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משטרת≠ישראל  º  דין וחשבון שנתי ∂∞∞≥

מציאות דינאמית
הדו¢ח השנתי של  משטרת≠ישראל לשנת ∂∞∞≥ מסכם שנה רוויית פעילות ועשייה תחת פיקודו 

  Æשל משטרת ≠ ישראל ±μ ≠של רב≠ניצב משה קראדי¨ המפקח הכללי  ה

במוקד העשייה בשנה זו עמדו שלושה תחומים מרכזיים  ≠ שיפור השירות לציבור¨ העמקת 

Æהלחימה בפשיעה והעצמת תחנות המשטרה

לשם המאבק בפשיעה ווסתו משאבים קיימים והוקצו משאבים  ותקני כוח אדםנוספים¨ ושונה 

יעדם של כוחות לוחמיםÆ בסיכומה של שנה¨ היינו עדים להמשך המגמה הרב≠ שנתית של ירידה 

בהיקף הפשיעהÆ השירות לציבור היה במוקד העשייה במהלך כל שנת הפעילות ≠ הוקמה  יחידה 

קשת ©קשרי חוץ¨ שירות¨ תלונות ציבור®¨ מונו קציני שירות במחוזות¨ גובשה תכנית אסטרטגית 

למקצוע מרכזי השירות בתחנות¨ נערכו הכשרות לשוטרים¨  נמדדו תחנות ומרחבים¨ ושופצו 

מרכזי השירות לאזרח והיומנים בתחנות המשטרהÆ בוצעו פעולות רבות להעצמות התחנות¨ 

ביניהן הפניית מתגייסים חדשים לשירות בתחנות¨ הוספת משאבים וכוח אדם  לטיפול בלחימה בפשיעה¨ תיעדוף התחנות 

 Æבתנאי שירות ¨במחשוב  ובאמצעים נוספים

במחצית השנייה של השנה הותוותה מדיניות השר לבטחון פנים¨ שיעודה  ≠  שיפור משמעותי בתחושת הביטחון האישי של 

התושביםÆ בבסיס מדיניות זו  ההבנה¨ כי התרופפות הביטחון האישי מהווה איום אסטרטגי על החברה¨ על הכלכלה וכל איכות 

החיים במדינהÆ התכנית¨ שגובשה לשם כך¨ החלה לפעול במהלך חודש אוגוסט ∂∞∞≥¨ ובמסגרתה  עשרים ואחת  תחנות פרטו 

 Æלמיקוד הפעילות

לצד כל אלו¨ התמודדה מדינת ≠ ישראל ועמה משטרת ≠ ישראל עם אירועי מלחמת לבנון השנייהÆ  פעילותה זו של המשטרה 

המחישה פעם נוספת  את המציאות  הדינאמית שבה היא פועלת¨ בהפנייתה את מירב מאמציה להגנת העורף בצפון הארץ 

ולהצלת חייםÆ  במהלך ימי הלחימה פעלו השוטרים בנחישות ובאומץ ¨ כדי לחזק את חוסנם של התושבים ואת יכולתם 

 Æלהתמודד עם המציאות שנכפתה עליהם

משטרת ≠ ישראל  המשיכה לפעול גם במישורים רבים נוספים¨ ביניהם  הטמעתה של מערכת מנה¢ל  ©מדידה¨ ניהול והערכה 

למפקד®¨ המהווה כלי למדידת רמת הביצועים של יחידות המשטרה¨ הפעלת  המרכז לפיתוח מנהיגות¨ קבלת אחריות על 

 ®∑Æ∑•© ראויה לציון מגמת הירידה Æ עוטף ירושלים¢¨ והקמתה מחדש של יחידת אתג¢ר למאבק בתופעת גניבת כלי≠ הרכב¢

במספר ההרוגים בתאונות ≠ הדרכים¨ שמהווה חלק ממגמה רב≠שנתיתÆ השנה נרשם מספר הרוגים הנמוך ביותר זה ארבעים 

 Æלמרות ירידה זו¨ הנתונים עדיין  קשים ¨ ולא ניתן להשלים עמם Æשנים

 Æ≤∞∞∑ המציאות הישראלית המורכבת מחייבת את משטרת ≠ ישראל לעמוד בחזית העשייה גם בשנת

 Æחילופים אלו עומדים בסימן המשכיות תהליכים במשטרה לצד שינוי Æבחודש מאי ∑∞∞≥  נערכו חילופי מפכ¢לים במשטרה

דו¢ח  זה מהווה הזדמנות נוספות להוקיר את פעילותו רחבת ההיקף של המפכ¢ל היוצא¨ רב≠ניצב משה קראדי¨ ואת תרומתו 

 Æלקידום המשטרה בשנת העבודה שחלפה¨ כמו גם במשך שנות שירותו הרבות במשטרת ≠ ישראל

היעדים המרכזיים¨ אשר עומדים  במוקד המחויבות הציבורית של משטרת ≠ ישראל בשנה העבודה  ∑∞∞≥¨ הם מאבק נחוש 

בפשיעה¨ בעבריינות ובשחיתות הציבורית¨ למען שיפור הביטחון  האישי של הציבור¨ מאבק בנגע תאונות ≠ הדרכים¨וחיזוק 

  Æיחידות המשטרה ב¢קו הקדמי¢ בממשקן עם הציבור

העמידה באתגרים הרבים והמורכבים¨ הניצבים בפני משטרת ≠ ישראל¨ אפשרית בזכות אלפי השוטרים והמתנדבים המסורים¨ 

הפועלים לילות כימים להבטחת שלומם  של התושבים ולהבטחת בטחונםÆ פעילותה זו של המשטרה נערכת  בשיתוף פעולה 

 Æהדוק עם ראשי  הרשויות המקומיות ועם ארגונים רבים¨ועל כך נתונות לכולם תודה והערכה רבה

        

רב≠ניצב דודי כהן

המפקח הכללי



באחריות תת≠ניצב ניצה פרידמן¨ ראש מערך תקשורת והסברה הוצאה לאור∫ 

רב≠פקד ענת בשן עורכת∫   

תהילה דיין ריכוז חומר∫ 

באדיבות מחוזות משטרת≠ישראל ואגפיה¨ צילומים∫  

ארכיון ביטאון ¢קוראים ∞∞±¢      

לשכת הפרסום הממשלתית הפקה∫   
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תוכן העניינים

∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ משטרת≠ישראל ≠ תחומי אחריות¨ תפקידים ומבנה ארגוני

אגפי המשטרה

±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ®אגף מבצעים ©אג¢מ

±μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ®אגף לחקירות ולמודיעין ©אח¢מ

≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ אגף תנועה ©את¢ן®

≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ אגף תכנון ©אג¢ת®

≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ אגף משאבי אנוש ©אמ¢ש®

¥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ אגף קהילה ומשמר אזרחי ©אק¢מ®

μ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ אגף תמיכה לוגיסטית ©את¢ל®

 μπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ יחידות כפופות למפכ¢לØלסמפכ¢ל

מערך תקשורת¨ הסברה ודוברות

חשבות

מערך קשת ©קשרי חוץ¨ איכות שירות¨ תלונות ציבור¨ מידע ואינטרנט®

מינהל טכנולוגיות ©מנ¢ט®

ייעוץ משפטי

בית≠הדין למשמעת ©ביד¢מ®

יחידת הביקורת ©יב¢ק®

מחלקת בטיחות

מחוזות משטרת≠ישראל

∑π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆמחוז צפון

∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ מחוז מרכז

∏∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆמחוז תל≠אביב

π± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆמחוז ירושלים

π∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ®מחוז שומרון ויהודה ©ש¢י

±∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆמחוז דרום

±∞μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ משמר≠הגבול ©מג¢ב®

±∞π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ לוחות סטטיסטיים
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  º  משטרת≠ישראל
            תחומי אחריות תפקידים ומבנה ארגוני

ייעודה של משטרת≠ישראל 
ותחומי אחריותה

משטרת≠ישראל פועלת על≠פי הסמכויות¨ שהוענקו לכל שוטר 

בפקודת המשטרה ©נוסח חדש®¨ תשל¢א ±∑π± ובחקיקות 

נוספותÆ במסגרת זו¨ מופקדת המשטרה על ביצוע התפקידים 

והמשימות בתחומים שלהלן∫

בטחון הפנים
מניעת פיגועים חבלניים¨ שאותם מנסים לבצע ארגונים   •
עוינים¨ וסיכולם¨ באמצעות סיורים¨ סריקות¨ חיפושים 

Æופעולות הסברה להגברת עירנות הציבור

טיפול בקריאות אזרחים להימצאותם של חפצים חשודים¨   •
Æבדיקת החפצים ופירוק מטענים

טיפול בפיגועים חבלניים ≠ חילוץ נפגעים ופינויים¨ סריקות   •
אחר מטענים נוספים¨ הרחקת סקרנים¨ הכוונת התנועה 

Æלדרכים צדדיות ומעצר חשודים

הסדרת השמירה בערים¨ במועצות המקומיות וביישובים   •
Æשבמגזר החקלאי

ארגון מתנדבי המשמר האזרחי לתפקידי שמירה ואבטחה¨   •
Æבזמן שגרה ובעת חירום

Æאחריות לאבטחת מוסדות החינוך  •

שמירה על הסדר הציבורי
Æטיפול בפניות אזרחים בנושאי הפרות חוק וסדר  •

Æטיפול בהפגנות¨ בהתקהלויות בלתי חוקיות ובבריונות  •
ובתי≠ ותנאים לפתיחת בתי≠עסק  ≠ קביעת הגבלות  רישוי   •

Æשעשועים¨ ופיקוח על ביצוע ההגבלות והתנאים

טיפול בעצורים בבתי≠מעצר¨ ליווי עצורים¨ המובאים לבתי≠  •
Æמשפט ושמירה עליהם

Æביצוע צווי הוצאה לפועל של בתי≠משפט  •
• אבטחה ושמירת הסדר במשרדי ממשלה¨ במוסדות ציבור¨ 

Æבנציגויות זרות ובמקומות נוספים

Æמבצעי אבטחה ושמירה על הסדר באירועים ממלכתיים •
• אבטחת מתקנים בעלי חשיבות ממלכתית¨ לרבות נמלי ים 

Æונמלי אוויר

לוחמה בפשיעה
Æחקירת פשעים¨ גילוי העבריינים והבאתם לדין  •

חשיפת פשעים בלתי מדווחים ©כגון עבירות סמים¨ סחיטת   •
Æדמי חסות¨ סחר ברכוש גנוב® וגילויים

מניעת פשעים ≠ הדרכת הציבור לשמירה על רכושו¨ למיגונו   •
Æולנקיטת אמצעים¨ המקשים על ביצוע עבירות

תנועה
Æהזרמת התנועה והכוונתה  •

Æאכיפת דיני תעבורה  •
Æחקירת תאונות≠דרכים¨ והבאת עברייני תנועה לדין  •

בנושא  בתי≠הספר®  תלמידי  ©ובמיוחד  הציבור  הדרכת   •
Æבטיחות בדרכים

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

Æהבטיחות בדרכים והזרמת התנועה

המבנה הארגוני 
 Æבראש משטרת≠ישראל עומד המפקח הכללי

המפקח הכללי אחראי על ניהול משטרת≠ישראל מכוח החוק 

והתקנות¨ ובהתאם למדיניות¨ הנקבעת על≠ידי השר לבטחון 

Æהפנים
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המטה הארצי ≠ משמש כמטה מקצועי מנחה לזרועות משטרת≠

ישראלÆ למטה הארצי כפופות גם יחידות שירותים¨ הנותנות 

Æשירותים לכל יחידות המשטרה

המחוזות¨ המרחבים והתחנות ≠ מופקדים על ביצוע תפקידי 

Æהמשטרה ומשימותיה בתחומיהם הטריטוריאליים

משמר≠הגבול ≠ מאורגן כחיל ופועל ביחידות נפרדות הכפופות 

Æלמחוז

המטה הארצי  
שבעה  באמצעות  פועל  משטרת≠ישראל  של  הארצי  המטה 

Æאגפים ושמונה יחידות על≠אגפיות

אגף מבצעים ©אג¢מ®

אגף המבצעים אחראי על התיאום בין המטה הארצי לבין 

היחידות והכוחות¨ ועל הפעלתם במשימות המשטרה בתחום 

השיטור ושמירת הסדר הציבורי¨ מניעת עבירות¨ שמירה על 

בטחון הנפש והרכוש¨ שמירה על בטחון הפנים¨ מניעת פיגועים¨ 

שמירה על אסירים ועל עצורים ואבטחתםÆ בתחום אחריותו של 

Æהאגף גם מינהלת ההגירה

אגף לחקירות ולמודיעין ©אח¢מ®

האגף אחראי על חיזוק יכולת התמודדות המשטרה בתחומי 

הלחימה בפשיעה והסדר הציבורי ופיתוחן¨ וקביעת סדר 

העדיפות הארגוני¨לשם שמירת בטחון הנפש והרכוש¨ העלאת 

רמת הביטחון האישי של הציבור ושיפור איכות חיי התושבים 

Æבמדינת ≠ ישראל

האגף לחקירות ולמודיעין כולל את מטה אח¢מ¨ שלוש חטיבות 

©מודיעין¨ חקירות וזיהוי פלילי® וארבע יחידות ארציות∫ יאח¢ה¨ 

Æיאחב¢ל¨ יאל¢כ ואתג¢ר

לחטיבת המודיעין אחריות מקצועית להפעלת מערכי המודיעין 

©איסוף¨ בילוש¨ מעקב טכני¨ האזנות סתר¨ עיקוב¨ מחקר והערכה¨ 

הלבנת הון וחילוט ונושאי הטכנולוגיה המבצעית הטקטית¨ 

Æ®שבשימוש מערך האיסוף

חטיבת החקירות עוסקת בבניין הכוח בתחומי החקירות והנוער¨ 

בחקיקה¨ בחקיקת משנה ובהתוויית נהלי עבודה בתחומים 

אלו¨ בסיוע חקירתי לגורמי השטח¨ בהפעלת מערך נפגעי 

העבירות ובהפעלת בסיס המידע הפליליÆ חטיבת החקירות 

כוללת את מחלקת הנוער ואת המדורים בתחומי החקירות¨ 

הסיוע החקירתי¨ נפגעי העבירות והמידע הפליליÆ בחטיבת 

החקירות גם שתי יחידות מבצעיות ≠ היחידה הארצית לחקירת 

Æסוהרים והיחידה הארצית לעבירות הקניין הרוחני

במסגרת עצמאות התביעה הוקמה מחלקת תביעות באח¢מ¨ 

הכפופה ישירות לרß אח¢מ¨ ובאחריותה הפעלת התביעה 

המשטרתית בהיבט התוכן המקצועי ≠ משפטי ובהיבט הניהולי¨ 

Æוכן יישום מדיניות התביעה הכללית

חטיבת זיהוי פלילי עוסקת בהפקת ראיות בשיטות מדעיות 

וטכנולוגיות בתיקי חקירה¨ ובהכנת חוות דעת מומחה עבור 

בתי≠המשפטÆ בנוסף¨ עוסקת חטיבת הזיהוי הפלילי בבניית 

כלים מדעיים לקידום יכולת המשטרה להתמודדות עם מגמות 

הפשיעה¨ ולמתן הכשרה מקצועית של אנשי המערךÆ בתחום 

אחריותה ≠ מעבדות זיהוי פלילי ©מז¢פ®¨ מחלקת סיוע מרחבי 

Æומדור פסיכולוגיה התנהגותית

היחידה הארצית לחקירות הונאה ©יאח¢ה® עוסקת בחשיפת 

עבירות הונאה¨ בגילוי עבירות הונאה איכותיות וארוכות טווח 

בנושאים ציבוריים כבדי משקל¨ אשר אין רשות אחרת מוסמכת 

על≠פי דין לחקרן ובחקירתןÆ ביחידה מפלג מודיעין¨ מפלג חקירת 

Æ®עבירות מחשב ושתי שלוחות ©בצפון הארץ ובדרומה

היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות ©יאחב¢ל® מובילה את 

המאבק הלאומי בתופעת ארגוני הפשע והפשע המאורגן 

הבינלאומי בזווית הפעילות הישראליתÆ בעבודתה ניתן דגש על 

טיפול בתיקי חקירה בעלי חשיבות ציבורית ובתיקים ביטחוניים 

חמורים¨ בשיתוף פעולה עם משטרות מרחבי העולםÆ לרשות 

היחידה זרוע חשיפה וזרוע חקירותÆ היחידה הארצית למאבק 

בפשיעה הכלכלית מובילה מאבק כלל מערכתי לצמצום תופעות 

של פשיעה כלכלית¨ במטרה ליצור שינוי ערכי ביחס של החברה 

בישראל לקופה הציבוריתÆ היחידה מתמחה בטיפול בתופעות 
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פשיעה כלכלית¨ ובה שתי זרועות ≠ זרוע ביטוח לאומי וזרוע 

Æמקרקעין

יחידת אתג¢ר עוסקת בתופעות גניבות הרכב במדינת≠ישראל 

©מניעת גניבות¨ תפיסת עבריינים והעמדתם לדין®Æ ביחידה 

שלושה מפלגים ≠ מפלג מודיעין¨ מפלג חקירות ומפלג 

Æמבצעים

אגף התנועה ©את¢ן®

אגף התנועה אחראי על מערך התנועה¨ על קביעת המדיניות 

 Æלהפעלתו¨ על הנחייתו ועל הפיקוח עליו

תפקיד האגף להסדיר את התנועה ולצמצם את מספר 

תאונות≠הדרכים¨ בין היתר¨ באמצעות חקירת התאונות 

Æוהבאת עברייני התנועה לדין

אגף תכנון  ©אג¢ת®

האגף לתכנון  אחראי על התחומים הבאים∫

Æריכוז עבודת המטה במשטרת≠ישראל   •
Æריכוז התכנון הארגוני של משטרת≠ישראל   •

בנושאים  ממלכתיים  תכנון  במוסדות  המשטרה  ייצוג    •
לבטחון  המשרד  ©בתיאום  למשטרת≠ישראל  הקשורים 

Æ®הפנים

ריכוז מגמות¨ יעדים ותכניות לעתיד¨ וארגון מאגרי נתונים    •
Æומודלים לתכנון לטווח קצר ולטווח ארוך

רב≠שנתית¨  עבודה  ותכנית  שנתית  עבודה  תכנית  הכנת    •
למימוש  המשאבים  בהקצאת  העדיפויות  וקביעת 

Æהתכניות

לתכנון¨  האגף  עם  בתיאום  התקציבי  התכנון  הנחיית    •
Æלתקצוב ובקרה במשרד לבטחון הפנים

התקנים  ©כולל  אחרים  ואמצעים  רכב  כוח≠אדם¨  ארגון   •
Æשלהם® והקצאתם

המשטרה  ליחידות  אוטומטי  נתונים  לעיבוד  שירות  מתן    •
Æולגורמים מאושרים

Æתחזוקת מערך הקשר   •
כתיבת הוראות המשטרה ופקודות המטה≠הארצי¨ עדכונן    •

Æופרסומן

אגף משאבי אנוש ©אמ¢ש®

אגף משאבי אנוש אחראי על התחומים הבאים∫

©בהתאם  ושיבוצם  למשטרת≠ישראל  מועמדים  גיוס    •
Æ®לכישוריהם ובהתאם לצורכי המשטרה

ניהול כוח האדם במשטרת≠ישראל¨ שיבוצו¨ קידומו ופיתוחו    •
Æוטיפול בנושאי פרט

Æטיפול ברווחת השוטרים וגמלאי משטרת≠ישראל  •
Æתכנון הקורסים¨ ימי העיון וההשתלמויות ופיקוח עליהם  •

אוניברסיטאיות  במסגרות  ©כולל  השוטרים  הכשרת  תכנון   •
Æובמסגרות להעמקת ההשכלה® ופיקוח על הכשרתם זו

Æאימון השוטרים בשימוש בנשק ובהקניית כושר מבצעי  •
Æאחריות על המערך הרפואי במשטרת≠ישראל  •

Æאחריות על שירותי הדת במשטרת≠ישראל  •

אגף קהילה ומשמר אזרחי ©אק¢מ®

אגף קהילה ומשמר אזרחי אחראי על התחומים הבאים∫

הפנים  בטחון  בנושאי  המשטרה  לעזרת  מתנדבים  ארגון    •
Æומניעת פשיעה¨ הדרכת המתנדבים  והפעלתם

מקומיות  רשויות  לבין  המשטרה  בין  שותפויות  פיתוח    •
Æוארגונים באמצעות מרכזי שיטור קהילתיים ברחבי הארץ

דוברות יזומה ופרסום עזרי הסברה שונים בנושאי התנדבות    •
Æלמשטרה ומניעת פשיעה

אגף תמיכה לוגיסטית ©את¢ל®

אגף תמיכה לוגיסטית אחראי על התחומים הבאים∫

ארגון השירותים הלוגיסטיים לכל יחידות משטרת≠ישראל    •
Æופיקוח עליהם

Æניהול מערך האפסניה והרכש של משטרת≠ישראל   •
על  ופיקוח  לרבות אספקת המזון  ארגון שירותי הכלכלה¨    •

Æהכנתו ועל הגשתו

Æניהול צי הרכב המשטרתי ואחזקתו   •
אמצעי  נקיטת  לרבות  משטרת≠ישראל¨  מבני  תחזוקת    •

Æחיסכון ושיפור תשתיות
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יחידות מטה הכפופות 
למפכ¢לØלסמפכ¢ל

• מערך תקשורת¨הסברה ודוברות ≠ המערך הוקם במהלך 
שנת ∂∞∞≥ כחלק מתהליך הפקת הלקחים¨ שנערך לאחר 

מבצע ההתנתקותÆ במערך שני מדורים≠ מדור אסטרטגיה 

תקשורתית ומדור שיווק והסברהÆ בנוסף¨ נכללת במערך 

Æיחידת דוברות המשטרה

• מערך קשת ≠ המערך¨שהוקם במהלך שנת ∂∞∞≥¨ כולל את 
היחידה לניהול קשרי חוץ¨ את היחידה לשיפור איכות השירות¨ 

 Æאת היחידה לתלונות הציבור ואת יחידת מידע ואינטרנט

• חשבות המשטרה ≠ ניהול כל הפעולות הכספיות של משטרת≠
Æישראל¨ וביצוען במסגרת התקציב המאושר

• ייעוץ משפטי ≠ ייצוג המשטרה בכל הסכם או עניין משפטי¨ 
שבו המשטרה מהווה צד¨ מתן חוות דעת משפטית לגורמי 

המשטרה¨ וטיפול בתביעות¨ שהוגשו נגד המשטרה ונגד אנשי 

Æמשטרה עקב מילוי תפקידם

• מינהל טכנולוגיות ≠  פיתוח טכנולוגי ואמצעים לשימוש 
Æיחידות המשטרה השונות

• מחלקת בטיחות ≠ גיבוש מדיניות המשטרה בתחום הבטיחות¨ 
Æויישומה בנושאי בטיחות מבצעית ובטיחות בעבודה

• היחידה לביקורת ≠ בחינת ביצוע ההוראות¨ הפקודות והנהלים 
Æבעבודת היחידות במשטרת≠ישראל

• בית≠הדין למשמעת ≠ שפיטת אנשי משטרה בגין עבירות 
Æמשמעת

מחוזות המשטרה ≠ המבנה 
הארגוני ותפקידים עיקריים

משטרת≠ישראל פועלת באמצעות שישה מחוזות טריטוריאליים∫ 

מחוז צפון¨ מחוז מרכז¨  מחוז תל≠אביב¨ מחוז ירושלים¨ מחוז 

 Æשומרון ויהודה ©ש¢י® ומחוז דרום

מבנה המחוז

בכל מחוז קיימים מרחבים¨ ואליהם כפופות התחנות∫

מרחב חוף¨ מרחב גליל ומרחב  בתחום מחוז צפון ≠   •
Æהעמקים

• בתחום מחוז מרכז ≠ מרחב שרון¨ מרחב שפלה ומרחב 
Æנתב¢ג

• בתחום מחוז תל≠אביב≠ מרחב דן¨ מרחב ירקון¨ מרחב יפת¢ח¨ 
מרחב איילון וחמש תחנות ≠ תחנת מסובים¨ תחנת שכונות¨ 

Æ תחנת גלילות¨ תחנת לב ת¢א ותחנת ת¢א צפון

• בתחום מחוז דרום ≠ מרחב נגב¨ מרחב לכיש¨ מרחב שמשון 
Æומרחב אילת

• בתחום מחוז ירושלים ≠ מרחב ציון¨ מרחב דוד¨ מרחב מוריה 
Æותחנת בית≠שמש

• בתחום מחוז ש¢י ≠ מרחב חברון¨ מרחב שומרון¨ מרחב בנימין 
Æותחנת מעלה אדומים

תפקידי מטה המחוז

Æקביעת מדיניות המשטרה בתחום המחוז •
• ביצוע תפקידי המשטרה על≠ידי יחידות המשטרה בתחום 

Æהמחוז¨ פיקוח ובקרה עליהן

בין תחנות בתחום המחוז  בין מרחבים או  תכנון מבצעים   •
Æופיקוד עליהם

• ויסות המשאבים והאמצעים והקצאתם ליחידות המשטרה 
Æבתחום המחוז

תפקידי מטה המרחב

Æפיקוד על יחידות המרחב •
• ניהול התביעה המשטרתית למעט במחוז תל≠אביב¨ במחוז 

Æירושלים ובמחוז ש¢י¨ שבהם התביעה בדרג מחוזי

בלתי  ועבירות  פשעים  חשיפת  מודיעין¨  פעילות  ביצוע   •
Æמדווחות במרחב

הכפופות  ביחידות  ומנהלה  אדם  כוח  נושאי  הסדרת   •
Æלמרחב

תפקידי התחנות

• ביצוע כל תפקידי הסיור ובטחון הפנים בשטח השיפוט של 
Æהתחנה

Æביצוע תפקידי חקירות ומודיעין שבאחריות התחנה •
ועם  הקהילה  עם  פעולה  לשיתוף  בוועדות  השתתפות   •

Æמוסדות השלטון המקומי
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משמר ≠ הגבול ©מג¢ב®
משמר≠הגבול מהווה זרוע מבצעית≠מקצועיות של המשטרה 

לביצוע מטלותיה בלחימה בטירור¨ באירועי פח¢ע מיוחדים¨ 

בטיפול בהפרות סדר ובפיזור הפגנותÆ משמר≠ הגבול משמש 

כוח רב≠תכליתי לאבטחה ולשיטור¨ ומהווה עתודה מרוכזת 

וניידת להתערבות מיידית ולסיוע ליחידות המשטרה בביצוע 

 Æמשימותיהן

משמר ≠ הגבול אחראי גם על המערך לביטחון השוטף ועל ארגון 

מערך היישובים להתגוננות עצמית¨ על מניעת גניבות ושוד 

חקלאי במגזר הכפרי ועל אבטחת מתקנים חיוניים ונמליםÆ כמו 

כן¨ מסייע משמר≠הגבול ליחידות המשטרה בלחימתן בפשיעה 

Æ®בערים ©למעט מחוז ש¢י

בראש משמר ≠ הגבול עומד מפקד משמר≠הגבול¨ המסתייע 

בקציני מטה מקצועיים ©קצין אמ¢ש¨ רמ¢ח ניהול¨ רמ¢ח מבצעים 

ורמ¢ח ישובים®Æ משמר≠הגבול פועל באמצעות שש מפקדות 

Æאזוריות

בנוסף¨ נכללים במשמר≠ הגבול∫

משמר היישובים ≠ מסגרת ארגונית לביצוע משימות האבטחה 

Æוביטחון בישובים במגזר הכפרי

ימ¢מ ≠  יחידה מיוחדת ללוחמה בטירור ולסיוע למשטרה בחילוץ 

Æבני≠ערובה ובלוחמה בפשיעה החמורה

בסיס הדרכה משמר≠הגבול ≠  הכשרת שוטרי משמר≠הגבול 

Æבתחום בטחון הפנים¨ ביטחון שוטף וחבלה

מפקדת ¢עוטף ירושלים¢ ≠ פעילות למניעת פח¢ע ולמניעת 

 Æכניסת שוהים בלתי חוקיים מאזור יהודה ושומרון לירושלים

Æהמפקדה כפופה ישירות למפקד מג¢ב ירושלים
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אגף מבצעים  º  אג¢מ

ייעודו של אגף המבצעים הנו תכנון רב שנתי לבניין כוחה של משטרת≠ ישראל למוכנות מבצעית 

הציבורי  והסדר  הפנים  בטחון  בתחום  כוחה  ולהפעלת  הייחוס¨  לאיומי  מענה  למתן  נדרשת¨ 

Æבעתות שיגרה ובמצבי חירום

אגף מבצעים º אג¢מ

מחלקת מבצעים 
למחלקת מבצעים אחריות מטה להיערכות המבצעית של 

משטרת ≠ ישראל לתפקידיה היעודיים בתחום בטחון הנפש 

Æוהרכוש¨ בטחון הפנים וסדר ציבורי בעת שגרה ובזמן חירום

מבצעים מיוחדים

פינוי עמונה¨ ¢מועד ∂∞∞≥¢≠ הבחירות לכנסת ¨¢מצעד הגאווה¢ 

Æחיפושים אחר האסיר הנמלט בני סלע

מבצעים שוטפים

מבצע ¢מגהץ¢ ≠ יום האדמה¨ היערכות לחודש הראמאדן¨ מבצעי 

שב¢ח¨מבצעי שבל¢ר ≠ איתור רכב גנוב¨ מבצעי ¢שומר לילה¢ 

Æהיערכות במועדונים ובפאבים¨ היערכות לאירועים בחגים ≠

מלחמת לבנון השנייה

ריכוז עבודת המטה¨ הקצאת אמצעים¨ הכנת פקודות והנחיות¨ 

Æסיכומים ולקחים

מחלקת סיור
• ביצוע עבודת מטה להעברת מערך הליווי והכליאה 

Æלשב¢ס

Æיישום לקחי ועדת ירון •
 Æיישום פרויקט שילוב סדרנים במשחקי כדורגל •

Æישום פרויקט ניידות מזוודות •
Æתגבור ההוצאה לפועל בשמונים תקנים •

Æאיחוד מערך מוסדות חינוך ותחבורה ציבורית עם הסיור •
Æהקמת בסיס פרשים דרום •

מחלקת תכנון וחירום
• במהלך שנת ∂∞∞≥ גובשו תרחישי איום בתחומי סדר ציבורי¨ 
רעידת עדמה¨ טירור קונוונציונלי¨ טירור בלתי קונוונציונלי¨ 

Æאסון המוני¨ ירי טק¢ק ורק¢ק

• גובשו תורות הפעלה ושודרגו תורות בתחומים הבאים∫ רעידת 
אדמה¨ רבידים¨ אסון המוני¨ הפס¢ד ©שדרוג והטמעה®¨ ¢וילון 

Æ®שחור¢ ©פיגוע טירור ביולוגי

מלחמת לבנון השנייהÆ שרידי רקטות ≥≥± מ¢מ¨ משופרות
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בוצעו במהלך השנה תשעה תרגילים¨ שבמסגרתם תורגלו   •
מחוזות בתרחישים שוניםÆ קציני אג¢מ תורגלו באמצעות 

מש¢מÆ נערך תרגיל ¢מציאות ודמיון¢ לסד¢כ משטרת≠

Æישראל

מחלקת אבטחה
אבטחה ≠ תיקוף איום היחוס לאבטחה פיזית ולאבטחה חמושה¨ 

תחילת יישום תכנית דמות המאבטח¨ עריכת כינוסים לקציני 

Æאבטחה מחוזיים

מוס¢ח Ø תח¢צ ≠ גיבוש נוהלים אחידים¨ במטרה לשלב את 

מערך מוס¢ח תח¢צ במערך הסיור¨ רענון קובץ נוהלי אבטחת 

ÆÆמוסדות חינוך והופץ

רישוי ואבטחת עסקים ≠ הכשרת מערך הרישוי במניעת 

פשיעה ואלימות בעסקים¨הקצאת מצלמות למערך הרישוי¨ 

כולל לתחנות משטרה לתיעוד עסקים כחלק מחומר הרישוי 

Æולצילומו

אבטחת מוסדות להשכלה גבוהה ≠ הקמת המדור¨ גיבוש נוהלי 

Æעבודה ומתודולוגיה מול קבטי¢ם במוסדות להשכלה גבוהה

מיגון יחידות ≠ בוצעו פעולות מיגון ב≠≥¥ יחידות משטרה 

בתקציב כולל של ≤Æ± מיליון שקל¨ בוצעו פעולות מיגון ל≠±± 

Æאנשי משטרה מאוימים

מאוימים ≠ במהלך השנה טופלו μ≥≤ מאוימים ברמות איום 

 ±μ∑ ¨שונות¨ עפ¢י החלוקה הבאה ≠ ∏∂± נבחרי ציבור מאוימים

Æשוטרים מאוימים

מחלקת מעברים
Æגויס כוח אדם והוכשר Æ≤∞∞∂ המחלקה הוקמה בשנת

Æאושר איום הייחוס למעברים •

מלחמת לבנון השנייהÆ פעילות לאחר נפילת טיל



±¥

אגף מבצעים  º  אג¢מ

Æהוחל בכתיבת תורת המעברים •
Æמופו פערים במעברים •

Æ¢גובשה תפיסה כוללת למעברים ב¢עוטף ירושלים •

 מטה כוחות מיוחדים ©מכ¢מ®
במהלך השנה פעלה המחלקה לשידרוג הכשירות המבצעית 

Æשל יחידות מכ¢מ¨ תוך התמקדות בנושאי פשיעה וטירור

בתחום המבצעי התמקדה העבודה בשיפור המענה המבצעי 

של היחידות למשימות ולאתגרים¨ שעמם הם מתמודדים¨ תוך 

שימת דגש על שדרוג היכולות של היחידות והתאמתן לייעודן 

 Æהמבצעי

בתחום ההדרכה נעשה מאמץ לעמוד בתכניות¨ וזאת חרף 

האילוצים¨ שנבעו ממלחמת לבנון השנייה¨ ובעיקר כתוצאה 

Æממשימות¨ אשר חייבו להפעיל את היחידות ללא הפסקה

מפקדות משימתיות
Æגיבוש תכניות אימון מפקדות על משימתיות •

Æארגון מפקדות יסמ¢גים •
Æהקמה מפקדה משימתית מנה¢ג ואימונה •

יחידה אווירית
 בשנת ∂∞∞≥ הושלמה עבודת מטה להקמת גף דרום של היחידה 

Æהאווירית

מנהלת ההגירה
מאז הקמתה של מינהלת ההגירה בשנת ≥∞∞≥ ועד סוף שנת ∂∞∞≥ 

Æנתינים ±μ∂¨¥≥∞ ≠צומצם מספרם של השוהים הבלתי חוקיים ב

Æשוהים בלתי חוקיים ∂¨≥μ∏ נעצרו

Æנויידו ∑≥∂¨± שוהים בלתי חוקיים

Æשוהים בלתי חוקיים ≥¨μπμ הורחקו

פרשים באירוע הפרת סדר
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אגף לחקירות ולמודיעין
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אגף לחקירות ולמודיעין  º  אח¢מ

חטיבת החקירות

מחלקת נוער
מחלקת נוער אחראית על קביעת מדיניות הטיפול המשטרתי 

בבני≠נוער¨ במטרה להוציא קטינים מהמעגל הפלילי מהר 

 μ∑∞ ככל האפשרÆ המחלקה אחראית על מערך של כ≠ 

עובדי נוער¨ העוסקים בחקירות קטינים¨ החשודים בביצוע 

עבירות¨ במניעת עבריינות נוער¨ בהכללת פעולות הסברה 

במוסדות חינוך¨ בבילוש נוער ובמתן ייעוץ לגורמים השונים 

המטפלים בנוער¨ כולל הכוונת פעילות בלשי הנוער לפיקוח 

על מקומות בילוי¨ שבהם נמצאים בני ≠ הנוערÆ בשנת ∂∞∞≥ 

תוגבר מערך הנוער בכמאה תקנים¨ בשל הצורך לתת מענה 

לטיפול המשטרתי בעלייה בשכיחותן של עבירות נוער¨ וגובשו 

הצעות חוק בתחום הנוערÆ קציני המחלקה חברים בוועדות 

הכנסת ובוועדות בינמשרדיות¨ העוסקות בתחום הנוערÆ נערכו 

ביקורים¨ בקרות והדרכה תוך תפקידית בכל יחידות הנוער 

בארץÆ בנוסף¨ סייעה מחלקת נוער בחלוקת ערכות לבלש 

הנוער¨ ובמתן מענה לדרישות השטח לציוד החסר ביחידות 

הנוערÆ פותחו השתלמויות והכשרות מקצועיות שונות בנושאי 

הסמכת נוער¨ בילוש נוער¨ מניעת עבריינות נוער¨ נוער ממגזרים 

מיוחדים ©נוער עולה®¨ עבירות מין¨ עבירות סמים והכשרת 

 Æרכזי מודיעין נוער

המחלקה שותפה לפיתוחן של תכניות שונות¨ וביניהן מודל 

אס¢אØאס¢א משודרג ©מודל שמטרתו יצירת שיתוף פעולה 

בין משרדים שונים ומתן פתרונות מערכתיים למצוקות הנוער¨ 

באמצעות מיפוי גיאוגרפי של פשיעת הנוער®¨ קÆדÆמ ©קבוצת 

דיון משפחתית® לנוער עובר חוק ¨בסיוע אשלים≠גßוינט ©הליך 

אלטרנטיבי להעמדה לדין̈  שבו מפגישים את הנער הפוגע ואת 

משפחתו המורחבת עם נפגע העבירה ועם תומכיו¨ בנוכחות 

תפקידה הקלאסי המרכזי של משטרת ≠ ישראל הוא התמודדות עם הפשיעה¨ על מכלול גווניה¨ 

ובמסגרת זו ≠ לאגף לחקירות ולמודיעין  תפקיד מרכזיÆ שנת ∂∞∞≥  הייתה¨ למעשה¨ שנת העבודה 

Æהראשונה של האגף במתכונתו המאוחדת

אגף לחקירות ולמודיעין º אח¢מ

קצין משטרה¨ קצין מבחן וגורמים מקצועיים אחריםÆ במהלך 

המפגש נבנית במשותף תכנית¨ הכוללת התנצלות ופיצוי הנפגע¨ 

תרומה לקהילה וגיבוש דרכי טיפול מוסכמותÆ המודל הורחב 

לכלל התחנות®¨ מרכז הגנה לקטינים נפגעי עבירה¨ בסיוע 

אשלים≠גßוינט ©מבנה המרכז תחת קורת גג אחת את כל גורמי 

החקירה¨ האבחון והטיפול¨ שעמם צריך להיפגש קטין שנפגע 

כיום פועל מרכז הגנה בירושלים¨ ונותן מענה למחוז ירושלים 

ולמחוז ש¢יÆ מרכז נוסף ייפתח בתל השומר¨ וייתן מענה למחוז 

ת¢א ולמחוז מרכז®¨ ליווי קטינים נפגעי עבירה עדים¨ בשיתוף 

המועצה הלאומית לשלום הילד ©קטין¨ שנפגע בעבירה או 

אינטרנט¨ עבירות פדופיליה ©אילוסטרציה®
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היה עד לה¨ יוכל¨ אם יהיה מעוניין בכך¨ לקבל מלווה מטעם 

המועצה הלאומית לשלום הילדהÆהפרויקט פועל כיום בתחנת 

מוריה¨ במרחב איילון¨ בתחנת כפר≠ סבא¨ בתחנת באר≠ שבע¨ 

בתחנת מעלה אדומים ובתחנת חיפה¨ וכן ביחידות התביעה 

והפרקליטות בהתאמה®¨ בית≠ספר בטוח משולב ©פעילות 

בקרב תלמידי בתי≠ הספר התיכוניים לפי מודל¨ המשלב הורים¨ 

תלמידים¨ מורים וגורמים בקהילהÆ התכנית מתמקדת בהכרת 

החוק ובדרכי אכיפתו¨ במניעת עבריינות¨ בהסברה ובמתן מידע 

בנושאים שונים®¨ ¢סיכויים¢ ©פרויקט מערכתי והוליסטי לנוער 

עולה עובר חוק בעשרים יישובים מועדפים בשיתוף משררדי 

Æ®וינט≠אשלים וארגון ידידיםßממשלה שונים¨ ג

מדור חקירות

מדור חקירות אמון על פרסום נוהלי חטיבת החקירות וחוזרים 

מקצועיים¨ מחשובם והפצתם ליחידות החקירהÆ בנוסף¨ אחראי 

המדור על הפיקוח על יחידות החקירה בשטח ועל הנחייתן 

המקצועיתÆ במהלך שנת ∂∞∞≥ עסקו קציני המדור בהכנת חוות 

דעת משפטיות בנושאים שונים¨ הנוגעים לתחומי פעילות מערך 

 Æהחקירות¨ במתן מענה לשאילתות ולהצעות לסדר היום בכנסת

בין הנושאים הנוספים¨ שטופלו במדור ≠ מעקב אחר טיפול 

בתלונות על אישים מאוימים¨ תופעת השב¢חים והמ¢מ¨ יישום 

חוק נטילת אמצעי זיהוי ופרויקט הפיקוח האלקטרוניÆ עוד עסק 

המדור בריכוז נתונים על תיקי רצח¨על אישים מאוימים¨ על 

 Æעדי מדינה¨ על אלימות בספורט ועל תקיפת שוטרים

פרויקטים עיקריים

אזיקים אלקטרוניים ≠ על מנת לצמצם את הצורך בכליאתם 

של נאשמים ושל אסירים¨ ולהפחית ככל שניתן את נזקי 

המעצר והמאסר¨ הוחלט במשרד לבטחון הפנים לקדם תכנית 

לפיקוח אלקטרוני על עצורים משוחררים בערובה ועל אסירים 

המשוחררים על תנאיÆ בשלב ראשון יושמה התכנית על עצורים 

 Æעד תום ההליכים

רדיו פיראטי ≠ מונה רפארנט ממדור חקירות¨ המשמש כאיש 

קשר בין המשטרה לבין משרד התקשורת¨ במטרה לקדם 

את הטיפול בתחום¨ להגביר את שיתוף הפעולה בין יחידות 

השטח לבין משרד התקשורת¨ לתאם פעולות מניעה ואכיפה 

משותפות¨ ולוודא¨ כי יתקיימו חקירות ממצות ויסודיות¨ במטרה 

Æלאתר החשודים ולהביאם לדין

חסד¢פ ©סמכויות אכיפה ≠ חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי®¨ 

מדור חקירות פעל להטמעת הוראות החוק בקרב יחידות 

השטח¨ באמצעות כתיבת פקודות ונהלים מתאימים¨ והטמעתם 

Æביחידות החקירה

מדור נפגעי עבירות

המדור עסק בקביעת מדיניות הטיפול המשטרתי בנפגעי 

עבירות פליליות¨ תוך איזון בין צרכי הנפגע למטרות משטרת≠ 

ישראל¨ בשילוב גורמי הקהילה¨ ובנושא הטיפול בעבירות 

אלימות בין בני≠זוג¨ תוך שימת דגש על הערכת מסוכנות¨ 

עבירות מין¨ חקירת אנשים עם מוגבלויות וקשר עם גורמי 

קהילהÆ למדור אחריות מקצועית על שישה קציני נפגעי עבירות 

מחוזיים וכן על מערך החוקרים הייחודיים ©∞∑±® לנושא אלימות 

בין בני≠ זוג¨ לחקירת אנשים עם מוגבלויות ולחקירת עבירות 

מיןÆ במהלך שנת ∂∞∞≥ נערכו השתלמויות מיוחדות בנושא 

 Æעבירות אלמ¢ב¨ עבירות מין וחקירת אנשים בעלי מוגבלויות

המדור ייצג את משטרת≠ישראל בוועדות בינמשרדיות¨ בוועדות 

כנסת וברשות למעמד האישה¨ ועסק בטיפול בפניות ציבור 

Æובליווי הליכי חקיקה

זירת אירוע
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פרויקטים מרכזיים

מערכת נפגעי עבירה ≠ חוק זכויות נפגעי עבירה¨ אשר נכנס 

לתוקף בחודש אפריל μ∞∞≥¨ מחייב מתן מידע לנפגע העבירה 

בכל שלבי ההליך הפלילי¨ושיתופו בהליכים מסוימיםÆ המענה 

הקולי משתלב עם מערכות המחשוב הקיימות במשטרת≠ 

 Æישראל

ליווי קורבנות ≠ ליווי נפגעי עבירות אלימות בין בני≠ זוג¨ 

עבירות מין¨ עבירות רכוש ואלימות וליווי אנשים עם מוגבלויות¨ 

בשיתוף מתנדבים¨ מרכזים למניעת אלימות במשפחה¨ מרכזי 

סיוע לנפגעי תקיפה מינית וארגון ¢בזכות¢ למען אנשים עם 

מוגבלויותÆ הליווי כולל מתן מידע¨ קשר עם גורמי טיפול¨ סיוע 

Æמיידי ותמיכה בתחנת המשטרה

צדק מאחה ושיקום כחלופה להליך הפלילי ≠ ¢הצדק המאחה¢ 

מתמקד בצרכים של נפגעי העבירה¨ בצרכי הקהילה ובעבריין¨ 

ועושה שימוש בתהליכים שיתופיים¨ תוך איחוי הפגיעה בקורבן 

 Æמחד¨ ושיקום העבריין¨ מאידך

כלי ממוחשב להערכת מסוכנות ≠ כלי ממוחשב אקטוארי¨ 

שנועד לקלוט מידע ממקורות שונים¨ על מנת להגיע למדד 

של מסוכנות החשוד בעבירות אלימות בין בני ≠ זוג ובמתן 

המלצה מובנית¨ שתהווה בסיס להחלטת הקצין הממונה 

 Æבדבר מסוכנות החשוד

הערכת מסוכנות ≠ במרחב מוריה ובתחנת אשדוד נערך 

פיילוט לפיו צוות הערכה¨ הכולל איש משטרה¨ עובד סוציאלי 

וקרימינולוג קליני¨ מהווה גורם עזר לגורמי האכיפה¨ לשם 

 Æהערכת מסוכנות ותחילת תהליך טיפולי ≠ אכיפתי

הפעלת עובדים סוציאליים בתחנות משטרה ≠ עובדים 

סוציאליים בתחנות משטרה נותנים מענה מיידי בעת הגשת 

תלונה בגין עבירות אלימות בין בני≠ זוגÆ מתקיימת שיחה 

טיפולית ראשונית לאבחון הבעיה וליצירת מוטיבציה להמשך 

טיפול של הנפגעים ושל החשודים במרכזים למניעת אלימות 

במשפחה¨ הפועלים עם המשטרה ©הפרויקט הופעל באחת≠

Æ®עשרה תחנות משטרה

לחצני מצוקה לנשים בסיכון ≠ הותקנו לחצני מצוקה בבתים 

של נשים¨ אשר הוצא לגביהן ע¢י בימ¢ש צו הגנה¨ הכולל 

 Æהרחקת בן זוג

מאגר עברייני מין ≠ מאגר ממוחשב¨ שתכליתו קישור בין 

 Æעבירות מין בעלות מאפיינים דומים¨ לצורך איתור חשוד

כמו כן¨ נבנה כלי לאחזור מידע¨ לשם איתור עבריינים עפ¢י 

Æמאפיינים

מדור מידע פלילי

במסגרת אחריותיו עסק המדור בניהולו התקין של המרשם 

הפלילי¨ המוטל על משטרת ≠ ישראל לפי חוק המרשם הפלילי 

ותקנות השבים¨ התשמ¢א ≠ ±∏Æ±π הוקמה מערכת פלילית 

חקירת פרשיות הלבנת הון ©אילוסטרציה®
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חדשה¨ גובש קובץ חיקוקים חדש¨ הוחל בהזנת גזרי≠ דין בעזרת 

תוכנה שהותקנה לשם כך¨ והופסק תהליך ההזנה בעזרת 

ניקובÆ במהלך שנת ∂∞∞≥ הסתיימו הליכי האיפיון והדיונים 

המשפטים של החברות¨ אשר יסרקו את תיקי הארכיוןÆ כל 

 Æהתיקים ישמרו בצורה מקצועים ע¢י ארכיון אזרחי חיצוני

חוליית העברת מידע החלה בתהליך של העברת מידע לגופים 

זכאים באמצעות ¢כספות וירטואליות¢¨ ושונה טופס הבקשה 

לתעודות יושרÆ נקבעו קריטריונים חדשים להגבלת כניסת 

Æפלסטינים¨ החשודים בפלילים¨ לישראל

מדור סיוע חקירתי

חוליית נעדרים ≠ פיקוח על עבודת יחידות החקירה בנושא 

נעדרים ואלמונים והנחייתן¨ סיוע באיתור נעדרים ובזיהוי 

אלמונים ע¢י ביצוע הצלבות ותיאום ברמה הארצית¨ פרסום 

בכלי התקשורת על נעדרים ועל אלמונים¨השתתפות בצח¢מים 

Æובתרגילים משטרתיים

מעבדת מכונות מזל ≠ ייעוץ מקצועי ליחידות השטח ומתן 

Æחוות דעת¨עריכת הכשרות לנאמני מכונות מזל

צוות בדיקת תיקי רצח ≠ הצוות החל לפעול ביולי ∂∞∞≥ ועסק 

בעיקר בבדיקת תיקי רצח¨ שנגנזו מסיבת על¢ן¨ תוך ניסיון 

לאתר פעולות חקירה¨ שיכולות לקדמן למרות הזמן שחלף 

Æמיום האירוע

היחידה הארצית לחקירות סוהרים
היחידה מטפלת בתלונות אסירים כלפי סוהרים בעת ביצוע 

תפקידיהםÆ את התלונות ניתן לקבל באמצעות הטלפון או 

הפקסß מהאסירים או מבני≠משפחותיהםÆ בשנת ∂∞∞≥ טופלו 

סה¢כ ∏∑≥ תיקים¨ מהם ≥± תיקי פ¢א ו≠ ∂∂≥ תיקי ל¢אÆ עד 

לשנת μ∞∞≥ היחידה לחקירות סוהרים הייתה כפופה לסגן 

ראש אגף החקירותÆ בעקבות איחוד האגפים והקמת החטיבות¨ 

Æהוכפפה היחידה לרח¢ט חקירות

היחידה לקניין רוחני
במהלך ∂∞∞≥ התמקדה פעילות היחידה בפיתוח פרשיות בעיקר 

כנגד יבואני כדורים לטיפול בבעיות אין אונות וכנגד מפיציהם¨ תוך 

מתן דגש על הלבנת הון¨ וכן כנגד יצרני משקאות חריפים ומזויפים 

Æומפיציהם¨ בשיתוף רשויות המס

פרשיות חקירה עיקריות 

 ±¥μ ¨באולפן לזיוף תקליטורים בתל≠אביב נתפסו ∞∑ צורבים  •
ארגזים ובהם ∞∞∞¨∞μ≥ עטיפות מפרות¨ אלפי תקליטורי 

 Æהחשוד נכלא להמשך חקירה Æמוסיקה וסרטים

בתום חקירה סמויה אודות הפצת כדורי ויאגרה¨ נערכו   •
חיפושים בחנויות בקניון בבת≠ים¨ נתפסו ∞∞≤ כדורי ¢תמי 

פלו¢ ©נגד שפעת העופות®Æ בחקירה התברר¨ כי הכדורים 

הם מקוריים אך ללא רשיון מכירהÆ עוכבו עובדי החברה¨ 

Æשעסקו בתיווך מכירת הכדורים לחו¢ל

נתפסו ∞∞∞¨π± כדורי ויאגרה וסיאליס מזויפים¨ אלפי אריזות   •
ועלונים¨ ∞± מכשירי פלאפון וכרטיסי sim¨ ששימשו לקבלת 

ההזמנותÆבחיפוש בחנות בתל≠אביב נתפסו ∏π≥ כדורים¨ 

 Æבעל העסק הודה ביבוא הסחורה מסין Æקופסאות ועלונים

בחיפוש בבית≠דפוס בחיפה¨ נתפסו אלפי אריזות ויאגרה 

 Æריקות¨ ואותר חשוד¨ תושב חיפה¨ שביצע את ההזמנה

בחיפוש בביתו נתפסו פרטי לבוש והנעלה מזויפים¨ 

Æ¢הנושאים סימן מסחרי ¢נייק¢¨ ¢פומה¢ ו¢אדידס

פרשיית לבנון ≠ בעקבות פנייה ממכס נתב¢ג על הגעת שתי   •
מכולות לנמל אשדוד¨ שבהן שפורפרות ריקות של משחת 

שיניים ¢קולגייט¢ ובקבוקים ריקים של שמפו ¢פנטן¢̈  החלה 

פעילות מבצעית לאיתור מזמין הסחורהÆ נתפסו חשודים 

והם ונעצרוÆ החקירה הובילה למספר חשודים נוספים¨ 

 Æהמעורבים בזיוף מוצרי צריכה וקוסמטיקה ובהפצתם

נערכו חיפושים בחנויות ובמחסנים¨ ונתפסה סחורהÆ אותר 

 Æמקום מילוי הבקבוקים

בשיתוף מכס תל≠אביב ומכס אשדוד¨ נעצר נהג משאית¨   •
שהוביל תרופות של חברת טבע לטיפול בכיב קיבה¨ נתפסו 

∞∞∂ כדוריםÆ התרופות הגיעו מסין באמצעות מכולות¨ 

Æבמסווה של תקליטורים

חטיבת זיהוי פלילי
החטיבת זיהוי פלילי עוסקת במתן מענה מדעי וטכנולוגי 

בתחומי הזיהוי הפלילי¨ בקידום חקירות ובמניעת פשיעה¨ 

בבניית כוח מוביל ואיכותי בתחום המחקר והפיתוח הפורנזי 

במדינת≠ישראל¨ בשיפור מתמידי ביכולת איסוף הממצאים 

מזירות העבירה¨ בניתוחם ובפיענוחם¨ לשם הפיכתם לראיות 
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 ¥μ¨∞∞∞ ≠בשנת ∂∞∞≥ נבדקו במז¢פ כ Æקבילות בבתי ≠ המשפט

תיקים¨ מהם כ≠ ∞∞∞¨∏± תיקי סמים במעבדה האנליטיתÆ כ≠ 

∞∞∞¨≤± תיקים נבדקו במעבדה להשוואת טביעות אצבעות¨ 

 Æתיקים ¥¨μ∞∞ ≠מתוכן זוהו טביעות בכ

מעבדת השוואת טביעות אצבעות ≠ אפיס

בשנת ∂∞∞≥ נפתחו ∂μ±¨≥± תיקיםÆ מהם פוענחו ±∂≥¨¥ תיקים 

 ≤¨≤μ∑∂ טפסים¨ ונתגלו ≥μ¨μ∑∞ נקלטו במאגרÆ®גילוי ≥≤•©

Æמתחזים

מעבדת נשק 

במהלך שנת ∂∞∞≥ טופלו במעבדה ±≤μ¨± תיקים © μπ≥¨± תיקים 

פליליים ו≠ ≥∑≥ תיקי פח¢ע®Æ סה¢כ הופקוØנמצאו ∂∂≥ קישורים 

©¥π± קשרים בין אירועים בתוך האוסף הפתוח ללא נשק ו≠ ≥∑ 

 Æ®או לקליעים באוסף הפתוחØקשרים בין כלי≠ נשק לתרמילים ו

Æ±≥• אחוז הקישורים השנתי עמד על

מעבדת מאגר דנ¢א 

חשיפת אנס סידרתי ≠ בחקירת רצח ברמת השרון נדגם דנ¢א 

 Æממתנדבים באזור הרצח¨ על≠פי חוק המאגרים הביומטרים

דמיון בין פרופיל דנ¢א של אחד המתנדבים לפרופיל לא ידוע¨ 

שהופק ממקרה אונס¨ הוביל לקישור המתנדב לשלושה מקרי 

אונסÆ המקרה והקישור הבלתי שיגרתי נדון בערכאות בית≠

המשפט¨ והגיע עד לבית≠המשפט העליון¨ שבו ניתן הכשר 

Æלאופן השגת הראיה במקרה זה

מעבדה אנליטית

במעבדה האנליטית ובמעבדת ספקטרומטרית מסות זוהו 

 Æבמהלך השנה מספר סמים מסוכנים חדשים¨ שהופיעו בשוק

בשנתיים האחרונות זוהתה מגמה חדשה בשוק הסמים 

המקומי של הופעת סמים מעוצבים חדשים ממשפחת 

האמפטאמינים וממשפחת הסמים המרדימים¨ המשמשים 

Æ¢ל¢אונס בפגישה

פרויקטים מרכזיים

הפעלת מאגר דנ¢א ≠ במהלך השנה הסתיימה הרצת מאגר 

הדנ¢א¨ אשר כללה הכנסת המכשור לעבודה שגרתית¨ סיום 

Æהכשרה¨ גיבוש צוות העובדים ותהליכי העבודה

חקיקה ≠ חוק מאגרי מידע ביומטריים עבר בשלוש קריאות 

Æהוכנו התקנות לחוק Æבכנסת ואושר

פיילוט הפעלת מחלקי הזיהוי ≠ החל ממחצית שנת ∂∞∞≥ נערך 

ניסוי במרחב חוף ובמרחב שרון¨בשיתוף מערך החקירה¨ ובו 

נבחנה הפעלה אופטימאלית של מחלקי הזיהוי בטיפול בזירות 

עבירהÆ בשני המרחבים תוגבר מערך הזיהוי באמצעים¨ ונערך 

מעקב אחרי משתנים שונים של עבודת טכנאי הזיהוי¨ כגון 

זמן תגובה לקריאה¨ משך השהיה באירוע לעומת אפקטיביות 

הטיפול בה ושביעות רצון הלקוחותÆ בשלהי השנה הוחלט 

Æ≤∞∞∑ להמשיך את הניסוי גם בתחילת

שדרוג מערכת מאגר טביעות אצבעות ©אפיס® ≠ מערכת 

האפיס הנוכחית הותקנה במז¢פ בשנת ≤Æ±ππ בשנת ∂∞∞≥ 

עלה הצורך לשפר את המערכת לאור התפתחות טכנולוגיות 

שמפו¨ משחות שיניים וכדורים מזויפים



≤±

משטרת≠ישראל  º  דין וחשבון שנתי ∂∞∞≥

www.police.gov.il

≤∞∞∂
בתחום מאגרי טביעות אצבעותÆ בשלב הראשון הוחלט לשדרג 

את המערכת הקיימת¨ ולהרחיב את מאגר טביעות האצבעות¨ 

כולל שדרוג תחנות ההטבעה האלקטרואופטיות במערך הפרוס¨ 

 Æהמאפשרות בזמן אמת פענוח מקרים ואיתור מתחזים

מחלקת תביעות
בתחילת שנת ∂∞∞≥ עבר מערך התביעה המשטרתית ארגון 

מחדש¨ המיישם את עקרון עצמאות התביעהÆ שינוי זה 

בוצע כתוצאה מביקורת בדו¢ח מבקר המדינה ומדרישות 

שהוצגו בנושא בוועדת חוקה בכנסתÆ במסגרת זו הוקמה 

במטה הארצי מחלקת תביעות¨ שנותקה מכפיפותה לחטיבת 

 Æהאגף לחקירות ולמודיעין ßהחקירות¨ והוכפפה ישירות לר

במחוז צפון¨במחוז מרכז ובמחוז דרום נותקה כפיפות התביעה 

לגורמי המרחב¨ והוקמו יחידות תביעה מחוזיות¨ הכפופות 

Æלקציני אח¢מ מחוזיים

הנחיות ומדיניות ≠ ריכוז עבודת מטה לקביעת הנהלים בהיבט 

התביעה¨ וטיפול בהפצת עשרות הנחיות ועדכוני פסיקה 

וחקיקה ליחידות החקירה והתביעה¨ ובהכנת השתלמויות 

Æמקצועיות לתובעים

פיקוח ובקרה ≠ בוצעו פיקוח ובקרה שוטפים ואינטנסיביים 

ביחידות התביעה המשטרתית¨ נערכה בדיקת יישום הנחיות 

היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה¨ נבחנו נהלי 

עבודה ראויים והופצו הנחיות ליחידות התביעה¨ כולל הפקת 

Æלקחים

חוות דעת משפטיות ≠ מחלקת תביעות טיפלה במהלך השנה 

בהכנת מאות חוות דעת משפטיות בנושאים הבאים∫ תלונות 

נגד אישים מיוחדים¨ עבירות הסתה והמרדה¨ תלונות בעלות 

עניין ציבורי מיוחד¨ עררים¨ התייחסות להצעות חוק¨ טיפול 

Æבבג¢צים ותביעות נגד המשטרה

 

מחלקת תביעות טיפלה במהלך שנת ∂∞∞≥ בכ≠∞∞μ¨μ בקשות 

לתעודות חיסיון¨ בפניות ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט 

המדינה בנושאים¨ הדורשים את הכרעתם¨ ובייצוג המשטרה 

Æוהאגף לחקירות ולמודיעין בפורומים שונים

יחידות כפופות רמ¢ט

מדור הדרכה

מדור הדרכה אחראי על מרכז הכשרות אח¢מ¨ המעביר ידע 

 Æבתחומי חקירות¨ מודיעין ומז¢פ ועל ביה¢ס לביקורת גבולות

Æכן פועל במדור צוות¨ שמומחיתו בפיתוח הדרכה

נערכו השתלמויות לרמ¢חים¨ השתלמות תקיפה אסטרטגית 

משולבת¨ השתלמות ארגוני פשיעה¨ השתלמות סמים¨ 

השתלמות עבירות רכוש¨ השתלמות ניהול צח¢ם¨ קורס מ¢ט 

תחנתי≠מיומנויות בעידן הטכנולוגי¨ השתלמות הערכה≠חקירות¨ 

 Æוהשתלמות תשאול

בנוסף¨ אחראי המדור על פיתוח השתלמויות וקורסים¨ בשיתוף 

החטיבות המקצועיות¨ ביניהן קורס טכנאי זיהוי¨ קורס משקלט 

בסיסי¨ השתלמות זיהוי לשח¢מ¨ השתלמות הסמכת נוער 

לרכזי מודיעין¨ השתלמות רמ¢חמים¨ השתלמות משותפת 

בנושא הערכה חקירות¨ השתלמות משותפת בנושא הערכה 

נוער¨ השתלמות בנושא עבירות רכוש¨ קורס ראשי משרדים 

מאוחד¨ שפותח בשיתוף עם גורמי שטח והמכללה לקצינים 

Æבכירים

מדור מחשוב

 מדור מחשוב אח¢מ אחראי לגיבוש צרכים¨ לייזום הפיתוח¨ 

לקידום פרויקטים מחשוביים חדשים יחד עם הגורמים 

המקצועיים בחטיבות ויחד עם גורמי מנ¢טÆ למדור אחריות 

מקצועית לניהול מערכות מחשוב במגזר המודיעין והחקירות 

ולהטמעתן¨ ולפיתוח יישומים בחטיבה לזיהויי פלילי לשיפור 

עבודתהÆ כמו כן אחראי המדור על משק המחשוב¨ הכולל אפיון 

ציוד מחשוב¨ רכישתו¨ התקנתו ומתן תמיכה טכנית לחטיבות 

Æהאגף וליחידות הארציות

פרויקטים מרכזיים

מלאכת מחשבת ≠ מערכת ייעודית למחשוב עבודת מערך 

המודיעיןÆ מטרתה לקלוט מידע מודיעיני¨ לרכזו ולנהלו¨ וכן 

Æולספק כלים לעיבוד מידע¨לניתוחו ולתחקורו

פל¢א ≠ מערכת למחשוב כלל תיקי החקירה ¨תהליכי ניהול 

החקירות וניהול התיקיםÆבשנת ∂∞∞≥ נמשך תהליך פריסת 

המערכת בתחנות מרחב גליל ובמחוז מרכזÆבמהלך השנה 



≤≤

אגף לחקירות ולמודיעין  º  אח¢מ

שופרה המערכת בהתאם לצרכים ולשינויים בנהלי העבודה¨ 

Æעל≠ פי הצרכים¨ שעלו מיחידות השטח

מערכת גומא ≠ נרכשה מערכת לאיסוף שיטתי של מידע 

ממקורות גלויים¨ לאחזורו ולניתוחוÆ נעשים מהלכים לפיתוח 

מתודולוגיה ושיטות עבודהÆ נבחנות האפשרויות והמשמעויות 

Æלהכנסת המערכת ליחידות נוספות במשטרה

מערכת אלבום עבריינים ≠ מערכת לניהול אלבום עבריינים 

ותהליכי השימוש באלבום¨ לרבות מסדרי זיהוי¨ תשתית לניהול 

תמונות ותיאור פיזיÆ קליטת תמונות חדשות מבוצעת דרך תיק 

החקירה בפל¢אÆ מערכת זו¨ המחליפה את המערכת הישנה¨ 

נמצאת בשלבי פיילוטÆ צפויה להיפרס ביחידות נוספות במהלך 

Æ≤∞∞∑ שנת

מחשוב מעבדות מז¢פ ≠ נמשך פיתוח יישומים לתמיכה 

בתהליכי העבודה של המעבדות השונות במז¢פ¨ ולשיפור 

Æיישומים במעבדות אחרות

מערכת הכרזות ≠ המערכת לניהול הכרזות והתרעות על אדם¨ 

מחליפה את המערכת הישנה במחשב המרכזיÆ הסתיים פיתוח 

Æשלב ראשון¨ והמערכת נמצאת בשימוש היחידות

מדור תקציב

שנת ∂∞∞≥ אופיינה בתקציבי רכישה בהיקף גדול מהנהוג¨ 

שיועדו לקידום יחידות השטח באמצעים¨ שיאפשרו לחימה 

יעילה בפשיעהÆ בתקציבי התיעדוף נרכשו ציוד טכנולוגי 

רב¨ אמצעי עזר מקצועיים למגזרי המודיעין¨ הזיהוי הפלילי 

והחקירות¨ ובמקביל פותחו מערכות מתוחכמות¨ שיאפשרו 

התמודדות שוות כוחות עם ארגוני הפשעÆ ניתן דגש רב לרכישת 

ציוד לתחנות¨שבאמצעותו ניתן יהיה לשפר באופן משמעותי 

 Æאת התמודדות התחנות עם הפשיעה הגואה

יחידה ארצית לחקירות הונאה 
©יאח¢ה®

ייעודה של היחידה לחשוף עבירות בתחום השחיתות במנהל 

הציבורי ולגלותן¨ תוך ניהול חקירות מורכבות וארוכות טווח 

Æבנושאים ציבוריים כבדי משקל

פרשיות חקירה בולטות ≠ פרשת רשות המיסים¨ ניסויים 

רפואיים שלא כדין בקשישים¨ פרשת בית ≠ הדין הרבני בחיפה¨ 

פרשות חקירה הקשורות לפדופיליה באינטרנט¨ פרשת זיוף 

תארים אוניברסטאיים¨ ומכירתם באמצעות האינטרנט¨ חקירות 

בולטות כנגד ראשי רשויות מקומיות¨ פרשת עשות אשקלון¨ 

פרשת מכללת קדמה¨ חשד לקבלה במרמה של תארי הסמכה 

לרבנות¨ כדי לזכות בדירוג שכר גבוה בשירות הציבורי¨ מינויים 

פוליטיים במשרד החקלאות¨ התפקדויות פיקטיביות במפלגת 

העבודה¨ חשד לקבלת טובות הנאה של בכירים בהסתדרות 

Æהפקידים ופרשת השר חיים רמון

היחידה הארצית לחקירות 
בינלאומיות ©יאחב¢ל®

תפקידי היחידה ≠ הובלת המאבק הלאומי בתופעות הפשע 

המאורגן הבינלאומי ונציגיו מן הזווית הישראלית¨ טיפול 

בתופעות הפשיעה החמורה הכלל ארצית והבינלאומית¨ תוך 

מתן דגש על התחומים הבאים∫ ארגוני פשיעה בינלאומיים¨ 

סחר בנשים ותופעות פשיעה כלל ארציות הקשורות בהם¨ 

ביצוע פעילות מודיעין חשיפתית ממוקדת לטיפול ביעדים¨ 

זיוף המחאות וכתבי≠ידÆ מעבדת מסמכים
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הקשורים לארגוני הפשיעה¨ טיפול בתיקים בעלי חשיבות 

ציבורית ובתיקים בטחוניים חמורים¨ הכוללים תיקי ריגול ומימון 

טירור וקיום שיתוף פעולה מודיעיני¨ חקירתי ומשפטי עם 

Æמשטרות ברחבי העולם ועם יחידות מקבילות אליה

פרשיות חקירה עיקריות 

פרשת ¢¥∞±¢¨ פרשת לרנר¨ תיק ¢החמישייה הקאמרית¢¨ תיק 

ברוך זוארץ¨ תיק ¢הסופרנוס¢¨ פרשת ¢משחקים באש¢¨ פרשיית 

סחר בנשים ¢אור ירוק¢¨ רצח צחי בן אור במקסיקו¨רצח פנחס 

 Æבוחבוט

היחידה הארצית למלחמה 
בתופעת גניבות רכב ©אתג¢ר®

ייעודה של היחידה הוא לצמצם את תופעת גניבות הרכב ברחבי 

Æהמדינה ע¢י מניעת גניבות¨ תפיסת עבריינים והבאתם לדין

מבצעים ופרשיות נבחרות 

מבצע ¢בראשית¢¨ מבצעי ¢גררים¢¨מבצעי חיפושים כנגד 

מחסני חלפים¨ ¢תרגולות¢ כנגד כלי≠רכב גנובים בקו התפר¨ 

מעצרים כנגד יעדי אתג¢ר¨ פרשיית ¢סע גל¢¨ צח¢מ ¢כלי≠רכב 

 Æ¢משוכפלים¢¨ פרשיית ¢עד המדינה קשאני

היחידה הארצית למאבק 
בפשיעה הכלכלית ©יאל¢כ®

פשיעה כלכלית משמעה ≠ עבירות פליליות ברמות חומרה 

שונות¨ אשר גורמות נזק כספי לקופה הציבורית¨ הן ע¢י אובדן 

 Æהכנסות והן ע¢י הוצאה במרמה של כספים

ייעודה של היחידה להוביל מאבק כלל מערכתי לצמצום 

תופעות של פשיעה כלכלית¨ במטרה ליצור שיוני ערכי ביחס 

Æשל החברה בישראל לקופה הציבורית

היחידה חוקרת עבירות בנושא הביטוח הלאומי¨ עבירות 

עבירות בתחום המקרקעין ועבירות בתחום משק האנרגיה 

והגזÆ בנוסף¨ עוסקת היחידה בחקירת גניבת מתכות ובחקירת 

Æפשיעה מאורגנת

פרשיות עיקריות ≠ ועדה מרחבית לתכנון ולבנייה זמורה¨ועדה 

מרחבית לודים≠ ועדה מקומית לתכנון ולבנייה טירה ©כל התיקים 

הועברו לפרקליטות¨ ובחלקם כבר הוכנו טיוטות כתבי אישום®¨ 

כריית חול ומחצבים¨פרשת מוסד פתוח ©התיק נמצא בהשלמות 

חקירה ¨ ולאחר≠ מכן ייערך שימוע לחשודÆ לאחריו תתקבל 

החלטה באשר להגשת כתב אישום®¨ פרשיית ¢ועד עובדים¢ 

©המוסד לביטוח לאומי ≠ הוגשו כתבי אישום כנגד עשרים 

ואחד נאשמים®¨ פרשיית ¢עלי זהב¢ ©הוגשו כתבי אישום כנגד 

עשרים נאשמים®¨ פרשיית ¢דפי זהב¢ © הוגשו כתבי אישום 

כנגד עשרים ותשעה נאשמים® פרשיית ¢עת הקציר¢ ©הוכנו 

טיוטות כתבי אישום אשר יוגשו בסיום הליכי החיסיון®¨ פרשת 

¢מסלול ירוק¢ ©בשיתוף רשות המיסים ומח¢ש®¨ תחנות דלק 

Æפיראטיות¨ גניבת מתכות

חטיבת המודיעין

מחלקת איסוף

מדור איסוף

חוליית תיכנון האיסוף ≠ טיפול בהכשרות מערך האיסוף¨ קיום 

ועדות מיון לקורס רכזי מודיעין¨ שבמסגרתן מוינו מועמדים¨ 

ביטול ±≤ תקנים במחוזות¨ והמרתם לתוספת תמריץ ורכש 

 Æלרכזים

חוליית סוכנים ≠ הופעלו ארבעים ושתיים תכניות סוכנים 

 Æתיקים פלילים ∏≥μ ועוקצים ביחידות¨ אשר הביאו לפתיחת

הופללו ∂≤∂ עבריינים בכל תחומי העבירות¨ לרבות סמים¨ 

 Æאמל¢ח¨ נוער והלבנת הון

Æהוכשרו מפעילי סוכנים חדשים

חוליית מÆט ארצית ≠ נערכו הכשרות ימי השתלמותÆ סופק 

Æציוד טכנולוגי חדיש

חוליית עיקוב ארצית ≠ פותחה השתלמות לעוקבים¨ ונערכו 

 Æקורסים בתחום בפיקוח צמוד של החוליה

חוליית הסיגינט ≠ נמשך תהליך הטמעת הנהלים¨ בוצעו 

בקרות ופורומים מקצועיים בכל היחידותÆ פותח קורס בסיסי 

למאזינים¨ והוא הועבר לראשונה השנהÆ הוכנה תכנית לתגבור 

מערך הסיגינט בכוח אדם¨ ברכש ובפיתוח יכולוות עתידיות

חוליית קמב¢ס ≠ סווגו כ≠ ∞∞μ¨∂ אסיריםÆ הוגשו חוות דעת 

לכ≠ ∞∞±¨≥ עתירות¨ והועברו חוות דעת לוועדות שונות לכ≠ 

Æאסירים ±¥¨±∞∞
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מדור טכנולוגיה

שופרו טכנולוגיות מודיעיניות¨ נרכש ציוד ¢חכם¢¨ שאופיין כבר 

Æוהוא סופק ליחידות ¨≤∞∞μ בשנת

מדור מעברים 

נפרסה מערכת חדשה במעברי הגבול¨ והועברו קורסים 

Æוהשתלמויות להפעלתה

מחלקת מחקר
מחלקת המחקר¨ מתוקף תפקידה¨ אחראית לריכוז תמונת 

מודיעין כוללת בנושאי בטחון פנים וטירור¨ פעילות ציבורית 

ומאפייני פשיעה שוניםÆ המחלקה מציגה המלצות לדרכי 

ההתמודדות עם תחומי הפשיעה¨ומטפלת במכלול נושאי 

Æההערכה של מערך המודיעין

מאז ראשית שנת ∂∞∞≥ החל לפעול במחלקה מדור מחקר 

מודיעין אסטרטגי¨ מתוך ראיית ההכרח לבצע תחזיות ארוכות 

טווח¨ מחקרים בעלי ראייה ארוכת טווח ומחקרים בנושאים¨ 

שבהם קיימת רלוונטיות לתחום הפלילי¨ לתחום הביטחון 

Æולתחום סדר הציבורי

 

מדור סדר וביטחון 

מרכז דיווח ותיאום ©מד¢ת® ≠ במהלך שנת העבודה ∂∞∞≥ 

החל המד¢ת לעסוק בתחום הפליליÆ במקביל¨ המשיך המד¢ת 

לשמש צומת מוביל בעבודת האגף בתחומי בטחון הפנים 

והסדר הציבוריÆ במסגרת זו  ריכז את כלל החומר המודיעיני 

הרלוונטי¨ כולל חומר על מלחמת לבנון השנייהÆ בתחום הסדר 

הציבורי ניתן מענה למצעד הגאווה בירושליםÆ במהלך השנה 

 Æנטל המד¢ת חלק במבצעים¨ באירועים ארציים ובתרגילים

כחלק מלקחי מלחמת לבנון השנייה החלה עבודה של הסדרת 

Æנהלי העברת מידע בין אמ¢ן צה¢ל למד¢ת

חוליית מחקר סד¢צ ≠ הופצו סקירות בנושאים שעמדו על 

 Æהפרק במהלך השנה

חוליית מחקר פח¢ע ≠ נכתבו סקירות נושאיות בנושאים 

 Æשעמדו על הפרק במהלך השנה

חוליית מאוימים ≠ נקבעו רמות איום לאישי ציבור בכירים 

ולקציני משטרה בכירים¨ נכתבו מסמכים בנושאי ראשי רשויות 

Æושוטרים ¨וניתנו תשובות לשאילתות

חוליית מיעוטים ≠ טופלו ע¢י הממשק הממוחשב שבין משרד 

הפנים למשטרת ≠ ישראל ≥≥±¨∏≥ בקשות לאיחוד משפחות 

ובקשות לקבלת אזרחות ¨מתוכן טופלו ע¢י חוליית מיעוטים 

 Æעתירות π±π ≠בנוסף¨ ניתנו חוות דעת ל Æבקשות ∑¨±≥≤

ראש חוליית מיעוטים נדרש להופיע בבתי≠המשפט ב≠ ≤∂ 

Æעתירות

חוליית מודיעין גלוי ≠ מוצה מידע מודיעיני מאמצעי התקשורת 

השוניםÆ הופקו מדי יום דו¢חות אקטואליה ודו¢חות¨ שהוקדשו 

לתחום הפליליÆ הוזנו למערכת המודיעין ידיעות בתחום הפלילי 

 Æובתחום הסדר הציבורי

סחר בנשים Æ תופעה מתגברת ©אילוסטרציה®
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Æ≤∞∞∑ איסור סחר בבני≠ אדם¨ לשם היערכות לשנת העבודה

חולית פשיעת מיעוטים ואמל¢ח ≠ הוקם מאגר ידע בתחום 

מחירי האמל¢ח הלא חוקי¨ ואליו מוזנים מחירי האמל¢ח הלא 

 Æחוקי במדינת≠ישראל ובשטחי יו¢ש ועזה

חוליית הערכה ≠ במהלך השנה עסקה החוליה בקידומם 

המקצועי של קציני חוליית ההערכה ושל עובדיה¨ ובמתן מענה 

לבעיות המועלות ע¢י היחידות במערך הפרוסÆ נמשך פיתוח 

  Æתכנים לקורסים

מחלקת תיאום מבצעי משולב 
©מת¢ם®

סחר בנשים ≠ במהלך שנת ∂∞∞≥ התנהלו חמש פרשיות 

בינלאומייות בנושא סחר בנשים¨ בשיתוף משטרות מרחבי 

העולםÆ הוסגרו ארבעה אזרחים ישראלים החשודים בסחר 

Æבנשים

זיוף דרכונים ישראלים והפצתם ≠ לאור תופעת מכירת דרכונים 

ישראלים ואזרחות ישראלית¨ נערכה פעילות¨ שבמהלכה נעצרו 

שני חשודים ישראלים שהפעילו אתר DARKON למכירת 

Æהאתר נסגר לאלתר Æדרכונים

חולית סמים ≠ נוהלו פרשיות סמים רבות על ידי המחוזות¨ 

בשיתוף משטרות מרחבי העולם¨ ובסיוע נציגי משטרת≠ 

ישראל בחו¢לÆ במהלך הפעילות נעצרו עשרים ישראלים 

בארץ ובחו¢לÆ בנוסף¨נעצרו בחו¢ל תשעה≠עשר ישראלים 

Æבגין עבירות סמים

מדור מחקר מודיעין אסטרטגיה

המדור עסק במהלך השנה בגיבוש התכנית הרב≠ שנתית של 

אגף לחקירות ולמודיעין עד לשנת ∞±∞≥¨ נכתב מחקר עומק 

בנושא גבולותיה היבשתיים של מדינת ישראל ¢בין מלחמה 

לשלום¢¨ ונכתב ¢זרקור¢ בנושא ה¢Æ¢hot spots במקביל¨ הוחל 

באיסוף חומר לכתיבת מחקר נוסף בנושא ¢חקיקה מתקדמת 

בעולם¨ התומכת בלחימה בפשיעה¢¨ וכן הופק חומר ראשוני 

בתחום הפרופילאותÆ בנוסף¨ עסק המדור במסקנות ועדת 

זיילר¨ בנהלי אח¢מ¨ ובכתיבת פרק אח¢מ לאתר האינטרנט 

Æשל משטרת≠ישראל

מדור מחקר פלילי 

שנת ∂∞∞≥ התאפיינה בשימור התשתית הקיימת¨ בהצגת 

הערכת המודיעין הפלילית במשטרה ומחוצה לה¨ ובבניית 

 Æתשתית מחקרית לתחומים שעדיין לא נחקרו

הושם דגש על ניתוח תופעת  חוליית מחקר פשיעה ≠ 

ההימורים בראייה ארצית על סוגיה השונים¨ ובעיקר על תופעת 

ההימורים באינטרנט ועל ההימורים בספורטÆ בנוסף¨ נחקרו 

מקרי אלימות¨ תוך מתן דגש על מקרי רצח ממניעים פליליים 

ומעשי שוד¨ נמשך המעקב המחקרי בנושא הפגיעה בתשתיות 

לאומיות¨ הפשיעה במרחב קו התפר¨ סוגיית השב¢ח והפשיעה 

 Æהחקלאית

חוליית הונאה ≠ נבנתה תשתית מחקרית בתחומי עבריינות 

הצווארון הלבן¨ ונתנה תמונת מודיעין מעודכנת בנושאים 

מגווניםÆ הוכן מודל לעיבוד נתוני הפשיעה ונתונים מודיעיניים 

Æלדיוני מנה¢ל בראשות המפכ¢ל

חוליית מחקר סמים ≠ בוצע מעקב אחר שוק הסמים העולמי 

בכלל ואחר שוק הסמים הישראלי בפרט¨ נכתבו דו¢חות 

ל¢זרקור¢¨ בין היתר בנושאי גז צחוק¨ דימתילקאתינון ©¢רקפת¢®¨ 

מריחואנה ¢הידרו¢¨ מגמות עולמיות בשוק הסמים¨ קוקאין 

נוזלי¨ מבצע פיצוץ ב¢פיצוציות¢ ∂∞∞≥¨ נכתבה סקירה מקיפה 

Æבנושא מרכזי סחר בסמים והפצתם

חוליית סחר בנשים ≠ גובשה תמונת מצב בנושא תופעת הסחר 

בנשים¨ בכלל זה¨ היקף שוק הזנות המאורגנת¨ מאפייניו ומיפוי 

דמויות מרכזיות העוסקות בתחוםÆהחוליה נטלה חלק בדיונים 

ובפגישות עם ארגונים בלתי ממשלתיים¨ לאור הרחבתו של חוק 

נמס באלכוהולÆ  קוקאין נוזלי בבקבוקי משקה חריף
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חולית ארגוני פשיעה ≠ חוליית ארגוני פשיעה שמרה על קשר 

שוטף עם הימ¢רים ועם יאחב¢ל בכל הקשור לטיפול בארגוני 

פשיעה¨ תוך הצגת תמונת מודיעין ברמה הארצית לפיקוד 

האגףÆ החוליה טיפלה במהלך השנה גם בנושא המאבטחים 

החמושים וכלי≠הרכב הממוגנים¨ תוך התוויית מדיניות הארגון 

בנושאים אלה והנחיית יחידות השטחÆ נבנה שיתוף פעולה 

עם גורמי מודיעין טכני במחלקת חבלה¨ בכל הקשור לטיפול 

Æבארגוני פשיעה

חוליית חיקורי דין ≠ החולייה טיפלה ב≠ ±±± בקשות לחיקורי 

דין בחו¢ל¨הנוגעות לעזרה משפטית במגוון רחב של עבירות 

הפשיעה החמורה והפשיעה המאורגנת ©רצח¨ הלבנת הון¨ 

מרמה¨ עבירות מחשב¨ זיוף כספים®Æ טופלו ∏∑± בקשות 

ממשטרות ברחבי העולם לעזרה משפטית¨ הנוגעת לחקירת 

עדיםÆ עיקר הבקשות הגיעו מארה¢ב¨ מרוסיה¨ מאוקראינה 

 Æומפולין

חוליית הלבנת הון ≠ במהלך שנת ∂∞∞≥ נוהלו ∏¥ תיקי חקירה 

בגין חשדות לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון¨ לעומת ≤≤ 

תיקי חקירה בשנת μ∞∞≥¨ עלייה של μ¥ אחוזיםÆ בפועל¨ עלייה 

זו נובעת מעשר חקירות¨ אשר נוהלו כנגד נותני שירותי מטבע¨ 

Æשפעלו ללא רישום

 Æנתפסו כספים ורכוש לצורכי חילוט בשווי ∞∞∞¨∏∞≤¨∞∂ שקל

סכום זה מהווה ירידה של כ≠•∞μ לעומת השנים ≤∞∞≥ ו≠¥∞∞≥¨ 

וירידה של •¥∏ לעומת שנת μ∞∞≥ ©במהלכה נתפסו מעל ל≠ 

Æ®מיליון שקל¨ רובם במסגרת חקירת בנק הפועלים ≥∑∞

היחידה לבטחון מידע ©יחב¢מ®
במהלך שנת ∂∞∞≥ טיפלה היחידה באבחון מועמדים לגיוס 

ליחידות מיוחדות¨ סייעה בהעברת קורסים מקצועיים ©ימ¢מ¨ 

חבלה¨ רכזי מודיעין¨ עוקבים¨ קצינים מנהליØ ייעודי¨ חוקרי 

פח¢ע¨ היחידה הכלכלית®¨ ערכה בדיקות בטחוניות למתגייסים 

במסגרת שח¢מ¨ ערכה שבוע בטחון מידע¨ וביצעה בקרות 

פתע ובקרות מתוכננות בתחום הבמ¢מ ובתחום הסינוןÆ בנוסף¨ 

במהלך ∂∞∞≥¨ לצד ימי עיון והדרכה מקצועיים למערך יחב¢מ 

במטה ובשטח¨ נמשכה כתיבת תורת אבטחת מידע¨ הוצאו 

חוזרים ליחידות בנושאי אב¢מ וסינון¨ טופלו אירועים חריגים¨ 

הקשורים לחריגות באבטחת מידע¨ בשיתוף מנ¢ט¨ כולל הטלת 

סנקציות משמעתיות והעמדה לדין¨ ונמשכה חלוקת אמצעי 

Æאבטחת מידע ליחידות השטח

מחוץ לחוקÆ גידול מריחואנה בבתים פרטיים
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≠ אכיפת עבירות  במהלך שנת ∂∞∞≥ בוצעו באגף התנועה שינויים במדיניות האכיפהÆ עיקרם 

עבירות  אכיפת  התאונה¨  חומרת  על  המשפיעות  עבירות¨  אכיפת  לתאונות≠דרכים¨  הגורמות 

בריונות כביש ©נסיעה בשוליים¨ הסתרת לוחית זיהוי®¨ ובדיקות שכרות במכשירי ינשוףÆ השנה 

גם הושם דגש על אכיפת מהירויות גבוהות.

אגף התנועה º את¢ן

פרויקט השת¢מים ≠ סטודנטים
כחלק מהמאבק בתאונות≠הדרכים¨ החלה במהלך ∂∞∞≥ עבודת 

מטה משותפת עם משרד  התחבורה¨ שעיקרה תוספת שוטרים 

במעמד מיוחד ©שת¢מים®¨ לתגבור האכיפה ולהגברת הבולטות 

בכבישים האדומיםÆ הפרויקט ממומן על≠ידי משרד התחבורה¨ 

ובמהלכו יצטרפו לשורות אגף התנועה סטודנטים¨ שיוגדרו 

כשוטרים במעמד מיוחד¨ שיפעלו להגברת האכיפה ב¢כבישים 

האדומים¢ בתחום הבינעירוניÆ  הסתיים קורס הכשרה ראשון 

 Æלשוטרים אלו

מתנדבים
פרויקט המתנדבים הינו פרויקט תלת שנתי¨ המשותף לאגף 

התנועה¨ לעמותת ¢אור ירוק¢¨ לרשות הלאומית לבטיחות 

בדרכים ¨למשרד התחבורה ולמשרד האוצרÆ הפרויקט כולל 

הגדלה של מערך מתנדבי התנועה¨ הקמת מרכז הכשרות 

לשוטרים ולמתנדבים¨ הקמת מדור מתנדבים באת¢ן והפעלת 

 ±∞μ למימוש הפרויקט הוקצו  למערך התנועה  Æיחידת בקרה

ניידות לשימוש מתנדבי התנועה במשרדי התנועה במערך 

העירוניÆ  מרכז ההכשרות הארצי  לשוטרים ולמתנדבים  יפעל 

במשך רוב שעות היום ©במהלך היום ישמש מרכז ההכשרות 

 Æ®את השוטרים¨ ובמהלך שעות הערב ישמש את המתנדבים

בנוסף¨ יפעלו חמישה צוותי הדרכה ברחבי הארץÆבמקביל¨ 

יוקם מדור מתנדבים באת¢ן¨ שיאחד את הטיפול במתנדבים 

Æבתחום העירוני ובתחום הבינעירוני

בדיקות אלכוהול ≠ בשנת ∂∞∞≥ הוכשרו שלושים מתנדבים 

 Æלהפעלת מכשיר הינשוף

הורדת מהירות ≠ נבחרו חמישה קטעי כביש ≠ שלושה בתחום 

העירוני ושניים בתחום הבינעירוניÆ במסגרת זו ייערך מחקר 

מקדים לבחינת במהירויות¨ שבסופו יוצבו מתנדבים להורדת 

Æהמהירויות בקטעים אלו ובאחוזים שייקבעו

דו¢חות מפגש ≠ כל זוג מתנדבים בניידת ירשמו לפחות שישה 

Æדו¢חות מפגש של שוטר עם אזרח במהלך המשמרת

פרויקט זה¢ב

 Æבשנת ∂∞∞≥ שודרג מערך מתנדבי הזה¢ב¨ והוא שולב במתנ¢א

מדריכות הזה¢ב עורכות הדרכות לבטיחות בדרכים בעיקר 

בבתי≠הספר במהלך שנת הלימודים ובקייטנות בתקופת הקיץ¨ 

וכן מו דיעות על ליקויי בטיחות לגורמי העיריה¨ לשם הגברת 

 Æהבטיחות

יחידת אופנועים 

לסיירת הארצית של מתנ¢א הוספו אופנועים¨ במטרה לאכוף 

את חוקי התנועה¨ להרתיע ולאפשר נגישות מהירה לכל 

Æאירוע

יחידת הגßיפים

יחידת מתנדבים זו הוקמה במחצית שנת ∂∞∞≥¨ במטרה 

לסייע ליחידות התנועה לפתיחת צירים ראשיים ולהזרמת 

Æהתנועה

מכשור אכיפה
אלכוהול ©אלכוהולמטר ונשיפונים® ≠ נרכשו ∏≤ מכשירים 

לבדיקת אלכוהול¨ והוגדלה משמעותית כמות הבדיקות של 

נהגיםÆ במקביל¨ עושה מערך התנועה שימוש בנשיפונים 

 Æלבדיקת חשד לנהיגה בשכרות
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ניידת סמים ואלכוהול ≠ במהלך שנת ∂∞∞≥ נבנתה מעבדה 

ניידת לבדיקת סמים ואלכוהול¨ בשיתוף הרשות הלאומית 

 Æלמלחמה בסמים

טכנולוגיה
פל¢א תנועה ≠ המערכת תאפשר לנהל את תיק החקירה החל 

מפתיחתו ועד לסגירתוÆ ניתן יהיה לקבל בעזרתה את הנתונים 

 Æאודות תכולת התיק בכללותו

דות¢ן ≠ מערכת לניהול דו¢חות תנועה המחליפה את מערכת 

 Æברירת משפט

מערכת הרשעות נהגים ≠ מערכת MF¨ המאפשרת שליפה 

 Æ®נקודתית של נתונים ©תיק תביעה¨ מיחשוב ניידות ומשל¢ט

המערכת כוללת רישומי תעבורה¨ המתייחסים לנהגים¨ 

והכוללים הרשעות וקובץ פסילותÆ המערכת נשענת על קובץ 

נהגים של משרד הרישוי ועל קובץ מרשם תושבים של משרד 

 Æהפנים

כביש אדוםÆ תאונת≠דרכים
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שיתוף פעולה עם גורמי חוץ

פרויקט ∏¥ ערים ≠ בפרויקט זה נערך מידי שנה ניתוח נתונים 

של ∏¥ ערים ברחבי הארץ¨ המבוסס על מסדי נתונים רחבי 

היקףÆ לכל אחת מהערים מופקים נתונים על  תאונות≠דרכים¨ 

שהתרחשו בתקופת הניתוח הנדונהÆ הנתונים מופיעים בחתכים 

שונים∫ חומרת התאונה¨ סוגי תאונות¨ סוגי רכב¨ סיבות לתאונות¨ 

השוואה לתקופה מקבילה בשנה קודמת ועודÆ הנתונים¨ 

המופקים פעמיים בשנה¨ משמשים בסיס לפעילות הרשויות 

Æבמניעת תאונות ≠ דרכים

פרויקט ¢כבישים אדומים¢ Ø מוקדי סיכון ≠ פרויקט משותף 

למשטרת≠ישראל¨ למשרד התחבורה ולחברה הלאומית לדרכים 

≠ מע¢צ החדשהÆ במסגרתו סומנו שלושים קטעי כביש¨ שבהם 

התרחשו מרבית תאונות הדרכים¨ בשלוש השנים האחרונות 

ושלושים צמתים מסוכניםÆ אגף התנועה הגביר את  האכיפה 

בקטעי כביש ובצמתים אלו באמצעות פריסת ניידות בהיקף 

 ßוהן במשמרת ב ßשל פי שניים מהמצב הרגיל הן במשמרת א

 Æ®ניידות למשמרת לפריסה של ∞∑ ניידות ≥μ≠מפריסה של כ©

במקביל¨ הונחתה החברה לאומית לדרכים לשיפור התשתיות 

 Æבקטעי כביש ובצמתים אלו

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים אחראית על ההסברה 

בפרויקט זהÆ בנוסף¨ הוקם צוות מומחים משותף לאגף התנועה¨ 

לחברה הלאומית לדרכים ולרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

Æלביצוע ליווי מחקרי לפרויקט זה

אכיפה מהאוויר
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אגף תכנון
אג¢ת
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אגף התכנון  º  אג¢ת

Æאגף התכנון והארגון מרכז את עבודת המטה של משטרת≠ישראל לטווח הקצר ולטווח הארוך

ייעודו של האגף הוא ליזום  תהליכי תכנון לבניין הכוח ולבצעם¨ למצות את המשאבים¨ ולקיים 

 Æבקרה על יישומם

אגף תכנון º אג¢ת

אסטרטגיה ומחקר
• במהלך שנת ∂∞∞≥ הוכנה עבודת מטה לתכנית רב≠שנתית 

Æלמשטרת≠ ישראל

הוכנו מסמכי עמדה לגיבוש מדיניות המשטרה  בתחומים   •
מדיניות  פשיעה¨  ארגוני  של  כלכלית  ©תקיפה  שונים 

Æהפיטורין¨ שוטרי חובה במשטרה

• נכתבה הערכת סביבה חיצונית לארגון ≠ תחזית למתרחש 
חברה¨  ביטחון¨   ≠ מרכזיים  בהיבטים  המשטרה  בסביבת 

Æכלכלה¨ תחבורה¨ שינויי חקיקה¨ התפתחות אוכלוסייה

• גובשה הערכת מצב למשטרת≠ישראל ≠ ניתוח מכלול היבטים 
Æבמעגלים חיצוניים ובמעגלים פנימיים  ומשמעויותיהם

• השתתפות בצוותי חשיבה אסטרטגיים ≠ ¢תחנה אופטימלית¢ 
Ø ¢עיר בטוחה¢ ©פרויקט משותף עם המשרד לבטחון הפנים 

ועם משרד ראש הממשלה®¨ שותפות עם השלטון המקומי¨ 

משמעויות אסטרטגיות מלקחי מלחמת לבנון השנייה¨ 

Æמשמעויות אסטרטגיות ממסקנות ועדת זיילר

• מערכת מנה¢ל ≠  מערכת מידע למנהלים לבחינת איכות 
עבודת יחידות המשטרה ומתן ציונים לתחנותÆ המערכת הנה 

 Æכלי להנחלת מדיניות הפיקוד לפעילות יחידות המשטרה

• ריכוז  מכלול הנתונים ©כמותיים וגיאוגרפיים® של התכנית 
Æלשיפור הביטחון האישי וניתוחם

• מיפוי גיאוגרפי ≠  GÆIÆS ≠ קידום עבודת המשטרה עפ¢י ראייה 
מרחבית¨ מיקוד עבודת הסיור עפ¢י ¢הנקודות החמות¢ 

Æ®hot≠spots©

• מחקרים אסטרטגיים ≠ פשיעה בתקופת מלחמת לבנון 
השנייה¨ פשיעה חקלאית¨ איתור מגמות בעבירות רכוש¨ 

Æמצב הטיפול עפ¢י עבירות ועפ¢י מעבדות זיהוי פלילי

• מתן מידע סטטיסטי על פעילות משטרתית לרמת השטח¨ 
Æלגורמי מחקר¨ לאקדמיה¨ לרשויות מקומיות

רה≠ארגון מערכים 
העברת מערך הכליאה והליווי לשב¢ס

במהלך שנת ∂∞∞≥ נמשכה עבודת המטה להעברת בתי≠ המעצר 

ומערך ליווי העצורים ©המונה כ≠∞μ∑ תקנים® לאחריות שב¢ס 

להעברה זו משמעויות נרחבות על תהליכי העבודה במשטרה¨ 

  Æהן בתחום החקירות והמודיעין והן בתחום הסיור

לקראת סוף שנת ∂∞∞≥ הוחל בכתיבת מסמך הבנות בין 

משטרת≠ישראל לשב¢ס¨ הקובע את עקרונות העברת המשימה 

Æלשב¢ס

¢שעון חול¢

משטרת≠ישראל הציגה תכנית ללחימה בהברחות לאורך הגבול 

הדרום≠מערבי Æ עלותה ≠ עשרה מיליון שקלÆ התכנית מבוססת 

על עיבוי פונקציות של מודיעין¨ של בילוש ושל חקירות בימ¢ר 

נגב¨ במטרה לטפל במחוללי הפשיעהÆ בשנת ∂∞∞≥ נמשכה 

 Æעבודת המטה בנושא בתיאום  צה¢ל

¢עוטף ירושלים¢

במסגרת פרויקט ¢עוטף ירושלים¢ קיבלה משטרת≠ישראל את 

האחריות על בטחון הפנים באזור זהÆ בשנת ∂∞∞≥ נערכה עבודת 

מטה לריכוז המשמעויות לפעילות במעברי ¢עוטף ירושלים¢ 

והפעלתם¨ תוך שמירה על בטחון הפנים של מדינת≠ישראל 

Æמשרד האוצר הקצה תשעים תקנים לפרויקט זה Æבגזרה זו

אמנה מול צה¢ל

במהלך שנת ∂∞∞≥ החלה עבודת מטה מקיפה לחידוש האמנה 

בין משטרת≠ישראל לצה¢ל¨  לשם הסדרת נהלי העבודה ותקציב 

יחידות מג¢ב ת¢פ צה¢ל¨ שח¢מ ונושאים נוספיםÆ עבודת המטה 

מתבצעת בשיתוף אג¢ת צה¢ל¨ וכוללת טיפול בנושאי תקינת 

Æכוח אדם¨ כלי≠רכב¨ אמצעים וניהול לוגיסטי
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הפרטת הטיפול בארכיונים

נערכה עבודת מטה להפרטת ארכיונים¨ המנוהלים באופן 

ידני¨ ותופסים כ≠•∞≥ משטח המבנים במשטרהÆ הוצאו שני 

מכרזים ≠ האחד לסריקת הארכיונים והשני לרכישת תוכנה 

לניהול הארכיוניםÆ במקביל לפרסום המכרזים הופחת מספר 

Æהארכיונים¨ כדי לייעל את תהליך המחשוב

בחינת מערך הנציגים בחו¢ל

בעבודה משותפת לאג¢ת ולאח¢מ נבחן מערך הנציגים של 

משטרת≠ישראל בחו¢ל ©המערך מונה  כיום תשעה נציגים¨ 

ומופעל ע¢י מת¢מ®Æ הוחלט על ביצוע פיילוט של ¢נציג נודד¢¨ 

Æ≤∞∞∑ שיחל במהלך

רה ≠ ארגון המחוזות

בשנת ∂∞∞≥ בוצע רה≠ארגון במחוז ש¢י ובמחוז תל≠אביבÆ עיקר 

השינוי במחוז ש¢י הוא בהקמת מרחב שלישי ובביזור היחידות 

המחוזיות למרחביםÆ במקביל¨ בחן צוות את כלל תקינת כלי≠

הרכב במחוזÆ עיקר השינוי במחוז תל≠אביב היה ברה≠ארגון 

מרחב ירקון  ובמיסודן של שלוש תחנות ≠ תחנת ת¢א צפון¨ 

Æתחנת לב תל≠אביב ©תחנה חדשה® ותחנת גלילות

רה ≠ ארגון אג¢ת

בשנת ∂∞∞≥ גובשה עבודת מטה למבנה חדש לאגףÆ המבנה 

מבוסס על הפרדה בין  תכנון לטווח ארוך לתכנון לטווח בינוני 

ולטווח קצר ≠ הקמת מחלקת אסטרטגיה¨ מחלקת תכנון 

פרויקט מנה¢ל
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ומחלקת משאבים¨ והקמת  מדור לבקרה ולתמיכה בפעילות 

האגףÆ במקביל¨ בוצעה בחינה של מערך אג¢ת במחוזות 

Æבמטרה לחוזקו

מחלקת מעברים 

משטרת≠ישראל קיבלה את האחריות להנחיה מקצועית של 

המעברים ©עפ¢י החלטה בÆ®¥≥Ø הוקמו מעברים ב¢עוטף 

ירושלים¢  ולאורך מרחב התפרÆ לצורך מימוש האחריות הוקמה 

באג¢מ מחלקה¨ האחראית¨ בשלב ראשון¨ על ∑≤ מעברים¨ 

ותמנה ∞≤ תקניםÆ  במחלקה  שלושה מדורים ≠ מדור בטחון 

Æמעברים¨ מדור בקרת עוברים ומדור מניעת הברחות אמל¢ח

מערך ¢תמונת ראי¢

בעקבות אירועי ¢גאות ושפל¢¨ הוחלט להקים במשטרת≠

ישראל מערך מילואים¨ שבו ישרתו יוצאי יחידות מג¢בÆלאחר 

שבשנים האחרונות  התנהל המערך ללא מבנה ברור וללא 

תקציב קבוע¨נבנתה בשנת ∂∞∞≥ תכנית להקצאת תקציב קבוע¨ 

Æ¢בנוסף¨ מוסד מערך קבע לניהול מערך ¢תמונת ראי Æרב שנתי

הקמת מערך תקשורת¨ הסברה ודוברות

בשנת ∂∞∞≥ הוקם מערך תקשורת¨ הסברה ודוברות לשם 

התווית תכנית אסטרטגית בתחום זה¨ בהתאם למדיניות 

משטרת≠ישראלÆ ייעוד המערך ≠ שיפור תדמיתה של המשטרה 

בקרב הציבור¨על כל גווניו¨ חיזוקה¨ מיתוגה ומיצובהÆ במערך  

Æתקנים ≥∂

הקמת מערך קש¢ת 

מטרת מערך קש¢ת ©קשרי  חוץ¨ שיפור איכות השירות¨ תלונות 

הציבור ומידע ואינטרנט® ליזום  אסטרטגיות לניהול הקשר 

עם  הלקוח ולהובילו¨ להוות גוף מטה  לשיפור איכות השירות 

לציבור¨ באמצעות מענה איכותי ומקצועי לתלונות הציבור 

ולפניות המתקבלות מהציבור¨ ולפתח את קשרי החוץ של 

 Æ®המשטרה ©בתוך הארץ ומחוצה לה

במערך ארבע יחידות ≠ יחידת קשרי חוץ ©קש¢ח®¨יחידת תלונות 

הציבור ©ית¢ץ®  מינהלת שיפור איכות בשירות ©משא¢ב® ומידע 

  Æבאינטרנט¨ והוא מונה  ∑≥ תקנים

הקמת המרכז לפיתוח מנהיגות

המרכז לפיתוח מנהיגות הוקם מתוך התפיסה¨ כי פיתוח 

מנהיגות וערכי פיקוד של מפקדים במשטרת≠ישראל הינו 

נדבך מרכזי¨ המשפיע על תפקוד המשטרה כולהÆהמרכז מונה ∏ 

Æאמ¢ש ßתקנים בראשות קצין בדרגת ניצב≠ משנה¨ וכפוף לר

התכנית הלאומית לפיתוח הנגב

אג¢ת ומחוז הדרום בשיתוף חברת דרומה עידן הנגב והמשרד 

לפיתוח אזורי גיבשו תכנית רב≠ שנתית לפיתוח הנגב¨ בעלות 

∂∑≥ מש¢חÆ בשנת  ∂∞∞≥  גובש החלק הראשון בעלות  ∞≥ 

מש¢ח ©¥± מש¢ח על חשבון המשרד לפיתוח אזורי¨ ו≠∂ מש¢ח 

על חשבון משטרת≠ישראל®Æ על≠פי התכנית יוקצו למרחב 

הנגב למימוש השלב הראשון ∞μ תקנים ©רובם בלשים® ו≠≤± 

Æכלי≠רכב

פרויקט ¢מלאכת מחשבת¢Æ יישום למערך המודיעין
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הקמת הזרוע השלישית ביחידה למאבק 

בפשיעה כלכלית ©יאל¢כ® 

בשנת ∂∞∞≥ הוקמה ביחידה למאבק בפשיעה הכלכלית זרוע 

שלישית ≠ זרוע כללית¨ שתטפל  בתחומי משק הדלק והגז 

ובתחומים נוספים¨ שיזוהו ע¢י המודיעין היחידתיÆ אג¢ת היה 

Æשותף להקמת היחידה ¨שתכלול ≥∏ תקנים

אתג¢ר

תופעת גניבות הרכב הוכרה ע¢י משטרת≠ישראל כתופעת 

פשיעה כלל ≠ ארצית¨ שלה מאפיינים של פשיעה מאורגנתÆ על 

רקע חומרתה של התופעה והשלכותיה¨ הוחלט על הקמתה 

 Æ®מחדש של היחידה הארצית לטיפול בגניבות רכב ©אתג¢ר

Æבשנת ∂∞∞≥¨ יושמה עבודת המטה ופורסמו ∑±± התקנים

מסלולי שירות במשטרת ≠ ישראל

הוקם צוות משטרתי בראשות סß רß אג¢ת בסיוע יועץ חיצוני¨ 

שמטרתו לבחון את מודל השירות במשטרת≠ ישראלÆ  הצוות 

נדרש לבחון את תמהיל הסד¢כ במשטרה¨ מסלולי קידום בד¢א 

Ø קצונה¨ כלי מיון בצמתי השירות¨ מסלולי הכשרה¨ תגמולים 

 Æתואמים למסלולי השירות השונים ונושא גיל פרישה ודיפרנציאלי

Æבמהלך שנת ∑∞∞≥ אמור הצוות להגיש את המלצותיו

תכנית העבודה לשנת ∑∞∞≥

ברבע האחרון של ∂∞∞≥ רוכזה ע¢י אג¢ת תכנית עבודה לבניין הכוח 

של משטרת≠ישראל לשנת ∑∞∞≥Æ התכנית כוללת הערכת מצב 

מודיעינית¨  תקציב ופעילויות עיקריות של האגפים¨ של מג¢ב 

Æושל היחידות הכפופות למפכ¢ל ולסמפכ¢ל

תכנון  תקציבי 
הכנת תקציב לשנת העבודה ∑∞∞≥ בשיתוף המשרד לבטחון   •
פנים¨ החל משלב התכנון הכללי והגדרת דרישות המסגרת¨ 

Æעפ¢י יעדי המדיניות¨ ועד לתכנון מפורט לסעיפי התקציב

בעקבות סיכום עם משרד האוצר בעבודת מטה משותפת   •
עם המשרד לבטחון הפנים¨ הוחלט על קבלת תוספת 

תקציב למשטרה ועל הרחבת המסגרת בבסיס ל ≠ ∂∞∞≥ ב 

≠ ∞μ¥ מש¢ח¨ ובשנת ∑∞∞≥ ב≠ μ∂≤ מש¢ח נוספיםÆ תוספות 

אלה הושקעו הן בתכניות צבועות ©יחß לפשיעה כלכלית¨ 

סיגינט¨ ¢עוטף ירושלים¢¨ קרן בלאי רכב ועוד®¨ הן בפערי 

אחזקה וקיום  והן בהצטיידות̈  בבינוי ובטכנולוגיה¨  במסגרת 

  Æהלחימה בפשיעה¨ תוך מתן דגש על המאבק באלימות

 Æ מהתקציבים נוכו קיצוצים רוחביים

• ניהול התקציב השוטף במהלך השנה ¨וריכוז דיוני הפורום 
התקציבי¨ בקרה תקציבית ועבודת מטה לאיזון תקציבי 

Æבתקציב הקניות ובתקציב השכר

• בקרת תקציב השכר ע¢י ניהול פורום שכר חודשי¨  בניית 
אומדן שכר¨ ניתוח זחילת השכר¨ מעקב אחר פערי שיא 

Æמצבה וקביעת מדיניות גיוסים

תמחור עלויות בנושאי שכר≠ שינויים ביחידות והקמת יחידות¨    •
תמחור נהלים חדשים ופקודות ארגון עבור גורמי משטרה 

Æשונים

תכנון ההיבט התקציבי של הקמת מערכים חדשים¨ וליווי    •
תקציבי למערכים שהוקמו ©היחידה לתקיפה כלכלית¨ מגזר 

 Æ®כפרי

• ליווי תהליכי הפרטה ואזרוח במשטרה¨ תוך בחינת ההיבט 
Æהכלכלי ≠ תקציבי

ריכוז נושאים מתוקצבים ע¢י גורמי חוץ ©רכבת קלה≠ משרד    •
התחבורה¨ מתקני משרד הביטחון ורפא¢ל¨שת¢מים לתנועה 

Æ®הרשות לבטיחות בדרכים¨ הוצל¢פ≠

• ניהול תקציב המשטרה במלחמת לבנון השנייה ≠ ריכוז 
Æהצרכים התקציביים¨ הקצאת תקציב ליחידות השונות

תקינה
תקנים וירטואלים 

הוכנה תכנית מפורטת לסימון ∞∞∑ תקנים וירטואלים¨ שתאפשר 

למשטרה לעמוד על אחוז איוש גבוה¨ במטרה לצמצם באופן 

Æמשמעותי את התנהלות המשטרה על≠ פי מכסות גיוס

רפ¢ק גמיש

הוכנה תכנית רב שנתית והחל מימושה¨ לשם צמצום היקף 

מקבלי שכר רפ¢ק¨ ולביטול המושג רפ¢ק גמישÆ במסגרת 

התכנית תחול האטה בקידום פקד לרפ¢ק ¨ומנגד≠ יתווספו 

Æדרגות תקן רפ¢ק למשטרה ±∑μ



≥∂

אגף התכנון  º  אג¢ת

קיצוץ •≤±

בהתאם להחלטת ממשלה מסß ∂∑¥≥ בשנת ¥∞∞≥¨ נדרשה 

משטרת≠ישראל לצמצם את תקן כוח האדם בשיעור  •≤±¨ בכל 

אחת מדרגות הקצונה הבכירה ©רפ¢ק ומעלה®Æ עפ¢י החלטה 

זו¨ נדרשה המשטרה לצמצם ≥ תקני ניצב¨ μ תקני תנ¢ץ¨ ∂± 

תקני נצ¢ם ו≠∑μ תקני סנ¢ץÆ בנוסף¨ נדרשה המשטרה לצמצם 

 Æתקני רפ¢ק ≥∞∞

Æ®בוטלו ≤≤ תקנים ©≤ ניצב¨ ∂ תנ¢ץ¨ ≥± נצ¢ם¨ ≥± סנ¢ץ

Æ®נוסף על כך מסומנים לביטול ∂¥ תקנים ©∂ נצ¢ם¨ ∞¥ סנ¢ץ

עידוד פרישה 

לשם תמיכה בתכניות רפ¢ק גמיש¨ תקנים וירטואלים וקיצוץ 

•≤±¨ סוכם על עידוד פרישה¨ במטרה להקטין את מספר 

הרפ¢קים על תקני פקד ©רפ¢ק גמיש®¨ להקטין את מספר 

התקנים המיועדים לביטול¨ לתת פתרון לחסרי שיבוץ¨ ולבטל 

Æאת מרבית הפיקציות הקיימות במשטרה

שדרוג מש¢קים 

בוצעה התאמה בין תקינת כוח אדם לתקינת רכב ואמצעים 

של המש¢קים ¨ ובהמשך בוצע יישור קו¨ ובמסגרתו הותאם 

Æהמצאי לתקן

תשתיות ופריסה
קביעת מדיניות הפריסה במשטרת≠ ישראל¨ מפתחות    •

Æפריסה¨ קביעת מודלים לפריסה

Æ®כתיבת פרוגרמות ©בינוי ושכירות   •
תכנון הפריסה במשטרת≠ ישראל¨ בהתאם לתכנית הקמת    •

Æיחידה או סגירתה ושינוי יעודה

מתן פתרונות פריסה עפ¢י דרישה ותעדוף משימות בינוי¨    •
Æקביעת תכולת עבודת בינוי ואישור תקציבי

עבודה מול המחוזות והאגפים¨ לשם קידום סביבת עבודה    •
ולטיפול בתקלות תשתית ובטיחות במתקני המשטרה 

Æהשונים

פקודות המשטרה
• בשנת העבודה ∂∞∞≥ נמשכה ביחידה לפרסום פקודות 
המשטרה ©יפ¢ה® עבודת המטה לגיבוש פקודות חדשות 

©פקודות מטא¢ר®¨ לעדכון הוראות משטרה ופקודות מטא¢ר 

שבתוקף¨ ולביטול פקודות קבע ©פה¢ק® שאינן עדכניותÆ בסך 

הכול חתם המפכ¢ל בשנה זו על שלושים ושלוש הוראות 

Æ משטרה ופקודות מטא¢ר

• עשר הוראות משטרה בנושא ארגון  המשטרה ומבנה 
המשטרהÆ ההוראות אושרו¨ כמתחייב על≠ פי חוק¨ גם על 

Æידי השר לבטחון הפנים

תשע≠עשרה פקודות מטא¢ר ≠ שבע פקודות בנושא משמעת    •
©ביניהן שלוש פקודות בנושא מדי משטרת≠ישראל®ª שבע 

פקודות בנושאים¨ העוסקים בזכויות השוטר ©לרבות 

בנושא סיוע  המשטרה לשוטר¨ העובר הכשרה מחוץ 

למשטרה®¨בנושא הזכות לחופשת לידה ובזכויות אחרות 

בגין לידת ילד או אימוץ ילדª שלוש פקודות בנושא טיפול 

המשטרה בתאונות≠ דרכים לסוגיהןª פקודה המסדירה 

לראשונה את השימוש באינטרנט במשטרת ≠ישראל  וכן 

Æפקודה בנושא החזקת בעלי≠ חיים והפעלתם

ארבע ¢פקודות מטא¢ר ≠ הוראות שעה¢¨ ובהן ¢זכות שוטר    •
לפגרה ולפגרה מיוחדת¢Æ ¢פקודת מטא¢ר≠הוראת שעה¢ זו 

פורסמה בשל הפעילות המבצעית המיוחדת של משטרת 

Æישראל במהלך מלחמת לבנון השנייה ≠

• פקודות משטרת ≠ ישראל נגישות לכל שוטר 
באתר האינטראנט של המשטרה ©מערכת איל¢ת®¨ באמצעות   

Æ¢כפתור ההפעלה ¢יישומים



משטרת≠ישראל  º  דין וחשבון שנתי ∂∞∞≥

www.police.gov.il

≤∞∞∂

אגף משאבי אנוש
אמ¢ש

≥∑
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אגף משאבי אנוש  º  אמ¢ש

פעילות האגף למשאבי אנוש  נגזרה גם השנה מחזון האגף ומייעודו¨ שעל≠פיהם יפעל  האגף 

ורווחתו¨ תוך התאמתו ליעדים  של משטרת  ≠ איכותו¨ מקצועיות  להעצמת המשאב האנושי 

  Æישראל ולצרכיה≠

אגף משאבי אנוש º אמ¢ש

פעילות של אגף משאבי אנוש נגזרה גם מהיעד המרכזי של 

המפכ¢ל ≠ העצמת התחנות¨ ובמסגרת זו נערכו ביקורים של 

 Æספ¢כ אמ¢ש בכל תחנות המשטרה

הוקם המרכז למנהיגות בכירה¨ והונחה התשתית  למסלולי 

קריירהÆ דגש מיוחד הושם על חיזוק מיומנויות השירות של 

השוטרים¨ובמקביל נבחנו תהליכים באגף למיון שוטרים¨ 

להערכתם ולקידומם על ≠ פי קריטריון  השירותÆ לצד הפעילות 

הארגונית לתמיכה ביעדי המשטרה¨ המשיך האגף לפעול  

לחיזוק  חוסנו של הפרט¨ באמצעות קיום הכשרות¨ עידוד 

הטמעת אורח חיים בריא בקרב השוטרים¨ ושמירה על תנאי 

השכר ועל תנאי השירות של השוטריםÆ דגש  מרכזי הושם  גם 

Æ השנה על חיזוק הצד הערכי בעבודת השוטר

אירועי מלחמת לבנון השנייה הביאו לידי ביטוי את חזון 

האגף לחיזוק הכוחות המבצעייםÆ האגף ערך פעילויות רבות 

לתמיכה בשוטרי מחוז צפון ובכוחות המתגבריםÆ פעילויות 

מסוג זה נערכו גם במחוז דרום¨ לחיזוקם של שוטרי שדרות 

ושל השוטרים ביישובי עוטף עזה Æ מאמץ מיוחד נעשה על≠

ידי האגף לטיפול בשוטרים¨  תושבי הצפון¨ שבתיהם ניזוקו  

Æמפגיעות טילים

פרויקטים מיוחדים
המרכז לפיתוח מנהיגות ≠ המרכז הוקם במטרה לעסוק 

בצורה ממוקדת בנושא המנהיגות במשטרת≠ישראל¨ תוך 

מתן דגש על פיתוח המפקדים הבכירים¨ הפועלים בעיסוקי הליבה 

של המשטרה¨ ובהתאמה למאפיינים הייחודים לכל דרגהÆ פעילות 

המרכז מתבצעת בצירים שלובים∫ פיתוח המנהיגות הבכירה מדרג 

מת¢ח ומעלה¨ דיאלוג מנהיגותי עם הסביבה החיצונית¨ פיתוח סגל 

Æפיקוד¨ פיתוח  ידע בתחומים אלו והפצתו

גיוס
במהלך השנה טופלו כ≠ ∞∞∞¨∞± פניות מועמדים¨ וגויסו ∑≥∏ 

שוטרים  ©לעומת ∂∞±¨± אשתקד®Æ בנוסף¨ טופלו ∞μ¥¨± פניות 

Æציבור¨ הנוגעות לערעורים על פסילות במסגרת הליך הגיוס

מיון
מיון לגיוס ≠ בשנת ∂∞∞≥ נבחנו ≥≤±¨¥ מועמדים לגיוס   •
במבחני דפ¢ר עברית ובמבחני אישיות ©כולל אק¢מ ויחידות 

מיוחדות®Æ ממוצע ציוני הדפ¢ר של המועמדים לגיוס בשנת 

Æ¥Æπ≥ הוא ≤∞∞∂

גיבושון למועמדים לגיוס למגזר הייעודי ≠ במהלך השנה   •
 μ¥• Æשובצו  ≥±∂ מועמדים לגיוס ב≠ ∂≥ מחזורי גיבושון

Æמהם נמצאו מתאימים לגיוס

•  מיון ליחידות מיוחדות  ≠ נבחנו במערכות מיון ייחודיות  
±±≥ מועמדים ליחידות מיוחדות ©עיקוב¨ בוחני תנועה¨ טכנאי 

Æ®מז¢פ¨ לוחמי ימ¢מ

מיון לקצונה זוטרה במגזר הייעודי ≠ שובצו לגיבוש ∑≤≥   •
מועמדים לקצונה במגזר הייעודי ©¢כחולה¢ ומג¢ב¨ כולל 

 Æ∂∏• ≠מתוכם נמצאו מתאימים כ Æ®מועמדים לגיוס

•  מיון לקצונה זוטרה במגזר המנהלי ≠ שובצו ¥μ± מועמדים 
לקצונה ©מועמדים לגיוס  ושוטרים® לשלושה סוגי מבדקי 

Æ ∑π•≠מתוכם נמצאו מתאימים כ Æקצונה במגזר המנהלי

מרכז הערכה לקצונה בכירה ≠ ≥∑ קצינים בדרגת רפ¢ק   •
שובצו למרכז הערכה לקצונה בכירה¨ לצורך בחינת התאמתם 

Æ∑π• ≠מתוכם נמצאו מתאימים כ Æלקידום

העצמת תהליכי המיון לצורכי השמה ≠ פותחו מערכות   •
מיון וכלי מיון למיועדים לשיבוץ לתפקידי חוקר¨ רכז מודיעין¨ 

Æעובד הערכה ומשקלט
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קידום והכשרה

מינוי קצינים בדרגת סנ¢ץ ומעלה וקידומם ≠ במהלך    •
שנת ∂∞∞≥ מונו μ∏± קצינים לתפקידים ברמת סנ¢ץ ≠ 

 Æ®במספר המינויים לעומת אשתקד ±π• ניצב ©עלייה של

∂∞± קצינים מונו לתפקידי רוחב ©עלייה של •∏ לעומת 

אשתקד®¨  π∑ קצינים מונו לתפקיד מקדם ©עלייה של   

Æ®לעומת אשתקד ≥π• ≠כ  

• מינוי  קצינים עד דרגת רפ¢ק וקידומם ≠ השנה טופלו 
≥∞∏ מינויים בדרגת רפ¢ק¨ •≤∂ מהמינויים לתפקיד רוחב 

ו≠ •μ± למינוי מקדםÆ גם השנה יושמה המגמה לצמצום 

מספר הקצינים בדרגת רפ¢ק המוצבים בתקן פקד¨ 

Æμ¥≥ ≠ל μμπ ≠ומספרם ירד מ

קידום לדרגת רנ¢ג ≠ בשנת ∂∞∞≥ קודמו π≤ שוטרים    •
לדרגת רנ¢ג ©עלייה של •∞μ לעומת אשתקדÆ עלייה זו 

Æ®נובעת מהעלייה במספר הפורשים בדרגת רנ¢ג

קידום לבד¢א מצטיינים ≠ ∂¥≤ שוטרים קודמו כמצטיינים    •
Æ®לעומת השנה שעברה μ• עלייה של©

פיתוח מסלולי קריירה ≠ הוקם צוות עבודה להנחת    •
תשתית למסלולי קריירה לקצינים בחמישים תפקידים 

מרכזיים בדרגת סנ¢ץ ≠ תנ¢ץ במגזר הייעודיÆ הצוות גיבש 

Æתשתית למסלול קריירה לקצינים בכירים בתפקידים אלו

שוטרי חובה 
גיוס לשירות חובה ≠ בשנת ∂∞∞≥ נקלטו לשירות    •

במשטרת≠ישראל μ¥π¨± שוטרי שח¢מ במסגרת ∂± 

סדנאות קליטה מרוכזות ©תוספת של ∞∞∑ שוטרי שח¢מ 

 Æ®לסד¢כ¨ בהתאם להחלטת ממשלה

שחרור משירות חובה והחזרה לצה¢ל ≠ ∏μπ שוטרי    •
 ≥∂π ≠שח¢מ סיימו את שירותם במשטרת ≠ ישראל¨ ו

Æשוטרי שח¢מ הוחזרו לצה¢ל

עדים במדיםÆ משלחת משטרת ≠ ישראל לפולין
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זימון להכשרה ≠ בשנת ∂∞∞≥ הוכשרו π∑∑ שוטרי שח¢מ    •
בקורס שוטרים ו≠μ≤∂ בקורס תפקידי משטרהÆ סה¢כ הוסמכו 

Æ®לעומת אשתקד ∂π• שוטרי שח¢מ ©עלייה של ±¨¥±¥

מסלול עתודה אקדמית  ≠ בשנת ∂∞∞≥ הופעל מסלול    •
חדשני מסוגו בשירות שח¢מ במשטרת≠ישראלÆ במהלכו 

שובצו ארבעה עתודאים אקדמאים במעבדות הטכנולוגיות 

Æשבחטיבות מז¢פ¨ מודיעין ומפא¢ט

גיוס לקבע ≠ סה¢כ גויסו לקבע במהלך השנה μ∏ שוטרים¨    •
שסיימו את שירותם כשוטרי שח¢מ ©מהווים •Æμ∂± מכלל 

Æ®¢המגויסים למשטרה ה¢כחולה

אזרחיםØשירות לאומיØמילואים
אזרחים ≠ במהלך השנה בוצעו השינויים הנדרשים במתכ¢א    •
∞∞∞≥ לקליטת נתוני האזרחים¨ המועסקים במשטרת ≠ 

ישראלÆ כמו≠כן¨ שולמו הפרשי ותק לזכאים¨ בתחולה מ≠ 

Æ±Æ∑Æ≤∞∞±

שירות לאומי ≠ מערך השירות הלאומי בשנת ∂∞∞≥ מנה    •
≤∂≥ מתנדבים≠∑ בנים ו≠ ∂μ≥ בנות¨ מהן שתי בנות מהמגזר 

Æהערבי≠נוצרי

ימ¢ל המשטרה ≠ במהלך מלחמת לבנון השנייה הופעל    •
חפ¢ק בחוליית מילואים בתיאום חפ¢ק אמ¢ש צה¢ל¨ לטיפול 

פרטני בכל השוטרים¨ שנדרשו להתייצב בצווי חירום¨ ולבחינת 

חיוניות המקצוע בצה¢ל של כל שוטר¨ שנדרש להתייצב¨ 

בהשוואה לחיוניות תפקידו במשטרת ≠ ישראלÆ סה¢כ גויסו 

לצה¢ל ∞∂≤ שוטריםÆ התקבל אישור עקרוני להגדלת סד¢כ 

Æימ¢ל המשטרה בכ≠ ∞∞¥ שוטרים

תכנון שכר וזכאויות שכר
תכנית כלכלית ∑∞∞≥ ≠ לקראת חוק התקציב ∑∞∞≥ העלה    •
משרד האוצר הצעות לפגיעה בתנאי השכר ובתנאי השירות 

במשטרת ≠ ישראל¨ בדגש על ניתוק שכר שוטרי משטרת 

≠ ישראל משכר משרתי הקבע בצה¢לÆ לאחר דיונים ממושכים 

עם משרד האוצר¨ בוטלו מרבית ההצעות¨ לרבות ההצעה 

לניתוק ההצמדה מצה¢לÆ הוחלט על הקמת צוותים בין≠

משרדים לבחינת מודל שירות במשטרה ©ובכלל זה מסלולי 

שירות®¨ לבחינת גיל הפרישה¨ להעסקת אזרחים עובדי 

משטרה¨להעברת נושאים ומשימות ונושאים בתחום המז¢פ 

לגורמי חוץ ולבדיקת מבנה השכר והצמדת שכר שוטרים 

מפתחים מנהיגותÆ השתלמות מפקדי תחנות
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 ≥μ כן סוכם¨ כי יתוקן סעיף Æלשכר משרתי הקבע בצה¢ל

לחוק הגמלאות¨באופן שתקוזז קצבת גמלאי המשטרה 

©עד כדי שליש מגובהה®¨ אם יועסקו  הגמלאים במוסדות 

המוגדרים כקופה ציבוריתÆ הפטור מהקיזוז יועלה באופן 

Æהתיקון לחוק טרם בוצע Æ∂∞ מדורג עד גיל

דירוגי שכר ≠ בהתאם לאישור משרד האוצר הורחבה    •
רשימת התפקידים וכן הורחבה רשימת תחומי הלימוד¨ 

המזכים בדירוג דמ¢מ¨ בדגש על המגזר הייעודי ובתחולה 

מ≠ ∂∞∞≥Æ±Æ¥Æ כמו כן¨ אושר דירוג מהנדסים גם לבוגרי תואר 

במדעי המעבדה הרפואית ולבוגרי תואר ברפואת חירום 

Æבאוניברסיטת בן≠ גוריון

• מענק יחידת המקומות הקדושים ©ימ¢ק® ≠ מענק ימ¢ק 
נועד לעודד גיוס¨ ולשמר את  כוח אדם ביחידת המקומות 

הקדושיםÆ בעקבות עבודת מטה שנערכה בנושא¨ ולאחר 

משא ומתן עם משרד  האוצר¨ אושר תשלום המענק לחמש 

Æשנים נוספות¨ באותו סכום ובכפוף לאותם תבחינים

• בג¢ץ לטבייה ≠ בעקבות החלטת בג¢ץ לעניין בוגרי לטבייה¨ 
והוצאת תעודות שקילות לתואר לחלק מהבוגרים מידי 

הגף להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך¨ פורסמה 

הנחיה לתגמול בזכאויות שכר¨ הנגזרות מהתואר¨ על≠ פי 

כללי התגמול¨ שהיו בתוקף במועד סיום התואר¨ לרבות 

Æהצמדה

• מודל בד¢א פיקודי  ≠ נערכה עבודת מטה¨ המשקפת את 
השינוי בתפיסת התפתחות הבד¢א במגזר הייעודי¨ במטרה 

ליצור אופק קידום מובנה ותגמול הולם¨ בהתייחס למסלול 

 Æקידום והכשרה לבד¢א פיקודי בכיר

נקבעו תבחינים לתפקידים פיקודיים בכירים¨ מופו תקנים   

בכירים¨ ונבנו קריטריונים לשיבוץ בהםÆ הוחל בגיבוש 

תכני הקורסים¨ גובשה הצעה לתגמול¨ והוצעו מקורות 

Æלתגמול

שדרוג מערך האיסוף ≠  הסתיימה עבודת מטה¨שנועדה    •
לשדרג את מערך האיסוף באמצעים¨ בהכשרות ובקורסים¨ 

בפריסת המערך¨ בתהליך המיון ובתגמולÆ המפכ¢ל אישר 

תגמול של •μ±  לרכזי מודיעין¨ שעמדו בדרישות המיון 

וההכשרהÆ מקורות התקציב לתגמול זה הוא בצמצום מערך 

רכזי המודיעין בכ≠ ∞≤ תקניםÆ האוצר טרם אישר תגמול 

Æזה

• זכאויות שכר ≠ במהלך השנה נבדקו ∂±≤¨≤¥ רכיבי שכר¨  
Æמתוכם שונו ±≥∞¨¥≥ רכיבים

גמול השתלמות ≠ השנה הוגשו ±∑¥¨≥ בקשות לגמול    •

יום ספורט ארצי ∂∞∞≥
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השתלמות¨ מתוכם תוגמלו ≤μ¥¨≥ שוטרים בגמול השתלמות 

Æßאו ב ßא

תכנון משאבי אנוש
• בחירות לכנסת ה≠∑± ≠ אגף משאבי אנוש נשא באחריות 
כוללת למימוש זכותם הדמוקרטית של השוטרים להצביע 

בבחירות לכנסת ה≠ ∑±Æ במסגרת זו נופקו תעודות הצבעה 

לשוטרים¨ תוכננה פריסת קלפיות צבאיות במג¢ב¨ ונקבעה 

מדיניות בנושא הצבעת אזרחים עובדי משטרהÆ פורסם 

נוהל אמ¢ש בנושא¨ הוכנו אגרות הסברה לשוטר ולמפקד¨ 

Æונפתח חפ¢ק אמ¢ש ביום הבחירות

שעות עבודה ≠ הוחלט ליישם את החובה לממש ימי חופשה    •
שנתית באמצעות קביעת מכסות חובה למימוש¨ עדכון נוהל 

אמ¢ש ועריכת ימי עיון בנושא לקציני אמ¢שÆ עקב מלחמת 

לבנון השנייה¨ הופצו הנחיות וכללים בנושא היעדרות מן 

Æהעבודה בשל המצב הבטחוני

מחשוב משאבי אנוש
פיתוחים במתכ¢א ∞∞∞≥ ≠ בשנת ∂∞∞≥ נוסף סגמנט להזנת    •
מבחן כשירות גופנית חדשÆ פותח סגמנט להזנת זכאות 

לטיסות תנאי שירות¨ בעקבות החלת כללי הזכאות החדשים 

לטיסות תנאי שירותÆ עודכנו תהליכי חישוב מאזני החופשה 

לקראת מחיקת ימי החופשה¨ החורגים מהצבירה המותרת 

ולקראת מחיקת ימי חופשה לשוטרים¨ שלא עמדו בחובת 

המימוש המינימלית של ימי חופשהÆ במהלך השנה הושלם 

פיתוח שילוב אוכלוסיית האזרחים במתכ¢א ∞∞∞≥Æ הפיתוח 

כלל את כל הליכי העבודה הקשורים למעמד זה ≠ גיוס¨ מיון¨ 

Æשיבוץ¨ תגמול¨ קידום ושחרור

פיתוח הדרכה
חיזוק מערך ההדרכה ≠ פותחו שש השתלמויות חדשות    •
בנושאי ¢חוק הכניסה לישראל¢¨ ¢מפעיל מרד¢ם¢¨ ¢ניהול 

ופיקוח תקציב¢¨ ¢תשתיות תעבורה ועבודות בכביש¢¨ 

Æ¢המנה¢ל¢¨ ¢כלאים¢

• מבחני ידע ≠ נעשה שדרוג במבנה המבחנים ונבנתה מערכת 
מבחנים חוזרים ומערכת ללמידה מתקנתÆ כמו כן פותחו 

סביבות לימוד אינטראקטיביות במערכת ני¢ב ©מערכת 

ממוחשבת לניהול ידע® לאגפים ולמחוזות¨ ובהן מידע 

Æהמשמש הכנה למבחנים

למידה עצמית וממוחשבת ≠ השנה פותחו ארבע לומדות    •
ממוחשבת בנושאי מנה¢ל¨ חוק הסמכויות לשמירה על 

בטחון הציבור¨ עצירה נכונה של רכב באמצעות רכב משטרתי 

Æוהפעלת פרשים

הכשרות אימונים והדרכות
הכשרות בבית≠ספר ארצי ≠ בשנת ∂∞∞≥ הוכשרו ∏±≥¨≤    •
חניכים במלמ¢ש ו≠ ∂≥¥¨¥ חניכים הוכשרו בבסכ¢םÆ כמו≠כן¨ 

Æהוכשרו ≤±≤ קצינים במכללה לקצינים בכירים

פנימיות ללימודי משטרה ≠ השנה פותחו תיקי יסוד¨    •
המתווים את פעילות  הפנימיות במגמה ללימודי משטרה¨ 

הכוללים חומר תיאורטי מקיף ועדכני בתחומי הלימוד וכלים 

Æלהפעלה יעילה של התכנית

אימון יחידות ≠ בשנת ∂∞∞≥ התמקדו אימוני היחידות    •

ברגישות ובנחישותÆ ספר על מבצע ההתנתקות



¥≥

משטרת≠ישראל  º  דין וחשבון שנתי ∂∞∞≥

www.police.gov.il

≤∞∞∂
בהשתלמויות ¢חזית השירות¢¨ הכוללות שירות פנים¨ רב≠

Æתרבותיות¨ הטמעת תהליך השירות וכשירות מבצעית

חינוך והסברה
•   תכנית החינוך עסקה בהטמעת ערכי משטרת ≠ ישראל¨ 
בשירות שוויוני ומותאם בחברה רב≠ תרבותית¨ בהיכרות 

עם מורשת המשטרה ובחיזוק תפקיד המפקד בתור מחנך 

לאנשיוÆ התכנית הופעלה במערך ההדרכה וביחידות השטח 

במסגרת ימי חינוך באימוני התחנותØיחידות ובסדנאות 

Æובתיאטרון חינוכי

• מיזם חינוכי משותף עם ¢יוזמת קרן אברהם¢ ≠ במטרה 
להביא לשיפור היחסים¨שבין משטרת≠ ישראל לציבור הערבי 

בישראל¨ להבנה ביניהם ולשיתוף פעולה¨ נלמדו השפה 

הערבית המדוברת והתרבות הערבית בקורס הקצינים הייעודי 

ובקורס סיור מתקדםÆ בנוסף¨ נערכו ימי עיון¨ שבמסגרתם 

נערכו  מפגשים בלתי≠פורמאליים עם מגזרי אוכלוסייה שונים  

בגליל ≠ דרוזים¨ מוסלמים¨ צßרקסים  בדואיםÆ כמו כן¨ הוכנו 

מערכי שיעור למפקד בנושא חודש הרמדאן למוסלמים¨ חג 

Æהנביא שועיב לדרוזים¨ חג פסחא לנוצרים ועוד

• משלחות לפולין ≠ השנה יצאו שלוש משלחות שוטרים 
Æומפקדים לפולין

• רב תרבותיות ≠ תכנית בשיתוף משרד הקליטה ≠ נערכו 
סדנאות לפיתוח סובלנות ולמיגור דעות קדומות¨ והתקיימו 

מפגשים עם נציגי עדות שונותÆ במסגרת אירוע ¢קולטים 

∂∞∞≥¢¨ שנערך ע¢י המשרד לקליטת עלייה¨ השתתפו 

Æמאתיים וחמישים שוטרי שח¢מ

השכלה
לימודים אקדמיים תוך תפקיד ≠ במהלך השנה למדו    •
בסיוע המשטרה לתואר אקדמי תוך תפקיד ±≤∏ שוטרים¨ 

לעומת ±∏∂ אשתקד ©עלייה של •≥≥ במספר השוטרים 

Æ®הלומדים

סמסטר אקדמי תוך פטור ממילוי תפקיד ≠ π∂ קצינים    •
שולבו בסמסטר אקדמי לתואר ראשון תוך פטור ממילוי 

תפקיד¨ ביניהם בוגרי קק¢ץ ייעודי חסרי תואר אקדמי מוכר 

Æוקצינים ממג¢ב

רווחה ותנאי שירות
פעילות במלחמת לבנון השנייה ≠ כחלק מתפיסת שימור    •
הכוחות המבצעים ושיפור רווחת השוטר¨ נערך מיזם רענון 

לשוטרים תושבי הצפון ולבני≠משפחותיהם באמצעות 

פרויקט ¢תגלית¢Æ במהלכו נערכו שני מחזורי נופש¨ שבהם 

לקחו חלק ±≥∞¨≥ שוטרים ובני≠משפחותיהם¨  המתגוררים 

ביישובי קו העימותÆ הם התארחו בבית השוטר בתל≠אביב¨ 

בבית השוטר בירושלים¨ בכפר הנופש נעורים ובבתי≠ מלון 

ברחבי הארץÆ ניתן סיוע מיוחד לשוטרים¨ שבתיהם ניזוקו  

Æמפגיעות טילים

פעילות להפגת מתח לשוטרים תושבי שדרות ויישובי    •
עוטף עזה ≠  התקיימו שני ימי פעילות להפגת המתח לכל 

שוטרי תחנת שדרות ולשוטרים¨ המתגוררים ביישובי עוטף 

עזה ולבני≠ משפחותיהםÆ בנוסף¨ התקיימה  סדנא למתן כלים 

 Æלהתמודדות במצבי מתח מתמשכים¨ ונערכה מסיבת חנוכה

Æבפעילויות השתתפו ≤∑± שוטרים ובני≠ משפחותיהם

¢בית פתוח¢ ≠ הנשיא מארח שוטרים בסוכתו ≠ מאתים    •
וחמישים שוטרים מהמחוזות¨ממג¢ב ומהאגפים הוזמנו בחג 

הסוכות לאירוע ¢בית פתוח¢ בבית הנשיאÆ לפני כן התארחו 

 Æהשוטרים במתקן יהודאי בירושלים

נופש תקציבי ≠ ±∂μ¨∂± שוטרים מימשו  את זכאותם לנופש    •
Æ®≤∞∞μ בהשוואה לשנת μ• משפחות ©עלייה של

נופש יחידתי  ≠ מטרתו ≠ לאפשר לשוטרים¨ המשרתים במגזר    •
 Æהייעודי¨ גיבוש חברתי והפוגה משגרת העבודה המאומצת

Æהשתתפו ∞∞±¨≤ שוטרים מ≠ ≤∑ יחידות משטרה

חידוש הסכם לביטוח שיניים ≠ בחודש מרץ ∂∞∞≥ נחתם    •
הסכם חדש לביטוח שיניים עם חברת ¢הראל¢Æ בהסכם זה 

ניכר שיפור במרבית תנאי הביטוחÆ עם סיום ההסכם הקודם 

©בחודש פברואר ∂∞∞≥® היו ≥μ≤¨∑μ מבוטחיםÆ בסוף שנת 

Æμ∏¨∏¥μ ≠ במספרם ±±Æ∂• נרשמה עלייה של ≤∞∞∂

סיוע  מבנק חופשות  ≠  אושרו ∑≤≤ ימי חופשה שנתית    •
 ¥π• מבנק החופשות לעומת ≥∂∂ אשתקד ©הירידה של

במספר הימים לעומת השנה החולפת¨ נובעת ממתן סיוע 

חריג בשנה הקודמת לשוטרים¨ שפונו מבתיהם במהלך 

Æ®מבצע ההתנתקות

פדיון ימי חופשה שנתית ≠ אושר פדיון של ∞π∞¨∂ ימי חופשה    •
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לשוטרים¨ שנזקקו למקורות הכנסה נוספת ולשוטרים 

מושעיםÆ מתוכם¨ אושרו ∞∞∂¨≤ ימים לפדיון כאמצעי לסיוע 

כלכלי לשוטרים¨ שנאלצו לשכן את בני≠ משפחותיהם מחוץ 

Æלטווח הטילים במלחמת לבנון השנייה

שח¢מ  ≠ טופלו בקשות לסיוע של שוטרי חובה בתחומים    •
שונים ©תשלומי משפחה¨ הלנה¨ בודדים¨ זכאי סיוע¨ שכר 

Æ®דירה¨ יציאה לחו¢ל

פרישה לגמלאות
במהלך שנת ∂∞∞≥ פרשו לגמלאות ±∑≤ שוטרים וקצינים ©ירידה 

של •∞± ביחס לשנת Æ®≤∞∞μ הפורשים הוזמנו לקורסי הכנה 

לפרישה ולסדנאות מעבר מקריירה לקריירה¨ שמטרתם להקל 

Æעליהם  את המעבר מהשירות במשטרה לחיים האזרחיים

נפגעים וחללים
חללים ≠ עשרים וארבעה אנשי משטרה נפלו בשנת ∂∞∞≥    •

Æבעת שירותם

נפגעים ≠ התקבלו ≥∑±¨¥ דיווחים על פציעה עקב תפקיד    •
Æועל תאונות≠ דרכים¨ גם שלא עקב תפקיד

משפחת השכול ≠ במטרה להדק את הקשר של משפחות    •
השכול עם משטרת≠ ישראל¨ התקיימו מסיבות  בר≠מצווה 

ובת≠מצווה ליתומים¨ נערך נופש לאלמנות וליתומים¨ מפגש 

לאלמנים ולאלמנות ויום להורים שכוליםÆ בנוסף¨יתומי אנשי 

משטרה לוו על≠ידי אנשי אגף משאבי אנוש בעת גיוסם 

Æלצה¢ל

משמעת
• נקיטת צעדים מנהליים ≠  נשקלה נקיטת צעדים מנהליים 
 ±¥π ב≠ ∞≥± תיקים¨ שהומלצו ע¢י מח¢ש לדין פלילי¨ לעומת

תיקים בשנת μ∞∞≥ ©ירידה של •Æ®±π כמו כן נשקלו אמצעים 

מנהליים ב≠ ±∂ תיקי ביד¢מ לעומת ¥π בשנת μ∞∞≥ ©ירידה 

Æ®≥μ• של

Æפיטורין ≠  פוטרו ±∂ שוטרים לעומת ∑∑ אשתקד   •
• השעיה ≠ הושעו ≤± שוטרים בשל מעורבות בביצוע עבירות¨ 

זר לנופליםÆ טקס זיכרון לחללי משטרת≠ישראל
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≤∞∞∂
Æ®≥∏• שיש עמן קלון¨ לעומת ±≥ בשנה שעברה ©ירידה של

בסוף שנת ∂∞∞≥ היו ≤≤ שוטרים במעמד מושעים¨ לעומת 

Æאשתקד ¥≥

החלטות מנהליות במבחן בג¢ץ ≠ במהלך שנת ∂∞∞≥ הוגשו    •
Æעתירות לבג¢ץ על רקע החלטות מנהליות ±≥

העמדה לדין בגין שימוש בכוח בתפקיד ≠בשנת ∂∞∞≥    •
התקבלו ממח¢ש ±¥± תיקים בגין שימוש בכוח שלא כדין¨ 

לעומת ∏¥± בשנת μ∞∞≥ ©ירידה של •μ®¨ על≠פי החלוקה 

הבאה∫ לדין משמעת ≠ ±∞± תיקים ©לעומת π∞± בשנת 

 ≥π ירידה של •∑®¨ לדין פלילי ≠ ∞¥ תיקים ©לעומת¨≤∞∞μ

Æ®≤• עלייה של¨ ≤∞∞μ בשנת

שקילת אמצעים משמעתיים ≠ בשנת ∂∞∞≥ התקבלו    •
ממח¢ש π≤¥ תיקים¨ שנסגרו במישור הפלילי¨ לשם שקילת 

אמצעים משמעתיים נגד שוטרים ©לעומת ±∂¥ תיקים בשנת 

Æ®μ• ≠ירידה של כ¨ ≤∞∞μ

העמדה לדין משמעתי בבית≠ הדין למשמעת ≠ במהלך    •
השנה הוגשו לביד¢מ μ¥± כתבי אישום ו≠ ∞± כתבי תלונה 

Æ®≤∞∞μ כתבי תלונה בשנת ≤π ≠לעומת ∑±± כתבי אישום ו©

• נושאי התיקים¨ שבהם הועמדו שוטרים לדין משמעתי ≠ 
•∂∂ בגין שימוש בכוח¨ •∑± בגין התנהגות שאינה הולמת 

Æו ≠ •∑± בנושאים אחרים

הטיפול בתיקי קצין בודק וועדה בודקת ≠ במהלך שנת    •
∂∞∞≥ התקבלו ∞≤≤ תיקי קבו¢ד וועבו¢ד ©לעומת ≥±≤ 

Æ®∂• עלייה של ¨≤∞∞μ תיקים¨שטופלו בשנת

מערך הרפואה
• קידום בריאות השוטר ≠ בשנת ∂∞∞≥ המשיך לפעול מערך 
הרפואה בתחום הרפואה המונעת¨ במסגרת פרויקט לקידום 

בריאות השוטרÆ נערכו ∏± ימי בריאות להקניית ידע והתנסות 

חווייתית¨ בהשתתפות כ≠ ∞∞∂¨≤ שוטריםÆ הושם דגש על 

תכנית התערבות אישית¨ ובה נערך מיפוי רפואי של כל 

שוטר ושוטר בעזרת שאלון רפואי והתקיים ריאיון אצל רופא 

היחידהÆ מטרת תכנית ההתערבות האישית לקידום בריאות 

השוטר היא לאפשר לכל שוטר לבצע פעילות גופנית לפי 

יכולותיו¨ ולטפל בעיקר בבעיות או בצרכים שעלו מהמיפוי 

הרפואי¨ ופוגעים באיכות חיי השוטר וביכולותיו לבצע את 

תפקידוÆ במסגרת תכנית ההתערבות האישית¨ עוסקים 

השוטרים בפעילות גופנית בשעות העבודה¨ כחלק משגרת 

בחדרי  החיים במשטרהÆ הפעילות מתבצעת בקבוצות הליכה̈ 

Æכושר ובאימון פרטני¨ ומלווה בקציני הכשירויות ביחידות

רפואת שיניים ≠ ניתנו טיפולי שיניים לשוטרי מג¢ב חובה¨    •
הנמצאים בבא¢ח מג¢ב ובבסא¢רÆ ≤∑∞¨∂ טיפולים ניתנו 

Æטיפולים על≠ידי שיננית ≥μ¥ ≠על≠ידי רופא שיניים ו

• בריאות הנפש ≠ בשנת ∂∞∞≥ פעלו הקב¢ן וקציני המע¢ן 
במסגרת מפגשים שוטפיםÆ כחלק מהתמודדות השוטרים 

עם משימותיהם במלחמת לבנון השנייה¨ מיקד מערך בריאות 

הנפש את פעילותו במחוז הצפון בתקופת המלחמהÆ במהלך 

Æמפגשים טיפוליים לשוטרים μ¨±¥∏  השנה נערכו

• רפואה מבצעית  ≠ בשנת ∂∞∞≥ הוקצו ¥∑≥ צוותי רפואה 
לפי המחוזות¨ תוך דגש על  מחוז ירושלים¨ בעיקר בחודש 

הרמדאן¨ בחגי תשרי¨ בחגי ניסן ¨ביום האדמה ובמלחמת 

Æלבנון השנייה

 Æשוטרים ברמת מגיש עזרה ראשונה ±¨π±± הדרכה ≠ הודרכו   •
הוסמכו ≥∞± חובשים חדשים¨ הוכשרו והוסמכו ≤± חובשים 

 ≥π ≠בקורסים מתקדמים בצה¢ל¨ הוכשרו ≥≥ רופאים ו

חובשים בקורס החייאה מתקדמת ©SÆLÆCÆA®¨ וניתן רענון 

 Æחובשים מיחידות המשטרה ≥μ∞ ≠מקצועי ל

מלר¢ת ≠ נבדקו ∑≥∞¨μ שוטרים בבדיקות המאמץ לאישור    •
Æכשירות

• רפואת עצורים ≠  ∞±μ¨∏¥ עצורים קיבלו טיפול רפואי ע¢י 
Æעצורים קיבלו טיפול ע¢י חובש ±∂±¨μ∏∂ ≠רופא ו

סקרים¨ מחקר ופיתוח
סקרים  ≠  בשנת ∂∞∞≥  נערכו סקרים רבים¨ ביניהם  סקר    •
עמדות בנושא איחוד אח¢ק  עם אמ¢ן¨ הצלחת הטמעת 

 ¨PÆRÆE  מערכת המנה¢ל¨ בניית תכנית מחקר לליווי פרויקט

ליווי במחקר של סדנאות השירות¨ ליווי הפעלת המרכז 

למנהיגות לקצונה בכירה¨ סקר למאיישי מרכז המידע 

למשפחות¨סקר אקלים ארגוני וסקרי שירות פנים במחוזות¨ 

באגפים ובמלמ¢שÆ בנוסף¨ נותחו פניות השוטרים בביקורי 

סגל פיקוד אמ¢ש בתחנות המשטרה¨ נמשך ליווי של תכנית 

Æהגישור הארצית במערך תלונות הציבור
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מחקר ופיתוח למערכות המיון ≠  המחקר נערך במטרה    •
לבחון את יעילות המרכז בתור כלי לחיזוי ההצלחה בתפקידי 

עיקובÆ  מחקר נוסף נערך במטרה לבחון את יעילות מרכז 

הערכה בניבוי ההצלחה של רכזי מודיעיןÆ הסתיים מחקר 

Æתוקף ה¢גיבושון¢ ככלי חיזוי לביצוע התפקיד

 π¨∞∂∂ הערכות עמיתים וכפיפים ≠ במהלך השנה הוערכו •
Æשוטרים

ייעוץ ארגוני
הטמעת מערכת מנה¢ל ©מדידה¨ ניהול והערכה למפקד®≠    •
במהלך השנה פותחה תפיסה להטעמת מערכת מנה¢ל ¨ 

 Æונערך מחקר איכותי להערכת תהליך הטמעתה

 ≠  ®PÆRÆE ®Enterprise Resource Planning היערכות לפרויקט •
  PÆRÆE ≠ניתן  ייעוץ ארגוני לניהול הפרויקט ולהטמעת מערכת ה

במשטרת≠ ישראלÆ כמו כן¨ נערכה סדנא בת יומיים לבניית 

מנהלת הפרויקט¨ שבה שותפים משרד ראש הממשלה  

ומשטרת≠ ישראלÆ הסדנא התמקדה בהגדרת תהליכי 

 Æהעבודה¨ תפקידים¨ תחומי אחריות ותיאום ציפיות

מבצע ¢שמים כחולים¢ ©מלחמת לבנון השנייה® ≠ניתן    •
ייעוץ למפקדים ונערכו שיחות עם שוטרים ביחידותÆ בנוסף¨ 

הוקם צוות ארצי  לטיפול במשאב האנושי במהלך המבצע 

Æ¢ו¢ביום שאחרי

שירותי דת
• במהלך שנת ∂∞∞≥ נערכו ¥μ∑¨± ביקורות כשרות¨ ∂∑ 
השתלמויות וימי עיון לעובדי מטבח ולמשגיחי כשרות¨ ∏± 

סיורים במפעלים ואצל ספקי מזוןÆ כמו כן¨ בוצעו μ∞≥ ביקורי 

Æפיקוח על רכישת מוצרים

• הוקמו ∑± בתי≠ כנסת חדשים¨ נופקו ∂ ספרי תורה חדשים 
Æליחידות והוקמו ∏ פינות קודש

• ניתנו μ¨∞ππ שירותי דת אישיים לשוטר¨ לבני≠ משפחה 
ולגמלאים¨ ביניהם עריכת חופות¨ בריתות¨ אזכרות¨ לוויות¨ 

ניחום אבלים¨ ביקורי חולים¨ ביקורי שלום בית והופעות 

Æבבתי≠ דין

נמשך פיתוח הקשר של המשטרה עם הקהילה ≠ התקיימו    •
±≥≤¨± אירועים ופגישות לעומת μ∂±¨± אשתקד ©עלייה של 

Æ®±≥•

תיעוד היסטורי
• ספר ההתנתקות ≠  הספר סוקר את חלקה של משטרת≠ 
ישראל במהלך אירועי המחאה לפני מבצע ההתנתקות 

ובמהלכוÆ מטרתו ≠ לשמר את תהליכי העבודה בעת המבצע 

 Æולהנחיל את מורשת המשטרה
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אגף קהילה  ומשא¢ז
אק¢מ
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אגף קהילה ומשמר אזרחי שם לו ליעד לסייע למשטרת ≠ ישראל במילוי משימותיה¨ ולפעול 

להגברת הביטחון האישי של האזרחיםÆ זאת¨ באמצעות הפעלת מתנדבים להגברת הנוכחות 

 Æוהבולטות¨ וסיוע במניעת פשיעה¨ וכן ביצירת שותפויות עם ארגונים בקהילה לפעילות משותפת

במסגרת זו האגף אחראי על הפעלת מרכזי שיטור קהילתיים בנקודות הקצה¨ כדי לתת שירותי 

 Æבנוסף¨ אחראי האגף על  פעילויות מניעה בתחומים שונים Æמשטרה נגישים וזמינים לאזרח

אגף קהילה ומשמר אזרחי º אק¢מ

מתנדבים 
• מצבת המתנדבים ≠  בסוף שנת ∂∞∞≥ עמדה מצבת 
המתנדבים על ∞∞μ¨∂∂ מתנדבים ©לא כולל מתנדבים¨ 

הפועלים במספר יחידות במקביל®Æ מתוכם¨ ∞∞∞¨∞¥ מתנדבי 

Æמתנדבים ביח¢מ ≤∂¨μ∞∞ ≠אבטחה ו

 Æבסיסי מתנדבים ≠ על≠פי התקינה יש ±±¥ בסיסי מתנדבים •
מתוכם פועלים ±∑≤ בסיסים ©±∏ בסיסים מופעלים על≠ ידי 

Æמתנדבים® ∞¥ בסיסים סגורים

• ביח¢מ פועלים ∞∞μ¨∂≥ מתנדביםÆ מתוכם∫  
תנועהØית¢מ ≠ ∞∂±¨∞±  

סיורØמתמי¢ד ≠ ≥∂∏¨∂

מגזר כפריØמתמי¢ד מג¢ב  ≠ ±∂≥¨∑    

בילוש ונוערØימע¢רØימע¢ן ≠ ∂≥∏ 

μ∑∏ ≠ חילוץ וצוללים

• מגזרים ייחודיים ≠  סה¢כ פועלים במשא¢ז כ≠ ∞∞∞¨∑ 
מתנדבים מהמגזר הערבי וכ≠ ∞∞∞¨≥ מהמגזר החרדיÆ כמו 

Æכן פועלים כ≠ ∞∞∞¨¥ בני≠ נוער

 Æאיש ≤¨π∞≤  ≠ ממוצע התייצבויות של מתנדבים ביממה •
 Æמתוכם¨ ∞∑¥¨± באבטחה ו≠ ≤≥¥¨± ביח¢מ

ץ  ו ל י ח ה ת  ו ד י ח י ל  ש י  ת נ ש ת  ו ל י ע פ ף  ק י ה  •
סה¢כ אירועי חילוץ ≠ ∞π≤סה¢כ מחולצים ≠ ±¥∂¨±

• ניידות אור ירוק בתחילת ∂∞∞≥  פעלו ∞±± ניידותÆ בסוף 
שנת ∂∞∞≥ ועם סיום החוזה עם עמותת ¢אור ירוק¢¨ נותרו 

 Æ≤∞∞∑ ניידות אלו ירדו עד חודש מאיÆניידות ±∏

• ניידות הסוכנות היהודית במאי ≥∞∞≥ הקצתה הסוכנות 
 ≤∞∞¥ היהודית ניידות לפעילות המתנדביםÆ עד שנת 

∂∑ ניידות לפעילות המשא¢זÆ עם סיום חוזה  נתרמו 

השכרת כלי≠הרכב החל  לרדת מספרןÆ בסוף ∂∞∞≥ נותרו 

 Æבחודש אפריל ∏∞∞≥ לא יוותרו ניידות סוכנות Æניידות ≥∑

Æנופקו ∂≥∂¨≥ ערכות מדים ליח¢מ

מרכזי שיטור קהילתיים
ברחבי הארץ פועלים ∏∂≤ מרכזי שיטור קהילתיים ©התקן 

Æ®≥∑∑ ≠ הוא

במגזר ערבי ≠ μ∂ מש¢קים

במועצות אזוריות ≠ ¥¥ מש¢קים

במגזר חרדי ≠  ∞± מש¢קים

תהליכים מרכזיים 
מיזם ברק ≠  ביטחון רב קהילתי

במהלך שנת ∂∞∞≥ יושם מיזם ברק ¨שמטרתו למנוע פעילות 

עוינת¨ פשיעה ואלימות¨ ולהביא להעלאת תחושת הביטחון 

האישי של האזרחיםÆ זאת¨ באמצעות פעילות משותפת של 

מתנדבי המשמר האזרחי עם גורמי משטרה¨ קהילה ורשות 

מקומיתÆ המיזם פועל באזורים מוגדרים¨ שבהם יש מרכזי 

שיטור קהילתיים ובסיסי מתנדבים¨ תוך ניצול היתרונות של 

פריסה רחבה של בסיסים ברחבי הארץ¨ היכרות השוטר 

הקהילתי עם גורמי הקהילה¨ ונכונות המתנדבים לפעול למען 

איכות חייהם בקהילה ובמקום מגוריהםÆ הרשות המקומית 

לוקחת חלק ביישומו של המיזם החל משלב הגדרת היעדים 

 Æוכלה באיגום משאבים בכל הקשור בתשתיות¨ בתאורה ובמיגון

היעדים מוגדרים במשותף על≠ ידי מפקד התחנה¨ ראשי 
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משרדים בתחנה והרשות המקומית¨והמתנדבים מופעלים 

באופן ישיר על≠ ידי השוטרים הקהילתיים ועל≠ידי מפקדי 

בסיסי הפעלהÆ בחלק מהמקומות המיזם לווה בסקרי אזרחים 

לבחינת עמדותיהם לגבי נושא האלימות ותחושת בטחונם  

 Æבשכונת מגוריהם¨ כמו גם שביעות רצונם מפעילות המשטרה

ממצאי הסקרים¨ נתוני המשטרה על  הפשיעה ונתוני הרשויות 

המקומיות היוו בסיס לתכנית העבודה של המיזםÆבמהלך שנת 

∂∞∞≥ עסק האגף בגיבוש תורת ההפעלה של המיזם ובהטמעתו 

ב≠ ∂μ גזרות טריטוריאליות  בתחנות המשטרה השונותÆ בסיום 

Æשנת ∂∞∞≥ פעלו כ≠ ∞∞∏¨± מתנדבים במיזם

מיזם ברק לאוכלוסיית גיל הזהב 

בסוף שנת ∂∞∞≥ הוחל בפיתוחו של מודל למניעת אלימות 

בקרב קשישיםÆ  מטרתו ≠ להגביר את תחושת הביטחון האישית 

של הקשישים¨ למנוע עבירות כלפיהם ¨ ולהעלות את מודעות  

הציבור לדיווח על התעללות בהםÆ המודל  מתבצע בשיתוף 

גßוינט ≠ אשלÆ על≠פי המודל¨ השוטרים הקהילתיים ומפקדי 

בסיסי ההפעלה יהיו בקשר עם ≤∏± ¢קהילות תומכות¢ 

©מרכזים המספקים שירותי לקשישים בבתיהם®¨ תוך הלימה 

עם מוקדי הפשיעה לפי מיפוי ה≠ HOT SPOTS¨ במגמה לתת 

יחידת פרשים מתנדבים
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מענה לצרכים בשטחÆ המודל מתבסס גם על מערך  מתנדבי 

Æהמשמר האזרחי¨ שיסייע באבטחה ובמיגון בתי הקשישים

מגזרים ייחודיים
גיוס בני≠נוער למשמר האזרחי 

במהלך שנת ∂∞∞≥ נמשכה פעילות האגף לקירוב בני≠הנוער 

למשטרה¨ באמצעות גיוסם למשמר האזרחי והקמת מפקדות 

נוער¨ שבהן מתקיימות פעילויות ייחודיות לבני≠ הנוערÆ כיום 

פועלים כ≠ ∞∞∞¨¥ בני≠ נוער ב≠ μ¥ מפקדות נוער ברחבי 

Æהארץ

• פיתוח מודל ¢נוער בתנועה¢ ≠ שילוב בני≠ נוער במסגרת 
ההתנדבות למשמר האזרחי בפעילויות מניעה ואכיפה 

בתחומי התנועה¨ בצמוד לית¢מÆ בסוף שנת ∂∞∞≥ פעלו 

Æ¢יחידות ¢נוער בתנועה ±±

• בתיאום עם משרד החינוך הורחבה מסגרת ההפעלה של 
בני≠ נוער¨ המתנדבים במסגרת מחויבות אישית ≠ מפעילות 

 Æמנהלית וקהילתית בלבד לפעילות בטחונית

מתנדבים במגזר החרדי

 Æהופק עלון בנושא גיוס מתנדבים מהמגזר החרדי והפעלתם •
כמו כן¨ נכתב מודל לבניית יחידות מתנדבים במגזר זה¨ 

Æופורסם לאזרחים¨ במטרה לגייסם למשא¢ז

• מתנדבי זק¢א ≠ בזק¢א פועלים כ≠ ∞∞∂ מתנדביםÆ במהלך 
שנת ∂∞∞≥ נערכו ימי עיון להעשרת הידע המקצועי של 

המתנדבים¨ בשיתוף מז¢פ ופקע¢רÆ כמו כן קוימו סדנאות 

Æדיבוב למפקדי היחידות ולסגניהם ביחידות זק¢א השונות

מתנדבים ביחידות התנועה
• פרויקט רב≠ שנתי לנושא התנועה ≠ יירכשו ∞μ± ניידות¨ 
יוקם בית≠ ספר להדרכת מתנדבים¨ יוקם מערך בקרה¨ וירכשו 

 Æמחשבים וציוד נוסף להפעלה יעילה של המתנדבים

• נערכה עבודה משותפת של האגף עם יחידת אתג¢ר¨ לשם 
הקמת יחידת מתנדבים ביחידהÆ עד כה גויסו כ≠ ∞≤ מתנדבים 

 Æליחידה¨ ו≠ ∞∂ מתנדבים נוספים נמצאים בשלבי הכשרה

ליחידה נכתבו נהלי עבודה¨ והמתנדבים שולבו בהצלחה 

בעבודתהÆ המתנדבים פועלים  במחוז מרכז¨ במחוז ירושלים 

   Æובמעברי קו התפר

יחידות החילוץ
תקצוב יחידות החילוץ ≠ בוצעה עבודת מטה בסיוע המשרד   •
לבט¢פ לאיגום כל משאבי משרדי הממשלה השותפים 

לתקציבÆ נקבע תקציב שנתי של ∏Æ≥ מיליון שקלÆ תקציב זה 

מתייחס לכלל פעילות היחידות כולל הדרכות¨ ימי מילואים¨ 

Æרכש וציוד

נערכה עבודת מטה בסיוע מחלקת הקשר להחלפת הביפרים   •
ÆSMS של יחידות החילוץ במערכת שיגור וניהול

פותח קורס מיוחד בסיוע יחידת אית¢ן צה¢ל להכשרת   •
 Æמתנדבי יחידות החילוץ לאיתור נעדרים

פותחה תוכנת מחשב לניהול היחידות בהיבט המנהליÆ בנוסף¨   •
 Æנרכשו מחשבים ניידים ותוכנה לארגון שטח

כרזה לפרויקט ¢אני והשוטר שלי¢
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שיפור השירות לאזרח
הוחלט על הקמת יחידות מתנדבים ייחודיות למתן שירות 

לאזרחים¨ הפונים ליומן¨ למש¢ל ולמשל¢ט¨ באמצעות סיוע 

 Æלשוטרים העוסקים במלאכה

מתנדבים המסייעים לשוטרים במתן שירות 

לאזרח 

• בשנת ∂∞∞≥ הוקמו μ¥ יחידות מתנדבים¨ הפועלות ביומן¨ 
במש¢ל ובמשל¢טÆ היחידות מפעילות כ≠ ∞∞∑¨± מתנדבים¨ 

המוצבים ב≠ ¢דסק הקדמי¢ לבירור סיבות הפנייה של 

אזרחים¨ לסיוע במילוי טפסים¨ וכן כדי לעזור בתרגום 

Æלאזרחים ¨ שאינם דוברי עברית

המש¢קים כנותני שירות לאזרח

• נעשו פעילויות לשיפור השירות לאזרח במרכזי השיטור 
הקהילתיים ©מש¢קים®Æ הפעילויות כללו שיווק שירותי 

המרכזים על≠ידי פרסום פעילותם באמצעי תקשורת 

מקומיים ובאמצעי תקשורת ארציים¨ הפצת כרטיסי ביקור 

 Æופרסום באתר האינטרנט המשטרתי

• בשנת ∂∞∞≥ הוכשרו כל שוטרי המש¢קים ©∞≤¥® בנושא 
  Æהשירות

מניעת פשיעה ועבריינות בקרב 
בני≠נוער

במהלך ∂∞∞≥ נערכו פעילויות למניעת עבריינות במוסדות חינוך 

על≠ ידי שוטרי המש¢קים בשיתוף משרד החינוךÆ הפעילות 

התאפיינה ביצירת רצף של תכניות מגיל גן חובה ועד לחטיבות 

 Æהביניים

• תוכנית ¢אני והשוטר שלי¢ ≠ תוכנית מניעה¨ המיועדת לגני 
חובה בשיתוף אגף חינוך קדם יסודיÆ מטרתה ≠  לקרב את 

ילדי הגן לעבודת המשטרה¨ וללמדם כללי בטיחותÆ בשנת 

∂∞∞≥ הופעלה התכנית ב≠ ∞∑¥ גנים¨  ∏±± מתוכם במגזר 

פרויקט ¢בטוחים מהיסוד¢
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הערביÆ במהלך ∂∞∞≥ הוכשרו ∞¥ שוטרים ≠ הורים כסיוע 

 Æלשוטרי המש¢קים בהעברת התכנית בהתנדבות

• תכנית ¢בטוחים מהיסוד¢ ≠ תכנית מניעה לבתי≠ ספר 
יסודיים¨ בשיתוף האגף לחינוך יסודי במשרד החינוךÆ התכנית 

כוללת הסבר על תפקידי המשטרה¨ התנהגות בטוחה¨ מניעת 

אלימות ומשמעות אחריות פליליתÆ בשנת ∂∞∞≥  החלה 

התכנית כפיילוט בעשרים בתי≠ ספר יסודיים¨ ובסוף שנה 

 Æזו היא  הופעלה בכשמונים בתי≠ ספר ברחבי הארץ

• מודל ¢בית ספר בטוח¢ ≠ מודל מניעה לחטיבות הביניים 
בנושא מניעת אלימותÆ במהלך שנת ∂∞∞≥ פעלה התכנית 

 Æמתוכן במגזר הערבי ±μ¥ ¨בארבע≠מאות חטיבות ביניים

¢עיר ללא אלימות¢
מטרת פרויקט ¢עיר ללא אלימות¢ היא מאבק מערכתי 

בתופעת האלימות על כל גווניהÆ  הפרויקט נוסה בהצלחה 

במשך שלוש שנים בעיר אילת¨ ועל≠ פי החלטת ועדת השרים 

למאבק באלימות¨ הוא יורחב לעשר ערים נוספות ברחבי הארץ 

במהלך שנת ∑∞∞≥Æ  פעילות אק¢מ מתבטאת בהטמעת הנושא 

בקרב יחידות משטרה בעשר הערים שנבחרו¨ ובעריכת ימי 

עיון בהשתתפות גורמי הפיקוד בשטח¨ המעורבים בפרויקט¨ 

 Æלצורך גיבוש תכניות עבודה ארציות ותכניות עבודה מקומיות

הוקם ¢פורום לומד¢ להחלפת דעות¨ להעלאת בעיות וללמידה 

 Æהדדית

הכשרות 
לרשות אק¢מ עומד בית≠ ספר¨ המתמחה בהעברת הכשרות 

לסגל אק¢מ ולמתנדבים בנושאים הרלוונטייםÆ בשנת ∂∞∞≥ 

התקיימו ההכשרות הבאות∫

Æאנשי סגל ±¨∑∂π הכשרות לסגל קבע ≠ השתתפו μ¥ •
 Æסק¢מים ולמתנדבי יחידות מיוחדות ≤≤μ ≠ימי עיון ל π •

Æקורס קצינים מתנדבים ≠ הוסמכו ∂≤ קצינים •
• הכשרת מגזרים ייחודיים ≠ יחידת פרשים ©שתי הכשרות®¨ 
מפקדי זק¢א ורופאי שיניים ©ארבע הכשרות® ויחידת מו¢מ 

Æ®גויסו והוכשרו חמישה מתנדבים©

תזמורת המשטרה
• טקס לציון μ∏ שנה לתזמורת המשטרה ושלושים ושתיים 
שנות התנדבות ≠ בחודש אוקטובר ∂∞∞≥ התקיים קונצרט 

משותף לתזמורת משטרת≠ישראל ולתזמורת צה¢ל¨ בשיתוף 

אמנים ומקהלות מקומיותÆ בטקס נכחו כ≠ ∞∞∞¨∏ איש¨ 

ביניהם פיקוד המשטרה¨ ראשי רשויות מקומיות¨ שוטרים 

Æומתנדבים

• מלחמת לבנון השנייה  ≠  במהלך  מלחמת לבנון השנייה 
ערכה חוליית תזמורת המשטרה הופעות במקלטים בצפון 

Æהארץ¨ במרכזי קליטה ובבית≠חולים זיו בצפת

 Æהופעות ≥π∞ במהלך ∂∞∞≥ קיימה תזמורת המשטרה •

ניידת ברק
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ומתחזק  של משטרת≠ישראל  הנרחב  הלוגיסטי  המערך  מתכנן את  לוגיסטית  לתמיכה  האגף 

Æאותו¨ ומהווה זרוע תומכת לפעילות יחידות השטח בכל הדרגים ובכל הרמות

אגף תמיכה לוגיסטית º את¢ל

מלחמת לבנון השנייה
אגף לתמיכה לוגיסטית פעל במהלך המלחמה לספק לכוחות 

בשטח תמיכה לוגיסטית¨ שאפשרה  למפקדים¨ לשוטרים 

ולמתנדבים לתת מענה בפריסה רחבה ככל הניתן¨ ולספק את 

צורכי האוכלוסייהÆ התמיכה הלוגיסטית התמקדה בתחומים 

הבאים∫ 

Æתמיכה לוגיסטית במענה המבצעי •
• תמיכה לוגיסטית בשוטר ובבני≠ משפחתו ≠ שירותי כביסה 
וגיהוץ¨ אירוח משפחות שוטרים מהצפון בבית השוטר 

בתל≠אביב ובבית השוטר בירושלים¨ תמיכה ביוזמות כלל 

Æמשטרתיות

שיפור והתייעלות
בשנת ∂∞∞≥ המשיכה עבודת מטה מאומצת לתכנון פרויקטים 

בעלי פוטנציאל חיסכון ולביצועם¨ לשיפור השירות ולהתייעלות 

  Æהמערך

• מערך כלי הרכב ≠ מעבר ל¢קרן בלאי¢ ברכישה הדרגתית של 
כלי≠ רכב¨ על≠ פי תכנית רב≠ שנתית ¨והחלפת כל כלי≠ הרכב 

Æשל המשטרה במהלך ארבע שנים

• התייעלות במערך סדנאות הרכב ≠ צמצום במספר מוסכי 
 Æמשטרה¨ והרחבת השימוש במוסכי חוץ

• מערך המדים ≠ יישום תהליך העברת שרשרת האספקה 
Æמהעיתוד ועד שיווק לשוטרים לזכיין האזרחי

• מערך המזון ≠ הפרטת מערך המזון © חלקית®¨ ובמקביל¨ 
היערכות למכרז פריטי מזון¨ הגברת הפיקוח על המתכלכלים¨ 

באמצעות מערכות בקרה ממוחשבות בכניסה לחדרי 

Æהאוכל

• מערך האחסנה ≠ צמצום שטחי האחסנה על≠ ידי העברת 
האחסנה והשינוע לספקים חיצוניים¨ והרחבת האספקה 

Æ הישירה מהספק ליחידה

• מכרוז ואיחוד הרכש  ≠ הרחבת היקף התקשרויות באמצעות 
Æמכרזים ואיחוד רכש יחידות  משטרת≠ישראל

• מערך הבינוי ואחזקת המבנים ≠ בחינת חלופות לבנייה 
Æכולל בינוי מטא¢ר מרכז ®BÆOÆT Ø PÆFÆI  © תקציבית

פרויקטים אגפיים
 ±μ העצמת התחנה ושיפור השירות ≠ במסגרת זו  שודרגו •

Æמרכזי שירות לאזרח ©מש¢לים® ו≠¥± חדרי אוכל

• סל תקציבי את¢ל ≠ הפרויקט נוהל  ברמת התחנות¨ ונכללו 
בו רכיבים נוספים ©כנזקי תאונות≠דרכים®Æ יחידות חוסכות 

תוגמלו בשיפור סביבת העבודה¨ באמצעים ובפעילויות 

Æרווחה

קורסים להכשרת רמ¢דים באת¢ל בנושאי מנהיגות וניהול    •
Æצוות עובדים

• המשך פרויקט ¢חניכה צולבת¢ ≠ חניכה ניהולית של קצינים 
Æצעירים במערך הלוגיסטי על ≠ ידי בכירים במערך

• קורסים במקצועות הלוגיסטיקה והמערכות הלוגיסטיות 
Æלעובדי את¢ל ולאנשי הלוגיסטיקה במחוזות ובמג¢ב

מחלקת אספקה
• שדרוג רמת הכלכלה ≠ מעבר לרכישת מנת מזון מוכנה 

Æ®קייטרינג©

• קביעת ¢תנובה שף¢ כספק מוצרי מזון מרכזי למשטרת≠
ולעשרות ספקים  ©תחליף לצה¢ל  ולשב¢ס  ישראל 

Æ®נוספים

• הצבת שעוני נוכחות בחדר אוכל ≠ תשלום לפי תפוקות ולא 
Æ לפי תשומות

Æמיזם בריאות ≠ מכרזים לרכישת מוצרי מזון  בריאים •
• מערך המדים והציוד האישי ≠  בינואר ∂∞∞≥ הועתק כל מלאי 
המדים¨  אשר אוחסן במחסני משטרת ≠ ישראל¨ למחסני 
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• במסגרת הארגון מחדש של מערך הסדנאות נסגרה נקודת 
 Æהשירות בנצרת

• הוחל באיחוד סדנאות באר≠ שבע ואשקלון לסדנא מרכזית 
Æבאזור נתיבות

• פרויקט מתיחת פנים בכ¢ר ≠ בעלות ממוצעת של ∞∞∏ שקל 
לרכבÆ הרכב עובר ניקיון יסודי  לרבות פוליש ווקס¨ השלמת 

Æשילוט וכן ניקיון פנימי למושבים ולכיסויים

• שודרגו שתי תחנות דלק ©מחוז מרכז¨ מרחב אילת® לתחנות 
Æ®דו≠ דלקיות  ©בנזין וסולר

• מערכת לרישום נסיעות ≠ הותקנו  מערכות בכלי≠רכב 
משטרתיים¨ ונופקו מפתחות הנעה ©אימובילייזר® אישיים 

Æלנהגים

• נערכו ∑¥ הדרכות והשתלמויות פנים משטרתיות וחוץ 
Æמשטרתיות

•  נערכו ±≤μ ביקורות בטיחות כלי ≠ רכב ©ביקורות יזומות 
וביקורות פתע®¨ והופעלה ניידת בטיחות בדרכים ©נבדקו 

Æ®כלי≠ רכב ≥¨∏≥≥

• תחנות הצפון תוגברו במלחמת לבנון השנייה בכלי≠ רכב 
שכורים¨ ונשכרו אוטובוסים לניוד כוחותÆ נשכרו גנרטורים¨ כדי 

להבטיח  הספקה רצופה של חשמל¨ בעיקר למרכזי שליטה¨ 

הנחת אבן פינה לתחנת ראשון לציון

הזכיין ÆH&O בעקבות כך צומצמו שטחי האחסנה וכוח 

האדם¨ שהיה עסוק בתפעול שרשרת אספקת המדים¨ 

התפנה למשימות אחרותÆ בנוסף¨ העברת  כל תהליך ייצור 

המדים לרשת הזוכה¨ הביאה להוזלה ממוצעת של כ≠ •∏≥ 

  Æ®ברוב פריטי המדים ©חיסכון שנתי של כארבעה מיליון שקל

בד בבד עם ההתייעלות ועם החיסכון הכספי¨ שופר השירות 

לשוטרÆ  במסגרת זו הורחבה פריסת פינות המדים מ≠ ±± 

 Æפינות מדים בפריסה ארצית ±μ ≠פינות מדים ל

• פיתוח מדים וצרכים ייחודים ≠ הוחל בפרויקט רב≠שנתי 
לזיהוי צרכים¨ לפיתוח ולהכנסת מוצרים חדשים∫ מעיל פליז 

למג¢ב¨ מכנסי חבלן¨ חליפת יס¢מ¨ חליפות לבקריות גבול¨ 

Æמעיל לאת¢ן ומעילי קורדורה

• מערך הטפסים ≠ מחסן הטפסים ©כ≠∞μ¥ מ¢ר® נסגרÆ כל 
הייצור הועבר לספק חיצוני¨ ובמקביל בוזר התקציב להפצה 

 Æישירה ליחידות באמצעות הזכיין וקווי הדואר

צילום מסמכים ≠ מעבר של רוב מערך מכונות הצילום מקנייה    •
Æלשכירות

• הוטמעו תהליכי עבודה ממוחשבים בניפוק ערכות גיוס 
Æראשוני לחיילי חובה ולמתנדבי משא¢ז

• נרכשו ∞∞∂ רובי M≠∂± קצר מצה¢ל ע¢ח תקציב מבצע 
ההתנתקות¨ וכן ∞∑ רובי ∞¥ מ¢מ ו≠ ∞∞∞¨±± כדורי ∞¥ מ¢מ 

Æספוג

• הוחכרו כ≠ ∞∞∞¨¥ רובים ©קרבין ועוזי® ל¢מפעלים ראויים¢¨ 
Æמש¢ח למשטרת≠ישראל ±Æμ בגינם התקבלו

• נמכרו כ≠ ∞∞∞¨∞± רובים ואקדחים¨ שנתקבלו מהפקדות¨ 
Æבגינם התקבלו ≤≤∏ אש¢ח

הכשרת אקדחים  לשימוש במשטרה ≠ נתקבלו מהפקדות   •
 Æמש¢ח ±Æ∂ אקדחים¨ ששווי עלותם ∂μ∞

אספקה במלחמת לבנון השנייה ≠ היחידות בצפון הארץ   •
תוגברו במאות אלפי מנות מזון ובמנות נוספות ©צßופרים®¨  

תוגברו מקומות לינה באכסניות ובבתי≠ הארחה¨ הוצבו 

חדרי קירור בתחנות המשטרה¨ ונשכרו משאיות קירור¨ כדי 

Æלאפשר עצמאות בתחום המזון ליחידות

מחלקת תחבורה
• המערך כולל שבע סדנאות ראשיות¨ ארבע נקודות שירות 

ושש סדנאות תיקונים ניידות ©כתק¢לים®
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וסדנות הרכב המשטרתיות בצפון הארץ פעלו במתכונת 

מורחבת¨ ולעתים גם במהלך סופי שבועÆ שתי סדנות ניידות 

©כתק¢לים® וסדנת תקרים ניידת ©תקרכב® הופעלו ברציפות 

Æבכל ימי הלחימה

מחלקת בינוי
• במהלך השנה תוכננו ובוצעו  הפרויקטים שלהלן∫

Æהרחבת המוזיאון במלמ¢ש •
Æבניית בי¢ס למנהיגות •

Æפריסת זרוע ≤ יאל¢כ ואתג¢ר בבניין אופק •
 Æהכשרת משל¢ט מחוז דרום והאנגר למסוקים •

• שידרוג מערכות חשמל במתקני משטרה ≠ בסכ¢מ¨ בית≠ 
מעצר ירושלים¨ מטה מחוז ש¢י¨ תחנת קדום¨ תחנת מסובים¨ 

Æמכמ¢ש

• פעילויות שוטפות ≠ תחזוקת מערכת לגילוי אש ולכיבוי 
אש¨ מתן שירותי ניקיון¨ פיקוח על נכסי משטרת≠ישראל¨ 

מתן שירותים כימיים למבצעים¨ רכישת חומרי בניין וחומרי 

Æחשמל

• מחלקת הבינוי במלחמת לבנון השנייה ≠ תוגברו שירותי 
הניקיון בתחנות המשטרה¨ כדי לתת מענה הולם לשעות 

הפעילות הרבות¨ נשכרו שירותים כימיים לפריסה בשטח¨  

פונו  מקלטים בתחנות המשטרה למיגון אזרחים ושוטרים¨ 

 Æהשוהים בתחום התחנה

יחידת הפרויקטים

• בינוי חדש ≠ תכנון  בניית מתקני משטרה  ופיקוח על 
Æהבנייה

Æמטה מרחב חוף ©חיפה® ≠ הושלם ביצוע המבנה ואכלוסו •
• תחנת נתניה ≠ הושלמו עבודות שלד וביצוע עבודות תשתית¨ 

Æחשמל ומערכות

• תחנת ראשל¢צ ≠ הושלם התכנון על≠ ידי כל היועצים בתיאום 
עם נציגי המחוז והמחלקות  המקצועיות¨ נבחר קבלן ביצוע 

Æסולל בונה¢ ונחתם החוזה¢ ßחב ≠

• מרחב ירקון ≠ המבנה הושלם כולל עבודות גמר והרצת 
Æמערכות

• מטה מחוז ש¢י ≠ הושלמו עבודות שלד וביצוע עבודות גמר 
Æעבודות פיתוח ובירורים מול הרשויות Æומערכות

מחלקת רכישות ומכירות ©מרו¢ם®

• פורסמו עשרים מכרזי איחוד רכש¨ אשר תרמו לחיסכון של 
Æמש¢ח בשנה ≥Æμ≠כ

Æהורחב היקף התקשרויות באמצעות מכרזים •
• ניהול קטלוג הפריטים של משטרת ≠ ישראל ©במערכת 

Æ®הלוגיסטית

מכרזים מרכזיים 

טפסים¨ חומרי ניקוי¨ ציוד חשמלי¨ מוצרי מזון¨ תשורות¨ תרסיס 

פלפל¨ חלקי חילוף¨ פנסים מהבהבים וגשרי תאורה¨ ביטוח 

רכב היפרבימאבק אחרÆ ימי כיף לילדים חולי סרטן
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שיניים¨ הסעדה מחוז צפון¨ אבטחת עוטף ירושלים¨ יועצים 

Æלתכנון אסטרטגי

יחידה לתכנון לוגיסטי ©יחת¢ל®

Æתמיכה בכל צוותי העבודה לבחינת ייעול המערכים •
Æאחסנה ≠ מכרז מדים¨ צמצום מחסנים¨ חלופות אחסנה •

• בינוי ואחזקת מבנים ≠ מטה ארצי¨ מרכז בבית דגן ובינוי 
Æתחנת ראשל¢צ

• מזון ≠ בחינת מערך ההסעדה בירושלים Æ היערכות לרכישת 
Æמזון  מרשת שיווק

• צי הרכב ≠ גמר תהליך התכנון של העברת רכישת כלי≠ הרכב 
 Æ¢המשטרתיים לפיקוח ולתקצוב  באמצעות ¢קרן בלאי

בסיום התהליך¨ העבודה אושרה על ידי פיקוד המשטרה 

Æומשרד האוצר¨ והחלה לפעול במשטרה

• בדיקות כלכליות ≠ מערך סדנאות כלי≠ הרכב בעקבות קרן 
בלאי¨ התקנת מגנטים לחיסכון בדלק¨ שימוש בכביש ∂¨ 

השבחת חניונים¨ ניוד גדרות¨ תפעול בתי השוטר ¨מטא¢ר 

מרכז¨ מחסנים בב¢דÆ בדיקת כל התקשרות באמצעות מכרז 

Æמעל מיליון שקל

 Æבחינה של  פריסת בסיסי הלוגיסטיקה בקרית חיים •
• השתתפות בצוותי שיפור השירות הכלל משטרתיים¨ 

Æובמסגרתם שיפור נהלים מעכבי שירות

Æליווי תהליך איחוד הרכש •
• כלי ניהול אגפיים∫ ריכוז חסכונות שוטפים של המערך 
הלוגיסטי¨ ליווי תחקירים והפקות לקחים באת¢ל¨ הכנת 

Æ≤∞∞∂ תכנית עבודה את¢ל ∑∞∞≥ וסיכום שנת העבודה

• גיבוש הצעת תקציב את¢ל לשנת ∑∞∞≥¨ ליווי תהליך מיפוי 
הדרישות ובדיקתן בין מחלקות את¢ל¨ פיקוד האגף והמשרד 

Æלבטחון פנים¨ עד להקצאת התקציב

Æפיקוח  על תקציבי האגף •
Æריכוז תחזיות תקציב וביצוע •

• סל תקציבי ≠ ביזור תקציבים לוגיסטיים לרמת התחנה¨ 
כולל דלק¨ גרירות¨ הובלות¨ שכירת רכב¨ חשמל¨ מים¨ ציוד 

 Æמשרדי¨ כלכלה שוטפת ותאונות≠דרכים

במהלך השנה הודרכו היחידות על אופן ניהול הסל¨ והתבצעה   

התחשבנות שנתיתÆ התגמול בגין החסכונות יועבר ליחידות 

בשנת ∑∞∞≥Æ הפרויקט פועל בשקיפות¨ ותורם להתייעלות 

Æלחיסכון ולהפניית תקציבים שוטפים  לשדרוג ולפיתוח

 Æמ¢ר ≥¥¨μ∞∞ ≠מטא¢ר מרכז ≠ גובשה פרוגרמה בהיקף  כ •
Æהפרויקט הוצג בפני פיקוד את¢ל והסמפכ¢ל ואושר

• ניהול מערכת האיכות ≠ האגף מנהל שגרת עבודה וניהול 
איכותי¨ העומדים בתקן האיכות ∞∞∞≥≠∞∞ÆISO π במהלך 

השנה התקיימו כארבעים ביקורות¨ כעשר מהן ביחידות 

השטח ©במסגרת ביקורות פתע וביקורות מתוכננות של 

 Æ®פיקוד המשטרה

בנוסף¨ בוצעו שלושים ושש ביקורות קבלה של פריטים   

Æחדשים למשטרה

• בקרת מפרטים ≠ בדיקת המפרטים במדור אבטחת איכות 
תורמת לקבלת מוצר איכותי¨ לתחרות הוגנת בין הספקים¨ 

 Æלהוזלת עלויות המוצרים ולחיסכון מקסימאלי

בשנת ∂∞∞≥ נבדקו בחוליית בקרת מפרטים ≥¥± מפרטים¨   

ביניהם מפרטים למכרזי ייזום ©איתור נושאי רכש בעלי 

פוטנציאל שדרוג¨ וביצוע בשיתוף הלקוחות¨ משלב הגדרת 

 Æ®הצורך עד גיבוש שיטת מכרז

במהלך ∂∞∞≥ בוצעו חמישה נושאי ייזום¨ בשיתוף כלל תחומי   

Æהיחת¢ל¨ מרו¢מ והמחלקות הרוכשות

• מערכת סחר אלקטרונית ≠ תמיכה שוטפת במערכת לניהול 
סחר אלקטרוני וסל תקציבי¨ והטמעתה ביחידות משטרת ≠  עצמאות ליחידות Æ ¢חליפה לוגיסטית¢



μ∏

אגף תמיכה לוגיסטית  º  את¢ל

ישראל¨ סחר אלקטרוני מלא מתנהל בתחומי הציוד המשרדי¨ 

 Æריהוט¨ ציוד משקי¨ טפסים וצמיגים

• עדכון נושאי את¢ל באתר האינטראנט הפנימי ובאתר 
Æהאינטרנט של המשטרה

 Æתמיכה בפיתוח מגוון המערכות הלוגיסטיות ובשדרוגן •

מחלקת שירותי מטה ©מש¢ם®
• טיפול בכ≠ ∞∞∞¨∂± קריאות בנושאי תחזוקה ובינוי בכעשרים 

Æמתקנים ברחבי הארץ

• שיפוץ סביבות עבודה במעבדה טכנולוגית באמ¢ן ובמעבדת 
אלקטרוניקה במז¢פ¨ במשרדי סדנת עטרות¨במשרדי אתג¢ר 

עטרות ובמוקד אמ¢ן¨ טיפוח שטחים ציבוריים במטא¢ר 

ירושלים¨ הכשרת משרדים למערך תקשורת והסברה¨ 

הכשרת חדרים ליחידת קש¢ת וליחידת אסטרטגיה¨ הקמת 

Æמשטח אימון בבית≠ספר לעיקוב

 Æיחידת הרווחה טיפלה בכ≠ ∞≤±¨≥ הלוואות סיוע לשוטרים •
 ±μ∞≠התקיימו ∞∞≥¨± ריאיונות ושיחות אישיות¨ ונערכו כ

Æביקורי בית בנושאי הרווחה

 ≤μ≠טיפול לוגיסטי בכ≠∞∏ טקסים ואירועים וטיפול ב •
Æמשלחות מחו¢ל

• יחידת התחבורה טיפלה בכ≠∞∞∞¨∏≥  נסיעות ממטא¢ר 
Æירושלים ומרמלה

בטיחות
• התקיימו ∏μ אירועי הדרכה בבטיחות ליחידות¨ ובכללן ועדות 

Æבטיחות וקורסים

• בוצעו π≤ ביקורות וסקרי בטיחות בשילוב יב¢ק ויחת¢ל¨ 
Æונערכו ≥± תחקירי תאונות בעבודה

• בוצעו ∑≥ ניטורים סביבתיים לחשיפות¨ עפ¢י דרישות החוק¨ 
 Æוכן מעקב בריאות העובד

• נערך מעקב אחר חומרים מסוכנים ≠ אישורו של חומר חדש 
Æאו פסילתו ומתן הנחיות

• בוצעו ∂≤ הכשרות וחידוש כשירויות לנאמני בטיחות 
Æחדשים

• הופץ חומר מקצועי ¨ ביטאון המוסד לבטיחות¨ עלונים 
וחוברותÆ פורסמו נהלי בטיחות ונהלים מקצועייםÆ נושא  

Æהבטיחות נכלל במסגרת החומר הלימודי ומבחני הידע

• הודק הקשר עם גורמי חוץ ≠ המוסד לבטיחות ולגיהות¨ 
Æהמשרד לאיכות הסביבה¨ משרד התמ¢ת וצה¢ל
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יחידות כפופות
למפכ¢לØ לסמפכ¢ל

μπ
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 º  לסמפכ¢לØיחידות כפופת למפכ¢ל

מערך תקשורת¨הסברה ודוברות הוקם כחלק מתהליך הפקת 

הלקחים¨ שנערך לאחר מבצע ההתנתקותÆ באופן היסטורי¨ 

התפתחה דוברות המשטרה  במהלך השנים כדוברות מגיבה¨ 

 Æ®בעיקר לאירועים שוטפים ©כרוניקה

הדוברות פעלה במבנה מבוזר ≠ דובר ברמת המחוז ודובר 

ברמת המרחב יחד עם דוברים אחדים במטה הארצי ובחלק 

מן האגפיםÆ מבצע ההתנתקות היווה¨ למעשה¨ קו פרשת מים 

בתחום זהÆ לראשונה פעלה הדוברות המשטרתית במסגרת 

מערך ארצי¨ שניווט את העשייה בתחום התקשורת לקראת 

Æהמבצע ובמהלכו

מאז ומתמיד פעלה המשטרה בשקיפות כמעט מלאה¨ תחת 

עיניהם הפקוחות של התושבים ושל התקשורתÆ מכיוון 

שלתקשורת השפעה משמעותית על תדמית המשטרה בעיני 

הציבור¨ הרי שלאופן ההצגה של פעילות המשטרה באמצעי 

התקשורת נודעת חשיבות מבצעית רבה ≠ הן בהשגת הרתעה 

בקרב אוכלוסיית העבריינים¨ והן ביצירת לגיטימציה ושיתוף 

 Æפעולה בקרב הציבור הנורמטיבי

ההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות בתחום תקשורת 

ההמונים¨ חייבה  את המשטרה¨ להתאים את מערך התקשורת 

וההסברה שלה לצרכים המשתנים של המאה ה≠±≥Æ השינוי 

נערך באמצעות הכפפתם תחת קורת גג מקצועית ופיקודית 

אחת של תחומי פעילות שונים בתחום התקשורת¨ כמו גם 

Æהכנסת תחומי עשייה חדשים

מערך תקשורת ¨ הסברה ודוברות  הוקם¨ הלכה למעשה¨ עם 

הוצאת פקודת הארגון ב≠ ∂∞Æ≤≤Æ∂Æ במערך¨ מלבד דוברות 

המשטרה¨ שני מדורים ≠ מדור אסטרטגיה תקשורתית¨ אשר 

הוקם רק בנובמבר ∂∞∞≥ ©פעל חודשיים בלבד בשנת ∂∞∞≥® 

 Æומדור שיווק והסברה

צעדיו הראשונים של מערך זה נותבו לליווי התקשורתי של 

יחידות כפופות למפכ¢לØלסמפכ¢ל

מלחמת לבנון השנייהÆ דפוסי העבודה שנקבעה במלחמה היוו 

את הבסיס לפעילותו של המערך גם במשברים התקשורתיים 

התכופים¨ אשר ליוו את המשטרה לאחר המלחמה¨ ביניהם  

פרשת בני סלע¨ ועדת ירון¨ פרשת רמון¨ ועדת זיילר ומצעד 

 Æהגאווה בירושלים

הליווי התקשורתי של משברים אלה כלל קביעת אסטרטגיה 

תקשורתית¨ תיעוד פעולות המשטרה בסטילס ובווידאו¨ לצורך 

הבאת ¢הקול של המשטרה¢¨ סיוע לדוברי השטח באירועים 

טריטוריאליים¨ עדכון שוטף של דף הבית באתר האינטרנט של 

המשטרה¨ תפעול משל¢ט הדוברות ©שירות תקשוב למפקדים 

ולדוברים לצורך מעקב אחר פרסומים תקשורתיים®¨ עדכון 

שוטף של השוטרים באמצעות אתר האינטרנט¨ ומתן מענה 

הולם לתקשורת הבינלאומית¨ באמצעות העברה שוטפת 

של מידע¨ ביצוע תדרוכים והעברת חומר מצולם לאמצעי 

Æהתקשורת הבינלאומית

מדור אסטרטגיה תקשורתית
עיקרי הפעילות

• ניתוח מגמות תקשורתיות¨ בניית תכנית אסטרטגית¨ קביעת 
מדיניות תקשורתית אחידה¨ וליווי בפועל של  אירועי חירום 

Æומשבר

• ביצוע תחקירי תקשורת מצולמים¨ כחלק מהתמקצעות 
הדוברים והמפקדיםÆ במהלך שנת ∂∞∞≥ נערכו התחקירים 

להתנהלות התקשורתית  בתפיסת בני סלע ובמסיבת 

העיתונאים¨ שנערכה עם תפיסתו של החשוד ברצח הילדה 

 Æתאיר ראדה ז¢ל

• כתיבת ¢הוראות משטרה¢ והפצתן לדוברים ולמפקדים 
רענון הנחיות בנושא איסור פרסום תיעוד חזותי או קולי של 

חקירות חשודים¨ עריכת ימי עיון¨ פאנלים¨ סדנאות והכשרות 

בתחום תקשורת והסברה¨ איסוף חומר ותחילת כתיבת 

מערך תקשורת¨ הסברה ודוברות
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הנהלים ותורת  המערךÆ פרק נרחב נכתב במהלך השנה  

בנושא דוברות משטרתית במצבי חירום¨ משבר ומלחמה 

Æ®כולל ממשקי עבודה עם  דוברי ארגונים שונים©

• הכשרות בתקשורת ≠  עריכת סדנאות להקניית מיומנויות 
להופעה באמצעי התקשורת למפקדים  ©הכשרות בקבוצות 

קטנות למפקדי התחנות ולמקביליהם במג¢ב®Æ מספטמבר 

 Æועד סוף השנה  הועברו  ארבע סדנאות במתכונת זו ≤∞∞∂

בנוסף¨ הועברו שמונה סדנאות להקניית מיומנויות להופעה 

באמצעי התקשורת לראשי משרדי אג¢מ¨ אח¢מ ולחניכי 

פו¢מ במכללה  בנעוריםÆ נבנתה תכנית סיורים  במערכות 

אמצעי התקשורת¨ והתקיימו פגישות היכרות עם הכתבים 

הפלילייםÆ במהלך שנת ∂∞∞≥ הועברה סדנא אחת במתכונת 

זו לחניכי קורס פו¢מ במכללה בנעוריםÆ מאוקטובר ∂∞∞≥ ועד 

סוף שנת העבודה הועברו שלוש סדנאות לקצינים בכירים  

Æושני ימי עיון לספ¢כ המשטרה ולפורום ניצבים

 • הרצאות בנושא התנהגות שוטרים בזירה רוויית תקשורת  

ההרצאות מועברות  לחניכי קורסים בבה¢ד מג¢ב¨ ללבנות 

הפס¢ד במחוזות ולחניכי קורסים לראשי משרדים ופו¢מ 

במכללה בנעוריםÆ  במהלך שנת ∂∞∞≥ הועברו חמש≠עשרה 

 Æהרצאות במתכונת זו

• ימי עיון¨ הכשרות מקצועיות וסדנאות לדוברי השטח 
ולדוברי המטה הארצי ≠ במהלך שנת ∂∞∞≥ התקיימו שני 

ימי עיון מקצועיים¨ אשר עסקו¨ בין היתר¨ בניתוח אירועים 

 Æדוברותיים

מדור שיווק והסברה
במחצית השנייה  של שנת ∂∞∞≥ החלה בניית התשתית 

למדור ≠ איוש התקנים ©תהליך שטרם הסתיים®¨ מפגשים 

מקצועיים לקביעת המטרות¨ היעדים והדרכים להשגתם¨ 

רכישת  אמצעים¨ מעבר לסביבת עבודה¨ המאכלסת את שאר 

אנשי המערךÆ תהליך בניית המדור ברמה הפיזית והמהותית 

הואט בשל הצורך להתגייסות כללית לפעילות בצפון הארץ 

בעטייה של מלחמת לבנון השנייה¨ ובשל ההכנות לפרסום 

Æממצאי ועדת זיילר

שיווק

• סיוע לחברות סרטים ולסטודנטים לקולנוע בהפקת סרטים¨  
Æשלהם קשר לעבודת המשטרה

• סיוע במידע מקצועי¨ בהנחיה¨ באמצעים ובכוח אדם להפקות 
סדרות טלוויזיה ©מהן סדרות  דוקומנטריות®¨ לשיפור תדמיתה 

Æשל משטרת≠ישראל

• איסוף חומר לכתיבת תסריט לסרט תדמית למשטרת≠
Æישראל

הסברת פנים

סיוע  למערך והפקת עזרי הסברה

•¢היום שאחרי¢ ©מלחמת לבנון השנייה® ≠ מצגות לדיוני מפכ¢ל 
Æעל  המערך

• עיצוב סמל למערך¨ ושילובו בניירת ובאמצעים משרדיים 
Æעיצוב סיכה למערך והפקתה Æשונים

Æ¢סיוע  בהכנת מערך שיעור ¢כוחה של תמונה •
• הפקת עזרים להדרכות מת¢חים ≠ הכשרה  להופעה נכונה 

Æבתקשורת ועמידה מול מצלמה

≠ ¢זירה רוויית  ועיצובו  • הכנת חומר לגורמי המערך 
Æ¢תקשורת

• הכנת נושאים להסברה בתחומי התקשורת באמצעות הדואר 
Æהאלקטרוני המשטרתי

• בדיקת אפשרויות נוספות להפקת חומרי פרסום ושיווק ע¢י 
Æספקים מחוץ למשטרה ≠ אלבומי תמונות¨ שירות בולאי

• הכנת תכנים לפורטל מערך תקשורת והסברה באינטרא≠
נט המשטרתי במסגרת פרויקט ¢שערי ידע¢ ©איסוף חומר 

Æשימושי¨ העשרה בנושאי תקשורת עבור הדוברים

• קידום בניית הארכיון ומאגרי מידע  לצורכי ניתוח אסטרטגי 
 Æ®ולהסברה ©ארכיון צילומים¨ ארכיון מידע

סיוע  ליחידות משטרה שונות

Æעיצוב דף מידע לשח¢מ לחלוקה בביתן שח¢מ בבקו¢ם •
Æסיוע בהפקת מדליה למשטרת≠ישראל •

• סיוע בעיצוב מחדש של אולם הכניסה למטא¢ר ירושלים
• הכנת תשורות ומתנות פרידה לקצינים בכירים ©לשכת 

מפכ¢ל® 
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• השתתפות בפורום ובדיונים בנושא שיפור השירות לציבור 
©בראשות הסמפכ¢ל®

הפקת עזרי הסברה לגורמים מחוץ למשטרה 

פיקוד העורף ©מלחמת לבנון השנייה®¨רשות הגנים הלאומיים 

©בעקבות מלחמת לבנון השנייה®¨משרד ראש הממשלה ©חוברת 

Æ®מידע

ביטאון המשטרה ¢קוראים ∞∞±¢

עיקרו של הביטאון ≠ כתבות העוסקות בסוגיות בעבודת 

המשטרה על היבטיה השונים ובנושאים העומדים על סדר 

יומהÆ הביטאון מופץ בארבעים אלף עותקים ©לכלל אנשי 

המשטרה ומג¢ב¨ לגמלאי המשטרה¨ לאלמנות אנשי משטרה 

ולמשפחות שכולות®¨ בנוסף¨ מופיע הביטאון  במהדורה מקוונת 

באתר האינטרנט של משטרת≠ישראלÆ במהלך שנת ∂∞∞≥ יצאו 

Æלאור שבעה גליונות¨במתכונת של ≥≤ עמודים כל אחד

יחידת ההפקות

יחידת ההפקות הפיקה בשנת ∂∞∞≥ סרטי הסברה לאנשי 

המשטרה ולקהל הרחבÆ קודם להכנתם¨ ערכה היחידה 

תחקירים בכל נושאי הסרטיםÆ בין הסרטים שהופקו ≠ סרט 

תדמית לשוטרי חובה¨ סרט הנצחה לשוטרים שנפלו במהלך 

שירותם¨ סרט למרחב ירקון של המשטרה¨ סרט הסברה ל¢יום 

האינטרנט הלאומי הבטוח¢ וסרט תדמית בנושא ¢בטוחים 

מהיסוד¢Æ כמו כן¨ הופקו סרטי פרידה לחברי ספ¢כ¨ אשר פרשו 

מהשירות וסרט פרידה למפכ¢ל המשטרה היוצאÆהיחידה תיעדה 

בווידיאו ובסטילס מעל חמישים אירועים מתוכננים¨ ביניהם 

תרגילים¨ ביקורים¨ טקסים וכינוסיםÆ החומר המצולם נערך 

בחדר העריכה של היחידה¨ במטרה להעבירו לאתר האינטרנט 

Æשל המשטרה¨ ולהעבירו לאמצעי התקשורת השונים

במסגרת הארגון מחדש של המדור כולו¨ אורגנה יחידת ההפקות 

מחדשÆ נקבעו יעדים חדשים ליחידה¨ תוך התמקדות באירועים 

Æבעלי הד תקשורתי ובתיעוד הפעולות המבצעיות

אתר האינטרנט של המשטרה

הזנת תכנים לדף הבית של אתר האינטרנט¨ והזרמת מידע 

חדשותי בזמן אמת ∏± שעות ביממהÆ במהלך אירועים בעלי 

הד תקשורתי רחב ¨ הוזן האתר במידע בכל שעה משעות 

Æהיממה

משל¢ט תקשורת

התקשוב במשל¢ט מתבצע לשלושת ערוצי הטלוויזיה 

הארציים¨ לרשת בß¨ לגלי צה¢ל ולאתרי האינטרנט המרכזיים 

בין השעות ∞∞∫∑∞ ≠ ∞∞∫≥≥ ובסופי שבוע ©ימי שישי בבוקר 

ובימי שבת בערב®Æהתיעוד לשידורים מתבצע באופן דיגיטאלי 

ואוטומטי¨  בחלוקה לערוצי מדיה וללוחות זמנים¨ המוזנים 

Øתקציר בזמן אמת של נושא השידור Æלמחשבי המשל¢ט

הקלטה הקשור למשטרה¨ משודר באמצעות הביפר לכל שדרת 

Æהפיקוד המשטרתית ולכל דוברי המשטרה

דוברות משטרת ≠ ישראל
דוברות משטרת≠ישראל מקיימת קשר שוטף עם אמצעי 

המשטרה  פעולות  את  מדבררת  השונים¨  התקשורת 

 Æומייעצת למפכ¢ל ולפיקוד הבכיר בנושאי דוברות ותקשורת

בדוברות¨במתכונתה החדשה¨ נכללים דובר המשטרה¨  שלושה 

ראשי דסקים ©אח¢מ¨ אג¢מ ומטא¢ר®¨  דובר תקשורת בינלאומית 

 Æחרדי  ודובר תקשורת חב¢מØותקשורת הפונה למגזר הדתי

Æטרם אויש התקן לדובר תקשורת לשפה הערבית

פעולות ויעדים מרכזיים

• הזרמת מידע אמין ומדויק באופן שוטף לאמצעי התקשורת 
Æעל פעולות המשטרה ועל מדיניותה

• סיוע ליחידות השטח בקיום תדרוכים לעיתונאים ובסיקור 
Æאירועים וזירות אירוע

• מתן תגובות לפניות ולשאילתות של נציגי אמצעי התקשורת 
Æבעניין פעילות יחידות המשטרה

• פעילות יזומה מול אמצעי התקשורת¨ לשם חיזוק אמון 
Æהציבור במשטרה¨ ולטיפוח תדמיתה החיובית

• הפקת תמלילים¨ קטעי עיתונות וקבצי מדיה¨ לצורכי חקירה 
Æשל היחידות השונות

דברור אירועים מרכזיים ויוזמות תקשורתיות

במהלך שנת ∂∞∞≥ דובררו פרשיות חקירה רבות¨ שנוהלו ע¢י 

יחידות החקירה הארציות ©יאחב¢ל¨ יאח¢ה¨ יאל¢כ  ואתג¢ר®¨ 
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ביניהן פרשיות ביטחוניות מורכבות ¨ פרשיות סיוע לפעילות 

טירוריסטית ומעצר עבריינים חברי ארגוני פשיעה¨ חקירות 

של  אנשי ציבור ©ביניהן חקירת הנשיא משה קצב וחקירת שר 

האוצר אברהם  הירשזון®¨ חקירת מכירת גרעין השליטה של בנק 

לאומי¨ חקירת שר המשפטים לשעבר חיים רמון וכן חקירות 

Æ®ראשי ערים ©לוד¨ טבעון¨ טירה¨ שפרעם  וראש העין

דובררו פרשיות רבות על רקע כלכלי¨ ביניהן פרשת רשות 

המסים¨ סחר בדלק פיראטי¨ הונאה בביטוח הלאומי¨ וחדירת 

גורמי פשיעה לשוק ההוןÆ בנוסף¨ דובררו מבצעים רבים כנגד 

גניבת מתכות¨ מבצעים רבים לחשיפת כנופיות גנבי רכב והונאת 

חברות ביטוח המבטחות כלי ≠ רכב¨ פרשיות אלימות בקרב 

בני ≠ נוער וצעירים במועדוני בילוי  וכן פרשיות¨ אשר נחשפו 

באמצעות מפלג מחשבים¨ ביניהן רשתות הימורים ופדופיליה 

Æבאינטרנט

דוברות יזומה

דובררו שינויים באגפי המטה השונים¨ ביניהם הקמת מוקד 

מודיעין משולב באח¢מ¨ יעד המפכ¢ל לשיפור איכות השירות 

לציבור¨ הכנסתם של פיתוחים  טכנולוגיים שונים למעברי 

הגבול¨ היערכות הכוחות לקראת החגים ו¢יום האינטרנט  

הלאומי הבטוח¢Æ עבודה רבה הושקעה בתרגיל ¢נקודת מפנה¢¨ 

אשר עסק בהפקת לקחי מלחמת לבנון השנייה¨ ושולבו בו כל 

Æגופי הביטחון וההצלה¨ שפעלו בעורף בתקופת המלחמה

מלחמת לבנון השנייה

תקופת מלחמת לבנון השנייה היוותה מודל מקצועי וראוי 

לעבודתו של מערך תקשורת¨ הסברה ודוברותÆ הדוברות 

הטריטוריאלית במחוז צפון דיבררה את האירועים השוטפים 

מתוך הזירות¨ וקיימה קשר שוטף עם העיתונאים¨ כולל קיום 

ריאיונותÆ דוברות מטא¢ר ניסחה את המסרים¨ סייעה רבות 

בדברור יזום¨ בתיעוד האירועים ובשליחתם למערכות התקשורת¨ 

וכן בהכנסתם לאתר האינטרנט של משטרת≠ישראלÆ דובר 

מטא¢ר לתקשורת בינלאומית שהה כל ימי המלחמה בצפון 

הארץ¨ וקיים מאות ריאיונות לאמצעי התקשורת הבינלאומיים¨ 

ערך סיורי שטח לכתבי החוץ¨ וייצג את המשטרה במרכז 

התקשורת הלאומי של משרד החוץ¨ תוך שיתוף פעולה פורה 

והדוק עם נציגי  לשכת העיתונות הממשלתית¨עם נציגי משרד 

Æראש הממשלה ועם נציגי משרד החוץ

חשבות משטרת≠ישראל שמה את הדגש בעבודתה על העמקת 

הליכי הבקרה והביקורת של הפעילות הכספית והחשבונאית¨ 

ועל פישוט תהליכים¨ הכרוכים במתן שירות ללקוחותיה של 

החשבות ©הן הלקוחות החיצוניים¨ כדוגמת ספקים נותני שירות 

ורשויות מקומיות® והן הלקוחות הפנימיים ©תקציבאים¨ כלל 

Æ®מקבלי שכר וגמלאות

בשנת ∂∞∞≥ הוחל בהיערכות לאימוץ שינוי שיטת הדיווח 

החשבונאי בכפוף להנחיות החשב הכלליÆ כחלק מהמגמה 

לאחד את יחידות הכספים הטריטוריאליות ליחידה אחת 

בכפיפות למטה החשבותØמחלקת כספים¨ הוטמעה יחידת 

Æכספים מרכז ביחידת הכספים תל≠אביב

מדור הביקורת של החשבות ביצע בקרה מקיפה של מערך 

הכספים¨ בהתאם להנחיות החשב הכלליÆ המגמה תמשך 

Æבשנים הבאות¨ ובכלל זה בקרה של מערכי כוח אדם ושכר

במהלך השנה מומשו המלצות הביקורת המקיפה¨ שנערכה 

שנה קודם לכן על מערך העסקת שוטרים באירוע ©בשכר® 

בכלל¨ והגביה ממעסיקים בפרטÆ תוקנו הליקויים שהתגלו 

Æבתהליך¨ לרבות הרישום החשבונאי וגביית חובות

ביקורת ובקרה
בשנת ∂∞∞≥ בוצעו ביקורות בנושאים הבאים ∫ בדיקת תכולת 

כספת בקופת החשבות̈  בדיקת תכולה וטפסים כספים ביחידת 

כספים מחוז ירושלים¨ מחוז ש¢י ומחוז דרום ¨ בדיקת פקודת 

יומן תקציב וחתימה עליו¨ בדיקת מורשי חתימה על הזמנות 

מחלקתיות¨ גובה הכנסות¨ רישום חשבונאי וגביית חובות 

חשבות
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 º  לסמפכ¢לØיחידות כפופת למפכ¢ל

בהעסקה בשכר במחוז מרכזÆבוועדה לפיצוי נזקØאובדן לרכוש 

אישי טופלו π¥≤ בקשותÆ ∂≥≤ מהן נענו בחיוב ©•≤Æ®π סכום 

Æהפיצוי הכולל הסתכם ב≠ ≤≥± אש¢ח

יחידות כספים
 יחידות הכספים הינן הגורם האחראי למתן שירותים כספיים 

לצרכים מידיים ולצרכים מבצעייםÆ יחידות הכספים עוסקות 

במגוון רחב של נושאים¨ ביניהם העסקה בשכר¨ קופות קטנות¨ 

הוצאות למודיעים¨ פיקוח ובקרה ©מוצגים¨ כספות ושקמיות®¨ 

ניהול עצמי מחוזות¨ הדרכה וייעוץ בנושא תקציב וכספים 

לפיקוד המחוז וליחידות השטח¨ תשלום לשוטרים ולספקים 

Æורכש למחוזות

תשלום מקוון 

החשבות סיימה את המעבר לשיטה החדשה¨ שהביאה 

לחיסכון באמצעים ובכוח אדם ©כולל הפסקת הדפסת שיקים 

Æ®ואחזקתם

ניהול קופות קטנות באמצעות כרטיס 

אשראי

עבודת מטה משותפת למשטרת ≠ ישראל¨ למשרד האוצר 

 Æ≤∞∞∂ ולמשרדי ממשלה נוספים  הסתיימה  בשנת

לאחר אישור סופי של סגן החשב הכללי¨ ניתן יהיה לבצע פיילוט 

למימוש הנושאÆ השיטה תביא לייעול תהליך העבודה ביחידות 

Æהכספים וביחידות המשטרה מקבלות השירות

הפקדת כספי שחרור בערובה

במהלך שנת ∂∞∞≥ הסתיימה עבודת המטה לגיבוש מערכת 

מנגנון כספי¨ שתאפשר גביית כספי שחרור בערובה¨ ניהולה¨ 

Æפיקוח עליה  וקישורה למערכת המידע המשטרתי

טיסות תנאי שירות

החל משנת ∂∞∞≥ מבוצע התשלום לזכאים עבור טיסות תנאי 

שירות באמצעות השכרÆ שיטה זאת החליפה את השיטה 

Æהידנית של  ניפוק כרטיסי הטיסה

מחלקת שכר
במהלך ∂∞∞≥ טיפלה מחלקת שכר וגמלאות מידי חודש בביצוע  

תשלומי שכר וגמלאות ב≠ ∞±π¨≥¥ איש כמפורט להלן∫

≤±¨∏μ∞  ≠ פעילים •
• גמלאים ושאירים ≠  ∞∞∞¨¥±

• שוטרי חובה ≠ ∞∂∞¨∑ 
 ≥≥π ≠מגויסים¨ ב ∑≤π≠במהלך השנה טיפלה המחלקה ב

Æמשוחררים וב≠∂∂≤ פורשים לגמלאות
 

שינוי שכר

Æעדכון שכר מינימום לשוטרים ולאזרחים  •
Æ≤∞∞∂ משכר יוני ≤Æ±• עדכון תוספת יוקר בשיעור •

• תשלום תמריץ פסח ותמריץ קיץ לשת¢מים בקרי גבול 
Æבנתב¢ג

• הפסקת תשלום תצרוכת אישית ותשלום מענק הלבשה 
Æתחתונה לחיילות

Æתשלום טיסות באמצעות המשכורת •
Æפתיחת דרגה עתודאי אקדמאי בשוטרי חובה •

שינוי מס

Æעדכון מדרגות המס •
• מתן מחצית נקודות זיכוי למי שסיים תואר אקדמאי או 

Æלימודים בסמינר

• הפעלת הכנסה מזערית לתשלום דמי ביטוח לאומי בפנסיה 
Æמוקדמת

Æ∑Æμ•≠ל ∏Æμ•≠הקטנת מס שכר למעביד מ •
• עפ¢י חוק פיקוח על שירותים פיננסיים¨ התאפשר לשוטרים 
להעביר הפקדות לקרן השתלמות  ולקופות גמל מפעלית 

Æלכל קרן הפועלת באופן זהה

גמלאות 

פנייה לכל הגמלאים העובדים לאיתור גמלאים¨ המשתכרים   •
Æבמה שמוגדר כקופה ציבורית

 Æבדיקת המשך זכאותם לקצבה של הגמלאים המקומיים •

מחשוב ופיתוח

Æמיכון תשלום שכ¢ד לזכאים  •
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Æ הפעלת תכנית אוטומטית לחישוב הקפאות •

בגין תשלום לקורסים  הפעלת תכנית לחישוב מס   •
Æלפורשים

שונות
Æתשלומים בגין הכרה בתנאים מאוניברסיטת לטביה •

• התחלת חישובי פרישה למתעניינים לפרוש במסגרת עידוד 
Æפרישה

הסברה

•  פרסום דף ¢דע זכויותיך במס≠הכנסה¢ ©דף מידע שהופץ 
Æ®≤∞∞∂ יחד עם תלוש משכורת חודש ינואר

Æ¢±∞∞ פרסומים בעיתון ¢קוראים  •
המשך העברת כינוסי הסברה בנושאי שכר ביחידות   •

Æהמשטרה¨ בקורסים ובפורומים שונים

הרחבת המידע המתפרסם בתלוש המשכורת גם למי שחוסך   •
Æבקופות גמל מעל התקרה¨ המזכה  להנחה במס הכנסה

מחלקת כספים
מחלקת הכספים מופקדת על ניהול  הפעילות הכספית של 

המשטרה ועל ביצועה  ©אישור הזמנות¨ התחייבויות¨ חוזים 

וביצוע תשלומים¨ בהתאם להוראות חוק התקציב והנחיות 

החשב הכללי®Æ כמו כן¨ מבצעת המחלקה התחשבנות עם 

מקבלי שירותים וגובה מהם הכנסות¨ מנהלת  מערכת הנהלת 

Æחשבונות ומכינה דו¢חות כספיים לגורמי פנים וחוץ

מיחשוב ושיפור תהליכים 
הסתיים שידרוג ¢מערכת טל¢ ≠ מערכת התשלום לספקים¨   •
שנבנתה עבור מחלקת כספים בשנת ∑Æ±ππ עם השידרוג 

Æהועברה המערכת לחוות השרתים שבמשטרת≠ישראל

הוכנס שינוי מהותי בסעיפים התקציביים במתכ¢א¨לצורך    •
Æהתחשבנות טובה יותר עם משרד הביטחון

הושקע מאמץ גדול במיוחד לגביית חובות מתביעות שיפוי   •
Æמחברות הביטוח¨ בגין תאונות≠ דרכים של אנשי משטרה

הוחל במבצע סריקה של כל החוזים¨ שנחתמו עם ספקים¨   •
Æונמצאים בתוקף

שודרגה מערכת הספיינס ©אשר בה קיימת המערכת   •
Æ®הכספית

Æהוכנסו  שיפורים ועדכונים בתוכנת הענ¢ן  •
הוכנס שינוי באופן קבלת המידע וביצוע התשלום למתנדבים¨   •

Æבגין זכאות להחזר עבור הופעה בבית≠ משפט

הוכנסו שיפורים במידע¨ המועבר לשוטר בגין קבלת הלוואות   •
Æמקרן  מפכ¢ל

הוחל בפיתוח מערכת אינטרנט לבירור ביצוע תשלומים   •
Æלספקים

מערכת תשלום אש¢ל ע¢פ דיווח ≠ הסבת המערכת ומתן   •
אפשרות   ליחידות גדולות בשטח לדווח באופן ישיר 

Æלמערכת

ת  ח ט ב א ת  כ ר ע מ ג  ו ר ד י ש  ≠ ת  ו ד ס ו מ ת  ח ט ב א  •
מוסדות¨המטפלת¨בין היתר¨ בביצוע תשלומים לעיריות 

Æולמועצות מקומיות בגין אבטחת מוסדות החינוך

פקודות יומן אוטומטיות ≠  פיתוח רוטינה לקליטה מרוכזת   •
של כל פקודות היומן האוטומטיות¨ ומניעת אפשרות מחיקתן 

Æאחת אחרי השנייה

שינויים תקציביים  
תקציב משטרת≠ישראל הסתכם השנה ב≠ ∑∂≤¨∂ מיליון שקל 

נטוÆ בנוסף לתקציב זה קיים תקציב הכנסה נוסף¨ המתקבל 

מגורמי חוץ¨ בסך ±±π מיליון שקלÆ סה¢כ התקציב ברוטו 

Æהסתכם ב≠ ∑∑≥¨∑ מיליון שקל

האירועים שהשפיעו על התקציב בשנת ∂∞∞≥ היו בחלקם 

שינויים תקציביים ישירים¨ ובחלקם שינויים תקציביים 

 Æעקיפים

שינויים בתקציב העקיף∫

הקמת יחידת הרכבת הקלה לטיפול בנושא התנועה    •
בירושליםÆ היחידה¨ שתמנה שלושים תקנים¨ הוקמה במימון 

משרד התחבורה¨ והחלה את פעילותה ברבעון השני של 

∂∞∞≥Æ  היחידה אמורה לטפל בנושא התנועה בירושלים 

במשך שלוש שנים¨ עד לסיום הקמת פרויקט הרכבת הקלה 

 Æבירושלים

הבחירות לכנסת ב≠ ∂∞Æ∞≥Æ∏≥  ≠  הוקצה תקציב השתתפות   •
 Æשל ועדת הבחירות המרכזית בסכום של ≥± מיליון שקל
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התקציב יועד ברובו למימון המאבטחים ביום הבחירות¨ 

וחלקו לכיסוי הוצאות מיוחדות ביום הבחירות כגון דלק¨ 

כלכלה ותקשורתÆ סך ההוצאות ליום הבחירות הסתכמו 

  Æמיליון שקל πÆ∂≠ב

• יחידת אתג¢ר הוקמה מחדש לשם מלחמה בתופעת גניבות 
הרכב במימון משותף לחברות הביטוח ©הקצו ∂± מיליון שקל®  

Æ®ולמשטרת≠ ישראל ©מימנה מתקציבה ¥≥ מיליון שקל

• הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הגדילה השנה את 
השתתפותה בתכניות למלחמה בתאונות≠הדרכים בתוספת 

 Æשל כ≠ ¥± מיליון שקל

הוקצו תקציבים לפיתוח מערכות פל¢א לבוחנים ולרכישת   

 Æניידות ואופנועים

• תקציב רכישת רכב משטרה הועבר בשנת ∂∞∞≥ באופן 
חלקי מתקציבה הישיר של משטרת≠ישראל לתקציב 

 Æבשנה זו הועברו ∞¥ מיליון שקל Æהמשרד לבטחון הפנים

יתרת הסכום¨ למעלה מ≠ ∞∂ מיליון שקל¨ מומנה מתקציב 

המשטרה¨ כפי שהיה עד כהÆ החל משנת התקציב הבאה 

©∑∞∞≥® רוב תקציב החלפת הרכב ©כ≠≥∏ מיליון שקל® יוקצה 

  Æמהמשרד לבטחון הפנים

•  תקציב השכר ≠  בסוף השנה שוחררה הרזרבה בתקציב 
השכר בסכום של כ≠ ≤∞± מיליון שקלÆ בנוסף¨ תוגבר תקציב 

השכר בתוספת של ∞≥± מיליון שקל למימון הפרשי השכר¨ 

 Æששולמו בעקבות פסיקת בג¢ץ בעניין בוגרי לטבייה

ההפרשים¨ ששולמו בחודשים נובמבר ≠ דצמבר ∂∞∞≥¨ 

הסתכמו בלמעלה ממאה מיליון שקלÆ למרות תגבור תקציב 

השכר בסכומים אלה¨ הסתיימה השנה בגירעון בתקציב 

Æמיליון שקל ¥π ≠השכר  בכ

• תקציב הגמלאות  הסתיים השנה בגירעון של כ≠ ¥ מיליון 
שקל¨ בעקבות ביצוע תשלומי הפרשים לבוגרי לטבייה 

   Æבסכום של כ ≠ ∑ מיליון שקל וללא קבלת תקציב

סה¢כפיתוחקניותגמלאותשכר

∞∑∂¨∂∂≤¨∂∂∏≤¨μ¨μμ≥±¨≤±∏¨μππ±¨≥¥≥¨±≥≤±≤π∑∂¨≤תקציב ישיר

∏π≥¨∞∏∞≤¨∏∏≤≤∂∞¨μ∏∏μ≤¨≤∞∏∑∞∏¨∑μ≤הכנסות בפועל

∏≥¥¨μπ¥∑¨∞∑μ¨±∏±∞≥∑¨≤∞∂¨±±∏¥¨±≥≥¨±≤≤∂¨∏∂∞¨¥סה¢כ תקציב

∑∑∏¨π±¨≤≤μ¨∂μ∏±¨¥∏∞¨¥∑∞±∑≤¨≤∑∞∂¨ππμ∑¥¨∑±±¨¥הוצאות

±μ∞π¨≥≤¥∑π¨μμ≥¨≤≥± ∑∑±¨¥ ≠∂¥∏¨∏¥ ≠יתרה

•∏∏Æ≤∞•±∞∞Æ≥¥•π≤Æ≥±•π¥Æ∏∑•π∏Æ±∞±אחוז ביצוע

תקציב המשטרה לשנת ∂∞∞≥
בשנת הכספים ∂∞∞≥ נוצל התקציב הישיר של המשטרה בסכומים ובשיעורים המפורטים להלן ©הסכומים באלפי שקלים®
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משטרת≠ישראל  º  דין וחשבון שנתי ∂∞∞≥

www.police.gov.il

≤∞∞∂
מערך קשת

שנת ∂∞∞≥ התאפיינה כשנת שיפור איכות השירות במשטרת≠

ישראלÆ בשנה זו¨ כחלק מקביעת שיפור איכות השירות כיעד 

ארגון ע¢י המפכ¢ל¨ הוקם מערך קשתÆ המערך כולל את היחידה 

לשיפור איכות השירות¨ את היחידה לניהול קשרי חוץ¨ את 

Æהיחידה לתלונות הציבור ואת יחידת מידע ואינטרנט

שיפור איכות השירות
בעשור האחרון¨ עברה משטרת≠ישראל תהליך הדרגתי  לשיפור 

איכות השירות לאזרחÆ שנת ∂∞∞≥ היוותה שנת מהפך בקשב 

הארגוני¨ המופנה לתחום זה¨ בכל רמות הפיקוד¨ במיצוב איכות 

השירות לאזרח ובאמצעים הרבים שהוקצו לוÆ נושא שיפור 

איכות השירות הוכנס למערכת היעדים של האגפים וכציון 

במערכת המנה¢ל¨  לשיפור מתמיד של השירות ביחידות 

השטחÆ לראשונה ¨הוקצה תקציב של עשרות מיליוני שקלים 

לשיפור איכות השירות לאזרחÆ עובדה זו אפשרה  את ביצועו 

של מהלך ארגוני כולל בכל המשטרה¨ שיושם על כ≠∞∞∞¨∞± 

Æשוטרים¨ המוצבים בנקודות הקצה בכל יחידות השטח

סקר שביעות רצון אזרחים

היחידה ביצעה סקר שביעות רצון אזרחים ברמה הארצית 

 Æוברזולוציה של כל היחידות בשטח

בשנת ∂∞∞≥ הסקר התקיים אחת לרבעון¨ וכלל מעל ∞∞∞¨∞¥ 

אזרחים¨ שהשיבו לשאלוןÆ הסקר נתן תמונת מצב של איכות 

השירות ביחידות הקצהÆ תוצאותיו¨ בהשוואה לתוצאות סקרים¨ 

שנערכו במהלך השנים¨מראות על מגמת עלייה בשנת ∂∞∞≥  

בשביעות הרצון של האזרחים מהמשטרהÆ ממצאיו הוכנסו 

למנה¢ל¨ ושימשו לפיתוח תכניות עבודה לקידום איכות השירות 

 Æברמה היחידתית וברמה הארצית

סקר ציפיות ≠ μ∞π משיבים¨ מדגם מייצגÆ תוצאות הסקר 

ביותר  החשוב  הנושא  היא  המקצועיות  כי  מעידות¨ 

Æלאזרחים

הדרכה 

בשנת ∂∞∞≥ עסקה היחידה בפיתוח עשרות ערכות הדרכה¨ 

Æהכוללות עולמות תוכן מותאמים

לרמת הפיקוד ≠ אימון מפקדים¨ פו¢מ¨ קורס קצינים מתקדם 

 Æעל שרווליו השונים¨ קורס קצינים ייעודי ומטה

לרמה המקצועית ≠ שוטרי ¢חזית השירות¢ ¨ קורסים מגזריים  

 Æבמלמ¢ש

למידה מרחוק ≠ לומדה ממוחשבת¨  שאלות במבחני הידע¨ 

 Æשאותם ביצעו כל השוטרים

סה¢כ בוצעו ±¥≥ הדרכות מתוך ∏π≥ הדרכות

בקרה והנחיה

Æהיחידה ביצעה עשרות ביקורי הנחיה ובקרות ביחידות השטח

נערכו ביקור פתע¨ בקרות פתע של הסמפכ¢ל¨ ביקורת יב¢ק 

ותרגילי ¢לקוח סמוי¢Æ אנשי היחידה השתתפו בצוותים 

אסטרטגיים ובצוותי עבודה ארגוניים¨ במטרה להטמיע את 

תחום השירות בכלל הפעילות המשטרתיתÆ פעולות אלה הניבו 

את כתיבת הטיוטה של ¢תורת השירות הכוללת¢ למשטרת≠

Æישראל ואת ניסוח פקודת משטרה בנושא השירות

מבחני ידע

תחום השירות יחד עם  הטיפול בתלונות הציבור הוכנסו   •
 Æלמבחני ידע

Æפותחה לומדה ממוחשבת להכנה למבחן •
Æהועברו הדרכות לאגפי מטה וליחידות שטח   •

פיתוח מפקדים

Æאימון מפקדים ≠ בוצעו ∂∑ הדרכות   •
 Coaching תהליכי   •

פעילות ברמה הארגונית

Æכתיבת טיוטת תורת השירות של משטרת≠ישראל   •
Æכתיבת טיוטת פקודת השירות   •

Æכתיבת יעדי שירות ופרמטרים למעקב ברמה המחוזית   •
כתיבת פרמטרים וקריטריונים ברמה הארצית וברמה    •
וליחידות   המחוזית לתגמולים לשוטרים מצטיינים 

Æמצטיינות

• עריכת כינוסי שירות¨ מתן הרצאות¨ הצגת סטטוס שירות 
בפני פורום בכירים∫ מפכ¢ל וספ¢כ¨ השר לבטחון הפנים¨ 

   Æצוות היגוי מפכ¢ל
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ניהול קשרי חוץ
קשריה של  משטרת≠ישראל עם גורמי פנים ועם גורמי חוץ 

הושפעו מאוד ממהלך מלחמת לבנון השנייהÆ הציפייה הייתה¨ 

שלאחר המלחמה יתקבלו בקשות רבות לביקורים במשטרה¨  

אך למעשה¨ לא נרשמה חריגה מהנורמה ברבעון האחרון של 

 Æ≤∞∞∂

נסיעות שוטרים לחו¢ל¨ שתוכננו לקיץ ∂∞∞≥¨ נדחו לסוף השנה¨ 

בעקבות המלחמה¨ ונוצר עומס גדול על היחידה בסוף שנת  

∂∞∞≥ Æ יעדי הנסיעות ותוכנן  לא שונו בעקבות המלחמהÆ בשנת 

∂∞∞≥ השינוי היה באפיונם של הביקורים במשטרת≠ישראל וכן 

Æבנסיעות שוטרים

חלה  עלייה בביקוש לידע בתחומים מקצועיים בשונה מהעבר 

©תחום הלוט¢ר®Æ חלה עלייה במספר הנוסעים במימון משטרת≠

Æישראל¨ לעומת  נסיעות אנשי משטרה במימון גורם זר

במהלך ∂∞∞≥ נרשמו ¥μ≤ ימי ביקור לעומת μπ≤ ימי ביקור 

Æ≤∞∞¥ ≠ו≠ ¥∏≥ ימי ביקור ב ≤∞∞μ ≠ב

מרבית הביקורים היו בתחום המקצועי והכרת משטרת≠ישראל¨ 

בעוד שבעבר¨ התמקדו הביקורים בעיקר בתחום הלוחמה 

בטירורÆ נסיעות ≠ תקציב הנסיעות של משטרת ≠ ישראל נמצא 

מאז שנת ±∞∞≥ בירידה מתמדת¨ אולם למרות זאת¨ חלה 

עלייה מתמדת במספרם של הנוסעיםÆ עלייה זו היא תוצאה 

של נסיעות¨ הממומנות ע¢י גורמי חוץ¨ לשם השתתפותם 

 Æשל אנשי המשטרה בתערוכות¨ בכינוסים ובהשתלמויות

בשנת ∂∞∞≥ הוחלט על שלושה תהליכים¨ אשר שינו את אופיין 

של הנסיעות∫

גזירת נסיעות מיעדיי המפכ¢ל ומיעדים מקצועיים¨ שהוגדרו   •
Æע¢י היחידות

 Æצמצום בעלות הנסיעות  •
אכיפת נוהל הוועדה למימון נסיעות לחו¢ל ע¢י גורם זר   •
בראשות הסמפכ¢ל ובהשתתפות החשב¨ נציג יועמ¢ש¨ 

נציג מחß משמעת ונציג קש¢חÆ המשמעות ≠ ירידה בנסיעות 

Æהממומנות ע¢י גורמי חוץ

במהלך שנת  ∂∞∞≥¨  נסעו ∞∂≤ שוטרים לחו¢ל כ≠•μμ מהם 

Æ®≤∞∞μ במימון משטרת≠ישראל ©•±∑ בשנת

פורסמה תכנית עבודה¨ שלפיה הנסיעות במימון משטרת≠

ישראל משובצות על≠ פי יעדי מפכ¢ל¨ ומקדמות את יעדי 

הארגוןÆ לעומתן¨ נסיעות במימון גורמי חוץ הוצאו לפועל רק 

לאחר אישורה של ועדה בראשות הסמפכ¢ל¨ אשר בחנה¨ בין 

השאר¨ את האינטרס המשטרתי לנסיעהÆ הוקצה סכום למימון 

משלחות עבודה מקצועיות בתחום השירות ולמימון משלחת 

של שוטרים וקצינים¨ שהצטיינו בתחום קידום שיפור השירות 

ÆÆבמשטרת≠ישראל

¢מצעד החיים¢  

בשנת ∂∞∞≥ יצאו שלוש משלחות  ל¢מצעד החיים¢ בפולין¨ 

ולקחו בהן חלק ¨בסך הכול¨ ≥±± שוטריםÆזאת¨ הודות למאמץ 

של אגף משאבי אנוש ולהשתתפות במימון הנסיעות ע¢י 

Æתקציב השתלמויות חו¢ל והמשרד לבטחון הפנים

אירועים בולטים

ביקור מפכ¢ל ה≠KLPD בראשית ∂∞∞≥Æ במהלכו סוכם על   •
חתימת הצהרת כוונות משותפת¨ והמשכו בחתימת הסכם 

שיתוף פעולה בהולנד ע¢י מפכ¢ל משטרת≠ישראלÆ בעקבות 

הסכם זה¨ תצא משלחת טכנולוגיה כבר בתחילת ∑∞∞≥ 

ÆKLPD≠להולנד במימון ה

ביקור שר הפנים הרומני¨ אשר חתם על הסכם שיתוף פעולה    •
עם השר לבטחון הפניםÆ התקיימו דיונים בין המפכ¢לים לגבי 

 Æ≤∞∞∑ יישום ההסכם עוד בשנת העבודה

ביקור מפקד הגווארדיה סיבילÆ במהלכו  סוכם על שיתוף    •
פעולה בתחומים רביםÆ בעקבות הביקור הוזמן הימ¢מ לאימון 

Æמשותף עם יחידות התערבות במימון הגוארדיה סיביל

במהלך שנת ∂∞∞≥ התקיימו חמש נסיעות¨ שהן פועל יוצא    •
של יעדי מפכ¢ל¨כלהלן∫ 

Æסיור לימודי בנושא שיפור איכות השירות לציבור באנגליה   •
Æכיהßסיור לימודי בנושא לחימה בפשיעה בצרפת ובצ   •

מצטיינים  שוטרים   עשרים  ובה  משלחת¨  של  נסיעתה   •
על  כתגמול  בצßכיה¨  לנופשון  לציבור¨  שירות  בנושא 

Æפועלם
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השירות  איכות  לשיפור  הכשרה  בנושא  לימודי  סיור   •

Æבהולנד

סיור לימודי בנושא  לחימה בפשיעה ובנושא  שיפור איכות   •
Æהשרות לציבור בארה¢ב

תלונות הציבור
היחידה לתלונות הציבור פועלת כיחידת מטה¨ האחראית על 

המערך הארצי של קציני תלונות הציבורª במחוזות ובמרחבים¨ 

במג¢ב¨ באגף התנועה ובמנהלת ההגירהÆ היחידה עוסקת 

בבירור תלונות בעלות חשיבות ציבורית¨ בתלונות נגד קצינים 

 Æבכירים ובתלונות נגד שוטרים ביחידות הארציות

בנוסף¨ משמשת היחידה כסמכות ערר על החלטות¨ שהתקבלו 

ברמת השטחÆ היחידה מסייעת במתן תמונת מצב עדכנית  

לפיקוד המשטרה¨ באשר להתנהגות שוטרים ולתפקוד 

 Æהיחידות

היחידה מקבלת תלונות ופניות מאזרחים¨ מנתבת אותן 

ליחידות השטח¨ ועוקבת אחר המענה לפוניםÆ התלונות והפניות 

מתקבלות ביחידה במגוון דרכים∫ ישירות מהאזרחים בדואר¨ 

בפקסß ודרך אתר האינטרנט המשטרתי¨ מגורמים ממלכתיים 

שונים ©כמשרד לבטחון הפנים¨ מח¢ש ולשכת נשיא המדינה®¨ 

 Æמיחידות משטרתיות

תלונות ופניות 

בשנת ∂∞∞≥ טופלו במערך תלונות הציבור ¥∑≥¨± תלונות מן 

הציבור לעומת μ≥μ¨± בשנת μ∞∞≥¨ ירידה של •∑±Æ ∞≤≥ תלונות 

©•∏± מהתלונות® נמצאו מוצדקות¨ לעומת •±≥ מהתלונות 

בשנת Æ≤∞∞μ ביחידה לתלונות הציבור התקבלו וטופלו¨ בנוסף 

Æלתלונות¨ עוד למעלה מאלף ומאתיים פניות

עררים

בשנת ∂∞∞≥ טופלו ביחידה ≥¥ עררים¨ שהוגשו על החלטות 

קציני מערך תלונות הציבור ©עלייה של •∞¥ לעומת השנה 

Æ®הקודמת

שאילתות והצעות דחופות

היחידה לתלונות הציבור מרכזת את הטיפול בשאילתות 

 Æובהצעות דחופות¨ המוגשות בכנסת לשר לבטחון הפנים

במהלך שנת ∂∞∞≥ טופלו על≠ ידי היחידה ≤¥± שאילתות¨ לפי 

החלוקה הבאה∫

¥∑ שאילתות בנושאי חקירת עבירות ותופעות פשיעה ©עבירות 

רצח¨ התפרצויות¨ תקיפות¨ מעשי שוד¨ חילול מקומות קדושים¨ 

Æ®ßמות עצורים¨ גניבות חקלאיות¨ שימוש בסמים וכד

∏± שאילתות בנושא התנהגות שוטרים ©התנהגות אלימה של 

Æ®ßשוטרים¨ עבירות תעבורה וכד

±± שאילתות בנושא תפקוד המשטרה באירועים המוניים 

Æ®הפגנות¨ פינויים©

∞± שאילתות לגבי התנהלות המשטרה ©מדיניות אבטחה¨ 

Æ®ßדוברות וכד

μ שאילתות בנושא יחס המשטרה לאוכלוסייה ©חרדים¨ תושבי 

Æ®יו¢ש ועוד

Æשאילתות בנושא תעבורה ותאונות≠ דרכים μ

Æשאילתות בנושאים שונים אחרים ≤∞

בנוסף¨ טופלו ע¢י היחידה ≤≤ הצעות דחופות¨ שחברי≠ הכנסת 

ביקשו להעלות לסדר יומה של הכנסת¨ לפי החלוקה הבאה∫

Æ®שלוש≠עשרה הצעות בנושאי חקירות © סחר בנשים

תשע הצעות לגבי טיפול המשטרה בתופעות פשיעה ©שב¢חים¨ 

גניבות חקלאיות¨ אלימות בני≠נוער¨ ראשי מועצות ועיריות 

Æ®מאוימים ועוד

שש הצעות לגבי התנהגות המשטרה באלימות שוטרים 

Æוטיפולה בשוטרים אלימים

שתי הצעות לגבי יחס המשטרה לאוכלוסייה ©חרדים¨ תושבי 

יו¢ש®Æ כמו כן טיפלה היחידה בשלושים ושלוש הצעות דחופות 

Æלסדר היום

גישור 

במהלך שנת ∂∞∞≥ הועברו ∞¥ תלונות לגישור¨ ירידה של 

 Æ≤∞∞μ כמעט חמישים אחוז לעומת שנת

במהלך השנה התקיימו מפגשים של רß המערך וקציני 

היחידה עם אנשי מרכזי גישור¨ ורועננו כללי ההפניה לגישור 

Æע¢י קציני תלונות ציבור
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חופש המידע
חוק חופש המידע¨ התשנ¢ח ∏ππ±¨ מיושם במשטרה מאז 

 Æ±πππ נכנס לתוקפו במאי

כבעבר¨ התמקדו הבקשות בדו¢חות סטטיסטיים של פשיעה¨ 

Æבנוהלים¨ במדיניות אכיפה¨ בתנועה ובמשאבי אנוש

בקשות למידע

Æבקשות ±∂π  טופלו  Æבקשות למידע ≤π∂  התקבלו

יתר הבקשות לא טופלו¨ בעיקר בשל אי תשלום האגרה ע¢י 

Æהמבקש

תוצאות הטיפול בבקשות למידע

 μπ ¨הבקשות שטופלו¨ ¥∞± בקשות נענו בחיוב ±∂π מתוך

Æבקשות סורבו¨ ∂ בקשות נענו באופן חלקי

עילות הסירוב

במקרים¨ שבהם לא נענו הבקשות¨ הסירוב נומק¨ כבעבר¨ על 

בסיס העילות כדלהלן∫

סß ∏ ©±®  ≠הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי 

Æסבירה

Æלא ניתן לאתר את המידע או שאינו ברשותנו ≠ ®≥© ∏ ßס

Æהמידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת ≠  ®μ© ∏ ßס

Æא® ©≤® ≠  מידע ¨שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות© π ßס

סß ¥± ©א® ©π® ≠ הוראות חוק לא יחולו על הגופים שלהלן∫ מערכי 

Æהמודיעין והחקירות של משטרת≠ ישראל

סπ ß ©ב® ©±® ≠ מידע¨ אשר עלול לשבש את התפקיד התקין של 

הרשותÆסπ ß ©ב® ©∏® מידע על אודות שיטות עבודה ונוהלים¨ 

Æאשר עלולים לגרום לפגיעה בפעולות האכיפה

Æה® ≠ אין רשות חייבת לעבד את המידע לצרכי המבקש© ∑ ßס

 עתירות

במהלך שנת ∂∞∞≥ הוגשה עתירה כנגד הממונה על חופש 

המידע במשטרה¨ שנמשכה לאחר שהמשטרה חזרה בה 

Æמסירובה

מידע ואינטרנט
מדור מידע ואינטרנט עבר למערך קשת בספטמבר ∂∞∞≥ מאגף 

קהילה ומשמר אזרחיÆעם העברתו ¨ הוגדר כיחידה והוגדרו 

משימותיו לשיפור אתר האינטרנט המשטרתיÆכפועל יוצא 

מכך מונה צוות יישום¨ המנוהל על≠ידי ראש מערך קשתÆ הצוות 

 Æחולק לשלושה צוותי משנה

צוות מבנה ותכנים ≠ תפקידו להחליט על מבנה האתר¨ על 

פרקי האגפים והמחוזות ועל מבנה אחיד לכל הפרקים¨ כולל 

Æחובת תכנים בכל פרק

צוות תחנה מקוונת ≠ הקמת פרק תחנה מקוונת ≠ תחנת 

Æמשטרה וירטואלית¨ שתספק שירותים מקוונים לציבור

צוות רדיו אינטרנט ≠ הקמת רשת רדיו פנימית במשטרת≠ 

Æישראל באמצעות האינטראנט המשטרתי

תמיכה טכנית

המדור עסק בהכוונה מקצועית של הרפרנטים בשטח¨ וכן 

בהכשרה מקצועית  של רפרנטים חדשים במחוזות ובאגפים 

 Æ השונים

ההכשרה עסקה בלימוד תוכנת ניהול התוכן¨בכתיבה נכונה 

לאתר האינטרנט¨ ברענון הכתבות בצורה דינאמית בדפי 

Æהמחוזות והאגפים

אתר האינטרנט

אתר האינטרנט אופיין ע¢י חברה חיצונית ©Æ®Addwiseבמהלך 

שנת ∂∞∞≥ הוחלט על הקמת צוות היגוי אינטרנטÆחלק מהאתר 

תורגם לשפה האנגלית¨ לשפה הערבית ולשפה הרוסית¨ אולם 

לא הוכנס לאתר בגלל תוכנת ניהול התוכן¨ שלא מאפשרת 

זאתÆ ©התרגומים יכנסו במהלך שנת ∑∞∞≥®¨ שודרג דף הבית¨ 

נערך עדכון שוטף של פרק מיוחד בזמן מלחמת לבנון השנייה  

©הודעות דוברות ופיקוד העורף¨ כתבות מהשטח¨ טורים אישיים 

 ¨High View ותמונות מהשטח®¨ בוצעה התקשרות עם חברת

שהתחילה לאפיין את האתר¨ הוכנסו פקודות והוראות המשטרה 

לדף הבית וכן שירותי מידע ואינפורמציה לאזרח
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מינהל הטכנולוגיות ©מנ¢ט® נושא באחריות כוללת למתן 

שירותים טכנולוגיים מתקדמים למערכת המבצעית ולמערכת 

המינהלית של משטרת ≠ ישראלÆ בהתאמה ליעדי משטרת≠ 

ישראל¨ פעל מנ¢ט בשנת העבודה ∂∞∞≥ לפריסת  המערכות¨ 

המסייעות ללחימה בפשיעה¨ להטמעתן¨ ולאספקת פתרונות¨ 

המסייעים לשיפור השירות לציבור ולשירות הפנים במשטרה 

במהלך ∂∞∞≥ נכנסו לעבודה מבצעית  מערכות ויישומים¨ 

שפותחו במנ¢ט¨ על מנת לשפר את יכולתה של משטרת≠ 

 Æישראל לעמוד ביעדיה

רותם ≠ רישום ביקורת גבולות
¢רותם¢ ©רישום ובקרת תנועות מעבר® הינה מערכת לביקורת 

גבולות בינלאומייםÆ המערכת הוכנסה לפעילות מבצעית בשנת 

∂∞∞≥¨ והחליפה את מערכת רשב¢ג הישנהÆ המערכת פועלת 

מול מספר רב של לקוחות ביטחוניים ולקוחות אזרחיים¨ ומהווה 

 Æנדבך מרכזי בבקרת הכניסה אל הארץ והיציאה ממנה

מעו¢ז ≠ בקרת עובדים זרים
מערכת מעו¢ז הינה מערכת לרישום ולזיהוי ביומטרי¨ 

המאפשרת למנהלת ההגירה לזהות באופן ודאי את אוכלוסיית 

העובדים הזרים לפי טביעות אצבעותÆ בדרך זו ניתן להשיג  

שלוש מטרות עיקריות∫

• ייעול  תהליך הרחקת העובדים הזרים השוהים בארץ לא 
Æבהיתר

• מניעת כניסה בזהות בדויה מאלו שהורחקו בעבר ©¢דלת 
Æ®¢מסתובבת

• הקלה במעברה של אוכלוסיית העובדים הזרים החוקיים 
Æ®קל לזהותם ולהיווכח מיד שהם שוהים בהיתר©

פיתוח השלב השני של המערכת הסתיים ¨והיא הופעלה 

מבצעיתÆ בדצמבר ∂∞∞≥ זכה צוות משותף של מנ¢טØ מופ¢ת 

ומנהלת ההגירה בתחרות מצטייני המחשובÆ פרויקט מעו¢ז 

Æ¢זכה בפרס בקטגורית ¢צבא וביטחון

טביעות אצבעות
מערכת טביעות האצבעות ©טÆא® AFIS מגבירה בצורה ניכרת 

 Æאת יכולתה של  משטרת≠ ישראל להיאבק בפשיעה ובטירור

 Booking© אÆבשנים האחרונות נפרסו עמדות הטבעת ט

Stations® לקליטת טביעות אצבעות וכף יד באמצעות סורק 

 Æאופטי ©להבדיל מהטבעת דיו® ישירות למאגר הארצי הממוחשב

נפרסו עמדות עבודה לחיפוש טביעות אצבעות מזירות עבירה 

 Morpho© מסופוני זיהוי של טביעות אצבע Æבמאגר המרכזי

Touch® משמשים להשוואת טÆאÆ בשטח מול המאגר הארצי 

ולקבלת זיהוי ÆOn≠Line בשנת העבודה ∂∞∞≥ החלה היערכות 

 Æלשדרוג לב המערכת

¢מלאכת מחשבת¢
המערכת מיועדת לתמיכה בתחומים¨ המהווים את ליבת 

Æתפקידי מערך המודיעין

• הצגת תמונת מצב של הפשיעה¨ הסדר הציבורי ובטחון 
Æהפנים

Æסיכול הפעילות הפלילית של עבריינים נבחרים •
Æחשיפת עבירות ללא מתלוננים וגילוי מבצעיהן •

המערכת כוללת  מערכות משנה¨ ומשולבות בה יכולות 

מתקדמות¨ כגון כלי לאחזור מידע טקסטואלי¨ יכולות לניהול  

מידע ולתחקורו  על≠ פי קשרים והצגתם  הוויזואלית¨ ניהול 

Æמידע גיאוגרפי והתרעות

מינהל טכנולוגיות ©מנ¢ט®

מערכת רותםÆ רישום ביקורת גבולות
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ב≠ ∂∞∞≥ נכנסה מערכת מלאכת מחשבת להפעלה מבצעית 

Æ®מלאה © כ ≠ ∞∞±± יחידות קצה בכל הארץ

פל¢א ומערכות חקירה
מערכת פל¢א תומכת בתהליכי החקירה וניהול תיקי החקירה¨ 

ומייעלת את תהליכי העבודהÆ בין יכולות המערכת נמנים∫ 

• תמיכה מלאה בתהליך החקירה¨ החל מהגשת התלונה¨ 
Æדרך הטיפול בתיק¨ וכלה בסגירתו או בהגשת כתב אישום

Æתמיכה בתהליכי ניהול תיקי החקירה בתחנה •
• רישום מידע מצטבר על חקירות¨ על עבירות ועל 

Æעבריינים

Æמתן כלים למיצוי המידע שהצטבר •
Æמתן כלים לפיקוח על עבודת החקירות ולבקרה עליה •

מערכת פל¢א יוצרת מציאות חדשה במשטרה בהתמודדות 

עם הפשיעהÆ  באמצעות המערכת ניתן לקבל מידע על 

 Æכלל התיקים של חשוד¨ שנפתחו ביחידות משטרה שונות

באמצעות החיתוכים הרבים ניתן לשלוף קשרים בין רכיבי 

הפשיעה השונים ©אנשים¨ רכב¨ נשק¨ מקומות וכדÆ®ß המערכת 

מאפשרת בכל תהליכי החקירה הפקה של מכתבים ומסמכים 

לאזרח¨ מכל תחנת משטרהÆ בשנת  ∂∞∞≥ הושלמה פריסת 

מערכת פל¢א לכ≠ ∞∞μ¨≥ משתמשי קצה בכלל מגזר החקירות¨ 

ופותחה תשתית גנרית להפקת לוחות נתונים עפ¢י נושאים 

Æשונים ומגוון רחב של פרמטרים

דות¢ן ©דו¢חות תנועה®
מטרת מערכת דות¢ן  היא ליעל את תהליך הטיפול בדו¢ח 

 Æתעבורה¨ לקצר את זמן הביצוע¨ ולהגביר את יכולת האכיפה

המערכת מטפלת בכל שלבי הדו¢ח¨ ומכילה מודולים¨ המטפלים 

ביצירת תיק דו¢ח∫ ברירת משפט¨ הזמנה לדין¨ אזהרה ודו¢חות 

מצלמהÆ המערכת משפרת את הטיפול בפניות נהגים¨בהכנת 

כתב אישום ובטיפול בתביעהÆ דו¢חות התנועה ופניות האזרחים 

נסרקים¨ ונשמרים כחלק מהמידע במערכתÆ פיתוח המערכת 

הסתיים¨ והיא פרוסה היום בכלל מערך התנועהÆ בשנת 

∂∞∞≥ נבנו מודל נתונים ומערכת לגזירת נתונים עבור מערכת 

Æדות¢ן

במקביל להפעלת מערכת דות¢ן¨ תוחזקו מערכות תומכות∫ 

Æ ממשק רכב גנוב¨ מערכת ברירת משפט והשבתת כלי≠רכב

תמונת נוף
המערכת מספקת מענה טכנולוגי גיאוגרפי למגזרי הפעילות 

השונים ©חקירות¨ תנועה¨ מבצעים וכוß® ביחידות השטח 

ובתחנות לצרכי שו¢ב טקטיÆ ¢תמונת נוף¢ מספקת מענה לצרכי 

תחקור והיבט אסטרטגי של הדרג הפיקודי ע¢ג פלטפורמות 

 Æגיאוגרפיות≠תמונת פשיעה¨ תמונת כיסוי כוחות ועוד

המערכת מציגה ע¢ג מפה ממוחשבת ישויות בעלי היבט 

גיאוגרפי ©תחנת משטרה¨ בית≠ ספר¨ פאב¨ צומת רחובות®¨ 

ישויות פוליגוניות ©גבולות גזרה מחוז¨ אזור מגורים מאוים®¨ 

ישויות נקודתיות דינמיות ©מסלול נסיעה של ניידת¨ מסלול 

הליכה של שוטר¨ אזורים ¢חמים¢ Hot Spot®¨ ישויות בעלי מכנה 

משותף ©שכבת תאונות≠ דרכים¨ שכבת תאי טלפון ציבורי¨ 

שכבת מגורי עברייני מין¨ אזור ¢זליגה¢ לשב¢חים¨ שכבת אזורי 

 Æ≤∞∞μ לשנת IT Awards הפרויקט זכה בפרס Æ®גניבות רכב

בשנת העבודה ∂∞∞≥ בוצעו פעולות לייצוב המערכת ולשיפור 

זמינותה לרמה של מערכת מבצעיתÆ מערכת זו שימשה את 

Æ≤∞∞∂ המשטרה במהלך מלחמת לבנון השנייה בקיץ

מחשוב ניידות
אחד התוצרים החשובים של מערכת מחשוב הניידות הינו יכולת 

הקלדת דו¢חות שונים¨המשקפים את הפעילות בניידתÆ במהלך 

מורכב¨ פותחה תשתית¨ המאפשרת העברת נתוני הדו¢חות 

בזמן אמת¨ מיד לאחר התהוותם¨ עדכונם¨ חתימתם ואכלוסם 

לבסיס הנתוניםÆ שמירתם בסביבה המשטרתית תאפשר את 

שילובם במערכות שונותÆ מהלך זה עתיד לשפר לאין ערוך 

Æאת הנגישות למידע

במהלך ∂∞∞≥ נכנסו דגמים חדשים של כלי≠רכב לשימוש 

במשטרת≠ ישראלÆ הכנסתם חיבה תכנון הדיגום¨ על מנת 

לאפשר את התקנת המחשב בניידתÆ במערכת הניידות נוספו 

שאילתות חדשות¨ והורחבו שאילתות קיימות ©רכב¨ נשק¨ זרים¨ 

אחזור דו¢ח¨ כתובות®¨ על מנת לשפר את היקף המידע שבידי 

Æהסייר בעת ביצוע תפקידו
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הדס ≠ מסופונים
במהלך ∂∞∞≥ קודמה קליטתם של מסופונים¨ על מנת לשפר 

Æאת יכולתה של משטרת≠ישראל להילחם בעבירות התנועה

Æמתן יכולת לכוחות הניידים לנגישות ישירה ויעילה למידע •
• מתן יכולת להעביר תהליכים מן המשרד המשטרתי אל 

Æהשוטר בשטח

• קיצור זמן הטיפול בשלבי דו¢ח תנועה∫ קיצור זמן מילוי 
הדו¢ח¨ קיצור הזמן למועד התשלום

מוקדים מחוזיים
בהתאמה לתפיסה המבצעית¨ שלפיה קליטת פניות האזרחים 

והפעלת הכוחות תתבצע באמצעות מוקד מחוזי מרכזי¨ הקים 

מנ¢ט מוקדים בכל המחוזות ©למעט מחוז ש¢י®Æ הקמת המוקד 

במחוז הדרומי הושלמה בשנת העבודה ∞∞≥

פיתוח אמצעים מיוחדים
 Æנערכו ניסויים בירי כדורי ספוג ∞¥ מ“מ מסוגים שונים   •

אוויר¨  בלחץ  המופעל  בלגיה¨  מתוצרת  רובה  נבדק    •
 Æשונים מסוגים  קטלניות  לא  תחמושות  של  ירי  ומאפשר 

Æהמשך הניסוי הוקפא בשלב זה

רכב¨  על  המותקנת  קנית¨   ≠ רב  מדוכה  מערכת  התקבלה   •
Æומאפשרת ירי טילי גז

הוכן דו“ח מדעי לגבי הסיכונים בירי פלפל נוזלי באמצעות    •
Æמכשיר ייעודי

בנגב¨  גוריון  בן≠  אוניברסיטת  בשיתוף  בדיקה¨  בוצעה   •
פיסי  מגע  ללא  חשוד  לנטרול  חשמלי  באמצעי  לשימוש 

 Æ®TASER© עם השוטר

Æנערך ניסוי ראשוני בחומר ריח לפיזור הפגנות  •

לעבר  עוצמה  רב  אקוסטי  גל  המשגרת  מערכת¨  נרכשה    •
או  מסרים  העברת  לצורך  לשימוש  ניתן   Æאנשים קבוצת 

 Æפיזור הפרות סדר באמצעות אות אקוסטי רב עוצמה

סרבל ארגונומי  ללוחם ימ“ס ≠ הסרבל מאפשר ללוחם הלבוש 

Æבוצע פיילוט מבצעי Æבו יכולת תפקוד ותנועה מלאים

מצלמת קסדה ≠ פותח אב טיפוס של מערכת צילום דיגיטלית 

לקסדת לוחם¨ לתיעוד זירות אירועÆ המערכת מבוססת על 

מערכת הקלטה דיגיטלית¨ המחוברת למצלמה¨ המותקנת 

על קסדת השוטרÆ המערכת מיועדת לאפשר לכוח המבצעי 

לתעד את האירוע תוך  התרחשותו¨ לצרכים מבצעיים ולצרכים 

חקירתיים שונים¨ ללא צורך בהקצאת שוטר ייעודי למשימת 

 Æהמערכת נוסתה בהצלחה Æההנצחה

פרויקטים מסווגים ≠ לפיתוח מערכות לגילוי מרחוק  של 

Æמחבלים ובכניסה לאתרים הומי אדם

פרויקט LPR בתנועה ≠ ביצוע זיהוי אוטומטי בתנועה של 

לוחיות רישוי לכלי≠רכב¨ שלהם  מספר ישראלי ©עד מהירות 

∞≥± קמ“ש®Æ לאחר ביצוע הזיהוי האוטומטי¨ המערכת משווה 

למאגר המקומיÆ המערכת מאותתת במקרה שהרכב גנוב או 

 Æנבחנו פתרונות שונים Æנדרש

מאמנים אלקטרונים ≠ בוצע ניסוי נרחב  במאמן ירי אלקטרוני¨ 

המאפשר אימון בסביבת הפעלה גמישה¨ תוך ניצול היכולות 

המירבית של אימון בירי חיÆ ירי זה מדמה באופן הקרוב ביותר 

את המתארים המבצעיים ואת מצבי האמת¨שבהם פועלים 

אנשי המשטרהÆ המאמן מדמה את כלי≠ הנשק השונים באופן 

פרויקט LPR בתנועהמזוודה לשיפור חוזי מכלי טיסמגבר צופר מדגם חדיש
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המדויק והנאמן ביותר למציאות מבחינת משקל¨ כיוון¨ ניידות¨ 

תפעול ותחושהÆ גילוי סמים באמצעות משקף נייד ובאמצעות 

Æשער גמ“מ≠ הפרויקטים בשלב בחינה וניסויים

 Æזיהוי פנים ≠ השוואה אוטומטית למאגר תמונות חשודים

Æבוצעו ניסויים במערכת

שיפור אמצעים בתחנה ≠ נכתבו תקני ניסוי¨ ובוצע ניסוי 

לאמצעים טכנולוגיים עבור מגזר הבילוש ומגזר הסיורÆ הניסוי 

Æהסתיים בהצלחה ובוצעה הצטיידות עבור מגזר הבילוש

בטיחות שוטרים במחסומים ניידים ≠ בשל החשש לדריסת 

שוטר¨ הפורס מחסום¨ מתבצע פיתוח של אמצעי שמטרתו 

להעיר נהג רדוםØ מנמנם בצורה בטיחותית¨ טרם הגיעו לקרבת 

Æהתקבלו מספר הצעות  Æהמחסום

שיפורים במערכות התקשורת הפנים≠ארגוניות

מערכת המברקה ¢מצנפת¢ נכנסה לשימוש¨ והחליפה את   •
Æ¢המערכות הישנות ¢מיכל¢ ו¢שומר היער

בתשתית  מתקדמים  ויישומים  הצפנה  של  שילוב  בוצע   •
Æ¢ביפר¢

הקמת  הכוללת  ירושלים¢¨  ¢עוטף  מטה  עבודת  הושלמה   •
Æאתרי רדיו נוספים וחמ¢לים באזור ירושלים

• בוצעה עבודת תכנון ¢ורד הרים¢
Æהותקנה מערכת ¢עולם חדש¢ במטא¢ר •

שיפור כיסוי קשר אל≠חוטי¨ שיפור שרידות המערכת 

והשליטה בכוחות

מערכת הקשר האל≠חוטית הינה האמצעי המיידי¨ המאפשר 

פיקוד ושליטה למפקדים ולכוחות בשטחÆ בשנת  ∂∞∞≥ המשיך 

מנ¢ט בפעולות לשיפור הרשת ולאספקת אמצעים מתקדמים 

Æלמשל¢טים

חדשים¨  אתרים  הקמת  באמצעות  ושרידות  כיסוי  שיפור   •
אתרי  הועתקו   Øהוקמו  Æקיימים וממסרים  אתרים  ושדרוג 

ממסר אורבניים במחוז דרום ©נתיבות¨ רהט¨ קריית מלאכי¨ 

©טייבה¨  נוספים  במקומות  חדשים  ואתרים  באר≠שבע® 

 Æ®הר אדיר¨ פסגות¨ נבי סמואל¨ מעלה אדומים¨ הר ברכה

Æהושלמה פריסת אתרי עוטף ירושלים וקו התפר המערבי

שדרוג עורקים וקווי תקשורת ©אשקלון¨ בית מאיר¨ תובל®¨   •
תצורה  שיפור  שונים¨  באתרים  לממסרים  גישור  התקנת 

Æוהקמת מערכות ייעודיות להבטחת גיבוי ושרידות

לקחים  והפקת  חדשות  טכנולוגיות  בחינת   ≠ חוזי   •
להקים  מנת  על  שימוש¨  בהן  שנעשה  מטכנולוגיות¨ 

מוקדים  ממספר  תמונה  לקליטת  וקלות  ניידות  מערכות 

Æבזירת אירוע
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מערך הייעוץ המשפטי למשטרה ©יועמ¢ש® מעניק ייעוץ משפטי 

לפיקוד המשטרה¨ לאגפי המטה ולמחוזות בעניינים¨ הטעונים 

הכוונה עקרונית מבחינת החוק או בעניינים¨ הטעונים הכוונה 

משפטית עקרונית כמו גם מענה ספציפי לשאלות נקודתיות 

Æהמובאות לפתחו

שנת ∂∞∞≥ עמדה בסימן הביטחון האישי¨ מלחמת לבנון 

השנייה ופרשת זיילרÆ הייעוץ המשפטי נטל חלק בפעולות 

החקיקה הנדרשות בנושא הביטחון האישי וכן בליווי של צוותי 

המשטרה השונים¨ שעסקו בועדת זיילר ≠ ליווי מיידי של עבודת 

הוועדה¨ צוותי הפקת לקחים¨ שינויי נהלים וסיוע משפטיÆ זאת¨ 

בנוסף לבחינה מתמדת של הבסיס המשפטי לביצוע פעולות 

משטרתית¨ ולבחינת סבירות השימוש בסמכות חוקיות הפעולה 

המשטרתית¨ במסגרת דיוני מטות¨ צוותי עבודה¨ עיון במקרים 

שוטפים¨ ליווי פרויקטים משטרתיים¨ תגובות לעתירות לבג¢ץ 

ולבתי≠ דין מנהליים¨ פניות אזרחים¨ ליווי עבודת הכנסת גורמים 

ממשלתיים או ציבוריים אחרים בהתייחסותם למשטרה¨ליווי 

התקשרויות משטרתיות בשלב המכרז¨ כריתת הסכמים וניסוח 

 Æהמסמכים המשפטיים הכרוכים בהם

מערך הייעוץ המשפטי מטפל גם בתביעות¨ המוגשות לבתי≠ 

משפט ובעתירות לבג¢ץ ולבתי≠דין מנהליים נגד משטרת 

ישראל¨ ומשתתף  בצוותים בין יחידתיים ובין משרדיים ובוועדות 

השונותÆ בנוסף¨ מייצג המערך את המשטרה בהליכים לקראת 

חקיקה¨ בניסוח טיוטות חוק ותזכירי חוק¨ הנוגעים למשטרה¨ 

משתתף בכתיבת פקודות המשטרה ונהלי המשטרה¨ תוך שימת 

דגש להיבטים החוקיים¨ וכן בהליכים פנים משטרתיים לשקילת 

Æצעדים מנהליים נגד שוטרים¨ ומייעץ  למפכ¢ל בתחום זה

עתירות לבג¢ץ ולבתי≠ דין מנהליים

במהלך שנת ∂∞∞≥ טופלו ≥∑≥ עתירות¨ שהוגשו לבג¢ץ ולבתי≠ 

Æמשפט מנהליים¨ המתייחסות לפעילות המשטרה ולאנשיה

עתירות מיוחדות הראויות לציון ≠ מצעד הגאווה בירושלים ©על 

גלגוליו השונים®¨ פיטורי שוטרים או השעייתם¨ גיוס מתנדבים 

בעלי עבר פלילי¨ איחוד משפחות ומתן מעמד למאוימים¨ רישוי 

נשק¨ עתירת קבוצת בית¢ר ירושלים בעניין שוטרים סדרנים 

ומיקום אוהדים במשחק רגיש¨ קביעת קריטריונים לכניסה 

לישראל של תושבי רש¢פ¨ מיקומו החדש של מחוז ש¢י באזור 

Æרכש לעוטף ירושלים¨ אגרות שמירה ¨E≠±

חקיקה וחקיקת משנה

מערך הייעוץ המשפטי נטל חלק בעשרות רבות של  דיונים 

שונים לקראת מהלכי חקיקה ©חקיקה ראשית וחקיקת משנה®¨ 

הקשורים לפעילות משטרתיתÆ דיונים אלו התקיימו במשרד 

המשפטים¨ בוועדות שרים לחקיקה¨ בוועדות הכנסת¨ בוועדות 

בינמשרדיות ובוועדות משרדיות שונותÆ בין היתר¨ נדונו הצעות 

החוקØהחוקיםØהתקנות בתחומים הבאים∫ זיהוי ביומטרי¨ 

היפנוזה¨ שב¢חים¨ תקנות איסור הלבנת הון ©כללי שימוש 

במידע®¨ חוק סדר הדין הפלילי ©איסור הטלת מאסר בפועל על 

נאשם לא מיוצג¨ דיון מקדמי בתיק¨ חיפוש על הגוף®¨ קבלת 

נתוני תקשורת¨ האזנות סתר¨ חיפוש במחשב¨ שוטרים בשכר¨ 

הגנת הפרטיות¨ פרסום מרשם נהגים בפסילה¨ רישוי עסקים¨ 

תנועה ©עונשי מינימום¨ חבישת קסדה¨ בדיקות לנהגים®¨ חוק 

המילואים¨ הרחבת צו השח¢מ¨ סמכויות פקחים¨ חוק העיריות 

Æופיקוח על ייצוא בטחוני

נהלים וליווי משפטי 

מערך הייעוץ המשפטי נטל חלק בגיבוש נהלים משטרתיים¨ 

ומלווה באופן צמוד הליכים¨ שהתרחשו במשך השנה¨ ביניהם 

פינוי מאחזים ©עמונה®¨ העברת האחריות על בתי≠ המעצר 

ומערך הליווי לשב¢ס¨ הסדרת אמנה מול צה¢ל¨ סגירת מוסדות 

טירור¨ תכנית רב≠שנתית¨ עוטף ירושלים¨ פרויקט השירות¨ 

תכנית לחיזוק תחושת הביטחון האישי¨ עבודת ועדת זיילר¨ 

רשות להגנת עדים¨ מבצע איסוף נשק מאזרחים¨ קבלת 

תרומות¨ אתיקה¨ שיתוף פעולה בין  המשטרה לרשויות 

Æמקומיות¨ חידוש עבודת הסנגוריה המשטרתית

הסכמים ומכרזים

לייעוץ המשפטי נציג קבוע בוועדת המכרזים של המשטרהÆ בד 

בבד עם השתתפות זו¨ וסיוע בניסוח מכרזים¨ לרבות הליכי מו¢מ 

לקראת כריתת הסכמים¨ הוכנו חוזים וליוו מכרזים בנושאים 

ייעוץ משפטי
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הבאים∫ פרויקט מרכבה¨ מערכת קשר עתידית¨ איכון ישויות¨ 

אבטחת תחנות קצה¨ א≠≤¨ אמצעים לפיזור הפגנות¨ רשת שיווק 

מזוןÆ בנוסף לכך¨ ליווי בבית ≠ המשפט של עתירות¨ שהוגשו נגד 

הליכי מכרז¨ וקביעת זוכה ©גרירות¨ ציוד מטבחי ועוד®¨ שדרוג 

מערכת לזיהוי טביעות אצבעות¨ שימוש במתקני חיל אוויר¨ 

Æהסדרי הצבת אנטנות¨ ביטוח שיניים¨ חשמל מיצרן פרטי

תביעות נזיקין

במהלך ∂∞∞≥ נמשך תהליך הטמעת המערכת הממוחשבת 

 Æלטיפול בתביעות נזיקין

כמו כן נכנס לתוקף תיקון מספר ∞± בנושא חסינות דיונית 

Æלעובדי ציבור מפני תביעות אישיות

במהלך ∂∞∞≥ טופלו μ∂¥ תביעות ודרישות לפיצוי¨וביניהן תביעת 

הרוגי אוקטובר ∞∞∞≥ הסכם פשרה¨ תביעות בקשר למרחב 

חוף¨ תביעות נזקי גוף בעקבות התפרעויות במגרשי כדורגל¨ 

 Æהתאבדויות בבתי≠מעצר¨ מעצרי שווא ועיכובים במחסומים

אמצעי משמעת מנהליים

לשכת היועץ המשפטי טיפלה בכ≠∞μ≥ תיקים¨ שעסקו בבחינת 

הצעדים המנהליים¨ שהומלץ לנקוט בהם ביחס לשוטרים¨ 

שנחקרו וØאו הועמדו לדין וØאו הורשעו בבית≠ משפט פלילי 

 Æאו בבית≠דין משמעתי

כמו כן¨ טופל נושא שימוש בתוצרי האזנת סתר במסגרת 

Æהליכים מנהליים נגד שוטרים

חוות דעת והשתתפות בצוותים ובוועדות

במהלך השנה ניתנו מאות חוות דעת¨ בכתב ובעל≠פה ליחידות 

המשטרה בכל הרמות ולגורמי חוץ¨ שנדרשו למענה בסוגיות 

 Æשונות¨ הקשורות למשטרה

כמו כן¨ השתתפו אנשי הייעוץ המשפטי בצוותי עבודה רבים¨ 

בין היתר בנושאי כלי≠רכב ממוגנים לעבריינים¨ העברת מידע בין 

גופים ציבוריים לבין עצמם¨ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

בנושאי ניגוד עניינים¨ קצובת נסיעה¨ מסלולי שירות¨ מיקוד 

חוץ מז¢פ¨ פוליגרף לאנשי משטרה¨ צילום והקלטה במש¢ל¨ 

מתן סמכויות לפקחי איכות סביבה לרישום דו¢חות¨ ועדת 

נאור¨ חיפוש על הגוף ובתוך הגוף¨ חילוט¨ יישום חוק שוויון 

זכיות לאנשים עם מוגבלויות¨ מדיניות הוצאת צווי איסור 

פרסום¨ מיזם ביטחון רב קהילתי ©אק¢מ®¨ הקמת מערך הדרכה 

במשטרה¨ סדרנות במגרשי כדורגל¨ דו¢ח מבקר המדינה בעניין 

מלחמת לבנון השנייה¨ ועדה ליישום מסקנות בנושא בריחת 

בני סלע¨ 

סיוע משפטי

לשכת היועץ המשפטי טיפלה ב ≠ πμ בקשות לסיוע משפטי 

 Æשל שוטרים¨ אשר הובאו לדין במסגרת מילוי תפקידם

כמו כן¨ טופלו עשרות בקשות לסיוע משפטי של שוטרים¨ 

המובאים לדין בגין מוערבותם בתאונות≠דרכיםÆ בנוסף¨ 

המשטרה עברה לקבלת סיוע משפטי מחברת ענבל¨ לאחר 

כתיבת נוהל חדש¨ וקבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה 

Æלנוהל זה
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בית≠הדין למשמעת של משטרת≠ישראל פועל עפ¢י הסמכויות¨ 

אשר הוקנו לו בחוק המשטרה ©דין משמעתי¨ בירור קבילות 

Æ®¢שוטרים והוראות שונות®¨ התשס¢ו≠∂∞∞≥ ©להלן∫ ¢החוק

ביה¢ד מוסמך לדון בכל עבירות המשמעת ¨המנויות בתוספת 

לחוק¨ שהינן עבירות¨ הפוגעות בסדר הטוב ובמשמעת של 

הארגוןÆ סמכותו חלה על כלל שוטרי משטרת≠ישראל ומג¢ב 

בעת שירותם¨ ואף על מי שחדלו להיות שוטרים תוך ∞∏± יום 

ממועד שחרורם מהשירותÆ נשיאת בית≠הדין ממנה את מותבי 

בית≠ הדין¨ הכוללים את חבר בית 'הדין¨ המשמש כנשיא ההרכב 

Æולצדו ≠  שני קציני משטרה בכירים¨

בתיקים¨ שעניינם שימוש בכוח וØאו חיפוש ומעצר שלא כדין¨ 

מונה מותב בית≠הדין נציג ציבור¨ עורך≠ דין¨ המתמנה מתוך 

רשימת עורכי≠ דין¨ שהביעו את רצונם לכך¨ אושרו על≠ידי  שר 

Æהמשפטים ועל≠ידי השר לבטחון הפנים

בחוק נקבע¨ כי נשיא בית≠ הדין למשמעת יכול להורות אף 

על קיום דיון במותב של שופט אחד¨ המוסמך לדון בכל סוגי 

Æעבירות המשמעת

תפקידו של בית≠הדין להכריע את דינם של אנשי המשטרה¨ 

המובאים בפניו לדין בגין עבירות משמעת¨ לקבוע את אשמתם 

Æאו את חפותם¨ ולגזור את דינם

תכלית נוספת של בית≠ הדין היא לעמוד על ליקויים הנחשפים 

 Æבפניו¨ ולהביאם לידיעת המפקדים

בית≠ הדין קובע¨ בין היתר¨ את נורמות ההתנהגות הראויות של 

אנשי המשטרה¨ ובכך תורם לפעילותה התקינה של המערכת¨ 

ולעיצוב התפיסות¨הנורמות האתיות והנורמות המשמעתיות 

Æשל המשטרה

במהלך שנת ∂∞∞≥ פעל בית≠הדין נמרצות לקיצור משך 

ההליכים המשמעתיים המתנהלים בפניו¨ ע¢י הגדלת מספר 

הרכבי השופטים¨ קביעת דיונים ברצף ובסמיכות¨ והפעלת 

 Æבית≠הדין גם במשמרת שנייה

בשנת ∂∞∞≥  הוגשו לבית≠ הדין למשמעת  ∏¥± כתבי אישום¨ 

Æוהתקיימו ≤¥≤ ישיבות בית ≠ דין

בשנת ∂∞∞≥ ערכה היחידה לביקורת ∑∏± ביקורות¨ מהן ∏¥ 

Æביקורות חיצוניות ±≥π ≠ביקורות פנימיות ו

תכנית העבודה של היב¢ק כוללת ביקורות יחידתיות וביקורות 

נושאיותÆ הביקורות היחידתיות מתבצעות בשילוב אגפי מטא¢ר 

Æבמרחבים¨ במחט¢בי מג¢ב וביחידות ארציות

 Æהביקורות הנושאיות מתבצעות על≠ ידי היחידה לביקורת עצמה

הנושאים לביקורות נבחרו בתהליך סדור¨ בשיתוף המחוזות 

והאגפים¨ ואושרו על≠ידי הסמפכ¢לÆ הנושאים שבוקרו∫ סחר 

בבני≠אדם¨ מענקי השתלמות¨ כילוי סמים¨ זכות עיון בתיקי 

חקירה¨ הכשירות המבצעית במשטרת≠ ישראל¨ מקראות¨ 

Æהוצל¢פ

בשנת ∂∞∞≥ בוצעו שמונה בקרות פתע במרחבים¨ בתחנות 

 Æהבקרות נערכות בשילוב אגפי מטא¢ר Æוביחידות ארציות

Æהיחידות לבקרה נבחרות על≠ ידי הסמפכ¢ל

במהלך השנה בוצעו שתי ביקורות מעקב בנושא הוצאות 

חקירה ומודיעין וצי הרכב¨ ומספר ביקורות מיוחדות בהנחיית 

מפכ¢לØסמפכ¢ל¨ כגון הצמדת נהגים¨ הדממת מטות¨ ביטחון 

Æאישי¨ משמעת

בתחום הנחיה מקצועית והכשרה¨ בוצעו ימי עיון למערך 

 Æהביקורת¨ הכולל קציני בקרה אגפיים וקציני בקרה מחוזיים

בנוסף¨ נערכו הרצאות בנושא הביקורת בקורסי הקצינים 

במלמ¢ש ובמכללה לקצינים בכיריםÆ ההרצאות נערכו על≠ידי 

Æהיחידה לביקורת ועל≠ידי קציניה ßר

 בית≠הדין למשמעת ©ביד¢מ®

היחידה לביקורת ©יב¢ק®
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עיקר פעילותה של מחלקת בטיחות בשנת ∂∞∞≥ התמקד 

בבניית הכוח¨ ובייצוב  מערך הבטיחות במחוזות¨ באגפים 

 Æהמקצועיים ¨ בתחנות וביחידות משנה

לשם חיזוק המערך¨ מונו קציני בטיחות במחוזות¨ על≠פי תקן¨ 

Æומונו נאמני בטיחות בתחנות בנוסף לתפקידם

ביקורים ובקרות

במהלך שנת ∂∞∞≥ בוצעו π± ביקורות הדרכה ביחידות¨ ובהן 

נחשפו קציני התחנה לחשיבות הבטיחות במתקן ובפעילות 

המבצעיתÆ מחלקת הבטיחות היוותה חלק מביקורות יב¢ק 

מערכתיות¨ והערות על מפגעי בטיחות נחשפו בפני הפיקוד 

ובפני הסמפכ¢לÆ בעקבות הערות הבטיחות שנרשמו בביקורות¨ 

Æהחלו ביחידות  בתיקון מפגעים בטיחותיים

הדרכות והכשרות

י  נ לקצי קורסים  ארבעה  ימה  קי הבטיחות  מחלקת 

בטיחות¨ ובהם הוכשרו ∂∞±  קצינים¨ המהווים את שלד 

המערך ביחידות השטחÆ לאור דרישת היחידות¨ נערכו שני 

קורסים לנאמני בטיחות ©נע¢ת® בד¢א¨ על מנת להשלים 

את פריסת מערך הבטיחות¨ העוזר לקציני הבטיחות 

Æשוטרים ≤¥ בנושאים השוניםÆ בקורסים אלה הוכשרו 

קציני המחלקה הוזמנו לשאת עשר הרצאות בנושא ניהול 

סיכונים בפני חניכי מלמ¢ש¨ בפני חניכי הקורסים לקצינים¨ 

Æבבי¢ס לאג¢מ ובקורסי מפקדים של אק¢מ

הרצאות והכשרות נהיגה

ב≠ ∂∑ הכשרות הוכשרו כ≠ ∞∞∑ שוטרים בנהיגה מעשית לרכב 

וכ≠ ∞∞≥ נוספים ברכיבה על קטנועים ועל אופנועיםÆ כ≠ ∞∞¥¨± 

שוטרים¨ שלא נכללו בהכשרות מעשיות¨ השתתפו בהרצאות 

Æלנהיגה נכונה

כינוסים וימי עיון

בימי עיון יחידתיים ובכינוסים ברמת מרחב וברמת מחוז 

שולבו מרצים חיצוניים¨ מומחים בבטיחות¨ אשר העשירו 

את השומעים בידע רב¨ המועיל לבטיחות בשגרת העבודה 

ובחיי היומיוםÆ  עשרה ימי עיון וכינוסי בטיחות נערכו ביוזמת 

Æהיחידות

מחלקת בטיחות
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מחוז צפון
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מחוז צפון    

מחוז צפון הוא מחוז משולב ≠ חלקו כפרי וחלקו עירוניÆ אוכלוסייתו מגוונת¨ ובמרחבים הכפריים¨ 

רוב האוכלוסייה נמנית עם המגזר הערביÆ לפיכך¨ ההרכב הדמוגרפי מחייב  התאמת הפעילות 

 Æהמשטרתית לצרכים של הקבוצות ושל הקהילות השונות ולמאפייניהן הייחודיים

מחוז צפון

מבצעים
שנת ∂∞∞≥ עמדה בסימן מלחמת לבנון השנייה והתמודדות 

Æעם הפשיעה הגוברת

בוצעו שני תרגילים מחוזיים רחבי היקףÆ האחד בתחילת חודש 

אפריל ≠ תרגיל ¢אקספרס של חצות¢¨ והשני¨ כחודש לפני פרוץ 

 Æ¢המלחמה בצפון¨ בסוף חודש יוני¨ תרגיל ¢משמר המפרץ

הופעל משל¢ט חירום מורחב בתקופת המלחמה¨ הוקמה 

מפקדה מחוזית ליסמ¢ג¨ אוחדו יחידת הפרשים עם יחידת 

הכלבנים ליחידה מחוזית אחת¨ הוכשרו מאבטחים וסדרנים 

למגרשי הכדורגל¨ למועדונים ולבתי≠מלון¨ מוסדו הקריטריונים 

בתחום העבודה בשכר תוך פיקוח ובקרה¨ הוטמעה תכנית 

Æהמנה¢ל ביחידות השטח ושופר זמן התגובה לאירועים

תרגילים מרכזיים

תרגיל משולב≠שמירת זירת אירוע בעפולה¨ תרגילי סורג ≥¨ 

תרגיל רעידת אדמה בבית≠ חולים העמק¨ תרגיל ¢אקספרס של 

חצות¢¨ תרגיל משולב ¢משמר המפרץ¢Æ תרגילי חומ¢ס ©רבידים¨ 

מב¢ר¨ ¢מיכל¢®¨ תרגיל משולב ¢ דורס תל¢מ¢ ביוקנעם¨ הטסת 

Æ®כוחות ©¢הרי אופיר¢¨ פינוי החרמון¨ מחסומים אלון וארז

רקטה ביערÆ מלחמת לבנון השנייה
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מבצעים מיוחדים

במהלך שנת ∂∞∞≥ בוצעו עשרות מבצעיםÆ הבולטים שבהם 

≠ מועד ∂∞∞≥¨ חילוץ מכנסיית הבשורה¨ ¢שומר הלילה¢¨ ¢שמיים 

כחולים¢¨ ¢בלימת חירום¢¨ ¢עתיד כחול¢¨ ¢חריש צפוני¢¨ ¢מסלול 

Æלחיים¢ ומבצע החיפושים אחר האסיר הנמלט בני סלע

חבלה
 חבלני המחוז פעלו לאיתור מאות רקטות ואלפי חלקיהן¨ 

Æשנפלו במהלך מלחמת לבנון השנייה

Æמרחב חוף≠סה¢כ ∞±± נפילות •
Æנפילות ±¨¥∞π מרחב גליל≠סה¢כ •

Æמרחב עמקים≠סה¢כ ∂≤± נפילות •
Æנגיעות במחוז צפון ±¨∂μμ סה¢כ •

חקירות
מרחב גליל

¢עסקה טובה¢ ≠ בתאריך ∂∞ÆμÆ±≥ התקיים מבצע ¢עסקה   •
טובה¢¨ ובו השתתפו כמאה ועשרים שוטריםÆ במהלך המבצע 

 Æבנוסף¨ חולטו כלי≠רכב Æנתפסו סמים¨ תחמושת וכסף מזומן

נעצרו עשרים חשודים¨ עבריינים בכירים¨ הפעילים באזור 

מרחב גליל¨ ביניהם קטין כבן ∑±Æ הוגשו נגדם כתבי אישום 

 Æבגין סחר בסמים¨ החזקתם והפצתם

רצח תאיר ראדה ז¢ל ≠ בתאריך ∂∞Æ±≤Æ∂ נרצחה תאיר ראדה    •
בת ¥± תושבת קצריןÆ בפעילות מודיעין מקיפה של ימ¢ר גליל 

נעצר רומן זדורוב¨ כבן π≥¨ יליד אוקראינה¨ תושב זר בישראל 

 Æללא דרכון¨ בעל אישורי עבודה¨ שעובד כרצף בבית≠הספר

בתשאולו עלו נקודות מחשידות¨ ובעקבותיהן נשלח לבדיקת 

פוליגרףÆ בבדיקה נמצא דובר שקרÆ בתאריך ∂∞πÆ±≤Æ± נחקר 

רומן זדורוב¨ ובחקירתו הודה ברצח ונתן פח¢מים¨ מספר 

ימים לאחר מכן חזר מהודאתו הפעילות בהיבט המודיעיני 

Æחקירתי נמשכת

מרחב עמקים

מבצע ¢פרחי אביב¢≠ בתאריך ∂∞Æ¥Æ≤≥ השתתפו שוטרי    •

ימ¢ר עמקים וכמאה ושבעים שוטרי המחוז והמרחב¨ יחד עם 

יחידות נוספות במשטרה במבצע ¢פרחי אביב¢ כנגד ארגון 

משפחת פשע אוחיון מטבריה בגין ניסיון לרצח¨ הלבנת הון¨ 

 Æסחיטה באיומים¨ עבירות מע¢מ וזיוף

במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפסו שלוש מיכליות   

דלק¨ שני גßיפים¨ אופנוע ©שייתכן ששימש את היורים בניסיון 

הרצח של רון ברנס®¨ כמות גדולה של תחמושת¨ מריחואנה¨ 

המחאות על סך מאות אלפי שקלים וכסף מזומן רב וכן 

מסמכים שוניםÆ נערכו חיפושים בשלושה בנקים¨ונתפסו 

המחאות בסכום כולל של מיליוני שקלים¨ מסמכי הפקדות 

ופלטי חשבונות הקשורים לחשודיםÆ נעצרו עשרים ושניים 

Æחשודים¨ מתוכם שוחררו ארבעה

מבצע ¢דין צדק¢≠ בתאריך ∂∞πÆμÆ≥ נערך ע¢י יס¢מ עמקים¨    •
יחידת כלבנים¨ יחידת ¢אלון¢ ובלשים מתחנות המרחב מבצע 

¢דין צדק¢Æ במהלכו הופעל סוכן סמוי בקרב עבריינים בנצרת 

עלית ובנצרתÆ נעצרו ∑± חשודים בסחר בסמים¨ מתוכם ±± 

Æנתפסו סמים מסוגים שונים Æיעדים

מרחב חוף

• רצח קשישות ≠ בעקבות מספר אירועי רצח קשישות באזור 
קריית ≠ אתא נעשו מספר פעולות אופרטיביות בתחום 

החקירות והמודיעין¨ במהלכן נמצאה באחד החיפושים בבית 

אחת המנוחות מחברת¨ ובה ראיות¨ המצביעות על זהות 

וממצאים¨ הקושרים חשוד לשלושה מעשיםÆ מחיבור כל 

הנתונים ומאימות הראיות הובררה בוודאות זהות החשוד≠

Æרוני פרץ

ימ¢ר צפון

 ±μ∞ בעקבות ביקורת בבונקר שטח אש ≤∑ÆπÆ∞∂ בתאריך •
הוברר¨ כי נגנבו מאות רימוני רסס וטילי לאוÆ בפעילות 

חקירתיתØמודיעינית הוברר שמו של החייל¨ אשר נכנס 

לבסיס יחד עם אדם נוסף¨ חייל בפלוגהÆ הוא הודה בחקירתו¨ 

כי גנב ∂∑± רימונים במספר הזדמנויות שונות¨ מספר זהה של 

 Æאצבעות חבלה¨ ציוד להפעלת האצבעות ושלושה מוקשים

בעדותו הפליל מעורבים נוספים≠חיילים המשרתים בגדוד¨ 

כולם תושבי אבו סנאןÆ הם נחקרו והודו בשרשרת אירועים 
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מחוז צפון    

 Æנוספת של קניית האמצעים שנגנבו¨ מכירתם והעברתם

בכך הפלילו עבריינים נוספים¨ שלהם מיוחסות עבירות 

התפרצות¨ עבירות בנשק¨ היזק בחומר נפיץ¨ קשירת קשר 

 ≤μ בפרשה נחקרו Æלביצוע פשע¨ שיבוש מהלכי משפט

חשודים¨ הוגשו ארבעה כתבי אישום כנגד אזרחים ושבעה 

 Æכתבי אישום כנגד חיילים

יחידת ארז

יחידת ארז פעלה במהלך שנת ∂∞∞≥ בעיקר במיגור תופעת   •
הגניבות החקלאיות וגניבת טרקטוריםÆ התנהלו שלוש 

פרשיות שונות כנגד כנופיות במחוז הצפון¨ ובוצעה פעילות 

כנגדן¨ שכללו תצפיות ומארבים בזמן אמת ©תפיסה על 

חם® והפעלת עוקץÆ במהלך הפעילויות נעצרו שניים≠עשר 

חשודים¨ מרביתם תושבי השטחיםÆ שישה מהחשודים נעצרו 

עד תום ההליכיםÆ מעצרם הביא לירידה משמעותית בהיקף 

Æהתופעה

בעקבות תופעת התפרצויות למחסנים חקלאיים וגניבת   •
חומרי הדברה¨ בוצעה עבודת הערכה¨ שהצביעה על כנופיה 

של עבריינים תושבי הדרוםÆ נעצרו שני יעדי מג¢ב דרוםÆ הם 

נשפטו לשלושים ושלושה חודשי מאסר בפועל וכן חויבו 

Æלפצות בכסף את הישובים¨ שמהם נגנבו חומרי ההדברה

הונאות
• פרשיית עוקץ ¢צßיקן דיל בגריל¢ ≠ בעקבות חשיפה מודיעינית 
של חוליית המודיעין במפלג נעצרו שלושה חברי כנופייה¨ 

המוכרים בתחום המרמה∫ אריק וענונו¨ אופיר שני ואברהם 

אלקייםÆ החשודים פתחו שלושה סניפים של מכירת עופות 

בגריל¨ כאשר ברקע פעלו כחברת ¢עוקץ¢Æ בדרך זו קנו 

סחורות בעשרים מיליון שקל לערךÆ מפלג ההונאה תפס 

סחורה בסך שנים≠עשר מיליון שקל בכשלושים מחסנים¨ 

Æשבהם הוסתרה הסחורה

תנועה
שנת ∂∞∞≥ התאפיינה במיסוד מדיניות האכיפה¨ בהכנסת 

מערכת דות¢ן לפעילות אופרטיבית במרחבים¨ ובבניית מערכת 

Æ®אכיפה לפיקוח ולבקרה לתחנות המחוז ©האכיפון

מספר תאונות≠הדרכים עלה ב≠ •∂Æ¥Æ העלייה התמקדה 

בתאונות הקלות ©•±Æ®∂Æ בתאונות הקשות חלה ירידה של 

•Æπ±¨ ובתאונות הקטלניות חלה עלייה קלה ©•∑Æ®∞Æ נערכו 

עשרות מבצעי תנועה בהשתתפות אלפי שוטרים ומתנדבים¨ 

וכן מבצעים ממוקדים בסופי שבועÆ מבצע ¢מסלול לחיים¢ 

נערך ארבע פעמים במהלך שנת ∂∞∞≥ בהשתתפות מתנ¢א 

ארצי ומתנ¢א צפוןÆ הפעילות התמקדה בבולטות¨ בהעלאת 

המודעות לתאונות ≠ הדרכים ולאכיפה בשיתוף פעולה עם 

 Æאמצעי התקשורת

קהילה ומשמר אזרחי
הכפפת יחידות הית¢מ לרמ¢תים בתחנות הביאה להפעלתם 

הממוקדת והמקצועית של המתנדביםÆ מתנדבי האבטחה 

 Æהוכשרו במסגרת פרויקט ברק והופעלו באירועי פשיעה

בשנה זו ניתן דגש למודלים חדשים בתחום הנוער¨ הורחבו 

מודלים קיימים¨ כולל מתן אישורים ושירותים במש¢ק¨ כחלק 

משיפור השירות לאזרחÆ בשנת ∂∞∞≥ הייתה מצבת המתנדבים 

הכללית ¥±≥¨π± מתנדביםÆהמתנדבים הופעלו במבצעי תנועה 

מחוזיים¨ במבצע ¢שומר לילה¢¨ במבצעי חיפוש ואיתור וכן 

במבצע ¢שמים כחולים¢¨ במבצע מירון¨ בעת הבחירות לכנסת¨ 

ובעיקר בתגבור הסיורÆ הוקמה יחידת מתנדבים בתחום בקרת 

Æהשירות ¢צונאמי¢ בוואדי ערהÆ שוטרים מחלצים תושבים
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מחוז מרכז
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מחוז מרכז   

מדיניות המחוז בשנת ∂∞∞≥ הוכתבה ברובה ע¢י היעדים המרכזיים של משטרת ≠ ישראל ≠ שיפור 

השירות לציבור ומלחמה בפשיעהÆ בד בבד פעל המחוז להעצמת עשר תחנות המשטרה אשר 

Æבתחומו

מחוז מרכז

משאבי אנוש
∂∞∞≥ התמקדה העשייה ביחידות השטח  במהלך שנת 

בפעולות לטיפוח המשאב האנושי ולהעצמת שירות הפנים 

בנושאי כוח≠אדם¨ ניצול תקני כוח≠אדם בתחנות ©ע¢י גיוס 

שוטרים ושיבוצם בצורה המתאימה ביותר®¨ צמצום מצבת 

מוגבלים רפואית¨יישור פיקציות¨ פעילות להעלאת רמתם 

המקצועית של השוטרים ולהעלאת רמת כשירותם המבצעית¨ 

Æפעילות לרווחת השוטר ומשפחתו

חקירות ומודיעין
כשני שלישים מהעבירות שהתבצעו במחוז מרכז היו עבירות 

 Æרכוש

במהלך השנה נרשמה ירידה בחשיפת עבירות נוער וכן נרשמה 

Æירידה בחשיפת העבירות של מחוללי הפשיעה

Æנרשמה עלייה במעצרים ובמעצרים עד תום הליכים

פרשיות נבחרות

מרחב שרון

רצח רענן לוי 

בתאריך ¥∞Æ±≤Æ∏± במתחם מועדון ריקודים בשפיים¨נרצח בדם 

קר רענן לוי ז“ל¨שהגיע למקום לבילוי תמיםÆ לאחר חקירה 

ארוכה¨ הוגשו כתבי אישום ובקשות מעצר כנגד בני דור ההמשך 

Æשל משפחת הפשע אבוטבול¨ שעמדו מאחורי הרצח

פיצוח כנופיית שודדי תחנת דלק¨ פיצוציות ונהגי מונית 

בפתח≠תקווה

בין התאריכים ∂∞Ø∞μØ∞∂≠≤∞Ø∞¥Ø∏∞ אירעו שבעה מעשי שוד 

וניסיון שוד

מונית בפתח≠תקווהÆ מתוכם¨ שלושה מעשי שוד מתדלקים¨ 

Æשני מעדי שוד נהגי מוניות¨ שוד בפיצוציה ושוד אזרח ברחוב

Æפשיטה על מעבדות לייצור סמים בקדימה ובנתניה Æתפיסת סמים וכלי עישון במקלט בפתח≠תקווהמיצרים סמים Æמעבדה עצמית
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החשודים ביצעו את מעשי השוד בפנים חשופות¨ כשהם 

חמושים באקדח ≠ ובסכיןÆ בעקבות מידע מודיעיני¨ נעצרו 

בדירה בפתח≠תקווה ארבעה חשודים תושבי השטחים¨לרבות 

בחורה תושבת יפו הנשואה לאחד מהםÆ חשוד אחד הודה 

בביצוע המעשים¨ והפליל את האחריםÆ כנגד כל 

Æהחשודים הוגשו כתבי אישום ובקשות להארכת מעצר

פיצוח מעבדות סמים

במהלך שנת ∂∞∞≥ פוצחו ברחבי המרחב שלוש מעבדות 

מתקדמות לגידול סמיםÆ המעבדות מצאו בבתים פרטיים¨ 

והופעלו בשילוב אמצעים ממוחשבים¨ לרבות תאורה והשקיה¨ 

Æאשר העלו בעשרות מונים את קיבולת הייצור

מרחב שפלה

רצח רים אבו גאנם

רים אבו גאנם¨ נערה כבת Æμ∏± תושבת לוד ¨ התאהבה בבחור 

תושב השטחיםÆ בני≠ משפחתה התנגדו לקשר זה¨ ובמקביל 

 Æשידכו לה קרוב משפחה מרמלה

בתאריך ∂∞Æ∞≥Æ≤∞ דיווח אביה של הנערה על היעדרותהÆ לפי 

הידיעות המודיעיניות שהתקבלו¨ התברר¨ כי הנערה נרצחה ע“י 

בני≠ משפחתהÆלאחר איסוף ראיות¨ נעצר אחיה של הקורבן¨ 

אחמדÆ הוא התוודה בפני מדובב על ביצוע הרצח ואף ציין בפניו 

היכן נמצאת הגופהÆ צוות החקירה¨ שהונחה ע“י המדובב¨ 

הגיע לפרדס באזור רחובות¨ ומצא את גופת הנערה בתוך 

באר עמוקהÆלאחר חקירה אינטנסיבית הוגשו כתבי אישום 

Æכנגד ארבעת האחים בגין רצח

”מבצע עלי שלכת“

בחקירת מחלק תשאול מרחב שפלה נאספו ראיות כנגד עשרה 

עברייני רכוש¨ שביצעו התפרצויות יום יומיות לבתי מגורים 

ולבתי עסקÆ הכנופייה ביצעה את העבירות בעזרת כלי≠עבודה 

 Æשונים¨ עקרה סורגים וניתקה אמצעי התראה

כנגד כל החשודים הוגשו π≥ כתבי אישום ובקשות למעצר 

עד תום ההליכיםÆ כל החשודים נמצאים במעצר עד החלטה 

Æאחרת

מרחב נתב“ג

פרשיית ”הפלגה שקטה“

במהלך חודש יולי μ∞∞≥ התקבל מידע¨ כי שלושה אנשים 

©אחד מהם אזרח טורקי® מתכוונים לייבא כמות גדולה של 

סמים מסוג הירואין¨ כשחלקם יועבר באמצעות סירה לנמל 

בטורקיהÆמשטרת טורקיה נרתמה לחקירה בשיתוף נציג 

משטרת≠ ישראל שםÆ אחר שלושת החשודים בוצע מעקב¨ 

שהחל באיסטנבול ונמשך עד מרמריסÆ בתאריך ∂∞Æ∞≥Æ∞± הם 

נעצרו במלון בטורקיה¨ כשברשותם שמונים חבילות הירואין 

Æק“ג ויהלומים ¥±Æπ במשקל

ימ“ר מרכז

פרשיית ה“נץ השחור“ 

בתאריך ∂∞Æ±Æ±≥ נפרצה הנשקייה בבסיס צה“ל בדרום¨ ונגנבו 

ממנה ±¥ רוס“רים מסוג ∂±≠M ¨ו≠ ∏ מטולי ≤∞≥≠ÆM בפעילות 

משותפת של מחלק הסוכנים עם ימל“מ צה“ל ועם ימ“ר דרום 

וימ“ר ת“א¨ הופעל סוכן שביצע עסקאות מבוקרותÆ במהלכן 

 ∂Æ¥Æ∞∂ בתאריךÆנרכשו מהחשודים ±± כלי≠נשק מאלו שנגנבו

פוצחה הפרשייה ונעצרו שישה חשודיםÆבמהלך הפעלת הסוכן¨ 

 Æנאספו ראיות כנגד שני חשודים¨ שעסקו בעבירות שוד ואלימות

Æכנגדם החשודים הוגש כתב ≠אישום

פרשיית ”שכנות טובה“

בעקבות חקירה סמויה ממושכת¨ שהתנהלה בימ“ר מרכז¨ 

נעצרו בתאריך ∂∞Æ∑Æ∑≥ בנתב“ג¨ שני בלדרי סמים¨ ירון ואלירן 

שהגיעו מקולומביה¨ כשברשותם כמות גדולה  לוי תושבי יבנה̈ 

Æ של בגדים¨ אשר הוספגו בכמות גדולה של קוקאין נוזלי

ברשותם נתפסו גם מסמכים¨ ובהם הנחיות כיצד להפיק את 

Æהסם מהבגדים

בתאריך ∂∞Æ∏Æ≤± הוגש כתב אישום כנגדם בגין יבוא סם וקשירת 

קשרÆ מעצרם הוארך עד תום ההליכיםÆ בתאריך ∂∞μÆ±≤Æ נגזר 

דינם ≠ על אלירן לוי נגזרו ¥μ חודשי מאסר בפועל ושנה וחצי 

מאסר על תנאיÆ על ירון לוי נגזרו ±¥ חודשי מאסר בפועל ושנה 

Æוחצי מאסר על תנאי



∏∂

מחוז מרכז   

פרשיית ”אנס הגנים“ 

במהלך השנים μ∞∞≥≠∂∞∞≥ אירעו ארבעה מקרי אונס¨ מעשי 

סדום ומעשים מגונים באזור ת“א ובאזור המרכזÆ ממצאי 

החקירה הצביעו ¨לכאורה¨ כי מדובר באנס סדרתיÆנחקרו 

מאות חשודים פוטנציאלים ונדגמו עפ“י מדרג¨ נבנה פרופיל 

Æהאנס בסיוע אנשי מקצוע¨ ובוצעה חקירת תקשורת מקיפה

בתאריך ∂∞πÆπÆ≥ נעצר איתנאל פרחי¨ יליד ∑∂π±¨ מהרצליה¨ 

בעל עבר במעשים מגונים ובעבירות רכוש¨ אסיר משוחרר¨ 

לאחר שנמצאה התאמה בין ה≠ דÆנÆא שלו לזה שנמצא בשלוש 

מזירות האירועÆ  החשוד הכחיש בחקירתו את המעשים 

המיוחסים לוÆ בתאריך ∂∞Æ∑Æ≤≥¨ הוגש כנגדו כתב אישום בגין 

מעשה אונס ©קטינה®¨ מעשה סדום¨ שני מעשים מגונים ©אחד 

מהם באיומים® וכן בגין שוד אחת הקורבנותÆ מעצרו הוארך עד 

Æכיום מתנהל משפטו Æתום ההליכים

מבצעים 
מבצעים מרכזיים

ינואר ∂∞∞≥ ≠ ¢עליית מסך¢ ≠ היערכות לבחירות לרשות   •
 Æהפלסטינית

Æמרץ ∂∞∞≥ ≠ ¢מועד¢ ≠ בחירות לכנסת  •
∂∞∞≥ ≠ פינוי השוק הסיטונאי בחברון ופינוי  פברואר   •

Æעמונה

Æהיערכות לחגי תישרי¨ לחגי ניסן וליום העצמאות  •
Æאוגוסט ∂∞∞≥ ≠ תכנית לשיפור תחושת הביטחון •

Æאוקטובר ∂∞∞≥ ≠ ¢כל צבעי הקשת¢ ≠ מצעד הגאווה •

אירועים בולטים 

Æ®מרץ ∂∞∞≥ ≠ טיל לאו בנתניה ©כנופיית אבוטבול •
 Æמרץ ∂∞∞≥ ≠ שריפה בבניין רב קומות בפתח≠תקווה •

Æ®אפריל ∂∞∞≥ ≠ פיצוץ רכב ממולכד בנתניה ©הרוג ופצוע •
Æמאי ∂∞∞≥ ≠ מציאת טיל לאו ושמונה לבנות חבלה בנען •

Æ®יוני ∂∞∞≥ ≠ פיצוץ מטען ברכב ביבנה ©ללא נפגעים •
Æ®יוני ∂∞∞≥ ≠ ניטרול מטען ברכב בפלמחים ©ללא נפגעים •

Æהרוגים μ ≠ יוני ∂∞∞≥ ≠ אסון הרכבת בבית יהושע •
Æיולי ∂∞∞≥ ≠ ניטרול מטען חבלה ברכב בראשון לציון •

Æיולי ∂∞∞≥ ≠ ¢שינוי כיוון¢≠ מלחמת לבנון השנייה •
• ספטמבר ∂∞∞≥ ≠ פיצוץ רכב ממולכד בראשון לציון ©הרוג 

Æ®ושמונה פצועים

Æנובמבר ∂∞∞≥ ≠ חיפושים אחר האסיר הנמלט בני סלע •

קהילה ומשמר אזרחי
פרויקטים מרכזיים 

¢עיר ללא אלימות¢ ≠ תחנת נתניה ותחנת רמלה החלו   •
Æבתהליך¨ המובל ע¢י ראשי הערים

מיזם ¢ברק¢ ≠ מיושם בכל תחנות המחוזÆ המגמה לאחד   •
Æאת כל הבסיסים עם המש¢קים

שיתוף פעולה עם ¢מצילה¢ ≠ עריכת כינוסים וימי עיון   •
Æמשותפים

יחידות שיפור השירות ©יל¢ש® ≠ פעילות מתנדבים בכל   •
Æתחנות המחוז ביומני התחנות¨ במש¢לים ובמשל¢ט

¢שוטר בעיר שלי¢ ≠ הפעלת שוטרי קבע במסגרת המשא¢ז   •
Æעפ¢י אזורי מגוריהם

מודלים קהילתיים ≠ ¢אני והשוטר שלי¢¨ ¢בטוחים מהיסוד¢¨   •
Æמגמת קרימינולוגיה במגזר הערבי

מודל ¢עיר ללא אלימות¢ ≠ בשלב ראשון לוקחות בו חלק   •
Æתחנת נתניה ותחנת רמלה בשיתוף ראשי הערים

תצוגת יכולותÆ נציגים ממשטרת ארה¢ב וממשטרת קנדה בתרגיל 

במרחב שפלה
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מחוז תל≠אביב הוא מחוז עירוני במהותו¨ החולש על כל ערי גוש דן¨ במחוז ארבעה מרחבים 

צפיפות  המשטרה¨  מחוזות  ליתר  ביחס  הקטן  הטריטוריאלי¨  שטחו  למרות   Æתחנות ושלוש 

בו   ונמצאים  לקמ¢ר®¨  תושבים   ∑¨μ∞∞ ©כ≠  ישראל   ≠ במדינת  ביותר  הגדולה  היא  בו  האוכלוסין 

Æמוקדי הפוליטיקה¨ המסחר¨ הכלכלה¨ התעשייה¨ הבילוי וההשכלה

מחוז תל≠אביב

מבצעים
בשנת ∂∞∞≥ התקיימו במחוז תל≠אביב אירועי סדר ציבורי 

רבים¨ שחייבו תגבור  הכוחות¨  כדוגמת המופע ¢מרוסיה 

באהבה¢ª עצרת לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין 

ז¢לª עדלאידע בחולון ובתל≠אביב¨ מופע של הזמר ¢סטינג¢ 

ועודÆ בנוסף¨ התקיימו במהלך השנה אירועי ספורט רבים 

Æכמשחקי נבחרת הכדורגל וגמר גביע המדינה בכדורגל

אירועים חריגים

•  ∂∞Æ±±Æ¥≥ ≠ בריחת האסיר בני סלע מבית≠משפט השלום 
Æהאסיר נתפס לאחר כשבועיים Æבתל≠אביב

פיגועי פח¢ע

• ∂∞πÆ±Æ± ≠ מחבל מתאבד פוצץ את עצמו סמוך למסעדת 
¢ראש העיר¢ בתחנה המרכזית הישנה בת¢אÆ עשרים ושישה 

Æאנשים נפצעו

 Æסלומון בת¢א ßפיגוע במסעדת השווארמה ברח ≠ ±∑Æ¥Æ∞∂  •
Æתשעה אנשים נהרגו וכשישים אנשים נפצעו

•  ∂∞Æ∑Æ±≥ ≠ בעקבות הכרזת ¢קוד פיגיון¢ באזור ת¢א¨ נתפסה 
Æמחבלת מתאבדת

חקירות
• בשנת ∂∞∞≥ חלה ירידה של כ≠ •± בסך תיקי פÆא במחוז 

Æביחס לשנה הקודמת

• אחוז גילויים ≠ חלה עלייה של כ≠•¥ בכמות הגילויים בתיקי 
Æא  ביחס לאשתקדÆפ

• פשיעה חמורה ≠ חלה עלייה של •≤ לערך במעשי השוד¨ 

ונרשמה ירידה של כ≠ •μ± במקרי הרצחÆ בעבירות המין 

 Æ¥Æμ• ≠חלה גם כן ירידה של כ

• אלמ¢ב ≠ ביחס לשנת μ∞∞≥¨ חלה בשנת ∂∞∞≥ עלייה של 
 ÆתÆא ו≠אÆבתיקי פ μ• ≠כ

• סמים ≠ חלה ירידה ©•π® במספר תיקי הסחר בסמים ביחס 
לשנה הקודמתÆ כך גם בתיקי אחזקת סם לצריכה עצמית 

≠ ירידה של •≥Æ סה¢כ בתחום עבירות הסמים חלה ירידה 

Æ∂• ≠של כ

• תיקי רכוש ≠  במספר תיקי פÆא¨ שנפתחו בתחום עבירות 
הרכוש במהלך שנת ∂∞∞≥¨ חלה ירידה של כ≠ •Æμ≤¨ ביחס 

Æ≤∞∞μ למספרם בשנת

 

ימ¢ר

במהלך שנת ∂∞∞≥ טיפלה היחידה המרכזית של מחוז תל≠אביב 

Æבמספר רב של פרשיות מורכבות

• ניסיון רצח עבדאללה סוסה ≠  ב≠ ∂∞πÆ∂Æ התבצע מרדף 
אחר  רכבו של עבדאללה סוסה¨ אחיינו של עיזאת חמאד¨ 

ראש ארגון פשיעה ביפו¨ מלווה ביריÆ כתוצאה מכך נפגע 

סוסהÆ חקירה מאומצת של הימ¢ר הובילה לשני חשודים 

Æהם נעצרו והוגשו נגדם כתבי אישום Æבמעשה

• הפעלת סוכן בתחום הסמים ≠ בין החודשים מרץ ≠יולי 
∂∞∞≥ הופעל ע¢י ימ¢ר ת¢א סוכן כנגד סוחרי סמים באזור 

גוש דןÆ במהלך פעילותו הממושכת  נעצרו עשרים ושלושה 

חשודיםÆ עשרה מהם  הואשמו בניסיונות לייבא קוקאין¨ 

ונגזרו עליהם עונשי מאסר בין שנתיים לעשר שניםÆ שלושה≠

עשר חשודים נוספים הואשמו בעבירות סחר בסמיםÆ הם 

הורשעו¨ ונגזרו עליהם עונשי מאסר שנעו בין חמישה≠עשר 

 Æחודשים לחמישים חודשים
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מפלג ההונאה

• פרשת הונאת כרטיסי אשראי בינלאומיים ≠ חשדות של 
חברות האשראי לביצוע משיכות מבנקומטים¨ תוך שימוש 

בפרטי כרטיסי אשראי מזויפים¨ הובילו לחקירה סמויה 

 Æמשותפת של מפלג הונאה ת¢א עם חברות האשראי

החקירה הובילה לארבעה חשודים ישראלים ולשני נתינים 

זרים ©בולגרי וגרמני®Æ הם¨ עפ¢י החשד¨ התקינו מכשור 

אלקטרוני בבנקטים¨ ובאמצעותו שאבו נתונים¨ ויצרו כרטיסי 

אשראי מזויפים¨ ובאמצעותם משכו כספים רביםÆ חומר 

 Æהחקירה הועבר לפרקליטות ת¢א¨ להכנת כתבי אישום

Æהנתינים הזרים שוהים  במעצר עד תום ההליכים

• מרמה בקרקעות ≠ במסגרת הונאת ענק בקרקעות בהיקף 
 Æשל כ≠∞∞∞¨∞∞∞¨≥± דולר¨ נעצר סגן רשם המקרקעין בנתניה

עפ¢י החשד¨ הוא שיתף פעולה עם אחרים¨ ויחדיו איתרו 

קרקעות¨ שבעליהם נספו בשואה או שהינם נתינים זרים¨ 

ובמרמה העבירו את הקרקעות לצד שלישיÆ תמורת המידע¨ 

שסיפק סגן הרשם לשותפיו¨ על≠בסיס מאגרי הנתונים 

בטאבו נתניה¨ הוא קיבל שוחד כספי בסך של כ≠ ∞∞∞¨∞≥ 

דולר לכל עסקהÆ החשוד נעצר לשנים≠עשר יום¨ ושוחרר 

Æלאחר≠ מכן ע¢י בית≠המשפט למעצר בית

• פרשת מס הכנסה ≠ במהלך חודש אפריל ∂∞∞≥ הוגשה 
תלונה נגד רכז בכיר במשרד פקיד שומה דן ברשות למיסים¨ 

על שימוש במאגרי מידע שלא לצרכי תפקידוÆ בעקבות 

התלונה¨ נפתחה חקירה במפלג הונאה ת¢א¨ בסיוע ימ¢ר 

ת¢א ויחß ¢ברק¢Æ בחקירה התברר¨ כי חשוד בשם אמיר בן 

נאים תיווך בין הרכז ברשות המיסים¨ עובדת בביטוח הלאומי 

ועובד חבß בזק לבין חוקרים פרטיים וגורמים אחרים בהעברת 

מידע¨ ובו פרטים אישיים של אזרחיםÆ החשודים העיקריים 

Æנעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם

קהילה ומשמר אזרחי
מתנדבי המשמר האזרחי סייעו לכוחות הביטחון וההצלה 

במחוז תל≠אביב במהלך שנת ∂∞∞≥ באירועי סדר ציבורי רחבי 

Æההיקף ובעת פיגוע טירור

תזמורת משטרת ≠ ישראל בקרנבל החגים¨ יפו
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סך מצבת המתנדבים במחוז ≠ Æ±∞¨±≥π מתוכם¨ כ≠∞∞∏¨≥ 

מתנדבים ביחידות המיוחדותÆפרט לפעילות השוטפת של 

שוטרי אק¢מ ת¢א¨ בוצעו מספר פרויקטים ייחודיים במהלך 

שנת ∂∞∞≥ בשיתוף מתנדבים¨ ארגונים ומוסדות ציבור¨ במטרה 

לחזק את  הקשר עם הקהילה ©פרויקט מציל¢ה למניעת פשיעה 

ברחבי המחוז¨ המרכז לגישור באוניברסיטת ת¢א לשיפור 

השירות לאזרח ולהפחתת העומס ביחידות בכל הקשור ליישוב 

סכסוכים¨  הפעלת פרויקט  ¢אני והשוטר שלי¢  ב≠ ∑∂ גני חובה 

Æ®ברחבי המחוז ועוד

תנועה
בשנת ∂∞∞≥ נמשכה מגמת הירידה במספר תאונות≠הדרכים 

במחוז ת¢אÆ אירעו ∏≥≤¨¥ תאונות ©•∑ פחות בהשוואה לשנת 

Æ®≤∞∞μ גם במספר הנפגעים הכולל בתאונות≠הדרכים נרשמה 

 Æ®≤∞∞∂ נפגעים בשנת ∑¨¥≥μ©  ≤∞∞μ ירידה של •¥ ביחס לשנת

 Æ®≤∞∞∂ בשנת ∂μ© ירידה של •∂ נרשמה גם במספר ההרוגים

מספרם של הפצועים באורח קל ירד בכ≠•¥ ©∂μ∞¨∑ בשנת 

∂∞∞≥®Æ לעומת זאת¨ מספרם של הפצועים באורח קשה עלה 

בשנת ∂∞∞≥ בכ≠ •¥  לעומת השנה הקודמת ©∂±≤ פצועים 

Æ®≤∞∞∂ ≠ב

ארגון ופרויקטים
• שינוי ארגוני במרחב ירקון 

המשך ההיערכות להשלמת השינוי הארגוני במרחב≠ מעבר    

המטה לצפון העיר תל≠אביב ופתיחתן של שתי תחנות 

Æנוספות במרחב

• מוסדות חינוך ותחבורה ציבורית
Æאיחוד יחידות המוס¢ח והתח¢צ עם יחידות הסיור   

• רכבת קלה 
היערכות מקדימה לתחילת עבודות הקמת הרכבת    

Æהקלה

• שינוי ארגוני במרחב דן 
תחילת עבודת מטה לבחינת שינוי ארגוני במרחב דן ©מטה   

Æ®מרחב קלאסי ובו ארבע תחנות

עצרת לזיכרו של יצחק רבין ז¢ל

מעצר ראשי ארגון פשיעה ביפו
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מחוז ירושלים

π±
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מחוז ירושלים   

מחוז ירושלים¨ מרחביו ©ציון¨ מוריה¨ דוד® ותחנותיו ©בית שמש¨ הראל¨ שפט¨ שלם¨ עוז¨ גבעת 

זאב® נותן מענה לתחומי פשיעה¨ סדר ציבורי  וטירור ברחבי העיר¨ מחזק את הקשר עם הקהילה¨ 

 Æעושה למען שיפור השירות לתושבי ירושלים¨ למבקרים בה וליישובים האחרים שבתחומיו

מחוז ירושלים

בשנת ∂∞∞≥ פעל המחוז לביסוס פעילות יחידת המעברים 

ויחידת עוטף ירושלים¨ נמשכו הפעולות לשיפור סביבת העבודה 

של השוטרים¨ נעשה רבות להידוק הקשר שבין המשטרה 

לקהילה ובוצע תהליך ההטמעה של ערך שיפור השירות לכלל 

השוטרים והקצינים במחוזÆ כבכל שנה¨ התאפיינה ירושלים 

גם השנה בהקניית חופש פולחן דתי לכול¨ וחלק לא מבוטל 

מאירועי הסדר הציבורי בעיר היו בעניין זה ©חודש הרמדאן¨ חגי 

ישראל¨ שנה אזרחית חדשה®Æ מעצם היותה של ירושלים עיר 

על המשמר
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 Æבירה¨ נערכות בה הפגנות רבות בעד מדינות הממשלה ונגדה

הפגנות אלה חייבו היערכות משטרתית מיוחדתÆ זאת¨ בנוסף 

להיערכות כוחות המשטרה בעיר לקראת ביקוריהם של אישי 

ציבור מהארץ ומהעולםÆ בתחומי הפשיעה ניתן דגש רב בשנה 

זו ללחימה בעבירות הסמים ולמאבק בפשיעת הנוערÆ גם השנה 

דאג המחוז לשפר את הקשר שבין פיקוד המחוז למשפחות 

Æהשוטרים ולגמלאיו¨ ונערכו פעולות רווחה רבות

חקירות ומודיעין

פרשיות עיקריות

מעצר אנס ≠ במהלך חודש פברואר ∂∞∞≥ הוגשו תלונות על 

ביצוע מעשי אונס בשכונת ימין משהÆ בתאריך ∂∞Æ≥Æ≥≥¨ נעצר 

בעקבות מידע ©לאחר שזוהה על ידי מקור בקלסטרון®¨ תושב 

ראס ≠ אל≠ עמודÆ בחקירתו הודה בביצוע שישה מקרי אונס¨ 

Æניסיון אונס¨ תקיפה והתפרצויות לבתים בשכונת ימין משה

¢קוסם¢ ≠ ב≠∂∞Æ≤Æ∂± השתחרר ¢קוסם¢ מכלאו והקים קואליציה 

עם משפחות אבוטבול¨ ג‘רושי ¨אריש ואילוזÆ מנגד¨ חוזק 

הקשר בין ארגונו של איציק ברמוחה ויוסי מלכה ©¢החבורה 

הירושלמית¢® לבין משפחת אברג‘ילÆ ב≠ ∂∞Æ∞≤Æ∏≥ נתפסו 

 Æשלושה אקדחים¨ שהיו אמורים להגיע לחבורה הירושלמית

Æנעצרו חמישה מעורבים¨ ביניהם איציק בר≠מוחה ושמי דרי

חטיפת נשק ≠ בתאריך ∂∞Æ≥Æ≥≥ הותקף בעל נגרייה בעטרות 

 Æהם חטפו את נשקו וברחו מהמקום Æעל ≠ ידי שני בני מיעוטים

לאחר קבלת מידע מודיעיני מימ¢ר ירושלים¨ נעצרו תושב א≠ 

Æהשניים הודו במיוחס להם Æראם ותושב העיר העתיקה

הנחת מטען ברכבו של אלי אריש ≠ ב≠∂∞Æ¥Æ∑≥ נתפסו על חם 

שני ¢חיילים¢ של יוסי מלכה¨ בעת שהניחו מטען חבלה תקני¨ 

במשקל שני ק¢ג תחת רכבו של אלי ארישÆ בחיפוש נתפסו 

 Æמטען חבלה נוסף ואקדח עם משתיק קול

¢הארי פוטר¢ ≠ ב≠∂∞Æ¥Æ∑≥ נתפס תמ¢ק ¢עוזי¢ ושלושה משתיקי 

קול ברכבו של ¢חייל¢ של ¢קוסם¢¨ שאותם העביר מאנשיו של 

אסי אבוטבולÆ בעזרת תמ¢ק ה¢עוזי¢ הייתה כוונה לרצוח את 

האחים מלכהÆ ב≠∂∞ÆμÆ±≥ נערך מבצע משותף לימ¢ר ירושלים 

וליאחב¢ל¨ ובמהלכו נעצרו עשרה חברי שני ארגוני פשיעה 

©ארצי וירושלמי®¨ ביניהם ¢קוסם¢¨ אלי אריש¨ יהודה אריש¨ 

Æ¢ערן אלמוג¨ אסי אבוטבול ושלושה מ¢חייליו

רצח ליפז חמי≠ בתאריך ∂∞ÆμÆ≤ נמצאה גופתה של ליפז חמי 

בת π¨ על גרם מדרגות בשוק בבית≠ שמש¨ על ' ידי חמישה 

שוהים בלתי חוקיים מהכפר צוריףÆ על גופתה נראו סימני חניקה 

בעזרת חגורה¨ מיתר ושרוך נעלÆ בנתיחה שלאחר המוות עלה¨ 

כי הילדה מתה מחנק¨ ונאנסה קודם למותהÆ החשוד המרכזי¨ 

בחקירתו על≠ידי חוקרי מת¢מ¨ הודה ברצח הילדה¨ ואף שיחזר 

את המקרהÆ בנוסף¨ הודה ברציחתו של דוד בן חמו יומיים לפני 

רציחת הילדהÆ בבדיקת DÆNÆA¨ שנערכה בגופת הילדה¨ נמצאו 

שרידי DÆNÆA של החשודÆ החשוד טען בחקירתו¨ כי הוא אינו 

שפוי¨ אך בן משפחה¨ שאותר¨ טען¨ כי מסמכיו של החשוד¨ 

המעידים על אי שפיותו¨ מזויפים¨ וכי הוא ביצע רצח בירדן 

Æהחושד הודה במת¢מ ברצח בירדן Æונמלט לישראל

אמל¢ח ≠ בתאריך ∂∞Æ∑Æ∂≥ נעצרו ארבעה חשודים ©מארגון 

הפשע של הררי® בעקבות מידע מודיעיני בכניסה לעיר¨ 

 Æמקור אחד מהם היה בהתפרצות Æכשברשותם שני אקדחים

על≠ פי המידע¨ האקדחים אמורים היו לשמש לרצח¨ במסגרת 

סכסוך כנופיות¨ שאינן נמצאות בתחומי ירושליםÆ בחקירתם 

הכחישו החשודים כל קשר לכלי≠הנשק¨ אך אחד מהם קשר 

Æכל העצורים נעצרוÆבעדותו את האחרים

יבוא סמים מדרום אמריקה ≠ בימ¢ר ירושלים התנהלה 

פרשייה¨ העוסקת ביבוא מתוכנן של סמים מדרום אמריקה 

ע¢י דוד שוסטר¨ תושב בית שמשÆ דוד שוסטר חזר ארצה לפני 

כשנה¨ לאחר ריצוי עונש מאסר בארגנטינה¨ בגין נסיון הברחת 

עשרה ק¢ג קוקאין ©פרשיית ¢מירוץ שליחים¢®Æ מאז חזרתו ארצה 

הוא עוסק ביבוא סמיםÆ התברר¨ כי דוד שוסטר מנהל קשרים 

עם בדוקאים¨ המוכרים מפרשיית ¢מירוץ שליחים¢¨ בעיקר 

Æעם מיכאל מיכאלשווילי¨ המרצה עונש מאסר בארגנטינה

בתאריך ∂∞ÆμÆ∂± נתפס דוד שוסטר¨ כשבמזוודתו כ≠ Æμ≥ ק¢ג 

Æקוקאין טהור
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מחוז ירושלים   

הפעלת סוכן≠ בתאריך ∂∞μÆ±≤Æ נחשף סוכן סמוי ¨עו¢ד 

במקצועו¨ שהביא להפללתם של שניים≠עשר חשודים בעבירות 

 Æאחד מן החשודים הנו שוטר מג¢ב Æהונאה ושחיתות ציבורית

נעצרו פקידים בכירים ממנהל מקרקעי ישראל¨ מעיריית 

ירושלים¨ ממשרד האפוטרופוס הכללי וממע¢צ¨ אדריכלים 

Æופעיל ברשות הפלסטינית

¢מה בוער¢ ≠ בימ¢ר ירושלים¨ בשיתוף מע¢מ חיפה¨ התנהלה 

מחודש מרץ ∂∞∞≥ פרשייה¨ שעיקרה טיפול בארגון כלכלי¨ 

שעוסק במהילת דלקים¨ הוצאת חשבוניות פיקטיביות¨ זיוף 

ושוחדÆ בחודש אוקטובר¨ בתום פעילות סמויה¨ שהובלה על≠ 

ידי המחלק הכלכלי¨ ונמשכה שמונה חודשים¨ נעצרו שבעה 

חשודים עיקריים¨ ונחקר חמישים נוספים ©נהגים¨ ספקים 

ועובדי מדינה®Æ פעילותו של המחלק הכלכלי במהלך הפרשייה 

כללה גיוס עד מדינה והפעלתו¨ ניהול שיתוף הפעולה עם 

הרשויות השונות ©מנהל הדלק¨ מע¢מ חיפה והטכניון®¨ איסוף 

הראיות ותיעודןÆ החקירה נמצאת כיום בשלבי סיום¨ וחומריה 

הועברו לפרקליטות¨ לשם בחינת הראיות¨ והכנת כתבי אישום 

נגד המעורבים¨ על ≠פי חוק איסור הלבנת הוןÆ הפעילות בנושא 

החילוט מול הפרקליטות נמשכתÆ נמשך גם הקשר עם עד 

Æהמדינה

הונאה ≠ עמותת ¢קרן אור¢ ≠ בחקירת מפלג ההונאה נאספו 

ראיות נגד מנכ¢ל העמותה ¢קרן אור¢¨ שהעלים Æμ≤ מיליון שקל 

מכספי העמותה¨ המיועדים לטיפול בילדים עיווריםÆ בחקירתו 

Æסיפר החשוד¨ כי הוא השתמש בכספים אלו להימורים

שומרים על הסדרÆ סיור בעיר העתיקה
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מבצעים

סדר ציבורי ופעילות טירור

במהלך השנה טופלו ע¢י ניידות המחוז כ≠ ±∞∂¨≤μ± אירועי 

סיורÆ בעיר התקיימו ∂∏∂ הפגנות¨ תהלוכות ומשמרות מחאה¨ 

Æביקורים של אישי ציבור מרחבי העולם π∑ ונערכו

בנוסף¨ נערכו π¥±¨∂∂ ביקורות בתחנות אוטובוסים ובמקומות 

הומי קהל¨ ובוצעו פעולות מניעה וסיכול ע¢י הימ¢ר וע¢י 

Æהיחידות מרחביות

ימ¢ר
יחידת נוער חשיפה ≠ נפתחו ≤∏± תיקי סחר בסמים ©עלייה של 

•π לעומת השנה הקודמת®¨ ונפתחו ∏∏≤ תיקים על אחזקת 

 Æ®±∏• תיקים בשנה החולפת≠ עלייה של ≥≤π סמים ©לעומת

פוצחו ∞¥ יעדי מודיעין ©לעומת ∂≥ בשנה החולפת≠ עלייה של 

Æוהופעלו שלושה סוכנים ®μ¥•

יחידת הבילוש ≠ בלשי היחידה פשטו על ±± בתי בושת ועל ∏≤ 

בתי קזינוÆ ערך הרכוש שנתפס הוא כעשרים מיליון שקל ©מפלג 

Æ®הבילוש הביא לחשיפת עבירות רכוש ועבירות הימורים

תפילה המונית בכותל המערבי



π∂

מחוז ירושלים   

תנועה
נרשמה ירידה של •± במספר תאונות הדרכים ©∞¥μ¨± תאונות≠

דרכים לעומת ±∂μ¨± תאונות אשתקד®Æבתאונות אלו נהרגו 

μ≥ אזרחיםÆ כתוצאה מליקויים מכניים הורדו מהכביש ∞∏∏¨≤ 

כלי≠רכב¨ ובוצעו ±∂∂ פסילות מנהלתיותÆ נתפסו ∂μμ נהגים 

שנהגו בשכרות¨ לעומת π≤± נהגים בשנת μ∞∞≥ ©עלייה של 

Æ®≥∞∞•

שירות לציבור
במהלך שנת ∂∞∞≥ התקיימו הדרכות וסדנאות לקצינים 

ולשוטרים בתחום שיפור השירות לציבורÆ בוצעו ≤μ בקרות 

לקוח סמוי במרכזי השירות לאזרח¨ ביחידות הסיור ובמוקד 

 Æוהונעו תהליכים מחוזיים לשיפור השירות ±∞∞

בוצעו תחקירי תלונות בתחום השירות לציבור¨ והם הופצו 

Æלכלל השוטרים

ציון המחוז בסקר שביעות הרצון הארצי עלה מציון ±∂Æ≤ לציון 

¥∑Æ≥Æ מחוז ירושלים הגיע למקום הראשון מבין כלל המחוזות¨ 

Æ≤∞∞∂ ברבעון הרביעי של

קהילה ומשמר אזרחי
יחידת אק¢מ מחוזית והיחידות המרחביות פעלו גם בשנה זו 

לגיוס מתנדבים נוספים ליחידות המשא¢ז הקלאסי וליחידות 

המיוחדותÆ בסה¢כ הופעלו השנה כ≠ ∞≥±¨μ∞± מתנדבים ©בכל 

 Æמצבת המתנדבים Æיממה מופעלים בממוצע כ≠ ∏∏≥ מתנדבים

עמדה על כ≠ ∞∂∏¨μ אישÆ השנה הורחבו גם היחידות המיוחדות¨ 

Æוהן לקחו חלק בכל הפעילות המבצעית במחוז
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מחוז שומרון ויהודה
ש¢י

π∑



π∏

מחוז שומרון ויהודה   

ובמרכזם  במדינה¨  שהתרחשו  מורכבים¨  מאירועים  הושפעה   ≤∞∞∂ בשנת  ש¢י  מחוז  פעילות 

המוכנות  העלאת  על  דגש  ניתן  העשייה  תחומי  ובשאר  זו  בפעילות   Æהשנייה לבנון  מלחמת 

והן בציודםÆ במקביל¨ נמשכה ההיערכות לפיגועי  המבצעית של שוטרי המחוז הן בהכשרתם 

Æטירור¨ לרעידת האדמה¨ להתמודדות עם הפרות סדר ועם פשיעה

מחוז שומרון ויהודה

מבצעים מיוחדים
¢פינוי מאחזים¢ ≠ פינוי עמונה¨ השוק הסיטונאי ובית   •

Æשפירא

היערכות מחוז ש¢י לבחירות ברשות   ≠ ¢חורף לבן¢   •
Æהפלסטינית

I¢ ≠ היערכות לאירועי ארגוני השמאל  ÆS ÆM ¢אירועי   •
Æהבינלאומיים ליד גדר ההפרדה

¢מגהץ ∞≤¢ ≠ ריכוז עבודת המטה להיערכות מחוז ש¢י ליום   •
Æהאדמה

¢מועד ∂∞∞≥¢ ≠ שמירת הסדר הציבורי לקראת מערכת   •
Æהבחירות לכנסת ובמהלכן

¢דרך עפר¢ ≠ טיפול במסיעי שב¢ח¨ הקצאת יס¢מ ואת¢ן   •
Æלפעילות בנושא¨ פיקוח ובקרה

 Æשומר הלילה¢ ≠ פעילות במוקדי הבילוי¢  •
¢חוזק הטרפז¢ ≠ בניית גדר סביב בית שרבאתי באזור הישוב   •

Æהיהודי בחברון

•  תחנות דלק פיראטיות ≠ סגירת שתים≠עשרה תחנות דלק 
פיראטיות בבעלות פלסטינית בשטחי C ©בתחום גזרת תחנת 

 Æ®בנימין

¢עץ הדעת¢ ≠ סגירת פעילות הגדוד העברי בישוב תפוח   •
Æעל≠פי צו אלוף

Æתם ונשלם¢≠העברת אחריות כלא עופר מצה¢ל לשב¢ס¢  •
¢חילוף חומרים¢ ≠ מבצע כנגד העברת כספים לארגוני   •

טירור ותשתיות טירור ביהודה ובשומרון בשיתוף השב¢כ¨ 

 Æצה¢ל¨ מנהל אזרחי ומחוז ש¢י

Æ חגים ≠ היערכות מחוז ש¢י בחגי ישראל   •
¢שינוי כיוון¢ ≠ היערכות מחוז ש¢י בעקבות מלחמת לבנון   •

Æהשנייה

רמדאן ≠ היערכות מחוז ש¢י לאירועי הרמדאן ©דגש על   •
תפילות במערת המכפלה ותגבור מחוז ירושלים בתפילות 

Æ®יום השישי בהר הבית

¢צעד מדוד ∂¢ ≠ היערכות מחוז ש¢י לקראת יום השנה   •
Æ≤∞∞∞ לאירועי אוקטובר

¢כל צבעי הקשת¢ ≠ היערכות להפגנות בישובים של חרדים   •
בתחומי יהודה ושומרון¨ ותגבור מחוז ירושלים בהיערכות 

Æהמבצעית לקראת מצעד הגאווה

¢דרך חיים¢ ≠ מבצע מחוזי לאכיפת חוקי תנועה ברחבי   •
Æ®יהודה ושומרון ©שמונה מבצעים במהלך השנה

¢מרכבות הפלדה¢ ≠ המבצע נערך בשיתוף יחידות המחוז¨   •
 Æמג¢ב¨ צה¢ל¨ חברת חשמל ובזק כנגד גנבי מתכות

מבצע חיפושים אחר בני סלע ≠ היערכות המחוז יחד עם   •
כל יחידות המשטרה למבצע החיפושים אחר האסיר הנמלט 

Æבני סלע

¢בלימת חירום¢ ≠ מבצע ארצי ©בהובלת יחידת אתג¢ר®   •
לצמצום תופעת גניבת כלי≠ רכב מהארץ לשטחי יהודה 

ושומרון¨ ואיוש מחסומי קו תפר ©ביתר עלית ומחסום 

Æ®חיזמא

אירועים חריגים
מרחב חברון

∂∞Æ≤Æ∏≥ ≠ פיגוע דקירה ≠ פלסטיני דקר שני ישראלים בתחנת 

הסעה בצומת גוש עציוןØ אחד מהם נפצע באורח בינוני 

 Æהמחבל נורה ונפצע קשה Æעד קשה והשנייה באורח קל

∂∞Æ∂Æ∑ ≠ ניסיון לרצח על רקע לאומני ≠ זוג ישראלים¨ 

נערים  עין¨ הותקפו על≠ידי  לישוב בת  שטיילו סמוך 

Æהגבר נפצע באורח בינוני וחברתו באורח קל Æפלסטינים



ππ

משטרת≠ישראל  º  דין וחשבון שנתי ∂∞∞≥

www.police.gov.il

≤∞∞∂

∂∞Æ±≤Æ± ≠ ניסיון פיגוע ≠ תושב חברון הגיע לעמדה במערת 

ולאחר מכן רץ לעבר  גז¨  ניסה לפוצץ בלון  המכפלה¨ 

Æהוא נורה על≠ידם ונהרג Æשוטרי מג¢ב ¨וניסה לדקור אותם

מרחב שומרון

∂∞Æ≥Æ± ≠ רצח ≠ רצח של תושב מגדלים בתוך תחנת הדלק 

מגדליםÆ נעצר פועל תושב קוצרה¨ שהיה במקוםÆ המשך 

Æהטיפול הועבר לשב¢כ

∂∞Æ≥Æ±≤ ≠ פיגוע התאבדות ≠ מחבל מתאבד עלה לטרמפ 

בכניסה לקדומים עם ישראליים תושבי קדומים¨ כשהוא 

מחופש לחרדי¨ והתפוצץ בכניסה לישובÆ ארבעה מהנוסעים 

Æברכב נהרגו

∂∞Æ∂Æ±± חטיפת זרים ≠ אזרח ארה¢ב נכנס לעיר שכם¨ ונחטף 

על≠ידי חמוש פלסטיניÆ הוא שוחרר בהתערבות ממת¢ש ש¢י 

Æושגרירות ארה¢ב

∂∞μÆ∑Æ ≠ חטיפת נערות ≠ נערה¨ שעמדה יחד עם חברתה 

בטרמפיאדת רחלים¨ נחטפה על≠ידי פלסטיני¨ ושוחררה על≠

Æידי כוח צה¢ל¨ בעת שהרכב עמד בתור לבדיקה בטחונית

∂∞μÆ∑Æ ≠ תפיסת מחבל ≠ מחבל¨ שנסע במונית בכביש μ לברקן¨ 

 Æנתפס כשעל גופו מטען חבלה במשקל חמישה ק¢ג

מרחב בנימין

∂∞ÆμÆ¥± ≠ פיצוץ מטען בצומת שילה ≠ תושב שבות רחל נפצע 

Æקל

∂∞Æ∂Æ∑≥ ≠ הוצאת גופה ≠ גופתו של חטוף ישראלי הובאה מתוך 

Æלßרמאללה בשיתוף צה

∂∞Æ∏Æ∑± ≠ ניסיון דריסת שוטר ≠ בציר רמה קלנדיה בוצע 

Æהחשוד נעצר¨ השוטר נפצע קל Æניסיון לדריסת שוטר

תחנת מעלה אדומים

∂∞Æ±Æ∏ ≠ שבל¢ר ≠ בעקבות עבודת מודיעין ממושכת נערך 

חיפוש ב¢משחטת¢ כלי≠ רכב בעזריהÆ נעצרו שני חשודיםÆבעל 

Æהמשחטה הודה בעשרות מקרים של פירוק כלי≠ רכב גנובים

∂∞Æ±∞Æ∂ ≠ הברחות אמל¢ח וסמים ≠ שני חשודים נעצרו באזור 

ים≠המלח¨ במהלך פעילות צה¢ל והמשטרהÆ בחקירתם הודו 

בהברחת הירואין ואמל¢חÆ ברשותם נתפסו Æμ∑± ק¢ג הירואין¨ 

 Æניקובßאקדח ושני רובי קלצ

Æהחשודים נעצרו עד תום הליכים Æהחקירה הועברה לימ¢ר ש¢י

צעצועים מסוכניםÆ תפיסת נפצים וזיקוקיםפעילות מצבעיתÆ התאמה למציאות הבטחונית



±∞∞

מחוז שומרון ויהודה   

תנועה
בשנת ∂∞∞≥ אירעו ברחבי מחוז ש¢י ∞π¥ תאונות≠דרכים ©ירידה 

של •≤Æ∂ לעומת אשתקד®Æ בין תאונות≠ הדרכים ≠ ∂≥ תאונות 

קטלניות ©עלייה של •∏Æ≤≥ לעומת אשתקד®¨ ππ תאונות קשות 

©ירידה של •∏Æ¥ לעומת אשתקד® ו≠ μ∂≤ תאונות קלות ©ירידה 

Æ®לעומת אשתקד ∏Æ≥• של

ממת¢ש
ניתן סיוע לכ≠ ∞∞∞¨≤± תושבים פלסטינאים¨ טופלו ∞∞∞¨≤± 

 ±≤¨∞∞∞ ו≠  בקשת תושבים להסרת מניעה משטרתית 

 Æמפגשים עם המש¢פ ≤μ∞≠התקיימו כ Æבקשות של עו¢ד

זומנו כ≠∞∞¥¨± תושבים לחקירה ולבתי≠ משפטÆ בשנת 

•∂ בסך כל הפעילות¨ למרות  ∂∞∞≥ נרשמה עלייה של 

Æ ≤∞∞∂ עליית ממשלת חמא¢ס וההאטה בפעילות בתחילת

קהילה ומשמר אזרחי
ברחבי המחוז פועלים ∏∞≥¨± מתנדבי משא¢זÆ במהלך שנת 

∂∞∞≥ נערכו עשרים ותשעה ימי קהילה≠משטרה ©במרחב 

שומרון ≠ ∏¨ במרחב חברון ≠ ∑¨ במרחב בנימין ≠ ∞± ובתחנת 

מעלה אדומים≠ ¥ ®
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מחוז דרום

±∞±
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מחוז דרום   

בשנת ∂∞∞≥ התבצעו במחוז דרום שינויים ארגוניים¨ והונחלו 

שיטות עבודה לשיפור השירות לאזרח ולהעלאת תחושת 

Æהביטחון שלו

ארגון מחדש
גזרת המחוז חולקה ל≠ ¥μ גזרות משנה¨ ולכל אחת מהן 

מונה מפקד בדרגת קצין ©נוסף על תפקידו®Æ עליו ללמוד את 

השטח שבאחריותו¨ למפות את תופעות הפשיעה שבו¨ ולמצוא 

פתרונות יצירתיים¨ שייושמו בעזרת כלל גורמי התחנה¨ המרחב 

והמחוזÆ אחת לתקופה מציג הקצין האחראי את תוצאות 

העבודה בפני מפקדיוÆמאז החל המחוז לעבוד עפ¢י שיטה זו¨ 

Æנרשמה ירידה משמעותית בפשיעה

שירותי  ומעניק  מדינת≠ישראל¨  של  הגיאוגרפי  משטחה  שלישים  כשני  על  חולש  דרום  מחוז 

משטרה לכמיליון אזרחים המתגוררים בו¨ מתוכם כמאה וחמישים אלף בדוויםÆ למחוז כ≠ ∞¥¥ 

Æק¢מ גבול עם מצרים ועם ירדן¨ גבולות ימיים¨ מעברי גבול עם רצועת עזה ונמלי תעופה

מחוז דרום

במסגרת רה≠ארגון שנערך במחוז¨ חולק ימ¢ר דרום לשני ימ¢רים 

מרחבים ©לכיש ונגב®¨ העוסקים בפעילויות מודיעין¨ חקירות 

Æובמבצעים מיוחדים

כבר בשנת ∂∞∞≥ הורגשה עשייה רבה בימ¢רים¨שפעלו כנגד 

כנופיות¨כנגד משפחות פשע¨ ופיענחו מקרי רצח ופרשיות 

Æסבוכות

מבצעים
הקמת יחידת פרשים מחוזית

באוגוסט ∂∞∞≥ נחנכה יחידת פרשים מחוזית¨ המונה עשרה 

פרשים שוטרי קבעÆ היחידה הוקמה בסיוע אג¢מ מטא¢ר ¨ 

במטרה לסייע ליחידות המחוז השונות בפעילות מקצועית 

הדרום החםÆ נפילת טיל קאסם
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בהפרות סדר¨ בהתקהלויות לא חוקיות ובנוכחות במקומות 

Æ®הומי קהל ©חופי רחצה¨משחקי כדורגל ופסטיבלים

תרגיל ¢הרי אופיר¢ 

מאות שוטרים הוטסו לעיר אילת¨ לתרגיל משולב¨ שבו לקחו 

חלק משטרת≠ישראל¨ צה¢ל¨ כב¢א ומד¢אÆ פיגוע הטירור 

באילת¨ שאירע בתחילת שנת ∑∞∞≥¨ המחיש את הצורך 

Æבהכנות מסוג זה

חקירות ומודיעין
הקמת יחידות מיוחדות 

לאור התגברות תופעת סחיטת דמי החסות והימנעותם של 

אחד  בכל  סד¢ח  צוות  הוקם  למשטרה¨  מלדווח  הנפגעים 

הנמצאים  מודיעין¨  ואנשי  בלשים  צוות  בכל   Æמהמרחבים

במטרה  באזור¨  העסקים  בעלי  עם  קשר  ויוצרים  בשטח¨ 

לחזק את אמונם במשטרה ולהביאם לדיווח בזמן אמתÆ מאז 

ברמת  משמעותית  עליה  ניכרת  אלה¨  יחידות  לפעול  החלו 

Æשיתוף הפעולה של בעלי העסקים עם המשטרה

סיכום נתוני הפשיעה 

ברוב נתוני הפשיעה במחוז דרום נרשמה ירידה משמעותית 

Æ®במספר תיקי החקירה שנפתחו ©פ¢א וא¢ת ∏Æ¥• ירידה של

Æבעבירות הרכוש ±¥Æ∂• ירידה של  •
 Æבעבירות השוד ±πÆ∑• ירידה של  •

ירידה של •Æμ∞≥ בעבירות רכוש על≠ פי החלוקה הבאה ∫  •
Æ≤πÆ¥• ≠ התפרצויות לרכב  

Æ±πÆπ• ≠ גניבות רכב  
Æ±∑• ≠ התפרצויות לעסק  

Æ±≤Æ∑• ≠ התפרצויות לדירה  

אירועים ופרשיות 

¢עוף החול ≥ ¢ ≠ במהלך השנה הופעלו במרחבים אחד≠ עשר 

סוכנים סמויים ©שישה שוטרים וחמישה עבריינים®¨ שהוכשרו 

לתפקידם ע¢י מפעילי הסוכניםÆהופללו בבת אחת ¥≤± עברייני 

Æסמים¨סוחרים ברכוש גנוב ונותני שוחד

הקשר הצרפתי ≠ במהלך חודש אפריל ∂∞∞≥ דווח ע¢י המכס 

על תפיסת שתי חבילות חשודות¨ המכילות המחאות נוסעים 

בסכום של ≤Æ≥ מיליון דולרÆ חקירת הפרשה הוטלה על יחידת 

הונאה דרום בשיתוף ימ¢ר לכישÆ במהלך החקירה נעצרו שני 

אחים¨עולים חדשים מצרפת¨ תושבי אשדודÆ בחקירה התברר¨ 

כי מדובר בהונאה בינלאומית של הלבנת הון שהסתכמה בכ≠ ∑≥ 

מיליון יורוÆ בוצעו שני חיקורי דין עבור משטרת צרפת¨ ובסיומם 

Æנעצרו שני האחים ואזרח ישראלי נוסף

עץ חלול ≠ במהלך השנה התקבלו ברחבי המחוז תלונות רבות 

מאזרחים¨ אשר לטענתם שילמו כספים לחברות שונות עבור 

בניית צימרים¨ בלי שקיבלו על כך כל תמורהÆ בבדיקת התלונה 

ביחידת הונאה דרום התברר¨ כי ¢הוקמו¢ על≠ידי אדם אחד 

Æחמש≠עשרה חברות פיקטיביות

סכום המרמה היה כ≠ ±Æ± מיליון שקלÆ חקירת הפרשה נוהלה 

בשיתוף מע¢מ ומס≠הכנסה¨ ובסיומה נעצר החשוד עד לתום 

Æההליכים נגדו

פיענוח רצח לאה זגוריה ז¢ל ≠ בתאריך ∂∞ÆπÆ±± דווח על 

היעדרותה של לאה זגוריה ז¢לÆ לאחר חיפושים נמצאה גופתה 

בדירה¨ אשר השכירה לאחרÆ מהחקירה התברר¨ כי בדירה 

 Æהם נמלטו מהדירה Æהתגוררו בני≠זוג¨ שעלו מחבר העמים

לאחר חודש של חיפושים נרחבים אחריהם¨ הם נתפסו בתל≠ 

אביבÆ החשוד¨ ולד עזר¨ הודה בביצוע הרצח בחניקה¨ וטען¨ 

כי הרקע לכך הוא חוב כספי למנוחהÆ הוגש נגדו כתב אישום 

בגין רצח¨ ונגד בת≠ זוגתו הוגש כתב אישום בגין סיוע לאחר 

Æהרצח

ייבוא סם מהולנד ≠ בתאריך ∂∞μÆμÆ התקבל דיווח ממכס הולנד 

על איתור חבילה¨ שבה מוסלקים כחמישה קילוגרמים של 

כדורי אקסטזי¨ העושה את דרכם מהולנד לעיר אשדודÆ בתאריך 

∂∞ÆμÆ≥≥ הגיע החשוד¨ אושרי חדד¨ לבית הדואר¨ כדי לקבל 

את החבילהÆ במעקב אחריו התברר¨ כי העביר את החבילה 

לחשודים אחרים¨ ואלה העבירו את הסמים לאלי לחיאני¨ תושב 

קריית≠גתÆ נעצרו חמישה חשודים ברשת ייבוא הסמים¨ ובסיום 

Æחקירתם הוגשו נגדם כתבי אישום



±∞¥

מחוז דרום   

פיענוח רצח מיקה טגפו דבב ז¢ל ≠ בתאריך ∂∞Æ¥Æ≥≥ נמצאה 

גופתה החרוכה של מיקה טגפו ז¢ל¨ תושבת קריית≠ גת¨ בת 

∂±¨ בחצר בית נטוש ליד הישוב רהט¨ כשעלייה סימני אלימות 

 Æלאחר חקירת ימ¢ר נגב נעצרו שני חשודים תושבי רהט Æקשה

Æהוגשו נגדם כתבי אישום

פיענוח רצח באסם אלטורי ≠ בתאריך ∂∞Æ±±Æ≤ התקבלה 

הודעה על היעדרות ילד מבית הוריו ברהט¨ בתום יממה של 

חיפושים נמצאה גופתו בתוך פח אשפהÆ לאחר חקירה של 

ימ¢ר נגב נעצרה אמו החורגת של הקטין כחשודה במעשה¨ 

Æוהוגש נגדה כתב אישום

פרויקטים יחודיים בתחום הנוער

פרויקט ¢קדימה¢ ' שינוי המסר המועבר מרשויות החוק אל 

בני≠ הנוערÆ בתיאום עם הנחקר ועם הוריו מועברים פרטיו 

למנהל בית≠ ספרו¨ ונבנית עבורו תכנית טיפול ומעקבÆ בסופה¨ 

 Æניתן להמליץ למשטרה על סגירת התיק

¢עיר ללא אלימות¢ ≠ הפרויקט יושם בהצלחה בעיר אילת¨ 

 Æוהביא לירידת הפשיעה בקרב בני≠ הנוער

עיקרו ≠ הגברת אכיפת החוק וההתמודדות עם האלימות בבתי≠ 

הספר ובגנים¨ הקניית כלים לתגובה אפקטיבית של אנשי 

המקצועÆ בעקבות הצלחת הפרויקט הוחלט ליישמו בשנת 

Æבעשר ערים נוספות ברחבי הארץ ≤∞∞∑

מג¢ב
הקמת מפקדות משימתיות

במרחב נגב ובמרחב לכיש הוקמו שתי מפקדות משימתיות 

 Æלטיפול בפשיעה הכפרית ובפשיעה החקלאית

במתכונתן החדשה הצליחו המפקדות לרכז סד¢כ גדול של 

את  ולשפר  בבעיה  לטפל  במטרה  פשיעה¨  באזורי  לוחמים 

Æתחושת הביטחון לאזרחים ביישובים שבפריפריה

הכפרית¨  הפשיעה  לצמצום  משמעותי  באופן  תרם  השינוי 

Æלהרחבת השותפויות ולפעילות משותפת עם גופים נוספים

מבצע ¢מרכבות הפלדה¢Æ גניבת מתכותיום הצדעה לכוחות הביטחון באשדוד
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≤∞∞∂

משמר≠הגבול

±∞μ

מג¢ב



±∞∂

משמר הגבול    

מבצעים 
אירועים בולטים

יום האדמה ©מגה¢ץ π≥® ¨ חגי ניסן¨יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראלØיום העצמאות ¨יום ירושלים ¨ שבועות ¨ מלחמת לבנון 

 ¨¢μ השנייה¨ פתיחת שנת הלימודים¨ חגי תשרי¨ ¢צעד מדוד

Æרמאדן

במרכזי  בעיקר  שפשטו  והאלימות¨  הפשיעה  למיגור  מוגברת  בפעילות  התאפיינה   ≤∞∞∂ שנת 

חזית  נפתחה   ≤∞∞∂ יולי  בחודש   Æובמחבלים בטירור  נלאית  הבלתי  ללוחמה  במקביל  הערים¨ 

לחימה בגבול הצפוןÆ משמר≠הגבול נתן מענה מבצעי רחב היקף למגזר הכפרי ולמגזר החקלאי¨ 

Æועמד בכלל האתגרים שהוצבו לפניו

משמר≠הגבול

תחומי הפעילות המבצעית

מיגון ואבטחת יחידות מג¢ב¨ הצטיידות יחידות מג“ב בצל¢מ 

עפ¢י תקני היחידות והצרכים המבצעיים¨ביצוע תרגילים¨ ביצוע 

ביקורות ובקרות ביחידות ©מתוכננות ופתע®¨ ריכוז הפקת לקחים 

מתחקירים והטמעת תרבות התחקיר¨ תגבורים ©בה“ד בסא“ר®¨ 

Æעדכון פקודות ונהלים מג“ב

תחת הסוואהÆ לוחם  ביחידת מתיל¢ן



±∞∑
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≤∞∞∂
תרגילים שבוצעו

הגנת הבסיס ≠ ±∏∏¨≥  •
≤¨μ∏∞ ' יציאה מהירה  •

כיבוי אש ≠ ∏∂≤¨±  •
מחסומים ≠ ∞≤≤  •

היתקלות מרכב ≠ ∑¥¥  •
פיזור הפגנות ≠ ∏∏≤   •

פעילות כנגד שב¢ח

ב≠∂∞∞≥ אותרו μ≤¨∏≤π± שוהים בלתי חוקיים ו≠ ∑±≥¨≥ מוגבלי   •
Æשב¢חים ±μ¨≥ππ נחקרו Æכניסה

Æהוחזרו מעבר לקו ±≥∑¨¥≥∞  •
 Æמלינים π≥ ≠מסיעים ו ≤¨∏±π ¨נעצרו ≥∑±¨± מעסיקים  •

בה¢ד מג¢ב
Æ®חניכים ±¨±π±© טירונים ≠ ≤ מחזורים  •

Æ®סמלים ≠ ∂ קורסים © ∏∂± חניכים  •
Æ®קצינים ומפקדי יחידות ≠ ∑ קורסים ©±±± חניכים  •

Æ®חניכים ≤∏μ© בט¢פ ≠ ≤± קורסים  •
Æ®מקצועות ≠ ±≤ קורסים ©∞¥≤ חניכים  •

Æ®חניכים ∂μ≤© השתלמויות שונות ≤π השתלמויות ≠ בוצעו  •
אימונים מרוכזים ליחידות מיוחדות בבה¢ד ©ימ¢ס¨ ימ¢ג¨   •

Æ®חניכים ¥∏μ© סמ¢ג¨ יס¢מ® ±≥≠ מחזורים

Æ®אימונים מרוכזים לפלוגות ©±∂±¨≥ חניכים ≥μ בוצעו  •
Æמיונים לקורסיםØבוצעו ¥≥ מחזורי גיבושים  •

∂≤π¨≤ חניכים ©מפקדות  אימוני הפס¢ד ≠ השתתפו   •
משימתיות Ø לבנות הפס¢ד® ו≠ ∂∑μ¨≤ חניכים לבניין הכוח 

בכלל משטרת≠ישראלÆ בנוסף¨ השתתפו ≥π¥¨≥ חניכים לבנין 

Æהכוח≠ מג¢ב

חקירות ומודיעין
שנת ∂∞∞≥ התאפיינה בגניבות בקר וצאןÆ חוקרי מג¢ב דרום 

לקחו חלק משמעותי בתחום זה ואף הביאו למעצרים רבים¨ 

בהפעילם אמצעי חקירה מתקדמים ואמצעים טכנולוגיים 

Æשונים

מבצעים בולטים

מבצע סוגר חשבון ≠ במבצע זה נלכד בכיר עברייני הרכוש    •
Æבגזרה עוואד אל מסרי¨ לאחר מאמץ מודיעיני ממושך

פרשיית שחיטת בקר בשטחי מרעה ≠ לאחר מאמץ חקירתי   •
 Æנעצר חשוד בביצוע שחיטות בקר בשטחי קיבוץ בית ניר

Æעם מעצרו נפסקה התופעה בגזרה זו Æהוא הודה במעשה

•  פרשיית להב משונן ≠ לאחר פעילות מודיעינית מאומצת 
על כוונות חשודים לסחור במקלעים בישוב רהט¨ נעצרו 

שני חשודים¨ ונתפסו שני מקלעים תוצרת רוסיה ותחמושת 

Æרבה

תפיסת מכולות ורכוש רב ≠ התקבל מידע על מחסן¨ שבו   •
ציוד רב¨ הכולל נגררות¨ מכולות¨ מלגזות ורכוש אחר¨ שנגנב 

 Æהרכוש זוהה ע¢י בעליו Æנעצרו שני חשודים Æמנמל אשדוד

מערך החינוך 
יום אימון ערכי ≠ חינוכי ≠ אחת לחודש בכל יחידה בהנחיית 

מפקד היחידה

סדרות חינוך במצודת כ¢ח ≠ התקיימו ≤∂ סדרות עצמאיות 

Æבשיתוף בית יגאל אלון

הכנת סגל לקראת סדרת חינוך ≠ לקראת כל סדרת חינוך 

 Æהתקיים יום הכנת סגל

ערב דימוי ומיתוג מג¢ב ≠ התקיים בכל סדרת חינוך¨ והדגיש 

גם הן בלוחמותÆ טירוניות מג¢ב בתרגיל



±∞∏

משמר הגבול    

את אחריותו של כל לוחם לדימויים של הפלוגה ושל החייל 

Æעצמו

הטמעת ערכי הדמוקרטיה והסובלנות ≠ לפיקוד הבכיר במג¢ב¨ 

Æלחניכי קורס מ¢כים¨ לצוערי קורס קצינים ולמ¢פים

יום מנהיגות בטבע ≠ התקיים במחצית הראשונה של השנה 

Æלכל ספ¢כ מרחבי

 Æימי עיון ב¢יד ושם¢ ≠ לרוב הספ¢כים המרחביים

כל הבא לידÆ תפיסת שב¢ח

מלחמת לבנון השנייה ≠ הופקו דפי הסברה¨ ¢ערכה לצפון¢¨ 

 Æערכת טרמפים וחטיפות¢ כן הועברו הרצאות על לבנון¢

ארגון ותקינה 
במהלך שנת ∂∞∞≥ נערכו שינויים ארגוניים בגזרת יהודה ושומרון¨ 

בגזרת רמון וב¢עוטף ירושלים¢Æ מג¢ב השתלב בהתמודדות כלל 

 Æיחידות משטרת≠ישראל עם העלייה באלימות

תמונת ראי ≠ עם הרחבת מערך המילואים של מג¢ב¨ אומנו 

במהלך שנת ∂∞∞≥ הפלוגות האחרונות במערך¨ וכיום כל 

 Æהמערך ©∂± פלוגות® נמצא כשיר להפעלה בכל עת שיידרש

מוסד סגל הקבע לניהול שגרת המערך ולטיפול בציוד בשעת 

חירוםÆ אושרה תכנית תקציב לאימון המערך בשנה הקרובה 

Æולהפעלתו

עם נסיגת צה¢ל מרצועת עזה¨ ארגן פד¢מ את כוחותיו מחדש 

בגזרתו¨ תוך עריכת שינויים באופי היחידות והתאמתן למשימות 

Æ®המשתנות ©בכלל זה מג¢ב רמון על יחידותיו

מתנדבים
 ±¨±μ≥ במהלך שנת ∂∞∞≥ גויסו Æמצבה המתנדבים ≠ ∞∏¥¨∑ איש

מתנדבים ונגרעו ¥∞¥¨± מתנדביםÆ ממוצע הפעלה חודשי≠ 

Æ∑π•
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≤∞∞∂

לוחות סטטיסטיים

±∞π



±±∞

לוחות סטטיסטים    

 ± ßלוח מס

נתוני תשתית וביקוש לשירותי משטרה

שנה

אוכלוסייה 

©באלפים® 

®±©

כלי≠רכב 

©באלפים® 

®±©

תיקי חקירה
תאונות 

דרכים

דו¢חות 

תנועה

ביקורת 

גבולות
מבצעים ©¥® תיקים 

פלילייים

תיקי אי≠

תביעה
סה¢כ

±π∏∂¥¨≥≥±Æ≥∏±πÆ±≤≤∑¨≤∞π®≤©®≤©±¥¨μ∑∂∏∞¥¨∑∏∑μ¨±±≤¨πμ∑≥μ±

±π∏∑¥¨¥∞∂Æμ∏∏≤Æ∞≤¥¥¨∑μ¥®≤©®≤©±¥¨π±∏±¨±μ∑¨∞∏∏μ¨∑∏∏¨≤π¥¥μ∏

±π∏∏¥Æ¥∑∂Æ∏πμ≤Æ∏≤μ∏Æπ∞∏®≤©®≤©±μ¨μ±∑¥¨∏≥∏¨≤π∞∑≤∑¨¥∂π≤¨μπμ

±π∏π¥¨μμπÆ∂π∏≥Æ∏≤∂μ¨¥π∏®≤©®≤©±∂¨≤∞¥∏≤μ¨π≥∏μ¨∂¥∏¨∞π∞≤¨∂¥±

±ππ∞¥¨∏≤±Æ∑±¨∞±μÆ¥≤μ≤¨≥∑¥®≤©®≤©±∑¨μ∞≥∂∞π¨≤∂±μ¨∂μ≥¨≤¥≥±¨πππ

±ππ±μ¨∞μ∏Æ∏±¨∞∑μÆμ≤∂μ¨∏¥∞®≤©®≤©±π¨μ≤∞∑∂∞¨¥¥∏¥¨π±±¨≤∂±±¨≥≤≥

±ππ≤μ¨±πμÆπ±¨±∑μÆπ≥∞∏¨≤±≥®≤©®≤©≤≤¨±∏∂∏π∑¨μ∞π∂¨∏∏¥¨±μ≥≤¨∞μ≤

±ππ≥μ¨≥≤∑Æ∂±¨≤∂±Æ∞≤πμ¨±∂¥®≥© ∏∏¨±∏≥≥∏≥¨≥¥∑≤±¨∏≥≤±¨∞∑∞¨∑±∞∂¨∑±¥¨¥±μ≤¨π±≥

±ππ¥μ¨¥∑±Æμ±¨≥∑≥Æ±≤∏≤¨±∏∏±∞≥¨±∞∂≥∏μ¨≤π¥±π¨ππ≥ππ∏¨¥≥∑∏¨μ∂π¨∂∞¥≤¨≥∏±

±ππμμ¨∂±πÆμ±¨¥μπÆ∞≤π∏¨∂±∞±±≤¨∂¥μ¥±±¨≤μμ≤±¨∏∏≥±¨≤¥∑¨∏≥μ±±¨≤μπ¨∂≤¥≤¨≥∏≤

±ππ∂μ¨∑∑±Æ∞±¨μ¥∂Æ∞≥±∂¨π∑∞±±∏¨¥π∏¥≥μ¨¥∂∏≤μ¨¥¥∑®¥©±¨≥±∑¨±¥π±≤¨∞≤¥¨∞∑¥≥¨∞∞∏

±ππ∑μ¨π∞∞Æ∞±¨∂≤±Æ∑≥∂∂¨∑≤∑±≥±¨±≥±¥π∑¨∏μ∏≤μ¨≤∏π±¨¥±π¨¥∂≥±≤¨μ≥≤¨∞≤≥∑¨∂ππ

±ππ∏∂¨∞≥∑Æ∞±¨∂∏∞Æ∞≥∏∑¨∏∂μ±≤∏¨μ∑∞μ±∂¨¥≥μ≤μ¨∞¥∂±¨¥≥∏¨≥±∑±≥¨±∞∞¨≤∂≤μ¨μπ∞

±πππ∂¨±∑∞Æ∞±¨∑≤πÆ∞≥∏μ¨∏∏¥ππ¨∞∂∂¥∏¥¨πμ∞≤≤¨π≤¥±¨μ¥μ¨μ∞∞±μ¨±∏¥¨μ≥∞

≤∞∞∞∂¨≥¥μÆ∞±¨∏±∑Æ∞≥∑π¨μ¥∂∏∂¨≥∂π¥∂μ¨π±μ±π¨∑∏∞±¨μπ¥¨∏≤≤±μ¨¥π∑¨±μ±

≤∞∞±∂¨μ∞∏Æ∏±¨π±¥Æ∏≥∏≥¨≤≥±∏μ¨≥≥∏¥∂∏¨μ∂π±∏¨≤≥¥±±¨∞≤∑¨¥±∞

≤∞∞≤∂∂≤∑Æ∏±π∑∞Æ∞≥∑±Æ∏∂∑π≤Æ¥±¥¥∂¥¨≤∏≤±∏¨≤≤ππ¨μ¥≤¨πμ∑

≤∞∞≥∂¨∑≥∑Æ≤±ππ≤Æ≤≥∏∑¨¥μ∏π∑¨≤≥∞¥∏¥¨∂∏∏±∏¨±¥ππ¨ππ¥¨¥μμ

≤∞∞¥∂¨∏μ≤¨∏∞∞≤¨∞≤≤¨∞∞∞¥±≤¨±±∞±∞μ¨±≤∏μ±∑¨≤≥∏±∏¨∞∑π±±¨∏μ∂¨∏±∂

≤∞∞μ∂¨ππ∞¨∑∞∞≤¨±∞∑¨∞∞∞¥±π¨≥¥π∑∂¨≥¥≥¥πμ¨∂π≤±∑¨μπ± 

≤∞∞∂∑¨±±μ¨∞∞∞≤±∑∂∞∞∞¥∞∂¨±¥∂∂π¨∂±≥¥∑μ¨∑μπ±∑¨¥ππ

Æשעבורה חושב אומדן המבוסס על נתוני למ¢ס ¨±ππ∏ נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ©למ¢ס®¨ פרט לשנת ®±©

Æ±ππ≥ נתוני א¢ת ממוחשבים רק משנת ®≤©

Æלא כוללים כ≠∞∞∞¨∞± תיקי א¢ת נוער ±ππ≥ נתוני שנת ®≥©

Æמבצעים בהיקף גדול¨ אשר בהם תוגברו המחוזות בכוחות נוספים¨ שהוקצו ע¢י מחלקת המבצעים במטה הארצי ®¥©

Æ≤∞∞∞ דו¢חות תנועה של שנת ∞∞∞≥ הם אומדן עפ¢י חודשים ינואר≠נובמבר ®μ©



±±±
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≤∞∞∂
 ≤ ßלוח מס

תיקי חקירה לפי קבוצת עבירות

שנה

התפרצויות תיקי חקירה

לבתי≠עסק 

ולדירות

עבירות 

אלימות גופנית

פשיעה חמורה 

ומאורגנת
סחר והחזקהעבירות מין

סה¢כ
אחוז ©≥® 

הגילויים

±ππ∂¥μ¥¨∂≤≤≥∞Æ∏∑•μ≥¨¥∑μμπ¨∏∏∏±π¨∏¥∏≥¨±¥±∂¨∞∏∂

±ππ∑μ±∂¨π≤∂≤∑Æπμ•∂π¨μ∂¥∂≤¨≤≥¥≤±¨≥¥∏≥¨≥π∂∂¨∞∂¥

±ππ∏μ≥≤¨∞≥≤≤πÆ∂∑•∂π¨∑≥π∂≤¨∂ππ≤≥¨±∏≥≥¨∑∂≥∑¨∞≤μ

±πππ¥π∂¨π±μ≥¥Æ±≥•∂≤¨∂∂π∂±¨∂∞≤≤¥¨≤±≤¥¨±±∑∏¨¥∞∂

≤∞∞∞¥∏μ¨μ≥μ≥¥Æ±≥•μμ¨∞∏≥μπ¨≤¥≤≤¥¨≥∏∞¥¨∞≤±±∞¨±∞π

≤∞∞±¥∏π¨πμ∑≥¥Æ∑∑•μ∂¨±≤∏μ∏¨ππμ≤μ¨∂μμ≥¨∑μ∂±∞¨μ∑±

≤∞∞≤¥∏¥¨∂μ∑≥μÆ≤∞•μ≥¨∑±∏μ∑¨∂±≤≤∂¨∏≤μ≥¨∑±∞±∞¨πμπ

≤∞∞≥μ∞μ¨π¥∑≥∂Æ∞∑•μ∂¨π≤πμ∂¨∑μ≤≤∑¨¥∞±≥¨μ¥±±∞¨π≤∞

≤∞∞¥μ±∑¨≤≥∏≥∏Æ¥μ•μ∏¨≥±≤μ∏¨μ∏∏≤∑¨±≤π≥¨π∞≥±±¨∞∑¥

≤∞∞μ¥π≤¨∑≥≥≥∂Æ∑•∂∞¨±∞∞μμ¨¥∑≥≤μ¨¥≥±≥¨π∏μπ¨±¥π

≤∞∞∂¥∑μ¨∑μπ≥∂Æ≤∞•μ∂¨∑≥≤μμ¨∞∂≥≤¥¨∞∞¥¥¨∂∞¥∏¨∏≥≤

 ≥ ßלוח מס

מעצרים פליליים

שנה
סה¢כ 

מעצרים

מזה מעצרי 

קטינים
מרמהרכושסמיםגוף האדםחיי אדםסדר ציבורי

שאר 

עבירות

±ππ±≥∏¨∂±∞≥¨∂∞¥μ¨≤μ≥∂∞μμ¨∞πμ∏¨π≤∂±¥¨±±π±¨≤∞∞≥¨¥±≤

±ππ≤¥∞¨μ±∏≥¨μμ∂∂¨±¥∏μ∂≤μ¨∂±±∏¨∂∞±±∂¨∞≥≥±¨≤≤∏≤¨≥≥μ

±ππ≥¥¥¨∏¥≤≥¨∏∞≤∑¨∞∂∂∂∞∂μ¨¥≤∞±∞¨±μ¥±∂¨π∏∂±¨¥π≤≥¨±±∏

±ππ¥¥¥¨∞≤π¥¨≤∂∂∑¨∞±∏∏≤∞μ¨π±∑π¨∂∞∂±μ¨∏≤±±¨≤≥π≥¨∂∞∏

±ππμ¥∞¨μ∞≤≥¨μ≥∞∂¨¥μ≤∂±∑μ¨≥μ≥∑¨∑≥≤±¥¨≥∞¥±¨≥¥∑¥¨∂π∑

±ππ∂¥∞¨¥μ≤≥¨∑≤πμ¨∑∑πμπ±μ¨∞μ≥∂¨π∞μ±≥¨±¥≥±¨≤∞∏∑¨∑∑≥

±ππ∑≥±¨ππ≤≥¨≥μμ¥¨≥∑∏μ∂π≥¨π∏∑¥¨±≥∂±≤¨μ∏ππ∂≤μ¨≥∑±

±ππ∏≥∏¨±±∂¥¨±≥∞μ¨π∂μ∑∑≤μ¨∑∞μ¥¨≤¥≤±μ¨μ∏∞π≥±¥¨π≤±

±πππ¥≤¨∑¥∞¥¨≤≥≤∑¨¥≤≤∂∞≤∑¨≤≤±¥¨∑∂∏±∂¨μ∏∞±¨±ππ¥¨π¥∏

≤∞∞∞¥≤¨μ∑≤¥¨¥∞∂∑¨≤∑∂∏π¥∑¨≤∏π¥¨∑±≥±¥¨≥≤μ∏≥∑∑¨≤≥∏

≤∞∞±¥¥¨±∂∂¥¨≥≤¥∑¨≤ππ∏π∏∑¨≥≤±¥¨∑≥≤±¥¨≥∂μ∏≥π∏¨∑±≤

≤∞∞≤¥¥±∞≥¥¨≥±∂±≥¨∑π∏∏∂¥∑¨∑ππ¥¨≥∂∂±≤¨∑≥μ±¨∞±μ≥¨μ≤∂

≤∞∞≥¥¥¨±μ∞¥¨μ≥±±≤¨≥∑∂∑μ∏∑¨≥¥±¥¨≥μ∑±¥¨∂μμ±¨∞∞π±¨∑≤π

≤∞∞¥¥∑¨∏μ∞μ¨±∞∏±≥¨≤μ≤∏±≥∏¨∞μ∑¥¨¥≥∑±μ¨∂μ∏±¨≥ππ¥¨≤≥¥

≤∞∞μμ±¨≤¥≤∂¨≥∞≥±μ¨π∂∞∏≥±∏¨≥±∏¥¨≥μ∏±∂¨¥∏¥±¨±≤≥≤¨±∏≤

≤∞∞∂μ≤¨≤π≥μ¨¥≥∂±∑¨¥π¥∑∂μ∑¨∏≤μ¥¨≤μμ±¨∞∂¥¥¨≤≤μ



±±≤

לוחות סטטיסטים    

¥ ßלוח מס

תיקי חקירה בפשיעה חמורה ומאורגנת
≤∞∞μ בשנת ∂∞∞≥ לעומת

אחוז שינויμ∞∞≥∂∞∞≥עבירה

•∂∏μ¨∑∑≥≠∂Æ≥¥∞∞¨¥≥סה“כ

•∞∏Æ∂≠∞∑∏¨≤∑∞∂¨≤סמים

•¥∞π∏∂≥Æ∂±∞¨±הימורים

•¥μ±≥Æπ∂±∏∏±רצח

•π±≤∏μ≥∑Æ±π≤ניסיון לרצח

•±∏πμ∞π≤¥≤Æאונס בכח או באיומים

•∞μ≤≤≠∂Æπ¨≥∏¥≤¨≥מעשה מגונה בכוח

•∏±Æ±≠∂∑≥¨±±∂≥¨±שוד

•∂¥Æ≥±≠∞∏±¨±≤≤∞¨±שוד בנסיבות חמורות

•≥¥μ≠≤Æ±±¨±∏∏∞¨±סחיטה

•∏≤μ∞≠±≤Æ±¨≤∞∂∑¨≥הצתה

•Æ∑μ∞≠≤≤±¨∂∑∏∞¨∂גניבת חלקי רכב

 μ ßלוח מס

גניבות רכב וגניבות מתוך רכב

כלי≠רכב שנמצאורכב פרטיסה¢כ גניבות רכבשנה
אחוז כלי≠רכב 

שנמצאו
גניבות חלקי רכבגניבות מתוך רכב

±ππ±±∂¨∞∂∑±±¨≤∞∑∏¨∂±∞μ≥Æ∂∂¥¨μππ

±ππ≤≤±¨≥∏∞±μ¨∞≥∑±±¨∑μ∏μμÆ∞∏∞¨≥≥∏

±ππ≥≤≥¨∂μ∂±∂¨∑∞∑±±¨≥μ¥¥∏Æ∞∂μ¨≥∞∏

±ππ¥≤∂¨≤∏¥±∏¨∂≤μ±±¨∞μ∏¥≤Æ±μμ¨∏∏∂

±ππμ≥≤¨∑∂π≤≤¨ππ¥±≤¨μ¥∏≥∏Æ≥¥∏¨π¥∏

±ππ∂≥∂¨∏∞π≤¥¨∑μ¥±±¨ππ∞≥≥Æ∞¥μ¨∂∏¥

±ππ∑¥μ¨π±∏≥∞¨∞±π±¥¨≥≤π≥±Æ≤μ∑¨π±≥

±ππ∏¥≤¨∑π≥≤∏¨∂∂π±≥¨≥≥π≥±Æ≤∂±¨≤π∂

±πππ≥≤¨∏≤±≤≤¨∞π∞±∞¨μ∏±≥≤Æ≤μ≥¨∂¥≥

≤∞∞∞≥∞¨π¥¥±π¨∑∑∑π¨¥∏±≥∞Æ∂μ≥¨π∑π

≤∞∞±≥±¨∞π±±π¨≥≤μ±∞¨∂¥μ≥¥Æ≤∂≤¨∞∑∞

≤∞∞≤≤μ¨μ∏¥±μ¨±μ∞±∞¨∞∞≤≥∏Æ∑∑±¨≤∑∏

≤∞∞≥≤μ¨≥≤∞±μ¨±∞∑π¨±±∑≥∂∑±¨μ≥μ∂¨≥≤∑

≤∞∞¥≥∞¨±∏∏±∏¨∞±∏π¨∑∑∏≥≤Æ¥∂≤¨π≤¥∂¨π∑≥

≤∞∞μ≥¥¨∑∞∞≤±¨≤≥±±∞¨∞¥≤πÆμμ¥¨μ∞π∂¨≥∂∂

≤∞∞∂≥¥¨±∂∑≤±¨±∏≥π¨μ≥∞≤∏Æμ¥¥¨∑∞±∂¨∑≤∏



±±≥

משטרת≠ישראל  º  דין וחשבון שנתי ∂∞∞≥

www.police.gov.il

≤∞∞∂
 ∂ ßלוח מס

עבירות בין בני≠זוג
שאר עבירותאלימות גופניתסה¢כשנה

גרימת נזקאיומיםסה¢כ∫תקיפותחבלה גופניתסה¢כ

±ππ∑≤≤¨±∞≥±±¨∏∏∑±¨±≥∞±∞¨μμ≥π¨∑μ∑μ¨≤∞¥∏π∑

±ππ∏≤≥¨μ∏≥±≤¨∂μμ±¨±∞μ±±¨≥±∂±∞¨¥±≥μ¨∂∂≤∏∞±

±πππ≤≥¨∂π≥±≤¨μμμ±¨±π≤±±¨±±π±∞¨∂±≤μ¨∑≤±∏¥∏

≤∞∞∞≤≤¨π¥≥±±¨πμ¥±¨±≥π±∞¨μ∂≤±∞¨¥∑≥μ¨μ∂≤∑∞∂

≤∞∞±≤≤¨±∂∑±±¨≤¥¥±¨±∞∂π¨∏μ¥±∞¨¥∏∞μ¨¥∞∂∑¥¥

≤∞∞≤≤±¨∞∞≥±∞¨πμ∞±¨±∑≤π¨¥∑∞π¨≥∏π¥¨∂±∏∂∂≤

≤∞∞≥≤∞¨¥∞≥±∞¨¥≥∂±¨±∏≤∏¨π±μπ¨±∑π¥¨¥≤π∂≥≥

≤∞∞¥≤∞¨∑∂≥±∂¨∏≤≤±¨≤∂∑π¨±μππ¨∑≥±¥¨μπ¥∑∑¥

≤∞∞μ≤∞¨±∏μ±∞¨≤∏¥±¨¥μ∏∏¨¥∏ππ¨∏∏∑¥¨≥∂∏∂∑≤

≤∞∞∂±π¨∑π≥π¨≥≤∏±¨¥±¥∑¨π±¥∏¨≥π≥¥¨≤μμ∂∂≤

הערה∫ בפירוט העבירות הוצגו שתי העבירות העיקריות בלבד

∑ ßלוח מס

עברייני סמים לפי גיל¨ מין ודת

עבירה
מיןגילסה“כ 

מיעוטים
נקבהזכר´≥≥±≥≠∏±∑±≠≥±עבריינים

∏π¨±±∂∑∂¥±¨∑∏±∂¨μ∂≥∏¨≥≤∂∑π∞≤¨∑πשימוש בסמים

∑∏∏∑±≥≥∑±¨≥∂π≥μ±¥∂∂±¨μμ∏≤¨≥סחר¨ ייצוא וייבוא סמים

≥±±≥¥≤∞≤∞∏≥∂≤∏≥μ¥≤גידול¨ ייצור והפקת סמים

∏≥π≤∑≤≤≥¨π∂¥¥¨¥∞±¥∏∑±¨π±∏∏∏¨¥החזקת סם שלא לצריכה עצמית



±±∏

לוחות סטטיסטים    

π ßלוח מס

תאונות≠דרכים לפי סיבת התאונה
אחוזקטלניותאחוזסה“כסיבת התאונה©±®

•±π±±Æ∏•μ¥±≥Æ¥±¨≥סטיה מנטיב

•∏πÆμ•≤∏∂Æ∑≥∑¨±אי שמירת רווח

•¥μ≤¥±≥Æπ•≤≤μÆ¨≥אי ציות לרמזור

•∂π≤∂Æ∂•∂¥±μÆ±¨±מהירות מופרזת

•π∞±μÆπ•±∂≥Æπ∏¨≥אי ציות לתמרורים

•μ¥≥∏Æμ•±≤≤Æπ¨±אי מתן זכות לרכב

•ππ∏μÆμ•∂±Æμפנייה שלא כחוק

•≥Æ≤•¥≤±∞Æ∑±∞≤¨±אי מתן זכות להולך רגל

•±Æ≥•μ∏±¥Æ¥≤∑∑התנהגות הולך רגל 

•μ¥≤≥Æ∞•≤∞¥ÆπשיכרותØסמים

•∑π±Æ∂•∑±Æ∏≥נסיעה לאחור

•∞Æ≤•∏≤≤∞Æ≥±≥±≥¨≥שאר הסיבות

•∞Æ∞•¥±±±∞∞Æ∞∞±∞¥±¨∏±סה“כ

±∞ ßלוח מס

תאונות≠דרכים לפי סוג התאונה וחומרתה

סוג התאונה 
קלה קשהקטלניות

אחוזסה“כ אחוזסה“כ אחוזסה“כ 

≥≥∞¨≥π≥∑∂¥±פגיעה בהולך רגל

≥∏±¨∏≥μ¥∏∑התנגש חזית אל צד

≥≤∑¨±∞≥±π≥התנגש חזית באחור

≤μ∂∏π∏התנגש צד בצד

±∞∂∑±±π¥התנגש חזית בחזית

μ±±≥התנגש ברכב שנעצר

±¥±≥≥≤התנגש ברכב חונה

¥¥∑∑∑±±≤התנגש בעצם דומם

μ±≥μ≤∑ירידה מהכביש

∞∂≤∏¥±∂≤התהפכות

¥≥±∂≥≥החלקה

∂¥≤±≥פגיעה בנוסע ברכב

¥±∂±≥נפילה מרכב נע

≤±∞∞התנגשות אחור חזית

μ±∞התנגשות אחור צד

±∂±התנגשות בבעל≠ חיים

π±≥μ±≥אחר

≤∂±¨π∏±π≥∏±μ≤סה¢כ תאונות



±±π

משטרת≠ישראל  º  דין וחשבון שנתי ∂∞∞≥
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≤∞∞∂
±± ßלוח מס

נפגעי תאונות≠דרכים
לפי סוגי נפגעים עיקריים וחומרת פגיעה

סוג הנפגע

פצועים קלהרוגיםסה“כ

•ילדילדסה“כ•ילדילד•ילדילדסה“כ•ילדילדסה“כ

•μ¥∑μπ≤¥Æ±•±¥π≥±≤∞Æ∏•≤±∏≤¨≤∂∏μ±∞≤≤Æμ±¨≤הולך רגל 

•∞π±∞Æ∞•±≤∂∞∞Æ∞•∞±μ¨¥¥μ±∞Æ∂±¨∂±נהג מכונית

•±Æ∏•±±μ≤∞±∑Æ¥•∏∏±≥¨±≥∑≤¨π∞¥≤≤Æ±≥≥±∞¨≤∂¥∏¨≤±נוסע במכונית

•∞Æ∞•≥μ∞∞Æ∞•∞≤¨∞μ≥∞∞Æ∞∞≥∑≤¨≥נהג אופנוע

•μ∏≥Æ∑•≥∞∞Æ∞•±±∏±∑≥Æπ±≥נוסע אופנוע

•∞Æ∞•∞∞∞≤∞∞Æ∞∞≤נהג מנועי אחר

•∏πÆ∏•±¥≤±¥Æ≥•≤∏≤¥≤∑≤≤πÆ≥≥∞±≥¥≤רוכב אופניים

•∞μ≥Æ∂•μ∞∞Æ∞•∞±≤μμ¥Æ∞¥±לא ידוע

•Æ∑•¥¥∑μ≥±±Æπ•≥≥μ≥≥¨¥μ≥≥¨¥ππ±∞Æμ∞±∑∏∏¨≤±¥≥¨∂≤סה¢כ




