכו הפלילי, בתחום
שהקימו המרכז, מאזור רבים אויבים לצבור

כנגדם. "קואליציה"
בשנה נרצחו המתחדש, מהסכסוך כתוצאה
לרצח ניסיונות 4 ובוצעו בניאדם, 9 החולפת
ישירות קשרים אינם מהנפגעים חלק צלחו. שלא
בגלל מפשע, חף אדם נרצח כמוכן, לסכסוך.
מרכז במחוז אחר. כאדם הרוצחים ע"י שזוהה

\ *♦ הרצח, מקרי לחקירת מיוחד חקירה צוות הוקם
קה>ת ש,0/ך המשטרה בתיווך הידברות פעולות מתבצעת וכן

גל המשך את למנוע עלמנת ערבים, ונכבדים
הרציחות.

ותאונותדרכים תנועה
תאונותהדרכים במספר הירידה מגמת המשיכה 2000 בשנת
שילונ תוך ממוקדת בעבודה המחוז. בתחומי הנפגעים ובמספר
התנועה משרדי הצליחו טכניים, ואמצעים מבצעים הסנרה,
הדרכים תאונות מספר את זו בשנה לצמצם המחוז תחנות בכל
דומה. באחוז הנפגעים מספר ואת אשתקד לעומת בכ160/0

שליטה מרכז נחנך 2000 בדצמבר  מחוזי שליטה מרכז 0
תושבי של לצרכים הולם מענה לתת שתפקידו ממוחשב, מחוזי
החלו המשל"ט הפעלת עם בתחומו. העוברים ושל המחוז
יושבים אמנם המוקרנים .100 למוקד הקריאות כל אליו לזרום
באירועים לטיפול ניידות ושולחים לקריאות, עונים הם אך ברמלה,

לנתניה. עד המחוז, ערי בכל
מיליוני הושקעו החולפת בשנה  בתימעצר שיפוץ 0
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הערב, בשעות 20/6/00 בתאריך  ז"ל ששון ברוך רצח 0
הגופה שבנתניה. בביתו ז"ל ששון ברוך של גופתו נמצאה
סימני ועליה האמבטיה, בחדר הרצפה על מעוטלת נמצאה
של תמונות אלבום וכן סכינים שני נמצאו בזירה רבים. דקירה
הינו הנרצח כי העלתה, ראשונית חקירה מעורטלים. צעירים
נוספת חקירה רבים. צעירים בביתו לארח שנהג הומוסקסואל,

מהדירה. נעלם הנרצח של הפלאפון כי העלתה,
המכשיר כי נמצא, הפלאפון ותנועות השיחות לאיכון מהפעולות
שיחות על השיחות פלס הצביע כמוכן, שכם. לאזור הגיע
חוקרי "םוקמן". מסוג מכשיר של למספר שהתבצעו רבות
אותו ועיכבן שכם, תושב המכשיר, בעל את איתרו שרון מרחב
מוהנה דודו בו היה אליו שחייג מי כי סיפר, בחקירתו לחקירה.

משכם. 19 בן קלבונה,
החשוד את להביא החקירה צוות הצליח מריעינית בפעילות
אותו שיחזר ברצח, הודה החשוד אותו. וללכוד ^ אזור מתוך

אישום. כתב נגדו והוגש

ק0י זומן 30/7/00 בתאריך  מרמלה הפדופיל פרשיית 0
בגין רמלה בתחנת הנוער במשרד לחקירה 14 כבן

את והכחיש נחקר, החשוד עבירה. לביצוע חש
ע"י שזוהו מצוקה סימני שידר זאת עם אך מעורבותו,
מין, עבירות מסכת חוקריו בפני גולל הילד החוקרים.
אריק. בשם בחור ע"י האחרונות וחצי בשנה ב! שבוצעו
ע"י נפגע שבהם למקומות החוקרים את לקח הקסין
החשוד המשוער. מגוריו אזור על הצביע ואף החשוד,
פלילי. עבר ללא ,21 בן גולדמן כאריה וזוהה אותר,
לאחר אך לו, המיוחס את גולדמן הכחיש בתחילה
כ43 בעוד דומה ובפגיעה אלה במקרים הודה מכן

קורבנות.
עדויות נגבו פעולה, לשתף והסכימו שאותרו, מהילדים
מקרים. 5 בגין אישום כתב לכלל שגובשו ראיות, ונאספו
התיקים. בכל והורשע לדין, לעמוד כשיר נמצא החשוד

בתאריך ז"ל שסיירמן אסף רצח פענוח 0
אוסישקין ביער נמצאה הבוקר, בשעות ,5/12/96
סימני כשעליה ,18 כבן שטיירמן, אסף של 1;ופתו בכפרסבא,

רבים. אלימות
וממחוז השרון ממרחב חקירה צוותי ניסו שנים ארבע במשך
ידוע, היה לא הרצח כשמניע הרוצחים, זהות על לעלות המרכז

חשודים. מספר עצרו ואף
תושבת בירושלים המשטרה לתחנת הגיעה 5/12/00 בתאריך
העדות, מסירת כדי תוך בעלה. מצד אלימות על והתלוננה העיר,
הוא כי לה, סיפר ,21 בן חורב רעי בעלה, כי האישה, סיפרה
אסף את בתיכון שלמדו בעת רצחו, נוספות בחורות ושתי
המרכז, במחוז החקירה לצוות הועבר העדות חומר ז"ל. שטיירמן
השותפות שתי את והפליל הודה, הוא מעצרו עם נעצר. והחשוד
אישום כתב הוגש נוספת ושותפה חורב רעי כנגד למעשה.
הסכם על הפרקליטות עם חתמה השנייה הרשודה רצח. בגין

מדינה. עדת

מיוחד חקירה צוות הוקם השרון מרחב של החקירות באגף
ופציעתם העובדים של מותם ונסיבות השריפה נסיבות לחקירת
זיפות עבודות כי עלה, שנאסף החקירה מחומר אחרים. של

השריפה. לפרוץ הישיר הגורם היו המחסן גג על ואיטום
לדין להביא המלצה בצירוף לפרקליטות הועבר החקירה תיק
הרשלנות במעשי ולחוד, ביחד מעורבים, שהיו חשודים עשרה

הכבד. לאסון שהביאו ובמחדלים

 ההורים בהסכמת בילדה מגונים ומעשים אונס .
בבי"ס ממורה רמלה בתחנת דיווח התקבל 10/3/00 בתאריך
שבוצעו מין עבירות על תיאור מסרה 11 בת קטינה לפיו יסודי,
צו עפ"י הוצאה הילדה אמה. ובידיעת אביה של חברו ע"י בה
ילדים. חוקרת בפני עדות למסור והובאה הוריה, מרשות
אביה של חברו שבהם מקרים מספר על סיפרה בחקירתה
הוריה ואינוס. סדום מעשי מגונים, מעשים בחדרה, בה, ביצע
ההורים שלה. העזרה לזעקות נענו ולא הסמוך, בחדר נמצאו
בהמשך אך להם, המיוחס את בתחילה הכחישו לחקירה שהובאו
קיבל העין" "העלמת תמורת כי סיפרו, ואף הודו בהם, חזרו

בג'ואריש מו^סרה לומדים

והוגשו נעצרו, וחברו האב פעם. בכל ש"ח 50 מחברו האב
חמורים. אישום כתבי נגדם

/6/00 בתאריך  בנתב"ג סמים תפיסת  צדק'' "מאזני 0
הנכנסים באולם הבילוש יחידות של שגרתית בפעילות 12

אשר מראשל"צ, 24 בת אסרף, מירב לחיפוש עוכבה בנתב"ג,
במזוודה, כפולה תחתית בתוך החיפוש, במהלך מבלגיה. הגיעה
והסכימה נעצרה, החשודה אקסטזי. כדורי אלף 40 נמצאו
נוספים. מעורבים להפליל מנת על המשטרה, עם פעולה לשתף
שיכפלו מרכז מחוז של המרכזית ביחידה הסמים מחלק בלשי
שהנחה היבואן, להוראות העצורה עם יחד והמתינו המזוודה, את

מטעמו. לאדם המזוודה את למסור אותה
ולאחר שנקבעה, המפגש לנקודת העצורה את ליוו הבלשים
השלושה נגד נוספים. חשודים שני נעצרו ה"סחורה'י, מסירת

אישום. כתבי הוגשו

פ

פ
רו
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רכב משחתות
ש"י מחוז

מחודש, למעלה שנמשך למבצע, איש. 6209 במבצע השתתפו
הארץ. רחבי בכל הורגשה והשפעתו מרשימות, תוצאות היו

בארץ. הרכב בגניבות 200/0 של ירידה נרשמה המבצע בתקופת

פח"ע. ופיגועי ושפל" "גאות אירועי החלו 2000 ספטמבר בסוף
ובשל1שת איו"ש, בצירי ביומו יום של לדבר הפכו חבלה מטעני

יהודים. 13 נרצחו השנה של האחרונים החודשים
נעים ושוטרים שונו, הביטחון לכוחות בדרכים התנועה הוראות
במידה הפעילות אפשרויות את המגבילה ממוגנת, בצורה עתה
העיקשת בלחימתו המחוז המשיך זאת, למרות מסוימת.

בפשיעה.

הירידה נמשכה הביטחון, בעבירות הגדולה העלייה אף על 0
הפע"ר. בעבירות

שטיפלה חשיפה, נוער יחידת במחוז הוקמה 2000 בינואר .
למעלה מעורבים היו (שבהן פרשיות בשבע השנה במהלך
אחזקה מסוכנים, בסמים סחר בעבירות קטינים מ150

בהם). ושימוש
ובמספר בכלל תאונותהדרכים במספר הירידה נמשכה 0

בפרט. הקטלניות התאונות
והפצועים ההרוגים במספר הירידה מגמת נמשכה כן, כמו

בתאונות.
ומצבת למשאייז, נוספים מתנדבים גויסו השנה במהלך 0

.1999 שנת לעומת ב250/0 גדלה המתנדבים

חתימת לאחר ,1994 בשנת הוקם (ש"י) ויהודה שומרון מחוז
שמגר ועדת המלצות ועלפי הפלסטינים, עם השלום הסכמי

המכפלה. במערת האירועים לחקירת
הריבון מדינתישראל, תחומי לשאר בניגוד ש"י, מחוז בתחומי
מחייבת במחוז מתוכננת משטרתית פעילות וכל צה''ל, הוא

הביטחון. גורמי ועם צה"ל עם תיאומים
יחידות הכולל המחוז, ומטה המרחבים, דרג בוטל ש"י במחוז

התחנות. מול ישירות עובד ואת"ן), (יס"מ אופרטיביות
בוטלו מחדש, ארגון המחוז עבר שוב ,2000 שנת בראשית
חברון  אזוריות (שתיים תחנות ארבע ונשארו יחידות מספר

אדומים). ומעלה בנימין  נוספות ושתיים ושומרון,
במחוזות טריטוריאלית מבחינה הגדולים בין הוא ש"י מחוז
באזור  בצפון האחרים. המחוזות מן בארבעה וגובל המשטרה,
 במערב הצפון. למחוז המחוז נושק שאן, בית ועמק הגלבוע
ועד מהשרון התפר מרחב לאורך מרכז במחוז המחוז גובל
הדרום מאזור הדרום, מחוז עם הגבול עובר  בדרום ירושלים.
גבול המהווה הירדן, הר  וממזרח גדי. עין אזור ועד חברון הר

לירדן. מדינתישראל בין בינלאומי

פעילות תחומי
גניבות למניעת היקף רחב מבצע המחוז ביצע 2000 בשנת

רכב.
המחוז שוטרי את תגברו צוות", "עבודת לכינוי שזכה במבצע,
בסה''כ וחיילים. אחרים ממחוזות שוטרים אתג"ר, יחידת



בתלאביב משסרה קסנועי וו/אביב מחת

של עלייה חלה עצמית, לצריכה שלא סמים עבירות בחטיפת
.92.30/0 של עלייה חלה בסמים סחר ובתיקי ,24.20/0

מכוני מצית את לאתר רבים מאמצים הושקעו תלאביב בימ"ר
נשים), ארבע נספו מההצתות (באחת מין לאביזרי וחנויות הליווי
מיד ובמסרתן בחנויפתן בנשים, בסחר הימ'יר 0!פל בנוסף,

חשודים. ונעצרו ראיות נאספו ליד.

ציבורי וסדר ביטחון
מתוגברים כוחות הפעלת שחייבו סדר, רועי בא אופיינה השנה
האהבה" "מצעד ובין, לאה גבי הלווית מכוניות", ללא "עיר 

יצחק לזכר עצרת אחרת; ינהג "הנוער עצרת הס"לת, לאורך
"גיאות באירועי הגיע הסדר אירועי של שיאם ועוד. ז"ל רבין
ערביי של סדר בהפרות המשסרה התמודדה שבהם ושפלי;

רבים. כוחות והופעלו ישראל.

פח"ע אירועי
אירועי למניעת מתוגברים בכוחות המחוז נערך השנה במהלך
חבלה, אירועי 18 וטופלו הביטחוניות הבדיקות תוגברו פח"ע.
פלילי. רקע ועל לאומני רקע על שהונחו מסענים, סולקו שבהם

נפגעים, למספר שגרם ,51 אוטובוס בקו פיגוע בוצע

יהודיים מאפיינים
דן. גוש ערי על וחולש במהותו עירוני הינו תלאביב מחוז

צפיפות אולם המשטרה, מחוזות ליתר בהשוואה קסן שסחו
מסחר, חיי בתחומו ומרוכזים בארץ, הגדולה היא שבו האוכלוסין

ובילוי. תעשייה
תחנות חמש הוקמו המחוז, מבנה של מחדש ארגונו בעקבות
תחנת יפת'יח, תחנת ירקון, תחנת דן, תחנת גדולות: אזוריות

גלילות. ותחנת איילון

תביעות, תנועה, הונאה, ימ"ר, מחוזיות: יחידות פ1עלות במחוז
החיים איכות לשיפור (היחידה יהלו"ם לפועל, הוצאה מעצר, בית
תח'יצ. ומציאות, אבידות ותיירות, חבלה ימי, שיסור והסביבה),

פשיעה
החקירה תיקי במספר ממש של שינוי חל לא 2000 בשנת
אולם מהותי, שינוי היה לא הרכוש עבירות כל בסך שנפתחו.
 ולמוסדות עסק לבתי בהתפרצויות הן שאופיינו המגמות
;20/0 של ירידה  דירה לבתי בהתפרצויות ;11.30/0 של ירידה
בגניבות ;5.30/0 של ירידה  רשות ללא ברכב ובשימוש בגניבה
של עלייה  רכב חלקי ובגניבת 180/0 של עלייה  רכב מתוך

.23.40/0



משטר

תקיפה נפגעי בקורבנות הטיפול
מינית

בנושא, המודעות להגבות מיוחד דגש ניתן 2000 בשנת
^ ^ והסיור, החקירות במגזרי השוטרים לכלל עיון ימי בוצעו

 שעיקרה מין, עבירות לחוקר1 תמיכה סדנת ונערכה
העבודה. ותהליכי המקצועי הידע שיפור

תנועה
הדרכים  תאונות מכלל בכ320/0 מ0פל תלאביב מחוז
במספר 120/0 של ירידה נרשמה 2000 בשנת בארץ.
דומה ירידה וכן הקודמת, השנה לעומת תאונותהדרכים *

הנפגעים. במספר
אשר בשנה, איש לכ100,000 שירות מתן תהליך
לקבלת הממוצע ההמתנה וזמן שופר, התנועה ענף את פוקדים

דקות. 28 הוא שירות
המעורבים נהגים כנגד אישום כתבי 5,660 הוכנו השנה

שונות. תעבורה ובעבירות בתאונותדרכים
שכרות. בגי נהגים 96 ונעצרו נהגים 650 נפסלו

ארגון
הארגוני במבנהו לפעול תלאביב מחוז החל 2000 יולי במהלך

החדש.

שטח יחידות יצר אחד, היררכי דרג צמצם אשר מחדש, הארגון
מרכזי בפריסת לווה זה תהליך עצמאיים. כוח כמוקדי גדולות
והיחידה התיירות (משטרת מיוחדות ויחידות קהילתיים שיסור

והסביבה). החיים איכות לשיפור

בתלאביב ליווי מכון שחפת

קהילתי שיטור
13 ונוספו חדשים קהילתי שיטור מרכזי 31 הוקמו השנה
ספר ("בית שונים מודלים מופעלים כן ניידים. קהילתיים סיירים
גשר המהווים ועוד), ופישור גישור לקשישים, סיוע בטוח",

הקהילה. עם פעולה לשיתוף
המקומית מהרשות ופקחים שוטרים  משולב שיסור מודל

התושבים. לרווחת משותפת פעילות מבצעי

נוער
בקרב ואלימות סמים בעבירות הטיפול נקבע 2000 בשנת
נוער פעילות על דגש הושם תלאביב. ממייז כיעד בנינוער
פרשיות ונחשפו הבילוי, ובאזורי בקרבתו ביה"ס, בתוך לומד
בתיהספר. תלמידי בקרב והסמ!ם האלימות בתחום רבות

נוער, יחידות שש כיום פועלות במחוז מחדש הארגון בעקבות
חשיפה). (נוער במחוז ואחת האזוריות בתחנות חמש מהן

בתלאביב המרינה משסרת
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האפיפיור ביקור אבסוות ירושלים מתח
בירושלים), האפיפיור (ביקור ותיקי' "ידיד מבצע חינו מיוחד

שוטרים. 15,0000 בו שהשתתפו
זו בשנה גם המשטרה נערכה העיר, של הדתי אופיה בשל
חלק נסלו שבהם הדתות, שלוש של השונים ולסקסים לחגים
לעדות האור" יישבה. ישראל, במועדי 7רגל (עלייה שוטרים אלפי
המוסלמית). הדת למאמיני הרמאדן חודש ואירועי הנוצריות

ביטחון
(השלכת פיגועים 10 בוצעו  בעיר הפח"ע בפיגועי על"ה חלה

.1999 בשנת פיגועים 6 לעומת מטענים) והנחת רימונים

ציבורי סדר
הקודמת, בשנה 358 לעומת תהלוכות הפגנות 412 התק"מו
אישיים ביקורי 69  והתקיימו הריסה צווי כ40 בוצעו כן כמו

מחו"ל.
בשוטרים המחוז יחידות תוגברו וייחודה, העיר של רגישותה בשל

ייחודיים מאפיינים
יחידות על ישירות המופקד אופרטיבי, מחוז חינו ירושלים מחוז

ביניים. דרג ללא השטח
דוד מוריה, (ציון, אזוריות תחנות ארבע פני על פרוס המחוז

ועוז. שפט שלם, קטנות תחנות ושלוש שמש) ובית
ורוחני דתי מרכז והיותה מחד, בירושלים ממשלה מוסדות ריכוז
מיוחדת, להיערכות המחוז את חייבו מאידך, הדתות, לשלוש
ייחודית, רגישות בעלת עיר ירושלים של להיותה מענה לתת כדי

בירה. עיר היותה לעובדת מעבר
מאמצים ירושלים משטרת עשתה במיוחד, רגישה בתקופה גם
הסדר על שמירה תוך דת, פולחן חופש לאזרחיה להקנות

תושביה. של האישי ביטחונם ועל הציבורי

מרכזיים אירועים
ישראל, חגי מבצע ,"2000 "באג מבצע למילניום, המחוז היערכות
לציון הראוי המבצע אח"מים. וביקורי העצמאות יום אירועי
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משטרתישראל

נמרכז"ם מניעה לפעילות רב דגש וניתן רבים,
לאבטחת מיוחד דגש ניתן כן ובשווקים. קהל חומי
מצלמות התקנת ע"י היתר בין והכותל, הבית הר
ראשיים צירים על השולסים סכנ"ם, ואמצעים
מש"קים ונפתחו העתיקה. העיר בסמסאות
שמנים, (גת דוד תחנת ברחבי משסרה ונקודות

דוד). עיר האריות, שער
ירושלים מחוז ברחבי המבצעית הפעילות בכל

הגבול. משמר יחידות גם חלק לקחו

השנה לעומת 220/0 של ירידה חלה הרכב בגניבות
לבתי התפרצויות של בעבירות גם וכך החולפת,

ולדירות. ע0ק
לעומת רצח מקרי 5 זו בשנה בוצעו המחוז בתחומי

.(640/0 של (ירידה 1999 בשנת מקרים 14
המחוזית, הימ"ר יחידת הינה אלה להישגים שותפה
הסמים בתחומי שנקבעו יעדים פיצוח על דגש ששמה
שסח נתוני באיסוף גם סייעה הימ"ר יחידת והרכוש.
ובפיענוח הבסחוני, בתחום והן הפלילי בתחום הן

כאחד. והערבי היהודי במגזר רצח מקרי

ושפל" "גיאות אירועי

ולביא), (ימ"ס המבצעיות הפלוגות את הכוללות אלו, יחידות
בעיקר בלסו הן המחוז. של והמסלות הפעילויות בכל השתלבו
העיר של המזרחי בחלק ממונעים ובסיורים רגליים בסיורים
הלחימה בתחום פעלה "לביא" יחידת העתיקה. העיר ובסמסאות
להורדת נכבדה תרומה ותרמה וגלויה, סמויה בצורה בפשיעה

בעיר. הפשיעה עקומת

תנועה
התנועה, ענף תאונותהדרכים. במספר ירידה חלה השנה
למניעת רבות עשו האזרחי, המשמר ומתנדב1 שוסריו באמצעות

בהסברה. והן באכיפה הן בעיר, הדרכים  תאונות

חקירות
השנה לעומת 30/0 של (ירידה חקירה תיקי 33,375 נפתחו
(ירידה רכוש עבירות בגין תיקים 21,837  מתוכם החולפת)

אשתקד). לעומת 1 %ר  של

בירושלים תגבורים שגרת
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באשדוד מ^סרה סירת

עיקריות פעילויות
נרחב, מידה בקנה סדר הפרות הכוללים בס"פ תוחילי 0

צירים. חסימות כולל

פיצוץ (פחייע), המוני פיגוע כגון מימדי רב אסון תרחישי .
לאוכלוסיה לנזק לגרום העלול רוומ"ס, ממפעלי באחד

ולתשתיות.
לכלל ותחנתית מרחבית מחוזית, ברמה  תרגילים .

האפשריים. והתופעות האירועים התרחישים,
ירי. נגד התפר ובקו באזח"ע רכב כלי מיגון .

אוכלוסיות על דגש מתן תוך המודיעיני האיסוף העמקת .
המיעוטים. וממגזר העמים מחבר העולים

פתרונות. ואיתור הכפרי, במגזר המודיעיני האיסוף העמקת .
יעילים. פעולה דרכי 0

סמים
3000/0 של (עלייה מריחואנה 110 8.4 נתפסו 2000 בשנת .

הקודמת). השנה לעומת
וירדן. מצרים מגבולות סמים בהברחות ללחימה יחי הוקמה .
(מחוץ בארץ הראשונה מחוזית סמים מ^בדת הופעלה .

מריחואנה. לבדיקת למטא"ר)

ייחודים מאפיינים
בדואים, כ135,000 מתוכם תושבים, כמליון  אוכלוסייה 0

בפזורה. ומחציתם קבע ביישובי מחציתם
440 (סה"כ ירדן ועם מצריים עם הארוכים הגבולות בשל .

הסמים. והברחות ההסתננויות גוברות ק"מ)

כ0/ס60 המהווים קמ"ר), 14,000) העצומים המרחבים .
ובזמן. בשליטה בעיות גורמים המדינה, משסה

הפנים. בטחון בתחום משמעויות יש אירש עם התפר לקו .
מסוכנים. חומרים שבהם מפעלים ריבוי 0

יחידות והרחבת חדשות יחידות הקמת
קיימות

מהגבולות. סמים בהברחות ללחימה יחידה 0
הונאה. יחידת 0

יוצרים. לזכויות הנוגעות בעבירות ללחימה רוחני קניין יחידת .
מחוזית. סמים מעבדת .

"דקל". כפרי ימ"ג יחידת 0
בתחנות. נוער חוליות 0

המרחבית). ליחידה (בנוסף שבע באר בתחנת תנועה משרד 0
הבדואי. במגזר ההיערכות ושיפור עיירות תחנות תגבור 0

המשייקים. פריסת הרחבת 0
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קהילתי שיסור נ"דת

מפקדים. לפיתוח סדנאות וקיום השוטר דמות טיפוח .
משתנים. וצרכים ארגוניים לשינויים בהתאם כ"א וניוד ויסות 0

מחשוב
מחשבים. נין תקשורת תשתיות פריסת המשך .

החקירות. למערך מחשבים 24 של ייחודית הקצאת .

סגור ומשק חיסכון
על דגש תוך סגור", "משק ויישום חיסכון בנושא הקפדה 0

משאבים. בניצול התייעלות
ש"ח. כ750,000  2000 שנתי חיסכון סה"כ .

בתחום הן אמצעים, בשיפור הושקע שנחסך התקציב
השוטרים. לרווחת והן המבצעי

בימי
נקי ,7 עמ"מ מבנה קמ"א, שדרות, תחנות ושיפוץ נינו1 0

ירוחם.
לכיש. ביתמעצר לשיפוץ והיערכות נגב ביתמעצר שיפוץ .

בקרה
מקצועיים. קצינים ממיר, ממ"ז, ברמת בקרות ביצוע .

לקחים. והפקת תחקירים ביצוע על דגש 0

נוער
פעילות באמצעות ופע"ר) (סמים הנוער פשיעת צומצמה 0

ומניעה. חשיפה
בתחנות. הנוער משרדי תוגברו 0

בתחנה). קצינים ע"י ספר בתי (אימוץ מניעה מודל הופעל 0

הבדואי המגזר
הקהילה עם היחסים ושופרו אק"מ, ובסיסי מש"קים הוקמו .

ארצית. תגבור לתכנית בהתאם
עיירות. בתחנת הנוער יחידת היל"פ, תגבור .

בנגב. המיעוטים חוליית חיזוק 0

/גולים
חב'ימ חוליות הקמת באמצעות בעולים הטיפול מערך חיזוק

העמים. חבר מארצות עולים שוטרים של ושילוב

ומשטרה קהילה
מש"קים. פריסת הרחבת .

הפעלה. לבסיסי והמרתם בסיסים איחוד 0
משרדי ולפריסת חדשים מש"קים להקמת מבנים איתור 0

אק"מ.
ומשטרה. קהילה בנושא ומודלים פרויקטים ביצוע 0

אדם כוח
ליעד בהתאם  השירות רמה להעלאת המקצועיות שיפור 0

מפכי'ל.
תפקיד. תוך ללמידה כלים יישום תוך כ"א והכשרת פיתוח 0

ח7ש מעדק פתיחת 0ק0
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משוריין רכב משמרהגבול
600 של חיסכון  תחומים) (במספר סגור מש"ק הפעלת .
השוסר לרווחת פרויקטים לביצוע נוצל! (רובם ש"ח א

מג"ב). ביחידות

ויובצעית פעילות
ועד ומהירדן אילת ועד מדן הפרוסות משמרהגבול, יחידות
משסרת של המבצעית בפעילות ומרכזי פעיל חלק נ0לו הים,
בהפרות ביסחון, באירועי פעלו זו במסגרת צה"ל. ושל ישראל
ובאזח"ע, באיו"ש התפר, במרחבי פליליים ובאירועים ציבורי סדר

הארץ. ובנינים בירושלים
ופעלו החנית, בחוד מג"ב יחידות היו ושפל" "גאות באירועי

מובנית. מקצועית היערכות תוך
 לוחמיו מטובי שלושה הגבול משמר איבד האירועים במהלך
עם שנמנה פלסטיני, שוטר ע"י (נהרג ז"ל טבג'ה יוסי פקד
בלחימה (נהרג ז"ל יוסף מדחת סמ"ש המשותף), הסיור אנשי
בפעילות (נהרג ז"ל ורמולן יונתן רס"ר ותחבלן יוסף) בקבר

בעזה).
מתוכם משמרהגבול, אנשי 366 נפגעו ושפל" "גאור: באירועי
כוחות לעבר ירי אירועי 1376 היו 2000 בשנת חי. מירי 26

מסענים 2121 מג"ב שוטרי לעבר יודו בקב"תים אלפי מג"ב.
ובעזה. באיו"ש מג"ב חבלני ע"י טופלו

הארגוניים, השינויים מיסוד בסימן עמדה 2000 העבודה שנת
(ימ"גים חדשות יחידות הקמת וכללו ,19991998 בשנים שחלו
והקמת יחידות צמצום הכפרי, במגזר מחדש ארגון ,(7 וםמ"ג

כפריים. ימ"גים 4

היחידות, פריסת סיום לשם רבים כספים הושקעו זו בשנה
תכנית עפ"י השנה, גם ולהכשרתן. להן הנדרש הציוד לרכישת

איום. לתרחישי הכוחות הוכשרו רבשנתית,
מול 2000 באוקטובר משמרהגבול יחידות עמדו לדאבוננו,
הפגנות ומול ובעזה בשומרון ביהודה, הפלסטינים התקפות

וצה"ל. משטרתישראל לצד הארץ, ברחבי ישראל ערביי

ארגוניים שינויים
הכפרי: במגזר מחדש הארגון תכנית תקינת סיום %

150/0 של תוספת המהווים כפריים, סיור אזורי 27 הוספת
במשטרתישראל. הסיור לאזורי

דקל). כפיר, אלמוג, (ארז, כפריים ימ"גים 4 הקמת
אזוריות. במועצות מש"קים 25 הקמת

חרמון, (מבואות מג"ב למתנדבי הפעלה בסיסי 5 הקמת .
הלי'ה). נתיב יזרעאל, מגידו, יוסף, מעלה

ועזה. אירש במג"ב כ"א תקני 220 קיצוץ עם התמודדות 0
התפר. בפלוגות העצמאיות מהמנהלות חלק תקנון 0
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משטרת

לוגיסטיקה
מענה מתן חייבו האחרונות בשנתיים שחלו הארגוניים הבנויים

הפעילות: תחומי בכל נרחב לוגיססי

אש"ח. כ500 של בעלות כוח" "מצודת שיפוץ 0
בשלב משייח. כ10 הושקעו כה עד  עטרות בסיס בינוי .

הוקפא. הפרויקט זה
המשרד בסיוע ש"ח כמיליון של בעלות המחכמה שיפוץ 0

לבס"פ.
קצינים, מגורי והקמת ופיתוחו הימ"מ מתחם בינוי 0

ש"ח. כמיליון של בעלות מג"ב בהייד בינוי 0

מכבים. במתחם 7 סמ"ג פריסת השלמת 0
מסובים. בתחנת ברק יחי פריסת 0

של הרכב מצי כרבע המהווה למערך, כלירכב החלפת 0
משטרתישראל.

הכפרי. לסיור היילקס) (סויוסה חדשים כלירכב 27 הקצאת 0
לרווחת מגורים מבני ושידרוג מג"ב, בבסיסי שוטפת תחזוקה 0

השוטר.
החייל. למען האגודה בשיתוף כושר וחדרי מועדונים הקמת 0
האגודה במתקני מבצעי לנופש חובה שוסח אלפי הוצאת 0

החייל. למען
לשידרוג המנהלה מחלקת נערכה ושפל" "גאות אירועי בשל .
האמצעים מירב ולניפוק מיגון לציוד והאישי, היחידתי הציוד

המשימות. עם להתמודדות

תרומה הכפריים והימ"גים העירוניים הימ"גים תרמו זו בשנה
הפשיעה עקומת בהורדת למשסרתישראל בסיועם ישירה
לאבטחת ליאות ללא פעלו התפר פלוגות הארץ. ברחבי הפלילית
ביטחונית בפעילות הימ"מ פעל שנה, בכל וכמו הישובים,
פעילותם לציון ראויה להם. יפה שהשתיקה פלילית, ובפעילות
במדינת רבים פיגועים שמנעה בטייבה, המחבלים באירוע

ישראל.

וחינוך הכשרה
ולהכנת להכשרה מאמץ רוכז ,2000 בשנת גם כך שנה, כבכל
מקצועיות במגמות איום, ותרחישי צפויים אירועים לקראת הכוח

וכוי). קלעים צלפים, (נגמ"שים, חדשות
להעלאת מג"ב מפקד יעד
של המבצעית הכשירות רמת
השנה, גם בוצע מג"ב, שוטרי
תוך בחיל, למסורת והפך
ההישגים. רף הגדלת
מעל נבחנו היעד במסגרת
כשירות בבוחן שוטרים 4000
בוחן בראור, בוחן הכולל
מקצועי. בידע ובוחן קליעה

הושקעו 2000 בשנת גם
חינוך, בסדרות רבים תקציבים
בפעילות הסברה, בכינוסי
הארץ ולידיעת האזרח לזכויות
ומגוונות רבות ובפעילויות
ההווי בתחום נוספות

והתרבות.

|£ אנוש משאבי
מג"ב טירוני מגמת המשיכה זו בשנה

וכיום במג"ב, הסד"כ ירידת
ירידה הייתה השנה וקבע). (חובה שוטרים 7000 החיל מונה
מחדש מהארגון ישירה כתוצאה השוטרים, במצבת 4.80/0 של
באיו"ש תקנים ומקיצוץ בעורף) הרב"שים (ביטול הכפרי במגזר
מערך את חייבו המשמעותיים הארגוניים השינויים ובאזח"ע.
עשרות פיטורי עם 2000 בשנת להתמודד האנוש משאבי
(רב"שים) רבים שוטרים של יציאתם ועם (רב"שים) שוטרים
תקדים חסר להיקף אמ"ש מחלקת נערכה כן, כמו לגמלאות.
חדשים שוטרים במיון וכן ובשיכוצו, בניודו אדם, כוח בוויסות
זו בשנה משמעתי. ל ובטיפ והכשרות קורסים בתכנון ובגיוסם,
מג"ב. שוטרי כלל סווגו ובהתאם וקבע, חובה רמ"מ הופקו

סינון על וכן במג"ב, האדם כוח איכות שיפור על דגש ניתן
השונים לקורסים המועמדים איכות העלאת הטירונים, של איכותי
ועוד. קב"אות עפ"י קורסים פיזור קריטריונים, שדרוג לאחר
בבקו"מ, גיוס) לפני (תלמידים למשל"בים המיועד מג"ב, ביתן

האלפיים. לשנות והותאם חודש,



סטטיסטיים לוחות
זץוווווךך 7*11ו1יוי*י 1111 וידלל ךיי"ייייי 31113י ךי רווזי לדת

שנה

אוכלוסייה

(באלפים)

(1)

רכב כלי

באלפים)

(1)

חקירה תיקי

תאונותסה"כ

דרכים

דוחות

תנועה
בביקורת

גבולות

מבצעים

(5)

תיקים

פליליים

תיקי

איתביעה

19864,331.3819.1227,209(2)(2)14,576804,7875,1 12,957351

19874,406.5882.0244,754(2)(2)14,9181,157,0885,788,294458

19884.476.8952.8258.908(2)(2)15,5174,838,290727,4692,595

19894,559.6983.8265,498(2)(2)16,204825,9385,648,0902,641

19904,821.71,015.4252,374(2)(2)17,503609,2615,653,2431,999

19915,058.81,075.5265,840(2)(2)19,520760,4484,911,2611,323

19925,195.91,175.9308,213(2)(2)22,166897,5096,884,1532,052

19935,327.61,261.0295,164(3) 88,183383,34721,8321,070,7106,714,4152,913

19945,471.51,373.1282,188103,106385,29419,993998,4378,569,6042,381

19955,619.51,459.0298,610112,645411,25521,8831,247,83511,259,6242,382

19965,771.01,546.0316,970118.498435,46825,4^7(4)1,317,14912,024,0743,008

19975,900.01,621.7366,727131,131497,85825,2891,419,46312,532,0237,699

19986,037.01,680.0387,865128,570516,43525,0461,438,31713,100,2625,590

19996,1 70.01,729.0385,88499,066484,95022,9241,545,500

20006,345.01,81 7.0379,54686,369465,91519,7801,594,822

לכרם. נתוני על המנו00 אומדן חושב עבורה ,1998 לשנת פר0 (לכרם), 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)

הארצי. במסה המבצעים מחלקת ע" שהוקצו נוספים, בכוחות המחוזות תוגברו בהם אשר גדול, בהיקף מבצעים (4)

.2000 ינוארנובמבר חודשים עפי'י אומדן הם 2000 שנת של תנועה דו"חות (5)

1=

11

11



משטרתישראל

עבירות(1) קבוצת לפי חקירה קי י *"* י'* ו"'>\7י 7*ר*"י

£ שנה

חקירה התפרצויותתיקי
עסק לבתי
ודירות

עבירות

אלימות

(3)

פשיעה

חמורה

(4)

עבירות

מין

סמים
אחוז(2)סה"כ

הגילויים
שלאסחרשימוש סם החזקת

עצמית לצריכה

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

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

1993295,16429.847,87918,8427,1232,7526,8422,3452,358

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

2000379,54633.953,78935,1858,9354,05712,0862,5177,109

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 0חיסה, שוד, מגונה, ומעשה אונס לרצח, וניסיון רצח כולל: (4)

בסחר. או בשימוש ונכללה נפרדת כעבירה סווגה לא אלה בשנים (5)

רכב מתוך וגניבות רכב גניבות :3 מסי לוח

שנה

רכב גניבות

סה"כ
מזה:

פרסי רכב
רכב כלי

שנמצאו

רכב כלי אחוז

שנמצאו

רכב מתוך גניבות

רכב חלקי וגניבת

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

200030,94419,7779,48130.653,979



ויליליימ רז/\\ריוז ■£ חחי לוח

שנה

 מעצרים

סה"כ

מעצרי מזה

קטינים
סדר
ציבורי

ח"

אדם

גוף

מרמהרכושסמיםהאדם

שאר

עבירות

199138,6103,6045,2536055,095£,92614,1 191,2003,412

199240,5183,5566,1485625,61 18,60116,0331,2282,335

199344,8423,8027,0666065,42010,15416,9861,4923,118

199444,0294,2667,0188205,91 79,60615,8211,2393,608

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

200042,5724,4067,2768947,2894,71314,3258377,238

י אלימות :5 מסי לוח

שנה

סה"כ  וחבלותתיקים איומיםתקיפות

תיקים

פליליים

תיקי

איתביעה

תיקיםסה"כ

פליליים

תיקי

איתביעה

תיקיםסה"כ

פליליים

תיקי

איתביעה

סה"כ

199714,0236,03420,0579,2711,85611,1272,8382,1604,998

19981 7,5304,67222,20210,8791,25712,1364,0551,5035,558

199919,0153,52522,54011,33795212,2894,6631,0915,754

200018,6122,83621,44810,86756811,4354,6518635,514

בלבד העיקריות העבירות שתי הוצגו העבירות בפירוס הערה:

2000  ומין גיל לפי סמים עברייני ;6 מסי לוח

עבירה

עבריינים

סה"כ

מיןגיל

22+ 2118 נקבה1712 זכר

בסמים 8,5077322,0595,7147,556951שימוש

סמים וייבוא ייצוא 2,1073064191,3811,924183סחר,

סמים והפקת ייצור 363314628632043גידול,

עצמית לצריכה שלא סם 6,8752741,1755,4236,221654החזקת

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה במשך אחת פעם נספר עבריין



/
משטרתישראל

ועבריינים עבירות :7 מסי לוח

העבירה סוג

חקירה עבר"ניםתיקי

הכל סך

תיקים

תיקים

גלויים

אחוז

סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

הציבורי הסדר כלפי
התאגדות או 11210190.24999148התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה /100/777100,0437

ברחוב והפרעה 82270986.31קסטה 141,5171,631

גבול 3,9622,22556.21171,3301,447הסגת

ציבור עובד 7457.133הכשלת

20,42715,44575.642512,51612,941איומים

המשפ0 לנחלת הנוגעות 7,8196,28080.32053,2353,440עבירות

והימורים 98890091.1151,3021,317מוחקים

הדת 60915.061016כלפי

1247762.1149149שוחד

המשפחה 15310669.3111111כלפי

דרך חסימת רעש, 27919369.210212222מטרד,

הביטחון שירות 22940.9189כלפי

ציוד  הביטחון 704361.44747כלפי

והכשלתו שוטר 4,5034,14792.12843,1833,467תקיפת

חמורות בנסיבות שוטר 32029592.299365464תקיפת

תקין בחירות במהלך 11763.62626הפרעות

הציבורי הסדר נגד 6,1903,64758.93352,7293,064אחר/עבירה

הציבורי הסדר כלפי הכל 45,87634,20474.61,66426,84528,509סך

אדם חיי כלפי
14810168.76143149רצח

לרצח 1206554.249498ניסיון

151386.722224הריגה

תייד  ברשלנות מוות 513466.78383גרימת

והריגה רצח 481122.91910איומי

לאומני אבנים 1224637.7167793יידוי



המשר  ועבריינים עבירות :7 מסי לוח

העבירה סוג

אדם ח" כלפי אחרות אחר/עבירות

חקירה עבר"ניםתיקי
הכל 0ך

תיקים

3,996

תיקים

גלויים

342

אחוז

גילויים

8.6

צעירים

225

מבוגרים

309534

אדם ח" כלפי הכל 4,50061213.6254737991סך

האדם גוף כלפי
חמורה גופנית 14,57512,91088.627912,84713,126חבלה

ציבור עובד 1,08194887.745857902תקיפת

ציבור) עובד (למעס 14,39910,02469.692710,98111,908תקיפה

פלילית ופחזנות 1,5081,01767.443944987רשלנות

שווא ומאסר כפייה 52639575.114410424חסיפה,

תבערה בקבוק 25832.0123השלכת

צמיגים 14321.455הבערת

מחסום 753952.0124254הקמת

! . אח

האדם גוף כלפי הכל 32,20325,34478.71,32126,08827,409סך

מין
באיומים או בכוח 68251275.11242504אונס

כחוק שלא ובעילה 33025577.378193271אונס

הסבע כדרך שלא 3266.7123עבירות

בכוח מגונה 2,1051,27860.71849991,183מעשה

בכוח שלא מגונה 1928544.365763מעשה

בפומבי מגונה 59334958.99230239מעשה

מין מחלות 8562.544הפצת

מינית 14410774.38989ה0רדה

מין עבירות הכל 4,0572,59363.93352,0212,356סך

סמים
מסוכנים בסמים 1שימוש 2,08610,60687.8734

ו

7,7738,507

סמים וייבוא ייצוא 2,51סחר, 72,1 1283.93071,8002,107

מסוכנים סמים והפקת ייצור 36927875.331332363גידול,

11

פ
ר)



משטרתישר

£ ררז1ו1ר  ת\רריירירו 1\רירות די חח' 7*וח

העבירה סוג

עצמית לצריכה שלא סם החזקת

חקירה עבר"ניםתיקי

הכל סך

תיקים

7,109

תיקים

גלויים

6,141

אחוז

גילויים

86.4

צעירים

277

מבוגרים

6,598

סה"כ

6,875

סמים עבירות הכל 22,08119,13786.61,34916,50317,852סך

מוסר
לזנות 443988.69595םרםרות

זנות למעשה 211885.72424שידול

בזנות לעסוק 171482.422022שידול

אחזקתו או בושת בית 31529994.92548550ניהול

ושידולם קסינים 11100.011פיתוי

תועבה דברי 1010100.01111פרסום

בזנות לעסוק אדם 11100.022הבאת

בזנות לעסוק אדם בבני 33100.055סחר

מוסר עבירות 45239778.44706710סה"כ

רכוש
חמורות בנסיבות 86341948.6118456574שוד

נשק) (בלי 91932535.491273364שוד

גניבה לשם 30611136.3255378תקיפה

89665773.3201628829סחיסה

למוסד או עסק לבית 23,7452,2749.65391,3121,851התפרצות

דירה לבית 30,0442,3277.72201,0631,283התפרצות

פריצה כלי 50052888.040269309החזקת

ציבור עובד עי'י 481837.511819גניבה

וסוכנים עובדים ע"י 72346163.812553565גניבה

רשות ללא ברכב 29שימוש 1292,1097.26001,1621,762

רכב מתוך 47גניבה 9722,9796.24641,3501,814

אופניים 3.6921403.8264470גניבת

2,5271094.334043כ"סות

אחרות 60,0258,44914.16005,31גניבות 75,917

גנוב רכוש 48142387.940366406קבלת



הח11ו  ועררייוית עבירות :7 מתי לוח

העבירה סוג

גנוב רכוש החזקת

חקירה עברייניםתיקי
הכל סך

תיקים

2,903

תיקים

גלויים

2,307

אחוז

גילויים

79.5

צעירים

96

מבוגרים

1,259

סה"כ

1,355

2,70855920.6151522673הצתה

בזדון לרכוש נזק 30,4967,29523.951גרימת 14,3724,883

גניבה לשם 211466.7246שונוםות

ארנקים 98425225.6163652חטיפת

רכב חלקי 6,00792715.4801,0791,159גניבת

חקלאיות 1,9463411גניבות 7.514425439

לאומני רקע על 26726.933הצתה

פשע ביצוע לשם נוזויין הנמצא 11100.0עבריין

ברכוש הקשורות עבירות 763647.423638שאר

רכוש כלפי עבירות הכל 247,14233,07213.43,85220,64024,492סך

מרמה
ובולים כסף זיוף

/

4199021.54

. יו

8387

והפצתם מסמכים 5,0802,22143.7381,7231,761זיוף

ועושק 4,6291,53633.2351,1881,223מרמה

כיסוי ללא שיק 29313245.1102102משיכת

מרמה עבירות 99467768.136520556אחר/שאר

מרמה עבירות הכל 011,4154,65640.81133,6163,729ך

כלכליות עבירות
כלכלי 171164.71111פיקוח

1פיסקליות

עבירות 3266.744אחר/שאר

רוחני קניין 41432578.58327335עבירות

כלכליות עבירות 43533877.78342350סה"כ

מינהליות עבירות
(2) אחר עירוניים, עזר חוקי

מינהליות עבירות הכל 6,5576,17694.253110,45610,987סך



ל א ר ש משטרת

ר  ועבריינים עבירות :7 מסי לוח

העבירה סוג

רישוי
נפץ וחומרי תחמושת נשק,

חקירה עברייניםתיקי

הכל סך

תיקים

69

תיקים

גלויים

51

אחוז

גילויים

73.9

צעירים

2

מבוגרים

59

סה"כ

61

וסלוויזיה 4218119.2147589רדיו

ועסקים תעשיות 867283.75555מלאכות,

332369.761824תעבורה

ציבוריים ושעשועים 2עינוגים

825061.016465אחר

רישוי עבירות הכל 69327740.023670294סך

עבירות 4,1351,91446.21161,6891,805שאר

(3) עבירות הכל 379,546128,72033.99,570109,914119,484סך

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם נספר עבר"ן (1)

ומסיעים. מלינים מעסיקים, נגד עבירות כולל בישראל, חוקית בלתי שה"ר בגין עבירות הגדול רובן (2)

המינה. ביטחון כלפי עבירות כולל (3)

2000  התאונה סיבת לפי תאומתדרכים :8 מסי לוח

(1 התאונה) אחוזקטלניותאחוזסה"כסיבת

מנתיב 2,3991ס0יה 1.47116.1

רווח שמירת 2,25510.8204.5אי

לרכב קדימה זכות מתן 2,11210.1143.2אי

לרמזור ציות 2,0669.9163.6אי

עצור לתמרור ציות 1,8078.651.1אי

לרכב קדימה זכות לתמרור ציות 1,7908.551.1אי

נכונה לא 1,6207.7112.5פנייה

1,0204.97015.8מהירות

רגל הולך 1,0014.86715.2התנהגות

רגל להולך קדימה זכות מתן 9364.5245.4אי

הסיבות כל 3,95318.913931.4שאר

20,959100.0442100.0סה"כ

אחת. מסיבה יותר להיות יכולה שבתאונה מאחר התאונות, למספר שווה אינו הסיבות מספר (1)



גיל קבוצות ולפי חומרה לפי דרכים בתאונות נהגים מעורבות :9 מסי לוח
1999 לעומת 2000 בשנת

סה"כקבוצות

שינוי %

קלותקשותקטלניות
19992000199920001999200019992000גיל

015244795.812561839

161098224.83014169266

1733828715.1434946285238

18204,0733,53413.25165;763433,6463,126

21235,0343,92722.067794763484,4913,500

243313,46411,49814.62121691,1331,07812,1 1910,251

34438,0266,68916.71 18112;066067,2025,971

44536,3825,21018.48893^954635,7994,654

54632,8662,49512.94239:442262,5802,230

64731,2511,1736.21927981041,1341,042

74+46941311.9864535416372

הכל 42,03635,35515.96135953,6413,27137,78231,489סך

(1

11

מנועי. לא ורכב אופניים רוכבי כולל לא הערה:

דרכים תאונות נפגעי :10 מסי לות
2000  פגיעה וחומרת עיקריים נפגעים סוגי לפי

הנפגע סוג

קשההרוגיםנפגעים קלפצועיכ כצועים

קשישילדסה"כקשישילדסה"כקשישילדסה"כקשישילדסה"כ

רגל 3,38788879316934698982582482,320596476הולך

מכונית 17,563964612011172815016,7157585נהג

במכונית 14,7793,2355701001587221056213,9572,315500נוסע

אופנוע 2,7258314211309142,374626נהג

אופנוע 2391104003310202100נוסע

אופניים 4153369036;!473146572026117רוכב

ומעלה 64 מגיל  קשיש ,15 גיל עד  ילד *



^ ]ל ל א ר ש י  ת ר ט ש מ

חחחל רו"רח וחוחרחה התאונה סונ לפי דרכים תאונות :11 מסי לוח

"כ
התאונה סוג

קלהקטלנית : סה"כקשה
אחוזסה"כאחוזסה"כאחוזסה"כאחוזסה"כ

רגל בהולך 1655.386427.82,08466.93,113100.0פגיעה

צד אל חזית 68.75876.18,98793.29,642100.0התנגש

באחור חזית 22.91525.92,40693.32,580100.0התנגש

בצד צד 121.0705.71,14193.31,223100.0התנגש

בחזית חזית 566.61501התנגש 7.863975.6845100.0

שנעצר רכב עם 0.00.04100.04100.0התנגש

חונה רכב עם 63.62716.113580.4168100.0התנגש

דומם עצם עם 222.613816.567580.8835100.0התנגש

מהכביש 63.42916.514180.11ירידה 76100.0

577.720427.647964.7740100.0התהפכות

1.72316.211883.1142100.0החלקה

ברכב בנוסע 0.02735.15064.977100.0פגיעה

נע מרכב 12.52357.51640.040100.0נפילה

0.00.03100.03100.0שריפה

1.71510.113389.3149100.0אחר

חזית אחור 0.00.014100.014100.0התנגשות

צד אחור 0.0111.1888.99100.0התנגשות

חיים בבעל 17.7430.8861.513100.0התנגשות

רכב של ממסען 0.0114.3685.77100.0פגיעה

תאונות הכל 4182.12,31511.71סך 7,04786.219,780100.0



ישראל משטרת
מה"דוקח"ר

ומורשת חינוך מדור
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