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"כוכב הצפון"
במוקד העשייה של משטרת-ישראל בשנת העבודה הנסקרת בדו"ח, עמדו שלושה 
יעדים מרכזיים - העמקת המאבק בפשיעה, חיזוק תחנות המשטרה ומניעת תאונות- 
הדרכים. יעדים אלו נגזרו מ"כוכב הצפון" לפעילות המשטרה בעת זו, שהינו שיפור 

הביטחון האישי של התושבים, והעמקת המאבק בפשיעה.

המאבק בפשיעה חוזק במכלול היבטים. ניתן דגש למיגור עבירות הרכוש )התפרצות 
ובפשיעה  וגניבת כלי-רכב(, ולמאבק באלימות, בפשיעה המאורגנת  לבתי-דירה 
החמורה. בסיכומה של השנה היינו עדים להמשך מגמה רב-שנתית של ירידה בהיקף 

הפשיעה בכלל, ובעבירות הנבחרות בפרט. 

במטרה לחזק את תחנות המשטרה, הועברו להן משאבים נוספים, הן תוגברו בשוטרי מטה, ושוטרים חדשים 
שגויסו, הופנו אליהן לשירות. 

במאבקה של המשטרה בתאונות-הדרכים ראוי להדגיש במיוחד את פעילות האכיפה הממוקדת, שבוצעה במשך 
השנה בתחום העבירות, המשפיעות  על התאונות, את העלייה המשמעותית בבדיקות שכרות, ואת השבתת כלי-
רכב והפסילה המנהלתית. בסוף השנה, אמנם, נרשמה ירידה במספרן של תאונות-הדרכים ושל ההרוגים בהן, אולם 

אין בכך משום נחמה, שכן לא ניתן להשלים עם המספר הרב של הנפגעים בתאונות-הדרכים.

נושאים אלו עומדים גם במוקד התכנית הרב-שנתית של המשטרה לשנים 2008-2012, אשר גובשה במהלך שנת 
2007, ולפיה התחלנו לעבוד בשנת 2008. הנחת המוצא, שעמדה בבסיס גיבוש התכנית, היא, כי פעילות המשטרה 
בהתאם למתווה רב-שנתי, תחזק את עוצמתה ואת יכולתה להתמודד טוב יותר עם אתגרי בטחון הפנים העומדים 

בפני המדינה. 

המציאות הישראלית המורכבת מחייבת את משטרת-ישראל לעמוד בחזית העשייה גם בשנת 2008. היעדים 
המרכזיים, אשר עומדים במוקד המחויבות הציבורית של משטרת-ישראל בשנה זו, נגזרים מהתכנית הרב-שנתית, 
ומהווים המשך ישיר ליעדי שנת 2007. ליעדים אלו נקבעו מדדים רב-שנתיים, כאשר בסיס המדידה הינו נתוני 

שנת 2006. 

במאי 2007 התחלפו מפכ"לים במשטרה. חילופים אלו עמדו בסימן המשכיות תהליכים לצד שינוי. דו"ח זה מהווה 
הזדמנות נוספות להוקיר את פעילותו של המפכ"ל הקודם, רב-ניצב משה קראדי, ואת תרומתו לקידום המשטרה 

בשנת העבודה 2007 וכמובן לאורך שנות שירותו הרבות. 

העמידה באתגרים הרבים והמורכבים, הניצבים בפני משטרת-ישראל, אפשרית בזכות אלפי שוטרים ומתנדבים 
מסורים, הפועלים ללא ליאות, להבטחת שלומם של התושבים ובטחונם. פעילות המשטרה מתבצעת גם בשיתוף 

פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות ועם ארגונים רבים, ועל כך נתונות לכולם תודה והערכה. 

רב-ניצב דודי כהן
המפקח הכללי



באחריות דובר משטרת-ישראל הוצאה לאור: 

רב-פקד ענת בשן עורכת: 

תהילה דיין ריכוז חומר: 

באדיבות מחוזות משטרת-ישראל ואגפיה צילומים: 
ארכיון הבטאונים "מראות המשטרה" ו"קוראים 100"  

לשכת הפרסום הממשלתית הפקה: 
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ייעודה של משטרת-ישראל
ותחומי אחריותה

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

שלהלן:

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

עירנות הציבור.
טיפול בקריאות אזרחים להימצאותם של חפצים   •

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

ועוד.
המקומיות  במועצות  בערים,  השמירה  הסדרת   •

וביישובים שבמגזר החקלאי.
ארגון מתנדבי המשמר האזרחי לתפקידי שמירה   •

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

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

וסדר.
חוקיות  בלתי  בהתקהלויות  בהפגנות,  טיפול   •

ובבריונות.
בתי- לפתיחת  ותנאים  הגבלות  קביעת   - רישוי   •
עסק ובתי-שעשועים, ופיקוח על ביצוע ההגבלות 

והתנאים.
טיפול בעצורים בבתי-מעצר, ליווי עצורים המובאים   •

לבתי-משפט ושמירה עליהם.
ביצוע צווי הוצאה לפועל של בתי-משפט.  •

אבטחה ושמירת הסדר במשרדי ממשלה, במוסדות   •
ציבור, בנציגויות זרות ובמקומות נוספים.

אכיפת מבצעי אבטחה ושמירת הסדר באירועים   •
ממלכתיים.

אבטחת מתקני בעלי חשיבות ממלכתית, לרבות   •
נמלי ים ונמלי אוויר.

לוחמה בפשיעה
חקירת פשעים, גילוי העבריינים והבאתם לדין.  •

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

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

עבירות.

משטרת-ישראל
תחומי אחריות, תפקידים ומבנה ארגוני
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תנועה
הזרמת התנועה והכוונתה.  •

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

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

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

הבטיחות בדרכים והזרמת התנועה.

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

לבטחון הפנים.
למפקח הכללי כפופות היחידות הבאות:

המטה הארצי - משמש כמטה מקצועי מנחה לזרועות 
יחידות  גם  כפופות  הארצי  למטה  משטרת-ישראל. 

שירותים, הנותנות שירותים לכל יחידות המשטרה.
על  מופקדים   - והתחנות  המרחבים  המחוזות, 
בתחומיהם  ומשימותיה  המשטרה  תפקידי  ביצוע 

הטריטוריאליים.
הכפופות  נפרדות  ביחידות  פועל   - משמר-הגבול 

למחוז.

המטה הארצי - המבנה הארגוני 
ותחומי האחריות

פועל באמצעות  המטה הארצי של משטרת-ישראל 
שבעה אגפים, ושמונה יחידות על-אגפיות.

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

אסירים ועל עצורים ועל אבטחתם.
באגף ארבע מחלקות ושלוש יחידות - מחלקת סיור 

ושיטור, מחלקת מבצעים, מחלקת חבלה, מחלקת 
אבטחה, היחידה האווירית, יחידת משא ומתן ומנהלת 

ההגירה.

האגף לחקירות ולמודיעין )אח"מ(
של  ההתמודדות  יכולת  חיזוק  על  אחראי  האגף 
המשטרה בתחומי הלחימה בפשיעה והסדר הציבורי 
ועל פיתוחה, וכן על קביעת סדר העדיפות הארגוני, 
רמת  העלאת  והרכוש,  הנפש  בטחון  שמירת  לשם 
חיי  איכות  ושיפור  הציבור  של  האישי  הביטחון 

התושבים במדינת-ישראל.

באגף לחקירות ולמודיעין מטה אח"מ, שלוש חטיבות 
)מודיעין, חקירות וזיהוי פלילי( וארבע יחידות ארציות: 
יאח"ה, יאחב"ל, יאל"כ ואתג"ר. בשנת פרסום הדו"ח 
)2008( אוחדו יחידות אלה עם יחידה 33 לכלל יחידה 

ארצית אחת - להב 433.

מטה אח"מ כולל את ר' המטה, שתחת אחריותו מדור 
ומדור  ולוגיסטיקה, מדור מחשוב אמ"ש  תקציבים 
תו"ל והדרכה )האחראי על מרכז הכשרות אח"מ וכן 

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

האיסוף(.

בתחומי  הכוח  בבניין  עוסקת  החקירות  חטיבת 
החקירות והנוער, בחקיקה, בחקיקת משנה ובהתוויית 
לגורמי  נהלי עבודה בתחומים אלו, בסיוע חקירתי 
ובהפעלת  נפגעי העבירות  השטח, בהפעלת מערך 
בסיס המידע הפלילי. חטיבת החקירות כוללת את 
החקירות,  בתחומי  המדורים  ואת  הנוער  מחלקת 
והמידע הפלילי.  נפגעי העבירות  הסיוע החקירתי, 
בחטיבת החקירות גם שתי יחידות מבצעיות - היחידה 
הארצית לחקירת סוהרים והיחידה הארצית לעבירות 

הקניין הרוחני.
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במסגרת עצמאות התביעה הוקמה מחלקת תביעות 
באח"מ, הכפופה ישירות לר' אח"מ, ובאחריותה הפעלת 
התביעה המשטרתית בהיבט התוכן המקצועי - משפטי 

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

ומדור פסיכולוגיה התנהגותית.

עוסקת  )יאח"ה(  הונאה  לחקירות  הארצית  היחידה 
בחשיפת עבירות הונאה, בגילוי עבירות הונאה איכותיות 
וארוכות טווח בנושאים ציבוריים כבדי משקל, אשר אין 
ובחקירתן.  דין לחקרן  רשות אחרת מוסמכת על-פי 
)בצפון הארץ  ושתי שלוחות  ביחידה מפלג מודיעין 

ובדרומה(.

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

זרוע חשיפה וזרוע חקירות.

)יאל"כ(  היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית 
של  תופעות  לצמצום  מערכתי  כלל  מאבק  מובילה 
פשיעה כלכלית, במטרה ליצור שינוי ערכי ביחס של 
החברה בישראל לקופה הציבורית. היחידה מתמחה 
זרועות  ובה שתי  בטיפול בתופעות פשיעה כלכלית, 

- זרוע ביטוח לאומי וזרוע מקרקעין.

יחידת אתג"ר הוקמה לשם צמצום תופעות גניבות הרכב 
גניבות, תפיסת עבריינים  במדינת-ישראל, ע"י מניעת 
מפלג   - מפלגים  שלושה  ביחידה  לדין.  והעמדתם 

מודיעין, מפלג חקירות ומפלג מבצעים.

33 אוחדו, כאמור,  יחידות אלה, יחד עם יחידה  ארבע 
בתחילת שנת 2008 לכלל יחידת חקירות ארצית אחת 

- להב 433.

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

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

תנועה( ומערך תנועה ארצי )מתנ"א(.

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

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

ייצוג המשטרה במוסדות תכנון ממלכתיים בנושאים   •
)בתיאום עם המשרד  הקשורים למשטרת-ישראל 

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

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

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

לתקצוב ובקרה במשרד לבטחון הפנים.
)כולל  אחרים  ואמצעים  רכב  כוח-אדם,  ארגון   •

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

המשטרה ולגורמים מאושרים.
תחזוקת מערך הקשר.  •

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

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

והיחידה לפרסום פקודות המשטרה.
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אגף משאבי אנוש )אמ"ש(
אגף משאבי אנוש אחראי על התחומים הבאים:

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

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

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

עליהם.
במסגרות  )כולל  השוטרים  הכשרת  תכנון   •
ההשכלה(  להעמקת  ובמסגרות  אוניברסיטאיות 

ופיקוח על הכשרתם זו.
כושר  ובהקניית  בנשק  אימון השוטרים בשימוש   •

מבצעי.
אחריות על המערך הרפואי במשטרת-ישראל.  •

אחריות על שירותי הדת במשטרת-ישראל.  •
באגף שש מחלקות: מחלקת סגל, מחלקת פרט,   •
כוח אדם,  וחינוך מחלקת תכנון  מחלקת הדרכה 
מחלקת משטר ומשמעת ומחלקת מדעי ההתנהגות. 
כמו כן, כפופים לראש אמ"ש יחידת קצין רפואה 
ולתפקידם  ראשי, עוזר ראש אמ"ש לנושאי שכר 
ורבנות משטרת-ישראל. במסגרת האגף  מיוחדים 
והמרכז  בכירים  לקצינים  המכללה  מופעלים 

ללימודי משטרה.

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

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

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

הארץ.
דוברות יזומה ופרסום עזרי הסברה שונים בנושאי   •

התנדבות למשטרה ומניעת פשיעה.
והמחלקה  מתנדבים  מחלקת  מחלקות:  שתי  באגף 

לשיטור קהילתי.

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

ארגון השירותים הלוגיסטיים לכל יחידות משטרת-  •
ישראל ופיקוח עליהם.

ניהול מערך האפסניה והרכש של משטרת-ישראל.  •
המזון  אספקת  לרבות  הכלכלה,  שירותי  ארגון   •

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

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

ויחידה אחת: מחלקת אספקה,  באגף חמש מחלקות 
מחלקת תחבורה, מחלקת בינוי, מחלקת רכישות ומכירות, 

מחלקת שירותי המטה והיחידה לתכנון לוגיסטי.

יחידות מטה על-אגפיות הכפופות 
למפכ"ל/סמפכ"ל

שני  במערך   - ודוברות  הסברה  מערך תקשורת,   •
מדורים - מדור אסטרטגיה תקשורתית ומדור שיווק 
דוברות  יחידות  במערך  נכללת  בנוסף,  והסברה. 

המשטרה.
מערך קש"ת - המערך כולל את היחידה לניהול קשרי   •
חוץ, את היחידה לשיפור איכות השירות, את היחידה 

לתלונות הציבור ואת יחידת מידע ואינטרנט.
חשבות המשטרה - באחריותה - ניהול כל הפעולות   •
וביצוען במסגרת  הכספיות של משטרת-ישראל, 

התקציב המאושר.
או  הסכם  בכל  המשטרה  ייצוג   - משפטי  ייעוץ   •
עניין משפטי, שבו המשטרה מהווה צד, מתן חוות 
דעת משפטית לגורמי המשטרה, וטיפול בתביעות, 
עקב  אנשי משטרה  ונגד  נגד המשטרה  שהוגשו 

מילוי תפקידם.
מינהל טכנולוגיות - באחריותו - פיתוח טכנולוגי   •
יחידות המשטרה  ופיתוח אמצעים לשימושן של 

השונות.
מדינות  גיבוש   - באחריותה   - בטיחות  מחלקת   •
בנושאי  ויישומה  הבטיחות,  בתחום  המשטרה 

בטיחות מבצעית ובטיחות בעבודה.
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- באחריותה לבחון את ביצוע  היחידה לביקורת   •
והנהלים בעבודת היחידות  ההוראות, הפקודות 

במשטרת-ישראל.
- באחריותו לשפוט אנשי  בית-הדין למשמעת   •

משטרה בגין עבירות משמעתת.

מחוזות המשטרה - המבנה הארגוני 
ותפקידים עיקריים

מחוזות  שישה  באמצעות  פועלת  משטרת-ישראל 
צפון, מחוז מרכז, מחוז תל- טריטוריאליים: מחוז 
אביב, מחוז ירושלים, מחוז דרום ומחוז שומרון ויהודה 

)ש"י(. 

מבנה המחוז
בכל מחוז קיימים מרחבים, ואליהם כפופות התחנות:

בתחום מחוז צפון - מרחב חוף, מרחב גליל ומרחב   •
העמקים.

- מרחב שרון, מרחב שפלה  בתחום מחוז מרכז   •
ומרחב נתב"ג.

בתחום מחוז ת"א - מרחב דן, מרחב ירקון, מרחב   •
תחנת   - תחנות  וחמש  איילון  מרחב  יפת"ח, 
מסובים, תחנת גלילות, תחנת לב ת"א, תחנת ת"א 

צפון ותחנת שכונות.
לכיש  מרחב  נגב,  מרחב   - דרום  מחוז  בתחום   •

ומרחב אילת.
- מרחב ציון, מרחב דוד,  בתחום מחוז ירושלים   •

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

מרחב בנימין ותחנת מעלה-אדומים.

תפקידי מטה המחוז
קביעת מדיניות המשטרה בתחום המחוז.  •

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

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

ויסות המשאבים והאמצעים והקצאתם ליחידות   •
המשטרה בתחום המחוז.

תפקידי מטה המרחב
פיקוד על יחידות המרחב.  •

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

מחוזי.
ביצוע פעילות מודיעין, חשיפת פשעים ועבירות   •

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

למרחב.

תפקידי התחנות
ובטחון הפנים בשטח  כל תפקידי הסיור  ביצוע   •

השיפוט של התחנה.
שבאחריות  ומודיעין  חקירות  תפקידי  ביצוע   •

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

המקומיות.

משמר-הגבול )מג"ב(
של  זרוע מבצעית-מקצועיות  מהווה  משמר-הגבול 
המשטרה לביצוע מטלותיה בלחימה בטירור, באירועי 
פח"ע מיוחדים, בטיפול בהפרות סדר ובפיזור הפגנות. 
לאבטחה  רב-תכליתי  כוח  משמש  משמר-הגבול 
וניידת להתערבות מיידית  ולשיטור ועתודה מרוכזת 

ולסיוע ליחידות המשטרה בביצוע משימותיהן.

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

מחוז ש"י(.

משמר-הגבול,  מפקד  עומד  משמר-הגבול  בראש 
המסתייע בקציני מטה מקצועיים: קצין אמ"ש, רמ"ח 
ישובים. משמר-הגבול  ורמ"ח  ניהול, רמ"ח מבצעים 

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

משמר היישובים - מסגרת ארגונית לביצוע משימות 
האבטחה וביטחון בישובים במגזר הכפרי.

ולסיוע  בטירור,  ללוחמה  מיוחדת  יחידה   - ימ"מ 
בפשיעה  ובלוחמה  בני-ערובה  בחילוץ  למשטרה 

החמורה.

בסיס הדרכה משמר-הגבול - הכשרת שוטרי משמר-
הגבול בנושאי משטרה, בנושאי בטחון הפנים, ביטחון 

שוטף, חבלה ועוד.

למניעת פח"ע  - פעילות  ירושלים"  "עוטף  מפקדת 
יהודה  חוקיים מאזור  כניסת שוהים בלתי  ולמניעת 
ושומרון לירושלים. המפקדה כפופה ישירות למפקד 

מג"ב ירושלים.
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אגף מבצעים
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תחומי עשייה מרכזיים 
היערכות למלחמה כוללת, מניעת פעולות טירור ופח"ע 
וסיכולן, היערכות למניעת הפרות סדר, היערכות לאסון 
המוני ולרעידת אדמה,פרויקטים במערך הסיור,היערכות 
מיוחדים,וביצוע  ובמבצעים  שוטפים  במבצעיים 

תרגילים בהיקף ארצי.

היערכות למלחמה כוללת

מחלקת מבצעים
*הכנת פקודת "נחושתן".

היערכות למצב מלחמה במטא"מ והמערכות שבו.  •
הגדרת מערך הכוננות במשטרת-ישראל.  •

הכנת תכנית תגבורים למחוזות )מצה"ל, ממטא"ר   •
ומבתי -הספר הארציים(.

הפעלת לבנות מטא"ר.  •
מערך האוכלוסייה

הכשרת המערכים לתרחישי הייחוס ותרגולם.  •
הכנה מנטאלית למפקדים, לחבלנים ולמתפ"א.  •

תיאום עם מערך התקשורת וההסברה.  •
מחלקת תכנון וחירום

ריכוז עמ"ט ארצי למצב מלחמה.  •
ביצוע תרגילים ומש"מים.  •

הכשרת מפקדים.  •
הגדרת אחריות בין משטרת-ישראל לפיקוד העורף.  •

מחלקת חבלה
תיאום מודיעין חירום בזמן אמת מול גורמי אמ"ן.  •

הכנסת סד"כ משימתי ארצי.  •
- תרגול היחידות, הפצת  היערכות לטק"ק רק"ק   •

נהלים ופיתוח חלקי של אמצעים.
הכנת תכנית לסריקת נפלים.  •

הכנת סד"כ משימתי ארצי.  •
מחלקת אבטחה

העברת אחריות אבטחת מתקנים לפקע"ר.  •
הכנת תכנית תגבור מתקני תשתית.  •

מח'  מונחי  למנב"טים  "נחושתן"  פקודת  הפצת   •
אבטחה ומעברים.

כתיבת נוהל להצבת מאבטחים בעת חירום למניעת   •
ביזה.

מחלקת סיור
תעדוף אירועים במערכת מוקדים.  •

הכנת תכנית לפינוי עצורים בעת חירום בשיתוף   •
שב"ס.

מחלקת טירור והפס"ד
ביצוע בקרות ליחידות היסמ"ג- "נחושתן 5".  •

ביצוע תרגילי הקפצה למפקדות היסמ"ג.  •
אימון הקמה שבועי למפקדת אג"מ.  •

אימון תלת יומי בנושא חומ"ס ללבנת מתפ"א.   •

יחידה אווירית
שדרוג מערכות חוזי- שידור תמונה לאחור.  •

הכשרת מנחתים בחירום.  •
עמ"ט גף דרום כולל תכנית עבודה.  •

היערכות להטסת אמצעי חירום.  •

אגף מבצעים )אג"מ(
ייעודו של אגף מבצעים הוא תכנון רב-שנתי בתחום המוכנות המבצעית הנדרשת, למתן 
והסדר  כוחה של משטרת-ישראל בתחום בטחון הפנים  ולהפעלת  הייחוס  מענה לאיומי 

הציבורי, בעתות שיגרה ובמצבי חירום.



www.police.gov.ilמשטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2007 � 

15

יחידת מו"מ
מו"מ  צוותי  של  המבצעית  הכשירות  שיפור   •

מחוזיים.
חיזוק שיתוף הפעולה עם יחידות רלוונטיות.  •

עריכת יום עיון מקצועי למפקדים.  •
מנהלת ההגירה

ניפוק ערכות מיגון לעובדים זרים במתקני המשמורת.  •
הפעלת מרכז מידע במצב מלחמה.  •

"מפקדת על" בעת חירום ובאירועים חריגים.  •
 מחלקת מעברים

הנחיית מנב"טים למצב מלחמה.  •
עריכת כינוס ארצי בראשות ר' אג"מ.  •

ביצוע בקרות נושאיות.  •
עריכת מש"מ בשער אפרים.  •

מתפ"א
מוכנות מבצעית לאירועי חומ"ס וטב"ק כמפקדה   •

ארצית.
.LEVEL C -הצטיידות ב  •

מניעה וסיכול טירור ופח"ע

מחלקת טירור והפס"ד
תיאום ואימונים חד יומיים ליחידות.  •

ריכוז אוגדן תרחישי אירועי פח"ע  •
ביצוע תרגיל טב"ק ליסמג"ים ולמתפ"א.  •

ביצוע תחקירים בנושא טירור ו"קוד פגיון".  •
מחלקת חבלה

תרגול  תופת,  במכוניות  לטיפול  תו"ל  כתיבת   •
היחידות ורכישת אמצעים.

ואימון  רכישת אמצעים  "רבידים",  בנושא  קורס   •
חבלנים.

מתן הנחיות לפעילות השגרה למניעת טירור.  •
גיבוש תפיסת הפעלה בעת אירועי טירור בסביבה   •

משתנה ורענון נהלים.

מחלקת מעברים 
הכנת דמ"צ גרסה ראשונית למערכת "רעות".  •

מיפוי פערים במעברי עוטף ירושלים.  •
מחלקת אבטחה

מתן הנחיות לגופים המונחים ומתקניהם לאבטחה   •
פיזית ולאבטחה חמושה.

מודל  עפ"י  מאבטחים  הכשרת  תכנית  קביעת   •
"פרופיל המאבטח".

מחלקת מבצעים
כתיבת פקודת כוננות ארצית.  •

הגדרת מדור לטיפול בשגרה ובבט"ש.  •
ביצוע פעילות למניעת מעבר שב"ח.  •

כתיבת פקודת פגיון צהוב.  •
מחלקת תכנון וחירום

ביצוע הכשרות,   - הקמת מפקדה ארצית לטב"ק   •
תרגילים, אימונים.

הפצת התייחסות לתו"ל טב"ק.  •

פרשים באירוע הפרת סדר
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יחידת מו"מ
קורסי  במסגרת  למו"מ  ערבית  דוברי  הכשרת   •

דוברים.
במחוזות  הנע"תים  בקרב  המקצועיות  פיתוח   •
באמצעות סדנאות, השתלמויות, ימי עיון מקצועיים.

מערך האוכלוסייה
הכשרת מערכי אוכלוסייה בנושא טירור וטב"ק.  •

הטמעת הנושא בקרב מפקדים.  •

היערכות למניעת הפס"ד
מחלקת טירור והפס"ד
הכשרת מפקדות משימתיות.  •

ביצוע אימון מודל הר הבית למפקדות היסמ"ג.  •
והכשרות במגמת הפס"ד בבה"ד  תיאום אימונים   •

מג"ב.
לשוטרי  מנטאלית  להכנה  סדנאות  עריכת   •

המפקדות.
הפצת תורת ההפעלה בהפס"ד  •

מחלקת מבצעים
הפצת פקודה מבצעית להיערכות באירועי הפס"ד.  •

עדכון נוהל ההפעלה באירועי הפס"ד.  •
מחלקת סיור ושיטור

אימון הפרשים במסגרת המפקדות.  •
רכישת 15 סוסים למערך.  •

יחידת מו"מ
סיוע למפקדים בנושא משא ומתן בהפס"ד.  •

היערכות לאסון המוני
ולרעידת אדמה

מחלקת תכנון וחירום
הפצת תורת הפעלה לרעידת אדמה.  •

כתיבת תורת הפעלה באסון המוני.  •

ביצוע מש"מ במחוז ירושלים.  •
הכנת תכניות מחוזיות, עריכת ימי עיון ומש"מים.  •

יחידה אווירית
בחינת מערכת כריזה תעופתית רבת עוצמה.  •

א. מערך האוכלוסייה
עריכת הודעות נצורות לאוכלוסייה.  •

כתיבת תו"ל אסון המוני למערך.  •
הכשרת מערכים.  •

מחלקת מבצעים
הפצת פקודת מבצע לאירוע רעידת אדמה.

יחידת אתג"ר. מלחמה ב"שוק המכוניות" האלטרנטיבי )"קוראים 100", גיליון 221(
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מערך הסיור - פרויקטים
עבודת מטה לרכישת ספינות לשיטור הימי.  •

עבודת מטה - מסלול הסייר במשטרת-ישראל.  •
הכפפת מערך הכליאה למדור הוצל"פ.  •

דיגום ניידות.  •
פרויקט "שירת הסירנה".  •

איחוד מוסדות חינוך ותחבורה ציבורית.  •
פרוייקט הסדרנות.  •
פרוייקט "מוקדים".  •

עבודת מטה - "כלבי שיטור".  •
פיילוט אופנועים.  •

מבצעים שוטפים בשנת 
מגה"ץ 31- היערכות ליום האדמה.  •

צעד מדור 7- אירועי אוקטובר.  •
פריימריז לעבודה.  •

"רמדאן" 2007.  •
חגים 2007 - היערכות בחגי ישראל.  •

מבצע מירון - הערכות במסגרת אירועי ל"ג בעומר.  •
"דרך עפר"- הטיפול בשב"ח.  •

"קיץ בטוח"/ "שומר הלילה"- היערכות במוקדי בילוי.  •
מבצעים מיוחדים

פינוי יישובים - השוק הסיטונאי בחברון, חומש.  •
היערכות בשער המוגרבים.  •

"קשת צבעים 2"- מצעד הגאווה בירושלים.  •
מבצע הריסות "אבו לגיעאן" בנגב.  •

"רוח סתיו"- ליווי מבצע שחרור עצורים.  •
ארה"ב  נשיא  ביקור   - בהירים"  "שמים  מבצע   •

בישראל.

תרגילים בהיקף ארצי
מש"מ אג"מ- תרגיל נקודת מפנה.  •

השתתפות בתרגיל מטכ"לי "אבני אש 10".  •
תרגיל אבטחת מוסדות חינוך.  •

יום עיון טב"ק רדיולוגי בפקע"ר - "שבר ענן".  •
תרגיל "מרכז מידע" ארצי.  •

תרגיל "נקודת מפנה" - תרגול מצבי חירום.  •

"שמים בוערים 6" - מש"מ ארצי - מצבי חירום.  •
מש"מ מצומצם אג"מ בנושא רעידת אדמה.  •

סדרת תרגילי "נחושתן".  •
•  מש"מ "מוקד הרעש" - רעידת אדמה.

תהליכי מטה עיקריים
עמ"ט לשילוב יעדי אג"מ במנה"ל.  •

מוכוונות משימתית בהיערכות למלחמה כוללת.  •
רכישת אמצעים מתקציב "סופת חול".  •

תכנית רב-שנתית 2008-2012.  •
רכש אמצעים מתקציב חירום - 25 מיליון שקל  •

הגדלת יחידת הפרשים.  •
תחום ארגוני

עמ"ט להקמת בית ספר לאג"מ.  •
עמ"ט לארגון מחדש של מטה האג"מ.  •

עמ"ט המבנה הארגוני של מתפ"א.  •
הקמת חטיבת האבטחה.  •

הקמת מחלקת מעברים ואיושה.  •
עמ"ט עם שב"ס - מערך הכליאה.  •

בחינת פריסה של מחלקות האגף.  •
עמ"ט המבנה הארגוני של מינהלת ההגירה.  •

פיקוד ושליטה משטרת-ישראל.  •
עמ"ט להקמת חטיבת המבצעים.  •

קליטת מדור ביקורת גבולות.  •

"נקודת מפנה". תרגיל ארצי לבחינת היערכות העורף
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טכנולוגיה, מחשוב ופיתוח
הקמת מחסן חירום.  •

פיתוח נשק פחות קטלני.  •
רכישת תרסיס פלפל והפצתו.  •

מטא"מ ארצי.  •
רכישת חפ"קים מחוזיים.  •

מחשוב האג"מ.  •
שילוב מערכת "תמונת נוף".  •

פרויקט חוזי ושידור תמונה לאחור.  •
פרויקט מנהל אג"מ.  •

החלפת מסכי מחשב.  •
מדור הדרכה 

כתיבת תפיסת ההדרכה של אג"מ.  •
העמקת שיתוף הפעולה עם מלמ"ש בנושאי אג"מ.  •

השתלמויות בנושא אירועים המוניים.  •
ולראשי  סיור  לקציני  ייעודיות  הכשרות  פיתוח   •

משמרות סיור.
הפקת פנקס לסייר ולקצין הסיור.  •
הכשרת מפקדים לאירועי ספורט.  •
הכשרת כלאים לאור ועדת "ירון".  •

פיתוח הכשרה ייחודית למוקדנים.  •
פיתוח הכשרה ייעודית למתפ"א ולמנה"ג.  •

בתחנות  ויישומו  מעצבת,  הדרכה  מודל  פיתוח   •
המשטרה.

שדרוג קורס קציני אבטחה.  •

מערך החבלה - פרויקטים עיקריים
מיגון חדש לחבלן.  •

התקנת מניפולטור.  •
ביצוע תהליך אסטרטגי.  •

הכנת קורס רבידים.  •
הכשרת צוותי "שונר".  •

אירועי פח"ע בולטים
- מחבל מתאבד התפוצץ במאפיית  29.1.07, אילת 

"לחמים".

20.2.07, ראשל"צ - נוטרל מטען חבלה, שנמצא בפח 
אשפה בעיר, לאחר שהמחבל המתאבד התחרט מלבצע 

את הפיגוע.

14.3.07, קלקיליה - מכונית תופת התפוצצה מסיבה 
לא ידועה, לאחר שהמחבל חזר בו מכוונתו לבצע פיגוע 

במרכז הארץ.

25.8.07, קיבוץ ארז - חוסלו שני מחבלים, שחצו את 
הגבול בין אזח"ע  לישראל. בכליהם נתפסו שני מטעני 

חבלה.

יורט מחבל מתאבד,   -  "340 "פילדלפי  ציר   ,3.9.07
שנשא על גופו חגורת נפץ.

יורט מחבל מתאבד,   - 11.9.07, ציר "פילדלפי 277" 
שנשא על גופו חגורת נפץ.

22.9.07, תל אביב - נוטרל מטען חבלה, שנתפס מוסלק 
בדירה בת"א.

אלימות במגרשי הכדורגל )"קוראים 100" גיליון 221(יחידת הכלבנים
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פעילות מתפ"א

פתיחת תיקים ומבצעי הריסות
�200 מול 2007

הריסות 
276 -2006

2007 - 769 )עלייה ב-179%(
פתיחת תיקים
1,557 - 2006

2007 - 2,750 ) עלייה ב-77%(

מבצע "רוח קדים"
בלימת   - מטרתו  האכיפה.  רשויות  בשילוב  מבצע 

תופעת התפשטות הבנייה הבלתי חוקית בנגב.
תפוקות המבצע הוכיחו, כי פעילות אכיפה משותפת, 
יכולה לבלום את היקף התופעה-  וממוקדת  רציפה 
מניעת הגדלת יישובים בלתי חוקיים קיימים והתווספות 

יישובים חדשים.
 

פעילות מנהלת ההגירה

פעילות אג"מ
סה"כ יוצאים+מנוידים

6,563 - 2006
7,585 - 2007

עצורים
עצורים מנהלתיים

עפ"י מידע:
2,687 - 2006
3,256 - 2007

עצורים מנהלתיים: 
 6,353 - 2006
8,359 - 2007

עצורים פליליים: 
84 - 2006

114 - 2007

פעילות חקירות
סה"כ תיקים : 
1,979 - 2006
2,106 - 2007

תביעות
תיקים תמ"ת:

78 - 2006
457 - 2007

פ.א שהוגשו לבימ"ש:
151 - 2006
191 - 2007

תיקים שהועברו:
264 - 2006
780 - 2007

פעילות מודיעין 
4,717 - 2006
5,027 - 2007

פעילויות בולטות
מבצע "חותמת גומי" - מבצע נגד חשודים, שמנהלים   •
פעילות ענפה בתחום זיוף מסמכים והבאת עובדים 

זרים במרמה ארצה.
מבצע בתי אבות - "מעבדות לחירות".  •

התמקדות במחוללי התופעה. מינהלת ההגירה )"מראות המשטרה" גיליון 224(
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את  להבטיח  הוא  המשטרה  של  המרכזי  תפקידה 
השמירה על קיומו של שלטון החוק. אף שנוכח עבודה 
לאחרונה  ירד  ואף  הפשיעה,  היקף  נשמר  מאומצת 
ניכרת התגברות  נוכח הגידול באוכלוסייה(,  )במיוחד 
עוצמת העבירות וחומרתן בכל גווני הפשיעה. לפיכך, 
אין מנוס מהמסקנה, כי אין בנתוני הפשיעה כדי לשקף 
"אמת מוחלטת". ככלל, ניתוח תמונת הפשיעה בישראל 
לאורך העשור האחרון מצביע על כחצי מיליון תיקי 
חקירה, הנפתחים מידי שנה, במגוון העבירות, אל מול 
ירידה בכוח ההרתעה של המשטרה. בין תיקי החקירה, 

מהוות עבירות הרכוש את חלק הארי.

הלחימה בפשיעה

ניתן לשרטט את תמונת הפשיעה כמשולש המונה כחצי 
מיליון תיקים בשנה, שבסיסו הרחב בעבירות הקלות 
)רוכלות, רישוי, רכוש, תנועה(, המהוות מאסה קריטית 
מתוך סך העבירות, ומשפיעות באופן מהותי על תחושת 
המשולש  של  המשכו  הציבור.  של  האישי  הביטחון 
בעבירות חמורות יותר )אלימות, אמל"ח, סמים, עבירות 
רכוש קשות ופשיעה מאורגנת( וקצהו, בעבירות הקשות 

ביותר )ארגוני פשיעה ושחיתות ציבורית(.

מטרתו המוצהרת של האגף לחקירות ולמודיעין היא 
להוריד את רמת הפשיעה בכל סוגי העבירות, על פני 
כל רובדי משולש הפשיעה, באמצעות העלאת מספר 
והבאת מירב תיקים שלהם ראיות  התיקים הגלויים, 

בעבירות המשפיעות. לצד שיפור בתחושת הביטחון 
האישי שבהשגת מטרה זו, תיווצר הרתעה, התורמת אף 

היא את תרומתה להורדת עקומת הפשיעה.

המענה, שנתנה משטרת-ישראל בשנים האחרונות לקצה 
המשולש העליון, היה בהקמת יחידות ארציות חדשות, 
ארציות  ויחידות  )ימ"רים(  מרכזיות  יחידות  ובחיזוק 

האגף לחקירות ולמודיעין )אח"מ(
פעילותה של משטרת-ישראל משתלבת בפעילות הפרקליטות והרשות השופטת, ומהווה 
האגף  ראיות.  ולאיסוף  האמת  לחקר  הפועלת  החוק,  אכיפת  בשרשרת  ראשונה  חוליה 
לחקירות ולמודיעין הוא הגוף המעריך והחוקר, המפעיל שיקול דעת מקצועי, והמונע עפ"י 
אמות המידה, שנקבעו בחוק ובהתאם לסטנדרטים מקצועיים, המבטיחים את קיומו של 

שלטון החוק.

קורבנות עבירה. לא לבדם )"קוראים 100" גיליון 221(
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קיימות, אך נדרשה בחינה מחדש של אמצעי ההתמודדות 
ובעיקר  הכוללת עם ארגוני הפשיעה. ברובד האמצעי, 
ביותר על תחושת הביטחון של  התחתון, המשפיעים 
הציבור, נדרשו השקעה רבה ותכנון ארוך טווח, שייתנו 

מענה ראוי לאתגרים הנוכחיים ולאלו שבפתח.

הגם, שמטבע הדברים, דרכי ההתמודדות של המשטרה   )1
עם נתוני פשיעה אלה תלויות בסוג הפשיעה, בחומרתה, 
בהיקפיה ובמאפיינים נוספים, תפיסת העולם המוצהרת 
של אח"מ מושתתת על הנחות עבודה ועל עקרונות עשייה 
זו, שיפורה של האכיפה לאורך כל  ברורים. עפ"י תפיסה 
יושג באמצעות חשיפת עבריינים, איסוף  ציר הפעילות 

ראיות מספיקות להעמדה לדין.

פעולות ברמה הארצית

חטיבת המודיעין 
החולפת  השנה  במהלך  קודמו  המודיעין  בחטיבת 
רבות, שתכליתן העיקרית היא שיפור  עבודות מטה 
על  בדגש  העבריינים,  וגילוי  הראיות  איסוף  יכולת 

תמיכה בדרג התחנה. 

מערך ההאזנות
מערך האיסוף האנושי.   •

יחסי הגומלין משטרת-ישראל - שב"ס.   •
יכולות המערכים הסמויים.   •

תפיסת הפעלת מערך ההערכה.   •
טכנולוגיה מבצעית.  •

תקיפה כלכלית - חילוט, הלבנת הון וכוחות   •
משימה.

ביטחון מידע.   •
מחלקת מחקר

מחלקת מחקר המשיכה לעסוק, כבעבר, בנושאי פשיעה, 
זו פותחו במהלך השנה  פח"ע וסדר ציבורי. במסגרת 
נכתבו  ובתתי-אוכלוסיות,  מודלים לטיפול בפשיעה 
ופרסומים בנושאי רכוש, אלימות, סמים,  חוות דעת 
אמל"ח, הונאה ושחיתות, פשמ"א, סביבה חיצונית, פח"ע 

ונספחים  הוכנו לקטים   ,)92( צי"חים  וסד"צ.(, הופצו 
מודיעיניים )78(, הופצו דו"חות יומיים וסקירות עתיות, 

ונכתבו הערכות מודיעין. 
)אחמ"ש( טיפלה בעתירות  איחוד משפחות  חוליית 
מנהליות )934( ובהופעה בבתי משפט )52(, לצד טיפול 
 11,608( להתאזרחות  ובבקשות  אחמ"ש  בבקשות 

במספר(.
בפיתוח  מקצועית,  בהכשרה  עסקה  הערכה  חוליית 
ובבקרה מקצועית על  והנחיות  נהלים  בגיבוש  תו"ל, 

יחידות ההערכה בכלל יחידות משטרת-ישראל.

מחלקת איסוף וטכנולוגיה
וטכנולוגיה שמה דגש במהלך שנת  איסוף  מחלקת 
העבודה 2007 על אישור פעילות תכניות סוכנים )24 
תכניות, שהביאו לפיצוח 106 יעדים ו- 393 בדוקאים( 
ההאזנות  מערך  של  משמעותי  קידום  על  וליוויין, 
נושאים  קידום  מדור,  )הקמת  התקשורת  ומחקרי 

מלחמה בסחר בסמים )"קוראים 100" גיליון 220(
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טכנולוגיים ומערכתיים בכפוף לחוק נתוני תקשורת, 
ושיפור מערך ההדרכה והנהלים בתחום(, ועל שיפור 
צרכי  בסיס  על  היכולות הטכנולוגיות המבצעיות, 

יחידות השטח.

המחלקה לתיאום מבצעי
הפעילות  במסגרת   - כלכלית  תקיפה  מדור   •
לתקיפה כלכלית של ארגוני פשיעה, נתפסו 30.5 
מיליון שקל בגין עבירות על חוק איסור הלבנת 
הון וחוק ארגוני פשיעה, ו- 9.8 מיליון שקל בגין 
חילוט עפ"י פקודת הסמים. המדור ניהל פרשיות 
הון, עסק בטיפול בדיווחי מימון טירור,  הלבנת 
בפיתוח טכנולוגי ומידענות ובהכשרה של גורמי 

השטח.
בפשיעה  למאבק  הממשלה  החלטת  בסיס  על   •
החל  הופעל  ובתוצריהן,  והמאורגנת  החמורה 
מחודש מרץ 2007, לראשונה, מוקד מודיעין משולב 
רשות המיסים,  )משטרה,  רשויות האכיפה  של 
הרשות לאיסור הלבנת הון והרשות לניירות ערך(. 
ציוד למוקד,  נרכש   2007 במחצית השנייה של 

אנשיו הוכשרו והוחל בפרסום תוצרים ראשונים.
ליוותה  המחלקה  מבצעי  לתיאום  המחלקתה 
פעילות ב- 18 פרשיות סמים ופשיעה מאורגנת 
בינלאומית ומקומית. 13 פרשיות מהן הסתיימו. 

פוצחו 3 יעדי חו"ל. 
 77,000 קוקאין,  ק"ג   22 נתפסו  השנה  במהלך 
כדורי אקסטזי, 115 ק"ג אבקת MDMA ו- 6.5 ק"ג 
אופיום. כן התבצעו שישה משלוחים מבוקרים, 
ו- 17,000 כדורי  במהלכם נתפסו 3 ק"ג קוקאין 

אקסטזי
הטיפול  ליווי  המשך  לצד   ,2007 שנת  במהלך   •
פשמ"א  פרשיות  שתי  נוהלו  פשיעה,  בארגוני 
ישראלים  מעורבים  היו  שבהן  בינלאומיות, 
נוהלו שתי פרשיות  כן  יוצאי חב"מ.  ועבריינים 

סחר בנשים.
עזרה משפטית - במהלך שנת 2007 טופלו 164   •
110 בקשות  ו-  זרות  נכנסות ממדינות  בקשות 

יוצאות, מיחידות השטח.

היחידה לבטחון מידע )יחב"מ( 
בהיבטי  לטפל  המשיכה  מידע  לבטחון  היחידה 
אבטחת מידע של מתקני משטרה, בהפצת הנחיות 
ליציאה למדינות  בתחום, בבחינת בקשות חריגות 
ערב ולמדינות עוינות, בעדכון נהלי יחב"מ, ובטיפול 
בבחינת התאמה בטחונית של מועסקים במשטרת-

ישראל ושל מועמדים להעסקה בה.

חטיבת החקירות 
במהלך שנת 2007 נמשכה הפעילות השגרתית של 
חטיבת החקירות, שכללה הכנת חוות דעת משפטיות, 
והאגף להצעות חוק שונות,  גיבוש עמדת החטיבה 
מיחידות  ומשפט  חקירה  בנושאי  לפניות  מענה 
החקירה, מאזרחים ומרשויות אחרות, ביקורים ובקרות 
ביחידות חקירה שונות ברמת תחנה, ברמת מרחב 
וברמת מחוז, איסוף נתונים לגבי עבירות ותופעות 
וניתוחם, ובמתן מענה לשאילתות ולהצעות  פשיעה 

לסדר יום. 

במהלך השנה בוצעו בחטיבת החקירות 
עבודות מטה, בנושאים שלהלן: 

משרד אח"מ בתחנה.  •
פיתוח מודל "פיצוציות".  •

אפיון הליך ק.ד.ם )צדק מאחה לקטינים(.  •
גיבוש נוהל אח"מ לטיפול בעבירות סחר בבני-אדם.  •

שופטים  לאבטחת  ומתווה  נהלים  גיבוש   •
ופרקליטים מאוימים.
הגנת עדים מאוימים.  •

פיקוח על עברייני מין.  •
מניעת העסקת עברייני מין במוסדות.  •

הימורים - קזינו חוקי ומפעל הפיס.  •
הקמת מאגר פלילי חדש.  •

הקמת קובץ חיקוקים ממוחשב חדש.  •
הגנת עדים.  •

העברת מערך הכליאה והליווי של משטרת-ישראל   •
לאחריות שב"ס.

 -2007 תכנון המערכת לתיעוד חקירות לשנים   •
2009 ופריסתה, ומעקב אחר ביצוע.
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אזיקים אלקטרוניים.  •
התיק  סגירת  על  הודעות  של  ממוחשב  משלוח   •

למתלוננים ולחשודים.
וידיאו קונפרנס בהליכי הארכת מעצר.  •

שדרוג אופן קבלת חומר מבנקים.  •
שונים,  בנושאים  חוק  הצעות   83 טופלו  בנוסף,   •
תקופת  קיצור  החדש",  החיפושים  "חוק  ביניהם 
ההתיישנות, חוק הנוער, חנינה בעניין ההתנתקות 
)מספר הצעות חוק שונות(, הגנה עצמית מפני פורץ 
)מספר הצעות חוק שונות(, הארכת תוקף הוראת 
ובמעסיקים,  במלינים  במסיעים,  לטיפול  שעה 
איסור פרסום שם חשוד, תיקון חסד"פ )מעצרים( 
)מספר הצעות חוק שונות(, הסדרת כללים בחקירה, 
טיפול ארוך טווח בפדופיליה, מניעת החזרת עבריין 
מין לסביבת הקורבן, מניעת העסקת עברייני מין 

במוסדות.
במהלך 2007 ערכו אנשי חטיבת החקירות כ- 150   •
ביקורים ובקרות ביחידות חקירה, בין אם במסגרת 
משטרת-ישראל  של  לביקורת  היחידה  בקרות 
כן  ובין אם במסגרת בקרות עצמאיות/נושאיות. 
השתתפו אנשי החטיבה בכ- 100 דיונים בוועדות 

השונות של הכנסת.

חטיבת זיהוי פלילי

מחלקת המעבדות 
מחלקת מעבדות, על מגוון מעבדותיה, טיפלה במהלך 
מזירות  פורנזיים  ממצאים   38,000 בכ-   2007 שנת 

עבירה. להלן היקפי התיקים/בדיקות במהלך השנה :
מעבדה אנליטית - 18,000 תיקים.  •

מעבדת השוואת ט"א - 10,000 תיקים - 3,450 גילויי   •
.AFIS

צילום,  14,000 עבודות   - ואלבום  צילום  מעבדת   •
עיבוד והדפסת תמונות, תיקי וידאו פורנזי.

עקבות  תיקי   1,750  - וחומרים  סימנים  מעבדת   •
נעליים, שרידי ירי, זיופי רכב.

הזמנות   1,500  - חקירתית  פסיכולוגיה  מעבדת   •
פוליגרף.

.IBIS מעבדת נשק - 1,600 תיקים - 216 קשרי  •
מעבדה ביולוגית - 1,280 תיקי DNA )כ- 500 גילויים(.  •

 140  - פרופילים   15,000  - דנ"א  מאגר  מעבדת   •
גילויים.

מעבדת פיתוח ט"א - 430 תיקי פשע חמור.  •
מעבדות ניידות - 300 אירועי פשע חמור.  •

מעבדת מסמכים - 1,200 תיקים.  •
מעבדת חקירת הצתות - 1,100 תיקים.  •

נפץ  300 תיקי חומרי   - נפץ  וחומרי   MS מעבדת   •
ורעלים.

  
DNA-מערך ה

DNA, והוחל  DNA  - בפברואר 2007 נחנך מאגר  מאגר 
בקליטת פרופילי חשודים. עד כה, יש במאגר כ- 15,000 
גילויים. כן  פרופילים, מהם התקבלו, לעת עתה, 140 
נדגמו עד כה 182 מאסירי כלא איילון, תהליך שיושלם 
במהלך 2008. ניכר כי ככל שגדל המאגר, כך גדל גם 

אחוז הגילויים.

מז"פ מערך ה-DNA )"קוראים 100" גיליון 220(
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 241 טופלו   - הביולוגית  המעבדה 
התאמת  התקבלה  שבהם  תיקים, 
זירה-חשוד, לצד 108 תיקים, שבהם 
התקבל פרופיל, שלא התאים לחשוד, 

שמשמעו- ניקוי חפים מפשע.

תיקים בולטים
משפטו החוזר של האנס אדריאן   •

שוורץ.
שבמסגרתו  תקדימי,  דין  פסק   •
הורשע האנס הסדרתי איתן פרחי 
בעקבות השוואת דנ"א בשלושה 
שנדגם  לאחר  אונס,  מעשי 
עו"ד  כמתנדב בתיק הרצח של 
ז"ל. החשוד הורשע,  ענת פלינר 
על  הציבור  טובת  העדפת  תוך 

צנעת הפרט.

טביעות אצבעות - אחוז התיקים, שבהם נרשמו גילויים 
על בסיס השוואת ט.א. במהלך שנת 2007 עמד, בדומה 

לשנים קודמות, על כ- 34%.

מעבדת מסמכים - אנשי המעבדה נטלו במהלך השנה 
חלק מקצועי משמעותי בפרויקט תעודת זהות חכמה 
בשיתוף משרד הפנים, בדגש על דרכי מיגונה מפני 

זיופים )הפרויקט טרם הסתיים(

יוצא של בדיקות שבוצעו  - כפועל  מעבדה אנליטית 
ארבעה-עשר   2007 שנת  בשלהי  הוכנסו  במעבדה, 
חומרים חדשים, שמרביתם נמצאו בשנים האחרונות 

ב"פיצוציות" ברחבי הארץ, לפקודת הסמים.

מעבדת נשק - במהלך שנת 2007 נבדקו במעבדה כ- 
300 תיקים בטחוניים.

- המעבדה טיפלה במהלך  מעבדת סימנים וחומרים 
שנת 2007 בתיק חקירה בולט - תיק הרצח של הנערה 
תאיר ראדה ז"ל, שבו הראיה החפצית היחידה הקיימת 
היא עקבת נעל של החשוד על מכנסיה של הקורבן. 

אלימות במקומות בילוי )"מראות המשטרה" גיליון 225(

מעבדת סימנים וחמרים. איסוף ראיות )"מראות המשטרה" 176(
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בנוסף, במהלך השנה הותקנה במעבדה מערכת חדשה 
לניהול אוסף עקבות הנעליים. האוסף כולל למעלה מ- 
4,000 עקבות נעל מזירות עבירה ללא חשוד, המושוות 
כבר  במעבדה.  ,המתקבלות  חשודים  של  לנעליהם 

במהלך 2007 הניב האוסף למעלה מעשרה גילויים.

- המדור קידם במהלך  מדור פסיכולוגיה חקירתית 
שנת 2007 את עבודת המטה לביצוע בדיקות ביטחון 
חוזרות ובדיקות פוליגרף לאנשי משטרה, לצד ביצוע 
בדיקות פוליגרף )891(, בדיקות פוליגרף עבור מח"ש 

)122(, רענוני זיכרון ועוד.

 2007 - המדור עסק במהלך שנת  מדור זיהוי חללים 
בעיקר בהיערכות משטרת-ישראל לאירוע רב נפגעים, 

על משמעויותיו הנרחבות. בנוסף, בדקו אנשי המדור 
2000(, השתתפו  כשלוש-מאות תיקי נעדרים )משנת 
במשלחת לזיהוי שמונת ההרוגים הישראלים בהתרסקות 
המטוס באי פוקט בתאילנד, וטיפלו בהחזרת גופתו של 

גבריאל דוד ז"ל מידי החזבאללה.

מז"פ/שטח - במהלך השנה טיפלו חוקרי זירת העבירה 
זירות אירועים פליליים, במגוון רחב של   71,150 ב- 

אירועים וסוגי ממצאים. 

מחלקת תביעות 
בתביעה המשטרתית מטופלים כ- 80% מסך התיקים 
הפליליים, המועברים לתביעה ולפרקליטות. התביעה 
המשטרתית מגישה כתבי אישום בכ- 60,000 תיקים 

משלחת מז"פ לזיהוי החללים באסון באי פוקט, תאילנד
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בשנה. במסגרת זו, במהלך שנת 2007 התקבלו בתביעה 
המשטרתית 73,477 תיקי פ.א. ב- 14,151 מהם הוגשו 
בקשות למעצר עד תום ההליכים. השנה התאפיינה גם 
יישומו בפועל של עיקרון עצמאות התביעה,  בהמשך 
ל'השלמת שורות'  בין היתר, על מאמץ  והושם דגש, 

המערך, שזה שנים חסרים בו תובעים.
במקביל לפעילות השוטפת, עסקה המחלקה בקידום 
העלאת רף הענישה בעבירות התפרצות לדירה וגניבות 

רכב, שהוגדרו כיעדי המשטרה. גובשו נהלים, המתווים 
וקודמה  מדיניות ענישה תביעתית מחמירה ואחידה, 
יוזמת חקיקה לענישת מינימום, ולקיום עילת מעצר עד 

לתום ההליכים בעבירות אלו.

היחידות הארציות 
יאח"ה - היחידה הארצית לחקירות הונאה טיפלה במהלך 
שנת 2007 בחקירת פרשיות שחיתות ציבורית, הונאה 
והלבנת הון )330 במספר(. בין הפרשיות הבולטות ניתן 
למנות את פרשת השחיתות ברשות המיסים, קריסת 

חברת "חפציבה" ופרשת "הסתדרות הפקידים".

יאחב"ל - במהלך 2007 ביצעה היחידה הארצית לחקירת 
פשיעה בינלאומית ופשיעה חמורה פעילות חקירתית 

מול ארגוני פשיעה ארציים, רשתות הימורים ועוד. 

יאל"כ - שנת 2007 התאפיינה ביחידה הארצית לחקירת 
עבירות כלכליות בהמשך הפעילות האינטנסיבית אל 
מול תופעות הונאה, שחיתות ופשיעה, הפוגעות בקופה 
בין הפרשיות הבולטות  הציבורית ובתשתיות מדינה. 
שעסקה בהן היחידה ניתן למנות את החשד למכירת 
משחקי כדורגל ולהטיית תוצאות, את פרשת ההונאה 
הפעילות  ואת  אל"ה  הבקבוקים  מחזור  תאגיד  של 
בנושא הפעלת רדיו פיראטי. כן נחקרו מספר פרשיות 

בתחום הקניין הרוחני.

אתג"ר - היחידה למניעת תופעת גניבות רכב מיקדה 
את פעילותה המבצעית בשנת 2007 בגורמים מחוללי 
נרשמה  בנתונים המצטברים  רכב.  לגניבות  הביקוש 
לנתוני  2007, בהשוואה  בנתוני שנת   10% ירידה של 

שנת 2006.

תחומי עשייה נוספים
מחשוב - במהלך שנת העבודה 2007 נמשכה מלאכת   •
קידום מערכות המחשב שבשירות המערכים תומכי 

הלחימה בפשיעה ותומכי איסוף הראיות. 
כלל  מיפוי  הושלם   - המודיעין החדשה  מערכת   •
משתמשי המערכת, נפרסו מחשבים וציוד, הוגדרו  חקירת פרשיות הלבנת הון )אילוסטרציה(



www.police.gov.ilמשטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2007 � 

2�

ביקורי  בדיקות,  הדרכות,  בוצעו  הגישה,  מורשי 
הנחיות   80 כ-  והופצו  נושאיות  ובקרות  עבודה 

עבודה.
במערכת המחשוב המרכזית שבשירות החקירות   •
הושלמה  עבודה,  הנחיות  הופצו  בקרות,  בוצעו 
דרישות  ואופיינו  במלואה,  המערכת  פריסת 

לפיתוחים נוספים.
מערכות מחשוב נוספות שבשירות החקירות עברו   •
והופצו  ימי עיון, בקרות  שדרוגים נדרשים. נערכו 

הנחיות.
הוחל באפיון מערכת תביעות חדשה, שתחליף את   •

קודמתה.

זיהוי פלילי - במהלך השנה הושם דגש על קישור   •
מערכות, המשמשות את מערך הזיהוי הפלילי ואת 
ועל פיתוח  נוספות,  המעבדות למערכות מחשוב 

יישומים נדרשים לחלק ממעבדות מז"פ.
במהלך  המדור  עבודת  עיקר   - מחקר אסטרטגי   •
שנת העבודה 2007 הושקע בגיבוש פרק המאבק 
בפשיעה, במסגרת התכנית הרב-שנתית למשטרת-
ישראל )תר"ש(, מראשיתו ועד לאישורו ע"י פיקוד 
אח"מ, חברי הספ"כ והמפכ"ל, על מכלול נגזרותיו. 
אנשי המדור יזמו פרויקטים וקידמו אותם, ביניהם 
פיילוט פרופילאות עברייני מין באמצעות מודל
אח"מ  פורטל  הקמת  מידע,  כריית  מערכת  של 

מבצע "מרכבות הפלדה" לאכיפת עבירות כלכליות
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וככלי  חומרים  להצפת  כבמה 
באתר  אח"מ  פרק  עבודה, 
האינטרנט של משטרת-ישראל
)www.police.gov.il( ומודל לתכנון 
אסטרטגי באח"מ. במהלך השנה 
סקירות,  מספר  במדור  נכתבו 
ביניהן חיזוי העתיד 2005-2020 
)בשיתוף מחלקת מחקר/מדור 
מחקר פלילי(. אנשי המדור היו 
שותפים במהלך השנה במרבית 
צוותי העבודה, שלהם השפעה 
המאבק  בט  מהי ת  טי קרי
הימ"רים,  )מדרגי  בפשיעה 
הקמת יחידת להב 433, שדרוג 
מחלקת המחקר, שדה הראיות 
וכן ריכזו  בעידן המודרני ועוד(, 
הכלל- העבודות  מרבית  את 

אגפיות, לפורומים השונים.
2007 ערכו חטיבות  - במהלך שנת  פיקוח ובקרה   •
438 בקרות מקצועיות, בחלוקה  ומחלקות האגף 
כלהלן : 97 בקרות היחידה לביקורת של משטרת-
 45 ישראל, 275 בקרות מקצועיות ביוזמת האגף, 

בקרות נושאיות ו- 21 בקרות מעקב ובקרות פתע.

מהלכים אסטרטגיים
התכנון,  אגף  בהובלת   ,2007 מרץ  מחודש  החל   •
גובשה תכנית רב-שנתית למשטרת-ישראל לשנים 
2012. פרק מרכזי בתכנית הרב-שנתית  2008 עד 
עוסק במאבק בפשיעה. אושרו שמונת כיווני המענה 
המרכזיים, שאותם תשאף משטרת-ישראל לקדם 
במהלך שנות התכנית, שמטרתם, יחדיו - העלאת 
מספרם של הגילויים, שיפור איכות הראיות והחמרת 
הענישה, שלוש מטרות אלה הן מטרות הליבה, עפ"י 
תפיסת פיקוד האגף לחקירות ולמודיעין, שבכוח 
השגתן לשפר את תחושת הביטחון של הציבור, את 

אמונו במשטרה ולהעלות את כושר הרתעתה. 
- על בסיס החלטת  גופי האכיפה  כוחות  שילוב   •
)1.1.2006( להעצמת המאבק בפשיעה  הממשלה 

ובתוצריהן, הוקמו  החמורה, בפשיעה המאורגנת 
לכוחות  2007 המוקד המודיעיני המשולב  בשנת 
האכיפה, כמו גם חלק מכוחות המשימה, שיופעלו 
מול ארגוני הפשיעה כבר במהלך שנת 2008. יתר 
החלטת  של  מימושה  את  שמהוות  המסגרות, 
הממשלה )צוות היגוי להתוויית המדיניות והוועדה 
המתמדת, לתיאום ולהכוונת הפעילות(, החלו את 
פעילותן כבר בשנת 2006, וזו נמשכה, באופן סדיר, 

גם במהלך שנת 2007.
נוכח תמונת הפשיעה,   -  433 יחידת להב  הקמת   •
בוצעה במחצית השנייה של שנת 2007 עבודת מטה, 
אפקטיביות  את  המירבי  באופן  ליעל  שמטרתה 
הארציים.  הפשיעה  בארגוני  המשטרה  טיפול 
תוצר לוואי משמעותי של מהלך זה בא לידי ביטוי 
ומימ"רים  מחוזיים  מימ"רים  משימות  בהעברת 
מרחביים ליחידה, תוך הפניית משאביהם לטיפול 
הפשיעה,  משולש  של  הביניים  דרג  בפשיעת 
ובעיקרה של הפשיעה שבבסיסו. השינוי שבוצע 

מתבטא כדלקמן:
)יאח"ה,  היחידות הארציות  איחודן של ארבע   •
יאחב"ל, יאל"כ ואתג"ר( ויחידה 33 תחת קורת-

גג אחת.

שינוי במגמות הפשיעה של בני-נוער )"קוראים 100" גיליון 221(
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יכולת  ייחודית, המשפרת את  תפיסת הפעלה   •
הטיפול של המשטרה בארגוני הפשיעה הארציים 

ובתופעות פשיעה ארציות חמורות. 
החל מתאריך 1.1.2008 קיבלה היחידה אחריות   •

משימתית.
פעילות לשדרוג יחסי הגומלין בין משטרת-ישראל   •
לבין שב"ס - הנושא קיבל משמעות קריטית במהלך 
הכליאה  מערך  העברת  עם   ,2007 העבודה  שנת 

והליווי לשב"ס.
קידום ממשקי עבודה אפקטיביים עם הפרקליטות.   •
בהיות מערך החקירות והמודיעין של משטרת-ישראל 
ומרכזיים במערכת  והפרקליטות שותפים מלאים 
אכיפת החוק, שיתוף פעולה הדוק ומוכוון מטרות 
משותפות לשני המערכים הוא תנאי להתמודדות 
אפקטיבית עם הפשיעה, ליצירת הרתעה ולשמירה 
העבודה  במסגרת  בישראל.  החוק  שלטון  על 
המשותפת נעשה במהלך שנת 2007 רבות לקידום 

ממשקי עבודה במגוון נושאים רלוונטיים.
 - ומחקרי התקשורת  קידום תחום ההאזנות הסתר   •
מקיפה.  עבודת מטה  בוצעה   2007 שנת  במהלך 
יישום העבודה, על משאביה העתירים, יחל במהלך 

שנת העבודה 2008.
מערך הזיהוי הפלילי בשירות איסוף הראיות - במהלך   •
שנת העבודה 2007 הוכחה אפקטיביות נושאי ה- 
DNA וטביעות האצבעות ככלים משמעותיים לגילוי 

מבצעי עבירות, ולאיסוף ראיות כנגדם, לשם הגשתן 
לבתי- המשפט. 

ניתוח  על  בהתבסס  מדרגים -  בשלושה  עבודה   •
הוחלט,  המבצעית,  והפעילות  השטח  מאפייני 

ויחוזקו  יפורק הימ"ר המחוזי  כי במחוז הצפוני 
הימ"רים המרחביים, ובמחוז מרכז יפורקו הימ"רים 
המרחביים ויחוזקו הימ"ר המחוזי ותחנות הפרטו 
של המחוז. בכך הצטרפו החל מ- 1.1.2008 מחוז 
צפון ומחוז מרכז למחוז הדרומי, העובד זה מכבר 
בשלושה מדרגים. מחוז ירושלים ומחוז תל-אביב 

ימשיכו לפעול במתכונתם הרגילה, ללא שינוי.

מבט קדימה
נקבעו   ,"2012 "שיא  במסגרת התכנית הרב-שנתית 
שמונה כיווני מענה, כולל תכניות מפורטות, למימוש 

יעד הגברת ההרתעה והפחתת מימדי הפשיעה.
מבחינה  מקצועית,  מבחינה   - התחנה  חיזוק   •

טכנולוגית ומבחינת כוח אדם ואמצעים.
חלוקה מחדש של המשימות.   •

שילוב כוחות כלל גופי האכיפה )לתקיפת ארגוני   •
הפשיעה, הפשיעה החמורה ותוצריהם(. חלק ממתן 
מענה זה בא לידי ביטוי גם בבחינת יחסי הגומלין 
היבטי  במגוון  שב"ס,  לבין  משטרת-ישראל  בין 

האגף.
בטכנולוגיה  טווח  ארוכת  אסטרטגית  השקעה   •

ובראיה החפצית - פורנזית.
מדידה - קביעת יעדי פשיעה, תקני ביצוע, מדדים   •

לפעילות שוטרים ומפקדים.
ותומכי  הראיות  איסוף  תומכי  מערכים  חיזוק   •

הלחימה בפשיעה.
שינויי חקיקה ופסיקה, להגברת ההרתעה.  •

בתחום  העוסקים  כלל  של  המקצועיות  שיפור   •
איסוף הראיות.
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פשיעה מדווחת

הפשיעה המדווחת במשטרת-ישראל בשנת 2007 ירדה 
ב-7% לעומת שנת 2006. מספר תיקי החשיפה שנפתחו 
התיקים  בשאר  ואילו  אשתקד  לעומת  ב-6%  עלה 

נכללות  9%. בתיקי חשיפה  ירידה של  שנפתחו חלה 
שוחד,  )סמים,  מתלונן  בהן  אין  שבהגדרה  עבירות, 

נשיאת סכין, זנות, רכוש גנוב ועוד(. 
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תקיפה חמורה

מגמות תקיפה חמורה
בשנת 2007 חלה ירידה של 6.5% בכמות תיקי החקירה 
בגין תקיפה חמורה. בקבוצת העבירות "תקיפה חמורה" 
הריגה,  ונסיון לרצח,  רצח  נכללות העבירות הבאות: 
חבלה חמורה, תקיפת עובד ציבור, תקיפת שוטר ללא 

הכשלה ותקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.
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 )-31%( גדולה בתיקי הרצח  ירידה  2007 חלה  בשנת 

ובתיקי ניסיון לרצח )11%-( ביחס לשנת 2006.
רקע  על  אירועים  כוללים  לרצח  וניסיון  רצח  תיקי 
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תקיפות עובדי ציבור ושוטרים
בשנת 2007 חלה ירידה של 11% בתקיפות עובדי ציבור 

ובתקיפות שוטרים לעומת שנת 2006.
בתקיפות שוטרים בנסיבות חמורות חלה עלייה של 6% 
ביחס לשנת 2006. עלייה זו מהווה המשך מגמת עלייה 

הנמשכת כעשור.
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עבירות שוד

סה"כ עבירות שוד
שוד,  חמורות,  בנסיבות  שוד  כוללות  השוד  עבירות 

תקיפה לשם גניבה וחטיפת תיקים.
בשנים האחרונות חלה ירידה גדולה בכמות תיקי השוד. 
ביותר  הנמוכה  היא  השוד  תיקי  כמות   2007 בשנת 

בעשור האחרון.

שוד ושוד בנסיבות חמורות
בשנים 2007 ו-2006 חלה ירידה הן במספר תיקי השוד 

בנסיבות חמורות והן במספר תיקי השוד ה"רגיל."
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עבירות מין

עבירות מין כוללות אונס, בעילה שלא כחוק ומעשה 
מגונה בכוח.

המין  בעבירות   1.6% של  ירידה  חלה   2007 בשנת 
החמורות המדווחות למשטרה.
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עבירות אלימות שבוצעו כנגד קטינים
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אחוז השינוי20062007

9,0478,796-2.8%סה"כ תיקים כנגד קטינים

1,9701,802-8.5%תיק נוער כנגד קטינים*

8,796 תיקי חקירה בגין עבירות  2007 נפתחו  בשנת 
אלימות, שבוצעו נגד קטינים. כ-29% מכלל העבירות 
העבירות  המשפחה.  בתוך  התבצעו  קטינים  נגד 

המרכזיות בגינן נפתחו תיקים, בעבירות שבוצעו נגד 
קטינים, הן תקיפות וחבלות ועבירות מין )כולל רצח(. 
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עבירות בין בני-זוג

עבירות בין בני-זוג )אלימות(
בשנת 2007 חלה ירידה של 5.9% בעבירות אלימות בין 
ירידה כללית  זו מהווה המשך מגמת  ירידה  בני-זוג. 

שהחלה בסוף שנות ה-90' )30% ירידה מ-1998(.

ירידה של שלושה מקרי רצח של  2007 חלה  בשנת 
נשים ע"י בני-זוגן לעומת שנת 2006. המספר הכללי 
דומה לממוצע השנתי   )2007 רצח בשנת  )13 מקרי 

בעשור האחרון.
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עבירות רכוש
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התפלגות עבירות רכוש
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חלקן של עבירות הרכוש מכלל הפשיעה בשנת 2007 
הינו 55%. העבירות המרכזיות בתחום הרכוש כוללות 
התפרצויות לדירה, התפרצות לעסק ולמוסדות, גניבות 

רכב וגניבות מתוך רכב. חלקן של עבירות אלה מכלל 
)כלומר כ-27%  עבירות הרכוש בשנת 2007 הינו 49% 

מכלל העבירות(.
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התפרצויות לדירה ולעסק

לאחר מגמת עלייה של מספר שנים, חלה בשנת 2007 ירידה גדולה במספר ההתפרצויות לדירה.

בשנת 2007 עבירת התפרצות לעסק הינה הנמוכה ביותר בעשור האחרון. משנת 2006 חלה ירידה של 18% ומשנת 
1998 -  ירידה של 62%.
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עבירות הקשורות ברכב

בעבירות הקשורות לרכב ניתן לראות את השינוי במגמה 
בין גניבות הרכב לגניבות מתוך רכב. עד לשנת 2000 
דומה. החל משנת  שתי עבירות אלו התנהגו באופן 
2001 מספר גניבות הרכב המשיך לרדת, ואילו מספר 
הגניבות מתוך רכב עלה. לעומת זאת, בשנים 2004 עד 

גדולה בגניבות מתוך רכב.  ירידה  2007, חלה מגמת 
בשנת 2007 חלה ירידה של 18%.

מגמת לראות  ניתן  לא   - רכב  גניבת  בעבירות 
ירידה לאורך השנים, על אף שבשנת 2007 חלה ירידה 

של 10%.
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עבירות חשיפה
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משנת 1998 ועד 2004 קיימת מגמה עקבית של גידול 
המשטרה.  ביוזמת  שנפתחו  החשיפה,  תיקי  בהיקף 
ירידה, אך בשנת 2007 חלה עלייה  בשנת 2005 חלה 

של 6%.

עבירות החשיפה הן עבירות, שאין בהן מתלונן, ולפיכך 
אינן מדווחות למשטרה. ניתן לגלותן אך ורק ע"י פעילות 
נכללים שימוש  בעבירות אלה  יזומה של המשטרה. 
לצריכה  שלא  סמים  והחזקת  בסמים  סחר  בסמים, 

כגון משחקים אסורים  נוספות  עבירות  וכן  עצמית, 
וזנות, סחיטה, נשיאת  והימורים, שוחד, עבירות מוסר 
סכין, עבירות אמל"ח, סחר ברכוש  גנוב ואחזקתו, חוק 

הכניסה לישראל וסחר בבני-אדם לעיסוק בזנות.
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עבירות חשיפה נבחרות
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נשיאת סכין וסחיטה
בשנת 2007 חלה עלייה של 21% בעבירות נשיאת סכין, חלה ירידה של 1% בעבירות סחיטה. עבירת נשיאת סכין 

נכללה ביעדי המשטרה בשנים 2006 ו-2007 והיוותה חלק מהלוחמה באלימות.

בעבירות אמל"ח קיימת מגמת עלייה החל משנת 1997 
ועד לשנת 2004. בשנת 2005 חלה ירידה חדה של 18%, 

ומאז חלה התייצבות במספר התיקים.
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שימוש בסמים וסחר בסמים

שימוש בסמים

 .
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סחר בסמים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית

 .
)2005 – 2006 .(2005

 ,"- 199846%.
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שימוש בסמים וסחר בסמים בחלוקה למחוזות

סחר בסמים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמיתשימוש בסמים

תיקי  בפתיחת  עלייה  של  מגמה  חלה   2007 בשנת 
שימוש בסמים )למעט ירידה בשנים 2005-2006(. החל 
תיקי  במספר  ירידה  של  מגמה  ניכרת   2005 משנת 

והחזקת סמים, העלייה ביחס ל-1998  הסחר בסמים 
היא של 46%.
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תפיסת סמים בישראל

מקור הנתונים: אח"מ/חטיבת מודיעין/חוליית מחקר סמים. נכונים לינואר 2008

אחוז השינוי20062007סוג סם

1,920-68% ק"ג55,957 ק"גמריחואנה

1,0095% ק"ג964 ק"גחשיש

13647% ק"ג92 ק"גהירואין

36-25% ק"ג48 ק"גקוקאין

939,741 טבליות138,188 טבליותטקסטזי
30 ק"ג אבקה

680%

2,093-84% ריבועים12,685 ריבועיםל.ס.ד.
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עבריינים

בשנת 2007 התגלו 143,450 עבריינים, מתוכם 51% יהודים ו-49% לא יהודים. בשנת 2007, היוו הקטינים כ-10% מסה"כ 
העבריינים )עבריין נספר פעם אחת בשנה(. 

עבריינות נוער

סה"כ תיקים

בשנת 2007 חלה ירידה של כ-9% במספר תיקי הנוער. ירידה זו מהווה המשכה של מגמת הירידה, שהחלה 
בשנת 2005.
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תיקי רכוש
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תיקי סמים בעבריינות נוער

בשנת 2007 חלה עלייה של 3% בתיקי סמים. בתיקי סחר בסמים והחזקת סמים חלה ירידה של 3%, ובתיקי השימוש 
בסמים חלה עלייה של 4%.

מעצרים פליליים

בשנת 2007 ביצעה המשטרה 56,559 מעצרים. מהם 50,603 מעצרי בוגרים ו-5,956 מעצרי קטינים. 

200756,559 .50,603- 5,956 .  
" :
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לאורך השנים חלה עלייה במספר תיקי המעצרים בכלל, ומתוכם במעצרים עד תום הליכים. עם זאת, בשנת 2007 חלה,  
לראשונה זה עשור, ירידה קלה באחוז המעצרים עד תום ההליכים, מתוך כלל המעצרים.

סה"כ מעצרים פליליים ומעצרים
עד תום הליכים והחלטה אחרת

לאורך השנים
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שימוש בסמים והחזקת סמים

שימוש בסמים
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תיקים שהוגשו בהם כתבי אישום

חלוקה עפ"י עבירות
ונשיאת  בעבירות מין, סחיטה, פריצה לדירה שבל"ר 
סכין חלה עלייה במספר כתבי כתבי האישום שהוגשו.

שיעור כתבי אישום מסה"כ תיקים
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הגרף מציג את שיעור כתבי האישום מסה"כ התיקים,  
שנפתחו בשנת 2007 בכל מחוז, בהשוואה לשיעור הארצי 
וירושלים  כי מחוזות ש"י, דרום  ניתן לראות,   .)14%(
בעלי שיעור כתבי אישום הגבוה יותר מהשיעור הארצי. 
לעומת מחוזות צפון, ת"א ומרכז, שבהם שיעור כתבי 

האישום נמוך יותר מהשיעור הארצי.
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פשיעה לנפש מהווה תחשיב של הפשיעה המדווחת ביחס לגודלה של האוכלוסייה.
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אגף התנועה )את"ן(

התמקצעות הכוח - במהלך 2007 הושם דגש על עיבוי 
יחידות, על תגבור מערך מתנדבי התנועה ועל הקמת 
דגש  ולמתנדבים.  לשוטרים  משותף  הכשרות  מרכז 
מיוחד הושם על התמקצעות מערך התנועה על מגזריו 

השונים.

 - והמחשוב  האכיפה  מכשור  הטכנולוגיה,  שיפור 
ולשיפור הטכנולוגיה  הושקעו משאבים להצטיידות 
והמחשוב במגוון הנושאים, שבהם עוסק האגף, ובכלל 

זה מכשור אכיפה.

הפעלת הכוח - הושם דגש על פעילות אכיפה ממוקדת 
ומלחמה בבריונות כביש ובעבריינות קשה עפ"י מיפוי 
חתכים  במגוון  תאונות-דרכים  של  ומפורט  מקיף 
)עירוני/בינעירוני, הולכי-רגל, משאיות, נהגים צעירים, 
ירידה משמעותיות  2007 חלה  סיכון(. בשנת  מוקדי 
במספר תאונות-הדרכים ובמספר הנפגעים בכל דרגות 
החומרה. בשנה זו מספר ההרוגים במדינת ישראל )430( 

היה הנמוך זה 41 שנה.

מדיניות מערך התנועה 
בשנת 2007 הוגדרו יעדים מרכזיים, שהתוו את הפעילות 

המבצעית של מתנ"א ושל יחידות האת"ן העירוניות:
דו"חות )כמספרם בשנת 2006, לפחות(.  •

”ירידה ב-10% בעבירות המוגדרות "אחרות".  •
עליה כמותית ב-10% בדו"חות בגין עבירות איכות   •
נבחרות )עבירות הגורמות לתאונות-דרכים ועבירות 

בריונות כביש(.

נכנסו לשימוש   2007 - בשנת  בדיקות שכרות   •
בנוסף למכשירי הינשוף,  מכשירי הנשיפונים 

ובאמצעותם בוצעו 120,000 בדיקות.
)מסוג  גבוהות  מהירויות  לאכיפת  דגש  מתן   •
 750 קנס של  בדרגת  ולדו"חות  לדין(  הזמנה 

שקל.
הגדלת איתור נהגים בפסילה )1,300(.  •

עבירות  עברו  שבעליהם  רכב,  כלי-  השבתת   •
תנועה חמורות )10,575 השבתות(. 

גיוס שת"מים
)שוטרים לתפקידים מיוחדים( 

פרויקט גיוס שת"מים היווה את פרויקט הדגל של אגף 
התנועה, וממומן ע"י משרד התחבורה. במהלך 2007 
גויסו לשירות מתנ"א כמאה סטודנטים לתפקידים 
מיוחדים, ולתגבור האכיפה והבולטות במוקדי סיכון 
מקצועיות  הכשרות  עברו  והם  הבינעירוני,  בתחום 

מיוחדות.

התמקצעות
לאיכות כוח האדם במערך התנועה השפעה רבה 
על יכולת הפעלת המערך להשגת מטרותיו. שוטרי 
מערך התנועה מתמודדים עם אירועים מורכבים, 
ולמקצועיותם.  ומכאן החשיבות הרבה לאיכותם 
המתמחה  בית-ספר,  התנועה  לאגף  כך,  לשם 
התנועה. נושאי  בכלל  ובהשתלמויות   בהכשרות 
ו- 44 ימי  בשנת 2007 נערכו בביה"ס 67 הכשרות 

עיון, שבהם השתלמו 2,163 שוטרים.

בחקירת  ועוסק  התנועה,  הזרמת  ולשיפור  תאונות-דרכים  למניעת  פועל  התנועה  אגף 
תאונות-הדרכים, בבניית בסיסי מידע, בניתוחם ובעיבודם לתכניות פעולה בשטח עד לשלב 
התביעה בבית-המשפט. פעילות אגף התנועה התמקדה בשנת 2007 בהתמקצעות הכוח 

ובהפעלתו ובשיפור המכשור והטכנולוגיה.
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אכיפה מבצעית
בפעילות האכיפה המבצעית הושם דגש על גיוון שיטות 
האכיפה, ועל שילוב טכנולוגיות אכיפה לביצוע אכיפה 
נקבעו   2007 לשנת  המרכזיות  למשימות  איכותית. 
מבצעים ארציים, מבצעים אזוריים, פעילות במוקדי 
סיכון, פעילות כנגד נהגים פסולי רישיון, פעילות כנגד 
כנגד עבירות משקל עודף,  נהגים שיכורים, פעילות 
במעברי  אכיפה  פעילות  מסוק,  בשיתוף  פעילות 
ישראל, בהר מירון,  )בחגי  ומשימות מבצעיות  רכבת 
ברמאדאן(. בשנה האחרונה הורחבה פעילות מתנ"א גם 

לפעילות במגזר הערבי בליווי פעילות הסברה.

ימ"ר את"ן
בלתי  בנהיגת  בפסילה,  בנהיגה  עוסק  את"ן  ימ"ר 
ואלכוהול,  סמים  השפעת  תחת  בנהיגה  מורשים, 

ובטיפול בהיסעים בלתי חוקיים.  
- בישראל קיימת תופעה חמורה של  נהיגה בפסילה 
נהגים רבים, הנוהגים בכלי-רכב למרות שרשיונם נפסל. 

גם בשנה האחרונה פעל ימ"ר את"ן למיגור תופעה זו. 
שיטת העבודה התבססה על איסוף חומר מודיעיני 
ממקורות חיים וממקורות דוממים ועל עבודת בילוש, 
הכוללת מעקבים ותצפיות על נהגים שבפסילה. בשנת 
2007 נתפסו "על חם" כ- 1,400 נהגים, שנהגו למרות 

שרשיונם נפסל.
- הפעילות התמקדה  נהיגה תחת השפעת אלכוהול 
ונתפסו  ובצפונה,  בעיקר במוקדי בילוי במרכז הארץ 

במהלכה כ- 1,600 נהגים שיכורים. 
התמקדה  הפעילות   - סמים  השפעת  תחת  נהיגה 
פעילות  סמים  תחנות  קיימות  שבהם  באזורים, 
תחת  נוהגים  מודיעיני,  מידע  שעל-פי  ובעבריינים, 

השפעת סמים. בפעילות זו נתפסו כ- 350 נהגים.
- האכיפה התמקדה  טיפול בהיסעים בלתי חוקיים 
במסיעים, המבצעים היסעים בלתי חוקיים בתחבורה 
הציבורית, כגון מוניות, הפועלות בקווים לא חוקיים, 
חוקיות.  לא  הסעות  המבצעים  פרטיים,  ובכלי-רכב 

בשנת 2007 נרשמו כ-4,000 דו"חות כנגד מסיעים. 

תאונות-דרכים. 16,476 היה מספרן בשנת 2007 



אגף התנועה � את"ן

52

בימ"ר  צח"מ  הוקם  שחלפה  בשנה   - ימ"ר  צח"מ 
את"ן, שתפקידו לחקור נושאים, הקשורים לתעבורה, 
ארבעה  נחקרו   2007 בשנת  הימ"ר.  ע"י  ומטופלים 
מוניות עפ"י תלונות של משרד התחבורה,  תאגידי 
אשר חרגו מקווי השירות. טופלו שבעה תיקי הצתות 
של מצלמות רמזור ומהירות. הוגשו כתבי אישום כנגד 
החשודים. נחקרה חברת הסעות בגין חריגה מתקנת 
שעות עבודה ומנוחה. התיק הועבר לתביעות להכנת 
כתבי אישום. טופל מכון רישוי, שעפ"י ממצאי חקירה, 

העלה על הכביש כלי-רכב לא תקניים. 

מידע, מחקר ופיתוח 
ניתוחים סטטיסטיים קצרי טווח וארוכי טווח של   •
תופעות בתחום הבטיחות בישראל ככלי להערכה 
ולקבלת החלטות )כהיפגעות הולכי-רגל, תאונות 
חורף, טרקטורונים, משאיות, אוטובוסים, אופנועים 

ועוד(. 
לפעילות  ככלי  השטח  ליחידות  מידע  הפקת   •
בכבישים  תאונות-דרכים  במניעת  אופרטיבית 

עירוניים ובכבישים הבינעירוניים. 
ביצוע מחקרים העוסקים בתחום פעילות האכיפה   •

ובשינויים ארגוניים במתנ"א וביחידות 
את"ן )כקטעי פיקוח באחריות אישית, 
ניתוח  ועוד(,   6 כביש  רצידיביסטים, 
ממוקד של נתוני תאונות-דרכים ושל 
כהכנה  השטח  בקשות  לפי  נפגעים 
לחיים",  "מסלול   ,44 )כביש  למבצע 
"קיץ בטוח", פתיחת שנת הלימודים 
תאונות-דרכים  תשרי,  חגי   ,2007

בצמתים ועוד(.
סקר נהגים ארצי טלפוני )פברואר   •
2007( - הסקר נועד לבחון את תדמית 
משטרת התנועה בקרב ציבור הנהגים, 
המקצועית,  רמתה  תפיסת  את 
נוכחותה, נפח פעילותה ואסטרטגיית 
האכיפה שהיא מפעילה. הסקר גם בחן 
את עמדות הנהגים באשר למפגשים, 
של  )יחסו  השוטרים  עם  להם  שהיו 
השוטר אל הנהג וגישתו אליו(. הסקר סייע ללמוד 
תאונות-  במספר  לירידה  הנהגים  מודעות  על 
זו. כמו-כן,  לירידה  ולסיבות המיוחסות  הדרכים 
ציבור הנהגים לענישה תעבורתית  גישת  נבחנה 

ולמודעות לחקיקה, שנעשתה בנושאים אלו.

מערך הנדסה ותשתיות
מערך המהנדסים הוא מערך מקצועי וייחודי למשטרת- 
ישראל. מהנדסי את"ן מהווים את הזרוע של המשטרה 
התשתית,  בהיבט  בתאונות-דרכים  במלחמתה 
הנדסיות, שתכליתן לשפר רמת  ומבצעים פעולות 

השירות למשתמש בהיבט של הזרמת התנועה.
בשנת 2007 פעלו מהנדסי את"ן לקידום התקנת התקני 
על  פיקחו  הבינעירונית,  הכבישים  ברשת  בטיחות 
התקנת מעקות בטיחות מאושרים, עקבו אחר ביצוע 
קטלניות,  תאונות-דרכים  לאחר  שנתנו  ההמלצות 
ביצעו סקירות הנדסיות בזירות תאונות-דרכים, עשו 
למען שיפור הבטיחות בכבישים חד מסלוליים, ולמען 
אכיפה באתרי עבודה, באירועים המוניים )מירון ומצעד 
הגאווה(, ובעבודות גנריות ברשת הדרכים הבינעירונית 

שאינה באחריות מע"צ.

אי ציות לרמזור אדום. בממוצע אלפים תאונות בשנה )"קוראים 100" גיליון 219(
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כמו כן, ביצעו מהנדסי את"ן בשיתוףמהנדסי החברה 
הסיכון  במוקדי  מקיפים  סיורים  לדרכים  הלאומית 
)"כבישים אדומים"(, והגישו המלצות לשיפור התשתית 
בכל מוקד סיכון ברשת הדרכים הבינעירונית, והכינו, 
הנחיות  - מע"צ,  בשיתוף החברה הלאומית לדרכים 
למעברי חירום בדרכים בינעירוניות  מהנדסי את"ן היו 
חברים בוועדות המחוזיות, העוסקות בשיפור הבטיחות 
במפגשי רכבת, ואף היו נציגי ר' את"ן בוועדת המפגשים 
העליונה. בתיאום עם רשויות התמרור הבין עירוניות 
בוצע תהליך, שבמסגרתו שופרה רמת הבטיחות של 
היו  התקני הבטיחות באתרי העבודה. מהנדסי את"ן 
ועדות בינמשרדיות להכנת הנחיות  שותפים במספר 
לתכנון ולתקינה, ואף היו שותפים בהיערכות לקראת 

פתיחתם לתנועה של צירי תנועה חדשים. 

השבתת כלי-רכב
השבתה  של  בסנקציה  השימוש  עלה   2007 בשנת 
מנהלית, שלפיה ניתנה סמכות לקצין משטרה להחרים 
למשך שלושים  לכך  המיועד  במגרש  ולאחסנו  רכב 
יום. כל עלויות האחסנה מוטלות על בעל הרכב. מבין 
15 העבירות, שבגינן ניתן להשבית רכב באופן מנהלי, 
התעבורה,  לפקודת  השביעית  בתוספת  המופיעות 
נהיגה בשכרות,  נהיגה בפסילה,  הן  ביותר  השכיחות 
נהיגה ללא רישיון נהיגה. בשנת 2007 הושבתו 10,575 

כלי-רכב.

מתנדבים
של  במאבקה  כוח  מכפיל  הם  התנועה  מתנדבי 
העירוני  בתחום  בתאונות-דרכים.  משטרת-ישראל 
ובתחום הבינעירוני מופעלים כ-10,000 מתנדבי תנועה, 
ייחודיות בנושא  ועוברים הכשרות  העובדים במדים, 
התנועה. למתנדבים הוגדרו יעדים ספציפיים בשלושה 

תחומים עיקריים:
ילוט  הפי ממצאי  לאור   - אלכוהול  בדיקות 
השימוש האחרונה  בשנה  הורחב   ,2006  משנת 

בנשיפונים ע"י המתנדבים.
בתחום   3  ( כביש  קטעי   5 נבחרו   - מהירות  הורדת 
העירוני ו-2 בתחום הבינעירוני(. במסגרת זו ייערך מחקר 

יוצבו מתנדבים,  מקדים לבחינת המהירויות, בהמשכו 
ותיבחן השפעתם על הורדת המהירויות בקטעים אלו 

ובאחוזים שייקבעו.
זוג מתנדבים בניידת לרשום  דו"חות מפגש - על כל 
במהלך משמרת לפחות שישה דו"חות מפגש בין שוטר 

לאזרח.

פרויקט המתנדבים 
פרויקט המתנדבים הינו פרויקט תלת שנתי, המשותף 
לאגף התנועה, לעמותת "אור ירוק", לרשות הלאומית 
לבטיחות בדרכים - משרד התחבורה ולמשרד האוצר, 
בהיקף של 21 מיליוני שקלים לשנה. הפרויקט כולל, בין 
היתר, הגדלת מערך מתנדבי התנועה, והפעלת יחידת 
בקרה בהשתתפות כל הגורמים לפיקוח. כחלק ממימוש 
ניידות לשימוש   105 התכנית הוקצו למערך התנועה 

מתנדבי התנועה במשרדי התנועה במערך העירוני. 

שנת  במחצית  הוקמה  היחידה   - הג'יפים  יחידת 
ליחידות  שחלפה  בשנת  סייעו  ומתנדביה   ,  2006
ובהזרמת התנועה. צירים ראשיים   התנועה בפתיחת 

משמרות זה"ב 
בשנת 2007 המשיכה מגמת השדרוג של מערך הדרכת 
הזהירות בדרכים בבתי-הספר באמצעות 52 שוטרות 

הזה"ב של משטרת התנועה הארצית.
השוטרות הכשירו 1,723 תלמידי כיתות ה', ורעננו   •
1,738 תלמידים בכיתות ו' לתפקיד משמרות הזה"ב 
לכל  הדרכות  העביר  המערך  בתי-ספר.   794 ב- 
תלמידי בתי- הספר, שבהם קיימות משמרות זה"ב. 
בשנת 2007 אף החלו להתבצע לראשונה הדרכות 

ע"י מדריך זה"ב במגזר הבדואי בנגב.
שוטרות הזה"ב ערכו גילוי מצב בכל מעברי החצייה   •
שבקרבת בתי- הספר בפריסה ארצית, והממצאים 
הועברו לטיפול מטות הבטיחות העירוניים ולמנהלי 
לבטיחות  הלאומית  ברשות  האזוריים  הבטיחות 
לשמירת שלומם של תלמידי  זאת,  כל  בדרכים. 
בטיחותם. השוטרות אף  ולמען  הזה"ב  משמרות 
הוכשרו ע"י ביה"ס לתנועה בהשתלמות דו-יומית 

בנושא אכיפה ורישום דו"חות.
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פרויקטים משותפים
)לאגף התנועה לאגף זה"ב במשרד החינוך ולרשות 

הלאומית לבטיחות בדרכים(
בזה"ב",  "אלופים  ההדרכה  סרט  פרויקט  הושלם   •
באולימפיאדת  הכסף  מדליית  זוכת  של  בכיכובה 
ברצלונה, הג'ודוקא יעל ארד, אשר ביצעה את תפקידה 
בהתנדבות. הסרט מוקרן ע"י שוטרות הזה"ב בכל בתי-
הספר, כחלק אינטגראלי ממערך השיעור, ואף תורגם 
ודובב לשפה הערבית. הסרט הוצג בתכנית הבוקר של 

ערוץ 2.
שיפור  השתלמות  של  השלישי  המחזור  נערך   •

מיומנויות הדרכת זה"ב לשוטרות הזה"ב. 
נערכו ימי עיון רבים, וביניהם יום עיון ייחודי, אשר   •
זה"ב  להדרכת  לראשונה  השוטרות  את  הכשיר 
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. זאת, מתוך הכרה 
בזכותם של תלמידים אלה, הלומדים כיום בכיתות 
לחינוך מיוחד בבתי-הספר הרגילים או משולבים 
בכיתות רגילות עם סיוע הולם, להשתתף בתכנית 

הלימודים הרגילה של בית-הספר.
נציג את"ן השתתף בוועדת פרס שרת החינוך ושר   •
היסודיים  התחבורה, אשר בחרה את בתי-הספר 
יסודיים המצטיינים בתחום  ואת בתי-הספר העל 

הבטיחות בדרכים.
לשוטרות  עצמאי  ידע  מבחן  התקיים  לראשונה   •
הזה"ב, אשר כלל את הנושאים המקצועיים הקשורים 

לתחום עיסוקן. 
הופקו עבור שוטרות הזה"ב חומרי הסברה חדשים,   •

לחלוקה עם פתיחת שנת הלימודים. 
"עשרת  הופק עבור שוטרות הזה"ב מערך שיעור   •
הדברות לבטיחות בדרכים", המועבר בבתי-הספר 

היסודיים וגם לשכבות גיל נוספות.
שוטרות הזה"ב העבירו הדרכות זה"ב במהלך חופשת   •
תלמידים  קבוצות  ל-910  קייטנות  ב-239  הקיץ 

ברחבי הארץ.
שודרג פרויקט הכשרת מפקדי משמרות הזה"ב, והוא   •
הזה"ב  שוטרות  הארץ.  ברחבי  רבות  בערים  הועבר 
ביום האינטרנט הבטוח, לאחר  סייעו בהדרכות  אף 

שהוכשרו לכך ע"י מחלקת נוער במטא"ר.

תביעות תעבורה
בשנת 2007 הושם דגש על שלושה תחומים עיקריים:
קיצור זמן שיפוטי - מכיוון שלסמיכות הזמן, שבין 
ביצוע העבירה למימוש העונש, יש חשיבות בהשפעה 
הליכי  לקיצור  חשיבות  יש  הנהגים,  התנהגות  על 
העמדה לדין )הן בדו"חות תנועה והן בתאונות-דרכים( 
יוספו  כי  נקבע,  ולצורך בהחמרת הענישה. אי לכך 
ויאוישו, וכי ועדת שפיטה וענישה  תקנים לשופטים 

תדון ב"תיקים אדומים".
ענישה מחמירה - על מנת להעלות את רף הענישה 

בבתי-המשפט לתעבורה, הוחלט כלהלן:
חריגה מעטה ממידת האלכוהול המותרת בחוק   •
אינן עילה להפחתה מפסילת  ונסיבות אישיות 
פסיקה  לקחי   - בפועל  שנתיים  של  המינימום 

.3/07
אישרור השבתת רכב למי שמסר מפתחות לנהג   •

שיכור )לקחי פסיקה 4/07(.
ייפסל  ציות לשוטר  ואי  בשל מהירות מופרזת   •
)לקחי פסיקה  רשיון הנהיגה עד תום ההליכים 

.)6/07
מאסר בפועל לנוהג בשכרות - לקחי פסיקה 9/07,   •

20/07, 25/07 )עליון(.
נהיגה בשכרות כשלעצמה מבססת עילה לפסילה   •
עד תום ההליכים בלי קשר לעברו התעבורתי של 

הנהג - לקחי פסיקה 10/07.
מעצר עד תום ההליכים לנוהג בשכרות ובפסילה   •

- לקחי פסיקה 13/07.
מינימום   - שיכור  נהג  בענישת  המוצא  נקודת   •
שנתיים פסילת רישיון בפועל )8 תיקים( - לקחי 

פסיקה 15/07.
כדורגל  אוהדי  של  ההליכים  תום  עד  פסילה   •

שהתפרעו בכביש - לקחי פסיקה 16/07.
מעצר עד לתום ההליכים לנוהג בפסילה - לקחי   •

פסיקה 16/07, 17/07, 23/07.
מאסר בפועל בגין אי ציות לשוטר ופגיעה בהולך   •

רגל - לקחי פסיקה 18/07.
מאסר בפועל לנהגים בריונים )2 תיקים( - לקחי   •

פסיקה 21/07.
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ארבע שנות פסילה בפועל   •
 - גבוהה  בשכרות  לנוהג 
22/07; חמש  לקחי פסיקה 
- לקחי  שנות פסילה כנ"ל 

פסיקה 29/07.
שה  י הענ רף  העלאת   •
לקחי   - בעבירות תעבורה 

פסיקה 24/07.
ארבע שנות מאסר בפועל   •
בגין הפקרה - לקחי פסיקה 

.27/07
שלוש שנים פסילה בפועל   •
 - להיבדק  סירוב  בגין 

.28/07
מאסר  חודשי  תשעה   •
בפועל ותשע שנות פסילה 
 - גבוהה  בשכרות  לנוהג 

לקחי פסיקה 30/07.
ההליכים  תום  עד  פסילה   •

- לקחי פסיקה  )ארבעה תיקים(  לנהגים שיכורים 
.33/07

לנהגים  מינימום  כעונש  בפועל  פסילה  שנתיים   •
פסיקה  לקחי   - נוספים(  תיקים  )שני  שיכורים 

.36/07

יוזמות חקיקה - משטרת-ישראל רואה חשיבות רבה 
בטיחות המשתמשים  חוק, שעניינן  הצעות  בקידום 

בדרך. לדוגמא:
דן  כפל קנס כעונש מינימום בברירת משפט בה   •

בימ"ש - הועבר לאישור ועדת שרים.
הועבר   - עבירות  בחמש-עשרה  קנס  החמרת   •

להסכמת שר המשפטים.
נסיבות מחמירות בעבירת אור אדום והזמנה לדין   •

- נקבע לדיון בכנסת.
)נסיבות  אדום  אור  בעבירת  מנהלית  השבתה   •

מחמירות( - נקבע לדיון בכנסת.
)נסיבות  אדום  אור  בעבירת  מנהלית  פסילה   •

מחמירות( - נקבע לדיון בכנסת.

גם  לבימ"ש להשבתות שיפוטיות  מתן אפשרות   •
בב"ק - בדיון.

שביצע  נהג  של  שנים  לעשר  לצמיתות/  פסילה   •
שלוש עבירות חמורות - נקבע לדיון בכנסת.

 - מאסר מינימום לעבירות במפגש מסילת ברזל   •
נקבע לדיון בכנסת.

תיקונים חקיקתיים שונים בנושא נהיגה בשכרות -   •
חלקם טופלו חלקם בהמשך טיפול המשרד לבטחון 

הפנים.

מכשור אכיפה

BEE III IL מד מהירות רדאר בתנועה
נהיגה  ובתופעת  כחלק מהמלחמה בתאונות-הדרכים 
מד  מבצעית  לפעילות  הוכנס  מופרזת,  במהירות 
כתיבת  הסתיימה  במקביל,  בתנועה.  רדאר  מהירות 
תורת הפעלה ותחזוקה, וכן הסתיימו הכנת חוות דעת 
של הטכניון, התקנת המכשירים ברכבי מתנ"א והדרכת 

שוטרים להפעלת המכשור והסמכתם.

טעות אנוש. גורמת לתשעים אחוז מתאונות הדרכים )"מראות המשטרה" גיליון 222(
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F6 שידרוג ממא"ל מולטנובה
לצילום דיגיטלי

סיום בדיקות התכנות לשדרוג, יציאת שני נציגי המדור 
להשתלמות אצל היצרן, השלמת כל חומר ההפעלה 
והתחזוקה מול היצרן כהכנה למבדקי המכשיר על-פי 

ת"י )תקן ישראלי( 5140 חלק 2.

אלכוהול )ינשוף ונשיפונים(
תחת  נהיגה  בעבירת  האכיפה  להגברת  בהמשך 
ינשופים להשלמת  נוספו שישה  השפעת אלכוהול, 
ניתן דגש לבדיקות   2007 הפריסה הארצית. בשנת 
הנבדקים  סינון  תוך  ההרתעה,  להגברת  נשיפונים 
בינשוף, על מנת ליצור אכיפה איכותית יותר בינשוף.

א/3 - מערך אכיפה אלקטרוני אוטומטי
פרויקט אכיפת עבירות אור אדום ומהירות בפריסה של 
כשישים מצלמות בשלב ראשון ברחבי הארץ, עם חיבור 
למרכז פענוח ארצי וטיפול בדו"חות האכיפה. בשנת 
2007 נכתב ספר המכרז, והסתיים תהליך מיון מוקדם 
 של המועמדים להשתתף במכרז. המכרז מוכן לפרסום.

פרויקטים טכנולוגיים עיקריים

מנה"ל: מדידה, ניהול הערכה למפקד
ניהולי,  מערכת מדידה חדשה, שנכנסה ב-2006 ככלי 
ציון בתחומי  ונותן  ביצועים ביחידות,  המודד איכות 
עיסוק נבחרים כתנועה וכפשיעה. באמצעות המנה"ל 
את  לבקר  היחידות,  ביצועי  על  מעקב  לבצע  ניתן 
ביצועיהן, ואף לבחון את מידת השיפור שלהן ביחס 
עודכנה   2007 בשנת  הנבחרים.   בביצועים  לעצמן 
מערכת המנה"ל באופן מתואם עם מדיניות את"ן ועם 

תכנית היעדים והמדדים של אגף התנועה.

פל"א תנועה
מערכת פל"א נמצאת בשירות התחום הפלילי, וכיום 
נערכות בה התאמות, על מנת להפעילה גם בתחום 
התנועה. המערכת אמורה להחליף את המערכת 
הקיימת, ותאפשר לנהל את תיק החקירה החל 
מפתיחתו ועד לסגירתו. ניתן יהיה לקבל בעזרתה 
נתונים אודות תכולת התיק )תנועת התיק, סיבות, 

כלי-רכב מעורבים ועוד(.

ניידות ואופנועים חדשים. בולטות בכבישים 
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BI מערכת
מידע  הכולל  נתונים,  מחסן  למעשה,  היא,  המערכת 
בנושא דו"חות תנועה, תאונות-דרכים והרשעות נהגים, 
לשם אחזור מידע חכם באמצעות כלים מתקדמים כגון 

BO. בשלב זה ניתן לאחזר נתוני אכיפה בלבד.

מערכת אחסון כלי-רכב שהושבתו
מערכת לניהול ולבקרה של צווי השבתה מנהליים לקליטת 
כלי-רכב במגרשי אחסנה ולשחרורם. מערכת אינטרנטית 

המקשרת בין כל מגרשי אחסנת כלי-הרכב שהושבתו.

ALPR מערכת
מערכת לזיהוי אוטומטי של לוחיות רישוי של כלי-רכב 
תוך כדי נסיעה וגם במצב נייח, במטרה לאתר כלי-רכב 

גנובים/לא מורשים/פח"ע/פסולי נהיגה ועוד. 

מערכת יהלום למש"ת
המערכת הממוחשבת מחברת את התקשורת המשטרתית 
לנקודות תקשורת חיצוניים למשטרה. בשנת 2007 חוברו 

חמישה מש"תים וב- 2008 יחוברו חמישה מש"תים.

גישור מערכת "מוטובריג"
רב-גל  הקשר  רשת  בין  המגשרת  מערכת מתקדמת, 
זו מעלה  לבין רשת מכשירי המירס. הרחבת מערכת 
כיסוי  אין  כיסוי הקשר למקומות, שבהם  יכולות  את 
קשר רב-גל, ובכך מושג קשר רציף ואמין בין השוטרים 
בניידות לבין הפיקוד. המערכת הופעלה במתנ"א דרום, 

ותופעל גם במתנ"א צפון. 

שיתוף פעולה עם גורמי חוץ
התנועה  אגף  פועל  בדרכים,  בקטל  כחלק מהמאבק 
בשיתוף ארגונים, שלהם קשר לתחום התנועה, להעלאת 

המודעות לצורך בהורדת מספרן של תאונות-הדרכים. 

חקר תאונות-דרכים ונפגעים
בתחום העירוני

כמידי שנה, נערך גם בשנת 2007 ניתוח נתוני תאונות-
דרכים ונפגעים ל- 48 ערים ברחבי הארץ, המבוסס על 

מסדי נתונים רחבי היקף. לכל אחת מהערים הופק 
דו"ח מקיף ומעמיק, שכלל נתונים כחומרת התאונות, 
סוג התאונות, סוגי-רכב המעורבים בתאונות, סיבות 
לתאונות, השוואה לתקופה מקבילה בשנת 2006 ועוד. 
הנתונים מופקים פעמיים בשנה, מופצים לגורמים 
משטרתיים ולרשויות עצמן, ומשמשים בסיס לפעילות 

הרשויות בתחום מניעת תאונות-דרכים.

פרויקט מוקדי סיכון 
בתחילת שנת 2007 החל פרויקט משותף עם הרשות 
החברה  ועם  בדרכים  לבטיחות  החדשה  הלאומית 
של  מוסכמת  רשימה  גובשה  לדרכים.  הלאומית 
שלושים קטעי כביש ושל שלושים צמתים ומחלפים, 
שמהווים מוקדי סיכון. הפרויקט כלל הפעלת כוחות 
נרחב, תוך מתן דגש על עבירות  ואמצעים בהיקף 
חמורות. בסיס הפרויקט נשען על ההנחה המחקרית 
והמבצעית, שפעילות משטרתית ממוקדת ומוגברת 
סיכון מרובי תאונות קשות  כוחות( במוקדי  )ריכוז 
וקטלניות לאורך זמן, תביא לירידה במספר תאונות- 
)תאונות-  הבטיחותי  הפרופיל  בבחינת  הדרכים. 
התנועה  נפח  שנתי,  רב  במבט  חומרה  לפי  דרכים 
נוספים( של הכבישים הבינעירוניים בארץ,  ומדדים 
בלטו שלושים קטעי כביש בינעירוניים, שבהן מרובות 
ותאונות  קשות  )תאונות  חמורות  תאונות-דרכים 
קטלניות(, שאורכם הכולל מגיע לכחמש-מאות ק"מ. 

ריכוז  את  להכפיל  הוחלט,  הכוחות  פריסת  בתכנון 
הכוחות ואת אמצעי האכיפה - במקום כשלושים ניידות 
ליממה, הוצב כוח של כשבעים ניידות מדי יום, ונעשה 
שימוש במירב אמצעי האכיפה האלקטרוניים הגלויים 
ובאלו הסמויים. כמו כן, בוצעו תיקונים משמעותיים 
בקטעים  הצביעו   2007 נתוני  צומת.  ובכל  ציר  בכל 
האמורים על ירידה של 11% במספר תאונות-הדרכים 
)מ-1,132 ל-1,009(, על ירידה של 3% במספר ההרוגים 
10% במספר הפצועים  ירידה של  ועל  ל-66(  )מ-68 

קשה )מ-243 ל-218(.
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ממצאים עיקריים ומגמות

בשנת 2007 התרחשו 16,476 תאונות-דרכים, ובהן נפגעו 33,776 בני-אדם.

תאונות

אחוז השינוי20062007חומרת התאונה

407375-7.9%קטלניות

1,9821,758-11.3%קשות

15,40814,343-6.9%קלות

17,79716,476-7.4%סה"כ

נפגעים

אחוז השינוי20062007חומרת הפגיעה

457430-5.9%הרוגים

2,4542,154-12.2%פצועים קשה

34,82531,192-10.4%פצועים קל

37,73633,776-10.5%סה"כ

קיימת ירידה בכל מדדי התאונות והנפגעים בשנת 2007 לעומת 2006. ניכרת ירידה של 11% בסה"כ הפצועים קשה 
וההרוגים. ירידה זו מקורה בתחום הבינעירוני.
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מגמות בתאונות-דרכים ובנפגעים
בעשור האחרון

הגרפים מתארים את המגמות בעשור האחרון של נתוני 
חמורות,  תאונות  נפגעים,  )תאונות,  תאונות-דרכים 
התשתית  נתוני  קטלניות(,  ותאונות-דרכים  הרוגים 
)אוכלוסייה, נהגים, נסועה וכלי-רכב( ומדדים לבטיחות 
לכלי-רכב/  הרוגים  דרכים/  )שיעור תאונות  בדרכים 
תושבים(. למרות העלייה הטבעית המתמשכת בנתוני 
התשתית, הרי שקיימת ירידה בנתוני תאונות-הדרכים 

ובמדדי הבטיחות בדרכים בפרט.

תאונות

) , ,,
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 / / .( ,
.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

26,308

18,346

17,591

17,797
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499
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- 10%
35%

- 10%
39%

- 6%
33%

- 8%
34%
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מספר התאונות קטן ב-7%, ומהווה חלק ממגמת ירידה 
של 37% בעשור האחרון.

נפגעים
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חלק ממגמת  ומהווה  ב-10%,  קטן  הנפגעים  מספר 
ירידה של 35% בעשור האחרון.

תאונות-דרכים חמורות )קשות וקטלניות(

ומהווה חלק  מספר התאונות החמורות קטן ב-10%, 
ממגמת ירידה של 39% בעשור האחרון.
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תאונות קטלניות

ומהווה חלק  ב-8%,  מספר התאונות הקטלניות קטן 
ממגמת ירידה של 34% בעשור האחרון.
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הרוגים

מספר ההרוגים קטן ב-6%, ומהווה חלק ממגמת ירידה 
של 33% בעשור האחרון.
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תאונות קטלניות

בשנת 2007 חלה ירידה של 14% בתאונות-הדרכים הקטלניות בתחום העירוני, המהווה המשך למגמת הירידה בעשור 
האחרון )39%(. בתחום הבינעירוני חלה ירידה של 2% בתאונות-הדרכים הקטלניות, המהווה המשך למגמת הירידה בעשור 

האחרון )30%(.

התפלגות עפ"י חומרה

בינעירוניעירוני ושטח

תאונות-הדרכים הקשות ותאונות-הדרכים הקטלניות מהוות כ-11% מכלל תאונות-הדרכים בתחום העירוני, לעומת 
כ-20% בתחום הבינעירוני. 
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הסיבות העיקריות לתאונות

סה"כ הסיבותסיבות עיקריות
לכלל ת"ד באחוזים*

סה"כ הסיבות בת"ד 
קטלניות באחוזים*

6.6%17.4%מהירות מופרזת

3.9%17%התנהגות הולכי-רגל

11.6%14%סטייה מנתיב

7.9%10%אי מתן זכות קדימה

9.8%7%אי שמירת רווח

14.8%5%אי ציות לרמזור

15.1%4.7%אי ציות לתמרורים

7.8%2.2%אי מתן זכות קדימה לרכב

5.2%1.5%פנייה שלא כחוק

* הסה"כ לא מסתכם ל-100%, שכן מוצגות רק הסיבות המרכזיות לתאונות.
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התפלגות הנפגעים לפי סוג הנפגע

סה"כ נפגעים

82% מכלל הנפגעים הם הנוסעים והנהגים במכונית, חלקם היחסי מבין ההרוגים הוא נמוך יותר )59%(
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82%)59%(

 .30%
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הרוגים

חלקם של הולכי-רגל הרוגים גבוה משמעותית משיעורם בקרב כלל הנפגעים. 30% מסך ההרוגים הם הולכי-רגל, זאת 
לעומת שיעורם מסך הנפגעים בתאונות-דרכים - 9%.
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הולכי-רגל

הולכי-רגל הרוגים לפי קבוצות גיל

בשנת 2007 חלה ירידה של 5.5% במספר הנפגעים בתאונות-דרכים שבהן היו מעורבים הולכי-רגל, וירידה של 5.7% בתאונות 
מסוג זה. במהלך העשור האחרון ניכרת מגמת ירידה מתמשכת במספר התאונות, שבהן מעורבים הולכי-רגל ובמספר הולכי 

הרגל הנפגעים.

ביותר בעשור  הינו הנמוך  זה  30%. אחוז  אחוז הולכי-הרגל ההרוגים מכלל ההרוגים בתאונות-דרכים עומד על 
האחרון. 
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נפגעים הולכי רגל

תאונות עם הולכי רגל
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מעורבות כלי-רכב בתאונות בהשוואה לשנת 2006

בכלי-רכב דו-גלגלי חלה עלייה של 2% במעורבות בתאונות-דרכים.
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מעורבות נהגים בתאונות

בשנת 2007 היו מעורבים 29,483 נהגים בתאונות-דרכים, מתוכם 594 נהגים בתאונות-דרכים קטלניות. להלן השוואה 
בין התפלגות הנהגים המעורבים בתאונות-דרכים עפ"י גיל וותק בנהיגה לעומת התפלגותם באוכלוסיית הנהגים

200729,483 ,594
. "
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נהגים לפי ותק שנות נהיגה

שיעור המעורבות בתאונות-דרכים ובתאונות קטלניות 
של נהגים בעלי ותק רישיון נהיגה של מעל 15 שנה,  

נמוך משמעותית מחלקם היחסי באוכלוסיית הנהגים.
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נהגים לפי קבוצת גיל

ככל שאוכלוסיית הנהגים "מתבגרת" )45+(, הרי שחלקם 
היחסי באוכלוסיית הנהגים הולך וקטן. חלקם היחסי 
בתאונות בכלל ובתאונות קטלניות בפרט קטן ביחס 

לחלקם באוכלוסייה.





אג"ת
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2007

w w w . p o l i c e . g o v . i l

�7

אגף תכנון
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אסטרטגיה 
תכנית רב-שנתית - "שיא 2012"

לפי  2008 החלה משטרת-ישראל לעבוד  החל משנת 
תכנית רב-שנתית. תכנית זו היא פועל יוצא של החלטה 
- ארגונית, שנועדה לתת מענה לאתגרים,  אסטרטגית 
הניצבים לפתחה של המשטרה. לשם קביעת הנושאים 
העיקריים, שנדרש לתת להם מענה במסגרת התכנית, 
בוצעה במהלך שנת 2007 בחינה מעמיקה של העוצמות 
הארגוניות ושל החולשות, וכן נערך מיפוי של ההזדמנויות 
ושל האיומים, הניצבים בפני המשטרה. בנוסף, נערכה 
הערכת סביבה לשנים 2012 - 2008, במסגרתה גובשו 
נותחו  והם  והתחזיות,  המגמות  הצפויים,  השינויים 
בסביבת הפעולה החיצונית למשטרה. כן בוצעה הערכת 
תהליך  רוכז  ובמסגרתה   ,2008  -  2012 לשנים  מצב 
הערכת המצב במחוזות ובאגפים, והוכן מסמך, המציג 
הכוללת של משטרת-ישראל, את  את הערכת המצב 
הפערים ואת כיווני המענה. לסגל הפיקוד של המשטרה 
נערכה סדנה לקביעת תחומי המיקוד, לתעדוף איומי 
הייחוס ולקביעת יעדי המשטרה. בנוסף, הוגדרו יעדים 

מחייבים לאורך זמן, ונבנתה תכנית להשגתם.
התכנית הרב- שנתית כוללת את התחומים הבאים:

תפיסת ההפעלה של  משטרת-ישראל; תרבות ארגונית; 
לסוגיה; המאבק בתאונות-דרכים;  המאבק בפשיעה 
חיזוק תחנות המשטרה; שימור המוכנות המבצעית; 
הטיפול  לציבור;  שירות  ודימוי;  תודעה  טכנולוגיה; 
ולוגיסטיקה. במהלך שנות התכנית  במשאב האנושי 
יתבצע מדי שנה תהליך תכנון, שיכלול הערכת מצב 
כוללת, כדי לבחון, האם היא משיגה את יעדיה, והאם 
מכתיבים  לא  המודיעין  ובתמונת  בסביבה  שינויים 

שינויים בה. התכנית תעודכן במידת הצורך.

עבודות מטה בראייה אסטרטגית
איסוף  הקיים,  ניתוח המצב   - תרבות ארגונית   •
מחוץ  רלוונטיים  גורמים  עם  מפגשים  מידע, 
למשטרה והצעה ליישום גישת ניהול על- פי ערכי 

ליבה.
שיטור משולב - בחינת הנושא, הצבעה על פערים   •
ועל כיווני מענה: גיבוש רף מקסימום למספר ניידות 
משולבות בתחנה, מדיניות משטרתית אחידה לגבי 

נוהלי עבודה, מדים, ניידות תחומי פעילות.
רמ"ט/סגן - ניתוח המצב במשטרה ובארגונים אחרים,   •
תפיסת  פיתוח  הקיים,  במצב  הבעייתיות  הצגת 
תפקיד הסגן במשטרת-ישראל, סמכויותיו ותחומי 

אחריותו, והמלצה לפתרון ארגוני בכל הרמות.
העלאת דרגת תקן מפקד תחנה מרב-פקד לסגן   •
ניצב - ניתוח מכלול ההיבטים ובחינת המשמעויות 

המערכתיות והארגוניות, הנגזרות משינוי זה. 
מדיניות  גיבוש  לצרכי  עמדה  מסמכי  הכנת   •

המשטרה בבניין הכוח ובהפעלתו.    
קביעת מדיניות כוללת להקצאת אלף תקני כוח   •
אדם חדשים, במגמה להשיג אפקטיביות מירבית 

בהתאם לצרכים הייחודים. 
- מסמך עמדה,  גבולות של שלום  על  אחריות   •
על  ובהיבט הטקטי(  )בהיבט האסטרטגי  שבדק 
להיות מוטלת האחריות על שמירת  צריכה  מי 
גוף  או  )צה"ל, משטרת-ישראל  גבולות השלום 

חיצוני ייחודי(. 
פריסת יחידות מטא"ר - מסמך עמדה, שנקבעו בו   •
העקרונות לפריסת יחידות המטה הארצי על- פי 
קריטריונים שונים, ביניהם נגישות, זמינות ומתן 

שירות.  

אגף תכנון )אג"ת(
אגף תכנון פועל להשגת יעדי המשטרה בראיה אינטגרטיבית ובחשיבה יצירתית וחדשנית. 
התווית דרכה העתידית של המשטרה נעשית באמצעות תהליכים יזומים, לשם מיצוי מירבי 

של המשאבים, תוך קיום בקרה על יישומם.
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מחקר וסטטיסטיקה
מיצובה של מערכת מנה"ל- המערכת מנפקת מידע   •
למנהלים, לבחינת איכות עבודת יחידות המשטרה, 
ומתן ציונים ליחידות. אלו מסיעים למפכ"ל בניהול 
דיון יעיל וממצה. לכל יחידה הונפק "ספר מנה"ל", 
ובו ריכוז החולשות והחוזקות, כמו כן רוכזו תובנות 

רבות לשיפור המערכת לקראת שנת 2008.
מחקרים - בוצעו מחקרים במגוון תחומים, ביניהם   •
הטיפול בתיקים הפליליים בחתכים שונים, לצורך 
לתביעה-  )העברות  שונות  חוק  להצעות  מענה 
חקירה,  בתיקי  הטיפול  זמן  משך  פרקליטות, 
עבירות  שלוש  שלהם  רצידיביסטים  עבריינים 
ומעלה(. הוכנו מדגמים עבור משרד מבקר המדינה.

עודכנה ההגדרה של עבירות הפשיעה החקלאית,   •
והופקו נתונים מעודכנים. ניתוח השפעת החגים על 

הפשיעה, השפעת החופשות על פשיעת הנוער. 
- קידום עבודת המשטרה   GIS  - גיאוגרפי  מיפוי   •
עפ"י ראייה מרחבית, מיקוד עבודת הסיור עפ"י 

.)hot-spots( "הנקודות החמות"
משטרתית  פעילות  על  סטטיסטי  מידע  מתן   •
לרמת השטח, לגורמי מחקר, לאקדמיה ולרשויות 

מקומיות. 

תכנון, ארגון וייעול מערכים 
בין  אחראית,  מערכים  וייעול  ארגון  תכנון,  מחלקת 
השאר, על ביצוע עבודות מטה לארגון יחידות המשטרה 
ולהפעלתן. חלק גדול מהן היו קשורות בשנת העבודה 

הזו לתכנית הרב-שנתית.

תכנית ה- 1,000 
חיזוק תחנות המשטרה הוא יעד מרכזי בתכנית הרב- 
יחידת הבסיס של  2012". התחנה היא  "שיא  שנתית 
המשטרה, הניצבת בחזית הלחימה בפשיעה ובאלימות, 
לאזרח. השר  מירב השירות המשטרתי  ומרכזת את 
של  תוספת  לקבלת  פעלו  והמפכ"ל  הפנים  לבטחון 
אלף תקני כוח אדם להעצמת תחנות המשטרה, כדי 
שתוכלנה להתמודד בצורה אפקטיבית עם תופעות 
ומאידך, כדי לאפשר להן  והאלימות מחד,  הפשיעה 
לתת שירותי משטרה לאזרח הנורמטיבי שומר החוק. 

התחנות שיחוזקו מטפלות בחלק הארי של הפשיעה, 
 תוך מתן דגש על עבירות הרכוש ועל עבירות אלימות. 

שוטרים לחיזוק קו קדמי 
כאחד  המשטרה  תחנות  חיזוק  את  הגדיר  המפכ"ל 
משלושת התחומים המרכזיים, שבהם תתמקד המשטרה 
בשנים הקרובות. במסגרת זו הוחלט על תגבור התחנות 
ב- 450 שוטרים: 100 - מגויסים חדשים,  100 - ויסותים 
250 תגבור מהמטות. החלוקה התבססה על פערי  ו- 
איוש בתחנות ועל תגבור על-פי מודל אג"ת. תגבורם 
של שוטרי המטות בוצע במהלך 2007 בשני שלבים. כל 

שלב נמשך שישה חודשים. 

תקיפה כלכלית - כוחות משימה 
מוסד מערך תקיפה כלכלית, שייעודו פירוק תשתיות 
והאנושי  הכלכלי  בבסיס  ופגיעה  הפשיעה,  ארגוני 
 שלהם. המבנה הארגוני המורחב כולל שלושה דרגי מטה: 
ומוקד  כלכלית  תקיפה  מדור  )רכז(,  מתמדת  ועדה 
מודיעיני משותף. בנוסף הוא כולל גם שישה כוחות 
משימה ברמת השטח. ייחודו של המערך הוא בשילובם 

התכנית הרב-שנתית יוצאת לדרך )"מראות המשטרה" גיליון 222(
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של נציגים מהמשטרה, מהפרקליטות, מרשות המיסים 
ומהרשות לאיסור הלבנת הון.

הקמת יחידת להב 433 
להב 433 היא יחידה ארצית חדשה, אשר מאחדת תחת 
קורת גג אחת את היחידות הארציות באח"מ )יאחב"ל, 
יחידת הגדעונים. איחוד  ואתג"ר( עם  יאל"כ  יאח"ה, 
יביא לשיפור  פיקוד אחד,  היחידות הארציות תחת 
האפקטיביות של המשטרה בלחימה בפשיעה החמורה 
ובזו המאורגנת, ע"י איגום אמצעים ויכולות מבצעיות, 

שיפור בזרימת המידע ותיאום הפעילות. 

רה- ארגון ימ"רים מחוז צפון ומחוז מרכז
ובמחוז מרכז,  בוצע רה-ארגון הימ"רים במחוז צפון 
בהתאם למדיניות המפכ"ל למעבר מארבעה מדרגי 
בלחימה בפשיעה לשלושה מדרגים: ארצי,  אחריות 

מחוזי /מרחבי ותחנתי. 
וחוזקו הימ"רים  - פורק הימ"ר המחוזי  במחוז הצפון 

המרחביים.  
במחוז מרכז - פורקו הימ"רים המרחביים וחוזקו הימ"ר 

המחוזי ותחנות ה"פרטו" שבתחום המחוז.

העברת מערך הכליאה והליווי לשב"ס 
במסגרת המדיניות, שהתווה השר לבטחון הפנים, הוחלט 
על העברת מערך הכליאה )שמירה על עצורים וליוויים( 
לשב"ס. העברה בוצעה במהלך שנת 2007. מעצר, כליאה 
וליווי הינן משימות, אשר ניתן לראותן כחוליות בשרשרת 
תהליך הלוחמה בפשיעה והשמירה על שלום הציבור. 
היו מתוקננות  והליווי לא  מכיוון שמשימות הכליאה 
כראוי, הן הטילו עומס על תחנות המשטרה, והכבידו על 
המהלך התקין של עבודתן. לפיכך, העברתו של מערך 
הכליאה לאחריות שב"ס תשחרר את משטרת-ישראל 
לעיסוק  העשייה,  בליבת  שאיננה  במשימה  מעיסוק 
בתפקידי הליבה, ותשפר את רמת הטיפול בכלוא ואת 
זכויותיו בהתאם לחוק. להוצאתו של מערך  כל  מתן 
יש "מחיר" מסוים לטווח  והליווי מהמשטרה  הכליאה 
נרחבות על תהליכי  ומשמעויות  ולזה הרחוק,  הקרוב 
העבודה במשטרה, הן בתחום החקירות והמודיעין והן 

בתחום הסיור, וכן השלכות בתחום המשאב אנושי.

במהלך שנת 2007 נערכה עבודת מטה, במטרה לבחון 
המשאביים,  אלו  את  וכן  המבצעיים  ההיבטים  את 
עבודת  לשב"ס.  הכליאה  מערך  מהעברת  הנגזרים 
המטה הציגה דרישות סף להעברת המשימה לשב"ס, 
וכן הציגה נקודות כשל אפשריות בעבודת המשטרה 
לאחר ההעברה. בשנת העבודה 2007 עברו לשב"ס כל 
מערכי הליווי המחוזיים, פרט למערך הליווי במחוז ש"י, 

שיעבור במהלכה של שנת 2008.

שעון חול ויחידות מגן 
הוכנה תכנית ללחימה בהברחות לאורך הגבול הדרום-
בנושא  לאומית  מתכנית  כחלק  ישראל,  של  מערבי 
זה, המרוכזת ע"י סגן הרמטכ"ל. הדגש בתכניתה של 
ע"י  הפשיעה,  במחוללי  לחימה  על  הוא  המשטרה 
בילוש  מודיעין,  ממערכי  המורכבת  יחידה,  הקמת 
150 מיליון שקל. השנה  כ-  וחקירות. עלות התכנית 
הוקמה במסגרת ימ"ר נגב, יח' מגן, המהווה את הגרעין 

הראשוני לתכנית.

ימ"ס ירושלים 
ימ"ס ירושלים עוסק בסיכול פעילות חבלנית ופעילות 
תוך  כזו,  פעילות  למניעת  ראיות  ובאיסוף  פלילית, 
בטחון  על  שמירה  לשם  ייחודיות,  ביכולות  שימוש 
ירושלים וסביבתה. בוצעה עבודת מטה לחיזוק פעילות 
היחידה בתחום הפלילי, ולשדרוג היחידה בהיקף כוח 

אדם ואמצעים.

"עוטף ירושלים"
ירושלים", קיבלה  משטרת- במסגרת פרויקט "עוטף 
זה.  באזור  הפנים  בטחון  על  האחריות  את  ישראל 
לבין  בין המשטרה  נחתם מסמך הבנות   2007 בשנת 
צה"ל להסדרים בנושא. במקביל, נמשכה עבודת המטה 
ביניהם  להיערכות משטרת-ישראל בתחומים שונים, 

נהלים, פריסה, הנחיה במעברים, אזרוח מעברים ועוד.

אמנה עם צה"ל 
מקיפה  מטה  עבודת  התקיימה   2007 שנת  במהלך 
לחידוש האמנה בין משטרת-ישראל לצה"ל, להסדרת 
שיתוף הפעולה, נהלי העבודה והתקציב ביניהם. האמנה 
כוללת הסדרים לניהול יחידות מג"ב תחת פיקוד צה"ל, 
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וניהול לוגיסטי(,  )תקינת כוח אדם, כלי-רכב, אמצעים 
ונושאים נוספים. האמנה נחתמה  שח"מ, הסדרי תגבור 

בנובמבר 2007. 

הפרטת הטיפול בארכיונים 
נערכה עבודת מטה להפרטת ארכיונים, המנוהלים באופן 
ידני, ותופסים כ-20% משטח המבנים במשטרה. הוצאו 
שני מכרזים - האחד לסריקת הארכיונים והשני לרכישת 
תוכנה לניהול הארכיונים. בקביל לפרסום המכרזים, הופחת 

מספר הארכיונים, כדי לייעל את תהליך המחשוב. 

ייעול הטיפול בפניות נהגים 
נערכה עבודת מטה לשיפור תהליכי העבודה במערך 
פניות האזרחים בגין דו"חות תנועה, כדי לחסוך בכוח 

אדם ולהעלות את רמת השרות לאזרח. 

תכנון תקציבי 
בין  ומשאבי אחראית,  וניהול תקציבי  תכנון  מחלקת 
השאר, על ניהול התקציב השוטף ועל ניהול תקינת הרכב 

של משטרת-ישראל .

תקציב 
הכנת תקציב לשנת העבודה 2008 בשיתוף המשרד   •
לבטחון הפנים, החל משלב התכנון הכללי, והגדרת 
דרישות המסגרת עפ"י יעדי המדיניות, ועד לתכנון 

מפורט לסעיפי התקציב.
ניהול התקציב השוטף במהלך השנה, ריכוז דיוני הפורום   •
התקציבי, ביצוע בקרה תקציבית ועריכת עבודת מטה, 

לאיזון תקציבי בתקציבי הקניות והשכר.
בקרת תקציב השכר ע"י ניהול פורום שכר חודשי, ע"י   •
בניית אומדן שכר, ניתוח זחילת השכר, מעקב אחר 

פערי שיא מצבה וקביעת מדיניות גיוסים.
תמחור עלויות בנושאי שכר - ביצוע שינויים ביחידות   •
והקמת יחידות, תמחור נהלים חדשים ופקודות ארגון 

עבור גורמי משטרה שונים.
תכנון ההיבט התקציבי של הקמת מערכים חדשים,   •
וליווי תקציבי למערכים שהוקמו )שדרוג תחנת לוד, 
יהב 433, תחושת הביטחון, תר"ש תקציבי ליחידות 
לחימה בפשיעה ובסמים, מאבטחים אזרחים במעברי 

העוטף, מרכז הדרכה ועוד(. 

ליווי תהליכי הפרטה ואזרוח במשטרה, תוך בחינת   •
ההיבט הכלכלי - תקציבי )מטא"ר מרכז, סטאטוס 

העסקת אזרחים במשטרה ועוד(.
ריכוז נושאים מתוקצבים ע"י גורמי חוץ )מתנדבי   •
 , ירוק"  "אור  ועמותת  - משרד התחבורה  התנועה 
מתקני משרד הביטחון ו"רפאל", שת"מים לתנועה 

- הרשות לבטיחות בדרכים ועוד(.
התקציבי  והנספח  התקציביות  הנגזרות  תמחור   •
והכליאה  הליווי  להעברת מערך  לעבודת המטה 

ממשטרת-ישראל לשב"ס.
ניהול תקציב  - סיום שלב האפיון של תהליכי   ERP  •
ותמחיר. מסמכי הבלו-פרינט אושרו ע"י פיקוד האגף. 

תקינה
תקנים וירטואלים 

הוכנה תכנית מפורטת לסימון 670 תקנים וריטואלים, 
גבוהים  איוש  שיאפשרו למשטרה לעמוד על אחוזי 
)קרוב ל-100%(, במטרה לצמצם באופן משמעותי את 

התנהלות המשטרה על-פי מכסות גיוס.

תכנית שיא 2012. תפיסת הפעלה )"מראות המשטרה" גיליון 223(
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התכנית מומשה במלואה - נמחקו 670 תקנים פנויים 
במשטרת-ישראל.

רפ"ק גמיש
והחל מימושה לצמצום היקף  הוכנה תכנית רב-שנתית, 
מקבלי שכר רפ"ק, ולביטול המושג "רפ"ק גמיש". במסגרת 
התכנית תהיה האטה בקידום קצינים בדרגת פקד לדרגת 

רפ"ק, ומנגד - יתווספו 175 דרגות תקן רפ"ק.

קיצוץ 13%
בהתאם להחלטת ממשלה 2476 בשנת 2004, נדרשה 
משטרת-ישראל לצמצם את תקן כוח האדם בשיעור 
)רפ"ק  13%, בכל אחת מדרגות הקצונה הבכירה  של 
זו, נדרשה המשטרה לצמצם 2  ומעלה(. עפ"י החלטה 
תקני ניצב, 5 תקני תנ"ץ, 16 תקני נצ"ם ו-57 תקני סנ"ץ. 

בנוסף, נדרשה המשטרה לצמצם 300 תקני רפ"ק.  
נכון לסוף שנת 2007, הסטאטוס הינו כלהלן:

בוטלו 48 תקנים )3 ניצב, 6 תנ"ץ, 13 נצ"ם, 26 סנ"ץ .
נותרו מסומנים לביטול 16 תקנים )2 נצ"ם, 14 סנ"ץ(.

נוסף על כך, באישור המשרד הוחיו 3 דרגות תקן נצ"ם 
ו- 12 דרגות תקן סנ"ץ.

עידוד פרישה 
תקנים  של  גמיש,  רפ"ק  של  בתכנית  תמיכה  לשם 
13%, הופעלה תכנית לעידוד  ושל קיצוץ  וירטואלים 
פרישה, שיעדיה המרכזיים הם הקטנת היקף רפ"קים 
תקנים  היקף  הקטנת  גמיש(,  )רפ"ק  פקד  תקני  על 
מיועדים לביטול, פתרון לחסרי שיבוץ, וביטול מרבית 

הפיקציות הקיימות במשטרה.

שדרוג מש"קים 
רכב  לתקינת  אדם  כוח  תקינת  בין  התאמה  בוצעה 
קו,  יישור  בוצע  ובהמשך  המש"קים,  של  ואמצעים 

ובמסגרתו הותאם המצאי לתקן.

פקודות המשטרה )יפ"ה(
בשנת העבודה 2007 נמשכה ביחידת לפקודות המשטרה 
העבודה על גיבוש פקודות המשטרה, כתיבתן ופרסומן, 

והן על הוראות המשטרה ופקודות המטה הארצי. 
מקצת הפקודות שפורסמו הן פקודות חדשות, ומקצתן 
פקודות מעודכנות. כמו כן, המשיכה היחידה בבחינת 
)פה"ק( הישנות- מקצתן בוטלו כליל,  פקודות הקבע 

ומקצתן נעשו לפקודות המטה הארצי. בסך הכול חתם 
המפכ"ל בשנה 2007 על שלושים ואחת פקודות, מהן 
פקודות  ושלוש  ועשרים  המשטרה  הוראות  שמונה 
המטא"ר.  פקודות משטרת-ישראל נגישות לכל שוטר 
)איל"ת(, באמצעות  באתר האינטראנט של המשטרה 
פורטל  "פקודות המשטרה" במפת  כפתור ההפעלה 

"שערי ידע". 
הפקודות שפורסמו:

ארגון  בנושא   - פקודות(  )שבע  משטרה  הוראות 
ומבנה המשטרה. פורסמה הוראת משטרה  המשטרה 
חובות שוטר המעורב בתאונת-דרכים. בנושא   אחת 
ההוראות אושרו, כמתחייב על-פי חוק, גם על-ידי השר 

לביטחון הפנים.
פקודות המטא"ר )עשרים ושלוש פקודות(: שבע פקודות 
בנושא משמעת, ובהן פקודה בנושא החובות והזכויות של 
שוטר מושעה; עשר פקודות בנושאים העוסקים בזכויות 
ימי חופשה בעת  בנושא הזכות לפדיון  השוטר, לרבות 
הפרישה לגמלאות ובנושא הזכות לחופשת לידה, על- פי 
תיקוני החקיקה שנעשו לאחרונה; פקודה המסדירה את 
השימוש במערכת המברקה החדשה של  משטרת-ישראל 

וכן פקודות אחרות בתחומים מגוונים.
- שש  הוראות שעה: מתוך פקודות המטא"ר שפורסמו 
פקודות פורסמו במסגרת "הוראות שעה", ובהן "הפרישה 
לגמלאות". "פקודת מטא"ר - הוראת שעה" פורסמה בשל 
גיל הפרישה מן המשטרה, בעקבות  הצורך להסדיר את 

פסק-דין שניתן בבג"ץ.

פעילויות נוספות
בשנת העבודה 2007 טופלו עשרות רבות של פקודות, 
המצויות בהליכי גיבוש מגוונים. אנשי היחידה השתתפו 

כחברי צוות בצוותים שונים )אגפיים ובין-אגפיים(.
קובצי  של  חדשה  מהדורה  פורסמה  השנה  במהלך 

פקודות משטרת-ישראל.

תשתיות ופריסה 
תכנית אסטרטגית למיפוי פערי פריסה

נבנתה תכנית אסטרטגית, שמטרתה - מיפוי פערי פריסה 
בכל מתקני המשטרה במחוזות, באגפים ובמג"ב, לצורך 
קביעת תכנית בינוי רב- שנתית, לפריסה טובה יותר של 
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יחידות המשטרה. העבודה כללה בדיקת התאמה של 
המתקנים הקיימים לצורכי הפריסה, ובחינת אפשרות 
לאיחוד מתקנים, לצמצום תקורות ולמימוש פוטנציאל 
נכסים. נבחנה סביבת עבודה, נגישות מבצעית, נגישות 
 2006 ומיקום המתקן. העבודה החלה בשנת  אזרחים 
נגזרה  והסתיימה במהלך שנת 2007. מנתוני העבודה 
תכנית בינוי עד לשנת 2012. למימוש תקציבי הבינוי 

הוכנה תכנית מתועדפת מול תקציבים נוספים.

פרויקטים חדשים
- הקמת תחנות חדשות במרחב  הפרויקטים המתוכננים 

אילת, באשדוד, במודיעין, בלוד, בנהריה, בעפולה ובטבריה.

פרוגראמות לבינוי ולשכירות
הפרוגראמות הורכבו מטבלת שטחים, המאפיינת   •
צורכי יחידה, וכוללת "SOW” )פירוט מפתחות בינוי, 

אומדני עלויות, רקע כללי וגבולות גזרה(.
- מתן פתרונות  ותמיכה בשטח  ליווי פרויקטים   •
פריסה עפ"י דרישה, ותעדוף משימות עפ"י צרכים 

שעלו מהשטח.
בינוי לאחר בחינת  מתן אישור תקציבי לעבודות   •

נתונים.
יחידות ממתקן למתקן,  ליווי פרויקטים בהעברת   •

פריסת יחידה , תקציב, וכו'.
ומול האגפים, לשם קידום  עבודה מול המחוזות   •
סביבת עבודה, ולטיפול בתקלות תשתית ובטיחות 

במתקני המשטרה השונים.

פרויקטים מרכזיים
מטה מחוז ש"י E1 - העתקת מטה מחוז ש"י מראס   •
-E1. הפרויקט החל בסוף שנת 2006,  אל עמוד ל 

ויסתיים במהלך שנת 2008.
רה-ארגון ימ"ר מרכז - הוכנה תכנית פריסה .  •

תחנות  להקמת  תכנית   - "דרומה"  רהט -  תחנת   •
משטרה ביישובים בדואיים. הוקמה תחנת רהט.

העברת מנ"ט למבנה שכור בהר חוצבים, לשם שיפור   •
תנאי העבודה, וכדי לרווח את המטה הארצי.  

תחנת נתניה - בניית תחנה חדשה בעיר נתניה .  •
לוד  נווה שלום בעיר  נקודת  - הקמת  נווה שלום   •

)מחוז מרכז(. 

תחנת ראשל"צ - בניית תחנה חדשה בעיר ראשון   •
לציון.

הקמת מתקן אתר הגיבוי של חוות השרתים של   •
מנ"ט, על חשבון שטחי בית המעצר בתחנה החדשה 

בראשון לציון.
מרכז הדרכה - סיוע בפרויקט הקמת מרכז ההדרכה   •

בבית-שמש.
להב 433 - ליווי בתכנון איחוד היחידות הארציות   •

ובפריסתן.
ארז  ממחסום  לכיש  ימ"ר  העברת   - לכיש  ימ"ר   •

למבנה באשדוד .
- ליווי בתכנון הקמת היחידה, והצבת  יחידת מגן   •

יביל בירוחם, בשלב ראשון.
קריית עתידים )רח' ראול ולנברג, תל-אביב(- פריסת   •

מרחב ירקון ויחידות נוספות.

בקרה
ביצוע שתים-עשרה בקרות יחידתיות במסגרת יב"ק, 

וכן שתי ביקורות נושאיות עצמאיות:
ישום  את  בחנה  הביקורת   - את"ל  תקציבי  סל   •
הסלת"א ביחידות משטרת-ישראל, ואת החיסכון 
שמביאה השיטה. המלצות הביקורת שימשו את 

צוותי ה- ERP והביזור.
העברת מערך הליווי והכליאה - ביקורת תהליכית   •
על העברת מערך הליווי והכליאה ממשטרת-ישראל 
על  לפיקוד  אינדיקציה  נתנו  הממצאים  לשב"ס. 

התהליך, וסייעו להמשך התהליך בשאר המחוזות.
ריכוז כתיבת תורה לאג"ת   •

אתר אינטרנט אג"ת - הקמת אתר אינטרנט לאג"ת,   •
המוסר מידע לציבור על פעילויות האגף.

הקמת מערכת ניהול ידע לאג"ת - טיפול, בשיתוף   •
מנ"ט, בהקמת מערכת ניהול ידע לאג"ת, שתסייע 
בשיפור תהליכי העבודה, ותרכז את המידע הצבור 

באגף לתועלת הרבים.
ההדרכה  לפיתוח  צוות  הקמת   - הדרכה  פיתוח   •
סדורה  הדרכה  תכנית  יצירת  שמטרתו  באג"ת, 

לאג"ת, לשם שיפור מקצועיות עובדי האגף.
לאגף,  מחשובית  תמיכה  מתן  המשך   - מחשוב   •

 .ERP -השתתפות בצוות ה
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פרויקטים מיוחדים
פיקוד ומנהיגות  •

בהנחיית המפכ"ל נערכו מספר עבודות מטה כדי 
לתמוך בהיבטי הפיקוד במשטרת-ישראל ולחזקם:

עושים מנהיגות - נבנו מספר מודלים לחיזוק   •
והפיקוד, לפי המאפיינים  רכיבי המנהיגות 

הייחודיים של כל מחוז ומחוז.
לטפח  כדי   - ואישית  ארגונית  מצוינות   •
יעילים  ולהניע תהליכים  מצוינות ארגונית, 
משטרת- של   ההתמודדות  יכולת  לחיזוק 
נבנו הפרויקטים  ישראל עם אתגרי המחר, 
מצטיינות,  ליחידות  המפכ"ל  פרס  הבאים: 
זוטרים בעלי  "ברק" להכשרת קצינים  מודל 
פוטנציאל פיקוד ומנהיגות, מסלול התמחות 
בעריכת-דין לקצינים מצטיינים וקיצור פז"מ 

בדרגות לחניכים מצטיינים במלמ"ש.
הערכה  טופס  נבנה   - תקופתיות  הערכות   •
תקופתית חדש, ובו רכיב של הערכה יחסית 
של מפקד ממונה, כדי להבחין בין השוטרים 

בנתוני ההערכות התקופתיות.
גיבוי שוטרים - נבחנו הצעות לחיזוק תחושת   •
השוטרים במתן גיבוי מצד הפיקוד. שיפור זה 

נועד לצמצם פגיעה לא הכרחית בשוטרים.
חיזוק "קו קדמי"  •

על-פי החלטת המפכ"ל, החל מ- 1.7.2007 מתגברות 
יחידות המטה את יחידות ה"קו הקדמי", באמצעות 
כדי  השטח.  וליחידות  לתחנות  תקנים  הקצאת 
אנוש  משאבי  באגף  הוקמה  זה,  למהלך  לסייע 

השונים  בהיבטים  המהלך  את  המלווה  מנהלת, 
זו  של כוח אדם. פעולותיה העיקריות של מנהלת 
הם הגדרת הקצאות כוח-אדם בתיאום עם אג"ת, 
השמה של מתגברי מטא"ר ביחידות השטח, הכשרת 
המתגברים, ליווי בכל תקופת התגבור בהיבטי שכר 

ורווחה, ודיווח לפיקוד המשטרה.
בג"ץ גיל פרישה  •

בית- פסל  שבו  עקרונית,  בעתירה  בפסק-דין 
כי  נקבע,  במשטרה,  הפרישה  נוהל  את  המשפט 
ביטול הנוהל יושהה למשך 18 חודשים, ובתקופת 
נוכח פסק- יישמרו ההסדרים הקיימים.  הביניים 
הדין, הוקם צוות עבודה, אשר המליץ על הסדרי 
פרישה לתקופת הביניים. המפכ"ל אימץ את עבודת 
הצוות, ועיקרי המדיניות שגובשה, פורסמו בפקודת 

מטא"ר הוראת שעה.
עידוד פרישה  •

המשטרה, בשיתוף המשרד לבטחון הפנים ומשרד 
פרישה  לעידוד  תכנית  ליישם  החליטו  האוצר, 
בעיות  נועדה לפתור  ממשטרת-ישראל. התכנית 
ארגוניות, המשפיעות באופן ישיר או באופן עקיף 

על תקציב המשטרה.
במסגרת התכנית פרשו 453 שוטרים וקצינים.

גיוס
במהלך השנה טופלו כ- 10,000 פניות מועמדים, וגויסו 
 3.8% 827 אשתקד. עלייה של  )לעומת  859 שוטרים 
במספר המגויסים(. בנוסף, טופלו אלף פניות ציבור, 

הנוגעות לערעורים על פסילות במסגרת הליך הגיוס.

אגף משאבי אנוש )אמ"ש(
אגף משאבי אנוש פועל להעצמת איכותו של המשאב האנושי, מקצועיותו ורווחתו, תוך התאמתו 
ליעדים של משטרת-ישראל ולצרכיה. בנוסף, האגף פועל לשיפור איכות שירות הפנים הניתן 

לשוטר, לחיזוק חוסן הפרט, ולשיפור העברת המידע בארגון. 
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מיון 
מיון לגיוס  •

בשנת 2007 נבחנו 4,282 מועמדים לגיוס במבחני 
דפ"ר עברית ואישיות )כולל אק"מ ויחידות מיוחדות(. 
ממוצע ציוני הדפ"ר של המועמדים לגיוס בשנת 

2007 הוא 4.77.
גיבושון למועמדים לגיוס למגזר הייעודי   •

 35 743 מועמדים לגיוס ב-  במהלך השנה שובצו 
מתאימים  נמצאו  מהם   49.3% גיבושון.  מחזורי 

לגיוס.
מיון ליחידות מיוחדות  •

מועמדים   127 ייחודיות  מיון  במערכות  נבחנו 
טכנאי  תנועה,  בוחני  )עיקוב,  מיוחדות  ליחידות 

מז"פ, לוחמי ימ"מ(.
מיון לקצונה זוטרה במגזר הייעודי  •

במגזר  לקצונה  מועמדים   251 לגיבוש  שובצו 
לגיוס(,  מועמדים  כולל  ומג"ב  )"כחולה"  הייעודי 
מתוכם נמצאו מתאימים כ- 65% למשטרה וכ-72% 

למג"ב. 
מיון לקצונה זוטרה במגזר המנהלי   •

לגיוס  )מועמדים  לקצונה  מועמדים   110 שובצו 
במגזר  קצונה  מבדקי  סוגי  לשלושה  ושוטרים( 

המנהלי. מתוכם נמצאו מתאימים כ-75%.
מרכז הערכה לקצונה בכירה  •

הערכה  למרכז  רפ"ק  בדרגת  קצינים   66 שובצו 
לקצונה בכירה, לצורך בחינת התאמתם לקידום. 

מתוכם נמצאו מתאימים כ- 79%.
העצמת תהליכי המיון לצורכי השמה  •

נוספות למערכת הקיימת  הוחל בפיתוח מערכות 
למבחני דפ"ר ועברית.

מינוי קצינים וקידום קצינים 
מינוי קצינים בדרגת סנ"ץ ומעלה וקידומם  •

במהלך שנת 2007 מונו 333 קצינים לתפקידים ברמת 
סנ"ץ - ניצב )עלייה של 80% במספר המינויים לעומת 
אשתקד(. 198 קצינים מונו לתפקידי רוחב )עלייה של 
80% לעומת אשתקד(, ו- 135 קצינים מונו לתפקיד 

מקדם )עלייה של  כ-70% לעומת אשתקד(.

מינוי קצינים עד דרגת רפ"ק וקידומם  •
במהלך השנה טופלו 619 מינויים בדרגת רפ"ק. 80% 

מהמינויים לתפקיד רוחב ו- 20% למינוי מקדם.
גם בשנה זו מומשה מדיניות צמצום מספר הקצינים 
בדרגת רפ"ק, המוצבים בתקן פקד מ- 543 ל- 438.

תהליך שיבוץ קצינים וקידומם  •
במהלך השנה הובילה מחלקת כוח-אדם שינוי בכל 
וקידומם,  במשטרת-ישראל  קצינים  שיבוץ  תהליך 
במסגרת צוות עבודה, שמינה ר' אמ"ש. התהליך החדש 
יאפשר העלאת קצינים איכותיים בהליך מטרציוני 
לשיבוץ ולקידום אל מול התפקידים המתפנים, טיפוח 

מקצועיותם, והגדלת השקיפות וההוגנות.

קידום נגדים
קידום לדרגת רנ"ג  •

בשנת 2007 קודמו 55 שוטרים לדרגת רנ"ג )עלייה 
של 41% לעומת אשתקד, הנובעת מהעלייה במספר 

הפורשים בדרגת רנ"ג(.

היעד המרכזי - חיזוק תחנות המשטרה )"מראות המשטרה" גיליון 222(
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קידום לנגדים מצטיינים   •
קודמו 341 שוטרים כמצטיינים )ירידה של 1% ביחס 

לשנה שעברה(.

תנועת כוח-אדם
מועברים  •

בשנת 2007 הועברו 358 נגדים בין מחוזות/אגפים 
- ירידה של 12% לעומת אשתקד. ירידה זו נובעת 
בעיקרה בשל הנחיית המפכ"ל, לא להעביר שוטרים 
ליחידות, שאינן נמנות עם הקו הקדמי, וכן נובעת 
השפיעה  אשר  הגיוס,  מכסות  מדיניות  מהמשך 
פנימי  וויסות  "הצרחות"  ריבוי  על  ישיר  באופן 

ביחידות.
שחרור  •

 475 לעומת  גמלה,  ללא  שוטרים   825 שוחררו 
אשתקד - עלייה של 74%.

העברת מערך הלווי והכליאה לשב"ס  •
בשל החלטת השר לבטחון הפנים על הקמת רשות 

כליאה לאומית, הוחלט על העברה הדרגתית של 
מערך הכליאה והליווי של משטרת-ישראל לשב"ס 
605 שוטרים,  וטופלו  נבדקו   .2007 החל מאפריל 
מתוכם שובצו 220 בכלל משטרת-ישראל. שוחררו 
מהמשטרה 271 שוטרים, והם גויסו לשב"ס. אושרה 

פרישתם של 91 שוטרים.

שוטרי חובה 
גיוס לשירות חובה   •

במשטרת-ישראל  לשירות  נקלטו   2007 בשנת 
1,012 שוטרי שח"מ, במסגרת 16 סדנאות קליטה 

מרוכזות.
שחרור משירות חובה והחזרה לצה"ל  •

888 שוטרי  סיימו את שירותם במשטרת-ישראל 
שח"מ, ו-294 שוטרי שח"מ הוחזרו לצה"ל )מתוכם 
104 הוחזרו במהלך השבוע הראשון לקליטה(, זאת, 

לעומת 369 אשתקד )ירידה של 20%(.
הכשרה   •

בקורס  שח"מ  שוטרי   546 הוכשרו   2007 בשנת 
 - ו-84  בקורס תפקידי משטרה   -  390 שוטרים, 

בקורס מפעילי מוקד. 
גיוס לקבע   •

שוטרים,   35 השנה  במהלך  לקבע  גויסו  סה"כ 
שסיימו את שירותם כשוטרי שח"מ )מהווים 5.6% 

מכלל המגויסים למשטרה ה"כחולה"(.
מסלול מיון של שח"מ לקצונה ייעודית במשטרת-  •

ישראל
בהתאם להנחיית המפכ"ל, החלה הפעלת מסלול 
המיון  המשך  ייעודית.  לקצונה  שח"מ  של  מיון 
ישולבו בקורס  והמתאימים   ,2008 ייעשה בשנת 

קצינים בשנת 2009. 

אזרחים/שירות לאומי/מילואים
אזרחים  •

החל ממחצית השנייה של חודש מאי 2007, הוחלט 
כוח-אדם  לעובדי חברות  מיון  ביצוע מבחני  על 

במשטרה, טרם כניסתם למשטרת-ישראל.
שירות לאומי   •

 237 מנה   2007 בשנת  הלאומי  השירות  מערך 

מתחם משטרת-ישראל ב"פסטיבל המתגייסים" בגני יהושע



www.police.gov.ilמשטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2007 � 

7�

מהן  שלוש  בנות,   225 ו-  בנים   12  - מתנדבים 
מהמגזר הערבי-נוצרי.

ימ"ל המשטרה   •
נערכה עבודת מטה מול צה"ל, להחזרת ההגבלה 
של מספר ימי המילואים לאנשי משטרה. נקבע, כי 

אנשי משטרה יעשו עד 14 ימי מילואים בשנה.

תכנון שכר וזכאויות שכר
שכר נגדים   •

של  דיפרנציאלי  לתגמול  שכר  תכנית  נבנתה 
ובזיקה למסלולי שירות.  נגדים בהקבלה לצה"ל, 
וחולקו  הנגדים,  דורגו מקצועות  עפ"י התכנית, 
לשמונה קבוצות תמריץ. דירוג המקצועות נעשה 
עשייה,  לליבת  קרבה  מבצעיות,  מאפייני  עפ"י 
קושי באיוש ושימור כוח-אדם ורמת מקצועיות. 
כן, בכל קבוצה נקבעו שלוש רמות תמריץ,  כמו 

בכפוף לסוג השירות- ראשוני, מובהק ובכיר.
התכנית נמצאת כיום במו"מ מול גורמי האוצר.

החלת הסכמי שכר בצה"ל על המשרתים  •
במשטרת-ישראל  

הקבע  חיילי  לתגמול  הסכמים  נחתמו  בצה"ל 
ותגמול משרתי  אי קביעות  המובהק, בתוספת 
הופעלו  ההסכמים  במענקים.  הראשוני  הקבע 
פנתה  ומשטרת-ישראל  גורף,  באופן  בצה"ל 
לצה"ל.  ההצמדה  מכוח  ליישמם  כדי  לאוצר, 
ישנה  שבמשטרה  בטענה  הבקשה,  משנדחתה 
קביעות תעסוקתית, הוכנה תשתית לחוות הדעת 
יש להחיל את ההסכמים  המשפטית, שעל-פיה 
הפעלת  עלויות  וחושבו  במשטרת-ישראל,  גם 

ההסכמים במשטרת-ישראל.
החלטת ממשלה ש/33   •

צוות  הוקם  האוצר,  משרד  עם  הסיכום  על-פי 
לבטחון הפנים, לאגף משאבי  משותף למשרד 
אנוש ולאגף תכנון, לשינוי כללי ההצמדה לצה"ל. 

טרם הושגו הסכמות עם משרד האוצר.
ביניים,  הארכת דור מעבר לזכאים לדרגת שכר   •

הפורשים לגמלאות 
יש  כי  החלטת הממשלה בתכנית הכלכלית קבעה, 

לבטל את קיצור הפז"מ לדרגת שכר בפרישה, ולקבוע 
את דור המעבר. ההחלטה נדחתה מספר פעמים, ועל 
כן זוכו הפורשים ממשטרת-ישראל בשנת 2007 בקיצור 
פז"מ לדרגת הביניים בפרישה, על- פי הכללים, שהיו 

קיימים לפני החלת התכנית הכלכלית.
דירוג מחקר   •

דירוג  להפעלת  האוצר,  עם משרד  נחתם הסכם 
ככלל,  לצה"ל.  בהקבלה  ופיתוח משטרתי  מחקר 
בדירוג המחקר והפיתוח החדש מדורגים שוטרים, 
"דירוג  נקרא  והוא   ,1.1.2006 שנקלטו בדירוג מ- 
מחקר ופיתוח משטרתי". מבנה השכר וזכאות השכר 
מהנדסים,  שבדירוג  לאלה  זהים  החדש  בדירוג 
בתוספת דיפרנציאלית של אחוזים, על-פי רמת 

המחקר ודרגתו המשטרתית של הקצין. 
שינויים בתוספת פעילות   •

סוכם עם משרד האוצר על שינויי מערך תוספות 
הפעילות ב"עוטף ירושלים" במטות מג"ב בתחומי 
וביחידת המעברים. השינוי הוא שלב  הירוק  הקו 
דיפרנציאלית,  תגמול  מערכת  בבניית  ראשון 
לייעוד  המתייחסות  פעילות,  רמות  באמצעות 
היחידה, לתפקידה, למבנה העסקה, לרמת סיכון, 

לאזור פעילות ולפרמטרים נוספים. 

תכנון משאבי אנוש
התפטרויות שוטרים  •

נערכה עבודת מטה, שבחנה את תופעת התפטרויות 
 .2006-2003 2007 לעומת השנים  שוטרים בשנת 
בשנים  המתפטרים  אוכלוסיית  של  ניתוח  בוצע 
או אגף,  ותק בשירות, מחוז  גיל,  לפי  המצוינות 
היקף  כי  העלו,  הבדיקה  ממצאי  ודרגה.  מגזר 
ההתפטרויות מרצון עלה לעומת השנים הקודמות, 
ניתן לעמוד על  כי מהנתונים שהתקבלו, לא  אם 
הסיבה העיקרית לעלייה בשיעור ההתפטרויות. אחד 
המאפיינים הבולטים, שנמצאו בקרב אוכלוסיית 
כי  2007 במגזר הייעודי, הוא,  המתפטרים בשנת 
50% מהם שירתו פחות משלוש שנים, אולם, ניכרת 
עלייה בהתפטרויות גם בקרב שוטרים, שלהם ותק 

רב יותר )המשרתים ארבע או חמש שנים(.
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תום שירות  •
וגובשה  נערכה עבודת מטה בנושא תום שירות, 
טיוטת נוהל אמ"ש בנושא. הנוהל מבוסס על מודל 
יזום בידי  להפסקת שירותם של שוטרים באופן 
או  משטרת-ישראל, בשל תפקוד שאינו מספק 
ביטול משימה או תקן. הליך תום השירות  בשל 
יהיה על-פי הבסיס החוקי הקיים ועל-פי התבחינים 
שנקבעו. טיוטת נוהל אמ"ש תשמש בסיס לפקודת 
מטא"ר, שתעגן את הנושא. בנוסף על כך גובשו 
עדכונים לנוהלי אמ"ש בנושא תקופת התקשרות 

ותקופת ניסיון.

נוהלי אמ"ש והוראות שינון  •
נוהלי אמ"ש, המבטאים   24 במהלך השנה פורסמו 
את מדיניות אמ"ש. כמו כן פורסמו 9 הוראות שינון.

בקרות
• במהלך השנה בוצעו שמונה בקרות יחידתיות, על-פי 

תכנית הביקורת של יב"ק.
אגפי מטא"ר,  בשילוב  בקרות פתע  נערכו שלוש   •

ובמהלכן נבדקו הנושאים השונים של אמ"ש.
• ניתן דגש לתגובת אמ"ש לביקורת המשרד למבקר 

המדינה ולביקורת המשרד לבטחון הפנים.

מחשוב משאבי אנוש
מד"ד אמ"ש   •

דו"חות  )מערכת  אמ"ש  מד"ד  מערכת  פותחה 
דינמית( בסביבת שערי הידע, המאפשרת למפקד 
אמ"ש  בנושאי  דו"חות  להפיק  אמ"ש  ולקצין 
באמצעות מערכת הפנורמה. הדו"חות פותחו גם 
ואת  ראש אמ"ש  ומשמשים את  הענ"ן,  בסביבת 

המפכ"ל בעת ביקוריהם ביחידות. 
פותחו כלים לביזור הפקת דו"חות והטמעתם.  •

פותחה  חירום,  לשעת  אמ"ש  מהיערכות  כחלק   •
להפקת  האפשרות  במתכ"א  הדו"חות  במערכת 
דו"חות לשעת חירום )אלפונים, מילואים, אמהות, 

מוגבלים ושוטרים, שביצעו הכשרות חירום(.

פיתוח הדרכה
צוות ייעול מערך ההדרכה  •

עפ"י הנחיית המפכ"ל, הוקם צוות לגיבוש עקרונות 
לייעול מערך ההדרכה הן לטווח המיידי והן לעתיד, 
לכשיוקם אגף הדרכה, ותסתיים בנייתו של מרכז 
ההכשרות בבית-שמש. רוב המלצות הצוות אושרו 

ע"י המפכ"ל.
מבחני ידע  •

הוקמו צוותי חשיבה לבחינת תהליך מבחני הידע, 
ללקחים  ושיפורו, בהתאם  ייעול התהליך  לצורך 
שהופקו. המלצות הצוות יושמו לקראת מבחן הידע 

לשנת 2008.

תחקירים
טופלו 300 תחקירים ו-13 ריכוזי ממצאים, מסקנות   •
ולקחים. מתוכם הוזנו 161 לאחר תיקוף מתודולוגי 

למאגר התחקירים במערכת ני"ב. 

יום העצמאות. "יום פתוח" בגני התערוכה בתל-אביב
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של  בריחתו  בנושא  המשטרתי  הטיפול  תחקיר   •
האסיר בני סלע היווה נושא חשוב להפקת לקחים 
מיידית. לאור החלטת המפכ"ל, הנחה ראש אמ"ש 
להפיץ את התחקיר, וללמדו בדרגי הספ"כ השונים 

עד לרמת השוטר.

הכשרות, אימונים והדרכות
כשירות מבצעית  •

כשירויות  יום  לראשונה  התקיים  השנה  במהלך 
מבצעית ארצי, בהשתתפות כלל שוטרי משטרת-

ומפקדים, תוך התאמת מאפייני תרגילי  ישראל 
הפתע ומרכיביהם לרמת המשתתפים.

תחמושת אימונים  •
ישירות  קליעית  אימונים  תחמושת  נרכשה   •
מתע"ש, ולא באמצעות חברת להב. בכך נחסכו 

עלויות תיווך יקרות. 
בין משטרת-  )213 )סל  חדשה  אמנה  נחתמה   •

ניפוק  אופן  נקבע  ובמסגרתה  לצה"ל,  ישראל 
תחמושת אימונים עבור בה"ד מג"ב.

הכשרות  •
הכשרה  עבר  במחוזות  והליווי  הכליאה  מערך   •
ייחודית, התואמת את מסקנות הוועדה, שבדקה 
זו, שנמשכה  בני סלע. בהדרכה  את בריחתו של 
חמישה ימים, הוכשרו 631 שוטרים ב-34 מחזורים.

לטירור  בעורף,  כוללת  למלחמה  כהכנה   •
קונבנציונלי, לטירור בלתי קונבנציונלי, לאסון 
ולרעידת אדמה, הוכשרו  המוני, להפרות סדר 
בנושאים אלה 9,316 שוטרים במחוזות וכן 561 

שוטרים באת"ן.
ימי אימון להסמכת מדריכי גז פלפל   7 נערכו   •
ראשונה  עזרה  בנושא  הדרכה  )כולל  בבסכ"מ 
מדריכים  בהם  והשתתפו  סמכויות(,  ובנושא 

מהמחוזות, מאת"ן וממג"ב. 
מערכת הכשרות ממוחשבת  •

לסנכרון  הושקה מערכת ממוחשבת   2007 ביולי 
הוכשרו להשתמש  רפרנטים  הכשרות. כשלושים 
ההדרכה  תכנית  את  בעזרתה  ולבנות  במערכת, 

לשנת 2008. 

אימון יחידות  •
אימון היחידות בשנת 2007 נמשך שלושה ימים. באימון 
הושם דגש על מיזם לקידום בריאות השוטר ושירות 
תנאי  מבצעית,  כשירות  תרבויות,  מרובת  בחברה 

השירות והטמעת תהליך שיפור השירות לאזרח.
כושר גופני  •

הוקמו חדרי כושר חדשים לשוטרים במרחב חוף, 
במרחב ירקון, בבית-השוטר בירושלים ובמטה מג"ב. 
חדרי  להקמת  אותרו מקומות מתאימים  בנוסף, 
כושר חדשים במרחב לכיש, במרחב שפלה, בתחנת 

גלילות ובתחנת זבולון.
פנימיות ללימודי משטרה   •

ראשון  סיום  טקס  במלמ"ש  נערך  ב-5.7.2007   •
- מחזור  של בוגרי הפנימיות ללימודי משטרה 
והסמפכ"ל,  הפנים  לבטחון  השר  במעמד  א', 

והשתתפו בו 37 בוגרים.
בספטמבר 2007 נפתחה המגמה ללימודי משטרה   •
בשתי פנימיות נוספות - ניר העמק והודיות )כפר 

נוער דתי(.

חינוך והסברה
תכנית חינוך שנתית  •

נגזרה מיעד השירות,   2007 תכנית החינוך לשנת 
במטרה להקנות כלים נוספים לשוטרים, כדי לשפר 
את איכות השירות הניתן לאזרחים. התכנית עסקה 
רב-תרבותית,  בחברה  ומותאם  שוויוני  בשירות 
ובמיצוב  המשטרה,  למורשת  הזיקה  בהעמקת 
המפקד כמחנך בשגרת חיי היחידה ובעת בחירום, 
כחלק בלתי נפרד מההוראות המבצעיות לקראת 

ביצוע כל משימה. 
רב תרבותיות - מיזם בשיתוף "יוזמות קרן אברהם"  •

אברהם",  קרן  "יוזמות  בשיתוף  פעילות  נערכה 
המדוברת  הערבית  השפה  נלמדו  ובמסגרתה 

והתרבות הערבית בקורס הקצינים הייעודי.
במיזם המשותף למשטרה, למשרד הקליטה, לג'וינט 
ישראל ול"יוזמות קרן אברהם", הוקמה ועדת היגוי, 
לפעילות  ובמתווה  תכנית  בגיבוש  עסקה  אשר 

באימון התחנות.
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פרויקטים מיוחדים  •
ב"יד ושם" נערך טקס לציון יום הזיכרון לשואה   •

ולגבורה במעמד ספ"כ  משטרת-ישראל.
בחודש ספטמבר נערך בירושלים סמינר חינוכי   •
הישראלית"  בחברה  "סוגיות  בנושא  דו-יומי 

לחניכי קורס קצינים ייעודי ומנהלי.
וממ"רים  כינוס ספ"כ  נובמבר התקיים  בחודש   •
במרכז רבין, לציון יום השנה השנים-עשר למותו 

של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.
בחודש דצמבר התקיים סמינר דו-יומי בנושא   •
ועקרונות"  - ערכים  "אתיקה בפיקוד משטרתי 

לחניכי קורס פו"ם.
היסטוריה ומורשת  משטרת-ישראל  •

המורשת  מיזם  עבודת  נמשכה   2007 בשנת 
"התפתחות כוח - האדם במשטרת-ישראל" במוזיאון 
החומר  איסוף  עבודות התחקיר,  נמשכו  מלמ"ש. 

והכתיבה.
משלחות לפולין  •

)שוטרים  יצאו לפולין שתי משלחות   2007 בשנת 
ומפקדים( . 

• הסברת פנים
הכוללות  אגרות,  והופצו  נכתבו 
מפקד  לכל  וזמין  שקוף  מידע 
ושוטר, בין היתר בנושאים הבאים: 
חיזוק "קו קדמי", ועדת זיילר, בנק 
פונקצית  חירום,  לשעת  מסרים 
בירור תלונות שוטרים באמ"ש, יום 
ללא עישון, יישום הסכמי שכר של 
צה"ל במשטרת-ישראל, מבחני ידע 

ושכר שוטר מתחיל.

• סדרות חינוך לשוטרי שח"מ
השנה התקיימו שבע סדרות חינוך, 
כל אחת,  ימים  שנמשכו שלושה 
בנושא  החובה,  שוטרי   220 לכ- 
תרבויות  מרובת  בחברה  שיטור 

וסובלנות לשונה.
  

השכלה
צוות לבחינת מדיניות ההשכלה  יישום המלצות   •

במשטרת-ישראל
יושמו המלצות צוות השכלה, שהוקם במטרה לבחון 
מחדש את מדיניות ההשכלה הגבוהה במשטרת-
ישראל ואת מדיניות הסיוע, לנוכח אילוצי תקציב 
ויעדי המשטרה. הסוגיות המרכזיות שיושמו הן מתן 
סיוע ללימודים אקדמיים תוך מילוי תפקיד באופן 
הפעלת  הארגון,  לצורכי  בהתאם  דיפרנציאלי, 
סמסטר אקדמי פטור ממילוי תפקיד למיועדים 
לקק"צ, כחלק מהמיון ומההסמכה לקצונה, גיבוש 
עמ"ט בנושא אקדמיזציה בהכשרות המשטרתיות 

במלמ"ש ובמכללה.

רווחה ותנאי שירות
פעילות לשוטרים תושבי שדרות ויישובי עוטף עזה   •

ירי טילי הקאסם המתמשך לעבר שדרות וישובי עוטף 
עזה העלה את הצורך בהמשך קיום פעילות מיוחדת 
לשוטרים, המשרתים באזור או המתגוררים בו ולבני- 
2007 התקיימו שלושה  משפחותיהם. בחודש מאי 

פיתוח מנהיגות. גם במשטרה )"מראות המשטרה" גיליון 222(

מנהיגות.
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מחזורי נופש לרענונם. מחזורי נופש בני שלושה ימים 
ושני לילות התקיימו בכפר הנופש נעורים. 

"בית פתוח" - שוטרים מתארחים בסוכת הנשיא   •
משלחת של עשרים שוטרים מצטיינים הוזמנה בחג 

הסוכות לאירוע "בית פתוח" בבית הנשיא.
מצטיינים בבית הנשיא   •

במהלך חודש דצמבר נערך טקס הוקרה למצטיינים 
במעמד נשיא המדינה. במהלך הטקס, שאורגן ע"י 
ונוהג, הוענקו  מדור תנאי שירות וע"י מדור משטר 

תעודות הצטיינות ל - 31 שוטרים ומתנדבים. 
נופש תקציבי   •

את הזכאות לנופש משפחות מימשו 16,608 שוטרים, 
לעומת 16,561 בהשוואה לשנת 2006.

נופש יחידתי   •
המשרתים  לשוטרים,  לאפשר   - הפרויקט  מטרת 
משגרת  והפוגה  חברתי  גיבוש  הייעודי,  במגזר 
העבודה המאומצת. בנופש היחידתי השתתפו 2,563 

שוטרים מ-54 יחידות משטרה.
נופש מפקדים   •

גם בשנת 2007 החליט המפכ"ל לתגמל את שדרת 
הפיקוד המרכזית במשטרה. 

156 מפקדי תחנות, פלוגות, ימ"גים, סמ"גים, יס"מים 
דן  לסוף שבוע במלון  הוזמנו  אזוריות  ומתנ"אות 
אכדיה בהרצליה, שכלל ארוחת ערב בהשתתפות 

המפכ"ל והופעת אמן אורח. 
•  סיוע בימי חופשה שנתית מבנק חופשות 

חופשות,  מבנק  שנתית  חופשה  ימי   519 אושרו 
לעומת 337 ימים בשנה הקודמת. העלייה של 54% 
נובעת מהעלייה במספר הבקשות  במספר הימים 
ומחלות קשות של  בגין מחלות ממאירות  לסיוע 

קרובי משפחה מדרגה ראשונה.
הכוונה להתנהלות כלכלית נכונה   •

זכיית בנק דיסקונט במכרז להפעלת שירותים  בשל 
ובשל  מסובסדת,  בריבית  הלוואות  ומתן  בנקאיים, 
ההשפעה הצפויה של המעבר על התנהלות הכלכלית 
של השוטרים, הפיץ ראש אמ"ש אגרת בנושא. האיגרת 
פירטה את השינוי הצפוי, והעלתה את המודעות לתכנון 

נכון של כלכלת המשפחה ושל כלכלתו של היחיד.

סדנאות לתכנון תקציב המשפחה   •
השנה שולבו הסדנאות גם במסגרת אימון התחנות. 
התקיימו 49 סדנאות ביחידות המשטרה, מתוכן 
נועדו  12 סדנאות במלמ"ש. הסדנאות במלמ"ש 
למנוע התדרדרות במצב הכלכלי של השוטרים 

בראשית דרכם במשטרה.

תכנית ליווי כלכלי לשוטרים ולבני-הזוג   •
תכנית זו נועדה לסייע לשוטרים, שנקלעו למצב 
הדרכה  כוללת  התכנית  במיוחד.  קשה  כלכלי 
אישית לשיקום המצב הכלכלי, ומתן כלים לתכנון 
נכון של תקציב המשפחה. בשנת 2007 ניתנו 160 
שעות ייעוץ, לעומת 96 שעות ייעוץ בשנת 2006. 

פדיון ימי חופשה שנתית  •
השנה אושר פדיון של 2,989 ימי חופשה לשוטרים, 
ולשוטרים  נוספת  הכנסה  למקורות  שנזקקו 
מושעים. זאת, לעומת שנת 2006, שבה ניתן פדיון 
של 6,090 ימים. הירידה של כ- 50% נובעת בעיקרה 
שנקלעו  לשוטרים,   ,2006 בשנת  סיוע,  ממתן 

להוצאות חריגות בגין מלחמת לבנון השנייה.

בקשות סיוע  •
בשנת 2007 הוגשו 298 בקשות לקבלת סיוע, מהן 
אושרו 250. זאת, לעומת שנת 2006, שבמהלכה 

הוגשו 312 בקשות, ואושרו 234 בקשות.

ניפוק ציוד רווחה  •
 ,LCD בשנת 2007 נכללו בציוד הרווחה טלוויזיות 

בנוסף לפרטי ציוד משקי וקשר.

טיסות תנאי שירות  •
בשנת 2007 השתתפה המשטרה בתשלום טיסות 

תנאי שירות ל- 208 שוטרים זכאים.

ביטוח שיניים  •
לביטוח  חדש  הסכם  נחתם   2006 מרץ  בחודש 
שיניים עם חברת "הראל". מספר המבוטחים בסוף 
שנת 2007 היה 59,404 לעומת 52,752 מבוטחים 
מספר   .)12.6% של  )עלייה  ההסכם  בתחילת 
המבוטחים בסוף שנת 2006 היה 58,845 כלומר, 

בשנת 2007 גדל מספר המבוטחים בכ- 1%. 
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פרישה לגמלאות
במהלך השנה פרשו לגמלאות 785 שוטרים וקצינים,   •
לעומת 371 פורשים בשנת 2006 - עלייה של 112% 
במספר הפורשים לגמלאות. הסיבה לעלייה זו היא 
הפעלת התכנית לעידוד פרישה, שמסגרתה פרשו 

453 שוטרים וקצינים. 
השוטרים העתידים לפרוש הוזמנו לקורסי הכנה 
לקריירה,  מקריירה  מעבר  ולסדנאות  לפרישה 
מהשירות  המעבר  את  עליהם  להקל  במטרה 

במשטרה לחיים האזרחיים. 

טיפול בגמלאים
תשרי,  חגי  לקראת  לגמלאים  סיוע  מבצע  נערך   •
ובמסגרתו הוענקו, בסיוע חברת קרנות השוטרים 
ואיגוד הגמלאים, תלושים לרכישת מזון ומענקים 

לרכישת מוצרים בסיסיים.
נערכו ביחידות אירועים שונים לגמלאים, בסיוע   •

איגוד הגמלאים.

נפגעים וחללים
חללים   •

ארבעה-עשר  שירותם  בעת  נפלו  השנה  במהלך 
אנשי משטרה ושני מתנדבים. 

נפגעים   •
התקבלו 4,123 דיווחים אודות פציעה עקב תפקיד 
תפקיד,  עקב  שלא  גם  תאונות-דרכים,  ואודות 

מתוכם 129 מתנדבי משא"ז.
פעילות למשפחת השכול   •

השכול  משפחות  של  הקשר  את  להדק  במטרה 
בני-מצווה  עם משטרת-ישראל, התקיימו חגיגות 
ליתומי משטרה, נופש לאלמנות וליתומים, מפגש 
לוו  כן  ויום להורים שכולים.  ולאלמנות  לאלמנים 

יתומי משטרה ביום גיוסם לצה"ל. 

משמעת
נקיטת צעדים מנהליים   •

153 תיקים,  נשקלה נקיטת אמצעים מנהליים ב- 
שהומלצו ע"י מח"ש לדין פלילי, לעומת 120 תיקים 
בשנת 2006 )עלייה של 27%(. כמו כן, נשקלו אמצעים 

מנהליים ב- 83 תיקי ביד"מ לעומת 61 בשנת 2006 
)עלייה של 36%(. בנוסף, נשקלו אמצעים מנהליים ב-

47 תיקים כנגד שוטרי חובה מג"ב וכנגד שח"מים.
פיטורין   •

התקבלה החלטה לגבי פיטוריהם של 95 שוטרים, 
לעומת 61 אשתקד.

השעיה   •
הושעו 13 שוטרים על רקע מעורבות בביצוע עבירות, 

שיש עמן קלון )מספר זהה לזה של שנת 2006(.
בסוף השנה היו 33 שוטרים במעמד מושעים )מספר 

זהה לזה של שנת 2006(. 
החלטות מנהליות במבחן בג"ץ  •

החלטות  רקע  על  לבג"ץ  עתירות   17 הוגשו 
מנהליות.

העמדה לדין בגין שימוש בכוח בתפקיד   •
בגין  תיקים   101 ממח"ש  התקבלו   2007 בשנת 
141 בשנת 2006  שימוש בכוח שלא כדין, לעומת 

)ירידה של 28%(, על-פי החלוקה הבאה: 
 ,2007 בשנת  תיקים   50 התקבלו  משמעתי  לדין 
לדין   .)50% של  )ירידה   2006 בשנת   101 לעומת 
פלילי התקבלו 51 תיקים בשנת 2007, לעומת 40 

בשנת 2006 )עליה של 27.5%(.
שקילת אמצעים משמעתיים  •

במישור  שנסגרו  תיקים,   530 ממח"ש  התקבלו 
נגד  אמצעים משמעתיים  שקילת  לשם  הפלילי, 
 2006 בשנת  תיקים   439 לעומת  זאת,  שוטרים. 

)עלייה של כ- 21%(.
העמדה לדין משמעתי בבית- הדין למשמעת  •

הוגשו לביד"מ 140 כתבי אישום, לעומת 145 כתבי 
אישום ו- 10 כתבי תלונה בשנת 2006.

לדין  שוטרים  הועמדו  שבהם  התיקים,  נושאי   •
משמעתי 

התנהגות  בגין   -  21% בכוח,  שימוש  בגין   -  48%
שאינה הולמת ו- 31% -בנושאים אחרים.
טיפול בתיקי קצין בודק וועדה בודקת   •

התקבלו 295 תיקי קבו"ד וועבו"ד, שהינם בסמכות 
ראש אמ"ש, לעומת 330 שטופלו בשנת 2006 )ירידה 

של 11%(.
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מערך הרפואה
קידום בריאות השוטר  •

בשנת 2007 הושם דגש על המשך התכנית לקידום 
נכונה(.  ותזונה  גופנית  )פעילות  השוטר  בריאות 
נערך מיפוי רפואי של השוטרים, לאחר מילוי שאלון 

רפואי, מדידות וריאיון אצל רופא היחידה.
ההתערבות האישית לקידום השוטר נועדה לאפשר 
יכולותיו,  לפי  גופנית  פעילות  לבצע  שוטר  לכל 
הרפואי,  בבעיות, שעלו מהמיפוי  בעיקר  ולטפל 
הפוגעות ביכולתו של השוטר לבצע את תפקידו, 

ומגבילות את איכות חייו.
שוטרים   3,900 כ- עוסקים  התכנית  במסגרת 
גופנית בשעות העבודה, כחלק משגרת  בפעילות 
החיים. הפעילות הגופנית נעשית בקבוצות הליכה, 
בחדרי כושר ובאימון פרטני, בליווי קציני הכשירויות 
בריאות"  "ימי  שמונה  נערכו  בנוסף,  ביחידות. 
ביחידות, שעסקו בפעילות גופנית, במניעת עישון, 

בתזונה נכונה ובהתמודדות עם מתחים.
סביבת העבודה של השוטר   •

השנה ניתן דגש על פעולות בתחום מניעת העישון 
במקום העבודה, שינוי תפריטים במטבחים והרגלי 

צריכה בתחום התזונה .
נערכו עשר ביקורות של רופא תעסוקתי, לאיתור 

מפגעים במקום העבודה ולטיפול בהם.
רפואת שיניים   •

ניתנו טיפולי שיניים לשוטרי מג"ב-חובה, הנמצאים 
בקורסים בבה"ד מג"ב ובבסא"ר. 

בריאות הנפש  •
בשנת 2007 נמשכה מגמת חיזוק הנוכחות של הקב"ן 
ביחידות, והושם דגש על טיפול בעקבות אירועים 
ועל פעילות מכוונת ליחידות המיוחדות.  חריגים 

נערכו כ- 5,995 מפגשי טיפול בשוטרים.
רפואה מבצעית  •

צוותי רפואה רבים הוקצו לפעילות "מעיין מתגבר" 
בתחום  ולפעילות  המוגרבים(  בשער  )שיפוצים 
סדר  בנושאי  העוסקים  לכוחות,  הרפואי  הגיבוי 
ציבורי ובמלחמה בפשיעה. סה"כ עסקו 736 צוותים 

רפואיים במתן גיבוי רפואי לשוטרים. 

הדרכה  •
ניתנה הכשרה מקצועית לצוותי הרפואה, והועברו 
קורסים ברמת מגיש עזרה ראשונה. סה"כ הוכשרו 
 72 ראשונה,  עזרה  מגיש  ברמת  שוטרים   2,950
חובשים חדשים ו- 15 נהגי אמבולנס. כמו כן ניתן 

רענון מקצועי ל- 280 חובשים.
מלר"ת  •

 4,551 נבדקו  בבדיקות המאמץ לאישורי כשירות 
שוטרים. 

רפואת עצורים   •
סה"כ 34,824 עצורים קיבלו טיפול רפואי ע"י רופא, 

ו- 93,597 עצורים קיבלו טיפול ע"י חובש.
התרמות דם  •

ובמג"ב  דם במחוזות  במסגרת מבצע להתרמות 
תרמו השוטרים 3,357 מנות דם.

פעילות מסורה וייחודית בתנאים קשים. עיטורים לשוטרים. )"קוראים 100" גיליון 220(
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סקרים, מחקר ופיתוח
סקרים  •

בוצעו הסקרים הבאים:   2007 במהלך שנת 
וציפיות עם כניסת המפכ"ל  בדיקת עמדות 
אגף  משירותי  רצון  שביעות  לתפקידו, 
משאבי אנוש ושביעות רצון מפרויקט נופש 
של  מחקרי  ליווי  בוצע  בנוסף,  המשפחות. 
המחקרי  הליווי  ונמשך   ,E.R.P-ה פרויקט 
של פרויקט הגישור בתלונות ציבור. נערכה 
סיוע  וניתן  באג"ת,  ארגוני  אקלים  בדיקת 

מחקרי למרכז למנהיגות ולגורמים נוספים.

מחקר ופיתוח במערכות מיון  •
ההערכה  מרכז  של  התוקף  בדיקת  הסתיימה 
לעוקבים. פותחו שני מבחני מיון חדשים, מבחן 
עברית חדש ומבחן יצירתיות, וכן החל פיתוחה של 
סוללת דפ"ר חדשה. בנוסף, פותח שאלון לאיתור 

פוטנציאל להתנהגות אלימה של שוטרים.
פעילות שוטפת  •

נמשך מחזור "2006" בהערכת העמיתים והכפיפים. 
12,000 שוטרים, בקורסים  כ-  הוערכו  זו  בשנה 
הוצגו  בוצע שיפוט של הצעות מחקר,  ובשטח. 
פרויקטים בכינוסים פנימיים ובכינוסים חיצוניים, 
מינית  בביצוע סקר הטרדה  לצה"ל  סיוע  וניתן 

בקרב שוטרות שח"מ.

ייעוץ ופיתוח ארגוני
סקר עמדות וציפיות של מפקדים ושל שוטרים   •

ניתוח משמעויות, בעקבות הסקר, שנערך  נערך 

צוות  במסגרת  לתפקידו.  המפכ"ל  כניסת  עם 
חשיבה ליישום מדיניות המשטרה בתחום הפיקוד 
והניהול, ניתן סיוע לגיבוש עקרונות פעולה, לבניית 
ולבניית פעילות "מפקדים  תכנית פעילות גנרית, 
נבנו  הצוות,  לעבודת  בהמשך  מנהיגות".  עושים 
ופיקוד במחוזות, שכללו  תכניות פיתוח מנהיגות 
לצוותי  ומערך סדנאות  פנים מחוזיות  פעילויות 

פיקוד, בשיתוף המרכז למנהיגות. 
מיסוד והתמקצעות מערך ייעוץ ופיתוח ארגוני  •

ייעוד היועץ  גובשה הצעה לנוהל, המגדיר את   •
הארגוני ביחידות משטרת-ישראל ואת תפקידיו, 
את הפרופיל המקצועי ואת הדרישות המקצועיות 

לשיבוץ בתפקיד.
נבנתה ספרייה לחומר המקצועי של המערך.   •

יושמה תכנית הדרכה קבוצתית והדרכה אישית   •
למערך ייעוץ ופיתוח ארגוני, שכללה השתלמות 
ופיקוח  ייעוץ אישי  בנושא  מקצועית חודשית 

אישי לחלק מהיועצים. 

יום העצמאות ה-59 למדינת ישראל.
הפנינג בגני התערוכה
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פיתוח מנהיגות
פיתוח מנהיגות בכירה  •

הפעילות, לפיתוחה של קבוצות מפקדים בתפקידי 
ליבה ולהעצמתם, כוונה השנה בעיקר לבחינת צרכים 
ולאפיון אתגרי הפיקוד הייחודיים של אוכלוסיות 
אלה, וכן לגיבוש כיווני המענה הראשוניים. הסדנאות 
והפעילויות שנערכו היו בנושאים הבאים: כניסה 
לתפקיד מת"ח, מנהיגות הממ"ר, כניסה לתפקיד 
קבוצות  הסגן,  מנהיגות  סמפכ"ל-  פורום  ממ"ר, 
פורום רמ"חים, קבוצות  לפורום רמ"חים,  מיקוד 
ופרויקט  מיקוד למנהיגות המ"פ, מנהיגות המ"פ, 

"ברק" לפיתוח מצוינות.
פיתוח סגל פיקוד  •

כדי לחזק את מנהיגות המפקד ואת סגל הפיקוד, 
המפקד  ומנהיגות  משטרת-ישראל  ערכי  על-פי 
נערכו סדנאות לפיתוח סגל  יעד מפכ"ל,  ועל-פי 
פיקוד במרחבים  לפיתוח סגל  לספ"כ במחוזות, 

ולפיתוח סגל פיקוד בתחנות.
מחקר וניהול ידע  •

המרכז  של  אינטרנט  אתר  הוקם  השנה  במהלך 

יום העצמאות ה-59 למדינת ישראל.
הפנינג בגני התערוכה

לפיתוח מנהיגות, והושלמה סקירת ספרות מקצועית, 
לבחינת מנהיגות המשטרה בארץ ובעולם.

שירותי דת
 82 ביקורות כשרות,   2,108 נערכו  במהלך השנה   •
ולמשגיחי  לעובדי מטבח  עיון  וימי  השתלמויות 
כשרות. כמו כן, נערכו 239 ביקורי פיקוח על רכישת 
שיווק  רשת  לכניסת  צמוד  ליווי  וניתן  מוצרים, 

ארצית "תנובה שף".
הוקמו 18 בתי-כנסת חדשים, נופקו 4 ספרי תורה   •

חדשים, והוקמו 8 פינות קודש.
ניתנו 6,975 שירותי דת לשוטרים, לבני-משפחותיהם   •
ולגמלאים: נערכו חופות, בריתות, אזכרות ולוויות, 
נערכו ביקורים לניחום אבלים, ביקורי חולים, ביקורי 

שלום בית והופעות בבתי-הדין.
 - הקהילה  עם  הקשר  בפיתוח  הטיפול  נמשך   •
ופגישות,  1,679 אירועים  התקיימו במהלך השנה 

לעומת 1,321 אשתקד )עלייה של 27%(.
בשנת 2007 נמשכה עבודת מיזם המורשת "התפתחות   •

כוח-האדם במשטרת ישראל" במוזיאון מלמ"ש. 
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המחלקה לשיטור קהילתי
המש"ק המשולב עמד במרכז העשייה של המחלקה   •
העשייה   .2007 שנת  במהלך  קהילתי  לשיטור 
השתלבה בתכנית הרב-שנתית של משטרת-ישראל, 

ותותאם לצרכים בשטח.
ובאוכלוסיות  בנוער  התמקדה  המניעה  פעילות   •
ייחודיות )עולים חדשים, בני מיעוטים, חרדים, נשים 

מוכות וקשישים(.
ללא  "עיר  במודל  התמקד  השותפויות  תחום   •
ובחתימה על אמנה עם המרכז לשלטון  אלימות" 
מקומי. בנוסף לכך, נערכה פעילות עם ארגונים ועם 

גופים נבחרים, המסייעים לקידום יעדי המשטרה.
פעילות במסגרת אגפית: השלמת בניית תערוכות   •
לימי קהילה-משטרה למחוזות, התחלת הקמת בית 
בניית ארכיון מורשת  והתנדבות,  מורשת קהילה 
אק"מ, טיפוח תכנית הטלוויזיה "משמר הקהילה", 
אחת- )שודרו  הקהילה  בתחום  מובילה  כתכנית 
עשרה תכניות בשידור ארצי חי(, וטיפוח פעילויות 

ההתנדבות.

מדור שיטור קהילתי
העצמת המש"ק 

ולתפקידים, שהוגדרו  לייעוד  נהלים בהלימה  תוקנו 
)האורגן  ולמבנה המש"ק המשולב  בצוות האסטרטגי 

החדש(

מדידת תפוקות המש"ק
הוכנה תכנית אופרטיבית למדידת תפוקות המש"ק   •

)בוצע באופן חלקי בהעדר מערכת מדידה(.

נבנתה ערכת הדרכה   - הדרכות למש"ק המשולב   •
חדשה, המותאמת לשינוי במבנה המש"ק והפיכתו 

למשולב .

פרסום פעילויות המש"ק 
שילוב פעילות המש"ק בתכנית הקהילתית "משמר   •

הקהילה".
הכשרות תקשורת מתקדמות בקורסי מש"קים.   •
הפקת חומרי הסברה בדגש על המגזר הערבי.   •

מדור שותפויות ומניעה
הורחבה   2007 שנת  במהלך  אלימות:  ללא  עיר   •
השותפות עם אחת-עשרה רשויות מקומיות )נצרת 
בת-ים,  רמלה,  נתניה,  עכו, חדרה,  עלית, טבריה, 
לאחרונה  ואילת.  אדומים  מעלה  רהט,  אשקלון, 

צורפה לתכנית גם העיר לוד(
ועדות היגוי עירוניות - במהלך שנת 2007 הוקמו   •
ועדות היגוי עירוניות, ולידן ועדות משנה, שמטרתן 
- ביצוע אבחון עירוני לגבי סוגי האלימות, המקומות 
תוכננו  ומאפייניהם,  האלימות  מתבצעת  שבהם 
תכניות להתמודדות עם האלימות, בניית התשתית 

להן ויישומן.
קהילה  אגף  על  המפכ"ל  מהטלת  יוצא  כפועל   •
ומשמר אזרחי את האחריות על כלל הפעילויות עם 
ראשי הרשויות המקומיות, ריכז המדור את עבודת 

השטח בנושא. 
תכניות מניעה בבי"ס   •

בוצעו התכניות "בית-ספר בטוח", "בטוחים מהיסוד" 
לצירוף  קריטריונים  נקבעו  שלי".  והשוטר  ו"אני 

אגף קהילה ומשמר אזרחי )אק"מ(
להגברת  ובפעילותה  משימותיה  במילוי  למשטרת-ישראל  מסייע  אזרחי  ומשמר  קהילה  אגף 
הביטחון האישי של האזרחים, באמצעות הפעלת מתנדבים להגברת נוכחות המשטרה ולסיוע לה 
נגישים  בפעילותה. האגף אחראי גם על הפעלת מרכזי שיטור קהילתיים למתן שירותי משטרה 

וזמינים לאזרחים, וכן על פעילות מניעה בעיקר בקרב בני-נוער, חסרי ישע ואוכלוסיות מיוחדות.



www.police.gov.ilמשטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2007 � 

�1

מתנדבים במדים לתכניות המניעה, ותורגמו מערכי 
רוסית  ותכניות המניעה לשפות ערבית,  השיעור 

ואמהרית.

תכניות מניעה לאוכלוסיות מיוחדות  •
הוחל ביישום מודל המניעה לקשישים - מיזם ברק 
לגיל הזהב. גובשה השותפות עם אשל, ובמסגרתה 
הופעל  לקידום המיזם. המיזם  גם אושר תקציב 
בעשרים ושניים מקומות, ולווה ע"י רפרנטים מטעם 
עיון  ימי  הועברו שני  האגף. במסגרת השותפות 
להכרת התחום, הופצו חומרי הסברה למש"קים, 

והועברו עשר סדנאות להגנה עצמית לקשישים .
נשים בסיכון  •

במהלך השנה הועברו ל- 120 נשים בסיכון סדנאות 
להגנה עצמית, וכן הופקה חוברת ובה תכני הסדנא 
ומידע על החוק, על הזכויות ועל גורמי סיוע. נערך 

כינוס ארצי למניעת אלימות נגד נשים.
מגזר ערבי  •

ועמותת  יוזמות קרן אברהם  נבנתה שותפות עם 
אלימות  למניעת  תכנית  לקידום  לעתיד  גשר 
ולשיפור הביטחון האישי בג'יסר א-זרקה. נערכה 
סדנא לכל הגורמים הפעילים ביישוב, מופו הבעיות 
ונקבעו סדרי עדיפויות לפעולה. הוקמו צוותי היגוי 
במשטרה ובקהילה, נבנתה תכנית למניעת אלימות, 

שבה הושם דגש גם על נושא האכיפה.
עולים חדשים  •

במהלך השנה נאסף חומר תיאורטי, רוכזו נתונים 
סטטיסטיים עדכניים על התפלגות הפשיעה בקרב 
והמודלים  התכניות  הארגונים,  ומופו  העולים, 
בנושא. בשיתוף  לה  ומחוצה  הקיימים במשטרה 
משרד הקליטה, הג'וינט והעמותה הארצית למען 
מודל  נבנה  "שבא"  צופי  ושבט  אתיופיה  עולי 
לאוכלוסיית העולים, והוכנה טיוטה לחוברת הדרכה 
רמ"ד שותפויות  ייצגה  למש"קים. במהלך השנה 
ומניעה את משטרת-ישראל בוועדות שרים, בוועדות 
כנסת ובמשרד לבטחון הפנים. בנוסף, הוצג בכינוס 
מציל"ה סטטוס עשייה של מציל"ה בשיתוף אק"מ 

ומדור נוער באח"מ.

מדור יח"מ
במהלך 2007 ביצעה חוליית יח"מ ביקורים ביחידות   •
השטח ונפגשה עם מפקדים ועם מתנדבים מתחום 

היחידות המיוחדות. 
יחידת אתג"ר,  ניתנה תמיכה לוגיסטית למתנדבי   •

וכן ניתן סיוע בניפוק מדים למתנדבים. 
בר"ק  ירושלים בפעילות  ליווה את מחוז  המדור   •

ובר"ק לגיל הזהב.
)"מיזם  התנועה  בתחום  בן משרדי  הסכם  נחתם   •
חולקו למתנדבי  ובמסגרתו  מתנדבים בתנועה"(, 

התנועה 105 ניידות, ציוד רב ואמצעים.
הוקם ביה"ס להכשרת שוטרים ומתנדבים באת"ן.   •

התקיימה תחרות יחידת תנועה מצטיינת. התחנות 
שנבחרו לתחנות מצטיינות הן ית"מ אשקלון וית"מ 

לב תל-אביב.
5,474 אפודות  חולקו   2007 - במהלך שנת  ציוד   •
 695 סייר,  חגורי   129 בלש,  חגורי   234 זוהרות, 
ו-  בילוש  כובע   212 330 פנסים,  חליפות סערה, 

6,173 ערכות מדים למתנדבים.

לא יושבים על הגדר. פרשים מתנדבים )"מראות המשטרה" גיליון 225(
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חילוץ
תוקננו שלושה חצאי משרות במחוזות.  •

נרכש ציוד רב מציל חיים ליחידות השונות.  •
.SMS -שודרגה מערכת ה  •

נרכשו מחשבים ניידים ליחידות.  •
אופיינה תוכנת ניווט גיאוגרפית.  •

נרכשו אוהלי חפ"ק.  •
נכתב תו"ל שימוש ובדיקת ציוד.  •

נבנה קורס חונכים איתור.  •
נכתבו מערכי שיעור לחילוץ בתחום המים.  •

מיזם ברק לגיל הזהב 
בסיוע  ישראל,  אשל/ג'וינט  בשיתוף  מיושם  המיזם 
משרד הרווחה/השירות לזקן, רשויות מקומיות, עמותות 
וארגונים למען הזקן. מטרותיו הן שיפור הביטחון האישי 
עבירות  מניעת  להם,  ומחוץ  בבתיהם  של הקשישים 
כלפיהם במקומות מועדים לפורענות, ושיפור מודעותם 
עצמם ומודעות אנשי המקצוע והמטפלים לגבי הצורך 
בדיווח על פגיעה בהם ועל התעללות בהם.  במסגרת זו 
פועלים השוטרים הקהילתיים יחד עם אבות הקהילות 
התומכות בשכונות, שבהן יש ריכוזי קשישים, וביניהם 
הפעילות  תחומי  ומיעוטים.  חרדים  חדשים,  עולים 

מתמקדים בליווי הקשישים לבנקים ובחזרה לבתיהם 
ע"י בני-נוער )המגויסים למשא"ז( ביום קבלת קצבאות 
כלפיהם,  שוד  למנוע מעשי  כדי  הלאומי,  הביטוח 
ע"י  חברתית  לפעילות  לצאת  קשישים  בעידוד 
ליוויים למתנ"סים ולמעונות היום לקשישים ובחזרה 
לבתיהם, לצד פרסום כללי זהירות בשפות השונות 
ומתן הסבר בהרצאות שונות הנערכות להם, בדגש 
על הקניית כללי זהירות להתנהגות מונעת, הן בבית 
והן ברחוב, לצורך הגברת בטחונם האישי ולצמצום 
תופעות הפשיעה כלפיהם. פעילות זו הביאה לצמצום 

תופעות פשיעה באזורים מסוימים.

מדור הדרכה 
מדור הדרכה העביר בשנת 2007 הכשרות בתחום   •
מש"ק בסיסי, מש"ק מתקדם, מב"ס בסיסי ומב"ס 
אק"מ.  לקציני  השתלמות  העביר  כן  מתקדם. 
השתלמות לפעילי נוער גדנ"ע, השתלמות בנושאי 

שירות והדרכה טובה.
המדור  נערך  משולב,  מש"ק  הפעלת  לאור   •

לשינויים בתכניות ההדרכה ובמבנה הקורסים.
פותחו קורסים במתכונת חדשה.   •

מדור הסברה ודוברות 
העיקריים  המיזמים  של  יזום  תקשורתי  ליווי   •
קהילתי  רב  ביטחון   - של מחלקת המתנדבים 
ופעילות מניעה לאוכלוסייה הקשישה במסגרת 

בר"ק זהב.
שפורסמו  כתבות,  למאות  תקשורתית  יזמות   •

בתקשורת הארצית ובזו המקומית .
יוזמה תקשורתית רחבת היקף בקרב האוכלוסייה   •

דוברת ערבית והאוכלוסייה דוברת רוסית.
מיצוב האגף באמצעות עשרות רבות של כתבות   •
המשטרתי  באינטראנט  המשטרה",  ב"מראות 

ובאתר האינטרנט של  משטרת-ישראל.
והסברה. סיוע בהכנת חומר  פרסום דפי מידע   •

פרסומי רב של האגף.
סיוע בהפקת תכנית הטלוויזיה "משמר הקהילה",   •

אחת לחודש בטלוויזיה הקהילתית.

ציוד מציל חיים. יחידות החילוץ
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המשטרה,  יחידות  לכלל  האגף  ביטאון  כתיבת   •
הפקתו והפצתו.

החילוץ  יחידות  מתנדבי  של  תקשורתי  ליווי   •
המשטרתיות.

ולפיקוד האגף  סיוע במהלך כל השנה לראש האגף   •
בקביעת מסרים ותכנים להסברת פנים ולהסברת חוץ.

מדור בקרה ופניות ציבור 
המדור עוסק בפיקוח על תהליכי היישום של השיטור 
הקהילתי ושל סוגיית הפעלת מתנדבי המשא"ז בכל 
תחומי האחיות המקצועית של האגף, בבקרה עליהם, 
במשוב מהם ובהפקת לקחים. לצורך כך המדור מבצע 
בקרות יחידתיות, בקרות פתע, בקרות נושאיות ובקרות 
מעקב בכל תחומי העשייה. כמו כן, מבצע המדור, מעת 
קצינים  ועם  גורמי אק"מ  עם  עבודה  פגישות  לעת, 
וליצירת שפה  ביחידות השטח, לשם תיאום ציפיות 

משותפת. 

המדור מלווה תהליכים אגפים ומבקר אותם, וכן אמון 
על המענה לפניות הציבור, שמגיעות מנשיא המדינה, 
מהשר לבטחון הפנים, מהמפכ"ל, מר' אק"מ, מיחידות 
השטח, מית"ד, ממח"ש, וממתנדבים - אזרחים. כל פנייה 
נבדקת לפרטי פרטים, ועל פי העניין מועלת לדיון בפני 

ר' אק"מ ולהחלטתו. כל פונה זוכה למענה בכתב.

היקף פעילות המדור בשנת 2007
בוקרו 44 מש"קים במגזר הערבי.  •

מחלקת  בתחום  נושאיות  ביקורות   32 בוצעו   •
מתנדבים - הטעמת הליך הגיוס החדש ופרידה.

בוצעו 14 ביקורות מעקב נשק.  •
בוצעו 33 ביקורות נושאיות ר' אק"מ - מיזם ברק   •

וברק לגיל הזהב.
לו"ז  ובמרחבים עפ"י  3 ביקורות במחוזות  בוצעו   •

יב"ק.
בוצעו 14 ביקורות פתע מבצעיות.  •

בוצעה בקרת פתע סמפכ"ל.  •
המש"ק  הטמעת   לעניין  אגפית  בקרה  בוצעה   •

המשולב בתחנות המשטרה.
טופלו 478 פניות ציבור.  •

אמ"ש אק"מ
אמ"ש אק"מ מטפל ב-53,000 המתנדבים ובסגל אק"מ. 
בשנת 2007 פותחו תבחיני גיוס ופרישה מוגדרים וברורים 
לגבי כלל מתנדבי המשמר האזרחי. נקבעו קריטריונים 
גיל המתגייס למשמר האזרחי  ברורים, הקובעים את 
בהתאם לסוג הפעילות. הוחלט על גיל פרישת המתנדב 
ועל הקריטריונים להארכת שנת  בכל הרמות השונות 
שירות נוספת עד לגיל 70. עוצבו סמל ותעודת פרישה 

לכל מתנדב, המוענקים לו בטקס חגיגי ביחידתו.

צלפים מתנדביםשיטור קהילתי במיטבו
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מחלקת התחבורה )מת"ח( 
מחלקת התחבורה נותנת מענה מקצועי איכותי לצרכי 
התחבורה של משטרת-ישראל בתחומי רכש , תחזוקה 
ובקרה של כלי-הרכב, שכירת שירותי הובלה והיסעים 
חיצוניים. דיגום כלי-הרכב, מיגונם וזיוודם, ניהול מערך 
ניהול  ורכב,  נהגים  רישוי  חלפים, בטיחות בתעבורה, 
מערך ההובלות וההיסעים, בטיחות כלי-רכב ובטיחות 

בתעבורה, ניהול משק האנרגיה, דלק וגנראטורים.

מחלקת אספקה )מח"א(
ויעיל  נותנת מענה מקצועי, איכותי  מחלקת אספקה 
הציוד   , המזון בתחומי  משטרת-ישראל  ליחידות 
והחימוש, תוך תכנון צרכי המשטרה בתחומים אלה, 
ניפוק ציוד, אמצעים  רכש, אחסנת הציוד ותחזוקתו, 
וצל”מ, הפעלת מערכי הסעדה לכלל יחידות משטרת-

ישראל, ומתן הנחיות מקצועיות ליחידות.

מרכז בינוי )מב"ן(
ביצוע  ומכשירם, מתאם  מבנים  מקים  הבינוי  מרכז 
פרויקטים של בינוי ושיפוץ, החל משלב הייזום והאפיון, 
ואף  לאכלוס,  למסירה  ועד  ובביצוע  בתכנון  המשך 
מפקח על עבודות החשמל, המים והביוב. בנוסף, מנהל 
ונותן פתרונות מקרקעין  הנכסים,  הבינוי את  מרכז 
למשטרת-ישראל, וכן מנהל את תחזוקת מערכות כיבוי 

האש והחיסכון באנרגיה. 

מחלקת רכישות ומכירות )מרו”ם(
מחלקת רכישות ומכירות מבצעת רכש טובין ושירותים 
בארץ ובחו"ל באיכות הרצויה, בזמן הנדרש ובמחירים 
ומושכל של תקציב  ניצול מירבי  ביותר, תוך  הטובים 

משטרת-ישראל, ובהתאם להוראות החוק. בנוסף, מכינה 
המחלקה מכרזים ומנתחת אותם, מבצעת התקשרויות 
עם ספקים בארץ ובחו"ל )הזמנות והסכמים(, נותנת ייעוץ 
למחלקות בנושאי תקציב ורכש, מנהלת ועדות מכרזים 
)כלכלית,ענ"א,מתכננים(, מוכרת טובין בלתי שמישים, 
רכש  גורמי  עם  מקצועית  מבחינה  פעולה  משתפת 
)מנה"ר, המשרד לבט"פ, שב"ס(, מייצגת את  מקבילים 
משטרת-ישראל בוועדת פטור באוצר, מטפלת בשחרור 

טובין מהמכס, ומנהלת את קטלוג משטרת-ישראל.

מחלקת שירותי המטה )מש”ם(
למחלקת שירותי מטה אחריות כוללת לתפעול מתקני 
השירותים  כל  ולמתן  ולאחזקתם,  הארצי  המטה 
והשירותים המנהליים לאגפי המטה. כן  הלוגיסטיים 
היא מתפעלת את מתקני המטא”ר )מטבח וחדרי אוכל, 
נשקיה(, את התיקייה האישית של כלל שוטרי משטרת-
ישראל, מנהלת את צי הרכב במטא"ר, ונותנת שירותי 
תחבורה לאגפי המטה, מארגנת כוח אדם לתגבורים 
את  מאבטחת  משטרת-ישראל,  במחוזות  מבצעיים 
מתקני המטה הארצי, מעניקה שירותי משק ותחזוקה, 
כולל שיפוץ מבנים ומתקנים. המחלקה גם אחראית 
רווחה,  לשירותי  המשטרתי,  הדואר  מערך  לתפעול 
ואחראית  הארצי,  המטה  ליחידות  וספורט  הדרכה 

לארגון כינוסים, טקסים ואירועים ארציים ואגפיים.

היחידה לתכנון לוגיסטי )יחת"ל( 
היחידה לתכנון לוגיסטי אחראית לתכנון כלכלי, ארגוני 
וכן למחשוב המערך הלוגיסטי, תוך מיצוי  ואסטרטגי 
אופטימלי של המשאבים, בראייה אינטגרטיבית של 
פעילות מחלקות האגף והמערך שבשטח. היא אחראית 
גם לאבטחת האיכות במשטרת-ישראל, למתן מענה 

אגף תמיכה לוגיסטית )את"ל(
האגף לתמיכה לוגיסטית והמערך הלוגיסטי בשטח מתכננים את המערך הלוגיסטי הנרחב 
של משטרת-ישראל, מתחזקים אותו, ומהווים זרוע תומכת לפעילות יחידות השטח בכל 
עם  בבד  בד  השירות,  שיפור  בתהליכי  האגף  המשיך   2007 בשנת  הרמות.  ובכל  הדרגים 

המשך תהליכי ההתייעלות. 
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מחשובי וטכנולוגי לכלל המערך הלוגיסטי, לתחזוקת 
למשתמשים,  מענה  ולמתן  הלוגיסטיות  המערכות 
כלים  ביחידות האגף, למתן  וביקורת  לביצוע בקרה 
וארגוני, לבקרה תקציבית,  ומודלים לתעדוף כלכלי 

לבקרת מפרטי רכש, ולניהול הסל התקציבי.

אירועים עיקריים
השנה  במהלך  תמך  לוגיסטית  לתמיכה  האגף   •
באופן שוטף במבצעים רחבים בהיקפם, שבהם היה 
נדרש תיאום בין מחוזות שונים לבין כוחות תגבור. 
חלק ממבצעים אלה חוזרים על עצמם מדי שנה 
כבחגי תשרי, בימי הזיכרון, ביום העצמאות ובימי 
הרמדאן. חלק אחר של האירועים נגזר מהפעילות 
לאזור  המבצעית,כדוגמת המענה הרצוף הנדרש 
עוטף עזה מחד גיסא, ומבצעים רחבי היקף כדוגמת 
מצעד הגאווה, מאידך גיסא. במהלך השנה המשיך 
את"ל במספר תהליכים, אשר עצם קיומם משנה 

את פני המשטרה.
מערך כלי הרכב - המעבר לקרן בלאי הוא שינוי   •
במענה הלוגיסטי של המשטרה. שינוי זה מאפשר 
תכנית החלפת רכב מסודרת, רב-שנתית וידועה 
בנוסף, מבטיחה התכנית בטווח הרחוק  לכול. 

החלפה של כל כלי-רכב במועד.
השירות  שיפור  במסגרת   - מש"לים  שיפוץ   •
שירות  ומרכזי  יומנים  תשעה  שופצו  לשוטר, 
לאזרח. השיפוץ מעניק להם חזות חדשה בבינוי 
ובריהוט כאחד, משפר את סביבת העבודה של 
השוטר, ומעל לכול - מספק סביבה ראויה יותר 

לבאים לקבלת שירותי משטרה.
- המטה החדש  מערך הבינוי ואחזקת המבנים   •
 .2006 בשנת  כבר  נחנך  תל-אביב  מחוז  של 
2007 מוכיחים  ואחזקתו במהלך שנת  תפעולו 
את היתרונות שבמבנים חדשים, כבניין החדש 
נמשך  השנה  במהלך  בחיפה.  חוף  מרחב  של 
בינויין של תחנת נתניה, של תחנת ראשון לציון 

ושל המטה החדש של מחוז ש"י.
מערך המזון - במהלך שנת 2007 בוצעו שינויים   •
עובדי  ושל  השוטרים  של  ההסעדה  בדרכי 
מנות  לאספקת  עברה  ההסעדה  המשטרה. 
מוכנות של מזון בריא יותר, והתשלום לספקים 
מבוצע על-פי הצריכה בפועל. תהליך זה התרחב 

באופן משמעותי במהלך השנה, וימשך גם בשנים 
הבאות.

התייעלות במערך סדנות הרכב - צמצום סדנות   •
הרכב, שטחי האחסנה ודרכי השינוע וההספקה. 
זו תומכת באופן משמעותי ביכולת  התייעלות 
את"ל להסיט משאבים לשיפור סביבת העבודה 

של השוטר, ולשיפור השירות שהוא מקבל.

פרויקטים אגפיים
זו  במסגרת   - השירות  ושיפור  התחנה  העצמת   •
)מש"לים(  לאזרח  שירות  מרכזי  תשעה  שודרגו 

וחדרי אוכל.
סל תקציבי את"ל - הפרויקט נוהל ברמת התחנות,   •
ונכללו בו גם נזקי תאונות- דרכים. יחידות שחסכו, 
תוגמלו בשיפור סביבת העבודה, ברכישת אמצעים 

ובפעולות רווחה.

מרחב חוף. הבניין החדש
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הדרכה - נערכו קורסים להכשרת רמ"דים באת"ל   •
בנושאי מנהיגות וניהול צוות עובדים.

נמשך פרויקט "חניכה צולבת" - חניכה ניהולית של 
קצינים צעירים במערך הלוגיסטי על ידי בכירים 

במערך. 
הועברו קורסים במקצועות הלוגיסטיקה והמערכות 
ולאנשי הלוגיסטיקה  הלוגיסטיות לעובדי את"ל 

במחוזות ובמג"ב.

אספקה
סטנדרטיזציה מירבית של השירותים ופיתוח כלי   •
תקינה ובקרה. בכלל זה הוסדרו כלי תקינה וביזור 
התקציב בתחום הציוד לרוכבי קטנוע )ציוד חורף 

ופערי מג"ב(. 
מוסדה מערכת בקרה בתחום הריהוט, ופותחו כלי   •

בקרה למעקב אחר תלונות של לקוחות. 
לבדיקת  השטח  ביחידות  איש  כ-180  הוכשרו   •
אפודי מגן, כדי לשפר את התחזוקה של אמצעים 

אלה. 
ביזור מלא של מערך הטפסים באספקה  בוצע   •
נוהל  ישירה ובאמצעות סל תקציבי את"ל. מוסד 
עבודה מסודר בין ספק הטפסים לצומת דואר בית 

דגן, לשם קיצור משך האספקה ליחידות. 
למחוזות,  קריטיים  פריטים  יזום  באופן  נופקו   •

והושלמו תקני הציוד למפקדות המשימתיות. 
שופץ בית השוטר בירושלים והוקם בו חדר כושר.   •
נמשך תהליך המעבר לרכישת מנת מזון מוכנה   •

)קייטרינג(.
נמשכה הצבת שעוני נוכחות בחדר אוכל - התשלום   •

לפי תפוקות ולא לפי תשומות.
ערך  בעלי  פרודוקטים  לרכישת  מכרזים  בוצעו   •

בריאותי רב יותר ובשיעורי שומן פחותים.
ידי  בוצע פיקוח על מערך אספקת המדים על-   •

 . )H&O( הזכיין
נמשך הפרויקט הרב-שנתי לזיהוי צרכים, ולפיתוח   •
מוצרים חדשים, אשר יכנסו למערך במהלך שנת 

.2008
 - 18,000 כלי-נשק, שהתקבלו מהפקדות  נמכרו   •

התקבלו בגינם 5.6 מיליון שקל. 
הוחכרו כ-4,000 כלי נשק למפעלים ראויים, ובגינם   •

התקבלו כ-1.5 מיליון שקל.

מחלקת תחבורה
"קרן בלאי" - בשנת 2007 הוחל ביישום תכנית "קרן   •
בלאי", האמורה לפתור את בעיית התיישנות כלי-
וחידושם. ב"קרן הבלאי"  הרכב במשטרת-ישראל 
לארבע  כלי-רכב בשקיפות מלאה אחת  יוחלפו 

שנים, החל משנת 2010. 
הוכנסה מערכת ממוחשבת לשכירת אוטובוסים   •
כספי  לחיסכון  תביא  זו  שיטה  תובלה.  ואמצעי 

בהפקתן הממוחשבת של חשבוניות.
סדנאות המשטרה התמקצעו בתחזוקת כלי-רכב   •
וציוד סדנאות  ע"י רכישת מכשור דיאגנוסטיקה 

נדרש.
ארגון מחדש של מערך הסדנאות  •

מחדש  נפרשו   - )כתק"לים(  ניידות  סדנאות   •
לשיפור  דרך  תיקוני  למתן  כתק"לים  שישה 
השירות, לחיסכון בעלויות גרירה ולצמצום ימי 

השבתה.
ביצוע פרויקט "מתיחת פנים" בכ-350 כלי-רכב.   •

כלי-הרכב נוקו באופן יסודי, לרבות פוליש ווקס. 
מערך האנרגיה   •

ירושלים,  )מטא"ר  דלק  תחנות  שתי  שודרגו   •
מרחב אילת(

הוקמו תשתיות תת-קרקעיות בתחנת תדלוק   •
במבנה החדש של מחוז ש"י.

תחנות  בכלל  כיבוי-אש  בטיחות  סקר  בוצע   •
ציוד  פערי  ונמצאו  המשטרתיות,  התדלוק 
ותשתיות )הציוד הושלם במהלך שנת העבודה 
2007 והתשתיות יושלמו בשנת 2008 ע"י מב"ן(

מערכת ממוחשבת לרישום נסיעות "כפתור חכם"   •
- הותקנו מערכות ממוחשבות ב - 1,150 כלי-רכב 
ירושלים, במחוז ש"י, במחוז  משטרתיים במחוז 
כוללת התקנת  )המערכת  ובאתג"ר  צפון, באת"ן 
ניכרים  ויתרונותיה  "כפתור חכם" - משבת מנוע, 
המשטרתיים  בכלי-הרכב  הנוהגים  על  בבקרה 

ובפיקוח עליהם.
נערכו הדרכות והשתלמויות פנים משטרתיות וחוץ   •

משטרתיות מסוגים שונים.
נערכו ביקורות בטיחות כלי-רכב )ביקורות יזומות   •

וביקורות פתע(, והופעלה ניידת בטיחות בדרכים.
חלפים - נרכשו באופן מרוכז חלפים מחו"ל. רכישה   •

זו הביאה לחיסכון גדול בעלויות.
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צמיגים  רכישת  מערך  שודרג   - אלקטרוני  סחר   •
ומצברים. 

התקנת  פרויקט  נמשך   - לאחור  נסיעה  מכשיר   •
הגברת  לשם  לאחור  לנסיעה  התראה  מכשירי 
הבטיחות. המכשיר הותקן בכל כלי-הרכב החדשים, 

שהוכנסו לשיירות בשנת 2007. 

מחלקת הבינוי
במהלך השנה בוצעו הפרויקטים הבאים:  •

הקמת מבנה אמ"ש למתגייסים בתל השומר.  •
בניית משרדי מת"ח בבית דגן.  •

שיפוץ מקלחות בבית- השוטר ת"א )שלב א'(.  •
שיפוץ מערכת החשמל בבית- השוטר ירושלים   •

)שלב א'(.
שיפוץ מערכת החשמל בתחנת טבריה, בתחנת   •

ירדן, בתחנת אופקים ובתחנת גלילות.
החלפת מערכת ביוב בתחנת זבולון )שלב א'(.  •

הקמת נקודת נווה שלום בלוד.  •
החלפת מבנה תחבורה במרחב שפלה.  •

שיפוץ מטבח יהודאי.  •
שדרוג מערכת מים בימ"מ )שלב ב'(.  •

נטופה  בבית  אש  גילוי  מערכות  התקנת   •
ובאיבתן.

שיפוץ מש"לים ויומנים בתשע תחנות משטרה.  •
שידרוג מערכות חשמל במתקני משטרה  •

יחידת הפרויקטים
מטה מרחב חוף )חיפה( - הושלם ביצוע המבנה   •

ואכלוסו .
תחנת נתניה - בניית תחנה חדשה.  •

תחנת ראשל"צ - בניית תחנה חדשה.  •
וביצוע  מטה מחוז ש"י - הושלמו עבודות שלד   •
עבודות גמר ומערכות. עבודות פיתוח ובירורים 

מול הרשויות.

מחלקת רכישות ומכירות )מרו"מ(
 1.46 של  בהיקף  במשטרת-ישראל  רכש  ביצוע   •
מליארד שקל, מתוכו - 996 מיליון שקל באמצעות 

מרו"מ.
19 מכרזי איחוד  88 מכרזי רכש, מתוכם  פרסום   •

הרכש.

משטרת-ישראל  של  הפריטים  קטלוג  ניהול   •
)במערכת הלוגיסטית(.

הזמנות   105 מתוכן  רכש,  הזמנות   3,871 הכנת   •
ביבוא.

בדיקת 23,376 חשבוניות ואישורן.  •
טיפול ב- 455 בקשות לפטור ממכרז ואישורן.   •

חיסכון כספי של 30 מיליון שקל מבדיקת חשבוניות   •
ממו"מ ומשדרוג מכרזים .

מיישום  - כחלק  שיוך פריט למחלקה מקצועית   •
עמ"ט בנושא איחוד הרכש.

הפצת מידע בנושא רכש.  •
קורס רכש - עריכת קורס בין עשרה מפגשים עבור   •

אנשי מרו"מ ועבור גורמים במחלקות המקצועיות.
פורום רכש - קיום פורום המאפשר הצגת פעילות   •
משותפות  סוגיות  וליבון  שאלות,  הצגת  מרו"מ, 

בנושאי הרכש השונים.
ובאתר האינטרנט של מרו"מ  ישיר  פרסום מידע   •
- פרסום מידע לגבי מכרזים חוצי מחלקות ולגבי 
ונתונים  סיומם  מועד  הפעילים,  המכרזים  כלל 

נוספים לשימוש המחלקות המקצועיות.

מכרזים מרכזיים  •
רכישת ספינות, מערכות מולטימדיה, מכירת כלי- 
נשק, ניפוק כרטסי טיסה למנהלת ההגירה, רכישת 
סוללות וחלקי חילוף לרכב, שירותי הסעדה לאזור 
קסדה  השקטה,  ערכות  תחזוקת  וש"י,  ירושלים 

פנים חדשות. יומן תחנת זבולון ומרכז השירות לאזרח



אגף תמיכה לוגיסטית � את"ל

100

אלחוטית לרוכב אופנוע, תפעול בית השוטר בת"א 
בתחנה  תחזוקה  שירותי  השוטרבירושלים,  ובית 
החדשה בנתניה, אבטחת מתקני משטרה, מבנים 
טרומיים מבטון, אספקת מנות חמות למבצעים, 
פינוי  מיוחדות,  ועדשות  זעירות  וידאו  מצלמות 

מחוז ש"י, שירותי גניזה וארכיון.
מכרזי איחוד רכש עיקריים  •

בגד מיגון לחבלן, שמנים, מסנן חומ"ס, אבוקות 
תאורה, מזחים צפים, ריהוט לבית-כנסת, אספקת 
ותיקונו, ארונות סופרגלו,  שילוט מואר, התקנתו 

אוהל חפ"ק ומערכת שמשיות.

היחידה לתכנון לוגיסטי )יחת"ל(

בדיקות כלכליות 
והמזון במתחם ק"ח, מערך  תצורת מתקני ההסעדה 
ההסעדה מחוז ת"א, פריסת פלוגת קבע מג"ב, טיוליות 
כל התקשרות  בדיקת  בתי השוטר.  ותפעול  מלמ"ש 

באמצעות מכרז מעל מיליון שקל.
שוטפים של  חסכונות  ריכוז  אגפיים:  ניהול  כלי   •
המערך הלוגיסטי, ליווי תחקירים והפקות לקחים 

עבודה  תכנית  הכנת  באת"ל, 
שנת  וסיכום   2008 את"ל 

העבודה 2007.
גיבוש הצעת תקציב את"ל   •
לשנת 2008, ליווי תהליך מיפוי 
הדרישות ובדיקתן בין מחלקות 
והמשרד  האגף  פיקוד  את"ל, 
להקצאת  עד  פנים,  לבטחון 

התקציב.
פיקוח על תקציבי האגף.  •

ריכוז תחזיות תקציב.  •
סל תקציבי - ביזור תקציבים   •
לוגיסטיים לרמת התחנה, כולל 
דלק, גרירות, הובלות, שכירת 
רכב, חשמל, מים, ציוד משרדי, 
ותאונות- שוטפת  כלכלה 
תקציבי  סל  חוליית  דרכים. 
שונות  הדרכות  שש  העבירה 
במסגרת בתי-הספר המחוזיים 

ובמסגרות אחרות.
חסכונות עיקריים במהלך 2007 - חשמל - מיליון שקל, 
גרירות כלי רכב משטרתיים - 414 אלף שקל, דלק - 81 

אלף שקל.
ניהול מערכת האיכות - האגף מנהל שגרת עבודה   •
ISO 900- וניהול איכותי, העומדים בתקן האיכות 

2000. במהלך השנה התקיימו כארבעים ביקורות.
בקרת מפרטים - בדיקת המפרטים במדור אבטחת   •
איכות, תורמת לקבלת מוצר איכותי, לתחרות הוגנת 
ולחיסכון  בין הספקים, להוזלת עלויות המוצרים 
בקרת  בחוליית  נבדקו   2007 בשנת  מקסימאלי. 
ביניהם מפרטים למכרזי  122 מפרטים,  מפרטים 
ייזום )איתור נושאי רכש בעלי פוטנציאל שדרוג, 
וביצוע בשיתוף הלקוחות משלב הגדרת הצורך עד 

גיבוש שיטת מכרז(.
מערכת סחר אלקטרונית - תמיכה שוטפת במערכת   •
והטמעתה  וסל תקציבי,  לניהול סחר אלקטרוני 

ביחידות משטרת-ישראל. 
ובאתר  האינטראנט  באתר  את"ל  נושאי  עדכון   •

האינטרנט של המשטרה.
הלוגיסטיות  המערכות  מגוון  בפיתוח  תמיכה   •

ובשדרוגן. 

שיפוץ מהיסוד. חדר האוכל בתחנת פתח תקווה
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מחברת   ON-Line היסעים  להזמנת  תוכנה  פיתוח   •
וחשבוניות  תשלום  דרישות  אישור  כולל  יעדים, 

באופן ממוכן, ויישומה.
במרו"מ  עבודה  שיטת  שינוי   - אלמוג  פרויקט   •
וביחת"ל - תהליך בניית מכרז ומפרט , קישור בין כל 

תהליכי הוועדות.
פריסת שעוני הסעדה במחוז ירושלים, במחוז מרכז   •

ובמחוז ת"א.
ERP בתהליכי רכש,   - שותפות מלאה לפרויקט ה   •

מלאי וסחר אלקטרוני.

מחלקת שירותי מטה )מש"מ(
טיפול במעל 16,000 קריאות בנושאי תחזוקה ובינוי   •

בכעשרים מתקנים ברחבי הארץ.
שיפוץ סביבות עבודה.  •

שטחים ציבוריים במטא"ר ירושלים.  •
מעבדת טכנולוגיה באמ"ן.  •

מעבדת אלקטרוניקה במז"פ.  •
משרדי סדנת עטרות.  •

משרדי אתג"ר עטרות.  •
מוקד אמ"ן, הכשרת משרדים למערך ההסברה, הכשרת   •
וליחידת אסטרטגיה,  חדרים ליחידות מערך קש"ת 

הקמת משטח אימון בבית-ספר לעיקוב.
יחידת הרווחה טיפלה בלמעלה מ- 2,130 הלוואות   •
ושיחות  ריאיונות   1,200 סיוע לשוטרים. התקיימו 

אישיות, ונערכו כ-150 ביקורי בית בנושאי רווחה.
וטיפול  ואירועים,  -80 טקסים  לוגיסטי בכ  טיפול   •

ב- 25 משלחות מחו"ל.
יחידת התחבורה טיפלה בכ-28,000 נסיעות ממטא"ר   •

ירושלים ומרמלה.

בטיחות
התקיימו 58 הדרכות בבטיחות ליחידות, ובכללן   •

ועדות בטיחות וקורסים.
יב"ק  39 ביקורות וסקרי בטיחות בשילוב  בוצעו   •

ויחת"ל, ונערכו 12 תחקירי תאונות בעבודה.
עפ"י  לחשיפות,  סביבתיים  ניטורים   27 בוצעו   •

דרישות החוק, וכן מעקב בריאות העובד. 
נערך מעקב אחר חומרים מסוכנים - אישורו של   •

חומר חדש או פסילתו ומתן הנחיות.
לנאמני  כשירויות  וחידוש  הכשרות   36 בוצעו   •

בטיחות חדשים.
ביטאון המוסד לבטיחות,  הופץ חומר מקצועי,   •
ונהלים  נהלי בטיחות  וחוברות. פורסמו  עלונים 
מקצועיים, ונושא הבטיחות נכלל במסגרת החומר 

הלימודי ומבחני הידע.
הודק הקשר עם גורמי חוץ, ביניהם המוסד לבטיחות   •
התמ"ת  משרד  הסביבה,  לאיכות  המשרד  ולגיהות, 

וצה"ל.

ייעוץ ארגוני
נערכו מפגשי הכשרה לרמ"דים, שנבחרו להיות   •

מאמנים/חונכים לפקדים.
הופעלה תכנית פיתוח מנהלים לרמ"דים ולראשי   •

תחומים.
בכל  כפיפים  והערכת  עמיתים  הערכת  בוצעו   •

האגף.
רפ"קים,   - עמיתים  קבוצת  עם  עבודה  נערכה   •

למידה בסוגיות של ניהול ומנהיגות.
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

מערך תקשורת ודוברות

מדור אסטרטגיה תקשורתית
התקשורת,  באמצעי  תקשורתיות  מגמות  ניתוח  	•
נושאים, שלהם  במטרה לבצע איתור מוקדם של 
ולהיערך  להיהפך למשבר תקשורתי   פוטנציאל 

אליהם מבעוד מועד.
וליווי בפועל  קביעת מדיניות תקשורתית אחידה  	•
של אירועי משבר תקשורתיים ברמת המטה וברמת 
השטח, כדוגמת פרשיית הניאו-נאצים במחוז מרכז,  
"מח"ש  הריסת מבנים בדרום תל-אביב, פרשיית 

צפון". 
דוברים  ובקרב  מפקדים  בקרב  הצורך  הטמעת  	•
כולל קביעת  בכתיבתן של תכניות תקשורתיות, 
המדיניות התקשורתית המתוכננת, איתור עיתונאים, 
פרשנים ודוברים מתוך המשטרה וכתיבת מסרים, 
ומתן סיוע בכתיבתם לדרגי השטח, על פי הצורך.  
זאת, לקראת כל משבר תקשורתי ומבצע משטרתי, 

שלו פוטנציאל לתהודה תקשורתית רחבה. 
פיתוח מודל עבודה להתמודדות עם מצבי משבר  	•
תקשורתיים במשטרה. המודל נמצא בשלבי הפיכתו 

לנוהל עבודה. 
לשנת  ביותר  מפורטות  עבודה  תכניות  כתיבת  	•

העבודה 2008. 
ותדמית  בתחום תדמית השוטר  תכניות  כתיבת  	•
המשטרה במסגרת התכנון הרב שנתי של המשטרה 

לשנים 2012-2008.
ביצוע ניתוח מקרה של אירועי משבר תקשורתיים  	•
בולטים )ועדת זיילר, בריחת האסיר בני סלע, רצח 
תאיר ראדה ז"ל, פרשת רשות המיסים, פרשת רמון 

ועוד(.
ושירותי מידענות  נתונים ממוחשב  אפיון מאגר  	•

והזנתם. 

הכשרות בתקשורת
עריכת סדנאות להקניית מיומנויות להופעה באמצעי  	•
התקשורת למפקדים ברמות השונות. במהלך שנת 
2007 הועברו עשר סדנאות לעמידה מול מצלמה 
לראשי משרדי אח"מ  התנועה,  באגף  למפקדים 
ולראשי משרדי אג"מ וכן לחניכי קורס פיקוד ומטה. 
הסדנאות לחניכי פו"מ הורחבו, והן כוללות תכנים 
הכתובה,  לעיתונות  הודעה  כתיבת  של  חדשים 
סיורים באולפני החדשות ותרגול מוגבר של הופעה 

מול מצלמה. 
 - "כוחה של תמונה  בנושא  לימוד  ערכת  הפקת  	•
התנהלות בזירה רוויית תקשורת", והטמעת תכניה 
העברתה  לצורך  דוברים,  ובקרב  מפקדים  בקרב 
הפס"ד,  לבנות  של  )אימונים  השונות  במסגרות 
רחבה  תהודה  בעלי  מבצעים  לקראת  היערכות 

במחוזות ובמג"ב ועוד(.
של  העבודה  תכניות  בניית   - לתקשורת  ביה"ס  	•
ההכשרות בתקשורת, אשר יינתנו במסגרת המרכז 
כולל   בבית-שמש,  משטרה  ללימודי  האקדמי 
תכניות להקמת כיתות ואולפן, ואיתור האוכלוסייה 

במשטרה, שתחשף לתכנים בנושא תקשורת.
הכשרת סגל - קיום סדנת הקמה ב"נעורים" לכלל  	•
כולל  במשטרה,  התקשורת  בתחום  העוסקים 
הרצאות מטעם גורמי חוץ, ותכנון עבודת המערך 

על-ידי מרכיביו השונים בשטח ובמטה.    
בסוף שנת העבודה 2007 התבצעו ארבע הכשרות   
המרחב  ברמת  המשטרה  דוברי  לכל  מרוכזות 
בדרגות  שטח  למפקדי  )בנפרד(,  המחוז  וברמת 
סנ"ץ ונצ"ם ויום עיון מרוכז לספ"כ משטרת-ישראל. 
להכשרות  מומחה  על-ידי  הועברו  הסדנאות  כל 
בתקשורת לאנשי משטרה, אשר הובא לשם כך ע"י 
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שגרירות ארצות-הברית בישראל ובמימונה המלא.  
ביצוע מכרז להקניית מיומנויות הופעה בתקשורת  	•
עבור ניצבי המשטרה. כל ניצב מקבל, עם כניסתו 
לתפקיד, הדרכה אישית אינטנסיבית בבניית המסר 
וכן תרגול לשיפור ההופעה באמצעי  התקשורתי, 
התקשורת השונים ) ע"י מומחים מחוץ למשטרה(.  

זאת, מתוך התפיסה, שהופעה איכותית של מפקדי   
המשטרה הבכירים הינה קריטית לבניית תדמית 

חיובית ומקצועית למשטרה.

מדור שיווק והסברה
המדור עוסק בשיווק כל תחומי העשייה המשטרתיים 
והן לגורמי חוץ, תוך  ובהסברתם הן במשטרה פנימה 
נותן מענה  וכן  מיצוב תדמיתה של משטרת-ישראל, 
וכלי  שונות  הפקה  חברות  המשטרה,  אנשי  לפניות 
התקשורת. יוצרי ההפקות המקוריות, המועלות בערוצי 
הטלוויזיה השונים, מגלים עניין רב בעבודת המשטרה, 
ופועל יוצא מכך הוא פניות רבות לקבלת סיוע מהמדור. 
בשנת 2007 חלה עלייה משמעותית בשימושם של כלי 
יחידת תיעוד  ע"י  התקשורת בחומר תיעודי, שצולם 
והפקה. במהלך השנה ניתן דגש מיוחד להסברת הפנים 
באמצעים שונים, לרבות שינוי חזותי ושינוי תכני של 
בטאון "מראות המשטרה", אשר לו תפקיד חשוב גם 

בשיווק המשטרה.

שיווק
ריכוז כלל פעילות השיווק, הפרסום והדוברות היזומה 

של המשטרה לטווח הארוך:
)לרבות קריאת תסריטים  ואישורן  בחינת הפניות   •

ואישורם(
יצירת קשר עם הדוברים ועם המפקדים הרלוונטים,   •

ובניית תכנית העבודה.
הייעוץ  הנחיות  על-פי  והסכמים  חוזים  כתיבת   •

המשפטי ומחלקת משמעת.
ליווי צמוד של התחקירנים ושל הבמאים.  •

סיוע למפיקים בפועל - איתור אתר צילום, אישור ימי   •
הצילום והקצאת שוטרים בשכר, קשר עם המפקדים 
בשטח לסגירת אזורי צילום, וביקור באתרי הצילום, 

לבחינת אופן הצגתה של משטרת-ישראל בסרט, 
ומתן סיוע על-פי צרכי ההפקה במקום.

בחינת הצילומים לפני עריכתם הסופית ואישורם   •
להקרנה או לשידור.

סיוע בהפקתן של שלושים תכניות טלוויזיה וסדרות   •
ובתחום הדרמה  הדוקומנטארי  טלוויזיה בתחום 
)"התרחיש", "הבלדרים", "פעם בחיים", "הסוכנים", 
עירומה",  "אמת  "הבורר",  "עובדה",  "המפצחים", 
"חדר חקירות", "איים אבודים" "המשמר האזרחי", 

"התנתקות" ועוד(.
סיוע בהפקתם של למעלה  מחמישים סרטי קולנוע,   •

הן בתחום התכני והן בהשאלת ציוד משטרתי.
מתן מענה לפניות של חברות הפקה של תכניות   •

בידור טלוויזיוניות שונות.

יחסי גומלין בין המשטרה לתקשורת )"קוראים 100", גיליון 219(
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סרטי  וחמישה  עשרים  של  להפקתם  סיוע   •
קולנוע,  הלומדים  תיכון,  ותלמידי  סטודנטים 

צילום ותקשורת.
ייעוץ מקצועי לתסריטאים, למפיקים ולבמאים,   •

שיצירותיהם עוסקות בעשייה המשטרתית.
אנשי  בהופעת  העוסקים  הנהלים,  כל  ריכוז  	•

משטרה במגוון תכניות.
בניית תכניות לביקורים במתקני משטרה. 	•

סיוע בהפקת סרט תדמית למשטרה. 	•
חומר  ואיסוף  הדוברות,  פורטל  בבניית  סיוע  	•

מקצועי.
פעילות  על  בכלי-התקשורת  פרסומים  ניתוח  	•

המשטרה.

הסברת פנים 
בשנת 2007 החלה לפעול פונקציה חדשה במערך, 
שמטרתה להעביר מידע אמין ועדכני לכלל השוטרים 
ולגמלאים,על  למתנדבים  ולבני-משפחותיהם, 
זאת בנוסף  המשטרה.  בפעילות  נבחרים  אירועים 
להסברה רחבת היקף, בין היתר באמצעות האינטראנט, 
פעילויות  לליווי  המשטרה",  ו"מראות  האינטרנט 
להעברת  ופרסומים,  פנים-ארגוניים  ופרויקטים 
מסרים בנושאים משטרתיים, הנמצאים על סדר היום 
ולמתן מענה לתגובות  והחברתי,  הפוליטי, המדיני 

אוכלוסיית היעד.

"מראות המשטרה"
"מראות המשטרה" הוא הביטאון הרשמי - המקצועי 
של משטרת-ישראל. הוא מהווה נדבך מרכזי בהסברת 
פעילויותיה הן במשטרה פנימה והן לגורמים שמחוצה 
לה, והוא משמש גם ככלי מרכזי לשיפור תדמיתה של 
המשטרה בקרב הציבור. בשנת 2007 שונתה מתכונתו 
של הביטאון )הן בחזותו והן בתכניו(,ומעתה הוא יוצא 
לאור במתכונת של ארבעים ושמונה עמודים חמש 
וכתבות  מאמרים  בו  מתפרסמים  בשנה.  פעמים 

ובנושאים  המשטרה  בעבודת  בסוגיות  העוסקים 
העומדים על סדר יומה. 

יחידת תיעוד והפקה
ווידיאו  היחידה עסקה בשנת 2007 בצילום סטילס 
משטרת-ישראל,  יחידות  לכלל  סרטים  ובעריכת 
במגוון רחב של נושאים, ביניהם סרטי תדמית, תיעוד 
יחידות, תיעוד אירועים,  ואימוני  פעילות מבצעית 
וטקסים, והעברת החומר לאמצעי התקשורת. במהלך 
ובווידאו כשלוש-מאות  שנת 2007 צולמו בסטילס 

אירועים, ונערכו כחמישים סרטים.

ביטאון "מראות המשטרה". כלי מרכזי לשיפור תדמית המשטרה 
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דוברות משטרת-ישראל

עם  שוטף  קשר  מקיימת  משטרת-ישראל  דוברות 
פעולות  את  מדבררת  השונים,  התקשורת  אמצעי 
ולפיקוד הבכיר בנושאי  ומייעצת למפכ"ל  המשטרה, 

דוברות ותקשורת.

פעולות ויעדים מרכזיים
הזרמת מידע אמין ומדויק באופן שוטף לאמצעי   •

התקשורת על פעולות המשטרה ועל מדיניותה.
סיוע ליחידות השטח בקיום תדרוכים לעיתונאים   •

ובסיקור אירועים וזירות אירוע.
סיוע למפקדים בהעברת מסרים חיוניים על עבודת   •

המשטרה ועל מדיניותה לאמצעי התקשורת.
באמצעי  ריאיונות  לקראת  מפקדים  הכנת   •

התקשורת.
מתן תגובות לפניות ולשאילתות של נציגי אמצעי   •

התקשורת בעניין פעילות יחידות המשטרה.
לשם  התקשורת,  אמצעי  מול  יזומה  פעילות   •
ולטיפוח תדמיתה  חיזוק אמון הציבור במשטרה, 

החיובית.
הפקת תמלילים, קטעי עיתונות וקבצי מדיה, לצורכי   •

חקירה והפקת לקחים של היחידות השונות.
בניית תכניות תקשורתיות לפני מבצעים או תרגילים,   •
התקשורתית  להתנהלות  דרך  כאבן  המשמשים 

באירועים מסוג זה.

דברור אירועים מרכזיים
ויוזמות תקשורתיות

רבות,  חקירה  פרשיות  דובררו   2007 שנת  במהלך 
שנוהלו ע"י יחידות החקירה הארציות )יאחב"ל, יאח"ה, 
ביניהן פרשיות בטחוניות מורכבות  ואתג"ר(,  יאל"כ 

)ח"כ בשארה(, מעצר עבריינים חברי ארגוני פשיעה 
)ריקו שירזי(, חקירות של אנשי ציבור )הנשיא קצב, ח"כ 

הירשזון( וחקירת ראשי רשויות.
דובררו פרשיות רבות על רקע כלכלי, ביניהן סחר בדלק 
פיראטי, הונאה בביטוח הלאומי, פרשיות השתלטות על 
קרקעות ציבוריות, פרשיות סחיטה ופרשיות, החושפות 
עבירות בתחום המיסוי והלבנת הון, תוך פגיעה בקופה 
נחשפו  כן  כמו  שקלים.  מיליוני  בעשרות  הציבורית 
פרשיות בפשיעה הפרמצפטית ובתחום הקניין הרוחני 
ופגיעה בזכויות יוצרים. בנוסף, דובררו מבצעים רבים 
כנגד גניבת מתכות , מבצעים רבים לחשיפת כנופיות 
גנבי הרכב 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 באינטרנט. דובררו 
מבצעים גדולים, ביניהם מבצע עמונה והיערכות כוחות 

המשטרה לפני חגים.

דוברות יזומה
במהלך שנת 2007 מונה מפכ"ל חדש למשטרת-ישראל. 
רבים,  מחוזות  מפקדי  של  מינויים  סבב  גרר  המינוי 
שדוברר בהרחבה. דובררו פרויקטים באגף החקירות, 
)שחיתות  יאח"ה  זיהוי קורבנות,  יחידת  מאגר הדנ"א, 

ציבורית, מפלג עבירות מחשב(.
2", אשר  "נקודת מפנה  עבודה רבה הושקעה בתרגיל 
עסק בהפקת לקחי המשטרה ממלחמת לבנון השנייה, 
וממשקי עבודה מול  וההצלה  גופי החירום  יחד עם 
רשות החירום הלאומית החדשה )רח"ל(. בתרגיל שולבו 
בעורף בתקופת  וההצלה, שפעלו  הביטחון  גופי  כל 

המלחמה.
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ייעודה של חשבות המשטרה הוא לנהל את המערכות 
הכספיות, בכפוף להוראות החוק ולהנחיות החשב הכללי 
במשרד האוצר, תוך בקרה של הפעולות החשבונאיות 

והכספיות במסגרת תקציב מאושר.

 )ERP( משטרת-ישראל החליטה על אימוץ מערכת מידע
הנהיג  כוללת, על בסיס מערכת ה"מרכבה", שאותה 

החשב הכללי במשרד האוצר בכלל משרדי הממשלה.
הפרויקט )מב"ט - מרכבה בטחונית( משותף למשרד 
2007 חלפה  ולמשטרת-ישראל. שנת  האוצר לשב"כ 
עבודתה  מירב  את  שאב  הפרויקט   - מב"ט  בסימן 
של החשבות בכלל ושל מחלקת כספים בפרט, בשל 
חשיבותו ובשל השפעתו המכרעת על חיי היומיום של 

החשבות העתידית.

בתהליך  החשבות  המשיכה   2007 העבודה  בשנת 
על  והכספים  השכר  בקרת  מערכי  של  ההעמקה 
הן באמצעות מדור הביקורת של  היבטיהם השונים, 
החשבות והן ע"י מבקרים חיצוניים. במסגרת זו הוחל 
בביצוע "סקר סיכונים", שעיקרו - בחינה של תהליכי 
זרימת המזומנים, במטרה לאתר נקודות תורפה, לתקן 

את הטעון תיקון, ולשפר את היתר.

ביקורת ובקרה
בחשבות בוצעו בשנת 2007 ביקורת בנושאי הבאים:

בחו"ל,  לאנשי משטרה  בתפקיד  נסיעה  הוצאות   •
גובה הכנסות, חיובי משמעת, ביקורת פיננסית על 

נאותות הדיווח הכספי.
בוועדה לפיצוי עבור נזק/אובדן לרכוש אישי טופלו   •
בחיוב  נענו  מהן   239 בקשות,   260 הדו"ח  בשנת 

)92%(. סכום הפיצוי הכולל הסתכם ב-78 אש"ח.

יחידות כספים
יחידות הכספים הינן הגורם, האחראי למתן שירותים   •
כספיים לצרכים מיידיים ולצרכים מבצעיים. יחידות 
הכספים עוסקות במגוון רחב של נושאים, ביניהם 

העסקה בשכר, קופות קטנות, הוצאות למודיעים, 
ניהול  ושקמיות(,  )מוצגים, כספות  ובקרה  פיקוח 
עצמי מחוזות, הדרכה וייעוץ בנושא תקציב וכספים 
לפיקוד המחוז וליחידות השטח, תשלום לשוטרים 

ולספקים ורכש למחוזות.
- הושלמה עבודת המטה לבחינת  יחידות  איחוד   •
אחת,  ארגונית  במסגרת  היחידות  כלל  איחוד 
וכחלק   כך,  בתוך  כספים.  למחלקת  בכפיפות 
מתהליך ייעול המערך, הועברו לאחריותן משימות 
אשר בביצוען יש ליחידת כספים יתרון יחסי על פני 
מחלקות אחרות בחשבות. בד בבד, וכחלק מאותה 
כה  עד  שהיו  משימות,  לאחרים  הועברו  מגמה, 
בתחום טיפולן. נקבע לוח זמנים מפורט להשלמת 

המהלך.

מחלקת שכר
במהלך 2007 טיפלה מחלקת שכר וגמלאות מידי חודש 
בביצוע תשלומי שכר וגמלאות ל-42,880 איש, כמפורט 

להלן:
פעילים - 21,200

גמלאים ושאירים - 14,380
שוטרי חובה - 7,300

במהלך השנה טיפלה המחלקה ב-769 מגויסים,
ב-582 משוחררים וב-772 פורשים לגמלאות.

שינויי שכר
תשלומים שנתיים כגון עדכון ותק, הבראה, שי לחג,   •
מלגות חינוך, מענק יובל, ביגוד, אגודות מקצועיות, 

תמריצי פסח וקיץ לשת"מים בקרי גבול.
עדכון שכר מינימום לשוטרים ולאזרחים.  •

פתיחת דירוג מחקר חדש.  •
עדכון שיעורי הניכוי לקרנות פנסיה ותיקות.  •

הארכה מדורגת לגיל 60 בניכוי לקופה ציבורית.  •
הארכת חופשת לידה בשבועיים.  •
שמירת שכר למתגברי קו קדמי.  •

חשבות
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מס הכנסה
עדכון מדרגות מס, קבוצות רכב, שינויים בנקודות   •
ולמסיימי תואר, תיקון  זיכוי לחיילים משוחררים 
153 בפקודת מס-הכנסה לעניין ניכוי/זיכוי בהפקדה 
לקופ"ג וביטוח חיים, הרחבת הנחה במס לשדרות 

וליישובי הנגב.
הפקת הצהרות לשוטרים ולגמלאים וטופס 106.  •

גמלאות
פרישה במסגרת עידוד פרישה.  •

חישובים לפורשים גם בסימולטור פרישה.  •
פרסום על תיאום דמי ביטוח לגמלאים.  •

מחשוב ופיתוח
ושינוי  הקפאה  תוספת  לחישוב  המיכון  שיפור  	•

התצוגה בתלוש.
שיפור קובץ המדגם לבקרה.  •

הכנת טופס ממוכן לתביעת דמי לידה.  •

פיתוח ממשק להעברת קבצים למל"ם.  •
טיפול בפרויקט זכאויות שכר.  •

שירותים  למתן  דיסקונט  בנק  לזכיית  היערכות   •
לעובדי המדינה. שינוי הטופס לבקשה  בנקאיים 

להעברת חשבון.
למנהל  יהב  מבנק  הסליקה  למעבר  היערכות   •

הגמלאות.
תיאומי מס משע"ם.  •

אפיון סמלי שכר.  •
פיתוח אירוע להודעות סלקטיביות בתלוש.  •

שונות
תשלומי "לטביה" והצמדות.  •

תחשיבי שכר לרבנים.  •
הסברה

פרסום דף "דע את זכויותיך" בנושאי מס-הכנסה   •
וביטוח לאומי לשוטרים ולגמלאים.

פיתוח צד שמאל בתלוש באבחנה בין אוכלוסיות   •
פעילים, גמלאים ושוטרי חובה.

הסברה ביחידות המשטרה השונות.  •
הסברה באמצעות אתר האינטרנט והאינטראנט.  •

מחלקת כספים
הפעילות  ניהול  על  מופקדת  הכספים  מחלקת 
הכספית של המשטרה וביצועה, כולל אישור הזמנות, 
התחייבויות, חוזים וביצוע תשלומים, בהתאם להוראות 
חוק התקציב והנחיות החשב הכללי. כמו-כן, מבצעת 
ממקבלי  הכנסות  וגביית  התחשבנות  המחלקה 
ועל הכנת  שירותים, ואחראית על הנהלת החשבונות 

דו"חות כספיים לגורמי פנים ולגורמי חוץ.

מיחשוב ושיפור תהליכים 
- מערכת  נוסף של "מערכת טל"  הסתיים שדרוג   •
התשלום לספקים,  שנבנתה עבור מחלקת כספים 

בשנת 1997.
הוכנס שינוי מהותי באופן ביצוע ההתחשבנות עם   •

משרד הביטחון.
הוחל בפיתוח פורטל דו"חות לסיוע בנושאי מעקב   •

אחר תקציב משטרת-ישראל.
הסתיים מבצע סריקה של כל החוזים, שנחתמו עם   •
ספקים ונמצאים בתוקף. כל ההסכמים במשטרת-

ישראל קיימים כיום במערכת המחשב.
פותחו דו"חות מנהלים למעקב אחר הפקת חשבונות   •

ללקוחות.
הוכנס שינוי באופן קבלת המידע וביצוע התשלום   •
בבית-דין  המופיעים  ולעדים  ציבור  לנציגי 

למשמעת.
ביצוע  לבירור  מערכת  של  פיתוחה  הסתיים   •
תשלומים לספקים. המערכת נמצאת באינטרנט, 

ומאפשרת לספק לקבל מידע מלא בכל עת.

שינויים תקציביים בשנת 2007 
תקציב משטרת-ישראל הסתכם בשנת 2007 בסכום   •
של 6,729 מיליון שקל נטו. בנוסף לתקציב זה קיים 
תקציב הכנסה נוסף, המתקבל מגורמי חוץ, בסך של 
1,017 מיליון שקל. סה"כ התקציב ברוטו הסתכם 

בסך 7,747 מיליון שקל.
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שנת 2007 הסתיימה בגירעון של 37 מש"ח בתקציב   •
השכר.

 2007 בשנת  התקציב  על  שהשפיעו  האירועים,   •
היו, בחלקם, שינויים תקציביים ישירים, ובחלקם - 

שינויים תקציביים עקיפים.

השינויים העיקריים בתקציב:
תקציב  האוצר  ממשרד  התקבל  השנה  במהלך   •
מיוחד למימון עלויות השכר לבוגרי אוניברסיטת 
זה הסתכמה בכ-140  "לאטביה". ההוצאה בסעיף 

מש"ח.

הוקצה תקציב בסך 20 מש"ח לתכנית חיזוק הנגב.   •
ו-6  14 מש"ח ממשרד ראש הממשלה   - מתוכם 

מש"ח מהתקציב הישיר של משטרת-ישראל.
הוקמה היחידה לתקיפה כלכלית באח"מ במימון   •
 50 בסך  תקציב  הוקצה  כך  לצורך  החילוט.  קרן 

מש"ח.
ירוק"  "אור  עמותת  בין  פעולה  שיתוף  במסגרת   •
ולמשטרת- האוצר  למשרד  התחבורה,  למשרד 
ישראל, החל פרויקט המתנדבים בתנועה. מסגרת 

הפרויקט עמדה בשנת 2007 ע"ס 20 מש"ח.
הוקצה תקציב בסך 25 מש"ח לנושא רכש חירום.  •

תקציב המשטרה לשנת 2007 
בשנת הכספים 2007 נוצל התקציב הישיר של המשטרה בסכומים ובשיעורים שלהלן )הסכומים באלפי שקלים(.

סה"כשכרקניותפיתוחגמלאות

1,399,738160,8701,470,1113,761,8626,729,581תקציב ישיר

1,38743,154342,262425,507812,310תקבולים

1,401,125204,0241,749,3734,187,3697,541,891סה"כ ישיר + עקיף

1,392,369203,8871,664,2464,224,3857,484,887הוצאה בפועל

8,75613785,127-37,01657,004יתרה

99.38%99.93%95.13%100.88%99.24%אחוז ביצוע
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2007, התפרסמה פקודת המשטרה של מערך  בשנת 
חוץ,  היחידה לקשרי  יחידות:  קש"ת, הכוללת ארבע 
היחידה לשיפור איכות השירות לציבור, יחידת תלונות 

הציבור ויחידת מידע ואינטרנט.
כחלק ממיצוב המערך, נכתבו נהלי עבודה בין היחידות, 
ערוצי שיתוף פעולה  והתמסדו  נהלי עבודה,  הופצו 

מקצועיים  עם האגפים המקצועיים ועם המחוזות.
בשנה זו, המשיך מערך קש"ת לנהל את פרויקט יישום 
השירות של כלל משטרת-ישראל. הפרויקט שנמשך 
המשאבים  את  ריכז   ,2006-2007 העבודה  בשנות 
הארגוניים בהיקף חסר תקדים, תוך מעורבותם הפעילה 
ובמימון  ויחידות השטח,  כל האגפים, המחוזות  של 
תקציבי גדול. השירות שולב בכל מערך ההכשרות בבתי-

וחזותי בתחנות משטרה,  הספר, בוצע שינוי סביבתי 
לייעול עבודת השוטר מול  הואץ פיתוח טכנולוגיות 
האזרח, ותוגמלו קצינים ושוטרים מצטיינים בנסיעות 

למשטרות ברחבי העולם.
תכנית השירות, אשר הוכנה ע"י המערך, שולבה בתכנית  
הרב -שנתית של משטרת-ישראל לשנים 2008-2012, 
משטרת-  של  האסטרטגיות  התכניות  מכלל  כחלק 

ישראל לטווח הקצר ולטווח הארוך. 
במהלך שנת 2007 פעל מערך קש"ת במספר מישורים 

בתחום השירות והנגישות לאזרח:
בניית אתר אינטרנט חדש שאופיו שירותי )האתר   •
ועל ומשימותיה  יספק מידע על משטרת-ישראל 
ויאפשר לקבל שירותי  וחדשות בנושאי משטרה, 

משטרה ומידע על שירות משטרתי בכל הרמות(.
טיפול בתלונות תוך שימת דגש על כשלי שירות,   •
ללמידה  לשטח  הפצתם  ועל  לקחים  הפקת  על 

רוחבית.
הכולל  משטרתיים,  בנושאים  ידע  בנק  הקמת   •

מודלים ותהליכי עבודה מכל העולם.
שיפור תהליכי עבודה בממשקים השכיחים ביותר   •
בין האזרח לשוטר, למען שירות טוב יותר לאזרח, 

תוך התייעלות ושיפור עבודת השוטר.

כתיבת "תורת השירות" לשיפור מקצועיות השוטר   •
והשירות הניתן לציבור.

מתן דגש על ישום חוק חופש המידע, תוך פרסום   •
האינטרנט  באתר  המשטרה  ופקודות  נהלים 

המשטרתי.

היחידה לקשרי החוץ
ובהתייעלות  מטה  בעבודת  התאפיינה   2007 שנת 

היחידה כמענה לצורכי משטרת-ישראל. 
ו"בנק  מצגות"  "בנק  ונבנו  ליחידה  ארכיון  הוקם   •
נוהל  לראשונה  נכתב  בנוסף,  נסיעה".  סיכומי 
ליציאת אנשי משטרה לחו"ל, נבנתה תכנית עבודה 
ולביקורי משלחות  לנסיעות אנשי משטרה לחו"ל 
תיק  ושודרג  במשטרת-ישראל,  העולם  מרחבי 
לחו"ל  היוצאת  משלחת  לכל  המונפק  הנסיעה, 

מטעם משטרת-ישראל
ללוחמה  )הרשות   ATA-ה ארגון  עם  הקשר  חודש   •
והונחה  המדינה(,  מחלקת  ארה"ב/  של  בטירור 
יום עיון  התשתית להמשיכו בשנת 2008. התקיים 
בנושא סין, כהכנה לקורס לוט"ר למדריכי המשטרה 

החמושה של סין.

מערך קש"ת
)קשרי חוץ, שיפור איכות השירות, תלונות ציבור, מידע ואינטרנט(

מס' נסיעות בחלוקה לאזורים

* החלוקה לפי מדינות הכיסוי של נציגי מ"י בחו"ל
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 KLPD-ה עם  פעולה  לשיתוף  הסכמים  נחתמו   •
ההולנדי, עם משטרת טורקיה ועם משטרת רומניה, 
ומשטרת-ישראל התקבלה במעמד משקיף לארגון 

ה-SECCI, שמרכזו ברומניה.
נבנתה תכנית ההשתלמויות לאנשי משטרה בחו"ל,   •
כחלק מהתכנית האסטרטגית לשיתוף פעולה, לפי 
סדר עדיפות שנקבע במשותף ע"י משטרת-ישראל 

וע"י המשרד לבטחון הפנים.
ביקורי משלחות במשטרת-ישראל מתוכננים ביחד עם   •
המוסד, השב"כ, צה"ל ומשרד החוץ. במהלך שנת 2007 
ביקרו במשטרת-ישראל מפקד המשטרה החמושה 
 DHS ,TSWG ,NIJ של סין ופמלייתו, משתתפי הכינוסים

בתחום הלוט"ר ושיתוף הפעולה הטכנולוגי.

היחידה לשיפור איכות השירות לאזרח
לשנת  כיעד  הוגדר  לאזרח  השירות  איכות  שיפור 
הענפה  לפעילות הארגונית  2007, כהמשך  העבודה 
השירות, שנקבעה  איכות  לשיפור  היישום  ולתכנית 

לשנים 2006-2007. 
נעשתה פעילות מקיפה להטמעת תהליכי  במקביל, 
העבודה בנושא השירות, ביקורת ובקרה, הדרכה ושינוי 
תרבות ארגונית. לאור היעדים החדשים, שנקבעו במהלך 
והעברת  המפכ"ל,  ע"י  למשטרת-ישראל   2007 שנת 
הדגש ללחימה בפשיעה ולשיפור מקצועיות השוטר, 
הארגונית,  באסטרטגיה  היחידה תתמוך  כי  הוחלט, 

ותפעל להטמעת השילוב בין מקצועיות ושירות.

פעילות ארגונית ברמה אסטרטגית
- התכנית התבססה על ההנחה,  תכנית היישום   •
ביחד עם שיפור  והאלימות  שהורדת הפשיעה 
באיכות השירות, יובילו לחיזוק תחושת הביטחון 
הציבור  אמון  ולהגברת  האזרחים  של  האישי 
במשטרה. האסטרטגיה לביצוע התכנית התבססה 
על ניהול תהליך ארוך טווח, במטרה לשנות את 
מתן  בדרך  התפיסה  ואת  הארגונית  התרבות 

השירות.
2007 הסתיים תהליך  - בשנת  פקודת השירות   •
שבוצע  השירות"  "פקודת  של  הסופי  הניסוח 

בשיתוף יפ"ה. 
תורת השירות של משטרת-ישראל - תורת השירות   •
ועקרונות,  של משטרת-ישראל מתווה מאפיינים 
מתורת  משטרת-ישראל.  כלל  את  המחייבים 
התורה  השירות.  בתחום  נהלים  יגזרו  השירות 
מעניקה כלים לשיפור הקשר בין שיטור לשירות, 
המתקיים במפגשים בין שוטרים במגזרים השונים 

לבין האזרחים, ולהידוק קשר זה. 

סקרים
סקר שביעות רצון אזרחים משירותי המשטרה -  •

סקר  בוצע   2007 שנת  של  הראשונה  במחצית   
שביעות רצון אזרחים מקבלי שירות. סה"כ השיבו 
12,650 אזרחים בפריסה ארצית.תוצאות  לסקר 
הסקר במחצית הראשונה של 2007 הראו ירידה 
קלה בשביעות הרצון של האזרחים לעומת 2006 

)סולם ההערכה נע בין 1 ל-5(.
- במחצית השנייה של שנת  סקר ביטחון אישי   •
רמת  בנושא  אזרחים  עמדות  סקר  נערך   2007
22,442 אזרחים,  הביטחון האישי. לסקר השיבו 
והוא בחן את רמת הביטחון האישי של האזרחים 
שלושה  נבחנו  המשטרה.  מתחנות  אחת  בכל 
נושאים, שנמצאו כמשפיעים על רמת הביטחון 
האישי: שביעות רצון משירותי המשטרה באזור 
המגורים; שביעות רצון מתפקוד משטרת-ישראל 
ביטויי אלימות/ באופן כללי; מידת האיום של 

עבירות. 

חלוקת ביקורים לפי מדינות מוצא
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רמת הביטחון האישי נמדדה בחמישה אזורי מחיה:   
בבית, ברחוב בשעות הלילה, ברחוב בשעות היום, 
באזורי הבילוי הציבוריים ובכבישים באזור הישוב. 
תוצאות הסקר מצביעות, שרמת הביטחון האישי 
הינה  המדינה  מאזרחי   )66%( שלישים  שני  של 

גבוהה.

מנטורינג
איכות השירות  היחידה לשיפור  2007 החלה  בשנת 
התהליך  כי  ההבנה,  מתוך  מנטורינג  תהליך  להוביל 
נועד לשמר את הידע בארגון, לתרום ללמידה רוחבית, 
מצוינים  דור  טיפוח  ושל  וליצור תרבות של שיתוף 
חדש. בשנה האחרונה אותרו חמישה-עשר מפקדים 
והישגים מרשימים בתחום  יכולות  בעלי  מצטיינים, 
השירות ובתחומים אחרים, כמו ניהול ולוחמה בפשיעה, 
בעלי יכולת להכשיר את דור המפקדים העתידי, ובעלי 
הרצון לחולל את השינוי, ולקדם תרבות ארגונית של 

איכות ומצוינות. 

שיפור תהליכים
השירות   איכות  לשיפור  היחידה  ביצעה   2007 בשנת 
מיפוי של עשרים תהליכי שירות בממשק השכיח, שבין 

השוטר לאזרח, במטרה לייעל את עבודת השוטר מול 
האזרח. 

מכיוון שהשירות שזור במקצועיות השוטר, אזי כדי 
יש  ביותר,  המקצועי  באופן  באזרח  לטפל  שיוכל 
לספק לו תשתית מקצועית, יעילה, אפקטיבית וטובה 

במפגשו עם האזרח.

תהליכים שנבחרו ושופרו
ברישומים,  לעיון  בקשה  שירותיים:  תהליכים   •
)ר"פ(, בקשה  המנוהלים במאגר המידע הפלילי 
לאישור בדבר היעדר מרשם פלילי )מתן תעודת 

יושר(.
תהליכי טיפול בפשיעה.  •

נזק בלבד,  תלונה בנושא תאונת-דרכים, גרימת   •
תלונה בנושא תאונת-דרכים עם נפגעים.

תלונה בנושא איכות חיים: הקמת רעש.  •
הדרכה

סיכום הכשרות "חזית השירות".  •
ביצוע ההכשרות: בוצעה הכשרת 16 סגלי הדרכה   •
משטרתיים, בוצעו 265 הכשרות לכלל אוכלוסיות 
5,346 שוטרים,  "חזית השירות". בסה"כ הוכשרו 

מתוך 5,789 שוטרי חזית השירות.

משובים
נושאי ההכשרה - רלוונטיים לתפקיד - 4.44.  •

הסדנה תשפיע לחיוב על ביצוע התפקיד - 4.08.  •
היכולת בתחום השירות תעלה בעקבות הסדנה -   •

.3.98
ממוצע כללי לסדנה - 4.11.  •

 
אימון יחידות

יחידת השירות פיתחה תכני שירות עבור אימון יחידות 
)בשיתוף ממד"ה( - בנושא השירות ניתנה תמונת  מצב 
של איכות השירות בתחנה, הכוללת  סקר שביעות 
רצון אזרחים )השוואת נתוני 2006 לעומת 2005( וכן 
סקר ציפיות האזרחים מאיכות השירות המשטרתי. 

כמו כן הוכנסו כשלי שירות מית"צ ותכנים מממד"ה.
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צוותי שיפור שירות
הדרכה  ניתנה   2007 בשנת 
ז  כ ר מ ז  ו ח מ ב ם  י ד ק פ מ ל
של  העבודה  במתודולוגיית 
"צוותי שיפור שירות" ובמתכונת 
תחרות צוותי שיפור שירות, עפ"י 
הישראלי  "האיגוד  של  המודל 
 לאיכות", לקראת תחרות מחוזית. 

בקרה והנחיה
 26 נערכו  - בסה"כ  ביקורות   •

ביקורים וביקורות
ק  " ב י ת  ו ר ו ק י ב  •
 2007 בשנת   - ביחידות 
יחידת השירות נטלה חלק 
בשלוש ביקורות יחידתיות 
ומג"ב  נגב  חוף,  )מרחב 
ירושלים (. הביקורות כללו 
והן  היערכות,  ישיבות 

נמשכו כשבועיים. 

ביקורת פתע יב"ק  •
יחידת השירות נטלה חלק בשלוש ביקורות פתע 

)גלילות, מעברים וחטמ"ר דרום(.
יחידת   - יחידת השירות  יזומים של  ביקורים   •
משטרה  תחנות  בעשרים  ביקרה  השירות 
ובמרחבים אופרטיביים. התחנות נבחרו על סמך 
ציוניהן בשני סקרי שביעות רצון, ועפ"י הנחיית 
ר' היחידה ור' המערך, בהתאם לתופעות שאותרו 
בהן, ואשר יש בהן כדי להעיד על התנהלות לא 
תקינה בתחנה )ראש העין, אילת, נתניה, פתח-
דן, אופקים, באר-שבע, מעונה,  תקווה, מרחב 
דוד, זבולון, ירדן, שפרעם, חיפה, טירת הכרמל, 
טבריה, מסובים, משגב, עירון, קריית גת, אילון(.

תרגילים מצולמים
יח' השירות ערכה ארבעה תרגילי "לקוח סמוי" בתחנות   •
נבחרות )מש"ל מרחב אילת, מש"ל תחנת קריית גת, 

מש"ל תחנת פתח-תקווה ומש"ל מרחב דן(.

סה"כ בוצעו 28 תרגילי "לקוח סמוי" ברמה הארצית.   •
ברוב התרגילים שצולמו, הליקויים השכיחים של   •
שוטרים היו חוסר מקצועיות בטיפול באירוע או 
בהגשת תלונה, התנהגות לא נאותה של השוטרים 
המטפלים, חוסר יעילות בטיפול בבעיה, אי פתרון 
הבעיה, אי מתן הסבר ברור לאזרח. ברוב התרגילים 
או באדיבות. ממצאי  בעיות בהופעה  לא התגלו 
התרגילים הובאו לידיעת פיקוד המחוז. המפקדים 
קציני  ושיחות הדרכה לשוטרים,  ריאיונות  ערכו 
המחוזית  ברמה  הממצאים  את  עיבדו   השירות 
ננקטו אמצעים  והפיצו אותם. ברוב המקרים לא 

משמעתיים נגד השוטרים המעורבים.

מתנדבי בקרה   •
במהלך חודש אפריל 2007  נערך לראשונה כינוס   
מקצועי ארצי של מתנדבי בקרה. בסיומו הוענקו 
פרמטרים  וגובשו  הערכה,  תעודות  למתנדבים 

להפעלה משותפת ברמה הארצית.

שיפור איכות השירות. חלק בלתי נפרד ממקצועיות השוטר )"מראות המשטרה" גיליון 224(
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שירות בתכנית הרב-שנתית 
בשנת 2007 הוקם צוות אסטרטגי ארגוני, בראשות ר' 
אג"ת, לכתיבת תכנית רב-שנתית למשטרת-ישראל. 
ונגישות,  העבודה התמקדה בשלושה תחומים: זמינות 
נוכחות פעילה ופישוט תהליכים.העיקרון היה  נגישות 

לשטח ומדידה ובקרה באופן שוטף.

פעילות ברמת המערך
מבחני ידע - בשנת 2007 היה נושא השירות אחד   •
ונערכו  שאלות,  נכתבו  הידע.  במבחני  הנושאים 

הדרכות לקראת המבחנים.
השתלמות משותפת לקציני שירות ולקציני תלונות   •
ציבור - מטרות ההשתלמות היו שדרוג המקצועיות, 
שיפור הסינרגיה בין שני בעלי התפקידים, והיכרות 
בין כל אנשי המערך הפרוס. התכנים כללו התפתחות 
תפקידי  עם  היכרות  במשטרת-ישראל,  השירות 
קצין שירות מחוזי, נוהל העבודה המשותף בין קצין 
שירות וקצין תלונות ציבור, מיומנויות שירות, הבנת 
גוף, שיפור הזיכרון, סוד הכישורים המנצח  שפת 
ועוד. נערכו שתי השתלמויות לכלל המערך הפרוס.

היחידה לתלונות הציבור 
מטה,  כיחידת  פועלת  הציבור  לתלונות  היחידה 
האחראית על המערך הארצי של קציני תלונות הציבור 
במחוזות ובמרחבים, במג"ב, באגף התנועה ובמנהלת 
בעלות חשיבות  תלונות  ביחידה מטופלות  ההגירה. 
נגד  ותלונות  בכירים  קצינים  נגד  תלונות  ציבורית, 
שוטרים ביחידות הארציות. בנוסף, משמשת היחידה 

כערכאת ערר על החלטות שהתקבלו ברמת השטח.
הציבור במשטרה מבוררות תלונות,  במערך תלונות 
המתקבלות מהציבור בחלוקה להתנהגות בלתי נאותה 
ולביצוע לא תקין של תפקיד. התנהגות בלתי הולמת 
היא התנהגות שאינה הולמת שוטר או שיש בה כדי 
לפגוע בתדמית המשטרה, התנהגות לא אדיבה, נקיטת 
ניצול מעמד של  גסה, שימוש לרעה בסמכות,  לשון 
ביצוע תפקיד, התעמרות באדם,  לצורך  שוטר שלא 
זה גם אי ענידת תג שמי.  ובכלל  נאותה  הופעה לא 
ביצוע לקוי של תפקיד הוא טיפול לא יעיל, סירוב לקבל 

תלונה, עשיית פעולה ללא סמכות או ללא הצדקה, אי 
מתן סיוע ולחלופין, מתן סיוע שלא כדין, רישום לא 
או אחר,  גזעי, דתי  מדויק, הפליה על רקע לאומני, 

טיפול ממושך ועוד.

פניות מהציבור
במהלך שנת 2007 טופלו ביחידה לתלונות הציבור 1,960 
פניות )עלייה של 63% לעומת שנת 2006, שבמהלכה 

טופלו 1,200(. 

תלונות הציבור
קרוב  של  גדולה  עלייה  נרשמה   2007 שנת  במהלך 
לשלושים אחוז במספר תלונות הציבור, שטופלו ע"י 
קציני תלונות הציבור במשטרה. 1,823 תלונות טופלו 
במהלך שנת 2007 לעומת 1,411 תלונות במהלך שנת 
נובעות הם  זו  2006, עלייה של 29%. הסיבות לעלייה 
מהדגש, שהושם במהלך השנה על סיווג נכון ומדויק 

"הלקוח הסמוי" בסיס איתן לתחרות בונה )"מראות המשטרה" גיליון 224(
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במסגרת  ולא  תלונה  בתיקי  ובירורן  התלונות,  של 
כי להלך הרוח  ניתן לשער,  בנוסף,  תיקים כלליים. 

הציבורי יש גם משקל במספר התלונות שהוגשו. 
במתן  לצורך  השוטרים  של  שהמודעות  ספק,  אין 
שירות בצורה הולמת עולה ומתחדדת, אך במקביל, 
גם בקרב הציבור עולה ומתחדדת זכותו לקבל שירות 

הולם מהמשטרה ומאנשיה. 

גישור 
 34 גישור  של  במסלול  טופלו   2007 שנת  במהלך 

תלונות בלבד, ירידה של 18% לעומת שנת 2006. 
בנושא  בעיקר  תלונה,  בירור  בתום  רבים,  במקרים 
תלונות  קצין  בפני  מונחות  נאותה,  לא  התנהגות 
והשנייה  הציבור שתי גרסאות, האחת של המתלונן 
של השוטר. במקרים רבים הגרסאות  שונות מאוד 
זו. בהיעדר יכולת  זו מזו, ולעתים אף סותרות זו את 
אובייקטיבית להחליט מי מבין הגרסאות היא הנכונה, 
נסגרות רבות מהתלונות כתלונה שלא הוכחה. תוצאה 
השוטרים  את  והן  המתלוננים  את  הן  זו משאירה  

מאוכזבים ומתוסכלים. 
תלונות  בעיקר  לגישור  מופנות  הנוהל,  על-פי 
לידי ביטוי  נאותה, הבאות  בתחום ההתנהגות הלא 
בהתבטאויות לא ראויות )כולל על רקע עדתי, אתני 
וכו'(, בחוסר אדיבות ואף בטון דיבור או בתנועות גוף 
לא נאותות.  עם זאת, לעתים מופנות לגישור תלונות, 
הנוגעות לשימוש לרעה בסמכות או תלונות, הכוללות 

טענות לגבי ביצוע התפקיד.
המחלקה למדעי ההתנהגות במשטרה, המלווה את 
התכנית בהערכה מקצועית מתחילתה,  מצביעה על 
כי התכנית משיגה את יעדיה: הפגישה בין הצדדים 
ומאפשרת  סטריאוטיפים,  שוברת  הגישור  בחדר 
לשני הצדדים לראות את מי שמולם כאינדיבידואל, 
באירוע,  "התקלקל"  מה  להבין  הזדמנות  ומספקת 
במטרה למנוע הישנות  התקלה. מבחינת המשטרה, 
ובקרב  ראשונה,  חינוכי ממדרגה  כלי  הוא  הגישור 
האזרחים המתלוננים הערך המוסף הינו חיזוק האמון  
המשטרה  עם  ההזדהות  יכולת  שיפור  במשטרה, 

והנכונות לשתף פעולה עמה בעתיד.

שאילתות והצעות דחופות
היחידה לתלונות הציבור מרכזת את הטיפול בשאילתות 
ובהצעות דחופות לסדר היום של הכנסת, שעליהן נדרש 

להשיב השר לבטחון הפנים במליאת הכנסת.

במהלך שנת 2007 טופלו על ידי היחידה 160 שאילתות 
לעומת 143 שאילתות בשנת 2006 )עלייה של 12%(. 

חלוקה לפי נושאי השאילתות - 98 שאילתות בנושאי 
רצח,  )עבירות  פשיעה  ותופעות  עבירות  חקירת 
התפרצויות, תקיפות, מעשי שוד, שוד קשישים, חילול 
גניבות חקלאיות, שימוש בסמים,  מקומות קדושים, 
הונאה  איסור  מיסיונרית,  פעילות  שכנים,  סכסוכי 
בכשרות ועוד(, 10 שאילתות בנושא התנהגות שוטרים 
 14 וכד'(.  קידום  עיכוב  לדין,  והעמדתם  )חקירתם 
שאילתות בנושא תפקוד המשטרה באירועים המוניים 
)הפגנות, פינויים(, 29 שאילתות לגבי התנהלות המשטרה 
)מדיניות אבטחה, חקירות, רישום דו"חות תנועה וכד'(, 
5 שאילתות בנושא יחס המשטרה לאוכלוסייה )חרדים, 

תושבי יו"ש ועוד(, 9 שאילתות בנושאים כלליים.

ביקשו  שחברי-הכנסת  דחופות,  הצעות   61 טופלו 
להעלות על סדר יומה של הכנסת, לעומת 33 הצעות 
הצעות   43  ,)85% של  )עלייה   ,2006 בשנת  דחופות 
בנושאי חקירות )אלימות נגד קשישים, חקירת ראשי 
רשויות ועוד(, 9 הצעות לגבי טיפול המשטרה בתופעות 
פשיעה )אלימות בני-נוער, רצח נשים, תאונות-דרכים 
שהן תוצאה של נהיגה בשכרות ועוד(, 4 הצעות לגבי 
הטיפול המשטרתי באלימות שוטרים - 4 הצעות בנושא 
)הקטל בכבישים,  מדיניות המשטרה בנושאים שונים 

גיוס שוטרים, מינויים במשטרה ועוד(.

חוק חופש המידע
על-פי חוק חופש המידע, לכל אזרח ישראלי או תושב  
יש זכות לקבל מידע מרשות ציבורית, למעט במקרים 
שסויגו בחוק. במהלך השנה התקבלו 253 בקשות לפי 
15% לעומת אשתקד.  ירידה של  חוק חופש המידע, 
)עלייה של 7%  מתוך בקשות אלו טופלו 181 בקשות 

לעומת שנת 2006(. 
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יחידת מידע ואינטרנט
בניית אתר האינטרנט המשטרתי הוגדר כיעד לשנת 

העבודה 2007.
במטרה לבנות אתר שירותי, חדשותי, המספק מידע 
ידידותי  שיהיה  מחוזותיה,  ועל  המשטרה  אגפי  על 
למשתמש ואטרקטיבי בתכניו ורעיונותיו, עבדה יחידת 
של  רעיוני  גיבוש  לצורך  מנ"ט  עם  ואינטרנט  מידע 

האתר, ובניית תחנה מקוונת אינטראקטיבית.

היה דף הבית.   2007 אחד היעדים המרכזיים בשנת 
במהלך השנה הוחזרה האחריות על דף הבית ליחידת 
מידע ואינטרנט, ובוצעו פעולות לשינוי חזותי של האתר, 
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2,650,9133,830,769מספר הגולשים הכללי

7,28210,495ממוצע ליום

ממוצע זמן
שהיה לגולש

7:518:50

עדכונו ברמה יומית, ולעתים מדי שעות אחדות, הכנסת 
במשטרת- חשובים  ובאירועים  במועדים  "באנרים" 
העברת  ועל  המשטרה  פעילות  על  בדגש  ישראל 
חדשות משטרה. השינויים שנעשו במהלך השנה באתר 
האינטרנט המשטרתי, הפכו את האתר לאטרקטיבי 
והגדילו באופן משמעותי את מספר הגולשים  יותר, 

הנכנסים לאתר.

תחנת משטרה מקוונת

מספר גולשים בחלוקה לחודשי השנה
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אותן  היחידה מקבלת את הפניות, ממיינת  הציבור. 
עפ"י נושאים, ומעבירה אותן לטיפול הגורם האחראי. 

פניות לא מעטות מטופלות ע"י קצין היחידה.

הפעילות  מיסוד  על  דגש  הושם  השנה  במהלך 
האגפיים  והרפרנטים  המחוזיים  הרפרנטים  מול 
נוהל הפעלת  יישום  לתחום האינטרנט, בדגש על 
הרפרנטים. במסגרת זו התקיים יום עיון לרפרנטים, 
ובמהלכו הוצגו תכנים בנושא בניית אתר אינטרנט, 
והוצג האתר  נגישות האתר לאוכלוסייה מוגבלת, 
המשטרתי החדש. שני פרקים חדשים נכתבו באתר 
משטרת- ישראל - פרק האגף לחקירות ומודיעין 

ופרק אגף תכנון. 

העבודה מול הרפרנטים נעשתה באופן שוטף ועקבי, 
היחידה עקבה אחר הכנסת תכנים רלוונטיים, הייתה 
גרפיקאי  בשיתוף  הגרפיקה  עיצוב  על  אחראית 
מנ"ט, סייעה בהזנת התכנים לתוכנת האינטרנט, 

והייתה אחראית על העלאת הפרק לאוויר.

- במסגרת תפקידה בניהול  טיפול בפניות ציבור 
האתר, מטפלת יחידת מידע ואינטרנט בתיבת פניות 
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מספר פניות שטופלו באמצעות האתר

פרק האגף לחקירות ולמודיעין באתר האינטרנט החדשפרק אגף התכנון באתר האינטרנט החדש
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 2007 העבודה  בשנת  טכנולוגיות  מינהל  פעילות 
יישום תכנית העבודה הרב-שנתית  התמקדה בהמשך 
ולפריסתן, בהיערכות  לפיתוח מערכות אסטרטגיות 
ומידע,  למתן פתרונות טכנולוגיים בשילוב אמצעים 
שיאפשר  באופן,  חדשות  לטכנולוגיות  ובכניסה 
להתמודד עם חדשנותם של גורמי העבריינות והפשיעה 
ועם תחכומם. מנ"ט מפתח עשרות מערכות תשתית, 
משתמשים  אלפי  המשרתים  ואמצעים,  יישומים 
במשטרת- ישראל ובגופים, הפועלים בשיתוף פעולה 

עמה, ומתחזק אותם. 

מערכת "תמונת נוף"
GIS - )ניידות ופעילות(

נוף" נותנת מענה גיאוגרפי לשליטה  מערכת "תמונת 
ולבקרה על הכוחות הממונעים ועל אלו הרגליים של 
ויזואליזציה של  יכולת  היא בעלת  משטרת-ישראל. 
הפיקוד  לדרגי  צפייה  ועמדת  משימות  ושל  כוחות 
ניתן באמצעותה לקבל מידע  המשטרתיים השונים. 

תחקורי בהיבט גיאוגרפי.

יכולות שפותחו בשנת 2007
הצגת שכבות מידע נוספות

הצגת שכבה מתוך היתוך נתונים בין שכבת מוסדות   •
חינוך ממשרד החינוך למערכת מוסדות חינוך.

הצגת מידע מתוך מערכת "אתגר" לתוך מערכת   •
"תמונת נוף".

הצגת שכבת מעברים "עוטף ירושלים" לתוך תמונת   •
נוף.

הצגת שכבת אק"מ.  •
יכולות לתצוגת מידע.  •

חיבור מערכת המוקדים לתמונת נוף.  •
קבלת מידע מהשב"ס והצגת טבלה יומית של ליווי   •

אסירים.
מערכת הזנה והצגת נושא שב"חים.  •

הקמת סביבת הדרכה - המערכת המבצעית שופרה   •
וזמינותה קרובה למאה  לאין ערוך במהלך השנה, 
צוות  ע"י  ונבנו  שופרו,  המערכת  מרכיבי  אחוז. 
וסביבת  בדיקות  הפיתוח סביבת פיתוח, סביבת 

יצור מבצעית משופרת.
פוליגוני  ע"י בחירת שטח  יכולת תחקור  שופרה   
)מרובע או עיגול(, טווח זמן ופרטים נוספים במקרה 
הצורך, כך שניתן לבחון אלו ניידות היו בתא השטח 
לבחור  ניתן  כן,  כמו  הרצוי.  הזמן  ובטווח  הנבחר 

ניידת מסוימת.
נוספים,  שטח  תאי  של  אוויר  תצלומי  התווספו   
החשובים מאוד לפעילות המבצעית של משטרת-

ישראל, כולל פעילות מבצעית באירועים גדולים.
התווספו מספר פקודות מבצע מרכזיות, שעיקרן   

הצגת מחסומים שונים )"חומה", רשת"(.

פיילוט "LPR" סלולרי
לבדיקת  מבצעי  בפיילוט  החלה  משטרת-ישראל 
מערכת לאיתור בזמן אמת של כלי-רכב מבוקשים, תוך 

.LPR - כדי נסיעה, בפעילות מבצעית שגרתית
הפיילוט המבצעי של ה-LPR מתבצע בשיתוף מנ"ט/ 

מינהל טכנולוגיות )מנ"ט(

מערכת "תמונת נוף"



יחידות כפופות למפכ"ל / לסמפכ"ל

120

- לתקף את התרומה  פי"מ ומנ"ט/מפא"ט. מטרתו 
המבצעית של המערכת, באיתור כלי-רכב מבוקשים, 

ובפעילות שוטפת של המשטרה.
בהמשך לבדיקת מערכת ה-LPR, הוטל על מנ"ט לתת 
מענה טכנולוגי להתממשקות סלולארית של מערכת 

ה-LPR למאגרי המידע המשטרתיים.
בניידת  ומופעלת   ,POC בשלבי  נמצאת  המערכת 

את"ן ובניידת מחוז ת"א בהצלחה מרובה.

פעילויות שבוצעו
 LPR-ה מערכת   - אוטומטית  רכב  שאילתת   •
פניה.  על  החולפים  כלי-רכב,  בדיקת  מבצעת 
כאשר זוהה רכב מבוקש, מועברים מספר רישוי 
המשטרתי.  למחשב  שנקלטה  והתמונה  הרכב 
רכב  שאילתת  שולחת  המשטרתית  המערכת 
ללא  אוטומטית, באמצעות התווך הסלולארי, 

התערבות של השוטר.
מענה לשאילתא ממאגרי המשטרה, כולל מידע   •
תוך  ברכב  למחשב  חוזר  הרכב,  על  התרעתי 
וממתין לשוטר לשימושו עפ"י  כשלוש שניות, 

הצורך.
שאילתת רכב יזומה - המערכת מאפשרת לבצע   •

שאילתת רכב יזומה ע"י שוטר.

פרויקט הדס
)הקלדת דו"חות סלולרית(

מטרות המערכת
מתן יכולת לכוחות הניידים לנגישות ישירה ויעילה   •

למידע.
יכולת להעביר תהליכים מהמשרד המשטרתי אל   •

השוטר בשטח.
קיצור זמן הטיפול במהלך החיים של דו"ח תנועה:   •
למועד   הזמן עד  קיצור  הדו"ח,  מילוי  זמן  קיצור 

התשלום.
שגויים  דו"חות  בהכנסת  משמעותית  הפחתה   •

למערכת הדו"חות המרכזית )דות"ן(.
יאפשר לשוטר, למתנדב  נייד  השימוש במסופון   •

ולסייר התנועה בשטח:
)ברירת  דו"חות התנועה  סוגי  כל  לרשום את   •

משפט, הזמנה לדין, אזהרה( וךהדפיסם.
להשתמש בקישוריות סלולארית עם מערכות   •
ומאגרי מידע משטרתיים לצורך השלמת מידע, 
כגון קבלת  ובדיקות אד-הוק  ביצוע שאילות 
)באמצעות  ותעבורתי  פלילי  מידע  פרופיל 
ממשק עם המערכת לרישום דו"חות התנועה 

המרכזית דות"ן(.
העברת דו"חות התנועה, אשר יופקו באמצעות   •
ואגירתם לצורך המשך  המסופונים, למערכת 
טיפול ומעקב אחר ביצוע התשלום, זימון לבית- 
יתקיים  בנוסף,  וכו'.  נהגים  פניות  המשפט, 
נוספות,  למערכות  הדס  מערכת  בין  ממשק 
הדו"ח:  רישום  בשלב  מידע  לשאוב  במטרה 
מערכת מרשם אוכלוסין עבור פרטי האזרח, 
מערכת רכב עבור פרטי הרכב ומערכת נהגים 

עבור מאפייני הנהג.
בשלב השני ניתן יהיה ליישם את רישום דו"חות   •

מחסום, מוצגים, בדיקות בהר הבית וכו'.
15 מסופונים במתנ"א  2007 בוצע פיילוט עם  בשנת 
מרכז, בימת"א שפלה ובאת"ן שפלה. במסגרת הפיילוט 
נבדקה יכולת העבודה של שוטרים רגליים באמצעות 
המסופון בנושאים כגון ביצוע שאילתות אדם/ רכב על 

מערכת לאיתור כלי-רכב מבוקשים
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מנת לקבל פרטי האזרח מולו עומדים, יכולת הקלדת 
נתונים ומלל חופשי כפי שנדרש במסגרת מילוי של 

דו"ח תנועה.
בוצע סקר שוק לרכישת עמדות ניידות, על מנת   •

לאפשר עבודה נוחה יותר של המשתמשים.
היישום ממסופון למערכת  בוצעה התאמה של   •
windows xp (tablet). בוצע פיילוט עם שש  הפעלה 

יחידות מסוג tablet באת"ן יפת"ח ובמתנ"א ת"א.
הורחב פיילוט המסופונים למספר יחידות בילוש,   •

לשימוש ככלי לביצוע שאילתות אדם/ רכב.

מערכת אחסון כלי-רכב
אדם  בחיי  עצום  לנזק  גורם  הדרכים  תאונות  נגע 
ולרכוש. אחת הדרכים שקבע המחוקק לצורך מלחמה 
לתקופות  רכב  להשבתת  הסמכות  היא  זה  בנגע 

מוגדרות, גם כאשר הנהג ברכב איננו בעל הרכב.

יעדי המערכת ומטרותיה   •
בקרה על תפוסת מגרשי האחסנה.  •

בקרה על כניסת כלי-רכב למגרשי האחסנה   •
ועל יציאתם מהם. 

ניהול צווי איסור שימוש ברמה ארצית.  •
האחסנה  למגרשי  כלי-רכב  כניסת  ניהול   •

והיציאה מהם. 
הפקת אישורים וטפסים שונים לאזרח.  •

תהליכים במערכת המשטרתית  •
בתוספת  הכלולות  העבירות  הגדרת   •

השביעית.
סריקת מסמכים נלווים לביצוע העבירה: טופס   •
אישור רישיון רכב זמני, טופס זימון לשימוע, 
טופס צו איסור שימוש )במידה שניתן באופן 

ידני בשטח(.
צו  והוצאת  מנהלית  רכב  השבתת  קליטת   •

איסור שימוש.
המגרשים:  מול  החיצונית  למערכת  ממשק   •
בדיקת תפוסת מגרשים, העברת פרטי רכב 

מיועד למגרש.

תהליכים במערכת המגרשים החיצונית )באמצעות   •
אתר האינטרנט(

נתונים משטרת-ישראל  נתונים/קבלת  העברת   •
למגרשי אחסנה בכל שעה.

ניהול מאגר פרטי מגרשי אחסנה: שם, מקום,   •
כמות כלי-רכב מקסימאלית, תעריף לשעה.

קליטת סטאטוס מצב רכב נכנס למגרש אחסנה   •
)כולל צילום(.

דיווח שחרור רכב ממגרש אחסנה )כולל דיווח   •
תשלום ע"י האזרח(.

העברה ממגרש למגרש.  •
בקרת תפוסת כלי-רכב במגרש.  •

בקרת אי הגעת כלי- רכב למגרש.  •
בקרת אי שחרור כלי-רכב ממגרש.  •

בשנת 2007 פותחה המערכת, המשמשת את מגרשי 
האחסנה, לצורך דיווח לגבי כניסת כלי-רכב ויציאתם. 
האינטרנט המשטרתי,  דרך אתר  מופעלת  המערכת 
האינטרנט  )ספק תשתית  תהיל"ה  בשרתי  והותקנה 
באמצעות  מתבצעת  למערכת  הכניסה  הממשלתי(. 
הזדהות בכרטיס חכם, שנופק לכל מפעילי המגרשים. 
להיכנס  יכולת  ארצי במשטרה  מגרשים  פיקוח  לק' 
ולפקח על הדיווחים. בוצעה הדרכה לכלל  למערכת 

עובדי המגרשים.

מערכת השבתת כלי-רכב
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פרויקט פל"א-תנועה
)חקירת תאונות-דרכים(

מערכת תאונות-הדרכים הוותיקה היא מערכת מיושנת, 
טכנולוגיות  ועם  כלים  עם  לקישור  ניתנת  שאינה 
חדישות. למערכת יכולות אחזור מידע מוגבלות, ולא 

ניתן להוסיף בתוכה משתנים וצרכים חדשים. 
תהליך  בכל  מטפלת  החדשה  פל"א-תנועה  מערכת 
החקירה, מתחילתו ועד סופו. המערכת מאפשרת לנהל 
ובקרה  את כל סוגי תיקי החקירה, מאפשרת פיקוח 
המידע  למיצוי  כלים  ומספקת  החקירה,  עבודת  על 

שמצטבר.

בשנת העבודה 2007 בוצעו הפעולות הבאות:  •
פיתוח התהליכים והשינויים הנדרשים במערכת   •
התיקים  סוגי  כל  את  לשלב  מנת  על  פל"א, 

בתאונות- דרכים.
יחידות התנועה במחוזות השונים,  כל  מיפוי   •

לשם גיבוש תכנית רכש חומרה.
קביעת מרחב שפלה כיחידת פיילוט לתחילת   •

העבודה עם המערכת.

פיתוחים ופעילויות נוספות במערכות התנועה   •
קבלת קובץ התליות של רישיונות נהיגה ממשרד   •  

הרישוי.
בתי-המשפט  מהנהלת  ממשקים  התאמת   •

לעבודה מול במ"ה.

טיפול בבעיית רשיונות נהיגה כפולים )ישראלים   •
מול פלסטינאים(.

פסילות  דיווח  בנושא  משתמשים  הדרכת   •
מנהלתיות.

הוספת קריטריונים לשאילתת הרשאות בנושא   •
זכאות לדו"ח אזהרה.

ונהגים,  שינוי מבנה מאגרי מידע בנושא רכב   •
בעקבות מעבר לשיטת התקינה האירופאית.

הקמת מאגר רכבי ליסינג של צה"ל והתאמת   •
תכניות.

התארגנות לקבלת תשלומי בנקים באמצעות   •
כספת וירטואלית באינטרנט.

ופסולי  הורדות  בנושא  מידע  שירותי  פיתוח   •
נהיגה עבור מערכת פל"א.

נתונים ממערכת ברירת משפט  גזירת  פיתוח   •
ל-BI תנועה.

גנוב, תוך  בנייה מחדש של בסיס נתונים רכב   •
ניטרול כפולים במספר מנוע לא ידוע.

כלי-שיט ממשרד  נתונים  אפיון מבנה מאגר   •
הרישוי.

אפיון ראשוני נדרש עבור קליטת מאגר רכבי   •
ספורט ממשרד המדע.

מחשוב לשכת גיוס
הפרויקט עוסק במחשוב תהליך המיון של המועמדים 
הגיוס החל  הוא ממחשב את עבודת לשכות  לגיוס. 

מחשוב לשכת גיוס

פרויקט פל"א - תנועה
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דרך  ומיונם,  שמירתם  החיים,  קורות  קבלת  משלב 
איתור מועמדים פוטנציאליים, העברתם בכל שלבי 

הגיוס, ועד קליטתם במשטרה.
כקובץ  להעביר  המועמד  יכול  החיים  קורות  את   
באינטרנט או דרך האתר המשטרתי או ע"י שליחתם 
לתא דוא"ל שנועד לכך. קורות החיים מועברים בצורה 
אוטומטית לתא דואר מיוחד בתוך הרשת המשטרתית, 
ונקלטים ע"י תוכנה לניהול קורות חיים. תוכנה זו יודעת 
למיין את קורות החיים לפי קריטריונים שונים, כגון מין, 
גיל, מקום מגורים, השכלה, ניסיון קודם ועוד. בעזרתה 
פוטנציאלים לתפקיד  ניתן לאתר בקלות מועמדים 

מסוים.
לו  ניתן לפתוח  זימון המועמד ללשכת הגיוס,  לאחר 
תיק מתגייס חדש בתוך מודול "לשכת גיוס" שבמערכת 
ממד"ה. באמצעות המודול ניתן לעקוב אחרי התקדמות 
תהליך הגיוס של המועמד, לקבל תוצאות של מבחני 
ממד"ה, ולהפיק דו"חות על מספר המועמדים שנמצאים 

בתהליך.
עם סיום הליך הגיוס יוזן המתגייס למערכת מתכ"א.

פעילות בשנת 2007
אפיון הצרכים המחשוביים של לשכת הגיוס ואיתור   •

בעיות במצב קיים.
רכישת תוכנה לניהול קורות חיים, והטמעתה בחוות   •

השרתים המשטרתית.

פיתוח ממשק אוטומטי להעברת דוא"ל מהאינטרנט   •
לרשת המשטרתית.

פיתוח מודול "לשכת גיוס" במערכת ממד"ה.  •
מערכת משמעת 

הארגוניים  התהליכים  ניהול  מאפשרת  המערכת 
בתחום המשמעת, כגון ניהול תיקי משמעת, העברה בין 
גורמים, תזכורות, חוות-דעת וניהול בית דין משמעתי. 
נותנת המערכת סיוע בקבלת החלטות לגבי  כן  כמו 
לקת"צים  נתונים  הפקת  ושיבוצם,  שוטרים  קידום 
ולערכאות המשפטיות השונות. המערכת מחליפה את 
מודול המשמעת, שהיה קיים עד כה במערכת מתכ"א. 
היא תתחזק ממשקים מול מח"ש, מל"מ, פל"א, דיוני 

שיבוצים, פרישה ועוד.
בחודש יולי 2007 עברה המערכת בהצלחה לייצור, והיא 

נמצאת בפיילוט במחלקת משמעת ובית"צ.

אלבום עבריינים
פרויקט הזיהוי עוסק בבניית תשתית לטיפול באמצעי 

זיהוי לאדם )DNA, טביעות אצבעות ותמונות(.
בשלב ראשון התמקדה העבודה בהקמת מערך לניהול 
ובתמונות אדם ממקורות  פיזיים  אלבום, בתיאורים 

שונים.
בסיס מחשובי  להניח  היא  החדשה  המערכת  מטרת 
לניהול אמצעי זיהוי שונים ולאחזורם, וכן הקמת בסיס 

מערכת משמעתתיק מועמד לגיוס
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לניהול תמונות של כלל האוכלוסייה ממקורות פנים 
זאת תוך  וממקורות חוץ משטרתיים. כל  משטרתיים 
תמיכה בתהליכי הזיהוי והחקירה וסיוע בקבלת החלטות. 

המערך החדש יפותח כחלק ממערכות פל"א ואדם.

בין יכולות המערכת
קליטת תמונות אדם ממקורות שונים וניהולן.  •

שונים  ממקורות  אדם  של  פיזי  תיאור  קליטת   •
וניהולו.

איתור תמונות ואנשים לפי פרטי אדם ולפי תיאור   •
פיזי.

ניהול תמונות ותיאורים פיזיים של אלבום עבריינים,   •
כחלק מתיק חקירה.

כחלק  זיהוי,  מסדר  וביצוע  הכנת  תהליכי  ניהול   •
מתיק החקירה ותיעודם.

ניהול תהליך זיהוי באלבום, כחלק מתיק החקירה   •
ותיעודו.

פעילות בשנת העבודה 2007
השלמת פיתוח המערכת והטמעתה בשטח.   •

אפיון פיתוח תהליך גזירה של התיאורים הפיזיים   •
למלאכת מחשבת.

תמונות  לשליפת  הקיימים  השירותים  הסבת   •
מהאלבום הישן לאדם. 

)פל"א,  חיבור מערכות לשליפת התמונות באדם   •
תמונת נוף, ניידות, שירת הסירנה וכד'(.

)ע"י  ביומטרי  פנים  זיהוי  לכלי  דמ"צ  כתיבת   •
למערכות  מקושר  מפא"ט(,  ומנ"ט/  פי"מ  מנ"ט/ 
RFP לכלי התואם את צרכי  המשטרתיות, כתיבת 
הארגון, ומאפשר אינטגרציה עם המערך המחשובי 

הקיים.
התחלת בניית מערך XRS לאינדוקס, וחיפוש אנשים   •

עפ"י תיאורים פיזיים.
פיתוח תהליך הסבת נתונים יומי מהאלבום הישן.  •

פיתוח העברה ל-MF של אינדיקציה לקיום תמונת   •
אדם.

QLICK VIEW - לצורך שליפת  פיתוח תהליך חיבור   •
נתונים.

אפיון של שליפת נתונים פליליים מה-MF, ליישום   •
חוקי, עיצובם ותחילת פיתוחם.

פורטל "שערי ידע"
לסייע  על מנת  ידע" פותחה  "שערי  פורטל  מערכת 
הקיימים.  וביישומים  במידע  בהתמצאות  לשוטרים 
השוטרים,  כלל  עבור  לשימוש  נועדה  המערכת 
כגון  ומגוונים,  רבים  ומאפשרת למשתמש שירותים 
שירותי שולחן עבודה, מידע אישי, מידע למפקד, ניהול 

ידע ואחזורי ידע.

מידע אישי - המערכת מאפשרת לכלל המשתמשים   •
רוחב, ממגוון רחב של  לאחזר מידע אישי בחתך 
הנתונים, הקיימים במערכות התפעוליות במסגרת 

"שיפור שירות הפנים לשוטר".
מאפשרת  הפורטל  מערכת   - למפקד  מידע   •
היחידה המשטרתית,  על  למפקדים לקבל מידע 
אישיים  תיקים  שונים:  מהיבטים  מנהלים  שהם 
מבצעיים  דו"חות  כ"א,  פעילויות  ממוחשבים, 
דו"חות  מחוללי  עבודה,  שולחנות  ולוגיסטיים, 
וגישה למערכות מבצעיות קריטיות. כל זאת, באופן 
מסודר על סביבת עבודה אחת. המפקד יכול לצפות 
בפעילויות כ"א בחלוקה לפי נושאים, ולמדוד את 
הנתונים המבצעיים והלוגיסטיים באמצעות כלים 
חכמים. נישת "מידע למפקד" תאפשר למפקד לנהל 
והן מהיבטים  את ארגונו הן מהיבטים לוגיסטיים 
בגורמים  תלות  וללא  מסודר  באופן  מבצעיים, 

אנושיים.
סביבת עבודה זו נבנתה במסגרת "העצמת התחנה",   •
מבצעיות,  החלטות  בקבלת  למפקד  ותסייע 

לוגיסטיות ואסטרטגיות.

פרויקט "מלאכת מחשבת"
מלאכת מחשבת - מערכת למגזר המודיעין- המערכת 
נחנכה ב-24/09/07, והיא מיועדת לתת תמונת מודיעין 
לצורך קבלת החלטות  ואיכותית  עדכנית, ממוקדת 
ובשטח.  במטה  הפיקוד  רמות  בכל  ידע  מונחות 
ממספר  חומרים  לאסוף  המערכת  של  באפשרותה 
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לא מוגבל של מקורות, לבצע אינטגרציה למידע ואף 
לידע. המערכת מיועדת  ואף להפכו  לנתחו, לאחזרו 
ומידע  ואינטגרטיבית  לתת תמונת מודיעין עדכנית 
ומושתתת על בסיס  חוצה מחוזות בחיתוכים שונים, 
מידע ממערכות שונות, שהיו בשימוש המשטרה. כמו כן, 
המערכת מאגדת בתוכה יכולות טכנולוגיות חדישות, 
ויזואלי והצגתו,  כגון איחזור מידע טקסטואלי, ניתוח 
המערכת מאפשרת  ועוד.   )GIS( גיאוגרפיות  יכולות 
ארגון המידע המודיעיני בבסיסי נתונים בצורה הטובה 
ביותר, לצורך שליפה מהירה בכל חתך נדרש, והגעה 
לכל פיסת מידע רלוונטית. ארגון המידע המודיעיני, 
ע"י המערכת, מאפשר למפקדים לקבל  כפי שמוצג 

ואיכותית,  תמונת מצב מודיעינית שלמה, ממוקדת 
שתאפשר קבלת החלטות בכל רמות הפיקוד. המערכת 
יכולות  ומשולבות בה  כוללת מספר מערכות משנה, 
מתקדמות, כגון כלי לאחזור מידע טקסטואלי, יכולות 
הוויזואלית,  והצגתם  קשרים  על-פי  מידע  לתחקור 

ניהול מידע גיאוגרפי, התרעות ועוד.

יכולות מרכזיות
איתור ארגונים עפ"י קשר לאנשים  •

או  כלי-רכב  אנשים,  איתור   - מקורב  אחזור   •
פעילויות, שיש להם מאפיינים דומים )לאו דווקא 
המערכת  שבידי המשתמש.  חלקי  למידע  זהים( 
ועפ"י  ציון התאמה עפ"י מידת הקירבה  מחשבת 
המובהקות של המאפיינים השונים. תוצאת האחזור 
המקורב היא רשימה של כל האנשים, שיש להם 
דמיון מספיק לפרטים שצוינו, כשהיא מדורגת לפי 

מידת ההתאמה.
בטקסט  מלים  עפ"י  איתור   - אחזור טקסטואלי   •
דמיון  לשוניות,  בהרחבות  שימוש  כולל  חופשי, 
והתאמה בחלקי  )תזאורוס(  מצלול, דמיון סמנטי 

מילה.
קשרים - יכולת מורכבת של תחקור ושל הצגה של   •
קשרים בין אוכלוסיות ובתוך אוכלוסיות של אנשים, 
ארגונים, כלי-רכב, פעילויות, מקומות, מסמכים וכו'. 
ניתן לקבל את התוצאה כטבלה או כתרשים גרפי 
ויזואלי, שניתן לעבד ולערוך בצורות שונות תוך כדי 

עבודה.
גיאוגרפיות לשתי  - שימוש במפות   )GIS( ממ"ג   •
)למשל,  אחזור  תוצאות  הצגת  עיקריות:  מטרות 
פעילויות בעלות מאפיינים מסוימים( על גבי מפה, 
והגדרת תנאים לאחזור בהצבעה על מפה, במקום 

ציון מפורש של כתובת.

מודלי תחקור וכריית מידע
במהלך שנת 2007 פותחה מערכת "מצפן", המשמשת 
פיתוח  התחקור.  למודלי  אפליקטיבית  כמעטפת 
נבע מהצורך המבצעי של מגזרי החקירות  המערכת 
המפותחים  התחקור  במודלי  להשתמש  והמודיעין, 

פרויקט "מלאכת מחשבת"
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בסביבת העבודה המשטרתית, תחת מגבלות מידור 
סיוע  למשתמש  מספקת  המערכת  מידע.  ואבטחת 
בתחקור מידע )פלטי טלפוניה, פלטי בנקים( בחקירה 

ספציפית או בראייה כוללת.
וניתוח  )כריית מידע(: חקירה   Data Mining פיילוט   •
כדי  גדולות,  נתונים  באופן אוטומטי של כמויות 

לגלות דפוסים משמעותיים.
חיזוי פשיעה - באמצעות הטכנולוגיה ניתן ללמוד   •
התפתחות  את  ולחזות  מסוים,  פשיעה  דפוס 
בין תשומות  היחס  כך לתכנן את  וע"י  התופעה, 

לתפוקות.
ומסובב סיבה  על  ללמוד  ניתן   - פרופילאות   •

.)cause-effect(  
ניתן למקד את הפעילות החקירתית/   - תיעדוף   •
מודיעינית לכיוונים, שהסיכוי להגיע בהם למיצוי 

החקירה הוא גבוה.

פרויקט ERP- מב"ט
פרוייקט ERP מב"ט - מרכבה בטחונית - נועד לתת מענה 
ולתכנונם באופן  כולל של משאבי המשטרה  לניהול 
לחיבור  בצורך  אינטגרטיבי. פרוייקט מב"ט משתלב 
)פורטל  ולמתן פתרונות משלבי מערכות  איי מידע, 
ארגוני, SOA(. ייחודו הוא בעדכנו נתונים בהיבטים רב - 

מערכתיים בו זמנית.
 ,SAP  - הפתרון שנבחר הוא ישום על גבי תוכנת מדף 
ככל  הארגון,  תהליכי  התאמת  היא  המגמה  כאשר 
הניתן, לתהליכים המוצעים במוצר. פעולת ההתאמה 
)קסטומיזציה(, היא במהותה דריכת פרמטרים והקמת 

טבלאות תשתית מותאמות לארגון.
הנושאים העיקריים המטופלים במסגרת הפרויקט הם 
משאבי אנוש, ניהול רכש ומלאי, ניהול מערך אחזקה 
ניהול מערך כספים  נדל"ן,  ומוקד תקלות, תחבורה, 
והתאמה לחשבונאות צוברת, ניהול התקציב, התמחיר, 

התקינה, תכניות עבודה וניהול פרויקטים.
רוחביים,  צרכים  במימוש  גם  עוסק  הפרויקט 
 DATA(  BW יישומי. לדוגמא: ישום  נושא  שאינם תלויי 
SAP( כחלק ממערך אחזור מידע,  WHAREHOUSE בכלי 

ישום WORKFLOW( WF( המשולב בתהליכי אישור, ישום 

EXCHANGE INTERFACE( XI(, שמטרתו להעביר מסרים אל 

ומ-SAP בכלים ייעודיים ועוד.
מנ"ט/ פי"מ משקיע משאבים רבים בהנחיית הגורמים 
השותפים בשיפור הנתונים לקראת העברתם למערכת
הנתונים על- לגזור את  צוות, שתפקידו  הוקם   .SAP

נרכשו  כן,  פי מבנה הנתונים של מערכת היעד. כמו 
כלי גזירה ומיפוי נתונים, שיאפשרו עבודה אוטומטית 

מקסימאלית.
אחרים  מחשוב  מפרויקטי  בשונה   ,ERP פרוייקט 
שכן  ארגוני,  כפרויקט  מוגדר  במשטרת-ישראל, 
ההשקעה העיקרית בו היא הבנה נכונה של התהליכים 

במשטרה, ובמידת הצורך ייעול תהליכים אלו.

ניהול תורים
מערכת ניהול תורים נועדה לשפר את השירות לאזרח 
ולשמש כלי ארגון, פיקוח ובקרה למשתמשי המערכת 
בתחנות המשטרה. אזרח, כמגיע לתחנת משטרה, מקבל 
מספר מהיומנאי לתור הרלוונטי. האזרח ממתין בחדר 
ההמתנה, עד שהמערכת )החוקר( "תקרא" לו. הקריאה 
מתבצעת ע"י מערכת כריזה וצג מספרים, המופיע על 
גבי מסך פלזמה, שמותקן בחדר ההמתנה. ברגע שאזרח 
נכנס לחדר החוקר, המערכת מודדת את זמן הטיפול 
בו. בסיום הטיפול, החוקר "קורא" לאזרח הבא, או סוגר 
את הטיפול. במידה שחוקר אינו מטפל באזרחים, הוא 
מתבקש ע"י המערכת לעדכן איזו פעילות אחרת הוא 

מבצע.
מפקדים יכולים לצפות בזמן אמת בדו"חות סטטיסטיים 
על פעילות המש"ל. עד כה הוכנסה המערכת ליחידות 
בזבולון,  בחיפה,  יעקב,  בזכרון  בחדרה,  המשטרה 
בעפולה, בטבריה, במרחב יפתח, באת"ן בת"א, במסובים, 

ברחובות, בטייבה, בלוד, בשפט, באשדוד ובערד.

רותם - רישום ביקורת גבולות
הינה מערכת  ובקרת תנועות מעבר(  )רישום  "רותם" 
גבול  מעברי  בכעשרים  הפרוסה  גבולות,  לביקורת 
בינלאומיים. המערכת החלה את פעילותה המבצעית 
בשנת 2006, והחליפה את המערכת הישנה - רשב"ג. 
לקוחות  של  רב  מספר  מול  פועלת  רותם  מערכת 
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בטחוניים ושל לקוחות אזרחיים, ומהווה נדבך מרכזי 
בבקרת הכניסה לישראל והיציאה ממנה. בשנת 2007 
הסתיים פיתוח המערכת על-פי התכולה המוגדרת, 
והחל מהלך להרחבתה ולהתאמתה לפעילות מבצעית 

במעברי קו התפר ו"עוטף ירושלים" )פרויקט "רעות"(.

תשתיות טכנולוגיות
- מערכת מברקים )מחליפה את מערכת  מצנפת   •
והפעלתה עבור  - סיום פיתוח המערכת  "מיכל"( 

כ- 4,500 משתמשים.
מרוחקים  אתרים   110 חיבור   - השירות  שיפור   •
נוספים )הצבת תשתיות בתצורת יהלום( לתשתית 

רשת תקשורת הנתונים "טלי".
אתר גיבוי DRP - במסגרת עמידת מנ"ט בדרישות   •
מנ"ט  החל  והמשכיות,  בטחוני  חוסן  להבטחת 
וניהול, כחלק  בפעולות להתקשרות עם גופי יעוץ 
מההיערכות לקידום פרויקט אתר גיבוי. לפרויקט, 
הרב-שנתיות,  הטכנולוגיות  בתכניות  נכלל  אשר 
 ,2010-2008 ומתוכנן להתפרס על שנות העבודה 
בראשון  החדשה  בתחנה  מתאים  מתחם  הוקצה 

לציון.
- הטמעה של   )MAIN FRAME  - )מחשב מרכזי   MF  

Z/OS, אשר הציבה את  מערכת ההפעלה החדשה 
המשטרה בחזית הטכנולוגיה של המחשוב המרכזי, 
המערכות  בין  הקישוריות  יכולות  את  והרחיבה 

הפתוחות למערכת המרכזית.
AFIS - שדרוג המערכת המרכזית של מז"פ לנושא   
טביעות אצבעות, הכשרת צוותים לטיפול במערכת 
סיור במשטרות  היערכות למכרז חדש,  החדשה, 
לצרכי  בתחום  מובילים  ספקים  ואצל  בארה"ב 

לימוד.
אבטחת מידע - ביצוע תחקירים ביטחוניים וביצוע   •
ביחידות השטח, תכנון פתרונות אבטחת  בקרות 
דרישות  שילוב  כולל  שונים,  לפרויקטים  מידע 
אבטחת מידע במפרט מפורט ומורכב עבור המכרז 
של א-3 )פרויקט לפיתוח והצטיידות בכלים לאכיפה 
אוטומטית של תקנות התעבורה(, בדיקות מענים 
תחנות  לאבטחת  המכרז  במסגרת  ומבחני שטח 

להבטיח  במטרה  נוספות,  רבות  ופעולות  קצה, 
והמערכות  את עמידת תהליכי העבודה במנ"ט 

המפותחות על-ידו בדרישות אבטחת המידע.

תקשורת וקשר רדיו
נמשכה מגמת שיפור הכיסוי, תוך הכנסה לשימוש   •
ופנימי  חיצוני   )BDA( קשר  מגבר  של  לראשונה 
במבנה לרשת הרב-גל )רשת הקשר האל-חוטי של 
משטרת-ישראל(. המערכת תמכה בהצלחה במגוון 
ובתרגילים של משטרת- הפעילויות המבצעיות 

ישראל.
הושלמה הסבת מכשירי הקשר ביחידות המיוחדות   •

למכשירים דיגיטאליים חדשים.
פרוייקט קשר הרדיו הדיגיטלי - החלפת מערכת   •
המבוססת  מודרנית,  במערכת  הקיימת  הקשר 
מרכזי  אתגר  הינה  מתקדמות,  טכנולוגיות  על 
של מנ"ט ושל הגורמים התומכים במטה הארצי. 
היעדים אשר הוצבו, על מנת לקדם את החלפתה 

של המערכת, בוצעו כולם, ביניהם:
הטכנולוגי  בנושא  היעוץ  עבודות  השלמת   •

ובנושא הכלכלי, והצגתן לפיקוד המשטרה.
הכנת דרישה מבצעית מתכללת.  •

.RFI הכנת מסמך  •
גיבוש החלטת מפכ"ל להמשך תהליך.  •

הכנת גרסה מס' 1 לפנייה אל ועדת המכרזים.  •
נפרס  מערך  וקישור  המיקרוגל  תמסורת  ענן   •

לרשת "טלי"
יושמה טבעת מיקרו - גל רחבת סרט ראשונה   •
בטכנולוגיית S.D.H במחוז ירושלים, וכן נמשכה 

מגמת שדרוג העורקים האנלוגיים.
נעשה שימוש בתמסורת המיקרו-גל, על מנת   •
לקשר באמצעות עורקי WIMAX חפ"ק נייד אל 

רשת טלי. 
מדוגמות  ניידות  טלי  ערכות  למערך  נופקו  	•

לטובת חפק"ים טכנולוגיים.
- עם החזרה מהשדרוג,  נייד  שדרוג אתר קשר   •
נוהל  נכתב  וכן  מקיף,  וטיפול  ביקורת  בוצעו 

פריסה.
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פרויקטים לתקשוב  •
 ,R.O.I.P מערכות  להספקת  זוכה  נקבע   •
ההפעלה  בגמישות  שיפור  המאפשרות 
נפרסו  כן  הרב-גל.  מערכת  של  והשרידות 

ביחידות המיוחדות מערכות ניידות.
בוצע ניסוי מלא להעברת אפליקציות טלי ע"ג   •
עורק לוויני רחב סרט, כך שהיכולת וההיתכנות 

קיימים. 
בכלי-הטיס  מירס  מערכת  פריסת  הושלמה   •

המשטרתיים, כבסיס להעברת דיבור/ נתונים.
וקווית-  אלחוטית   - תקשורת  פתרונות  מתן   •
במבצעים ובתרגילים - הילולה במירון, תערוכה 
ביום העצמאות, מבצע נקודת מפנה, מבצע הרי 
אופיר, מבצע מצעד הגאווה, פסטיבל מתגייסים.

הקמת מערכות טלפוניה ומולטימדיה למוקד   •
)במוקד אמ"ן משולבים משרד  משולב באמ"ן 

המשפטים ורשות המיסים(.
טיפול במערכת טבעת SDH במוקדי 100 במחוז   •

ש"י, במחוז ירושלים ובמחוז דרום. 
ביצוע עבודות תשתית וטיפול באנטנות באתרי   •

משטרה שונים ברחבי הארץ.
בניית ערכות חוז"י חדישות והתקנתן.  •

מתן פתרונות תקשורת ייחודיים: תכנון מזוודה   •
סלולארית.

חוף,  בניית חפ"קים במרחב עמקים, במרחב   •
במחרב לכיש ובמלמ"ש.

שדרוג משל"טים.  •
שדרוג מעבדות קשר במרחבים.   •

אמצעים מיוחדים

פיתוח כלי-איסוף ללחימה בפשיעה
תחילת פיתוח של יכולת קדיחה שקטה.  •

להפללה  לילה  מצלמת  של  ייתכנות  בדיקת   •
בטכנולוגיית לייזר ממותג.

בחינה של מערכת וידאו לתחנה ואפיונה.  •
אוטומטית  פנים  זיהוי  בטכנולוגיית  ניסויים   •

במעבדת אלבום ובמצלמות הר הבית.

עפ"י  מווידאו,  חשודים  לזיהוי  הרעיון  בדיקת   •
פרמטרים אנטרופומטריים )מידות פיזיות(.

בחינת מערכות לראייה מאחורי קירות.  •
עצירת רכב

גלגלי  רישום פטנט על מחסום מכני, הנועל את   •
הרכב ואיפיון לקראת מימושו.

בחינת מחסומים חדשים, המשך פיתוח של מחסום   •
אלקטרוני בשיתוף משהב"ט/מפא"ת, וביצוע בדיקת 

ייתכנות.

גילוי סמים
לגילוי   X-RAY יכולות של מערכות שיקוף  בחינת   •

סמים בהסלקות ובתרחישים שונים.

הר הבית
הרחבת מערכת האבטחה האלקטרונית, ביצוע שלב ב'.   •

אכיפת תקנות תעבורה
בחדרי  וזולות  סמויות  הקלטה  מערכות  איתור   •

חקירות תאונות-דרכים.
איתור מערכות לאכיפת אי שמירת רווח.  •

איתור אמצעים לבדיקה לא פולשנית של שכרות   •
נהג.

הפרות סדר
בתחום הפרות הסדר, עיקר עיסוקה של מנ"ט/ מפא"ט 
הוא בפיתוח נשק פחות מקטלני, המיועד לפיזור המון 
ולנטרול מתפרעים. בוצעו בדיקות ראשוניות למדוכה 
CS, בוצעו ניסויים עם חומר מסריח  רב-קנית לירי גז 
)"בואש"( בפיזור אישי וממכת"ז, אופיינה מערכת נשק, 
הכוללת כדור ספוג 40 מ"מ לטווחים ארוכים )עד 80 מ'( 
לקראת יציאה למכרז פיתוח, נבחן תחליף לרימון הלם, 
ולהערכת סיכונים  בוצע מחקר להגדרת קריטריונים 

לפגיעה של אמצעים קינטיים בגוף האדם. 

אמצעים לשיפור יכולות השוטר
נבחן השימוש במצלמות אישיות לשוטר.  •

פותחו שלושה אבי טיפוס של כנה חשמלית לנשק   •
בניידת, ובוצע ניסוי מבצעי.
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לקראת   TAZER חשמלי  למכשיר  בדיקות  בוצעו   •
אישורו לפיילוט מבצעי.

נבחנו פתרונות לבעיית הבטיחות במחסומים.  •
החל פיתוח נגרר טכנולוגי למחסומי קו התפר.  •

בוצעה התקשרות עם גוף מפתח לקסדה אלחוטית.  •
ניהול האיכות

יעילותם של תהליכי העבודה  על מנת להבטיח את 
וכן תמיכה אפקטיבית ביעדי משטרת-ישראל, קיבל 
העבודה  תהליכי  את  להתאים  מחויבות  מנ"ט  עליו 
לסטנדרטים ניהוליים גבוהים. מערכות הניהול במנ"ט 
מותאמות לאמות מידה של איכות, כפי שמעידים תווי 

תקני הניהול הבינלאומיים בתחום ניהול האיכות, ניהול 
הבטיחות וניהול אבטחת המידע שנושא מנ"ט.

כחלק ממחויבות זאת, ביצע מנ"ט בשנת העבודה 2007 
את הצעדים הנדרשים להתאמתו לתקן ניהול אבטחת 
המידע הבינלאומי המתקדם ISO 27001 )שדרוג מתקן 

.)ISO 17799 - ניהול אבטחת המידע הקודם

מערך הייעוץ המשפטי למשטרה )יועמ"ש( מעניק ייעוץ 
ולמחוזות  לאגפי המטה  לפיקוד המשטרה,  משפטי 
בעניינים, הטעונים הכוונה משפטית עקרונית, כמו גם 

מענה ספציפי לשאלות נקודתיות המובאות לפתחו.

הבסיס  הסדרת  בסימן  בעיקרה,  עמדה,   2007 שנת 
המשפטי למערך הסיגינט, ועריכת שינויים משפטיים, 
סייע  הייעוץ המשפטי  בכוח-אדם.  לטיפול  הנוגעים 
להקמת מערך הסיגינט בהיבטים החוקיים הנדרשים, 
וביניהם בקידום חקיקת חוק נתוני תקשורת, שמהווה 

כלי פעולה חשוב בהפעלת המערך, ובהשלמתה.  
הייעוץ המשפטי נדרש ללוות, כגורם מרכזי, שינויים 
מבניים בנושאי כוח-אדם. כך, למשל, בחינת התשתית 
המשפטית ל"פיטורי צמצום", עקב העברת מערך הליווי 
והכליאה לשב"ס, שינוי ההסדרים הנוגעים לגיל פרישה 
מקסימלי, בחינת ההסדרים לפרישה מוקדמת, ובחינת 
משמעויות כניסתו לתוקף של חוק עובדי כוח-אדם. 
כל זאת, בנוסף לבחינה מתמדת של הבסיס המשפטי 
לביצוע פעולות משטרתית, ובחינת סבירות השימוש 

במסגרת  נערכת  זאת  פעילות  חוקיות.  בסמכויות 
דיוני מטות, צוותי עבודה, עיון במקרים שוטפים, ליווי 
פרויקטים משטרתיים, תגובות לעתירות לבג"ץ ולבתי-
ליווי עבודת  לפניות אזרחים,  דין מנהליים, תגובות 
ציבוריים אחרים  או  גורמים ממשלתיים  או  הכנסת 

בהתייחסותם למשטרה. 

מערך הייעוץ המשפטי מלווה התקשרויות משטרתיות 
בשלב המכרז, ופועל לקידום הסכמים, וניסוח המסמכים 
המשפטיים הכרוכים בהם. בנוסף, מטפל המערך גם 
לבג"ץ  ובעתירות  לבתי-משפט  המוגשות  בתביעות, 
ומשתתף  נגד משטרת-ישראל,  מנהליים  ולבתי-דין 
בצוותים בין יחידתיים ובין משרדיים ובוועדות שונות. 

בנוסף, מייצג המערך את המשטרה בהליכים לקראת 
הנוגעים  חוק  ותזכירי  חוק  טיוטות  בניסוח  חקיקה, 
ונהלי  למשטרה, משתתף בכתיבת פקודות המשטרה 
וכן  החוקיים,  להיבטים  דגש  שימת  תוך  המשטרה, 
בהליכים פנים-משטרתיים לשקילת צעדים מנהליים 

נגד שוטרים, וייעוץ כללי למפכ"ל בתחום זה.

ייעוץ משפטי )יועמ"ש(
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עתירות לבג"ץ ולבתי-דין מנהליים
במהלך השנה טופלו על-ידי הייעוץ המשפטי במטה 228 
עתירות, שהוגשו לבית-המשפט העליון ו-133 עתירות, 
שהוגשו לבתי-משפט מנהליים. חלק מהעתירות כוונו 
באופן ישיר כנגד פעילות המשטרה ואנשיה בתחומים 
שונים, כגון רישוי אסיפות ותהלוכות, סגירת מוסדות 
ובתי-עסק, פיטורי שוטרים או השעיית שוטרים. חלק 
כגורם  בפעילות המשטרה  העתירות עסק  אחר של 
ממליץ למשרד ממשלתי אחר, כגון איחוד משפחות, 

מתן מעמד למאוימים ורישוי נשק .

חקיקה וחקיקת משנה
נטל חלק בעשרות רבות של   מערך הייעוץ המשפטי 
דיונים שונים לקראת מהלכי חקיקה )חקיקה ראשית 
וחקיקת משנה(, הקשורים לפעילות המשטרה. דיונים 
שרים  בוועדות  המשפטים,  במשרד  התקיימו  אלו 
בין-משרדיות  בוועדות  הכנסת,  בוועדות  לחקיקה, 
הושלמה  השנה  במהלך  שונות.  משרדיות  ובוועדות 
הסדרים  נקבעו  תקשורת.  נתוני  חוק  של  חקיקתו 
חדשים בחוק לנושא שוטרים בשכר, אלימות בספורט, 
מתן סמכויות שיטור למפקחים של רשויות מקומיות 
והחמרת הענישה לתוקפי קשישים. הייעוץ המשפטי 
לגיבוש  משתתף בהליכים, שאותם מקיימת הכנסת 

חוקה בישראל.

נהלים וליווי משפטי של תהליכים 
הייעוץ המשפטי נטל חלק בגיבוש נהלים משטרתיים, 
וליווה באופן צמוד הליכים, שהתרחשו במשך השנה.  
כך, למשל, ליווה הייעוץ המשפטי את ועדת החקירה 
לנושא אירועי פקיעין, את התכנית הרב-שנתית ואת 
קביעת  את  ליווה  בנוסף,  ההפעלה.  תפיסת  גיבוש 
ההוראות המיוחדות לפתיחה באש ושימוש באמצעים 
זיילר ואת  ועדת  יישום לקחי  ירושלים", את  ב"עוטף 
לליווי  בנוסף  זאת,  בחינת מערכת הקשר העתידית. 
העברת  בעקבות  צה"ל.  מול  העבודה  אמנת  גיבוש 
האחריות על בתי-המעצר ומערך הליווי לשב"ס, נדרש 
הייעוץ המשפטי לערוך הסדרי שיתוף פעולה בין שב"ס 

לבין מחוזות משטרת-ישראל, ולפעול להסדרת נושא 
פיטורי שוטרים עקב העברת המשימה לשב"ס.

הסכמים ומכרזים
הייעוץ המשפטי מסייע באופן שוטף בגיבוש  חוזים 
והסכמים, שהמשטרה צד להם, ובניסוחם, לרבות הליכי 
בנוסף,  לחוזה.  ומתן עם צדדים פוטנציאליים  משא 
פועל נציג קבוע של הייעוץ המשפטי בוועדת המכרזים 
של המשטרה. ראויים במיוחד לציון בשנת 2007 מכרזים 
מכרז  ספינות,  רכש  מכרז  הבאים:  בנושאים  וחוזים 
"לשכה חדשה", מכרז אמצעי אבטחה  ניהול  מערכת 
בהר-הבית, מכרז ההסעדה, רכישת בגדי מיגון למערך 
החבלה, הסכם לשדרוג מערכת ה"אפיס" והסכם שיתוף 

הפעולה עם חיל האוויר.

תביעות נזיקין
במהלך שנת 2006 נכנס לתוקף תיקון לחוק, המקנה 
חסינות דיונית לעובדי ציבור מפני תביעות אישיות. 
בעקבות הסדר זה, שנועד להיטיב את הטיפול בעובדי 
מדינה, שנתבעו בנזיקין )ושוטרים בפרט(, נדרש הייעוץ 
המשפטי להגביר את מעורבותו הפעילה  במתן ההגנה 

הדיונית לשוטרים. 
שהוגשו  נזיקין,  תביעות   399 טופלו   2007 במהלך 
לבתי-משפט ו-219 דרישות לפיצוי בשל נזקים שונים, 
שנגרמו על-ידי המשטרה ואנשיה. תביעות רבות עניינן 
שימוש שלא כדין בנשק, אם על-ידי שוטרים ואם על-
גורם ממליץ במתן  ידי אזרחים, שהמשטרה שימשה 

הנשק.
להוצאת  המשפטי  הייעוץ  פעל   2007 שנת  במהלך 
דו"ח מסכם, שמפרט את הטיפול המשטרתי בתביעות 
ולסוגי  2006, בחלוקה ליחידות  הנזיקין במהלך שנת 
תביעות, על מנת שניתן יהיה לפעול לצמצום התביעות, 

ולהקטנת נזקן הכלכלי.

אמצעי משמעת מנהליים
שעסקו  תיקים,  בכ-250  טיפלה  היועמ"ש  לשכת 
בבחינת הצעדים המנהליים, שהומלץ לנקוט בהם ביחס 
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הורשעו  ו/או  לדין  הועמדו  ו/או  שנחקרו  לשוטרים, 
בבית-משפט פלילי או בביד"מ. 

חוות דעת והשתתפות
בצוותים ובוועדות

ובע"פ,  ניתנו מאות חוות דעת, בכתב  במהלך השנה 
ליחידות המשטרה בכל הרמות ולגורמי חוץ, שנדרשו 
למענה בסוגיות שונות, הקשורות למשטרה. לדוגמא, 
הרחבת בדיקות פוליגרף לאנשי משטרה, שירות קבע 
קצר-מועד במשטרה, פרישה בהסכמה מהמשטרה ועוד. 
כמו כן, השתתפו אנשי הייעוץ המשפטי בצוותי עבודה 

ביניהם בוועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא  רבים, 
האזנות הסתר, בצוות לבחינת שינוי החלטות ממשלה 
לעניין הטיפול בנושא טירור בלתי קונבנציונאלי, בצוות 
ההפעלה,  תפיסת  בצוות  אור,  בוועדת  שירות,  תום 

בצוות מיקור חוץ מז"פ ומיקור חוץ של המוקדים.

סיוע משפטי
לשכת היועמ"ש טיפלה ב-171 בקשות לסיוע משפטי 
של שוטרים, אשר הובאו לדין במסגרת מילוי תפקידיהם. 
כמו כן, טופלו עשרות בקשות לסיוע משפטי של שוטרים, 

שהובאו לדין בגין מעורבותם בתאונות-דרכים. 

בית-הדין למשמעת )ביד"מ( 

על- כונן  משטרת-ישראל  של  למשמעת  בית-הדין 
לו  הוקנו  ופועל עפ"י הסמכויות, אשר  ידי המפכ"ל, 
בחוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים 
והוראות שונות( התשס"ו-2006 )להלן: "החוק"(. מקום 

מושבו של בית- הדין במטה הארצי בירושלים.

ביה"ד מוסמך לדון בכל עבירות המשמעת, המנויות 
בתוספת לחוק, שהינן עבירות, הפוגעות בסדר הטוב 
ובמשמעת של הארגון. סמכותו חלה על כלל שוטרי 
חובה, שח"מ  שוטרי  )לרבות  ומג"ב  משטרת-ישראל 
ומילואים(, בעת שירותם, וככלל אף על מי שחדלו להיות 

שוטרים תוך 180 יום ממועד שחרורם מהשירות.

נשיאת ביה"ד ממנה את מותבי בית-הדין. בכל מותב  
ממונה חבר בית-הדין, שהוא קצין משטרה בכיר ועו"ד, 
המשמש כאב בית-הדין, ולצדו ממונים שני שופטים, 

קציני משטרה בכירים, מהם שופט אחד משפטן.
בתיקים, שעניינם שימוש בכוח ו/או חיפוש ומעצר שלא 
כדין, כולל מותב ביה"ד נציג ציבור, עורך-דין, המתמנה 
מתוך רשימת עורכי-דין, שהביעו את רצונם לכך, ואושרו 

ע"י שר המשפטים וע"י השר לבטחון הפנים.
בחוק נקבע, כי נשיא בית-הדין למשמעת יכול להורות 

אף על קיום דיון בפני שופט אחד, המוסמך לדון בכל 
סוגי עבירות המשמעת.

אנשי  של  דינם  את  להכריע  בית-הדין  של  תפקידו 
המשטרה, המובאים בפניו לדין בגין עבירות משמעת, 

לקבוע את אשמתם או את חפותם, ולגזור את דינם.
תכלית נוספת של בית-הדין היא לעמוד על ליקויים 

הנחשפים בפניו, ולהביאם לידיעת המפקדים. 

ההתנהגות  נורמות  את  היתר,  בין  קובע,  בית-הדין 
ובכך תורם לפעילותה  הראויות של אנשי המשטרה, 
והנורמות  ולעיצוב התפיסות  התקינה של המערכת, 

האתיות והמשמעתיות של המשטרה.

במהלך שנת 2007  המשיך בית-הדין בפעילותו הנמרצת 
לקיצור משך ההליכים המשמעתיים המתנהלים בפניו, 
דיונים  וקביעת  ע"י הגדלת מספר הרכבי השופטים, 
הטיפול  הסתיים  השנה  במהלך  ובסמיכות.  ברצף 
בתיקים שנפתחו בשנים קודמות, ומשמעות הדבר היא, 

כי לא קיים פיגור בטיפול בתיקים. 

אישום,  כתבי   136 לבית-הדין  הוגשו   2007 בשנת 
והתקיימו 314 ישיבות בית-דין.



יחידות כפופות למפכ"ל / לסמפכ"ל

132

תכנית העבודה של היחידה הארצית לביקורת בשנת 
יעדי המשטרה  2007 עסקה בנושאים, התואמים את 

ואת מדיניות הפיקוד.
מטרת הביקורות היא לשפר את תהליכי העבודה, ולתקן 
למשטרה  לסייע  ובכך  הביקורות,  בעקבות  ליקויים 
להשיג את יעדיה, ולהבטיח מניעת סטייה מהנושאים 

המרכזיים.
הביקורות היחידתיות וביקורות הפתע בוצעו בשילוב 

אגפי המטה הארצי בריכוז יב"ק.
הביקורות הנושאיות והביקורות המיוחדות נערכו על-

ידי יב"ק.

במהלך שנת 2007 נערכו מפגשי עבודה לפורום קציני 
הביקורת באגפים ובמחוזות, ובמהלכם התקיימו דיונים 

בנושאים מקצועיים.
בשנת 2007 התקיים קורס לקציני ביקורת בהיקף של 

היחידה הארצית לביקורת )יב"ק(

תשעים שעות. הקורס התקיים באוניברסיטת בר-אילן, 
בהשתתפות שלושים קצינים.

הביקורות של  בתחום  גם  פועלת  לביקורת  היחידה 
המשרד  מבקר  המדינה,  כמבקר  חיצוניים,  גורמים 
לבטחון הפנים והסניגוריה הציבורית. היב"ק מרכז את 
עבודת המטה להתייחסות משטרת-ישראל לדו"חות 

ביקורת של גורמים חיצוניים.

היקף הפעילות
ובקרות,  ביקורות   108 ב-  יב"ק  טיפל   2007 בשנת 
ביקורת  גורמי  והיתר של  יב"ק  ביקורות של   31 מהן 
לביקורת  היחידה הארצית  בנוסף, טיפלה  חיצוניים. 
בדו"ח הביקורת של מבקר המדינה בנושא היערכות 
העורף במלחמת לבנון השנייה. הטיפול בדו"ח המקיף 
והמורכב, חייב את מעורבותם של המפכ"ל ושל השר 

לבטחון הפנים, עקב רגישותו וחשיבותו.

פעילותה של מחלקת הבטיחות בשנת 2007 התמקדה 
בשיפורי בטיחות ביחידות, ובהטמעת הבטיחות בקרב 

השוטרים והפיקוד הזוטר.

לשם חיזוק הגברת המודעות לבטיחות, הירצו קציני 
שוטרים  בפני  בטיחות  בנושאי  ביחידות  הבטיחות 
המחוזיים,  בבתי-הספר  שנערך  היחידות",  ב"אימון 
ניהול סיכוני בטיחות בבתי-הספר  בנושא  וכן הירצו 
ימי  וביחידות במסגרת  המשטרתיים, בקורס מתקדם 

עיון וכינוסי בטיחות. 

תחרות בטיחות ארצית
השנה נערכה בפעם הראשונה תחרות בטיחות ארצית 
לכלל יחידות משטרת-ישראל, ונבחרו יחידות מצטיינות 

מחוזיות ויחידה מצטיינת ארצית.

מחלקת בטיחות 

ביקורים ובקרות
מתוכן,  ביחידות,  בטיחות  ביקורות  שלושים  בוצעו 

שתים-עשרה ביקורות יב"ק.
כולל  הפיקוד,  בפני  נחשפו  הביקורות  באמצעות 
תהליך  ביחידות  והוחל  בטיחות,  ליקויי  הסמפכ"ל, 

לתיקון מפגעים בטיחותיים.

הדרכות והכשרות
לקציני  קורסים  שלושה  קיימה  הבטיחות  מחלקת 
בטיחות, שבמהלכם הוכשרו 83 קצינים, המהווים את 

שלד המערך ביחידות השטח.
)נע"ת( בד"א, על  נערכו שני קורסים לנאמני בטיחות 
העוזר  הבטיחות,  מערך  פריסת  את  להשלים  מנת 
לקציני הבטיחות במגזרים ובנושאים השונים. במהלכם 

הוכשרו 55 שוטרים.
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הרצאות והכשרות נהיגה
הוכשרו כ-875 שוטרים בהכשרות נהיגה מעשיות לרכב 
וכ-855 נוספים ברכיבת קטנועים ואופנועים, כל זאת 
ב-92 הכשרות. כ-1,400 שוטרים, שלא נכללו בהכשרות 

מעשיות, זכו להשתתף בהרצאות נהיגה נכונה.

כינוסים וימי עיון
ייעודה של המחלקה בנושא תמיכה מקצועית והגברת 
לידי  לנושא בטיחות, בא  המודעות בקרב השוטרים 
מרחב  ברמת  ובכינוסים  יחידתיים  עיון  בימי  ביטוי 
וברמת מחוז. באירועים אלה שולבו מרצים חיצוניים, 
מומחים בבטיחות, אשר העשירו את השומעים בידע 
רב, המועיל לבטיחות בשגרת העבודה ובחיי היומיום. 
עיון  ימי   1,049 נערכו  היחידות,  של  היענותן  לאור 

וכינוסי בטיחות ביוזמת היחידות.

שיפורי בטיחות ביחידות
כל תקציב הבטיחות, שנועד לשיפור מפגעים ואמצעי 
בטיחות, הועבר במלואו ליחידות, על-פי סקרי סיכונים 
הוגנת  בחלוקה  עדיפות,  סדר  לפי  סיכונים,  וניהול 

למחוזות וליחידות.

שילוב הבטיחות בעמ"ט
לקראת מבצעי

מודל זה"ב לניהול סיכונים, שהותאם לצרכי פעילות 
משטרת-ישראל נקלט בשלב עבודת המטה המבצעית, 

ונכלל בפקודות מבצעיות ברמת המטא"ר וביחידות.

נוהל יישום הקרינה הבלתי מייננת
"יישום חוק  בהתאם להנחיית הסמפכ"ל, פורסם נוהל 
והועבר  במשטרת-ישראל,  מייננת"  הבלתי  הקרינה 
יישום החוק, הוכשר נאמן קרינה  ליחידות. במסגרת 
אינדיקציה  בדיקות  ונערכות  הבטיחות,  במחלקת 
מחלקת  ע"י  יזום,  ובאופן  דרישה  פי  על  ביחידות, 
הבטיחות. הוגברה המודעות בקרב השוטרים לאמצעים 
ולמיגון מפני הקרינה. הוזמנו בודקים מוסמכים לביצוע 

הבדיקות.

תורת הבטיחות
במהלך שנת 2007, פורסמה תורת הבטיחות של משטרת 
-ישראל, המשקפת את תפיסת הבטיחות, אשר תוביל 
את משטרת-ישראל לפעול ביתר תשומת לב לשמירה 
על בריאותם של השוטרים, העוסקים בפעילויות, שבהן 

קיים סיכון רב.

תוצאות
הירתמות הפיקוד לפעילות בטיחותית ביחידות נשאה 
פרי, ובתום שנת העבודה 2007 נרשמו תוצאות חיוביות 

כלהלן:

תאונות-דרכים  של  במספרן   2% של  ירידה   •
משטרתיות.

ירידה של 18.5% במספר דו"חות הפציעה שנרשמו.  •
בעקבות  מחלה  ימי  במספר  כ-37%  של  ירידה   •

תאונות.
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חקירות ומודיעין - פרשיות נבחרות

הונאה 
פרשיית "עמק המשקאות" - עוקץ פתיחת חברה   •
רבים  נצרת, פתיחת חשבונות  באזור  למשקאות 
מאוד במספר בנקים. רכישה של סחורות מכל הבא 
וללא כיסוי. מכירת הסחורה  ליד, בצקים דחויים 
במזומן ובחצי המחיר. כנגד ארבעה נאשמים הוגש 

כתב אישום. הם נעצרו עד תום ההליכים נגדם.  
 - גזבר בימ"ש השלום בצפת  דני סיני,  פרשיית   •
קיבל הפקדות מזומנים מאזרחים בתמורה לתשלום 
לחשבונותיו  שילשל  בית-משפט, שאותן  אגרות 
הפרטיים. גרף לכיסיו כ-400,000 שקל. נעצר עד 

תום ההליכים נגדו.   
פרשיית עו"ד אליאס פיראס - מונה מטעם הלשכה   •
לסיוע משפטי במחוז חיפה לתת סיוע לאזרחים. 
של  שיפוטיות  החלטות  זייף  תפקידו  במסגרת 
שופטים מביהמ"ש המחוזי בחיפה. הוגש נגדו כתב 
אישום בגין עבירות מרמה והפרת אמונים, קבלת 

דבר במרמה וזיוף בנסיבות מחמירות . 

מרחב גליל 
גופתו של שי מרלי   -  05.01.07  - רצח שי מרלי   •
נמצאה ע"י שוטרים, שהוזעקו אל דירתו בכרמיאל 
וכי בוצעו  והוצת,  נגנב  כי רכבו  ע"י אחיו. הוברר, 
רכישות באמצעות כרטיס האשראי שהיה ברשותו.
בחקירה אותרו שני חשודים ברצח, אחמד שחתות 
הליכים  תום  עד  הוארך  מעצרם  חמוד.  ואיהאב 

נגדם.

- לאחר   18.05.07  - ומכירתה  גניבת תחמושת   •
בסמוך  נעצרו  הימל"מ,  בשיתוף  סמויה  חקירה 
לפקיעין ג'אווד פלאח )נג"ד בקבע( ותאר מסלאמה, 
שב"ח שהתגורר בסכנין, במהלך עסקת מכירה של 
10,000 כדורי 5.56 מ"מ. מספר שעות לאחר מכן 
נעצר חשוד נוסף, יוסף מסלאמה, שב"ח שהתגורר 

בסכנין. 
להם.  במיוחס  החשודים  הודו  החקירה  במהלך   
כתב  ותאר  יוסף  כנגד  הוגשו   12.6.07 בתאריך 
והובלתו,  נשק, סחר בנשק  בגין החזקת  אישום 
קשירת קשר לפשע ושב"ח. השניים נעצרו עד תום 
ג'אווד הוגש כתב אישום  ההליכים כנגדם. כנגד 
תום  עד  נעצר  והוא  הצבאית,  הפרקליטות  ע"י 

ההליכים נגדו.  
הזמנת רצח עו"ד רמזי ספייה - במהלך מעצר של   •
ד"ר סלים ספייה, שנחשד בניסיונות פגיעה בעו"ד 

רמזי ספייה, הופעל מדובב.
ד"ר ספייה  ושחרורו של  סיום הפעילות  לאחר   
ניסה  ובמהלכו  בין השניים,  נוצר קשר  ממעצרו, 
ד"ר ספייה לשדל את המקור שיירצח את עו"ד 
דולר.   35,000 של  תשלום  תמורת  ספייה  רמזי 
בתאריך 20.8.07, לאחר פעילות סמויה של המקור, 
שכללה הקלטת השיחות ביניהם, נעצר ד"ר ספייה. 
בחקירתו הכחיש, כי שידל לרצח, וטען, כי ביקש 
כי בתו מייסא  ולדאוג,  מהמקור לארגן סולחה 

תשוב לביתה.
ד"ר ספייה כתב  כנגד  הוגש   29.08.07 בתאריך 
אישום בגין ניסיון לשידול לרצח, והוא נעצר עד 

מתן החלטה אחרת.

מחוז צפון הוא מחוז משולב - חלקו כפרי וחלקו עירוני. אוכלוסייתו מגוונת, ובמרחבים הכפריים, 
רוב האוכלוסייה נמנית עם המגזר הערבי. ההרכב הדמוגרפי מחייב, לפיכך, התאמת הפעילות 

המשטרתית לצרכים של הקבוצות השונות ושל הקהילות השונות ולמאפייניהן הייחודיים.

מחוז צפון
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מרחב עמקים 
זריקת רימון לעבר מלון כרמל - בתאריך 25.01.07   •
נזרק רימון רסס לעבר מלון כרמל בעפולה. כחשוד 
עפולה.  תושב  משה,  משה  נעצר  במעשה  עיקרי 
מעצרו הוארך מעת לעת. בני-משפחתו של משה, 
אמו אחיו ושתי אחיותיו, נעצרו כחשודים בשיבוש 
כן  שוחררו.  והאם  האחיות  האח,  חקירה.  הליכי 
וכן  אונגר  אסף  בית-המלון,  בעל  של  בנו  נעצרו 
הראל מוראד בשיבוש הליכי חקירה. הם שוחררו 

לאחר שמעצרם הוארך בבית-המשפט.
בתאריך 08.03.07 הוגשו כתב אישום ובקשות מעצר 

עד תום ההליכים נגד החשודים המרכזיים.
החשוד משה משה שוחרר ע"י בית-המשפט המחוזי 
בנצרת. המדינה ערערה על שחרורו, והוא נעצר, על-פי 

החלטת בית-המשפט העליון, עד תום ההליכים נגדו.

סחר באברים - במהלך חקירה, שעניינה סחר בבני-   •
והשתלתן  מכירתן  כליות,  הוצאת  למטרת  אדם 
בגופם של אחרים, הופעל בקרב החשודים סוכן 
נעצרו תשעה חשודים במקומות  משטרתי סמוי. 
נותרו  מרכזיים  חשודים  חמישה  בארץ.  שונים 

במעצר עד תום ההליכים נגדם.

מרחב חוף 
סחר בסמים - במהלך חודש אפריל טיפל מחלק    •
תשאול בחמישה-עשר תיקי סחר בסמים בעקבות 
פעילותו של סוכן סמוי. כנגד החשודים הוגשו כתבי 

אישום תוך כדי מעצרם.
יבוא סמים מחו"ל - במהלך חודש מאי טיפל מחלק   •
ובה כמיליון כדורי  תשאול חוף בתפיסת מכולה, 
אקסטזי וכן חומר מסוג M.D.M.A, המשמש להפקת 

מחוז משולב. פעילות גם במרחבים כפריים
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כדורי האקסטזי, בשווי של כמאה מיליון שקל. הוגש 
כתב אישום נגד שני חשודים תוך כדי מעצרם.

רצח וניסיון לרצח בוואדי נסנס - בתאריך 27.12.07   •
בחיפה.  ניסנס  בוואדי  לרצח  וניסיון  רצח  בוצעו 
שני החשודים נמלטו לשטחי הרשות הפלסטינית, 
ומאוחר יותר הסגירו את עצמם. הוגש נגדם כתב 

אישום תוך כדי מעצרם.

קהילה ומשמר אזרחי
לפריסה  רה-ארגון  תהליך  השנה  עבר  צפון  אק"מ 
מחודשת של המש"קים, תוך עבודה משולבת ומתואמת 
ולשוטר  המתנדבים  למפעיל  המש"ק  מפקד  בין 

השח"מ. 
במחוז הצפון פועלים 107 מש"קים, מתוכם 47 מש"קים 

במגזר הערבי.
מתנדבים,   13.950 במחוז  פעלו   2007 שנת  במהלך 

מתוכם 5,440 מתנדבי יח"מ, ו-8,510 מתנדבי אבטחה.

פעילויות עיקריות
בתחנת  מופעל  אלימות"  ללא  "עיר  פרויקט   •
חדרה,בתחנת טבריה,בתחנת נצרת עלית ובתחנת 

עכו.

מוסד פורום רמק"מים מחוזי, הנפגש אחת לחודש   •
לליבון בעיות.

 
עשרה מתנדבים יצאו לקורס קצינים מתנדבים.  •

 
תנועה. מתנדבי  הית"מ פעלו במבצעי  מתנדבי   •
המתמי"ד המשיכו לסייע לסיור, והשתתפו במבצע 

מירון ובמבצעים גדולים אחרים בתחומי המחוז.

מבצעים
מערך הליווי והכליאה - בתאריך 03.06.07 העביר   •
והכליאה לאחריות  מחוז צפון את מערך הליווי 
שב"ס, והועברו אליו בית-מעצר גליל )56 מיטות( 
ובית-מעצר עמקים )54 מיטות( וכן 169 תקני כוח 
אדם ו-15 כלי-רכב. כן נחתמה אמנה, שמסדירה 
ליווי  ביצוע  אופן  את  האחריות,  תחומי  את 
העצורים וכליאתם בשב"ס. תאי המעצר בתחנות 

המחוז הוגדרו כתאי שהייה לחקירה.
 

אבטחת מוסדות חינוך - בשנת 2007 אוחד מערך   •
מוס"ח עם מערך הסיור. ל-76 ניידות סיור, שפעלו 

בתחום המחוז, נוספו 30 ניידות מוס"ח.
 

יחידת יואב - במסגרת חיזוק "הקו הקדמי" פורקה   •
לתחנת  הועברו  היחידה  תקני   32 יואב.  יחידת 

עירון, לתחנת כרמיאל ולתחנת חדרה.
 

2007 התקבלו בתחום  - במהלך  הוצאה לפועל   •
מחוז צפון 108,195 פקודות הוצאה לפועל, מהן 
5% לעומת  )עלייה של  107,330 פקודות  בוצעו 

שנת 2006(.
 

צווי פינוי והריסה - בשנת 2007 התקבלו בתחום   •
המחוז 336 צווי הריסה, מתוכם בוצעו 82 צווים. 
כמו כן התקבלו 492 צווי פינוי, מתוכם בוצעו 89 

צווים.
מאוימים - במהלך שנת 2007 טופלו ע"י המחוז   •
מאה מאוימים, ביניהם 52 אנשי משטרה, 18 ראשי 

רשויות מקומיות, 7 שופטים ו-23 אחרים.
רמת  על-פי  אבטחה  סל  נקבע  מאוים  לכל 

המסוכנות, שנקבעת בעת הערכת מצב.

שיטור ימי בכינרת
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פרשיית הטמנת מטענים ע"י שוטרים - טופלו   •
בבתי  ואזרח.  שוטרים  חמישה  כמאוימים 
השוטרים הוצבו מאבטחים, ונקבעה להם רמת 

איום גבוהה.
מבצעים עיקריים  •

המקדימות  הבחירות  אבטחת   - בחירות   •
למפלגת העבודה ולליכוד וכן אבטחת הבחירות 

למועצות האזוריות.
בהר  הדרוזים  בין  סכסוך  בשל   - ירוק"  "הר   •
גדולים  נערך המחוז בכוחות  הכרמל למינהל 
הציבורי  הסדר  הסדרת  לצורך  זמן  ולאורך 

והשבת השקט.
יחידת  בשילוב  מבצע   - חדש"  "סדר  מבצע   •

אתג"ר לתפיסת חלקי רכב גנובים במוסכים. 
תחושת הביטחון - נערכו מבצעים רבים בנושא   •

הירי בכפרים. 
גדולים  בכוחות  נערך  המחוז   - מירון  מבצע   •

לאבטחת חגיגות ל"ג בעומר במירון.
- במסגרת הלחימה בתאונות- מבצעי תנועה   •
הדרכים נערכו מבצעי תנועה גדולים, ביניהם 

מבצע "מסלול לחיים".
מרכבות הפלדה - במהלך שנת 2007 התקיימו   •

שני מבצעים כנגד גנבי ברזל, בשילוב יאל"כ.
שלוש  נורו   2007 שנת  במהלך   - לבנון  גבול   •
שלומי  הישוב  לעבר  לבנון  מדרום  קטיושות 
ושתי קטיושות לעבר קריית-שמונה. נגרם נזק 

בלבד.
- במסגרת שיפור המוכנות  מוכנות מבצעית   •
מההיערכות  וכחלק  המחוז,  של  המבצעית 
המחוז  בתחום  התקיימו  למלחמה,  למוכנות 
מאות תרגילים בנושא פח"ע במתווים שונים, 

בשילוב גורמי הפיקוד וצה"ל.
2007 התקיים תרגיל  בתחילת   - תרגיל ארצי   •

ארצי "נקודת מפנה 1" - מוכנות למלחמה.
פקיעין - במהלך מבצע מעצרים בכפר פקיעין,   •
נפצעו  ובמהלכן  קשות,  סדר  הפרות  החלו 
עשרות שוטרים ואזרחים. למקום הגיעו כוחות 

משטרה רבים.

משאבי אנוש 
שנת העבודה 2007 עמדה בסימן שינויים ארגוניים   •

במחוז, לאור המדיניות של חיזוק "הקו הקדמי".
שנת העבודה החלה במבצע העברת מערך הליווי   •
וקצינים  שוטרים   38 עברו  ובמסגרתו  לשב"ס, 
גיוס,  מכסות   48 המחוז  קיבל  במקביל,  לשב"ס. 
ו-48 שוטרים מהמערך נקלטו בתפקידים ייעודיים 
תקנים   36 בוטלו  זה  במהלך  המחוז.  בתחנות 

מהתחנות ומיחידות המחוז.
יואב בוזרה, ותחנות כרמיאל, עירון וחדרה  יחידת   •

זכו בתוספת אזורי סיור.
לימ"רים  הועברו  ושוטריו  בוזר,  המחוזי  הימ"ר   •

המרחביים. 

פעילות משטרתית באתר החרמון
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שינויים ארגוניים
העברת מערך הכליאה לשב"ס - ניתן דגש מיוחד   •
לסיוע לשוטרים בשחרורם מהמשטרה ובקליטתם 

בשב"ס.
רה ארגון ימ"ר - בעקבות החלטת מפכ"ל לפעילות   •
בשני מדרגים, פורקו למ"ב שרון ולמ"ב שפלה, חוזק 
הימ"ר המחוזי, והוקמו צוותי תשאול בתחנת נתניה, 

בתחנת טייבה ובתחנת ראשל"צ. 
רה-ארגון אק"מ - הפעלת מש"קים חזקים בגזרות   •

אחריות מתואמות.
מג"ב בגזרה הכפרית - נבחנו משימות מג"ב בהתאם   •

ליכולותיו המבצעיות בגזרה הכפרית.
איוש מחסומי קו התפר - מחסומי קו התפר )לכיוון   •
מזרח( אוישו עשרים וארבע שעות ביממה בשוטרי 

המחוז ובלוחמי מג"ב.

הקמת מחלק רכב בימ"ר - המחלק מטפל בסוגיית   •
ומנחה  יח' אתג"ר,  יחד עם  גניבות הרכב במחוז 

מקצועית את פעילות המחסומים.
תקנים וירטואליים - בוטלו שמונים תקנים וירטואליים,   •

שסומנו במסגרת עמ"ט שהחל בשנת 2006.

חקירות
בשנת 2007 נפתחו 95,235 תיקים, המהווים 22%   •
ירידה של  מסך הפשיעה ברמה הארצית. נרשמה 

10.1% לעומת שנת 2006.
נרשמה ירידה של 15% בעבירות רכוש בתחומי המחוז.  •

נמוך, ביחס  אחוז הגילויים בעבירות הרכוש הוא   •
לאחוז זה ברמה הארצית )7.6%(.

נרשמה ירידה בחשיפת עבירות הסמים.  •
הוגשו 3,309 בקשות מעצר עד תום הליכים )25%   •

מסך הבקשות ברמה הארצית(.

מחוז מרכז משתרע על פני שטח של 1,258 קמ"ר מנחל אלכסנדר בצפון ועד צומת בני 
ראם בדרום. הגבול המזרחי הינו הקו הירוק, והגבול המערבי - מחוז תל-אביב ושתי רצועות 
חוף )נתניה בצפון וראשל"צ בדרום(. בתחומי המחוז 1,523,000 תושבים, 230 יישובים ו-45 

רשויות. במחוז שלושה מרחבים, שלהם מאפיינים עירוניים ומאפיינים כפריים. 

מחוז מרכז

תרגיל "מנהרת האור" ברכבת מודיעין

ימ"ר מרכז. מלווים בהתדבות את עמותת "אתגרים"
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מבצעים
המחוז  נערך  שנה  כמידי   •
ולימי  לאירועים שונים, לחגים 
אזכור, תוך ביצוע עבודת מטה 
ניסן,  חגי   ,2 )מגה"ץ  מקיפה 
ולגבורה,  לשואה  הזיכרון  יום 
יום  צה"ל,  לחללי  הזיכרון  יום 
חגי  בעומר,  ל"ג  העצמאות, 
מדוד",  "צעד  רמאדן,  תשרי, 

סילבסטר(.
• היערכויות מיוחדות )"נקודת 
תגבור   - חומש  פינוי  מפנה", 
מחוז ש"י, הריסות "בית בכפר", 
"טוהר  תרגיל  הגאווה,  מצעד 
הרכבת",  "מנהרת  תרגיל  לב", 

"טחנת מים", "שמים בהירים"(.
- תרמיל  • מבצעים מיוחדים 
פגיון,  קוד  בראשל"צ,  נפץ 
דקירה  פורת,  במושב  דקירה 

בעיר מודיעין.

קהילה ומשמר אזרחי
יישום   - אק"מ  רה-ארגון   •
המחוז,  תחנות  בכל  התכנית 
והתאמת  צרכים  אפיון  תוך 

המש"קים.
מש"ק  בכל  יחידות  הקמת   •
בהתאם לצרכי השטח )אבטחת 
מוסדות חינוך, אבטחת תחבורה 
ונדליזם,  תנועה,  ציבורית, 

מקומות קדושים(.
- הפעלת המודל בעיר  "עיר ללא אלימות"  מודל   •

רמלה ובעיר נתניה.
הניידות  ובקרה על הפעלת  - פיקוח  ירוק"  "אור   •

עפ"י ההנחיות )שעות ותפוקות(.
- המשך שיתוף הפעולה ועריכת ימי עיון  מציל"ה   •

וכינוסים מקצועיים.

גדולה במספר תיקי עבירות שוד  ירידה  נרשמה   •
)דגש על חטיפות תיקים(.

)קניין  החשיפה  עבירות  במספר  עלייה  נרשמה   •
רוחני, החזקות סכין וסחר בבני- אדם(.

ובייצור  אמל"ח  עבירות  בתיקי  עלייה  נרשמה   •
מטענים מאולתרים - מרכז הפעילות במגזר הערבי.

מבט מהצד. מרחב נתב"ג
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חקירות
פרשיות נבחרות

פרשיית השופטת - הונאה ת"א - קשרים פסולים   •
בין שופטת לכונס נכסים, שמעל במיליוני שקלים.

עוקץ מוניות - מכירה של 150 מוניות משועבדות   •
ב-2.5 מיליון שקל.

- העברת בעלות על  נווה צדק   - עוקץ קרקעות   •
קרקע בשווי מיליוני שקלים ע"י זיוף הסכם מכר.

פדופילים - במהלך מבצע נעצרו 19 פדופילים עד   •
תום הליכים.

בנק לאומי - חדירה לחשבונות לקוחות ע"י החדרת   •
סוס טרויאני.

מעבדה לזיוף כסף - תפיסת מעבדה לזיוף מיליוני   •
שקלים ומאות אלפי דולרים.

"אינם נחים" - מרחב יפת"ח - פריצה לכלי-רכב.  •
סחיטת העוקץ הרוסי - מרחב איילון.  •

מחוז תל-אביב
מחוז תל-אביב הוא מחוז עירוני מובהק, הכולל רצף של עשרים ושתיים רשויות מקומיות. 
המחוז חולש על כל ערי גוש דן, ומשתרע מרשפון בצפון ועד הערים בת-ים וחולון בדרום. 
בשטחי המחוז מתרכזים משרדי הממשלה, שגרירויות, מרכזי תקשורת, מרכזים פיננסים, 
מרכזי עסקיים ומרכזי ספורט ובילוי. המחוז מתאפיין בסוגי פשיעה מגוונים, ובכלל אלה 
הונאות ועבירות "הצווארון הלבן", פשיעת רחוב, גניבות רכב, התפרצויות לדירות ועבירות, 

הפוגעות באיכות חיי התושבים.

שיטור ימי בחופי תל-אביב



www.police.gov.ilמשטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2007 � 

147

סחיטה הרב דהאן - מרחב דן.  •
פרשת "הפורץ המתמיד" - מרחב ירקון.  •

צ'יקו חבילות - ימ"ר ת"א.  •
פיצוח סוכן - "אבו זייד".  •

פיצוח סוכן - נעצרו שישה-עשר חשודים וחמישה   •
יעדים.

פיצוח סוכן משטרתי - אזור ירקון - בעזרתו הופללו   •
23 סוחרי סמים.

אבטחה וסדר ציבורי
אירועי ספורט מקומיים ואירועי ספורט ובינלאומיים.  •

אירועי חגים - ראש השנה ופסח.  •
הפגנות הסטודנטים.  •

עצרת "הביתה".  •
"שדרות זה אנחנו".  •

מצעד הגאווה.  •

מופעי קיץ.  •
פסטיבל הבירה.  •

צו פינוי כפר שלם.  •
"זוכרים יחד".  •
"טעם העיר".  •

אירועי יום הזיכרון.  •
אירועי טירור

בתחומי  המוני  פיגוע  כל  אירע  לא   2007 בשנת   •
המחוז.

הוכרזו שני אירועי "קוד פגיון".  •
נעצרו חמישה סייעני פח"ע.  •

20.2.07 - נעצרה חוליית פח"ע בבת-ים, ואותר מטען   •
חבלה בראשל"צ בפח אשפה.

22.9.07 - ברחוב פיג'וטו בת"א אותרה חגורת נפץ   •
ונוטרלה. נעצרו חשודים.

תל-אביב. מבט על
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הישגים
התפרצות לרכב - נרשמה ירידה מ-14,443 תיקים   •

ב-2006 ל-10,344 ב-2007 )ירידה של 28%(.
ירידה מ-792 תיקים ב-2006  - נרשמה  תיקי שוד   •

ל-546 ב-2007 )ירידה של 31%(.

תיקי  מ-108,000  ירידה  נרשמה   - חקירה  תיקי   •
חקירה ב-2006 ל-98,006 ב-2007 )ירידה של 9%(.

התפרצות לדירה - נרשמה ירידה מ-12,000 בשנת   •
2006 ל-10,000 ב-2007 )ירידה של 16.5%(.

ירידה  נרשמה   - ולמוסדות  לעסקים  התפרצות   •
מ-3,870 ב-2006 ל-2,856 ב-2007 )ירידה של 33%(.

גניבות  ירידה מ-8,636  - נרשמה  גניבות כלי-רכב   •
ב-2006 ל- 7,655 ב-2007 )ירידה של 11.4%(.

נסגרו 306 בתי-הימורים.  •
תנועה - צומצם מספרן של תאונות-הדרכים ברחבי   •
58 תאונות קטלניות  אירעו   2007 המחוז. בשנת 
לעומת 62 תאונות קטלניות בשנת 2006. וכן אירעו 
קשות  תאונות   266 )לעומת  קשות  תאונות   262

בשנת 2006(.
מ-9,547   - אישום  כתבי  בהגשת  עלייה  נרשמה   •

ב-2006 ל-10,531 ב-2007.

אירועי תגובה
- נרשמה עלייה מ-31,167 ב-2006  אירועי תנועה   •

ל-39,709 ב-2007 )עלייה של 27%(.
הוצל"פ - המחוז קיבל 290,000 פקודות הוצל"פ. כל   •

הפקודות בוצעו.

עצרת לזיכרו של יצחק רבין



www.police.gov.ilמשטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2007 � 

149

יחידת פרשים בתרגיל

)לא  הננטשות  בשיחות  ירידה  נרשמה   - מוקד   •
מטופלות(, רוב השיחות הנכנסות מטופלות - בשנת 

2006 ננטשו 20% מהשיחות, לעומת 15% ב-2007.

שינויים ארגוניים 
הוקמו מש"קים משולבים.  •

הוקם מערך טכנולוגיות.  •
הועבר מערך הכליאה המחוזי לשב"ס.  •

נפתחה נקודת בני-ברק.  •
הוקמה תחנת גבעתיים.  •

שונה המבנה של חוליות סוכנים.  •

בוצע רה-ארגון במרחב ירקון.  •
הוקמה תחנת ת"א צפון.  •

הוקמה תחנת לב ת"א.  •
נפתחה נקודת הכרמל.  •

בוטלו מאה תקנים וירטואליים.  •
חיזוק השטח

קו קדמי - כשישים שוטרים ממטה המחוז וממטא"ר   •
תיגברו את יחידות השטח.

של  משותפת  מעורבות   - מנהיגות"  "עושים   •
השוטרים ושל הקצינים בעשייה.
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מחוז ירושלים
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פח"ע
בשנת 2007 נמשכה מגמת הירידה באירועי פח"ע,   •

וירד מספר הנפגעים מהם )לא נהרג איש(.
 / במזרח ירושלים נחשפו ע"י שב"כ, בשיתוף ימ"ר   •
מת"מ, ארבע חוליות טירור, שתכננו סדרת פיגועים 

כנגד אתרים בירושלים.
והחזית  חמאס  חוליות  שתי  נעצרו   -  4.2.07  •

העממית בחשד להנחת מטעני חבלה.
20.6.07 - נעצר אזרח ירדני, שגויס לבצע פיגוע   •

בתחום ישראל.
4.11.07 - נתפסה חוליה של הג'יהאד האסלמי   •

במזרח ירושלים.
ארבעה  כנגד  אישום  כתב  הוגש   -  15.11.07  •
תושבי ג'באר מוכבר בגין רצח של תושב הכפר, 

שנחשד בעיניהם בשיתוף פעולה עם ישראל.
וכינוסים מטעם  ועדות הצדקה  סוכלו אירועי   •

החמא"ס בירושלים.

ימ"ר

פרשיות עיקריות
והתפרצויות לדירה  פוצחו שבע פרשיות שבל"ר   •

)שישים עצורים( 
פוענח רצח החלפן מבית חנינה.  •

ברקו  ליאורה  עורכת-הדין  נעצרה   -  15.11.07  •
בחשד להחדרת סמים לכלא עבור האסיר איציק 

בר מוחא. 

כ"חייל" של  ירושלמי, החשוד  נעצר   -  18.11.07  •
איציק בר מוחא , כשברשותו חצי ק"ג רעל חרקים 
גרמים של החומר  ובתוכה כמה  ואריזת שפתון, 

הרעיל.
10.1.07 - נחשפה רשת החשודה בזיוף מסמכים.   •

7.11.07 - נסחט בעל מפעל לתרופות.  •
פרשיות סמים

25.6.07 - נעצרו שמונה-עשר בגירים וקטינים בגין   •
סחר בסמים.

4.9.07 - נעצרו עשרים סוחרי סמים )יחידת הסוכנים   •
בסיוע לוחמי יחידת לביא(.

20.11.07 - נעצרו שלושה-עשר ערבים תושבי מזרח   •
ירושלים

)בשיתוף  7 עובדי מס הכנסה  נעצרו   -  15.11.07  •
מפלג הונאה(.

מפלג ההונאה

פרשיות עיקריות
3.7.07 - פשיטה על שתי מרפאות קופות-חולים   •
כי במקום  בראס אל עמוד, לאחר שעלו חשדות, 
לעסוק  רישיון  להם  שאין  רופאים  מועסקים 

ברפואה.
1.8.07 - נעצר חשוד, בן 24 מבית-שמש, בהונאת   •

כרטיסי אשראי באינטרנט.
- נעצר חשוד כבן 31 ב"עוקץ" כעשרים   30.10.07  •

מתושבי העיר.

מחוז ירושלים
)בית-שמש, הראל, שפט, שלם, עוז,  ותחנותיו  )ציון, מוריה, דוד(  ירושלים, מרחביו  מחוז 
גבעת זאב( נותנים מענה לבעיות פשיעה, סדר ציבורי וטירור ברחבי המחוז, מחזקים את 
ירושלים,  בה.  ולמבקרים  וסביבתה  ירושלים  לתושבי  השירות  לשיפור  ועושים  הקהילה, 
בשל היותה עיר בירה, שבה ממוקמים מוסדות השלטון ונמצאים בה מקומות קדושים לכל 

הדתות, מהווה מוקד למחאות ולהתכנסויות, שלעתים מתפתחות להפרות סדר. 
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מרחב מוריה 

פרשיות עיקריות
בחשד  קטינים  אחים  שני  נעצרו   -  13.02.07  •

לסחיטת כספים.
בחשד  שישים  כבני  בני-זוג  נעצרו   -  18.9.07  •

להתעללות בפעוטות בגן בביתם.

מרחב ציון

פרשיות עיקריות
15.1.07 - נעצר איש דת מוסלמי כבן 57 החשוד   •

במעשים מגונים.
1.2.07 - צעיר פלסטיני, כבן 23, ניסה לדקור את   •

מעסיקו לשעבר, לאחר שזה פיטר אותו.

מבט למזרח. סיכול פיגועי טירור
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14.02.07 - נעצר תלמיד ישיבה, החשוד בהתעללות   •
מינית באשתו ובבתו הקטנה.

20.3.07 - נעצר גבר כבן 50, החשוד בביצוע מעשים   •
מגונים.

- נעצר גבאי בית-כנסת, החשוד באינוס   20.8.07  •
ובמעשים מגונים

מרחב דוד

פרשיות עיקריות
ספטמבר  בחודשים   - אוקטובר   - ספטמבר   •
ירושלים, בסיוע כוחות  ואוקטובר נערכה משטרת 
פולחן  חופש  לאפשר  כדי  הארץ,  מכל  תגבור 

ובחג הרמדאן.  ולמוסלמים בחגי תשרי  ליהודים 
בשנת 2007 חלה עלייה במספר המבקרים היהודים 

והלא יהודים בהר הבית.

מבצעים
במהלך שנת 2007 טופלו ע"י ניידות המחוז 178,088   •

אירועי סיור.
במהלך השנה טיפלו שוטרי המחוז ב-824 אירועי   •

סדר גדולים וב-138 ביקורי אישים מחו"ל.
ימים התמודדו  - במשך שבעה-עשר  ישן"  "חדש   •
אלפים רבים של שוטרים בהפרות הסדר בעקבות 
הופעלה  יום  מדי  המוגרבים.  במעלה  העבודות 

פקודת "מעיין מתגבר".
מצעד הגאווה - כשמונה ימים לפני מצעד הגאווה   •
החלו הפרות סדר, ובמהלכן נרשמו אירועים קשים 
וכנגד שוטרים, ובכלל זה  של אלימות כנגד רכוש 
שימוש במטעני חבלה. אלפי שוטרים פעלו בשכונות 
החרדיות להשלטת הסדר. מצעד הגאווה, שהתקיים 

ב-21.6.07, עבר ללא אירועים חריגים. 
הורדת הגדרות במגרש הכדורגל באיצטדיון טדי   •
- בעקבות עבודת מטה, שנערכה בפיקוד משטרת 
ירושלים, הוחלט להוריד את הגדרות בכל היציעים, 
עד לגובה של מאה ועשרה ס"מ. מול כל גרם מדרגות 
היורד מהיציעים, יוצב שער, שכנפיו נפתחות כלפי 
וגובהו אף הוא מאה ועשרה ס"מ. לאורך  המגרש, 
הגדר יוצבו כיסאות, המיועדים לשוטרים ולסדרנים, 

שישבו כשפניהם לאוהדים לצורך פיקוח.

חקירות ומודיעין
ועלייה בעבירות הרכוש  בגילויים  ירידה  נרשמה   •

ובעבירות השוד.
נוהלו 27 צח"מים, שטיפלו באירועים מורכבים.  •

חלה עלייה בכמות הידיעות האיכותיות, שהביאו   •
ולעלייה  מודיעיניים  תיקים  בפתיחת  לעלייה 

במעצרים.
חלה עלייה של כ- 3% במספר העצורים .  •

חלה עלייה של כ- 10% בהגשת כתבי אישום.  •
לתום  עד  בתיקי מעצר   12% כ-  עלייה של  חלה   •

הליכים.

אבטחה של שלושת אלפים שוטרים. מצעד הגאווה
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תנועה
במהלך שנת 2007 נרשמה ירידה של 11% במספר   •
עם  העירוני.  בתחום  החמורות  תאונות-הדרכים 
נרשמה עלייה של הרוג אחד לעומת שנת  זאת, 

.2006

אכיפה מוגברת
הדו"חות  ברישום  כ-100%  של  עלייה  נרשמה   •

בעבירות כנגד הולכי רגל.

נרשמה עלייה של 50% באכיפת עבירות של נהיגה   •
בשכרות.

נרשמה עלייה של 166% בהשבתות רכב מנהלתיות   •
למשך שלושים יום.

מוכנות לחירום
ירושלים ערוך  כי מחוז  לומר,  ניתן   2007 בתום שנת 
ועם אירועי  להתמודדות מקצועית עם מצבי חירום 
ועם  והחירום  ההצלה  גורמי  בשיתוף  המוני,  אסון 

הרשויות המקומיות.

שמירה על הסדר הציבורי. תפילה המונית בכותל המערבי
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מחוז שומרון ויהודה
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פעילויות מרכזיות

פח"ע
ההתראות  השונים,  במתארים  הפח"ע  אירועי  לאור 
לביצוע פיגועים, והכוונות להברחת מפגעים ולפגיעה 

בישובים,  מוגברת  בט"ש  פעילות  בוצעה  במעברים, 
בריכוזי קהל ובצירים, המובילים לקו התפר. ניתן דגש 
לתגבור מערכי המחסומים ולהגברת הבידוק של נושאי 
תעודות זהות ומסיעי שב"ח. הוגברו הסיורים והפיקוח 

בצירים, בתחנות הסעה ובטרמפיאדות.

מחוז שומרון ויהודה )ש"י(
המחוז  בגזרת  שהתרחשו  מורכבים,  מאירועים  הושפעה   2007 בשנת  ש"י  מחוז  פעילות 
בפרט ובמדינה בכלל, ובמרכזם פינוי עמונה והחמרת המצב הבטחוני בגבול עזה. המחוז 
פעל רבות להידוק היחסים עם המנהיגות הרוחנית ועם המנהיגות הציבורית של ההתיישבות 

היהודית, וחוזקו יחסי העבודה עם המשטרה הפלסטינית.

פעילות בט"ש מוגברת
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סדר ציבורי

מחנה הימין
מחאות נגד פינוי מאחזים.  •

ניסיונות כניסת מתיישבים לישובים שפונו בצפון   •
השומרון.

נגד בניית המעברים בין  והפגנות  פעולות מחאה   •
מדינת-ישראל לתחומי יהודה ושומרון.

ידויי   - הבטחוני  המצב  כנגד  מתיישבים  מחאת   •
אבנים ובקת"בים בצירים.

ופגיעה  לפלסטינים  מתיישבים  בין  חיכוכים   •
ברכוש.

והרוגים  אזכרות, עצרות ותהלוכות לזכר נפגעים   •
מאירועי פח"ע.

בישוב  פלסטיניות  לחנויות  מתיישבים  פלישת   •
היהודי ולבית החום בחברון.

איוש מאחזים חדשים ביהודה ושומרון.  •

מחנה השמאל ופלסטינים
גדר  )בניית  מחאה  אירועי   - ההפרדה  גדר   •

ההפרדה(.
והזדהות של ארגוני שמאל עם  הפגנות מחאה   •

פלסטינים. 
הפגנות מחאה של פלסטינים ושל פעילי שמאל   •
בכביש 443 במחאה על איסור נסיעת פלסטינים 

בכביש.
מחאת ארגוני שמאל על בנייה בלתי חוקית ביהודה   •

ובשומרון.

פעילות במחסומים



160

מחוז שומרון ויהודה � ש"י

חקירות
על  בדגש  רכוש,  ועבירות  רכב  עבירות  אכיפת   •
A ,B בשיתוף צה"ל, לאיתור כלי-  פעילות בשטחי 
רכב גנובים, ושילוב פעילות חכמה ופעילות גלויה 
"כונס  למעצר גנבי רכב בצירים הראשיים )מבצע 

נכסים"(.
לחימה בפשיעה - מתן דגש על עבירות רכוש.  •

שיפור תחושת הביטחון - פעילות בט"ש מוגברת   •
בצירים, פעילויות למניעת עבירות רכוש ותאונות-

דרכים.
מבצע "מרכבות הפלדה" - מבצע לתפיסת מתכות   •

גנובות בשטחי הרשות הפלסטינית.
בשטחי  עבריינים  איתור   - זמני"  "מקלט  מבצע   •

הרשות הפלסטינית.

מבצעים מיוחדים
מבצע  בשוויכה,  במוסכים  ראשון"  "ביקור  מבצע 
שב"ח,  מסיעי  כנגד  עפר"  "דרך  מבצע  מלך",  "דרך 
גנובות,  מתכות  כנגד  הפלדה"  "מרכבות  מבצע 
לבחירות  היערכות  יום האדמה,   -"31 "מגהץ  מבצע 
העבודה  במפלגת  לפריימריס  החדשה,  להסתדרות 
ולמועצות  עילית  בית"ר  עיריית  ובליכוד,לראשות 
אזוריות בתחומי המחוז, היערכות לאירועי "פסטיבל 
האהבה" ול"פסטיבל ביאנקיני", מבצע במוקדי הבילוי, 
מבצע לשחרור אסירים פלסטינים, מבצע "מקלט זמני", 
מבצע "מסיק זיתים", מבצע "צעד מדוד 7" )יום השנה 
לאירועי אוקטובר 2000(, מבצע ארצי לצמצום תופעת 
לוועידת  היערכות  לשטחים,  מישראל  רכב  גניבות 
מבצע  המחוז(,  ברחבי  הסדר  )שמירת  אנאפוליס 

פעילות מבצעית. התאמה למציאות הבטחונית
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"שלושת המעגלים" )אכיפת הכנסת חומרים מסוכסנים 
A(, מבצע "כחול ירוק" בשיתוף צה"ל ללחימה  לשטחי 

בתופעות הפשיעה.

ימ"ר

פרשיות מרכזיות
נהג רכב, אב משפחה,  - חקירת  "נהיגה מונעת"   •
אשר דרדר את רכבו במכוון בסמוך לים המלח, רצח 

את שתי נשותיו ואת בתו ופצע בת נוספת.
"עוזי וזימרת" - חשיפת תהליך מכירת קליעי נשק   •
מושבתים, החזרתם לכדי שימוש בירי, ולאחר-מכן 

העברתם לגורמים עוינים. 
כסוכן, אשר  - הפעלת שוטר  "חומרים מלוחים"   •
ביצע מספר רכישות של חשיש. נעצרו בזמן עסקת 
סמים באזור עין-גדי סוחר הסמים ושותפו. נתפסו 

ארבעה ק"ג חשיש.

תנועה
ירידה של  נרשמה   2007 בתאונות-דרכים בשנת   •
5.7% במספר ההרוגים )33 הרוגים לעומת 35 בשנת 
בתאונות   6% של  ירידה  נרשמה  כן  כמו   .)2006
11.3% בנפגעים באורח קשה  ירידה של  הקשות, 
)134 נפגעים קשה לעומת 151 בשנת 2006(. לעומת 
הנפגעים  במספר   4.8% של  עלייה  נרשמה  זאת, 

באופן קל.
בוצעה פעילות איכותית, מכוונת וממוקדת, שנגזרה   •
מניתוח תאונות מעמיק, ומיישום מדיניות האכיפה 
החדשה )שבאה לידי ביטוי בהתמקדות בקטעי כביש 
נהיגה,  ובאכיפה בעבירות תוך כדי  מרובי תאונות 

הגורמות לתאונות- דרכים(.

רכב,  של  מנהלית  השבתה  לנושא  דגש  ניתן   •
)הושבתו 181  המעורב בעבירות תנועה חמורות 

כלי- רכב(. 
עם  הפעולה  שיתוף  משמעותי  באופן  הוגבר   •

המשטרה הצבאית, ובוצעו מבצעים משותפים.
בוצעו עשרות מבצעי תנועה, ביניהם מבצע מחוזי   •
ומבצע  "תכניות-רצף"  מבצע  בחיים",  "ובחרת 

"משב סתווי".

ממת"ש
תושבים  לכ-14,700  סיוע  ניתן   2007 במהלך   •
פלסטינים ) עלייה של % 13.19 לעומת שנת 2006(, 
טופלו 15,000 בקשות להסרות מניעה )עלייה של 
עורכי-דין,  13,200 בקשות של  15.78%(, טופלו 
יום  350 מפגשים עם המש"פ, לרבות  התקיימו 
עיון בנושא את"ן, נעצרו 241 דרושי חקירה, ניתן 
סיוע בגביית קנסות )3.7 מש"ח )ירידה של 11.74% 

לעומת שנת 2006(. 
חוזק הקשר עם המשטרה הפלסטינית, ואף החל   •
ימי עיון מקצועיים ומשותפים למשטרה  בקיום 
ארגון  בסיוע  ולמשטרת-ישראל,  הפלסטינית 

eucopps של האיחוד האירופי.

קהילה ומשמר אזרחי
נערכו קורסים והכשרות למתנדבים.   •

יחידות החילוץ ביצעו 52 פעולות חילוץ, במהלכן   •
חולצו 119 איש.

נערכו 36 ימי קהילה - משטרה. ראוי לציון האירוע   •
לילדי הישוב היהודי בחברון, אשר ביקרו בבסיס 
רצון  תוך  חברון,  מרחב  ביוזמת  מג"ב,  הדרכה 

לחיזוק הקשר עם הישוב היהודי.
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חלוקה לתתי-אזורים
כדי להתמודד עם הפשיעה בצורה הטובה ביותר, חולק 
מחוז דרום ל-54 תתי-אזורים. על כל תת-אזור מפקד 
קצין בדרגת רב-פקד, האחראי באופן אישי לתוצאות 
ופועל תוך שיתוף פעולה  הורדת הפשיעה בתחומו, 

הדוק עם הרשות המקומית
הוכנה תכנית עבודה משותפת עם אנשי עסקים בדרום, 
בטיפול בסחיטת  מיוחדת, המתמחה  יחידה  הוקמה 

דגש  והושם  הענישה,  מדיניות  הוחמרה  חסות,  דמי 
על הרחקתם של גורמי הפשיעה מהציבור, והכנסתם 

מאחורי סורג ובריח.

אות ראש הממשלה
בתאריך 1.11.07 זכה מחוז דרום באות ראש הממשלה, 
ניכר, שהביאה לשגשוג  הורדת הפשיעה בהיקף  על 

ולפריחה כלכלית לתושבי הדרום.

מחוז דרום
בשנת 2007 המשיך מחוז דרום בפעילות ענפה להורדת הפשיעה, לשיפור השירות לאזרח 
ולהגברת תחושת הביטחון, תוך התמודדות יומיומית עם ירי טילי קסאם, גראד ופצמ"רים 
ישובי עוטף עזה, אשקלון ושדרות. בתחומי מחוז דרום, החולש על שני שלישים  לעבר 
משטחה של מדינת-ישראל, ומשתרע מאשדוד ועד אילת - 42 רשויות מקומיות ומועצות 

אזוריות וכ-240 ישובים, מושבים וקיבוצים. למחוז 440 קילומטרים של גבולות.

ירי טילי קסאם. התמודדות יומיומית
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ירי טילי קסאם
בשנת 2007 המשיכו ליפול מטחי קסאמים על שדרות, 
יישובי עוטף עזה. אותרו 523 טילים,  על אשקלון ועל 

מתוכם 121 במרחב נגב ו-402 במרחב לכיש.

חקירות ומודיעין
יחידת "מגן" - לאור התגברות תופעת ההברחות בגבול 
מצרים ובגבול ירדן שבגזרת המחוז, ובמטרה לשפר את 
היכולת להתמודד עם התופעה במסגרת המבנה הקיים 
של ימ"ר נגב, הוקמה יחידת מודיעין חדשה במרחב נגב. 
היחידה פועלת כנגד מבריחי הסמים והאמל"ח לאורכם 
של 340 ק"מ של גבולות השלום עם ירדן ועם מצרים, 

ופעילותה כבר ניכרת בשטח.

יחידת בח"מ דרום - אוגדת בתוכה את יחידת הפרשים, 
היחידות  הכלבנים.  יחידת  ואת   2006 בינואר  שהוקמה 
אוחדו בספטמבר 2007, על מנת לשפר תהליכים של פיקוח 
ליחידות השטח. היחידה  ראוי  ולתת שירות  ושל בקרה, 

בפעילויותיה מגבירה את תחושת הביטחון של האזרחים.

יחידת מגן. יחידת מודיעין חדשה

נתוני פשיעה
פעילות המחוז להורדת הפשיעה התמקדות בארגוני 
פשיעה, בהפעלת סוכנים, בפיענוח מקרי רצח ופרשיות 

סכוכות.
חלה ירידה של 13.6% בעבירות הרכוש לעומת שנת   •

.2006
חלה ירידה של 15.5% בהתפרצויות לדירה.  •
חלה ירידה של 22.6% בהתפרצויות לעסק.   •

חלה ירידה של 9% בגניבות רכב.   •
חלה ירידה של 22.0% בהתפרצויות לרכב.  •

הרכוש  פשיעת  ירדה  האחרונות  השנים  בשלוש   •
בדרום הארץ בלמעלה מ-50%.

תביעות 
ביחידות   2007 בשנת  התקבלו  פ"א  תיקי   15,207

התביעה במחוז דרום.
ו-3,107 בקשות  10,535 כתבי אישום  מתוכם, הוגשו 

מעצר עד תום ההליכים.
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אג"מ מחוז דרום - בחודש אפריל 2007 נחנך המשל"ט 
את  בתוכו  מאחד  המשלט  דרום.  מחוז  של  החדש 
כלל מוקדי תחנות המחוז, מאילת ועד קריית מלאכי, 
יומנאי  ועוזר לפעילותו של  נותן מענה מהיר לפונים, 

התחנה.

אירועים מרכזיים
 17.01.07 - בתאריך  פיענוח רצח בחוף הפפאיה   •
בסמוך לשעה 15:30 ביקשו שני חשודים לשוחח עם 
ודים טרנופולסקי,אחד מעובדי המקום. לפתע שלף 
החשוד, גיא דיאשקין, יליד 1976, סכין מכיסו, וחתך 
אותו בצווארו. לאחר שהועבר לבית-החולים נקבע 

מותו. נגד החשוד הוגש כתב אישום בגין רצח.

פיגוע במרכז איזידור - בתאריך 29.01.07 בשעות   •
מגבול  שחדר  מתאבד,  מחבל  התפוצץ  הבוקר 
מצרים לאילת, בתוך מאפייה במרכז חנויות בשכונת 
וגרם למותם של שלושה עובדי המקום.  איזידור, 
הפיגוע גרם לשינוי מהותי בתפיסת הביטחון בעיר 

אילת.
מבצע "סוס פרא" - בתאריך 20.02.07 הופעל סוכן   •
משטרתי בקרב סוחרי סמים, והביא למעצרם של 
עשרים ואחד עבריינים, תושבי אשקלון, העוסקים 
פשיעה  לארגון  קשורים  חלקם,  בסמים.  בסחר 

הפועל באזור. 
רצח כפול בבונבון - בתאריך 2.2.07 לפנות בוקר נורו   •
ורוסלן קובאייב   למוות הנערים איתן איזמאילוב 

יחידת הפרשים של בח"מ דרום
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ונפצע קשה נער נוסף בשם אולג אוליגאייב, בעת 
ששהו בפיצוציית "בונבון" שברח' קק"ל בבאר שבע. 
זרוע התשאול של ימ"ר נגב עצרה את אדם איטל   
כחשוד בביצוע הרצח. לאחר מעצרו נתגלו ראיות 
חדשות, הקושרות את אדם איטל לרצח כפול נוסף, 
רועי תשובה. החשוד  ולרצח  ואבו עליון  רוס  אבו 

נעצר עד תום ההליכים בגין הרציחות הנוספות
7.08.07 עצרה היחידה  - בתאריך  סחיטה באיומים   •
המרכזית של מרחב לכיש שמונה חשודים, בגין ביצוע 
עבירות של חטיפת אדם לשם סחיטה, כליאת שווא, 
סחיטה בכוח וקשירת קשר לביצוע פשע. כנגד שישה 
מהם הוגש כתב אישום חמור בבית-המשפט המחוזי 

בבאר-שבע, וחלקם נידונו לעונשי מאסר כבדים.

סוכנים
2007 הופעלו בתחומי מרחבי המחוז עשרה  במהלך 
ושישה  עבריינים  ארבעה  )מתוכם  סמויים  סוכנים 
הסוכנים.  ע"י מפעילי  לתפקיד  שוטרים(, שהוכשרו 
סוחרי  ושניים  שלושים  הסוכנים  ע"י  הופללו  סה"כ 

סמים ועברייני רכוש.

נוער - פרויקטים ייחודיים 
בשנת 2007 היה מחוז דרום שותף יחד עם הרשויות 
המקומיות ושירות המבחן לנוער לשני פרויקטים )"חוויה" 
)אלימות,  עבריין  נוער  לשיקום  שנועדו  ו"מצילה"(, 
סמים(. הפרויקטים נועדו להוציא נערים בסיכון ממעגל 

הפשיעה ולהחזירם למעגל חיים נורמטיבי.

תפיסת כלי-נשק מוברחים בגבול עם מצרים
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משמר-הגבול � מג"ב

תהליכים ארגוניים 
תגבור המחוזות ללחימה בפשיעה

בט"ש  פלוגות  והסטת  משימתיות,  מסגרות  הקמת 
לסיוע למחוזות המשטרה.

"אביב"  )קבע קצר(  זמניות  מוסדו שתי מסגרות   •
ומרכז,  ולמחוז  תל-אביב  למחוז  לסיוע  ו"אייל" 

והוקמה "אופק" לסיוע למחוז צפון.
נוספות, על בסיס תקנים  אורגנו שלוש מסגרות   •
קיימים מכלל מג"ב - היחידות הוותיקות "אופיר" 
ו"איתן" והיחידה החדשה "סופה" לסיוע למחוז תל-

אביב ולמחוז מרכז.

למחוזות  לסיוע  לערים  הבט"ש  פלוגות  הוסטו   •
בלחימה בפשיעה - פלוגות ז' ומ"ד בצפון, פלוגות 

מ"ו ו-ל"ו בדרום ופלוגה ה' בירושלים.

רה-ארגון מג"ב ירושלים
ויחידות  גדודים  בסיס  על  אורגן  ירושלים  מג"ב   •
חטמ"ריות, בהתאמה למשימות שהוספו או השתנו 

במהלך השנים האחרונות.
מוסדה מפקדת "עוטף ירושלים" במסגרת החטמ"ר   •
כמפקדה מבצעית משימתית, שלה אחריות לבט"ש 

במכשול ובמעברים.

משמר-הגבול )מג"ב(
שנת 2007 עמדה בסימן הגברת הביטחון האישי בקרב הציבור. משמר-הגבול התמודד לצד 
המחוזות עם הלחימה בפשיעה בכלל ובמגזר הכפרי בפרט. לאור השינויים בפריסת כוחות 
הביטחון, התאים מג"ב את עצמו למשימות השונות, אשר הוטלו עליו בכל גזרות הפעילות.

מג"ב רמון. יחידה על הגבול
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ארגון מחדש של ימ"ס ירושלים
ירושלים אורגן מחדש תוך הגדלת סד"כ  ימ"ס   •
מערכים  וחיזוק  משמעותי,  באופן  הלחימה 

מסייעים.
הוקצו משאבים לתגבור האמצעים ביחידה.  •

ימ"ג כפרי
במהלך שנת 2007 אושרה באג"ת תכנית התאמת   •

הימ"ג הכפרי לייעודו.

שיתוף הפעולה עם צה"ל
אמנת העבודה בין משטרת-ישראל לצה"ל נחתמה   •

ב-15.11.07, ונכנסה לתוקפה ב-1.1.08.
מן  חלק  והוביל  לכתיבתה,  שותף  היה  מג"ב   •

הצוותים לסיכום פרקי האמנה.
מירב  את  להקיף  בניסיון  נוסח  העבודה  נוהל   •
הנושאים, הנוגעים להתנהלות תקינה של כוחות 
מג"ב תחת פיקוד צה"ל, ותיקון ליקויים שהועלו 

ע"י מבקר המדינה.

גזרת פד"מ- פריסה בערבה
לאחר נסיגת צה"ל מרצועת עזה, פד"מ ממשיך   •
ביצוע  תוך  בגזרתו,  כוחותיו מחדש  לארגן את 
למשימות  והתאמתן  היחידות,  באופי  שינויים 

המשתנות, בכלל זה כוח מג"ב רמון על יחידותיו.
בשנת 2007 הוחלט על העברת האחריות לגזרת   •
ירדן לכוח מג"ב רמון, לקראת סוף שנת העבודה 
לאורך  כוחותיו  את  לפרוס  רמון  מג"ב  החל 

הגזרה.

ארגון מחדש - מג"ב איו"ש
בעקבות החלטת צה"ל לארגן את כוחותיו מחדש   •
בגזרת מחוז מרכז, נערך גם הסד"כ הקיים בפלוגות 

לפי מודלים ומפתחות, שסוכמו ועוגנו ב"אמנה".
במהלך שנת 2007 נפרס סד"כ מג"ב איו"ש מחדש   •

עפ"י המשימות, ובהתאמה למודלים שנקבעו.
ופלוגותיו הופנו למשימות  משל"ט שקף פורק,   •

אחרות בגזרת פיקוד מרכז.

ארגון מחדש - ימ"ס איו"ש
היחידה אורגנה מחדש, תוך הגדלת מספר הפלוגות,   •

ומיסוד מערך הכשרה והדרכה.
תוגבר מערך התמיכה הלוגיסטית.  •

קיצוץ תקנים וירטואלים
במהלך שנת 2007 קוצצו 110 תקנים וירטואלים.  •

קוצץ 150 תקני חובה.  •
עם הירידה בסד"כ המתגייסים לצה"ל, נערך צה"ל   •

מחדש על בסיס סד"כ חובה נמוך מהקיים.
מג"ב, אשר מחצית מכוחותיו הינם לוחמי חובה,   •
שיאי   150 של  קיצוץ  בסיס  על  בהתאמה  נערך 

חובה.
2007 נערכה תכנית לקיצוץ הסד"כ באופן  בשנת   •
 יחסי ביחידות תחת פיקוד צה"ל ומשטרת-ישראל.

מג"ב בקהילה
בשנת 2007 נמשכה הפעילות החברתית ההתנדבותית 

של כל יחידות מג"ב למען הקהילה.

לוחמים בירוק
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לוח מס' 1
נתוני תשתית וביקוש לשירותי משטרה

אוכלוסייה שנה
)באלפים(

תקי חקירה

תיקיכלי-רכב 
סה"כ

תאונות

דרכיםכל השארחשיפה)באלפים(

20046,852,8002,022,00061,980457,971519,95118,079
20056,990,7002,107,00058,726436,997495,72317,591
20067,115,0002,176,00057,048420,783477,83117,499

20077,241,0002,264,00060,548382,360442,90816,476

לוח מס' 2
פירוט תיקים לפי עבירות נבחרות לאורך שנים*

התפרצות סה"כ תיקיםשנה
לעסק

התפרצות 
שימוש בסמיםסחר והחזקהמיןסל אלימותלדירה

19985192003344935830729283759694013330
19994946372748235764732134243839515524
200048552624493311897056241541008517296
200148948723095333657016239011053418503

200248464621907321656860638431095319096
200350600921180362466835836281088620244
200451995118809402507055641011108921094
20054957231735443438679843935993919735
20064778311543942102679793868935219400
20074429081267638169635843805879621171

* הספירה היא לפי כל העבירות בתיק.
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לוח מס' 3
מעצרים פליליים

שאר מרמהרכושסמיםגוף חייסדרמזה מעצריסה""כשנה 

עבירותהאדםאדםציבוריקטיניםמעצרים

200447,8505,10813,2528138,0574,43715,6581,3994,234
200551,2426,30315,9608318,3184,35816,4841,1232,182
200652,2935,43617,4947657,8254,25516,6651,0644,225

200756,5595,95620,6438687,8224,12016,6221,0505,434

לוח מס' 4
תיקי חקירה בעבירות אלימות

בשנת 2007 לעומת 2006*

אחוז שינוי20072006עבירה

10,09610,798-6.50%סה"כ תקיפה חמורה

מזה:
125182-31.32%רצח

349391-10.74%ניסיון לרצח
תקיפת שוטר בנסיבות 

מחמירות
8918445.57%

1,1931,341-11.04%תקיפת עובד ציבור
3,2924,110-19.90%סה"כ עבירות שוד

מזה:
1,0481,284-18.38%שוד

8851,079-17.98%שוד בנסיבות חמורות
3,868-1.63% 3,805 עבירות מין

137,299-4.44% 131,208 אלימות קלה

* הספירה היא לפי כל העבירות בתיק.
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לוח מס' 6
עבירות בין בני-זוג*

סה"כשנה

שאר עבירותאלימות גופנית

מזה: חבלה סה"כ
גופנית

מזה: 
 מזה: סה"כתקיפות

איומים
מזה: הפרת 

צווים
מזה: גרימת 

נזק

199722,10311,8871,13010,5539,7575,2042,244897
199823,58312,6551,10511,31610,4135,6622,525801
199923,69312,5551,19211,11910,6125,7212,589848
200022,94311,9541,13910,56210,4735,5622,592706
200122,16711,2441,1069,85410,4805,4062,619744
200221,00310,9501,1729,4709,3894,6182,484662
200320,40310,4361,1828,9159,1794,4292,464633
200420,76316,8221,2679,1599,7314,5942,841774
200520,18510,2841,4588,4899,8874,3683,190672
200619,7939,3281,4147,9148,3934,2553,476662

2007 18,806 8,8511,3307,2099,9554,0623,711623

לוח מס' 5
גניבות רכב וגניבות מתוך רכב

גניבות חלקי רכבגניבות מתוך רכבאחוז כלי רכבכלי-רכב מזה:גניבות רכבשנה

שנמצאושנמצאורכב פרטיסה"כ

200430,18818,0189,77832.4%62,9246,973
200534,70021,23110,04229.5%54,5096,366
200634,16721,1839,53028.5%44,7016,728
200732,08019,2488,33927.9%38,7105,979

לוח מס' 7
עברייני סמים לפי גיל ומין ודת

עבירה
דתמיןגילסה"כ 

מיעוטיםיהודיםנקבהזכר+12-1718-2122עבריינים

10,2848211,9747,4899,3429427,0323,252שימוש בסמים
סחר, ייצוא וייבוא 

סמים
2,1953334021,4602,0141811,434761

גידול, ייצור והפקת 
סמים

23515202002013418055

החזקת סם שלא 
לצריכה עצמית

4,7441626043,9784,3194253,0311,713

* הספירה היא לפי כל העבירות בתיק.
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכל 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

כלפי הסדר הציבורי

42,07617,14040.7%59812,57513,173איומים
261557.7%42125הכשלת עובד ציבור

10,7532,91127.1%1251,0351,160הסגות גבול
15640.0%02626הפרעות במהלך בחירות תקין

1056461.0%3291123התקהלות או התאגדות
54918533.7%10140150מטרד, רעש וחסימת דרך

1,10393284.5%61,4991,505משחקים אסורים והימורים
1207461.7%16364ספסרות בכרטיסי מופעים

741925.7%61319עבירות המיוחסות לדת
262388.5%01818עבירות המסכנות את בריאות הצבור

15,4418,99058.2%3254,5484,873עבירות הנוגעות לנחלת משפט
45427159.7%7285292עבירות הנוגעות לנישואין

17,0529,37455.0%1,1277,4348,561עבירות נגד הסדר הציבורי
15,53111,39773.4%1,41521,33822,753עבירות על חוק הכניסה לישראל

667203.0%02727עבירות על חוק עובדים זרים
5240.0%022עבירות שירות בטחון-ציוד

3133.3%011פגיעה בפרטיות
943196.3%302252קטטות והפרעות במוסדות
1,05147845.5%1568851,041קטטות והפרעות ברחובות

19713870.1%3144147שוחד 
6,1835,14583.2%4243,8314,255תקיפת והכשלת שוטר

66159690.2%142625767תקיפת שוטר בנסיבות חמורות
112,18657,81251.5%4,41154,62359,034סה"כ סדר ציבורי

עבירות ביטחון

736487.7%17071בגידה וריגול
25152.0%055הנפת דגל פלסטין

291448.3%11718הסתה 
64759291.5%33776809הסתננות

17211.8%213הקמת מחסום - ביטחון
40536189.1%142208350השלכת בקבוק תבערה - ביטחון

2,09482239.3%308201509ידוי אבנים
3133.3%055מסירת סודות רשמיים

261038.5%41418מרד והסתה למרד
5,1074,07679.8%4893,8984,387עבירות אחרות כלפי בטחון המדינה

לוח מס' 8
עבירות ועבריינים
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכל 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

1,9171,82895.4%2791,4741,753עבירות על חוקי חירום
10,5697,77573.6%1,2596,6697,928סה"כ ביטחון

כלפיי חיי אדם

5360.0%055איומי רצח והריגה
442965.9%15859גרימת מוות ברשלנות

6350.0%044גרימת מוות ברשלנות - תאונות-דרכים
131292.3%01010הריגה

22836.4%5712ידוי אבנים - לאומני
31226584.9%30255285ניסיון לרצח

1,48756137.7%209496705עבירות אחרות כלפי חיי אדם
1349671.6%14166180רצח

33100.0%3710רצח ע"י פעולת איבה
2,02698048.4%2621,0081,270סה"כ חיי אדם

כלפי גוף האדם

5240.0%000אחר - כלפי גוף אדם
32825.0%11718הבערת צמיגים
1379770.8%14113127הקמת מחסום

271763.0%81624השלכת בקבוק תבערה
3,3412,69480.6%3412,8723,213חבלה גופנית חמורה

33820761.2%8241249חטיפה, כפייה ומאסר שווא
2,50886134.3%61777838רשלנות פלילית

36,79618,27049.7%1,51319,70121,214תקיפה )למעט עובדי ציבור(
1,10981873.8%62695757תקיפת עובדי ציבור בתפקיד

44,29322,97451.9%2,00824,43226,440סה"כ גוף אדם

מין

90166874.1%70580650אינוס בכוח או באיומים
35523967.3%101138239אינוס ובעילה שלא כחוק

25413854.3%5115120הטרדה מינית
2,3071,18451.3%2038701,073מעשה מגונה בכוח

55829252.3%22210232מעשה מגונה בפומבי
19010957.4%88593מעשה מגונה שלא בכוח

6466.7%167עבירות בלתי טבעיות
4,5712,63457.6%4102,0042,414סה"כ מין

סמים

17,77613,84277.9%8219,46310,284שימוש בסמים מסוכנים
3,3012,88887.5%3331,8622,195סחר, יבוא ויצוא סמים

30820365.9%15220235גידול,ייצור והפקת סמים
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכל 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

5,1484,25082.6%1624,5824,744החזקת סמים שלא לצריכה עצמית

מוסר- שאר עבירות נגד המוסר

66100.0%033הבאת אדם למעשה סדום
77100.0%01212הבאת אדם לעיסוק בזנות
24919277.1%1456457נהול או החזקת בית-בושת

55100.0%235ניצול קטינים לזנות
10220.0%044סחר בבני-אדם לעיסוק בזנות

816985.2%02121סרסרות לזנות
691927.5%11718פרסום דברי תועבה

000.0%000פיתוי ושידול קטינים             
200.0%000שידול למעשה זנות               
000.0%000שידול לעסוק בזנות              

4250.0%101שוטטות למטרת זנות
26,96621,48579.7%1,33616,64317,979סה"כ עבירות מוסר+ סמים

רכוש

36,5802,2106.0%2838831,166גניבה מתוך רכב                
1053331.4%02424גניבה ע"י עובד צבור           

78340551.7%13496509גניבה ע"י עובדים וסוכנים      
30,8552,2187.2%6071,2771,884גניבה, שימוש ברכב ללא רשות       

53,3566,72612.6%6754,1894,864גניבות אחרות                  
1,38619514.1%18210228גניבות חקלאיות                
2,0931346.4%274572גניבת אופניים                 

5,9791,03117.2%991,1031,202גניבת חלקי רכב                
29,1944,26114.6%5583,4233,981גרימת נזק לרכוש בזדון         
1,13792381.2%60442502החזקת כלי פריצה               
5,3913,63367.4%2131,7191,932החזקת רכוש גנוב               

44100.0%011נמצא מזוין לביצוע פשע         
2,68665924.5%254564818הצתה                          

4375.0%044הצתה על רקע לאומני            
37,8022,7587.3%3111,7752,086התפרצות לבית דירה             

12,4991,65713.3%4681,1001,568התפרצות לבתי-עסק ומוסדות      
69511817.0%174360חטיפת ארנקים                  

1,6741086.5%44953כייסות                        
11610590.5%0156156מניעת גניבות כלי-רכב          

99563363.6%126485611סחיטה                         
26822584.0%29261290קבלת רכוש גנוב                

13430.8%022שאר עבירות הקשורות ברכוש      
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכל 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

1,01243743.2%167343510שוד                           
86639245.3%116433549שוד בנסיבות חמורות            

12650.0%134שוטטות למטרות גניבה           
52913225.0%293463תקיפה לשם גניבה               

226,03429,01012.8%4,07519,06423,139סה"כ עבירות רכוש

מרמה

2475421.9%15152זיוף כסף ובולים               
4,2391,33731.5%311,0031,034זיוף מסמכים והפצתם            

6,3131,39322.1%191,5501,569מרמה ועושק                    
1261713.5%01616משיכת שיק ללא כיסוי            

1,25570356.0%41728769שאר עבירות מרמה               
12,1803,50428.8%923,3483,440סה"כ מרמה

עבירות כלכליות- עבירות פיסקליות

452555.6%06060עבירות על פיקוח כלכלי          
9555.6%099עבירות פיסקליות               

3266.7%000שאר עבירות מרמה               
62543769.9%9438447עבירות קניין רוחני            

68246968.8%9510519סה"כ כלכליות 

עבירות מנהליות

351748.6%01818עבירות מנהליות אחרות          
4125.0%022חובות מוסדות ובעלי מקצוע

391846.2%02020סה"כ עבירות מנהליות

רישוי

874450.6%05151אחרים                         
18211060.4%09494מלאכות,תעשיות,עסקים           

31512539.7%0117117נשק,תחמושת וחומרי נפץ          
1756838.9%1135136עבירות נגד הסביבה             
23419181.6%63275338עבירות תעבורה                 

1624829.6%15354רדיו וטלוויזיה                 
1,15558650.7%65725790סה"כ רישוי

2,20352123.6%23441464סה"כ שאר עבירות                   

4350%01313סה"כ סעיפי הגדרה                   

442,908147,77133.4%13,950129,500143,450סה"כ עבירות
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לוח מס' 9
תאונות-דרכים לפי סיבת התאונה

אחוזקטלניותאחוזסה"כסיבת התאונה

2,14911.8%5413.1%סטיה מנטיב
1,7279.5%286.8%אי שמירת רווח

2,52413.9%225.4%אי ציות לרמזור

1,1926.6%6415.6%מהירות מופרזת
2,89015.9%163.9%אי ציות לתמרורים
1,5438.5%122.9%אי מתן זכות לרכב

9985.5%61.5%פנייה שלא כחוק
1,3017.2%4210.2%אי מתן זכות להולך רגל

7734.3%5814.1%התנהגות הולך רגל 
5423.0%204.9%שיכרות/סמים
2891.6%71.7%נסיעה לאחור
2,21212.2%8220.0%שאר הסיבות

18,140100.0%411100.0%סה"כ

לוח מס' 10
תאונות-דרכים לפי סוג התאונה וחומרתה

קלה קשהקטלניותסוג התאונה 

סה"כ אחוזסה"כ אחוזסה"כ אחוזסה"כ 

12834%62235%2,03114%2,781פגיעה בהולך רגל
6718%41023%7,46252%7,939התנגשות חזית אל צד
329%1207%1,80913%1,961התנגשות חזית באחור

123%714%8476%930התנגשות צד בצד
4211%1217%5154%678התנגשות חזית בחזית

00%20%50%7התנגשות ברכב שנעצר
21%201%1191%141התנגשות ברכב חונה

4612%1559%6705%871התנגשות בעצם דומם
51%322%1241%161ירידה מהכביש

308%1318%3442%505התהפכות
51%302%1991%234החלקה

10%161%370%54פגיעה בנוסע ברכב
31%121%250%40נפילה מרכב נע

00%00%140%14התנגשות אחור-חזית
00%00%30%3התנגשות אחור-צד

21%20%80%12התנגשות בבעל-חיים
00%121%1231%135אחר

375100%1756100%14,335100%16,466סה"כ תאונות
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לוח מס' 11
נפגעי תאונות-דרכים לפי סוגי נפגעים עיקריים וחומרת פגיעה

פצועים קלפצועים קשההרוגיםסה"כסוג הנפגע

ילד%ילדסה"כ%ילדילדסה"כ %ילדילדסה"כ%ילדילדסה"כ

3,09178025.2%1302216.9%63720131.6%2,32455724.0%הולך רגל 
14,95440.0%13610.7%58120.3%14,23710.0%נהג מכונית

12,6783,12524.6%1181311.0%54410018.4%12,0163,01225.1%נוסע במכונית
2,47440.2%3500.0%28331.1%2,15610.1%נהג אופנוע

207157.2%200.0%25312.0%180126.7%נוסע אופנוע
33812537.0%600.0%793240.5%2539336.8%רוכב אופניים

37924.3%3266.7%5120.0%29620.7%לא ידוע
33,7794,06212.0%430388.8%2,15434215.9%31,1953,68211.8%סה"כ
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