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משטרת� של  השנתי  הדו"ח 
ישראל לשנת 2005 מציג מידע 
מגוון אודות פעילות המשטרה, 
ומשקף את מורכבות האתגרים, 

שעמדנו בפניהם בשנה זו. 
בשנת 2005 מוקדה תשומת 
הלב הארגונית של המשטרה 
הממשלה  החלטת  במימוש 
באיחוד  ההתנתקות,  בנושא 
עם  ובהתמודדות  המודיעין  אגף  עם  החקירות  אגף 

משבר תקציב עמוק, שנקלעה אליו המשטרה.

ההיערכות למשימת ההתנתקות וביצועה היו לפעולות 
כי  ספק,  אין  ומחוזות.  אגפים  חובקת  היקף,  רחבות 
תרם  המשימה,  בוצעה  שבו  והמכובד,  הראוי  האופן 
של  מעמדה  ולביסוס  במדינה,  החוק  שלטון  לחיזוק 
המשטרה. משימה זו השאירה אחריה שובל ארוך של 
היסודית,  ההכנה  חשיבות  ביניהן  ארגוניות,  תובנות 

ההידברות ושיתוף הפעולה הבין�ארגוני. 
במטרה לשדרג את יכולת ההתמודדות של המשטרה 
הציבורי,  הסדר  ועם  הפליליים  הייחוס  תרחישי  עם 
חטיבות,  במסגרות  והחקירות  המודיעין  אורגנו 
מחלקת  ושל  נוער  מחלקת  של  מחדש  ארגון  בוצע 
באלימות,  לטיפול  לאומית  תכנית  גובשה  התביעות, 
כוחות  הוקמו  חדשות,  טכנולוגיות  מערכות  הוכנסו 
יחידה  הוקמה  הפשיעה,  בארגוני  למלחמה  משימה 
שודרג  הימ"רים,  מבנה  נבחן  הרכב,  בגניבות  לטיפול 
מערך האיסוף, הוקם מודל פעולה עם רשות המיסים, 

קודמו יוזמות חקיקה ותכנית להגנת עדים ועוד. 
בשל הגירעון בתקציב משטרת�ישראל (כ� 560 מיליון 
לשם  עצמה.  את  לקיים  שקל), התקשתה המשטרה 
איזון המצב הוחלט לנקוט פעולות ריסון, ביניהן הקפאת 
גיוסים ופרויקטים וביצוע תהליכי התייעלות שונים. יחד 
עם פעולות אלו ניתן לציין את החלטת ראש הממשלה 

לביטול קיצוץ כוח האדם והאמצעים במסגרת תכנית 
שנת  בסוף  האוצר  משרד  עם  שסוכמה  ההבראה, 
שאיפשרה  תקציב,  תוספת  ומתן  הקודמת,  העבודה 
תהליכי  קידום  לקראת  מהגירעון  להיחלץ  למשטרה 

פיתוח וצמיחה כבר בתחילת 2006.

לצד כיוונים אלו המשיכה המשטרה לפעול במישורים 
רבים נוספים, שקצרה היריעה מלהרחיבם. המרכזיים 
שבהם � הקמת מעברים ב"עוטף ירושלים", תכנית 
חוקי  לאכיפת  יחידה  הקמת  הבית,  הר  להגנת 
הבנייה, מימוש תכנית אסטרטגית בתחום המלחמה 
בתאונות�הדרכים, הקמת תחנות משטרה באום אל 
ובראש פינה, ארגון מחדש של מרחב שמשון,  פחם 

והעברת בית�מעצר קישון לשב"ס.

בתחום  נרשמה  החיובית, אשר  לציון המגמה  ראויה 
תאונות�הדרכים. הנתונים מלמדים על ירידה של 6.9% 

בסך כל התאונות ושל� 9.4% במספר ההרוגים. 

משטרת�ישראל  את  תחייב  הישראלית  המציאות 
לעמוד גם בשנת 2006 בחזית העשייה. שני היעדים 
הציבורית  המחויבות  במוקד  יעמדו  אשר  המרכזיים, 
של משטרת�ישראל בשנה זו הם המלחמה בפשיעה 
המשטרה  תפעל  בבד,  בד  לציבור.  השירות  ושיפור 
העשייה  ליבת  שהן  השטח,  יחידות  להעצמת 
תהליך  רצוף  באופן  יתבצע  במקביל,  המשטרתית. 
בקרה אחר יישום היעדים. מערכת המנה"ל (מדידה, 
המרכזית  המערכת  תהא  למפקד)  והערכה  ניהול 

אשר תתמוך בכך. 

העמידה באתגרים הרבים והמורכבים, הניצבים בפני 
משטרת�ישראל, אפשרית בזכות שוטרים ומתנדבים, 
ובתושייה,  לב  באומץ  קץ,  אין  במסירות  הפועלים 
וארגונים  מקומיות  רשויות  ראשי  מצטרפים  ואליהם 

רבים, השותפים למאמץ. על כך תודה והערכה רבה.

רבניצב משה קראדי
המפקח הכללי

פעולות רחבות היקף
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תחומי אחריות, תפקידים ומבנה ארגוני

ייעודה של משטרתישראל
ותחומי אחריותה

שהוענקו  הסמכויות  על�פי  פועלת  משטרת�ישראל 
חדש), תשל"א  (נוסח  בפקודת המשטרה  שוטר  לכל 
מופקדת  זו,  במסגרת  נוספות.  ובחקיקות   1971
המשטרה על ביצוע התפקידים והמשימות בתחומים 

שלהלן:

בטחון הפנים
לבצע  מנסים  שאותם  חבלניים,  פיגועים  מניעת   •
סיורים,  באמצעות  וסיכולם,  עוינים,  ארגונים 
להגברת  הסברה  ופעולות  חיפושים  סריקות, 

עירנות הציבור.
טיפול בקריאות אזרחים להימצאותם של חפצים   •

חשודים, בדיקת החפצים ופירוק מטענים.
טיפול בפיגועים חבלניים � חילוץ נפגעים ופינויים,   •
סריקות אחר מטענים נוספים, הרחקת סקרנים, 
צדדיות, מעצר חשודים  לדרכים  הכוונת התנועה 

ועוד.
המקומיות  במועצות  בערים,  השמירה  הסדרת   •

וביישובים שבמגזר החקלאי.
ארגון מתנדבי המשמר האזרחי לתפקידי שמירה   •

ואבטחה, בזמן שגרה ובעת חירום.
אחריות לאבטחת מוסדות החינוך.  •

שמירה על הסדר הציבורי
חוק  הפרות  של  בנושאים  אזרחים  בפניות  טיפול   •

וסדר.
חוקיות  בלתי  בהתקהלויות  בהפגנות,  טיפול   •

ובבריונות.
בתי� לפתיחת  ותנאים  הגבלות  קביעת   � רישוי   •

עסק ובתי�שעשועים, ופיקוח על ביצוע ההגבלות 
והתנאים.

עצורים  ליווי  בבתי�מעצר,  בעצורים  טיפול   •
המובאים לבתי�משפט ושמירה עליהם.

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

ציבור, בנציגויות זרות ובמקומות נוספים.

מבצעי אבטחה ושמירת הסדר באירועים ממלכתיים.  •
אבטחת מתקנים בעלי חשיבות ממלכתית, לרבות   •

נמלי ים ונמלי אוויר.

לוחמה בפשיעה
חקירת פשעים, גילוי העבריינים והבאתם לדין.  •

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

על  לשמירה  הציבור  הדרכת   � פשעים  מניעת   •
על  המקשים  אמצעים,  ולנקיטת  למיגונו  רכושו, 

ביצוע עבירות.

תנועה
הזרמת התנועה והכוונתה.  •

אכיפת דיני תעבורה.  •
חקירת תאונות�דרכים והבאת עברייני תנועה לדין.  •

בתי�הספר)  תלמידי  (ובמיוחד  הציבור  הדרכת   •
בנושא בטיחות בדרכים.

השתתפות בתהליך קבלת החלטות בתכנון כבישים   •
ובסלילתם, הצבת תמרורים ורמזורים, לשם הגברת 

הבטיחות בדרכים והזרמת התנועה.

המבנה הארגוני של משטרתישראל
הכללי.  המפקח  עומד  משטרת�ישראל  בראש 
משטרת�ישראל  ניהול  על  אחראי  הכללי  המפקח 
מכוח החוק והתקנות, ובהתאם למדיניות, הנקבעת 

על�ידי השר לבטחון הפנים.

למפקח הכללי כפופות היחידות הבאות:
מנחה  מקצועי  כמטה  משמש   � הארצי  המטה 
כפופות  הארצי  למטה  משטרת�ישראל.  לזרועות 
יחידות  לכל  שירותים  הנותנות  שירותים,  יחידות  גם 

המשטרה.
על  מופקדים   � והתחנות  המרחבים  המחוזות, 
בתחומיהם  ומשימותיה  המשטרה  תפקידי  ביצוע 

הטריטוריאליים.
משמר�הגבול � מאורגן כחיל ופועל ביחידות נפרדות 

הכפופות למחוז.
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המטה הארצי  המבנה הארגוני
ותחומי האחריות

באמצעות  פועל  משטרת�ישראל  של  הארצי  המטה 
שבעה אגפים, שני מינהלים ושמונה יחידות על�אגפיות.

אגף מבצעים (אג"מ)
לבין  המטה  בין  התיאום  על  אחראי  המבצעים  אגף 
היחידות והכוחות ועל הפעלתם במשימות המשטרה 
מניעת  הציבורי,  הסדר  ושמירת  השיטור  בתחום 
עבירות, שמירה על בטחון הנפש והרכוש, שמירה על 
בטחון הפנים, מניעת פיגועים, שמירה על אסירים ועל 

עצורים ואבטחתם. 
באגף ארבע מחלקות ושלוש יחידות � מחלקת סיור 
ושיטור, מחלקת מבצעים, מחלקת חבלה, מחלקת 
גניבות רכב  יחידה ארצית לטיפול בתופעת  אבטחה, 

(אתג"ר), היחידה האווירית ויחידת משא ומתן.

אגף חקירות ומודיעין (אח"מ)
ולמודיעין אוחד במהלך שנת 2005.  האגף לחקירות 
האגף אחראי על חיזוק יכולות התמודדות המשטרה 
ופיתוחן,  הציבורי  והסדר  בפשיעה  הלחימה  בתחומי 
וקביעת סדר העדיפות הארגוני, לשם שמירת בטחון 
של  האישי  הביטחון  רמת  העלאת  והרכוש,  הנפש 

הציבור ושיפור איכות חיי התושבים במדינת�ישראל.
באגף לחקירות ולמודיעין(אח"מ) מטה אח"מ, שלוש 
חטיבות (מודיעין, חקירות וזיהוי פלילי) וארבע יחידות 

ארציות: יאח"ה, יאחב"ל, יאל"כ ואתג"ר.
מטה אח"מ כולל את ר' המטה, שתחת אחריותו מדור 
ומדור  אמ"ש  מחשוב  ולוגיסטיקה,מדור  תקציבים 
אח"מ,  הכשרות  מרכז  על  (האחראי  והדרכה  ותו"ל 
אג"ת,ייעוץ  חוליות  וכן   (2005 שנת  במהלך  שהוקם 

לעניני חקיקה ופיקוח ובקרה .
לחטיבת המודיעין אחריות מקצועית להפעלת מערכי 
המודיעין) איסוף, בילוש, מעקב טכני, האזנות סתר, 
ונושאי  וחילוט  הון  הלבנת  והערכה,  מחקר  עיקוב, 
מערך  שבשימוש  הטקטית,  המבצעית  הטכנולוגיה 

האיסוף).
בתחומי  הכוח  בבניין  עוסקת  החקירות  חטיבת 
משנה  בחקיקת  בחקיקה,  והנוער,  החקירות 
ובהתוויית נהלי עבודה בתחומים אלו, בסיוע חקירתי 

העבירות  נפגעי  מערך  בהפעלת  השטח,  לגורמי 
החקירות  חטיבת  הפלילי.  המידע  בסיס  ובהפעלת 
בתחומי  המדורים  ואת  הנוער  מחלקת  את  כוללת 
והמידע  העבירות  נפגעי  חקירתי,  הסיוע  החקירות, 
הפלילי. בחטיבת החקירות גם שתי יחידות מבצעיות 
� היחידה הארצית לחקירת סוהרים והיחידה הארצית 

לעבירות הקניין הרוחני.
במסגרת עצמאות התביעה הוקמה מחלקת תביעות 
ובאחריותה  אח"מ,  לר'  ישירות  הכפופה  באח"מ, 
התוכן  בהיבט  המשטרתית  התביעה  הפעלת 
המקצועי�משפטי ובהיבט הניהולי, וכן יישום מדיניות 

התביעה הכללית. 
בשיטות  ראיות  בהפקת  עוסקת  פלילי  זיהוי  חטיבת 
חוות  ובהכנת  חקירה  בתיקי  וטכנולוגיות  מדעיות 
עוסקת  בנוסף,  בתי�המשפט.  עבור  מומחה  דעת 
לקידום  מדעיים  כלים  בבניית  הפלילי  הזיהוי  חטיבת 
הפשיעה  מגמות  עם  להתמודדות  המשטרה  יכולת 
ולמתן הכשרה מקצועית של אנשי המערך. בתחום 
מחלקת  (מז"פ),  פלילי  זיהוי  מעבדות   � אחריותה 

סיוע מרחבי ומדור פסיכולוגיה התנהגותית.
עוסקת  (יאח"ה)  הונאה  לחקירות  הארצית  היחידה 
הונאה  עבירות  בגילוי  הונאה,  עבירות  בחשיפת 
כבדי  ציבוריים  בנושאים  טווח  וארוכות  איכותיות 
על�פי  מוסמכת  אחרת  רשות  אין  אשר  משקל, 
מפלג  מודיעין,  מפלג  ביחידה  ובחקירתן.  לחקרן  דין 
חקירות, מפלג חקירת עבירות מחשב ושתי שלוחות 

(בצפון הארץ ובדרומה).
(יאחב"ל)  בינלאומיות  לחקירות  הארצית  היחידה 
ארגוני  בתופעת  הלאומי  המאבק  את  מובילה 
בזווית הפעילות  והפשע המאורגן הבינלאומי  הפשע 
בתיקי  טיפול  על  דגש  ניתן  בעבודתה  הישראלית. 
ביטחוניים  ובתיקים  ציבורית  חשיבות  בעלי  חקירה 
חמורים, בשיתוף פעולה עם משטרות מרחבי העולם. 

לרשות היחידה זרוע חשיפה וזרוע חקירות.
היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית מובילה 
פשיעה  של  תופעות  לצמצום  מערכתי  כלל  מאבק 
כלכלית, במטרה ליצור שינוי ערכי ביחס של החברה 
בטיפול  היחידה מתמחה  הציבורית.  לקופה  בישראל 
זרוע   � זרועות  ובה שתי  כלכלית,  פשיעה  בתופעות 

ביטוח לאומי וזרוע מקרקעין.
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יחידת אתג"ר הוקמה מחדש בסוף שנת 2005 לשם 
ע"י  במדינת�ישראל,  הרכב  גניבות  תופעות  צמצום 
לדין.  והעמדתם  עבריינים  תפיסת  גניבות,  מניעת 
מפלג  מודיעין,  מפלג   � מפלגים  שלושה  ביחידה 

חקירות ומפלג מבצעים.

אגף התנועה (את"ן)
אגף התנועה אחראי על מערך התנועה, על קביעת 
עליו.  הפיקוח  ועל  הנחייתו  על  להפעלתו,  המדיניות 
את  ולצמצם  התנועה  את  להסדיר  האגף  תפקיד 
מספר תאונות�הדרכים, בין היתר, באמצעות חקירת 

התאונות והבאת עברייני התנועה לדין.
באגף שתי מחלקות (מחלקת תכנון ופיתוח ומחלקת 

תנועה) ומערך תנועה ארצי (מתנ"א).

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

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

ייצוג המשטרה במוסדות תכנון ממלכתיים בנושאים   •
הקשורים למשטרת�ישראל (בתיאום עם המשרד 

לבטחון הפנים).
מאגרי  וארגון  לעתיד  ותכניות  יעדים  מגמות,  ריכוז   •

נתונים ומודלים לתכנון לטווח קצר ולטווח ארוך.
רב� עבודה  ותכנית  שנתית  עבודה  תכנית  הכנת   •
המשאבים  בהקצאת  העדיפויות  וקביעת  שנתית, 

למימוש התכניות.
הנחיית התכנון התקציבי בתיאום עם האגף לתכנון,   •

לתקצוב ולבקרה במשרד לבטחון הפנים.
(כולל  אחרים  ואמצעים  רכב  כוח�אדם,  ארגון   •

התקנים שלהם) והקצאתם.
ליחידות  אוטומטי  נתונים  לעיבוד  שירות  מתן   •

המשטרה ולגורמים מאושרים.
תחזוקת מערך הקשר.  •

פיתוח טכנולוגי.  •
כתיבת הוראות המשטרה ופקודות המטה�הארצי,   •

עדכונן ופרסומן.
באגף מחלקה אחת (מחלקת תקינה וארגון) מינהל 
ביצועים  לחקר  היחידה  יחידות:  וארבע  טכנולוגיות 
היחידה  אסטרטגי,  לתכנון  היחידה  וסטטיסטיקה, 

לתכנון תקציבי והיחידה לפרסום פקודות המשטרה.

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

גיוס מועמדים למשטרת�ישראל ושיבוצם (בהתאם   •
לכישוריהם ובהתאם לצורכי המשטרה).

ניהול כוח האדם במשטרת�ישראל, שיבוצו, קידומו   •
ופיתוחו וטיפול בנושאי פרט.

טיפול ברווחת השוטרים וגמלאי משטרת�ישראל.  •
ופיקוח  וההשתלמויות  העיון  ימי  הקורסים,  תכנון   •

עליהם.
תכנון הכשרת השוטרים (כולל במסגרות אוניברסיטאיות   •
ובמסגרות להעמקת ההשכלה) ופיקוח על הכשרתם זו.
אימון השוטרים בשימוש בנשק ובהקניית כושר מבצעי.  •

אחריות על המערך הרפואי במשטרת�ישראל.  •
אחריות על שירותי הדת במשטרת�ישראל.  •

פרט,  מחלקת  סגל,  מחלקת  מחלקות:  שש  באגף 
אדם,  כוח  תכנון  מחלקת  וחינוך,  הדרכה  מחלקת 
מחלקת משטר ומשמעת ומחלקת מדעי ההתנהגות. 
כמו כן כפופים לראש אמ"ש יחידת קצין רפואה ראשי, 
מיוחדים  ולתפקידים  שכר  לנושאי  אמ"ש  ראש  עוזר 
מופעלים  האגף  במסגרת  משטרת�ישראל.  ורבנות 

המכללה לקצינים בכירים והמרכז ללימודי משטרה.

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

בטחון  בנושאי  המשטרה  לעזרת  מתנדבים  ארגון   •
המתנדבים  הדרכת  פשיעה,  ומניעת  הפנים 

והפעלתם.
פיתוח שותפויות בין המשטרה לבין רשויות מקומיות   •
וארגונים באמצעות מרכזי שיטור קהילתיים ברחבי 

הארץ.
בנושאי  עזרי הסברה שונים  ופרסום  יזומה  דוברות   •
הפעלת  וכן  פשיעה  ומניעת  למשטרה  התנדבות 

אתר האינטרנט של המשטרה.
באגף שלוש מחלקות: מחלקת מתנדבים, המחלקה 

לשיטור קהילתי והמחלקה לתקשורת.

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

ארגון השירותים הלוגיסטיים לכל יחידות משטרת�  •
ישראל ופיקוח עליהם.
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ניהול מערך האפסניה והרכש של משטרת�ישראל.  •
המזון  אספקת  לרבות  הכלכלה,  שירותי  ארגון   •

ופיקוח על הכנתו ועל הגשתו.
ניהול צי הרכב המשטרתי ואחזקתו.  •

נקיטת  לרבות  משטרת�ישראל,  מבני  תחזוקת   •
אמצעי חיסכון ושיפור תשתיות.

באגף חמש מחלקות ויחידה אחת: מחלקת אספקה, 
רכישות  מחלקת  בינוי,  מחלקת  תחבורה,  מחלקת 
לתכנון  והיחידה  המטה,  שירותי  מחלקת  ומכירות, 

לוגיסטי.

יחידות מטה עלאגפיות
הכפופות למפכ"ל /סמפכ"ל

מינהלת ההגירה � מנהלת ההגירה, שהוקמה עפ"י   •
החלטת ממשלה במהלך שנת 2002, אחראית על 
צמצום מהגרי העבודה השוהים בארץ שלא כחוק, על 
אכיפת חוקי העסקה ועל  חשיפת עבירות מעטפת 

(סחר בנשים, זיוף).

שנת  במהלך  הוקמה   � השירות  שיפור  מינהלת   •
2002. ייעודה � להניע את יחידות משטרת�ישראל 

למתן שירות איכותי לציבור.
של  בקובלנות  טיפול   � הציבור  לתלונות  היחידה   •

הציבור נגד אנשי משטרה.
כל הפעולות הכספיות  ניהול   � חשבות המשטרה   •
התקציב  במסגרת  וביצוען  משטרת�ישראל  של 

המאושר.
הבכיר  ולפיקוד  למפכ"ל  יעוץ   � הדוברות  מערך   •
בנושאי הסברה וקשרי עבודה עם אמצעי התקשורת 
במחוזות  הדוברות  למערך  מקצועית  הנחיה  ומתן 

ובאגפים.
ייצוג   � (יועמ"ש)  למשטרה  המשפטי  הייעוץ   •
שבו  משפטי,  עניין  או  הסכם  בכל  המשטרה 
לגורמי  משפטית  דעת  חוות  מתן  צד,  המשטרה 
המשטרה וטיפול בתביעות שהוגשו נגד המשטרה 

ונגד אנשי משטרה עקב מילוי תפקיד.
המשטרה  מדיניות  גיבוש   � הבטיחות  מחלקת   •
בתחום הבטיחות ויישומה בנושאי בטיחות מבצעית 

ובטיחות בעבודה.
ההוראות,  ביצוע  בחינת   � לביקורת  הארצית  היחידה   •

הפקודות והנהלים בעבודת היחידות במשטרת�ישראל.

העבודה  קשרי  תיאום   � חוץ  לקשרי  היחידה   •
ויחסי הגומלין בין משטרת�ישראל לבין משטרות 

וסוכנויות לאכיפת חוק ברחבי העולם.
בית�הדין למשמעת � שיפוט אנשי משטרה בגין   •

עבירות משמעת. 
בית�הדין לערעורים � ערכאת ערעור על בית�הדין   

למשמעת.

מחוזות המשטרה  המבנה הארגוני 
ותפקידים עיקריים

משטרת�ישראל פועלת באמצעות שישה מחוזות 
מחוז  המרכז,  מחוז  הצפון,  מחוז  טריטוריאליים: 
תל�אביב, מחוז ירושלים, מחוז הדרום ומחוז שומרון 

ויהודה (ש"י). דרגים כפופים למחוז: מרחב ותחנה.

מבנה המחוז
כפופות  ואליהם  מרחבים,  קיימים  מחוז  בכל 

התחנות:

הגליל  מרחב  חוף,  מרחב   � צפון  מחוז  בתחום   •
ומרחב העמקים.

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

בתחום מחוז ת"א � מרחב דן, מרחב ירקון, מרחב   •
(הכפופה  גלילות  ותחנת  איילון  מרחב  יפת"ח, 

ישירות למחוז).
לכיש,  מרחב  נגב,  מרחב   � דרום  מחוז  בתחום   •

מרחב שמשון ומרחב אילת.
דוד,  ציון, מרחב  ירושלים � מרחב  בתחום מחוז   •

מרחב מוריה ותחנת בית�שמש.
בתחום מחוז ש"י � מרחב חברון ומרחב שומרון,   •

תחנת מעלה�אדומים ותחנת בנימין.

תפקידי מטה המחוז
קביעת מדיניות המשטרה בתחום המחוז.  •

ביצוע תפקידי המשטרה על�ידי יחידות המשטרה   •
בתחום המחוז, פיקוח ובקרה עליהן.

תכנון מבצעים בין מרחבים או בין תחנות בתחום   •
המחוז ופיקוד עליהם.

ויסות המשאבים והאמצעים והקצאתם ליחידות   •
המשטרה בתחום המחוז. 
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תפקידי מטה המרחב
פיקוד על יחידות המרחב.  •

תל� במחוז  למעט  המשטרתית  התביעה  ניהול   •
אביב, במחוז ירושלים ובמחוז ש"י, שבהם התביעה 

בדרג מחוזי.
ועבירות  פשעים  חשיפת  מודיעין,  פעילות  ביצוע   •

בלתי מדווחות במרחב.
הסדרת נושאי כוח אדם ומינהלה ביחידות הכפופות   •

למרחב.

תפקידי התחנות
בשטח  הפנים  ובטחון  הסיור  תפקידי  כל  ביצוע   •

השיפוט של התחנה.
ביצוע תפקידי חקירות ומודיעין שבאחריות התחנה.  •

השתתפות בוועדות לשיתוף פעולה עם הקהילה ועם   •
מוסדות השלטון המקומי ברשויות המקומיות.

משמרהגבול (מג"ב)
של  מבצעית�מקצועית  זרוע  מהווה  משמר�הגבול 
המשטרה לביצוע מטלותיה בלחימה בטירור, באירועי 
פח"ע מיוחדים, בטיפול בהפרות סדר ובפיזור הפגנות.

לאבטחה  רב�תכליתי  כוח  משמש  משמר�הגבול 
מיידית  להתערבות  וניידת  מרוכזת  ועתודה  ולשיטור 

ולסיוע ליחידות המשטרה בביצוע משימותיהן.

לביטחון  המערך  על  גם  אחראי  משמר�הגבול 
להתגוננות  היישובים  מערך  ארגון  ועל  השוטף 
במגזר  חקלאי  ושוד  גניבות  מניעת  על  עצמית, 
ונמלים.  חיוניים  מתקנים  אבטחת  ועל  הכפרי 
המשטרה  ליחידות  משמר�הגבול  מסייע  כן  כמו 

בלחימתן בפשיעה בערים (למעט מחוז ש"י).
בראש משמר�הגבול עומד מפקד משמר�הגבול, 
אמ"ש,  קצין  מקצועיים:  מטה  בקציני  המסתייע 
רמ"ח ניהול, רמ"ח מבצעים ורמ"ח ישובים. משמר�

הגבול פועל באמצעות שש מפקדות אזוריות.
בנוסף נכללים במשמר�הגבול:

לביצוע  ארגונית  מסגרת   � היישובים  משמר 
במגזר  ביישובים  וביטחון  האבטחה  משימות 

הכפרי.
ולסיוע  בטירור  ללוחמה  מיוחדת  יחידה   � ימ"מ 
בפשיעה  ובלוחמה  בני�ערובה  בחילוץ  למשטרה 

החמורה.
שוטרי  הכשרת   � משמר�הגבול  הדרכה  בסיס 
משמר�הגבול בנושאי החיל ובנושאי בטחון הפנים, 

ביטחון שוטף, חבלה וכו'.
למניעת  פעילות   � ירושלים"  "עוטף  מפקדת 
פח"ע ולמניעת כניסת שוהים בלתי חוקיים מאזור 
יהודה ושומרון לירושלים. המפקדה כפופה ישירות 

למפקד מג"ב ירושלים.
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תפקידו של אגף מבצעים הוא תכנון רב שנתי לבניין כוחה של משטרת�ישראל למוכנות מבצעית 5

נדרשת, למתן מענה לאיומי הייחוס ולהפעלת כוחה בתחום בטחון הפנים והסדר הציבורי בעתות 
שיגרה ובמצבי חירום. 

תפקידי אגף מבצעים
בהיבט  הארצית  ברמה  המטה  עבודות  תיאום   •

המבצעי בעת שגרה ובאירועים מיוחדים.
הסיור,  המבצעים,  מערך  של  מקצועית  הנחיה   •
והפעלת  במשטרת�ישראל  והחבלה  האבטחה 

יחידות אופרטיביות של האגף.
הנחיית מבצעים גדולים בהיקף ארצי ובקרה עליהם   •

תוך תיאום עם המחוזות ועם האגפים.
של  המבצעית  והכשירות  המוכנות  רמת  קביעת   •

משטרת�ישראל לעת שגרה ולזמן חירום 
מקצועיים  עבודה  ונהלי  הפעלה  תורת  גיבוש   •

ומבצעים בהתאם לתרחישי הייחוס.

מחלקת מבצעים 
פח"ע 

בביצוע  משמעותית  ירידה  הורגשה   2005 בשנת 
אירועי פח"ע במתארים שונים.

סדר ציבורי
אירועי מחאה והפרות סדר על רקע חברתי ועל רקע   •

כלכלי.
על  ימין  גורמי  של  היקף  רחבת  מחאה  פעילות   •
ענק,   הפגנות  הכוללת  ההתנתקות,  תכנית  רקע 
המוניות,  תפילות  תהלוכות,  מחאה,  משמרות 

חסימות כבישים ושיבושי תנועה.

"מציאות אחרת". היערכות לאירועים שלאחר מותו של יאסר ערפאת
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בסה"כ אירעו כ� 2,604 אירועי סדר ציבורי בשנת   •
.2005

תגבורים
כולל הקצאת סד"כ למבצע ההתנתקות

בתי�ספר � 47,457
יסמ"גים � 8351

ימ"מ � 4953
צה"ל � 70,500

הקצאת אמצעים למבצעים 
אוטובוסים לניוד כוחות � 2,689

(מתוכם 1,370 למבצע ההתנתקות).
שכירת צמ"ה � 158 שופלים למבצעי שב"ח, לחסימות 

צירים ולמבצעי פשיעה.
מערכת צריח � 46 הפעלות

(מתוכן 13 למבצע ההתנתקות).
מירסים � 1,927

מ.ק. נישא � 1,000
מ.ק. נייד � 276

ביקורות
במהלך שנת 2005 בוצעו 207 ביקורות:

86 ביקורת בנושא ההתנתקות.  •
96 ביקורות שוטפות בנושא מחסומים, ערים מאוימות,   •

"כרטיס חבר".
25 ביקורות חגים.  •

מבצעים מרכזיים
תכנית  לביצוע  היערכות   � ההתנתקות  מבצע   •
לפינוי  הממשלה  להחלטת  בהתאם  ההתנתקות 
מינהלת  הקמת  המטה,  עבודת  ריכוז   � ישובים 
פקודות,  הפצת  מקצועיים,  עבודה  וצוותי  תיאום 

בנין הכוח, הקצאת אמצעים, וכו'.
משטרת�ישראל  היערכות   � הימין  גורמי  מחאות   •
נגד  יש"ע  ותושבי  ימין  אנשי  ולהפגנות  למחאות 
מימון  כפר  לאירועי  (בעיקר  ההתנתקות  תכנית 

ולמצעד ההתחברות).
"חלון ראווה" � היערכות משטרת�ישראל לאירועי   •

הפס"ד בצירי התנועה בשל תכנית ההתנתקות.
להיערכות  המטה  עבודת  "ריכוז   �  "29 מגהץ   •

משטרת�ישראל ליום האדמה.

כפר מימון. הפגנת אנשי הימין נגד מבצע ההתנתקות
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ליום  משטרת�ישראל  הערכות   �  "5 מדוד  "צעד   •
השנה לאירועי אוקטובר 2000.

� היערכות משטרת� בחירות למועצות האזוריות   •
למועצות  הבחירות  מערכת  לאבטחת  ישראל 

האזוריות (סדר ותנועה).
בהיערכות  ירושלים  למחוז  סיוע   � "רמאדן"   •

המבצעית לתפילות הר הבית.
חגים � היערכות משטרת�ישראל לחגי ישראל.  •

המכבייה ה�17 � ריכוז עבודת המטרה להיערכות   •
משטרת�ישראל לאירועי המכבייה ה�17.

להיערכות  המטה  עבודת  ריכוז   � לעד"  "זיכרון   •
משטרת�ישראל למבצע פתיחת מוזיאון "יד ושם",  

בהשתתפות אישים רמי מעלה מחו"ל.
להיערכות  המטה  עבודת  ריכוז   � הבית"  "חנוכת   •
משטרת�ישראל לציון עשור לרצח ראש הממשלה 
בת"א,  רבין  מרכז  וחנוכת  ז"ל  רבין  יצחק  לשעבר 

בהשתתפות אישים רבי דרג מהארץ ומחו"ל. 

היערכות משטרת� � מפלגת העבודה�  פריימריז   •
ישראל לאירועי הפריימריז במפלגת העבודה.

בהיערכות  ש"י  למחוז  סיוע   � חשופה"  "גבעה   •
לפינוי מאחזים, יישובים חוקיים ויישובים לא חוקיים 

באיו"ש.
"עליית מסך" � היערכות משטרת�ישראל לבחירות   •

ברשות הפלסטינית..
בהיערכות  ירושלים  למחוז  סיוע   � רבבה"  "אירועי   •

המבצעית לאירועי הרבבה.

מחלקת סיור

תחום הסיור
מחשוב ניידות  •

עדכון נהלי סיור.  •
אפיון ניידות סיור (כולל ציוד ואמצעים).  •

הכשרת שוטרים ומדריכים לשימוש בגז פלפל.  •

תרגיל. פיגוע בחומרים מסוכנים
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משמרות  לראשי  לסיירים,  השתלמויות  פיתוח   •
ולקציני סיור.

הכנת תורת הפעלה והכשרות בתחום המוקדים.  •
תחום הכליאה

•  השתלמויות למערך הכלאים. 
שיפור המיגון והאבטחה במתקני הכליאה.  •

רכישת מערכות מצוקה וקשר לכלאים.  •
שדרוג אמצעי צילום ופיקוח על עצורים.  •

תחום הכדורגל
הטמעת השימוש במערכת "גול".  •

קידום פרויקט מגרש כדורגל בטוח.   •
שדרוג פרויקט הסדרנות.  •

הקמת פורום מפקדי מגרשים.   •

תחום השיטור הימי
הגברת הפעילות בתחום הפלילי.   •

והחלפת  ספינות  רכישת  בנושא  מטה  עבודת   •
דגם מנועים.

קורס יס"מים.  •
קורסים והשתלמויות למערך השיטור הימי.   •

מחשוב המספנה.  •

תחום ההוצל"פ 
שדרוג כ"א ואמצעים מקרן הוצל"פ.  •

פיתוח השתלמויות מקצועיות לשוטרי הוצל"פ.  •
עדכון נהלי הוצל"פ ורישוי נשק.  •

הקמת מענה קולי לשיפור השירות לאזרח.  •

תחום מפעילי בעליחיים
רכישת עשרים כלבים ושלושה� עשר סוסים.  •

רכישת כלי�רכב ואמצעים לניוד.  •
הקמת יחידת פרשים במחוז הדרומי.  •

הכשרת פרשים וכלבים חדשים.  •

איכות הסביבה
לשינוע  פירטיות,  דלק  תחנות  לפירוק  מבצעים   •

חומרים מסוכנים.
מבצעים  מכלי�רכב,  אוויר  זיהום  כנגד  מבצעים   •

עפ"י חוק שמירת הניקיון ומבצעים עפ"י חוק צער 
בעלי חיים.

מחלקת אבטחה

נתונים מרכזיים
ביקורות � 342  •
תרגילים � 76  •

תחקירים � 23  •
הכשרות, הדרכות והשתלמויות � 140  •

הפצת הנחיות ופקודות � 48  •
ועדות � 58  •

הפצת ידיעות מודיעין והיערכויות 
מיוחדות

לפגוע  כוונות  על  ידיעות/התרעות  כמאה  התקבלו 
בגופים מונחים. הידיעות הועברו לידיעת המנב"טים/ 

ק' אבטחה הנוגעים בדבר עם הנחיות לביצוע.

מאוימים
אנשי  כלפי  איומים  בריבוי  התאפיינה   2005 שנת   •
ציבור, כלפי אזרחים וכלפי שוטרים על רקע תכנית 

ההתנתקות והתגברות הפשיעה.

יחידת הכלבנים
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בקטגוריות  מאוימים   312 נרשמו   2005 בשנת   •
השונות לעומת 289 מאוימים אשתקד.

פרויקטים מרכזיים
כתיבת תורת האבטחה.  •

בניית מערכת דיווח ממוחשבת של שעות האבטחה   •
במוסדות חינוך. 

מיגון יחידות משטרה ומתקני משטרה .  •
בחינת טכנולוגיות ואמצעים חדשים למיגון ולאבטחה.  •
יישום פרופיל דמות המאבטח בקרב גופים מונחים.  •
הכשרות והשתלמויות לקציני אבטחה ולמנב"טים.  •

גיבוש תפיסת אבטחה לקניונים.  •
יישום המלצות ועדת עמית בנושא אלימות במועדונים.  •

פיקוח ובקרה על רמת האבטחה.  •
בחינה מחודשת של הפעלת מערך הגרומנים.  •
הטמעת סוגיות הבטיחות באירועים המוניים.  •

היערכות למשימות צפויות משינוי החוק להסדרת   •
הביטחון בגופים ציבוריים ומחוק סמכויות למאבטח 

לשמירה על בטחון הציבור. 

מחלקת חבלה

פעילות חבלנית עוינת
בשנת 2005 חלה ירידה במספר אירועי פח"ע ביחס   •
מערך  חבלני  טיפלו  שבהם  האינתיפאדה,  לשנות 

החבלה.
סוגי הפיגועים � זירות מטעני חבלה, פיגועי התאבדות   •

ופיגועי ירי .
בשנת 2005 אירעו 1,070 פיגועים חבלניים לעומת   •

2,411 בשנה שעברה.
איש   63 האחרונה  בשנה  נהרגו  איבה  מפעולות   •

לעומת 118 אשתקד.

פעילות פלילית
השימוש  תהליך  בהאצת  התאפיינה   2005 שנת 
במטענים לצורכי חיסול ושימוש במטענים מתוחכמים 
ושימוש  המטען  הצבת  במקום  ההפעלה  במערכות 

בחומרי נפץ מרסקים עם רסס.
נרשמו 263 אירועים, שבהם נעשה שימוש באמל"ח:  

מטעני חבלה � 38

רימוני רסס � 93
פריטים פירוטכניים� 111

פעילות תגובה ויוזמה
חפצים   63,656 ב�  החבלנים  טיפלו  השנה  במהלך 
חשודים ומכוניות חשודות. החבלנים ביצעו 330,529 
יזומות למניעת פח"ע במתווים של סריקות  פעולות 
השתתפות  למאוימים,  בדיקות  הומים,  במקומות 

במחסומים וביקורות במחסני חנ"מ .

פרויקטים מרכזיים
במסגרת  שבועות   32 של  והשתלמויות  קורסים   •

בית�ספר לחבלה.
בניית תו"ל עבודת החבלן במהלך מבצע ההתנתקות.  •

ניהול קלסר הערכת סיכונים מפיצוץ.  •
זיהוי מרכיבי רכב לאחר פיצוץ.  •

מיגון מים.  •
אוגדן אמל"ח פלסטיני.  •

רובוט אנדרס חדש, כולל הכשרת חבלנים ותחילת   •
ניפוקו לשטח.

המשך פיתוח רובוט ענק � בובקט.  •
גילוי חנ"מ מרחוק.  •

המשך פיתוח מערכת ל.א.   •

מחלקת תכנון וחירום

תו"ל 
תורת הפעלה של מרכז המידע בפקע"ר.   •

תו"ל הפס"ד.   •
המרחב/ התחנה ברבידים.  •

תקשורת ישירה במב"ר.  •
באסון  לאוכלוסייה  והסברה  התנהגות  מערך  תו"ל   •

המוני.
סרט הדרכה לרבידים.   •

רעידת אדמה במענה הראשוני.  •
תרגילים ומש"מים מרכזיים ארציים

צב"ש.  •
משלטים ארצי.  •

גולת כותרת � שת"פ והסעים את"ן וצה"ל.   •
"להבה כתומה" � תרגיל לאומי בראשות מנר"ם.  •
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תרגיל מפקדות משימתיות להפס"ד.  •
תרגיל תנועות ארצי.  •

"עניין של זמן" � תרגיל מוס"ח ארצי�פקע"ר.   •
הקפצת מפקדות משימתיות.  •

תרגילים במסגרת היערכות למבצע ההתנתקות.  •
מש"ם מטכ"לי בנושא ההתנתקות.  •

מש"ם "שמיים בוערים 4" � סימולציה וחשיבה.   •
מש"ם "מציאות או דמיון 4" לספ"כ הארצי.  •

פרויקטים מרכזיים
לאסון   90 סעיף   � המשטרה  פקודת  לתיקון  חוק   •

המוני.
אזרחית  להתגוננות  המשולבת  ההפעלה  תפיסת   •

בראשות פקע"ר .
מרכז מידע בפקע"ר.  •

בניין הכוח לטב"ק.  •
היערכות לתרחיש חירום במאפיין של רעידת אדמה.   •

"מאדם" � הרעלת מקורות מים.  •

דוח ועדת אר"ן � רכבת� ישראל.  •
אימוני הכשרה ביחידות משטרת�ישראל בפקע"ר.  •

כימיים,  במאפיינים  "טירור�על"  לתרחיש  הערכות   •
ביולוגיים, רדיולוגיים וכו'.

הכשרות והדרכות בנושא חומרים מסוכנים.  •
השתתפות בתרגילים ובמש"מים משולבים � צה"ל/   •

פקע"ר, גורמי חירום והצלה ומשרדי ממשלה.

מכ"מ

פעילות מבצעית
הצטרפות למבצעי יס"מ בתחום הפלילי.   •

תחקור בכל זירות פח"ע.  •
השתתפות פעילה בכל אירועי "פיגיון" במחוזות.  •
הובלת צוות יס"מ לכיש ללחימה בהברחות דרך הים.  •

תחקירים
השתתפות בתחקירי פח"ע, לוט"ר וסד"צ בהיבט ארצי.   •

תחקירים ביחידות המיוחדות.  •

הכשרה, תרגילים ובקרה
תרגילי צב"ש � ימ"מ ויח' המעגל הפנימי   •

ליישום  המשימתיות  המפקדות  הפס"ד  הכשרת   •
לקחי ועדת אור.

השתתפות בתרגילי צב"ש ומש"מים במחוזות.  •
הכנה לתרגיל בתרחישי ההתנתקות במחוז הדרום.  •

פרשים באירועי הפרת סדר
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השתתפות בתרגילים הצבאיים למבצע ההתנתקות.   •
הכנת תרגילים ארציים למפקדות המשימתיות.  •

יום בטיחות לרוכבי אופנוע.  •
בקרות הדרכה ליחידות היס"מ.  •

כתיבת תורות ונהלים
כתיבת תורות לחימה ליחידות היס"מ �  •

יופצו במהלך 2006.  
כתיבת תורת הפעלה ליחידות היס"מ.  •

כתיבת נוהל טג"ח וגלישה מבצעית ביס"מ.  •
כתיבת נוהל אופנוען ביס"מ.  •

כתיבת נוהל שימוש בכדור ספוג 40 מ"מ  •
(כדור חדש להפס"ד)  

כתיבת נוהל להפעלת תורן התצפית.  •
שדרוג נוהל מפגע מתאבד � כלקח מאירוע נתניה.  •
לטיפול משטרת� "עקרונות הפעלה  אוגדן  הפצת   •

ישראל באירועי פח"ע�פנקס כיס
� מהדורה מעודכנת.  

פרויקטים מרכזיים 
הובלת מסלול ההכשרה ללוחם יס"מ.  •

כתיבת תורת ההפעלה ליס"מ.  •
שדרוג המוכנות המבצעית של המפקדות המשימתיות.  •

להפס"ד  הארצית  למגמה  מקצועיות  אחריות   •
בבה"ד מג"ב.

והכנסתו  ניסוי מבצעי בכדור ספוג 40 מ"מ  ביצוע   •
לשימוש מבצעי. 

פיתוח פרויקט "ליאל" � תורן תצפית 22 מטר.  •
הכנסת מערכת דואר אוויר והובלת תהליך ההטמעה   •

ביחידות המיוחדות.
תחקור זירות פח"ע.  •

השתתפות פעילה באירועי פגיון במחוזות.  •

היחידה האווירית 
שעות טיסה

 3,105 האווירית  היחידה  ביצעה   2005 במהלך שנת 
שעות טיסה לעומת 3,402 אשתקד.

פעילות עיקרית 
השתלבות במבצעים בתחום הפלילי.   •

סיוע במעצרי מבוקשי פח"ע.  •
סיוע באיתור נעדרים.  •

פרויקטים מרכזיים
משטרתי�  למסוק  סייפנית  מסוקי  שני  הסבת   •

שדרוג יכולת המערך.
הסבת טייסי היחידה לטיסה בסייפנית.  •

בניית האנגר חדש ביחידה לאכסנת מסוקים.  •
הקמת שלוחה דרומית של היחידה בבסיס חצרים.  •

מיסוד שיתוף הפעולה עם צה"ל.  •
מכרז תחזוקת כלי טיס � הוזלת עלויות שעות טיסה.  •

שדרוג מערכת אופטית למסוקים.  •
יחידת מו"מ 

פעילות מבצעית 
במהלך שנת 2005 הופעלה היחידה למשא ומתן ב�

277 אירועי משבר 
אירועים   38 (כולל  פלילי  רקע  על  אירועים   154  •

במבצע ההתנתקות).
2 אירועי פח"ע   •

121 אירועי אינטרנט.  •
ב�60% מהאירועים היה אמל"ח כלשהו בידי המבצעים.

15% מהאירועים היו עם בני ערובה
72% מהאירועים, דבהם פעלו אנשי היחידה, הסתיימו 

באמצעות מו"מ ללא צורך בשימוש בכוח.

תרגילים
היחידה השתתפה השנה ב�16 תרגילים בשיתוף מחוזות 
משטרת�ישראל ויחידות התערבות והשתלטות, בדגש 

על מתווי טירור/ צב"ש.

פרויקטים מרכזיים
ענף מבצעים ומודיעין

השתלבות בתכנית ההתנתקות.  • מבצע ההתנתקות. תרגיל לפינוי מתיישבים
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סיום כתיבת תורת ההפעלה.  •
גיבוש צוות אסטרטגיה חיצוני.  •
בניית מערך האזנות מקצועי.  •

שדרוג חפ"ק (ציוד, לוגיסטיקה).  •
סיוע בתחום סד"צ.  •
ענף הדרכה ומחקר

העברת קורס מו"מ להרחבת מערך הנ.ע.ת.  •
העברת קורס מו"מ לשב"ס.  •
תכנון תרגילי צב"ש וביצועם.  •

המשך פיתוח תוכנת ניהול אירוע.  •
המשך פרויקט "מתאבדים".  •

בניית מערכת בסיס נתונים לאירועי אינטרנט.  •

תישאול  טכניקות  בנושא  השתלמויות  העברת   •
לאוכלוסיות מקצועיות.

הכשרות והדרכות: במהלך השנה הועברו 41 השתלמויות   •
והרצאות בנושא המו"מ לאוכלוסיות רלוונטיות.

סה"כ הוכשרו בהשתלמויות וההרצאות אלו 1,053 איש.

ענף אמל"ח וטכנולוגיה
בניית הצללות חדשות.  •

בניית עגלת תמיכה טכנולוגית.  •
שדרוג מערכות שליטה וממסור.  •
השתלבות במערכת שו"ב ימ"מ.  •

והכנסתו  "עטלף"   � חדש  טכנולוגיה  רכב  קליטת   •
לכשירות מבצעית.

היחידה האווירית. "הסייפנים"
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מדור נפגעי עבירה � מדור זה ממשיך את פעילותו 
נעשתה  שזו  כפי  העבירה,  ונפגעי  האלמ"ב  בתחום 
נפגעי  זכויות  חוק  של  הפעלתו  על  בדגש  בעבר, 

עבירה, אשר נחקק זה מכבר. 
קניין רוחני � יחידה זו משמשת כיחידה אופרטיבית 
וכיחידת מטה גם יחד, בהיותה כתובת לחקירות ברמה 
הארצית על עבירות הקשורות לקניין הרוחני, ובהיותה 

גורם מנחה ליחידות הקניין הרוחני במחוזות. 
יחידה ארצית לחקירות סוהרים � יחידה זו מהווה 
גורם מקצועי ייחודי לחקירת סוהרים בעבירות, שנעשו 
על רקע תפקידם כסוהרים. יחידה זו צברה ניסיון רב 

בחקירות בתוך הכלא ומחוצה לו.
מדור מידע פלילי � במדור זה נכלל כיום כל הטיפול 
במידע הפלילי במשטרת�ישראל, והכפפתו לחטיבה 
המדור.  שעובר  וייעול,  מיכון  מתהליך  כחלק  נעשה 
כיום המדור נותן מענה לאזרחים, ליחידות המשטרה 

ולגופים חיצוניים. 
המאבק בפשיעה לא התמצה במאבק בארגוני הפשע 
גם  אלא  המשטרה,  של  העבריינים  הגדולים,וביעדים 
בהתמודדות סיזיפית עם הפשיעה הגואה ברחובות, 
עם עבירות אלימות חמורה, שלא נתקלנו בה בעבר, 
הצורך  ועם  והולכת  מחמירה  נוער  עבריינות  עם 
להתמודד עם כל אלו, על רקע ה"מהפכה החוקתית" 

וההכרה ההולכת וגוברת בזכויות החשודים.
יותר  רבה  באלימות  מתאפיינות  הפשיעה  מגמות 
חטיבת  במדינה.  והשלטון  החוק  אושיות  ובערעור 
החקירות שמה לה למטרה ליזום תהליכים ושינויים, 
אשר יתאימו את העבודה המשטרתית למגמות אלו, 

במטרה להילחם בתופעות ולהקטינן. 
 

בתחילת שנת 2005, במסגרת יישום החלטה אסטרטגית של פיקוד המשטרה, שקיבלה את אישור 
השר לבטחון הפנים, אוחד האגף לחקירות וללוחמה בפשיעה עם אגף המודיעין. בעבודת המטה 
לבניית האגף במתכונתו המאוחדת, ראו גורמי הפיקוד ואנשי המקצוע שעת כושר לביצוע  שינויים 

בחטיבותיו  וביחידותיו, לשם ייעול הפעילות הכוללת של האגף.

חטיבת החקירות

ובשורות  רבים  שינויים  עימה  הביאה   2005 שנת 
נוהל  אשר  החקירות,  תחום  החקירות.  בתחומי 
בפשיעה,  וללוחמה  לחקירות  האגף  בתוך  כמחלקה 
שודרג והפך לחטיבה, ובכך, למרות שמבחינת סד"כ 
הגוף צומצם, משימותיה של החטיבה גדלו, והתפרסו 

על � פני תחומי עשייה שונים. 

עיקרי השינוי בתחום החקירות 
הטיפול  על  הדגש  ממתן  כחלק   � נוער  מחלקת 
הפך  זה,  לתחום  עדיפות  מתן  ועל  חוק  עובר  בנוער 

מדור נוער למחלקה, ומשימותיו גדלו. 
מדור חקירות � מדור זה, שהיה ליבה של העשייה 
בתחומי הנהלים וההנחיות, נותר כשהיה, ומבצע את 
אותן משימות. עם זאת, משימות רבות, שהיו נחלת 
מדור התביעות, ושלא היה להן קשר תביעתי ממש, 
ובכך הודגש הקו המפריד  עברו לטיפולו של המדור, 
כיום  ולאחריו.  אישום  כתב  הגשת  טרם  הטיפול  בין 
המדור סובל מחוסר רב בכוח אדם, וצומצם למעשה 

עד כדי מחצית. 
של  מהאסטרטגיה  כחלק   � חקירתי  סיוע  מדור 
מטה אקטיבי, שאיננו רק מגיב לבעיות השטח אלא 
יחידות  ברמת  גם  ומסייע  בהן,  ומתערב  יוזם  גם 
מדור  הוקם  המטה,  יחידות  ברמת  רק  ולא  השטח 
סיוע חקירתי, המשמש ככלי ראשון במעלה לשאלות 
המקצועיות  לשיפור  כמכשיר  מקצועיים,  בתחומים 
נקודתיות  לבעיות  בפועל  כמסייע  ואף  בדרגי השטח 
זה  מדור  קשות.  בחקירות  או  סבוכות  בחקירות 
"בלע" את מדור נעדרים, שהפך לחוליה במדור, הגם 

שמשימות החוליה לא השתנו כלל. 
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מחלקת נוער
מחלקת נוער ממשיכה ליישם דרכי עבודה חדשות 
בנוער,  העוסקים  גורמים  עם  שותפות  על  בדגש 
במטרה להוציא קטינים מהמעגל הפלילי מהר ככל 

האפשר.
בשל  תקנים,   98 ב�  השנה  תוגבר  הנוער  מערך 
בעלייה  המשטרתי  לטיפול  מענה  לתת  הצורך 
בשכיחותן של עבירות נוער, והושם דגש מיוחד על 
מניעה,  (חקירות,  השונים  התחומים  התמקצעות 
מערך  והכשרת  נוער)  ותובעי  מודיעין  פקחנות, 
הנוער. במסגרת מגמה זו פותחו שתי השתלמויות 

נוער חדשות.
המחלקה ממשיכה לפעול במגמה לפתח מודלים 
במשרדי  וחינוך  טיפול  גורמי  עם  ופרויקטים 
מרכז  בשיתוף  המקומיות,  וברשויות  הממשלה 

אס"א  תכנית  בנושא  בעיקר  המקומי,  השלטון 
פשיעה  ומיפוי  דמוגרפי  מיפוי  הכוללת  (משודרגת), 
גיאוגרפי לכל יישוב עפ"י תוכנת GIS ועפ"י מחקר דירוג 

היישובים, שבוצע במחלקת נוער.

פרויקטים
קד"מ � הורחב לכל התחנות, ונמצא בעיצומה של   •

פעולת חשיפה לקראת הרחבה בכל התחנות. 
תכנית סיכויים � מופעלת בעשרים יישובים .  •

פרויקט ליווי ילדים נפגעי עבירה � הורחב לתחנה   •
אחת בכל מחוז. 

מענה  שנותן  בירושלים,  פועל   � לילד  הגנה  מרכז   •
למחוז ירושלים ולמחוז ש"י. מרכז נוסף עומד לפני 
ת"א  למחוז  מענה  ויתן  בתל�השומר,  פתיחה 

ולמחוז מרכז.

זירת אירוע
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מדור נפגעי עבירות

תפקידי המדור
בנפגעי  המשטרתי  הטיפול  מדיניות  קביעת   •
עבירות פליליות תוך איזון בין צרכי הנפגע למטרות  

משטרת�ישראל ובשילוב גורמי הקהילה.
עבירות  נפגעי  קציני  שישה  על  מקצועית  אחריות   •
 (170) הייחודיים  החוקרים  מערך  על  וכן  מחוזיים 
עם  אנשים  חקירת  בני�זוג,  בין  אלימות  לנושא 

מוגבלויות וחקירת עבירות מין.
בנושא  וכן  עבירות  נפגעי  בנושא  מדיניות  קביעת   •
שימת  תוך  בני�זוג,  בין  אלימות  בעבירות  הטיפול 
חקירת  מין,  עבירות  מסוכנות,  הערכת  על  דגש 

אנשים עם מוגבלויות וקשר עם גורמי קהילה .
ביצוע השתלמויות מיוחדות בנושא עבירות אלמ"ב,   •

עבירות מין ואנשים בעלי מוגבלויות.
ייצוג בוועדות בינמשרדיות, בוועדות כנסת וברשות   •

למעמד האישה.
טיפול בפניות ציבור וליווי הליכי חקיקה.   •

מערכת נפגעי עבירה  מענה קולי
לנפגע  מידע  מתן  מחייב  עבירה  נפגעי  זכויות  חוק 
בהליכים  ושיתופו  הפלילי  ההליך  שלבי  בכל  העבירה 
מסוימים. המענה הקולי משתלב עם מערכות המחשוב 
הקיימות של משטרת�ישראל. מערכת נפגעי עבירה 
תקלוט את המידע הדרוש לה מהמערכות הפועלות 
כיום, ביניהן פל"א, מערכת מעצרים ותקושר לשב"ס 
מתקדם  ראוי,  מענה  נותנת  המערכת  ולפרקליטות. 
ומהיר לנפגעי העבירה, ומעלה מאוד את טיב השירות 
שהם מקבלים. עם קבלת תלונתו, נפגע העבירה יקבל 
קוד כניסה למערכת, באמצעותו יוכל לקבל מידע בכל 
אליו  פנייה  המערכת  תיזום  מסוימים  ובמקרים  עת, 

(כגון שחרור ממעצר, שבא להגן על נפגע העבירה).

ליווי קורבנות
ליווי נפגעי עבירה בעבירות אלמ"ב, מין, רכוש ואלימות 
מתנדבים,  בשיתוף  מוגבלויות  עם  אנשים  וליווי 
הסיוע  מרכזי  במשפחה,  אלימות  למניעת  מרכזים 
אנשים  למען  "בזכות"  וארגון  מינית  תקיפה  לנפגעי 
עם מוגבלויות. הליווי כולל מתן מידע, קשר עם גורמי 

טיפול, סיוע מיידי, תמיכה בתחנת המשטרה ועוד.

צדק מאחה
הוקם צוות היגוי בנושא "צדק מאחה" בהליך הפלילי 
של  בצרכים  מתמקד  המאחה"  "הצדק  לבגירים. 
ועושה  ובעבריין,  הקהילה  בצרכי  העבירה,  נפגעי 
הפגיעה  איחוי  תוך  שיתופיים,  בתהליכים  שימוש 
בוחן  הצוות  מאידך.  העבריין,  ושיקום  מחד,  בקורבן 

את אופן הטמעת המודל במשטרה.

כלי ממוחשב להערכת מסוכנות 
פותח כלי ממוחשב אקטואלי לקליטת מידע ממקורות 
חשוד  מסוכנות  על  למדד  להגיע  מנת  על  שונים, 
באלימות בין בני�זוג, ומתן המלצה מובנית, שתהווה 
הכלי  החשוד.  מסוכנות  בדבר  קצין  להחלטת  בסיס 
מביא להאחדה של הקריטריונים להערכת מסוכנות 
על�ידי  המוזנים  שונים,  פרמטרים  על�פי  החשוד 
ציר  על  פרופיל מסוכנות של החשוד  ובונה  החוקר, 
של זמן. כמו כן, מסייע הכלי להאחדת החקירה בתיק 

אלמ"ב בכל יחידות המשטרה.
הכלי להערכת מסוכנות הופץ כטופס משטרתי אחיד, 
התאמת  בוצעה  המשטרה,  תחנות  בכל  המיושם 
הכלי למערכת הפל"א המשטרתי, ובימים אלה פועל 
הכלי כחלק ממערכת פל"א בתחנות,שבהן נפרסה 
המערכת הממוחשבת. קצב הפריסה בתחנות יהיה 

בהתאם לקצב פריסת פל"א.

הערכת מסוכנות
במרחב מוריה ובתחנת אשדוד הוקם צוות הערכה, 
הכולל איש משטרה, עובד סוציאלי וקרימינולוג קליני, 
אשר מהווה גורם עזר לגורמי האכיפה, לשם הערכת 
הצוות  אכיפתי.   � טיפולי  תהליך  ותחילת  מסוכנות 
פעל במרחב מוריה ובתחנת אשדוד מחודש נובמבר 

2004 ועד סוף שנת 2005.

הפעלת עובדים סוציאלים בתחנות משטרה
עובדים סוציאלים בתחנות משטרה נותנים מענה 
מיידי בעת הגשת תלונה בגין עבירות אלימות בין 
בני�זוג. מתקיימת שיחה טיפולית ראשונית לאבחון 
של  טיפול  להמשך  מוטיבציה  וליצירת  הבעיה 
אלימות  למניעת  במרכזים  והחשוד/ה  הנפגע/ת 
(הפרויקט  המשטרה  עם  הפועלים  במשפחה, 

פועל ב�11 תחנות משטרה).
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לחצני מצוקה לנשים בסיכון
אשר  נשים,  של  בבתיהן  מצוקה  לחצני  הותקנו 
הוצא לגביהן ע"י בימ"ש צו הגנה, הכולל הרחקת 
בן�זוג. חברת מוקד אנוש מבצעת סינון ראשוני של 
הפניות, וקריאת אמת מועברת למוקד המשטרה, 
כשנה  פעל  הפיילוט  תגובה.  זמני  קיצור  לשם 
בתחנת נתניה מיולי 2004. כפועל יוצא של עבודת 
מטה עם צה"ל, הוקם במצ"ח מוקד, אשר מקבל 
דיווחים בשעות שלאחר שעות משרד, בסופי שבוע 
אלימות  דיווחי  לתא  בנוסף  זאת,  ישראל,  ובמועדי 

הפועל בשעות המשרד.
 

מאגר עבריני מין
עבירות  בין  קישור  שתכליתו  ממוחשב,  מאגר 
חשוד. איתור  לצורך  דומים,  מאפיינים  בעלות  מין 
מיוחסות,  ועבירות  יחידה  התיק,  פרטי  במאגר� 
ותיאור  ביצוע  שיטת  עבירה,  זירת  הקורבן,  תיאור 
החשוד (פעיל מיולי 2001 במחוז ת"א, ביולי 2003 
כן,  כמו  ליחידות).  והופץ  פל"א  למערכת  הוסב   �
איתור  לשם  מידע,  לאיחזור  כלי  בניית  הסתיימה 
בהתאם  הפריסה  קצב  מאפיינים.  עפ"י  עבריינים 

לפריסת פל"א.

היחידה לקניין רוחני
בפיתוח  היחידה  פעילות  2005 התמקדה  במהלך 
פרשיות בעיקר כנגד יבואנים ומפיצים של כדורים, 

וכן  הון,  אונות, בדגש על הלבנת  אין  לטיפול בבעיות 
ומפיציהם  מזויפים  חריפים  משקאות  יצרני  כנגד 

ויבואני תיקים מזויפים, בשיתוף רשויות האוצר.

פרשיות חקירה עיקריות

ויאגרה וסיאליס
במהלך הפרשה נחשפו שני אתרי אינטרנט, שדרכם 
וסיאליס.  ויאמרה  של  מזויפים  כדורים  לחו"ל  נמכרו 
כדורים   30.000 כ�  נתפסו  הגלויה  החקירה  במהלך 

מזויפים.
מחזור  כי  ונמצא,  בנק,  חשבונות  מספר  נחשפו 
העסקים ממכירת הכדורים הגיע ל� 20 מיליון שקל. 
כ 800,000 שקל הוקפאו בחשבונות החשודים. כתב 
מרכז   בפרקליטות  מוכן  זו  בפרשה  תקדימי  אישום 
ועיקרו � עבירות הלבנת הון, עבירות קניין רוחני ומכס. 

נעצרו ונחקרו מעל עשרה חשודים.

פרשת"ראש טוב"
מעבדה  ובחיפה  הקריות  באזור  נחשפה  זו  בפרשה 
בחיפושים  וברנדי.  וויסקי  וודקה,  לזיוף  פיראטית 
שנערכו נתפסו כ�700 בקבוקי וודקה ווויסקי מזויפים 
לזיוף.  ששימש  ציוד  וכן  ריקים,  בקבוקים  כאלף  ועוד 
ראיות  נאספו  כן  חשודים.  חמישה  ונחקרו  נעצרו 
בקבוקי משקה  אלפי  מכירות של  על  נגד החשודים 

מזויפים בכל רחבי הארץ.

אזיקים אלקטרוניים
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תיקי נשים
מזויפים  תיקים  של  ביבוא  שעסקה  רשת,  נחשפה 
וארמני   גוצי  ויטון,  לואי  מתוצרת  ביניהם  נשים,  של 
כשבע�מאות  נתפסו  החיפושים  במהלך  ובהפצתם. 

תיקי נשים מזויפים. נעצרו ונחקרו שמונה חשודים.

מדור סיוע חקירתי
על�פי החלטת פיקוד אח"מ, המדור לסיוע חקירתי   •

יעניק תמיכה וסיוע ליחידות החקירה בארץ.

חוליית נעדרים
נעדרים  בנושא  החקירה  יחידות  עבודת  על  פיקוח   •

ואלמונים והנחייתן. 
ביצוע  ע"י  אלמונים  ובזיהוי  נעדרים  באיתור  סיוע   •

הצלבות ותיאום ברמה הארצית.
פרסום על נעדרים ואלמונים בכלי התקשורת.  •
השתתפות בצח"מים ובתרגילים משטרתיים.   •

היחידה הארצית לחקירת סוהרים
היחידה מטפלת בתלונות אסירים כלפי סוהרים תוך כדי 
ביצוע תפקידם. התלונות יכולות להתקבל טלפונית או 
בפקס' מהאסירים או מבני�משפחותיהם. החוקרים 
עובדים עם עשרים וחמישה בתי�סוהר שונים ברחבי 
הארץ. בשנת 2005 טופלו סה"כ 239 תיקים,מהם 13 
תיקי פ"א ו� 226 תיקי ל"א. עד לשנת 2005 היחידה 
אגף  ראש  לסגן  כפופה  הייתה  סוהרים  לחקירות 
והקמת חטיבות,  החקירות. בעקבות איחוד האגפים 

הוכפפה היחידה לרח"ט חקירות.

מבצע ההתנתקות
החיצוני  במעגל  החוקרים  את  תגברו  היחידה  חוקרי 
לטיפול בעצורי מבצע ההתנתקות בבית� סוהר דקל, 

ולאחר מכן בבית המעצר מעשייהו.

מדור חקירות
רחב  במגוון  מדור חקירות  2005 עסק  במהלך שנת 
השוטפת  עבודתו  במסגרת  חלקם  נושאים,  של 

וחלקם במסגרת פרויקטים מיוחדים.

פרויקטים
לעסוק  חקירות  מדור  המשיך   2005 שנת  במהלך 
בשיתוף  (פל"א)  אדם  פלילי  מערכת  של  בפיתוח 

מנ"ט ובפריסתה ביחידות החקירה במחוזות.
חקירת  חוק  הוראות  יישום  בהמשך  המדור  עסק  כן 
חשודים. נציגי המדור היו שותפים בצוות הבין משרדי, 
על  אלקטרוני  לפיקוח  התכנית  בפיתוח  עסק  אשר 

עצורים משוחררים בערובה ובהטמעתה בשטח.
נוהלי  לגיבוש  בצוות  מרכזי  חלק  נטלו  המדור  נציגי 
חלק  נטלו  ואף  ההתנתקות,  תכנית  ליישום  אח"מ 

פעיל במסגרת המפקדה המשימתית שהוקמה.
משרד  בראשות  בצוות,  השתתפו  המדור  נציגי 

המשפטים, לגיבוש כללים להאזנות סתר.
במהלך שנת 2005 הוביל מדור חקירות צוות לבחינת 
ביטול  על  המליץ  אשר  חקירה,  בתיקי  הא"ת  סיווג 
הסיווג, וקביעת סיווג אחד לכל תיקי החקירה (פ"א), 

בכפוף לסיום פריסת מערכת הפל"א ביחידות.
לטיפול  נוהל  בגיבוש  המדור  עסק  מז"פ  עם  יחד 

בהפס"ד (טרם הסתיים).

ביקורות ובקרות
בנושא  ארצית  ביקורת  המדור  ביצע  השנה  במהלך 
יישום נוהל ניתוב ותעדוף (GATING) ביחידות החקירה. 

יהודי  הפס"ד  בנושאי  חקירה  בתיקי  בקרות  נערכו 
ואישים מאוימים. במסגרת ביקורות יב"ק נערכו על� 

ידי מדור חקירות ביקורות במחוז ש"י ובמחוז דרום.

פיקוח ובקרה
הוצאת כתב מינוי צח"מ.  •

החקירות  במערך  תפקידים  לבעלי  הסמכות  מתן   •
(סגירת תיקים, הופעה בעררים).

אחריות מטה על עדות בעבירות סחר בנשים.  •
הפעלת  רצח,  בעבירות  חודשי  ודיווח  נתונים  ריכוז   •

רדיו פיראטי, אישי ציבור מאוימים .
הכדורגל  ממשחקי  מורחקים  לגבי  שבועי  דיווח   •

(בעונה).
מעקב אחר התפוסה במכלאות הרכב המשטרתיות.  •

טיפולים ייחודיים
במסגרת עבודתו השוטפת עסק המדור בכתיבת נהלי 
מח"ק/חטיבת החקירות וחוזרים מקצועיים והפצתם 
ליחידות השטח. בנוסף, עסק המדור במחשוב הנהלים 

והחוזרים, ובסריקתם למערכת איל"ת.
כמו כן, טיפל המדור בפניות הציבור, הכין חוות דעת 
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בבקשות לעיון בתיקי חקירה, הכין חוות דעת משפטיות 
בנושאים שונים, הכריע במחלוקות בין יחידות, באשר 
לחקירת עבירות משותפות למספר מחוזות, התייחס 
להצעות חוק וליווי הליכי חקיקה ויישם את חוק חקירת 

חשודים (המלצות ועדת גולדברג).

מחלקת תביעות
במהלך שנת 2005, במסגרת יישום עקרון עצמאות 
התביעה המשטרתית, החל יישום שינוי ארגוני מקיף 
השינוי  במסגרת  המשטרתית.  התביעה  במערך 
מחלקת  ולמודיעין  לחקירות  באגף  הוקמה  הארגוני, 
לחקירות  האגף  לראש  ישירות  הכפופה  תביעות, 

ולמודיעין.

תפקידי מחלקת תביעות
להפעלת  כוללת  מטה  אחריות  תביעות  למחלקת 
התביעה הפלילית המשטרתית, המונה 283 תובעים, 
הניהולי.  ובהיבט  המקצועי�משפטי  התוכן  בהיבט 
המחלקה אחראית ליישום מדיניות התביעה הכללית 
התביעה.  יחידות  פעילות  על  ובקרה  פיקוח  ולקיום 
התביעה  בנושאי  וחקיקה  ייעוץ  על  אחראית  בנוסף, 
הפלילית וייצוג המשטרה בעניינים אלה בפני מוסדות 
למחלקה  הציבור.  ובפני  רשויותיה  בפני  המדינה, 
אחריות כוללת לטיפול בהכנת תעודות חיסיון מטעם 

השר לבטחון הפנים עבור כלל רשויות התביעה. 

תחומי העיסוק העיקריים
תחום הנחיה � אחריות להנחלת מדיניות התביעה 
תהליכי  הבניית  פליליים,  תיקים  בניהול  הכללית 

למידה והתעדכנות בחקיקה ופסיקה, וגיבוש מסגרת 
במקרים  התביעה,  יחידות  של  שוטפת  להיוועצות 

המעוררים שאלה עקרונית או מעשית.
תחום פיקוח ובקרה � קיום פיקוח ובקרה שיטתיים 
התביעה  יחידות  פעילות  על  ותכופים  מתמידים 
ויעילותה  פעולתה  תקינות  להבטחת  המשטרתית, 
מעמדה  ולהבטחת  והניהולי,  המקצועי  בהיבט 

המקצועי העצמאי כרשות תביעה. 
משפטיות  דעת  חוות  הכנת   � וחקיקה  ייעוץ  תחום 
התביעה  בנושאי  המשטרתית  ולתביעה  אח"מ  לר' 
הפלילית ובנושאים, המחייבים אישור משרד המשפטים 
ופרקליטות המדינה, וייצוג המשטרה בעניינים אלה בפני 

מוסדות המדינה ורשויותיה ובפני הציבור.
תחום חסיונות � ביצוע מכלול הטיפול עבור רשויות 
תעודות  בהכנת  ומשטרה),  (פרקליטות  התביעה 
חיסיון לחתימת השר לבטחון הפנים, הנחיית יחידות 
החוק  בהוראות  והתביעות  החקירות  המודיעין, 

והנהלים, הנוגעים לחיסוי חומרי חקירה.  

סיכום פעילות 
בהפצת  טיפלה  המחלקה   � ומדיניות  הנחיות   •
ליחידות  וחקיקה  פסיקה  ועדכוני  הנחיות  עשרות 
החקירה והתביעה  ובהכנת השתלמויות מקצועיות 

לתובעים.
פיקוח ובקרה � עריכת בקרות ביחידות התביעה   •
המשטרתית באמצעות בחינת תיקי חקירה, שטופלו 
תלונות  ובחינת  בעררים  טיפול  התביעה,  ביחידות 
במסגרת  המשטרתית.  התביעה  התנהלות  על 
היועץ  הנחיות  של  יישומן  של  בדיקה  נערכת  זו 

שמפו, משחות שיניים, וכדורים מזויפים
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נבחנו  המדינה.  ופרקליטות  לממשלה  המשפטי 
נהלי עבודה ראויים והופצו הנחיות, הכוללות הפקת 

לקחים והנחיות ליחידות התביעה והחקירה.

חוות דעת משפטיות � מחלקת תביעות טיפלה   •
במהלך השנה בהכנת מאות חוות דעת משפטיות 

בנושאים הבאים:

בעשרות  טיפול   � מיוחדים  אישים  נגד  תלונות 
תלונות נגד אישי ציבור, הכנת חוות דעת משפטית 
והמלצה להמשך  ולמודיעין  לראש האגף לחקירות 

הטיפול.
בעבירות  הטיפול  ריכוז   � והמרדה  עבירות הסתה 
הסתה והמרדה ברמה הארצית, הכנת חוות דעת 
משפטית והמלצת המשטרה המוגשת לפרקליטות 
ותיקים,  תלונות  בעשרות  להחלטתה  המדינה 

שבהם עולה חשד לעבירת הסתה והמרדה.
תלונות נוספות בעלות עניין ציבורי מיוחד � טיפול 
זה  ובכלל  ציבורי,  עניין  בעלות  נוספות  בתלונות 
סוגיות  המעלה  תלונה,  וכל  עיתונאים  נגד  תלונות 
משפטיות מורכבות, הדורשות התייחסות מעמיקה, 

הנוגעים  הגורמים  עם  היוועצות  תוך  לעתים 
בפרקליטות המדינה.

ברמה  מתלוננים  של  בעררים  טיפול   � עררים 
הארצית.

התייחסות  הכנת   � חוק  להצעות  התייחסות 
משפטית לעשרות הצעות חקיקה בתחום האכיפה 

הפלילית.
טיפול בבג"צים ובתביעות נגד המשטרה � הכנת 
חוות דעת משפטית בהיבט הטיפול של התביעה 

המשטרתית.
בקשות לתעודות חיסיון � לטיפול המחלקה הועברו 
לתעודות  בקשות   4,500 כ�   2005 שנת  במהלך 

חיסיון.
הייתה  תביעות  מחלקת   � ההתנתקות  תכנית 
שנערכה  המקיפה,  המטה  בעבודת  שותפה 
תכנית  יישום  לקראת  ולמודיעין  לחקירות  באגף 
ההתנתקות ובמהלכה, ובמסגרת זו רוכז במחלקה 
הייעוץ המשפטי ליחידות החקירה והתביעה ,וגובשו 
כנגד פעולות  בנושא אכיפת החוק  הנחיות שונות 

ההתנגדות הבלתי חוקיות להתנתקות. 

מעבדת נשק. מז"פ
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חטיבת זיהוי פלילי
במספר   2005 בשנת  השתלבה  פלילי  זיהוי  חטיבת 
על  בנוסף  האח"מ,  בעבודת  מרכזיים  תהליכים 
בהפקת  עבירה,  זירות  בבדיקת  הרגילה  פעילותה 
לבתי�המשפט  דעת  חוות  ובכתיבת  חפציות  ראיות 
חייבו  מדוריו,  על  המאוחד  האגף  הקמת  השונים. 
ולהגדרת תפקידים  ארגונית  להערכות  מז"פ  את  גם 

מחודשת.
היועצת הארגונית וקצינת אמ"ש הועברו לפונקציה 
אגפית חדשה. בוטל תקן קצין ההדרכה של מז"פ. 
מעבדת האלקטרוניקה והמחשב פורקה ,ומטלותיה 
הועברו למדור המיחשוב החדש של האגף ולמדור 
המודיעין.  בחטיבת  איסוף  במחלקת  הטכנולוגיה 
מערכת  העברת  של  בביצוע  הוחל  זו  במסגרת 
מחשב מז"פ, חומרה ותוכנה לאחריות מנ"ט. יחידת 
ותקציבן מז"פ)  והרכש (מחסן מז"פ  הלוגיסטיקה 
בכפיפות  החדש  באגף  שהוקם  למדור,  הועברו 
בבית�הספר  מז"פ  הדרכת  קצין  לתפקיד  לרמ"ט 
וצלם  זיהוי  טכנאי  נבחר  באגף,  שהוקם  החדש, 
פורנזי, שהוכשר כקצין וניתנו בידיו אמצעים טכניים 

ומקצועיים. 

מבצע ההתנתקות
בגיזרת  נטלה חלק בפעילות משטרת�ישראל  מז"פ 

גוש קטיף וצפון השומרון במספר תחומים:
בצד התיעודי � מומחי מעבדת הצילום במז"פ עסקו 
ידי  על�  שנרכשו  המודרניים,  הצילום  אמצעי  באפיון 
צה"ל ועל�ידי משטרת�ישראל. כמו כן, עסקו מומחי 
מבצעי  בשימוש  וחיילים  שוטרים  בהדרכת  המעבדה 
בעת  המתעדים  על  ובבקרה  ובפיקוח  תיעוד  לצרכי 

ההתרחשויות.
שטיפלו  בבתי�המעצר,  זיהוי  מחלקי  שני  הוקמו 
עמדות  חמש  נרכשו  ההתנתקות.  מבצע  בעצורי 
והן  אצבעות,  לטביעות  אלקטרו�אופטיות  הטבעה 
נקלטו על�ידי מערך הזיהוי. פעילות מז"פ בגזרות גוש 
קטיף וצפון השומרון התבצעה על�ידי מחלקי הזיהוי 
אנשי  הניידות.  המעבדות  קציני  ועל�ידי  המקומיים 
בצוותי  שותפים  היו  פסיכולוגית  הכשרה  בעלי  מז"פ 
תיקי  בדקו  שונות  במעבדות  מז"פ  מומחי  המו"מ. 
דמה,  ומטעני  דרום)  ובכפר  דקלים  (בנווה  חומרים 
שהתגלו במשך חודשי הקיץ. דוברי שפות מבין אנשי 
מז"פ, שימשו כדוברים לתקשורת חוץ, כחלק ממערך 

הדוברות של משטרת�ישראל.

המעבדה האנליטית. מז"פ
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חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי 
מעבדת מאגר דנ"א

ללחימה  הכלל  מן  יוצא  פוטנציאל  בעל  מפתח  כלי 
בעבריינות על צורותיה השונות, ניתן ל משטרת�ישראל 
הדין  סדר  חוק  של  החקיקה  השלמת  עם  ולמז"פ, 
הפלילי (אמצעי אכיפה � חיפוש בגוף ונטילת אמצעי 
זהוי), התשנ"ו�1996. חוק זה הושלם בעקבות עבודה 
ממושכת של צוות משותף לאח"מ, לייעוץ המשפטי 
של משטרת�ישראל, למשרד לבטחון הפנים ולמשרד 
המשפטים. החוק מאפשר למשטרת�ישראל להקים 
שיכללו  המורחבים,  הביומטרי  הזיהוי  מאגרי  את 
גם  ותצלומים,  אצבעות  טביעות  על  בנוסף  מעתה, 
נחקרו  או  הואשמו  שהורשעו,  מי  של  דנ"א  פרופילי 
החמורות  העבירות  מן  בעבירה  כחשודים  באזהרה 

המנויות בתוספת של החוק.
מאגר  של  להקמתו  האחרונות  בשנים  נערכה  מז"פ 
דנ"א כמעבדה מקצועית ואיכותית. ברשות המחלקה 
ציוד, שהינו בחזית הטכנולוגית, ומומחי מז"פ פועלים 
בשיטות עבודה מתקדמות, ועומדים בסטנדרטים של 

הטובות שבמעבדות העולם.

הסמכת המעבדות
מז"פ השלימה בשנת 2005 את התהליכים הארגוניים, 
באמצעות  מז"פ  מעבדות  הסמכת  לשם  שנדרשו 
 ISO הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, והחלת תקן
17025. תהליך זה, הנמשך כחמש שנים, טופל בשנה 

האחרונה באינטנסיביות מרובה על�ידי כל המעבדות 
ועל�ידי פיקוד מז"פ.

זה,  לתקן  עבודה בהתאם  למסגרת  עברו  המעבדות 
ונציגי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בדקו את 

מוכנות המעבדות להסמכה. 

קשרים ביןלאומיים
באסון  ישראליים  קןרבנות  לזיהוי  מז"פ  משלחת   •
הצונאמי יצאה לתאילנד בימים האחרונים של שנת 
ופעילותה נמשכה גם במהלך שנת 2005.   ,2004
ב�  יצאה  איש  כעשרים  של  ראשונה  משלחת 
ונשארה בתאילנד כשבועיים. המשלחת   28.12.04
שבעת  מתוך  ישראלים  נעדרים  חמישה  זיהתה 
הנעדרים הישראלים.משלחת מחליפה קטנה יצאה 

כשנים� בתאילנד  ונותרה  ימים  עשרה  כעבור 
עשר ימים.

ק' תיאום מז"פ במכון לרפואה משפטית יצאה   •
בהתנדבות  בפוקט  הקורבנות  זיהוי  למרכז 

לכשלושה שבועות. 
ניהל  אצבעות  טביעות  להשוואת  המעבדה  ר'   •
השוואת  מערכת  את   2005 נובמבר  במשך 
במרכז   AFIS) לאומית  הבין  האצבעות  טביעות 

לזיהוי החללים בפוקט).
נציגי מז"פ השתתפו בכינוסים שעסקו בפיגועים   •
המשלחת  מסקנות  ליישום  ופעלו  המוניים, 

לפעילות מקומית, אם חלילה נדרש לכך. 
משלחת מז"פ, שכללה את ר' מז"פ ונציגי מעבדות   •
הוזמנה לבקר במז"פ של מדינת ג'ורג'יה, ולסקור 
בפניהם את מגוון פעילויות המחקר והפיתוחים 
המבצעיים, פרי עבודות המחקר, שבוצעו במז"פ 
בשנים האחרונות. המשלחת השתתפה בכינוס 
 .AFSS ה�  פורנזי  האקדמיה האמריקאית למדע 
אנשי  על�ידי  בכינוס  שנשאו  הרצאות  שלוש 
(לוחמה  רב  ותקשורתי  מקצועי  להד  זכו  מז"פ, 
בטירור בהיבט פורנזי, זיהוי קןרבנות אסון ופיענוח 
שרידי יומנו של האסטרונאוט הישראלי אילן רמון 

ז"ל).
משלחת מז"פ, שכללה מומחי מעבדות וטכנאי   •

זיהוי, השתתפה בכינוס רב�לאומי בטאיוון. 
הוזמנו  ממז"פ  אצבעות  טביעות  פיתוח  מומחי   •
לשיטות  קורס  ללמד  הטאיווני  המז"פ  על�ידי 

מתקדמות בפיתוח טביעות אצבעות..
פורנזיים,  מדענים  בין  גומלין  מקשרי  כחלק   •
איחרועי  לניתוח   FBI ה�  מומחי  בארץ  התארחו 
ירי ולנשק, והעבירו השתלמות למומחי מעבדת 

הנשק והמעבדות הניידות במז"פ. 

רכש והצטיידות
ציוד  מז"פ  מעבדות  עבור  נרכשו   2005 בשנת 
המסמכים,  למעבדת   VSC מכשיר  כמו  ומכשירים 
 GC הנשק,  למעבדת  השוואתי  מיקרוסקופ 
למעבדת הדליקים וציוד רב למעבדת מאגר הדנ"א. 
פירות  לשאת  ועתיד  לפעילות,  הוכנס  זה  ציוד 

בשנים הקרובות.
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מדור תו"ל והדרכה
בתאריך 1.5.05 הוחלט ע"י פיקוד אח"מ להקים מדור 
הדרכה, שיאחד את כל בתי�הספר של המודיעין ושל 
זו הוקם מרכז הכשרות  החקירות. בעקבות החלטה 
אח"מ. במרכז נבנתה כיתת מז"פ, המותאמת לצרכים 
המעבדה  מז"פ.  של  העיוניים  ולצרכים  המעבדתיים 
ובחומרים  כימיים  בחומרים  לעבודה  מותאמת 
אצבעות.  טביעות  ולבדיקת  עבירה  לזירת  ביולוגיים, 
כיתת תשאול מאובזרת, המותאמת  נבנתה  בנוסף, 
כיתת המחשוב הוסבה  ולצרכי הרכז.  לצורכי החוקר 

ל"מלאכת מחשבת". 

פרויקטים ייחודיים

טיפול בתורות
תורת העיקוב � בשלב הדפוס.  •

תורת האזנות הסתר � פותחה והופצה.  •
תורת הסוכנים � בשלבי סיום.  •

ודפוס  משפטי  תיקוף  בשלבי   � הסד"צ  תורת   •
ראשוני.

על  מעברים  מדור  בשביל   � גבולות  בקורת  תורת   •
סף סיום.

הכנת תכנית הדרכה שנתית
מיומנות בחקירה בעידן הטכנולוגי.  •

הכשרה בנושא חוק זכויות נפגעי עבירה.  •
הכשרה בנושא איכות הסביבה.  •

הכשרות ליחידות הארציות יאח"ה, יאחב"ל.  •
הדרכת נ.פ.ש.  •

השתלמות שיפור בהליכי עבודת המ.ט.  •
השתלמות רכזים סד"צ.  •

השתלמות קמב"ס.  •
השתלמות האזנות סתר לרמ"חים.  •

השתלמות רמ"חי הערכה.  •
השתלמות אחמ"שים להאזנות הסתר.  •

השתלמות סמים.  •
השתלמות פשיעה מאורגנת.  •

השתלמות הזנה.  •
השתלמות פוטושופ.  •

.OFFICE השתלמות  •

השתלמות הערכה חקירות.  •
פיתוח הכשרות משותפות לחקירות ולמודיעין

פשיעה מאורגנת.  •
זירת עבירה.  •

סדנת תשאול.  •
ניהול פרשייה.  •

השתלמות סמים.  •
תקיפה אסטרטגית משולבת.  •

בניית כוח משימה.  •
השתלמות מ.ט.  •

תרגילים מעשיים נוספים לאוכלוסיות השונות
תרגיל בנושא "סחר בסמים".  •

תרגילים בנושא כתיבת דו"חות והעדה בבימ"ש.  •
הארכות מעצר.  •

הוגנות  ותחבולות  חקירה  שיטות   � תשאול   •
בחקירה.
שפת גוף  •

עבודת החוקר מול מצלמה ומקרופון.  •

מז"פ. עבודת מעבדת מסמכים וכתבי יד
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מבצע ההתנתקות
פיתוח הכשרה למבצע ההתנתקות.  •

הכנת מקראה ואוגדן כיס (חומר תורתי) למפקדים   •
ולשוטרים למבצע ההתנתקות.

הכשרת 1100 מפקדים ושוטרים למבצע ההתנתקות.  •

מבחני ידע
חלוקה לאוכלוסיות, ריכוז חומר תורתי, מפגשים עם 
מה"ד, הוצאת חומרי למידע על גבי דיסקים, הפצתם 

לשטח ולמערכת הניב.

ביקורת גבולות
ביקורת  בנושא  חדשה  במתכונת  קורס  פותח   •

גבולות.
במהלך פיתוח לומדה בנושא מבקרים בני מיעוטים   •

עם מפ"ה/מה"ד.
 2000 רשב"ג  מערכת  בהטמעת  השתתפות   •

והדרכת מדריכים חלוציים למערכת.
בספרות  המקצועית  הספרייה  של  העשרה   •

הדרכה  ובתקליטורי  הדרכה  בסרטי  מקצועית, 
במגוון רחב של נושאים מקצועיים.

אח"מ,  הכשרות  למרכז  אתר  הוקם  מה"ד  בסיוע   •
להפצת הידע לשוטרים במערכת הניב.

מדור מחשוב
מדור  הוקם   2005 שנת  של  הראשונה  במחצית 

מחשוב במתכונתו החדשה.
במגזר  רבות  לניהול מערכות מחשוב  אחראי  המדור 
המודיעין ובמגזר החקירות ולפיתוח יישומים בחטיבה 
לזיהוי פלילי. חוליות המדור תומכות בכ�4,500 עובדים 
עבודתן  ומתוקף  והמטה,  וביחידות  השטח  ביחידות 
מקיימות קשרי עבודה עם גורמי מנ"ט שונים. בנוסף, 
מטפל המדור ברכישת ציוד מחשוב לאגף המאוחד, 
בציוד,  בתקלות  מטפל  הארציות,  היחידות  לרבות 
היקפי  ובציוד  האישי  בשימוש במחשב  ונותן תמיכה 

לכל עובדי האגף. 
המדור שותף לפרויקטים מחשוביים חדשים יחד עם 
ויחד עם גורמי מנ"ט  הגורמים המקצועיים בחטיבות 

מז"פ. עבודת מעבדת סימנים וחומרים
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(בעיקר "מלאכת מחשבת" למערך המודיעין, ו"פל"א" 
למערך החקירות). 

מדור תקציב
אירועים  בשני  התאפיינה   2005 העבודה  שנת 
� האחד  התקציב.  על  רבות  השפיעו  מרכזיים,אשר 
איחוד אגף חקירות עם אגף המודיעין והקמת מדור 
תקציב, והשני�מבצע ההתנתקות, שבמסגרתו בוצע 
בנוסף  שקל)  מיליון  (כ�8  נרחב  מידה  בקנה  רכש 

לרכש השוטף.

יחידה ארצית
לחקירות הונאה (יאח"ה)

פרשיות חקירה עיקריות

עו"ד הוגו שלמן  תובע במדור תביעות של רשות 
המסים 

החשוד, עו"ד הוגו שלמן, מכהן זה עשר שנים כתובע 
במדור תביעות של רשות המסים. החקירה העלתה 
מנישום  שוחד  לקח  שלמן  עו"ד  כי  לכאורה,  ראיות 
בסך 15,000 ש"ח, בתמורה לסגירת תיק שהתנהל 
וכנגד חברה שבשליטתו.  במס הכנסה כנגד הנישום 
כן הוברר, כי עו"ד שולמן קיבל 29,000 ש"ח מנאשם, 
שנגדו הגיש כתב אישום בבית�משפט שלום. סכום 
זה, שאמור היה להיות מופקד בקופת מס�הכנסה, 
עו"ד  על�ידי  נגנב  החשד,  ועל�פי  ליעדו,  הגיע  לא 
שלמן. החשוד, עו"ד שלמן, שמר על זכות השתיקה 
התקופה  ובסיום   , יום   19 ל�  נעצר  הוא  בחקירתו. 
שוחרר למעצר בית ממושך . בחקירה נמצאה תשתית 
ראייתית, שלפיה ביצע עו"ד שלמן עבירות של לקיחת 
הון,  הלבנת  איסור  הציבור,  עובד  בידי  גניבה  שוחד, 
בשיתוף  נוהלה  החקירה  אמונים.  והפרת  מרמה 
ע"י  ולוותה  המסים,  רשות  הנהלת  עם  מלא  פעולה 

פרקליטות מחוז ת"א. התיק הועבר לפרקליטות. 

צים אסיה
"צים  הישראלית  האנייה  בין  שאירעה  בהתנגשות, 
הוקאידו  לאי  בסמוך  יפנית  דיג  ספינת  לבין  אסיה" 
כי בשעת  הוברר,  יפנים.  דייגים  נהרגו שבעה  שביפן, 
התאונה ביצעה האנייה סטייה חדה מנתיב ההפלגה, 

כשיר,  ומלח  השני  הקצין  היו  הפיקוד  בגשר  כאשר 
ישן  הקברניט  התאונה  בעת  זרים.  אזרחים  שניהם 
בתאו. על�פי גרסתם של אנשי צוות האנייה, הם לא 
הבחינו בספינה היפנית, ולא היו מודעים להתנגשות 
של  לשיטתו  שבקוריאה.  פוסאן  לנמל  הגעתם  עד 
הקצין השני, שינוי מסלול השיוט של האנייה נעשה 
בשל רצונו לחלוף על �פני מסלול השיוט של כלי� שיט 
אחר מסוג מיכלית . גרסה זו עומדת בסתירה מוחלטת 
מיכלית,  הייתה  לא  כלל  שעל�פיה,  המלח,  לגרסת 
לו  הודיע  באנייה,  אש  מסיור  חזרתו  לאחר  ובסמוך 
הקצין השני לבצע פנייה חדה למשך כדקה. לגרסתו, 
הדבר נעשה בניסיון לחמוק מסירות דיג, שאותן ראה 
בעיניו, במרחק של כ � 400 מטר מהאנייה. במהלך 
החקירה נחקרו אנשי צוות האנייה ואנשי חברת צים, 
כמו   . האנייה  אובייקטיביות ממכשירי  ראיות  ונאספו 
כן, בוצע חיקור דין מקיף ביפן, שבמהלכו נאספו ראיות 
ונחקרו עדים, כולל הניצול היחידי מספינת הדיג. התיק 

הועבר לפרקליטות.

פרשת ויסעו ויחנו  ראובן גרוס ואחרים
שהצטבר  רב  חומר  בעקבות  שנפתחה  החקירה, 
ביחידה, עסקה בחשדות של ניהול ארגון פשיעה, מתן 
במרמה  דבר  קבלת  זיוף,  הון,  הלבנת  שוחד,  וקבלת 

בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים.
במרכז הפרשיות שנחקרו עומד איש העסקים ראובן 
בין  ונרחבים,  מסועפים  קשרים  קשר  אשר  גרוס, 
השאר עם בכירים ברשויות המקומיות, לרבות חברות 
אלה  אנשים  והפעיל  ממשלתיות,  וחברות  עירוניות 
מתן  תוך  שלו,  העסקיים  האינטרסים  קידום  לטובת 

טובות הנאה מסוגים שונים. 
נערכו   .2004 יוני  בחודש  נפתחה  הגלויה  החקירה 
חיפושים בבתיהם של החשודים ובמשרדיהם, ונתפסו 
רבות  הודעות  נגבו  החקירה  במהלך  אלפי מסמכים. 
ונאספו ראיות. החשודים העיקריים בפרשיות השונות 

נעצרו לתקופות מעצר ממושכות. 
צוות  על�ידי  לוותה  והמסועפת  המורכבת  החקירה 
פרקליטות  של  הכלכלית  מהמחלקה  פרקליטים 
המדינה. בסיומה ,הועבר כל חומר החקירה להמשך 
טיפול הפרקליטות בכל הנושאים והחשדות, שלגביהם 

נמצאה תשתית ראייתית להגשת כתבי אישום. 
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שלוחת דרום 

הדואר  רשות  מנכ"ל  לאחרונה  עד    שלי  יוסי 
בעקבות תלונתו של חיים בוקובזה, תושב באר�שבע, 
, נהגו לשעבר של  ובעקבות מכתבו של פנחס שרון 
יוסי שלי, מנכ"ל רשות הדואר, התקבלה הנחייתו של 
יוסי שלי מסר  פרקליט המדינה לחקור חשד, שלפיו 
תצהיר כוזב לוועדת רביבי, אשר בחנה את מועמדותו 
מהוועדה  הסתיר  שלי  יוסי  הרשות.  מנכ"ל  לתפקיד 
את עובדת היותו מעורב בפעילות פוליטית, על רקע 
וטען   ,2002 באוקטובר  לליכוד  הפנימיות  הבחירות 
בתצהיר שהגיש לוועדה, כי לא היה מעורב בפעילות 
ולדיווחים  לתצהירים  בניגוד  כי  עלה,  בחקירה  כזו. 
הבהרות  (לרבות  רביבי  לוועדת  שלי  יוסי  שהעביר 
על  והידיעות  השמועות  רקע  על  למסור  שנתבקש 
מעורבותו הפוליטית), הוא אכן היה מעורב בפעילות 

פוליטית אינטנסיבית בבחירות לסניף הליכוד בבאר�
,למעשה,  שימש  שלי  יוסי  הליכוד.  ולמרכז  שבע 
אבי  בראשה  עמד  חוץ,  שכלפי  למרות,  קבוצה,  כר' 

מוסקוביץ', יד ימינו של שלי. 

שלוחת צפון

ראש העיר נהריה ואחרים
העיר  לראשות  האחרונות  הבחירות  תקופת  במהלך 
נהריה, באמצע שנת 2003, כרת המתמודד דאז, רון 
יתמכו  למען  אחרים  מועמדים  עם  הסכמים  פרומר, 
מההתמודדות  מועמדותם  יסירו  ו/או  בבחירות  בו 
לראשות העיר. בתמורה לכך הבטיח פרומר, הן בעצמו 
ותפקידים  בשכר  משרות  אחרים,  באמצעות  והן 
וכל זאת בניגוד לחוק.  בכירים בעיריה לאחר שיבחר, 
לאחר היבחרו כראש עיר, ומשלא עמד בהתחייבויותיו, 

כרייה בלתי חוקית של חול
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אכן מדובר  כי  והוברר,  נחשפו ההסכמים החשאיים, 
פליליות.  בעבירות  הנגועים  חוקיים,  בלתי  בהסכמים 
עם חשיפתם של אותם הסכמים, הוגשה תלונה ע"י 
ולשעבר  מועצה  חבר  סבג,  ג'קי  האחר,  המתמודד 
ראש העיר, במקביל לערעור בחירות בבית�המשפט 
לביטול  בקשה  הוגשה  שבמסגרתו  בחיפה,  המחוזי 
תוצאות הבחירות וקיום בחירות חוזרות. הדיונים בבית 
חקירה  לקיום  במקביל  התקיימו  המחוזי  �המשפט 
מקיפה ומורכבת, שבסיומה נמצאו ראיות מספיקות 
לביצוע העבירות, שיוחסו לרון פרומר ולאחרים (שוחד 
בחירות, מרמה והפרת אמונים). נשיא בית�המשפט 
המחוזי דאז, מיכה לינדנשטראוס, פסק ,כי הבחירות 
מבוטלות, ויש לקיים בחירות חוזרות. פרקליטות מחוז 
חיפה החליטה להגיש כתב אישום כנגד פרומר וכנגד 

אחרים.

חיים ברביבאי  ראש העיר קריית שמונה
בחודשים  העיר,  לראשות  האחרונות  בבחירות 
אוקטובר�נובמבר 2003, בעת שהיה מועמד הליכוד 
לראשות העיר, פנה ברביבאי וביקש מאנשי עסקים, 
לסייע כספית,  בעיר  עניין  ומבעלי  מיזמים  מקבלנים, 
דובר  יוכל להמשיך במערכת הבחירות. בעיקר  למען 
באזור  לבתי�דפוס  חובות  לכיסוי  כספים  גיוס  על 
קריית שמונה, בגין עבודות דפוס שבוצעו עבור מטהו. 
אל  ישירות  פנה  ברביבאי  אכן  כי  הוברר,  מהחקירה 
שהוא  ,תוך  כספי  סיוע  ודרש  עסקים,  אנשי  אותם 
מתעלם ממגבלות החוק, וגורם גם לאותם "תורמים 
על כורחם" לבצע עבירות פליליות (מתן שוחד, קבלת 
אמונים).  והפרת  מרמה  הכנסות,  הגבלת  שוחד, 
במקביל לפנייתו לאותם אנשי עסקים, פנה ברביבאי 
תדיראן,משה  קשר  חברת  סמנכ"ל  אל  אישית 
גולדשטיין, ועפ"י דרישתו קיבל סכום כסף נכבד, תוך 
שהשניים מציגים זאת כ"קשר עם הקהילה". בעצם 
בעבירות  ברביבאי  נגד  אישום  כתב  הוכן  אלה  ימים 
שוחד, מרמה והפרת אמונים וכנגד גולדשטיין בעבירות 

מתן שוחד.
 

מפלג כלכלי

תיק יאיר פרץ  חיים שורץ  רונית כץ
תיק החקירה מאגד שתי פרשיות עיקריות, שבמרכזן 

מערכת  מגוללות  הפרשיות  שתי  פרץ.  יאיר  ח"כ 
של  בעליהן  לבין  פרץ  יאיר  ח"כ  בין  הדוקה  קשרים 
שתי חברות כוח אדם, המתמחות בהעסקת עובדים 
זרים. בתקופה הרלוונטית, יאיר פרץ היה חבר הוועדה 
הזרים,  העובדים  בעיית  לנושא  בכנסת  המיוחדת 

ובחלק מהזמן כיהן גם כיו"ר זמני של הוועדה.
חיים  לבין  פרץ  יאיר  ח"כ  בין  קשר  העלתה  החקירה 
גילה מעורבות  כי ח"כ פרץ  הוברר,  כץ.  ורונית  שורץ 
עמוקה בפעילות החברות שבבעלותם, ונקט פעולות 
שונות לקידום ענייניהם העסקיים. פעולות אלה כללו, 
בין היתר, תיאום פגישות עם גורמים שונים והפעלת 
באמצעות  לחצים  והן  "ישירים"  לחצים  הן  לחצים, 
צד שלישי, על פקידות גבוהה במשרדים הרלוונטיים 
(משרדי הפנים ומשרד העבודה), הכול לטובת מטרה 
החברות  של  האינטרסים  קידום   � ויחידה  אחת 

הנדונות. 
יאיר  ח"כ  לבין  בינו  כי  התברר,  שורץ  של  בחקירותיו 
פרץ התקיימה מערכת קשרים של "תן וקח", כאשר 
משרדי  אצל  עמית  לחברת  לסייע  פועל  פרץ  ח"כ 

הממשלה השונים . 
התיק הועבר לפרקליטות.

"פרשת מצגר"
,שפורסם  עיתונאי  בתחקיר  החקירה  של  תחילתה 
הראשי  הרב  התארח  לפיו   ,2 בערוץ   27.10.04 ביום 
"מצודת  במלון  מצגר,  יונה  הרב  לישראל,  האשכנזי 
דוד" בירושלים חינם, יחד עם משפחתו בפסח 2004, 
בכתבה  המלון.  של  הציבור  יחסי  לקידום  בתמורה 
על  ששכר  למרות  בבית�המלון  שהה  הרב  כי  נטען, 
דקות  מרחק  שמיקומה  שרד,  דירת  המדינה  חשבון 
נערכה  הדברים,  פרסום  לאחר  המלון.  מן  ספורות 
חוות  והוכנה  המדינה,  בפרקליטות  מקיפה  בדיקה 
הללו,  החומרים  בסיס  על  בעניין.  ראשונית  דעת 
החליט בתאריך 15.12.04 היועץ המשפטי לממשלה 
על פתיחת חקירה פלילית, לבדיקת החשדות השונים 
העולים מהפרשה.החקירה העלתה, כי הרב מצגר זכה 
להטבות משמעותיות בכל הקשור לשהייתו  יחד עם 
בני� משפחתו במלון "מצודת דוד" במהלך חגי ישראל 
של  בנוכחותו  התגאה  המלון  ו�2004.   2003 בשנים 
הרב הראשי במלון, ואף פרסם אותה ברבים, כל זאת, 
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שעלותה  בירושלים,  שרד  דירת  מצגר  לרב  כאשר 
כי  עלה,  בנוסף  לחודש.  דולר   1,500 היא  למדינה 
הבירה  בעיר  נוספים  במלונות  שהה  מצגר  הרב 
במימון  וחלקם  המדינה  במימון  חלקם  ירושלים, 

גורמים פרטיים.
הפרקליטות  של  לבחינתם  הועבר  החקירה  תיק 

ושל היועץ המשפטי לממשלה.

פרשיית "תלם" 
בכירים  עובדים  שני  כנגד  שהתנהלה  חקירה, 
במע"מ, החשודים בקבלת טובות הנאה, בתמורה 
לסגירת תיקים ולהקטנת שומות לעוסקים. האחד 
� שוקי משעול, אשר כיהן כממונה תחנות מע"מ 
ת"א 1 ו � 2 והשני � יצחק אוזמו, שכיהן כמנהל 
ו   1 ביקורת חשבונות בתחנות מע"מ ת"א  תחום 
רואי חשבון  עורכי�דין,  מעורבים  היו  בחקירה   .2  �

ונישומים שונים.
שני  הגלויה.  החקירה  החלה   2005 מרץ  בחודש 
אחרים  חשודים  גם  זה  ובכלל  לעיל,  החשודים 
החקירה  במהלך  אחדים.  לימים  נעצרו  בפרשה, 

הושעו שני החשודים מתפקידיהם.
והתיק  אחדים,  חודשים  לפני  הסתיימה  החקירה 
בהמלצה  (פלילי)  ת"א  מחוז  לפרקליטות  הועבר 

להעמידם לדין. 

ביתחולים וולפסון 
מבקר  פז,  אריה  של  בתלונתו  החלה  הפרשייה 
בית� הנהלת  נגד  הבריאות,  משרד  של  הפנים 
בחשד  בכירים,  עובדים  ונגד  וולפסון  החולים 
ומבחינה  רפואית  מבחינה  תקינה  לא  להתנהלות 
כספית. החשד כלל רפואה פרטית (ביצוע בדיקות 
ולא  כלל  אושפזו  שלא  לאנשים,  בבית�החולים 
חתמו על התחייבות לשלם) ביצוע בדיקות בבית�
החולים במקרים שונים לאנשים, שלא אושפזו כלל 
אנשים  על שם  נרשמו  (הבדיקות   17 טופס  וללא 
אחרים, אשר אושפזו בבית�החולים). בנוסף, עלה 
מנהלי  על�ידי  נוכחות  על  כוזבים  לדיווחים  חשד 
שונים,  מסמכים  נתפסו  בבית�החולים.  מחלקות 
נגבו עשרות עדויות, ונחקרו רופאים ועובדים שונים 
בבית�החולים. חומר החקירה סוכם, והתיק הועבר 

לפרקליטות. 

מפלג עבירות מחשב 

אלה הוט
כתבת  על�ידי  תחקיר  נערך   26.07.05 בתאריך 
חדשות הוט "HOT ", אלה הר�נוי, על נושא הפדופיליה 
בת  "אלה  הכינוי  תחת  הזדהתה  אלה   � באינטרנט 
שערכה  ושיחות  באינטרנט  גלישתה  ובמהלך   ,"14
עצמו  את  שכינה  לבחור,  בינה  קשר  נוצר  בצ'אט 
"רוצה מציצה ב� 200 שקלים". לאחר שיחה קצרה 
במסנג'ר, ולאחר שמסר לאלה מספר טלפון, נערכה 
הציע  זו  בשיחה  אלון).  (בשם  לבחור  אלה  בין  שיחה 
מצלמת  תמורת  אוראלי  מין  איתו  לקיים  לאלה  אלון 
החשוד,  הצעיר.  גילה  את  שידע  למרות  אינטרנט, 
בגיר כבן 30, אותר, נחקר והודה. תיק החקירה יועבר 

לפרקליטות.

פועלים בשדה
על  הפועלים  בנק  לקוחות  שני  של  פניות  בעקבות 
בנק  לחשבון  כספיות  העברות  בחשבונם  בוצעו  כי 
אחר, באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, נפתחה 
חקירה. תלונה נוספת של בנק הפועלים אודות כספים 
שהועברו משלושה לקוחות נוספים לחשבונות אחרים 

העלו, כי מדובר בדרך פעולה בלתי שיגרתית.
נערכו  חשודים.  מספר  אותרו  סמויה,  חקירה  לאחר 
בבית�משפט  נעצרו  וחלקם  בבתיהם,  חיפושים 

השלום בת"א.
מחומר החקירה עולה, כי החבורה הצליחה להשתמש 
לביצוע  תמימים  לקוחות  של  אינטרנט  בחשבונות 

העברות כספים לאנשים מטעמם.

היחידה הארצית לחקירות 
בינלאומיות (יאחב"ל)

משלוח אוויר
החל מסוף דצמבר 2004 ועד מרץ 2005 נוהלה במפלג 

פשיעה חמורה חקירת פרשת "משלוח אוויר".
מכשירים  גניבות  של  בנושא  התמקדה  החקירה 
סלולארים של חברת פלאפון בכמויות מסחריותוסחר 
המכשירים  (הברחת  בחו"ל  ואף  הארץ  ברחבי  בהם 
לרוסיה, שם קיימת שיטת שידור זהה לזו של חברת 

.(CDMA פלאפון בישראל � שיטת
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ונחקרו.  חשודים  מספר  נעצרו  החקירה  במהלך 
הוגשו נגדם כתבי אישום, וחלקם כבר מרצים עונש 

מאסר.

פרשת היפים והאמיצים
אוקראינה  משטרת  העבירה   2004 דצמבר  במהלך 
אזרח  ולפיו  ברוסיה,  משטרת�ישראל  לנציג  מידע 
מזויפים  דולרים  מפיץ  צנז  יפים  בשם  ישראלי 
יפים  הציע  באוקראינה,  שהותו  במהלך  באוקראינה. 
צנז לסוכן המשטרתי לבצע עסקאות לקניית דולרים 
מזויפים בסך מאה אלף דולר.באמצעות הסוכן בוצעו 
מזויפים.  דולרים  של  מבוקרות  קניות  שתי  בישראל 
החשודים.  כל  של  מעצרים  בוצעו   21.1.05 בתאריך 
שטרות  נתפסו  עימותים.  ביניהם  ונערכו  נחקרו  הם 
כסף מזויפים וכן שטרות כסף, ששימשו לצורך קנייה 
דולרים מזויפים. בנוסף, נתקבלה חוות  מבוקרת של 
דעת ממעבדת מסמכים מטא"ר, הקובעת, ששטרות 

הכסף שנכרו ע"י החשודים הם אכן מזויפים.
התיק סוכם והועבר לפרקליטות מחוז מרכז. בסיכום 
צוין, כי קיימת תשתית ראייתית להעמדה לדין בגין 
קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף שטר כסף והנפקת 

שטרי כסף שלא כדין.

היסטוריה בדולר
במהלך שנת 2005 טופל תיק, שעניינו גניבת מסמכים 
היסטוריים ממוזיאונים שונים ברחבי המדינה. הפיצוח 
החקירה  אולם   ,2004 בנובמבר  נעשה  הראשוני 
בו  שהוגשו  המועד   ,2005 לנובמבר  עד  נתמשכה 
בתיק  החשודים  מששת  שלושה  כנגד  אישום  כתבי 
בשיתוף  מס�הכנסה  אגף  מהמוזיאונים.  גניבה  בגין 
צוות החקירה ופרקליטות מיסוי וכלכלה ממשיך את 
הטיפול המשפטי לגבי יתר החשודים, וצפויים גם שם 

כתבי אישום.

הבטחת הכנסה
ביאחב"ל  נחקרה  ו�2005   2004 השנים  במהלך 
"אשל",  כלא  של  המודיעין  קצין  של  שוחד  פרשיית 
רב כלאי יצחק טויטו ושל עוזרו, כלאי אורן אבוקסיס. 
אחרים  עם  ביחד  השניים  נהגו  החשד,  עפ"י 
ובאמצעות אחרים לקבל לרשותם סכומי כסף שונים, 
תמורת הטבות חריגות לאסירים, הכוללות חופשות, 
התייחדויות, המלצות לשחרור מוקדם ועוד. עוד עולה 
עפ"י החשד, כי במועדים שונים החדיר אורן אבוקסיס, 
בידיעת מפקדו טויטו, פלאפונים לתאים של אסירים 
ותמורת  אחר,  ביטחוני  אסיר  באמצעות  בטחוניים 

גניבות מחפירות ארכיאולוגיות
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זאת קיבלו את הגמול הכספי על מכירת הפלאפונים 
בתאים.

תיק החקירה נמצא בפרקליטות מחוז דרום להכנת 
כתבי אישום.

הקונסול ממוסקווה
נציג משרד החוץ התלונן על חשד, שלפיו מיכאל דרור, 
 1999 השנים  בין  במוסקווה  כללי  כקונסול  ששימש 
בתמורה  החוץ  משרד  לנהלי  בניגוד  פעל   ,2002  �

לשוחד .
בחקירתו  ביאחב"ל.  נחקר  החשוד   19.1.05 בתאריך 
אלפי  עשרות  נסיעות  סוכנות  מבעל  שקיבל  הודה, 
וכיו"ב,  מתנות  חופשה,  מימון  במזומן,  דולרים 
תיירים  כניסת   2002 שנת  במהלך  אפשר  ובתמורה 
עפ"י  כנדרש  בדיקות,  ביצוע  ללא  לישראל,  מרוסיה 

נהלי משרד החוץ.
לפרקליטות  החקירה  תיק  הועבר   6.2.05 בתאריך 

מחוז מרכז עם המלצה להעמיד את החשוד לדין .

עלייה לרגל (המרגל הדני)
איאד  לבנוני,  ממוצא  דני  אזרח  נעצר   6.1.05 ביום 
אלאשווח, בעת שנסע ברכבת מנהריה לת"א, ובמהלך 
עמו  ביחד  וידאו.  במצלמת  הדרך  את  צילם  הנסיעה 
הכפר  תושב  בדראן,  עתמאן  משפחתו,  קרוב  נעצר 
שיח דנון, שליווה אותו בנסיעה והלין אותו בביתו באותו 
לילה. איאד הועבר לחקירת יאחב"ל ושירות הביטחון 
הפגיש  בלבנון,  שגר  אחיו  כי  סיפר,  בחקירתו  הכללי. 
לאסוף  עליו  שהטיל  החזבאללה,  של  נציג  עם  אותו 
צבאיים  מתקנים  ועל  בטחוניים  מתקנים  על  מל"מ 
בישראל. עבור משימה זו נתן לן אלפיים דולר. בשלב 
לבצע את המשימה,  התכוון  לא  כי  טען החשוד,  זה 

ורק רצה לבקר בישראל על חשבון החזבאללה.
על  חזר  ובהם  ידו,  בכתב  שכתב  מכתבים  נתפסו 
למסור  גם  התכוון  כי  והוסיף,  בהודאתו,  שמסר  מה 
שאירחו  בני�דודיו  שני  שמות  את  החזבאללה  לנציג 
אותו, כמועמדים פוטנציאליים לגיוס. כמו כן, התוודה, 
שתכנן לשכור רכב, כדי לבצע תצפית על בסיסי צה"ל 

ועל מתקנים בטחוניים.
חמידי,  אבו  וחמידי  אלאשווח  חסן  בני�הדודים,  שני 
תושבי מזרעה ותרשיחא, נעצרו ונחקרו, אך לא נאספו 

נגדם ראיות בגין הקשר עם החזבאללה.

כנגד איאד אלאשווח הוגש כתב אישום בבית�המשפט 
ניסיון  לפשע,  קשר  קשירת  בגין  בתל�אביב  המחוזי 
לאויב,  ידיעה  למסור  וניסיון  במלחמה  לאויב  לסייע 
בכוונה לפגוע בבטחון המדינה. הנ"ל נעצר עד לתום 

ההליכים כנגדו, ומשפטו עדיין מתנהל.

תיק טמפה 
משטרת� מגישה  האחרונות  השנים  שש  במהלך 
מנהיגי  של  בחקירתם  אינטנסיבי  סיוע  ישראל 
ובארצות� באירופה  בסוריה,  הפועלים  הג'יהאד, 

הברית ולמשפטם המתנהל בארצות�הברית.
בארה"ב.  נאשמים  ארבעה  נעצרו   2/2003 בתאריך 
מעצר  צווי  הוצאו  בעולם  ברחבי  האחרים  כנגד 
בינלאומיים. עם הנאשמים נמנים ראש ארגון הג'יהאד, 
התא  ראש  שלח),  (רמאדן  בסוריה  היום  עד  המכהן 
האירופי  הנציג  אלאריאן),  (סאמי  האמריקאי  הצפון 
אלחטיב),  (מוחמד  הארגון  גזבר  נאפי),  (באשיר 
נוספים  וארבעה  (עודה)  הארגון  של  הרוחני  המנהיג 

הנמנים עם מועצת השורה.
לתשעשה� אחריות  לנאשמים  ייחס  האישום  כתב 
עשר פיגועים כלפי אזרחים בישראל , ביניהם הפיגועים 
בבית�ליד, בדיזינגוף, במגידו ופיגועים נוספים ,שבהם 

נרצחו מעל מאה איש ונפגעו מאות נוספים. 
למעשי  קשר  קשירת  בגין  לדין  עומדים  הנאשמים 
(באמצעות  באיומים  סחיטה  וחבלה,  חטיפה  רצח, 
אותם פיגועים), מתן סיוע ואמצעים לפעילות טירור, 
עבירות הלבנת הון, עבירות מרמה, זיוף, שיבוש הליכי 
משפט. כולם הואשמו בניהול ארגון הג'האד, המהווה 
השראה  (המהוים  "ריקו"  חוקי  לפי  פשיעה,  ארגון 
לחוק הישראלי למאבק בארגוני פשיעה). הנאשמים 
המבנה  בקביעת  הארגון,  של  בניהולו  השתתפו 
הארגוניות  והאסטרטגיות  מטרותיו  שלו,  הארגוני 

והמדיניות שלו ובניהול כספיו. 
כשהאזנות   ,90 ה�  שנות  בראשית  החלה  החקירה 
של  מעורבותם  את  גילו  בטחוני)  (ממניע  סתר 
מימון  לצורך  ממון  ובגיוס  הארגון  בניהול  הנאשמים 

פעולות הטירור. 
זה  מסייעת  היאחב"ל,   באמצעות  ישראל,  משטרת 
ראיות,  באיסוף   FBI� ה  שערך  לחקירה,  שנים  שש 
שהוצגו בבית�המשפט הפדרלי של פלורידה . בחקירה 
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זו נאספו מעל 20,000 מסמכים ישראלים. היאחב"ל 
טירוריסטים,  של  הודעות  איתר  השב"כ,  בסיוע 
ששמותיהם התגלו במסגרת החקירה האמריקאית. 
כן, נאספו ע"י היאחב"ל תיקי פיגועים רבים, שביצע 
שבהם  פיגועים,  תשעה�עשר  ביניהם  הגיהאד, 
במחשבי  נמצאו  למשל,  כך,  הנאשמים.  מעורבים 
הארגון צוואות מפגעים, פוענחו שרטוטים של שיחות 
גלויות ומקודדות בדבר פעולות הטירור והסיוע שניתן 
לביצוע  החמאס  עם  שיחות  פוענחו  זה,  בהקשר 
פיגועים מסוימים והוקלטו התבטאויות של הנאשמים 

בכינוסים פומביים שארגנו לצורך גיוס תרומות.
דוגמא בולטת לסיוע הישראלי בתחום זה היא באיתור 
והארגונים  הנאשמים  מחשבונות  כספים  העברות 

שתחת ניהולם לחשבונות משפחות המפגעים. 
השב"כ סייע באיתור זכ"דים, שבהם הופללו הנאשמים 
עונשי  על�ידי מפגעים, המרצים  ואנשי קשר שלהם 
מאסר בבתי�כלא בישראל. עיקר הסיוע היה במישור 

המודיעיני. 
הנוגעות  חקירה,  בהשלמות   FBI ל�  סייע  היאחב"ל 
לפיגועים שנחקרו, שלא במטרה להביא את המתאבדים 
לדין. כמו�כן, איתרה המשטרה את המעורבים בפיגועים 
,וביחד עם סוכני ה �FBI תשאלה מעל 320 עדים , ביניהם 
נפגעים, עדי ראייה, משפחות שכולות, מומחי פורנזיים, 
שהיו  משטרה,  וקציני  פתולוגיה  מומחי  חבלה,  מומחי 
וכן  חקירתן  ועל  הפיגוע  בזירות  הטיפול  על  אחראים 
אסירים. לאחר שמיעתם של כשליש מהעדים, חששה 
העובדות  מירב  על  היתר,והסכימה  משמיעת  ההגנה 

הנטענות בכתב האישום. 
של  שיחזורים  בוצעו  הראיות,ואף  הוצגו  במשפט 
הפיגוע בכפר דרום ובית�יד. הליך זה התאפשר לאחר 
כל  את  תיעדו   FBIמה� צוות  עם  ביחד  שהמשטרה 

זירות הפיגועים.
ידי חבר  דין על�  בימים אלו צפויה להתקבל הכרעת 

המושבעים. 

"שיחה ממתינה"
בשלהי שנת 2004 נעצר עלי מוחמד סעיד ע'נאאם, 
יליד 1948 מהיישוב בקה אלגרביה בביתו, לאחר חיפוש 
מדוקדק בביתו ובמשרדו. עלי מוחמד סעיד ע'נאאם 
ריצה בכלא הישראלי עונש מאסר של שש שנים בגין 

אבו�פרח  לסעיד  התוודע  ושם  ביטחוניות,  עבירות 
ולנביל מחזומה, אזרחים ישראלים, השפוטים למספר 
מאסרי עולם כל אחד. השניים שוחררו בשנת 1985 
זרועותיו הארוכות של  והפכו להיות  ג'בריל,  בעיסקת 

המודיעין האיראני בירדן ובסוריה�לבנון.
בכפרי  והעומרה  החאג'  ועדת  רכז  ששימש  החשוד, 
המשולש, נועד במכה ובמדינה עם נביל מחזומה ועם 
אדם נוסף, וקיבל אלפי דולרים תמורת גיוסו למודיעין 
האיראני ולביצוע משימה בישראל �הוטל עליו לפקוד 
ללימודים  לנסוע  ולשדלם  בלבד),  (ישראלים  ערבים 

עבירות פדופליה באינטרנט (אילוסטרציה)
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אקדמיים בירדן על חשבון האיראנים במימון מלא של 
אימונים  לעבור  אמורים  היו  הם  בירדן  שם.  שהותם 
ידיעות  לאסוף  היה  עליהם  ולאחר�מכן  צבאיים, 

מודיעיניות בעומק ישראל.
נביל  כי  עלה,  בביתו  החשוד  של  לטלפון  מציתות 
נביל  מטעם  החשוד  של  מפעילו  וכן  עצמו  מחזומה 
התקשרו עמו מספר רב של פעמים ואף נפגשו עמו 

שוב ושוב בסעודיה בתיאום טלפוני מראש.
את  נמרצות  החשוד  תחילחה  הכחיש  בחקירתו, 
המיוחס לו, אולם, ככל שנקפו ימי המעצר והחקירה 
נמשכה, הוא נתרצה חלקית, והודה, כי אכן המפגשים 
נאות  לא  הוא  לטענתו,  אולם  קונספירטיביים,  היו 
לשתף פעולה, והיה מעוניין רק בכסף הרב שהורעף 
ולו  לא היתה  כי  (יצוין,  לרגל.  בכוונתו  בלי שהיה  עליו 
ע"י  לאיראנים  שירותים  לביצוע  ראיה  של  ראשיתה 
,איפוא,  וככל הנראה גם לא היו כאלה). כך  ע'נאאם 
לאור הודאתו בעובדות כתב האישום ובשל גילו כמו גם 
מצבו הבריאותי הרעוע, הוחלט לסכם עם באי�כוחו 
הסדר טיעון, ולפיו יושת עליו עונש מאסר בפועל של 

חמישים חודשים, מאסר מותנה וקנס כספי גבוה.

היחידה הארצית למאבק 
בפשיעה הכלכלית (יאל"כ)

זרוע ביטוח לאומי
"אלמנל" � בעל החברה בצפון הארץ הפיץ תלושי   •
שכר פיקטיביים לתושבי דיר חנא  והסביבה. נחקרו 
30 חשודים, נוהלו 25 תיקים . הפרשייה פותחה ב� 

30.12.04
שכר  תלושי  זייפו  חב"מ  יוצאי   � נוצצים"  "מים   •
והקימו חברות קש. נחקרו כ� 150 חשודים, נפתחו 

כ� 103 תיקים. הפרשייה פוצחה ב� 7.1.05.
שהתמחה  אדם,  נגד  חקירה   � מכוון"  "צליל   •
לביטוח  כוזבות  תביעות  להגיש  אזרחים  בהכוונת 
בעבודה,  פגיעה  בגין  קצבאות  קבלת  לשם  לאומי 
נכות כללית וליקוי שמיעה. בוצעה פעילות סוכנים 
כנגד החשוד, נחקרו כ� 50 חשודים, נפתחו כ� 15 

תיקים. הפרשייה פוצחה ב� 7.2.05.
אבטלה  דמי  שתבעו  מובטלים   � חודשי"  "חופשי   •

בלשכת  התייצבות  כרטיסי  במרוכז  החתימו 
תעסוקה, בלי להתייצב בלשכה, כפי שנדרש עפ"י 
כדין.  שלא  לאומי  מביטוח  קצבאות  וקיבלו  החוק, 

הפרשייה פוצחה ב� 3.4.05.
ארבעה  אותרו  מודיעינית  בפעילות   � כסף"  "נייר   •
אנשים שונים, שמכרו תלושי שכר מזויפים,  נפתחו 
העיקריים  מהחשודים  שניים  תיקים.   120 כ� 
הורשעו בבימ"ש, ונשפטו למאסר בפועל לתקופה 
פוצחה  הפרשייה  חודשים.  מארבעים  למעלה  של 

ב� 5.4.05.
הבדואית  בפזורה  מרוכזת  פעילות   � דרום  תיקי   •
 30 נפתחו  במרמה.  אבטלה  דמי  לקבלת  בחשד 

תיקים . הפרשייה פוצחה ב� 1.5.05.
"חליל הקסם" � נפתח כצח"מ משותף עם ביטוח   •
לאומי ועם רשויות המס. נעצרו שני חשודים� בעל 
חברות כוח אדם ומנהל חשבונות. השניים חשודים 
אותם  ומכרו  פיקטיביים  שכר  תלושי  שהנפיקו 
קצבאות  לקבלת  דרישה  שהגישו  רבים,  לאנשים 
נחקרו  במרמה.  קצבאות  וקיבלו  לאומי,  מביטוח 
ונפתחו 61 תיקים. החקירה עדיין  עד כה 60 איש 

נמשכת. הפרשייה פוצחה ב� 8.11.05.
,שמירה  אדם  כוח  בחברת  עובדים   � זהב"  "עלי   •
וניקיון באזור המשולש הנפיקו תלושי שכר לנשים, 
.על בסיס תלושי שכר אלה הן  שלא עבדו בחברה 
קיבלו דמי לידה במרמה. נחקרו כ� 40 איש והחקירה 

בעיצומה. הפרשייה פוצחה ב� 21.11.05.

ארגון פשיעה דלק ומתכות
"זהב שחור" � פעילות יחידתית כנגד ארגון פשיעה   •
של משפחת גבאי ממושב תירוש. הארגון התמחה 
מזויפות  חשבוניות  בהוצאת  דלקים,  במהילת 
אלימות  ובעבירות  באיומים  בסחיטה  ובהפצתן, 
הפעילים  כל  נעצרו   3.7.05 בתאריך  הון.  והלבנת 
כתבי  והוגשו  מעורבים   200 כ�  נחקרו  בארגון. 
אישום נגד ראשי הארגון, שרובם עדיין במעצר עד 
תום ההליכים. נתפסו מכוניות, מיכליות דלק ונכסים 

של הפעילים בארגון.
תלונהעל  הוגשה   8.9.05 בתאריך   � לבנה  פלדה   •
גניבה של ארבעים טון מגנזיום ממפעלי ים�המלח. 
בפעילות היחידה בתאריך 6.10.05 נתפסה משאית, 
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הם  חשודים.   5 נעצרו  הגנובה.  הסחורה  כשבה 
הוגש  ולגניבה ממעביד.  להתפרצות  בחשד  נחקרו 
חשודים  שני   � חשודים  ארבעה  נגד  אישום  כתב 
תום  עד  נעצרו  חשודים  ושני  בית  למעצר  שוחררו 

ההליכים .
בתאריך  בטייבה  בילוש  בפעילות   � חשמל  חברת   •
כבלי  כשבמשאיתו  נהג משאית,  נתפס   24.11.05
חשמל רבים במשקל טונה אחת, השייכים לחברת 
חשמל. לטענתו, רכש את הסחורה מאדם ממושב 
שדה עוזיהו תמורת 400 שקל. הנהג הציג תעודת 
נחקרו  והמוכר  הנהג  מהמוכר.  שקיבל  משלוח 
שהושג  נכס  ולקבלת  גנוב  רכוש  להחזקת  בחשד 
הסחורה  המיסים.  רשות  ע"י  נחקר  הנהג  בעוון. 
לחברת  למשמורת  בהסכמה  נמסרה  שנתפסה 

החשמל . התיק בתביעות יאל"כ.
 28.11.05 ב�  שבוצעה  בילוש  בפעילות   � אזור   •
במפעל  מע"צ  של  תמרורים  שהוריד  רכב,  נצפה 
נתפס  במקום  בחיפוש  באזור.  שנמצא  מתכות 

לכאורה,  שייך,  ואשר  כגנוב,  החשוד  רב  רכוש 
בעל  ולאחרים.  למע"צ  לבזק,  חשמל,  לחברת 
נכס  לקבלת  בחשד  באזהרה  נחקרו  ובניו  העסק 
ספרי  כגנוב.  חשוד  רכוש  ובהחזקת  בעוון  שהושג 
גם  נחקר  והחשוד  נתפסו,  העסק  של  החשבונות 
כגנובה  החשודה  הסחורה  המיסים.  רשות  ע"י 
חשמל,  חברת  של  למשמורת  בהסכמה  הועברה 
שמכרו  החשודים,  שני  נגד   . מע"צ  ושל  בזק  של 
את התמרורים, מתנהלת חקירה בגין עבירת מס. 

החקירה בעיצומה.

זרוע מקרקעין

עבירות שחיתות של עובדי ציבור
ועדה  יו"ר  ע"י  שוחד  קבלת   �  (3.1.05) שרונים   •
היתרים  מתן  תמורת  "שרונים"  ולבניה  לתכנון 
גני  הפעלת  לשם  חקלאית  בקרקע  חורג  לשימוש 
אירועים ושימוש חורג נוסף בשמונה מקרים. נחקרו 

תחנת דלק פיראטית
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מחוז  בפרקליטות  נמצאים  התיקים  חשודים.   72
מרכז.

הזקן והנחל (15/2/05) � פקיד לשכת התעסוקה   •
כוזבים  יחדיו למתן אישורי התייצבות  ומתווך פעלו 
מדורשי  תשלום  תמורת  התעסוקה,  בלשכת 
העבודה, אשר קיבלו קצבאות במרמה. נחקרו 20 

חשודים. התיק בפרקליטות מחוז דרום.
פקח  ע"י  שוחד  קבלת   �  (11/4/05) פסולה  דרך   •
בנייה בוועדה לתכנון ולבנייה "מצפה אפק" תמורת 
החשוד  כי  העלתה,  החקירה  בנייה.  היתרי  זיוף 
הסתייע בפקידות העובדות בוועדות לתכנון ולבנייה. 
בפרקליטות  נמצאים  התיקים  חשודים.   29 נחקרו 

מחוז מרכז.
לכרייה  בחשד  תיק, שנפתח   �  (6/11/05) טייבה   •

בעיריית  שחיתות  לחקירת  התפתח  חוקית,  בלתי 
שלא  היתרים  במתן  ביטוי  לידי  באה  אשר  טייבה, 
ביניהם  חשודים,   13 נחקרו  הכרייה.  למבצעי  כדין 
ראש העיר לשעבר וסגן ראש העיר לשעבר. התיק 

עדיין בחקירה .
דרך אלון (22/11/05) � קבלת שוחד, מרמה והפרת   •
אמונים ע"י בודק תכניות בועדת "גבעות אלונים". 
הבודק הכין תכניות הגשה לוועדה, והחתים עליהן 
בתשעה  ואיומים  סחיטה  תוך  אחרים  מהנדסים 
מקרים. עד כה נחקרו תשעה חשודים. התיק עדיין 

בחקירה.

הונאה בקרקעות
זהות בדויה (28/3/05) � מכירת קרקעות ע"י זיוף   •

רדיו פיראטי � שיבוש עבודת מגדל הפיקוח בנתב"ג (אילוסטרציה)
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מסמכי מנהל מקרקעי ישראל והתחזות החשודה 
כעובדת המינהל בצפון, בשיתוף פעולה עם בעלה 
חמישה  נחקרו  מקרים.  בתשעה  נוסף  אדם  ועם 

חשודים. התיק נמצא בתביעות יאל"כ.
שוחד  לקבלת  חשד   �  (3/5/05) המטפחת  תכול   •
ע"י מפקח ממינהל מקרקעי ישראל צפון בתמורה 
במתחם  בזלת  אבני  מהוצאת  עיניים"  ל"עצימת 
שבעה  נחקרו  חוקי.  בלתי  באופן  וכרייתן  כחל  הר 

חשודים. התיק הועבר לתביעות יאל"כ. 
כוח  ויפויי  תצהירים  זיוף   �  (12/9/05) הבציר  עת   •
למינהל  עו"ד  ע"י  שהוגשו  בקרקעות  יורשים  של 
מקרקעי ישראל בכוונה לקבל כסף תמורת קרקעות 
אלו בשלושה מקרים. נחקרו חמישה חשודים. התיק 

נמצא בתביעות יאל"כ.
כפר שמאי (14/9/05) � זיוף מסמכים במטרה לקבל   •
במרמה  והשיכון  הבינוי  משרד  של  ומענק  משכנתא 

ע"י תושבי הישוב.
נחקרו שישה חשודים. התיק הועבר לתביעות יאל"כ.

בקוע (5/9/05) � זיוף פרוטוקול של דיון, שקיים ועד   •

שטחים  הפשרת  לאפשר  מנת  על  בקוע,  מושב 
במושב לבנייה, במטרה למוכרם ולכסות את חובות 

האגודה החקלאית. נחקרו שני חשודים. התיק נגנז.
פקח  ע"י  שוחד  קבלת   �  (2/11/05) אחת  דרך   •
בנייה בוועדה לתכנון ולבנייה "אונו" בשני מקרים. 
לסגירה  מומלץ  התיק  חשודים.  שלושה  נחקרו 

מחוסר ראיות.

כרייה בלתי חוקית
ערד (8/8/05) � סחיטה באיומים במחצבת חול   •
בשל  מחמירות  בנסיבות  ותקיפה  איומים  בערד, 
שליטה במחצבת חול ע"י מספר חשודים בארבעה 
מקרים. נחקרו שישה חשודים. הוגש כתב אישום 
תום  עד  עצורים  והחשודים  דרום,  פרקליטות  ע"י 

ההליכים נגדם.
כללי � נחקרו 9 תיקי כרייה שלא כדין באזור נתניה,   •
ואשקלון.  דב  שדה  אשדוד,  גלילות,  קלנסוואה, 
לתביעות  הועברו  תיקים   7 חשודים.   32 נחקרו 

יאל"כ להכנת כתבי אישום ושני תיקים נגנזו.
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החקירות 5 אגף  איחוד  בעת  שבוצעו  השינויים  עיקרי 

עם אגף המודיעין: 
תמ"י,  מדור  ביטול   � וטכנולוגיה  איסוף  מחלקת 
פיזור חוליותיו עפ"י העניין בין מדור איסוף לבין מדור 

טכנולוגיה ועיבויו של מדור טכנולוגיה.
מודיעין  מחקר  מדור  הקמת   � המחקר  מחלקת 
אסטרטגי. הכפפת חוליית הערכה לרמ"ח המחלקה, 
לחקירות  האגף  לפיקוד  מחשוב  מדור  והכפפת 

ולמודיעין.
� איחוד  מחלקת תיאום מבצעי משולב (מת"ם) 
תקיפה  חוליית  תחת  וחילוט  הון  בהלבנת  הטיפול 
כלכלית מורחבת. עיבוי מערך הטיפול בפשע המאורגן 

ובארגוני הפשיעה.
למודיעין אחריות מקצועית להפעלת מערכי המודיעין 
בילוש, מעקב טכני, האזנות סתר, עיקוב,  � איסוף, 
נושאי  ולכלל  וחילוט,  הון  הלבנת  והערכה,  מחקר 
מערך  שבשימוש  הטקטית,  המבצעית  הטכנולוגיה 
ככלי  מוביל,  מקצועי  גורם  מהווה  המודיעין  האיסוף. 

מרכזי לקבלת החלטות פיקודיות ומבצעיות.
שנת 2005 התאפיינה בהתייצבות הטירור על רמות 
עימות  של  שנים  הקודמות,  לשנים  ביחס  נמוכות 
החברתי  המשבר  בהתעצמות  הפלסטינים,  מול 
ובהתמודדות חסרת תקדים עם המשבר האידיאולוגי 
תכנית  יישום  בעקבות  באוכלוסייה,  חלקים  של 
ההתנתקות. שנת 2005 הייתה "שנת ההתנתקות", 
להפרות  שהתפתחו  מחאה,  באירועי  והתאפיינה 
הסתה  לקריאות  גם  ולעתים  צירים,  לחסימת  סדר, 

ולאיומים על אישי ציבור.
המשטרה  היערכות  הנמיכו,  הטרור  שלהבות  אף 
בשנת 2005 נותרה בעינה, עקב ריבוי התרעות ועקב 
החשש, שגורמים פלסטיניים ינסו להפר את הרגיעה, 
שהושגה בשטחים, כדי לסכל את תכנית ההתנתקות, 
בין ממשלת�ישראל  לרסק את ההסכמות, שהושגו 
ולהבעיר  א�שיך,  בשארם  הפלסטינית  הרשות  לבין 

מחדש את השטח.
נעשתה  והפח"ע  הסד"צ  איומי  עם  ההתמודדות 
במאפיינים  גואה,  פשיעה  עם  להתמודדות  במקביל 

אלימים מכפי שידענו בעבר. למרות שממדי הפשיעה 
האלימה , זו המדווחת וזו הנחשפת, לא גדלו בשיעור 
לחזיון  הפכו  במיוחד  אלימים  שמאפיינים  הרי  ניכר, 
נפרץ, בעיקר אלימות בין בני�נוער ואלימות חמורה, 

עד כדי רצח, ממניעים של מה בכך.
שקיעתה  והכלכליים,  החברתיים  הפערים  העמקת 
הנמוך  לשפל  העולמי  השחיתות  במדד  ישראל  של 
ביותר שידעה עד כה והמעמד הירוד של אמון הציבור 
לחוסן  האורבת  הסכנה,  על  מצביעים  במוסדותיו, 

הלאומי של ישראל ולהווייתה הדמוקרטית.
חטיבת המודיעין הובילה במהלך השנה את הטיפול 
ואת תחום התקיפה הכלכלית.  בפשיעה המאורגנת 
כן סיפקה תמונת מודיעין לקראת מבצעים ואירועים 
תמונת  הציבורי,  הסדר  על  השלכות  בעלי  רגישים, 
מודיעין, שאפשרה היערכות מבצעית ראויה. החטיבה 
המשיכה לבסס את בניין הכוח בפיתוח המשאב האנושי 
והטכנולוגיה.  המחשוב  המקצועית,  היכולת  ובשיפור 
נבחנו סוגיות מרכזיות בתחומי העשייה המגוונים  כן 
של החטיבה, במסגרת צוותי עבודה משותפים למטה 
תופעות  לתקיפת  ייחודיים  מודלים  ואומצו  ולשטח, 
יחסי  שופרו  בנוסף,  המשטרה.  ע"י  שונות  פשיעה 
במבצעים,  בסיוע  השטח  לבין  המטה  בין  הגומלין 
של  כתיבתם  נמשכה  ובבקרה.  בפיקוח  באמצעים, 
מערך  לעבודת  יסוד  אבן  המהווים  ונהלים,  תורות 

המודיעין ברמות השונות. 

מחלקת איסוף וטכנולוגיה
מקצועי  מטה  מהווה  וטכנולוגיה  איסוף  מחלקת 
המידע  מקורות  ממכלול  האיסוף,  ליחידות  מנחה 
הבילוש,  וליחידות  השונים,  האיסוף  כלי  ובאמצעות 
סיוע  מספקת  המחלקה  והעיקוב.  הטכני  המעקב 
טכנולוגי למערך החקירות ולמערך המודיעין במבצעים 
בתשתיות,  ובאינטגרציה,  בפיתוח  ועוסקת  טכניים, 

בלוגיסטיקה ובהדרכה.

מדור איסוף
חוליית תכנון האיסוף

בשנת 2005 המשיכה החוליה לטפל בהכשרת מערך 

חטיבת המודיעין
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האיסוף. במסגרת זו פותחה השתלמות איסוף לרכזי 
מודיעין בנושא נוער. 

המודיעין,  רכזי  לקורס  ארציות  מיון  ועדות  התקיימו 
ובמסגרתן נבחרו כשישים מועמדים.

וכן  המודיעין,  רכזי  מערך  לכלל  כינוס  ערך  המדור 
בוצעה עבודה מקיפה לשדרוג מערך האיסוף.

בתחנות  במרחבים,  עבודה  וביקורי  בקרות  בוצעו 
ובאירועי ספורט רגישים לבדיקת מערך האיסוף.

במתן  הטיפול  את  החוליה  המשיכה  השנה  במהלך 
חוות דעת, הופעה בבג"צים ובעתירות סייענים כנגד 

המדינה.

חוליית תכנון האיסוף בסד"צ
החוליה שימשה ציר מרכזי בבניית מערך איסוף המודיעין 
מערך  ההתנתקות,  מבצע  לקראת  הסד"צ  בתחום 
כמערך  ולפעול  להמשיך  המפכ"ל  אישור  את  שקיבל 
בפיתוח  עסקה  החוליה  האמור,  לצד  בעתיד.  גם  ייחודי 

ובהכנת תו"ל האיסוף המודיעיני בתחום הסד"צ.

חוליית מודיעין בתיסוהר
השנה, כבשנה שעברה, טיפלה החוליה בסיווגם של 
עתירות  לכ�2,000  חו"ד  ונתנה  אסירים   6,000 כ� 
שהוגשו. כן הועברו חוו"ד לוועדות שחרורים, אודות כ� 

6,000 אסירים.

והגברת  השטח  יחידות  עם  הקשר  מהידוק  כחלק 
הטיפול  בנושא  ביחידות  בקרות  בוצעו  הפיקוח, 
לבחינת  בחגים,  ייחודיות  בקרות  בוצעו  כן  באסירים. 

הפיקוח על אסירים בחופשה.
לעובדות  ייחודית  השתלמות  הועברה  השנה  גם 

הערכה המטפלות באסירים.

חוליית סוכנים
במהלך שנת 2005 רעננה החוליה את כלל החומרים 
הנוגעים להפעלת סוכנים, עודכנו נהלים, עודכן ספר 
תורת  כתיבת  והושלמה  הסוכנים,  של  התוכן  עולם 
וכן  בשבוע  הוארך  סוכנים  מפעילי  קורס  הסוכנים. 

שודרגו מערכי השיעור המועברים במסגרתו. 
סטטוס  ובקרות  נושאיות  בקרות  ביצעה  החוליה 

הפעלה, כמו גם ביקורי עבודה. 
במהלך השנה הוכשרו מפעילי סוכנים חדשים, ופוצחו 
ארגוני  של  הפעילות  בתחומי  הופעלו  אשר  סוכנים, 
הפשיעה � סד"ח, איומים, הלבנת הון, נוער וסמים. כן 
בוצעו תכניות עוקץ מורכבות, שקיבלו סיוע מקצועי 

מהחוליה. 

חוליית עיקוב ארצי
יחידות  ליוותה החוליה באופן צמוד את  זו  גם בשנה 
בפעילות  ומבצעי  טכנולוגי  סיוע  מתן  תוך  העיקוב, 

בהשקט. עבודת המודיעין (אילוסטרציה)
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כנגד ארגוני הפשיעה, בשיפור האמצעים ושדרוג כלי 
הרכב ביחידות. כן ניתן סיוע בהפעלת יחידת העיקוב 
מודיעין  אנשי  הכשרת  תוך  היאל"כ,  של  החדשה 

מבצעי.
שודרג קורס העיקוב הבסיסי, תוך מתן דגש לפיתוח 
יכולות העוקב הבודד ולשימוש בטכנולוגיות הקיימות.

חוליית בילוש ארצי
צוות  הבודד,  הבלש  צרכי  הוגדרו  השנה  במהלך 
וניידת הבילוש. נבחן, בשיתוף מפא"ת,נושא  הבילוש 
וחולקו לשטח כמאה ערכות, לבחינת  ערכת הבלש, 

יעילותן.

חוליית מ.ט. ארצי
ייחודיים  מבצעים  בוצעו  הטכני  המעקב  בתחום 
ייחודי  ציוד  ונרכש  אופיין  השטח.  ליחידות  ומורכבים 
ולהשקעה  פיתוח  להמשך  במקביל  הפרוס,  למערך 
בבניין הכוח, באמצעות קורסים, השתלמויות, בקרות 

וביקורים ביחידות.

יחידת הסיגינט
בתחום האזנות הסתר הושם דגש על המשך קידום 
המערכת  שלובים".  "כלים  פרויקט  של  הטמעתו 
אופיינה בהתאם לדמ"צ, בוצעו בקרות והוצאו הנחיות 
והועברו  נהלים  עודכנו  כן  הפרוס.  למערך  לפעולה 
בקרות  ממצאי  מאימוץ  כחלק  ומשמעויות,  לקחים 
משרד מבקר המדינה. התו"ל החדש, אשר מרכז את 
כלל החומרים הדרושים להפעלת המערכות החדשות, 

הופץ לכלל יחידות השרטוט. 
בקשות  אלפי  טופלו  תקשורת  מחקרי  בתחום 
למחקרי תקשורת לכלל המגזרים, בזמן חירום ועתות 
שגרה, אשר סייעו להצלת חיי אדם ולפענוח פרשיות 
ברחבי הארץ וברחבי העולם, תוך שדרוג כלל מערכות 
יצירת  ותוך  לשטח,  המטה  בין  והתיאום  הפיקוח 

ממשקי עבודה ממוחשבים חדשים.

מדור טכנולוגיה
הבנייה  תהליך  המשיך  החקירה  מתקני  בתחום 
והשיפוץ של מתקנים ברחבי הארץ, כולל פרויקטים 
והושק  טכני,  מעקב  רכבי  דוגמו  וחדשים.  גדולים 

. בנוסף,הוטמעו מערכות חדשות  רכב תצפית חדש 
לשיפור יכולות האיסוף באמצעים טכנולוגיים.

בתחום  ייחודים  פרויקטים  בפתוח  המשיך  המדור 
האגירה, ההאזנה והצילום, השידור והקליטה.

מדור מעברים
מנהל  בשיתוף  המדור,  טיפול  נמשך  השנה  במהלך 
הטכנולוגיות, בפיתוח מערכת רשב"ג 2000. במסגרת 
זו הופעל אתר חלוץ, שממנו הופקו הלקחים, וגובשו 

דרישות לתיקון ולפיתוח.
והחלה   ,2000 רשב"ג  למדריכי  קורסים  שני  נערכו 
הדרכת בקרי נתב"ג, לקראת הפעלת האתר הראשון 
בנושא  השתלמות  נערכה   .1.1.06 בתאריך  בנתב"ג 

פיתוח מיומנויות הבקר בטיפול בנוסע.
במהלך השנה בוצעו חמש בקרות ביחידות השונות, 

בהתאם לתכנית הבקרות.
לאחריות  הקשורים  בנושאים  מטה  עבודות  נכתבו 
משטרת�ישראל לביקורת הגבולות במעבר ארז, תקנון 
כוח אדם ואמצעים במעבר כרם שלום, החלפת שו"ח 

מג"ב בשת"מים באילת ותקינה נדרשת בחיפה.
מדור  לבין  מג"ב  בין  האחריות  לחלוקת  נוהל  נכתב 
מעברים ומדור תו"ל והדרכה, באשר לטיפול בקורסים 
ראשי  של  פורומים  שני  התקיימו  כן  מג"ב.  ובשו"ח 

משרדי ביקורת הגבולות.
עדכונים  כ�50,000  בוצעו   2005 שנת  במהלך 
וביטולים והוצאו 30 הנחיות למערך ביקורת הגבולות 

בנושאים שונים. 

מחלקת מחקר
על  אחראית  תפקידה,  מתוקף  המחקר,  מחלקת 
פנים  בטחון  בנושאי  כוללת  מודיעין  תמונת  ריכוז 
השונים.  הפשיעה  ומאפייני  ציבורית  פעילות  וטירור, 
כחלק בלתי נפרד מהתמונה האינטגרטיבית, מציגה 
המחלקה משמעויות והמלצות על דרכי ההתמודדות 
במכלול  המחלקה  מטפלת  כן  הפשיעה.  תחומי  עם 

נושאי ההערכה של מערך המודיעין.
במהלך שנת 2005, יחד עם הקמת האגף לחקירות 
ולמודיעין במתכונתו המאוחדת, הוקם במחלקה מדור 
לפעול אך לקראת  מודיעין אסטרטגי, שהחל  מחקר 
סוף השנה. זאת, מתוך ראיית ההכרח לבצע מחקרים 
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החלטות  לגזור  שבכוחה  טווח,  ארוכת  ראייה  בעלי 
מדיניות משמעותיות, בעיקר לעניין בניין הכוח.

חוליית הערכה 
במהלך שנת 2005 המשיכה החוליה לטפל בקידומם 
לבעיות  מענה  ובמתן  המערך,  אנשי  של  המקצועי 

המועלות ע"י יחידות המערך הפרוס. 
עבודה  וביקור  בקרות  שבע  בוצעו  השנה  במהלך 
המקצועי  בקידומם  הטיפול  נמשך  נתניה,  בתחנת 
שלב  מבחני  והועברו  פותחו  ההערכה,  עובדי  של 
מקצועיות  לבעיות  מענה  ניתן  הערכה,  לעובדי   25
שאלות  ונכתבו  היחידות,  ע"י  שהועלו  מגוונות, 

למבחני הידע.
יחסי  השתלמות  וכן  בסיסי  הערכה  קורס  התקיים 
משודרגת  במתכונת  הערכה�חקירות,  גומלין 
מבעבר. כן נקבעו ופותחו חלק מתכניי קורס קציני 
הוכנה   .2006 שנת  לתחילת  המתוכנן  הערכה, 

תכנית הכשרות לשנת 2006. 

מדור מחקר פלילי
מיפוי  תשתית  בניית  בהמשך  אופיינה   2005 שנת 
עם  להתמודדות  מודלים  באפיון  פשיעה,  לארגוני 
מחקרית  תשתית  ובבניית  חוקיים,  בלתי  שווקים 
הונאה,  רכוש,  אלימות,  בתחומי  וחדשה  שוטפת 
ותשתית  אמל"ח  ייחודיים,  אוכלוסייה  מגזרי  סמים, 
פלילית לטירור. המדור שקד על הצגת תמונת מצב 

פלילית למגוון צרכים, בתוך המשטרה ומחוצה לה.

חוליית מחקר פשמ"א
ציר מרכזי בעבודת החוליה בשנת העבודה 2005 היה 
לטיפול  שותפה  הייתה  החוליה  שלטון.   � הון  נושא 
על  שונים  גורמים  של  ההשתלטות  ניסיונות  בנושא 
נכסים אסטרטגיים במדינת�ישראל. כן גיבשה החוליה 
במהלך השנה תמונת מצב לגבי ארגוני פשיעה בקרב 

עולי חב"מ וסחר בנשים. 

חוליית מחקר סמים
העולמי  הסמים  שוק  אחר  מעקב  ביצעה  החוליה 
במהלך  בפרט.  הישראלי  הסמים  שוק  ואחר  בכלל 
של  מכירה  אחר  מעקב  על  דגש  הושם   2005 שנת 

מגוון תחליפי סמים ברחבי הארץ ואחר הפצתם. 
ביניהם  רבים,  בנושאים  ולקטים  "זרקורים"  נכתבו 
מבצע משולב � "פיצוץ בפיצוציות", קראק, חומרים 
אפגני  חשיש  הסמים,  בפקודת  שאינם  מסוכנים 
(טרנזיט)  מעבר  כמדינת  ישראל  מרוקאי,  וחשיש 

לסמים.
חוליית  בשיתוף  מקיפה  סקירה  הפיצה  החוליה 
ירדן  מדרום  סמים  הברחות  תשתית  בנושא  פשע"ר 
ומצפונה. הסקירה כללה מיפוי של רשתות ההברחה 
הבדואיות, הפועלות מול גבול ירדן. כן המשיכה החוליה 
הכנסת  בוועדת  משטרת�ישראל  כנציגת  להשתתף 

למאבק בנגע הסמים, בישיבותיה השבועיות.

חוליית אמל"ח ופשיעת ערבים
בתופעת  לעסוק  החוליה  המשיכה   2005 במהלך 

חשיפת מעבדות לייצור אקסטזי
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הייתה  זו  הגבולות. במסגרת  דרך  הברחות האמל"ח 
בנושא  מחקרים  שני  לכתיבת  שותפה  החוליה 
תשתיות ההברחות הפליליות מגבול הערבה ומהגבול 
בנושא  נוספים  מחקרים  נכתבו  כן  ירדן.  עם  הצפוני 

הברחות הגבול ובנושא האמל"ח בעולם הפלילי.
האמל"ח  יעדי  הגדרת  תהליך  את  בחנה  החוליה 
והעלתה המלצות לשיפורו. החוליה המשיכה בביסוס 
מאגרי המידע שברשותה, כולל פתיחת מאגר מידע 
כן  הפלילי.  בתחום  אמל"ח  מחירי  בתחום  חדש 
גורמי  עם  העבודה  יחסי  בשיפור  החוליה  המשיכה 

קהילת המודיעין. 

חוליית מחקר פשיעה
אלימות,  מקרי  ניתוח  על  דגש  הושם   2005 במהלך 

בכללם אלימות בני�נוער ואלימות במועדונים. 
שהוקם  ובינמשרדי  משטרתי  צוות  מול  עבדה  החוליה 

לנושא האלימות. 
שדרשה  תופעה  מתכות,  גניבת  בנושא  סקירה  הוכנה 

מעקב ועדכון במספר נקודות זמן לאורך השנה. 
בשיתוף  התפר, שנעשתה  קו  בנושא  סקירה  פורסמה 
גורמי צה"ל ומודיעין מג"ב. סקירה זו יצרה בסיס להמשך 
שת"פ מודיעיני, לבחינת תופעות פשיעה על קו התפר. 
וזיופן  תרופות  גניבת  תופעת  במחקר  עוסקת  החוליה 
ובתופעת הוואנדליזם בקרב בני�הנוער. בנוסף, עסקה 
החוליה בניתוח עבירות רכוש. נמשך מעקב אחר תופעות 

פשיעה אלימה, בדגש על רצח ושוד.

חוליית הונאה
החוליה שקדה במהלך שנת 2005 על חידוש תשתית 
שכלל  הלבן",  "הצווארון  עבריינות  בתחומי  המחקר 
המודיעיני  המידע  וניתוח  הפשיעה  נתוני  איסוף 
בתחום (שחיתות, קניין רוחני, זיוף כסף, זיוף מסמכים 
סקירה  נכתבה  השנה  במהלך  מרמה).  ועבירות 
בה  השונים,  היבטיו  על  כספים  זיוף  בנושא  מקיפה 
הושם דגש על מיפוי עבריינים בתחום ועל מעורבות 

ישראלים ברשתות הפצה בינלאומיות בעולם. 
בנוסף, פורסם זרקור בנושא זיוף יורו והפצתו בישראל. 
ונתונים  הפשיעה  נתוני  לעיבוד  מודל  הכינה  החוליה 
מודיעיניים לדיוני קומפסטט בפני המפכ"ל, ונטלה חלק 

מרכזי בעריכת נתוני פשיעה ליחידות שעלו לדיון. 

מדור סדר וביטחון 

אמ"ן
האגף  בעבודת  מוביל  צומת  לשמש  המדור המשיך 
זו  במסגרת  הציבורי.  והסדר  הפנים  בטחון  בתחומי 
רקע  על  הרלוונטי,  המודיעיני  החומר  כלל  את  ריכז 
המצב הביטחוני, אירועי הסד"צ ומבצע ההתנתקות, 
החודשים  בשמונת  משטרת�ישראל  את  שליווה 

הראשונים של השנה.
במהלך השנה הפיץ המדור מגוון צי"חים, בהתייחס 
לשורת אירועים וסוגיות שעל סדר יומה של משטרת�

ישראל.
למבצע  להיערכות  ניתנה  מרכזית  לב  תשומת 
ומז"פ  החקירות  חטיבות  ולשילוב  ההתנתקות 

במשל"ט אח"מ, שנפתח לנושא.
במהלך השנה נטל המדור חלק במבצעים, באירועים 
ארציים ובתרגילים, בחלק מן המקרים תוך הפעלת 
זירות נושאיות מיוחדות, בנוסף למבצע ההתנתקות.
החל משנת 2005 המדור פועל גם בתחום הפלילי, 
מתכנית  כחלק  לרצח,  ונסיונות  רצח  אירועי  בעדכון 
(מד"ת)  ותיאום  דיווח  כמרכז  ולייצובו  להרחבתו 

בעתיד.

חוליית מאוימים 
איום  רמות  בקביעת  המדור  עסק  השנה  במהלך 

לאישי ציבור בכירים ולקציני משטרה בכירים. 
סקירות,  ומצגות,  חודשי  דוח  נכתבו  השנה  במהלך 
"זרקורים" ולקטים בנושאי איומים כלפי פרקליטים, 
תקיפת ראשי רשויות, הסתה ועוד. וכן נמשך שיתוף 
,צה"ל,  השב"כ  (המוסד,  חוץ  גורמי  עם  הפעולה 
שב"ס,המשרד לבטחון הפנים , פרקליטות המדינה, 

ועדות הכנסת).
 

מודיעין גלוי
למצות  גלוי  מודיעין  חוליית  המשיכה   2005 בשנת 
מידע מודיעיני מאמצעי התקשורת השונים. החוליה 
שונים,  בנושאים  אקטואליה  דו"חות  כמאה  הפיקה 
שישים וחמישה דו"חות ייחודים לנושא ההתנתקות, 

ועשרים דוחות שהוקדשו לתחום הפלילי.
המודיעין  למערכת  הזינה  החוליה  השנה  במהלך 
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ובוצעו  והסד"צ  הפלילים  בתחומי  ידיעות  שמונים 
שהתקבלו  צי"חים,  על�פי  מידע  חיפושי  שלושים 

מהיחידות השונות.
התקיימו ביקורים במחוז דרום ובתחנת גלילות, במהלכם 
ניתנו סיוע והדרכה באחזור מידע מהאינטרנט. החוליה 
לקחה חלק בדסק ההתנתקות, והיא שוקדת על הכנת 
פרק בספר המתעד את מבצע ההתנתקות, שיתאר 

את עשיית האגף בתקופת מבצע ההתנתקות. 

חוליית מחקר פח"ע
גם במהלך 2005 התבצע מעקב רצוף ושיטתי אחר 
אירועים ומגמות בתחום הפח"ע, תוך הצגת תמונת 
הופצו  חודש  מידי  הפיקוד.  לגורמי  שבועית  מודיעין 
והשוואתיים  חודשיים  פח"ע  נתוני  שכללו  דו"חות, 

וסקרו את מגמות הטירור. 
נכתבו סקירות נושאיות בנושאים שונים, כגון שימוש 
בתיעוד מזויף לצורכי טירור, שימוש עתידי של הפח"ע 
על  המעברים'  'הסכם  והשלכות  מסלול  תלול  בירי 

הפח"ע. 
מגרסאות  רלוונטיים  לקחים  הופצו  השנה  במהלך 

פיגועי  בעקבות  שנעצרו  טירור,  פעילי  של  חקירה 
התאבדות. 

חוליית מיעוטים
ל�  חו"ד  החוליה  אנשי  ע"י  ניתנו   2005 שנת  במהלך 

9,286 בקשות לאיחוד משפחות ובקשות אזרחות.
בנוסף, טיפול שמעבר למתן חו"ד ניתן ע"י החוליה ל� 
876 עתירות בנושאי איחוד משפחות ובקשות אזרחות. 

ב� 47 מהן נדרשו אנשי החוליה להופיע בבימ"ש.

חוליית מחקר סד"צ
במהלך שנת 2005 הופצו תמונות מצב, לקטי מודיעין 
הסדר  על  השלכה  יש  שלהם  בנושאים,  וסקירות 

הציבורי. 
תוך  ההתנתקות,  דסק  בראש  עמדה  החוליה  ראש 
השמאל.  ומגזר  הימין  מגזר  פעילות  על  דגש  שימת 
וסקירות  שבועיים  מודיעין  לקטי  הופצו  זו  במסגרת 

נושאיות, במקביל לקיום דיוני סטטוס עתיים.
ומגוון  חודשיים  דוחות  הופצו  הערבי  המגזר  בתחום 

סקירות בנושאים שונים.

סמים שנתפסו בגבול מצרים
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בנושא  עתיות  סקירות  נכתבו   2005 שנת  במהלך 
נספחי  נכתבו  מודיעין,  תמונת  גובשה  הר�הבית, 
ומבצעים,  חגים  אזכור,  ימי  לקראת  ומצגות  מודיעין 
עבור  מצב  והערכות  שבועיות  מצב  הערכות  ונכתבו 

השר לבטחון הפנים.

מחלקת תפקידים מיוחדים
המודיעיניים,  קשריה  לפיתוח  אחריות  למחלקה 
עם  משטרת�ישראל  של  והכלכליים  המבצעיים 
ולתיאום  לפיתוחם  בעולם,  אכיפה  וגורמי  רשויות 
מבצעי בין גורמי אכיפה בחו"ל לבין משטרת�ישראל 
בתחום מבצעי החשיפה והחקירות. כן יש למחלקה 
אחריות מקצועית על תחום הלבנת ההון, על האכיפה 

הכלכלית כלפי ארגוני פשיעה ועל הטמעת התחום 
במשטרת�ישראל.

מדור אינטרפול והפעלה חו"ל

חוליית אינטרפול
במהלך השנה טופלו בחוליה כ� 3,500 פניות, שהגיעו 
ממדינות החברות באינטרפול ו�3,500 בקשות נוספות, 
משטרת�ישראל  מנציגי  השטח,  מיחידות  שהגיעו 
בישראל  העולם  מרחבי  המשטרות  מנציגי  בחו"ל, 
לכלל  נוגעות  (הבקשות  וממשרדי הממשלה השונים 
סייעה  בנוסף,  עבריינים).  ולהסגרת  הפשיעה  תחומי 
החוליה ליחידות השטח בטיפול בנושאים הומניטריים 

סיוע בפרשיות הלבנת הון (אילוסטרציה)
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כגון נעדרים, ילדים חטופים, יצירת קשר עם משפחות 
נפטרים בחו"ל לצורכי זיהוי ועוד.

לביצוע  בקשות   44 בחוליה  טופלו  השנה  במהלך 
חיקורי דין בחו"ל, 7 מקרים, שבהם הוסגרו עבריינים 
אנשים  נעצרו  שבהם  מקרים,  ו�3  מחו"ל  ישראלים 

בישראל והוסגרו לחו"ל.
במהלך השנה בוצעו בחוליה שני פרויקטים � העברת 
האינטרפול  של  האירופאי  לאזור  ישראל  אינטרפול 

וחתימה על הסכם שיתוף פעולה עם יורופול.

חוליית נציגים
סייעו בפרשיות סמים,  נציגי משטרת�ישראל בחו"ל 
פשע מאורגן, ארגוני פשיעה, הלבנת הון, סחר בנשים 
עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  משפטי,  לסיוע  ובבקשות 

המשטרות העמיתות.
משטרת�ישראל  נציג  הוחלף   2005 שנת  במהלך 
מכסה  והוא  מוסקווה  בעיר  מושבו  מקום  ברוסיה. 

בעבודתו את חב"מ.

צוות נציגויות זרות
היו  שבהם  באירועים,  הצוות  טיפל  השנה  במהלך 
מעורבים אזרחי חוץ, והיה בקשר הדוק עם הקונסוליות 
והשגרירויות בישראל, בכל הנוגע למקרי מב"ט, נפגעי 
דרכונים  של  אובדן  מקרי  נעדרים,  תאונות�דרכים, 

ומסמכים ופיגועי טירור.
ומשגרירים,  משגרירויות  פניות  הצוות  בידי  טופלו  כן 
בנושאי אבטחה. גם השנה נמשך טיפולו השוטף של 
הצוות בתיאום ביקורי "הצלב האדום" בבתי� המעצר 
ובמעצר של פעילי שמאל זרים בעת פעילות הפרות 

סדר בישראל.

חוליית סיוע משפטי
לעזרה  בקשות   315 התקבלו   2005 שנת  במהלך 
משפטית מרשויות אכיפה מחו"ל, מהן � 34 בקשות 
 20 הון,  הלבנת  בנושא  בקשות   26 סמים,  בנושא 
בקשות בנושא מימון טירור, 4 בקשות בנושא פשע 
מלחמה (עשיית דין בנאצים) וכ� 200 בקשות שונות 

נוספות, בנושאי הונאה, מיסים ונושאים אחרים.

מדור סמים ופשיעה מאורגנת
חוליית הערכה מבצעית

17 פרשיות  ע"י המחוזות  נוהלו  במהלך שנת 2005 

סמים בשיתוף משטרות בחו"ל ובסיוע נציגי משטרת�
קו הגמר  אל  6 פרשיות שהגיעו  בחו"ל, מהן  ישראל 
המוזכרות  בפרשיות  הפעילות  במהלך  והסתיימו. 

נעצרו 36 ישראלים בארץ ובחו"ל. 
חו"ל,  יעדי   28 המחוזות  ע"י  הוכרזו  השנה  במהלך 
בחו"ל  משטרות  בסיוע  יעדים,  שני  פוצחו  מתוכם 

ונציגי משטשרת�ישראל בחו"ל. 

חוליית פשמ"א
משטשרת�ישראל  נציגי  אספו   2005 שנת  במהלך 
כנגד  לפעילות  העמיתים  את  ורתמו  מידע,  בחו"ל 
של  אזרחותם  בביטול  הטיפול  נמשך  פשמ"א.  יעדי 
בכירים בפשמ"א הרוסי בישראל, שהשיגו אזרחותם 
העבודה  שנת  במהלך  בנוסף,  במרמה.  הישראלית 

התנהלו בתחום שלוש פרשיות.

חוליית ארגוני פשיעה וסחר בנשים

ארגוני פשיעה
ארגוני  תקיפת  שיטת  שונתה   2005 שנת  במהלך 
הפשיעה הארציים לכוחות משימה, עודכן נוהל ארגוני 
הפשיעה,  ארגוני  של  מחדש  מיפוי  נערך  הפשיעה, 
ארגוני  נגד  משטרת�ישראל  פעילות  מתווה  גובש 
בתופעות  הטיפול  של  חלוקה  נקבעה  הפשיעה, 
הפשיעה בין היחידות הארציות, ונקבעו "גבולות גזרה" 
ביניהן. כל זאת, בנוסף לפעילות השגרתית הקלאסית 

בטיפול בארגוני פשיעה. 
כן פוצחו במהלך השנה שלושה ארגוני פשיעה: ארגון 
וארגון  "מוסלי/ג'רבי",  גבאי",  "אבי  כלכלי  פשיעה 
אדם  בכוח  תוגברה  החוליה  "עיאט".  מקומי  פשיעה 
נוסף, מתוך כוונה ליצור יכולת לתיאום ולשליטה בכל 

הטיפול בארגוני הפשיעה, ברמה הארצית.
בינלאומית  פרשייה  התנהלה   2005 שנת  במהלך 
מחלקת  בד"וח  בילארוס.  משטרת  בשיתוף  אחת, 
המדינה האמריקאית לשנת 2005 בנושא סחר בבני�
שבה  השנייה,  בקבוצה  שוב,  ישראל,  דורגה  אדם, 
הסחר  מניעת  בתחום  שהישגיהן  מדינות,  נמצאות 

אינם מושלמים.

חוליית קהיליית המודיעין
החוליה נטלה חלק מרכזי בפעילות המשטרה והצבא 
לסיכול הברחות לישראל. במהלך השנה נרשמה עלייה 
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שמקורם  הסיכולים,  במספר  קודמות,  לשנים  ביחס 
בפעילות החוליה. יתרה מכך, במהלך 2005, נתפסו 
מתוך 136 ק"ג הירואין שהברחתם סוכלה, 100 ק"ג 

הירואין עקב מידע שמקורו בחוליה.
להעמיק  החוליה  המשיכה  האחרונה  השנה  במהלך 
המודיעין  קהיליית  גורמי  עם  הפעולה  שיתוף  את 
הגבול  הברחות  בנושא  צה"ל)  עם  (בעיקר  בישראל 
בעיצוב  דומיננטי  גורם  החוליה  היוותה  כן  לישראל. 
במסגרת  ומתכונתו,  המשטרתי  המענה  תפיסת 

התכנית הלאומית לסיכול ההברחות לישראל.

חוליית תקיפה כלכלית אסטרטגית
בשנת 2005 התנהלו 27 חקירות בתחום הלבנת הון 
ביחידות השטח השונות. רכוש כולל (נדל"ן, כלי� רכב, 
חשבונות בנק וכספים) בסכום של כ� 336 מיליון שקל 
(הלבנת הון), 18.7 מיליון שקל (ארגוני פשיעה) ו� 15.5 
מיליון שקל (סמים). נתפס לצורכי חילוט עתידי (כולל 
תפיסות לפי חוק איסור הלבנת הון, פקודת הסמים 
המסוכנים וחוק המאבק בארגוני פשיעה). במסגרת 
טיפולי היחידות הוגשו 12 כתבי�אישום ופנייה להליך 

חילוט במישורים הפלילי והאזרחי. 
במהלך 2005 בוצעו חילופי מידע עם רשויות אכיפה 
אחד� מהם  שונים,  נושאים  בשבעים  העולם  ברחבי 
שבמהלכן  פרשיות,  לכלל  שהתפתחו  נושאים,  עשר 
הוגשה  אף  ובחלקן  מסמכים  נתפסו  צווים,  הוצאו 
לראשונה,   ,2005 כן, בשנת  כמו  דין.  לחיקור  בקשה 
נושאי  לאיסוף  בחו"ל  משטרת�ישראל  נציגי  הוכוונו 

יזום אודות עברייני ועבירות הלבנת הון, אשר מקיימות 
זיקה לישראל. 

בשנת 2005 הועברו 104 בקשות ממשטרת�ישראל 
לרשות לאיסור הלבנת הון. במקביל, הרשות לאיסור 
הלבנת הון העבירה למשטרת�ישראל במהלך השנה 
368 כתבות, מהן 209 כמענה לבקשות המשטרה ו� 
159 כתבות יזומות. רובן המכריע של הכתבות הופצו 

ליחידות השטח. 
ממוחשבות  מערכות  של  והטמעתן  פיתוחן  נמשך 
לצורכי  התפוס  רכוש,  ולניהול  פיננסיים  נתונים  לניתוח 
מידע  לאחזור  נמשכה הטמעת מערכת  כן  כמו  חילוט. 

משפטי.
ונערכים  רכישתם של מאגרי מידע שונים,  הושלמה 
מידע  למאגרי  גישה  לקבלת  מתקדמים  מגעים 
רשם  טאבו,  ישראל,  מקרקעי  (מנהל  ממשלתיים 
מסודר  עבודה  נוהל  וכו').  העמותות  רשם  החברות, 
יופץ  השטח  יחידות  מול  מידענות  המוקד  להפעלת 

בקרוב.
במהלך 2005 נכתבו מודל שותפות עם רשות המסים 
ולרשות  למשטרת�ישראל  משותף  עבודה  ונוהל 
קבועים  נציגים  משמשים  החוליה  אנשי  המסים. 
בצוותי ההיגוי של משרד המשפטים, לקביעת מדיניות 

יישום האכיפה בנושא חוק איסור הלבנת הון. 
חוק  לפי  החילוט  לקרן  הופקדו   2005 שנת  במהלך 
בקרן  כספים  (סה"כ  מיליון שקל   50 כ�  הון  הלבנת 
המיועדים לחלוקה � כ� 60 מיליון שקל) ולפי פקודת 

הסמים המסוכנים � כ� 5 מיליון שקל. 

סחר בנשים (אילוסטרציה)
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יחידת בטחון מידע 
ומואצת,  מקיפה  פעילות  הצריך  ההינתקות  מבצע 
לטובת המשימה.  תקני המשטרה, שהוקצו  לאישור 
זו נבדקו כ� 600 מועמדים ומשרתי חובה  במסגרת 

מג"ב במעמד שמ"ז. 
גם השנה נמשך הליך הכשרות תו תקן של מתחקרים 
הליך  החל  כך  בתוך  המידע.  בטחון  במערך  חדשים 
תקנון פונקציית בקר תו תקן ביחידה, תפקיד שאותו 

חובה לאייש עפ"י חוק שב"כ, כולל תקנון אמצעים. 
במהלך השנה בוצעו למעלה מ� 3,000 בדיקות בטחוניות 
עבור כלל האוכלוסיות המועסקות במשטרה, לרבות 

אזרחים, ש/ח, בקרי גבול, בנות שרות לאומי ועוד.
בטחון  שבוע  נערך  השנייה,  השנה  זו   ,2005 בשנת 
מידע, להגברת המודעות לנושא, באמצעות הרצאות, 

מסרים בדוא"ל ומוצרי פרסום תודעת אבטחת מידע. 
בתחום  מתוכננות  ובקרות  פתע  בקרות   26 בוצעו 

הבמ"מ.
במסגרת מבצע ההתנתקות, נערכה היחידה לאישור 

פריסת אתרי תקשורת נתונים לפי עקרונות אב"מ.
תורת  של  כתיבתה  נמשכה   ,2005 במהלך  בנוסף, 
אבטחת מידע לארגון, הוצאו חוזרים ליחידות השונות 
כן טופלו אירועים חריגים,  וסינון. כמו  בנושאי אב"מ 
הקשורים לחריגות באבטחת מידע, בשיתוף מנ"ט, 
לדין,  והעמדה  משמעתיות  סנקציות  הטלת  כולל 
אמצעי  חלוקת  נמשכה  הסבר.  דו"חות  כתיבת  תוך 
הוצאת  וטופלה  השטח,  ליחידות  מידע  אבטחת 
מכרזים לגריסה מרוכזת במשטרה ולרכישת כספות 

ומגרסות.
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הפשיעה בישראל � 2005
הפשיעה המדווחת במשטרת ישראל בשנת 2005 ירדה ב�5.2% לעומת שנת 2004. מספר תיקי החקירה 
(תיקי פ"א) שנפתחו גדול ב� 0.6% לעומת אשתקד. בתיקי א"ת חלה ירידה של 28%. נתונים על נפח הפשיעה 

בשנים 2005�1996 מובאים בגרף הבא: 

פשיעה חמורה ופשיעה מאורגנת
ירידה של 7.3% במספר תיקי החקירה בגין פשיעה חמורה ומאורגנת. בקבוצת העבירות  בשנת 2005 חלה 
וניסיון לרצח, עבירות מין, שוחד, שוד, סחיטה, הצתה. שאר  נכללות העבירות הבאות: רצח  פשיעה חמורה 

העבירות בקבוצת העבירות פשיעה מאורגנת הן ביטחון, הימורים, חבלות, תקיפות, סמים וסחר בנשים. 
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עבירות אלימות גופנית
במהלך שנת 2005 נפתחו 55,473 תיקים בגין אלימות גופנית מתוכם 40,759 תיקי פ"א ו�14,714 תיקי א"ת. 
והפרעות  נכללות העבירות הבאות: קטטות  זו  הגרף מציג את התפתחות התיקים לאורך השנים: בקבוצה 
גופנית  ניסיון לרצח, חבלה  והכשלת שוטר, תקיפת שוטר בנסיבות חמורות, רצח,  ובמוסד, תקיפות  ברחוב 

ותקיפה, אונס, בעילה ומעשה מגונה בכח, שוד ותקיפה לשם גניבה.

עבירות נבחרות באלימות גופנית

רצח וניסיון לרצח
חלה ירידה חדה של כ�33% 

במספר תיקי ניסיון לרצח. 
חלה ירידה של כ�7% 

במספר תיקי הרצח

שוד ושוד בנסיבות 
חמורות
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אונס, בעילה ומעשה מגונה בכוח
בשנת 2005 חלה ירידה של 6.2% בעבירות מין המדווחות למשטרה.

עבירות בין בני�זוג

בשנים 1999�1996 חלה עלייה בעבירות בין בני�זוג. החל משנת 2000 נרשמת מגמת ירידה. בשנת 2004 
חלה עלייה של 1.76%, אך בשנת 2005 חלה ירידה של 3.6%.



59�58 משטרת�ישראל > דין וחשבון שנתי 2005
www.police.gov.il

% השינוי20052004

סה"כ תיקים 
כנגד קטינים

8,9509,596�6.7%

תיקי נוער כנגד 
קטינים

2,0452,449�16.5%

רצח נשים על�ידי בני�זוגן

עבירות שבוצעו נגד קטינים
נגד  נגד קטינים. כ�30% מכלל העבירות  בגין עבירות שבוצעו  כ� 8,950 תיקי חקירה  נפתחו  בשנת 2005 
קטינים התבצעו בתוך המשפחה. העבירות המרכזיות בגינן נפתחו תיקים כנגד קטינים הן תקיפות וחבלות,  

עבירות מין (כולל רצח).
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עבירות רכוש

לדירה,  כוללות התפרצויות  רכוש  עבירות  הינו 55%.   2005 בשנת  מכלל הפשיעה  הרכוש  עבירות  חלקן של 
התפרצות לעסק ומוסדות, גניבות רכב וגניבות מתוך רכב.

התפלגות עבירות רכוש
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         1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005

         1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005

התפרצויות

עבירות הקשורות ברכב

בעבירות הקשורות לרכב ניתן לראות את השינוי במגמה בין גניבות הרכב לגניבות מתוך רכב. עד לשנת 2000 שתי 
עבירות אלו התנהגו באופן דומה. החל משנת 2001 גניבות הרכב המשיכו לרדת, ואילו הגניבות מתוך רכב עלו. לעומת 
וגניבות הרכב עלו בצורה משמעותית. ירדו  זאת, בשנים 2004 ו�2005 התהפכה המגמה � הגניבות מתוך רכב 
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תפיסת סמים בישראל

20042005

145 ק"ג68.5 ק"גהירואין

161 ק"ג32.4 ק"גקוקאין

922 ק"ג900 ק"גחשיש

10,000 ק"ג16,020 ק"גמריחואנה

2,500 ריבועים75,741 ק"גל.ס.ד

8.4 ק"ג0.048 ק"גאופיום

7.2 ק"ג�����קאתינון

סחר בסמים ושימוש בסמים

שימוש בסמים

סחר בסמים מסוכנים והחזקת סם 
שלא לצריכה עצמית
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עבריינים

בשנת 2005 התגלו 144,993 עבריינים מתוכם 51% יהודים ו�49% לא יהודים.
*עבריין נספר פעם אחת בשנה
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עבריינות נוער

השנה חלה ירידה של כ�6% בתיקי הנוער, לאחר עלייה רצופה משנת 1996.

תיקי רכוש
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תיקי סמים

השנה חלה ירידה של כ�14% בתיקי הסמים שנפתחו לבני�הנוער, לאחר עלייה רצופה משנת 1996.

מעצרים פליליים
בשנת 2005 ביצעה המשטרה 51,242 מעצרים. מהם 44,939 מעצרי בוגרים ו�6,303 מעצרי קטינים.

סה"כ מעצרים פליליים ומעצרים עד תום הליכים והחלטה אחרת לאורך השנים





67�66

מחלקת תנועה > מחלקת תכנון ופיתוח > מערך תנועה ארצי 2005

אגף תנועה > (את"ן)
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על�פי התכנית האסטרטגית, תתמקד אכיפת החוק 
בעבירות, המשפיעות על התנהגות הנהגים בכבישים 
והגורמות לתאונות�דרכים חמורות (נהיגה במהירות 
לרמזור  ציות  אי  לבן,  בפס  עקיפה  המותר,  שמעל 
זכות  מתן  אי  לרכב,  קדימה  זכות  מתן  אי  אדום, 
קדימה להולך רגל, אי שמירת רווח, נהיגה בשכרות, 
גם  תתמקד  החוק  אכיפת  לתמרורים).  ציות  אי 
בעבירות, המשפיעות על חומרת התאונות (כדוגמת 
יינתן  בנוסף,  ואי חבישת קסדות).  אי חגירת חגורות 
שול/מדרכה,  על  נסיעה   � בכביש  בריונות  על  דגש 

כניסה לצומת חסום, נהיגה בזמן פסילה/לא מורשה 
אגף התנועה, שהוקמה  היחידה המרכזית של  ועוד. 
בשנת 2005, מפעילה אמצעי עיקוב ותפיסה למיגור 
עוד,  נקבע  האסטרטגית  בתכנית  אלה.  תופעות 
מתפשרת  ובלתי  פניות  חסרת  קשה,  יד  תינקט  כי 
המועדים  הנהגים,  אוכלוסיית  כלפי  החוק  באכיפת 
תנועה  דו"חות  ושלחובתם  תנועה,  עבירות  לבצע 
תנועה,  עבירות  עוברים  שיתפסו  לנהגים,  רבים. 
עבירות  האחרונות  בשנתיים  נרשמו  לא  ושלחובתם 
תנועה, תינתן בגין עבירות מסוימות הזדמנות שנייה 

פעילות אגף התנועה בשנת 2005 הושפעה רבות מהתכנית האסטרטגית, שעליה הוחלט במרץ 
2005. נוסח חזון חדש לאגף, המבטא, ביתר שאת, את הצורך בציות לחוק, לשם צמצום מספרן של 

תאונות�הדרכים ושל הנפגעים בהן. 

אופנועי משטרת התנועה
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במתן דו"ח אזהרה. מגמה חדשה זו מאפשרת גם את 
שיפור המפגש בין השוטר לאזרח, ומעניקה לו מימד 

של שיתוף פעולה ואמון הדדי.
פעולות משותפות � במהלך שנת 2005 נערכו פעולות 
משותפות ורחבות היקף עם ראשי הרשויות הערביות 
בישובים  הכבישים  ותשתית  הנהיגה  תרבות  לשינוי 
על  שדיווחו  נהיגה,  מורי  ועם  הארץ  ברחבי  הערביים 
בטיחותיים  מפגעים  ועל  נהגים  של  תנועה  עבירות 
בכבישים. בנוסף, הופק יחד עם משרד החינוך מערך 

הדרכה מתקדם לתלמידי כיתות י"ב. 

היחידה המרכזית (ימ"ר)
רבים,  בנושאים  חקירה  צוותי  הוקמו   2005 בשנת 
ביניהם חברות הסעה (אגד), חברות משאיות (האחים 
אליהו) ואמבולנסים. ניתן דגש ל"אחריות השילוחית", 
הקובעת, שהאחריות על עבירת תנועה, שבוצעה ע"י 

נהג חברת הסעות או ע"י נהג חברת משלוחים,תהא 
גם של המשלח ולא רק של הנהג עצמו.

משטרת התנועה הארצית (מתנ"א)
שנת  במהלך  ערכה  הארצית  התנועה  משטרת 
וכנגד  משאיות  נהגי  כנגד  מבצעים   2005 העבודה 
שבוע.  בסופי  הבילוי  במוקדי  בעיקר  צעירים,  נהגים 
על�פי התכנית האסטרטגית, עברה מתנ"א לפריסה 
וגזרה.  גזרה  בכל  האדומים  בכבישים  ממוקדת 
בכבישים אלו חלה ירידה של 34% במספר התאונות 
מסוקים,  מתנ"א  בפעילות  שולבו  כן  כמו  החמורות. 

מזל"טים ובלוני תצפית. 

בריונות כביש 
של  העירוניות  והיחידות  מתנ"א  יחידות  את"ן,  ימ"ר 
כנגד  בשוליים,  הנסיעה  כנגד  החוק  את  אכפו  את"ן 

ניידת מקרטון
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אי שמירה על הימין וכנגד נהיגה בעת פסילת רישיון. 
מידע  סמך  על  הימ"ר,  על�ידי  נתפסו   2005 בשנת 
שנהגו  נהגים,  כ�680  ממוקדת,  ופעילות  מודיעיני 

בעת שרשיונם נפסל.

מבצעים בתחום העירוני 
יחידות התנועה העירוניות פעלו רבות השנה למניעת 
תאונות, שמעורבים בהן הולכי רגל ולמניעת תאונות 

בגין נסיעה במהירות מופרזת. 

מבצע תנועה רחב היקף במחוז צפון 
הארץ  בצפון  נערך   2005 ספטמבר  חודש  במהלך 
שהתמקד  בהיקפו,  תקדים  חסר  משטרתי  מבצע 
באכיפה חוקי התנועה ובנוכחות משטרתית מוגברת, 

לשם העלאת רמת הבטיחות בכבישים.
ניידות  כשלוש�מאות  יממה  מדי  נפרסו  בממוצע, 
בצירים מרכזיים בתחום הבינעירוני ובערי מחוז הצפון. 
עם סיום המבצע נרשמה ירידה של כ�65% בממוצע, 
קודמות,  בשנם  מקבילות  זמן  לתקופות  בהשוואה 
בהן  הנפגעים  ובמספר  תאונות�הדרכים  במספר 

בקטעי הדרך, שבהם הוא נערך. בנוסף, נרשמה ירידה, 
בהשוואה לקטעי בקרה בדרך בינעירונית, של כ�40% 

במספר הנהגים, הנוסעים במהירות שמעל המותר.

אמצעים חדישים 
פי  עלתה  המסוקים  (פעילות  מסוקים  של  שילוב 
אמצעי  מזל"טים,   ,(2004 לשנת  בהשוואה  שלושה 

תצפית ואמצעי הדמיה לשם אכיפת חוקי התנועה.

שיכרות 
"ינשוף"  מכשירי  עשרה  נוספו   2005 שנת  במהלך 
איש,  כ�3,500  נבדקו  הקיימים.  המכשירים  לעשרת 
מספר  אלכוהול.  השפעת  תחת  נמצאו  מהם  כאלף 
הדו"חות שנרשמו בגין נהיגה בשיכרות עלה ב�271%.

הנדסה
קידמו  מקומיות  והרשויות  מע"צ  בשיתוף  המשטרה 
מערכת  ופותחה  בכבישים,  לבטיחות  פרויקטים 
כן  כמו  בכבישים.  עבודות  אתרי  על  לשליטה  "נתיב" 

משל"ט תנועה בבית דגןשוטר תנועה. אפוד מיוחד ותאורה
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בשיתוף את"ן,  הנחיות חדש, שהוכן  לאור ספר  יצא 
לשילוט אתרי עבודה.

שיפוט
שניתנו  העונשים  שיעור  ב�60%  ירד   2005 בשנת 
בבתי�המשפט, ושהיו מתחת למינימום קבוע בחוק.

מחקר
מדור מחקר ערך מחקרים וסקרי דעת קהל (חלקם 
אגף  פעילויות  על  והערכה)  מחקר  חברות  בעזרת 
הבינעירוניים.  ובכבישים  העירונים  בכבישים  התנועה 
בכבישים  משטרתית  שנוכחות  הראו,  תוצאותיהם 
מביאה לשיפור תרבות הנהיגה. נותחו לעומקן תופעות 
בתאונת�דרכים  ילדים  כמעורבות  הבטיחות  בתחום 

צעירים.  נהגים  בהן  וכריבויין של תאונות, שמעורבים 
כמו כן בוצעו סקרי דעת קהל על השפעת התכנית 
האסטרטגית על תרבות הנהיגה ועל הרתעתם מפני 

ביצוע עבירות תנועה.

טכנולוגיות
דות"ן,  כדוגמת  חדישות  מערכות  לשימוש  הוכנסו 

מסופונים ומערכת הפלא לבוחנים.
מערכת דות"ן (דו"חות תנועה ממוחשבים), המותקנת 
בין תשומות  לוודא את הקורלציה  בניידות,מאפשרת 
מאפשרת  וכן  בכבישים  בטיחות  למדדי  האכיפה 
למפקדים שליטה על פעילות הכוחות בשטח. פריסת 
של  יותר  יעיל  תיעוד  במקביל,  תאפשר,  המסופונים 

שרשרת ראיות האכיפה. 

טקס קבלת ניידות סמויות
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ממצאים עיקריים ומגמות

בני�אדם. בהשוואה לשנת  נפגעו 36,090  בשנת 2005 התרחשו 17,357 תאונות�דרכים, שבהן 
2004, ניכרת מגמת ירידה במספר התאונות הכולל בשיעור של כ� 5%. מקרב כלל התאונות נרשמה 
ירידה בולטת במספר התאונות הקטלניות בשיעור של 13%. במקביל פחת מספר ההרוגים מ � 520 

הרוגים אשתקד ל � 475 הרוגים בשנת 2005 (ירידה בשיעור של כ� 9%).

להלן הנתונים המרכזיים המסכמים את שנת 2005 לעומת שנת 2004:

תאונות

% השינוי20052004חומרת התאונה

401461�13.0קטלניות

1,9522,081�6.2קשות

15,00415,804�5.1קלות

17,35718,346�5.4סה"כ

נפגעים

% השינוי20052004חומרת הפגיעה

475520�8.7הרוגים

2,4222,584�6.32פצועים קשה

33,19335,484�6.5פצועים קל

36,09038,588�6.5סה"כ

מספר ההרוגים בשנת 2005 הינו הנמוך ביותר ב�23 השנים האחרונות. 
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מגמות בתאונות ובנפגעים בעשות האחרון

נפגעיםתאונות

תאונות חמורות (קשות וקטלניות)

תאונות קטלניותהרוגים

ניתן להבחין במגמות ירידה במפר התאונות, במספר הנפגעים וכן במספר התאונות הקשות והתאונות הקטלניות.

        1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005         1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005

        1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005

        1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005         1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005
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תאונות בתחום העירוני ובתחום הבינעירוני

תאונות קטלניות

משנת 2002 ניכרת מגמת ירידה במספר התאונות הקטלניות בתחום העירוני.

תאונות בתחום הבינעירוני תאונות בתחום העירוני

ניכרת מגמת ירידה מתמשכת ורצופה במספר התאונות הן בתחום העירוני והן בתחום הבינעירוני.

        1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005        1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005

        1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005
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תאונות בתחום העירוני ובתחום הבינעירוני

התפלגות עפ“י חומרה

בינעירוניעירוני

התאונות הקשות והקטלניות מהוות כ� 11% בתחום העירוני לעומת 12% בתחום הבינעירוני.

תאונות עפ"י שעות היממה

עיקר התאונות מתרחשות בין השעות 19:00�13:00 בשעות הבוקר בין השעות 8:00 ל�9:00

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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הולכי רגל

שיעור המעורבות של הולכי רגל בתאונות�דרכים קשות ובתאונות דרכים קטלניות גבוה מאוד, ועומד על כשליש 
מכלל תאונות אלו. הנתון באשר לסה"כ התאונות מצביע על שיעור מעורבות של כ� 16% מיכלל התאונות. 

ניכרת מגמת ירידה במספר התאונות ובמספר הנפגעים במהלך העשור האחרון.

הולכי רגל (פצועים קשה והרוגים) � לפי קבוצות גיל

כ� 50% מהולכי הרגל הפצועים קשה וההרוגים נמנים עם קבוצת הילדים עד גיל 10 ועם קבוצת הקשישים,  
שגילם עולה על 70 שנה.

                                                                    1996      1997      1998      1999      2000      2001      2002    2003        2004      2005

1�
10
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התפלגות הנפגעים לפי סוג הנפגע

סה"כ נפגעים

פצועים קשה והרוגים

חלקם של הולכי הרגל ושל רוכבי האופניים בקרב הפצועים קשה וההרוגים גבוה משמעותית משיעורם בקרב 
מאוכלוסיית  לפגיעה  יותר  חשופה  זו  שאוכלוסייה  העובדה,  עם  אחד  בקנה  עולה  זה  ממצא  הנפגעים.  כלל 

הנהגים ונוסעי רכב (ארבעה גלגלים).



ה 
ע

נו
ת

ף 
ג

א

2
0

0
5

נהגים מעורבים בתאונות�דרכים

בתאונות קטלניות  היו מעורבים   3,421 בתאונות�דרכים, מתוכם  נהגים   30,990 היו מעורבים   2005 בשנת 
לעומת  וותק  גיל  עפ“י  דרכים  בתאונות  המעורבים  הנהגים  התפלגות  בין  השוואה  להלן  וקשות.  ובתאונות 

התפלגותם באוכלוסיית הנהגים:

נהגים לפי ותק שנות 
נהיגה

שיעור המעורבות בתאונות�דרכים של הנהגים עם ותק רישיון נהיגה שבין 3 שנים ל�41 שנים גבוה משיעורם 
באוכלוסיית הנהגים. שיעור המעורבות של הנהגים בעלי ותק נהיגה של עד 3 שנים דומה לשיעורם באוכלוסייה

נהגים לפי קבוצת גיל

בקבוצת הגיל 34�17 חלקם היחסי של הנהגים בתאונות גבוה יותר מחלקם היחסי באוכלוסיית הנהגים. בפרט 
קיים הבדל בולט בקבוצת הנהגים הצעירים עד גיל 24.

יש מתאם בין גיל הנהג לוותק בנהיגה, ומרבית הנהגים החדשים הם נהגים צעירים.
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ההסתברות הגבוהה ביותר להתרחשות תאונה בכלל ותאונה חמורה בפרט הינה בכלי רכב מסוג אוטובוס. בסוג 
רכב זה לכל 1,000 אוטובוסים נרשמו 90 תאונות, מתוכן 18 תאונות חמורות.

סוגי רכב עיקריים המעורבים בתאונות�דרכים

בשנת 2005 היו מעורבים בתאונות�דרכים 32,361 כלי�רכב, לעומת 35,028 כלי�רכב בשנת 2004 (ירידה של 
8%). להלן אחוז כלי�הרכב המעורבים בתאונות חמורות מתוך סה“כ התאונות בכל סוג:

הסיכון הגבוה ביותר להיפגע בתאונה חמורה (קשה או קטלנית) היא בעת נסיעה באוטובוס.
תאונה אחת לכל 5 תאונות עם אוטובוס הינה תאונה חמורה.

שיעור כלירכב המעורבים
בתאונות חמורות
ל1,000 כלירכב

שיעור כלירכב המעורבים
בתאונות דרכים

ל1,000 כלירכב

* "משאיות" כולל את סוגי הרכב הבאים: משאית, רכב מסחרי לסוגיו, אוטובוס ציבורי זעיר
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היערכות לשינויים
כתוצאה מהחלטות ממשלה

ריכוז עבודת המטה לגזירת המשמעויות, הנובעות   •
מהחלטות הממשלה.

ביטול קיצוצי כוח אדם לאור ביטול תכנית ההבראה,   •
והכנת תכניות לאיזון תקציבי בשנת 2005 בשיתוף 

המשרד לבטחון הפנים וניהול מו"מ עם האוצר.
המשך ביצועו בפועל של קיצוץ 13% בדרגות תקן   •
מצבת  (צמצום  הגמיש"  "הרפ"ק  וצמצום  בכירות 

רפ"קים בתקני פקד). 
ניהול משא ומתן יחד עם עם המשרד לבטחון הפנים   •
מול משרד האוצר, והשגת תכנית תקציבית לשנים 
� 2007. לפי התכנית, בשנת 2006 יתווספו  2006
למשטרה כ�450 מש"ח ועוד כ� 85 מש"ח בשנת 

.2007

היערכות לביצוע תכנית ההתנתקות
במסגרת היערכות משטרת�ישראל למבצע ההתנתקות 
גובש מענה לצרכים המבצעיים ולצרכים המנהליים של 

הכוחות במטה ובשטח.
במבצע  לכוחות,שהשתתפו  טכנולוגי  מענה  מתן 

ההתנתקות
פריסת תשתיות תקשוב.  •

פיתוח מערכות מידע.  •
הקמת אתרי קשר חדשים בגזרה הדרומית.  •

הקמת מערכת לקליטת חוזי ממסוק משטרתי.   •
משימת  ביצוע  לצורך   � התקינה  בתחום  פעילות   •
ההתנתקות פורסמו באופן זמני 455 תקני כ"א וכן 

תקני רכב, קשר, נשק/צל"מ.

היערכות מחוז דרום ל"יום שאחרי" �
ביטול מרחב שמשון

�עם סיום מבצע ההתנתקות בוטלו משימות משטרת

ישראל בישובים, שפונו באזור חבל עזה. כתוצאה מכך 
בוטל מרחב שמשון, ונערכו שינויים במעברים. בנוסף, 
הוקמה יחידת פרשים במחוז דרום (ממקורות מרחב 

שמשון שהתבטל, ותקציב/רכש ההתנתקות). 
שח"מ � הקצאת כ"א חובה למשטרת�ישראל 

שירות  חוק  את  לשנות  החליטה  ממשלת�ישראל   •
בכל  חובה  יהיה לשלב שוטרי  כדי שניתן  הביטחון, 
התפקידים במשטרת�ישראל (כפועל יוצא מהיותה 

של המשטרה גוף בטחוני).
שוטרי   810  �ב תוגברה המשטרה  זו,  החלטה  לאור 
באלימות  395 שוטרי קבע לשם המאבק   �וב חובה 

ולמלחמה בתאונות � הדרכים.
 

אסטרטגיה
הכנת מסמכי עמדה לצרכי גיבוש מדיניות המשטרה   •

בבניין הכוח והפעלתו.
תחזית   � לארגון  חיצונית  סביבה  הערכת  כתיבת   •
 �מרכזיים בהיבטים  המשטרה  בסביבת  למתרחש 
חקיקה  שינויי  תחבורה,  כלכלה,  חברה,  ביטחון, 

ונושאים נוספים.
ניתוח   � למשטרת�ישראל  מצב  הערכת  גיבוש   •
ופנימיים  חיצוניים  במעגלים  היבטים  מכלול 

למשטרה ומשמעויותיהם.
להקמת  אסטרטגיים  חשיבה  בצוותי  השתתפות   •
השלטון  עם  לשותפות  ומודיעין,  חקירות  אגף 
ההתנתקות,  למבצע  תהליכית  לבקרה  המקומי, 

ליישום פרויקטים לשיפור איכות השירות ועוד.
האלימות   � אסטרטגיים  עמדה  ניירות  כתיבת   •
המשטרה,  לעבודת  ונגזרות  משמעויות   � בחברה 
למל"ל  הצגה   � למשטרת�ישראל  קצר  גיוס קבע 
אסטרטגית  מסגרת  באלימות,  הלוחמה  במסגרת 
לתקציב 2006 (הצגה לשר), מסמך ייזום להקמת 
מערך בראייה עסקית אל מול האוצר, שירות לציבור 

אגף התכנון והארגון מרכז את עבודת המטה של משטרת�ישראל לטווח הקצר ולטווח הארוך. תפקידו 
� ליזום תהליכי תכנון לבניין הכוח ולמיצוי מירבי של משאבי משטרת�ישראל,להובילם ולקיים בקרה 
על יישומם. כמו כן, בשנת 2005 היה אחראי אג"ת באמצעות מינהל הטכנולוגיות על פיתוח טכנולוגי 

ועל מתן שירותים טכנולוגיים לכלל המערכות במשטרת�ישראל.
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העולם  ברחבי  במשטרות  הנעשה  על  סקירה   �
העצמת  הסמפכ"ל,  בראשות  לעבודה  כבסיס 
תחנת המשטרה, כינוס פאנל מת"חים וכתיבת נייר 

עמדה.
מידע  מערכת  הקמת   � המנה"ל  מערכת  פיתוח   •
יחידות  עבודת  איכות  את  שתבחן  למנהלים, 
הנה  המערכת  לתחנות.  ציונים  ומתן  המשטרה 
יחידות  לפעילות  הפיקוד  מדיניות  להנחלת  כלי 

המשטרה.
סטטיסטי  מידע  איחזור   � "פרטו"  מערכת  פיתוח   •
מתוך המערכות הפלילות. שאילתת "הפרטו" הנה 
בבחינת פריצת דרך מרחיקת לכת בתחום תחקור 
הנתונים הפליליים, שכן היא נותנת לראשונה בידי 
ורחב  עצמאי  באופן  לחקור  יכולת  השטח  אנשי 

היקף את הפעילות המשטרתית.
� קידום עבודת הארגון עפ"י  G.I.S �מיפוי גיאוגרפי  •

ראייה מרחבית בכלל זה מיקוד עבודת הסיור.
רכב  גניבות  על  מחקר   � אסטרטגיים  מחקרים   •

ומחקר על השפעת גדר ההפרדה ב"עוטף י ירושלים" 
על רמת הפשיעה.

 � משטרתית  פעילות  על  סטטיסטי  מידע  מתן   •
לרשויות  ואקדמיה,  מחקר  לגורמי  השטח,  לרמת 

מקומיות 

תכנון והארגון

רה�ארגון אח"מ 
נערכה עבודת מטה, בראשות ר' אח"מ ובהשתתפות 
אג"ת, לארגון המערך המאוחד של החקירות והמודיעין 
גורמי  ומטא"ר.  מחוז  מרחב,  תחנה,   � הרמות  בכל 
אג"ת היו שותפים בכל שלבי העבודה, החל מתכנון 
המערך בכל הרמות, דרך תיאום המהלך עם המשרד 
הוצאת  ועד  מקורות  מאזן  והכנת  הפנים  לבטחון 

פקודות הארגון. 
החלטת  עפ"י   � ירושלים"  "עוטף  במעברי  היערכות 
האחריות  את  משטרת�ישראל  קיבלה  ממשלה 

מוקד מב"ט 2000
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לבטחון הפנים בשטח "עוטף ירושלים". הוקמה יחידת 
ומבצעית  פיקודית  בכפיפות  ("כחולה")  מעברים 
קבע  תקני  עבורה  והוקצו  ירושלים,  עוטף  למפקד 
במג"ב ו� 19 תקני קבע במחוז ירושלים וכן 7 תקני 

רכב ואמצעים נוספים.

רה�ארגון מג"ב ירושלים 
ארגון מחדש של מג"ב ירושלים. השטח חולק לגזרות 
ארגון  הפעילות.  למאפייני  בהתאם  גדודיות  פעולה 
הגזרות בוצע בהתאם לתפיסה המבצעית של מעגלי 

אבטחה.

הקמת אתג"ר
הקמה מחדש של היחידה הארצית לטיפול בתופעת 
גניבות הרכב (במימון חלקי של איגוד חברות הבטוח), 
אשר תאפשר טיפול אפקטיבי בתופעה ומתן מענה 

חוצה מחוזות (117 תקנים שחלקם במימון חוץ).
 

פיצול תחנת צח"ר(צפת, חצור וירדן) 
צפת  תחנת   � תחנות  לשתי  צח"ר  תחנת  פיצול 
על  גובש  הארגוני  פינה). המבנה  (ראש  ירדן  ותחנת 

סמך עבודת מטה משותפת לאג"ת ולמחוז צפון. 

הקמת תחנת אום אל פחם 
לתחנה,  אום�אל�פחם  נקודת  בשדרוג  הצורך  הוכר 
במסגרת סל המשאבים הקיים. בעקבות זאת הוקמה 

תחנת אום�אל�פחם כתחנה עצמאית

הקמת תחנת שכונות
בפעילותה  עצמאית  לתחנה  שכונות  נקודת  הפיכת 
למעט תחומי תנועה, רישוי ויס"מ, אשר יופעלו ברמת 

המרחב בכפיפות למרחב יפת"ח.

הקמת מתנ"א ירושלים
ובאישור אג"ת סוכם  ירושלים  בהמלצת את"ן, מחוז 
לחמש  תתווסף  אשר  ירושלים,  מתנ"א  הקמת  על 

המתנ"אות הקיימות.

הפרטת הטיפול בארכיונים
נערכה עבודת מטה להפרטת הארכיונים, המנוהלים 
כיום בשיטות ידניות. במהלך שנת 2005 פורסם מכרז 

ואפיון  הנתונים  איסוף  שלב  הושלם  חברה.  ונבחרה 
התהליכים בשני הארכיונים.

העברת בית מעצר קישון ומערך ליווי צפון לשב"ס 
במהלך שנת 2005 בוצעה עבודת מטה בשיתוף מחוז 
צפון ואג"מ להעברת בית� מעצר קישון ומערך הליווי 

המחוזי לשב"ס.
 

ביטול מברקות 
את  שבחנה  מטה,  עבודת  הסתיימה   2005 בשנת 
את  לבטל  כדי  הנדרשות,  הפעולות  ואת  הדרכים 

המברקות. גובשה תכנית עבודה.
 

שירות מידע למוקד המשטרתי 
הטיפול  בנושא  מטה  עבודת  בוצעה   2005 בשנת 
לגורם  הפנייתן  תוך   "100" במוקדי  מידע  בשיחות 
מכרז  והוכן  השונות  לחלופות  העלויות  נותחו  אזרחי. 

לפרויקט. 
בדיני  אכיפה  פעולות  תיאום  (מנהלת  מתפ"א 
מקרקעין) � עפ"י החלטת הממשלה, הוקמה מינהלת 
בדיני מקרקעין  בין משרדית לתיאום פעולות אכיפה 

(בהמשך לעבודת מטה שבוצעה בשנת 2004).

פקודות המשטרה
בשנת 2005 נמשכה עבודת המטה לגיבוש פקודות 
בתוקף  מטא"ר  פקודות  לעידכון  חדשות,  מטא"ר 
פורסמו  עדכניות.  שאינן  קבע,  פקודות  ולביטול 
פקודות מטא"ר בנושאי אמ"ש, שעניינן זכויות השוטר 
שוטר  קידום  שוטר,  כספית של  וחובותיו; התחייבות 
עד דרגת רב � נגד, זכות שוטר לנופש שנתי, היעדרות 
הכרה  לידתה,  בשל  או  בת�זוגו  היריון  בשל  שוטר 
בתקופת עבודה או בתקופת שירות קודמת כתקופת 
שירות לעניין גמלה ושירות במשרה חלקית. פורסמה 
שלא  משטרה  ברכב  שימוש  בנושא  מטא"ר  פקודת 
לצורך מילוי תפקיד, והוסדרו הכללים בנושא. בעקבות 
ופורסמה  מטה,  עבודת  נערכה  המפכ"ל,  הנחיות 
פקודת מטא"ר בעניין נסיעה ברכב משטרה, הנושא 
פקודת  פורסמה  כן,  כמו  משטרתית.  זיהוי  לוחית 
מטא"ר המסדירה את נושא הפרסום היחידתי. פורסמו 
שלוש "פקודות מטא"ר�הוראות שעה". שתיים מהן 
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 �משטרת של  המיוחדת  המבצעית  הפעילות  בשל 
בעקבות  ההתנתקות.  תקופת  במהלך  ישראל 
ונטילת  בגוף  (חיפוש  הפלילי  הדין  סדר  חוק  חקיקת 
בהליכי  נמצאות   ,2005  � התשס"ה  זיהוי)  אמצעי 
נושא  גיבוש מספר פקודות מטא"ר, המסדירות את 
החיפוש בגוף החשוד, חיפוש בהסכמה בגופו של מי 
שאינו חשוד, נטילת אמצעי זיהוי וניהול מאגרי מידע. 
איל"ת  במערכת  גם  לעיון  ניתנות  המטא"ר  פקודות 
יפ"ה  גורמי  שוטר.  לכל  זמינות  והן  אח"ז),  (מערכת 
ערכו ביקורות בנושאים הקשורים לפקודות המטא"ר, 
במסגרת ביקורת יב"ק. הביקורות נערכו במחוז דרום, 

במחוז מרכז ובמחוז ש"י.

תכנון תקציבי
השינויים  על�פי  תקציבית  מצב  הערכת  הכנת   •

במשק ובתקציב המשטרה.
דיוני  וריכוז  השנה  במהלך  השוטף  התקציב  ניהול   •
לאיזון  ועמ"ט  תקציבית  בקרה  התקציבי,  הפורום 
שהושג  איזון  והשכר,  הקניות  בתקציבי  תקציבי 

בסוף שנת 2005.
בקרת תקציב השכר ע"י ניהול פורום שכר חודשי,   •

ע"י בניית אומדן שכר וע"י ניתוח זחילה.
ביחידות  שינויים  שכר:  בנושאי  עלויות  תמחור   •
ופקודות  חדשים  נהלים  תמחור  יחידות,  והקמת 

ארגון עבור גורמי משטרה שונים.
מערכים  הקמת  של  התקציבי  ההיבט  תכנון   •
(היחידה  שהוקמו  למערכים  תקציבי  וליווי  חדשים 
למאבק בפשיעה הכלכלית, מינהלת הגירה, "עוטף 

ירושלים", תמונת "ראי").
ליווי תהליכי הפרטה ואזרוח במשטרה, תוך בחינת   •

ההיבט הכלכלי�תקציבי.
(מנהל  חוץ  גורמי  ע"י  מתוקצבים  נושאים  ריכוז   •

הבטיחות, איגוד חברות הביטוח, הוצל"פ).

תקינה
ביטול תקני מבט"ח � בשל היקף התקצב שמתקבל   •
של  לרמה  ולרדת  תקנים  לבטל  הוחלט  ממבט"ח 

215 תקנים. 
קיצוץ רכב � בעקבות ההחלטה על קיצוץ מספרם   •
�של כלי�הרכב, קוצצו 54 כלי�רכב יחידתיים וכלי

רכב צמודים לתפקידי רפ"ק, כמו כן, קוצצו 47 תקני 
 �רכב כנגזרת מביטול תקני כ"א במסגרת קיצוץ ה

13%. סה"כ קוצצו 101 כלי�רכב.
�במשטרת הזימון  מקלטי  מכלל   10% קיצוץ   •

ישראל
מתקן   10%  �כ צמצום  על  ההחלטה  בעקבות   •

מקלטי הזימון קוצצו 358 מקלטי זימון.
תוספת 85 ניידות לאת"ן במימון משרד התחבורה   •
� תקנון 85 ניידות ואמצעי קשר מתקציב שהוקצה 

ע"י משרד התחבורה.
שדרוג מערך הנוער � תגבור מערך הנוער בטלפונים   •

סלולאריים.
מש"קים במחוז צפון � מתבצעת עבודת מטה מול   •
מחוז צפון ואק"מ ל"יישור קו" בתקינת המש"קים 

במחוז (הן בכ"א והן באמצעים). 

בקרה ומיחשוב
משרד הביטחון � נמשכה הבקרה התקציבית על   •
 �כ של  בהיקף  הביטחון  משרד  עם  ההתחשבנות 
למשטרת�ישראל  נחסכו  מהפעילות  מש"ח.   240

מיליוני שקלים. 
והיסעים במבצעים � בשיתוף את"ל הושגו  לינות   •
בתגבורים  המבצעיות  הלינות  בהיקף  וחיסכון  יעול 
במהלך מבצע ההתנתקות ובחגי תשרי, בהתבסס 
�על הלנת חיילים בבסיסי הצבא ובמתקני משטרת
של  בהיקף  הוא  שהושג  השנתי  החיסכון  ישראל. 

למעלה ממיליון שקלים בשנה.
תחום הביקורת � השנה מוסדה השתתפות האגף   •
היב"ק.  ע"י  המאורגנות  היחידתיות,  בביקורות 

חפ"ק טכנולוגי
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מחלקות האגף השתתפו בכל הבקרות היחידתיות 
האגפי  המענה  שופר   .(6) השנה  שהתקיימו 
הביקורת  מגורמי  המגיעים  הביקורת,  לדו"חות 
המשרד  מבקר  המדינה,  מבקר  (משרד  השונים 

לבטחון הפנים והיב"ק).
צה"ל ומג"ב � מוסדו קשרי העבודה עם משהב"ט/   •

את"ק (יועכ"ל) גובש נוהל עבודה משותף.
� במהלך השנה  עבודות מטה לרה�ארגון במג"ב   •
בוצעו עבודות מטה לשינויים ארגוניים במג"ב ת"פ 
צה"ל: ימ"ס רמון,קבלת אחריות ב"עוטף ירושלים" 

ומעבר ארז.  
לבקרה  כלים  פיתוח  על  דגש  הושם   � מיחשוב    •
בתחום  לטיפול  בנוסף  תקציבי,  ולתכנון  משאבית 
�לתכנון התגבורים במשטרת � מערכת  התקינה 

ישראל ולניהולם, ניהול ובקרת תקציב.

תשתיות ופריסה
במשטרת�ישראל,  הפריסה  מדיניות  קביעת    •

מפתחות פריסה, קביעת מודלים לפריסה.
כתיבת פרוגרמות (בינוי ושכירות).   •

תכנון הפריסה במשטרה בהתאם לתכנית הקמת   •
יחידה או סגירתה ושינוי ייעודה.

מתן פתרונות פריסה עפ"י דרישה תעדוף משימות   •
בינוי, קביעת תכולת עבודת בינוי ואישור תקציבי.

בין הפרויקטים שבוצעו בשנת 2005:
פרוגרמה למרחב גליל.  •

פרוגרמה למטא"ר מרכז (עתידי).  •
פרוגרמה לפריסת יח' אתג"ר.  •

תכנון מרכז כשרות אח"מ.  •
פרויקט יבנה.  •

עבודה מול המחוזות והאגפים לקידום סביבת העבודה 
וטיפול בתקלות תשתית ובטיחות במתקני המשטרה 

השונים.

אסטרטגיה טכנולוגית
 �ביצוע הערכת מצב טכנולוגית כוללת של משטרת  •
מנוף  מהווה  הטכנולוגיה  כי  הכרה,  מתוך  ישראל, 
אסטרטגי לשיפור יעילותה של המשטרה במשימותיה 

בראייה ארוכת טווח. 
גיבוש חזון טכנולוגי מעודכן למשטרת�ישראל ופיתוח   •

מודל מתודולוגי לתעדוף פרויקטים טכנולוגים. 
הפוטנציאל  לבחינת  ביצועים  חקר  ביצוע   •
המבצעי, הטמון בכלי טיס לא מאוישים למשימות 

משטרתיות.
ניתוח מערכתי של החלופות האופרטיביות למניעת   •
הברחות דרך הגבולות, כמכשיר לצמצום הפשיעה 
התמקד  העבודה  של  הראשון  החלק  בישראל. 
לצמצום  כמכשיר  ישראל�מצרים  גבול  בחסימת 

היקף הסחר במריחואנה בישראל. 
כמנוע  המשטרה  את  המזהה  התפיסה  חיזוק   •

לצמיחה חברתית�כלכלית ברמה הלאומית. 
ושל  לאומי  לביטחון  המועצה  של  ההכרה  קידום   •
בטחוני,  גוף  היא  שהמשטרה  ממשלת�ישראל 
וכנגזרת מכך בניית תפיסה חדשה לחלוקה אחרת 

של משאבי כוח אדם ברמה הלאומית. 

מינהל טכנולוגיות (מנ"ט)
נושא  משטרת�ישראל  של  הטכנולוגיות  מינהל 
טכנולוגיים  שירותים  למתן  כוללת  באחריות 
ולמערכת המנהלית  מתקדמים למערכת המבצעית 
�היי פתרונות  מספק  מנ"ט  משטרת�ישראל.  של 
ולאתגריה  המשטרה  של  מבצעיים  לאתגריה  טק 
המנהליים בפעילות שוטפת ולכל רמות המשתמשים 

� מפקדים, שוטרים וגורמי חוץ.
בהתאמה ליעדי המפכ"ל, התמקד מנ"ט בשנת 2005 
�בתאונות ולמאבק  בפשיעה  ללחימה  כלים  במתן 

הדרכים ולשיפור שירות הפנים.
פריסת מערכת פל"א (מחשוב החקירות) � נוספו   •
1000 עמדות חדשות � סה"כ נפרסו 1800 עמדות. 
פל"א,  במערכת  המשך  פיתוחי  בוצעו  כן  כמו 

בהתאם לדרישות יחידות השטח.
מערך  (מחשוב  מחשבת"  "מלאכת  מערכת   •
הכנות  והחלו  הפיתוח,  שלב  הסתיים   � המודיעין) 

.2006 �להכנסת המערכת לעבודה מבצעית ב
מערכות נוספות שפותחו ונפרסו � אדם, גזרי�דין,   •
לצח"מ  סיוע  מידע,  תחקור  מערכת  נוף,  תמונת 

והלבנת הון.
בסה"כ  עמדות.   400  �כ נוספו   � ניידות  מחשוב   •
ניידות   960 במשטרת�ישראל   2005 בשנת  פעלו 

ממוחשבות במחוזות, במג"ב ובאת"ן.
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שיפורים במערך התנועה
 200�מערכת דות"ן (דו"חות תנועה) � נוספו כ  •
דו"חות  המערכת:  יכולותיה  והורחבו  עמדות 
עץ  אוטומטיים,  אכיפה  ממכשירי  אוטומטיים 
מדיניות אכיפה, איכון כתובות אזרחים, ממשק 

לבנקים ושיפור שליפת נתונים.
מסופונים ניידים � לשם קיצור זמן הטיפול בדו"ח   •

תעבורה. פיילוט מבצעי יחל במהלך 2006.
בכלים  בשימוש  סייע  מנ"ט   � לצח"מים  סיוע   •
בנק  (פרשיית  ארציות  בחקירות  מידע  למיצוי 

הפועלים, "זהב שחור" ועוד).
בתחום   � מיוחדים  טכנולוגיים  אמצעים  פיתוח   •
הלחימה בפשיעה והלחימה  בטירור, מיגון אישי 

ונשק לא קטלני.
לתמיכה  ופעולות  הפנים  שירות  שיפור 

במשתמשים
והתקשוב  הרשת  תשתית  באמינות  שיפור   •

ובזמינותם.

טכנולוגיה  מבוססות  מאובטחות  תשתיות  הקמת   •
מתקדמת להעברת מידע חסוי.

שיפור באבטחת המידע ובאמינות התשתית.  •
על  מרחוק  ולבקרה  לשליטה  מערכות  הטמעת   •
ובהפצת  בתקלות  בטיפול  ייעול   � קצה  תחנות 

תוכנות.
החלפת תשתית ה"טרמינל" (הטמעת "קוקפיט"),   •

לשיפור נגישות המשתמשים ליישומים.
שיפור משמעותי בכיסוי רשת הקשר ושרידותה:  •

הוספת אתרי קשר ברחבי הארץ.  •
שידרוג שדרת המיקרוגל.  •
שיפור הגיבוי והשרידות.  •

אתר נייד ומוטס.  •
וידאו  וסרטי  תמונות  שידור   � חוזי  יישומי  שילוב   •
ממסוק � ע"ג רשת המיקרו�גל� למחשבי כף יד, 

מזוודות קליטה.
�במשטרת עבודה  תהליכי  בשיפור  מנ"ט  שילוב   •
העבודה  בתהליכי  בשינויים  תמך  מנ"ט   � ישראל 

ניידת ממוחשבת
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הארגוניים, על מנת להתמודד עם "צווארי בקבוק" 
ועם הצורך בשיפור השירות לאזרח: 

תהליך קליטת גזרי�דין � פותחה מערכת ייעודית   •
ע"י  הפלילי  למרשם  גזרי�דין  לדיווח  מתקדמת 

התובעים המשטרתיים.
� תמיכה בתהליך  דו"חות תנועה  תהליך קליטת   •

חדש, שבו משולב קבלן אזרחי (הפרטה). 
 �תהליך הבקרה על עלויות אבטחת מוסדות חינוך  •
אינטרנטי, המשרת את חברות  יישום  פיתוח של 
האבטחה,את הקב"טים ברשויות מוניציפליות ואת 
מחלקת אבטחה במשטרת�ישראל, ומספק בקרה 

שוטפת על עלויות אבטחת מוסדות החינוך.
שבו  חדש,  בתהליך  תמיכה   � ארכיונים  ניהול   •

משולב קבלן אזרחי (הפרטה).
יחידת   � רכש  והזמנות  ספקים  עם  התקשרויות   •
בסיוע  מנ"ט,  במטה  וההתקשרויות  הרכש 
תקציבי  את  מתכננת  במק"ש,  הרכש  חוליית 
מתקשרת  אותו,  ומיישמת  אותו  מנ"ט,מנהלת 
הלוגיסטיים  ומספקת את השירותים  עם ספקים 
העבודה  וצוותי  המערכות  הציוד,  עבור  הנדרשים 
טופלו   2005 העבודה  בשנת  במנ"ט.  הפועלים 
מיליארד  בכרבע  רכש  הזמנות   2,600  �כ במנ"ט 

שקל.

תמיכה טכנולוגית במבצע ההתנתקות
פריסת תשתיות תקשוב בכל אתרי ההתנתקות.  •

פיתוח מערכות מידע בהתאם לאפיון, שבוצע מול   •
כל אגף ויחידה.

הקמת אתרי קשר חדשים בגזרה הדרומית.  •
הקמת מערכת לקליטת חוז"י ממסוק משטרתי.  •

דיגום חפ"קים טכנולוגיים.  •

שיפור מקצועיות
מנ"ט פועל לשיפור תהליכי העבודה הפנימיים ושיטות 
בפיתוח  שיתמכו  חדשניים,  כלים  ולקליטת  הפיתוח, 
 �משטרת זקוקה  שלהם  הטכנולוגיים  הפתרונות 

ישראל.

קבלת תווי איכות
שיפור מערכות הניהול במנ"ט באמצעות התאמת   •
תקן  בינלאומיים:  איכות  לתקני  הניהול  מערכות 
ותקן   (ISO 17799) מידע  אבטחת  לניהול  בינלאומי 
בינלאומי לניהול בטיחות וגיהות (OHSAS 18001). תווי 
 ISO 9001: איכות אלו מצטרפים לתו ניהול האיכות
צירוף   .2002 משנת  מנ"ט  נושא  שאותו   ,2000
"תו הזהב",  זיכה את מנ"ט בתעודת  כל התקנים 
לאירגונים  הישראלי  התקנים  מכון  שמעניק  תו 
המחזיקים בשלושה תקני איכות. קליטת טכנולוגיות 

ומתודולוגיות פיתוח חדשניות והטמעתן.
על מנת להבטיח מתן מענה איכותי ויעיל לדרישות   •
הפיתוח  בתהליכי  נקלטו  היישומים,  פיתוח 
ארכיטקטורות פיתוח חדשות, המבוססות על כלים 
ונקלטו  עבודה,  בשיטות  שיפורים  נערכו  חדשניים 
כלים חדשניים ליצירת אינטגרציה בין מערכות, על 
מנת להבטיח הצגת מידע אמין ומלא בפני מקבלי 

ההחלטות.

אמצעים טכנולוגים חדשים לשימוש יחידות הבילוש והתנועה
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צוותי שיפור
הופעלו שלושה צוותי שיפור, בניסיון ליישם פתרונות 
בנושא  שיפור  (צוותי  המשטרה  בעבודת  לבעיות 
בנושא  שיפור  וצוותי   100 בקווי  הטרדות  מניעת 
הבקרה על עלויות אבטחת מוסדות חינוך זכו במקום 
של  שיפור  צוותי  בתחרות  השני  ובמקום  הראשון 
משטרת�ישראל. הצוות שהתמודד עם נושא מניעת 
הטרדות בקווי 100, צוות משותף של מנ"ט/ מק"ש/ 
הראשון  במקום  זכה  לכיש,  ומרחב  קווי  קשר  ק' 
איכות  שיפור,  לצוותי   (15  �(ה השנתית  בתחרות 

ופריון בישראל.

פרסים
התמודדו  במנ"ט  מערכות  ומנתחי  פרויקטים 
IT Awards ולשכת מנתחי מערכות,וזכו  בתחרויות של 

בפרסים ובציוני הוקרה.
שלושה פרוייקטים של מנ"ט זכו במקום ראשון

פרויקט שו"ב� מופ"ת  •
מדור  מבצעי/  פי"מ   �  (GIS) נוף  תמונת  פרויקט   •

מחשוב אג"מ
מבצעי/  פי"מ   �מורחב) (מוצגים  ראיות  פרויקט   •

מדור מחשוב אח"ק/ פרויקט פל"א.
פרסי לשכת מנתחי מערכות  •

מנתח מערכות מידע מצטיין� פרס שלישי� רפ"ק   •
לימור נח.

פרויקט מצטיין � מערכת "אדם".  •
הדרכת עובדים ומשתמשים

שונים,  באתרים  משתמשים  עשרות  הדרכת   •
במערכות פל"א, גזרי�דין, עבודה בשכר ועוד.

הכשרות מקצועיות למפתחים ולטכנאים במנ"ט.  •
לטכנאים  תרנים,  למטפסי  בטיחות  הדרכות   •

ולעובדים.

פיתוח תשתיות התקשוב
שיפור משמעותי של תשתית אבטחה

 Security) התקנת מערכת ניהול אירועי אבטחת מידע
Command Center). המערכת התריעה על עשרות 
מציגה  המערכת  מידע.  אבטחת  אירועי  של  מקרים 
בזמן  המידע  אבטחת  מצב  של  אמיתית  תמונה 

אמת.

פרויקטים בתחום הזיהוי הביומטרי
בין  הגבול  במעברי  העוברים  של  זיהוי   �בזל פרויקט 
כרטיס  באמצעות  לישראל  הפלסטינאית  הרשות 
חכם, הכולל נתונים ביומטריים. בשנת 2005 הותקנו, 
בנוסף למת"ק ארז, עוד 5 מערכות הנפקה במתקנים 

של מפקדת תיאום הפעולות בשטחים.
ביומטרי,  ולזיהוי  לרישום  מערכת   � מעוז  מערכת 
המאפשרת למינהלת ההגירה לזהות באופן ודאי את 
 �אצבעות טביעות  לפי  הזרים  העובדים  אוכלוסיית 
של  השני  השלב  פיתוח  הסתיים   2005 בשנת 
המערכת, והופעלה מבצעית מערכת הזיהוי הביומטרי. 

נוספו עוד עשר עמדות קצה למערכת.
הורחבה   2005 שנת  במהלך   � אצבעות  טביעות 
עוד  והותקנו  המערכת,  של  הקצה  תחנות  פריסת 
חמש עמדות הטבעה ושבעה מסופוני זיהוי. במקביל 
בתכנון   2005 בשנת  הוחל  הפריסה,  להרחבת 
יכולות  להשיג  במטרה  המערכת,  לב  להחלפת 
משופרות מבחינת גודל מאגר המידע, נפח הפעילות 

היומית ורמת הדיוק.

כלים שלובים
ההאזנה  ביכולת  הפער  צמצום  שמטרתו  פרויקט, 
של משטרת�ישראל וכיסוי ספקי התקשורת (הבזק) 
כלים  באמצעות  המידע  מיצוי  יכולת  שיפור  בארץ, 
טכנולוגיים עדכניים. המערכת הופעלה מבצעית בכל 

היחידות בכל הארץ.

רשת מטמון
שיחות  לביצוע  מתאימה  תשתית  המספקת  רשת, 
תשתית  ע"ג  הוקמה  הרשת   � חסויות  טלפון 
הן  מענה  ונתנה  שלובים",  "כלים  של  התקשורת 
למפקדי  והן  השונות  ביחידות  השרטוט  למחלקי 
המחוזות ולמפקדי הימ"רים בניהול שיחות "רגישות", 

שלא ע"ג תשתית הבזק הסטנדרטית.
יישומי  פיתוח  בתחום   2005  �ב עיקריות  פעולות 

מחשב מבצעיים

דות"ן � מערכת ממוחשבת לטיפול 
בדו"חות תנועה.

פיתוחים מרכזיים שבוצעו במהלך 2005:
מודול דו"חות אוטומטיים  •
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עץ מדיניות אכיפה  •
בשנת 2005 נפרסה המערכת במחוז מרכז, במחוז 
�דרום ובמחוז ירושלים � בהמשך לפריסה במחוז תל

אביב בשנות העבודה הקודמות.

מסופונים ניידים
�השימוש במסופונים יתמוך בשיפור יכולת משטרת
מתן  באמצעות  התנועה  בעבירות  להילחם  ישראל 

יכולת לכוחות הניידים לנגישות ישירה ויעילה למידע,
אל  המשטרתי  המשרד  מן  תהליכים  להעביר  יכולת 

השוטר בשטח.
קיצור זמן הטיפול במהלך החיים של דו"ח תנועה.

פיילוט  במכרז.  זוכה  נקבע   2005 העבודה  בשנת 
מבצעי צפוי במהלך שנת העבודה 2006.

מערכת ניידות
ניידות  ונוספו  הפריסה  הואצה   2005 במהלך 
תכנון  לפי   , למדי  מלאה  לפריסה  עד  ממוחשבות 
פריסת שלב א'. בפועל מוחשבו כ� 113 ניידות במחוז 
דרום, כ� 90 ניידות מג"ב, כ� 34 ניידות את"ן וניידות 
נוספות במחוזות השונים. בסה"כ פועלות 960 ניידות 

ממוחשבות. 

מערכת המוקדים (משל"טים מחוזיים)
שידרוג מערך המחשבים של מחוז מרכז, על מנת   •

לאפשר וביצועים משופרים של המשל"ט.
של  המחשוב  מערך  העתקת   � לסאלמה  מעבר   •

מחוז ת"א למשכנו החדש.
למעבר  במטרה  הפרויקט  ליווי   � דרום  משל"ט   •

מבצעי במאי 2006.
שיפור מערך הדו"חות של מערכת המוקדים.   •

SIG � (ניידות ופעילות) "מערכת "תמונת נוף
הצגת נתונים ע"ג מפה, מאפשרת למשתמשים בדרגים 
המידע  את  למצות  הניהוליים  ובדרגים  התפעוליים 
נוף",  "תמונת  מערכת  וחכם.  יעיל  באופן  שברשותם 
הניידות  מיקום  את  מציגה  השנה,  למבצעית  שהפכה 
בזמן אמת בניידות שבהן מותקן מחשב או איתוראן (פועל 
מבצעית במוקד ת"א) ומציגה מידע ברמה פרטנית לכל 
אירוע (מעורבים, העשרות) ולכל ניידת (פרטי הסיירים, 

קוד קריאה ועוד). בנוסף, מציגה המערכת באופן ויזואלי 
מידע גיאוגרפי (בית, צומת, מחלף וכו') בהיבט תפעוליי 
(ישויות מידע שונות בזמן אמת), בהיבט תחקורי (פעילות 
ניהולי  ובהיבט  מסוים)  אירוע  היכן התרחש   �היסטורית
לגבי מגמות, סטטיסטיקה). המערכת מספקת  (מידע 
הכוחות  על  ולבקרה  לשליטה  גיאוגרפי  מענה  גם 

הממונעים של המשטרה.

"מלאכת מחשבת"
התוצר  שיפור  הן  העיקריות של המערכת  מטרותיה 
טובה  מודיעין  תמונת  מתן  יכולת  שיפור  המודיעיני, 
והטיפול  המודיעיני  הכיסוי  שיפור  למפקדים,  יותר 
ביעדים, ניהול תכנית המודיעין וייעול התכנון והפיקוח 
בהפעלת  יעול  המידע,  באיסוף  סיוע  מפקדים,  של 
מקורות מודיעין, שיפור ביכולות למתן מודיעין לחקירות 
וראיות, טיפול באירועי  ולאג"מ, הצבעה של חשודים 

סד"צ ומיקוד הפעילות המבצעית.
וצוות  א'  גוש  של  הפיתוח  הסתיים   2005 בשנת 
ופריסה  משתמשים  הדרכת  לקראת  נערך  הפיתוח 

בשטח.
במהלך  שפותחו  המרכזיות  הטכנולוגיות  היכולות 

:2005
איתור אנשים, ארגונים, כלי�רכב, מקומות ופעילויות   •
על�פי צירוף של תנאים ביחס לכל שדה מידע, כולל 

קשרים בין ישויות.
מלים  עפ"י  מסמכים  איתור   � טקסטואלי  אחזור   •
לשוניות,  בהרחבות  שימוש  כולל  חופשי,  בטקסט 
אסוציאטיבי  דמיון  (סאונדקס),  מצלול  דמיון 

(תזאורוס) והתאמה בחלקי מילה.
הצגה  ושל  תחקור  של  מורכבת  יכולת   � קשרים   •
את  לקבל  ניתן  שונות.  אוכלוסיות  בין  קשרים  של 

התוצאה כטבלה או כתרשים גרפי ויזואלי.
הצגת  לצורך  גיאוגרפיות  במפות  שימוש   �  GIS  •

תוצאות אחזור על גבי מפה.

מערכת פל"א � מחשוב יחידות החקירות 
ותיקי החקירה

המערכת מספקת למשתמשים:
ועד  מתחילתו  החקירה  בתהליך  מלאה  תמיכה   •

סופו.
מתן מענה לכל סוגי תיקי החקירה.  •
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תמיכה בתהליכי ניהול תיקי החקירה בתחנה.  •
רישום מידע מצטבר על חקירות עבירות ועבריינים.  •

מתן כלים למיצוי המידע שהצטבר.  •
מתן כלים לפיקוח ולבקרה על עבודת החקירות.  •

איתור  ואפשרויות  ניהול  יכולות  נוספו   2005 בשנת 
ושופרו תהליכי עבודה. צוות ההטמעה הורחב, והוא נתן 

מענה בו�זמנית למשתמשים בצפון הארץ ובדרומה.

מערכת מוצגים
הנאספות  בראיות,  מטפלת  המוצגים  מערכת 
החוק,  על�פי  מנהלת,  המערכת  החקירה.  במהלך 
את החזקת הראיות, את הטיפול בהן, את שמירתן, 
במערכת  מטופלות  כן,  כמו  סילוקן.  ואת  שינוען  את 
 2005 בשנת  שונים.  לצרכים  לבית�משפט  פניות 
שהתנהלו  בחקירות,  פעיל  חלק  לקח  הפיתוח  צוות 
עבודה,  תהליכי  הגדרת  לצורך  הארציות,  ביחידות 
נפרסה  המערכת  היקף.  רחבות  בחקירות  ויישומם 

בכל היחידות המשתמשות בפל"א.

מערכת אדם
ארגונית,  תשתיתית  מערכת  היא  אדם  מערכת 
המערכת  בני�אדם.  על  דמוגרפי  מידע  המספקת 
מספקת יכולות איתור אנשים וזיהויים לפי קריטריונים 
וניתובם למערכות שונות בסביבה המבוזרת,  שונים, 
לשם לקבלת מידע מפורט. במהלך 2005 בוצה עבודה 
לייצוב תהליך העדכון השוטף של הנתונים מהמחשב 
המרכזי, לשילוב כלי XRS לצורך איתור אנשים וזיהויים 
העברת  ממשק  ולפיתוח  מקורבים,  נתונים  על�פי 
נתוני אדם ממערכת אדם למלאכת מחשבת (יכולת 
זו איפשרה ביצוע חיפושים חכמים, ושיפרה לעין ערוך 

את היכולת לאיתור אנשים על�פי חלקי מידע).

AND היערכות ליישום חוק המאגרים
המתיר  המאגרים,  חוק  בכנסת  אושר   2005 בקיץ 
למשטרה לנהל מאגרי זיהוי, ביניהם מאגר דנ"א של 
עבריינים. במשטרה הוחלט להתחיל ביישומו של החוק 
ב� 1.1.2006. במסגרת ההיערכות ליישום החוק בוצע 

בשנת 2005:
יישום  לצורך  ממנ"ט  הנדרשים  התהליכים  פיתוח   •
החוק � בסביבה המבוזרת (במערכות פל"א ואדם) 

ובמחשב המרכזי.

פיתוח דו"חות בקרה לקיום תקין של התהליך.  •
הכנת ממשק דו�כיווני בין מאגר ה� DNA, המוקם   •

במעבדת ה� DNA במז"פ.

זיהוי חללים
�רב אסון  עם  להתמודדות  ההיערכות  במסגרת 
נפגעים, נדרש מנ"ט למצוא פתרון מחשובי לאחסון 
גירסה  ולאחזורן.  חירום  במקרי  זיהוי  לצורך  תמונות 
ראשונית של המערכת מצויה בתהליך גיבוש והקמה. 
כאתר  ארצית,  בפריסה  לפעול  מיועדת  המערכת 

אינטראנטי, במקרה של אסון המוני.

ניתוח מידע רוחבי
בשנת העבודה 2005 הוקם מדור ניתוח מידע רוחבי 
בפי"מ  המדור  בהקמת  הצורך  מבצעי.  במנ"ט/פי"מ 
מבצעי נבע מפניות רבות שהגיעו מחוקרים ומאנשי 
הערכה לקבלת סיוע בפיצוח חקירות סבוכות. מספרן 
משמעותי  באופן  גדל  הסיוע  לקבלת  הפניות  של 
של  היכולת  לחשיפת  במקביל  השנים,  במשך 

משל"ט � את"ן
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המחלקה בתחום זה. בשנים הראשונות סייעו אנשי 
נקודתי בלבד. עם השנים, הפך  פי"מ במתן שירות 
מנ"ט/ פי"מ לחלק מרכזי ומהותי בתהליך החקירה, 
בכל הקשור למיצוי מידע ולניתוחו. השירות, שאותו 
ליחידות השונות, הביא, עם השנים,  מעניקה פי"מ 
רוצחים,  ולחשיפת  חשובים  גילויים  של  רב  למספר 
אנסים, שודדים ועבריינים נוספים אחרים. לאחרונה 
לאור השתלבות פי"מ גם בחקירות גדולות, באה לידי 
ביטוי היכולת לסיוע בקיצור הליכי החקירה ובביסוס 

כתבי אישום.
בשנת העבודה 2005 התמקד המדור בסיוע בחקירת 
פרשיות ובפיתוח מודלים לתחקורי פעילות תקשורת 

ותנועות בנקים.

פיתוח יישומי מחשב מנהליים

מערכת מרכז פרישה
הסתיים שלב האיפיון של מערכת לתמיכה בתהליכי 
הפרישה של השוטרים מהשירות. מטרת המערכת 
כל  בו  שימוצו  פרישה,  תאריך  על  לשוטר  להמליץ 
זכאויותיו באופן, שמשכורתו כגמלאי תהיה הגבוהה 
תקופות  לחשב  תדע  המערכת  האפשרית.  ביותר 
עבודה קודמות, להמליץ על רכישת חלקיות משרה 
בדרגה,  עלייה  מועדי  לחשב  חל"ת,  של  ותקופות 
ועוד. המערכת תספק סימולטור  יובל  קבלת מענק 
פרישה שידע לחשב, עפ"י תאריכי פרישה אפשריים, 

את הזכאויות המגיעות לשוטר.

מערכת סנכרון הכשרות
למערכת,  טיפוס  אב  ופיתוח  האיפיון  שלב  הסתיים 
שתתמוך בפעילות של מדור הכשרות במה"ד בתכנון 
המערכת  הקרובה.  לשנה  הארציות  ההכשרות  כל 
עפ"י  מקצועיים  לקורסים  שוטרים  לשבץ  תדע 

רשימות פוטנציאל, שיופקו מהמערכת המרכזית.

מערכת קשר משפחתי
בני�משפחות  של  בפניות  לטיפול  מערכת  פותחה 
ומיוחדים,  גדולים  אירועים  של  במקרה  שוטרים 
המערכת  השוטר.  עם  קשר  ליצור  ניתן  לא  שבהם 
להקים  אמ"ש  של  ליוזמה  מחשובי  מענה  נותנת 
מוקד פניות (מוקד פיסי) לאירועים מיוחדים. לקראת 

המוקד  את  להקים  הוחלט  ההתנתקות  מבצע 
ימים  שבוע  ובתוך  במטא"ר),  אירוח  בחדר  (שמוקם 
פותחה מערכת ממוחשבת לקליטת הפניות, תיעודן 
סיום  לשלב  עד  בהן  הטיפול  סטטוס  אחר  ומעקב 

הטיפול.

מערכת כרטיס חכם
בשנת 2005 הותקנו כ � 250 מערכות בכלי�רכב של 
מחוז ירושלים ושל מחוז ש"י לרישום נסיעות אוטומטי 
ע"י זיהוי הנהג בעזרת כרטיס חכם, שחולק עד כה ל 

� 3000 שוטרים ומתנדבים.
כל נתוני הנסיעות מרחבי הארץ מגיעים מדי יום לחוות 

BOOKING STATION סריקה ביומטרית של כף היד
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השרתים. על נתונים אלו הופקו דו"חות וסטטיסטיקות 
בחתכים שונים, המשקפים את פעילות כלי� הרכב. 
פורטל   � "תמר"  במערכת  שולבו  אלו  דו"חות 

לוגיסטיקה, שהוקם ע"י מנ"ט.

מערכת דלק
לשנים  הדלק  במכרז  "סונול"  חברת  זכיית  בעקבות 
מספר  עם  לעבודה  המערכת  הותאמה  הבאות, 
ספקים בו זמנית, והחלה עבודה שוטפת מול חברת 
"סונול". זאת, במקביל לסיום ההתחשבנות עם חברת 

"פז", הזכיינית הקודמת.

מערכת תיגבורים
ע"י  הן  במשטרת�ישראל  התגבורים  לניהול  מערכת 
הצד  את  מנהלת  המערכת  חיילים.  ע"י  והן  שוטרים 
המבצעי של התיגבור ואת הצד הלוגיסטי שלו (מזון, לינה, 

היסעים). המערכת נמצאת היום בפיילוט במחוז מרכז.

ענ"נים � עמדות ניתוח נתונים ממוחשבות
הושלמו פיתוח ענ"ן קשר, רכב, צל"ם, אתגר, תקציב, 
וענ"ן  פלילי  נהגים,ענ"ן  הרשעות  ענ"ן  ושכר,  פלילי 
נוספו  השנה  במהלך  מנ"ט.  של  שירות  מרכז  עבור 
כן  כמו  למשתמשים.  דו"חות  ופותחו  רבים,  נתונים 

פותח סימולטור שכר.

פרויקט אתר האינטרנט של משטרת�ישראל
לאתר  תמונות  גלריית  קליטת  מערכת  שוכתבה 
לדף  כתבות  קליטת  מערכת  פותחה  האינטרנט. 
מכרזים  להזנת  מערכת  פותחה  האתר.  של  הבית 
לאתר האינטרנט והעברתה ללקוח (מרו"מ). פותחה 
גרסה שנייה של מערכת הזנת תכנים בידי המחוזות. 
קליטת  מוניים,  טבלאות  קליטת  מאפשרת  הגרסה 

.powerpoint �סרטונים ומצגות ב

ERP

�ביצוע Gap Analysis בין "מרכבה" לבין צרכי משטרת
גופים  עם  אפשרי  פעולה  שיתוף  בחינת  ישראל, 
בטחוניים לצורך הקמת מערכת ERP , בחינת תהליכים 
במסגרת פרויקט מב"ט ("מרכבה בטחונית") ובניית 

מכנה משותף בעל פוטנציאל לישום קצר טווח.
וציוד האלקטרוניקה (מק"ש) תמיכה  תפעול הקשר 

במבצע ההתנתקות

תו"ל  להכנת  אחראית  הייתה  הקשר  מחלקת   •
מערכות  של  לאינטגרציה  למבצע,  התקשוב 
באזורי  וניידים  קבועים  אתרים  ולהקמת  התקשוב 
מערכות  את  תכננה  הקשר  מחלקת  הפעילות. 
התקשוב בחמלי"ם ובחפקי"ם הנייחים הרבים, אשר 
פעלו במבצע, הקימה אותם ותחזקה אותם. בנוסף 
הכוללת  היקף,  רחבת  טלפוניה  תשתית  נפרסה 

מרכזיות ומכשירי טלפון לכלל המפקדות והכוחות.
לראשונה, הופעלה מערכת לקליטת חוז"י ממסוק   •
משטרתי, אשר כיסתה את כלל מעגלי הפעולה של 
ורציפה.  אמינה  בצורה  הדרומית  בגזרה  המשטרה 
אל  החוז"י  היה בהפצת  הייחוד במערכת החדשה 

המטה הארצי ואל המפקדות המשימתיות.

שיפור כיסוי קשר מערכת רב� גל ושרידותה
בוצעו שיפורים ברשת הקשר  בשנת העבודה 2005 
לצורך הרחבת הכיסוי שלה ולהארכת שרידותה. הוקמו 
והתבצעו  מיקרו�גל,  עורקי  שודרגו  נוספים,  אתרים 
 ,VOICE ניסויים, במטרה לשלב יישומים נוספים, מלבד

במערכת הקשר האלחוטי.

חפ"קים מחוזיים
טכנולוגיים  חפ"קים  שלושה  לדיגום  דמ"צ  הובלת 
מתקדמים לרמת המחוז. תכולת החפ"ק הטכנולוגי 
הקלטה,  שמע,  מערכת  טלפוניה,  חוז"י,  לוויין,   �

ממסרים, רדיו, הפצת חוז"י לאחור.

מערכות אבטחה ומצוקה
תכנית  של  לפועל  הוצאתן  על  אחראית  מק"ש 
ההתקנה והתחזוקה של מערכות אבטחה. בשנה"ע 
2005 הותקנו 15 מערכות טמ"ס, 20 מערכות גילוי 
 450  �כ טופלו  מצוקה.  מערכות   10  �ו והתראה 
פעילות  מתקיימת  הגוברים  האיומים  לאור  תקלות. 

ענפה בתחום אבטחת אישים מאוימים.

משל"טים
תכנון ופריסת הקשר במשל"ט.  •

תכנון ופריסת מערכות אור�קול.  •
והתראה  גילוי  (טמ"ס,  אבטחה  מערכות  פריסת   •

ומצוקה).
תכנון ופריסת מערכות ההקלטה.  •

תכנון ופריסת מערכות הטלפונייה.  •
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שולחנות שליטה.  •
מחוז  משל"ט  בהקמת  מק"ש  טיפל   2005 בשנת 
פועל  והמשל"ט  הסתיים  הפרויקט   � (סלמה)  ת"א 
מבצעית. החלו פעולות תכנון ופריסה של המשל"טים 
במרחב ירקון, במרחב חוף, במחוז ש"י ובמחוז דרומי.

טלפונייה וסלולר
מכשירים   800  �כ שודרגו   � ארצי  מירסים  שדרוג   •

חדשים, כולל דיבוריות, בפריסה ארצית.
 4000  �כ שודרגו   � ארצי  פלאפון  מכשירי  שדרוג   •
דיבוריות  כולל  ארצית,  בפריסה  פלאפון  מכשירי 

ומכשירים קבועים לרכב.
.IP תומכת �הופעלה מרכזייה במחוז ת"א   •

בוצעה פעילות למיגור הטרדות קווי 100.  •
טופלו מערכות טבעת SDH במוקדי 100 � משל"ט   •

מחוז מרכז, מחוז ת"א ומחוז דרום.
הוקמו תשתיות תקשורת להתנתקות.  •

בוצע מעבר ל� 7 ספרות.  •
תקשורת  תשתית  ההתנתקות:  במבצע  סיוע   •

וטלפונייה.

פיתוח אמצעים טכנולוגיים

נשק לא קטלני

תחליף לגלילוני גומי � כדור ספוג
במהלך טיפול המשטרה בהפרות הסדר במגזר הערבי 
בספטמבר 2000, נעשה שימוש בגלילוני גומי לפיזור 
מספר  נפגעים  בהם  מהשימוש  כתוצאה  הפגנות. 
אנשים, חלקם באורח קשה. מספר אנשים אף נהרגו. 
לאור המלצות ועדת אור, הוחלט במשטשרת�ישראל 
להפסיק את השימוש בגלילוני הגומי. הנחיה זו יצרה 
פער מבצעי ביכולת נטרול סלקטיבי של מתפרע בודד. 
מפא"ט פעלה באינטנסיביות לאיתור תחליף מתאים 
מתאים,  אמצעי  נמצא  שלא  ולאחר  הגומי,  לגלילוני 

הוחלט לפתח תחליף כזה.
הנורה  מדויק,  מ"מ   40  (FOAM BATON) ספוג  כדור 
 40�ומתאים להפעלה מטווחים של 5 ייעודי,  מנשק 
לפגיעה  מיועד   ,DEFTEC חברת  מתוצרת  הכדור,  מ'. 

ברגליים. בשנת 2005 בוצע ניסוי מבצעי בכדור.

מפא"ט המליצה על תקניות הכדור ועל ציוד הכוחות 
בו. כדורי ספוג משופרים נמצאים בבחינה.

פלפל נוזלי
נטרול חשוד מטווח קצר ע"י אמצעי משופר (מכשיר 

"אודר") ביחס לתרסיס גז הפלפל האישי.
יותר למפעיל.  ניתן להפעלה במקומות סגורים.בטוח 
טווח הפעלתו � עד 4 מ' במקומות סגורים/ פתוחים 

באופן סלקטיבי ומדויק, לא תלוי בתנאי מזג האוויר.
בשנת  2005 בוצעו בדיקות טכניות השוואתיות, ניתנו 
אישורי קרפ"ר, יועמ"ש ור' אג"מ. נרכשו 100 יחידות, 

והתבצעו ההכנות לניסוי מבצעי.

פרויקטים בתחום הלחימה בפשיעה

עצירת רכב בתנועה  •
ארבעה  נמצאים  פיתוח  של  שונים  בשלבים 
שונות  טכנולוגיות  על  המבוססים  פרויקטים, 
רכב  של  בטוחה  בעצירה  הצורך  עם  להתמודדות 
ביצוע  בעת  רכב  של  נסיעתו  למניעת  או  נוסע 

מעצר.

פרויקט תמ"ר  •
פרויקט למתן אפשרות תצפית על אתרים רגישים: 
� המצלמות  ADSL פיילוט לבחינת מצלמות ברשת
(גניבה  לעבריינות  המועדים  במקומות  מותקנות 
ופריצות). בשנת 2005 נכתב דמ"צ, נכתבה תכנית 

טכנולוגית ובוצע איפיון לציוד הנדרש.

פרויקטים בתחום מיגון אישי

אפודי מיגון נגד ירי  •
בליסטי  מיגון  יכולת  בעלי  אפודים  מספר  נבחנו 
נבחנו, והוכנסו לפעילות מבצעית. חלק מהאפודים 
משקל  לאפודים  הסלקה.  אפשרות  בעלי  הינם 
משופרת  ארגונומיה  בעלי  מודולריים,  הם  נמוך, 
ובעלי מיגון כנגד קליעי רוס"ר, בנוסף לעמידות בפני 
פגיעת קליעי אקדח 9 מ"מ. אחד מהאפודים, שהיה 
בשימוש לוחם מסתערב מיחידת איו"ש, הוכיח את 
מבצעית  פעילות  במהלך  אמת:  בשעת  אמינותו 
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המסתערב.  בלוחם  וירה  אקדח,  מבוקש  הוציא 
הקליע פגע בחזהו בצד ימין ונעצר ע"י האפוד.

פרויקטים נוספים
בילוש  ערכת   � הבילוש  עבור  מבצעית  מוכנות   •
אישית  ומשקפת  רב�כלי  אישי,  פנס  הכוללת 

קטנה.
אישית  תאורה   � הסיור  עבור  מבצעית  מוכנות   •

וזרקור מסתובב עם שלט לסריקה בשדה פתוח.

RPL בתנועה
�ביצוע זיהוי אוטומטי בתנועה של לוחיות רישוי לכלי  •
רכב עם מספר ישראלי (עד מהירות 120 קמ"ש). 
משווה  המערכת  האוטומטי,  הזיהוי  ביצוע  לאחר 
במקרה  מאותתת  המערכת  המקומי.  למאגר 
הצורך  אושר   2005 בשנת  נדרש.  או  גנוב  שהרכב 

.RFI�ע"י את"ן, נכתבו דמ"צ ו

כנה לנשק בניידת
שמירה בטוחה של שני כלי�נשק ארוכים בניידת גם 
לשם  במהירות,  לשליפתם  אפשרות  ומתן  בחנייה, 
תגובת ירי של השוטרים בניידת. בשנת 2005 פותח 
מדגים טכנולוגי על בסיס רעיון של משטרת�ישראל, 

ובוצע ניסוי שטח ראשוני.

פרויקטים של סטודנטים מאוניברסיטת 
תל�אביב

הנחיית  לשם  למנ"ט  פנתה  ת"א  אוניברסיטת 
אושרו  משטרתיים.  בפרויקטים  להנדסה  סטודנטים 

ע"י האוניברסיטה שלושה פרויקטים:
נשק קינטי לא קטלני לנטרול חשוד בהמון.  •

מערכת קירור לשוטר  •
בז"ק � בידוד זירה קרובה   •

הפרויקט הוכתר בהצלחה ויימשך גם בעתיד.

JIN שת"פ עם ה�
לבטחון  המשרד  בין  פעולה  שיתוף  הסכם  במסגרת 
המרכז  האמריקאי,  המשפטי  (המכון   NIJ  �ל הפנים 
את נושא הטכנולוגיה בכל ארגוני המשטרה), מתקיים 
 .NIJ �קשר מקצועי בין מנ"ט (באמצעות מפא"ט) ל

 NIJ  �ה עם  עבודה  מפגש  התקיים   2005 בשנת 
הנושאים  הוצגו  נציג מפא"ט. במהלכו  בהשתתפות 
פעולה  לשתף  משטרת�ישראל  מעוניינת  שבהם 

(נפ"ק, מחסומים ומז"פ).

TSWG (TECHNOLOGY SUPPORT WORKING GROUP)

הפעילות  את  מרכזת  מפא"ט)  (באמצעות  מנ"ט 
ללוט"ר,  אמל"ח  לפיתוח  הפרויקטים  של  השוטפת 
נציג מפא"ט  ארה"ב.  עם  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
מייצג את משטרת�ישראל בוועדה במפגשים החצי 
הודקו הקשרים עם הקבוצה  שנתיים. בשנת 2005 
 DEPARTMENT OF HOMELAND  �כולל ה האמריקאית, 
SECURITY, ומספר פרויקטים חדשים הועברו לאישור 

האמריקאים.

מסופון לדגימת טביעת אצבע בודדת
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כללי  ביישום  גם  האגף  עבודת  התמקדה  השנה 
המשטרה  עבודת  את  לחזק  במטרה  המשמעת, 
בפעילות אכיפת החוק ולשפר את תדמית המשטרה. 
בתוך כך, ניתן דגש להטמעת ההיבטים השונים של 
הרב�תרבותיות בחברה הישראלית, במטרה להעמיק 

את הסובלנות כלפי אוכלוסיות שונות.
לפני  האדם  בכוח  בטיפול  התאפיינה   2005 שנת 
 �מבצע ההתנתקות ובמהלכו. בין הפעולות שבוצעו 
הקמת שני משל"פים, אימון יחידתי, הכנה מנטאלית, 
פעילות הסברה, הקמת צוותי רפואה, טיפול בנפגעים, 
הקמת מרכז מידע למשפחות השוטרים ומתן תמיכה 
דת,  שירותי  מתן  ולבני�משפחותיהם,  לשוטרים 
טיפול משמעתי בנושא הסרבנות, מתן תגמול כספי 
לשוטרים, שפעלו במהלך מבצע ההתנתקות, ביצוע 

תחקירים ותיעוד היסטורי. 

הטיפול בכוח אדם במבצע ההתנתקות
בהם  ושובצו   ,340 ומשל"פ   36 משל"פ  הוקמו 
לביצוע  ומהאגפיים  מהמחוזות  ושוטרים  מפקדים 
משימת הפינוי, לרבות ניפוק 542 כתבי מינוי נוסף על 
תפקיד. מונו סגלי אמ"ש לטיפול בכוחות המשולבים, 
הישובים  בגזרת  הראשון  במעגל  הוצבו  אשר 
איש,   12,000  �כ מנו  הכוחות המשולבים  המפונים. 
וכוחות  מג"ב  כוחות  "כחולה",  משטרה  כוחות  וכללו 
צבא. ההיערכות למשימה בוצעה תוך שיתוף פעולה 
אדם  בכוח  לטיפול  מדיניות  קביעת  לשם  צה"ל,  עם 
מתפקד ונפגע, קביעת שרשרת הדווח והגדרת אופן 

קליטת הכוחות.

אגף משאבי אנוש פועל להעצמת איכותו של המשאב האנושי, מקצועיותו ורווחתו תוך התאמתו 
ליעדים של משטרת�ישראל ולצרכיה. בנוסף, האגף פועל לשיפור איכות שירות הפנים הניתן לשוטר, 
התחומים,  בכל  המדיניות  את  קובע  האגף  בארגון.  המידע  העברת  ולשיפור  הפרט  חוסן  לחיזוק 
מרכז  הוקם  השנה  מקצועיותו.  ולהעמקת  האדם  כוח  להכשרת  ופועל  האנושי,  למשאב  הנוגעים 
וייעוד של האגף. האגף המשיך לפעול לשיפור איכות כוח  וכן נקבעו חזון האגף  לפיתוח מנהיגות 
האדם באמצעות פיתוח מערכות מיון מתקדמות וחיזוק מערכות הדרכה. בד בבד, נמשכה הפעילות 
לתיקון עיוותים בשכר השוטרים, לצמצום זחילת השכר ולמימוש מערכת שכר דיפרנציאלי על פי 

מאפייני העיסוק המשטרתי וסדרי עדיפויות ארגוניים.

גיוס
במסגרת  אינטנסיבי  גיוס  מבצע  נערך   2005 בשנת 
ההתנתקות.  תכנית  ליישום  המשטרה  ההיערכות 
התקשורת  בכלי  פרסום  כללה  למבצע  ההיערכות 
התעסוקה  ללשכת  יזומה  פנייה  רדיו),  (עיתונות, 

ופנייה למרכז להכוונת חיילים משוחררים. 
מועמדים  פניות   10,000  �כ טופלו  השנה  במהלך 
(עלייה  אשתקד   606 לעומת  שוטרים,   1,106 וגויסו 
 1,560 טופלו  בנוסף,  המגויסים).  במספר   82% של 
פסילות  על  לערעורים  הנוגעות  מהציבור,  פניות 

במסגרת הליך הגיוס.

מיון
נבחנו 4,046 מועמדים  � בשנת 2005  לגיוס  מיון   •
אק"מ  (כולל  ואישיות  עברית  דפ"ר  במבחני  לגיוס 
ויחידות מיוחדות) לעומת 2,100 אשתקד (העלייה 
מבצע  לקרת  הגיוס  ממבצע  נובעת   93%  �כ של 
ציוני הדפ"ר של המועמדים  ההתנתקות). ממוצע 

לגיוס בשנת 2005 הוא 4.87.
 954  � הייעודי  למגזר  לגיוס  למועמדים  גיבושון   •
מועמדים לגיוס שובצו ל� 44 מחזורי גיבושון.54.5% 
מהם נמצאו מתאימים לגיוס, לעומת 52.4% בשנת 

.2004
מיון  במערכות  נבחנו   � מיוחדות  ליחידות  מיון   •
ייחודיות כ � 332 מועמדים ליחידות מיוחדות (עיקוב, 

בוחני תנועה, טכנאי מז"פ, לוחמי ימ"מ). 
מיון לקצונה זוטרה במגזר הייעודי � שובצו לגיבוש   •
("כחולה"  הייעודי  במגזר  לקצונה  מועמדים   246
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ומג"ב כולל מועמדים לגיוס). מתוכם נמצאו כ 62% 
מתאימים.

 85 שובצו   � המנהלי  במגזר  זוטרה  לקצונה  מיון   •
ושוטרים)  לגיוס  (מועמדים  לקצונה  מועמדים 
לשלושה סוגים של מבדקי קצונה במגזר המנהלי. 

כ� 75% מהם נמצאו מתאימים.
מרכז הערכה לקצונה בכירה � 71 קצינים בדרגת   •
רפ"ק שובצו למרכז הערכה לקצונה בכירה, לצורך 

בחינת התאמתם לקידום. 

קידום והכשרה
לתפקידים  קצינים   155 מונו   2005 שנת  במהלך   •
ברמת סנ"ץ�ניצב (ירידה של 35% במספר המינויים 
רוחב  לתפקידי  מונו  קצינים   98 לעומת אשתקד). 
(ירידה של 38% לעומת אשתקד) ו�57 קצינים מונו 
לתפקיד מקדם (ירידה של 30% לעומת אשתקד) 

של  מספרם  צמצום  מדיניות  יושמה  השנה  גם   •
הקצינים בדרגת רפ"ק המוצבים בתקן פקד (השנה 

.(559�הופחת מספרם מ�606 ל
בשנת 2005 קודמו 26 שוטרים לדרגת רנ"ג (ירידה   •
מירידה  הנובעת  אשתקד,  לעומת   28%  �כ של 

במספר הפורשים בדרגות רנ"ג).
של  (עלייה  בדרגה  קודמו  מצטיינים  שוטרים   328  •

18% ביחס לשנה שעברה).

תנועת כוח אדם
שוטרי   486 הועברו   2005 בשנת   � מועברים   •
בד"א בין מחוזות/אגפים � ירידה של 19% לעומת 
המשך  בשל  בעיקרה,  נובעת,  זו  ירידה  אשתקד. 
ברבעון  הגיוסים  והקפאת  הגיוס  מכסות  מדיניות 
האחרון של השנה (למעט גיוס שוטרים להשלמת 
ההתנתקות),  למבצע  כהיערכות  אדם  כוח  פערי 

הקו החם. מרכז מידע למשפחות בעת מבצע ההתנתקות
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ומפירוק יחידות (דוגמת מרחב שמשון ובית מעצר 
בתוך  בתפקידים  שובצו  השוטרים  מרבית  קישון). 

המחוזות/אגפים.
שחרור � 620 שוטרים שוחררו ללא גמלה.  •

שוטרי חובה
גיוס לשירות חובה � בשנת 2005 נקלטו לשירות   •

במשטרת�ישראל 1,021 שוטרי שח"מ.
שחרור משירות חובה והחזרה לצה"ל � 702 שוטרי   •
 �ו ישראל   �במשטרת שירותם  את  סיימו  שח"מ 

226 שוטרי שח"מ הוחזרו לצה"ל.

זימון להכשרה � בשנת 2005 הוכשרו 483 שוטרי   •
תפקידי  בקורס   353�ו שוטרים  בקורס  שח"מ 
גידול  שוטרי שח"מ,   836 הוסמכו  משטרה. סה"כ 

של 40% ביחס לאשתקד.
גיוס לקבע � סה"כ גויסו לקבע במהלך השנה 87   •
שוטרים, שסיימו את שירותם כשוטרי שח"מ (מהווים 

14% מכלל המגויסים למשטרה ה"כחולה").

אזרחים/ שירות לאומי/ מילואים
 147 בדרגות  קודמו  השנה  במהלך   � אזרחים   •
אזרחים, המועסקים במשטרת� ישראל באמצעות 

ברגישות. לוחמת מג"ב במבצע ההתנתקות
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חברות כוח אדם. כמו כן, קודמו בשלבים מקצועיים 
55 אזרחים.

 �שירות לאומי � השנה נקלטו לשירות במשטרת  •
מתנדבים   86 לאומי.  שירות  מתנדבי   177 ישראל 

האריכו שאת שירותם בשנה נוספת.
ימ"ל המשטרה � בעקבות עבודת מטה ממושכת   •
עם צה"ל, הוקפאו השנה משמ"פ מרבית השוטרים 

בשל משימת ההתנתקות.

תכנון שכר וזכאיות שכר
עבודת  נערכה   2005 במהלך   � בשכר  רפורמה   •

צעדים  על  להמליץ  במטרה  היקף,  רחבת  מטה 
השכר  זחילת  לצמצום  בשכר,  עיוותים  לתיקון 
בהתחשב  דיפרנציאלי.  שכר  מערכת  ולמימוש 
המפכ"ל,  קבע  התקציביים,  המקורות  בהיקף 
שוטר  בשכר  הראשון  בשלב  יתמקד  התגמול  כי 
כי  נקבע,  הליבה.  בתפקידי  הייעודי  במגזר  מתחיל 
הורדת  על  בעיקרם,  יתבססו,  לתגמול  המקורות 

תוספות פעילות במגזר המנהלי.
 � ההתנתקות  מבצע  בתקופת  פעילות  תוספת   •
החליט  ההתנתקות,  למבצע  ההיערכות  במסגרת 
המפכ"ל על תגמול שוטרי משטרת�ישראל, שיקחו 

שוטרים במבצע ההתנתקות
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חלק במבצע. התקיימו דיונים עם משרד האוצר ועם 
צה"ל, ובסיומם ניתן אישור משרד האוצר לתגמול 
ברמת פעילות א' בהתאמה לצה"ל. תוגמלו שוטרים 
ועד   14.7.05  �שלקחו חלק במבצע התנתקות מ
25.8.05, ואשר עבדו במתכונת שלדית, לנו בתנאי 
ימים   6 לפחות   1�5�6 המעגלים  בתחומי  שדה 
במהלך התקופה כולה. הוקצה לנושא תקציב בסך 

12 מיליון שקל. סה"כ תוגמלו כ� 3,525 שוטרים. 
השתתפות בתשלום עבור קייטנות בתקופת מבצע   •
לא  רבים  העובדה, ששוטרים  לאור   � ההתנתקות 
יכלו לצאת לחופשה במהלך חודש אוגוסט, אישר 
בגובה  החזר  האוצר  במשרד  השכר  על  הממונה 
אשר   ,12 גיל  עד  שוטרים  ילדי  עבור  שקל   350
�השתתפו במחזור קייטנה נוסף. סה"כ תוגמלו כ

5,500 שוטרים.
שינוי ברמות התמריץ � באישור האוצר ובהתאמה   •
בחלק  התמריץ  בשיעורי  שינויים  הופעלו  לצה"ל 

ממקצועות המנהלה, בתחולה מ� 1.4.02. במקצת 
 15% בגובה  מובהק  תמריץ  הופעל  מהמקצועות 
שיעור  הועלה  הבכירים  מהמקצועות  ובחלק 
התמריץ מ� 15% ל� 20%. סה"כ תוגמלו בתמריץ 
שוטרים   134  �ו פעילים  שוטרים   204 מובהק. 
פעילים במקצועות הבכירים תוגמלו בתמריץ בגובה 
גמלאים,שפרשו  לגבי  גם  הופעלה  זו  הטבה   .20%

מהמקצועות המתגמלים.
לתוספת  החישוב  בסיס   � משפטנים  תגמול   •
ההופעה הורחב לגבי קצינים, שהתגייסו לפני 1.1.05 
קצינים,  לגבי  וצומצם  הופעה,  בתוספת  ותוגמלו 
חל  למשפטנים  הופעה  לתוספת  זכאותם  שמועד 

 .1.1.05 �מ
תכנית כלכלית להבראת המשק � במהלך אוגוסט   •
לפגיעה  הנוגעות  מחליטים",  "הצעות  נדונו   2005
כוחות  אנשי  של  השירות  ובתנאי  השכר  בתנאי 
"הצעות  ניתוח  בעקבות   .2006 בשנת  הביטחון 

מבצע ההתנתקות. עיר האוהלים
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נציגי  עם  ובדיונים  צה"ל  עם  בתיאום  מחליטים", 
הדרישות  מרבית  נדחו  או  בוטלו  האוצר,  משרד 

לקיצוץ. 
שינוי מעמד תוך שחרור וגיוס ברצף � הסדר פנסיה   •
אישור  התקבל  האוצר,  עם  ומתן  משא  לאחר   �
 ,1.1.2004 לפני  התגייסו  אשר  לשוטרים  לאפשר 
ושינו מעמד תוך שחרור וגיוס ברצף לאחר מועד זה, 
להמשיך להיות זכאים להסדר פנסיה תקציבית ללא 

דרישה ל� 42 חודשי שירות לפחות.
כחלק   � בדרגה  המקודמים  לבד"א  מידע  דפי   •
אנוש  משאבי  אגף  של  השירות  מתן  ממדיניות 
מידע  דפי  הוכנו  הפרט",  "חוסן  צוות  ובמסגרת 
לשוטרי בד"א המקודמים בדרגה. המידע מתמקד 
בדרגה,  העלייה  עם  המשתנים  השכר  ברכיבי 
ובקריטריונים לקידום לדרגה  בדרגות שכר הביניים 

הבאה.
דירוג מחקר � דירוג מחקר במשטרת�ישראל מופעל   •
 .1981  �מ החל  בצה"ל  מחקר  לדירוג  בהתאמה 
ואת  נוהל, המאגד את הכללים לדירוג  השנה נכתב 
במקביל,  לדירוג מחקר.  השונות  בוועדות  הדיון  סדר 
נדון עם האוצר דירוג מחקר ופיתוח משטרתי חדש, 

בהתאמה לצה"ל, ואשר יופעל החל משנת 2006.
דרגות שכר � גמלאים � בעקבות פשרה שהושגה   •
בבית�הדין לעבודה, נערך חישוב מחודש של דרגות 
השכר לגמלאים. החישוב החדש התבסס על שינוי 
לשנתיים,  הביניים  שכר  בדרגות  לשהייה  הפז"מ 
גמלאים   900  �מ למעלה   .1.7.2003  �מ בתחולה 

תוגמלו עד תום השנה.
החדש,  להסכם  בהתאם   � מב"ן  פועלי  הסכם   •
 1.8.2004  �ב נפתחו  ההסתדרות,  עם  שנחתם 
והוגדלו  עבודה,  למנהלי  חדשות  שכר  דרגות 
ההפרשות לקרן השתלמות מנהלי עבודה. כמו כן,ן 
החל מ� 1.8.2004 הוכנס חלק מההחזר של דמי 
כלכלה וביגוד לשכר היסוד של פועלי מב"ן. בנוסף, 
שעות   42  �ל מב"ן  לפועלי  העבודה  שעות  קוצרו 

1.10.2005 �בשבוע החל מ
 �א' השתלמות  בגמול  תגמול  אישור   � אזרחים   •
אושר תגמול לאזרחים עובדי חברות כ"א, המדורגים 
בדירוג האחיד בגמול השתלמות א', בכפוף לעמידה 

בכלל הקריטריונים לתגמול.

ביניים לפורשים  הארכת דור המעבר לדרגת שכר   •
לגמלאות עד 1.1.06 � ב� 1.1.05 הופסק הקידום 
לגבי  למעט  בפרישה,  שכר  לדרגת  פז"מ  בקיצור 
ילידי 1962 ומטה או שוטרים, ששירתו חמש שנים 
ביחידות, המזכות בתוספת פעילות רמה א' ומעלה. 
עד  לפורשים  המעבר  דור  תקופת  הוארכה  השנה 

 .1.1.2006
רכיבי  נבדקו 65,853  זכאויות שכר במהלך השנה   •

שכר, מתוכם שונו 26,839 רכיבי שכר.
גמול השתלמות השנה הוגשו 2,851 בקשות לגמול   •
השתלמות, מתוכם תוגמלו 2,196 שוטרים בגמול 

השתלמות א' או בגמול השתלמות ב'.

תכנון משאבי אנוש 
הנחיות ונהלים למערך אמ"ש במבצע ההתנתקות   •
� פורסם נוהל הפעלה אינטגרטיבי להפעלת סגלי 
כן, הופצו  אמ"ש במהלך מבצע ההתנתקות. כמו 
לפקודות  כנספחים  אמ"ש  מערך  היערכות  עיקרי 
עבור  והנחיות  עבודה  נהלי  ארבעה  ופורסמו  אג"מ 
אשר   , אמ"ש  של  השליטה  מוקדי  את  למאיישים 
בנוסף,  ההתנתקות.  במסגרת  לראשונה  פעלו 
נדונה סוגיית דיווח שעות עבודה בהיבטים הבאים: 
ביטול חופשות במהלך מבצע ההתנתקות, אישור 
המבצע,  בתקופת  חריגות  לאוכלוסיות  חופשות 
ושינוי  למפקד  סמכות  למתן  קריטריונים  גיבוש 

מועדים למימוש פגרות לאחר מבצע ההתנתקות.
השנה  במהלך   � שינון  והוראות  אמ"ש  נוהלי   •
מדיניות  את  המבטאים  אמ"ש,  נוהלי   22 פורסמו 

אמ"ש. כמו כן, פורסמו 12 הוראות שינון.
תחזיות � נערכה תחזית גיוסים לשנת 2006. כמו   •
כן, נערכו עשר תחזיות הכשרה בתחום ההכשרות 
הבסיסיות (שיטור בסיסי, תפקידי משטרה), סייר / 
חוקר / בלש מתקדם, קצונה זוטרה (קורס קצינים 
ייעודי ושלבי המיון), קצונה בכירה (מתקדם מגזרי, 

פיקוד מתקדם) ושח"מ.
שעות עבודה � במהלך השנה נדונה סוגיית שעות   •
חופשה  מימוש  חובת  הבאים:  בהיבטים  עבודה 
שנתית, יישום שינוי מועדי "שנת עבודה" בהתאם 
לשינוי החקיקה ,קביעת מכסות ח"ש ומחלה בשנת 
ללומדים  היעדרות  בשעות  וסיוע  מקוצרת  מעבר 
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לעיון  לומדה  פורסמה  בנוסף,  אקדמאים.  לימודים 
השוטרים בנושא שעות עבודה ופגרות.

הדרכות למערך אמ"ש � נערכו הדרכות מקצועיות   •
והכשרות למערך אמ"ש, ביניהן קורס קציני אמ"ש, 
עיון  ימי  ושישה  אמ"ש  למש"קי  בסיסי  קורס 
וסדנאות מקצועיות, חלקן בשיתוף צה"ל, להפעלת 
הופצו  בנוסף,  ההתנתקות.  במבצע  אמ"ש  מערך 
תרחישים  הועלו  שבהם  חשיבה",  "משחקי  תוצרי 
ההתנתקות,  מבצע  במהלך  לאירועים  אפשריים 

משמעויותיהם ודרכי פעולה.

בקרות
במהלך השנה בוצעו שש בקרות יחידתיות על� פי   •

תכנית הביקורת של יב"ק.
כמו  מקצוע.  סיווג  בתחום  נושאית  בקרה  בוצעה   •
כן, בוצעה בקרה תהליכית לנושאי אמ"ש במבצע 

ההתנתקות.
משטרה,  תחנות  בשלוש  פתע  בקרות  בוצעו   •

ובמהלכן נבדקו נושאי אמ"ש ברמת תחנה.

מחשוב משאבי אנוש
פיתוחים במתכ"א 2000 � במהלך השנה פותחה   •
של  אוטומטי  חישוב  לביצוע  זכאויות שכר  מערכת 
ו/או  מקצוע  משינוי  הנובעות  השכר,  זכאויות  כל 
תוספות  תמריצים,  מגרירת  וכן  הכשרה  מעבר 
ומוותק מקצועי. נבנה מאזן חופשה לשנת 2005, 
אשר הייתה שנת עבודה מקוצרת, בהתאם לשינוי 
החקיקה. פותחה אפשרות הזנת חופשה מרוכזת 
פותח סגמנט  חג.  בערבי  והיעדרות  בחוה"מ פסח 
פגיעה  להודעה במקרה של  קרובי משפחה  פרטי 
בתפקיד. פותחה אפשרות להזנת הכשרות באופן 

קבוצתי למג"ב.
מערכות  אפיוני  בוצעו   � מחשוב  מערכות  איפיון   •
מחשוב בתחומים הבאים: נתוני אזרחים, המועסקים 
באמצעות חברות כ"א, טיסות תנאי שירות, מערכת 
שתי  הוקמו  בנוסף,  הכשרות.  ומערכת  משמעת 
מערכות מחשוב לניהול כוח אדם בתקופת מבצע 

ההתנתקות, אחת מהן הוקמה בשת"פ צה"ל.
פי  על  דו"חות   3,000  �כ הופקו   � מידע  הפקת   •

דרישה וכ� 200 דו"חות קבועים בנושאי אמ"ש.

מחשוב  מערכת  פיתוח  ייתכנות  נבדקה   �  E.R.P  •
את  המשלבת   ,(Enterprise Resouree Planning) E.R.P

כל המוסדות הביטחוניים, ואשר עתידה להכיל את 
כל מערכות המחשוב הניהוליות של הארגון וביניהן 

מערכת מחשוב כוח אדם.

פיתוח הדרכה
חיזוק מערך ההדרכה � פותחו שלוש השתלמויות   •
תקציבים",  "ניהול  הבאים:  בנושאים  חדשות 
"אכיפת  בכביש",  לעבודה  תעבורתיות  "תשתיות 

חוקי ההגירה".
מבחני ידע � שודרגו מערכות אפיון דו"חות ומבחנים,   •
ניתנו פתרונות ארגוניים למדידה ולהערכת הישגים 
וכן הוכשרו צוותי בתי� הספר ומפעילי כיתה לארגון 

הנבחנים בכיתות.
ידע  לניהול  הממוחשבת  המערכת   � ני"ב  מערך   •
לכל  עצמית  למידה  סביבות   13 ונבנו  שודרגה, 

שוטר. 
תורות � הועברו סדנאות להטמעת נושא התורות.   •
"תורת  פיתוח  והסתיים  התנועה"  "תורת  שודרגה 

המשל"טים".
לומדות ממוחשבת � השנה פותחו שמונה לומדות   •
כניסת  בנושאים הבאים: מתן שירות,  ממוחשבות 
לארץ  מיעוטים  כניסת  א',  חלק   � לארץ  מיעוטים 
המפקד  טיפול  ופגרות,  עבודה  שעות  ב',  חלק   �
בפרט בנושא משמעת, סמכויות המתנדב, הכרת 

רובה הקרבין והטיפול במטעני חבלה.
הדרכה,  מונחי  מילון  פותח   � הדרכה  מונחי  מילון   •
ההדרכה,  בתחום  והגדרות  מונחים  מאות  הכולל 

במטרה ליצור שפה מקצועית משותפת.

תחקירים 
 53 �כ � 700 קצינים ב במהלך השנה השתתפו   •

סדנאות. 
הכשרות   4 התקיימו   � תחקיר  למומחי  הכשרות   •
בארץ.  היחידות  מכלל  לקצינים  תחקיר  למומחי 
הוכשרו כלל קורסי הפיקוד הבכיר (ראשי משרדים, 
פו"ם ובכירים) וכן כלל המחלקות הייעודיות בקורס 

קצינים במלמ"ש.
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מוסד  לראשונה   � תחקירים  ביצוע  תהליך  מיסוד   •
תהליך ביצוע תחקירים ברמה ארצית: לפני מבצע 

ההתנתקות, במהלכו ולאחריו. 

הכשרות, אימונים והדרכות
המידע  מערכת  פיתוח   � ההדרכה  מערך  סנכרון   •
בוצע  במקביל,  השנה.  גם  נמשך  הממוחשבת 
מעודכנת  השנתית  ההדרכה  תכנית  ידני.  סנכרון 

באופן שוטף באתר אמ"ש.
מחשוב ניידות � הסתיימו ההדרכות לכלל המחוזות,   •

למעט מג"ב. ההדרכות בוצעו בגרסה המתקדמת.
הפעילות  נמשכה   � משטרה  ללימודי  פנימיות   •
בהתאם למטרות העל ועקרונות הפעולה המרכזיים 

של הפרויקט.
אימון יחידות � בשנת 2005 אומנו 15,152 שוטרים   •
 ,134% של  (עלייה   2004 בשנת   6,455 לעומת 

הנובעת מההיערכות למבצע ההתנתקות).

חינוך והסברה
תכנית החינוך בשנת 2005 � התכנית התבססה   •
כלל  בקרב  משטרת�ישראל  ערכי  הטמעת  על 
ההתנתקות.  למבצע  הכנתם  לשם  השוטרים, 
וביחידות  תכנית החינוך הופעלה במערך ההדרכה 
השטח במסגרת ימי חינוך באימוני התחנות/יחידות 

ובאמצעות סדנאות, תיאטרון חינוכי ועוד.
במסגרת   � ההתנתקות  למבצע  הכוחות  הכנת   •
הכנת הכוחות למבצע ההתנתקות הושם דגש על 
הטמעת ערכים, תוך מתן דגש על סובלנות לאחר, 
על זכויות אדם ועל דמוקרטיה. כמו כן, הושם דגש 
הוכנו 17 מערכי  על תפקידו של המפקד כמחנך. 
הקשורים  בנושאים  שעסקו  למפקדים,  הסברה 
למבצע ההתנתקות. בנוסף, נערך כינוס לקה"דים, 
הועלו  שבו  בתי�ספר,  ולמפקדי  אמ"ש  לקציני 

דילמות ערכיות בנושא ההתנתקות.
הוקם   � ההתנתקות  למבצע  הסברה  פעילות   •
פורום הסברה, הופק פנקס כיס לכל שוטר, הוכנו 

מבצע ההתנתקות. מפנה ומפונה
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ולשוטרים  למפקדים  איגרות  ושתי  מפכ"ל  איגרות 
מדריכי  והופצו  ההתנתקות,  משימת  ביצוע  בעת 

התמצאות לשוטר בנגב המערבי.
 � אברהם"  קרן  "יוזמות  עם  חינוכי משותף  מיזם   •
�תכלית המיזם להביא לשיפור היחסים בין משטרת
ישראל לבין הציבור הערבי בישראל, לשיפור ההבנה 
זו  במסגרת  יותר.  טוב  פעולה  ולשיתוף  ביניהם 
פותח מערך הסברה למפקד בנושא חודש הרמדאן 
להכרת  קורס  פותח  וכן  בישראל,  והמוסלמים 
סייר  בקורס  כפיילוט  המדוברת,  הערבית  השפה 

מוסמך ובקורס קצינים במלמ"ש. 
חג הסיגד � חגה של העדה האתיופית � הוכן מערך   •
הסברה בנושא, והוא הופץ לכלל המפקדים. נערך 
העדה  בני  השוטרים  של  למורשתם  הוקרה  כינוס 

האתיופית, בשיתוף המשרד לקליטת עלייה.
משלחות  שתי  יצאו  השנה   � לפולין  משלחות   •

שוטרים ומפקדים לפולין.
ביקור ראש הממשלה באושויץ� בירקנאו � בתאריך   •
5/5/2005 יצא ראש הממשלה עם חיילים ושוטרים 

לביקור במחנה ההשמדה אושוויץ � בירקנאו.
 �ביקור משלחת איטליה � בין התאריכים 7/2/2005   •
10/2/2005 ביקרה בארץ משלחת משטרת איטליה, 
כשבראשה שר הפנים האיטלקי והמפכ"ל האיטלקי. 
נערך  הביקור  במהלך  חברים.   120 כללה  המשלחת 
קונצרט משותף לתזמורת משטרת איטליה ולתזמורת 
משטרת�ישראל וכן נערך ערב לזיכרו של חסיד אומות 

העולם, השוטר האיטלקי פלטוצ'י.

השכלה
לימודים אקדמיים תוך תפקיד � במהלך השנה למדו   •
 681 תפקיד  תוך  אקדמי  לתואר  המשטרה  בסיוע 

שוטרים לעומת 561 אשתקד (עלייה של 21%).
 68  � תפקיד  ממילוי  פטור  תוך  אקדמי  סמסטר   •
תוך  ראשון  לתואר  אקדמי  בסמסטר  שולבו  קצינים 
פטור ממילוי תפקיד. האוכלוסייה � בוגרי קק"ץ ייעודי 
חסרי תואר אקדמי מוכר וקצינים ממג"ב. כמו כן, החל 
מחודש אוקטובר 2005, שולבו 52 קצינים בסמסטר 

אקדמי תוך פטור ממילוי תפקיד, לתואר ראשון.
תכניות  שתי  נפתחו  השנה   � אקדמיות  תכניות   •
אקדמיות חדשות באוניברסיטת חיפה: תחום עיקרי 

במסגרות  תיכון.  מזרח  עיקרי  ותחום  קרימינולוגיה 
לימודים אלו שולב קורס בשפה הערבית המדוברת.

רווחה ותנאי שירות 
דגש  ניתן  השנה  ההתנתקות  במבצע  פעילות   •
לפני מבצע ההתנתקות, במהלכו  לתמיכה בפרט 
של   השירות  בתנאי  בנפגעים,  בטיפול  סיומו  ועם 
נפתח  היתר,  בין  במשפחתו  ובתמיכה  השוטר 
חפ"ק  נפתח  השוטרים,  למשפחות  מידע  מרכז 
נפגעים, ניתנה תמיכה לשוטרים שהתגוררו ביישובי 
הפינוי, נופקו אמצעי רווחה לכוחות הפינוי, אורגנה 
התנדבותם של גמלאי משטרת�ישראל לשם תגבור 

היחידות ונרכש שי לחולים ולפצועים.
מכלל  שוטרים   250 של  משלחת  פתוח"  "בית   •
הוזמנה  הארצי  המטה  ומאגפי  ממג"ב  המחוזות, 

בחג סוכות ל "בית פתוח" בבית הנשיא.
נופש מפקדים � כהוקרה על פעילות מאומצת של   •
 139 הוזמנו  במשטרה,  המרכזית  הפיקוד  שדרת 
ימ"גים,  מפקדי  פלוגות,  מפקדי  תחנות,  מפקדי 
ומפקדי מתנ"א  יס"מים  , מפקדי  מפקדי סמ"גים 

אזוריות לסוף שבוע במלון בתל אביב. 
נופש תקציבי � 15,761 שוטרים מימשו זכאותם לנופש   •

משפחות (ירידה של 3.8% בהשוואה לשנת 2004).
נופש יחידתי � לראשונה התאפשרה יציאת שוטרי   •
השתתפו  יחידתי  לנופש  ושח"מ  ממג"ב  חובה 
5,100 שוטרי חובה וקבע מ � 113 יחידות ותחנות 
יחידות   83  �מ שוטרים   3,386 (לעומת  משטרה 

משטרה, שלקחו חלק בפרויקט זה בשנת 2004).
תעודת הצטיינות מנשיא המדינה 30 שוטרים קיבלו   •
תעודות הצטיינות בטקס המסורתי, שנערך במשכן 

נשיאי ישראל בחג החנוכה.
סיוע בימי חופשה שנתית מבנק חופשות � אושרו   •
662 ימי חופשה שנתית מבנק החופשות, לעומת 
הנובע   155% של  (גידול  הקודמת  בשנה   259
מבתיהם  שפונו  לשוטרים,  חופשה  ימי  מאישור 

במבצע ההתנתקות). 
יום המטה הארצי� במטרה לאפשר לשוטרי השטח   •
להכיר מקרוב את עבודת המטה הארצי ואת אגפיו, 
הוזמנו לביקור במטה הארצי 85 שוטרים מהמחוזות 

השונים וממג"ב.
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פדיון ימי חופשה שנתית � השנה אושר פדיון של   •
למקורות  שנזקקו  לשוטרים,  חופשה  ימי   2,296
שוטרים   585 מושעים.  ולשוטרים  נוספת  הכנסה 

פדו ימי חופשה שנתית, מתוכם 168 מושעים.
חובה  שוטרי  של  לסיוע  בקשות  טופלו   � שח"מ   •
בתחומים שונים (תשלומי משפחה, הלנה, בודדים, 

זכאי סיוע, שכר דירה, יציאה לחו"ל וכו').

פרישה לגמלאות
במהלך השנה פרשו לגמלאות 414 שוטרים וקצינים. 
(ירידה של 15% ביחס לשנת 2004). הפורשים הוזמנו 
מקריירה  מעבר  ולסדנאות  לפרישה  הכנה  לקורסי 
המעבר  את  עליהם  להקל  שמטרתם  לקריירה, 

מהשירות במשטרה לחיים האזרחיים.

נפגעים וחללים
חללים � 21 אנשי משטרה נפלו השנה בעת שירותם.  •

נפגעים � התקבלו 4,463 דיווחים על פציעה עקב   •
תפקיד ועל תאונות� דרכים גם שלא עקב תפקיד.

הקשר  את  להדק  במטרה   � שכולות  משפחות   •
השכולות,  המשפחות  עם  משטרת�ישראל  של 
התקיימו טקסי בר�מצווה ליתומים, נופש אלמנות 
הורים  ויום  ואלמנות  אלמנים  מפגש  ויתומים, 
שכולים. יתומי החיל המתגייסים לצה"ל מלווים ע"י 

נציגי אמ"ש.

משמעת 
נקיטת  נשקלה  השנה   � מנהליים  צעדים  נקיטת   •
צעדים מנהליים ב� 149 תיקים, שהומלצו ע"י מח"ש 
לדין פלילי (לעומת 156 תיקים בשנת 2004 � ירידה 
 94  �ב מנהליים  נשקלו אמצעים  כן  כמו  של 4.4%). 
של  ירידה   �  2004 בשנת   97 (לעומת  ביד"מ  תיקי 

 .(3%
 76 לעומת  שוטרים   77 פוטרו  השנה   � פיטורין   •

אשתקד.
רקע  על  שוטרים   21 הושעו  השנה   � השעיה   •
לעומת  קלון,  עמן  שיש  עבירות  בביצוע  מעורבות 
בסוף   .(31%  �כ של  (עלייה  שעברה  בשנה   16

עדים במדים. ביקור משלחת משטרת�ישראל בפולין
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השנה היו 43 שוטרים במעמד מושעים לעומת 45 
אשתקד.

במהלך השנה   � בג"ץ  במבחן  מנהליות  החלטות   •
הוגשו 14 עתירות לבג"ץ על רקע החלטות מנהליות 
(4 עתירות נדחו, 3 משכו את העתירה ו�7 עתירות 

עדיין בטפול).
העמדה לדין בגין שמוש בכוח בתפקיד � במהלך   •
 109 �לדין משמעתי ב השנה הוחלט על העמדה 
תיקים של שימוש בכוח שלא כדין תוך מילוי תפקיד, 
לעומת 158 בשנת 2004 (ירידה של כ�31%). כמו 
תיקים   39  �ב פלילי  לדין  העמדה  על  הוחלט  כן, 

.(15%�לעומת 34 בשנת 2004 (עלייה של כ
התקבלו  השנה   � משמעתיים  אמצעים  שקילת   •
ממח"ש 461 תיקים, שנסגרו במישור הפלילי, לשם 
שקילת אמצעים משמעתיים נגד שוטרים, לעומת 

.(30%�658 תיקים בשנת 2004 (ירידה של כ
 � הדין למשמעת   � בבית  לדין משמעתי  העמדה   •
�במהלך השנה הוגשו לביד"מ 117 כתבי אישום ו
 39 �ו 29 כתבי תלונה, לעומת 135 כתבי אישום 

כתבי תלונה בשנת 2004.
לדין  שוטרים  הועמדו  שבהם  התיקים  נושאי   •
בגין   32% בכוח,  שימוש  בגין   34%  � משמעתי 
התנהגות שאינה הולמת ו� 34% בנושאים אחרים. 
הטיפול בתיקי קצין בודק �ועדה בודקת � במהלך   •
בנושאים,  וועבו"ד,  קבו"ד  תיקי   312 טופלו  השנה 
שסמכות ההחלטה בהם ניתנה לר' אמ"ש (חבלות, 
פטירת  שוטר,  פציעת  עצורים,  של  ומוות  פציעות 

שוטר, תלונות פקוד נגד מפקד ועוד).

מערך הרפואה
מיזם  פותח  השנה   � השוטר  בריאות  קידום   •
הושם  ובמסגרתו  שלנו,  האתגר  שלך  "הבריאות 
שבמהלכה  אישית,  התערבות  תכנית  על  דגש 
לאחר  שוטרים   8,900  �כ של  רפואי  מיפוי  נעשה 
מילוי שאלון רפואי וריאיון אצל רופא היחידה. מטרת 
פעילות  לבצע  שוטר  לכל  לאפשר  היא  התכנית 
בבעיות,  בעיקר  ולטפל  ליכולותיו,  בהתאם  גופנית 
לבצע את תפקידו  ביכולותיו של השוטר  הפוגעות 
ומגבילות את איכות חייו. במסגרת התכנית עוסקים 
כ� 5,700 שוטרים בפעילות גופנית בשעות העבודה 

נעשית  הגופנית  הפעילות  החיים.  משגרת  כחלק 
במסגרת קבוצה הליכה, חדרי כושר ואימון פרטני.

עישון,  מניעת  בנושאי  פעילויות  בוצעו  בנוסף,   •
ימי   31�ב מתחים  עם  והתמודדות  נכונה  תזונה 
בריאות, שנערכו ביחידות בהשתתפותם של כאלף 

שוטרים.
סביבת העבודה של השוטר � ניתן דגש על פעולות   •
שינוי  העבודה,  במקום  עישון  מניעת  בתחום 
תפריטים במטבחים והרגלי צריכה בתחום התזונה. 
לאיתור  תעסוקתי  רופא  של  ביקורות   10 נערכו 

מפגעים במקום העבודה ולטיפול בהם.
טיפולים רפואיים � במהלך השנה ביצעו הרופאים   •
 �כ ובוצעו  בקבע  בשוטרים  טיפולים   29,761  �כ
ושח"ם),  (מג"ב  חובה  בשוטרי  טיפולים   29,093
בשוטרים  טיפולים   25,326  �כ ביצעו  והחובשים 

בקבע ו� 42,986 טיפולים בשוטרי חובה.
רפואת שיניים � ניתנו טיפולי שיניים לשוטרי מג"ב   •
חובה הנמצאים במסגרת בבא"ח מג"ב ובבסא"ר. 
 228  �ו שיניים  רופא  ע"י  ניתנו  טיפולים   4,063

טיפולים ע"י שייננית.
בריאות הנפש � מוצב מעמד מערך בריאות הנפש   •
במשטרת�ישראל ונערכו 5,995 מפגשים טיפוליים 

לשוטרים. 
רפואה מבצעית � הוקצו 58 צוותי רפואה לפעילות   •
במבצע ההתנתקות. בימי השיא פעלו בו זמנית 17 
לאירועים  רפואה  צוותי  הוקצו 250  בנוסף  צוותים. 
(פינוי מאחזים במחוז ש"י,  ולמבצעים משטרתיים 

אירועי חודש הראמדן, חגי תשרי ועוד)
� הודרכו 3,180 שוטרים בעזרה ראשונה,  הדרכה   •
 24  �ו אמבולנס  נהגי   3 חדשים,  חובשים   107
 �ל רענון מקצועי  בוצע  כן,  כמו  חובשים מדריכים. 

280 חובשים.
מלר"ת � נבדקו 5,649 שוטרים בבדיקות המאמץ   •

לאישורי כשירות.
קיבלו  עצורים   51,642 סה"כ   � עצורים  רפואת   •
קיבלו  עצורים   180,989  �ו רופא  ע"י  רפואי  טיפול 

טיפול ע"י חובש.

סקרים, מחקר ופיתוח
בנושאים  סקרים  נערכו  השנה  במהלך   � סקרים   •
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שונים, ביניהם סקר עמדות תקופתי לסיכום שנת 
ההכנות  מליווי  כחלק  מצב  ותמונות  סקר   ,2004
הפקת  סקר  עצמו,  והפינוי  ההתנתקות  לתהליך 
לקחים על תהליך ההתנתקות, סקר עמדות שוטרים 
שוטרים  עמדות  סקר  בטיחות,  אקלים  בנושא 
מז"פ,  ע"י  הניתן  לשירות  ביחס  החקירות  במגזר 
בחינת עמדות מפקדים במגזר אח"מ בנושא מדרג 
הימ"רים, עמדות גמלאים ביחס לתהליך הפרישה 
ע"י  תנועה  בדו"חות  השימוש  ממשטרת�ישראל, 
קצינים שאינם ממערך התנועה, סקרי שירות עבור 
גישור  תהליכי  של  היישום  וליווי  ומלמ"ש,  את"ל 

בבירור תלונות ציבור בכלל המשטרה.
מחקר ופיתוח למערכות המיון � נבדקה ההשפעה   •
של נתוני מיון והערכה שונים על החלטות הקידום 
תוקף  לבדיקת  מחקרים  בוצעו  הבכירות.  ברמות 
הגיבושון למועמדים למשטרה, תוקף המיון לקצונה 
זוטרה במג"ב, תוקף מערכת המיון לעוקבים. נבדקו 

שהוכנסה  החדשה  הדפ"ר  מערכת  של  הנורמות 
להערכת  מחקר  בוצע  הקודמת.  בשנה  לשימוש 
ואמינות  יושר  להערכת  שאלון  של  הניבוי  יכולת 

בשלב הגיוס למשטרה.
בוצעה   � אדם  כוח  יישומי  לטובת  ופיתוח  מחקר   •
להתנהגות  נטייה  בעלי  שוטרים  לאיתור  עבודה 
בעייתית על�פי מקורות הערכה שונים: נתוני מיון, 
הערכה, משמעת, מסגרות הדרכה ועוד. החל מחקר 
איתור  לטובת  הזוטר  הקצין  לאיכות  מדד  לבניית 
המחודש.  ה"חץ"  לפרויקט  המצטיינים  הקצינים 
נבנתה סדנה למפקדים, שמטרתה להגדיר מסלולי 

קריירה לתפקידי קצונה בכירה במגזר הייעודי.
מחקר ופיתוח בתחום הפסיכולוגיה הייעודית � נערך   •
מעקב אחר פעילותו של גוף משולב להערכת מסוכנות 
לאלמ"ב בתחנות המשטרה. נאספו נתונים לבדיקת 
תוקף הניבוי של הכלי הממוחשב להערכת מסוכנות 

לאלמ"ב, שפותח והוכנס לשימוש לפני כשנה.

לקראת מבצע ההתנתקות. חיסונים
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הערכות עמיתים וכפיפים � בשנת 2005 הסתיים   •
הקודמת.  בשנה  שהתחיל  הסוציומטריה  מחזור 
במחזור זה הוערכו 14,146 שוטרים, מתוכם 2,687 

מפקדים מדרגת רפ"ק ומעלה.

ייעוץ ארגוני

פעילות במסגרת מבצע ההתנתקות
פעילות לקראת מבצע ההתנתקות� כחלק מהאימון 
לאירועי  מנטלית  הכנה  פעילות  נערכה  השוטרים, 

סד"צ לכ�18.000 שוטרים ומפקדים.
למפקדי  סיוע  ניתן   � הפנימי  למעגל  הכנה  פעילות 
המשל"פים והחטיבות בגיבוש "רוח המשימה" ומדיניות 
והחטיבות,  המשל"פים  בניית  בתהליך  וכן  המשל"פ 
החטיבות.  של  הפיקוד  לסגל  הקמה  סדנאות  כולל 
כמאתים  הפנימי  במעגל  לשוטרים  נערכו  במקביל, 

סדנאות לחיזוק תחושת המסוגלות והמוכנות לקראת 
משימת הפינוי. 

סיוע  ניתן   � הפינוי  משימת  ביצוע  במהלך  פעילות 
הליכי  על  שוטפת  מצב  תמונת  בגיבוש  למפקדים 
וכן בגיבוש מסרים  הרוח בקרב הכוחות ועל צרכיהם 

פיקודיים בהתאם.
� בסיום מבצע ההתנתקות  פעילות "היום שאחרי" 
ייעוץ  ניתן  וכן  הפעולות  לסיכום  סדנאות  נערכו 

במסגרת יחידות האם של השוטרים. 
האגף  לפיקוד  ייעוץ  ניתן   � אמ"ן�אח"ק  איחוד   •
בכל הקשור להטמעת השינוי ברמות השונות וליווי 
הפעילות  ההיערכות.  משלב  החל  האיחוד  תהליך 
טרם  אח"מ  של  המורחב  לפיקוד  סדנא  כללה 
האיחוד  אודות  ותחושות  עמדות  בדיקת  האיחוד, 
בשטח ובמטה האגף, וכן סדנת סטטוס, שנערכה 

כשמונה חודשים לאחר האיחוד.

זר לנופלים. יום הזיכרון לחללי המשטרה
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הטמעת מערכת המנה"ל (מדידה, ניהול והערכה   •
המערכת  להטמעת  תכנית  גובשה   � למפקד) 

ברמות השונות.
רב�תרבותיות � פותח מודל לניהול תחנת משטרה   •

בראייה רב תרבותית. המודל יושם בתחנת לוד.

שירותי דת
התקיימו   � ההתנתקות  מבצע  במהלך  פעילות   •
של  הרוחנית  ההנהגה  ראשי  עם  מפגשים 
בנוסף,  השומרון.  ובצפון  קטיף  בגוש  המתיישבים 
משטרת�ישראל  רבנות  בין  פעולה  שיתוף  תואם 
לרבנות הצבאית, כדי להעניק שירותי דת לשוטרים 
ולחיילים וכן כדי לתת מענה לסוגיות הסרבנות על 

רקע הלכתי. 
 91 כשרות,  ביקורות   2,488 נערכו  השנה  במהלך   •
ולמשגיחי  מטבח  לעובדי  עיון  וימי  השתלמויות 
כשרות, 38 סיורים במפעלים ואצל ספקי מזון. כמו 

כן, בוצעו 312 ביקורי פיקוח על רכישת מוצרים.
הוקמו 9 בתי�כנסת חדשים, שודרגו 4 בתי�כנסת,   •

 9 והוקמו  ליחידות  חדשים  תורה  ספרי   5 נרכשו 
פינות קודש.

ביניהם  לשוטרים,  פרטניים  שירותים   2,362 ניתנו   •
ניחום  לוויות,  אזכרות,  בריתות,  חופות,  עריכת 
הופעות  בית,  שלום  ביקורי  חולים,  ביקורי  אבלים, 
בבתי�דין ועוד. כמו, כן ניתנו 872 שירותים פרטניים 

לגמלאים ולבני� משפחות השוטרים.
הוקמו 3 יחידות זק"א חדשות.  •

תיעוד היסטורי
אשר  ספר,  כתיבת  החלה   � ההתנתקות  מבצע   •
מבצע  לקראת  משטרת�ישראל  פעילות  את  יתעד 
ההתנתקות, במהלכו ולאחריו. כמו כן, הוכנס החומר, 
שנאסף במהלך מבצע ההתנתקות ולאחריו, לאתר 

האינטרא�נט המשותף לצה"ל ולמשטרה. 
המרכזיים  האירועים  ספר  של  כתיבתו  הסתיימה   •

במשטרת�ישראל בשנת 2003. 
החלה הקמת פינות מורשת במחוז הצפון, במסגרת   •

תהליך העצמת התחנה ומורשתה.
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מחלקת מתנדבים 
מקצועית  מבחינה  אחראית  מתנדבים  מחלקת 
מיון  כולל  האזרחי,  המשמר  מתנדבי  הפעלת  על 
קביעת  על  וכן  וציודם  הכשרתם  גיוסם,  המתנדבים, 

נהלי הפעלה, הנחייתם המקצועית ושימורם בארגון.
 70,000 �במהלך שנת 2005 פעלו במשמר האזרחי כ

אגף קהילה ומשמר אזרחי שם לו ליעד לסייע למשטרת�ישראל במילוי משימותיה, ולפעול להגברת 
הביטחון האישי של האזרחים. זאת, באמצעות הפעלת מתנדבים להגברת נוכחות המשטרה ולסיוע 
במניעת פשיעה. בנוסף, האגף עוסק בשיטור קהילתי וביצירת שותפויות עם ארגונים ועם הקהילה 
לפעילות משותפת. בנוסף, האגף אחראי על הפעלת מרכזי שיטור קהילתיים למתן שירותי משטרה 
נגישים וזמינים לאזרחים וכן לפעילויות מניעה בעיקר בקרב בני�נוער, חסרי ישע ואוכלוסיות מיוחדות. 
השנה החולפת עמדה גם בסימן יישום תכנית ההתנתקות. קציני האגף היו אחראים על הפעלת 
מרכז המידע לאזרחים,על הדוברות הבין�לאומית ועל זו המגזרית. כמו כן הם נטלו חלק פעיל בחדר 

מצב דוברות. 

אבטחה  במשא"ז   (47,000) מרביתם  מתנדבים. 
משא"ז  מתנדבי  (יח"מ).  המיוחדות  ביחידות  והשאר 
ובאזורי  בשכונות  מניעה  בפעילות  עוסקים  אבטחה 
מגוריהם באופן עצמאי. מתנדבי יח"מ פועלים יחד עם 

שוטרים במגוון פעילויות ביניהן תנועה, סיור ובילוש. 
רב  (ביטחון  ברק  מיזם  פיתוח  החל  השנה  במהלך 

מתנדבים במשמר האזרחי במטווח ליילי
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יעילים  פעולה  דפוסי  גיבוש   � שמטרתו  קהילתי), 
למתנדבי  (בעיקר  הקהילתי  ולשיטור  למתנדבים 
משא"ז אבטחה ולשוטרי המש"קים), לשם התמודדות 

עם פשיעת הרחוב. 
בנוסף, הורחבו פעילויות המתנדבים ביחידות השונות 
ג'יפים,  יחידות  אבטחה,  במשא"ז  הסיוע  (יחידות 
ומספר  ועוד)  טרקטורונים  יחידות  אופניים,  יחידות 
מתנדבי מתמי"ד ב' עלה מ� 80 ל� 774 מתנדבים. 
"משמרי  ושני  הורים"  "סיירות  ארבע�עשרה  הוקמו 
לעידוד  האגף  פעל  כן,  כמו  החרדי.  במגזר  שכונה" 
חדשים  עולים  חרדים,  בני�נוער,  בקרב  ההתנדבות 

ובני מיעוטים.
האגף שקד גם על פיתוח דו"ח חודשי חדש, במטרה 
מבחינת  הן  המתנדבים  על  הדיווח  את  לשפר 
הפרמטרים לבחינת אפקטיביות פעילותם והן מבחינת 
אופן הדיווח. כל זאת, כדי לאפשר קבלת תמונה מצב 

מרמת  המתנדבים,  פעילות  על  ועדכנית  מהימנה 
הבסיס ועד רמת המטה הארצי. 

האגף  של  ענפה  עשייה  בלטה   2005 שנת  במהלך 
בפעילויות לטיפוח המתנדב ולשימורו, כולל הפקת עלון 
נופקו  הערבי.  ובמגזר  במגזר החרדי  לגיוס מתנדבים 

כ� 10,000 ערכות מדים ושופצו בסיסי מתנדבים. 
זאת ועוד � הורחבו הפעילויות עם משרד החינוך ועם 
במשרדים  ביטחון  קציני  עם  אישית,  מחויבות  רכזי 
השונים ועם הסוכנות. במהלך השנה גם הודק הקשר 
עם גורמי מפתח במגזר החרדי (התקיימו 14 ביקורים 

במועצות מקומיות ונערכו מפגשים עם רבנים).
חולצו  ובהן  חילוץ,  פעולות   408 נערכו   2005 בשנת 
קורסים  שני  ונערכו  איתור  קורס  פותח  איש.   1,395
למתנדבי היחידות. התקיימו תשעה רענונים בתחום 

הטג"ח וקורס טג"ח בסיסי אחד. 
בהמשך  אופיינה  הקודמות,  כשנים   ,2005 שנת 

מתנדבים בסיור חופים
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ביחידות  בנעשה  באגף  המקצוע  גורמי  מעורבות 
השטח באמצעות מפגשים וביקורים ביחידות (סה"כ 
34), בקרות ביחידות (53, מביניהן 16 בקרות ביחידות 
הית"מ), כינוסים וימי עיון לסגל אק"מ בשטח (וביניהם 
כנס מב"סים ארצי, כינוס פרשים ארצי, 9 הכשרות 
בנושא  עיון  וימי  החודשי  הדוח  בנושא  אק"מ  לסגל 
 ,Walla באתר  המתנדבים  בפורום  ופעילות  תקציב) 

כערוץ תקשורת נוסף בין מטה האגף לבין השטח.
בהכשרת  להשקיע  האגף  המשיך  השנה  גם 
המתנדבים באמצעות קורסים וימי עיון. בין ההכשרות 
הבולטות: קורס קצינים מתנדבים (36 חניכים), קורס 
פיילוט בן 4 מפגשים להכשרת סק"מים לתפקידי ניהול 
לסק"מים, הכשרות  עיון  ימי   4 חניכים),   15) ופיקוד 
הפרשים  ליחידת  תפקידיות  תוך  והכשרות  בסיסיות 
ימי  זק"א, שני  (3 הכשרות), שתי סדנאות למפקדי 
בשיתוף  נפגעים  רב  לאירוע  להיערכות  ותרגול  עיון 
פקע"ר ומז"פ והשתלמות לבני�נוער באק"מ (סה"כ 

104 חניכים). 
במסגרת פעילות מדור הדרכה הועברו 12 הכשרות 
לסגל אק"מ בקורסים לשיטור קהילתי בסיסי, קורס 
מתנדבים  להפעלת  בסיסים  מפקדי  קורס  מתקדם, 
השתתפו  סה"כ  עיון.  ימי   7�ו ומתקדם)  (בסיסי 
בהכשרות 1,185 שוטרי וקציני אק"מ. מדור הדרכה 
שקד גם על עדכון מערכי השיעור, על הרחבת תכני 
בניית  על  השונים,  בקורסים  הלימוד  ושעות  הלימוד 
למתנדבי  הדרכה  ערכת  בניית  חדשות,על  הכשרות 

משא"ז אבטחה ועל מבחני ידע. 

המחלקה לשיטור קהילתי
מקצועית,  אחראית,  קהילתי  לשיטור  המחלקה 
�במשטרת הקהילתי  השיטור  תפיסת  להטמעת 
ובקרב  המקומי  השלטון  בקרב  גם  כמו  ישראל 
שיטור  מחלקת  זו,  מאחריות  כנגזרת  הקהילה. 
קהילתי אמונה על פיתוח מרכזי השיטור הקהילתיים 

ועל יצירת שותפויות עם הקהילה.
שנת 2005 בלטה בפעילות המחלקה להטמעת רעיון 
משטרת�ישראל,  פיקוד  בקרב  הקהילתי  השיטור 
שוטריה וגורמי חוץ מהמגזר העסקי ,מהמגזר הציבורי 
ומהמגזר הפרטי. במסגרת פעילות זו התקיימו 7 ימי 
את  ולחדד  בתחום  הידע  את  להעמיק  במטרה  עיון, 

בעיות.  הגלום בשיטור הקהילתי לפתרון  הפוטנציאל 
שונות:  בשפות  הסברה  חוברות   4 הופקו  כן  כמו 
"ישוב סכסוכים  "מדריך למש"קים�הלכה למעשה", 
העולים",  למגזרי  קהילתי  "שיטור  קהילתי",  וגישור 

"חודש הזקן הבינלאומי וכללי זהירות לקשישים". 
של  מעמדם  מיצוב  על  דגש  ניתן   2005 בשנת 
עם  בנושא  דיונים  באמצעות  במשטרה,  המש"קים 
המפכ"ל ועם חברי סגל הפיקוד, כינוס מש"קים ארצי, 
נדרש.  בלאי  ציוד  והחלפת  מש"קים   30�ב ובקרות 
המש"קים,  מערך  לשדרוג  תכנית  נכתבה  כן,  כמו 
שהתבססה על סקרים ועל מחקרים שנעשו בתחום, 
וכן על פיתוח מערכי הדרכה ונהלי עבודה למש"קים. 

בנוסף, הושם דגש על עבודה משותפת עם השלטון 
לשתי  תכנון  סדנאות  התקיימו  היתר  ובין  המקומי, 
כמו  הערבי.  במגזר  אחת  מהן  מקומיות,  רשויות 
קרן  "יוזמות  עמותת  עם  השותפויות  מוסדו  כן, 
דפוסי  גובשו  הערבי),  המגזר  על  (בדגש  אברהם" 
ק.ד.ם  הפעלת  נוהל  גובש  מציל"ה,  עם  עבודה 
מחלקת  עם  יחד  בבתי�ספר  מתנדבים  באמצעות 
הנוער ומחלקת מתנדבים. בסיוע עמותת "אור ירוק" 
התקיימה פעילות ליצירת תשתית לשילוב התנדבות 
בני�נוער בפרויקט הכשרה לנהיגה בפנימיות בצפון. 
קורס  ונערך  אתיופיה  בעולי  לטיפול  פעולות  בוצעו 
הדרכה  ימי  נערכו  בסכ"מ.  בסיוע  לנשים  התגוננות 
אק"מ  בקורסי  רב�תרבותית  בחברה  שיטור  בנושא 
של  חוזיים  ולפורומים  ארציים  לפורומים  הדרכות  וכן 

אק"מ. 
פעילות המחלקה במהלך השנה החולפת התמקדה, 
כבשנים קודמות, בפעילות מניעה בקרב בני� הנוער. 
 262 �במהלך השנה יושם מודל "בית�ספר בטוח" ב
חטיבות ביניים. ב� 22 בתי�ספר במגזר הערבי המודל 
שודרגה  בנוסף,  אלימות.  למניעת  והותאם  שודרג, 
והופקו 500 עותקים  ערכת מודל "בית�ספר בטוח" 
ממנה. פרויקט ההסברה לגיל הרך "אני והשוטר שלי" 
במגזר  גנים   118 מתוכם  ילדים,  גני   470  �ל הורחב 
�הערבי. במהלך השנה פותחה תכנית מניעה לבתי
החינוך�"בטוחים  משרד  בשיתוף  היסודיים  הספר 
ספר  בתי   20  �ב כפיילוט  יושמה  התכנית  מהיסוד". 

יסודיים ברחבי הארץ. 
המחלקה לשיטור קהילתי הייתה אחראית על הקמת 
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מרכז המידע לאזרחים, שפעל בשיתוף צה"ל ומינהלת 
סל"ע במהלך מבצע ההתנתקות. במרכז ניתן מענה 
המשטרה,  שבאחריות  בתחומים  הציבור  לפניות 
וניתן משוב קבוע  וסל"ע בנושא ההתנתקות,  הצבא 
הדוברות  למרכז  המרכז,  למפקד  אק"מ,  לראש 
וההסברה של משטרת�ישראל, לדובר צה"ל ולחמ"ל 

פיקוד העורף.
מרכז המידע פעל במשך כל שעות היממה (אך לא 
זכו  מהם   80% פניות.   1,630  �ב וטיפל  בשבתות), 
למענה מיידי. למעלה משליש מהפניות (37%) טופלו 
טופלו  מהפניות  כשליש  משטרת�ישראל,  על�ידי 
על�ידי מנהלת סל"ע, כ�10% ע"י צה"ל וכ�21% ע"י 
המשטרה  על�ידי  שטופלו  הפניות  אחרים.  וגורמים 
למידע  בבקשות   ,(55%) תנועה  בנושאי  לרוב  עסקו 
נעדרים  על  למידע  ובבקשות   (13%) עצורים  על 

(13%). 3% מהפניות היו תלונות. 

המחלקה לתקשורת, 
מידע ואינטרנט

לתקשורת  המחלקה  עסקה   2005 שנת  במהלך 
התקשורתית  ובהתנהלות  ההתנתקות  במבצע 

למבצע  ההכנה  בחודשי  זו.  בתקופה  המשטרה  של 
וחיילים)  (שוטרים  הכוחות  את  המחלקה  הכשירה 
רוויית  בסביבה  ולהתנהלות  מצלמה  בפני  לעמידה 
ההתנתקות  מבצע  שעורר  העניין,  בשל  תקשורת. 
מערך  המחלקה  הקימה  הבינלאומית,  בתקשורת 
תקשורת בינלאומי ומערך תקשורת מגזרי (שכלל 13 
קצינים מתנדבים דוברי שפות). אנשי המערך הודרכו 
התקשורת  באמצעי  המשטרתי  המסר  את  להעביר 
מרחבי  העיתונאים  קיבלו  במקביל,  הבינלאומית. 
ועל  ההפגנות  על  שוטפים  ונתונים  הודעות  העולם 

פעילות המשטרה לקראת המבצע ובמהלכו.
של  מצולם  לתיעוד  מערך  גם  הקימה  המחלקה 
המבצע. ארבעה צוותים של צלמי סטילס ווידאו תיעדו 
את האירועים מנקודת מבטה של המשטרה. למעלה 
מעשרת אלפים תמונות סטילס ו� 140 קלטות וידאו, 
(סרטים,  חוץ  והסברת  פנים  הסברת  לצורכי  צולמו 

חומר הסברה וספרים). 
אתר האינטרנט של המשטרה הפך בתקופת מבצע 
יוחד  כאחד.  והסברתי  חדשותי  לכלי  ההתנתקות 
חדשותיים  דיווחים  שכלל  למבצע,  ספציפי  פרק  בו 
התיעוד  ממערך  שהתקבלו  ותמונות,  שוטפים 

פרויקט "בטוחים מהיסוד"כרזה לפרויקט "אני והשוטר שלי"
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המשטרתי המצולם. אתר האינטרנט שימש גם ככלי 
הסברה לשוטרים ולבני�משפחותיהם. בחודש אוגוסט 

2005 נרשמו כניסות 211,665 לאתר. 
בשיתוף  נוהל  קדמי)  (חמ"ד  דוברות  מצב  חדר 
הנתונים  ואת  לרכז את המידע  צה"ל, במטרה  נציגי 
מהשטח ולהעבירם לעיתונאים באופן רצוף בכל שלבי 
מחשב  מתוכנות  התקבל  לחמ"ד  המידע  המבצע. 
בשטח.  ומהדוברים  הביפר  מהודעות  משטרתיות, 
הנתונים והמידע אומתו עם נציגי צה"ל, והועברו בסוף 
היום לכתבים המשטרתיים ולכתבים הצבאיים, לצוותי 
האינטרנט  ולאתר  בשטח  ששהו  מחו"ל  התקשורת 

של המשטרה.
ההתנתקות,  במבצע  הקשורות  למשימות  בנוסף 
והסברה  תקשורת  שירותי  במתן  המחלקה  עסקה 
לאגף. במהלך שנת 2005 עסקה המחלקה בפעילות 
הסברה בנושא "טיפוח המתנדב", ובין היתר הפיקה 
כ� 3,500 סמלים ותעודות ותק למתנדבים ומהדורה 
(מחולק  משא"ז  אלבום  של  ומעודכנת  רביעית 

כתשורה למתנדבים). 
במהלך השנה הושם גם דגש על הסברת חשיבותה 

של  מהות  ועל  האזרחי  למשמר  ההתנדבות  של 
השיטור הקהילתי. במסגרת זו הופקו חמישה עיתוני 
"אקמו"ל", דפדפת חדשה לאוכלוסיית המגזר החרדי, 
�לבני המיועדות  הערבית,  בשפה  דפדפות  שתי 
מיגון  בנושא  דפדפות  ושתי  בוגרים  ולמתנדבים  נוער 
בשיתוף המועצות האזוריות במגזר החקלאי. מהדורה 
נוספת של ספרי "קופיקו במשא"ז" הופקה, וחולקה 
למתנדבי משא"ז, על מנת לקרב את בני משפחותיהם 
לפעילות המתנדב. כמו כן, הוכנסו כתבות לתקשורת 
את  שפרסמו  המקומית,  ולתקשורת  הארצית 
פעילות האגף, כמו גם פרסומים באמצעי התקשורת 
הפעלתו  חודשה  במקביל,  המשטרה.  של  הפנימיים 
במשא"ז",  מתנדבים  הסברה  קציני  "פורום  של 
להביא  במטרה  מתנדבים,  קצינים  כשלושים  המונה 
לפרסום ידיעות חיוביות על המשא"ז, בעיקר באמצעי 
התקשורת המקומיים. המחלקה גם עסקה בהפקת 
אגפיים  וכינוסים  אק"מ  סגל  כינוס  ביניהם  אירועים, 

(כינוס מב"סים ארצי וכינוס מש"קים).
בהעברת  השנה  המשיכה  לתקשורת  המחלקה 
במכללה  קורסים  בכעשרים  בתקשורת  הכשרות 

כרזות הצטרפות למשא"ז



119�118 משטרת�ישראל > דין וחשבון שנתי 2005
www.police.gov.il

הרצאות  לעשרות  בנוסף  בנעורים,  בכירים  לקצינים 
המתנהלים  הקורסים  לכל  המועברות  ולסדנאות, 
וקורס  באק"מ � מפעילי בסיסי מתנדבים, מש"קים 

קצינים מתנדבים.
של  האתר  בניהול  השנה  התמקד  האינטרנט  מדור 
רוכז  בנוסף,  ושל שירות.  תוכן  המשטרה בהיבט של 
של  פעילותו  בתחומי  ובעולם  בארץ  הקיים  המידע 
שונים. הפרק  לגורמים מקצועיים  הופץ  והוא  האגף, 

העוסק בילדים ובנוער � הורחב. 
של  ההפקות  יחידת  סייעה   2005 שנת  במהלך 
סרטים  בהפקת  ויצירה  הפקה  לחברות  המחלקה 
שונים. כמו כן, הפיקה היחידה את סרט סיכום שנת 
העבודה של המשטרה לשנת 2004, ארבעה סרטים 
בנושאים שונים על מבצע ההתנתקות, שלושה סרטים 
בנושאי קהילה והתנדבות (שיועדו לכינוסים שונים של 
בתקשורת.  להכשרות  שונים  הדרכה  וסרטי  אק"מ) 
היחידה גם עסקה בתיעוד אירועים משטרתיים שונים 
ובהנצחתם. בנוסף, עוצבו תעודות, מצגות, הזמנות, 
לקישוט  חדשות  כרזות  עוצבו  ותשורות.  סמלים 

הופקה  וכן  המתנדבים  הפעלת  ובסיסי  המש"קים 
ותערוכה  ירושלים  תערוכה חדשה של אק"מ למחוז 
לימוד  עזרי  הופקו  וכן  קהילתי,  לשיטור  למחלקה 
והדרכה לפרויקט "בטוחים מיסוד" (מדבקות, כרזות, 

לוגו, מגנטים וסמלים).

בקרה
יעדים  לקידום  המדור  פעל   2005 שנת  במהלך 
באמצעות  האגף,  ראש  על�ידי  שנקבעו  ומטרות, 
תשתית  וליצור  מצב  תמונת  לספק  שנועדו  בקרות, 
חלק  המדור  אנשי  נטלו  כן,  כמו  מתקנת.  לפעילות 
המשטרה.  של  לביקורת  היחידה  מטעם  בבקרות 
שונים,  בנושאים  בקרות   89 בוצעו  השנה  במהלך 
חלקן בקרות מתוכננות, חלקן בקרות נושאיות וחלקן 
בניידות  התמקדו  הנושאיות  הבקרות  פתע.  בקרות 
ובהיערכות  בקרות)   5) סוכנות  ובניידות  ירוק"  "אור 
אק"מ למבצע ההתנתקות (8 בקרות). בנוסף, נערכו 
בקרות   21 מתנדבים,  הפעלת  בבסיסי  בקרות   31
 4  �ו מבצעיות  פתע  בקרות   20 יחידתיות/מחוזיות, 

גיוס מתנדבים למשא"זבטאון אגף קהילה ומשמר אזרחי. אקמו"ל
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בקרות פתע מטעם הסמפכ"ל. במהלך שנת 2005 
טיפל המדור ב� 401 פניות מתנדבים או באי כוחם 
לעניין ערעור על פסילות, תלונות על התנהגות לא 

ראויה או תיקי מח"ש נגד מתנדבים. 

ייעוץ ארגוני ומחקר
מלווה  האגף  של  השונות  המחלקות  של  פעילותן 
אבחון,  תהליכי  באמצעות  הנעשה  ארגוני,  בייעוץ 
ותהליכי  אק"מ  בקורסי  הדרכות  סדנאות,  סקרים, 

הטמעה במטה ובשטח. 
בעבודת  האגף  פעילויות  לוו   2005 שנת  במהלך 
וביניהם פרויקט לשיפור אפקטיביות  ייעוץ ומחקר, 
ממשקי  לשיפור  סדנאות  באמצעות  ההתנדבות 
העבודה בין מתנדבים לבין שוטרי התחנה, פרויקט 
הכשרת סק"מים, שדרוג "בית�ספר בטוח" במגזר 
למתנדבים  וקליטה  מיון  תהליכי  פיתוח  הערבי, 
קצינים  לקורס  מתנדבים  מיון  ולמש"קים,  חדשים 

והפעלת מערכת הערכת עמיתים וכפיפים.
הארגונית  היועצת  על�ידי  הונחו  השנה  במהלך 
הערכת  סדנת  ביניהן  אגפיות  סדנאות  האגף  של 
כיווני  לקביעת  אסטרטגית  סדנה  האגף,  של  מצב 
הפעולה של האגף, סדנה למתנדבי זק"א ולמתנדבי 

יחידות החילוץ וסדנת דירקטוריון עירוני. כמו כן, בוצעו 
הדרכות לאנשי סגל אק"מ בשטח באמצעות הרצאות 

בקורסים ובהשתלמויות. 
במהלך שנת 2005 נערכו סקרים ומחקרים, ביניהם 
הפעלת  כלפי  ומת"חים  ממ"רים  של  עמדות  סקר 
המתנדבים והשיטור הקהילתי, סיכום בקרות בבסיסי 
חרדים  התנדבות  בנושא  סקר  מתנדבים,  הפעלת 
למשא"ז, סקר שביעות רצון אזרחים משירותי המש"ק, 
ניתוחים סטטיסטיים של דו"חות אק"מ, סקר צרכים 
ושל  וציפיות של ראשי רשויות מקומיות מהמשטרה 
בנושא  וסקר  המקומיות  מהרשויות  תחנות  מפקדי 

שיפור השירות לאזרחים במשטרה. 

מחשוב
אק"מ,  מערך  מחשוב  תהליך  נמשך  השנה  במהלך 
תחזוקה  האגפית,  המחשוב  סביבת  פיתוח  באמצעות 
במטה  אק"מ  סגל  עבור  מחשוב  ציוד  ורכישת  שוטפת 
ובשטח. במסגרת פעילות זו נרכשו 37 מחשבים חדשים 
(20 מחשבים הועברו לבסיסים ו� 17 מחשבים הועברו 
למטה). כמו כן, 65 מחשבים ישנים, שהתקבלו ממשרד 
הפנים תוקנו, והועברו לבסיסי המתנדבים. במהלך השנה 
נמשכה העבודה על פיתוח תוכנה למחשוב יחידות החילוץ 

יחידת פרשים מתנדבים



121�120 משטרת�ישראל > דין וחשבון שנתי 2005
www.police.gov.il

ועל פיתוח תוכנה למחשוב פניות הציבור במדור בקרה. 
המחשוב  מערכת  הסבת  על  העבודה  נמשכה  בנוסף, 
נושאים  פותחו   � "רביד"  למערכת החדשה   "1 "אק"מ 
פיתוח  החל  ההרשאות,  נושא  טופל  במערכת,  חדשים 

הדו"ח היומי הממוחשב וטופלו תקלות במערכת. 

ניהול
 80 טופלו  באגף,  הניהול  יחידת  פעילות  במסגרת 
המחלקות  של  הזמנות   200 מרו"מ,  מול  הזמנות 
הלוגיסטי  בתחום  ועוד.  ציוד  הזמנות   32 השונות, 
להפקתם  בסיוע  אחריותה,  בתחומי  היחידה,  פעלה 
כינוס  ביניהם  והדרכות,  כינוסים, אירועים   80 �של כ
מש"קים ארצי, כינוס מב"סים ארצי ויום עיון למתנדבי 
יחידות הבקרה. בנוסף, טיפלה היחידה בצי הרכב של 

האגף ובהזמנות ציוד. 

משאבי אנוש
האדם  בכוח  מטפלת  באק"מ  אנוש  משאבי  יחידת 
ובביטחון השדה של כלל מתנדבי המשא"ז וסגל האק"מ 
היחידה  סיימה   2005 שנת  במהלך  ובשטח.  במטה 

את עבודת המטה בנושא תקינת כוח האדם במטה 
ובשטח, ופיתחה כלי מעקב ובקרה לזימון אוכלוסיית 
שוטרי המגזר להכשרות המקצועיות. היחידה טיפלה 
גם בסגל המתנדבים, במתנדבים מצטיינים ובתהליכי 
מיון המתנדבים, בהתאם לדרישות ביטחון שדה. כמו 
כן עסקה היחידה בתיקוף כלל נהלי אמ"ש למתנדבים 

והפצת עדכונים לנהלים והוראות שינון. 

תזמורת המשטרה
בשנת 2005 המשיכה תזמורת המשטרה בפעילותה 
בין  לחזק את הקשר  במטרה  המגוונת,  המוסיקלית 
נערכו  זו  פעילות  במסגרת  הקהילה.  לבין  המשטרה 
הופעות   53 ביניהן  שונות,  מוסיקליות  הופעות   328
בפני  הופעות   275  �ו אזרחיות  והופעות  ממלכתיות 
בהרכב מלא  בוצעו  167 מההופעות  גורמי משטרה. 
חוליות  של  שונים  בהרכבים   161  �ו התזמורת  של 
התזמורת. התזמורת הופיעה בפני בני�נוער במסגרת 
ימי קהילה�משטרה, במגזר הערבי, בכינוסים שונים 
במהלך  אירחה  התזמורת  משטרתיים.  ובאירועים 
חודש פברואר את תזמורת משטרת איטליה ובחודש 

אפריל הופיעה התזמורת בגרמניה.  

קונצרט משותף לתזמורת משטרת�ישראל ולתזמורת משטרת גרמניה 
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מחלקת התחבורה (מת"ח)
מחלקת תחבורה מהווה ציר מרכזי בכל הקשור להפעלת 
ואמונה על מתן מענה  צי הרכב של משטרת�ישראל, 
בכל  משטרת�ישראל  של  התחבורה  לצורכי  איכותי 
כלי�הרכב,  (אפיון  המשטרה  יחידות  ובכל  הארץ  רחבי 
רכישתם, תחזוקתם, הבקרה עליהם ועל משק האנרגיה 

ושכירת שירותי תובלה למשימות מיוחדות). 

מחלקת אספקה (מח"א)
יחידות  לצורכי  מענה  נותנת  האספקה  מחלקת 
משטרת�ישראל בתכנון הרכש, באחסנתו, בתחזוקתו 

ובניפוק אמצעים, צל"ם ומזון. 

מינהלת הבינוי � מבצעת פרויקטים של בנייה בהיקף 
גדול (בניית תחנות ומבנים חדשים, על�פי תכנית רב 
שנתית במשטרת�ישראל, החל משלב הייזום והאפיון, 

המשך בליווי התכנון והביצוע ועד לאכלוס המבנה).

מחלקת הבינוי (מב"ן)
הבינוי של משטרת�ישראל  צורכי  כלל  מספקת את 
ושל האוכלוסייה המשתמשת בהם, באמצעות שיפור 
ניהול  ושינוים,  בנייה  תוספות  ביצוע  קיימים,  מבנים 
האנרגיה,  משק  של  מקצועי  ניהול  מרכזי,  נכסים 
הכנסת מערכות חוסכות והנחיית קציני הבינוי בשטח 

לתחזוקה שוטפת.

מחלקת רכישות ומכירות (מרו“ם) 
מופקדת על ביצוע הליך הרכש במשטרה, תוך הקפדה 
הזמן  ועל  המינימלי  המחיר  על  הרצויה,  הכמות  על 
הנדרש. המחלקה מנחה מקצועית את אנשי הרכש 

האגף לתמיכה לוגיסטית והמערך הלוגיסטי בשטח מתכננים את המערך הלוגיסטי הנרחב של משטרת�
ישראל ומתחזקים אותו, ומהווים זרוע תומכת לפעילות יחידות השטח בכל הדרגים ובכל הרמות. בשנת 
בבד,  בד  ההתנתקות.  במבצע  המשטרה  פעילות  בכל  בראשו  והאגף  הלוגיסטי  המערך  תמך   2005
המשיך האגף לספק מענה לוגיסטי לכל יחידות המשטרה, והמשיך בתהליכי ייעול והתמקצעות על�פי 

אבני היסוד � מצוינות, שיפור השירות, אתיקה פיננסית ואקלים ארגוני טוב.

ואת התקציבנים במחלקות הרוכשות של המשטרה 
וביחידות הכספים במחוזות המשטרה.

מחלקת שירותי המטה (מש"מ)
ליחידות המטה הארצי  לוגיסטיים  מספקת שירותים 
תחבורה  אירועים,  ארכיון,  תחזוקה,  מנהלה,  לרבות 

ואבטחה.

היחידה לתכנון לוגיסטי (יחת"ל)
עוסקת בתכנון כלכלי, ארגוני, טכנולוגי ואסטרטגי של 
תוך  הארוך,  ולטווח  הקצר  לטווח  הלוגיסטי  המערך 
מיצוי אופטימלי של המשאבים בראייה אינטגרטיבית 
הבטחת  בשטח,  והזרועות  המחלקות  עבודת  של 
איכות, בקרה והנחיית מפרטים ומענה מחשובי לכל 

המערך הלוגיסטי.

מבצע ההתנתקות
נתנו  צה"ל  אט"ל  בשיתוף  משטרת�ישראל  את"ל 
מענה כולל לכוחות, שלקחו חלק במבצע ההתנתקות 
יותר.  הרחוקים  במעגלים  פרוסים  היו  ולכוחות, אשר 
סגן  בפיקוד  ארצית  במפקדה  נוהלה  הלוגיסטיקה 
ראש את"ל, ובמפקדות משימתיות. במהלך המבצע 
בכל  בשטח  הלוגיסטיקה  כוחות  את  האגף  תגבר 
כלל  יותר,  ארוך  פינוי  משך  שצפה  התכנון,  הדרגים. 
מענה לבעיות לוגיסטיות רבות יותר מאשר היו בפועל. 
הפכו  אשר  רבים,  לקחים  הופקו  המבצע  במהלך 
לתורת הפעלה לעתיד. ככלל, עמד המערך בהצלחה 
את  ואיפשר  לוגיסטיים,  שירותים  מתן  של  במשימה 
בתולדות  ביותר  הגדול  הלוגיסטי  המבצע  של  קיומו 

משטרת�ישראל.

אגף תמיכה לוגיסטית > 
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שיפור והתייעלות
שונים,בעלי  לוגיסטיים  מערכים  בחנו  עבודה  צוותי 

פוטנציאל חיסכון כספי משמעותי
ההצטיידות"  "שרשרת  אוחדה   � המדים  מערך   •
והמכירה  האספקה  האחסנה,  הרכש,  במדים. 
מבוצעים על�ידי ספק אחד. מהלך זה הביא לחיסכון 
תקציבי משמעותי, לשיפור כוח הקנייה של השוטר 

ולשיפור השירות.
מירבי  לצמצום  תכנית  הוכנה   � האחסנה  מערך   •
האספקה  מחלקת  בבסיסי  האחסנה  שטחי  של 
בנוסף,  ישירה.  ולאספקה  ובבית�דגן  חיים  בקרית 
הוכנה תכנית להקמת מחסן מרכזי אחד לאחסנת 
האפסניה שתוותר. המהלך יסתיים בשנת העבודה 

בתי  של  צמצומם  ומתוכנן  נסגרה  הנגרייה   .2006
המלאכה.

מנות  לרכישת  חלופות  בחינת   � המזון  מערך   •
שיווק.  רשתות  באמצעות  מזון  מצרכי  או  מוכנות 
מתכלכלים  על  הפיקוח  להגברת  דרכים  אופיינו 
שיוצבו  ממוחשבות,  בקרה  מערכות  באמצעות 

בכניסה לחדרי�האוכל.
חלופות  בחינת   � המבנים  ואחזקת  הבינוי  מערך   •
לבנייה תקציבית � שיטת PFI ושכירות ארוכת טווח. 
היערכות למכרז לרכש חשמל מספק חלופי לחברת 

חשמל בעלויות מופחתות.
המשטרתי  הרכב  צי  בחינת   � כלי�הרכב  מערך   •
הרכב  במנהל  שתנוהל  בלאי,  קרן  באמצעות 

סדנא ניידת
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התקציב  בסל  תאונות  נזקי  הכללת  הממשלתי. 
של התחנה, כדי לצמצם את עלות הנזקים. המשך 
מימוש תכנית לצמצום סדנות הרכב המשטרתיות.

פרויקטים
חניכה צולבת � חניכה ניהולית של קצינים צעירים   •

במערך הלוגיסטי.
קצינים  שילוב   � בלוגיסטיקה  אקדמיים  לימודים   •
שני  ולתואר  ראשון  לתואר  לימודים  במסלול 

בלוגיסטיקה באוניברסיטת בר� אילן.
הקמת בית� ספר למקצועות הלוגיסטיקה.  •

מחלקת אספקה 
פרסום מכרז חדש לרכישת מדים, ציוד אישי וציוד   •
ספורט, הכולל שיפור משמעותי בכוח הקנייה של 
במדים  ההצטיידות"  "שרשרת  והעברת  השוטר 

לספק אחד.
מכרז לאספקת ציוד משרדי בשיווק ישיר.  •

החלפת כ60% ממערך מכונות השכפול המושכרות.  •
טיפול ב� 13 פרויקטים של ריהוט ושל ציוד ביחידות   •

החדשות.
של  בעלות  מהחרמות  אקדחים   243 השמשת   •

547,000 שקל.
החכרת 4,200 כלי�נשק, בגינם התקבלו 1.54 מש"ח.  •

רכישת אמצעי חימוש ל"תמונת ראי" בסך של 4 מש"ח.  •
פרודוקטים  לרכש  מכרזים   � הבריאות  מהפכת   •
בעלי ערך בריאותי רב יותר ובשיעורי שומן פחותים.

ליחידות  ישירות  מבצעית  כלכלה  לאספקת  מכרז   •
המשטרה.

ונוחה  מהנה  קנייה  של  חדשה  גישה  הטמעת   •
לשוטרים בקנטינות.

הכנסת מנות בהכשר מהודר עבור עצורים.  •
 � צה"ל)  (בתיאום  ההתנתקות  במבצע  הספקה   •
הקצאת מנות מזון ומקומות לינה לשוטרים ולכוחות 
מרכזי  הקמת  במבצע.  השתתפו  אשר  האחרים, 
לוגיסטי קה ניידים והספקת אמצעים למפקדות הפינוי 
ולמפקדות המשימתיות. מתן סיוע בנשק, בתחמושת 
המתגברים,  ולכוחות  המפנים  לכוחות  ובאלפ"ה 
הספקת ציוד אישי לכל המשתתפים וקידום שירותים 

(פינות מדים) לכוחות ב"רעים" ובשטח.

מחלקת תחבורה 
סגירת סדנת יהודה הלוי ואיחודה עם סדנת שב"ס.  •

ת"א  עמקים,  גליל,   � הכתק"לים  מערך  הרחבת   •
ושפלה, שרון, דרום וירושלים.

המשך יישום המכרז החדש לדלק עם חברת סונול   •
�והתחלת התקנת כפתור חכם לרישום נסיעות ב

388 כלי�רכב.

מתחברים לחשמל. בא"ח מג"ב�מכמ"ש
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(ביקורות  כלי�רכב  בטיחות  ביקורות   344 עריכת   •
בטיחות  ניידת  והפעלת  פתע),  וביקורות  יזומות 

בדרכים (נבדקו 2,728 כלי�רכב).
ביצוע 545 הדרכות נהיגה בכלי�רכב ייחודיים.  •

דיגום רכבי חבלה, רכבי מז"פ ורכבי מפגש ליאל"כ,   •
מז”פ,  ניידת  לחבלה,  אינטרנשיונל  משאיות 
משאיות עצורים, אופנועי BMW לימ"מ, רכב סילברדו 

לפרשים.
מבצע  במהלך  הרכב  תחזוקת  מערך  הפעלת   •
מקיפות,  תחזוקה  עבודות  בוצעו   � ההתנתקות 
עשרים וארבע שעות ביממה, לכל אלף כלי�הרכב 
שנעו בגזרה. בנוסף, בוצעו עבודות לתחזוקה מונעת 
וכן תיקוני חשמל, תיקון מזגנים  ולתחזוקת שבר, 
ותיקון צמיגי מכוניות. במהלך מבצע ההתנתקות 
ניתן שירות תיקונים לשבע�מאות כלי�רכב מתוך 
אלף כלי�הרכב שנעו בגזרה, הוחלפו שלוש�מאות 
צמיגים מנוקבים, תוך שמירה על כשירות כלי�הרכב 
באמצעות משאית ניידת וערכה לתיקון צמיגים בעזרת 

שרוכים.

מחלקת הבינוי
(מגמת  עליהם  ופיקוח  ביצועם  פרויקטים,  תכנון   •
משל"ט  חולון,  לאח"מ  בי"ס  בית�חורון,  הפס"ד 
קיר  מסוקים,  סככת  המוזיאון,  הרחבת  דרום, 
מחשבים  חדר  מ"א  מערכת  בית�דגן,  אקוסטי 
במתקן יהודאי, עבודות מיגון, חדר חשמל במכמ"ש, 

החלפת מערכת ביוב בתחנת בית�שמש).
שדרוג מערכות חשמל במתקני משטרה (מלמ"ש,   •

תחנת נהריה, תחנת אילת, תחנת חברון).
ניהול פרויקטים בשכירות ופיקוח עליהם (טרמינל   •
3, יחידה כלכלית, מתפ"א, מת"ק מצודת אדומים, 

אתג"ר).
רכש,  בנושאי  הבינוי  קציני  לכל  עיון  וימי  הדרכות   •

תחזוקה, כיבוי אש וחיסכון באנרגיה.
אש  ולכיבוי  אש  לגילוי  מערכת  תחזוקת  מיסוד   •

בשיטת הביטוח.
�משטרת במתקני  סמויות  מים  נזילות  איתור   •

ישראל. 
בניין  חומרי  כימיים,  שירותים  ניקיון,  שירותי  מתן   •

וחומרי חשמל להקמת מחסומים.

יחידת הפרויקטים
•תכנון מבני משטרה, בינויים ופיקוח עליהם.

ביצוע המבנה  מטה מחוז ת"א/סלמה � השלמת   •
ואכלוסו ביחידות מטה מחוז תל�אביב.

מטה מרחב חוף (חיפה) � הבנייה אמורה להסתיים   •
במהלך שנת 2006.

תחנת נתניה � הנחת אבן פינה.   •
תחנת ראשל"צ � תכנון מפורט וכן עמ"ט לבחירת   •

.(PFI/תקציבי) שיטת הביצוע
שלד  ועבודות  מפורט  תכנון  ביצוע   � ירקון  מרחב   •

קומה שלישית.
מטא"ר מרכז � פורסם מכרז ובמקביל נערכת עבודת   •
בבית�דגן  הפרויקט  לבניית  חלופות  לבחינת  מטה 
בשיטת PFI. מימוש מכרז השכירות והעברת המחסנים 

לבית�גן לשם תוספת משרדים.
� ביצוע תכנון מפורט והכנת  E1�מטה מחוז ש"י ב  •

החומר למכרז.
חירבת מזמוריה � ביצוע תכנון מפורט.  •

בית"ר עילית � ביצוע תכנון ראשוני.  •

מתן שירותי קנטינה. ביסטופ
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שדרוג תהליכי עבודה בפרויקטים
וכלל  הלקוח  נציגי  המקצועיות,  המחלקות  שילוב   •

המתכננים בתכנון החל מהשלב הראשון.
הרחבת תקופת הבדק לארבע שנים.  •

גם על תחזוקת  העברת האחריות לקבלן המבצע   •
המבנה.

וסרטון  הדמיות  בעזרת  ללקוחות  פרויקטים  הצגת   •
ממחושבים.

בבינוי)  (סטנדרטים  לתכנון  הנחיה  קובץ  הכנת   •
ופרסומו באתר האינטראנט.

אפיון תוכנה לניהול מאגר מתכננים ופיתוחה.  •

מחלקת רכישות ומכירות
עבודת מטה בנושא איחוד הרכש � מגמות עיקריות:
פרסום מכרז להתקשרויות שבוצעו בעבר בהצעות   •
פריטים  איחוד  (לרבות  ממכרז  בפטור  ו/או  מחיר 
במחירים  שונות,  מחלקות  ע"י  הנרכשים  דומים, 

שונים, מספקים שונים וכו').
פרסום מכרזים אחידים � איחוד מכרזים שונים לכדי   •
יתרון הגודל בהתאם  ניצול  מכרז מרכזי אחד, תוך 

לתנאי השוק.
שב"ס,  חשכ"ל,   � חוץ  גורמי  מול  רכש  איחוד   •

משהב"ט
באופן  המתבצע  רכש   � המבוזר  הרכש  צמצום   •

עצמאי ע"י המחלקות המקצועיות (מנ"ט, מב"ן).
ניהול מרכזי של קטלוג משטרת�ישראל (במערכת   •
הקטלוג"  "מנהל   1.2.06  �מ החל   � הלוגיסטית) 
ולעדכונם,  מק"טים  לפתיחת  אחראי  במרו“ם 
מנהלי  של  מקצועית  להנחיה  הקטלוג,  לשיפור 

הפריטים בחברות הלוגיסטיות.

מכרזים מרכזיים שפורסמו ב� 2005
מדים וציוד, ביגוד אישי וציוד ספורט (H&O), מצלמות, 
נופש,  לבינוי,  וכלי עבודה  תחמושת אלפ"ה, חומרים 
שירותי  טיס,  כלי  ושיפוץ  תחזוקה  מבצעית,  לינה 
וכלים  ניקוי  חומרי  הסעדה,  שירותי  ותמלול,  תרגום 

חד�פעמיים, חלקי חילוף.

יחידה לתכנון לוגיסטי (יחת"ל)
תמיכה בכל צוותי העבודה לבחינת ייעול המערכים:  •

חלופות  מחסנים,  צמצום  מדים,  מכרז   � אחסנה 
אחסנה.

בינוי ואחזקת מבנים � בחינת כדאיות בינוי תחנת 
נתניה ותחנת ראשון לציון ב�PFI, היערכות למכרז 

רכש חשמל חלופי.
מזון � היערכות למכרזי הסעדה בשיטת רכש מנה 
ובמחוז מרכז.  צפון  במחוז  במחוז תל�אביב,  מוכנה 
עבודת מטה בנושא מערך ההסעדה בירושלים ושיפוץ 
מטבחים. היערכות לרכישת מזון מרשת שיווק, בחינת 

חלופה למנות חמות באמצעות כריכים.
�צי הרכב � בדיקת עלות מחזור חיים של סוגי כלי

רכב שונים, בחינת קרן בלאי.
וצילום,  (שכפול  ההדפסות  משק  כלכליות  בדיקת   •
תחזוקה  מפתחות  ניתוח  חלופי),  ודיו  מדפסות 
ומרכזי עלות בבתי השוטר, עלות קיום יומית בשגרה 
ובמבצעים, הובלות והיסעים (משאיות, אוטובוסים 
ורכב שכור). בדיקת כל התקשרות באמצעות מכרז 

מעל מיליון שקל.
אנוש  משאבי  מערך   � הארגוני  המבנה  בחינת   •
מבנה  הבינוי,  מערך  של  מחדש  ארגון  באת"ל, 
מרו"מ,  של  וארגון מחדש  במש"מ  משמר המטה 

בחינת הצרכים והתקינה של גורמי את"ל בשטח.
ליווי תהליך איחוד הרכש.  •

כלי ניהול אגפיים:  •
הלוגיסטי,  המערך  של  שוטפים  חסכונות  ריכוז 
שביעות  וסקר  את"ל  לקוחות  משוב  ליווי  המשך 
רצון, ליווי תחקירים והפקות לקחים באת"ל, הכנת 

תכנית עבודה את"ל 2006 וסיכום שנת העבודה
ליווי תהליך   ,2006 לשנת  את"ל  הצעת תקציב  גיבוש   •
ספ"כ  את"ל,  מחלקות  בין  ובדיקתן  הדרישות  מיפוי 
את"ל והמשרד לבטחון הפנים, עד להקצאת התקציב.

פיקוח על תקציבי האגף ובקרה עליהם.  •
ריכוז תחזיות ואומדן גירעונות.  •

דיווח שוטף כלל אגפי.  •
סל תקציב � כולל דלק, גרירות, הובלות, שכירת רכב, 
חשמל, מים, בדק בית ועב"צים, ציוד משרדי, כלכלה 
הודרכו  השנה  במהלך  ותאונות�דרכים.  שוטפת 
היחידות על אופן ניהול הסל, והתבצעה התחשבנות 
שנתית. התגמול בגין החסכונות יועבר ליחידות בשנת 
2006. הפרויקט פועל תחת שקיפות תקציבית, ותורם 
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רמתם  עולה  מכך  יוצא  כפועל  ולחיסכון.  להתייעלות 
המקצועית של אנשי הניהול בשטח.

לוגיסטית  לתמיכה  האגף  האיכות  מערכת  ניהול   •
מנהל שגרת עבודה וניהול איכותיים, העומדים בתקן 
התקיימו  השנה  במהלך   .I.S.O 900 - 2000 האיכות 
השטח  ביחידות  מהן  כעשר  ביקורות,  כשלושים 
של  מתוכננות  וביקורות  פתע  ביקורות  (במסגרת 
וחמש  שלושים  בוצעו  בנוסף,  המשטרה).  פיקוד 

ביקורות קבלה של פריטים חדשים למשטרה.
בקרת מפרטים בדיקת המפרטים במדור אבטחת   •
איכות תורמת לקבלת מוצר איכותי, לתחרות הוגנת 
ולחסכון  המוצרים  עלויות  להוזלת  הספקים,  בין 
בקרת  בחוליית  נבדקו   2005 בשנת  מקסימלי. 
למכרזי  מפרטים  ביניהם  מפרטים,   128 מפרטים 
שדרוג,  פוטנציאל  בעלי  רכש  נושאי  (איתור  ייזום 
וביצוע בשיתוף הלקוחות משלב הגדרת הצורך עד 

�בוצעו אחד גיבוש שיטת מכרז). במהלך 2005 
היחת"ל,  תחומי  כלל  בשיתוף  ייזום,  נושאי  עשר 

מרו"מ והמחלקות הרוכשות.
שוטפת  תמיכה  אלקטרונית  סחר  מערכת   •
תקציבי  וסל  אלקטרוני  סחר  לניהול  במערכת 
סחר  משטרת�ישראל,  ביחידות  והטמעתה 
משרדי  (ציוד  קרביץ  חברת  עם  מלא  אלקטרוני 
והחזרות  בדיקתו  קבלתו,  ציוד,  הזמנת  ובכללו 

לחברה).
הפעלת כיתת הדרכות חדישה ומשוכללת למערך   •
הלוגיסטי והעברת הדרכות בנושאי יישומי מחשב 

ומערכות לוגיסטיות.
ואתר  המשטרה  של  האינטרנט  אתר  שדרוג   •

האינטראנט הפנימי ועדכון נושאי את"ל.
הלוגיסטי  המערך  של  דו"חות  בפיתוח  תמיכה   •

.web focus�וליווי פיתוח דו"חות ה

שדרוג מערך הדלק
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מחלקת שירותי מטה (מש"מ)
ובינוי  בנושאי תחזוקה  קריאות   16,000�בכ טיפול   •
 �בכעשרים מתקנים ברחבי הארץ, המוחזקים על

ידי מש"מ (כ�12,000 מהם באזור ירושלים).
 �שבהן (המרכזיות  רבות  עבודה  סביבות  שיפוץ   •
מים  מאגר  שיפוץ  צילום),  ומעבדת  נשק  מעבדת 
לשכת  שיפוץ  המרד"ם,  שיפוץ  השוטר,  בבית 
שיפור  החדשים,  האגפים  ראשי  ולשכות  המפכ"ל 

מתקני אימון ועוד. 
במהלך השנה התחיל את עבודתו מדריך הקליעה   •
לשימוש  בברקת  נוסף  מטווח  הוקם  במטא"ר. 
המתאמנים  מספר  הוכפל  וכך  ואת"ן,  מטא"ר 

בנשק במטא"ר.

הוקצו כ�21,000 כלי�רכב לנסיעות ממטא"ר ירושלים   •
ומרמלה.

הוחלפו דלקנים בכ�800 כלי�רכב במסגרת מעבר   •
משק הדלק מפז לסונול. 

הלוואות   2,000�כ הרווחה  יחידות  על�ידי  טופלו   •
פגישות   400�כ התקיימו  בנוסף  לשוטרים.  סיוע 
נערכו  השנה  במהלך  רווחה.  בנושאי  בית  וביקורי 
ימי  וכעשרים  ועוד  תקציבי  לתכנון  סדנות  ארבע 

הדרכה.
לילדי  פעילות  ימי  לציון:  הראויים  נוספים  אירועים   •
ביקורי  ולבני�מצווה,  א'  לכיתה  העולים  שוטרים 
שרים ומשלחות במתקנים השונים וסיוע בעשרות 
כינוסים אגפיים וכינוסים מקצועיים של המשטרה. 

בטיחות 
התקיימו הדרכות בבטיחות ליחידות ובוועדות בטיחות 

וכן 35 קורסים.
נערכו תמיכות שטח וייעוץ בבטיחות.  •

יב"ק  בשילוב  בטיחות  וסקרי  ביקורות   24 בוצעו   •
ויחת"ל.

נערכו תחקירי תאונות בעבודה.  •
דרישות  לחשיפות,עפ"י  סביבתיים  ניטורים  בוצעו   •

החוק, וכן מעקב בריאות העובד.
בוצעו 11 הכשרות וחידוש כשירויות לנאמני בטיחות   •

חדשים.
המוסד  בטאון  עלונים,   � מקצועי  חומר  הופץ   •

לבטיחות, פרסומים, חוברות.
חומר  מקצועיים,  ונהלים  בטיחות  נהלי  פורסמו   •

לימודי ומבחני ידע. 
לבטיחות  המוסד   � חוץ  גורמי  עם  הקשר  נשמר   •
משרד  הסביבה,  לאיכות  המשרד  ולגיהות, 

התמ"ת,צה"ל.
� אישורו של חומר  מעקב אחר חומרים מסוכנים   •

חדש או פסילתו ומתן הנחיות. 

ייעוץ ארגוני
לרמ"חים  סדנאות  שכללה  חניכה,  תכנית  הוכנה   •

ולחניכים.
התקיים תהליך פיתוח צוות בנושא שירות למרו"מ   •

(סדנת שירות ומפגש עם ספקים).

מגיעים ראשונים לשטח. אנשי הלוגיסטיקה
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בוצעו הערכת עמיתים והערכת כפיפים בכל האגף   •
התקיימו שיחות משוב עם רמ"חים ועם רמ"דים וכן   •

התקיימה הדרכה לשיחות משוב לכפיפים. 
בוצע סקר לקוחות שנתי .  •

בוצע סקר אקלים ארגוני אגפי.  •
נערכה סדנת מנהיגות ועבודת צוות לספ"כ את"ל.   •

ניתן יעוץ אישי למפקדים.   •
הכנה מנטאלית בהתנתקות .  •

 
משאבי אנוש

ר'  החלטת  עפ"י  באת"ל  אמ"ש  מערך  ארגון  יישום   •
את"ל � תקנון יחידת אמ"ש ברמה אגפית עם מש"קי 

כ"א טריטוריאלים (ק"ח, ב"ד, רמלה וירושלים).
בתקופת  שהועסקו  השוטרים  בתגמול  טיפול   •

ההתנתקות.
למפקדות  שמונו  לקצינים  מינויים  בהוצאת  טיפול   •

הלוגיסטיות להתנתקות.

ולשוטרים  מוערכים  לשוטרים  כיף  ימי  שני  ארגון   •
שהשתתפו במבצע ההתנתקות.

גיוס / העברה לאת"ל � 10 שוטרים.  •
פורשים / משתחררים מאת"ל � 21 שוטרים .

 � ממשלה  החלטת  עפ"י  לביטול  שסומנו  תקנים   •
144. פונו כ� 20 תקני כ"א המסומנים לביטול. 

קידום בדרגות � 61 שוטרים וקצינים קודמו בדרגות   •
 ,16 �ובמינוי (בד"א � 28, קצונה 

.(17 �מינוים   
 12  � כשרים/גיבוש  לקצונה  מיון  למבדקי  ניגשו   •

שוטרים.
בוצעו דיוני פוטנציאל לקצינים בדרגות פקד�רפ"ק   •

ל� 37 קצינים.
קצינים  קורס  קצינים,  קורס  שוראים,  הכשרות   •

מתקדם � סה"כ 16 שוטרים .
 22  � השתלמות  וגמולי  תארים)  (שנ"ל,  השכלה   •

שוטרים.
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למפכ"ל/סמפכ"ל >

קשר  מקיים  משטרת
ישראל  של  הדוברות  מערך 
עם אמצעי התקשורת השונים, מדברר את פעולות 
בנושאי  הבכיר  ולפיקוד  למפכ"ל  ומייעץ  המשטרה 

דוברות ותקשורת.

פעולות ויעדים מרכזיים
לאמצעי  שוטף  באופן  ומדויק  אמין  מידע  הזרמת 

התקשורת על פעולותיה של המשטרה ועל מדיניותה.
סיוע ליחידות המשטרה השונות בקיום קשר שוטף עם 
קיום מסיבות  זה  ובכלל  אמצעי התקשורת השונים, 
אירועים  בסיקור  סיוע  הגשת  ותדרוכים,  עיתונאים 
ולשאילתות  לפניות  תגובות  מתן  אירוע.  ובזירות 
יחידות  פעילות  בעניין  התקשורת  אמצעי  נציגי  של 
המשטרה. פעילות יזומה מול אמצעי התקשורת, לשם 

טיפוח אמון הציבור במשטרה ולחיזוק תדמיתה.
הפקת תמלילים, קטעי עיתונות וקבצי מדיה לצורכי 

חקירה של היחידות השונות.

משל"ט דוברות 
העוסקים  הדיווחים,  כלל  את  אמת  בזמן  מעביר 
באמצעי  המתפרסמים  המשטרה,  עבודת  בנושאי 
התקשורת הארציים, ומשמש בכך כלי עבודה מבצעי 
לתכנון מהלכים תקשורתיים ולניתוחם הן בידי הדובר 

והן בידי המפקד.

תקשורת בינלאומית
הולכת  הבינלאומית  העבודה עם אמצעי התקשורת 
ומתרחבת כל העת, וכך גם העבודה עם אמצעי התקשורת, 

המשדרים/כותבים לעולם הערבי והמוסלמי.
במהלך השנים האחרונות מתהדקים קשרי העבודה 
ובמוסדות  ממשלתיים  במוסדות  הסברה  יחידות  עם 
העיתונות  לשכת  החוץ,  משרד  (צה"ל,  ציבוריים 
ההסברה  כי  הבנה,  מתוך  זאת,  הממשלתית). 
טובים  תוצרים  תניב  מדינת
ישראל  של  הלאומית 

יותר, אם תפעל בשיתוף כל הגורמים.

דברור אירועים מרכזיים ויוזמות תקשורתיות
במהלך השנה דובררו פרשות חקירה רבות, שנוהלו   •
מורכבות  ביטחוניות  פרשיות  ביניהן  היאחב"ל,  ע"י 
פרשת  ומימונה),  טירוריסטית  לפעילות  (סיוע 
"ההולנדי המעופף" (מעצר קונסול ישראל בהולנד), 
פנימיות  בחירות  האווירית,  התעשייה  פרשת 

במפלגת העבודה ועוד.
דובררו פרשות חקירה, שנוהלו ע"י יאח"ה כנגד שרים,   •
וכן  מקומיות,  רשויות  ראשי  וכנגד  מצגר  הרב  כנגד 

חקירת התאונה הימית "צים אסיה".
ביניהן  רבות,  כלכליות  בפרשיות  חקירות  דובררו   •
"פרשת 104" (הלבנת הון בבנק הפועלים), פרשת 
"ויסעו ויחנו" (פרשת ההונאה בחניונים בת"א). כמו 
בשיתוף  שבוצעו  משטרתיות  חקירות  דובררו  כן 

רשות המיסים ועסקו בפשיעה על רקע פינאנסי.
לארה"ב  רוזנשטיין  זאב  הסגרת  פרשת  דובררה   •

בשיתוף דוברות מחוז תל
אביב.
שימוש  (כולל  בני
נוער  אלימות  פרשיות  דובררו   •

ב"סם האונס") ואלימות צעירים במועדוני בילוי.
מפלג  ע"י  נחשפו  אשר  רבות,  פרשיות  דובררו   •
ופדופיליה  הימורים  רשתות  ביניהן  מחשבים, 
באינטרנט, עבירות מחשב שונות, הצלת חיי אדם 

באמצעות איתור מהיר של הודעות אובדניות.
דובררו פרשיות זיוף שונות, אשר נחשפו ע"י היחידה   •

לטיפול בקניין רוחני.
דוברר יעד המפכ"ל לשיפור איכות השירות לציבור   •
(פיתוחים טכנולוגיים, משלחות של צוותים ללימוד 

הנושא במשטרות בחו"ל).
אגף  איחוד  כגון  במשטרה  מבניים  שינויים  דובררו   •
של  מחדש  הקמתה  מודיעין,  אגף  עם  החקירות 
ושינוי  כלי
רכב)  גניבת  (למניעת  אתג"ר  יחידת 

מתוכנן במבנה הארגוני של אגפי המטה.

מבצע ההתנתקות
מבצע ההתנתקות היה משמעותי ביותר בהתפתחותה 
של דוברות המשטרה. פעולות ההכנה החלו בסוף שנת 

מערך הדוברות
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2004, והתנהלו, למעשה, ע"י שלושה גורמים נפרדים 
תקשורת  להסברה  המחלקה  המשטרה,  דוברות   

לתכנון  והמחלקה  ומשא"ז  קהילה  באגף  ואינטרנט 

ולחירום באגף המבצעים.
ביותר,  הגדול  המבצע  היה  ההתנתקות  מבצע 
שנטלה בו חלק מהותי ביותר משטרת
ישראל , והוא 
המחלוקת  (עקב  בהתאם  דוברותית  היערכות  דרש 
התקשורתי  העניין  ועקב  המבצע  שעורר  הציבורית, 
 3,500 
הרב שעורר (את מבצע ההתנתקות סיקרו כ 

עיתונאים וצוותי תקשורת מהארץ ומהעולם).
ב�30 למאי 2005 מונה צוות הסברה ודוברות למבצע 

ההתנתקות, שפעל עפ"י מספר עקרונות מרכזיים:
המשטרה  פעילות  של  מירביים  ופתיחות  שקיפות   •

לתקשורת.
אחידות המסר הארגוני.  •

זמינות ומיידיות.  •
שיבוץ כתבים לליווי היחידות המפנות,במטרה לחשוף את   •

העיתונאים באופן בלתי אמצעי למורכבות המשימה.
נגזרו ממטרת  למבצע,  קדמו  ההכנה, אשר  פעולות 

ההיערכות של הדוברות, כפי שנוסחה להלן:
על
פיה  נרחבת  ציבורית  תודעה  ליצירת  לפעול  "יש 
מורכבת,  לאומית  משימה  מנהלת  ישראל  משטרת 

שאין בה מנצחים ואין בה מנוצחים".
בין הפעולות המרכזיות אשר נעשו לקראת המבצע 

ובמהלכו:
בניית מאגר מרואיינים מגוון וייצוגי.  •

פילוח קהל יעד   •
בניית מסרים ארגוניים אחידים והפצתם לשטח.  •

תדרוך מרואיינים לפני הופעתם בתקשורת.  •
עריכת מפגשים ושיחות רקע עם דוברים, עם מפקדים,   •

עם עורכים, עם פרשנים ועם ראשי דסקים, 
להטמעתה של שפה  "מונחון ההתנתקות"  בניית   •

"ידידותית" בקרב הכוחות.
בכירים  קצינים  בקרב  מרואיינים  מאגר  של  בנייתו   •
לקראת  ההסברה  בפעולות  לסייע  כדי  בדימוס, 

המבצע ובמהלכו.

תיאום עם דובר צה"ל ועם גורמי חוץ נוספים.  •
הכשרתו של הכוח העוסק בהסברה ובדוברות.  •

עריכת הכשרות בתקשורת לרבדים שונים מקרב   •
הכוחות המפנים.

(סטילס  משטרתיים  תיעוד  צוותי  של  הקמתם   •
ווידאו).

הקמת מערך של דוברי שפות ,לשם מתן מענה   •
לתקשורת הבינלאומית ולתקשורת המגזרית.

מענה  למתן  נייד"  תקשורתי  "חפ"ק  הקמת   •
למשברים בלתי צפויים.

הפיכת אתר האינטרנט לכלי הסברה ולכלי חדשותי.  •
הבכיר  לפיקוד  בכירים  ועורכים  פרשנים  צירוף   •
קבלת  תהליך  סיקור  לשם  המבצע,  במהלך 

ההחלטות ברמה האסטרטגית.
מהלך  על  שוטף  באופן  ומידע  נתונים  העברת   •
דוברות  מצב  ומחדר  בשטח  מהדוברים  המבצע 

במרכז התקשורת.
סיוע בהפקת סרטים על המבצע .   •

מערך דוברות, הסברה ותקשורת 
ההתנתקות,  בתקופת  שנצבר  הניסיון  לאור 
וכתוצאה מהליך הפקת לקחים מסודר, אשר נערך 
מפכ"ל  החליט  המבצע",  שאחרי  "היום  במסגרת 
לדוברות,  חדש  מערך  של  הקמתו  על  המשטרה 
להסברה ולתקשורת. מערך זה יאגד תחת קורת גג 
אחת את כל העוסקים בתחום ההסברה והדוברות, 
ויסייע לעבודת הדוברות המתבצעת בשטח. מערך 
חקירות,  דסק  של  הקמתם  ע"י  יחוזק  הדוברות 
דסק מבצעים ודסק מודיעין. במקביל, חלק ממערך 
זה יוביל את האסטרטגיה השיווקית של המשטרה, 
בתקשורת,  ההכשרות  תחום  את  יעמיק  ירחיבה, 
בכתיבת  נתונים,  ובאיסוף  מחקר  בעריכת  יעסוק 
המשטרתי,  הדוברות  מערך  של  ובמקצועו  נהלים 
וכן בהפקת סרטים, בכתיבתו של בטאון המשטרה, 
אתר  של  ובעדכונו  לאור  ובהוצאתו  בעריכתו 

האינטרנט של המשטרה.
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בעקבות מבצע ההתנתקות נערכה מחלקת הכספים 
מיליון   370  
כ של  בהיקף  הנדרש  בתקציב  לטיפול 
והזמנות  דרישות  אישורי  סעיפים,  פתיחת  ע"י  שקל 
תשלומי  ביצעה  השכר  מחלקת  תשלומים.  וביצוע 
ההתנתקות,  במבצע  שהשתתפו  לשוטרים,  תגמול 
ע"י מתן תוספת פעילות רמה א' בתקופה זו ותשלום 
בגין מחזור נוסף של קייטנות. יחידות הכספים פתחו 
קופות קטנות בהתאם לצרכי היחידות בעת המבצע. 
מספר הבקשות לפיצוי עבור נזק/אובדן לרכוש אישי 

גדל ב
 36% עקב מבצע ההתנתקות.
ול"ענבל", המלווה  צוות משותף לחשבות המשטרה 
בשמאי מוסמך הגיש דו"ח ראשוני, שכלל את מיפויים 
האחר. הרכוש  ושל  המחסנים  של  המבנים,  של 

בעקבות זאת, הופחתו פרמיות הרכוש בהתאם.
 הוקם צוות בראשות סגן החשב לשיפור מערך הגבייה. 
 .1.1.05 
מערכת הלקוחות שודרגה,והחלה לפעול ב

הושקעו מאמצים לגביית חובות מגורמי חוץ.

ביקורת ובקרה
בנושאים  ביקורות   2005 בשנת  בוצעו  בחשבות 
הבאים: רכישת זכויות לגמלה, ביקורת מעקב בנושא 
בכספת  וביקורת  מרכז  כספים  יח'   
 מע"צ  חובות 
לפיצוי  בוועדה  טופלו   2005 בשנת  בחשבות.  מזומן 
נענו  נזק/אובדן לרכוש אישי 392 בקשות. 370 מהן 
 138 
בחיוב (94%), סכום הפיצוי הכולל הסתכם ב

אלף שקל.

יחידות כספים
כספיים  שירותים  למתן  אחראיות  הכספים  יחידות 
לצרכים ומבצעיים. יחידות הכספים עוסקות במגוון רחב 
קטנות  קופות  בשכר,  העסקת  ביניהם  נושאים,  של 
החזר הוצאות למודיעים, פיקוח ובקרה (מוצגים, כספות 
בנושא  וייעוץ  הדרכה  מחוזות,  עצמי  ניהול  ושקמיות), 
תקציב וכספים לפיקוד המחוז וליחידות השטח, תשלום 

לשוטרים ולספקים ורכש למחוזות.
החשכ"ל  של  להנחיות  בהתאם   
 מקוון  תשלום 

אלו  ושל  הידניים  הצ'קים  של  מספרם  לצמצום 
המודפסים,עברה חשבות המשטרה לשיטה חדשה, 
רשות  ועם  מנ"ט  גורמי  עם  משותף  פיתוח  פרי 
בהוצאת  הצורך  את  החליפה  זו  שיטה  הדואר. 
התשלומים  למערך  ובאחזקתם.  בהדפסתם  צ'קים, 
המודיעין,  ראשון,קופות  בשלב  הוכנסו,  המקוונים 
ותשלומים  רווחה,  סל  קטנות,  קופות  מכן  ולאחר 

שונים לשוטרים.
המערכת  פריסת  הושלמה   
 בשכר  העסקה 
נקודות,  (למעט שבע  להעסקה בשכר  הממוחשבת 

שפריסתן תסתיים ברבעון הראשון של 2006).
חשבות  הגיעה   2005 בשנת   
 בתפקיד  לינות 
המשטרה בשיתוף את"ל/מח"א להסכם עם חברות 
משמעותי  לחיסכון  הביא  זה  הסכם  לינה.  לשירותי 

בהוצאות הלינות.

מחלקת שכר
מידי  וגמלאות  שכר  מחלקת  טיפלה   2005 במהלך 
 
מ בלמעלה  וגמלאות  שכר  תשלומי  בביצוע  חודש 
42,500 איש לפי הפרוט הר"מ: כ
 20,250 שוטרים, 
חיילי   6,000  
וכ ושאירים  גמלאים   14,000  
כ
 1,220  
ב המחלקה  טיפלה  זו  שנה  במהלך  חובה. 
מגויסים חדשים, ב
 665 שחרורים וב
 416 פורשים 

לגמלאות.

שינויי שכר
השוטרים  תגמול   
 ההתנתקות  בגין  תגמול   •
פעילות  ע"י מתן תוספת  שהשתתפו בהתנתקות 
נוסף של  זו ותשלום בגין מחזור  רמה א' בתקופה 

קייטנות.
לעובדי  במדינה  שנחתם  השכר  הסכם  הפעלת   •

מב"ן (עב"צים) במשטרת
ישראל.
עדכון שיעורי התמריצים לבד"א במקצועות המנהלה,   •
במסגרת ההשוואה לצה"ל והגדרת קריטריונים לקבלת 

תמריץ מובהק למקצועות אלה.
הופעה  תוספת  לתשלום  החישוב  בסיס  שינוי   •

למשפטנים.
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שינויים שנבעו מהתכנית הכלכלית
הגדלת הניכוי לשוטרים המבוטחים בפנסיה תקציבית   •

והעמדתו על 
 2% לחודש.
עובדת,  שאינה  בן/בת
זוג  בגין  זיכוי  נקודת  ביטול   •
כאשר בני
הזוג טרם הגיעו לגיל פרישה עפ"י חוק 

גיל פרישה.
הקדמת תשלום השליש הנותר מקצובת ההבראה   •

לשנת 2005.

רפורמה בשוק ההון
היערכות למשיכת קרן ההשתלמות תוך שבעה ימי   •

עבודה.
מקופות  הכספים  משיכת  כללי  לשינוי  היערכות   •

הגמל.
את  להעביר  לשוטרים  אפשרות  למתן  היערכות   •
לכל  המשטרתית  מהקרן  ההשתלמות  קרן  כספי 

קרן שיבחרו.

גמלאות
ביניים  שכר  דרגות  למתן  הפשרה  הסכם  הפעלת   •

לגמלאים בדומה לצה"ל.
השוואת קבצי המשטרה, המדינה וכוחות הביטחון   •

לעניין כפל גמלאות וקופה ציבורית.
פנסיה צוברת 
 קביעת נהלי עבודה לעניין הפנסיה   •

הצוברת בין אמ"ש לחשבות.

מחשוב ופיתוח
מחשוב פיצויי פיטורין 
 שתמ"ים, בקרי גבול.  •
המשך מיכון זכאויות שכר מול אמ"ש ומל"מ.  •

מיכון תוספת מפקד לוחם.  •
מיכון דו"ח תחזית עלייה בדרגה.  •

עדכון סמלי התמריצים.  •
אפיון מיכון תשלום טיסות תנאי שירות באמצעות   •

תלוש השכר.
אפיון מיכון מיסוי שכר לימוד לפורשים.  •

המשך פיתוח תכנית הפרישה.  •
אפיון פיתוח תשלום תוספת הקפאה בשכר באופן   •

אוטומטי.
אפיון פיתוח מול אמ"ש ומל"מ לחישוב שכר עובדי   •

קבלן (אזרחים) במל"מ.

תלוש  פרסום  לקידום  ואבטחה  מידע  צרכי  אפיון   •
השכר באינטרנט "תלוש חכם".

מידע והסברה
מידע  דפי  לשוטרים  הופצו   2005 שנת  במהלך   •
שינויים  במס
הכנסה,  זכויות  הבאים:  בנושאים 
במס
הכנסה, הרפורמה בשוק ההון, קופות הגמל, 

מעבר בין קרנות ההשתלמות.
נמשך פיתוח ערוץ האינטרנט לנושא מידע, טפסים,   •
 
מחשבונים, קבלת העתקי תלושי שכר, טפסים למס

הכנסה ופתיחת פורום שכר לשאלות שוטרים.
נמשכה ההסברה בנושאי שכר ביחידות המשטרה   •

בקורסים ובפורומים שונים.

מחלקת כספים
הפעילות  ניהול  על  מופקדת  הכספים  מחלקת 
אישור  ביצועה,כולל  ועל  המשטרה  של  הכספית 
הזמנות, התחייבויות וחוזים וביצוע תשלומים בהתאם 
הכללי,  החשב  והנחיות  התקציב  חוק  להוראות 
התחשבנות וגביית הכנסות ממקבלי שירותים, ניהול 
כספיים  דו"חות  והכנת  חשבונות  הנהלת  מערכת 

לגורמי פנים ולגורמי חוץ.

מחשוב ושיפור תהליכים
שירותים/ (מקבלי  לקוחות  עם  התחשבנות  מערכת   •
.1.1.2005 
טובין) הורחבה ושודרגה, והחלה לפעול ב

בשנת 2005 הושקעו מאמצים רבים לגביית חובות   •
מגורמי חוץ עבור שירותים, הניתנים ע"י המשטרה. 
לתשלומים,  גם  הורחב  מקוון  בתהליך  התשלום   •
את  והחליף  הכספים,  מחלקת  ע"י  המבוצעים 

ההמחאות הידניות.
החל פיתוח של העברת תשלומים לעיריות ולמועצות   •
מקומיות באמצעות אוצר השלטון המקומי בתהליך 
לקצר  במטרה  ממוכן,  באופן  קבצים  העברת  של 

את התהליך ולשפרו.
תעבורה  קנסות  לתשלום  החלופות  מגוון  הורחב   •
האינטרנט  באמצעות  לתשלום  ע"י מתן אפשרות 

ובאשראי.
קנסות  של  החשבונאית  הבקרה  מערך  שודרג   •

התעבורה.
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שינויים תקציביים ב� 2005
במהלך שנת 2005 טיפלה מחלקת הכספים בפתיחת 
סעיפים, באישורי הזמנות ובביצוע תשלומים בתוספות 

תקציביות כדלהלן:
370 מש"ח למבצע ההתנתקות.  •

(במימון  תנועה  ניידות  מאה  לרכישת  מש"ח   20  •
יחידה  להקמת  מש"ח   25.8 התחבורה),  משרד 

לאכיפת חוקי מקרקעין.
17 מש"ח להקמת יחידת המעברים.   •

25 מש"ח תוספת מיוחדת להחלפת כלי
רכב.  •
25 מש"ח להקמת זרוע שלישית ביאחב"ל.  •

7 מש"ח לתגבור מנהלת ההגירה 
 מתקן צוחר.   •

 
תוספת 24 תקני כ"א ו
 6 כלי
 רכב להוצל"פ   •
ע"ח הקרן.

כיסוי גירעונות בתקציב השכר והקניות.  •

הקמת יחידות חדשות במימון גורמי חוץ 
הוקמו יחידה למלחמה ברדיו פיראטי, יחידה לאבטחת 

אוניברסיטאות, משמרות זה"ב, רכבת קלה.

קיצוצים והעברות
לגג  המשטרה  תקציב  מגג  מש"ח   14.5 העברת 
רוחבי  קיצוץ  בתי
מעצר.  בנושא  שב"ס  תקציב 

בהיקף של כ
 27 מש"ח (2.9%).

סה"כפיתוחקניותגמלאותשכר

1,188,1521,198,932116,1275,980,515תקציב מעודכן

1,183,9611,154,104112,2135,928,040הוצאה בפועל


 יתרה 4584,19144,8283,91452,475

100.0199.6596.2696.6399.12אחוז ביצוע

תקציב המשטרה לשנת 2005
בשנת הכספים 2005 נוצל התקציב הישיר של המשטרה בסכומים ובשיעורים המפורטים להלן

(הסכומים באלפי שקלים)
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בשנת 2005 המשיכה מינהלת שיפור איכות השירות 
בפעילותה לקידום יעד המפכ"ל בנושא השירות לציבור. 
המנהלת פעלה להנעת האגפים והמחוזות, על
מנת 
לקדם את השירות לציבור, להטמיע את המודעות לו 

ולהקנות מיומנויות שירות לשוטרים ולמפקדים.

תחומי הפעילות
אמצעי  שיפור  השטח,  וליחידות  המטה  לאגפי  סיוע 
ההדרכה  העמקת  היחידות,  של  והבקרה  הפיקוח 
וההכשרה תוך תפקיד, פיתוח מודלים, שיקוף תמונת 
המצב למפקדים בעזרת סקרים, מיצוב נושא השירות 

באמצעות עידוד ותגמול, שיווק, פרסום והדרכה.

סקרים
המשטרה  משירותי  אזרחים  רצון  שביעות  סקר   •
אזרחים  רצון  שביעות  סקר  נערך   2005 בשנת 
משרותי המשטרה (15,750 נשאלים). הסקר בוצע 
בשלושה מועדים, והקיף את כל תחנות המשטרה 
תנועה.  יחידות   21 וכן  האופרטיביים  והמרחבים 
מהשירות  האזרחים  רצון  שביעות  נבדקה  בסקר 

שקיבלו משוטרים במש"ל, בסיור ובתנועה. 
יעד  להשגת  בסיס  מדד  יהוו   2005 סקר  תוצאות 

שיפור השירות בשנת 2006.
באינטרנט המשטרתי  אזרחים  רצון  סקר שביעות   •

(אינו מהווה מדגם מייצג).

הדרכה והטמעת נושא השירות ביחידות
המשטרה  במגזרי   2005 בשנת  פעל  משא"ב  צוות 

השונים. 
וימי עיון 
 לאנשי מב"ט באג"ת, לשוטרי  סדנאות   •
ת"א,  במנה"ג  ולשוטרים  לקצינים  באג"מ,  הוצל"פ 
ולמוקדנים  לקצינים  ת"א,  במחוז  ,שחף"  יח'  לאנשי 
העורף,  בפיקוד  ההתנתקות  למבצע  המידע  במרכז 
ולקצינים במש"ל, לנאמני שירות במחוזות  לחוקרים 
שירות  מדריכי  מרכז,  במחוז  וסמת"חים  (קצינים 

ממנה"ג וממלמ"ש).

מינהלת שיפור איכות השירות (משא"ב)

ערכות  אחת
עשרה  פותחו   
 הדרכה  ערכות   •
הוצל"פ, מח' מרו"מ, מח' פרט,  (מתנ"א,  הדרכה 
"שוטרים חסרי מוכוונות שירותית" מת. ב"ש, ראשי 
משמרות סיור ממחוז דרום, סיירי תחנת מסובים, 
ומוקדנים  "שחף", קצינים  יח'  סיירי  שוטרי מב"ט, 

(Help Desk 
במרכז המידע להתנתקות ושוטרי ה
הטמעה   •

במלמ"ש 
 הטמעת פרמטרים של שירות להערכה 
תרגיל  בכל  המגזריים.  והשרוולים  הקורסים  בכל 
 
שמבוצע ע"י החניכים נבחן נושא השירות (6% 
במרחב"  שירות  "תרגיל  בתרגילים).  מהציון   20%
השירות  איכות  בחינת   
 קצינים  קורס  במסגרת 
ומתן המלצות לשיפור בימ"ר ובתחנות מרחב גליל.

 
 פו"מ  חוץ" במסגרת  שירות  "תרגיל   
 במכללה 
בניית כלי למפקד להערכת נושא השירות ביחידתו, 

שיאפשר תיקון ושיפור בזמן אמת. 
סמלים  מ"כים  צוערים,  של  בקורסים   
 במג"ב 
מתקדמים וטירונים (מרכיב השירות הינו חלק מציון 

תיק חניך).
הדרכה 
 בוצעו הדרכות לקורסי מש"קים באק"מ,   •

למתגייסים ולקציני נפגעי תאונות
דרכים באק"מ.
חוצה  כנושא  הוכנס  השירות  תחום   
 ידע  מבחני   •
לקראת  כהכנה  לשטח  הופץ  החומר  ארגון, 
המבחנים (לומדה, ערכת הדרכה וחוברת עבודה), 
הוכן לקט "דגשים עיקריים למבחן" והודרכו קצינים, 
שתפקידם להעביר את הנושא בפני כלל השוטרים 

לקראת המבחן.
פותחו  ושירות",  "שיטור  לומדת  פותחה   
 פיתוח   •
תבחיני להערכת שירות ושודרג טופס שביעות רצון 

אזרחים משירותי משטרה.

בקרה והנחיה
ובקרה  הנחייה  חוליית   
 בתחנת משטרה  בקרות   •
והנחתה  השירות,  איכות  לבדיקת  בקרות  ביצעה 
את יחידות השטח בדבר פעילויות לשיפור השירות 
הבקרות  רצון.  שביעות  לסקר  נתונים  ולאיסוף 
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הובילו לפיתוח "ערכת טיפים". במהלך 2005 נערכו 
שבמהלכם  מקצועיים,  וביקורים  בקרות  שלושים 
נושא  בהטמעת  הפיקוד  מדיניות  יישום  נבדק 
השירות לצד בדיקת תשתיות והפנמת הנושא ע"י 
השוטרים. הבקרות נערכו ביוזמת משא"ב, במסגרת 

יב"ק ובמסגרת בקרות פתע של ר' אמ"ט.
מתנדבי בקרה 
 נמשכה ההכשרה למתנדבי בקרה   •
חדשים. נערכו כינוסים וימי עיון למתנדבי בקרה (כינוס 

ארצי באת"ן, כינוס מתנדבי בקרה מחוז דרום).

צוותי שיפור שירות
שירות  שיפור  צוותי  עשרים  הדרכת  כלל  התהליך   •
צוותי  תחרות  ארגון  והנחייתם,  במשטרת
ישראל 
שיפור שירות במשטרת
ישראל וכן הכנת הצוותים 

הזוכים לתחרות הלאומית לצוותי שיפור השירות.
הראשון  במקום  זכה  ומק"ש  לכיש  מרחב  צוות   •
בניהול  השירות  שיפור  לצוותי  הלאומית  בתחרות 

במעמד  פרס  ויקבל  לאיכות,  הישראלי  האיגוד 
נשיא המדינה.

שיווק והסברה
"ערכת  של  דיסקים  וחמישים  מאה  הופקו   •
אלפי  למפקדים",  שירות  "אוגדני  מאה  טיפים", 
שפות)  (בשלוש  תאונות
דרכים  לנפגעי  עלונים 
דוברות  (בשיתוף  בבתי
חולים  המאושפזים 
את"ן ומשרד הבריאות) ופורסמו כתבות בביטאון 

"קוראים 100".
קודמת,  להפקה  בהמשך   
 סמוי"  "לקוח  סרט   •
הוחלט במשא"ב להפיק סרט נוסף "לקוח סמוי", 
באורך  (סרט,  התחנה.  לרמת  בדגש  הפעם  אך 
כעשרים דקות, הוצג בפני המפכ"ל, בפני הספ"כ 

הארצי ובכינוס ממ"רים/מת"חים).
מידע ואינטרנט 
 עדכון שוטף של מאגר המידע   •

בנושא משא"ב במערכת איל"ת.

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

מענה ספציפי לשאלות נקודתיות המובאות לפתחו.
שנת 2005 עמדה בסימן מבצע ההתנתקות. הייעוץ 
המשפטי נטל חלק בקידום החקיקה בנושא, בכתיבת 
ובמתן  בו  הקשורים  שונים  בנושאים  והנחיות  נהלים 
היתר,  בין  התאפיינו,  בנושא  הפעילות  דעת.  חוות 
הפרקליטות  עם  צה"ל,  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף 
המשלפי"ם  ועם  המדינה  פרקליטות  הצבאית,עם 

המשטרתיים.
בנוסף, נערכה בחינה מתמדת של הבסיס המשפטי 
ובחינת סבירות השימוש  לביצוע פעולות משטרתית 
במסגרת  המשטרתית  הפעולה  חוקיות  בסמכות 
שוטפים,  במקרים  עיון  עבודה,  צוותי  מטות,  דיוני 

ליווי פרויקטים משטרתיים, תגובות לעתירות לבג"צ 
עבודת  ליווי  אזרחים,  פניות  מנהליים,  ולבתי
דין 
אחרים  ציבוריים  או  ממשלתיים  גורמים  וכן  הכנסת 

בהתייחסותם למשטרה.
בשלב  משטרתיות  התקשרויות  לוו   2005 בשנת 
המסמכים  וניסוח  הסכמים  כריתת  המכרז, 
משפטי  טיפול  ובוצע  בהם,  הכרוכים  המשפטיים 
לבג"צ  ובעתירות  לבתי
משפט  שהוגשו  בתביעות, 
כן,  כמו  משטרת
ישראל.  נגד  מנהליים  ולבתי
דין 
משרדיים  ובין  יחידתיים  בין  בצוותים  השתתפות 
לקראת  בהליכים  המשטרה  ייצוג  שונות,  ובוועדות 
הנוגעים  חוק  ותזכירי  חוק  טיוטות  ניסוח  חקיקה, 
המשטרה  פקודות  בכתיבת  השתתפות  למשטרה, 
ונהלי המשטרה תוך שימת דגש להיבטים החוקיים, 
שותפות בהליכים פנים משטרתיים לשקילת צעדים 
מנהליים נגד שוטרים וייעוץ כללי למפכ"ל בתחום זה.

ייעוץ משפטי
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עתירות לבג"ץ ולבתי�דין מנהליים
במהלך השנה טופלו 229 עתירות שהוגשו לבג"ץ ולבתי 
המשטרה  לפעילות  המתייחסות  מנהליים,  משפט 

ולאנשיה.
 
עתירות מיוחדות הראויות לציון 
 חוקיות חוק פינוי
נוספות הקשורות להליך ההתנתקות  ועתירות  פיצוי 
כגון עצירת אוטובוסים בדרך לעצרות ולהפגנות בדרום 
הארץ, הפעלת חיילי צה"ל במשימות שיטור, סגירת 
שטחים, פיטורי שוטרים והשעיית שוטרים, שהואשמו 
גיל  ההתנתקות,  נגד  הפגנות  במסגרת  באלימות 
מעמד  מתן  משפחות,  איחוד  מהמשטרה,  פרישה 
הוצאות  תשלום  השתת  בנושא  עתירה  לסייענים, 

שיטור על מארגני אירועים ציבוריים.

חקיקה וחקיקת משנה
וחמישים  בכמאה  חלק  נטל  המשפטי  הייעוץ  מערך 
דיונים שונים לקראת מהלכי חקיקה (חקיקה ראשית 
משטרתית.  לפעילות  הקשורים  משנה),  וחקיקת 
בוועדות  המשפטים,  במשרד  התקיימו  אלו  דיונים 
שרים לחקיקה, בוועדות הכנסת, בוועדות בינמשרדיות 
הצעות  נדונו  היתר,  בין  שונות.  משרדיות  ובוועדות 
חוק  הבאים:  בתחומים  החוק/החוקים/התקנות 
משטרה,  כתחנות  בתי
סוהר  הכרזת  פיצוי,   
פינוי
כללי הפרדת קטינים בגירים כהכנה להתנתקות, דיוני 
ועדת חוקה בכנסת בנושא "חוקה בהסכמה", חקיקת 
משנה לפי חוק איסור מימון טירור וחוק איסור הלבנת 
הון, תיקון לחוק השימוש בהיפנוזה, חיסיון בתחקירים, 
עם  לאנשים  והתאמה  (העדה  חקירה  הליכי  חוק 
מוגבלויות שכליות או נפשיות), הגנה על הציבור מפני 
עברייני מין, חיפוש בגוף החשוד 
 D.N.A., ועדת נאור 
לעניין סדר הדין הפלילי, מחקרי תקשורת, עיקול כספי 
חוק המשטרה  בשכר,  שוטרים  העסקת  מדינה,  עדי 

החדש, תיקון פקודת המשטרה לעניין אסון המוני.

נהלים וליווי משפטי של תהליכים 
הייעוץ המשפטי נוטל חלק בגיבוש נהלים משטרתיים 
ומלווה באופן צמוד הליכים, שהתרחשו במשך השנה 
ובהם שינוי נוהל הוועדה לסיוע משפטי, הקמת יחידת 
של  הדיווח  כללי  בחינת  המברקות,  ביטול  אתג"ר, 
מח"ש למשטרה, העברת משימת ליווי עצורים לשב"ס, 

העצמת  שב"ס,  לאחריות  קישון  בית
מעצר  העברת 
בכתיבת  ואינטנסיבית  פעילה  השתתפות  התחנה, 
הנהלים המתייחסים להתנתקות 
 שימוש באמצעים, 
מניעת  סגור,  לשטח  ח"כים  כניסת  שטחים,  סגירת 

הגעת אוטובוסים, שינוי בנהלי פתיחה באש.

הסכמים ומכרזים
של  המכרזים  בוועדת  קבוע  נציג  המשפטי  לייעוץ 
סיוע  ומתן  זו  השתתפות  עם  בבד  בד  המשטרה. 
כריתת  לרבות הליכי מו"מ לקראת  בניסוח מכרזים, 
הסכמים, הוכנו חוזים ולוו מכרזים בנושאים הבאים: 
ביטוח שיניים, נופש משפחות, אחזקה וניקיון מרחב 
חוף, פנימיות משטרה, אבטחת מוסדות חינוך, ,אור 
לאת"ן,  ניידים  מסופונים  טיס,  כלי  אחזקת  ירוק", 
מערכת  הסבת  קידמה,  מחלף  ארכיונים,  סריקת 
סאפיאנס, מספר מניב, אבטחת הר
הבית, אבטחת 
מתקנים, מערכת הקלטה למוקדים, תוכנות למחשב 
שיווק  אישי, רשת  וציוד  כלים שלובים, מדים  מרכזי, 
מ"מ,   9 תחמושת  הפגנות,  לפיזור  אמצעים  מזון, 

ניסוי באקדחים, מטווח נייד ליחידה.

תביעות נזיקין
ממוחשבת  מערכת  הושקה   2005 שנת  במהלך 
כלי  המשמשת  מערכת   
 נזיקין  בתביעות  לטיפול 
רב ערך לניהול שוטף של ניהול התביעות וכלי ניהולי 
התפלגות  (כגון   שונים  בחתכים  דו"חות  להפקת 
תביעות לפי יחידות שונות, סוגי עילות תביעה, סכומים 
ודרישות  אזרחיות  תביעות   482 טופלו  ששולמו). 
אוקטובר  לאירועי  הקשורות  תביעות  ובהן  לפיצוי, 
בילוי במגרשי  כדי  גוף תוך  נזקי  בגין  2000, תביעות 
נזיקים הקשורים למבצע ההתנתקות  כדורגל, תיקי 


 סגירת שטחים, נזקי גוף במסגרת הפגנה. 

אמצעי משמעת מנהליים
תיקים,  של  רבות  בעשרות  טיפלה  היועמ"ש  לשכת 
יש  שאותם  המנהליים,  הצעדים  בבחינת  שעסקו 
לנקוט ביחס לשוטרים שנחקרו ו/או הועמדו לדין ו/או 
היתר,  בין  בביד"מ.  או  פלילי  בבית
משפט  הורשעו 
ההתנתקות  מבצע  עקב  פקודה  סירוב  נושאי  טופלו 

ושימוש באלימות נגד מפגינים.
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חוות דעת והשתתפות בצוותים ובוועדות
במהלך השנה ניתנו מאות חוות דעת, בכתב ובע"פ, 
ליחידות המשטרה בכל הרמות ולגורמי חוץ, שנדרשו 
כן,  למענה בסוגיות שונות הקשורות למשטרה. כמו 
השתתפו אנשי הייעוץ המשפטי בצוותי עבודה רבים 
תכנית  מדינה,  עדי  בנושאי  טיפול  היתר,  בין  ובהם, 
ממוגנים  כלי
רכב  סתר,  האזנות  עדים,  להגנת 
לגורמי פשע, בחינת  לעבריינים, מאבטחים חמושים 
הרשות  תושבי  של  לארץ  לכניסה  קריטריונים 
פלסטינאית, ועדת שרים לאלימות, תמלול הקלטות 
מאבק  למשטרה,  שח"מ  תקני  תוספת  חקירה, 
באלימות, תרומות למשרדי ממשלה, הרחבת שטח 
אחריות מחוז ירושלים, צוות מול הנהלת בתי
 משפט 
בתי
משפט  מיקום   
 ההתנתקות  למבצע  בנוגע 

וסמכותם, קבלת תרומות, צדק מאחה, פיצוי בגין 
ועדה  מקומי,  ושלטון  משטרה  אישי,  לרכוש  נזק 
לבדיקת סמכות בית
הדין לעבודה לדון בתביעות 

שוטרים בנושאי יחסי עבודה.

סיוע משפטי
לסיוע  בקשות   132
ב טיפלה  היועמ"ש  לשכת 
במסגרת  לדין  הובאו  אשר  שוטרים,  של  משפטי 
בקשות  עשרות  טופלו  כן,  כמו  תפקידם.  מילוי 
בגין  לדין  המובאים  שוטרים,  של  משפטי  לסיוע 
 2005 משנת  בתאונות
דרכים.  מוערבותם 
המשטרה מקבלת סיוע משפטי מחברת "ענבל", 
לאחר כתיבת נוהל חדש, וקבלת אישור היוע"מש 

לממשלה לנוהל זה

היחידה לתלונות הציבור במטה הארצי פועלת כיחידת 
מטה, האחראית על מערך של קציני תלונות הציבור. 
חשיבות  בעלות  תלונות  בבירור  עוסקת  היחידה 
ציבורית, בתלונות נגד קצינים בכירים וכן בתלונות על 
מעצר שווא. בנוסף, משמשת היחידה כסמכות ערר 

על החלטות שהתקבלו ברמת השטח. 
עבור  עדכנית  מצב  תמונת  במתן  מסייעת  היחידה 
פיקוד המשטרה, באשר להתנהגות שוטרים ותפקוד 
היחידות. היחידה מקבלת תלונות מאזרחים, מנתבת 

אותן ליחידות השטח ועוקבת אחר המענה לפונים.
שהוטלו  נושאים  במספר  היחידה  עוסקת  כן,  כמו 
עליה, ואשר אינם נוגעים לתחום תלונות הציבור, כפי 

שיפורט להלן.

תלונות ופניות מהציבור
בשנת 2005 התקבלו ביחידה 1,497 תלונות מהציבור, 
שהינן  מהציבור,  פניות   1,178 ביחידה  התקבלו  וכן 
כולו.  במערך  שהתקבלו  הפניות  כל  מסך  חלק  רק 
לטיפול קציני תלונות הציבור,  והופצו  סווגו  התלונות 

היחידה לתלונות הציבור (ית"ץ)

והפניות סווגו והופצו לטיפול הגורמים המקצועיים.
מתוך 1,497 תיקי בירור, נפתחו 654 תיקים בגין אופן 
ביצוע תפקיד ו
843 תיקים בגין התנהגות לא נאותה. 
מוצדקות.  נמצאו  שהתבררו  מהתלונות   20.8%
בלתי  נמצאו   27.5% מוצדקות.  בלתי  נמצאו   24%
מוכחות, 4.1% לא בוררו עד תום (בשל חוסר שת"פ 
נגנזו   13.8%
ו בטיפול,  עדיין   9.9% המתלונן),  מצד 

מהסיבה "אחר".

עררים
על  שהוגשו  עררים,   30 ביחידה  טופלו   2005 בשנת 
החלטות קציני מערך תלונות הציבור. בתחום העררים 

חלה ירידה של 58% לעומת שנת 2004.

שאילתות והצעות דחופות
הטיפול  את  מרכזת  הציבור  לתלונות  היחידה 
בשאילתות ובהצעות דחופות, המוגשות בכנסת לשר 

לבטחון הפנים.
 186 היחידה  על
ידי  טופלו   2005 שנת  במהלך 
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הצעות   87  
ב היחידה  טיפלה  כן  כמו  שאילתות. 
דחופות לסדר. השאילתות היו בעיקר בנושאי חקירות, 

מבצעים ומודיעין.

מסירת פרטים אישיים של שוטרים
תפקיד נוסף, שהוטל על היחידה לתלונות הציבור, הוא 
מסירת פרטים אישיים של שוטרים בפועל, בהתאם 
לבקשות מן הציבור, על
פי הנהלים שנקבעו בנושא 

זה. נושא זה אינו ממוחשב, ואין נתונים בנושא.

בקרות
אצל  בשטח,  בקרות  שמונה  נערכו   2005 בשנת 
הקת"צים המרחביים. מטרת הבקרה היא פיקוח על 
הציבור  תלונות  קציני  של  השוטפת  העבודה  מהלך 

ולשם הנחייתם. בגין כל בקרה הופק דו"ח מסכם.

העשרה
בנושאים  והקבת"צים,  הקת"צים  לכל  עיון  יום  התקיים 
לכל  סדנא  התקיימה  השוטפת.  לעבודה  הנוגעים  שונים, 

הקת"צים והקבת"צים בנושא הגישור במשטרת
ישראל.

גישור
בשנת  שפעלה  הפיילוט,  תכנית  הצלחת  בעקבות 
2004, יושמה מתחילת 2005 התכנית לגישור תלונות 

ציבור נגד שוטרים בכל מערך תלונות הציבור.
בשנת 2005 גושרו במסגרת התכנית מעל 75 תלונות. 
הוכיחה  אשר  מקצועית,  בהערכה  לוותה  התכנית 
את הצלחתה, במיוחד בתלונות בעניין התנהגות לא 

נאותה של שוטרים.

חופש המידע
חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, מיושם במשטרה 

מאז נכנס לתוקפו במאי 1999.
העבודה מתבצעת בעזרת מערכת ממוחשבת, המאפשרת 
מעקב אחר לוחות הזמנים הנוקשים, הקבועים בחוק 
בתחום  בעיקר  הם  הבקשות  נושאי  המידע.  חופש 
החקירות והפשיעה (נתונים סטטיסטיים), במדיניות 

אכיפה, בנושאי תנועה ובמשאבי אנוש.

בקשות למידע
לקבלת  בקשות   591 התקבלו   2005 שנת  במהלך 

מידע, מתוכן טופלו 312 בקשות.
187 בקשות נענו בחיוב, 22 בקשות נענו באופן חלקי 
ו
103 בקשות סורבו. יתר הבקשות לא טופלו בעיקר 

בשל אי תשלום האגרה ע"י המבקש.
בשנת 2005 חלה עלייה של 122.2% במספר הבקשות 
למידע שהתקבלו, ועלייה של 132.8% במספר הבקשות 

שטופלו.

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

בסיס העילות כדלהלן:
הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים  ס' 8 (1) 

בלתי סבירה
המידע אינו ברשותנו ס' 8 (3) 

מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות ס' 9 (א) (3) 
הגופים  על  יחולו  לא  חוק  הוראות  ס' 14 (א) (9) 

שלהלן:
מערכי המודיעין והחקירות של משטרת
ישראל

מידע אשר עלול לשבש את התפקיד  ס ' 9 (ב) (1) 
התקין של הרשות

הנמצאות   מדיניות  אודות  על  מידע  ס' 9 (ב) (2) 
בשלבי עיצוב

מידע בדבר דיונים פנימיים ס' 9 (ב) (4) 
מידע שאין לגלותו עפ"י כל דין ס' 9 (א) (4) 
מידע על אודות שיטות עבודה  ס' 9 (ב) (8) 

ונהלים, אשר עלולים לגרום לפגיעה   
בפעולות האכיפה.

משך הטיפול
בחוק)  (כפי שנקבע  יום   30 תוך  נענו  בקשות   201
(65%), 59 בקשות נענו תוך 60 יום (19%), 15 בקשות 
יום (4%), ו
37 בקשות חרגו מהזמן  נענו תוך 120 

.(12%)

עתירות 
במהלך שנת 2005 לא הוגשו עתירות כנגד הממונה 

על חופש המידע במשטרה.
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בקשרים 5 חדשות  במגמות  התאפיינה   2005 שנת 

מחו"ל.  חוק  אכיפת  גופי  עם  משטרת
ישראל  של 
לאחר שנים, שבהן משטרות מרחבי העולם התעניינו  
הנוגע  בכל  ביכולת המקצועית של משטרת
ישראל 
לטיפול באירועי טירור, חזרה בשנת 2005 ההתעניינות 

בנושאי משטרה קלאסיים. 
עבודת היחידה לקשרי חוץ, כמו שאר יחידות המשטרה, 
הושפעה ממבצע ההתנתקות. בשלב ההכנות למבצע  
נרכשו סוסים וכלבים רבים בחו"ל וטייסי היחידה האווירית 

שמשטרת מכיוון   .ATA
ה בסיוע  בארה"ב  התאמנו 

חודש  במהלך  מחו"ל  אורחים  לקבל  מיעטה  ישראל 
נובמבר.  חודש  במהלך  רבים  ביקורים  נערכו  אוגוסט, 
אוגוסט  לחודש  מתוכננות  שהיו  לחו"ל  נסיעות  כן,  כמו 
נדחו או בוטלו. למרות הצלחת המשטרה בתכנון מבצע 

היחידה לקשרי חוץ (קש"ח)

גילו המשטרות השונות עניין  ובביצועו, לא  ההתנתקות 
בפעילותה זו.

ביקורים
ביקור סגן מפקד המשטרה החמושה בסין ופמלייתו   •
(הגוף האחראי על אבטחת האולימפיאדה) 
  הביקור 

התמקד בנושאי הלוחמה בטירור.
ביקור מפכ"ל איטליה בליווי תזמורת משטרת איטליה   •

 במהלך הביקור התקיים קונצרט משותף לתזמורות 
משטרת
ישראל ולתזמורת משטרת איטליה לזכר חסיד 

אומות עולם ג'ובני פלטוצ'י (שוטר משטרת איטליה).
ביקור משלחות מפכ"לים וראשי ארגוני אכיפת חוק   •

מארה"ב.
משלחות בראשות מפכ"ל שהגיעו לישראל במהלך   •

תיאום ביקורים במשטרת�ישראל וליווי המשלחות
בשנת 2005 המשיכה מגמת העלייה  במספר ימי הביקורים במשטרת
ישראל 
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השנה: סין, איטליה, בהאמס, אסטוניה, סרילנקה, 
קפריסין, סרביה, מדינת ויקטוריה/אוסטרליה, סנגל, 

דנמרק, אנגליה/לונדון

סיורים לימודיים 
משלחת בראשות מפקד מג"ב לרומניה  •

משלחת בראשות ר' מז"פ לארה"ב (ג'ורג'יה)  •
רמ"ח מבצעים לצרפת ולהולנד  •

משלחת בראשות המפכ"ל לירדן  •
משלחת בראשות המפכ"ל לגרמניה ולספרד  •

משלחת בראשות ר' מז"פ לטיוואן  •
והמפכ"ל  הפנים  לבטחון  השר  בראשות  משלחת   •

לצרפת

משלחת בראשות ר' אג"מ לסין  •
קורס חבלה בסיסי בסינגפור ( במסגרת שת"פ בין   •

משטרת
ישראל ופקע"ר סינגפור) 
בקנדה  בארה"ב,  לימודי  לסיור  משלחות  שתי   •
ובסינגפור (בנושא שירות לציבור) 
 חברי המשלחת  
השירות  ממנהלת  נציגים  מת"חים,  ממ"רים,  היו 

ומאמ"ש.

נסיעות
השוטרים  במספר  לעלייה  חלה   2005 שנת  במהלך 
שנסעו לחו"ל לעומת קיצוץ נוסף בתקציב ההשתלמויות. 
לכינוסים  הוזמנו מרצים ממשטרת
ישראל  גם השנה 

ולהשתלמויות בחו"ל במימון הגורם המזמין. 

מספר הנוסעים שנה
סה"כ

מס' הנוסעים 
במימון מ"י

אחוז הנוסעים 
במימון מ"י

מס' הנוסעים 
במימון חוץ

אחוז הנוסעים 
במימון חוץ

2001194

2002169

200327311743%15657%

200435811733%24167%

200539011228.7%27871.3%
 

* מספר הנוסעים כולל את הנסיעות לרכישת בעלי
חיים ולאימון טייסים  (בתקציב נפרד מתקציב ההשתלמויות).

תקציב ההשתלמויות
אחוז השינויתקציב ב�$שנה

2001300,000

2002235,00022%


2003154,00034.5%


2004116,00024.6%


200597,00016.4%


2006*104,3487.6%+

* בנוסף לתקציב זה הוקצע בנפרד תקציב לנושא שירות לציבור ותקציב למשלחות "מצעד החיים" לפולין .
* תקציב ההשתלמויות בשנת 2005 היה מצומצם מאוד, והנסיעות נקבעו רק עפ"י ההכרח.   
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בשנת העבודה 2005 ערכה מחלקת בטיחות פעילות 5

משותפת עם מחלקת הבטיחות בצה"ל בכל הקשור 
תהליך  ההתקיים  במסגרתה  ההתנתקות.  למבצע 
ניהול סיכונים, והופקו חוברות מידע על זיהוי סיכונים 
במקביל  השונים.  במעגלים  הכוחות  בעבודת  צפויים 
בטיחות  מחלקת  השתתפה  צה"ל,  עם  לפעילות 
המשטרתיים  המשל"פים  שני  של  האימון  בתהליך 
ובצאלים,  בצריפין  שנערכו  האימונים,  שהוקמו. 
ובשימוש  לישוב  בכניסה  ואימונים  פרט  אימון  כללו 
וכד')  מכולות  מנופים,  (סולמות,  שונים  באמצעים 

לעליה על הגגות. בנוסף, נערך תרגיל מסכם.
בשנת העבודה 2005 נמשכו פעולות מניעה ופעולות 

תגובה מונעת.

בקרות ביחידות
בוצעו חמש בקרות בשילוב יב"ק במחוז ש"י, בתחנת 

עירון, במטה מג"ב, במחוז מרכז ובמרחב ירקון.

ביקורי תמיכה
בתחנת  והדרכה  תמיכה  ביקורי  שמונה  בוצעו 

מחלקת בטיחות
בתחנת  חדרה,  בתחנת  עירון,  בתחנת  דימונה, 
עפולה, ביאל"כ, ביפת"ח, במרחב מוריה ובתחנת 

אשקלון.

פעילויות הדרכה והסברה
בשנת 2005 התקיימו שני קורסים לקציני בטיחות, 

קורס אחד לנאמני בטיחות ושני כינוסי בטיחות.
בוצעו חמישה סקרי סיכונים.

נהיגה מתקדמת 
 הוכשרו 420 שוטרים בנהיגה 
מתקדמת בכלי
רכב, 144 רוכבי אופנועים הוכשרו 
שוטרים   1,200 באופנועים,  מתקדמת  בנהיגה 
הוכשרו  שוטרים   400 חורף,  לנהיגת  הוכשרו 
השתתפו  אופנוע  רוכבי   200 החלקה,  במגרש 
בכינוס, בעקבות תאונת אופנוע שבה נהרג לוחם 

יס"מ ממחוז צפון.

תאונות דרכים בכלי�רכב משטרתיים 

בתאונות ירידה  נרשמה   2005 העבודה  בשנת 

דרכים בכלי
רכב משטרתיים. 
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ביקורות   117 הביקורת  יחידת  ערכה   2005 בשנת 
(82 ביקורות חיצוניות ו
 35 ביקורות פנימיות, מתוכן 
13 ביקורות נערכו על
פי תכנית הביקורות של שנת 

2004 והסתיימו במהלך השנה.
במסגרת הביקורות היחידתיות נכללו בנוסף למחוזות 

גם מג"ב ואת"ן.
היתר,בעניינם  בין  נערכו,  הנושאיות  הביקורות   •
דו"חות  אישי,  מיגון  המשל"טים,  הפעלת  של 
תנועה פנימיים, תקופת השירות והניסיון, בטיחות 
והנהלים  הפקודות  ומערך  משטרתיים  כלי
רכב 
על  דו"חות  הופצו  השנה  במשטרת
ישראל. 
ביניהן  הנושאיות שהחלו בשנת 2004,  הביקורות 

משטרת של  סיוע  ולמודיעין,  לחקירות  הוצאות 
מתקני  בתי
משפט,  של  צווים  בביצוע  ישראל 
וניהול  סמויים  חקירה  ומתקני  גלויים  חקירה 

פרויקטים במנ"ט.
משרד  של  הרכב  אגף  באמצעות  בוצעה  השנה   •
בטיחות  לבדיקת  ניידות  (המפעיל  התחבורה 

כלי בטיחות  בנושא  ביקורת  בדרכים)  כלי
רכב 
תנועה  דו"חות  בנושא  בביקורת  רכב משטרתיים. 
ממד"ה  ע"י  שנערך  עמדות,  סקר  שולב  פנימיים 

ביוזמת יחידת הביקורת. ביקורות הפתע במתכונת 
השנה,  גם  נמשכו   ,2003 בשנת  שהחלו  מטא"ר, 
אולם בגלל מבצע ההתנתקות התקיימו רק ארבע 

ביקורות מסוג זה.
שלוש  לבצע  הביקורת  יחידת  על  הוטל  השנה   •
בנושא  הייתה  שבהן  המרכזית  מיוחדות.  ביקורות 
ההתנתקות.  למבצע  משטרת
ישראל  היערכות 
שבשימוש  בטפסים  עסקו  האחרות  הביקורות 
נקבעו  בנוסף,  הציבור.  ובפניות  משטרת
ישראל 
שתי ביקורות מעקב (על ביקורת יב"ק משנת 2004 
בנושא ההתאמה בין ההצבה לתקינה ועל ביקורת 

במשטרת סתר  האזנות  בנושא  המדינה  מבקר 

ישראל, שפורסמה בדו"ח 54 ב' בשנת 2004)
יחידת  המשיכה  המקצועית  ההנחיה  בתחום   •
הביקורת ביוזמותיה, שהחלו בשנת 2003. במסגרת 
הביקורת  לקציני  השתלמויות  שתי  התקיימו  זו 
הפנימית במשטרת
ישראל. בנוסף, התכנס מעת 
מקצועיים.  למפגשים  הביקורת  קציני  פורום  לעת 
התמסדו  לקצינים  השונים  בקורסים  ההדרכות 
בביצוע  תרגילים  גם  התקיימו  השנה  והתפתחו. 

בקרה לקורס קצינים מתקדם במגזרים השונים.

יחידת הביקורת (יב"ק)
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מינהלת ההגירה
של  פעילותה  אפקטיביות  בטוי  לידי  באה   2005 בשנת 
תופעת  במיגור  הקודמות  בשנים  ההגירה  מינהלת 
 9,556 נעצרו   2005 בשנת  חוקיים.  הבלתי  השוהים 
הורחקו  מהם  במשמורת.  והושמו  חוקיים  בלתי  שוהים 
7,235, ונוידו 1,808. בשל פעילות ההרתעה כלפי שוהים 
 14,331 מרצון  עזבו  מעסיקיהם,  וכלפי  חוקיים  בלתי 
 2005 בשנת  סה"כ  הארץ.  את  חוקיים  בלתי  שוהים 

.23,274
צומצם מספר השוהים הבלתי חוקיים ב
ומשרד  הפנים  משרד  בשיתוף  ההגירה  מנהלת   •
 1,787 מעסיקים.   25,049 השנה  בדקו  התמ"ת 

תיקים נפתחו בגין העסקה שלא כדין.
מודיעינית,  ידיעות   6,947 התקבלו   2005 בשנת   •
 57% כדין.  שלא  שוהים   5,489 למעצר  שהביאו 

מהמעצרים בוצעו עפ"י ידיעות מודיעינית.
 133 הוגשו  חקירה,  תיקי   2,357 נפתחו  זו  בשנה   •
כתבי אישום ו
34 ישראלים נעצרו עד תום ההליכים. 

450 אש"ח הוטלו כקנסות בתיקים פלילים.
עקרוניות   עתירות  וטופלו  עתירות,   1,920 הוגשו   •

בנושאים הבאים:
הרחקת  קטינים,  חוקיים  בלתי  שוהים  מעצר 
עובדים  לילדי  מעמד  מתן  מצרים,  דרך  מסתננים 

זרים, חוק הכניסה לישראל.

תחומי טיפול

חברות כוח אדם
אדם  כוח  חברות   198 נחקרו   2005 שנת  במהלך 
אדם  כוח  חברות  כנגד  אישום  כתבי   39 והוגשו 
בחשדות, שעניינם הבאתם לארץ במרמה של עובדים 

מחו"ל. במרמה לארץ.

"ישראל פילפינים"
חקירה זו עסקה בהבאתם ארצה במרמה של מהגרי 
בפועל  שיועסקו  בלי  הסיעוד,  בתחום  רבים  עבודה 
אצל מעסיקם הרשמי. בעל הלשכה הנדונה חשוד, כי 
הביא במרמה תוך גביית סכומי כסף ניכרים עובדים 
זרים רבים מנפאל. בפועל לא העסיקם, והשליכם ללא 

תיקי  בתל
אביב.  לדירה  לבעיותיהם  התייחסות  כל 
לצורך  לתביעות  הועברו  (שמונהבמספר)  החקירה 

הגשת כתבי אישום . 

אלי מנדלאווי 
בעל החברה הנדונה נחקר בחשד, כי הביא ארצה יחד 
עובדים מחו"ל  סיעודי מספר  בנו של בעל היתר  עם 

תוך הצהרות כזב ומרמה במשרד הפנים .
קיבל מבעל  כי  הודה בחקירתו,  בעל ההיתר  בנו של 
עבור  שקלים  מאות  של  תשלום  האדם  כוח  חברת 
העבודה  מהגרי  של  ארצה  בהבאתם  פעולה  שיתוף 
חמישה  החקירה,  תיקי  אביו.  ע"ש  פיקטיבי  באופן 
במספר, הועברו לתביעות לצורך הגשת כתבי אישום 

זיוף
עניינו  אשר  ארצי,  צוות  הוקם   2005 שנת  במהלך 
להבאתם  הנוגעות  זיוף,  בעבירות  ממוקד  טיפול 
ארצה של עובדים מחו"ל ולשהייתם בתחומי ישראל. 
בשלהי שנת 2005 נחשף מזייף מסמכים, אשר זייף 
זהות,  ותעודות  דרכונים  לידה,  תעודות  בשיטתיות 
באמצעותם הכניס ארצה עובדים מחו"ל. ככל הנראה, 
נכנסו ארצה בשיטה זו מאות עובדים. כל אחד מהם 
ותעודת  מזויף  דרכון  תמורת  דולר   4,000  
כ שילם 

זהות מזויפת.
במהלך שנה זו נחקרו והובאו לדין חברות ומעסיקים, 
אשר קיבלו היתרים להבאת עובדים  מחו"ל לעבודות 
מסוימות, אך בפועל הועסקו בעבודות אחרות.במרמה 

ארצה.

"מפעל תדהר" 
הובאו  אשר  עובדים,  כי  בחשד,  עסק  זה  חקירה  תיק 
ארצה בתוקף היתר תעשייה של המפעל, הועסקו בפועל 

בעבודות כלליות במפעל, בשונה מייעודם המקורי.
מחומר הראיות עלה, כי החשודים היו שותפים להגשת 
בקשה שקרית להקצאת עובדים בתחום התעשייה, 
כאשר בפועל לא תאמו את צרכי החברה . הוגש כתב 

אישום ע"י לשכת התביעות .
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"קריב � אלקטרה"
וסיומו   2004  
 ב  תחילתו  אשר  זה,  חקירה  תיק 
החברה  כי  בחשד,  עסק   ,2005 שנת  בתחילת 
הגישה בקשה כוזבת למשרד התמ"ת לשם קבלת 
התעשייה  בתחום  עבודה  מהגרי  להעסקת  היתר 
נוספים, עובדי חברת  כי חשודים  במרמה. התברר, 
העבודה  מהגרי  את  גייסה  אשר  "מילניום",  כ"א 
כי הם  והביאה אותם ארצה, תדרכו אותם למסור, 
עובדים שהוכשרו בתחום התעשייה, בעוד שבפועל 
ארצה  הובאו  זה  היתר  בתוקף  בניין.  עובדי  הם 
העסקה  זמן  לאחר  שוחררו  הם  עובדים.  עשרות 
קצר .תיק החקירה הועבר ללשכת התביעות , הוגש 
האדם  כוח  חברת  פעילי  בו  והורשעו  אישום  כתב 

המעורבת. 

האחים אוחיון 
תיק חקירה זה התמקד בחקירת הצהרות פיקטיביות, 
שהגישה האגודה החקלאית, כדי לקבל הקצאת עובדים 
מחו"ל בתחום החקלאות. מהחקירה הוברר, כי הוגשו 
משרד  נעתר  ולפיהם  כוזבים,  נתונים  ובהם  מסמכים, 
התמ"ת לבקשה להיתר העסקה. תיק החקירה הועבר 

ללשכת התביעות והוגש כתב אישום לבית
המשפט.
 

שמירה על זכיות עובדים מחו"ל
מאז הקמת מנהלת ההגירה הושם דגש בחקירותיה על 
עבירות עיכוב דרכון ועושק עובדים. בעקבות תלונה של 
הלוואות  העניק  אשר  חשוד,  נעצר  פיליפיניות  נתינות 
של  דרכונן  את  עיכב  וכן   10% של  חודשית  בריבית 

הנתינות. נגד החשוד הוגש כתב אישום. 

עפ"י  פועל  משטרת
ישראל  של  למשמעת  בית
הדין 
[נוסח  בפקודת המשטרה  לו  הוקנתה  אשר  הסמכות, 

בית נשיא  בו  מכהנים   .1971  
 התשל"א  חדש] 

עבירות  בכל  לדון  מוסמך  ביה"ד  חברים.  ושלושה  הדין 
המשמעת המנויות בתוספת השנייה לפקודת המשטרה 
[נוסח חדש] התשל"א 
 1971, שהינן עבירות, הפוגעות 
על  חלה  סמכותו  הארגון.  של  ובמשמעת  הטוב  בסדר 
בית
הדין  מותבי  ומג"ב.  משטרת
ישראל  שוטרי  כלל 
בית
הדין,  מחבר  ומורכבים  המפכ"ל,  ע"י  מתמנים 
בכירים.  משטרה  קציני  שני  ולצדו  כנשיא  המשמש 
ומעצר  חיפוש  ו/או  בכוח  שימוש  שעניינים  בתיקים, 
מתוך  עורך
דין,  ציבור,  נציג  המותב  ממנה  כדין,  שלא 
ע"י  לכך, אושרו  רצונם  עורכי
דין, שהביעו את  רשימת 
שר המשפטים והשר לבטחון הפנים ומונו ע"י המפכ"ל. 
לעתים, דנים שופטי בית
הדין למשמעת בדן יחיד מיוחד 
בתיקים בגין שימוש בכוח. תפקידו של בית
הדין להכריע 
בגין  לדין  בפניו  המובאים  המשטרה,  אנשי  של  בדינם 
עבירות משמעת, לקבוע את אשמתם או את חפותם 
ולגזור את דינם. תכלית נוספת של בית
הדין היא לעמוד 
על ליקויים הנחשפים בפניו, ולהביא לידיעת המפקדים 
היתר, את  בין  בית
הדין קובע,  את הליקויים שהתגלו. 

בית�הדין למשמעת (ביד"מ)

המשטרה,  אנשי  של  הראויות  ההתנהגות  נורמות 
ולעיצוב  ובכך תורם לפעילותה התקינה של המערכת, 
התפיסות והנורמות האתיות והמשמעתיות של הארגון. 
(דין  המשטרה  חוק  לתוקפו  נכנס   2000 באפריל 
שונות)  והוראות  שוטרים  קבילת  בירור  משמעתי 
המשטרה  פקודת  את  המחליף   ,2006  
 התשס"ו 
[נוסח חדש] התשל"א 
 1971. החוק קובע הסדרים 
בהם  שיש  ופרוצדורליים,  מהותיים  בנושאים  חדשים 

כדי להשפיע על תהליכי העבודה בבית
הדין.
וכתבי תלונה  אישום  הוגשו 149 כתבי  בשנת 2005 

לבית
הדין, והסתיים הדיון ב
146 תיקים.
תהליך הבקרה על עלויות אבטחת מוסדות חינוך   •

 פיתוח והטמעה של יישום אינטרנטי המשרת את 
מוניציפליות  ברשויות  קב"טים  האבטחה,  חברות 
ומספק  במשטרת
ישראל,  אבטחה  ומחלקת 
בקרה שוטפת על עלויות אבטחת מוסדות החינוך.


 תמיכה בתהליך חדש, שמשולב  ניהול ארכיונים   •
בו קבלן אזרחי (הפרטה)

וכתבי תלונה  אישום  הוגשו 149 כתבי  בשנת 2005 
לבית
הדין, והסתיים הדיון ב
146 תיקים.
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תחומי פעילות עיקריים

נוער
תחום הנוער הוגדר כיעד ממ"ז לשנה"ע 2005, תוך 
בני�הנוער.  בקרב  האלימות  תופעת  על  דגש  מתן 
ורכזי  קצינים  הוספת  הנוער,  עובדי  מערך  (עיבוי 

מודיעין, הוספת אמצעים)

משפחות פשע
הלחימה בפשיעה החמורה ובמשפחות הפשע באה 
ובשילובן  משימתיות  מפקדות  בהקמת  ביטוי  לידי 

בפעילות של יחידות מיוחדות ומג"ב.

מג"ב
שינוי תפיסת ההפעלה של מג"ב והשתלבותו הפעילה 

בלוחמה בפשיעה לסוגיה.

תיקי א. ת.
על רקע ריבוי תיקי א.ת. (באופן יחסי) בוצעה פעילות 

בכל הרמות לצמצומם.

מאבק בתאונות�דרכים 
פורום  המחוז,מיסוד  ברחבי  תנועה  מבצעי  עריכת 
הרשויות  עם  פעיל  פעולה אסטרטגי  שיתוף  תנועה, 
עם  ומפגשים  האכיפה  מדיניות  הגברת  השונות, 

שופטי תעבורה.

אלימות במגרשי הכדורגל
טיפול בתופעה בשיתוף הרשויות הנוגעות והתאחדות 
שבין  היחס  אליעזר�קביעת  קריית  (מודל  הכדורגל 

הקהל, הסדרנים והשוטרים).

אלימות במועדונים 
כלל  עם  מפגש  התקיים  המפכ"ל  למדיניות  כנגזרת 
בעלי המועדונים בצפון, הוקמו צוותי עבודה משותפים 

(אזוריים), במטרה למגר את התופעה.
 

ארגון ופריסה

שינויים מבניים
מחדש  כוחות  איחוד   � חיפה  תחנת  ביזור  ביטול   •
ללא  של תחנת חיפה (שפוצלה לארבעה מוקדים 

אישורי תקינה ותשתיות) בשיתוף עיריית חיפה.
עם  צפת  תחנות  איחוד   � "ירדן"  תחנת  פתיחת   •
שניתן  השירות  בטיב  פגע  פינה  ראש  תחנת 
לאזרחים ובתחושת הביטחון שלהם.בחינה מחדש 
של תהליך האיחוד (סקר לקוחות) הביא לפתיחת 

תחנת "ירדן" .
פתיחת תחנת אום אל פחם � במטרה לתת שירותי   •

משטרה לתושבי ואדי ערה ולאום�אל�פחם.
מאירועי  כלקח   � במר'ר  משטרה  נקודת  פתיחת   •
לתושבי  מיידי  מענה  ולמתן   2000 אוקטובר 

המקום.
בתפיסת  שינוי   � כינרת"  סובב  "מערך  הקמת   •
ההפעלה, הביא לתיקון הגבולות שבין מרחב עמקים 
למרחב גליל, העברת כלל "סובב כינרת" לאחריות 
נקודה  הקמת  התחנה,  חיזוק  תוך  טבריה  תחנת 
(באופן זמני לעונת הקיץ) ושילוב פלוגה ז' ממג"ב 

צפון בפעילות המערך. 
האלקטרוני  הדואר  הטמעת   � המברקות  ביטול   •
הכלכלית  והמצוקה  מחד,  המשטרה  ביחידת 
המברקות  סגירת  על  להחלטה  הביאו  מאידך, 

במחוז הצפון.

שנת 2005 הייתה שנה סוערת וגדושה במספר רב של אירועים במחוז צפון . המחוז ביצע עבודת 
מטה  מדוקדקת וקפדנית לקראת מבצע ההתנתקות, והיערכותו המבצעית הייתה רחבה.

בתקופה זו נדרש המחוז להתמודד עם משימות השגרה הרבות, עם אירועי קיץ ועם חסימות צמתים. 
המחוז הצפוני הוא מחוז משולב � חלקו כפרי וחלקו עירוני. אוכלוסיית המחוז מגוונת ובמרחבים 
הפעילות  התאמת  את  הדמוגרפי  ההרכב  מחייב  לפיכך,  הערבי.  המגזר  עם  נמנה  הרוב  הכפריים 

לצרכים של הקבוצות ושל הקהילות ולמאפייניהן הייחודיים.
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הדרכה � ענף ההדרכה פועל לתיאום בין המרחבים   •
משאבי  איחוד  תוך  ההדרכה,  איכות  ולשיפור 
ובמרכז  המחוזי  בביה"ס  במרחבים,  ההדרכה 
נושא  כל  את  מרכז  הענף  צפון.  במג"ב  ההדרכה 

ההדרכה במחוז ומול מטא"ר וגופי הדרכה אחרים.

� מעצר קישון לשב"ס � פינוי תקני  העברת בית   •
כוח אדם, הקלת מצוקת מקומות הכליאה.

הקמת מפקדות משימתית   •
חמורה.  ולפשיעה  לפח"ע  פלטפורמה   � שב"ח 
הפעילות  בתיאום  צפון  מג"ב  באחריות  המפקדה 

במרחבים.

אום אל פחם � התמודדות עם תופעת הפשיעה 
הרצח,  מקרי  סדרת  לאחר  חרירי  משפחת  של 

פעילות משותפת של ימ"ר צפון עם מחוז מרכז. 

נהריה � השתלטות משפחת פשע על שגרת החיים 
ונגזרות השלטון, הביאה להקמת מפקדה בראשות 
נוספים  כוחות  והשקעת  אלון,  ויחידת  צפון  ימ"ר 
ברמת המחוז והמרחבים ,עד למיגור התופעה. כיום 

פועלת באחריות ימ"ר גליל.
חני  בראשות  הפשע  משפחות  מאבק   � חדרה 
בשגרת  לפגיעה  הביא  ואחרים  לוי  האחים  ג'רבי, 
החיים ובתחושת הביטחון של התושבים. המפקדה 
רבים  וכוחות  אלון  יח'  צפון,  ימ"ר  בשיתוף  הוקמה 
אחריות  ניתנה  ותנועה),  (חקירות  חוף  ממרחב 

משימתית ליחידת יואב על אור עקיבא.
הרחוב  פשיעת  תופעת  את  למגר  כדי   � קריות 
משימתית  אחריות   6 סמ"ג  יח'  קיבלה  בקריות, 
התחנה  בשיתוף  ופועלת  הקריות,  מן  בשתיים 

כמפקדה משימתית.

פעילות משטרתית באתר החרמון
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מיסוד פורומים 
פורום "ארבע הרגליים" � תיאום בין ארבעת הגופים   •
המובילים בהתנהלות המחוז (חברים בו שני ראשי 
פרקליטות  שתי  הפנים,  משרד  מטעם  המחוז 
צפון),  מחוז  ומפקד  צפון  שב"כ  מרחב  ר'  המחוז, 
וברמה  האסטרטגית  ברמה  החלטות  קבלת 

הטקטית בנושאים שלהם רגישות ציבורית.
פורום משטרה � תקשורת � הוקם כחלק מלקחי "אירוע   •
עפולה" כדי למסד את הקשר בין המפקדים והדוברים 
לבין נציגי התקשורת בצפון הארץ (סדנת תקשורת 

משותפת, תעודות מעבר, מפגשים מקצועיים).
פורום תנועה � חברים בו נציגים מרשויות מקומיות,   •
ממשרד התחבורה, ממע"צ ומהמשטרה (מהמחוז 
,פתרון  במפגעים  טיפול   � מטרתו  וממתנ"א). 

בעיות(לדוגמא� פרויקט כביש 65).
חומ"ס  לאירוע  מענה  לתת  נועד   � חומ"ס  פורום   •
בין הרשויות  ולתאם  בז"ן, פרוטארום)  הגז,  (בחוות 
(המשרד לאיכות הסביבה, פיקוד העורף, מפעלים).

פורום מת"חים �  שחה פתוחה בין מפקדי התחנות לבין   •
מפקד המחוז לשם העלאת בעיות והעברת מסרים.

פורום חשיבה מחוזי � העלאת נושאים לחשיבה ולדיון,   •
העומדים לפתחם של המחוז ושל המרחבים. 

שבין  הקשר  שיפור   � פרקליטות   � מחוז  פורום   •
המחוז לפרקליטות ומתן פתרון לבעיות בזמן אמת.

מערך הסברה
תורגל מבצעית בעת השריפה בכרמל ובתרגיל רבידים 

במרחב חוף.

צח"מ נעדרים
צוות חוקרים משולב (קציני חקירות ואנשי אח"ק בגמלאות), 
אשר נטל על עצמו לפענח תיקים בעלי הד ציבורי, אשר 

עדיין לא פוענחו (לדוגמא � גיא חבר, דנה בנט). 

תרגיל אסון המוני בכינרת
השונים  המערכים  של  תפקודם  את  לבחון  נועד 
(מד"א, כב"א, זק"א, צה"ל ,שיטור ימי, פקע"ר, יחידה 

אווירית משטרת�ישראל, חיל אוויר,עיריה).

יחידת יואב. תרגיל השתלטות על אוטובוס חטוף
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את"ל

מבצע ההתנתקות 
שהתרחשו  לאירועים,  לוגיסטי  מענה  ניתן 
בתחום מחוז צפון � ציר א' ומענה לוגיסטי לפינוי 

המתיישבים מאזח"ע ושומרון� ציר ב'.

שיפור סביבת עבודה
במהלך השנה שופצו ארבע תחנות במרחב גליל� 

נהריה, ירדן, משגב ושפרעם.

אק"מ
בשנה זו עלה מספר המתנדבים בתחומי המחוז ל 

.20,279 �
בתחומי המחוז פועלות יחידות סיוע רבות ומגוונות 
חילוץ  יח'  מתנדבים,   407  � גי'פים  יחידות   �
 ,64  � פרשים   ,37  � צוללנים   , 165 מתנדבים   �
תצפיתנים� 34, גששים � 78, יחידת זק"א � 157, 
יש"י � 114, משל"ט � 150. ביממה פועלים 115 
כלי � רכב, אליהם מתווספים 42 רכבי "אור ירוק" 
עורכים  בכבישים,  המסיירים  סוכנות,  רכבי   20 ו� 
היסעים.  ובתחנות  אוטובוסים  בתחנות  ביקורות 
ביממה  אוטובוסים.  לביקורות  ממונעים  סיורים 
אירוע  בעת  מתנדבים.  בממוצע,1052  פועלים, 
רחב היקף ובחגים פועלים 1600 מתנדבים. במגזר 
הערבי הגיע השנה מספרם של המתנדבים ל4,870 
אשתקד).  ממספרם  מתנדבים   350 ב�  (עלייה 
מתנדבי "אור ירוק" � במחוז 2,361 מתנדבי ית"מ, 
ב�34 יחידות, המפעילים 41 רכבי "אור ירוק". מידי 
תנועה  דו"חות   3,233 בממוצע  נרשמים  חודש 
המחוז  בהיערכות  משמעותי  חלק  לקח  אק"מ 
במבצעי  התנתקות,  מבצע  בתקופת  למענה 
במבצעי  בשבל"רים,  בלוחמה  טובה",  ה"שקעה 
תנועה בסופי שבוע, במבצע "צפון צעיר", במבצע 
"מסלול לחיים" ובהערכות מוגברת בחגים ובמועדים 
אינטגראלי  כחלק  פועלים  המש"קים  מיוחדים. 
מהישוב, שבו הם ממוקמים, ותרומתם ראויה לציון 
 42 מהם  מש"קים,   105 המחוז  בתחומי  מיוחד. 
במגזר הערבי ו � 63 במגזר היהודי, ומשרתים בהם 

179 שוטרים.

חקירות
פרשיות חקירה עיקריות

הרוצח הסידרתי� ניקולא בונר  •
ילידת 1954,  וולמן,  בתאריך 9.02.05 נרצחה ריטה 
ביתה   . בחיפה  חליסה  בשכ'  חוסיין  ברח'  בביתה 
מדובר  כי  אישר,  משפטית  לרפואה  המכון  הוצת. 
לאחר  נשרפה  הגופה  הגולגולת.  ע"י שבירת  ברצח 

הרצח.
לבנט  של  גופתו  התגלתה   11.03.05 בתאריך 
אלכסנדר, יליד 1963, בעת כיבוי שריפה ברח' ברזילי, 
על ריצפת המבנה ,שרופה לחלוטין .במכון לרפואה 
משפטית הוברר, כי על הגולגולת נראו סימני חבלות 

קשות.
ברח'  נעמת  של  נטוש  במעון   27.04.05 בתאריך 
גוש חלב בחיפה, התגלתה גופתו של אלכוהוליסט 
ממוצא רוסי, ולרי סצנב, יליד 1971, שרופה לחלוטין. 
בחקירה  רבות.  דם  התזות  נתגלו  החדר  קירות  על 
דלת  על  נוסף.  ומאדם  כי מקורן מהקורבן  התברר, 
סמוכה נמצאו טביעות אצבעות, השייכות לניקולאי 

בונר.
ברח'  בבניין  נטושה  בדירה   ,1.05.05 בתאריך 
פבזנר, התגלתה גופתו של אלכסנדר קרס, יליד 
בחלקה  שרופה  כשגופתו  אלכוהליסט,   ,1966
כבל  ע"י  חניקה  סימני  צווארו  התחתון.סביב 

חשמלי ובראשו חבלות קשות.
זירה  מאפייני  עלו  האירועים  חקירת  במהלך 
אופיו  פרופיל  כי  הובהר,  דומים.  רצח  ומאפייני 
הוא  וכי  אלים,  הוא  בונר,  ניקולאי  החשוד,  של 
מקרי  את  ביצע  גבוהה  ובסבירות  אלכוהוליסט 

הרצח.
החשוד הודה במעשים ושחזר את מקרי הרצח.

סחר בסמים בקרב קטינים  •
חרוד  ועין  גבע  מקיבוץ  קטינים  של  רב  מספר 

איחוד הודו בשמוש נרחב בסמים.
החקירה הובילה לסוחר סמים בגיר (42), המתגורר 
בקרית טבעון, אשר הדיח בביתו קטינים לסמים 
ואף השתמש בבנו בן ה�14 על מנת לתווך בינו 
לבין האחרים בקניית הסם. בחיפוש בביתו נתפס 

סם מסוג מריחואנה במשקל 12 ק"ג.



פון
צ

ז 
חו

מ

2
0

0
5

ימ"ר
בעקבות רצח אלון לוי ב�9.12.04 ומספר מקרי רצח 
הטיל   ,2002�2004 השנים  בין  חדרה,  בעיר  נוספים 
את  למנוע  צפון  ימ"ר  על  האחריות  את  צפון  ממ"ז 

הרצח הבא.
בפעילות ארוכת טווח, שכללה הכוונת איסוף,העלאת 
ושילוב  העיקוב  יחידת  הפעלת  שרטוט,  עמדות 
ויוסי  לוי  אלירן  נעצרו  הימ"ר,  של  הבילוש  יחידות  כל 
באמצעות  ג'רבי  בחני  לפגוע  שניסו  לאחר  תורג'מן, 
חג'ג'  יואב  לניסיון,  שותפיהם   .16.2.05 ב�  לאו  טיל 
ב�1.8.06  ראיות.  מחוסר  שוחררו  בן�חיים,  ואלעד 
נעצרו בשנית אלירן לוי, אופיר לביא, שלומי קראדיאייל 

חבלה,  מטעני  שהכינו  לאחר  ישייב,  ויאשה  ברכה 
של  לרכבו  שיוצמד  תופת,  ברכב  להטמינם  במטרה 
שהתנהל  במשפט  הורשע  קראדי  שלומי  ג'רבי.  חני 
של  משפטם  מאסר.  שנות  לשמונה  נגזר  ודינו  נגדו, 

שאר הנאשמים עדיין מתנהל.
ג'רבי,  ג'רבי, ראש ארגון  בתאריך 31.8.05 נעצרו חני 
ברנס  אופיר  ועו"ד  מוסלי  ארגון  ראש  מוסלי,  יוסי 
בחשד לנסיון רצח וקשירת קשר לרצוח את אלירן לוי 
בבית�מעצר  סורי  לנעים  סכין, שהוחדרה  באמצעות 
עמקים ע"י עו"ד אופיר ברנס, איש אמונו וארגונו של 
הפעיל  ג'רבי,  ארגון  נגד  הפעילות  מוסלי.במהלך  יוסי 
ואסף  חני,  של  מאבטחו  שהיה  שוטר/סוכן,  הימ"ר 

שיטור ימי בכינרת
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ראיות מפלילות נגד ארגון ג'רבי ומוסלי. כמו כן, נעצר 
דפנה  ברצח  כחשוד  חרירי,  מארגון  אגבריה  ויסאם 
החשודים  כל  כנגד  מוסלי.  יוסי  של  בשליחותו  כפיר, 
כתבי  הוגשו  (לוי�ג'רבי�מוסלי)  הארגונים  משלשת 

אישום, והנאשמים נעצרו עד תום ההליכים נגדם.
לבנון  בגבול  סמים  מבצעי   24 הימ"ר  ביצע  בנוסף, 

ובגבול ירדן. נעצרו 31 חשודים.נתפסו 22 כלי �רכב.

את"ן
ובאסטרטגיה  ארגוני  בשינוי  התאפיינה   2005 שנת 

חדשה לשיטת האכיפה.
ב�10%.   2005 בשנת  ירד  תאונות�הדרכים  נפח 
(8%) ובתאונות  קשות  בתאונות  התמקדה  הירידה 
חלה  הקטלניות  התאונות  במספר   .(11%) קלות 

עלייה של 8%. 
במהלך שנת 2005 נהרגו בתחומי המחוז 163 בני�
אדם, 112 מתוכם נהרגו בשטח הבינעירוני ( כ�68%) 
נערכו   2005 בשנת  העירוני.  בשטח  הרוגים  ו�50 
שוטרים  אלפי  בהשתתפות  תנועה,  מבצעי  עשרות 
ומתנדבים.נערכו מבצעים נושאיים, בדגש על מבצעי 
"מסלול  מבצע  צעירים.  ונהגים  שכרות  שבוע,  סוף 
לחיים" (בתחום העירוני ובתחום הבינעירוני) בשיתוף 
מתנ"א צפון ומתנ"א ארצי נמשך שבועיים, והאכיפה 
לנושא  המודעות  ובהעלאת  בבולטות  התמקדה 

תאונות�דרכים בשיתוף פעולה מלא עם התקשורת.

אג"מ
ביניהם  ארגוניים,  בשינויים  התאפיינה   2005 שנת 
העברת בית�מעצר קישון לשב"ס, בביטול המברקות, 
באיחוד כל מערך בעלי החיים (פרשים וכלבים) ליחידה 

אחת ובהיערכות למבצע ההתנתקות.
סד"צ  אירועי  המחוז  בתחום  התקיימו   2005 בשנת 
לטיפול  רבים  כוחות  של  התערבות  שחייבו  גדולים, 
בהם (אירועי ההתנתקות � "חלון ראווה", אירועי כפר 
מג'אר�קטטות בין הדרוזים לנוצרים, אירוע שפרעם�
יהודי שביצע פיגוע באוטובוס, אירועי פחורה� מפגע 
פאחם� אל  אום  חמולות,אירועי  שתי  בין  קטטות 
קוטוף   אל  אום  ואירועי  חמולות  שתי  בין  קטטות 

� קטטות בהן היו מעורבות משפחות משת"פים.

פעולות יזומות
האלימות  כנגד  מבצעים   � הפשיעה  בתחום 
כנגד  מבצעים  שבוע,  בסופי  ובפאבים  במועדונים 

משפחות הפשע, מבצעי שבל"ר. 
בתחום הבט"ש � מבצעי שב"ח לקראת חגי ישראל 

ולקראת אירועים גדולים.
צעצועים  רוכלות,  מבצעי   � החיים  איכות  בתחום 

מסוכנים, איסוף נשק.
"כחול  חיים",  "מסלול  מבצעי   � התנועה  בתחום 

אדום", מבצעי שיכרות.

שיטור קהילתי במגזר הערבי
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בטחון שוטף
על  האירועים  במספר  עלייה  נרשמה   2005 בשנת 
גדר  בבניית  התקדמות  לאור  חבלנית.  פעילות  רקע 
ההפרדה, הגבירו כלל היחידות את פעילותן המבצעית 
ולהתמודדות  ולמניעתה  חבלנית  פעילות  לסיכול 
שהתקבלו  הפח"ע,  התראות  השב"ח.  תופעת  כנגד 
במערכת המודיעין, חייבו את שוטרי המחוז להיערכות 
בט"ש מוגברת. בשני פיגועים, שאירעו בתחומי המחוז 
וכמאה  אזרחים  שמונה  נהרגו   ,2005 שנת  במהלך 

וארבעים אזרחים נפצעו.

מבצעים
מבצע "אי ירוק בים"

ונמשך   2004 בשנת  שהחל  בים",  ירוק  "אי  במבצע 
הסחר  וצומצם  ה"כספומטים"  מוגרו   ,2005 בשנת 
החיים  באיכות  מהותי  לשינוי  הביא  המבצע  בסמים. 

בעיר לוד.

מבצע "אבני רחיים"
 2005 בשנת  שנרשמה  המשמעותית  העלייה  בשל 
מערך  הוקם  שבל"ר,  עבירת  ובכללן  הרכוש,  בעבירות 

מחוז מרכז משתרע מנחל אלכסנדר בצפון ועד צומת ראם בדרום. הגבול המזרחי הינו הקו הירוק 
והגבול המערבי � מחוז תל�אביב ושתי רצועות חוף (נתניה בצפון וראשל"צ בדרום). המחוז גובל גם 
עם כל שאר מחוזות המשטרה. במחוז מרכז מרחבים בעלי אופי כפרי � מרחב שרון ומרחב השפלה, 
כשבכל אחד מהם חמש תחנות משטרה. כמו כן כפופים למחוז יחידת נתב"ג והיחידה המרכזית 
ללחימה בפשיעה. יחידות המחוז מופקדות על כמיליון וחצי תושבים, המתגוררים בארבעים יישובים 

עירוניים ובמאה תשעים ואחד יישובים כפריים.

מוגדרת  מובנית,  עבודה  תכנית  עפ"י  משולב,  כוחות 
שהתנהל  ריחיים",  "אבני  מבצע  סיום  עם  ומתואמת. 
במשך ארבעה חודשים, נרשמה ירידה כללית של 9.5% 
בכלל עבירות הרכוש וירידה של 1.6% בעבירת שבל"ר.

את"ן
בשנת 2005 חלה ירידה של כ 11% במספר ההרוגים 
נהרגו   2004 (בשנת  המחוז  ברחבי  בתאונות�דרכים 
ב�106 תאונות�דרכים 116 איש. בשנת 2005 נהרגו 
ב�87 תאונות�דרכים 103 אנשים). מספר התאונות 
החמורות (קשות וקטלניות) ירד בכ� 9% ביחס לשנת 
2004 (421 תאונות חמורות). לעומת זאת, חלה עלייה 
של כ�6% במספר התאונות הקלות (2,963 תאונות 
 .(2005 בשנת  תאונות   3,146 לעומת   2004 בשנת 
בסיכום כלל תאונות�הדרכים, חלה עלייה של כ�4% 

במספרן אך נרשמה ירידה משמעותית בחומרתן.
מבצעי   73 המחוז  יחידות  ע"י  בוצעו  השנה  במהלך 
הבולטים  מחוזיים.  תנועה  ומבצעי  מרחביים  תנועה 
שבהם היו מבצעי "צעד בטוח" (12), שהתקיימו במשך 
שבוע ימים ברציפות בכל גזרה, וכללו פעולות הסברה 
אינטנסיבית  אכיפה  פעילות  לצד  בתשתיות,  וטיפול 
וממוקדת בעבירות הגורמות לתאונות�דרכים. השנה 

מחוז מרכז > 

מבצע "אי ירוק בים"
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החליט  שעליה  הארצית,  האכיפה  מדיניות  יושמה 
ירידה  לצד  המפכ"ל.  באישור  התנועה  אגף  ראש 
במספר דו"חות התנועה נרשמה עלייה משמעותית 
באחוז דו"חות האיכות. כיום, מתמקדת אכיפת חוקי 
דגש  לתאונות�דרכים.  הגורמות  בעבירות  התנועה 
איסור  לאכיפת  הושם   2005 בשנת  בפעילות  מיוחד 
הנהיגה בשכרות. בסיועו של ביה"ס הארצי של אגף 
התנועה הורחב מערך השוטרים המוסמכים להפעלת 

מכשיר ה"ינשוף".
מספר הבדיקות ומספר הנהגים שהועמדו לדין עלה 

במאות אחוזים ביחס לשנת 2004.

תהליכי בקרה 
תהליכים,  מספר   2005 בשנת  פותחו  מרכז  במחוז 
מאזן  המחוז�דיון  של  המטה  בשגרת  ששולבו 
שירות  ובקרת  בתחנה  תהליכית  תפוקות�בקרה 
לתחנה,  לסייע  אלו  תהליכים  מטרת  במרחב.  פנים 
הבעיות  את  מעמיקה  בצורה  להכיר  ולמחוז  למרחב 
המרכזיות, שעמן מתמודדת התחנה, ולפתח דרכים 
המטה  קציני  את  להניע  להתמודדות,  אפקטיביות 
ללקיחת אחריות על חלקם בהתמודדות עם הבעיות, 
לעודד תהליכי חשיבה יצירתיים, גמישים ומערכתיים 
במחוז, ולהטמיע את עקרונות "המודל העסקי" ואת 

מדידת היחידה עפ"י תוצאות.

שיפור השירות לאזרח
צוות  הוקם  במחוז  לאזרח  השירות  שיפור  במסגרת 
סממ"רים,  ובהשתתפות  הממ"ז  בראשות  היגוי 
אחת  נפגש  הצוות  מחוזיים.  מטה  וקציני  סמת"חים 
לרבעון, מנסה לאתר "צווארי בקבוק", המעכבים את 
מתן השירות, מגבש פתרונות מתאימים,ומנתח את 
שנת  במהלך  האזרחים.  רצון  שביעות  סקר  ממצאי 
2005 נערך מיפוי של שרשרת השירות לאזרח, החל 
ואותרו  הניידת,  להגעת  ועד   100 למוקד  מהקריאה 
המוקד  בין  (בממשק  בתהליך  הבקבוק"  "צווארי 
תהליכי  במחוז  יושמו  זה  מניתוח  כתוצאה  לסיור). 

עבודה אפקטיביים לטיפול באירועי תגובה.

רב תרבותיות 
ויצירת  מטרת התהליך הייתה בניית תשתית ערכית 

שוטרי  בקרב  טווח  ארוך  וקונספטואלי  מנטאלי  שינוי 
המחוז, אשר יאפשר טיפול מקצועי ואיכותי בקבוצות 
המיעוט. בתהליך היו שותפים אק"מ, ממד"ה, מה"ד, 
מציל"ה, יוזמות קרן אברהם, מנהלי מחוזות במשרד 
רשויות  "מארג",  עמותת  הקליטה,  ובמשרד  בחינוך 
בתחנת  לוד,  בתחנת  למתנ"סים.  והחברה  מקומיות 
טייבה ובתחנת ראש העין יושם מודל "משטרה בחברה 
פעולות  היתר,  בין  נערכו,  ובמהלכו  רב�תרבותית", 

לשיווק שירותי המשטרה בקרב האוכלוסייה.

מסלולי "כוכבים"
הקידום  בתהליכי  והשקיפות  ההוגנות  שיפור  לשם 
במסלול  לקצינים.  לקידום  "כוכבים"  מסלול  נבנה 
נמצאים  פקד  בדרגת  מצטיינים  לקצינים  "כוכבים" 
עשרה קצינים. במסלול "כוכבים" לקצינים מצטיינים 

בדרגת רפ"ק נמצאים חמישה קצינים. 

איחוד אמ"ן עם אח"ק 
עם  אח"ק  את  לאחד  הוחלט  ארצי  עמ"ט  במסגרת 
אמ"ן. במחוז אוחדו המערכים מרמת תחנה ועד רמת 
כלל  את  המעגנת  ארצית,  פקודה  והופצה  המחוז, 

שינויי התקינה הנדרשים.

יומן חדש. תחנת כפר�סבא
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שינוי גבולות גזרה בנתב"ג 
תכליתו של שינוי גבולות הגזרה בנתב"ג היא לאפשר 
ולשמור  הפריפריה  באזורי  לציבור  יותר  טוב  שירות 
על רצף מבצעי. האחריות על נקודת שוהם הועברה 
מתחנת מודיעין לנתב"ג במסגרת זו תוקננה נקודת 
ובה 10.5 תקנים, שחלקם הועברו מנתב"ג  דגן  בית 
וחלקם ממרחב שפלה. ללא ספק, השינו שיפר באופן 

משמעותי את השירות לתושבים.

תקנון נקודת נווה שלום 
תופעת  את  למגר  וכדי  בים",  ירוק  "אי  למבצע  בהמשך 
שלום  נווה  נקודת  תוקננה  הערביות,  בשכונות  הסמים 
באזור שכונת הרכבת, ובה 12 תקנים, לרבות צוות יס"מ.

איחוד יס"מים
במהלך השנה אוחדו יחידות היס"מ במחוז תחת פיקוד 

אחד. איחוד זה שיפר את פעילות היחידות ונתן מענה 
מבצעי בהתאם לאיומים ולתרחישי הייחוס של המחוז.

בית מעצר מחוזי 
במסגרת שיתוף הפעולה בין מחוז מרכז לשב"ס הוקם 
במתחם "גוש מרכז" אגף 4, ובו מאה מיטות, המנוהל 
ע"י גורמי שב"ס, והוגדר כבית מעצר מחוזי. בימים אלו 
נוסף, בכפוף  מתקיימת עבודת מטה לפתיחת אגף 
ושדרוג  לקחים  הפקת  תוך  מטא"ר,  גורמי  לאישור 

האמנה שנחתמה בין מחוז מרכז לשב"ס.

מיזם הבריאות
במהלך שנת 2005 נערך במחוז מרכז פרויקט מיזם 
שוטרי  של  בריאותם  על  לשמור  במטרה  הבריאות, 
המחוז, לשפר את כושרם הגופני ולאפשר להם לרדת 
הטון",  "פרויקט  התנהל  מהמיזם  כחלק  במשקל. 
שבמהלכו הופחתו במשך חמישה חודשים שמונה�
מאות שבעים ק"ג ממשקלם של עשרה שוטרים מכל 
אותותיו,  את  נותן  המיזם  משקל.  עודף  בעלי  תחנה 
מיזם  חשיבותו.  את  הפנימו  השוטרים  כי  וניכר, 

הבריאות ימשך גם בשנת 2006.

דסק "פרופיל מטרה"
דסק ייחודי מסוגו בארץ, שפותח ע"י אח"מ מרחב 
נתב"ג. מטרתו � לאתר בלדרים פוטנציאלים, אשר 

בכוונתם לייבא ארצה סמים. 

טיפול בארגוני פשיעה
מרחב שרון 

פרשיית "ריח בצל" � פעילות משותפת של ימ"ר   •
הפליל  אשר  סוכן,  פוצח  מרכז.  ימ"ר  ושל  שרון 
בגין  וחרירי  עייאט  הפשע  ממשפחות  חשודים   27
עבירות של סחר בסמים, סחיטות, איומים והצתות. 
במהלך החקירה גויס עד מדינה נוסף, שעזר לחזק 
את הראיות. כנגד 25 מהעצורים הוגש כתבי אישום 

והם נעצרו עד תום ההליכים.
סמויה  בפעילות   � בצמרת"  "טלטלה  פרשיית   •

יחידת הכלבנים. איתור מוקדי דליקהקהילה ומשטרה. נטיעות בג'ואריש 
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מספר  כנגד  ראיות  נאספו  וחצי  שנה  במהלך 
חשודים תושבי טירה, שעסקו בהלבנת הון בסחיטה 

ובאיומים. הוגשו נגדם כתבי אישום.
שהביאה  חקירה   � המדבר"  "האקדח  פרשיית   •
בעבירות  טירה  מאזור  חשודים  חמישה  להפללת 
נשק,  אחזקות  פשע,  לביצוע  קשר  קשירת  שוד, 
איומים, סחיטות וירי. הוגשו נגדם כתבי אישום, והם 
ונעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. שותף פעיל, 
שהיה חלק מחבורת הפשיעה, הפליל את שותפיו.

מרחב שפלה
רצח מעיין ספיר � בעקבות הודעה על מציאת גופת   •
נערה, הגיעה ניידת למקום. הסתבר, שהנרצחת היא 
קטינה תושבת רחובות, שנאנסה קודם לרציחתה. 
תיאור  ועפ"י  רחובות  נוער תחנת  בפעילות מחלק 
שקיבל רכז המודיעין, של חשוד, שנראה ביחד עם 
רחובות.  תושב  קטין  נעצר  לרצח,  בסמוך  הנערה 
כתב  נגדו  הוגש  הרצח.  בביצוע  הודה  בחקירתו 

אישום בבית המשפט המחוזי בת"א.
מבצע "עלי שלכת" בפעילות משטרתית בעקבות   •
מרחב  בתחום  לדירות  התפרצויות  עבירות  ריבוי 
החקירה  במהלך  חשודים.  שבעה  נעצרו  שפלה 
הכנופייה,  חברי  כל  את  להפליל  מהם  אחד  החל 
והודה בשבע�עשרה פריצות ביחד עם שאר חברי 

הכנופייה. כנגד כל החשודים הוגשו כתבי אישום. 

הונאה מרכז 
מכתבי הטרדה � לאחר חקירה מאומצת, שכללה   •
תצפיות ומארבים, אותרה תושבת בת�ים, שעסקה 
ולאישי  למפכ"ל  הטרדה  מכתבי  מאות  בכתיבת 
האחרונות.  השנים  ארבע�עשרה  במהלך  ציבור 

החשודה נחקרה והודתה במעשה.
באזור  רופאים  נעצרו   � הגניקולוגים  פרשיית   •
השרון בחשד, כי זייפו מחקרים אקדמיים, על מנת 
לקבל רזומה רפואי. בהמשך הפרשייה הם תפטרו 

מעבודתם בבית�החולים בלינסון בפתח�תקווה.

ימ"ר מרכז
רצח ושוד מאבטח ה"ברינקס" � בתאריך 6.12.04   •
בעת   "ברינקס"  ה�  חברת  מאבטח  ונרצח  נורה 
לאחר  בטירה.  לבנק  ש"ח  מיליון  שלושה  שהוביל 
נעצרו  ושב"כ,  צה"ל  גורמי  בשת"פ  סמויה  חקירה 
תושבי  מיעוטים  בני  חמישה  הרש"פ  בשטחי 
כלי  ונתפסו  והשוד,  הרצח  ביצוע  בגין  השטחים 
הנשק ששימשו אותם לביצוע הרצח וכן אקדחו של 
האחרים  וקשר  הודה  המעורבים  אחד  המאבטח. 
אישום  כתבי  הוגשו  החמישה  כנגד  להם.  למיוחס 

ומעצרם הוארך עד תום התהליכים.
פרשיית "הקרב על הפואגו" � בתאריך 23.11.05,   •
הזמר  שבבעלות  שברחובות,  ה"פואגו"  במועדון 
ע"י  המועדון  בכניסת  המאבטח  הותקף  גולן,  אייל 
להם   אפשר  שלא  לאחר  מיעוטים,  בני  ארבעה 
בשת"פ  מרכז  ימ"ר  בפעילות  למועדון.  להיכנס 
של  האבטחה  קלטת  אותרה  רחובות,  תחנת 
המועדון ובה נצפו החשודים, שזוהו כדמויות בדרג 
הבכיר/ביניים בארגון ג'ארושי, כשהם מכים בצוותא 
לרבות מתן  לביה"ח),  ופונה  (נפצע  את המאבטח 
התקיפה,  לאחר  ולגופו.  בראשו  ואגרופים  בעיטות 
הקלטת  להעלים  אחרים  עם  ביחד  החשודים  ניסו 
ברחו  אף  מהם  ושניים  למשטרה,  הגעתה  לפני 
לאחר   ,7.12.04 בתאריך  יעצרו.  כי  מחשש  לירדן, 
ועדי  המאבטח  נחקרו  שבה  סמויה,  חקירה  ביצוע 
הוגשו  החשודים.  ארבעת  נעצרו  נוספים,  מפתח 
ושיבוש  חבלנית  תקיפה  בגין  אישום  כתבי  נגדם 

הליכי חקירה, ומעצרם הוארך עד תום ההליכים. 
פרשיית "איש הצל" � רשת ענפה שעסקה במהלך   •
של  בהיקף  פיקטיביות  חשבוניות  בהפצת  שנים 
עשרות מיליוני שקלים. עפ"י החשד, נתמכה הרשת 
העבירה  כספי  אברג'יל.  הפשיעה  ארגון  אנשי  ע"י 
הולבנו באמצעות חשבונות "קש" רבים ובאמצעות 
השוק האפור. כנגד שני החשודים העיקריים הוגשו 
ההליכים,  תום  עד  הוארך  מעצרם  אישום,  כתבי 

והוטלו שומות אזרחיות במיליוני שקלים.





165�164

מרחב דן > מרחב ירקון > מרחב יפת"ח > מרחב איילון > תחנת גלילות2005

מחוז תל�אביב >

מחוז תל�אביב



ב
בי

א
ל�

ת
ז 

חו
מ

מחוז תל�אביב > 

2
0

0
5

ביטחון וסדר ציבורי
אירועים  תל�אביב  במחוז  התקיימו   2005 בשנת 
מתוגברים,  כוחות  הפעלת  שחייבו  רבים,  ציבוריים 
ו"מצעד האהבה"; המופע  ביניהם "מצעד הגאווה" 
"מרוסיה באהבה"; שוק האוכל "טעם העיר"; "עיר 
הבירה"; עצרת לזיכרו של רוה"מ המנוח יצחק רבין 
"ישראכרט",  חברת  מופע  בחולון,  עדלאידע  ז"ל; 
הממשלה  החלטת  בשל  הימין  אנשי  של  הפגנות 
צירי  וחסימת  מחאותיהם  ההתנתקות,  מבצע  על 
יוצאת  "ישראל  והפגנת  על�ידיהם  מרכזיים  תנועה 

מעזה".
בנוסף, התקיימו במהלך השנה אירועי ספורט רבים, 
גמר  הכדורגל;  נבחרת  משחקי  המכבייה;  כדוגמת 

גביע המדינה בכדורגל ועוד.

אירועים חריגים
1.3.05 � זריקת רימון לעבר קבוצת אנשים בנמל   •
תל�אביב, בסמוך לבית העסק של זאב רוזנשטיין. 

מהפיצוץ נהרג אדם אחד.
בת"א.  גאון  שרירה  ברח'  פלילי  פיגוע   �  25.7.05  •

בפיגוע נהרג אדם אחד ונפצעו שני אנשים.
חמצן  לייצור  במפעל  עבודה  תאונת   �  18.8.05•

בהרצליה. בתאונה נפצע אדם אחד.
26.10.05 � פיגוע פלילי ברח' בן צבי בת"א. בפיגוע   •

נהרגו שלושה אנשים.

פיגועי פח"ע
25.2.05 � פיגוע במועדון ה�"סטייג'" בת"א. בפיגוע   •

נהרגו חמישה אנשים ונפצעו חמישים אנשים.

ועד  בצפון  ומשתרע מרשפון  דן,  גוש  ערי  כל  על  החולש  במהותו,  עירוני  מחוז  הוא  תל�אביב  מחוז 
הערים בת�ים וחולון בדרום. בגבולו המזרחי � מחוז מרכז, כמו גם מצפונו ומדרומו, ואילו במערב � הים 
התיכון. למחוז ארבעה מרחבים � ירקון, דן, איילון ויפת"ח ושלוש תחנות � מסובים במרחב דן, שכונות 
במרחב יפת"ח וגלילות במרחב ירקון. למרות שטחו הטריטוריאלי הקטן, ביחס ליתר מחוזות המשטרה, 
צפיפות האוכלוסין בו היא הגדולה ביותר במדינת�ישראל (כ� 7,500 תושבים לקמ"ר). בתחומי המחוז 

מרוכזים מוקדי הפוליטיקה, המסחר, הכלכלה, התעשייה, הבילוי וההשכלה, על כל רמותיהם.

תל�אביב. מבט על
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פשיעה
בשנת 2005 חלה ירידה של כ� 3% במספרם של   •

תיקי פ.א במחוז, ביחס לשנה הקודמת.
ירידה של כ� 8% במספר תיקי א.ת   � תיקי א.ת   •

במחוז, ביחס לאשתקד.
פשיעה חמורה � השנה חלה במחוז עלייה של כ�   •
וכן עלייה של כ�  7% לערך במספר מעשי השוד, 
3% במספר מקרי הרצח. במספר עבירות המין לא 

חל כל שינוי.
אלמ"ב � ביחס לשנת 2004, חלה השנה עלייה של   •

כ� 2% במספר תיקי פ.א וא.ת, שנפתחו במחוז. 
בשנת  בסמים  הסחר  תיקי  במספר   � סמים   •
2005 חלה עלייה של 15% ביחס למספרם בשנה 
עצמית,  לצריכה  סם  אחזקת  בתיקי  הקודמת. 
ירידה של 12%. סה"כ בתחום  זאת, חלה  לעומת 
עבירות הסמים במחוז חלה עלייה קלה ביותר של 

כ� 0.5%.
שנפתחו  פ.א,  תיקי  של  מספרם   � רכוש  תיקי   •
בתחום עבירות הרכוש במהלך שנת 2005 ירד בכ� 

6% לעומת מספרם בשנת 2004.

ימ"ר
של  המרכזית  היחידה  טיפלה   2005 שנת  במהלך 
להלן  רבות.  מורכבות  בפרשיות  תל�אביב  מחוז 

העיקריות שבהן:
סדרת   � הישנה  המרכזית  בתחנה  ושוד  סד"ח   •
אלימות קשים.  במעשי  שלוו  וסחיטה,  שוד  מעשי 

חקירה בסיוע סוכן הובילה למעצרם של תשעה 
חשודים, חברי כנופייה ממזרח ירושלים, עד לתום 

ההליכים ולהגשת כתבי אישום.
יעקב אלפרון � מידע מודיעיני וחקירה מאומצת   •
עד  למעצרו  הובילו  היחידה  שוטרי  ע"י  שנוהלה 
תום ההליכים של יעקב אלפרון בחשד לתקיפה 
חבלנית של אבי פתאו. אלפרון נשפט ונידון לשנת 

מאסר בפועל.
של  מקרים  שני   � מוסלי�ג'רבי  פשיעה  ארגון   •
פעילות  בתום  הובילו,  לרצח  ניסיון  ושל  רצח 
מחברי  חלק  של  למעצרם  ממושכת,  מבצעית 
ארגון הפשיעה מוסלי. בפרשייה נעצרו 19 איש 
מתנהל  אלו  בימים  אישום.  כתבי   14 והוגשו 

המשפט כנגד חברי הארגון.
ארגון הפשיעה חמאד � בחודש יולי 2005 הגיעו   •
,כדי  חמאד  עיזאם  לבית  דכה  ואיסלם  חאדר 
לקחת כספים, שנסחטו מבני רבה ("בני הדייג"), 
בעל מסעדות דגים. עם הגעתם, הם הוכו, נכפתו 
במטרה  חמאד,  של  אנשיו  ע"י  (ברכב)  ונחטפו 
להוציאם להורג. במהלך הנסיעה הצליחו השניים 
לברוח, אך במהלך המנוסה נורה אחד מהם ע"י 
חוטפיו ונהרג. עיזאת חמאד וחסן אבו רייש נעצרו 

כחשודים ברצח.
 2005 דצמבר  חודש  במהלך   � סמים  יבוא   •
גשר  קיבוץ  חברי  רובם  חשודים,  תשעה  נעצרו 
קוקאין  של  גדולות  כמויות  ביבוא  כחשודים  הזיו 

ארצה.

משטרת מחוז תל�אביב. מבנה חדש וחדיש תרגיל בבית�המעצר אבו�כביר
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מפלג ההונאה
פרשיית רפי לוי � ייצור בשיטות מתוחכמות של   •
צ'קים של משרד הביטחון,  כולל  צ'קים סרוקים, 
והפצתם. הנזק שנגרם, מוערך בכשלושה מיליון 
תום  עד  חשודים  שני  נעצרו  בפרשה  שקל. 

ההליכים.
פיקטיבית  חברה  הקמת   � מ.א.נ.ח"  "עוקץ   •
סחורות  קניית  תמורת  כיסוי  ללא  צ'קים  והפצת 
בסך שלושה מיליון שקל. בפרשה נעצרו תשעה 

חשודים עד תום ההליכים.
של  למחשביהם  חדירה   � הטרויאני"  "הסוס   •
תעשייתי.  ריגול  לשם  במשק  מהגדולות  חברות 
נחקרו  מחשבים,  מאות  נבדקו  החקירה  במהלך 

מאות מעורבים ונעצרו חשודים בחו"ל.

אק"מ
וההצלה  הביטחון  לכוחות  סייעו  אק"מ  מתנדבי 
במחוז במהלך שנת 2005 באירועים ציבוריים רחבי 

היקף ולאחר פיגועי טירור.
מתנדבים,  כ�9,200  במחוז  המתנדבים  במצבת 

מתוכם כ� 2,800 מתנדבים ביחידות המיוחדות.
פרט לפעילות השוטפת של שוטרי אק"מ תל�אביב, 
נערכו פרויקטים ייחודיים בשיתוף מתנדבים  ומוסדות 
גיוס  ביניהם  הקהילה,  עם  הקשר  חיזוק  לשם  ציבור 
יוצאי חב"מ, אשר שירתו בארצות מוצאם  מתנדבים 
בצבא או במשטרה; חינוך בני�נוער לזהירות בדרכים, 
לצה"ל,  גיוסם  לקראת  למשא"ז  בני�נוער  גיוס 
הפעלת תכנית "אני והשוטר שלי" בחמישים וארבעה 
לנשים  להתגוננות  קורסים  ברחבי המחוז;  גני�חובה 
ברשויות  רווחה  מחלקת  בשיתוף  מתקדם  בסיכון 

המקומיות ובסכ"מ.

תנועה
בשנת 2005 נמשכה מגמת הירידה במספר תאונות�
הדרכים במחוז. אירעו כ� 4,600 תאונות � ירידה של 
של  הכולל  במספר  גם   .2004 לשנת  בהשוואה   7%
 6% של  ירידה  נצפתה  בתאונות�הדרכים  הנפגעים 
לעומת  השנה  נפגעים   7,541)  2004 לשנת  ביחס 
8,050 בשנת 2004), זאת, למרות שבמספר ההרוגים 
חלה עלייה קלה של 3% (64 הרוגים ב� 2005 לעומת 

שיטור ימי בחופי תל�אביב
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קל  באורח  הפצועים  מספר   .(2004 ב�  הרוגים   62
ירד בכ� 6% (7,178 פצועים ב� 2005 לעומת 7,661 
פצועים ב� 2004). מספר הפצועים באורח קשה ירד 
אף הוא בכ� 9% (299 פצועים ב� 2005 לעומת 327 

פצועים אשתקד).

ארגון ופרויקטים

סדנא אסטרטגית
אסטרטגי,  הליך  המחוז  קיים   2005 שנת  במהלך 
והוקמו  במחוז,  המרכזיות  הבעיות  אותרו  שבמהלכו 

חמישה צוותי עבודה מחוזיים למציאת פתרונות. 
גבולות  הבאים:  הנושאים  בבחינת  עסקו  הצוותים 
הגזרה במחוז, הצורך בשינוי המבנה הארגוני, ביזור/

ומוס"ח  הסיור  ניידות  איחוד  מחוזיות,  יחידות  ריכוז 
ופעילות משותפת עם הרשויות. ההחלטות העיקריות 
תחנת  הכפפת  שכונות,  תחנת  הקמת   � שייושמו 
גלילות למרחב ירקון, ביזור יחידת התיירות המחוזית 
למרחבים, איחוד ניידות הסיור ומוס"ח (הופסק לאחר 
והשר  המפכ"ל  הנחיית  בעקבות  קצרה  תקופה 

לבטחון הפנים) ושינויים קלים בגבולות גזרת המחוז.

פרויקט "סלמה" 
מעבר מטה מחוז תל�אביב, ימ"ר, את"ן, הונאה ומרחב 

יפת"ח למבנה החדש ברח' סלמה ביפו.

הקמת תחנת שכונות 
במהלך השנה החלה פעילותה המחודשת של תחנת 

שכונות (כשמונים תקני כ"א).

יחידת הפרשים בתרגיל
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כיחידה  אח"מ  לביסוס  המחוז  פעל   2005 בשנת 
עצמאית, נמשכו הפעולות לשיפור סביבת העבודה 
שבין  הקשר  להידוק  רבות  ונעשה  השוטרים  של 
המשטרה לקהילה. כבכל שנה, התאפיינה ירושלים 
וחלק  לכול,  דתי  פולחן  חופש  בהקניית  השנה  גם 
בעניין  היו  בעיר  הציבורי  הסדר  מאירועי  מבוטל  לא 
זה (חודש הרמדאן, חגי ישראל, שנה חדשה). בשל 
היותה של ירושלים בירתה של ישראל, נערכות בעיר 

הפגנות רבות בעד מדינות הממשלה ונגדה, שחייבו 
היערכות משטרתית מיוחדת. בנוסף, נערכים בעיר 
ביקורים של אישי ציבור מהארץ ומהעולם. בתחומי 
בעבירות  ללחימה  זו  בשנה  רב  דגש  ניתן  הפשיעה 
דאג  השנה  גם  הנוער.  בפשיעת  ולמאבק  הסמים 
המחוז  פיקוד  שבין  הקשר  את  לשפר  המחוז 
פעולות  ונערכו  ולגמלאיו,  השוטרים  למשפחות 

רווחה רבות.

מחוז ירושלים, מרחביו (ציון, מוריה, דוד) ותחנותיו (בית שמש, הראל, שפט, שלם, עוז, גבעת זאב) 
המחוז  התאפיין  השנה  בעיר.  טירור  אירועי  וסיכול  הציבורי  הסדר  הפשיעה,  בתחומי  מענה  נותן 
בהיערכותו למבצע ההתנתקות ולהשלכותיו על העיר וכן בהיערכותו לפרויקט המעברים, העוטפים 

את גבולות העיר. 

סיור בין סמטאות העיר העתיקה, ירושלים
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מבצעים

סדר ציבורי ופעילות טירור
 12,267 כ�  המחוז  ניידות  ע"י  טופלו  השנה  במהלך 
תהלוכות  הפגנות,   589 התקיימו  בעיר  סיור.  אירועי 
אישי  של  ביקורים   139 ונערכו  מחאה  ומשמרות 
ציבור מרחבי העולם. השנה נערכו 100,000 ביקורות 
ובוצעו  קהל,  הומי  ובמקומות  אוטובוסים  בתחנות 
היחידות  וע"י  הימ"ר  ע"י  וסיכול  מניעה  פעולות 

מרחביות.

ימ"ר
יחידת נוער חשיפה � נפתחו 168 תיקי סחר בסמים 
(עלייה של 254% לעומת השנה הקודמת) ונפתו 329 
תיקים על אחזקת סמים (לעומת 286 תיקים בשנה 

החולפת � עלייה של 115%). פוצחו 26 יעדי מודיעין 
והופעלו 3 סוכנים. 

יחידת הבילוש � בלשי היחידה פשטו על 55 בתי בושת 
 17 כ�  הוא  הרכוש שנתפס  ערך  קזינו.  בתי   42 ועל 
מיליון שקל. במהלך השנה הוארכו צווי סגירה לארבע 
משרדים, השייכים לרשות הפלסטינית, והורחקו פעילי 
הרשות הפלסטינית מהר�הבית. מפלג הבילוש הביא 

לחשיפת עבירות רכוש ועבירות הימורים. 

תנועה
תאונות�הדרכים  במספר   0.1% של  ירידה  נרשמה 
אשתקד).  תאונות   1,580 לעומת  תאונות   1,523)
מליקויים  כתוצאה  אזרחים.   29 נהרגו  אלו  בתאונות 
 574 ובוצעו  כלי�רכב   3,161 מהכביש  הורדו  מכניים 

פסילות מנהלתיות.

שמירה על הסדר הציבורי. תפילה המונית בכותל המערבי
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אק"מ
גם  והיחידות המרחביות פעלו  יחידת אק"מ מחוזית 
המשא"ז  ליחידות  נוספים  מתנדבים  לגיוס  זו  בשנה 
הקלאסי וליחידות המיוחדות. סה"כ הופעלו השנה כ� 
5,744 מתנדבים (בכל יממה מופעלים בממוצע כ� 268 
מתנדבים). השנה הורחבו גם היחידות המיוחדות,והן 

לקחו חלק בכל הפעילות המבצעית במחוז.

חקירות ומודיעין

פרשיות עיקריות

סחר בנשים
הובאו  הן  כי  עלה,  ליווי,  נערות  שתי  של  מעצרן  עם 
ארצה ע"י רשת עבריינים. לאחר חקירה סמויה ולאחר 
חשודים,  עשרות  נחקרו  שבמהלכה  גלויה,  חקירה 
יוסגר לישראל.  נעצר ראש הארגון באוקראינה, והוא 
שנות  לשתים�עשרה  נשפטו  הרשת  ראשי  שאר 
מאסר עד ארבע�עשרה שנות מאסר, והוטלו עליהם 

קנסות כבדים.

"אופקים רחבים"
בעקבות מידע מודיעיני הוברר, כי אזרח מתכנן יבוא 

שוטרת  פעלה  החקירה  במהלך  מקולומביה.  סמים 
סמויה. היא נפגשה עם סוחרי סמים בקולומביה, שהיו 
היא  מה  זמן  לאחר  הסמים.  את  לה  לספק  אמורים 
קיבלה לידיה שתי מזוודות, שבן הוסלקו הסמים בצורה 
ייחודית. עם קבלת הסם נעצרו שלושה חשודים, והם 

והואשמו בסחר בסמים מסוכנים ובייבואם.

"נמל יפו" 
בבית�שמש בוצע נסיון רצח ושוד מזוין של סוחר זהב, 
שהיה בדרכו לחברון יחד עם בנו ועם אדם נוסף, לאחר 
שקנו זהב בשווי 50,000 דולר. מהחקירה עלו שמותיהם 
של עבריינים אחדים באזור המרכז, שנחשדו בביצוע 
שוד נוסף בראשון לציון. בשל חומרת המקרים, נעצרו, 
במקביל, בירושלים וביפו שבעה חשודים. החקירה נוהלה 
בשיתוף הביטוח הלאומי. התיק הועבר לפרקליטות לצורך 
העמדתם לדין בהאשמת ניסיון לרצח, שוד בנסיבות 

מחמירות וקשירת קשר לביצוע פשע.

"הבית הלאומי" 
בתאריך 9.5.05 נערך כינוס של ארגון הבית הלאומי, 
במהלך  הקיצוני.  הימין  פעילי  מאות  בו  והשתתפו 
בתכנית  ולמאבק  למרי  תכנית  הוצגה  הכינוס 
ההתנתקות, ובין הפעולות שתוכננו בו הייתה חסימת 
צירי תנועה מרכזיים. בעקבות זאת נעצרו שני חשודים 

גדר ההפרדה
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מראשי המתכנסים בחשד למעשה המרדה, הסתה 
למרד וסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה.

תקיפת ארגון פשיעה
במהלך השנה בוצעו מקרי שוד אלימים כנגד משפחות 
עשירות בבית חנינה. נראה היה, כי מדובר בחבורת 

פשע מאורגנת. בעקבות מידע מודיעיני התברר, 
כי החבורה מארגנת שוד נוסף באזור. כוחות ימ"ר 
זו  בפעילותם  השוד.  טרם  מעצר  לביצוע  נערכו 
אמצעי  שברשותם  מהחשודכים,  שלושה  נעצרו 
פריצה שונים. השלושה עצורים עד תום ההליכים 

וממתינים למשפטם.

מבט למזרח. סיכול פיגועי טירור
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(שהחל  האסטרטגי  התהליך  נמשך  השנה  במהלך 
בסוף 2004) לבחינת יעודו של המחוז לאור השינויים 
התנועה  ובנפח  באוכלוסייה  (גידול  בתחומו  שחלו 
ההפרדה).  גדר  תוואי  מדיניים,  תהליכים  בכבישים, 
במסגרת התהליך הוכנה תכנית אסטרטגית להשלמת 
נקבעו  וכן  המפכ"ל),  לאישור  (ממתינה  הפערים 
האסטרטגיים  והיעדים  המדיניות  המחוז  מפקד  ע"י 

לשלוש השנים הבאות. 

פשיעה
פוענחו  מהם  תיקים,   20,310 כ�  השנה  נפתחו 
עלייה של 31%. חלה  75.8%. בעבירות הרכוש חלה 

ירידה של 6.8% בגילויים. 

ממת"ש 
בפעילות ממת"ש חלה עלייה של 31% לעומת אשתקד. 

ניתן סיוע לכ� 13,000 תושבים פלסטינאים.
להסרת  עורכי�דין  של  בקשות   10,000 כ�  טופלו 
400 מפגשים עם  כ�  והתקיימו  מניעה משטרתית, 
המש"פ. במשרדי הממת"ש נגבו קנסות בסך כ� 3.6 
מיליון שקל. מהמש"פ התקבלו 377 מכוניות גנובות, 

וניתן סיוע ליחידות אחרות בכ� 3,300 אירועים.

מבצעים 
השנה התקיימו בתחומי המחוז 846 מבצעים לעומת 
 .(22.6% של  (ירידה   2004 בשנת  מבצעים   1,093
וקצינים  לקחו חלק 24,729 שוטרים  אלו  במבצעים 

לעומת 20,340 בשנת 2004.

כלי�רכב גנובים 
ובכללם  כלי�רכב  גניבת  בנושא  מבצעים   81 בוצעו 
צה"ל.  ובסיוע  שכנים  מחוזות  בשיתוף  מבצעים  גם 

שנת 2005 התאפיינה בהיערכות המחוז ליישום תכנית ההתנתקות, ופינוי היישובים שאנור וחומש 
המחוז  ומפקדת  חיצוני,  משל"פ  הוקם  לא  מרצונם).  התפנו  וכדים  גנים  (תושבי  השומרון  בצפון 
עסקה בתכנון הפינוי (את הפינוי בפועל ביצע המשל"פ מהדרום). סגל הפיקוד בראשות הממ"ז 
נפגש עם מזכירי הישובים המפונים, עם רבנים ועם מנהיגי ציבור לשם העמקת ההידברות ביניהם 

לקראת המבצע.

שוטרים ומתיישבים על גגות הבתים. מבצע ההתנתקות
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כלי�  1,613 לעומת  גנובים  כלי�רכב   1,408 נתפסו 
רכב בשנת 2004 (ירידה של 12.7%) ו� 393 חשודים 

(לעומת 556 בשנת 2004 � ירידה של 29.3%).

פינוי מאחזים ובתים בלתי חוקיים 
השנה פונו 25 מאחזים. המחוז סייע לצה"ל בפינויים 

ובהריסת הבתים הבלתי חוקיים.
מרחב שומרון � פונו המאחזים "חירבת קסטינה"   •
ו"כיפת המאחז", נהרסו בתים בלתי חוקיים בגבעת 

יצהר וברבבה.
ו"חזון דוד"  � פונו "מאחז הגיבורים"  מרחב חברון   •

ובית בלתי חוקי סמוך לאפרת.
� נהרסו בתים בלתי חוקיים בישוב  תחנת בנימין   •

"כוכב יעקב".

ליווי משפחות אסירים
בוצעו השנה 230 ליוויים של בני משפחות האסירים. 

מבצעי "דרך חיים"
בוצעו שבעה מבצעים מחוזיים לאכיפת חוקי התנועה 
יו"ש, במהלכם נרשמו 1,925 דו"חות תנועה.  בגזרת 
בגזרת   1 בציר  מסוק  בשיתוף  נערכו  המבצעים 

תמ"א.

תחנות דלק פיראטיות
פיראטיות  דלק  תחנות   15 נסגרו  השנה  במהלך 
שפעלו  דלק,  ותחנות   C בשטחי  פלסטינית  בבעלות 

ללא רישיון בישובים הישראלים.

מסיק זיתים
יהודים  מתיישבים  בין  חיכוך  למניעת  נערך  המחוז 
יס"מ  כוחות  בשיתוף  המסיק  בעבודות  לפלסטינים 
אירועים   22 השנה  נרשמו  וצה"ל.  ש"י  צמ"מ  ש"י, 
המוקדמת  ההערכות  הקודמת.  בשנה   37 לעומת 
ולירידה של 40.5%  לבלימת ממדי התופעה,  הביאה 

באירועי הפס"ד לעומת אשתקד.

גדר ההפרדה
אשר  בלעין),  בכפר  (בעיקר  הפגנות  מאה  התקיימו 
 200 נעצרו  סדר.  הפרות  ובוצעו  אבנים  יידו  במהלכן 
אנשים (פלסטינים, פעילי שמאל ישראלים ותושבי חוץ)

פח"ע עממי
תופעת  בצמצום  השנה  לאורך  לחמו  המחוז  שוטרי 
 443 בציר  (בעיקר  הראשיים  בצירים  האבנים  ידויי 

ובכביש 60 � אל ערוב).

פינוי מתיישבים בצפון השומרון
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תיעוד מזויף
נעצרו  תעודות.  זיוף  בתופעת  הטיפול  נמשך  השנה 
מזויפים,  מסמכים  כשברשותם  פלסטינים,   1,115
רשיונות  ויזות,  דרכונים,  זהות,  תעודות  הכוללים 
נהיגה, תעודות ביטוח, פרוטוקולים של בימ"ש לאיחוד 

משפחות ועוד.

אירועי סיור
השנה נרשמה עלייה של 11.5% במספר אירועי הסיור  
(155,652 אירועים בשנה זו לעומת 139.037 אירועים 

אשתקד).

תנועה
במספר   26.3% של  ירידה  מחד,  נרשמה,  השנה 
אשתקד,  הרוגים   38 לעומת  הרוגים   28) ההרוגים 
מאידך,  אולם,  אחת).  בתאונה  הרוגים  שמונה  מהם 
חלה עלייה של 27% במספר הנפגעים באורח קשה. 
של  החדשה  מהמדיניות  נגזרה  האכיפה  פעילות 
כביש,  בקטעי  בהתמקדות  ביטוי  לידי  האגף, שבאה 
הגורמות  ובעבירות  רבות  תאונות  אירעו  שבהם 
לתאונות�דרכים. השנה התרחב גם שיתוף הפעולה 
עם המשטרה הצבאית � פיקוד מרכז בפעילות בצירי 
התנועה.בוצעו עשרות מבצעי תנועה, ביניהם מבצעי 

"דרך חיים" בשיתוף מסוק ו"תוכנית רצף". 

הפס"ד יהודי
השנה נפתחו 834 תיקי הפס"ד (עלייה של כ� 60% 
אק"מ  הקודמת).  השנה  לעומת  התיקים  במספר 
נערכו 33 ימי ילק"מ בתחום המחוז, הועברו 20 קורסים 
למתנדבים.  מטווחים   46 ובוצעו  מתנדבים  להכשרת 
בעקבות מעבר גבעת זאב למחוז ירושלים נגרעו 76 
מתנדבים (ירידה של 3% במצבת המתנדבים). אחוז 

הפעלת המתנדבים � 77.85%.

פרשיות מרכזיות

מפירי סדר מקומיים
השב"כ  עם  משותפת  פעילות  נערכה   1.11.05 ב� 
הפעילות  במהלך  ואבו�דיס.  עזריה  באזור  מג"ב  ועם 
עוין,  לארגון  השתייכות  בגין  חשודים  תשעה  נעצרו 
מג"ב.  כוחות  לעבר  אבנים  וידויי  בקת"בים  השלכת 
תיקים.   56 אותרו  והופללו.  הודו  נחקרו,  החשודים 
הצבאית  לתביעה  הועברו  והתיקים  נכלאו  החשודים 

לשם הבאתם לדין במהלך תקופת מעצרם.

מעבדת זיוף מסמכים
תושבי שטחים שברשותם  נעצרו מספר  מידע  עפ"י 
לעבור  להם  המסייעת  מזויפת,  סייען  תעודת 
תושב  את  הפלילו  הם  בחקירתם  צה"ל.  במחסומי 
הכפר זעים, כמי שסיפק להם את התעודה תמורת 
ציוד  נתפס  בביתו  ובחיפוש  נעצר,  החשוד  תשלום. 
בירור  לאחר   .FN מסוג  אקדח  וכן  מסמכים  לזיוף  רב 
נגנב מהמשטרה. החשוד הודה  כי האקדח  הסתבר, 
בכל החשדות המיוחסות לו, ונעצר עד תום ההליכים 

המשפטיים נגדו.

גניבות רכב
כלי�  גניבות  כנגד  במאבקה  המשיכה  בנימין  תחנת 
בסיוע  הרש"פ.  לתחומי  והעברתם  מישראל  רכב 
וכוחות מג"ב, בפעילות גלויה ובפעילות  כוחות צה"ל 
 130 ונעצרו  גנובים  כלי�רכב   352 נתפסו  סמויה, 
וישראלים, אשר עסקו בגניבתם,  חשודים פלסטינים 
ובסחר  בפריקתם  הרשות,  לתחומי  בהעברתם 
החשודים  נתפסו  מהמקרים  גדול  בחלק  בחלפים. 

כשברשותם כלי�הרכב הגנובים.  פעילות במחסומים
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תפיסת אמל"ח אסטרטגי
סיור  שוטרי  של  בפעילות  אוקטובר,  חודש  במהלך 
בנימין, הוצב מחסום משטרתי בציר הראשי המוביל 
זו  בפעילות  ברמאללה.  לעיר  צפונית  זית, אשר  לביר 
נעצר פלסטינאי תושב בית סירא, אשר הסתיר בתא 
המטען של רכבו מרגמה בקוטר 81 מ"מ וקנה נוסף 
וכן אביזרים שונים. מחקירת החשוד עלה, כי הוא עסק 
בייצור עצמי של האמל"ח, לאחר שעבר הכשרה שנים 
קודם לכן בלבנון. כוונתו הייתה לבצע ניסוי כלים בעיר 
הרשות  שטחי  מתוך  לירות  יותר  ומאוחר  רמאללה, 
הפלסטינית לעבר ערים בישראל. כנגד החשוד הוגש 

כתב אישום, והוא נעצר עד תום ההליכים.

חשיפת חוליית מניחי המטענים בציר 
דולב�ראס כרכר

בפעילות של שוטרי תחנת בנימין בסיוע צה"ל נעצרו 
תושבי  חשודים  שמונה  והתקפית  יזומה  בפעילות 
הכפרים הסמוכים לציר דולב�ראס כרכר. בחקירתם 
משתייכים  שהחשודים  הוברר,  התחנה  חוקרי  ע"י 
לארגוני הג'יהד האיסלמי והחמ"ס. הם הודו בעשרה 

בתוך  גז  ובלוני  צינור  מטעני  הנחת  של  מקרים 
ציר  המשמש  כרכר�דולב,  ראס  בציר  צמב"רים 
כנגד  באזור.  לבתיהם  ישראלים  של  לנסיעה  ראשי 
תקופת  במהלך  אישום  כתבי  הוגשו  החשודים  כל 

מעצרם.

"קרקע בוערת"
יוני 2005 התנהלה במחלק  מחודש מאי 2004 ועד 
תשאול ימ"ר ש"י פרשייה העוסקת בזיוף מסמכים, 
ובמרמה  בסחר בלתי חוקי במקרקעין באזור איו"ש 

בנסיבות מחמירות.
באמצעות  שנרקמה  בעסקה,  זו  חקירה  של  תחילתה 
קבוצת מתווכים ירדנים וישראלים. ממצאי החקירה העלו, 
מרמה  מעשי  באמצעות  הצליחו  המתווכים  קבוצת  כי 
כעשרים  לידיהם  לקבל  ומתוזמנים,  מתוכננים  והונאה 
כוח  יפויי  שבכללם  מזויפים,  מסמכים  כנגד  שקל  מיליון 
ישראל  ובשגרירויות  בישראל  שנערכו  מכירה,  והסכמי 
בשיתוף  נעשו  המרמה  מעשי  ובלונדון.  במצרים  בירדן, 
האזרחי  במנהל  בכירים  ועובדים  נוטריונים  עורכי�דין, 

באיו"ש. כנגד שבעה מהמעורבים הוגשו כתבי אישום.

פעילות מבצעית. התאמה למציאות הבטחונית
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במהלך  דרום  מחוז  בפני  שעמדה  העיקרית,  המשימה 
שנת 2005 הייתה יישום תכנית ההתנתקות מחבל עזה. 
באופן טבעי, מאחר שעיקר מבצע ההתנתקות נערך 
דרום,  לפיקוד מחוז  הוכפפו המשל"פים  עזה,  בחבל 
והמשימה הוטלה לפתחו יחד עם כוחות צה"לים ועם 

כוחות משטרה נוספים רבים, שהוקצו לביצועה.
לפני מבצע ההתנתקות עצמו היה צורך לפנות את 
הסדר  על  ולשמור  הים",  "מעוז  במלון  המתבצרים 
בשדרות  מימון,  בכפר  בנתיבות,  האלפים  בהפגנות 

ובאופקים.

האירועים  את  למעשה,  סיים,  לאחים"  "יד  מבצע 
מרצונם  עזבו  ובמהלכו  ההתנתקות,  מבצע  שלפני 

חלק ניכר מתושבי גוש קטיף את בתיהם.
ועם  ימים,  שמונה  נמשך  ובכוח  מרצון  שלא  הפינוי 

סיומו עברו הכוחות לפינוי במחוז ש"י.
בנוסף, התמודדו שוטרי המחוז עם תופעות הפשיעה 
לאו  טילי  של  ירי  לאילת,  מרגמה  ירי  לרבות  באזור, 
בנוסף,  רימונים  וזריקת  כנופיות  ממאבקי  כחלק 
נאלצו להתמודד עם ירי בלתי פוסק של פצמ"רים ושל 

קאסמים לעבר יישובי הנגב.

שלושה מרחבים פועלים בתחומי מחוז דרום � מרחב לכיש, מרחב נגב ומרחב אילת. מרחב שמשון, 
לאחר השלמת  אוקטובר,  בחודש  סופית  פורק  גוש קטיף,  אכיפת החוק בתחום  על  אמון  שהיה 
מבצע ההתנתקות. המחוז חולש על כשני שלישים משטחה הגיאוגרפי של מדינת�ישראל, ומעניק 
שירותי משטרה לכמיליון אזרחים המתגוררים בתחומו, מתוכם כ � 150,000 בדואים. המחוז גובל 

במצרים ובירדן, לאורך כ� 440 ק"מ (כולל גבולות ימיים מעברי גבול יבשתיים ונמלי תעופה).

שוטרים ומתיישבים. פינוי גוש קטיף
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הושלמה,  טרם  הדרום  באזור  המערכת  גדר  בניית 
על  פוסקות  בלתי  התרעות  עם  מתמודד  והמחוז 
גבוהה  מוטיבציה  ועם  הביטחון  כוחות  אנשי  חטיפת 
בקרב ארגוני הטירור לביצוע פיגועי התאבדות בתחומי 
בתחנה  הפועל  אל  יצא  אף  אחד  פיגוע  המחוז. 

המרכזית בבאר�שבע בספטמבר השנה.
כוחות  עם  המחוז  יחידות  של  משותפת  בפעילות 
הביטחון, סוכלו פיגועי טירור בתחומיו, לרבות לכידת 
ניר�עם,  ליישוב  בסמוך  נפץ  חגורת  כשלגופו  מפגע, 

כשכוונתו הייתה ביצוע פיגוע בתחום מרחב לכיש. 

נתוני פשיעה
ברוב תחומי הפשיעה נרשמה בשנת 2005 בתחומי 

מחוז דרום ירידה משמעותית .
ירידה כוללת של % 13.3 בכלל הפשיעה במחוז.  •

החקירה שנפתחו  תיקי  במספר   9.9  % ירידה של   •
(פ"א וא"ת).

ירידה של % 19.3 בעבירות הרכוש.  •
ירידה של % 48.7 במספר אירועי הרצח.  •

ירידה של % 33.3 בניסיונות לרצח.  •
ירידה של % 15.6 במספר עבירות השוד בנסיבות   •

מחמירות.
עלייה של % 8.2 במספר המעצרים.  •

חקירות ומודיעין
מבצע עוף החול

על  דרום  ממ"ז  החליט  ההתנתקות  מבצע  לקראת 
המחוז,שיפעלו  רחבי  בכל  סמויים  סוכנים  החדרת 

במהלך המבצע.
במרחבים  הופעלו  מאי�ספטמבר  החודשים  במהלך 
כ� בוצעו  סמויים,  סוכנים  ארבעה�עשר  ובימ"ר 
ואמל"ח,  מסוכנים  סמים  רכישת  של  עסקאות   180
 �55 (מתוכם  עבריינים   112 הופללו  שבעבקותן 

עבריינים הוגדרו "יעדים" משטרתיים).

ברגישות. פינוי מתיישבים בגוש קטיף
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פרשיות עקריות

אהבה מאוקראינה
שתי  מצרים  בגבול  נעצרו   2005 מאי  חודש  במהלך 
באוקראינה,  בהיותן  כי  מסרו,  בחקירתן  ליווי.  נערות 
בזנות  והציע להן לעבוד  גנדי,  פנה אליהן אדם בשם 
בארץ. הנערות קיבלו הסבר על העבודה בישראל, ואף 
הובאו  כיצד  ומסרו  נחקרו,  הן  לדרך.  מסמכים  קיבלו 
את  וכן  שהביאן  האדם  של  הפרטי  שמו  את  ארצה, 
מחקר  בוצע  באוקראינה.  להן  שנתן  הטלפון  מספר 
מעצרו  בזמן  החשוד.  של  זהותו  והובררה  תקשורת 
של החשוד נמצאה נערה נוספת, אשר קשרה אותו 

למעשי סרסרות. החשוד הכחיש כל קשר למעשים.
והוגש  לפרקליטות,  התיק  הועבר   26/6/05 בתאריך 
תום  עד  מעצר  ובקשת  אישום  כתב  החשוד  כנגד 
ההליכים בגין סחר בבני�אדם לעיסוק בזנות, סרסרות 

למעשי זנות וקשירת קשר לפשע.
החשוד נעצר עד תום ההליכים.

הברחות אמל"ח
תושב  יצר   2005 בינואר  כי  הוברר,  מידע  בעקבות 
הדרום קשר עם תושב מצרים, במטרה לייבא אמל"ח 

ממצרים ולהעבירו לשטחי שומרון ויהודה.
רובי   19 וברשותו  החשוד  נעצר   14.7.05 בתאריך 
קלאצ'ניקוב, שהוסתרו במחצבה ליד ערוער.בחקירתו, 
שהתנהלה בשיתוף השב"כ, הוא הודה, כי העביר בין 
החודשים ינואר 2005 עד יולי 2005 ממצרים לשטחים 
209 רובי קלאצ'ניקוב ו�1600 כדורים. החשוד הופלל 
גם בחקירתם של האנשים, שסייעו לו בהובלת כלי�
הנשק. בתאריך 2.8.05 הוגשו נגדו כתבי אישום בגין 
במלחמה.  לאויב  וסיוע  באמל"ח  קשירת קשר, סחר 

החשוד נעצר עד לתום ההליכים.

הברחות סמים מסוכנים
מספר  כי  מידע  התקבל   2005 יולי  חודש  במהלך 
חשודים מתכננים להבריח סמים מגבול ירדן לישראל. 

המידע הועבר לצה"ל.

על גג בית�הכנסת בכפר דרום. מבצע ההתנתקות
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ישראל�  גבול  את  החשודים  חצו   19.7.05 בתאריך 
ירדן, כשברשותם 25 ק"ג הירואין בשני שקים. מארב 
הם  החשודים.  את  זיהה  המלח  לים  דרומית  צבאי 
החלו במנוסה תוך שהם מחביאים את הסמים. שעות 
אחדות לאחר חדירתם ארצה נעצרו החשודים, סמוך 
למושב עין תמר. בתאריך 28.7.05 הוגש כנגדם כתב 
אישום בגין ייבוא סם וכניסה לישראל. השניים נעצרו 

עד תום ההליכים המשפטיים.

רצח החיל איגור טרחוב
בוואדי,  נמצאה   15:15 בשעה   03.1.05 בתאריך 
חייל,  גופת  בבאר�שבע,  "נורית"  קליטה  מרכז  ליד 
של  וחברים  מכרים  נחקרו  אלימות.  סימני  כשעליה 
במהלך  בצה"ל.  עמו  חיילים, ששירתו  לרבות  המנוח 
הוחלט  פוטנציאלי.  לחשוד  החוקרים  הגיעו  החקירה 
והיא  אחר,  בתיק  כחשודה  סמויה  סוכנת  להפעיל 
הביאה להפללתו של החשוד. הוא הודה ושיחזר את 

האירוע. הוגש נגדו כתב אישום.

סחיטת יחסי מין
במלך החודשים ספטמבר�אוקטובר 2005 התנהלה 
סויסה,  מיכאל  לנהיגה,  מורה  כנגד  סמויה  חקירה 
הרישוי  ממשרד  שושני  דוד  הבוחן  וכנגד  מנתיבות 
נתיבות,  בעקבות תלונת תושבת  זאת,  בבאר�שבע. 
כי במהלך שיעורי נהיגה הציע לה המורה לנהיגה יחסי 
מין תמורת רשיון נהיגה, וטען, כי התנאי לקבלת רשיון 
המורה  ועם  הבוחן  עם  מין  יחסי  קיום  הינו  הנהיגה 
עצמו. בהנחיית המשטרה קבעה המתלוננת פגישה 
בקונדום.  מצויד  הגיע  אכן,  הוא,  בביתה.  הבוחן  עם 
ולאחר� שוטרים, שהסתתרו בדירה, עצרו אותו מיד 
מכן עצרו את הבוחן. מעצרם הוארך עד תום ההליכים. 
מרמה,  שוחד,  הצעת  בגין  אישום  כתב  נגדם  הוגש 

הפרת אמונים וסחיטה.

מלחמת כנופיות 
סדרה  לאחר   ,2005 יוני�יולי  החודשים  במהלך 
כנופיות  חברי  בין  ואלימות  סחיטות  ירי,  אירועי  של 

תפיסת סמים וכלי�נשק
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כנופיות  משתי  חשודים  חמישה  נעצרו  בדימונה, 
יריבות בדימונה. 

לאחר איסוף ראיות, הוגשו כתבי אישום כנגד החשודים 
בעבירות ניסיון לרצח, הצתות, גרימות נזק וסחיטות 
כתבי אישום, והם נעצרו עד תום ההליכים. החשודים 
ההחלטה  כנגד  העליון  לבית�המשפט  ערעור  הגישו 
כי  קבע,  העליון  בית�המשפט  במעצר.  להשאירם 
עד  במעצר  אותם  והשאיר  גבוהה,  מסוכנותם  רמת 

תום ההליכים.

עבירות מין בקטינים
עו"ד  על�ידי  בקטינים  מין  עבירות  של  פרשייה  חשיפת 
רמי דיין  הכתה גלים בקהילת המשפטית בדרום הארץ, 
לאחר שעלה, כי עו"ד דיין נהג לבצע שורה של מעשים 
מגונים בקטינים בביתו, ואף תיעד את מעשיו. הוגש נגדו 
ועם  שבע,  בבאר  המחוזי  בבית�המשפט  אישום  כתב 

סיום משפטו הוא נידון לשלוש וחצי שנות מאסר.

שודדים סדרתיים 
בסוף שבוע של המחצית השנייה של חודש פברואר 
2005 אירעו חמישה מקרים של שוד אלים.בפעילות 
מהירה של שוטרי תחנת אשדוד, אותרו שני קטינים 
תיקים,  וחטיפות  השוד  מעשי  להם  שיוחסו   ,15 בני 
במהלך  אישום  כתב  הוגש  השניים  נגד  נעצרו.  והם 

מעצרם.

הצתות בית
במהלך חודש ספטמבר 2005 הוצתה פעמיים דירתו 
ה' באשדוד. במהלך החקירה  בי"ס מקיף  של מנהל 
על�ידי מחלק הנוער אותרו שני המציתים, תלמידים 

בני 14. הם טענו, כי נקמו במנהל בשל סילוקם מבית�
הספר. שני הנערים נעצרו, והוגשו נגדם כתבי אישום.

חילול בית עלמין 
חמורים  ואנדליזם  מעשי  בוצעו   25.9.05 בתאריך 
בבית�העלמין בעיר אילת, הושחתו עשרות מצבות, 
נשרפו  וכן  קברים,  וחמישים  לכמאתים  נזקים  נגרמו 
נעצרו  מודיעיני  מידע  ודגלים.בעקבות  תפילה  ספרי 
הודו  הם  השטן.  לכת  שהשתייכו  קטינים,  חמישה 
שבו  אינטרנט,  אתר  נמצא  ובמחשביהם  בחקירתם, 
נקשרו  הם  כך  בעקבות  מעשיהם.  את  תיעדו  הם 
למעשי הואנדליזם ולהצתות שונות. ארבעה מנערים 
כנגדם  בת�ים.  תושב   � החמישי  אילת.  תושבי  הם 
מקום  חילול  של  עבירות  בגין  אישום  כתבי  הוגשו 
במזיד,  לרכוש  היזק  מקרקעין,  פני  השחתת  קדוש, 

קשירת קשר לביצוע פשע.

אונס קבוצתי
היא  כי  מגדרה,  חיילת  התלוננה   24.11.05 בתאריך 
נאנסה ע"י אנשים שלא הכירה, לאחר שפגשה אחד 
החקירה  בעקבות  בעיר.  "הפלטיניום"  במועדון  מהם 
בעיר  שהו  אשר  קרבי,  מגדוד  חיילים  ארבעה  נעצרו 
קשרו  הם  בחקירתם,  יחידתי.  נופש  במהלך  אילת 

עצמם לאירוע. חלקם אף הודו במעשה.
בסיום החקירה שוחרר אחד המעורבים, וכנגד שלושה 

חשודים הוגש כתב אישום בגין אינוס בקבוצה.

התחזות לרב 
בתחילת חודש נובמבר 2005 התקבלו תלונות רבות 
ותיירים  ועל הונאתו אזרחים  לרב  על התחזות חשוד 

תפיסת סמים בגבול ירדן
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רבים. בעקבות מידע מודיעיני נעצר הרב שמעון בר�
אבו�חצירא.  הרב  של  לנכדו  שהתחזה  לאחר  שלום, 
לצורך  לידיו מאות אלפי שקלים  כי קיבל  הוא חשוד, 
"ברכות ובניית בית�כנסת". במהלך החקירה התבררו 
מקרים נוספים רבים,שבהם קיבל סכומי כסף גדולים 
הנגדו,  אישום  כתב  והגשת  חקירתו  בתום  במרמה. 
הוא הועבר לתחנת חדרה, שם היה דרוש בגין מרמה 

ומעשים מגונים.

אג"מ
יחידת הפרשים

במחוז  פרשים  יחידת  הוקמה   2005 שנת  במהלך 
דרום. ביחידה שישה שוטרים בפיקוד קצין, אשר עברו 
הכשרה במסגרת מלמ"ש (במהלך התקופה הקרובה 
ושלושה  נוספים  פרשים  ארבעה  ליחידה  יצטרפו 

תיתן  והיא  בכיסופים,  ממוקמת  היחידה  סייסים). 
מענה ליחידות מחוז דרום.

פרויקט סדרנות
פרויקט  דרום  במחוז  החל   2005 שנת  במהלך 
הסדרנים,  איכות  העלאת   � שמטרתו  סדרנות, 
והפחתת מספרם של השוטרים, המועסקים בשכר 
בבאר�שבע,  הופעל  הפרויקט  כדורגל.  במשחקי 
באשקלון ובאשדוד, ובמהלכו הוכשרו מאה ועשרים 

סדרנים.

ירי קאסמים
במהלך השנה נורו מאות קאסמים ופצמ"רים לעבר 
יישובי הנגב המערבי ודרום אשקלון. אזרחים אחדים 
למבנים.מערך החבלה  נגרם  רב  ונזק  מהירי,  נפגעו 

במרחבים ובמחוז מטפל בנפלי הקאסמים. 

שחר אדום. טילי קאסם בשדרות
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סיכול הברחות מהים
במרחב לכיש (אשקלון) ובמרחב אילת פועלות יחידות 
שיטור ימי. שוטרים מיומנים פועלים במהלך כל ימות 
דרך הים.  וחדירת מסתננים  השבוע לסיכול הברחות 
הימי  השיטור  יחידת  ע"י  הוכשרו  לכיש  יס"מ  שוטרי 

במרחב לטיפול נקודתי באירועים חריגים בגזרתם.

מג"ב דרום

מפקדות משימתיות 
בשל התגברות הפשיעה הכפרית במחוז דרום הוקמו 
שתי מפקדות משימתיות לצמצום הפשיעה הכפרית 
כוחות  ריכזו  המפקדות  נגב.  ובמרחב  לכיש  במרחב 
גדולים באזורים, הנגועים בפשיעה, ונתנו מענה טוב 

בישובים הכפריים. הקמת המפקדות  יותר לאזרחים 
עם  השותפות  להרחבת  משמעותי  באופן  תרמה 
הפשיעה  לצמצום  לפעילות  ולרתימתה  הקהילה, 

הכפרית.

מגרש לחילוט כלי�רכב
במהלך שנת 2005 הוקם מגרש לחילוט כלי�רכב של 
מסיעי שב"ח, הנתפסים כמוצג משפטי. המגרש, שבו 
מאתים מקומות חניה,נמצא בבסיס בית�גוברין, ונותן 

מענה לכל יחידות מג"ב, הפועלות בתחום מחוז דרום.

פיתוח יכולות טכנולוגיות
פרויקט "ירח" לאיתור שיחות טלפון ממטרידים למוקד 
בתחרות  הן  הראשון  במקום  זכה  ולנטרולן,   100

תאונת הרכבת ברבדים
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המשטרתית והן בתחרות הארצית, שהתקיימה ע"י 
המכון לפריון העבודה וע"י המועצה לאיכות ולגהות. 
שיחות  עם  להתמודד  הנאלצים  וכיבוי�אש,  מד"א 

מטרידים, מגלים עניין בתוכנה זו.

שירות לציבור
מפקדים במחוז דרום יזמו תהליכים לשיפור השירות 

רב  שיפור  ניכר  מכך,  וכתוצאה  ביחידותיהם, 
ארצי, שבדק  בסקר  היחידות.  במרבית  זה  בתחום 
הניתן  מהשירות  האזרחים  של  הרצון  שביעות  את 
להם,זכה מרחב לכיש במקום הראשון בארץ, ומרחב 
בסקר  האחרון  במקום   2004 בשנת  שדורג  אילת, 
מבחינה  ביותר  המשמעותי  השיפור  את  ביצע  זה, 

ארצית, ודורג השנה במקום החמישי בארץ.

תחנת קטיף. סוף
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ההתנתקות,  תוכנית  של  יישומה  הוא  בהם  שהעיקרי  תהליכים,  במספר  התאפיינה   2005 שנת 
הנדרשת. ובנחישות  הראויה  ברגישות  עמה  התמודד  שמשמר�הגבול  וקשה,  מורכבת  משימה 
בשנת 2005 היווה משמר�הגבול גורם מרכזי בלחימה בטירור ובהתמודדותו בהתגברות הפשיעה 

והאלימות ברחבי הארץ.

מבצעים
במהלך שנת 2005 נערכו כלל יחידות מג"ב למבצע   •
ההתנתקות, תוך ביצוע הכנה מנטאלית למשימה 
החטיבות  במסגרת  ותרגילים  אימונים  רגישה, 

שהוקמו.
פגיעה  של  מגמה  הסתמנה   2005 שנת  במהלך   •
בטירור  הלחימה  הטירור.  בארגוני  משמעותית 
התבטאה בפגיעה במחבלים, בתפיסת מבוקשים 
בלטו  זו  בלחימה  עוינת.  חבלנית  פעילות  ובסיכול 

במיוחד הימ"מ ויחידות המסתערבים.
חלה עלייה בתפוקות מג"ב בעיקר בתפיסת אמל"ח   •
וסמים, וכן בסיכול חדירות והברחות מגבול מצרים 

ובלכידת מסתננים.

בשב"ח  בטיפול  נוספת  הצלחה  למג"ב  נרשמה   •
בכלל הגזרות ובמיוחד ב"עוטף ירושלים".

הוקם משל"ט מג"ב תפר יהודה בגזרה הדרומית של   •
חברון למשימת הגנה על הישובים היהודים במרחב, 

ולמניעת חדירות של גורמי פח"ע לתחומי ישראל.

הדרכה
היחידות  לאימון  דגש  ניתן   2005 שנת  במהלך   •
חודשיים,  ואימונים  מרוכזים  אימונים  במסגרת 
כחלק מיעד מפקד מג"ב להעלאת רמת הכשירות 

המבצעית.
מערך ההדרכה נרתם להכנת יחידות מג"ב למשימת   •

ההתנתקות ע"י ביצוע אימונים ייעודים.

פנים אל מול פנים. מבצע ההתנתקות
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חינוך
ערכי  להטמעת  דגש  ניתן   2005 שנת  במהלך   •
הדמוקרטיה והסובלנות לרמות המפקדים וכן נערכו 

ימי עיון, סדנאות והצגות.
בוצעו ימי בד"א בשני מועדים לנושא מנהיגות בת   •

זמננו בנגב.
כח)  (מצודת  בנבי�ישע  הסברה  יחידת  הוקמה   •

לקיום סדרות חינוך לכלל יחידות מג"ב.

אמ"ש
במהלך שנת 2005 התמקד אמ"ש מג"ב בהיערכות   •
המערך  של  מקצועי  בליווי  ההתנתקות,  למבצע 

במהלך המתבצע.
מבצע  לצורך  שמ"ז  במעמד  לוחמים   367 גויסו   •

ההתנתקות.
הופעלו מערך "תמונת ראי" בגיוס 600 לוחמי מג"ב   •

במילואים.
משמר�הגבול שכל שמונה לוחמים בשנה זו.  •

ישובים
שבע  והוקמו  הכפרי  במגזר  רה�ארגון  בוצע   •

מפקדות כפריות.
של  משותף  מתקציב  "דקל"  יחידת  שודרגה   •
הפנים  לבטחון  המשרד  ושל  הביטחון  משרד 

והוקמה יחידת ימע"ר.

את"ל
ההתנתקות  במבצע  מעורב  היה  מג"ב  את"ל   •
לגורמי  ובסיוע  המקצועית  ההנחיה  בתחום 

המטא"ר.
הוקמה מגמת הפס"ד בבה"ד מג"ב.  •

הוקמה קריית חינוך במצודת כ"ח.  •
בסיסי  ומוסדו  החקלאי  במגזר  רה�ארגון  בוצע   •

הקבע במערך.
נפרסו יחידות "עוטף ירושלים".  •

במסגרת  המילואים  מערך  בהפעלת  סיוע  ניתן   •
"תמונת ראי" בעיקר במבצע ההתנתקות.

לוחמי יחידת מתיל"ן
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לוח מס' 1 
נתוני תשתית וביקוש לשירותי משטרה

שנה
אוכלוסייה 
(באלפים) 

(1)

כלי�רכב 
(באלפים) (1)

תיקי חקירה
תאונות 

דרכים
דו"חות 
תנועה

ביקורת 
גבולות

מבצעים 
(4) תיקים 

פלילייים
תיקי אי�
תביעה

סה"כ

19864,331.3819.1227,209(2)(2)14,576804,7875,112,957351

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)22,186897,5096,884,1532,052

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

19965,771.01,546.0316,970118,498435,46825,447(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

19996,170.01,729.0385,88499,066484,95022,9241,545,50015,184,530

20006,345.01,817.0379,54686,369465,91519,7801,594,82215,497,151

20016,508.81,914.8383,23185,338468,56918,23411,027,410

20026627.81970.0371.86792.414464,28218,2299,542,957

20036,737.21992.2387,45897,230484,68818,1499,994,455

20046,852,8002,022,000412,110105,128517,23818,07911,856,816

20056,987,0002,100.400417.22975.504492,73318,346 

(1) נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), פרט לשנת 1998, שעבורה חושב אומדן המבוסס על נתוני למ"ס.
(2) נתוני א"ת ממוחשבים רק משנת 1993.

(3) נתוני שנת 1993 לא כוללים כ�10,000 תיקי א"ת נוער.
(4) מבצעים בהיקף גדול, אשר בהם תוגברו המחוזות בכוחות נוספים, שהוקצו ע"י מחלקת המבצעים במטה הארצי.

(5) דו"חות תנועה של שנת 2000 הם אומדן עפ"י חודשים ינואר�נובמבר 2000.
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לוח מס' 2 
תיקי חקירה לפי קבוצת עבירות

שנה

התפרצויות תיקי חקירה
לבתי�עסק 

ולדירות

עבירות 
אלימות 
גופנית

פשיעה 
חמורה 

ומאורגנת
עבירות מין

סמים

סה"כ
אחוז (2) 
שימושהגילויים

סחר 
והחזקה

1996454,62230.87%53,47559,88819,8483,1419,9546,086

1997516,92627.95%69,56462,23421,3483,3969,9586,064

1998532,03229.67%69,73962,69923,1833,76311,6587,025

1999496,91534.13%62,66961,60224,2124,11713,4088,406

2000485,53534.13%55,08359,24224,3804,02114,73410,109

2001489,95734.77%56,12858,99525,6553,75615,87910,571

2002484,65735.20%53,71857,61226,8253,71016,58510,959

2003505,94736.07%56,92956,75227,4013,54117,70810,920

2004517,23838.45%58,31258,58827,1293,90318,35411,074

2005492,73336.7%60,10055,4732,54313,98514,1609,149

לוח מס' 3 
מעצרים פליליים

שנה
סה"כ 
מעצרים

מזה 
מעצרי 
קטינים

מרמהרכושסמיםגוף האדםחיי אדםסדר ציבורי
שאר 
עבירות

199138,6103,6045,2536055,0958,92614,1191,2003,412

199240,5183,5566,1485625,6118,60116,0331,2282,335

199344,8423,8027,0666065,42010,15416,9861,4923,118

199444,0294,2667,0188205,9179,60615,8211,2393,608

199540,5023,5306,4526175,3537,73214,3041,3474,697

199640,4523,7295,7795915,0536,90513,1431,2087,773

199731,9923,3554,3785693,9874,13612,5899625,371

199838,1164,1305,9657725,7054,24215,5809314,921

199942,7404,2327,4226027,2214,76816,5801,1994,948

200042,5724,4067,2768947,2894,71314,3258377,238

200144,1664,3247,2998987,3214,73214,3658398,712

2002441034,31613,7988647,7994,36612,7351,0153,526

200344,1504,53112,3767587,3414,35714,6551,0091,729

200447,8505,10813,2528138,0574,43715,6581,3994,234

200551,2426,30315,9608318,3184,35816,4841,1232,182
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לוח מס' 4
תקי חקירה בפשיעה חמורה ומאורגנת

בשנת 2004 לעומת 2003
אחוז שינוי20052004עבירה

25,43127,433�7.30%סה"כ

מזה:

3,8343,5737.30%סמים

9831357�27.56%הימורים

163176�7.39%רצח

285423�32.62%ניסיון לרצח

9091,020�10.88%אונס בכח או באיומים

2,4942,618�4.74%מעשה מגונה בכוח

1,2931,14812.63%שוד

1,1701,209�3.23%שוד בנסיבות חמורות

1,1451,1321.15%סחיטה

3,0533,290�7.20%הצתה

5,9096,474�8.73%גניבת חלקי רכב

לוח מס' 5 
גניבות רכב וגניבות מתוך רכב

שנה
גניבות רכב 

סה"כ
מזה רכב פרטי

כלי�רכב 
שנמצאו

אחוז כלי�רכב 
שנמצאו

גניבות חלקי רכבגניבות מתוך רכב

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

200131,09119,32510,64534.262,070

200225,58415,15010,00238.771,278

200325,32015,1079,1173671,5356,327

200430,18818,0189,77832.462,9246,973

200534,70021,23110,0429.554,5096,366
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לוח מס' 6 
עבירות בין בני�זוג

שאר עבירותאלימות גופניתסה"כשנה

סה"כ
מזה: חבלה 

גופנית
מזה: 

תקיפות
מזה: איומיםסה"כ:

מזה: הפרת 
צווים

מזה: גרימת 
נזק

199721,64411,8871,13010,5539,7575,2042,244897

199823,06812,6551,10511,31610,4135,6622,525801

199923,16712,5551,19211,11910,6125,7212,589848

200022,42711,9541,13910,56210,4735,5622,592706

200121,72411,2441,1069,85410,4805,4062,619744

200220,33910,9501,1729,4709,3894,6182,484662

200319,61510,4361,1828,9159,1794,4292,464633

200420,55316,8221,2679,1599,7314,5942,841774

200520,171102,841,4588,4899,8874,3683,190672

הערה: בפירוט העבירות הוצגו שתי העבירות העיקריות בלבד

לוח מס' 7
עברייני סמים לפי גיל ומין ודת

עבירה
דתמיןגילסה"כ 

מיעוטיםיהודיםנקבהזכר+12�1718�2122עבריינים

9,1578331,9606,3648,2928656,4552,702שימוש בסמים

2,3253494821,4942,1381871,473852סחר, ייצוא וייבוא סמים

433665331438944307126גידול, ייצור והפקת סמים

החזקת סם שלא לצריכה 
עצמית

5,4952859174,2934,9355603,4462,049
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תיקים סה"כ תיקיםסוג העבירה
גלויים

סה"כמבוגריםצעיריםאחוז גילויים

כלפי הסדר הציבורי

1159582.6%150205355התקהלות או התהגדות

352777.1%262147קטטה והפרעה במוסדות ציבור 

61349280.3%1739521125קטטה והפרעה ברחוב

4,9072,11943.2%1341,0751209הסגת גבול

312993.5%32225הכשלת עובד ציבור

2,22115,788710.9%55411,98412538איומים

10,4977,94575.7%3104,0324342עבירות הנוגעות לנחלת המשפט

97082885.4%161,5641580משחקים והימורים

612541.0%102333כלפי הדת

14711074.8%1156157שוחד

34824670.7%1253254עבירות הנוגעות לנישואין

26520878.5%7135142מטרד, רעש, חסימת דרך

20.0%11כלפי הביטחון�ציוד

10,0007,28672.9%10215,0616082עבירות נגד הסדר הציבורי

5,4314,94591.1%5654,0274592תקיפת שוטר והכשלתו

48043590.6%94450544תקיפת שוטר בנסיבות חמורות

12541.7%1717הפרכות במהלך בחירות תקין

12,31711,86196.3%106022,03823098עבירות על חוק הכניסה לישראל

33100.0%1111עבירות על חוק עובדים זרים

938389.2%7575ספסרות בכרטסי מופעים

11100.0%11פגיעה בפרטיות

0עבירות המסכנות את בריאות הציבור

68,53952,53176.6%4,12552,10356228סך הכל כלפי הסדר הציבורי

עבירות ביטחון

483777.1%52732בגידה וריגול

643960.9%222143מרד והסתה למרד

3,1243,02096.7%2862,2762562עבירות על חוקי חרום

76474297.1%25775800הסתננות

12433.3%33הקמת מחסום בטחון

44100.0%66מסירת סודות רשומים

4,5383,67380.9%5292,2912820עבירות אחרות כלפי הבטחון

2,8341,40249.5%248143391ידוי אבנים

37331584.5%102103205השלכת בקבוק תבערה� בטחון

לוח מס' 8
עבירות ועבריינים
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עברייניםתיקי חקירה

תיקים סה"כ תיקיםסוג העבירה
גלויים

סה"כמבוגריםצעיריםאחוז גילויים

22483.6%33הנפת דגל פלסטין

362466.7%22224הסתה

12,0219,26877.1%1,2225,6676889סה"כ עבירות ביטחון

כלפיי חיי אדם

16310765.6%11191202רצח

12541.7%257רצח ע"י פעולת איבה

28521475.1%33201234ניסיון לרצח

14964.3%21214הריגה

4375.0%1111גרימת מוות ברשלנות� ת"ד

18633.3%347איומי רצח והריגה

342161.8%131831יידוי אבנים לאומני

473370.2%13738גרימת מוות ברשלנות

1,46444530.4%185379564עבירות אחרות כלפיי חיי אדם

2,04184341.3%2508581108סך הכל כלפי חיי אדם

כלפי גוף האדם

3,4322,73079.5%4052,9533358חבלה גופנית חמורה

121798881.2%95863958תקיפת עובד ציבור בתפקיד

25,99119,12973.6%1,44620,45221898תקיפה (למעט עובד ציבור)

1,6631,02161.4%669551021רשלנות ופחזות פלילית

32723872.8%18259277חטיפה, כפייה ומאסר שווא 

252184.0%231033השלכת בקבוק תבערה

12325.0%224הבערת צמיגים

22617778.3%84197281הקמת מחסום

3266.7%22אחר � כלפי גוף האדם

32,89624,30973.9%2,13925,69327832סך הכל כלפי גוף האדם

מין

89867074.6%60601661אינוס בכוח או באיומים

26119474.3%89120209אינוס ובעילה שלא כחוק

5480.0%66עבירות שלא כדרך הטבע

2,0991,28961.4%2049191123מעשה מגונה בכוח

1377151.8%65864מעשה מגונה שלא בכוח

42221951.9%22146168מעשה מגונה בפומבי

0הפצת מחלות מין

1639860.1%78188הטרדה מינית

3,9852,54563.9%3881,9312319סך הכל עבירות מין
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עברייניםתיקי חקירה

תיקים סה"כ תיקיםסוג העבירה
גלויים

סה"כמבוגריםצעיריםאחוז גילויים

סמים

14,16012,57488.8%8338,3249157שימוש בסמים מסוכנים

3,3412,97789.1%3491,9762325סחר, ייצוא וייבוא סמים

70242660.7%66367433גידול, ייצור והפקת  סמים מסוכנים

5,8084,86383.7%2855,2105495החזקת סם שלא לצריכה עצמית

מוסר � שאר עבירות נגד המוסר

656396.9%2626סרסרות לזנות

0פיתוי ושידול קטינים

2150.0%11שדול לעסוק בזנות

22920790.4%399399ניהול בית� בושת או אחזקתו

371848.6%21416פרסום דברי תועבה 

11100.0%שאר עברות מוסר

22100.0%11שוטטות למטרת זנות

2150.0%22הבאת אדם למעשה סדום

6466.7%66הבאת אדם לעיסוק בזנות

5360.0%156ניצול קטינים לזנות

12866.7%2727סחר בבני אדם לעסוק בזנות

24,37221,14886.8%1,53616,35817894סה"כ עבירות מוסר + סמים

רכוש

1,17049542.3%182522704שוד בנסיבות חמורות

1,28849938.7%178387565שוד 

11100.0%22הנמצא מזוין לבצוע פשע

64519329.9%4261103תקיפה לשם גניבה

96669371.7%201486687סחיטה

16,9422,05012.1%4791,1851664התפרצות לבית�עסק או למוסד

42,9033,1577.4%3391,6261965התפרצות לבית�דירה

95582286.1%56370426החזקת כלי פריצה  

521936.5%32023גניבה ע"י עובד ציבור

82052463.9%13461474גניבה ע"י עובדים וסוכנים

34,4272,3446.8%6231,3251948שימוש ברכב ללא רשות

54,3723,4016.3%4811,3971878גניבה מתוך רכב

1,9241648.5%395190גניבת אופניים

2,3051114.8%43135כייסות

52,0837,94615.3%7004,6025302גניבות אחרות

29124985.6%28221249קבלת רכוש גנוב

342985.3%2525מניעת גניבות כלי�רכב

27,1464,82817.8%5983,6374235גרימת נזק לרכוש בזדון
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עברייניםתיקי חקירה

תיקים סה"כ תיקיםסוג העבירה
גלויים

סה"כמבוגריםצעיריםאחוז גילויים

4,7293,74879.3%2091,7051914החזקת רכוש גנוב

2,84163722.4%197572769הצתה

151173.3%99שוטטות לשם גניבה

1,20219916.6%214869חטיפת ארנקים

6,12086614.2%136839975גניבת חלקי רכב

1,43720314.1%14211225גניבות חקלאיות

11218.2%11הצתה על רקע לאומני

30723.3%156שאר העבירות הקשורות ברכוש

254,70933,19813.0%4,54519,79824343סך הכל עבירות כלפי רכוש

מרמה

3609125.3%47377זיוף כסף ובולים

6,1893,01448.7%1012,7052806זיוף מסמכים והפצתם

4,6681,50532.2%351,2591294מרמה ועושק 

891820.2%1616משיכת שיק ללא כיסוי

1,01358257.5%39600639אחר/ שאר עבירות מרמה

12,3195,21042.3%1794,6534832סך הכל עבירות מרמה

עבירות כלכליות� עבירות פיסקליות

534075.5%7878פיקוח כלכלי 

46531868.4%8271279עבירות קניין רוחני

2150.0%44עבירות פיסיקליות

33100.0%167שאר עבירות

52336269.2%9359368סה"כ עבירות כלכליות

עבירות מינהליות

22100%חוקי עזר עירוניים, אחר (2)

341852.9%1212עבירות מנהליות אחרות

362055.6%1212סך הכל עבירות מינהליות

רישוי

483572.9%12930נשק, תחמושת וחומרי נפץ

5555710.3%5858רדיו וטלויזיה

17514080.0%122122מלאכות, תעשיות ועסקים

16414286.6%4396139תעבורה

734865.8%3101104עבירות נגד הסביבה

11100.0%11עינוגים ושעשועים ציבוריים 

1097871.6%3113116אחר

0השכלה גבוהה

1,12550144.5%50520570סה"כ עבירות רישוי

4,657315867.8%29922853548סה"כ שאר עבירות

6350%21214סה"כ סעיפי הגדרה

417,229153,09636.7%14,744130,249144993סך הכל עבירות (3)
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לוח מס' 9
תאונות�דרכים לפי סיבת התאונה

אחוזקטלניותאחוזסה"כסיבת התאונה(1)

2,91116.1%8019.3%סטיה מנטיב

1,6359.0%1331.0%אי שמירת רווח

2,54814.2%256.0%אי ציות לרמזור

9695.4%7117.1%מהירות מופעלת

2,93916.3%133.1%אי ציות לתמרור

1,5688.7%163.9%אי מתן זכות קדימה לרכב

8454.7%71.7%פניה שלא כחוק

1,1576.4%266.3%אי מתן זכות קדימה

8164.5%5713.7%התנהגות הולך רגל 

3131.7%184.3%שיכרות

2921.6%122.9%נסיעה לאחור

2,01211.2%7718.6%שאר הסיבות

18,005100415100סה"כ

לוח מס' 10
תאונות�דרכים לפי סוג התאונה וחומרתה

סוג התאונה
קלהקשהקטלניות

סה"כאחוזסה"כאחוזסה"כאחוזסה"כ

1334.968425.21,89369.92,710פגיעה בהולך רגל

931.14595.28,26293.78,814התנגש חזית אל צד

211.21508.31,63990.61,810התנגש חזית באחור

70.7636.392893998התנגש צד בצד

47613617.559476.4777התנגש חזית בחזית

112.5112.56758התנגש עם רכב שנעצר

21.41812.212786.4147התנגש עם רכב חונה

41419519.178676.91,022התנגש עם עצם דומם

105.93822.512171.6169ירידה מהכביש

37713525.635567.4527התהפכות

21.435.23.811074.8147החלקה

251332.52562540פגיעה בנוסע ברכב

0000000שריפה

312832145625נפילה מרכב נע

00001010010התנגשות אחור חזית

00111.1888.99התנגשות אחור צד

001501502התנגשות בבעל� חיים

21.41510.612588142אחר

4012.3195211.215,00486.417,357סך הכול תאונות
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לוח מס' 11
נפגעי תאונות�דרכים

לפי סוגי נפגעים עיקריים וחומרת פגיעה
פצועים קלפצועים קשההרוגיםסה"כ

%ילדילדסה"כ%ילדילדסה"כ%ילדילדסה"כ%ילדילדסה"כסוג הנפגע

3,01479326.31382115.271023833.52,16653424.7הולך רגל 

16,37130.31450068630.415,54000נהג מכונית

נוסע 
במכונית

13,6672,98921.91211915.761712019.412,9292,85022

2,265003700279001,94900נהג אופנוע

נוסע 
אופנוע

20352.55002627.717231.7

רוכב 
אופניים

35913036.222418.2834048.22548633.9

21183.87002114.818373.8לא ידוע

36,0903,92810.9475449.32,42240416.733,1933,48010.5סך הכל
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