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נתיב ברור ומתוכנן

פעילות שנתי  בדו"ח   2008 גם את שנת העבודה  חותמת המשטרה  כמידי שנה, 
מפורט. 

תחומי העיסוק רחבי ההיקף והממדים של המשטרה נותבו בהתאם לתכנית רב-שנתית 
לשנים 2012-2008, והוחל לפעול על פיה במהלך השנה הנסקרת בדו"ח. החזון, אשר עמד 
בבסיס גיבוש התכנית הוא, כי פעילות המשטרה, בהתאם לנתיב ברור ומתוכנן ובהתאם 
לסדרי עדיפות לאומיים, תחזק את עוצמתה ואת יכולתה להתמודד טוב יותר עם אתגרי 

בטחון הפנים, העומדים בפני המדינה.

כיווני עשייה מרכזיים -  זו עמדו שלושה  במוקד העשייה של משטרת-ישראל בשנה 
העמקת המאבק בפשיעה, חיזוק תחנות המשטרה וצמצום תאונות-הדרכים. 

יחידות המשטרה השונות נמדדו ביחס ליעדים רב-שנתיים מאתגרים, ובתום השנה ניכרות 
ירידות משמעותיות בעבירות המיקוד, המשפיעות על הביטחון האישי של הציבור. נושא 

הסחר בסמים עמד אף הוא במוקד העשייה, והביא לעלייה חסרת תקדים בהיקף תיקי עבירות היבוא והסחר. 

יחידת להב 433 החלה את פעילותה בינואר 2008 במאבק בפשיעה החמורה, בפשיעה המאורגנת ובשחיתות הציבורית. 
המשטרה, ביחד עם גופי אכיפה אחרים, שינתה את תפיסתה בכל הנוגע למאבק בפשיעה החמורה. הוקמו מסגרות 
עבודה חדשות - מוקד מודיעין משולב וכוחות משימה ייעודיים, המהווים פריצת דרך במאבק זה. בד בבד, חוזקו ושופרו 

המערכים התומכים במאבק בפשיעה, ובעיקרם המערכים מודיעיניים. 

דגש נוסף לפעילות המשטרה ניתן בתחום שיפור המוכנות המבצעית של המשטרה, לרבות קיום תרגילים ארציים 
משמעותיים. היערכות המשטרה הועמדה במבחן אמת, לנוכח אירועי המחאה הרבים במהלך מבצע "עופרת יצוקה" 

ברצועת עזה. פעילות המשטרה היוותה נדבך חשוב בחיזוק יכולת העמידה של העורף. 

בתחום טיפוח המשאב האנושי התקיימה פעילות ענפה, אשר כללה, בין היתר, משא ומתן אינטנסיבי מול משרד 
האוצר להעלאת שכר השוטרים, קביעת מסלולי שירות במשטרה, שינוי שיטת המינוי והשיבוץ, אקדמזציה של הכשרות 

משטרתיות ועוד. 

השנה הנסקרת בדו"ח אופיינה בתנופת עשייה ובהישגים רבים, כל כולם פרי עבודה קשה של כלל השוטרים. כל שוטר 
ותרומתו שלו למניעת אלימות, למניעת גניבות, לחקר האמת, לשמירת הסדר הציבורי ולמניעת פגיעה באזרחים באשר הם. 
 לכל אחד הזכות לתרום לארגון, שלו השלכות כה משמעותיות על החוסן הפנימי של ישראל, ולהימנות עם שליחיו הנאמנים.
זוהי רוח המשטרה, ואנו נמשיך לפעול בכיוון זה גם בשנים הבאות, למען חיזוק המשטרה ולשיפור הביטחון האישי של 

התושבים. 

פעילות המשטרה מבוצעת בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות מקומיות ועם ארגונים רבים, השותפים למאמץ, ועל כך 
נתונה לכולם תודה והערכה רבה. 

רב-ניצב דודי כהן

המפקח הכללי
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ייעודה של משטרת-ישראל
ותחומי אחריותה

משטרת-ישראל פועלת על-פי הסמכויות שהוענקו לכל 

שוטר בפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א 1971 

ובחקיקות נוספות. במסגרת זו, מופקדת המשטרה על 

ביצוע התפקידים והמשימות בתחומים שלהלן:

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

חיפושים ופעולות הסברה להגברת 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 

לדרכים צדדיות, מעצר חשודים  הכוונת התנועה 

ועוד.

הסדרת השמירה בערים, במועצות המקומיות  	•
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.

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

והתנאים..

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,  	•
למיגונו ולנקיטת אמצעים, המקשים על ביצוע 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. 	•

הדרכת הציבור )ובמיוחד תלמידי בתי-הספר( 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  משטרת-ישראל. למטה הארצי 

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

המטה הארצי של משטרת-ישראל פועל באמצעות 

שבעה אגפים, ושמונה יחידות על-אגפיות.

אגף מבצעים )אג"מ(
לבין  בין המטה  על התיאום  אגף המבצעים אחראי 

ועל הפעלתם במשימות המשטרה  היחידות והכוחות 

ושמירת הסדר הציבורי, על מניעת  בתחום השיטור 

עבירות, על שמירה על בטחון הנפש והרכוש, על שמירה 

על בטחון הפנים ועל מניעת פיגועים..

באגף - חטיבת האבטחה, מחלקת סיור ושיטור, מחלקת 

מבצעים, מחלקת חבלה, היחידה האווירית, יחידת משא 

ומתן ומנהלת ההגירה.

האגף לחקירות ולמודיעין )אח"מ(
האגף אחראי על חיזוק יכולת ההתמודדות של המשטרה 

בתחומי הלחימה בפשיעה והסדר הציבורי ועל פיתוחה, 

וכן על קביעת סדר העדיפות הארגוני, לשם שמירת 

בטחון הנפש והרכוש, העלאת רמת הביטחון האישי של 

הציבור ושיפור איכות חיי התושבים במדינת-ישראל.

באגף לחקירות ולמודיעין מטה אח"מ, שלוש חטיבות 

)מודיעין, חקירות וזיהוי פלילי( ויחידה ארצית להב 433 

)המאגדת את היחידות הארציות יאח"ה, יאחב"ל, יאל"כ 

ואתג"ר יחד עם יחידה 33(.

מטה אח"מ כולל את ר' המטה, שתחת אחריותו מדור 

תקציבים ולוגיסטיקה, מדור מחשוב אמ"ש ומדור תו"ל 

והדרכה )האחראי על מרכז הכשרות אח"מ וכן חוליות 

אג"ת, ייעוץ לענייני חקיקה ופיקוח ובקרה.

לחטיבת המודיעין אחריות מקצועית להפעלת מערכי 

)איסוף, בילוש, מעקב טכני, האזנות סתר,  המודיעין 

ונושאי  וחילוט  הון  הלבנת  והערכה,  עיקוב, מחקר 

הטכנולוגיה המבצעית הטקטית, שבשימוש מערך 

האיסוף(.

חטיבת החקירות עוסקת בבניין הכוח בתחומי החקירות 

והנוער, בחקיקה, בחקיקת משנה ובהתוויית נהלי עבודה 

משטרת ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 � משטרת ישראל � דין וחשבון 
שנתי 2008 � משטרת ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 � משטרת 

משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008
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בתחומים אלו, בסיוע חקירתי לגורמי השטח, בהפעלת 

מערך נפגעי העבירות ובהפעלת בסיס המידע הפלילי. 

ואת  הנוער  מחלקת  את  כוללת  החקירות  חטיבת 

המדורים בתחומי החקירות, הסיוע החקירתי, נפגעי 

העבירות והמידע הפלילי. בחטיבת החקירות גם שתי 

יחידות מבצעיות - היחידה הארצית לחקירת סוהרים 

והיחידה הארצית לעבירות קניין רוחני. יחידה להב 433, 

ואת  יחידות החקירה הארציות  המאחדת את ארבע 

נועדה לשפר את אפקטיביות המשטרה   ,33 יחידה 

ובזו המאורגנת. היחידה  בטיפולה בפשיעה החמורה 

מטפלת בארגוני פשיעה ארציים ובתופעות הפשיעה 

החמורות ברמה הארצית.

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.

ראיות בשיטות  זיהוי פלילי עוסקת בהפקת  חטיבת 

מדעיות וטכנולוגיות בתיקי חקירה, ובהכנת חוות דעת 

מומחה עבור בתי-המשפט. בנוסף, עוסקת חטיבת 

יכולת  לקידום  מדעיים  כלים  בבניית  הפלילי  הזיהוי 

ולמתן  המשטרה להתמודדות עם מגמות הפשיעה, 

הכשרה מקצועית של אנשי המערך. בתחום אחריותה 

זיהוי פלילי )מז"פ(, מחלקת סיוע מרחבי  - מעבדות 

ומדור פסיכולוגיה התנהגותית.

אגף התנועה )את"ן(
אגף התנועה אחראי על מערך התנועה, על קביעת 

עליו.  ועל הפיקוח  על הנחייתו  המדיניות להפעלתו, 

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  	•
הקשורים למשטרת-ישראל )בתיאום עם המשרד 

לבטחון הפנים(.

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

הכנת תכנית עבודה שנתית ותכנית עבודה רב- 	•
וקביעת העדיפויות בהקצאת המשאבים  שנתית, 

למימוש התכניות.

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

ארגון כוח-אדם, רכב ואמצעים אחרים )כולל התקנים  	•
שלהם( והקצאתם.

מתן שירות לעיבוד נתונים אוטומטי ליחידות המשטרה  	•
ולגורמים מאושרים.

תחזוקת מערך הקשר. 	•
פיתוח טכנולוגי. 	•

כתיבת הוראות המשטרה ופקודות המטה-הארצי,  	•
עדכונן ופרסומן.

וארבע  וארגון(  באגף מחלקה אחת )מחלקת תקינה 

יחידות: היחידה לחקר ביצועים וסטטיסטיקה, היחידה 

והיחידה  לתכנון תקציבי  היחידה  לתכנון אסטרטגי, 

לפרסום פקודות המשטרה.

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

משטרת-ישראל � תחומי אחריות, תפקידים ומבנה ארגוני

משטרת ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 � משטרת ישראל � דין 
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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. 	•
תכנון הקורסים, ימי העיון וההשתלמויות ופיקוח  	•

עליהם.

במסגרות  לל  )כו השוטרים  הכשרת  ן  ו תכנ 	•
ובמסגרות להעמקת ההשכלה(  אוניברסיטאיות 

ופיקוח על הכשרתם זו.

אימון השוטרים בשימוש בנשק ובהקניית כושר  	•
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. 

יחידת קצין רפואה  כן, כפופים לראש אמ"ש  כמו 

ולתפקידם  לנושאי שכר  ראשי, עוזר ראש אמ"ש 

ורבנות משטרת-ישראל. במסגרת האגף  מיוחדים 

מופעלים המכללה לקצינים בכירים והמרכז ללימודי 

משטרה.

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

הבאים:

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

באגף שתי מחלקות: מחלקת מתנדבים והמחלקה 

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. 	•
ארגון שירותי הכלכלה, לרבות אספקת המזון ופיקוח  	•

על הכנתו ועל הגשתו.

ניהול צי הרכב המשטרתי ואחזקתו. 	•
תחזוקת מבני משטרת-ישראל, לרבות נקיטת  	•

אמצעי חיסכון ושיפור תשתיות.

ויחידה אחת: מחלקת אספקה,  באגף חמש מחלקות 

רכישות  בינוי, מחלקת  מחלקת תחבורה, מחלקת 

לתכנון  והיחידה  המטה  שירותי  מחלקת  ומכירות, 

לוגיסטי.

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

 - מערך דובר המשטרה - במערך שני מדורים  	•
מדור אסטרטגיה תקשורתית ומדור שיווק והסברה. 

בנוסף, נכללים במערך דובר אח"מ, דובר אג"מ, דובר 

לתקשורת בינלאומית ודובר חב"מ וכן יחידת תיעוד 

והפקה וביטאון "מראות המשטרה". .

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

מידע  יחידת  ואת  הציבור  לתלונות  היחידה  את 

ואינטרנט.

חשבות המשטרה - באחריותה - ניהול כל הפעולות  	•

משטרת ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 � משטרת ישראל � דין וחשבון 
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משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008

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



וביצוען במסגרת  הכספיות של משטרת-ישראל, 

התקציב המאושר.

או  ייצוג המשטרה בכל הסכם   - ייעוץ משפטי  	•
עניין משפטי, שבו המשטרה מהווה צד, מתן חוות 

דעת משפטית לגורמי המשטרה, וטיפול בתביעות, 

שהוגשו נגד המשטרה ונגד אנשי משטרה עקב מילוי 

תפקידם.

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

השונות.

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

בטיחות מבצעית ובטיחות בעבודה.

היחידה לביקורת - באחריותה לבחון את ביצוע  	•
היחידות  בעבודת  והנהלים  ההוראות, הפקודות 

במשטרת-ישראל.

בית-הדין למשמעת - באחריותו לשפוט אנשי  	•
משטרה בגין עבירות משמעת..

מחוזות המשטרה - המבנה הארגוני 
ותפקידים עיקריים

מחוזות  באמצעות שישה  פועלת  משטרת-ישראל 

טריטוריאליים: מחוז צפון, מחוז מרכז, מחוז תל-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.

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

בתחום מחוז ת"א - מרחב דן, מרחב ירקון, מרחב  	•

יפת"ח, מרחב איילון וחמש תחנות - תחנת מסובים, 

גלילות, תחנת לב ת"א, תחנת ת"א צפון  תחנת 

ותחנת שכונות.

בתחום מחוז דרום - מרחב נגב, מרחב לכיש ומרחב  	•
אילת.

בתחום מחוז ירושלים - מרחב ציון, מרחב דוד,  	•
מרחב מוריה ותחנת בית-שמש.

- מרחב חברון, מרחב שומרון,  בתחום מחוז ש"י  	•
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  ביצוע כל תפקידי הסיור  	•

השיפוט של התחנה.

משטרת-ישראל � תחומי אחריות, תפקידים ומבנה ארגוני

משטרת ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 � משטרת ישראל � דין 
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אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ 
� אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים 

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

מוסדות השלטון המקומי ברשויות המקומיות.

משמר-הגבול )מג"ב(
זרוע מבצעית-מקצועיות של  משמר-הגבול מהווה 

המשטרה לביצוע מטלותיה בלחימה בטירור, באירועי 

פח"ע מיוחדים, בטיפול בהפרות סדר ובפיזור הפגנות. 

לאבטחה  רב-תכליתי  כוח  משמש  משמר-הגבול 

ולשיטור ועתודה מרוכזת וניידת להתערבות מיידית ולסיוע 

ליחידות המשטרה בביצוע משימותיהן.

משמר-הגבול אחראי גם על המערך לביטחון השוטף 

על  עצמית,  להתגוננות  היישובים  ארגון מערך  ועל 

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(.

עומד מפקד משמר-הגבול,  בראש משמר-הגבול 

המסתייע בקציני מטה מקצועיים: קצין אמ"ש, רמ"ח 

ניהול, רמ"ח מבצעים ורמ"ח ישובים. משמר-הגבול פועל 

באמצעות שש מפקדות אזוריות.

בנוסף נכללים במשמר-הגבול:

משמר היישובים - מסגרת ארגונית לביצוע משימות 

האבטחה וביטחון בישובים במגזר הכפרי.

ימ"מ - יחידה מיוחדת ללוחמה בטירור, ולסיוע למשטרה 

בחילוץ בני-ערובה ובלוחמה בפשיעה החמורה.

בסיס הדרכה משמר-הגבול - הכשרת שוטרי משמר-

הגבול בנושאי משטרה, בנושאי בטחון הפנים, ביטחון 

שוטף, חבלה ועוד.

מפקדת "עוטף ירושלים" - פעילות למניעת פח"ע 

יהודה  חוקיים מאזור  בלתי  שוהים  כניסת  ולמניעת 

ישירות למפקד  לירושלים. המפקדה כפופה  ושומרון 

מג"ב ירושלים.

משטרת ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 � משטרת ישראל � דין וחשבון 
שנתי 2008 � משטרת ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 � משטרת 

משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008
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אגף המבצעים אחראי על בניין כוחה של משטרת-ישראל 

בתחום המוכנות המבצעית, כדי לתת מענה לאיומי הייחוס 

בנושאי בטחון פנים )הפרות סדר, טירור קונבנציונאלי ובלתי 

ורעידת אדמה( בעתות שגרה  קונבנציונאלי, אסון המוני 

ובמצבי חירום.

אגף מבצעים � אג"מ 
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 

אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ � 
אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ � 
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אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ 
� אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים 

אגף מבצעים � אג"מ 

מחלקת סיור ושיטור
אירועי תגובה

נתונים ממערכת מנה"ל - זמן תגובה, איחורים  	•
ומאודים 

הגעת ניידות בזמן לאירועים - בסיכום ארצי - 71%  	•
מהאירועים.

ניידות לאירועים - בסיכום ארצי -  איחור הגעת  	•
.25%

אירועים מאודים - בסיכום ארצי - 4%. 	•
אירועים מאודים - אי הגעת ניידת  	•

קיימת ירידה של 8.61% לעומת שנת 2007.

נרשמה עלייה באירועים "מאודים" במחוז ירושלים 

בראייה  ובמחוז ש"י. חל שיפור בשאר המחוזות 

ארצית.

נתוני קריאות במוקד 100
בשנת 2008 נרשמה ירידה בשיחות הננטשות של  	•

כ-2.24% לעומת שנת 2007.

ירידה בכמות השיחות הנכנסות בכלל  נרשמה  	•
המשל"טים למעט תל-אביב.

נושאי עיסוק מרכזיים
סיור 

אמצעים: טייזר, פנס אישי לסייר, רוס"ר M-16, חגור  	•
משודרג, אופנועים, מחסומים.

"שירת הסירנה". 	•
מודל תחנה אפקטיבית. 	•

אפיון מדים לסייר. 	•
עבודת מטה - "הסיור לאן"? 	•

כליאה

השלמת העברת מערך הכליאה לשב"ס.

שיטור ימי

נערכה עבודת מטה בנושא תפיסת הפעלת המערך  	•
ומבנה המערך.

נרכשה ספינה, שופצו כלי שיט. 	•

אגף מבצעים � אג"מ 

שיטור ימיפרשים
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משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008

אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ 
� אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים 

בעלי חיים 	•
נרכשו ליחידות 20 כלבים ו-6 סוסים. 	•

נרכשו 21 כלבים למג"ב. 	•
נמשך פרויקט "כפר מנוף". 	•

נערכה עבודת מטה להעתקת פרשים דרום. 	•

הוצאה לפועל

ירידה של 1.3% לעומת שנת  קליטת פקודות -  	•
.2007

1.7% לעומת שנת  ירידה של   - ביצוע פקודות  	•
.2007

פקודות בפיגור - עלייה של 234% לעומת שנת  	•
 .2007

 

בריחת עצורים/ מעוכבים

בשנת 2008 ברחו 23 עצורים/מעוכבים לעומת 24  	•
בשנת 2007.

שיטור ימי - נתוני פעילות 
חיפוש נעדרים - 107 בשנת 2008 לעומת 124  	•

בשנת 2007.

אירועים פליליים - 122 בשנת 2008 לעומת 118  	•
בשנת 2007.

229 בשנת  2008 לעומת  262 בשנת  הצלה -  	•
 .2007

אבטחת אירועים - 47 בשנת 2008 לעומת 109  	•
בשנת 2007.

עזרת המשטרה - 972 בשנת 2008 לעומת 924  	•
בשנת 2007.

פעילות מבצעית - כלבנים 
חשיש - 900 ק"ג. 	•
הירואין - 45 ק"ג. 	•

מריחואנה - 165 ק"ג. 	•
קוקאין - 83 ק"ג. 	•

אקסטאזי - 22 כדורים 	•
אקדחים - 46 מסוגים שונים. 	•

רובים - 9 מסוגים שונים. 	•
רימונים - 35 מסוגים שונים. 	•

תחמושת - אלפי כדורים מסוגים שונים. 	•
פצצות תאורה - 7. 	•

מרגמה - 1. 	•
מחסניות נשק - 170. 	•

מקלע מאג - 1. 	•
מטאדון - 26 בקבוקים. 	•

מטעני חבלה - 2. 	•
גופת אדם - 1. 	•

מחבל מסתתר - 1. 	•
סיוע במעצרי שב"ח בעוטף ירושלים. 	•

משקפות, טלסקופים וכוונות לנשק - 3. 	•

פרויקט "מנוף" )"מראות המשטרה" 226(
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אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ 
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אגף מבצעים � אג"מ 

פעילות מבצעית - פרשים
בט"ש וסיור עירוני - 3600 	•

הפס"ד - 2900 	•
סיור עירוני וחופי ים - 200. 	•

איתור נעדרים - 100 	•
ילק"מ - 200 	•

פעילויות ראויות לציון

נעדר  איתור קשיש  נערה מטביעה באשדוד,  הצלת 

בחוף נתניה, השתתפות פעילה בהפס"ד אירועי עכו, 

מעצרי שב"חים בפעילות שוטפת, סיוע קבוע ללחימה 

בפשיעה באזורי בילוי ובמועדונים בעיקר בסופי שבוע, 

סיוע בחיפושים אחר הילדה רוז פיזאם.

מחלקת מבצעים
ריכזה את עבודת המטה לקראת  מחלקת מבצעים 

ומבצעים מיוחדים, שבהם נדרשה היערכות  אירועים 

התראה/מבצע  פקודות  הופצו  מורכבת.  מבצעית 

ארציות, בוצעו הערכות מצב, הוקצו כוחות ואמצעים, 

בוצעו ביקורות והופקו הלקחים.

מבצעים מרכזיים 
ארה"ב  נשיא  ביקור   -  2  ,1 בהירים"  "שמיים  	•

בישראל.

אירועי שנות השישים למדינת-ישראל, ועידת  	•
הנשיאים.

מצעד הגאווה בירושלים. 	•
רוז  "שם הוורד" - מבצע חיפושים אחר הילדה  	•

פיזאם.

מבצע "עבותות ברזל" בדרום הארץ. 	•
רמדאן - סיוע למחוז ירושלים בהיערכות המבצעית  	•

לתפילות בהר הבית.

משטרת-ישראל  היערכות   -  "2008 "נרקיס  	•

לרשויות המקומיות  לאבטחה לקראת הבחירות 

ובמהלכן. 

אירועי הפרות סדר בעכו 	•
חגים - היערכות בחגי ישראל - חגי ניסן, חגי תשרי,  	•

יום הזיכרון, יום ירושלים, ל"ג בעומר.

תרגיל "ימים סוערים". 	•
מבצע "כאור היום" 	•

מחלקת חבלה 
אירועי חבלה על רקע פח"ע 2008-2007

רקטות - עלייה של 85% לעומת 2007. 	•
מט"ח - ירידה של 62% לעומת 2007. 	•
פצמ"ר- עלייה של 7% לעומת 2007. 	•

במהלך שנת 2008 טופלו 50 נפלים של רקטות, אשר 

נפלו באזורים פתוחים או שלא התפוצצו.

אירועי פח"ע בולטים 
4.2.08 דימונה - פיגוע התאבדות כפול - אישה  	•

נהרגה ו-9 נפצעו.

19.4.08 כרם שלום - שני רכבי תופת )ברד"מים(  	•
נוטרלו ושניים התפוצצו.

22.5.08 מעבר ארז- פיצוץ משאית תופת. 	•

"שמיים בהירים". ביקורו של נשיא ארה"ב בישראל
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אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים אג"מ 
� אגף מבצעים אג"מ � אגף מבצעים 

מגמות פח"ע
הודף APC - שילוש טווח הרקטות המאולתרות מ-9  	•

ק"מ ל- 18 ק"מ

רקטות תקניות ארוכות טווח - הגדלת טווח האיום  	•
מהרצועה ל- 40 ק"מ.

רקטות ארוכות טווח דור ג' - הגדלת טווח האיום  	•
מהרצועה ל- 70 ק"מ.

סיכול פיגועים מ "ציר ה-ח" - פרצה שתגרום להמשך  	•
התופעה.

כמויות חנ"מ גדולות - פיגועי תופת באמצעות כלי- 	•
רכב כנגד מעברי הגבול והישובים בעוטף עזה. 

"שימור הידע" וחוליות טירור רדומות באיו"ש - המשך  	•
ביצוע פיגועי התאבדות ומט"ח בעורף.

פיגועי חבלה פליליים 2008-2007
עלייה של 12% בשנת 2008 לעומת שנת 2007. 	•

20.3.08 - פיצוץ מט"ח שהוסלק במשלוח מנות  	•
באריאל )טירור יהודי(.

פרופ' שטרנהל  כנגד  פיצוץ מט"ח   -  25.9.08 	•
בירושלים - פרופ' שטורנהל נפצע.

אירועים מקבילים - בישוב עלי - 2.11.06, בבית ג'מאל  	•
)בית שמש( - 20.4.07, ברמות ירושלים - 15.5.07.

אירועי חבלה בולטים על רקע פלילי 
27.1.08 - נטרול מט"ח מאולתר בפרדס חנה. 	•

11.6.08 - פיצוץ מט"ח שהוצמד מתחת לרכב של  	•
עו"ד חכם - עו"ד חכם נהרג.

17.11.08 - פיצוץ מט"ח מתחת לרכבו של אלפרון. 	•
שישה אירועים פלילים, שבהם פותח DNA משרידי  	•

מטען חבלה ומממצאים אחרים בזירה.

אירועי תגובה 
בשנת 2008 היו 54,682 אירועים לעומת 54,636 בשנת 

.2007

פרויקטים טכנולוגיים
ציוד מיגון אישי לחבלן, התקנת  ושדרוג  המשך רכש 

מניפולטור, שדרוג אמצעי ל.א, רכש נק' תגובה לאירועי 

חומ"ס, הטמעה והפעלה של השונר.

הכשרות 
קורס חבלה, קורס חבלני רבידים, הכשרת צוותי "שונר" 

)בובקט(, הכשרת צוות הפעלה מניפולטור, הכשרות 

בתחום הרדיולוגי.

חטיבת אבטחה 
במחצית השנייה של שנת 2008 הוקמה חטיבת האבטחה 

3/08( באג"מ. המבנה הארגוני של חטיבת  )פק"א 

ושני  האבטחה, כמופיע בפק"א, כולל שתי מחלקות 

מדורים על מחלקתיים. לאחר שהוגדר היקף הפעילות של 

החטיבה, בוצעו שינויים ארגוניים פנימיים, כדי להתאים 

את המבנה הארגוני להיקף הפעילות. המחצית השנייה 

של שנת 2008 התמקדה בהקמת החטיבה, תוך ביצוע 

פעילות שוטפת אל מול מושאי האבטחה של החטיבה.

שנת 2008. חמישים נפלים של רקטות
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אגף מבצעים � אג"מ 

הקמת מדורים חדשים 
מדור תשתיות וחומ"ס - מרכז את פעילות ההנחיה,  	•
הפיקוח והבקרה והתיאום המבצעי אל מול מושאי 

ומתקני  האבטחה בתחום התשתיות הלאומיות 

חומ"ס רגישים.

מדור רישוי - מרכז את ההנחיה לאבטחה, לפיקוח  	•
ולבקרה ברישוי עסקים, רישוי נשק, אירועים המוניים 

ואירועי ספורט.

מדור מיגון וטכנולוגיות - מתכנן מיגון וטכנולוגיות  	•
לאבטחה במתקני משטרת-ישראל, מגבש מפרטים 

טכניים וטכנולוגיות למיגון, ומסייע מקצועית לקציני 

אבטחה ולמתקנים מונחים.

מדור הכשרה והסמכה - מרכז את פעילות ההדרכה  	•
להכשרת קציני אבטחה במשטרת-ישראל, קובע 

תכנים מקצועיים, ומפקח על מוסדות הכשרה בעלי 

תו תקן להכשרת מאבטחים ומנב"טים.

עבודות מטה עיקריות 
ורפורמה בחוק  רה-ארגון הרישוי בהיבט אבטחה  	•

הרישוי.

הנעת מודל דמות המנב"ט )בהיבטי ההכשרה והידע  	•
המקצועי(.

תפיסת ההפעלה של חטיבת האבטחה. 	•
מחשוב מערך האבטחה המשטרתי ומתן שירותים  	•

למנב"טים מונחים.

כתיבת תורת ההנחיה. 	•
גיבוש תפיסות הפעלה בנושאי ספורט, אישים  	•

מאוימים, מוסדות חינוך, רישוי ועוד.

עמ"ט בנושא אחריות באירוע מירון.  	•
עמ"ט למימוש חוק למניעת אלימות בספורט.  	•

גיבוש תפיסת האבטחה במוקדי בילוי.  	•
עמ"ט להעברת ביקורת גבולות ומערכת "רעות"  	•

למשרד הפנים. 

פעילויות מקצועיות ומבצעיות 
האבטחה  בתחום  כאוטוריטה  החטיבה  מיצוב  	•

במדינת-ישראל.

קציני  עם  וזה המבצעי  הידוק הקשר המקצועי  	•
אבטחה ברמת השטח )מחוזות, מרחבים ותחנות(, 

עם מנב"טים מונחים עפ"י חוק ועם גופים ומתקנים 

המונחים מרצון )פיתוח השותפויות(.

ניתוח פערים עיקריים בתחום האבטחה: מחשוב,  	•
פיתוח טכנולוגי, חלוקת אחריות בהנחיה ועוד.

ביצוע תרגילים משותפים עם מושאי אבטחה של  	•
החטיבה.

פעילות לאזרוח המעברים באיו"ש ובאזח"ע.  	•
הוצאת בקרי גבול לחו"ל במסגרת הגעת אוניות  	•

"קרוז" לישראל. 

תחילת פעילות בתחום המעברים הפנימיים, והפעלת  	•
פיילוט של מערכת"רעות" במעבר גלבוע. 

הכשרת מאבטחים, בודקים בטחוניים, חיילי צה"ל,  	•
גופים אזרחיים  מונחים ובקרי גבול במסגרת קורסים 

מקצועיים. 

עריכת כינוסים מקצועיים בתחום המעברים בשיתוף  	•
הגורמים המונחים. 

השתתפות בתרגילים ברמות השונות במעברים  	•
הבינלאומיים ובמעברים הפנימיים. 

תכנון וחירום 
מש"מים ארציים

"שמיים בוערים 6" )הפס"ד( - לקציני אג"מ. 	•
"מציאות או דמיון 7" )הפס"ד( - לספ"כ הארצי,  	•

למחוזות ולאגפים.

"סתו לבן 1" )טירור רדיולוגי( - מש"מ לאומי. 	•
"נקודת מפנה 2" )מלחמה( - לקציני אג"מ. 	•

	אט"ה - במשרד הבריאות. 	•
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תרגילים מרכזיים
"טלי" - הכנה ל"נקודת מפנה 2" - בשיתוף פיקוד  	•

העורף.

מוסדות חינוך ארצי - בשיתוף פיקוד העורף. 	•
"נקודת מפנה 2" - תרגיל עורף לאומי. 	•

"אבני אש 11" - תרגיל מפקדות מטכ"לי. 	•
"עתיד משותף 1" - בשיתוף פיקוד העורף והמשמר  	•

הלאומי האמריקאי )טב"ק ביולוגי וטב"ק רדיולוגי(.

"עניין של זמן" 14 - מוסדות חינוך- תרגיל ארצי. 	•
"ארגז כלים" - פח"ע מתגלגל - תרגיל ארצי. 	•

"אר"ן במנהרת רכבת" - אסון המוני במחוז מרכז. 	•
"טחנת מים" - פח"ע במחוז תל-אביב.  	•

"פח"ע מתגלגל" - מחוז ירושלים. 	•
"חטיפת שוטר" )פח"ע( - מחוז ירושלים.  	•

"לרקוד עם זאבים" - )טב"ק( מחוז ש"י תרגל את  	•
מחוז מרכז.

"להבה כתומה 3" - ביולוגי )משרד הבריאות( - תרגול  	•
מחוז צפון.

"ימים סוערים" - הפס"ד ארצי )בצאלים(. 	•

גיבוש לקחים ויישומם 
מול מבקר המדינה(,  )כולל  לבנון השנייה  מלחמת 

)הפם"ד(,   "7 דמיון  או  "מציאות   ,"2 "נקודת מפנה 

אירועי עכו )הפס"ד(, "לרקוד עם זאבים" )במחוז מרכז(, 

)לאור מבצע  היום"  "כאור  )צאלים(,  "ימים סוערים" 

"עופרת יצוקה"(, צוות יישום המלצות חטיפת השוטרת 

מאשדוד.

הכשרות
ואימונים - אימונים מחוזיים, הכשרות  הכשרות  	•

מפקדים, מוקדי 100.

תרגילים ומש"מים - תשעה תרגילים ומש"מים  	•
ארציים ומחוזיים.

קורסים והשתלמויות 
ימי עיון בנושא חומ"ס - בוצע ל-46 שוטרים. 	•

הרצאות בנושא מו"מ- בוצע ל-166 שוטרים. 	•
יום עיון בנושא רכיבה בטוחה באופנועים - בוצע ל-  	•

72 רוכבים.

קורס נאמני בטיחות - השתתפו 10 קצינים. 	•
רענון מדריכי לוט"ר - בוצע ל-4 מדריכים. 	•

קורס הכשרה בסיסית יס"מ - 4 שבועות בבה"ד  	•
מג"ב. במהלך 2008 בוצעו 2 מחזורים - הוכשרו 49 

שוטרים.

פרויקטים 
מדי יס"מ חדשים - סיום פרויקט בשיתוף מח"א/ ציוד  	•

לקבלת אישור הנפקה והערכות ניפוק ב-2009.

אפוד לחימה יס"מ - סיום פרויקט והקצאה ליחידות  	•
כולל עתודות יס"מ צפון ודרום.

דיגום מכת"ז חדש - סיום תכנון והיערכות. המשך  	•
דיגום ב-2009.

תרגיל "רכבת האור"
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אגף מבצעים � אג"מ 

פיתוח ערכת G.P.S לאופנועני היס"מ - בתהליך. 	•
סיום בניית אב טיפוס לסולם קרסי ליסמ"גים -  	•

בשלבי ניסוי. 

מחשוב ניידות היס"מ בשיתוף מנ"ט - נקבעה תצורת  	•
מחשוב ניידת לכלל ניידות היס"מ, סיום התקנה.

רכישת סימולאטור ירי נייד לאימוני יסמ"גים - יישום  	•
במהלך 2009.

אופנועים ליסמ"גים - אפיון ויציאה למכרז - בשיתוף  	• 
את"ל/מת"ח. 

הצטיידות ב-2009
מכרז ציוד מיגון לרוכבי אופנוע - בשיתוף מח"א/ ציוד  	•

- בתהליך הצטיידות

יחידת משא ומתן )מו"מ(
במהלך שנת 2008 נרשמו 110 אירועי תגובה, 117 אירועי 

אינטרנט, 7 אירועי פח"ע ו-93 אירועים פליליים.

פרויקטים מרכזיים
בניית תכניות לוחמה פסיכולוגית )ל"פ( עבור להב  	•

.433

מחקר בנושא משפחות מחבלים מתאבדים. 	•
השתלמויות תשאול במצבי משבר למשל"טים. 	•

יחידה אווירית
פרויקטים עיקריים

מערכות  שתי  היחידה  קלטה  השנה  במהלך  	•
לשירות מבצעי  אותו  והכניסה  פליר מתקדמות 

במסוקים. 

ארבעה מסוקים עברו הסבה לקליטת מערכות פליר  	•
מתקדמת.

בארבעה מסוקים הותקנה מערכת מחשוב לניהול  	•
משימה.

נמשך הפיתוח של מערכת ניהול המשימה. 	•
ביחד עם מנ"ט/מחלקת הקשר בוצע פרויקט כלל  	•
משטרתי למעבר למערכת שידור/קליטת תמונה 

דיגיטאלית.

במסגרת הפרויקט בוצעו הנושאים הבאים:  

רכישת 7 משדרים דיגיטאליים, והתקנתם בכלי   •
הטיס.

רכישת 41 מערכות קליטה. המערכות הנייחות   •
הותקנו על התרנים, והמערכות הניידות חולקו 

לכוחות.

במטא"מ הותקנה מערכת לקבלת חוזי ברמה   •
ארצית והקלטתו.

באירועי הפס"ד שנערכו בשנת 2008 הופעלה   •
המערכת, והיא נתנה תמונת מצב ארצית באיכות 

גבוהה. 

התקדמות משמעותית בעמ"ט לרכישת כלי-טיס   •
ייעודי נוסף לפעילות מיוחדת.

המסוקים  שני  להחלפת  העמ"ט  קידום   •
הראשונים בהתאם לתר"ש.

מינהלת ההגירה
מבצעים

הכנסה למשמורת - ירידה של 17% לעומת שנת  	•
.2007

לעומת שנת   8% עלייה של   - היוצאים  מספר  	•
.2007

ניודים - עלייה של 37% לעומת שנת 2007. 	•

חקירות 
במהלך שנת 20008 נפתחו 1,616 תיקים לעומת 1,352 

בשנת 2007 - עלייה של 16%.

פ"א עפ"י מידע - ירידה של 51% לעומת שנת 2007. 	•
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מרמה ועושק - עלייה של 17% לעומת שנת 2007. 	•
הסתננות - ירידה של 5% לעומת שנת 2007. 	•

עבירות אחרות - עלייה של 103% לעומת שנת  	•
.2007

עיכוב דרכון - ירידה של 6% לעומת שנת 2007. 	•
תיקי זיוף - ירידה של 8% לעומת שנת 2007. 	•

סחר בבני-אדם - עלייה של 140% לעומת שנת  	•
.2007

8% לעומת שנת  מעצרים פליליים - עלייה של  	•
.2007

מעצר עד תום ההליכים - עלייה של 6% לעומת שנת  	•
.2007

תיקים שבהם הוגשו כתבי אישום - עלייה של 8%  	•
לעומת שנת 2007. )בנוסף, הורחקו כ - 200 חשודים 

במקום הגשת כתב אישום(.

מתפ"א
תחומי עשייה מרכזיים

סיוע לרשויות באכיפת חוקי הבנייה והמקרקעין. 	•
ועדות  בנייה של  חוקי  באכיפת  למחוזות  סיוע  	•

מקומיות.

לבנות הפס"ד/מפקדה משימתית לטיפול באירועי  	•
חומ"ס.

פיקוד על מבצעי פינוי והריסה במחוז דרום, במחוז  	•
מרכז ובמחוז צפון. מתן סיוע למחוז ירושלים, למחוז 

תל-אביב ולמחוז ש"י.

התמקדות בתופעות לאומיות
סובב כינרת - השתלטות גורמים עבריינים על חופי  	•

הכנרת תוך ביצוע עבירות בנייה חמורות.

גני אירועים - ביצוע בנייה בלתי חוקית על קרקעות  	•
חקלאיות, ולחילופין - פלישה למקרקעין.

רוכלות בטיילת באילת - הקמת דוכנים בשטח  	•
הטיילת ע"י גורמים עבריינים, תוך ניצול היעדר אכיפה 

מקומית.

סיוע בלחימה בפשיעה
נטילת חלק ב-32 מבצעים, שבהם נתפסו אמל"ח, 

סמים ורכוש.

סיוע באירועי הפס"ד
מהומות בעכו ביום הכיפורים- השלטת חוק וסדר  	•
במוקדי החיכוך, ביצוע מעצרים וסיוע בהחזרת החיים 

למסלולם.

סימון היחידה ככוח פריצה להר הבית במסגרת  	•
פקודת "מעיין מתגבר".
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האגף לחקירות ולמודיעין נושא בנטל הובלת פעילות המשטרה 

במאבקה בפשיעה. נושא זה מהווה בשנים האחרונות את 

אחד מיעדיה המרכזיים של משטרת-ישראל, ובא לידי ביטוי 

מעשי בהתמודדות מתמדת עם היקף הפשיעה ועם מגמותיה. 

תפקידו המרכזי של כלל המערך, יחד עם היחידות המקצועיות, 

הוא להוריד את עקומת הפשיעה בצורה משמעותית, עקבית 

ולאורך זמן. בכוח הישג זה לשפר את הביטחון האישי של 

הציבור בישראל, ולשפר את איכות חייו. 

האגף לחקירות ולמודיעין � אח"מ 
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 

האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ 
האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ 
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האגף לחקירות ולמודיעין � אח"מ 

תפיסת העולם, המנחה את מערכי המודיעין, החקירות, 

והתביעות, היא הורדת רמת הפשיעה  הזיהוי הפלילי 

כושר ההרתעה של המשטרה, באמצעות  והעלאת 

הראיות,  איסוף  ושיפור  יותר  רבים  תפיסת חשודים 

יותר, לצד  באופן, שיאפשר הגשת כתבי אישום רבים 

עתירה לעונשים מרתיעים ככל האפשר בבתי-המשפט. 

מערכי האגף המקצועיים כולם פועלים מאז ראשית 

שנת העבודה 2008 באופן מתואם, על בסיס התכנית 

הרב-שנתית )"שיא 2012"( פרק "המאבק בפשיעה". 

לכל אחד מהמערכים  ברורים  יעדים  זה מציב  פרק 

הנלחמים בפשיעה והתומכים במאבק בפשיעה, ברמות 

השונות. זאת, לצד השקעה מתמדת בהכשרה, בהדרכה 

רצוף להשתלבות  ותוך עשיית מאמץ  ובמקצועיות, 

המתחדשות,  הטכנולוגיות  בהתפתחויות  מירבית 

הרלוונטיות לתחומי עשיית האגף. 

חטיבת החקירות
מחלקת נוער

על קביעת מדיניות הטיפול  נוער אחראית  מחלקת 

המשטרתי בבני-נוער עוברי חוק, תוך גיבוש דרכי עבודה 

חדשות, במטרה להוציא קטינים מהמעגל הפלילי מהר 

ככל האפשר. המחלקה אחראית על מערך של כ- 570 

עובדי נוער, העוסקים בחקירות קטינים החשודים בביצוע 

עבירות, במניעת עבריינות נוער )כולל פעולות הסברה 

במוסדות חינוך(, בבילוש נוער ובייעוץ לגורמים השונים 

כולל הכוונת פעילות בלשי הנוער  בנוער,  המטפלים 

לפיקוח על מקומות בילוי. 

בשל הצורך לתת מענה לטיפול המשטרתי בעבירות 

האגף לחקירות ולמודיעין � אח"מ
הנוער, ששכיחותן נמצאת בעלייה, הושם במהלך שנת 

על שיפור המקצועיות בתחומים  מיוחד  דגש   2008

השונים )חקירות, מניעה, בילוש נוער, מודיעין( ועל סיוע 

מקצועי ליחידות נוער חשיפה במחוזות ובמרחבים. כמו 

יחידות הנוער  כן אחראית המחלקה על הנחייתן של 

וכן על מתן  ועל פיקוח עליהן,  השונות, על הכשרתן 

בגיבוש הצעות חוק  ומעורבת  לפניות הציבור  מענה 

ובהליכי חקיקה של חוקים, שלהם זיקה ישירה או זיקה 

עקיפה לנוער. המחלקה פיתחה במהלך שנת 2008 

השתלמויות והכשרות מקצועיות שונות בתחום הנוער, 

בנושאי הסמכת נוער, בילוש נוער, מניעת עבריינות נוער, 

נוער ממגזרים מיוחדים )נוער עולה(, עבירות מין, עבירות 

סמים, הכשרת רכזי מודיעין נוער ועוד. ביחד עם יחידות 

2008 מודל  נוספות באגף, פיתחה המחלקה בשנת 

לטיפול משולב של יחידות משטרה ושל רשויות אחרות 

ב"פיצוציות", וביחד עם יחידות השטח, הובילה פעילות 

מבצעית בתחום. 

תיקון )מס' 14( לחוק הנוער )שפיטה ענישה ודרכי 

טיפול( - במהלך שנת 2008, לאחר דיונים רבים בוועדות 

הכנסת וכן במשרד המשפטים, התקבל התיקון לחוק, 

ונקבע, כי הוא ייכנס לתוקפו בתאריך 30.07.09. התיקון 

כרוך בשינויים משמעותיים בכל עבודת המשטרה עם 

נוער )התיקון כולל, למשל,הוראות חדשות בנוגע לחקירת 

קטין חשוד ולזכויותיו(. בהתחשב בשינויים המתחייבים 

פקודות  לכתיבת  כולה  המחלקה  נערכה  מהחוק, 

ולכתיבת נהלים  חדשות, לעדכון הפקודות הקיימות, 

פנימיים. במקביל, הוכן מערך הכשרות לכלל השוטרים, 

שכן חלק מההוראות רלוונטי לכל שוטר, הבא במגע עם 

24w w w . p o l i c e . g o v . i l



משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008

האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף 
לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות 

נוער. ברמת התחנה הוכשרו נאמנים מיוחדים, שיעבירו 

יחד עם מרכז  ואילו אנשי המחלקה,  את ההכשרה, 

הכשרות אח"מ, הכינו מערך הכשרות ייחודי למערך.

פרויקטים 
חלופי  הליך   - דיון משפחתית  - קבוצת  ק.ד.מ  	•
להליך הפלילי, שבו נפגש קטין שביצע עבירה עם 

לדון בהשפעת העבירה,  קורבן העבירה, במטרה 

בנזק שנגרם ובדרכים לתקנו. במפגש נבנית תכנית 

שיקומית לקטין הפוגע, על מנת להבטיח הוצאתו 

מהמעגל הפלילי. אם הקטין עומד בתכנית שנקבעה, 

תשקול המשטרה את סגירת התיק הפלילי כנגדו. 

לנוער,  התכנית מופעלת בשיתוף שירות המבחן 

ועמותת  ג'וינט "אשלים", המשרד לבטחון הפנים 

"גבים", כעמותה מפעילה. מספר הקטינים, שהופנו 

יוני, אז נחתם  לק.ד.מ בשנת 2008 )החל מחודש 

ההסכם עם עמותת "גבים"( עמד על 76, הושלמו 

25 מפגשים, הופסקו 29 מפגשים ו-22 מפגשים 

עודם בטיפול. בשנת 2008 שולב הנושא גם במערכת 

המשטרתית הממוחשבת.

"סיכויים" - תכנית, שבמהלכה מופנה קטין, שביצע  	•
ע"י המשטרה/יחידת הנוער, עם  עבירה פלילית, 

יישובי )עמ"י(, לטיפול  סיום חקירתו, לעובד מלווה 

מיידי. העובד המלווה יוצר קשר עם הקטין במקום 

ומגייס אותו לתכנית טיפולית שיקומית,  הימצאו, 

לנוער.  המבחן  לשירות  הקטין  הגיע  בטרם  עוד 

התכנית הטיפולית מורכבת מחלק קבוצתי - עד 

30 נערים, ומחלק פרטני - לכל נער, עפ"י צרכיו. 

לנוער,  מיידי  היא במתן מענה  חשיבות התכנית 

שפעמים רבות נאלץ להמתין שבועות ואף חודשים 

עד לפגישה עם קצין המבחן. התכנית מופעלת ב-22 

ישובים, ובשנת 2008 הופנו אליה 914 קטינים, מהם 

השתלבו במסגרתה 474 קטינים. התכנית מופעלת 

ע"י מח' נוער בשיתוף שירות המבחן לנוער, משרד 

הקליטה, המוסד לביטוח לאומי/הקרן לילדים בסיכון, 

"ידידים",  ועמותת  והגליל  לפיתוח הנגב  המשרד 

כעמותה מפעילה. 

תכנית ליווי ילדים נפגעי עבירות ועדים - בתכנית  	•
זו מקבל קטין, שהיה עד למעשה פלילי או שנפגע 

ממעשה פלילי, ליווי ותמיכה לאורך ההליך הפלילי, 

החל משלב החקירה במשטרה ועד לשלב ההעדה 

בביהמ"ש. הליווי ניתן ע"י סטודנט למשפטים שעובר 

לבין  ומשפחתו  בין הילד  ותפקידו לתווך  הכשרה, 

מערכות אכיפת החוק והשפיטה, על מנת להקל 

על הילד, ככל הניתן, בהליך הפלילי. במקרה של ילד, 

שצריך להעיד בביהמ"ש, מקיים איתו המלווה סיור 

מקדים טרם עדותו, המאפשר הכנה מנטאלית טובה 

יותר ומסירת עדות נהירה יותר. הפרויקט מופעל ע"י 

מחלקת נוער בשיתוף המועצה לשלום הילד והמוסד 

ולנוער בסיכון. בשנת  לילדים  לביטוח לאומי/הקרן 

2008 טופלו 330 ילדים במסגרתו.

התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון - תכנית  	•
ועדת  "שמיד" - התכנית מיישמת את מסקנות 

בני-נוער. בילויים משכרים )"מראות המשטרה" 223(
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"שמיד" לילדים ולנוער בסיכון, שהמליצה על נקיטת 

שורת צעדים לשיפור מצבם. בין היתר, הוחלט על 

הגדרה אחידה של המונח "ילדים ונוער בסיכון", על 

שינוי הקצאה תקציבית, על העדפה מתקנת של 

יישובים  ושל  יישובים חרדיים  יישובים ערביים, של 

שבהם ריכוז עולים גבוה, ועל העדפה מתקנת של 

תקצוב הגיל הרך. התכנית החלה לפעול בשנת 2008 

ב-56 רשויות, בתקציב של מעל 100 מיליון שקל 

לחמש השנים הבאות.

מרכז ההגנה - משרכז זה מאחד תחת קורת גג  	•
אחת את כל אנשי המקצוע הרלוונטיים לחקירה, 

לאבחון ולטיפול הראשוני בילדים נפגעי עבירות מין 

ועבירות אלימות. אם הבית מקבלת את הקטין ואת 

ודואגת לצרכיהם הראשוניים. המרכז מצויד  מלוויו, 

באמצעים טכניים, המאפשרים לאנשי הצוות לצפות 

בחקירה, מונעים חקירות חוזרות, וחוסכים מהילד 

אופן העבודה  סיפורו.  על פרטי  ושוב  לחזור שוב 

במרכז מביא לזירוז במעצר הפוגע ובהגעה להחלטות 

הראייה המקצועית  את  משותפות, שמבטאות 

כל הגופים השותפים. מרכז ההגנה הראשון  של 

הוקם בירושלים, ובשנת 2008 נחקרו בו 295 ילדים 

)חקירות ילדים ונוער(. ב-2009 עתיד להיפתח מרכז 

"סיוע  וכמוגדר בחוק  נוסף בביה"ח תל-השומר, 

לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ז- 

2007, עתידים לקום בשלוש השנים הבאות חמישה 

מרכזים נוספים. 

מדיניות מחלקת נוער בתחום המניעה 
מדיניות הטיפול בנוער מכתיבה את עבודת יחידות הנוער 

ועל  ומושתתת על תחום האכיפה והחשיפה  בשטח, 

תחום מניעת עבריינות הנוער.

מערך המניעה ביחידות הנוער מתבסס על נוהל  	•
חטיבת החקירות, שבו מוגדרים שלושה מעגלים 

במניעה: מניעה ראשונית, מניעה שניונית ומניעה 

שלישונית, כאשר כל מעגל מניעה מתייחס למגזר 

אחר בקרב אוכלוסיית הקטינים, תוך מתן מענה 

טיפולי ושיקומי בהתאם.

פעילויות המניעה השונות יכולות לבוא לידי ביטוי טרם  	•
ביצוע העבירה )מבוצע בעיקר בהסברה על החוק, 

ומה אסור, הרצאות בבתי"ס בנושאים  מה מותר 

שונים( ולאחר ביצוע העבירה )הרתעה לשם מניעת 

עבריינות חוזרת(.

פעילות המניעה מתבצעת בשיתוף גורמי טיפול וחינוך  	•
ובראשם  וברשויות המקומיות,  במשרדי הממשלה 

לנוער במשרד הרווחה, עמו פועלת  שירות המבחן 

זו שותפה מחלקת  המשטרה עפ"י חוק. במסגרת 

פדופיליה באינטרנט )"מראות המשטרה" 224(
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נוער לפיתוחם של פרויקטים ותכניות, בראשם ועדת 

אס"א )אלימות, סמים, אלכוהול( ארצית.

מדור חקירות
2008 המשיך מדור חקירות בתנופת  במהלך שנת 

העשייה במגוון התחומים שעליהם הופקד.

וחוזרים מקצועיים,  פרסום נהלי חטיבת החקירות  	•
מחשובם והפצתם ליחידות החקירה. בנוסף, פיקוח 

הנחייתן  ועל  יחידות החקירה בשטח  על  ובקרה 

המקצועית. 

הכנת חוות דעת משפטיות בנושאים שונים, הנוגעים  	•
לתחומי פעילות מערך החקירות, מענה לשאילתות 

ניירות מטה  ולהצעות לסדר היום בכנסת, וכתיבת 

ועבודות מטה בנושאים שונים.

טיפול בתופעת השוהים הבלתי חוקיים ובמסיעים  	•
ובמלינים, בפרויקט הפיקוח האלקטרוני, בתופעת 

הרדיו הפיראטי ובווידאו קונפרנס. 

ריכוז נתונים בתחומים שונים, ביניהם תיקי רצח,  	•
תופעות פשיעה, אלימות במערכת הבריאות ובספורט 

ודיווחי פשיעה שבועיים בנושא תקיפת שוטרים. 
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ייצוג המשטרה והאגף לחקירות ולמודיעין בוועדות  	•
ובדיונים  הכנסת )חוקה, סחר בבני-אדם, כלכלה( 

הנערכים עם גורמים חוץ-משטרתיים, כגון משרד 

הפנים ומשרדי ממשלה שונים, בתחומים הנוגעים 

לפעילות מערך החקירות.

בשנת 2008 עסק המדור בתיקוף נוהל הפעלת  	•
וכן הסתיימה  והמודיעין בתחנה,  משרד החקירות 

כתיבת טיוטות נוהל מערך החקירות בתחנה ונוהל 

הפיקוח ובקרה ביחידות החקירה. כן קודמה עבודה 

בנושא קצין החקירות המשפטן בתחנה. 

בצוות  חברות   - עצורים  של  וליווי  כליאה  	•
ולשב"ס, שתפקידו טיפול בפערים  משותף לאגף 

המשמעותיים, שנוצרו בתחום החקירות והמודיעין 

בעקבות העברת המערך לשב"ס, חברות בצוותים, 

פנימיים ומשולבים, ריכוז פערים מהשטח, הנחיית 

יחידות השטח וכתיבת נוהל עבודה משותף לאגף 

ולאגף המבצעים, בנושא הטיפול בעצורים, טיפול 

החקירה  יחידות  ע"י  המועלות  בבקשות/בעיות 

ניסוי ה"וידאו קונפרנס"  ליווי מקצועי של  בנושא, 

שנערך במחוז ת"א, בחינת הניסוי, וגיבוש המלצה 

באשר להרחבת פריסתו בכל המחוזות, וניהול צוות 

ומודיעין במתקני  בנושא הקמת מתחמי חקירות 

הוכן סקר   2008 הכליאה שעברו לשב"ס. בשנת 

ב-38  אנשי חטיבת החקירות  ע"י  רצון  שביעות 

תחנות, שממצאיו שימשו למיפוי פערים.

הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת - תיקוף  	•
בנושא הבחירות  וההנחיות המקצועיות  הנהלים 

וייעוץ  הנחיה  ולכנסת, מתן  לרשויות המקומיות 

משפטי ליחידות החקירה, הקמת צוות בחירות למתן 

חוות דעת מקצועיות ואישורי פתיחה בחקירה בתיקי 

בחירות, מתן נתונים אודות תיקים ומעצרים בנושא 

הבחירות.

אזיקים אלקטרוניים - הנושא טרם הוטמע במלואו  	•
בקרב כל הגורמים השותפים לפרויקט )בתי-משפט, 

משרד המשפטים, שירות המבחן, המשרד לבטחון 

הפנים, אגף המבצעים והאגף לחקירות ולמודיעין(. 

צוותי  בישיבות  פעילות המדור כללה השתתפות 

ההגוי, הטמעת האכיפה ביחידות החקירה, וכתיבת 

נהלים לעניין האכיפה, אופן הטיפול בהפרות ושיתוף 

הפעולה עם שב"ס. 

מתן   - חוץ-משטרתיים  מפקחים  הסמכות  	•
התייחסויות וליווי תהליך חקיקה בעשר הצעות חוק 

ובארבע בקשות של גופים/רשויות חוץ-משטרתיים, 

)כמו גם להרחבת  ואכיפה  למתן סמכויות פיקוח 

הסמכויות הקיימות(, כדוגמת תזכיר חוק אכיפה 

הרשות  בקשת  )סמכויות מפקחים(,  סביבתית 

ומתן  הפרטיות,  הגנת  בתחום  לטיפול  למשפט 

התייחסויות לצוות, בראשות מנכ"ל המשרד לבטחון 

הפנים, לבחינת מתן סמכויות אכיפה לפקחי הרשויות 

המקומיות, לטיפול בעבירות תעבורה שונות. בנוסף, 

לגופים חוץ-משטרתיים,  אישור תכניות הכשרה 

ועבודה בצוות הקמת יחידה למתן חוות דעת לגופים 

חוץ-משטרתיים בעלי סמכויות כאמור. 

עדכון נהלי חטיבת החקירות - במהלך השנה  	•
עסקו קציני המדור בעבודה רחבת היקף, לעדכון 

נהלי חטיבת החקירות, לתיקופם ולסיווגם.

בקרות ביחידות החקירה - המדור ביצע השנה  	•
מספר רב של בקרות ביחידות החקירה ברחבי הארץ. 

עיקר הבקרות התמקד בנושא סיווגי אירועים.

פיתוח מודל לתקיפת פרסום והפצה של פרסום  	•
חומרי תועבה באינטרנט והפצתם - המדור פיתח 

באינטרנט  חומרי תועבה  מודל לתקיפת פרסום 

והפצתם בשיתוף יחידת להב 433. בהמשך בוצעו 

פעולות אופרטיביות עם יחידות השטח.
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ארצי  הובלת מבצע   - DNA מאסירים  דגימת  	•
דגימות מכל האסירים, הכלואים בבתי-  לנטילת 

גיבוש המתווה, כתיבת פקודה  בישראל,  הסוהר 

שב"ס,  ועם   DNA מעבדת  עם  בתיאום  ארצית 

ובשיתוף יחידות השטח. 

מדור נפגעי עבירות
המדור נושא באחריות לנושאים הבאים:

קביעת מדיניות הטיפול המשטרתי בנפגעי עבירות  	•
לבין מטרות  צרכי הנפגע  בין  איזון  תוך  פליליות, 

משטרת-ישראל, בשילוב גורמי הקהילה. 

אחריות מקצועית על שישה קציני נפגעי עבירות  	•
במחוזות המשטרה וכן על מערך החוקרים הייחודיים 

)200( לנושא אלימות בין בני- זוג, חקירת אנשים עם 

מוגבלויות וחקירת עבירות מין. כמו כן טיפול בנושא 

ילדים חטופים, עפ"י אמנת האג.

וכן בנושא  קביעת מדיניות בנושא נפגעי עבירות  	•
הטיפול בעבירות אלימות בין בני-זוג, תוך שימת דגש 

על הערכת מסוכנות, על עבירות מין, על חקירת 

אנשים עם מוגבלויות ועל הקשר עם גורמי קהילה. 

ביצוע השתלמויות מיוחדות בנושא עבירות אלימות בין  	•
בני-זוג ובנושא עבירות מין באנשים בעלי מוגבלויות, 

ייצוג בוועדות בין-משרדיות, בוועדות הכנסת וברשות 

וליווי הליכי  למעמד האישה, טיפול בפניות ציבור, 

חקיקה.

נושאים בטיפול
זכויות נפגעי עבירה - חוק זכויות נפגעי עבירה,  	•
2005, מחייב מתן מידע  שנכנס לתוקף באפריל 

ושיתופו  לנפגע העבירה בכל שלבי ההליך הפלילי 

בהליכים מסוימים. 

המענה הקולי משתלב עם מערכות המחשוב  	•
הקיימות במשטרת-ישראל. 

מערכת נפגעי עבירה קולטת את המידע הדרוש לה  	•
מהמערכות הרלוונטיות הפועלות כיום במשטרת-

ישראל, ממערכות השב"ס ומהפרקליטות, נותנת 

מענה ראוי, מתקדם ומהיר לנפגעי העבירה, ומעלה 

מאוד את טיב השירות שהם מקבלים.

עם קבלת תלונה, נפגע העבירה מקבל קוד כניסה  	•
למערכת, באמצעותו הוא מקבל מידע, בכל עת. 

במקרים מסוימים אף תיזום המערכת פניה אליו )כגון 

שחרור ממעצר, שנועד להגן על נפגע העבירה(. כמו 

כן קיים מוקד אנושי, המספק מידע לנפגעי עבירה, 

אשר מתקשים בקבלת המידע מהמערכת הקולית 

או מהאינטרנט. המוקד האנושי נותן מענה יומיומי 

מאבק במשפחות הפשע )"מראות המשטרה" 228(
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לעשרות פניות טלפוניות המגיעות מנפגעי עבירה. 

לנפגע  המוקדניות מספקות את המידע הנדרש 

עבירה, על פי החוק.

החלה לפעול מערכת אוטומטית להעברת הודעות  	•
באופן יזום לנפגעי עבירה.

אפיון מערכת נפגעי עבירה - שלב ב' - מתן מידע  	•
ובכלל זה העברת  נוסף לנפגע עבירה, עפ"י חוק, 

מידע על הסדרי טיעון, על עיכוב הליכים ועל שלבים 

שונים בשחרור או במעצר.

זכויות נפגעי עבירות  הטמעה - הוחל בהטמעת  	•
והפקרת  )גרימת מוות ברשלנות  תאונות-דרכים 

נפגע(. במהלך השנה נערכו מפגשים מקצועיים עם 

ראשי מדורי תאונות-דרכים ביחידות השטח.

זכויות נפגע עבירה לא בהליך הפלילי - שותפות  	•
בוועדה בראשות המשנה למנכ"ל משרד הרווחה 

לנושא זה. מדור נפגעי עבירה שותף במספר תתי 

ועדות.

הליכים חלופיים להליך הפלילי - שותפות בצוות  	•
רב-משרדי, שהכין נוהל סופי לחלופת ההליך הפלילי. 

הנוהל אושר, ועתה נערכים לקראת יישומו.

כלי ממוחשב להערכת מסוכנות - כלי ממוחשב,  	•
אקטוארי, שנועד לקלוט מידע ממקורות שונים, 

במטרה להגיע למדד של מסוכנות חשוד בעבירות 

אלימות בין בני -זוג, ולמתן המלצה מובנית, שתהווה 

בדבר מסוכנות  להחלטת הקצין הממונה  בסיס 

הקריטריונים  להאחדה של  מביא  הכלי  החשוד. 

להערכת מסוכנות החשוד עפ"י פרמטרים שונים, 

ובונה פרופיל מסוכנות של  ע"י החוקר,  המוזנים 

זמן. כלי זה הופץ כטופס  החשוד על פני ציר של 

משטרתי אחיד, המיושם בכל תחנות המשטרה. 

המחשוב  למערכת  הכלי  התאמת  בוצעה  כן 

פרוסה המערכת  בתחנות, שבהן  המשטרתית. 

הממוחשבת, הוא פועל כחלק מהמערכת. 

הפעלת עובדים סוציאליים בתחנות משטרה  	•
- עובדים סוציאליים בתחנות משטרה נותנים מענה 

מיידי בעת הגשת תלונה בגין עבירות אלימות בין בני- 

זוג. במסגרת זו מתקיימת שיחה טיפולית ראשונית 

וליצירת מוטיבציה להמשך טיפול  לאבחון הבעיה, 

של הנפגע ושל החשוד במרכזים למניעת אלימות 

במשפחה, הפועלים עם משטרת-ישראל. הפרויקט 

פועל כיום באחת-עשרה תחנות משטרה. 

פורום רכזים לבחינת מקרי רצח באלמ"ב - טיפול  	•
במקרים מורכבים ובעלי מסוכנות גבוהה בראשות 

שנת 2008. ירידה של 13% במספר ההתפרצויות לבתי דירות
)"מראות המשטרה" 228(
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פורום קבוע,   - הרווחה  למנכ"ל משרד  המשנה 

המתכנס אחת לחודש, וכולל נציגים מהמשרד לבטחון 

הפנים, ממשרד הרווחה, ממשרד הבריאות, ממשרד 

החינוך, ממשרד המשפטים ומנציגי משטרה.

פיקוח על עברייני מין - מתבצעת עבודת מטה  	•
מול יחידת הפיקוח על עברייני מין בשב"ס, לתיאום 

הליכי עבודה בין היחידה לבין משטרת-ישראל, בכל 

הנוגע ליישום חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין. 

כמו כן הופץ נוהל משותף לשב"ס ולמשטרת-ישראל 

בנושא אכיפת הפיקוח על עברייני מין.

ילדים חטופים עפ"י אמנת האג - הותווה נוהל  	•
טיפול בשיתוף משרד המשפטים.

זקנים - שותפות בוועדת היגוי לכתיבת נוהל ארצי  	•
לנושא טיפול בזקנים חסרי ישע, לצד קידום אכיפה 

ללא  הפועלים  בזקנים,  לטיפול  מוסדות  בנושא 

רישיון.

מדור מידע פלילי
ועדכונו של המרשם  ניהולו התקין  באחריות המדור 

הפלילי, המוטל על משטרת-ישראל לפי חוק "המרשם 

הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א - 1981". בהתאם 

לכך מתבצעת עבודת המדור, הנסמך על הוראות החוק 

ועל פקודת מטה ארצי. לקיומו של מאגר מידע פלילי אמין 

ועדכני קיימת חשיבות רבה, מאחר שמידע זה משמש 

והן מחוץ לה, בעבודתם,  גורמים רבים, הן במשטרה 

ומהווה גורם מכריע בקבלת החלטות ובקביעת מדיניות. 

לארכיון  המדור  ארכיון  הועבר   2008 שנת  במהלך 

אזרחי. 

תחומי עיסוק עיקריים

חוק המרשם הפלילי תוקן בשני נושאים משמעותיים  	•
- ביטול רישומים משטרתיים יתבצע על בסיס תקנות 

שיקבע השר, באישור ועדת חוקה, וקביעת ביטול 

אוטומאטי על רישומים בעוונות מסוימים, בחלוף זמן 

שמוגדר בחוק. הוחמרה העבירה של שימוש במידע 

מן המרשם ע"י מי שלא זכאי לקבלו, כדי להרתיע 

מעסיקים ובעלי עניין אחרים, להתנות קבלת מידע 

מהמרשם ממי שמבקש להיות מועסק אצלם, או 

למטרה אחרת. לתיקונים בחקיקה קדמו הצעות חוק 

רבות ושונות בנוגע לביטול רישומים ותיקים לבעלי 

רישומים מתקופת מבצע ההתנתקות. עם פרסום 

החוק נדרש היה לגבש נוסח לתקנות, ולהתאים את 

השינויים למערכות הממוחשבות.

ועדת קנאי - ועדה שהוקמה ע"י שר המשפטים  	•
לבחינת חוק המרשם הפלילי. ועדה זו צפויה להציע 

והמרשם  לניהול המרשם הפלילי  רפורמה באשר 

עבודת  על  השפעה  רבת  רפורמה  המשטרתי, 

ומעורבים  המשטרה. קציני המדור חברים בצוות 

בעבודתו. 

חוליית גזרי-דין 

קליטת טופסי דיווח של גזרי-דין מגורמים שונים,  	•
כגון פרקליטות, פרקליטות המדינה, צה"ל, רשות 

ועורכי-דין. לחוליה מועברים גם ערערים  המיסים 

ובקשות של אזרחים או גופים לתיקון גזרי-דין.

החוליה מייעצת לכל העוסקים בנושא במשטרת- 	•
ישראל ומנחה ואתם. 

תיקים שסיבת סגירתם "העברה לצה"ל" - בוצעו  	•
תיקונים בכ- 800 גזרי -דין ובוטל הפ"א בהם. כ- 300 

רשומות הועברו לבחינת צה"ל.

- החלה עבודת מטה  פלילי לתאגידים  מרשם  	•
לקליטת גזרי-דין לתאגידים.

רישוי עסקים - מונה צוות לבחינת מדיניות האכיפה  	•
והדיווח למרשם.

אישור גישה לגורמים בכירים - נקבעו גורמים מורשים  	•
לתיקון גזרי-דין בתביעות.
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חוליית הארכיון הפלילי  	•
טפסי גזרי הדין, לאחר הזנתם, מועברים לשמירה   •
בארכיון המידע הפלילי. לארכיון זה גם מועברים 

כל הטפסים בהם פרטים של חשודים, יחד עם 

טביעת אצבעם הימנית. טביעת האצבע מקשרת 

בין הרישום הפלילי של האדם לבין תיק החקירה 

ומונעת התחזות.

עובדי הארכיון מסייעים לחוקרים באיתור ובזיהוי   •
הליכי  2006 הסתיימו  חשודים. במהלך שנת 

האפיון והדיונים המשפטיים סביב סריקת תיקי 

הארכיון, כך שכל התיקים יישמרו בצורה מקצועית 

ע"י ארכיון אזרחי חיצוני.

וארכיוני  ארכיונים ישנים - ארכיון שנות ה-60'   •
שנות ה-80' ושנות ה-90': כל התיקים הועברו 

לארכיון חיצוני והמבנה/ארכיונים פונו. 

כל  סריקת טפסים - החל פרוייקט סריקת   •
הטפסים שנאגרו משנת 2005. עד כה נסרקו 

כחצי מיליון טפסים. 

חוליית העברת מידע 	•
החוליה עוסקת בהעברת מידע לגורמים הזכאים   •
אודות אנשים עפ"י החוק.  לקבל מידע פלילי 

הפנייה מועברת לחוליה באמצעות מדיות שונות, 

המידע מנותח בחוליה עפ"י "סרגלים" מיוחדים 

ולכל גוף מופק מידע בהיקף שהוא זכאי לו עפ"י 

החוק. 

החוליה מנפיקה תעודות בדבר "העדר מרשם   •
פלילי/תיקים עומדים ותלויים" )"תעודות יושר"( 

ומעבירה אותן ישירות לגופים הזכאים )ג-6,000 

במספר(, בעיקר שגרירויות וקונסוליות. 

החוליה מעבירה המלצות לשר לבט"פ לצורך   •
מתן הסמכות והרשאות לעובדי ציבור, הפועלים 

ומעצר,  חקירה  לשם  שונים,  חוקים  מכוח 

מכוח  הפועלים  ציבור,  לעובדי  הרשאות  וכן 

עיכוב  מעצר,  חקירה,  לשם  שונים,  חוקים 

וחיפוש, בהסתמך על המידע הפלילי ובהתאם 

לקריטריונים שנקבעו. 

15 גופים חוברו לכספות  וירטואליות:  כספות   •
וירטואליות, לשם העברת מידע מקוונת.

תעודות יושר: בוטלה התמונה בטופס הבקשה    •
וכן בוטל הצורך בהעתק.

חוליית ביטול רישום 	•
ביטול של  בנושא  ציבור  החוליה מטפלת בפניות 

רישומים משטרתיים פנימיים. בהתאם לנוהל האגף, 

הפניות מועברות לחוליה באמצעות פקס' או מכתב 

ונבדקות בהתאם לקריטריונים. במידה והפונה עומד 

בקריטריונים, הפנייה מועברת לר' האגף לחקירות 

ולמודיעין לאישור, שלאחריו, הרישום מתבטל לחלוטין 

טופלו   2008 הרישום המשטרתי. במהלך  מתוך 

3,300 פניות לביטול רישומים.

חוליית מתחזים 	•
החוליה מטפלת בזיהוי מתחזים שאותרו ע"י   •
מערכת טביעות האצבע בחטיבה לזיהוי פלילי או 

עקב פניות של חוקרים בתחנות המשטרה. לאחר 

שנקבעה זהותו של המתחזה, החוליה מנחה את 

החוקרים כיצד להמשיך ולטפל בתיק החקירה. 

החוליה מטפלת בעדכון המרשם הפלילי מול   •
מרשם האוכלוסין של משרד הפנים וכן מטפלת 

בהסרת מזוהים בספק בעקבות פתיחת מספרי 

זיהוי פיקטיביים ע"י יותר מיחידה אחת. 

במהלך 2008 נכתב נוהל פנימי לטיפול במתחזים   •
מתוכן  למתחזים,  באשר  פניות   645 וטופלו 

הסתיים הטיפול ב-60 תיקים.

חוליית מוגבלי כניסה 	•
החוליה מטפלת במתן היתרים למוגבלי כניסה   •
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פלסטינים לתחומי מדינת-ישראל. הטיפול כולל 

הסרת מניעה או כניסה לצרכים הומניטאריים 

ואחרים.

במסגרת זו החוליה נותנת מענה יום יומי למנהל   •
האזרחי ולשוטרים השייכים למנגנון המשטרתי 

לתיאום ולשיתוף, המוצבים במפקדות לתיאום 

מועבר  וקישור של המנהל האזרחי. המענה 

לשוטרי מפקדות התיאום והקישור, הנותנים 

מענה מיידי לפונים. כן נותנת החוליה מענה 

לבתי משפט, בג"צ ארגוני זכויות אדם ועורכי 

דין.

במהלך שנת 2008 נקבעו קריטריונים חדשים  	•
בפלילים.  החשודים  נים  פלסטי להגבלת 

ובימים אלה שוקדים  קריטריונים אלה פורסמו 

על הכנת תוכנה לניהול הקריטריונים.

חוליית ייעוץ וחקיקה 	•
החוליה עוסקת בהכנת חוות דעת משפטיות   •
פנים- לגורמים  מקצועיות  הנחיות  ובמתן 

משטרתיים ולגורמים חיצוניים, בכל הנוגע לניהול 

המרשם הפלילי ולתקנות הנוגעות לו.

גישה  הנושאים המטופלים - בדיקת מורשות  	•
למרשם, בדיקת בקשות גופים לקבל מידע מתוך 

בוועדות  המרשם, תיקוני חקיקה והשתתפות 

הכנסת.

תהליכים מרכזיים 	•
מדור מידע פלילי מוביל תהליכים אסטרטגיים   •
בעלי השפעה על עבודת החוקרים - הקמת 

מערכת פלילית חדשה במקום זו הקיימת.

הכנת קובץ חיקוקים חדש - יחד עם כל המשרדים   •
המדווחים על גזרי-דין למרשם. 

וירטואליות"  העברת מידע באמצעות "כספות   •
לגורמים הזכאים.

מדור סיוע חקירתי
ליבת עשיית המדור במתן סיוע לכל יחידות השטח. 

רצון  היה מעורב בהכנת שני סקרי שביעות  המדור 

הליווי  בנושא העברת מערך  בשיתוף מדור חקירות 

והכליאה במשטרת-ישראל לשב"ס. אנשי החטיבה ערכו 

את הסקר ב-38 יחידות משטרה.

המדור מרכז את הטיפול בעדי מדינה ובעדים מאוימים, 

עסק  כן  מאוימים.  ציבור  ובאישי  בבני-אדם  בסחר 

חוקרי  להכשרת  רב-שנתית  בהכנת תכנית  המדור 

מחשב מיומנים ובפיתוח הכשרה חדשה לחוקרי תגובה 

ראשונה, וכן בהכנת תכנית רב-שנתית לביצוע התקנות 

סמויות.

מחזור בקבוקים. עבירות מרמה ושוחד, סחיטות והצתות
)"מראות המשטרה" 223(
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חוליית נעדרים 
שיפור  לשם  בארכיון,  לטיפול  עבודה  תכנית  הכנת 

העבודה בתחום במטה וביחידות השטח, הכנת פקודת 

מבצע לטיפול בארכיון נעדרים ואלמונים ותחילת ביצועו, 

תיוק מחדש של תיקים פעילים בחולית נעדרים, בדיקת 

כ- 400 תיקי נעדרים ואלמונים, סיכום והמלצה לגניזה 

או להשלמה, לרבות ביצוע הצלבות עם נעדרים ואלמונים. 

במהלך 2008 חודשו הליכי חקירה בשני תיקי נעדרים 

תוך  הראיות,  של  מחודשת  בחינה  בעקבות  ישנים 

מעורבות בחקירתם. תוקן הנוהל בנושא העברת תיקי 

נעדרים בין יחידות. בשנת 2008 זוהו 12 אלמונים.

במהלך השנה היו קציני המדור, ביחד עם חטיבת הזיהוי 

הנוגע  בכל  עבודת המטה  בריכוז  הפלילי, מעורבים 

נעדרים מאסון  מבני-משפחות  זיהוי  נתוני  לאיסוף 

התרסקות מטוס בנמיביה, מהפיגוע במומביי ובטיפול 

ליד אילת, שבה היה מעורב  בחללי תאונת- הדרכים 

אוטובוס תיירים מרוסיה. ליד אילת.

עבודות מטה 
"צוות  אפקטיבית,  תחנה   - בצוותים  חברות  	•
100" לשיפור השירות, סקר שביעות רצון, העברתו 

וניתוחו.

נהלים - גיבוש נוהל, בשיתוף חטיבת המודיעין ואגף  	•
המבצעים בנושא הערכת מצב אישי ציבור מאוימים, 

נוהל "הטיפול החקירתי באישי  שותפות בכתיבת 

"חולית  נוהל  ציבור מאוימים", שותפות בכתיבת 

נוהל הטיפול  מאוימים" בחטיבת המודיעין, עדכון 

בעבירות סחר בבני-אדם עפ"י החוק החדש ומעקב 

אחר יישומו, גיבוש נוהל קופות עדי מדינה. 

השתתפות בדיונים בכנסת - החוק להגנת עדים,  	•
חוק חקירת חשודים - מעקב קבוע בהתאם להוראות 

החוק, טיפול בחברי כנסת מאוימים, השתתפות 

ועדות הכנסת ומשרד המשפטים בנושאים  בדיוני 

הקשורים למחשבים.

מכונות מזל אלקטרוניות - הכשרת נאמני מכונות  	•
גובשה במדור  מזל מיחידות השטח. ההשתלמות 

כולל הסמכת שוטרים, שעברו את  בו,  ומבוצעת 

ההתמחות המעשית, כמומחים בתחום מכונות 

משחק. כן גובש נוהל בנושא. 

בנוסף: תיאום העבודה מול מקלט לקורבנות סחר  	•
בנשים, הכנת מסמך תובנות כנגזרת מעבודת צוות 

הבדיקה ומדריך שדה לטיפול באירוע רצח, מעורבות 

בגיבוש תנאי המכרז של שירותי תמלול למשטרה, 

וטיפול שוטף בתלונות היחידות על ליקויים בשירות.  סחיטת דמי חסות )"מראות המשטרה" 224(
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עדי מדינה - התנהלות שוטפת מול היחידות, מענה 

לפניות ציבור, הדרכה בנושא אישי ציבור ושוטרים 

מאוימים במחוזות, הדרכות, השתלמויות, הכשרות 

הרצאות  המדור,  שבטיפול  בנושאים  ופורומים 

ובכינוסים שונים בנושא סחר בבני-אדם  בימי עיון 

)משרד המשפטים, הנהלת בתי-המשפט, האיחוד 

ובארץ  והרצאות בחו"ל  האירופאי, משרד הפנים( 

בנושא סחר בנשים.

פרויקטים
שדרוג מרכזי שירות לאזרח )מש"ל( וכתיבת נהלים  	•

בנושא מש"ל - קבלת תלונות.

בדיקת תיקי פשיעה חמורה. 	•
חברות בצוות בין-משרדי לטיפול במקלט לקורבנות  	•
סחר בנשים, חברות בצוות הטיפול בתיעוד אישי 

מזויף במנהלת ההגירה וחברות בצוותי משנה לגיבוש 

תכנית לאומית ללחימה בסחר בבני-אדם. 

מעורבות לקידום יוזמת המכון לרפואה משפטית  	•
להקמת מאגר DNA של נעדרים ושל אלמונים.

שיתוף פעולה מעשי בבניית בסיס הנתונים לפרויקט,  	•
עפ"י  בזיהוי חשודים  ליחידות החקירה  שמסייע 

פרמטרים פיזיים, כשאין תמונה או כשתמונת הפנים 

לא מספקת.

בקרות
נערכו בקרות בנושא העברת מתקני הכליאה לשב"ס 

גביית   - חוק חקירת חשודים  בנושא  בקרות   ,)21(

וביקורים בנושא  הודעות בשפת החשוד )10(, בקרות 

מרכזי שירות לאזרח )11(, בקרות היחידה לביקורת עפ"י 

תכנית הבקרות השנתית 2008 )5( ובקרות עצמאיות 

)6( ביאחב"ל, בתחנת צפת, בנתב"ג, בתחנת עפולה, 

בתחנת בנימין ובמרחב דן.

חטיבת הזיהוי הפלילי )מז"פ(
תפקידה של חטיבת הזיהוי הפלילי הוא הפקת ראיות 

אמינות ואיכותיות רבות, תוך שמירה על כללי מקצועיות 

גבוהים, כדי לקדם חקירות, להעמיד לדין את האשמים, 

ולנקות מאשם את החפים מפשע. במהלך 2008 הושם 

ועל הכשרת מומחים חדשים  על התמקצעות  דגש 

גם  במקצועות השונים במז"פ. כבשנים האחרונות, 

בשנת 2008 עברה חטיבת הזיהוי הפלילי את תהליך 

להסמכת  הלאומית  הרשות  ע"י  השנתי  ההסמכה 

בדרום,  הלחימה  בתקופת  העשייה  ולצד  מעבדות, 

המשיכו להיבדק מאות אלפי מוצגים, ולהיכתב עשרות 

אלפי חוות דעת, הנדרשות להגשת כתבי אישום. אלה 

הובילו לאלפי גילויים בהסתמך על ראיות חפציות ועל 

ניתוח הממצאים בזירות העבירה. 

במהלך שנת העבודה 2008 התקבלו במשרד המוצגים 

לבדיקה מיחידות  במז"פ כ-70,000 אריזות מוצגים 

סמים  אריזות  וכ-40,000  הארץ  ברחבי  החקירה 

להשמדה )שהם כ-15 טון סמים(. 

היו  הייצור המרכזים להפקת ראיות איכותיות  מוקדי 

ונותרו, טביעות האצבעות וה-DNA, עם כ-4,000 גילויי 

טביעות אצבעות ומעל 500 גילויי DNA מזירות עבירה. 

בצד הפקת הראיות מזירות עבירה, מערך המז"פ כולל 

את מדור פסיכולוגיה חקירתית, המסייע לחקירה, ואת 

מדור זיהוי חללים. 

מעבדת פיתוח טביעות אצבעות 
המעבדה לפיתוח טביעות אצבעות עוסקת בפיתוח 

טביעות אצבעות על גבי חפצים מאירועי פשע חמור. 

יש כדי לסייע  בחשיפת טביעות אצבעות על חפצים 

ע"י השוואתן עם טביעות אצבעות  לפענוח פשעים 

של חשודים או עם המאגר הממוחשב. כמו כן עוסקת 
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זיהוי ולמעבדות הניידות,  המעבדה בהדרכות למחלקי 

וייעוץ בתחום פיתוח טביעות  ומשמשת מרכז מידע 

אצבעות במשטרת-ישראל.

במהלך שנת 2008 טופלו ע"י המעבדה 362 תיקים, ובכ-

190 מהם פותחו טביעות אצבעות שהובילו ל-73 גילויים. 

מתוך 73 הגילויים, 35 גילויים קשורים לתיקי רצח/ניסיון 

לרצח ו-24 גילויים נוספים קשורים לתיקי סמים. אלה 

מהווים כ-81% מכלל הגילויים של המעבדה בשנה זו.

מעבדת השוואת טביעות אצבעות 
המעבדה אחראית על ניהול מאגר טביעות האצבעות 

במשטרת-ישראל בהתאם לחוק המאגרים, ועל סיוע 

למערך החקירות בפענוח פשעים, באמצעות השוואה 

ממוחשבת של טביעות אצבעות מזירות עבירה לטביעות 

של חשודים האגורים במאגר. מאגר טביעות האצבע 

מכיל כ-700,000 טביעות של נחקרים באזהרה ושל 

2008, מתוך כ-11,000 תיקי  עצורים. במהלך שנת 

טביעות אצבעות, שנאספו מזירות עבירה, שויכו 4,000 

טביעות לחשודים, שטביעות אצבעותיהם תאמו את 

זירות פשע,  בזירות. לצד פענוח  הטביעות, שנאספו 

המעבדה אגרה כ-36,000 טביעות אצבעות מנחקרים 

באזהרה, שהצטרפו למאגר. מאגר טביעות האצבעות 

 2008 עבריינים. במהלך  זיהוי מתחזים  גם  מאפשר 

נחשפו כ-1,100 מתחזים.

מעבדה אנליטית 
זיהוי מדעי  המעבדה האנליטית במז"פ מופקדת על 

של חומרים, החשודים כסמים והאסורים עפ"י החוק. 

בכל החומרים החשודים כסמים  המעבדה מטפלת 

מסוכנים. במהלך 2008 נבדקו במעבדה כ-16,000 תיקי 

סמים, מרביתם תיקי קנבוס וחשיש )71%(. 

במהלך השנה נמשך המרדף המתמיד של המעבדה 

כסמים,  חדשים החשודים  סינטטיים  חומרים  אחר 

המופציםבעיקר ב"פיצוציות", כדי לכלול אותם ברשימת 

הסמים האסורים עפ"י חוק. ראש המעבדה חבר בוועדה 

לחומרים פסיכואקטיביים, המשמשת כוועדה מקצועית 

מייעצת לשר הבריאות, בדבר הוספת חומרים לפקודת 

הסמים המסוכנים. בשנה האחרונה הוספו בהמלצת 

חומרים  כ-15  המסוכנים  הסמים  לפקודת  הועדה 

חדשים. לשם בדיקת החומרים המעבדה נדרשת לרכוש 

סטנדרטים אנליטיים של חומרים אסורים עפ"י פקודת 

הסמים ושל נגזרותיהם. חלק גדול מחומרים אלה לא 

ניתן לרכישה בחברות מסחריות, ונעשה מאמץ למצוא 

2008 קיבלה המעבדה  פתרונות לאספקתם. בשנת 

לבדיקה למעלה מ-650 ק"ג של חומרים שאינם סמים, 

וברובם עונים להגדרת חומרים אלה, מתוכם כ-150,000 

וכ-11,000  חומר  ק"ג  ל-50  )בהשוואה  קפסולות 

קפסולות בשנת 2007(.

מעבדת מס-ספקטרומטריה 
לזיהוי מגוון חומרים תוך  המעבדה עוסקת בבדיקות 

שימוש בשיטות אנליטיות שונות. המעבדה מתמחה 

בספקטרומטרית מסות, בעיקר של חומרי נפץ, של 

ידועים. במהלך  וכן של חומרים לא  רעלים ושל סמים, 

שונים. בתחום  תיקים בתחומים   426 נבדקו   2008

חומרי נפץ, המוצגים מובאים למעבדה, בדרך-כלל, ע"י 

זיהוי  מעבדות החבלה של משטרת-ישראל. בתחום 

הרעלים, מתקבלים לבדיקה רעלים או חומרים אחרים 

לא מזוהים, הקשורים לחקירות משטרתיות. בתחום 

הסמים - חומרים ממשפחת האמפטמינים )למשל 

ידועים כגון  וחומרים לא  "אקסטאזי"(, טבליות שונות 

זוהו במעבדה 9 סמים  סמים מעוצבים. בשנת 2008 

מעוצבים חדשים, מהם 7 חומרים חדשים, שעליהם אין 

דיווח בספרות. 
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מעבדת סימנים וחומרים 
המעבדה עוסקת, בעיקר, באפיונם של סימני מגע שונים 

ושל מדגמי חומר זעירים שהעבריין והזירה החליפו ביניהם 

בעת "ביקורו" של העבריין בזירה ובהשוואתם. בנוסף, 

בזיהוי רעלים,  ירי,  המעבדה עוסקת בבדיקות שרידי 

זיופים  בבדיקות טכנולוגיות, בבדיקת כלי-רכב, בגילוי 

ובחשיפת זהותם המקורית של כלי-הרכב הנבדקים. 

בתחום זה אחראית המעבדה גם להכשרתם של חוקרי 

הזירה, העוסקים בתחום, ולאבטחת איכות עבודתם. 

נושאי הבדיקה המרכזיים במעבדה 
השוואת עקבות - השוואת נעליהם של חשודים  	•
)וצמיגי מכוניותיהם( לעקבות מזירות עבירה בתיקים, 

שבהם הם חשודים, בדיקת עקבות נעל, שנאספו ע"י 

חוקרי הזירה בתיקים, שבהם אין בשלב זה, חשוד, 

וקליטת העקבות לאוסף הממוחשב של המעבדה. 

מתוך כ-1,000 תיקי בדיקה, נמצאה התאמה, ברמת 

ודאות גבוהה, לכ-70 חשודים שנעצרו לחקירה.

מנעולים  ובדיקת  כלים  סימני  השוואת  	•
ומפתחות -הבדיקות שהמעבדה מבצעת בתחום 

זה הן השוואת סימני כלים )בעיקר בזירות פריצה( או 

סימני מגע אחרים, בדיקת מנעולים, דלתות וכספות, 

וניהול אוסף מנעולי הצילינדר השבורים וכלי הלפיתה. 

בסה"כ טופלו 130 תיקי בדיקת סימנים בשנה זו.

ירי - הבדיקות בתחום זה הן, בעיקר,  כימיה של  	•
בדיקות שרידי ירי במדגמים מחשודים, בדיקות חומרי 

ירי ובדיקות להערכת מרחקי הירי. השנה נפתחו 245 

ירי ו-83 תיקי הערכת מרחקי  תיקי בדיקת שרידי 

ירי.

התאמה פיזית - בדיקות להתאמת קווי שבר או  	•
קריעה )"התאמה פיזית"( הן מהבדיקות הבסיסיות 

ביותר במדע הפורנזי ועם זאת, הן, בדרך-כלל, בעלות 

ערך ראייתי גבוה מאוד. מידי שנה המעבדה מטפלת 

בכ-20 תיקים מסוג זה.

שחזור מספרים מחוקים ובדיקות כלי-רכב - רוב  	•
כלי-הרכב החשודים כמזויפים נבדקים ע"י חוקרי 

הזירה ביחידות הזיהוי בשטח. במקרים מסוימים, 

שבהם נדרשת בדיקה מעמיקה יותר, או שמתעוררת 

מחלוקת בין מומחים, מתקבלים כלי-הרכב לבדיקת 

מומחי המעבדה. בשנת 2008 המעבדה הכשירה 21 

חוקרי זירה כמומחים חדשים בתחום זה.

מעבדת צילום, אלבום וראיה דיגיטלית
וידאו,  מעבדת צילום מתמחה בניתוח ובעיבוד תמונת 

ראיה דיגיטלית, אותנטיות של תמונה וידאו, צילום סטילס 

ולכלל  ועזרה למחלקי הזיהוי  ייעוץ  ומתן  ווידאו פורנזי 

היחידות החוקרות. משרד האלבום אחראי להתקנת 

מערכות אלבום במחלקי הזיהוי, למתן שירותי תחזוקה, 

לעריכת מסדרי זיהוי ממוחשבים, והוא אף מסייע במתן 

בנקים  ומסניפי  דואר  מיליון שקלים מסניפי   4 נשדדו   2008 בשנת 
)"מראות המשטרה" 225(
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זיהוי  תמונות ליחידות משטרת-ישראל לצורכי מסדר 

הוחלפה מערכת   2008 זיהוי חשודים. בשנת  ולשם 

האלבום הממוחשב במערכת חדשה. היקף פעילות 

צילום  )כ-7,000(,  וסריקות  כלל הדפסות  המעבדה 

ועיבוד תמונה ממוחשב )7,500(, הפקת ראיה  פורנזי 

צילומי  אגירת   ,)173( דיגיטלית ממצלמות אבטחה 

 ,)32,000( הממוחשב  האלבום  במערכת  חשודים 

זיהוי )כ-1,000( והצגת תמונות לעדים  ביצוע מסדרי 

שבוצעו בתחנות ברחבי הארץ )4,300(. פענוח סרטים 

ועדים  לזהות חשודים  ממצלמות אבטחה מאפשר 

לאירוע שצולם, ואף להצביע על מאפיינים נוספים של 

החשוד, הרלוונטיים לחקירה.

מעבדת נשק
והשוואה של  זיהוי  במעבדה נשק מתבצעות בדיקות 

ירייה מכל אירועי הירי במדינת- תחמושות ושל כלי - 

לגילוי מספרים  בדיקות  וכן  ובטחוני(  )פלילי  ישראל 

עלייה של  2008 חלה  בכלי-נשק. במהלך  מחוקים 

כ-4.5% במספר התיקים הנכנסים, ועלייה משמעותית 

במספר המוצגים לתיק )בחמש השנים האחרונות נרשם 

גידול מצטבר של כ-32%(. בשנת 2008 נבדקו כ-1,700 

תיקים, מחציתם כלי-נשק והשאר - תרמילים וקליעים 

שהושארו בזירה. אחוז הקשרים בין זירות שונות עומד על 

18.5% מתוך התיקים שטופלו במעבדה. 105 מהתיקים 

ירי  הם תיקי רצח, 196 - תיקי נסיון רצח, 507 תיקי 

בשטח בנוי ו-576 תיקי תפיסות אמל"ח.

המעבדה לחקירת הצתות 
המעבדה לחקירת הצתות מבצעת אנליזה כימית של 

ושל מוצגים, שנאספו מזירות שריפה,  חומרי דליקה 

חוקרת דליקות ופיצוצים, ומנחה את חוקרי הזירה ואת 

נאמני חקירת דליקות. במהלך 2008 נבדקו במעבדה 

1,245 תיקי חקירת הצתות, מהם 49% תיקי שריפות 

כלי-רכב, 25% שריפת דירה/בית עסק ו-2% - תיקי 

רצח וניסיון לרצח.

המעבדה ל-DNA וביולוגיה 
וביולוגיה מאז   DNA DNA מבוצעות במעבדת  בדיקות 

1992. המעבדה מטפלת במוצגים ביולוגיים, הנאספים 

מזירות פשע. מהחומר הביולוגי הנמצא על המוצגים 

DNA של מי שהותיר את  ונקבע פרופיל   ,DNA מופק 

הדגימה בזירה. פרופיל ה-DNA המתקבל מהמוצגים, 

משמש להשוואה עם דוגמאות מחשודים או מעורבים 

זירות. ל-DNA כוח רב  בין  ולהשוואה  אחרים באירוע, 

בזיהוי פלילי: הבדיקה רגישה מאוד ומאפשרת הפקת  אלימות במקומות בילוי )"מראות המשטרה" 225(
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פרופיל מכמות חומר זעירה. פרופיל ה-DNA מאפשר 

זהים(  לתאומים  )פרט  ואדם  אדם  כל  בין  להבדיל 

ולראיית ה-DNA משקל רב בבית-המשפט. השימוש 

ב-DNA ככלי לזיהוי פלילי מהווה תחום מדעי דינאמי, 

המתפתח במהירות. בשנים האחרונות הוכנסו למעבדה 

מספר שינויים וחידושים טכנולוגיים. בשנת 2008 טופלו 

במעבדה כ-1,200 תיקים, מרביתם תיקי פשע חמור, 

ונרשמה גם עלייה במספר המוצגים הממוצע לתיק.

 DNA-מעבדת מאגר ה
ביולוגיות של חשודים, של  דגימות  המעבדה קולטת 

נאשמים ושל מורשעים, מפיקה פרופילי DNA, מאחסנת 

כנגד  חיפושים  ועורכת  אותם במערכת ממוחשבת, 

מהמעבדה  המתקבלים  עבירה,  מזירות  פרופילים 

הביולוגית ומהמכון לרפואה משפטית ונכללים במאגר. כן 

בודק המאגר פרופילי מתנדבים בתיקי חקירה פתוחים. 

נאגרו עד כה כ-42,000 פרופילים,   DNA-במאגר ה

כולל   ,2008 24,000 פרופילים שהופקו בשנת  מהם 

ממורשעים ומאסירים. במאגר יש גם כ-4,000 פרופילי 

DNA שנאספו מזירות עבירה, מתוכם כ-3,000, מזירות 

לא מפוענחות. מאז הקמתו הניב המאגר מעל ל-500 

גילויים, 347 מהם בשנת 2008. בנוסף לגילויים, שנבעו 

מהשוואת פרופיל DNA למאגר, הושוו עוד 300 פרופילים 

לחשודים, ובסה"כ, מערך ה-DNA חשף כ-650 חשודים 

בביצוע פשעים חמורים ועבירות רכוש.

מעבדת מסמכים
המעבדה עוסקת בהשוואת כתב יד - השוואה של כתב 

יד של כותב/כותבים  ידוע לדוגמאות כתב  שכותבו לא 

ידועים, במטרה לקבוע זהות או אי זהות ביניהם )400 

זיופי חוזים ומכתבי  זיופי בחירות,  תיקים, שבהם תיקי 

זיוף מלא  לגילוי  בבדיקות טכניות - בדיקות  איום(, 

או שינויים ותיקונים, בדיקות דיו, שיטות דפוס, מכונות 

 320( ועוד  צילום חותמות  כתיבה, מדפסות, מכונות 

תיקים(, ובבדיקת שטרי כסף החשודים כמזויפים )כ- 

500 תיקים(. בשנת 2008 נמשך ייעוץ מומחי המעבדה 

למדפיס הממשלתי ולמשרד הפנים בנושא תעודת זהות 

חכמה ואפיון דרכון חדש.

מדור זיהוי חללים 
לצד פעילות מז"פ בזיהוי עבריינים, אחראי מז"פ על 

זיהוי חללים בשיטות מדעיות, ביניהן טביעות אצבעות, 

DNA, משנן וסימני גוף שונים. תפקידי המדור כוללים 

רש"ת  צה"ל, פס"ח  הפלילי,  הזיהוי  הכשרת מערך 

לזיהוי קורבנות אסון בשגרה ובחירום, פיקוח מקצועי, 

תרגול, הנחיה ובקרה בשגרה ובאירועי אמת, תיאום בין 

משטרת-ישראל לבין המכון לרפואה משפטית, ובזיהוי 

ובאירועי מוות בלתי טבעי  חללים באירוע רב נפגעים 

ובחו"ל. המדור פועל בשיתוף פעולה  שגרתיים בארץ 

מלא עם המכון לרפואה משפטית. בשנת 2008 בוצע 

איסוף נתוני משנן מ-145, מתוכם זוהו 52. נאספו נתוני 

טביעות אצבעות מ-144 גופות, מתוכן זוהו 87 וכן נבדקו 

38 שלדים. 

מדור לפסיכולוגיה חקירתית 
המדור עוסק במגוון יישומים מתחום מדעי ההתנהגות, 

בסיוע בהיבטים פסיכולוגיים של החקירה הפלילית לגופי 

החקירה והמודיעין של משטרת-ישראל, של שב"ס, של 

צה"ל, של מח"ש וכן של גורמים חיצוניים, לפי דרישה. 

המדור פרוס על פני חמש מעבדות אזוריות, על מנת 

ומבצע בדיקות פוליגרף,  לתת מענה הולם לצרכים, 

קוגניטיביים, אפיון התנהגותי של עבריינים  ריאיונות 

ותשאול חריגים. במהלך שנת 2008 היה המדור מעורב 

ביצוע  )הכוללות  ביטחון חוזרות  בכל הנוגע לבדיקות 
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בדיקות פוליגרף( לאוכלוסיית אנשי המשטרה, והמשיך 

לעסוק בנושא הפרופילאות. המדור טיפל בכ-1,700 

תיקים בשנה זו.

מדור מעבדות ניידות 
המעבדות הניידות עוסקות במגוון פעילויות, הקשורות 

לחקירת זירת עבירה, ביניהן מתן שירותי חקירה ליחידות 

החקירה השונות של משטרת-ישראל, תוך מתן דגש 

"פגע  ותאונות-דרכים  חמורים  פשעים  חקירת  על 

וברח" קטלניות, הפקת ממצאים ואיסוף מוצגים בזירת 

העבירה, אשר יציגו את ההתרחשות בזירה, ויצביעו על 

וידאו של שחזורים/זירות עבירה  וכן צילומי  מעורבים, 

וצילומי הפרות סדר באירועים ציבוריים רגישים. בשנת 

2008 ערך המדור ביקור בכ-450 זירות עבירה, מתוכן 

114 זירות רצח והריגה, 20 זירות של ניסיון לרצח ו-39 

זירות מוות בלתי טבעי.

מדור הכוונה ופיקוח 
המדור אחראי על מתן תמיכה למערך הזיהוי בשטח, 

המונה כ-200 קצינים וחוקרי זירת עבירה. המדור עוסק 

במיון כוח אדם מקצועי, בגיוסו, בבניית השתלמויות, 

ייעודי  ציוד  וברכישת  טכנולוגים  בפיתוח אמצעים 

עבור מערך הזיהוי. עשייה רבה מושקעת גם בבקרות 

כינוסים מקצועיים. שנת 2008  ובעריכת  מקצועיות 

התאפיינה בריכוז מאמץ לכתיבה תכנית "פני מז"פ 

לאן", תוך שימת דגש על שיפור הרמה המקצועית 

ו"מילוי שורות" חוקרי הזירה במרחבי משטרת-ישראל. 

זירה, שנמשך  הוכנה מתכונת חדשה לקורס חוקרי 

- חניכה תוך-תפקידית,  ולאחריו  שלושה חודשים, 

כן, תוקף  כמו  נוספים.  חודשים  הנמשכת שלושה 

נוהל חידוש הסמכה, המחייב חוקר זירה לבצע רענון 

ומבחן אחת לחמש שנים, כדי לשמור על הכשירות 

המבצעית.

בשנת 2008 טיפלו חוקרי הזירה בכ-70 אלף אירועים, 

צילמו כ-32 אלף חשודים וביצעו כ-32 אלף צילומים 

ייעודיים, כולל צילומי זירות.

מחקר ופיתוח 
מז"פ  חוקרי  מוצגים,  פענוח  על  לעבודה  במקביל 

יישומי, הרלוונטי למשטרת- עוסקים במחקר מדעי 

אוניברסיטאות  ולמערכת הביטחון, בשיתוף  ישראל 

ומכוני מחקר בארץ ובחו"ל. 

פיזית,  - פרויקט התאמה  פרויקטים שהסתיימו 

אלימות כנגד קשישים. טרף קל )"מראות המשטרה" 223(
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שמטרתו פיתוח מערכת ממוחשבת, שתסייע בביצוע 

בדיקות התאמה פיזית בצורה אובייקטיבית, ותאפשר 

הסתיים  הפרויקט  ניתוח סטטיסטי של הממצא. 

בהצלחה, ופותחה תוכנה הנמצאת בהערכה. פרויקט 

שיפור זיהוי שרידי חומר נפץ לאחר פיצוץ, שמטרתו 

נפץ לאחר  חומר  לזהות שרידי  היכולת  לשפר את 

פיצוץ. הפרויקט נמשך שנה, השיטה שפותחה נוסתה 

בתיק אמיתי, והצליחה לגלות שרידי חומר נפץ לאחר 

פיצוץ.

פרויקטים בביצוע - פרויקט שיפור פיתוח טביעות 

אצבעות על כלי-נשק, שמטרתו מציאת דרך לשיפור 

פיתוח טביעות אצבעות על כלי-נשק. פרויקט לחקר 

DNA של חיידקים בקרקע בביצוע המעבדה לביולגיה 

ו-DNA, בשיתוף האוניברסיטה העברית/הפקולטה 

הראיה המופקת  להפוך את  לחקלאות, שמטרתו 

מדגימות קרקע לראיה משמעותית. 

מחלקת תביעות
להפעלת  כוללת  אחריות מטה  למחלקת תביעות 

התוכן  בהיבט  המשטרתית  הפלילית  התביעה 

ליישום  ובהיבט הניהולי, אחריות  המקצועי-משפטי 

ובקרה על  ולקיום פיקוח  מדיניות התביעה הכללית 

פעילות יחידות התביעה, ייעוץ וחקיקה בנושאי התביעה 

הפלילית, וייצוג המשטרה בעניינים אלה בפני מוסדות 

כוללת  ואחריות  הציבור,  ובפני  ורשויותיה  המדינה 

לטיפול בהכנת תעודות חיסיון מטעם השר לבטחון 

הפנים עבור כלל רשויות התביעה. 

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

וגיבוש  ובפסיקה,  למידה, התעדכנות בחקיקה 

יחידות התביעה  מסגרת להיוועצות שוטפת של 

במקרים, המעוררים שאלה עקרונית או מעשית.

תחום פיקוח ובקרה - קיום פיקוח ובקרה שיטתיים,  	•
יחידות התביעה  ותכופים על פעילות  מתמידים 

המשטרתית, להבטחת תקינות פעולתה ויעילותה 

בהיבט המקצועי ובהיבט הניהולי, ולהבטחת מעמדה 

המקצועי העצמאי כרשות תביעה. 

תחום ייעוץ וחקיקה - הכנת חוות דעת משפטיות  	•
לר' האגף לחקירות ולמודיעין ולתביעה המשטרתית 

ובנושאים, המחייבים  בנושאי התביעה הפלילית 

אישור משרד המשפטים ופרקליטות המדינה, וייצוג 

המשטרה בעניינים אלה בפני מוסדות המדינה 

ורשויותיה ובפני הציבור.

רשויות  עבור  ביצוע הטיפול   - תחום חסיונות  	•
התביעה )פרקליטות ומשטרה( בהכנת תעודות 

חיסיון לחתימת השר לבטחון הפנים והנחיית יחידות 

בהוראות החוק  והתביעות  המודיעין, החקירות 

והנהלים, הנוגעים לחיסוי חומרי חקירה. 

סיכום פעילויות
הנחיות ומדיניות - הופצו הנחיות ועדכוני פסיקה  	•
והוכנו  והתביעה,  החקירה  ליחידות  וחקיקה 

השתלמויות מקצועיות לתובעים.

נערכו בקרות  - במהלך השנה  ובקרה  פיקוח  	•
התביעה  ביחידות  ות  ואינטנסיבי שוטפות 

הנחיות  יישום  נבדק  זו  המשטרתית. במסגרת 

ופרקליטות המדינה,  היועץ המשפטי לממשלה 

נבחנו נהלי עבודה ראויים, והופצו הנחיות,הכוללות 

הפקת לקחים והנחיות ליחידות התביעה.

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

בנושאים הבאים:
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תלונות נגד אישים מיוחדים - טיפול בעשרות  	•
זו, הכנת חוות  תלונות נגד אישי ציבור. במסגרת 

ולמודיעין  דעת משפטית לראש האגף לחקירות 

והמלצות באשר לאופן המשך הטיפול.

עבירות הסתה והמרדה - ריכוז הטיפול בעבירות  	•
זו  במסגרת  הארצית.  ברמה  והמרדה  הסתה 

והמלצת המשטרה  הוכנה חוות דעת משפטית 

המוגשת לפרקליטות המדינה, להחלטה בעשרות 

תלונות ותיקים, שבהם עולה חשד לעבירת הסתה 

והמרדה.

תלונות נוספות בעלות עניין ציבורי מיוחד -  	•
טיפול בתלונות נוספות בעלות עניין ציבורי, ובכלל 

זה תלונות נגד עיתונאים וכל תלונה אחרת, המעלה 

סוגיות משפטיות מורכבות, הדורשות התייחסות 

הגורמים  עם  היוועצות  תוך  לעתים,  מעמיקה, 

הנוגעים בפרקליטות המדינה.

עררים - טיפול בעררים של חשודים בעניין שינוי  	•
עילת סגירה בתיקי חקירה שנפתחו נגדם, וטופלו 

ע"י יחידות התביעה המשטרתית. 

- הכנת התייחסות  התייחסות להצעות חוק  	•
לעשרות הצעות חקיקה  דעת  וחוות  משפטית 

בתחום האכיפה הפלילית.

 - נגד המשטרה  ובתביעות  טיפול בבג"צים  	•
הכנת חוות דעת משפטית בהיבט של התביעה 

המשטרתית.

בקשות לתעודות חיסיון - במהלך השנה טופלו  	•
בקשות לתעודות חיסיון המועברות לחתימת השר 

לבטחון הפנים.

ופרקליט  ליועץ המשפטי לממשלה  פניות  	•
את  הדורשים  שונים,  בנושאים  המדינה 

הכרעתם וביניהם אישור להגשת בקשה לבימ"ש 

ימים,  להארכת מעצר חשודים מעבר לשלושים 

נגד שופט,  אישור לחקירות רגישות כגון חקירה 

דיין, קאדי ושר, אישור להגשת כתבי אישום בתיקי 

נדרש  לגביהן  אשר  בעבירות  נוער שהתיישנו, 

היועמ"ש לממשלה,  בהנחיות  או  בחוק  אישור 

הכנת המלצת המשטרה בבקשות לעיכוב הליכים 

לבקשת התביעה.

ולמודיעין  והאגף לחקירות  ייצוג המשטרה  	•
- ראש המחלקה היא חברה  בפורומים שונים 

קבועה בוועדה בראשות שופטת ביהמ"ש העליון, 

הגב' מרים נאור, במסגרתה נדונים תיקוני חקיקה 

ונושאים עקרוניים, הנוגעים לסדר הדין הפלילי. 

קציני המחלקה מייצגים דרך קבע את המשטרה 

בפני ועדות הכנסת, בעיקר בנושאי חקיקה פלילית, 

משתתפים בוועדות במשרדי הממשלה השונים 

וכן  שונים,  פליליים  חוקים  אכיפה של  בנושאי 

משתתפים בצוותים פנים-משטרתיים ובקביעת 

נציג  שונים.  בתחומים  ונהלים  עבודה  דפוסי 

לרישוי שירותי שמירה  בוועדה  המחלקה שותף 

וחוקרים פרטיים.

טיפול בהוצאת כתבי מינוי לתובעים והסמכת  	•
בעלי תפקידים במערך התביעה המשטרתי לסגירת 

תיקים.

טיפול בהוצאות משפט שנפסקו נגד המשטרה  	•
בהליכים פליליים בהופעת התביעה המשטרתית.

בהם  מתיקים  לקחים  והפקת  נתונים  ריכוז  	•
נאשמים זוכו. 

פרויקט 2008 - העלאת רף הענישה 
בעבירות התפרצות לדירה וגניבות רכב

מטרת פרויקט זה היא שיפור אפקטיביות האכיפה  	•
וגניבות רכב,  הפלילית בעבירות התפרצות לדירה 

באמצעות העלאת רף הענישה בעבירות אלו. לעניין 

42w w w . p o l i c e . g o v . i l



משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008

האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף 
לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות 

זה גובשו ע"י המחלקה נהלים, המתווים מדיניות 

ענישה אחידה, הכוללת מדרגי ענישה מחמירים, 

וננקטו פעולות לקידום יוזמת חקיקה לקיום עילת 

מעצר עד תום ההליכים בעבירות אלו.

הישגים בשנת היישום הראשונה - בבימ"ש שלום  	•
עלייה ברמת הענישה ומאסרים רבים יותר לתקופות 

יותר  ממושכות, בבימ"ש מחוזי - ערעורים רבים 

גזרי -דין מקלים, בבימ"ש עליון - החלטות  על 

תקדימיות "פורצות דרך". 

היקף פעילות המערך
תובעים   314 התביעה  מערך  כלל   2008 בשנת 

)בתקן(.

כמות תיקיםנושא

סה"כ תיקי פ.א. 

שהתקבלו

68,979

תיקי פ.א. בהם הוגשו 

כתבי אישום

49,796

תיקי פ.א. בהם הוגשו 

בקשות למעצר עד תום 

ההליכים

14,644

המאבק בפשיעה החמורה ובפשיעה 
המאורגנת ובתוצריה

הוועדה  המשיכה   ,2008 העבודה  שנת  במהלך 

המתמדת להתכנס באופן סדיר, מידי כחודשיים, על 

מנת להסדיר את המאבק המשותף של מגוון הרשויות 

בפשיעה החמורה ובפשיעה המאורגנת. במהלך שנת 

עבודה זו הורחבה הוועדה המתמדת, וכיום היא מונה 

ארבעים חברים, המייצגים את כלל רשויות האכיפה 

בישראל. 

כוחות משימה 
כוחות משימה  2008 הוקמו חמישה  במהלך שנת 

את  המובילה  לתפיסה  בהתאם  רשויות,  משולבי 

ההתמודדות עם ארגוני הפשיעה הארציים ועם תופעות 

פשיעה נבחרות. בחמשת כוחות המשימה מאוישים 

מרבית התקנים באנשי משטרה ובאנשי פרקליטות, 

כלל  איוש  מוגבר להשלמת  קיומו של מאמץ  לצד 

התקנים בטווח הזמן הקרוב. כן מונו שני עובדי הרשות 

לאיסור הלבנת הון, המלווים את פעילות כלל כוחות 

המשימה ממטה הרשות בתל-אביב. 

מאז תחילת פעילות כוחות המשימה נערכו לעובדי 

איסוף  ביניהם  נושאים,  במגוון  הכשרות  המערך 

מודיעין גלוי, תקיפה כלכלית משולבת, אמצעי איסוף 

כוחות  הון.  קציני הלבנת  וקורס הסמכת  טכנולוגי 

ומדדים  יעדים  המשימה פעלו במהלך השנה עפ"י 

פרטניים שאושרו להם, הכוללים הישגים בתחום נטרול 

הגורמים האנושיים הדומיננטיים, ושלילת התשתית 

הכלכלית של נשואי הטיפול. מדדי הצלחת פעילות 

כוח משימה, שאישרה הוועדה המתמדת, מהווים שינוי 

משמעותי,שבמסגרתו נכללים תבחינים פיסקאליים 

כתנאי להצלחת פעילות הכוח, פועל יוצא של ההכרה, 

כי רק באמצעות שלילת רכוש, ניתן להגיע להכרעה 

אמיתית במאבק כנגד תופעות פשיעה וכנגד ארגוני 

פשיעה. 

במהלך השנה גובשה אמנת ניהול לכוחות המשימה, 

המסדירה היבטים שונים בהתנהלות הכוח. האמנה, 

שנחתמה ע"י נציגי הרשויות השותפות בכוח, דומה 

רשויות אכיפה  בין  במהותה להסכמים, הנחתמים 

כוח משימה משולב רשויות.  בארה"ב בעת הקמת 
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החתימה על האמנה מביאה לידי ביטוי את מחויבות 

הרשויות לפעול יחד, בשיתוף פעולה הדוק, אל מול יעד 

התקיפה של הכוח. 

למערכת ממוחשבת,  אב-טיפוס  בניית  הושלמה 

המיועדת לנהל חקירות בטיפול כוחות המשימה ומוקד 

המודיעין המשולב, המתוכננת לתת מענה ממוחשב 

לבעיית ההתמודדות עם כמות אדירה של מידע ושל 

ראיות. המערכת תושלם ותהפוך למבצעית לקראת 

סוף שנת העבודה 2009.

מוקד המודיעין המשולב 
במוקד זה פועלים במשולב נציגי משטרה )ובהם גם 

מפקד המוקד(, רשות המסים )מס-הכנסה ומכס/

והרשות לאיסור הלבנת הון. בנוסף, אושרה  מע"מ( 

השתתפות נציגי הרשות לניירות ערך כחברים בלתי 

קבועים במוקד, המגיעים לפגישות עדכון לפחות אחת 

לשבועיים, או עפ"י קריאה.

הוועדה  ע"י  אושר   2008 העבודה  שנת  במהלך 

למוקד, המתייחס  ומדדים  יעדים  מודל  המתמדת 

לתוצרי המוקד בפעילותו מול נושאי התעניינות, ובמיפוי 

נשואי התקיפה של כוחות המשימה. 

בהתאם לתכנית העבודה השנתית, שקבעה הוועדה 

המתמדת למוקד המודיעין המשולב, הופצו במהלך 

השנה החולפת כתבות מיפוי לכוחות המשימה.

צוותי עבודה של הוועדה המתמדת
הצוות המשפטי, העוסק במציאת דרכים חוקיות  	•
להעברת מידע בין הגופים השונים, עמל על ניסוח 

נוהל הפעלת מוקד המודיעין המשולב, תוך מציאת 

פתרונות חוקיים לפעילות המוקד. עם השלמת ניסוח 

הנוהל, ואישורו בוועדה המתמדת, החל הצוות לדון 

בסוגיות פרטניות שונות הנגזרות מהנוהל.

צוות "אכיפה אלטרנטיבית" השלים את מיפוי כלל  	•
לרשות  והמנהליים העומדים  הכלים האזרחיים 

והחל בגיבוש מודלים  והפיקוח,  רשויות האכיפה 

לשילובם בפעילות האכיפה הכוללת.

צוות המודיעין מתכנס תדיר, ומגבש המלצות  	•
לוועדה בתחומי אחריותו, ובכלל זה קביעת נושאי 

העבודה  ותכנית  כוחות המשימה  של  הטיפול 

השנתית של מוקד המודיעין המשולב.

במהלך שנת 2008 הוקם צוות מחשוב וטכנולוגיה,  	•
העוסק בבחינת האפשרויות לשילוב יכולות ואמצעי 

יכולות מחשוביות  ובפיתוח משותף של  מחשוב, 

פורום משפטנים,  הוקם  כן  וחדשניות.  חדשות 

ומשפטנים מכלל  מיועצים משפטיים  המורכב 

ומנציגי  המתמדת  בוועדה  החברות  הרשויות 

מחלקת ייעוץ וחקיקה בפרקליטות המדינה. בשלב 

יוזמות לתיקוני  ראשון, הוטל על הפורום להציף 

חקיקה נחוצים. הפורום הציג המלצותיו לוועדה, 

לשם קביעת תעדוף. 

ידע והדרכה, בשיתוף מנהל הטכנולוגיות  צוות  	•
של המשטרה, השלים את פיתוח פורטל הוועדה 

ולצורך בקרת  ראשון  המתמדת הפועל, בשלב 

איכות, בשרתי המשטרה. הפורטל כולל מערכת 

לאחזור חומר משפטי בנושאי האכיפה הכלכלית, 

ונהלים משותפים, רשימת אנשי  מאגר הנחיות 

ועוד.  קשר של בעלי תפקידים ברשויות השונות 

ולקחי  יכלול הפורטל מאגר תחקירים  בהמשך, 

ביצוע מפעילות משולבת רשויות, מאגר מודלים 

לפעילות אכיפה משולבת ותכנית הדרכה ומערכי 

אכיפה  ללימודי  הלאומית  שיעור של המכללה 

משולב, ויהיה נגיש, באופן מבוקר ומאובטח, לכלל 

נוסף הוא הקמת  עובדי רשויות האכיפה. מיזם 

עם  אכיפה משולבת.  ללימודי  לאומית  מכללה 
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הפיזיות של המתקן,  מיפוי הדרישות  השלמת 

באיתור מקום  יוחל  פרוגרמה מפורטת,  והכנת 

לפריסת המכללה.

 

יצאה משלחת מטעם  נובמבר 2008  במהלך חודש 

לביקור עבודה בארה"ב. במהלך  הוועדה המתמדת 

הביקור נחשפו חברי המשלחת לסוגיות שונות, הקשורות 

להפעלה של מסגרות עבודה משולבות רשויות. המטרה 

הייתה ללמוד מנסיונם של האמריקאים על הקמת 

כוחות משימה ועל הפעלתם, על אופן ההתמודדות 

וליכולות  עם סוגיות ועל חשיפה לאמצעים, לשיטות 

נסיעת  נערכה  בנוסף, במהלך השנה  שבשימושם. 

עבודה לבריטניה של נציגי הוועדה המתמדת ומוקד 

 Serious Organized(  S.O.C.A-המודיעין המשולב ל

Crime Agency(, במטרה ללמוד מקרוב על שיטות 

בריטניה  נוקטת  חדשות, שבהן  עבודה משולבות 

בהתמודדותה עם תופעות פשיעה חמורות, להעמיק 

את ההבנה בדבר הצורך בשיתוף פעולה בין הגופים, 

ולהיחשף לכלי אכיפה אלטרנטיביים, בדגש על אכיפה 

כלכלית בהתמודדות עם פשיעה מאורגנת. 

יחידת להב 433
433, שעל הקמתה הוחלט בסוף שנת  יחידת להב 

2007, קיבלה אחריות משימתית ביום 1 בינואר 2008. 

היחידה מורכבת מארבע היחידות הארציות )יאח"ה - 

היחידה הארצית לחקירות הונאה, יאחב"ל - היחידה 

הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית, יאל"כ - היחידה 

הארצית לחקירות כלכליות ואתג"ר - היחידה הארצית 

לחקירת תופעת גניבות כלי-רכב( ומיחידה מבצעית 

מיוחדת.

הרעיון המרכזי, שעמד מאחורי הקמת היחידה, הוא 

ויכולות, מתוך שאיפה לשפר את אופן  שילוב כוחות 

ההתמודדות של משטרת-ישראל עם הרובד העליון של 

הפשיעה, לרבות המאבק בארגוני הפשיעה הארציים 

הישגים  הושגו  ועבירות השחיתות. במהלך השנה 

משמעותיים בתחום המאבק בארגוני הפשיעה, כאשר 

ראשי ארגונים ופעילים רבים מצאו עצמם מאחורי סורג 

ובריח. כן הושגו תוצאות מרשימות בתחום המאבק 

בשחיתות הציבורית.

יאח"ה
במהלך שנת 2008 טופלו ביחידה עשרות רבות של 

פרשיות, הנוגעות לשחיתות ציבורית. בין היתר, היחידה 

טיפלה ב-34 ראשי ערים ורשויות בשלטון המקומי. בין 

הפרשיות הבולטות ביותר - הפרשיות הנוגעות לראש 

הממשלה מר אולמרט, פרשיית חבר הכנסת ליברמן 

ופרשיית "חפציבה".

יאחב"ל
פעילות מול ארגוני פשיעה - במהלך 2008 הוגשו 

נגד  ובקשות למעצר עד תום הליכים  כתבי אישום 

ניסיון  חברי ארגוני פשיעה מרכזיים, בפרשות רצח, 

לרצח ואחזקת אמל"ח. בין הפרשיות הבולטות ניתן 

למנות את רצח מרגריטה לאוטין בחוף הים בבת-ים, 

וסיכול נסיונות רצח של חברי ארגונים יריבים. במסגרת 

שיתוף הפעולה הבינלאומי בלט מעצרם של ראשי 

ארגון אברג'יל והליך הסגרתם לרשויות האמריקאיות, 

מעצרם של חברי ארגון פשיעה, שעסקו בהונאת אנשי 

עסקים בצרפת וחילוט רכושם, ומעצרם של חברי ארגון, 

שהפעילו רשת סמים בינלאומית..

סחר בנשים - היחידה טיפלה בפרשיית סחר בנשים, 

שבה הוגשו כתבי אשום.

עבירות ביטחוניות - נחקרו, בשיתוף שב"כ, חשודים 

בקיום מגע עם סוכן זר.
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האגף לחקירות ולמודיעין � אח"מ 

ביטחוניים,  12 תיקים  ו-  64 תיקים  בסה"כ טופלו 

ובוצעו 13 חיקורי דין, שבמסגרתם נחקרו 403 חשודים, 

והוגשו 39 בקשות למעצר עד  בוצעו 101 מעצרים 

תום ההליכים.

יאל"כ 
ביטוח לאומי, קניין רוחני ועבירות פרמצבטיות 

כתבי  והוגשו  רבות,  חקירות  נוהלו  במהלך השנה 

אישום נגד חשודים בעבירות שחיתות והונאה בביטוח 

הלאומי. בין השאר, נחקרו חשדות לתביעות כוזבות 

דיווח פיקטיבי על התייצבות  למוסד לביטוח לאומי, 

דורשי עבודה בלשכת תעסוקה, העסקת עובדים ללא 

דיווח, וגביית דמי ביטוח לאומי, זיוף והפקת תלושי שכר 

מזויפים. חקירות נוספות עסקו בחשד להעלמות מס 

באמצעות חברות קש, גניבת מתכות, הונאת הקרן 

לחיילים משוחררים ופשיעה פרמצבטית.

לייצור משקאות  - חשיפת מעבדות  רוחני  קניין 

מזויפים, חקירת פרשייה בחשד להפצת כרטיסי רשת 

ושרתים מזויפים.

בוצעו חקירות בחשד  - במהלך השנה  מקרקעין 

לרבות שוחד,  ישראל,  לשחיתות במנהל מקרקעי 

בתמורה לעיוות נתונים ורישום כוזב, באופן שגרם לנזק 

משמעותי לקופת המדינה. נחקר חשד לעבירות גניבה 

מהחברה הלאומית לדרכים )מע"צ( ע"י קבלני משנה, 

בסיוע מפקחי משנה מטעם החברה, באמצעות זיוף 

תעודות משלוח. כמו כן, בוצעו חקירות בחשד לחציבה 

ולכרייה בלתי חוקית, חשד לשחיתות ברשות מקומית 

וגניבה בתחבולה מסניפי בנקים בארץ, ע"י תושבי חוץ.

תשתיות - רדיו פיראטי - במסגרת הפעילות נגד רדיו 

פיראטי הוגשו כתבי אישום נגד תחנה, ששידוריה גרמו 

להפרעות קשר בין מגדל הפיקוח לבין המטוסים, באופן 

שיכול היה לגרום לתאונה אווירית רבת נפגעים. בנוסף, 

נוהלה חקירה סמויה כנגד יצרני משדרי רדיו, במסגרתה 

נתפסו מוצגים רבים ונעצרו חשודים.

משק הדלק - נחקר חשד לביצוע עבירות בתחום הדלק, 

הכוללות גניבות דלק, רכישת דלק מהרשות הפלסטינית 

במחיר זול יותר, בשיטת "הדלת המסתובבת", כאשר 

וללא תיעוד  חלק מהעסקאות נעשו באופן לא חוקי 

עשרים  נעצרו  הגלויה  החקירה  במהלך  חשבונאי. 

חשודים ונחקרו כשישים מעורבים. הוכנו טיוטות כתבי 

אישום ע"י פרליקטות מיסוי וכלכלה.

משק הגז - במהלך השנה נוהלו חקירות נגד שלושה 

גז פיראטי, בסיומן הומלץ על הגשת כתבי  מתחמי 

אישום נגד החשודים.

אתג"ר
ביחידה בוצע ניתוח תפוקות מבצעיות בפעילות אתג"ר 

באיו"ש ובקו התפר, וכן ניתוח של נתוני הפעילות במסגרת 

חוק איסור תיקון כלי-רכב ישראלים באיו"ש )חוק הרישום(. 

ולקבלת תמונת  להעלאת התפוקות,  סייע  הניתוח 

מצב עדכנית לגבי אפקטיביות הפעילות. בין הפרשיות 

המרכזיות - פיצוח כנופייה, שעסקה בגניבות רכב בגזרת 

 65 מחוז מרכז, פעילות סוכן שהביאה למעצרם של 

חשודים במגוון עבירות, פרשיית כופר רכב, והשלמת חיקור 

דין בצרפת במסגרת פרשייה של סחר בחלפים גנובים ע"י 

אחד מסוחרי החלפים הגדולים והמוכרים בישראל.

חטיבת המודיעין
במהלך שנת 2008 המשיכה חטיבת המודיעין להוביל 

ככלי מרכזי לקבלת  את תחום המודיעין במשטרה 

ומבצעיות. במהלך השנה קודמו  החלטות פיקודיות 

איסוף  יכולת  רבות, שתכליתן שיפור  עבודות מטה 

על רמת התחנה,  בדגש  וגילוי העבריינים,  הראיות 

המטפלת במספר העבירות הגדול ביותר.
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מחלקת איסוף וטכנולוגיה 
במהלך שנת 2008 עסקה המחלקה באישור תכניות 

ביניהם סחר  סוכנים, שפעלו במגוון תחומי פעילות, 

בסמים, שחיתות ציבורית, אמל"ח וגניבות רכב. מספר 

התיקים והמופללים בשנת 2008 עלה בעשרות אחוזים, 

יחסית לזה שבשנת 2007.

בנוסף, המחלקה פעלה לקידום מערכים מודיעיניים 

ולשדרוגם, וכן לשיפור היכולות הטכנולוגיות המבצעיות, 

על בסיס צרכי יחידות השטח.

מחלקת המחקר 
שנת 2008 הייתה שנת שינוי מחלקת המחקר בחטיבת 

המודיעין ושדרוגן. במהלך שנת 2007 הוקם צוות עבודה 

לבחינת מערך המחקר במשטרת-ישראל, כדי לשפר 

את איכויות תוצרי המחקר, לעדכן את תפיסת המחקר 

ולהתאים את מבנה המחלקה לתפיסה המעודכנת. 

עבודת הצוות כללה בחינת יכולות המחקר ברמת המטה, 

יחידות  לבין  בין המטה  הזיקה המקצועית  והסדרת 

וצרכיה.  בחינת משימות המחלקה  גם  כמו  השטח, 

וקיבל את   ,2008 הצוות הציג את המלצותיו בשנת 

ברכת הדרך של המפכ"ל ושל ר' האגף, ליישום המלצות 

עבודת המטה. הוחלט על הפעלת המחלקה בשתי רמות 

- אסטרטגית וטקטית. 

הרמה האסטרטגית  	•
לגיבוש הערכת המודיעין  מתן מענה מחקרי  	•
ולשרטוט  שנתית(  ורב-  )שנתית  הכוללת 

למגמות  ולאפיונן,  תופעות  לזיהוי  האיומים, 

ולשינויים המרכיבים את תמונת המודיעין.

עדכון נושאי קבוע של תמונת המודיעין, כפי שהיא  	•
באה לידי ביטוי במערכת המודיעין המשטרתית, 

מועשרת בתובנות של תחקור טכנולוגי של מאגרי 

המידע, ניתוחים סטטיסטיים, מידע מגורמי חוץ 

)אקדמיה, משטרה, משרדי ממשלה, רשויות 

וארגונים בארץ ובחו"ל( ותחקור של מאגרי מידע 

גלויים.

גיבוש ניירות עמדה וכתיבת מסמכי עיצוב מדיניות  	•
בנושאי האכיפה הפלילית שעל סדר היום הארגוני 

וזה הלאומי.

יומית  מודיעין  בניית תמונת   - הרמה הטקטית  	•
ומתן מענה להערכת אירועים  והפצתה  ושבועית 

והתיאום של  חריגים, המתקבלים במרכז הדיווח 

חטיבת המודיעין. 

"הפיצוציות". מוקד לממכר אלכוהול ותחליפי סם )"מראות המשטרה" 224(
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האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ  � 
האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף 

האגף לחקירות ולמודיעין � אח"מ 

מדור מחקר אסטרטגי 
לשדרוג המחלקה הצטרף  עבודת המטה  במסגרת 

נוספות  וקיבל על עצמו משימות  המדור לשורותיה, 

חדשות. בנוסף, עסק המדור בהקמת פורטל אח"מ, 

בשדרוג פרק האגף באתר האינטרנט של המשטרה, 

יישום תר"ש אח"מ, בכתיבת הסיכום  במעקב אחר 

השנתי, בכתיבת פרק שדה הפשיעה העתידי ועוד.

חוליית ניירות עמדה - משימת החוליה היא הצגת  	•
עמדת המשטרה ביחס לנושאים המצויים על סדר 

היום הלאומי, הציבורי או המשטרתי, שלהם נגיעה 

התפתחויות,  הצגת  לרבות  הפלילית,  לאכיפה 

השלכות, מגמות ותחזית, בהתאם לצרכים במסגרת 

זו נכתבו ניירות עמדה בנושאים מגוונים.

חוליית עיצוב מדיניות - משימת החוליה היא כתיבת  	•
מסמכים, שמטרתם העלאת נושאים, המשפיעים על 

עבודת המשטרה, ושלהם נגיעה לאכיפה הפלילית, 

תוך הצגת שורת המלצות לתקיפת הנושא. במסגרת 

זו נכתבו מספר מסמכי עיצוב מדיניות, ביניהם ניתוח 

המשבר הכלכלי העולמי והשפעותיו על אירועי סדר 

וניתוח משמעויות  ציבורי, עבירות ברשת הסייבר 

ולקחים מפעולת הטירור במומביי.

חוליית מחקר אנליטי - ייעוד החוליה הוא עיסוק  	•
בפיתוח מתודולוגיות בתחום המחקר וניתוח והבנת 

מאפייני פשיעה. בשנת 2008 הוכנה, יחד עם הגורם 

לפיתוח  הטכנולוגיות, תשתית  במנהל  השותף 

פרופילים  בפיתוח  בין השאר,  מודלים, שיעסקו, 

זירות עבירה, הכוונה במלחמה  ושל  של עבריינים 

בפשיעה, מיפוי פשיעה, זיהוי מוקדים וחיזוי פשיעה 

ותהליכים בתחומי  חיווי על שינויי מגמות  - מתן 

הפשיעה השונים.

מדור מחקר תשתיתי 
המדור עוסק בגיבוש תמונת מודיעין עדכנית ושוטפת, 

בנושאים הפליליים השונים,  הכוללת הערכת הצפי, 

יומה של משטרת-ישראל, כמו גם  המצויים על סדר 

בנושאים, שבכוחם להשפיע על הפשיעה בארץ או על 

עבריינות ישראלית בחו"ל. במהלך השנה נכתבו במדור 

על  פשיעה,  תופעות  על  רבים, שהצביעו  מחקרים 

תהליכים, על מגמות פשיעה ועל התפתחויות חדשות 

בהיבט הפלילי.

חוליית פשיעה מאורגנת  	•
סקירות  שלוש  החוליה  פרסמה   2008 בשנת 

מרכזיות בנושאי סחר בנשים, פעילות ניאו-נאצית 

ושימוש בסמלים נאציים בישראל ובנושא פשיעה 

מגזרית.

מ"חגיגת" ועד "חלום בלבן". סמים חדשים )"מראות המשטרה" 224(
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משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008

האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף 
לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות 

חוליית סמים  	•
מעבדות הידרו-מריחואנה, סמי פיצוציות, חומרים 

חדשים בפקודת הסמים, גבול ישראל-סוריה, גבול 

דו"ח  והפקת  בגבול מצרים  ישראל-ירדן, סמים 

פעילות סמים חודשי. 

חוליית פשיעה  	•
התפרצויות לבתי דירה , עבירת הגניבה, גניבה מרכב, 

עבירות שוד, מעורבות פלסטינים בעבירות רכוש 

נושאים,  ועוד. כן הופקו בחוליה "זרקורים" במגוון 

והימורים  חו"ל  הימורי  היהלומים,  ענף  שעניינם 

חוקיים כפלטפורמה להימורים בלתי חוקיים.

חוליית הונאה  	•
בנוסף על תפקיד החוליה בהכנת החומרים לדיוני 

וביקורי  חודשיים  דיוני מחוזות  חודשיים,  מנה"ל 

מדד  בנושאי  מסמכים  בחוליה  נכתבו  תחנות, 

השחיתות העולמי, זיוף כסף, מלביני הון מקצועיים, 

שחיתות שלטונית ברמה הארצית וברמה המקומית, 

בחירות לרשויות המקומיות 2008 ולכנסת ה-18, 

הערכת המודיעין השנתית ומיפוי תהליכים ואירועים 

צפויים לשנת 2009. 

חוליית אמל"ח  	•
אמל"ח בקרב בני-נוער, נייר עמדה בנושא השפעת 

מבצע "עופרת יצוקה" על הברחות האמל"ח מסיני, 

באמל"ח, מבצע  שימוש  אירועי   - מודיעין  לקט 

אמל"ח ארצי - "ניקוי כלים", כנופיות רכוש מאיו"ש 

ואירועי הצתה פליליים 2000-2008.

מדור סו"ב 
במסגרת שדרוג המחלקה הוקמה במדור חוליית הערכה 

יומית  טקטית. החוליה עוסקת בגיבוש תמונת מודיעין 

ושבועית בתחומי הפח"ע, הסדר הציבורי, הפלילים 

ליחידות משטרת-ישראל, לרמות הפיקוד  והאמל"ח 

בדו"חות,  בסקירות,  והצגתה  חוץ,  ולגורמי  השונות 

בלקטים ובפני פורומים מקצועיים.

חוליות מחקר פח"ע ומחקר סדר ציבורי  	•
החוליות עסקו במהלך 2008 בניתוח מגמות נושאי 

ועתי שוטף בתחומי הפח"ע והסד"צ, ממגוון מקורות 

המידע, לרבות הפקת לקחים וגיבוש תמונת מודיעין, 

הכוללת הערכת התפתחויות והמלצות.

מרכז דיווח ותיאום  	•
איוש צומת מידע, 24 שעות ביממה, לקבלת מידע, 

להעברתו, לתיאום הפעילות האופרטיבית הרלוונטית 

ולזיהוי פערי מידע בנושאי פח"ע, סד"צ, פלילים, 

אמל"ח ואישי ציבור מאוימים. בנוסף, הוצאת צי"חים 

והכוונת האיסוף, עפ"י הצורך. 

חוליית מאוימים  	•
החוליה המשיכה לעסוק בטיפול ובמעקב, מודיעיניים 

וחקירתיים, אחר איומים וכוונות פגיעה באישי ציבור, 

פעילות כנגד עברייני סמים )"מראות המשטרה" 226(
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האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ  � 
האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף 

האגף לחקירות ולמודיעין � אח"מ 

תיקי  והן מהיבט סטטוס  הן מההיבט המודיעיני 

האיום  רמת  של  שוטפת  הגדרה  לצד  החקירה, 

ופרסום עתי של סטאטוס המאוימים.

חוליית אחמ"ש )איחוד משפחות(  	•
גם במהלך שנת 2008 טיפלה החוליה בגיבוש מאות 

רבות של חוות דעת מודיעיניות לבקשות לאיחוד 

משפחות.

חוליית מידע גלוי  	•
מודיעיני  מידע  מיצוי  פיתחה את תחום  החוליה 

והעשרת אירועים ממידע גלוי והפיצה לקטים ומיצוי 

מידע ממקורות גלויים.

חוליית הערכה 	•
החוליה עסקה בהנחיה מקצועית של מערך ההערכה 

ובהטמעת תפיסות עבודה ביחידות, בפיתוח הכשרות 

המערך ובהעברתן בפועל, כמו גם בקידום המערך 

באמצעות עבודת מטה בנושא הדסקים. בנוסף, אנשי 

ובעבודות מטה,ביניהם  החוליה שותפים בצוותים 

ספר התפקידים של במשטרת-ישראל, הערכת מצב 

2009, צוות מכיני מטענים ומניחי מטענים ועוד.

המחלקה לתיאום מבצעי משולב )מת"ם(
המדור לתקיפה כלכלית

יחידות  הכשרת  הוא  כלכלית  תקיפה  מדור  תפקיד 

המשטרה, הענקת תמיכה מקצועית ופיתוח כלי עבודה 

למאבק בהון הפשיעה, לשם שלילתו מידי העבריין, ולגילוי 

עבירות הקשורות בהחזקתו. המדור מהווה את הגורם 

המוסמך עפ"י חוק לקבל דיווחים מהציבור ולהנחותו בגין 

עבירות אפשריות, לפי חוק איסור מימון טירור, תשס"ה 

.2005 -

במדור פועל מוקד מודיעין המשותף למשטרה, לרשות 

המסים, לרשות לאיסור הלבנת הון ולרשות ניירות ערך. 

זה הוקם, עפ"י החלטת ממשלה, כדי לשמש  מוקד 

נגד הפשיעה  והערכה לאכיפה משולבת  גוף מחקר 

החמורה ונגד תוצריה. מוקד זה מובל ע"י "ועדה מתמדת" 

בראשות ראש האגף לחקירות ולמודיעין, ובהשתתפות 

נציגי כלל רשויות האכיפה הנוגעות בארץ. במהלך שנת 

חילוט  כוח  בניין  לקידום  2008 פעל המדור  העבודה 

הרכוש במשטרת-ישראל, ולקידום פרויקטים טכנולוגיים, 

שתכליתם הגברת יכולת המשטרה להיאבק בפשיעה 

באמצעות התקיפה הכלכלית.

המדור לתיאום מבצעי וסמים
במהלך השנה החולפת הסתמנה תנופה משמעותית, 

הן בפרשיות יבוא סמים והן בכמויות הסמים ובמעצרים 

של מעורבים. אחת מהפרשיות הבולטות היא פרשיית 

רצח רוז פיזאם. שיתוף פעולה עם האינטרפול )"מראות המשטרה" 227(
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משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008

האגף לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף 
לחקירות ולמודיעין אח"מ � האגף לחקירות 

"המפץ הגדול", שבמהלכה נתפסו ברחבי העולם 1.5 

טון קוקאין במעורבות יבואני סמים ישראליים. 

במהלך שנת 2008 מוקדה פעילות במשטרת-ישראל 

כנגד ארגוני הפשיעה, וכתוצאה מכך הושמו מרבית 

במאסר/מעצר.  ובכיריהם  ארגוני הפשיעה  ראשי 

זוהניבה תוצאות חסרות תקדים בתחומים  פעילות 

רבים, ביניהם אמל"ח, סחר בסמים ועבירות אלימות. 

מדור הפעלה חו"ל
בוצעו   2008 - במהלך  הסגרות מישראל לחו"ל 

מספר הסגרות למדינות שונות בעולם של עבריינים, 

אשר היו מבוקשים באותן מדינות. כן בוצעו מספר 

הסגרות מחו"ל לישראל של עבריינים, אשר נמלטו 

היא  מביניהן  הבולטת  בחו"ל.  והסתתרו  מישראל 

הסגרתו של בועז יונה, מנכ"ל חברת "חפציבה".

תיקים ראויים לציון שטופלו באינטרפול
היחידה  חקרה   12.8.08 מתאריך   - פיזם  רוז  	•
של  היעלמותה  את  מרכז  מחוז  של  המרכזית 

וצרפת.  ישראל  ונתינת   2003 ילידת  פיזם,  רוז 

שתי סבתותיה הגישו תלונה, לאחר שלא שמעו 

ממנה כמה חודשים. התלונה הגיעה לאינטרפול 

דרך נציגת צרפת בארץ. בתיק הושקעו מאמצים 

רבים מצד מחוז מרכז, האינטרפול, נציגת צרפת 

נמצאה  הילדה  גופת  בארץ.  צרפת  ושגרירות 

ונגד  אימה  נגד  הוגשו  אישום  וכתבי  ב-11.9.08 

סבה.

קרוליין שלוש - באפריל 2004 נחטפה קרוליין  	•
שלוש ע"י אמה לטורקיה. למרות שכל ערכאות 

בתי-המשפט בטורקיה ובית- המשפט הבינלאומי 

בהאג הורו לה להחזיר את הילדה לישראל, אמה 

סירבה, והסתירה אותה מאביה ומרשויות החוק 

במשך ארבע שנים. לאחר הפעלת לחץ בינלאומי, 

הסכימו הטורקים לעצור את האם, והחזירו את 

הילדה לאביה. ב-22.3.08 חזרה קרוליין שלוש 

לארץ בלוויית אביה. 

שלמה נעים - עבריין מין מורשע, אשר השתמש  	•
וברח מהארץ בחודש  בדרכון של אחיו התאום, 

הודעה,  הוצאה  דינו.  גזר  2008, טרם מתן  יוני 

לפיה הוא עשוי לשהות בספרד או בארגנטינה. 

ב-10.9.08 נעצר ע"י משמר החופים בארגנטינה, 

כאשר התכוון לעלות על מעבורת לברזיל. הוא צפוי 

להישאר במעצר עד להסגרתו ארצה.

האזנות ומחקרי תקשורת
במהלך שנת 2008 פורסמו תקנים לתפקידים חיוניים 

כן נעשתה  וגויס כוח אדם. כמו  ייחודיים במחלקה, 

על פערים טכנולוגיים  עבודת מטה לשם הצבעה 

ומערכתיים, שבהם פותחו מספר פרויקטים. במהלך 

החקירה  ועדת  של  לליווי  דגש  ניתן   2008 שנת 

הפרלמנטארית לנושא האזנות הסתר, אשר דנה בכל 

ההיבטים הקשורים לפעילות המשטרה בתחום זה, 

לרבות בחינה של נהלי העבודה ויישומם ולחוק נתוני 

תקשורת ותקנותיו - החוק אושר עוד בדצמבר 2007, 

ובימים אלה נערכת המשטרה למימושו בפועל.

היחידה לביטחון מידע )יחב"ם( 
בשנת 2008 פעל מערך היחב"ם, ביחידות ובמטה 

ולסיכול  מידע,  דליפת  למניעת  מידע,  לאבטחת 

גורמים, המהווים סיכון למשטרה. זאת,  חדירה של 

באמצעות ביצוע בדיקות התאמה ובדיקות התאמה 

ולהעסקה במשטרה  ביטחונית למועמדים לשירות 

ולכלל המשרתים בה והמועסקים על-ידה, באמצעות 

הנחיה, הדרכה, פיקוח ובקרה בהיבט אבטחת המידע 

רכישת אמצעי  כולל  והממוחשב,  הפיזי  המסווג, 

אבטחת מידע ומיגון ואזהרות מסע.

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



� אגף התנועה את"ן  � אגף התנועה את"ן  אגף התנועה את"ן 
התנועה  אגף   � את"ן  התנועה  אגף   � את"ן  התנועה  אגף   �



ולשיפור הזרמת  אגף התנועה פועל למניעת תאונות-דרכים 

התנועה. במהלך שנת 2008 התבצעה פעילות אכיפה מסיבית 

על-ידי יחידות השטח בתחום העירוני ובתחום הבינעירוני, ובמקביל, 

קודמו פרויקטים רבים, כחלק מהמאבק בתאונות- הדרכים. 
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מדיניות מערך התנועה 
בשנת 2008 הוגדרו יעדים מרכזיים, שהתוו את הפעילות 

המבצעית של מתנ"א ושל יחידות האת"ן העירוניות:

תאונות דרכים - ירידה של 6% ביחס לשנת 2007,  	•
וירידה של 16% ביחס לשנת 2006 בתאונות-דרכים 

חמורות.

מפגשים בין שוטר לאזרח - בשנת 2008 בוצעו  	•
שני מיליון מפגשים בין שוטר לאזרח )לא כולל מתן 

דו"חות(. אכיפה איכותית - עלייה של 10% בכל 

אחת משלוש קבוצות האיכות )גורמי תאונות-דרכים, 

חומרת התאונה ובריונות בכביש(.

שימוש בסמכויות - עלייה של 15% באיסור שימוש,  	•
בהשבתות כלי-רכב ובפסילות מנהליות.

בוצעו   2008 שנת  במהלך   - שכרות  בדיקות  	•
300,000 בדיקות ינשוף ונשיפון.

עבירות מהירות - עלייה של 20% באכיפה ידנית  	•
ובשילוב ספים נמוכים.

מערך מתנדבי התנועה - עלייה של 10% במספר  	•
המתנדבים )מ-9,000 ל-10,000(. 

פרויקט גיוס שת"מים
)שוטרים לתפקידים מיוחדים(

במהלך שנת 2008 גויסו לאגף התנועה כ-60 שת"מים 

סיירי תנועה לתגבור האכיפה והבולטות במוקדי סיכון 

במערך הסיור הבינעירוני והעירוני. שת"מים אלה עברו 

הכשרות מקצועיות ומיוחדות במרכז הכשרות את"ן. עד 

כה גויסו למתנ"א כ-140 שת"מים, שהוכשרו בארבעה 

קורסים. 25 שת"מים הוקצו למערך התנועה העירוני.

אגף התנועה � את"ן

התמקצעות 
לאיכות כוח האדם במערך התנועה השפעה רבה על 

יכולת הפעלת המערך להשגת מטרותיו. שוטרי מערך 

ומכאן  מורכבים,  אירועים  עם  התנועה מתמודדים 

החשיבות הרבה לאיכותם ולמקצועיותם. במהלך 2008 

ולמתנדבים,  לשוטרים  חדש  הכשרות  מרכז  הוקם 

הורחב בית-הספר לתנועה, ולקראת סוף השנה עברו 

לאחריות מרכז ההכשרות כלל הכשרות המתנדבים 

בארץ. 

67 הכשרות  נערכו במרכז ההכשרות   2008 בשנת 

שוטרים ו-39 ימי עיון, שבהם השתלמו 2,027 חניכים. 

המכשור  בתחום  השתלמויות  כוללות  ההכשרות 

והשתלמויות לבוחנים, לתובעים לקצינים ולשת"מים. 

ו- 30 הדרכות  בנוסף, נערכו 16 הכשרות למתנדבים 

תוך תפקיד, שבהן השתלמו 1,107 מתנדבים.

פעילות אכיפה מבצעית
בפעילות האכיפה המבצעית הושם דגש על ריבוי שיטות 

ועל שילוב טכנולוגיות אכיפה לביצוע אכיפה  האכיפה 

איכותית. בין המשימות המרכזיות לשנת 2008 נקבעו 

מבצעים ארציים, מבצעים אזוריים, פעילות במוקדי סיכון, 

פעילות כנגד נהגים שרישיונם נפסל, פעילות כנגד נהגים 

שיכורים, פעילות כנגד עבירות משקל עודף, פעילות 

בשיתוף מסוק, פעילות אכיפה במעברי רכבת, משימות 

מבצעיות )בחגי ישראל, במירון, בחגי הרמאדאן( וליוויים. 

ניתן דגש רב לנושא הולכי רגל, אמצעי בטיחות ורכב דו-

גלגלי. בשנת 2008 הורחבה פעילות מתנ"א גם לפעילות 

במגזר הערבי בליווי פעילות הסברה.
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פעילות ימ"ר את"ן
במהלך 2008 התמקד ימ"ר את"ן בנושאים הבאים:

טיפול בעבריינים רצידיביסטים. 	•
נהיגה תחת השפעת סמים. 	•

סוגיות הנוגעות לעבירות בטיחות ולאחריות שילוחית. 	•
חברות הסעה - תקנה 168 - שעות נהיגה. 	•

הצתה/חבלה במצלמות מהירות/במצלמות רמזור. 	•
מירוצים ושיפור כלי-רכב/טרקטורונים. 	•

איסוף מודיעין סד"ץ ובט"ש בהיבט התעבורתי. 	•
מעורבות במלחמה בפשיעה ובארגוני פשיעה בהיבט  	•

התעבורתי.

טיפול בתופעות בנושא תעבורה בעלות היבט ציבורי. 	•

צח"מ ימ"ר
במסגרת פעילות צח"מ ימ"ר את"ן כנגד תאגידי מוניות, 

אשר פועלים בניגוד להיתרי משרד התחבורה, נחקרו 

נהגים ובעלי שליטה בתאגידים, ותיקי החקירה הועברו 

נקיטת אמצעים מנהלים  לצורך  למשרד התחבורה, 

כנגד תאגידים. בפעילות זו נחקרו תשעה תאגידי מוניות 

כנגד שלושה  ביום.  וארבעה מבצעי  ונערכו ארבעים 

תאגידים נערך שימוע במשרד התחבורה, וננקטו צעדים 

120,000 שקל  בסך  קנס  ביניהם הטלת  מנהליים, 

"רקפת". שני בעלי תאגידים נחקרו בשנית  לתאגיד 

בגין אחריות שילוחית, לאחר שהמשיכו בחריגות, מתוך 

מגמה להפעיל את התנאי שהוטל עליהם.

תאונות-דרכים. ירידה של 6% בשנת 2008 לעומת 2007
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טיפול בחברות הובלה והסעה )חריגה משעות העבודה והמנוחה המותרות ע"פ חוק(

מצב התיקתוצאות החקירהשם החברה

"הורן את ליבוביץ"עפולה,

חברת הסעות מס 01

נמצאו ראיות לגבי 23 נהגים 

שחרגו, כולל החלפת דסקות

הוגש כתב אישום

נתפסו דסקות טכוגרף של 23 "הורן את ליבוביץ" מס' 02

נהגים, אשר עפ"י החשד חרגו 

משעות העבודה והמנוחה

התיק בחקירה

"נמצא נהג אחד בלבד, אשר חרג שחר צח" עכו, חברת הסעות

בשעות, והחליף דסקות טכוגרף

נרשמו דו"חות לנהג

"הובלות המפרץ" עכו, חברת 

משאיות

נמצאו ראיות לגבי 18 נהגים 

שחרגו, כולל החלפת דסקות

 התיק הועבר לתביעות גליל 

נמצאו ראיות לגבי 18 נהגים שחרגו דרגות

משעות העבודה והמנוחה,כולל 

החלפת דסקות

הוגש כתב אישום

נמצאו ראיות כנגד 2 נהגים שחרגו שגריר

משעות העבודה והמנוחה

לנהגים נרשמו דו"חות

נמצאו ראיות כנגד 8 נהגים שחרגו אגד-סניף באר-שבע

משעות העבודה והמנוחה

לנהגים נרשמו דו"חות

נמצאו ראיות כנגד 18 נהגים שחרגו נועה הובלות

משעות העבודה והמנוחה

התיק הועבר לתביעות עמקים

מידע, מחקר ופיתוח 
של  וארוכי טווח  ניתוחים סטטיסטיים קצרי טווח 

להערכה  ככלי  בישראל,  תופעות בתחום הבטיחות 

תאונות  רגל,  הולכי  )כהיפגעות  החלטות  ולקבלת 

חורף, מגזר ערבי, טרקטורונים, משאיות, אוטובוסים, 

אופנועים(.

לפעילות  ככלי  השטח,  ליחידות  מידע  הפקת 

אופרטיבית במניעת תאונות-דרכים בתחום הכבישים 

העירוניים והבינעירוניים.

ביצוע מחקרים, העוסקים בתחום פעילות האכיפה 

במתנ"א ובאת"ן )כהשבתת כלי-רכב, מפגשי שוטר-

אזרח, הולכי רגל (. 
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ניתוח ממוקד של נתוני תאונות-דרכים ונפגעים, 

לפי בקשות השטח כהכנה למבצע )כביש 90, פתיחת 

תאונות-דרכים  חגי תשרי,   ,2008 הלימודים  שנת 

בצמתים(.

העירוני  בתחום  ונפגעים  תאונות-דרכים  חקר 

בישראל - בפרויקט זה נערך כמידי שנה ניתוח נתוני 

ברחבי הארץ,  ערים  ל-48  ונפגעים  תאונות-דרכים 

המבוסס על מסדי נתונים רחבי היקף. לכל אחת מהערים 

מופק דו"ח מקיף ומעמיק, הכולל מגוון חתכים - חומרת 

התאונות, סוגי תאונות, סוגי כלי-רכב, סיבות לתאונות, 

הנתונים  ועוד.  לתקופה מקבילה אשתקד  השוואה 

מופקים פעמיים בשנה, מופצים לגורמים משטרתיים 

ומשמשים בסיס לפעילות הרשויות  ולרשויות עצמן, 

בתחום מניעת תאונות- דרכים.

מערך הנדסה ותשתיות 
. די יחו י ו מקצועי  מערך  הוא  המהנדסים   מערך 

מהנדסי את"ן מהווים את הזרוע של המשטרה במאבקה 

ומבצעים  בתאונות-הדרכים בהיבט התשתיות מחד, 

פעולות הנדסיות, שתכליתן לשפר את רמת השירות 

בהיבט ניהול והזרמת התנועה , מאידך.

פעילויות מרכזיות
המהנדסים עשו לקידום התקנת התקני בטיחות ברשת 

על התקנת מעקות  פיקחו  עירונית,  הבין  הכבישים 

ופעלו לצמצום הכוח המשטרתי  בטיחות מאושרים, 

ביצוע  אחר  עקבו  ואחזקה.  סלילה  באתרי  והניידות 

ההמלצות בתאונות קטלניות, ערכו סקירות הנדסיות 

בזירות תאונות-דרכים ובעבודות גנריות ברשת הדרכים 

)לדוגמה כביש  הבינעירונית, שאינה באחריות מע"צ 

.)431

כמו כן, ביצעו מהנדסי את"ן בשיתוף מהנדסי החברה 

הסיכון  במוקדי  מקיפים  סיורים  לדרכים  הלאומית 

)"כבישים אדומים"(, והגישו המלצות לשיפור התשתית 

בכל מוקד סיכון ברשת הדרכים הבינעירונית. מהנדסי 

המחוזיות,  המפגשים  בוועדות  גם  שותפים  את"ן 

העוסקות בשיפור הבטיחות במפגשי רכבת. המדור בכללו 

שותף לוועדת המפגשים העליונה. בתיאום עם הרשויות 

המקומיות בוצע התמרור הבין עירוני, שבמסגרתו שופרה 

רמת הבטיחות של התקני הבטיחות באתרי העבודה. 

ועדות בינמשרדיות  מערך המהנדסים שותף במספר 

להכנת הנחיות לתכנון ולתקינה ואף בהיערכות לקראת 

בנוסף,  תנועה חדשים.  צירי  לתנועה של  פתיחתם 

שותפים המהנדסים בקביעת תקנות חוק הספורט 

המוטורי, לקראת תחילת פעילותו בישראל.

השבתת כלי-רכב
2008 הוגבר השימוש בסנקציה של השבתה  בשנת 

מנהלית, שלפיה ניתנה סמכות לקצין משטרה להחרים 

רכב, ולאחסנו במגרש המיועד לכך למשך 30 יום או 60 

יום בעבירה חוזרת. כל עלויות האחסנה מוטלות על בעל 

הרכב. העבירות השכיחות מבין 15 העבירות, שבגינן 

ניתן להשבית כלי-רכב, המופיעות בתוספת השביעית 

לפקודת התעבורה, הן נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות, 

נהיגה ללא רישיון נהיגה. בשנת 2008 הושבתו 12,797 

כלי-רכב )לעומת 11,970 בשנת 2007(.

מתנדבים
בתאונות-  כוח מכפיל במאבק  מהווים  המתנדבים 

הדרכים. בסך הכול מופעלים בתחום העירוני ובתחום 

הבינעירוני כ-10,000 מתנדבי תנועה, העובדים במדים, 

ועוברים הכשרות ייחודיות בנושא התנועה. המתנדבים 

פעולים במסגרת שלושה יעדים שהוגדרו להם - בדיקות 
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אלכוהול )לאור ממצאי הפיילוט משנת 2006, הורחב 

2008 השימוש בנשיפונים ע"י המתנדבים(,  בשנת 

הורדת מהירות )נבחרו שלושה קטעי כביש בתחום 

העירוני ושני קבטעי כביש בתחום הבינעירוני. במסגרת 

זו נערך מחקר מקדים שכלל מדידת מהירויות. בהמשכו 

הוצבו מתנדבים ונבחנה השפעתם על הורדת המהירויות 

בקטעים אלו(, דו"חות מפגש )על כל זוג מתנדבים 

בניידת לרשום לפחות שישה דו"חות מפגש בין שוטר 

לאזרח במהלך המשמרת(.

פרויקט המתנדבים הינו פרויקט תלת שנתי המשותף 

לאגף התנועה, לעמותת "אור ירוק", לרשות הלאומית 

לבטיחות בדרכים - משרד התחבורה ומשרד האוצר, 

בהיקף של 21 מיליוני שקלים לשנה. הפרויקט כולל, בין 

היתר, הגדלת מערך מתנדבי התנועה, והפעלת יחידת 

בקרה בהשתתפות כל הגורמים לפיקוח על תוצאות 

ועמידתו ביעדים. כחלק ממימוש הוכנית,  הפרויקט 

ניידות לשימוש מתנדבי  הוקצו למערך התנועה 105 

התנועה במשרדי התנועה במערך העירוני. 

2008 הוקם מרכז הכשרות ארצי לשוטרים  בשנת 

ולמתנדבים באזור המרכז, הפועל במשך רוב שעות 

היום )במהלך היום הוא משמש את השוטרים ובמהלך 

בנוסף, מבצעים  - את המתנדבים(.  שעות הערב 

מדריכי מרכז הכשרות הדרכות למתנדבים בכל רחבי 

הארץ.

הדרכת משמרות זה"ב 
בשנת 2008 המשיכה מגמת השדרוג של מערך  	•
ההדרכה לזהירות בדרכים בבתי-הספר באמצעות 

52 שוטרות הזה"ב של משטרת התנועה הארצית. 

גויסו והוסמכו לתפקידן שבע מדריכות זה"ב חדשות 

ע"י ק' זה"ב ארצי. השוטרות הכשירו 1,841 תלמידי 

כיתות ה' ורועננו 1,800 תלמידי כיתות ו' לתפקיד 

)גידול של  בתי-ספר  ב-854  הזה"ב  משמרות 

7.6% במספר בתי-הספר בהשוואה לשנת 2007(. 

מדריך  ע"י  הדרכות  לראשונה  להתבצע  החלו 

והועמקה  ירושלים,  זה"ב במגזר הערבי במחוז 

הדרכת משמרות הזה"ב לראשונה בג'דיידה מכר, 

במושירפה, בבקעה-ג'ת, בכפר סמיע ובכאוכב.

שוטרות הזה"ב ערכו גילוי מצב בכל מעברי החצייה  	•
שבקרבת בתי הספר בפריסה ארצית והממצאים 

הועברו לטיפול מטות הבטיחות העירוניים ולמנהלי 

הבטיחות האזוריים ברשות הלאומית לבטיחות 

בדרכים. כל זאת, למען התפקוד התקין, שלומם 

של תלמידי משמרות הזה"ב ובטיחותם.

בשיתוף אגף זה"ב במשרד החינוך והרשות הלאומית  	•
לבטיחות בדרכים נערכו ימי עיון רבים, וביניהם שני 

יום   - בשיתוף המגזר החרדי  ייחודיים  עיון  ימי 

עיון במרכזיה הפדגוגית של מעיין החינוך התורני 

בירושלים, אשר הכשיר את שוטרות הזה"ב לשיטת 

הלמידה השיתופית הפעילה "ג'יקסו", תוך התנסות 

זו בהוראת בטיחות בהסעות תלמידים,  בשיטה 

הכנת אמצעי המחשה ועוד. כמו כן, נערך יום עיון, 

וקדושת החיים".  שנושאו היה "בטיחות בדרכים 

יום עיון, אשר הכשיר את שוטרות  בנוסף, נערך 

הזה"ב לקראת מבחני הידע. נערך גם יום עיון ביום 

הזיכרון לשואה ולגבורה, ובמהלכו שמעו שוטרות 

הזה"ב הרצאה מרתקת מפי ניצולת שואה. 

נערך מבחן שלב 10 מקצועי לאחת-עשרה   •
זה"ב  זה"ב. פותחה מצגת הדרכת  שוטרות 

לקשישים.

מערך התנועה היה שותף בוועדת פרס שרת   •
החינוך ושר התחבורה, אשר בחרה את בתי -

הספר היסודיים והעל יסודיים שהצטיינו בתחום 

הבטיחות בדרכים.
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כחלק משיתוף הפעולה עם תנועת הנוער   •
"מכבי צעיר", שחרטה על דגלה בשנת עבודה 

זו את נושא הבטיחות בדרכים, נערך פרויקט 

ייחודי, שבמהלכו הכשירו שוטרות הזה"ב את 

זהירות  מדריכי "מכבי צעיר" להעברת תכני 

לחניכי התנועה הצעירים בפעולות  בדרכים 

התנועה, המתבצעות כשגרה בסניפי תנועת 

הנוער.

הוכשרו שלושים וחמישה מורים חיילים, בדואים   •
ודרוזים, להדרכת בטיחות בדרכים בבתי-הספר. 

ההכשרה בוצעה במסגרת השתלמות מיוחדת, 

שנמשכה חמישה ימים, ונערכה בביר אל מכסור 

ע"י ק' זה"ב ארצי, בשיתוף הרשות הלאומית 

לבטיחות בדרכים ואגף זה"ב - משרד החינוך.

התקיים בפעם השנייה ברציפות מבחן ידע   •
עצמאי לשוטרות הזה"ב, אשר כלל את הנושאים 

המקצועיים הקשורים לתחום עיסוקן.

הוכן דף משוב, שאותו ממלאות כל מנהלות/  •
זה"ב בבתי-הספר, שבהם מדריכות  רכזות 

שוטרות הזה"ב. רוב המשובים העידו על רמתן 

המקצועית הגבוהה של שוטרות הזה"ב.

שוטרות הזה"ב העבירו הדרכות זה"ב במהלך   •
חופשת הקיץ ב-254 קייטנות ל-869 קבוצות 

ברחבי הארץ.

תביעות
במסגרת פעילות מדור תביעות קודמו במהלך 2008 

הפרויקטים הבאים:

טעות אנוש. הגורם היחיד ל-90% מתאונות-הדרכים )"מראות המשטרה" 222(
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פרויקט "נהגים מועדים" - הובאו לבימ"ש עשרות 

נהגים, שלהם גיליונות מכבידים בתעבורה, שרשיונם 

נפסל ע"י משרד הרישוי לתקופות ארוכות. התביעה 

על  להגן  נבחרה  הארץ  רחבי  בכל  המשטרתית 

החלטות הפסילה בבימ"ש בערכאות השונות, וקציני 

מדור תביעות הובילו את התיקים בערעורים בבתי-

המדינה  פרקליטות  את  וליוו  המחוזיים,  המשפט 

בתיקים, שהגיעו לבית- המשפט העליון.

בינמשרדית  ועדה   - אדומים"  "תיקים  פרויקט 

בראשות רמ"ד תביעות את"ן, בשיתוף הנהלת בתי-

המדינה,  פרקליטות  המשפט, משרד התחבורה, 

ומדור תביעות  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 

יתקיים "מסלול  סוגי עבירות, שבהן  באת"ן, קבעה 

פיילוט  תוכנן  בבימ"ש. בהמשך  מהיר" של שיפוט 

לבימ"ש ירושלים, המופעל בשנת 2009.

העלאת קנסות - הוועדה הבינמשרדית גיבשה גם 

רשימת עבירות, שבהן תועלה דרגת הקנס וכן ניסחה 

הצעת חקיקה, להפיכת חלק מברירות הקנס להזמנות 

בין היתר, החמרת החקיקה  )בהצעה שולבה,  לדין 

בסכנה  להילחם  מנת  על  לטרקטורונים,  הנוגעת 

הנשקפת מנהיגתם שלא כחוק(. בנוסף, נקבעו נסיבות 

מחמירות לעבירת "אור אדום", שבהן ניתן יהיה למסור 

ולפסול פסילה  כלי-רכב  ואף להשבית  לדין  הזמנה 

מנהלית בגין עבירה זו.

לקבוע  תביעות  מדור  הצעת   - מינימום  ענישת 

עונש גבוה יותר על ברירת משפט, שבה דן בימ"ש, 

ועל-ידי  המשפטים  שר  על-ידי  עקרונית  אושרה 

ואף אושרה בוועדת השרים לענייני  שר התחבורה, 

החקיקה. 

ליוו את פרויקט  רכבת קלה - קציני מדור תביעות 

הרכבת הקלה בירושלים בנושא החקיקה, והכינו מערך 

שלם של תקנות להסדרת הנושא.

עליית מדרגה בענישה - הוחלט על הקמת ועדה 

לבחינת האפשרות, להעלות את רף הענישה בעבירות 

בוצע מיפוי  זה,  תעבורה מסוכנות בבימ"ש. בשלב 

המצב הקיים, וגובשה טבלת ענישה.

ינשוף - קציני המדור ייצגו את המשטרה בביהמ"ש 

ומוביל, המתנהל  ובהם תיק עקרוני  בשורת תיקים, 

בבימ"ש ירושלים בנושא אמינות הינשוף. התקיים ניסוי 

ובו נבדקו ממצאי המכשיר אל מול  רב משתתפים, 

בדיקות דם. ממצאי הניסוי יוגשו לביהמ"ש בירושלים 

במסגרת ההליכים בתיקים אלה.

ייצגו את המשטרה  - קציני המדור  תיקי מכשור 

בין  השונות.  בערכאות  בתיקי מכשור המתנהלים 

יתר הצלחותיהם - החלטת בימ"ש בתל-אביב, שאין 

של  במעבדות התחזוקה  "סיור"  לסניגור  לאפשר 

מטא"ר.

פניות נהגים - נתקבלה עמדת המשטרה ע"י היועץ 

לדון בפניות שנדונו  אין  ולפיה  המשפטי לממשלה, 

מאוחר גם במקרים, שבהם טוען הנאשם, כי ברכב 

נהג אדם אחר. פנייה, שהוגשה ע"י פרופסור דוד ליבאי 

ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, נדחתה.

בקשות להישפט באיחור - עבודת גיבוש ההנחיות 

הניבה פירות - בבתי-המשפט התקבלה ככלל עמדת 

המדינה, ולפיה אין לאפשר להישפט באיחור אם אין 

הצדקה לכך. במקרים מסוימים אף הוטל על נהגים, 

ונמצאו בלתי מוצדקות בעליל,  נדחו,  שבקשותיהם 

לשלם הוצאות בית-משפט.

שורה  המדור  פרסם   2008 -בשנת  פסיקה  לקחי 
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בנושאים  עקרוניות  והחלטות  ארוכה של פסקי-דין 

תום  עד  פסילה  הענישה,  החמרת  ביניהם  שונים, 

ההליכים בעבירות שיכרות, מאסר עד תום ההליכים 

בעבירות  ויותר  מינימום  פסילות  מסוכנים,  לנהגים 

שיכרות ובעבירות סירוב, הקפדה על מועדים בעבירות 

קנס ועוד. 

מכשור אכיפה
במסגרת פרויקטים למכשור אכיפה, קודמו במהלך 

2008 הפרויקטים הבאים:

מד מהירות לייזר )ממל"ז( חדש - כחלק מהמלחמה 

בתאונות-הדרכים ובתופעת נהיגה במהירות מופרזת, 

ובהמשך להתיישנותו של הממל"ז שבשירות המשטרה, 

6F - מד מהירות אלקטרוני דיגיטלי MOVING RADAR - "דבורה"

ינשוף ונשיפוניםערכת סמיםנשיפון דיגיטלי + כימי
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נבדקו ממל"זים חדשים בעולם, ופורסם מכרז בחודש 

דצמבר 2008. קביעת הזוכה צפויה להיקבע ברבעון 

המדור  ייערך  ובהמשך   ,2009 שנת  של  הראשון 

להצטיידות להטמעת הממל"ז החדש ביחידות.

F6 לצילום דיגיטלי -  שידרוג ממא"ל מולטנובה 

הסתיימה בדיקת התכנות לשדרוג. שני נציגי המדור 

הכנת  הושלמה  היצרן.  במפעל  להשתלמות  יצאו 

כהכנה  היצרן,  מול  והתחזוקה  חומר ההפעלה  כל 

למבדקי המכשיר על-פי התקן הישראלי 5140 חלק 

2. המערכת המשודרגת הועברה למבדקים על-פי ת"י 

5140 חלק 2 למכון התקנים הישראלי, בליווי מקצועי 

מלא של המדור במהלך המבדקים.

אלכוהול )נשיפונים( - בהמשך להגברת האכיפה 

בעבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול, פורסם מכרז 

לנשיפונים אלקטרוניים. עם סיום המכרז נקבע זוכה, 

ונרכשו שלוש-מאות נשיפונים אלקטרוניים, שיוכנסו 

לפעילות מבצעית בשנת 2009.

א/3 - אכיפה אלקטרונית אוטומטית - פרויקט 

ומהירות בפריסה של  אדום"  "אור  עבירות  אכיפת 

כשישים מצלמות, בשלב ראשון, ברחבי הארץ, כולל 

חיבור למרכז פענוח ארצי וטיפול בדו"חות האכיפה. 

בשנת 2007 נכתב ספר המכרז, והסתיים תהליך מיון 

מוקדם של המועמדים שישתתפו במכרז. במהלך 

הוגשו שלוש הצעות. אחת  פורסם המכרז.   2008

איחור במועד ההגשה. הצוותים  נפסלה עקב  מהן 

המקצועיים בחנו את ההצעות, ובתחילת שנת 2009 

נקבע זוכה.

פרויקטים טכנולוגיים 
פעילות טכנולוגית במבצעים ובתרגילים - היחידה 

הטכנולוגית נטלה חלק פעיל בכל המבצעים והתרגילים 

של את"ן ושל כלל משטרת-ישראל, ביניהם "שמיים 

בהירים 1", "שמיים בהירים 2", "מש"מ-מציאות או 

דמיון", "ימים סוערים", "עופרת יצוקה".

ביצוע תשתיות - בוצעו תשתיות תקשורת וטלפוניה 

חדשות במפקדת מתנ"א צפון, משרדי את"ן בבית דגן 

ובמעבדת רמזור בירושלים.

הפעלת מערכות טכנולוגיות

/לקבל  לשלוח  פקס למחשב: מערכת המסוגלת 

שידורי פקס ישירות למחשב האישי במשרד, ללא צורך 

בשימוש במכשיר פקס, באמצעות "שרת פקסים". 

הותקנו 52 משתמשים.

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

במטרה לאתר כלי-רכב גנובים/לא מורשים/פח"ע/

פיילוט  2008 התחיל  ועוד. בשנת  נהיגה  פסולי 

מבצעי, ויכולות המערכת היו גבוהות מאוד. הפיילוט 

הסתיים בסוף מרץ 2008.

מערכת הקלטה דיגיטאלית: מערכת מתקדמת,  	•
ערוצי הדיבור הקיימים.  סוגי  כל  המקליטה את 

המערכת הותקנה במוקד את"ן, ומקליטה את כל 

תשדורות הדיבור במוקד את"ן "מכשירי קשר", 

"טלפוניה". המערכת בעלת יכולת הקלטה, ושומרת 

את הפעילות שבוצעה באירוע. משמשת לצורך 

למידה והפקת לקחים.

מערכת הקלטה במתנ"א צפון: מערכת הקלטה  	•
והשמע  הדיבור  ערוצי  אנלוגית, המקליטה את 

במשל"ט מתנ"א צפון. ייעודה - כמערכת ההקלטה 

של מוקד את"ן.
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מערכת ROIP: מערכת המורכבת ממכשירי קשר,  	•
את"ן  מוקד  בחדר התקשורת של  הממוקמים 

באמצעות תשתית התקשורת של משטרת-ישראל. 

המערכת חוברה למחשבם האישי של מפקדים ושל 

משל"טי מתנ"א צפון ודרום. באמצעות מערכת זו 

יכולת למפקדים לביצוע שיחות במכשירי  ניתנה 

מול  אל  במשרד,  האישי  דרך מחשבם  הקשר 

הכוחות, שעליהם הם מפקדים.

"חוזי"  דיגיטאלית לקליטת שידורי  מערכת  	•
ניתן   זו  ממסוק: באמצעות מערכת מתקדמת 

לקלוט את שידורי המסוקים של משטרת-שיראל 

ממרחקים גדולים. המערכת הותקנה בשלב ראשון 

במוקד את"ן, ומשמשת ככלי יעיל ביותר.

עמדות אינטרנט: בשנת 2008 הותקנו 40 עמדות  	•
יחידות את"ן, בהתאם להחלטת  אינטרנט בכל 

פיקוד את"ן. עמדות האינטרנט משמשות ככלי 

עבודה לקבלת החלטות על-פי מידע, המתקבל 

באמצעות האינטרנט.

2008 הושלמה  מחשוב ציוד טכנולוגי: בשנת  	•
מערכת מחשוב כלל הציוד הטכנולוגי. המערכת 

הותקנה גם ביחידות.
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אגף תכנון פועל להשגת יעדי המשטרה בראייה אינטגרטיבית 

יצירתית וחדשנית. התווית דרכה העתידית של  ובחשיבה 

יזומים, לשם מיצוי  המשטרה נעשית באמצעות תהליכים 

מירבי של המשאבים, תוך קיום בקרה על יישומם.
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נושאים עבודה מרכזיים
תכנית רב-שנתית "שיא 2012"

של  הראשונה  הפעילות  לשנת  הייתה   2008 שנת 

במשטרת-ישראל על-פי התכנית הרב-שנתית )תר"ש(, 

שנקבעה לחמש שנים - 2012-2008. במהלך שנת 

2008 נבנה מעגל תכנון שנתי, המשלב את פעילויות 

התכנון עם משאבי בארגון. בשלהי שנת 2008 החל, 

זו השנה השנייה, תהליך גזירת תכנית עבודה שנתית 

יוצא של התכנית הרב- פועל  2009, שהינה  לשנת 

שנתית. הנחת היסוד, שעמדה בבסיס תכנון תכנית 

לראשונה במשטרת- הייתה,   2009 העבודה לשנת 

יישום  ישראל, גיבוש תכנית בעלת מבנה אחיד וסדור. 

התכנית, כולל גזירת תכנית עבודה שנתית, הטמעתה 

ומעקב אחר תוצאותיה, נעשה בהובלת אג"ת. 

תר"ש תקציבי
את  הכוללת  רב-שנתית,  תכנית תקציבית  נבנתה 

אגפי  עדיפות של  סדר  על-פי  הפרויקטים שנבחרו 

כלל העבודות  ניתוח משאבי של  נעשה  המשטרה; 

שמתבצעות בארגון; נקבעה מסגרת תקציבית לתכנון 

בכל אחת משנות התקציב; נקבעו הנושאים שיקודמו 

ייושמו או שייושמו  ונושאים אשר לא  בשנות התכנית 

באופן חלקי. כנגזרת מהתר"ש התקציבי, תוכנן תקציב 

לשנת 2009, תוך קביעת תיעדוף בכל תחום פעולה.

חיזוק הקו הקדמי
אלף תקנים  נוספו למשטרת-ישראל   2008 בשנת 

למערך הקו הקדמי. בהתאם לקבלת התקציב, הוכנה 

אגף תכנון � אג"ת
תכנית מפורטת לפרסום אלף תקני כוח אדם ולפרסום 

לעמוד במסגרת  ואמצעים. על מנת  כלי-רכב  תקני 

התקציב, הוכנה תכנית לגיוס מדורג של אלף שוטרים, 

כאשר מחציתם גויסו בשנת 2008 ומחציתם - בשנת 

.2009

תחנה אפקטיבית
במסגרת פרויקט "תחנה אפקטיבית" הוחלט על ביצוע 

פיילוט בשלוש תחנות במחוז מרכז )בתחנת נתניה, 

בתחנת ראשל"צ ובתחנת ראש העין(. מטרת הפיילוט 

היא לבחון דרכים ואמצעים לשיפור האפקטיביות בביצוע 

או  ו/  עבודה  תהליכי  באמצעות  התחנה,  משימות 

שינויים מבניים. נקבעה ע"י אג"ת בשיתוף גורמי המחוז 

לקבוע במהלך  מדידה מפורטת, שתאפשר  תכנית 

הפיילוט ובסופו את מידת הצלחתו של השינוי בשיפור 

האפקטיביות. 

בחינת מערך כלי-רכב והתייעלות במשק 
הדלק

בעקבות משקלו התקציבי הרב של משק כלי-הרכב 

ומורכבות הפעלתו, הוחלט על ביצוע בחינה מערכתית 

וגיבוש  היבטיו השונים,  על  הרכב  כוללת של מערך 

המלצות לאופטימיזציה של מערך זה )משק הדלק, סוגי 

רכב, תקינה, אפיון רכש החזקה ביטוח וכד'(. הוקם צוות 

בראשות סגן ראש אג"ת ובו היו חברים נציגים של כלל 

הגורמים הנוגעים להפעלת משק כלי-הרכב במשטרת-

ובוצעה עבודת מטה מקיפה בנושא. תהליך  ישראל, 

היישום כולל ועדת יישום בראשות סגן ראש אג"ת וסגן 
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ראש את"ל, וחברים בה סממ"זים, סגני ראשי אגפים 

וגורמי מטה רלוונטים נוספים. 

משק סגור 
במסגרת התכנית הרב-שנתית הוחלט לבחון את נושא 

"המשק הסגור" במשטרת-ישראל. הוקם צוות מצומצם, 

שערך בחינה ראשונית של הנושא. כמו כן נקבעו שלבים 

לביצוע עבודת המטה, ונקבעו עקרונות לפיילוט. 

ERP - פרויקט מב"ט
המשטרה  משאבי  כלל  לניהול  מענה  לתת  מיועד 

ולתכנונם באופן אינטגרטיבי. הפיתרון שנבחר הוא יישום 

על גבי תוכנת SAP, במגמה להתאים את תהליכי הארגון, 

ככל שניתן, לתהליכים המוצעים במוצר. התהליכים 

העיקריים המטופלים באג"ת, במסגרת הפרויקט, הם 

תקציב ובקרה, תקינת משאבים, תכנון תכניות עבודה 

ותקציב. 

ביקורת גבולות
מונה צוות משותף למשטרת-ישראל ולמשרד הפנים, 

אשר מגבש את העקרונות ואת האמנה להעברת המערך 

למשרד הפנים )קו קדמי, קו אחורי, מערך ההדרכה, 

ועוד(. העברת המערך נדחתה עד  מערכת המחשוב 

כה עקב אילוצים של משרד הפנים לקבלת המשימה, 

שנובעים מסיכום מסגרת ההעסקה של העובדים ע"י 

משרד הפנים. תחילת ההעברה תהיה החל מתאריך 

1.6.09 וסיומה לא יאוחר מתאריך 1.9.09.

תהליכים ועבודות מטה אסטרטגיים
מחלקת אסטרטגיה

ייעודה של המחלקה הוא גיבוש תכנון האסטרטגיה של 

משטרת-ישראל בראייה כוללת וארוכת טווח.

תפקידים
ושל  כוללת של משטרת-ישראל  הערכת מצב  	•

הסביבה החיצונית לה.

יעדי משטרת-ישראל  ריכוז עבודת המטה להגדרת  	•
ועריכת בקרה על יחידותיה בעניין השגת היעדים אלה.

העלאת סוגיות הקשורות במדיניות משטרת-ישראל  	•
וניתוחן.

הכנת את תכנית העבודה הרב-שנתית של משטרת- 	•
ישראל.

"שיא 2012". תכנית רב-שנתית )"מראות המשטרה" 223(
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עריכת מחקר אסטרטגי ומחקר סטטיסטי, כדי לסייע  	•
לייעל את  וכדי  בגיבוש מדיניות משטרת-ישראל, 

פעילותה ולשפרה.

פיתוח שיטות עבודה וכלים סטטיסטיים, לרבות כלי  	•
ניהול, כדי שתהליכי העבודה במשטרת-ישראל יהיו 

מועילים יותר, ועריכת בקרה על הטמעתם ביחידות 

המשטרה.

מתן נתונים סטטיסטיים, הנוגעים לפעילות המשטרה,  	•
הגורם  בתיאום  לה,  ומחוצה  לגורמים במשטרה 

המקצועי, לפי העניין.

הערכת סביבה
במחצית שנת 2008 הוחל בשדרוג הערכת הסביבה 

)פוליטי,   PEST 2009-2011. מודל  החיצונית לשנים 

כלכלי, חברתי, טכנולוגי( שימש כבסיס לריכוז הנושאים 

בהערכת הסביבה. במסגרת זו נוספו שני פרקים חדשים: 

פרק כלכלי ופרק טכנולוגי. 

הערכת מצב
עודכנה הערכת המצב הכוללת   2008 במהלך שנת 

של משטרת-ישראל לשנת 2009, שנועדה להתאמת 

התכנית הרב-שנתית למציאות המשתנה, לגזירת תכנית 

ולגיבוש המסגרת התקציבית   2009 העבודה לשנת 

ליישום התכנית מול משרד האוצר.

איחוד גופי התכנון
מטרת עבודת המטה הייתה לבחון את היתרונות ואת 

החסרונות של השינוי המוצע, שלפיו יאוחדו מספר גופי 

בעלי מכנה משותף  תכנון 

רחב בהיבט של סד"כ ותקציב 

תחת קורת גג אחת. הוחלט, 

בשלב זה, לא לאחד את גופי 

התכנון, ולהשאירם במתכונת 

הקיימת, תוך שיפור תהליכי 

העבודה.

קניין רוחני
סוגיית השמירה על פטנטים 

ועל הקניין הרוחני במשטרת-

ישראל טופלה במהלך שנת 

צוות  ידי  2008 על  העבודה 

אג"ת.  ראש  סגן  בראשות 

פיילוט  ביצוע  על  הוחלט 

לבדיקת הכדאיות הכלכלית 

בהשתתפות  הנושא,  של 

מקצועיים,  גורמים  מספר  מחקר. פשיעת צווארון לבן. )"מראות המשטרה" 226(
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שביחידותיהם התבצעו תהליכי פיתוח שונים. התקיימו 

פגישות במז"פ, במחלקת חבלה ופגישה עם חברת 

יישום, המנהלת את הקניין הרוחני ואת הפטנטים של 

האוניברסיטה העברית. 

מחקר אסטרטגי וסטטיסטיקה
מנה"ל

ברבעון הראשון של שנת 2008 בוצעו בדיקות קבלה של 

השינויים שהוכנסו למערכת, הוגדרו היעדים המקומיים 

והשינויים הנדרשים )מדדים חדשים, שינוי הגדרות, 

G.I.S.(, בוצע תהליך טעינת החומרים לטסט, ובדיקה 

של המערכת, כולל זמני תגובה, ציונים ותצוגה. 

מחקרים יזומים
בחברה  קשישים  כנגד  עבריינות  ענישה,  חומרת 

הישראלית, מודלים למיקום ולהקצאה של ניידות השגרה 

בכבישים הבין-עירוניים, מדידת הפשיעה, מדיניות 

עלות הפשיעה,  אכיפה אפקטיבית במאה ה-21, 

החיצונית של משטרת-ישראל,  הסביבה  הערכת 

מיפוי פשיעה, מערכת למדידה, ניהול והערכה למפקד 

)מנה"ל(, מלחמתה של המשטרה בפשיעה - הניסיון 

האמריקני, תחזית פשיעה גיאוגרפית, סקר נפגעי עבירה 

לשנת 2008.

סיוע בפרויקטים
מודל הרובעים, מיפוי עבירות נוער, אזורי סיור, עדכון 

גבולות גזרה בין מחוזות משטרת-ישראל, הגדרת אזורי 

כיסוי - "יומינט", נסיעה בתחבורה ציבורית - בחינת 

התשלום אל מול הצורך בפועל.

פרסומים 
"העיקר במחקר" - אסופת מאמרים ומחקרים מרכזיים 

שהתבצעו במדור בשנת העבודה 2008.

תכנון, ארגון וייעול מערכים
מחלקת תכנון

תהליכי  הובלת  הוא  תכנון  מחלקת  של  ייעודה 

התכנון השנתי של משטרת-ישראל וביצוע עבודות 

ולהפעלתן  יחידות משטרת-ישראל  לארגון  מטה 

ביעילות.

תפקידים
ריכוז עבודות המטה בתחום התכנון והארגון, ובכלל  	•
זה עבודות מטה, הקובעות את ייעודן של יחידות 

משטרת-ישראל, תפקידיהן והמבנה שלהן.

פרסום הייעוד, התפקידים והמבנה של יחידות  	 	•
משטרת-ישראל בפקודות ארגון. 

הכנת תכנית עבודה שנתית של משטרת-ישראל,  	•
וביצוע בקרה על יישומה.

ביצוע תהליכי עבודה ופיתוח מודלים ו"מפתחות  	•
תקינה", כדי לאפשר הקצאה נכונה של משאבי 

המשטרה

גיבוש עמדת אגף התכנון בענייני חקיקה, הנוגעים  	•
למשטרת-ישראל, ואשר האגף נדרש לתת את 

התייחסותו בעניינם - בהיבטים של ארגון, תקציב 

ומדיניות הפעלת המשטרה.

הקמת יחידת להב 433
הוקמה יחידה ארצית מאוחדת, חזקה ובעלת יכולות, 

אשר כוללת את ארבע היחידות הארציות של אח"מ 

 .33 יחידה  ואת  ואתג"ר(  יאל"כ  יאח"ה,  )יאחב"ל, 

היחידה מטפלת בארגוני הפשיעה הארציים ובתופעות 

הפשיעה החמורות ברמה הארצית. איחוד היחידות 

הארציות תחת פיקוד אחד יביא לשיפור האפקטיביות 

ובזו  בלחימתה בפשיעה החמורה  של המשטרה 

המאורגנת.
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שדרוג מחלקת מחקר
הוקם צוות עבודה לבחינת מערך המחקר המודיעיני, 

על מנת לשפר את איכויות תוצרי המחקר המודיעיני 

והתאמת מבנה  באמצעות עדכון תפיסת המחקר 

המחלקה. עבודת הצוות כללה בחינת יכולות המחקר 

המודיעיני ברמת המטה, והסדרת הזיקה המקצועית 

ליחידות השטח, ובחינת משימות המחלקה וצרכיה. 

מחקר  מחלקת  שדרוג  על  הוחלט   2008 בינואר 

בחטיבת המודיעין באח"מ.

הקמת אגף הדרכה
וכן  יוקם בשנת 2010. לקראת הקמתו  אגף הדרכה 

לקראת הקמת מרכז ההדכה, יחל תהליך מקדים של 

ריכוז בתי- הספר במשטרת-ישראל תחת מה"ד. 

הקמת מרכז הדרכה
)פרט  יכלול את בתי- הספר המשטרתיים  המרכז 

וכן את מרכז המורשת. מונה  ועיקוב(  לבה"ד מג"ב 

פרויקטור לניהול תהליך המכרז והקמת מרכז ההדרכה. 

המרכז אמור להיפתח בשנת 2013.

הקמת מרכז ארצי לפניות נהגים
הוחלט על הקמת מרכז ארצי בנושא פניות נהגים, 

שייתן מענה לכלל פניות האזרחים בנושאי תעבורה. 

המרכז הארצי יחליף את מערך פניות האזרחים הקיים, 

שהינו מערך מבוזר, הפרוס בכל יחידות התנועה בארץ. 

המרכז אמור לקום במהלך שנת 2009.

העסקת אזרחים
הוחלט, כי משטרת-ישראל תפעל לקידום חקיקה, 

שתאפשר להעסיק בשורותיה עובדים שאינם שוטרים. 

זאת, במטרה להעסיק בתפקידים, שבהם מועסקים 

הוקמו  עובדי משטרה.  אזרחים  קבלן,  עובדי  כיום 

צוותים מקצועיים לצורך גיבוש כל ההבנות וההתאמות 

הנדרשות ליישום ההחלטה ליצירת מעמד חדש של 

אזרחים עובדי משטרה. 

רה-ארגון יחידות
במחוז הצפון - פורק הימ"ר המחוזי וחוזקו הימ"רים 

המרחביים. במחוז מרכז - פורקו הימ"רים המרחביים 

וחוזקו הימ"ר המחוזי ותחנות הפרטו בתפקידי לחימה 

בפשיעה )תוך מתן דגש על הערכה(. 

אגף המבצעים
בוצעה עבודת מטה לבחינת מבנה אג"מ. המלצה 

עיקרית - הקמת שתי חטיבות - חטיבת האבטחה 

וחטיבת מבצעים. חטיבת האבטחה הוקמה במהלך 

שנת 2008 לאור תוספת המטלות והגופים המונחים 

בסיס  על  בנושא אבטחה. חטיבת מבצעים תקום 

ומטו"פ.  וחירום, מחלקת מבצעים  מחלקת תכנון 

סיור תעבור מאג"מ לאגף שיטור, שיוקם  מחלקת 

2009. אושרה ההמלצה העקרונית לארגונו  בשנת 

שנת  במהלך  חטיבות  על-פי  מבצעים  אגף  של 

.2009

ירושלים, מנהלת  נוספות: מחוז  יחידות  רה-ארגון 

ירושלים, מערך מז"פ, מרחב נתב"ג,  ההגירה, מג"ב 

מערך דובר המשטרה.

נושאים נוספים
ריכוז הצעות חוק

חוק,  2008 כשבעים הצעות  טופלו בשנת  באג"ת 

ביניהן הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה )תיקון מס' 5(, 

טיוטת החוק למניעת אלימות, הצעת חוק הרשויות 

מחליטים  הצעת  פקחים,  סמכויות   - המקומיות 
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לוועדת שרים למאבק באלימות כלפי זקנים, הצעת 

חוק שירות ביטחון )תיקון שירות חובה במשטרת-

ישראל(.

אתר מחשוב פקודות ארגון
וייעודן  יחידות משטרת-ישראל  לצורך פרסום מבנה 

במסגרת פקודות ארגון, הוקם אתר אינטראנט, הכולל 

את פקודות הארגון שפורסמו במשטרה משנת 1993 

ואילך. ניתן למצוא באתר מצגות ומסמכים ארגוניים 

נוספים.

מפתחות תקינה
מטרת העבודה בנושא מפתחות תקינה הייתה לבחון 

מחדש את תוקפם של המפתחות הקיימים, שנבנו 

צוותי עבודה בנושאים  לפני כעשור. הוקמו שלושה 

הבאים: אג"מ )בשלב ראשון בחינת המפתח לסיירים(, 

חקירות )בשלב ראשון מפתח לחוקר( ומודיעין )בשלב 

כוללים אנשי שטח  ראשון מפתח לבלש(. הצוותים 

עבודתם  את  החלו  ואלה  ואנשי מטה מקצועיים, 

2008. העבודה צפויה להסתיים  לקראת סוף שנת 

באמצע שנת 2009.

אזרוח מעברים ב"עוטף ירושלים"
"עוטף  על  הועברה האחריות   2006 החל מאפריל 

לאזרוחם.  עד  ירושלים" מצה"ל למשטרת-ישראל 

ומחוז  אגף מבצעים  עבודת מטה בשיתוף  בוצעה 

ירושלים, להגדרת היקף המעברים שיאוזרחו, לוחות 

הזמנים והמשאבים, אשר יידרשו לפעולות המשטרה 

במעברים. הוכן מכרז לאזרוח המעברים ע"י המשרד 

לבטחון הפנים בעלות של כ-300 אלף שקל.

מקורות  היעדר  בשל  מוקפא  המכרז  זה  בשלב 

תקציב.

מערך השח"מ 
חיילי  במסגרת החלטת ממשלה לבחון את הקצאת 

לצה"ל מחוץ לסד"כ צה"ל, הוחלט ע"י צה"ל בשנת 

2008 על צמצום חיילי החובה הן במג"ב והן בשח"מ. 

זו הוקם צוות משותף של אג"ת משטרת- במסגרת 

ישראל ואג"ת צה"ל לבחינת הנושא, ולקביעת כמויות 

חיילי החובה, שיוקצו למשטרה ולמג"ב. 

משאבים - תקציב ותקינה
מחלקת משאבים

ייעודה של מחלקת משאבים הוא תכנון משאבי משטרת-

ישראל וניהולם.

תפקידים
תכנון משאבי משטרת-ישראל בתחומי כוח אדם,  	•

רכב ואמצעים, תקנונם, הקצאתם וניהולם.

תכנון התקציב של משטרת-ישראל, ריכוזו וניהולו. 	•
בחינת העלות התקציבית של יישום עבודות מטה,  	•

הנערכות במשטרת-ישראל.

ריכוז עבודת המטה, הנוגעת ל"פורום התקציב"  	•
ול"פורום השכר" של משטרת-ישראל.

והתקציב,  בנושאי התקינה  ניהול עבודת מטה  	•
הקשורים במתן שירותי משטרה לגורמים שמחוצה 

לה.

איתור מקורות תקציב בדרך של התייעלות פנים- 	•
ארגונית. 

עריכת בקרה בתחומים הנוגעים לתקינה ולתקציב 	•

מסלולי שירות
במודל מסלולי שירות מוגדרות שלוש תקופות העסקה: 

קבע ראשוני )חמש שנים(, קבע מובהק )עשר שנים( 

יקבלו  וקבע פנסיוני. בתקופת ההעסקה הראשונית 

השוטרים מענקי התמדה ותנאי שירות משופרים. בתום 

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



אגף תכנון אג"ת � אגף תכנון אג"ת � אגף תכנון אג"ת � אגף תכנון 
אג"ת � אגף תכנון אג"ת � אגף תכנון אג"ת � אגף תכנון אג"ת � 

אגף תכנון � אג"ת 

ישוחררו  וחלק מהשוטרים  סינון,  יתבצע  כל תקופה 

מהשירות. לשוטרים שישוחררו יינתנו מענקי הסתגלות. 

במסגרת הפרויקט תקבל משטרת-ישראל תוספת 

של 1,750 שיאי כוח אדם )במדורג על פני שבע שנים( 

ותוספת של 100 מכסות פרישה בכל שנה. 

ענ"ן תקציב
כלי עבודה למפקדים לניהול תקציב המשטרה מרמת 

נתונים  ועד רמת ההזנה. המערכת משלבת  המקרו 

מתוך המערכות הפיננסית והמערכות הלוגיסטית של 

המשטרה. למערכת ממשק ידידותי למשתמש, תצוגה 

גראפית ומתחם אמדנים. 

שכר נגדים
נבנתה במשטרת-ישראל תכנית  בהתאמה לצה"ל, 

לתמריץ נגדים. הרעיון המרכזי הוא תגמול הנגדים לפי 

עיסוק בפועל ופחות לפי השכלה פורמאלית. לשם כך 

מופו כלל מקצועות הנגדים והוכנסו לשמונה קבוצות. 

יינתנו עפ"י הקבוצות. כשלב ראשוני, בסוף  תמריצים 

2008 צומצם התגמול לנגדים בגין תארים אקדמאים, 

במגזר  שוטרים   4,000 לכ-  חתימה  מענקי  וניתנו 

הייעודי.

פרויקט ניצן
לאור העובדה, שמערכת הקשר הנוכחית של המשטרה 

מגיעה לסיום מחזור החיים שלה, הוחלט על שדרוג 

דיגיטאלית. עלות הפרויקט  מערכת הקשר למערכת 

הינה כ- 630 מיליון שקל.

תכנית לקיצוץ 13%
 ,2004 בשנת   2476 ממשלה  להחלטת  בהתאם 

משטרת-ישראל נדרשה לצמצם את תקן כוח האדם 

בשיעור של 13%, בכל אחת מדרגות הקצונה הבכירה 

נדרשה המשטרה  זו,  ומעלה(. עפ"י החלטה  )רפ"ק 

תקני   6 ניצב,  תקני   3 כלהלן:  תקנים   82 לצמצם 

תנ"ץ, 18 תקני נצ"ם ו-55 תקני סנ"ץ. בנוסף, נדרשה 

המשטרה לצמצם 300 תקני רפ"ק. עד כה בוטלו 3 תקני 

ניצב, 6 תקני תנ"ץ, 15 תקני נצ"ם ו-32 תקני סנ"ץ. 

במקביל הוחיו באישור 2 תקני נצ"ם ו-12 תקני סנ"ץ.

תכנית לביטול רפ"ק גמיש
בשנת 2006 הוכנה תכנית רב-שנתית, והחל מימושה 

לצמצום היקף מקבלי שכר רפ"ק, המוצבים על תקן פקד 

ולביטול המושג רפ"ק גמיש. בשנת 2006 היו במשטרת-

ישראל 570 תקני רפ"ק גמיש, ובסוף שנת 2008 נותרו 

בה כ-300 תקני רפ"ק גמיש.

מחיקת תקנים וירטואלים
התקנים  יתרת  את  למחוק  הוחלט   2008 בשנת 

הווירטואלים הקיימים. הוכנה תכנית מפורטת לסימון 

1,300 תקנים וירטואלים. הדבר יאפשר למשטרה לעמוד 

על אחוז איוש גבוה )קרוב ל-100%(, במטרה לצמצם 

גיוס.  באופן משמעותי את התנהלותה על-פי מכסות 

הנושא אושר עקרונית לביצוע בתכנית תלת-שנתית 

החל משנת 2009.

נספח תקציבי לאמנה
בסוף שנת 2007 נחתמה אמנה בין המשטרה לצה"ל 

ללא נספח תקציבי. במהלך שנת 2008 התקיים מו"מ 

משטרת-ישראל  ואג"ת  פנים  לבטחון  המשרד  בין 

הנספח  גיבוש  לשם  וצה"ל,  הביטחון  משרד  לבין 

 2008 שנת  ובסוף  הסכמות,  הושגו  לא  התקציבי. 

התקציבי  הנספח  לגיבוש  יפעלו  שהצדדים  סוכם, 

ולסיכומו עד 30.6.09.
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פקודות המשטרה
יחידת פקודות המשטרה

ייעודה של יחידת פקודות המשטרה 

הוא ריכוז עבודת המטה לגיבוש פקודות 

משטרת-ישראל, "הוראות המשטרה" 

כתיבת  ו"פקודות המטה הארצי", 

עריכתן  פקודות משטרת-ישראל, 

ופרסומן, כדי לסייע בידי המפקח הכללי 

בהוצאתן על-פי הסמכות הנתונה לו 

בפקודת המשטרה.

תפקידים
לכתיבת  מטה  עבודת  ל  ניהו 	•
"הוראות משטרה" ו"פקודות מטה 

ארצי", לקביעתן על-ידי המפקח 

השר  על-ידי  ולאישורן  הכללי 

לבטחון הפנים, לפי העניין. 

המשטרה"  "הוראות  בחינת  	•
בשל  כוללת,  בחינה  שבתוקף 

שינויים במבנה המשטרה, במדיניות המשטרה, 

בחקיקה, בפסיקה וכד', וניהול, על-פי שינויים אלה, 

את עבודת המטה לקביעתן על-ידי המפקח הכללי 

ולאישורן על-ידי השר לבטחון הפנים.

בחינת "פקודות המטה הארצי" שבתוקף בחינה  	•
כוללת, בשל שינויים במדיניות המשטרה, בחקיקה, 

בפסיקה וכד', וניהול, על-פי שינויים אלה, את עבודת 

המטה לקביעתן על- ידי המפקח הכללי.

"הוראות משטרה"  בביטולן של  הצורך  בחינת  	•
ו"פקודות מטה ארצי" שאינן רלוונטיות עוד למשטרה, 

וניהול עבודת המטה לקביעת הביטול.

עריכה לשונית של "הוראות המשטרה" ושל "פקודות  	•
המטה הארצי". 

פרסום "הוראות המשטרה" ו"פקודות המטה הארצי". 	•
פרסום "הוראות משטרה" ו"פקודות מטה ארצי"  	•
שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור ב"רשומות", לאחר 

היוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה.

שמירת כל "הוראת משטרה" ו"פקודת מטה ארצי"  	•
שפורסמו כדין. 

17 פקודות, מקצתן פקודות  פורסמו   2008 בשנת 

חדשות ממש ומקצתן מעודכנות. כמו כן נבחנו פקודות 

הקבע )פה"ק( הישנות: מקצתן בוטלו כליל ומקצתן 

נעשו לפקודות המטה הארצי. בסך הכול חתם המפכ"ל 

ו-13  4 הוראות המשטרה  17 פקודות:  זו על  בשנה 

2 הוראות  פקודות המטא"ר. הפקודות שפורסמו הן: 

 13 והמבנה של המשטרה;  בנושא הארגון  משטרה 

מדידת פשיעה. מחקר )"מראות המשטרה" 227(
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פקודות המטא"ר, מתוכן 5 פקודות בנושא משמעת 

וכללי התנהגות. במהלך שנת 2008 בוטלו 6 פקודות 

קבע וכן פקודת מטא"ר, שעסקה בהתמחות שוטר תוך 

מילוי תפקיד. בנוסף על כך, טופלו בשנת העבודה 2008 

עשרות רבות של פקודות, המצויות בהליכי גיבוש שונים. 

חלק ניכר מהן יפורסמו בשנת 2009.

בסיוע מחלקת ההדרכה נבנה מערך שיעור לקורסים 

בנושא פקודות משטרת-ישראל,  במשטרת-ישראל 

ישולב בקורסי המשטרה בשנת 2009. פקודות  אשר 

משטרת-ישראל נגישות לכל שוטר באתר האינטראנט 

של המשטרה.

תשתיות ופריסה
מדור תשתיות ופריסה

ייעודו של מדור תשתיות ופריסה הוא לגבש את מדיניות 

הפריסה של יחידות המשטרה ואת תכנון פריסתן, וכן 

ללוות פרויקטים של בינוי במשטרת-ישראל.

תפקידים
כתיבת פרוגרמות צרכים לבינוי ולשכירות מבנים. 	•

תיאום הגורמים לאישור פרוגרמות לשכירות. 	•
קביעת סדר עדיפות בנושא תקציב למשימות בינוי  	•

אד-הוק.

גיבוש מפתחות ומדיניות פריסה. 	•

תכנית הבינוי של משטרת-ישראל שולבה במלואה 

במסגרת התכנית הרב-שנתית. במהלך שנת 2008 

בינוי ושל  והוצאו לפועל עשרות פרויקטים של  קודמו 

מפריסת מעבדת  החל  שונים,  גודל  בסדרי  פריסה 

הרמזורים במרכז כלל, דרך תחנת לב תל-אביב בדיזינגוף 

נבנה במיוחד  ופריסת מחוז ש"י במבנה חדש, אשר 

עבורו. טופלו פרויקטים מחוזיים, אגפיים וחוצי ארגון כגון 

עדכון מפתחות הפריסה, תכנית הכשרת מבנים ע"ח 

דמי שימוש ועוד. 

עדכון מפתחות פריסה
לעדכון  מקיפה  מטה  עבודת  בוצעה   2008 בשנת 

המקצועיות  המחלקות  כלל  בשיתוף  המפתחות, 

במשטרת-ישראל. מפתחות הפריסה החדשים יהוו את 

בסיס התכנון העתידי, ויופצו לגורמים הנוגעים.

ניצול דמ"ש )דמי שימוש(
משטרת-ישראל משלמת לדיור הממשלתי דמי שימוש 

בעבור נכסים שהועמדו לרשותה. זאת, בנוסף לכלל 

המיסים, החלים על הנכס כדין. מרבית הנכסים ישנים 

ולא תקינות ותשתיות  מאוד, ובהם מערכות מיושנות 

והכשרתם מחייבים  בלתי מספקות. שיפוץ המבנים 

הקצאת תקציב גבוה. במטרה לקדם את נושא סביבת 

השירות לשוטר, נערכה תכנית מקיפה לשיפוץ המבנים. 

לעשות  לדיור הממשלתי, במטרה  הוגשה  התכנית 

שימוש בתקציב דמי השירות לשיפוץ המבנים. 

בקרה ותורה
מדור בקרה ותורה

מדור בקרה ותורה אחראי על תחומי הבקרה, הטכנולוגיה 

וניהול הידע,על גיבוש התורה והנהלים, על הטמעתם ועל 

ופיתוח ההכשרה באג"ת.

תפקידים
ביצוע ביקורת פנימית על פעילות האגף ועל תוצריו. 	•

עריכת ביקורות נושאיות בתחומים נבחרים. 	•
ריכוז כל נושאי הביקורת באגף, והנחיית עובדי האגף  	•

בתחום זה.

אחריות לכתיבת התורה והנהלים של האגף ולעדכונם. 	•
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פיתוח מערכות מחשוב.  	•
תמיכה בכל נושאי הטכנולוגיה באגף. 	•

פיתוח כלים ושיטות לניהול הידע באגף והטמעתם. 	•
פיתוח מערך הכשרה לעובדי האגף. 	•

בקרה וביקורת
אג"ת  היחידתיות של  רוכזו הביקורות   2008 בשנת 

במסגרת ביקורות יב"ק: שש ביקורות יחידתיות ושתי 

רוכז המענה האגפי לעשרות  ביקורות פתע. בנוסף, 

דו"חות ביקורת של מבקרים חיצוניים, כדוגמת מבקר 

ושל היחידה  המדינה ומבקר המשרד לבטחון הפנים 

לביקורת. המדור קיים את הביקורות הנושאיות הבאות: 

והכליאה  ביקורת תהליכית על העברת מערך הליווי 

לשב"ס במחוז צפון, במחוז מרכז, במחוז דרום, במחוז 

ירושלים ובמחוז וש"י, ביקורת על הפעלת השח"ם במחוז 

צפון, במחוז מרכז ובמחוז דרום, בקרה תהליכית על 

יישום המלצות צוות הרכב והדלק שמינה המפכ"ל.

תורת אג"ת
רוכזה בעבודה  הסתיימה כתיבת תורת אג"ת, אשר 

מאומצת בשיתוף יחידות האגף. התורה מהווה את 

נדבך התפיסה לעבודת האגף.

פיתוח הדרכה
בשנת 2008 הוחל במאמץ לשפר את המקצועיות של 

עובדי האגף. צוות פיתוח הדרכה של האגף עמל על 

הכנת תכנית הדרכה לאג"ת. תכנית ההדרכה האגפית 

לשנת 2009, שאושרה ע"י פיקוד אג"ת, תכלול סמינרים 

ותכנון  ארגון  קורס  ימים(,  )חמישה  לאג"ת  פנימיים 

והמשך השיעורים החודשיים.

ניהול ידע
ידע לאג"ת  בשנת 2008 הוחל באפיון מערכת לניהול 

מנ"ט  עם  העבודה  חיצונית.  וחברה  מנ"ט  בשיתוף 

נמשכת בשנת 2009, והכוונה היא להקים פורטל לאג"ת 

במסגרת "שערי ידע" עד סוף 2009.

אתר האינטרנט של אג"ת
בעבודה מאומצת ובשיתוף יחידות האגף נחנך בשנת 

אתר  במסגרת  אג"ת,  של  האינטרנט  אתר   2008

האינטרנט של משטרת-ישראל. 
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אגף משאבי אנוש � אמ"ש
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 

האנושי של  לפיתוח המשאב  פועל  אנוש  אגף משאבי 

משטרת-ישראל, המתמודדת עם אתגרים מורכבים. האגף 

פועל להטמעת ערכי הליבה של משטרת-ישראל, תוך מתן 

דגש על דוגמא אישית ועל מקצועיות.

אגף משאבי אנוש אמ"ש � אגף משאבי אנוש אמ"ש � אגף משאבי 
אגף משאבי אנוש אמ"ש � אגף משאבי אנוש אמ"ש � אגף משאבי אנוש 
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פרויקטים מיוחדים
פיתוח "מסלולי שירות"

כחלק מהמאמץ של משטרת-ישראל לשיפור שכר 

הנגדים ולשמירת ההצמדה לשכר המשרתים בצה"ל, 

היה האגף שותף לפיתוח מודל השירות. על-פי המודל, 

משך השירות יתחלק לשלוש תקופות העסקה: קבע 

וקבע  15 שנים(   - 5( ראשון )1-5 שנים(, קבע שני 

בין  ומעבר  ואילך(. המשך השירות  )15 שנים  שלישי 

תקופות העסקה מותנה בעמידה בתנאי סף שייקבעו, 

ובקיום תקן מקדם. נקבע, כי הגיוס ייעשה רק לתפקידים 

שסומנו כקבע ראשוני. שוטרים, שיגויסו על-פי מודל 

"מסלולי שירות", יתוגמלו בהטבות ת"ש ובמענקי שכר 

במהלך השירות ובשחרור, כפיצוי על היעדר קביעות.

המודל נכנס לתוקף ב - 15.3.2009.

תהליך שיבוץ קצינים וקידומם
בחודש יוני 2008 אישר ספ"כ משטרת-ישראל תהליך 

חדש לקידום קצינים ולשיבוצם. מטרת התהליך - טיפוח 

וההוגנות. התהליך  והגדלת השקיפות  המקצועיות 

שנקבע הינו מחזורי, ומתבצע בכל שנת עבודה באופן 

"בדיוני  וסדור. תחילתו של התהליך  שיטתי, מתוכנן 

כל  ואשר מנתבים  תנועות", הנערכים אחת לשנה, 

קצין לאחד מן המסלולים הבאים: קידום, רוחב, המשך 

תפקיד או פרישה. בתום הדיונים נקבעים מאגרי הרוחב 

והשיבוץ  והקידום, המהווים תשתית לתהליך הקידום 

ברמה המחוזית וברמה הארצית.כאשר מתפנה תפקיד, 

מתפרסם מכרז ארצי, וקצינים העונים לתנאי המכרז, 

והשמה",  "איתור  ועדות  לריאיון בפני  רשאים לגשת 

אגף משאבי אנוש � אמ"ש
מכינות  הוועדות  לתפקיד.  הבוחנות את התאמתם 

"אשכול" מועמדים פוטנציאלים )בין שלושה לחמישה( 

לכל תפקיד אשר מתפנה. כלל המועמדים הנמצאים 

לדיון שיבוצים בספ"כ משטרת- עולים  ב"אשכולות" 

ביותר  המתאים  המועמד  את  בוחר  אשר  ישראל, 

לתפקיד.

העסקת אזרחים עובדי משטרה
בהתאם להוראות חוק "פרץ", נערכה משטרת-ישראל 

לאפשר את קליטתם של עובדי הקבלן כעובדי הארגון, 

ובין היתר באמצעות תיקון חקיקה, אשר יאפשר העסקת 

ישיר במשטרה. החל מ-1.4.2009,  באופן  אזרחים 

אזרחים שהועסקו במשטרת-ישראל באמצעות קבלני 

חודשים,  על-15  העולה  כוח אדם במהלך תקופה, 

נחשבים כעובדי המשטרה. אגף משאבי אנוש וחשבות 

המשטרה פועלים להסדרת המעמד החדש במשטרה, 

שכר העובדים האזרחים וזכויותיהם הנלוות.

אקדמיזציה
הוחלט  כפרופסיה,  השיטור  עבודת  מראיית  כחלק 

ליישם תהליך אקדמיזציה, שתכליתו - שילוב לימודים 

אקדמאים בתחום המשטרה לתואר במסגרת ההכשרות 

לימודי תואר ראשון  במשטרה. בשלב ראשון, שולבו 

במסלול מיוחד ל"לימודי משטרה" לצוערי קורס קצינים 

ייעודי 2009, וכמו כן שולבו  ייעודי 2008 וקורס קצינים 

לימודי תואר שני לחניכי פו"ם. תכניות הלימודים, אשר 

ייחודן בתכנים הרלוונטיים לעבודת המשטרה, פותחו 

בשיתוף האוניברסיטאות, תוך התאמת התכנים לצרכים 
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המשטרתיים. התכנית היא שלב ראשון בדרך לפיתוח חוג 

מיוחד ל"לימודי משטרה" באקדמיה.

 

שוטרים מאוימים
גיבוי השוטרים, נערכה בשנת  כחלק מחיזוק תהליך 

2008 עבודת מטה לטיפול בשוטרים מאוימים. עבודת 

המטה הגדירה את זכאויותיהם של השוטרים המאוימים 

בהיבטים בתחומי הרווחה, כוח האדם והטיפול הנפשי, 

ונקבעו כללים לטיפול אמ"ש בשוטרים מאוימים.

תרגיל "ימים סוערים"
כלל  היערכות  2008 התקיים תרגיל  בחודש דצמבר 

משטרתי לתרחישי הפס"ד קיצוני במספר זירות באותה 

עת. במסגרת זו תרגל אמ"ש את ההיערכות בנושאים 

שונים, ביניהם ניהול שבצ"מים, דיווח על נפגעים, טיפול 

רפואי ובניית תמונת מצב.

מבצע "כאור היום"
במבצע "כאור היום", שהחל בימיה האחרונים של שנת 

2008, ריכז אגף משאבי אנוש תמונות מצב עדכניות 

בנוגע להלך הרוח בקרב הכוחות המבצעיים, למספר 

הנפגעים, ולגיוס כוחות מילואים. השוטרים והמפקדים 

זכו לימי רענון, לבני-המשפחות ניתנו נופשונים בעלות 

כן,  והופעלו קייטנות לילדי השוטרים. כמו  מסובסדת, 

הופעל חפ"ק אמ"ש וכן אתר אינטרנט לשוטרים ולבני-

משפחותיהם.

כוח אדם כנכס אסטרטגי
בשנת 2008 פותחו מספר תכניות, שתכליתן איתור 

מצטיינים מתוך המשטרה ומחוצה לה, ובניית תשתית, 

אשר תבטיח את השתלבותם בארגון, במטרה לבנות 

עתודות פיקודיות בעתיד. 

תכנית ברק - תכנית, שמטרתה לאתר קצינים זוטרים 

מצטיינים עד דרגת רפ"ק במגזר הייעודי באמצעות מדד 

"ברק", המבוסס על רשימת משתנים כגון ציון גיבושון, 

נתוני קורס שוטרים, נתוני משמעת, תפקוד בשטח.

פרויקט ה"תלפיון" - בוצעה עבודת מטה לקליטת 

חניכי פרויקט "תלפיות" של צה"ל במסגרת המשטרה. 

חניך  ייקלט   2009 בשנת  כי  סוכם,  זאת  בעקבות 

וישתלב במעבדה  "תלפיות" במז"פ משטרת-ישראל, 

בטחונית המצויה בהקמה.

ר' אמ"ש הוא גם "יו"ר ועד העובדים" )"מראות המשטרה" 229(
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פרויקט עתידים - פרויקט משותף למשטרת-ישראל 

אימצה המשטרה  "עתידים", שבמסגרתו  ולעמותת 

עשרה סטודנטים מהעמותה. הסטודנטים יועסקו במנ"ט 

ובחטיבת המודיעין באגף החקירות בהתאם לתחומי 

הלימוד שלהם. בסיום לימודיהם יגויסו למשטרה.

התמחות במשפטים לקצינים מצטיינים - תכנית 

במשטרת-ישראל,  מצטיינים  לקצינים  המיועדת 

והעומדים  המשרתים בתפקידים בתחום החקירות, 

לראשונה  הופעלה  בדרישות סף שנקבעו. התכנית 

בשנת 2008, ובמסגרתה נבחרו חמישה-עשר קצינים 

מצטיינים מיחידות שונות, אשר שובצו למשך שנה 

ביחידות התביעה המשטרתיות, לצורך ביצוע התמחות 

במשפטים. בתום תקופת ההתמחות, ישובצו הקצינים 

ביחידות השטח  פיקוד בתחום החקירות  בתפקידי 

וביחידות הארציות.

גיוס
במהלך השנה טופלו כ- 17,000 פניות מועמדים, וגויסו 

1,217 שוטרים )לעומת 859 אשתקד. עלייה של 41.7% 

במספר המגויסים(. בנוסף, טופלו כ-640 פניות ציבור, 

הנוגעות לערעורים על פסילות במסגרת הליך הגיוס.

מיון
מיון לגיוס

בשנת 2008 נבחנו 5,025 מועמדים לגיוס במבחני דפ"ר 

עברית ואישיות. ממוצע ציוני הדפ"ר של המועמדים 

לגיוס בשנת 2008 הוא 4.73.

גיבושון למועמדים לגיוס למגזר הייעודי
במהלך השנה שובצו 1,312 מועמדים לגיוס ב- 64 

מחזורי גיבושון )לעומת 35 מחזורי גיבושון בשנת 2007. 

עלייה של 82%(. 52.4% מהם נמצאו מתאימים.

מיון ליחידות מיוחדות 
נבחנו במערכות מיון ייחודיות 142 מועמדים ליחידות 

מיוחדות )עיקוב, מז"פ, לוחמי יחידה 33(.

מיון לקצונה זוטרה במגזר הייעודי
שובצו לגיבוש 268 מועמדים לקצונה במגזר הייעודי 

)"כחולה"( ו- 89 מג"ב )כולל מועמדים לגיוס(, מתוכם 

נמצאו מתאימים 74.7% למשטרה ו-72% למג"ב. 

מיון לקצונה זוטרה במגזר המנהלי
שובצו 49 מועמדים לקצונה )מועמדים לגיוס ושוטרים(. 

מתוכם נמצאו מתאימים כ-86%.

מסלולי שירות. משלב הגיוס ועד הפרישה )"מראות המשטרה" 227(
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מיון לקצונה זוטרה מקצועית
שובצו 36 מועמדים לקצונה, מתוכם נמצאו מתאימים 

.92%

מרכז הערכה לקצונה בכירה
בשנת 2008 הועלה ציון המעבר לבינוני 3. שובצו 54 

קצינים בדרגת רפ"ק לצורך בחינת התאמתם לקידום, 

ומתוכם נמצאו מתאימים 67%. 

מינוי קצינים וקידום קצינים
מינוי קצינים בדרגת סנ"ץ ומעלה וקידומם 
במהלך שנת 2008 מונו 59 קצינים לתפקידים ברמות 

סנ"ץ - ניצב, לעומת 140 קצינים אשתקד )ירידה של 

.)58%

מינוי קצינים עד דרגת רפ"ק וקידומם
במהלך שנת 2008 נמשכה מדיניות צמצום מספר 

ירד  כך  ובעקבות  הרפ"קים, המוצבים בתקן פקד, 

 121 2008 קודמו  מספרם מ-438 ל-297. בשנת 

קצינים לדרגת רפ"ק.

מינוי קצינים עד דרגת פקד וקידומם 
בוצעו 530 מינויים של קצינים עד דרגת פקד, מהם 

289 מינויי רוחב ו-241 מינויים מקדמים.

קידום נגדים
קידום לדרגת רנ"ג

)ירידה  בשנת 2008 קודמו 34 שוטרים לדרגת רנ"ג 

של 38% לעומת אשתקד, הנובעת ממספר מועט של 

פורשים בדרגת רנ"ג(.

קידום לנגדים מצטיינים
קודמו 333 שוטרים כמצטיינים )ירידה של 2.3% לעומת 

אשתקד(.

תנועת כוח אדם
מועברים 

בין מחוזות/אגפים  נגדים  בשנת 2008 הועברו 349 

ירידה של 2.5% לעומת אשתקד. מחוז צפון קלט   -

את מספר הנגדים הגבוה ביותר ביחס ליתר המחוזות 

- 68 נגדים.

שחרור 
שוחררו 654 שוטרים ללא גמלה לעומת 825 אשתקד 

- ירידה של 20.7%. הירידה נובעת מהעברת מערך הלווי 

והכליאה של כלל המחוזות למעט מחוז ש"י לשב"ס. 

במסגרת זו עברו 271 שוטרים בשנת 2007 לעומת שנת 

2008, שבמהלכה עברו 21 שוטרים בלבד. עם זאת, 

בשנת 2008 חל גידול במספר השוטרים, שעזבו את 

המשטרה מרצון. שוחררו 585 שוטרים על-פי בקשתם 

לעומת 489 שוטרים אשתקד, עלייה של 19.6%.

שוטרי חובה
גיוס לשירות חובה 

נקלטו לשירות במשטרת-ישראל 1,011 שוטרי שח"מ 

באמצעות 16 סדנאות קליטה מרוכזות.

שחרור משירות חובה והחזרה לצה"ל
שוטרי   999 שירותם במשטרת-ישראל  סיימו את 

שח"מ, ו-322 שוטרי שח"מ הוחזרו לצה"ל )מתוכם 

80 הוחזרו במהלך השבוע הראשון לקליטתם(. זאת, 

לעומת 294 אשתקד )עלייה של 9.5%(.

הכשרה 
הוכשרו 336 שוטרי שח"מ בקורס שוטרים, 272 בקורס 

תפקידי משטרה ו-120 בקורס מפעילי מוקד.

גיוס לקבע 
במהלך השנה גויסו לקבע 139 שוטרים, שסיימו את 
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שירותם כשוטרי שח"מ )מהווים 15% מכלל המגויסים 

למשטרה ה"כחולה"(.

מסלול מיון של שח"מ לקצונה ייעודית 
בהתאם להנחיית המפכ"ל, מופעל מסלול מיון של 

ייעשה בשנת  ייעודית. המשך המיון  שח"מ לקצונה 

בקורס קצינים בשנת  ישולבו  והמתאימים   ,2009

.2010

שירות לאומי/מילואים
שירות לאומי

 11  - 232 מתנדבים  מערך השירות הלאומי מנה 

בנים ו-221 בנות )מתוכם 7 בנים ובת אחת מהמגזר 

לאומי  בשירות  הערבי-נוצרי(.25% מהמתנדבים 

המשיכו את התנדבותם שנה שנייה.

ימ"ל המשטרה
שיעור חייבי שירות מילואים בקרב השוטרים הגברים 

ירד ל-12% )לעומת 16% אשתקד(. בנוסף, הוחזרה 

ימי המילואים לשוטרים ל-14  ההגבלה על מספר 

פעיל  הועברו משמ"פ  450 שוטרים  ימים בשנה. 

לימ"ל המשטרה. טופלו 86 פניות לוולת"מ, לעומת 

ימי  על  זאת בשל ההגבלה   ,2007 כ-300 בשנת 

השמ"פ.

במהלך מבצע "עופרת יצוקה" גויסו בצווי 8 כ-230 

שוטרים. 95 מהם שוחררו לבקשת משטרת-ישראל.

תכנון שכר וזכאויות שכר
שכר נגדים

אושרה במשטרת-ישראל תכנית  לצה"ל,  בדומה 

נגדים  על תגמול  הנגדים, המבוססת  לשינוי שכר 

בשמונה קבוצות תמריץ עפ"י תעדוף ארגוני.

שינוי כללי האקדמיזציה לנגדים 
בעקבות השינוי, תינתן הזכאות לתוספת אקדמית 

לימודיו  נגד שהחל  בגין לימודים הישימים לתפקיד. 

אחרי 1.12.08 בעל תואר ישים לתפקידו, יהיה זכאי 

א'.  ולגמול השתלמות   7% לתוספת אקדמית של 

לא  ישימה לתפקיד,  אינה  נגדים, אשר השכלתם 

גמול השתלמות  לתוספת אקדמית מלבד  זכאים 

לנגדים שהחלו  דורות מעבר  נקבעו  דרגה.  א' בכל 

לימודיהם לפני 1.12.08.

מענק חתימה לנגדים במקצועות 
מזכים 

כשלב ראשון, במטרה לתגמל נגדים במקצועות ליבה, 

סוכם עם משרד האוצר על תשלום מענק לנגדים 

שאינם אקדמאים, ושאחוז התמריץ שלהם אינו עולה 

על 8%.

משפטנים
סוכם עם משרד האוצר על עדכון תפקידי הקצונה, 

מיוחדת  וב"תוספת  ב"דירוג משפטנים"  המזכים 

הופעה"(,  "תוספת  בעבר  )נקראה  למשפטנים" 

ניתנת לגרירה החל  זו  בתחולה מ-1.9.04. תוספת 

בהסכם.  על-פי התנאים שנקבעו  זה,  מהתאריך 

בהתאמה לצה"ל, נוספה תוספת "תמריץ משפטנים" 

בתפקידים מזכים, בתחולה מ-1.1.04

הסמכה לרבנות
בעקבות ממצאי בדיקת אופן מתן ההסמכה לרבנות 

יחידת שימוע, במטרה  במשטרת-ישראל, הוקמה 

לרבנות של כ-700 שוטרים  לבחון, אם הסמכתם 

מקבילה לתואר ראשון, ונגזרת ממנה זכאותם לתגמול 

בגין השכלה אקדמית. 
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תכנון משאבי אנוש
בחירות לרשויות המקומיות

לנושא  כוללת  נשא באחריות  אנוש  אגף משאבי 

מימוש זכות השוטרים להצבעה בבחירות לרשויות 

לפריסת  תכנון  נערך  זו,  במסגרת  המקומיות. 

נוהל  פורסם  ובמג"ב.  במלמ"ש  צבאיות  קלפיות 

אמ"ש בנושא, הוכנה חוברת עזר לשוטר ולמפקד, 

והופצה איגרת הסברה. ביום הבחירות נפתח חפ"ק 

אמ"ש.

התפטרויות שוטרים
בנושא  עבודת מטה  נערכה   2008 במהלך שנת 

כי  התפטרויות שוטרים. במסגרת העבודה נמצא, 

עיקר ההתפטרויות הן בקרב שוטרים, המשרתים 

הייעודי בתחומי הסיור, הבילוש, המודיעין  במגזר 

והחקירות. העבודה בחנה את הסיבות המרכזיות 

להתפטרויות של השוטרים, ומצאה, כי הגורם המוביל 

ועומס עבודה.  ריבוי שעות עבודה  הוא שכר נמוך, 

בנוסף לטיפול בשכר הנגדים, ננקטו צעדים נוספים 

ולאיתור מוקדם של  לבלימת מגמת ההתפטרויות, 

שוטרים, שהיה בכוונתם להתפטר.

"מערכת פעמון"
במהלך שנת 2008 הוכנסה לשימוש במרבית יחידות 

נוכחות חדשה, מערכת  משטרת-ישראל מערכת 

הממוחשבת  הנוכחות  מערכת  הכנסת  פעמון. 

תאפשר מעקב אחר שעות העבודה.

נוהלי אמ"ש והוראות שינון
במהלך השנה פורסמו 16 נוהלי אמ"ש, המבטאים 

הוראות   7 פורסמו  כן  כמו  אמ"ש.  מדיניות  את 

שינון. 

בקרות
במהלך השנה בוצעו חמש בקרות יחידתיות, על-פי 

תכנית הביקורת של יב"ק.

אגפי מטא"ר,  בשילוב  בקרות פתע  נערכו שלוש 

ניתן  ובמהלכן נבדקו הנושאים השונים של אמ"ש. 

דגש על יישום מדיניות פיקוד המשטרה כגון צמצום 

הפיקציות ומימוש החופשה.

מחשוב משאבי אנוש
 (Enterprise Resource Planning) 

E.R.P 
כחלק מיישום פרויקט מב"ט, בוצע אפיון נושאי אמ"ש 

בכלל, ותיק אישי בפרט. 

אזרוח 
עקב החלטת פיקוד אמ"ש להוסיף את אוכלוסיית 

האזרחים למערכת הממוחשבת, בוצעה התאמה של 

התפריטים ושל השדות במערכת.

מסלולי שירות 
נעשו  יישום מודל מסלולי שירות,  לקראת תחילת 

התקנים  סימון  לאפשר  כדי  בתקינה,  התאמות 

המיועדים להיכלל במסלול זה. התווספה האפשרות 

במערכת הממוחשבת לתיעוד השלב במודל, שבו 

נמצא השוטר.

פיתוח הדרכה
צוותי ייעול מערך ההדרכה

עפ"י הנחיית המפכ"ל, נמשכה עבודת צוות לגיבוש 

עקרונות לייעול מערך ההדרכה הן לטווח המיידי והן 

לעתיד, לכשיוקם אגף ההדרכה, ותסתיים בנייתו של 

מרכז ההכשרות בבית-שמש. מרבית המלצות הצוות 

אושרו ע"י המפכ"ל.
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תורות 
במהלך השנה נכתבו תורת האימונים וההדרכה של 

והשליטה של  תורת הפיקוד  וכן  משטרת-ישראל 

משטרת-ישראל, ונערכה עבודת מטה לכתיבת תורת 

משאבי האנוש של המשטרה. תוקפו שלוש תורות 

מקצועיות: תורת המדובבים, תורת יחידת הביקורת, 

ותורת המשל"טים. 

פיתוח הכשרות 
יעודי, תצפיתנים,  פותחו שישה קורסים - פו"מ 

רכזי  מפתחי הדרכה, הכשרת מדריכים, אבטחת 

מודיעין ומדובבים.

לחונכי  - השתלמות  פותחו שתי השתלמויות 

חונכים, השתלמות לרס"רי משמעת.

פותחו שלוש ערכות - ערכה ללימוד עצמי לזקיפים 

ביחידת העיקוב, התדריך בשגרה במשטרת ישראל, 

בנוסף, פותחו מערכי שיעור במגוון  ערכת חניכה. 

ותיעוד  יפ"ה  שוטרים,  קבילות  וביניהם  נושאים, 

מזויף.

תחקירים והפקת לקחים
טופלו 1,355 תחקירים ו-16 ריכוזי ממצאים, מסקנות 

לאחר תיקוף מתודולוגי  הוזנו  614 מהם  ולקחים. 

למאגר התחקירים בני"ב )עלייה של 246%(. במהלך 

חודש נובמבר החל פיילוט ממוחשב לניהול לקחים .

בתחילת שנת 2008 הוחלט על תחרות נושאת פרס 

ליחידה, שבה התקיימו מירב התחקירים, שנמצאו 

ראויים והוזנו למערכת הני"ב. נושא התחקירים נכנס 

כנושא חובה באימון יחידות 5+1 לשנת 2009, ועל כן, 

במהלך סוף השנה הוכשרו ארבעים קצינים מיחידות 

המשטרה השונות, במסגרת הכנת הסגל.

הכשרות, אימונים והדרכות
דיוני תכנון הכשרות

במסגרת ההיערכות לבניית תכניות ההדרכה לשנת 

דיוני תכנון מקדימים.  זו  2009, הונהגו החל משנה 

זאת, על מנת לבחון את דרישות ההכשרה והאימונים, 

לבין  התכנון  בין  הפער  את  הניתן,  ככל  ולצמצם, 

הביצוע.

קורסים והכשרות - שינויים וחידושים
מתכונת חדשה לקורס פו"ם ייעודי ומינהלי. 	•

הוספת שבוע אימונים בבסכ"מ למגויסים החדשים  	•
)קבע(.

הוספת שבועיים חניכה בקורס שח"מ במלמ"ש.  	•
השוואת משך האימון בבסכ"מ בין יסמ"גים במג"ב  	•

ליחידות הבילוש וליס"מים. 

נשק הקרבין בניידות הוחלף ל- M-16, ובהתאם לכך  	•
עודכנו תכניות האימון והבקרה.

בוצעה פעילות נמרצת לצמצום פערים בהכשרת  	•
ת"מ לשוטרי מג"ב. 

 

אימון יחידות
עפ"י הנחיית מפכ"ל, בשנת 2008 הוחלט על ביצוע 

8,000 שוטרי התחנות  5+1 לכ-  יחידות של  אימון 

והמרחבים האופרטיביים. מטרת האימון הייתה להגיע 

ולחשוף את השוטרים לנושאים  ידע אחידה,  לרמת 

חדשים, תוך תרגול עבודת צוות וגיבוש יחידתי בהובלת 

מפקד. נושאי האימון כללו נושאים מתחומי המבצעים, 

סגל  הוכשר  האנוש.  ומשאבי  התנועה  החקירות, 

הדרכה, והוכנו ערכות הדרכה. 

פנימיות ללימודי משטרה
בגידול משמעותי במספר  2008 התאפיינה  שנת 
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התלמידים בכל אחת משלוש הפנימיות )כנות, הודיות 

וניר העמק(. זאת, לאחר עבודה מאומצת של פרסום 

למדינה, שנערכו  חגיגות שישים שנה  לרגל  ושיווק. 

בסימן חיזוק ילדי ישראל, נערך טקס סיום לבוגרי מחזור 

ב' של פנימיית כנות בשדה בוקר, בשיתוף בוגרי קורסי 

הקצינים הבכירים של משטרת-ישראל, במעמד השר 

לבטחון הפנים והמפכ"ל. בנוסף, תלמידי המגמה ללימודי 

משטרה לקחו חלק בצעדת משטרת-ישראל "בשביל 

ישראל".

חינוך, היסטוריה ומורשת
תכנית חינוך שנתית

החינוך  מנושא  נגזרה   2008 בשנת  החינוך  תכנית 

"מנהיגות ערכית לאורך שישים שנות המדינה". הופקו 

מערכי הסברה לשימוש המפקדים והשוטרים בנושא 

"מקבלי העיטורים במשטרת-ישראל" וכן "שישים שנה 

- שישה מנהיגים", העוסק במנהיגות ערכית ובדוגמא 

אישית של מפקדים, של שוטרים ושל מנהיגים, המייצגת 

אימוני  במסגרת  הישראלית.  בחברה  שונים  גוונים 

צעדת "שביל ישראל" לציון שישים שנה למדינה
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התחנות, נקבעה פעילות מותאמת לכל מחוז ומחוז, 

יום של אימון תחנות לנושא המנהיגות.  והוקדש חצי 

נמשכה העמקת הזיקה למורשת המשטרה, התקיימה 

פעילות להטמעת ערכי משטרת-ישראל, והושם דגש 

וזכויותיו.  על ערך השירות לציבור ועל ערך כבוד האדם 

נמשך מיסוד נושא ה"מפקד כמחנך" בשגרת חיי היחידה 

ובעתות חירום, כחלק בלתי נפרד מההוראות המבצעיות 

לקראת ביצוע כל משימה. 

רב תרבותיות - נערכה פעילות בשיתוף "יוזמות קרן 

אברהם", ובמסגרתה נלמדו השפה הערבית המדוברת 

חניכים  הייעודי.  בקורס הקצינים  והתרבות הערבית 

ללימוד  בקורס  בכיר, אשר השתתפו  ניהול  בקורס 

מודלים לשיטור בחברה רב-תרבותית, יצאו במשלחת 

לצפון אירלנד, על מנת ללמוד מודלים לשיטור בחברה 

משוסעת, שהפכה מודל להצלחה, למרות הקשיים. 

חניכי הקורס הגישו למפכ"ל המלצות בנוגע לאימוץ חלק 

מהמודל במשטרת-ישראל. 

"מפקד מחנך"- מנהיגות ערכית
נערכו סדנאות בקורס הקצינים בשיתוף אנשי חינוך  	•
בנושא אתיקה וסובלנות לשונה, אשר מטרתן הייתה 

יציאתם  חיזוק הבסיס הערכי של הקצינים, טרם 

לשטח.

במסגרת הקורס לפיקוד ולניהול בכיר )נצ"ם( נערך  	•
קורס לניהול פרויקטים. הקורס, שאורכו שישה ימים, 

שם דגש על חיזוק היכולת הניהולית, על מציאת 

ועל הזדהות עם צרכי  יצירתיים למצבים  פתרונות 

הארגון. משתתפי הקורס נחשפו לתכנים בנושאי 

ניהול פרויקטים בתנאי סיכון, איכות ובקרה, איכות 

כדאיות  לניתוח  פיננסיים  כלים  וגיוסם,  משאבים 

ניהול מתקדמות. בקורס הרצו מרצים  וטכניקות 

מהאוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, התקיים סמינר 

בנושא אתיקה ושחיתות שלטונית.

בחודש יוני התקיים במרכז לאתיקה בירושלים סמינר  	•
דו-יומי לחניכי קורס פו"ם בנושא "אתיקה בפיקוד 

משטרתי - ערכים ועקרונות" בהשתתפות מומחים 

בעלי שם מהארץ ומהעולם.

פרויקטים מיוחדים
ב"יד ושם" נערך טקס זיכרון לציון יום הזיכרון לשואה  	•

ולגבורה במעמד ספ"כ משטרת-ישראל.

בחודש נובמבר התקיים כינוס ספ"כ וממ"רים במרכז  	•
רבין, לציון יום השנה ה-13 למותו של ראש הממשלה 

יצחק רבין ז"ל. 

לקראת ראש השנה הושקה ע"י המפכ"ל מדליה  	•
גווניה  למשטרת-ישראל. במדליה באים לידי ביטוי 

השונים של המשטרה, המשקפים את רב-גוניות 

החברה בישראל. 

החל פרויקט איחוד מערכי ההדרכה כשלב ביניים  	•
לקראת הקמת מרכז הדרכה ארצי בבית שמש ואגף 

הדרכה במשטרת-ישראל.

ימי אזכור ומועדים מיוחדים
ומועדים מיוחדים בכל  ימי אזכור  צוינו  במהלך השנה 

יחידות משטרת-ישראל, באמצעות מערכי הסברה 

למפקד ובאמצעות אגרות הסברה. 

היסטוריה ומורשת משטרת-ישראל 
כוח- הסתיימה עבודת מיזם המורשת "התפתחות 

האדם במשטרת-ישראל" במוזיאון מלמ"ש. החל תהליך 

נתונים ממוחשב  בסיס  לצורך הקמת  אפיון  כתיבת 

)"מאגר מידע"( בתחום ההיסטוריה והמורשת במשטרה 

ותהליך של בניית מאגר מידע פיזי. החלה עבודת כתיבת 

"ספר המפכ"לים" לדורותיהם - הספר יציג את תקופת 

הכהונה של כל מפכ"ל ומפכ"ל, ויכלול את קורות חייו, 
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מסלול שירותו במשטרה, תהליכים מרכזיים שהוביל 

ואירועים בולטים שהתחוללו בזמנו.

משלחות לפולין 
בשנת 2008 יצאו לפולין שתי משלחות של שוטרים ושל 

מפקדים. למשלחת לציון שישים שנה למדינה הצטרפו 

נציגי משפחות שכולות של המשטרה ושוטרים, שנפצעו 

במהלך שירותם. בראש המשלחת עמדו המפכ"ל וראש 

אמ"ש.

הסברת פנים

אגרות ראש אמ"ש 	•
ובהן מידע  והופצו איגרות בנושאי אמ"ש,  נכתבו 

זמין לכל מפקד ושוטר בנושאים רבים, ביניהם ביקור 

נשיא ארה"ב, העסקת אזרחים, הליך שיבוץ קצינים 

וקידומם, בדיקות ביטחון חוזרות, אקדמיזציה, עמידה 

במבחנים כתנאי לקידום, תגמול שוטרים במגזר 

הייעודי, שינוי שם בד"א לנגד, דרגות נגדים, אגרת 

למבצע "כאור היום". 

פקודות מפכ"ל 	•
נכתבו פקודות יום מפכ"ל בנושא אירועי פקיעין, יום 

הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ומבצע "כאור היום". 

פעילות לשוטרי חובה 
בשנת 2008 התקיימו 109 פעילויות חינוך, שבהן לקחו 

חלק 1,560 שוטרי חובה. בין הפעילויות: 9 סדרות חינוך, 

בנות שלושה ימים כל אחת לכ-300 שוטרי חובה, מיונים 

"תגלית"  לפרויקט  חובה המועמדים  ל-101 שוטרי 

27 שוטרי  יצגו את המשטרה  birthright", מתוכם 

חובה. נערכו סיורים וביקורים באתרי מורשת לאומיים, 

יום א', התקיימו  476 שוטרי חובה השתתפו בתרבות 

סיורים לפרויקט "מכורים לחיים", ונערכו סיורים חינוכיים 

והרצאות בנושא חגי ישראל ומורשת ישראל.

השכלה
לימודים במכללת ג'ון ג'יי בארה"ב

חינוך ארה"ב-ישראל  משטרת-ישראל בשיתוף קרן 

תואר שני  ללימודי  גיי מעניקות מענק  ג'ון  ומכללת 

במכללת ג'ון ג'יי לקצין, אשר הוכיח מצוינות אקדמית, 

מכהן בתפקידי פיקוד בליבת הארגון, הגיע להישגים 

מקצועיים בשירות המשטרה ומיועד לקידום לתפקידי 

פיקוד בכירים במשטרה.

אולפנים ללימודי שפות 
במהלך השנה, לאחר שנבחנו בקפידה השיטות השונות 

ללימוד השפה, נמצא, כי אולפן מרוכז ואינטנסיבי מהווה 

יכולת השליטה בשפה. מטרות  שיטה טובה לשיפור 

עדים במדים. משלחת לפולין
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והעלאת רמת  הלימוד: העשרת השפה של הלומד, 

המיומנות בשיחה פרונטאלית לשוטרים, אשר השפה 

נדרשת להם לצורך מילוי תפקידיהם. נפתחו שלושה 

אולפנים )כעשרים משתתפים בכל מסגרת(. משך 

הלימודים כחודש תוך פטור מתפקיד.

רווחה ותנאי שירות
מצטיינים בבית הנשיא

במהלך חודש דצמבר נערך טקס הוקרה לשוטרים 

במהלך הטקס  המדינה.  נשיא  במעמד  מצטיינים 

29 שוטרים, קצינים  ל-  הוענקו תעודות הצטיינות 

ומתנדבים.

נופש תקציבי
את הזכאות לנופש משפחות מימשו 16,355 שוטרים, 

לעומת 16,608 בהשוואה לשנת 2007. פורסם מכרז 

חדש לנופש משפחות בשיטת תמחור חדשה, שהביאה 

לירידה של 6% בתעריפים, לעומת המכרז הקודם. 

נקבע סטנדרט שירות במרכז ההזמנות הטלפוני, הוקם 

אתר אינטרנט חדש, ובמהלך השנה אף ניתנו הטבות 

והנחות. כמו כן, נקבעה השתתפות עצמית קבועה 

ברוב בתי המלון.

נופש יחידתי
מטרת הפרויקט - לאפשר לשוטרים המשרתים במגזר 

הייעודי גיבוש חברתי והפוגה משגרת העבודה המאומצת. 

בנופש היחידתי השתתפו 2,701 שוטרים.

נופש מפקדים
גם בשנת 2008 החליט המפכ"ל לתגמל את שדרת 

תחנות,  43 מפקדי  במשטרה.  המרכזית  הפיקוד 

פלוגות, ימ"גים, סמ"גים, יס"מים ומתנ"אות אזוריות 

הוזמנו לסוף שבוע במלון דן אכדיה בהרצליה, שכלל, 

בין היתר, גם ארוחת ערב בהשתתפות ספ"כ משטרת-

ישראל והופעת אמן אורח.

נופש מצטיינים
בשנת 2008 התקיים נופש ל-59 נגדים מצטיינים במלון 

דן אכדיה בהרצליה, בהשתתפות ספ"כ משטרת-

ישראל.

סדנאות זוגיות
בשנת 2008 התקיימה לראשונה סדנת זוגיות ל-56 

זוגם. מטרת הסדנה  ולבני  ייעודי  חניכי קורס קצינים 

לייעל את התקשורת הזוגית בזיקה לעבודה  הייתה 

ולבית.

סיוע בימי חופשה שנתית מבנק 
חופשות

אושרו 345 ימי חופשה שנתית מבנק חופשות, לעומת 

519 ימים בשנה הקודמת. )ירידה של 36%(.

סדנאות לתכנון תקציב המשפחה
בשנת 2008 התקיימו 33 סדנאות ביחידות המשטרה, 

12 סדנאות במלמ"ש. הסדנאות במלמ"ש  מתוכן 

נועדו למנוע התדרדרות במצב הכלכלי של השוטרים 

בראשית דרכם במשטרה.

תכנית ליווי כלכלי לשוטרים ולבני-הזוג
תכנית זו נועדה לסייע לשוטרים, שנקלעו למצב כלכלי 

קשה במיוחד. התכנית כוללת הדרכה אישית לשיקום 

נכון של תקציב  כלים לתכנון  ומתן  המצב הכלכלי, 

המשפחה. בשנת 2008 ניתנו 64 שעות ייעוץ לעומת 

160 שנות ייעוץ בשנת 2007.
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פדיון ימי חופשה שנתית
חופשה  ימי   3,413 של  פדיון  אושר   2008 בשנת 

לשוטרים, שנזקקו למקורות הכנסה נוספת ולשוטרים 

מושעים. זאת, לעומת שנת 2007, שבה ניתן פדיון של 

2,989 ימים. העלייה של 14% נבעה בעיקרה מגידול 

הקצאות חריגות לקראת חג הפסח וחגי תשרי. בנוסף, 

ניתנה הקצאה מיוחדת של 200 ימים עבור שוטרים, 

שהופחת שכרם בגין לימודי הסמכה לרבנות.

בקשות סיוע
בשנת 2008 הוגשו 437 בקשות לקבלת סיוע, מהן 

2007, שבמהלכה  לעומת שנת  זאת,   .374 אושרו 

הוגשו 298 בקשות ואושרו 250 בקשות )עלייה של 

.)46%

ניפוק ציוד רווחה
בשנת 2008 נכללו בציוד הרווחה טלוויזיות LCD , בנוסף 

לפרטי ציוד משקי וקשר.

טיסות תנאי שירות
2008 השתתפה המשטרה בתשלום טיסות  בשנת 

תנאי שירות ל-227 שוטרים זכאים.

שוטרים רוכבים. מסע אופני שטח
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ביטוח שיניים
בחודש מרץ 2006 נחתם הסכם חדש לביטוח שיניים 

עם חברת "הראל". מספר המבוטחים בסוף שנת 2008 

היה 62,182 לעומת 52,752 מבוטחים בתחילת ההסכם 

)עלייה של 17.9%(. מספר המבוטחים בסוף שנת 2007 

היה 59,404. בשנת 2008 גדל, אם כן, מספר המוטחים 

ב-4.7%.

סיוע כלכלי בחגים
במסגרת מבצע סיוע לגמלאים, לשוטרי קבע ולשוטרי 

הוענקו בסיוע  וחגי תשרי,  חובה לקראת חג הפסח 

ואיגוד הגמלאים  משטרת-ישראל, קרנות השוטרים 

תלושים לרכישת מזון.

פרישה לגמלאות
במהלך השנה פרשו לגמלאות 414 שוטרים וקצינים, 

לעומת 785 פורשים בשנת 2007 )שבמהלכה הופעלה 

תכנית לעידוד פרישה, ובמסגרתה פרשו 453 שוטרים 

וקצינים(. 

בהתאם להחלטת ממשלה צומצמה מכסת הפורשים 

לשנים 2009-2008. לאור ריבוי הבקשות, בוצע תיעדוף 

ארגוני, תוך בניית משקלות בראייה ארצית. השוטרים 

מלמ"ש. טקס לציון שישים שנה למדינת-ישראל
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לפרישה  הכנה  לקורסי  הוזמנו  לפרוש  העתידים 

ולסדנאות מעבר מקריירה לקריירה, במטרה להקל 

לחיים  במשטרה  מהשירות  המעבר  את  עליהם 

האזרחיים.

הסדרי הקבע להארכת שירות
בפסיקת בג"ץ מיום 12.6.06 נפסלה מדיניות הפרישה, 

שהייתה נהוגה במשטרה בנושא הארכת שירות מעבר 

לגיל הפרישה. בעקבות פסק-הדין מינה המפכ"ל צוות 

בדיקה לגיבוש המלצות בנושא הסדרי פרישה חדשים 

)הסדרי הקבע(, אשר נכנסו לתוקף מ-30.6.08.

נפגעים וחללים

חללים

במהלך השנה נפלו בעת שירותם שמונה-עשר אנשי 

משטרה.

נפגעים

דיווחים אודות פציעה עקב תפקיד   3,734 התקבלו 

ואודות תאונות-דרכים, גם שלא עקב תפקיד, מתוכם 

92 מתנדבי משא"ז.

פעילות למשפחות השכול

במטרה להדק את הקשר של משפחות השכול עם 

משטרת-ישראל, התקיימו חגיגות בני-מצווה ליתומי 

משטרה, נופש לאלמנות וליתומים, מפגש לאלמנים 

ולאלמנות ויום להורים השכולים. כן לוו יתומי משטרה 

ביום גיוסם לצה"ל.

טקסי זיכרון

כמדי שנה התקיים טקס זיכרון לחללי משטרת- 	•
ישראל במלמ"ש.

לראשונה התקיים השנה, בראשות המפכ"ל,  	•
לקראת יום הזיכרון, טקס הנחת דגלון על קברי חללי 

משטרת-ישראל בהר הרצל.

משמעת
נקיטת צעדים מנהליים

נקיטת אמצעים מנהליים ב-144 תיקים,  נשקלה 

שהומלצו ע"י מח"ש לדין פלילי, לעומת 153 תיקים 

בשנת 2007 )ירידה של 6%(. כמו כן, נשקלו אמצעים 

מינהליים ב-61 תיקי ביד"מ לעומת 83 בשנת 2007 

)ירידה של 25%(. בנוסף, נשקלו אמצעים מנהליים 

ב-55 תיקים כנגד שוטרי חובה מג"ב וכנגד שח"מים.

פיטורין
56 שוטרים,  לגבי פיטוריהם של  התקבלה החלטה 

לעומת 95 אשתקד.

השעיה
הושעו 32 שוטרים על רקע מעורבות בביצוע עבירות, 

שיש עימן קלון )לעומת 13 בשנת 2007 )עלייה של 

146%(. בסוף השנה היו 53 שוטרים במעמד מושעים, 

לעומת 33 בשנת 2007.

החלטות מנהליות במבחן בג"ץ
הוגשו 17 עתירות לבג"ץ על רקע החלטות מנהליות 

)מספר זהה לזה שבשנת 2007(.

העמדה לדין בגין שימוש בכוח בתפקיד
בשנת 2008 התקבלו ממח"ש 136 תיקים בגין שימוש 

בכוח שלא כדין, לעומת 101 בשנת 2007 )עלייה של 

36%(. לדין משמעתי התקבלו 89 תיקים בשנת 2008, 

לעומת 50 בשנת 2007 )עלייה של 78%(. לדין פלילי 

התקבלו 47 תיקים בשנת 2008, לעומת 51 בשנת 

2007 )ירידה של 8%(.
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שקילת אמצעים משמעתיים
התקבלו ממח"ש 448 תיקים, שנסגרו במישור הפלילי, 

לשם שקילת אמצעים משמעתיים נגד שוטרים. זאת, 

לעומת 530 תיקים בשנת 2007 )ירידה של כ-15.5%(.

העמדה לדין משמעתי בבית-הדין למשמעת
140 כתבי  134 כתבי אישום, לעומת  הוגשו לביד"מ 

אישום בשנת 2007.

נושאי התיקים, שבהם הועמדו שוטרים לדין משמעתי 

- 50% - בגין שימוש בכוח, 28% בגין התנהגות שאינה 

הולמת ו-22% בנושאים אחרים.

טיפול בתיקי קצין בודק וועדה בודקת
התקבלו 290 תיקי קבו"ד וועבו"ד, שהינם בסמכות ראש 

אמ"ש, לעומת 295 שטופלו בשנת 2007.

מערך הרפואה
קידום בריאות השוטר

על  בדגש  לבריאות השוטר,  הוקמו ארבעה מרכזים 

נגישות למקום עבודת השוטרים. במרכזים הרפואיים 

מופעל מכשור בדיקה מהמתקדמים ומהטובים בעולם, 

המאפשר איכות בדיקה גבוהה יותר. במרכזים עוברים 

השוטרים סדרה של בדיקות הכוללות בדיקות דם, לחץ 

מלמ"ש. בסיס פתוח בים העצמאות
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דם,משקל, שמיעה, ראייה, תפקודי ריאה ובדיקת מאמץ. 

מגוון הבדיקות מאפשר הערכה תפקודית, איתור מחלות 

וייעוץ רפואי ופיזיולוגי. בנוסף, שוטרי היחידות המיוחדות, 

יס"מ ויסמ"ג, עוברים בדיקות מורחבות להערכת הכושר 

והן ביכולת האנאירובית.  הגופני, הן ביכולת האירובית 

בסוף תהליך הבדיקות מקבל כל שוטר המלצות לשינוי 

אורח החיים לשיפור איכותם. כמו כן ניתנות המלצות 

לתכנון נכון של האימון הגופני.

סביבת העבודה של השוטר
של  העבודה  לסביבת  פעילויות הקשורות   52 נעשו 

השוטר, ביניהן סקרי סיכונים, עריכת סיורים, בדיקות 

תנאי עבודה ומתן ייעוץ ופתרונות. ניתן דגש על פעולות 

בתחום מניעת העישון במקום העבודה, שינויי תפריטים 

במטבחים והרגלי צריכה בתחום התזונה.

טיפולים רפואיים
במהלך השנה טיפלו הרופאים בכ- 25,051 שוטרים 

25,179 שוטרים בחובה )מג"ב ושח"ם(.  ובכ-  בקבע 

ובכ-  27,257 שוטרים בקבע  בכ-  טיפלו  החובשים 

39,296 שוטרים בחובה )מג"ב ושח"ם(.

רפואת שיניים
ניתנו טיפולי שיניים לשוטרי מג"ב-חובה, הנמצאים 

בקורסים בבה"ד מג"ב ובבסא"ר.

ניתנו 6,255 טיפולים על- ידי רופא שיניים ו-380 טיפולים 

על- ידי שיננית. במסגרת רפואה מונעת התבצעו 3,440 

צילומים ו-1,333 הדרכות אישיות להיגיינת הפה.

בריאות הנפש
נמשכה מגמת חיזוק הנוכחות הפיזית של הקב"ן ביחידה, 

בנוסף על הפניות השוטפות והישירות. הושם דגש על 

טיפול בעקבות אירועים חריגים, והחלה פעילות ייחודית 

מכוונת ליחידות המיוחדות, הזקוקות ל"תחזוקה רגשית" 

שוטפת. נערכו כ-5,429 מפגשי טיפול בשוטרים.

רפואה מבצעית
הופעלו 641 צוותים רפואיים, לשם גיבוי רפואי לפעילות 

המבצעית של המשטרה. האירועים המרכזיים, שבהם 

הוקצו צוותי רפואה רבים במיוחד היו חודש הרמדאן, יום 

האדמה, מצעד הגאווה, חגי ניסן וחגי תשרי ואירוע חברון 

"בית המריבה".

הדרכה
והועברו  הרפואה,  לצוותי  ניתנה הכשרה מקצועית 

הוכשרו  עזרה ראשונה. סה"כ  קורסים ברמת מגיש 

3,552 שוטרים ברמת מגיש עזרה ראשונה, 97 חובשים 

חדשים ו-16 נהגי אמבולנס. כמו כן, ניתן רענון מקצועי 

ל-408 חובשים.

בדיקות להערכה רפואית תפקודית
 5,703 נבדקו  כשירות  לאישורי  המאמץ  בבדיקות 

רפואית  כשירות  הערכת  נעשתה  בנוסף,  שוטרים. 

ל-4,275 מתנדבי המשמר האזרחי.

רפואת עצורים
למרות שמערך הכליאה הועבר לשב"ס, נותרה האחריות 

לטיפול רפואי בעצורים במעמד של חקירה/שהייה בידי 

5,667 עצורים  2008 קיבלו  משטרת-ישראל. בשנת 

ו-9,114 עצורים קיבלו טיפול  טיפול רפואי ע"י רופא, 

רפואי ע"י חובש.

התרמות דם
במסגרת מבצע התרמות דם במחוזות ובמג"ב תרמו 

השוטרים 3,640 מנות דם.
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סקרים, מחקר ופיתוח
סקרים

במהלך שנת 2008 בוצעו סקר שביעות רצון משירותי 

אגף משאבי אנוש, סקר עמדות בנושא מדי משטרת-

ישראל, סקר שביעות רצון מהמתכונת החדשה של 

אימון יחידות, ונבחנה עמדות קציני אמ"ש בנוגע להליך 

החדש של קידום קצינים ושיבוצם. 

מחקר ופיתוח במערכות מיון
הסתיים פיתוחם של שלושה נוסחים של מבחן עברית 

חדש. פותחו שני מבחני דפ"ר חדשים והחל פיילוט של 

המבחנים. 

יישומי כוח אדם
המשך פיתוחו של פרויקט ברק - איתור פוטנציאל  	•

להצטיינות של קצינים זוטרים.

פרויקט שחק - איתור פוטנציאל להצטיינות  	•
ייעודית בדרג רפ"ק )לפני  סנ"צים בקרב קצונה 

מרכז הערכה ולפני פו"מ ולאחריו(.

החל פיתוח פרויקט שחק למגזר המנהלי - איתור  	•
קצונה  בקרב  כסנ"צים  להצטיינות  פוטנציאל 

מנהלית בדרג רפ"ק.

שינוי מערכת ההערכה התקופתית. 	•
הפעלה ראשונית של מערכת חדשה להתאמת  	•
ומתנ"ץ  )מנצ"ם לתנ"ץ  לקידום  בכירה  קצונה 

לניצב(.

נמשך פיתוחו של מדד התפקוד הכללי, ובניית מדד  	•
איכות תפקוד עבור פרויקט מסלולי השירות.

ליווי מחקרי לפרויקט שינוי מבנה שכר הנגדים. 	•
נבדקה השפעת תנאי ההעסקה על המוטיבציה  	•

לגיוס למשטרת-ישראל.

השתתפות בהגדרת קריטריונים לקביעת גובה  	•
פיצויים/מענק לשוטרים מפוטרי משמעת.

ייעוץ ופיתוח ארגוני
הטמעת שינויים ארגוניים 

כגון תהליך  סיוע בהטמעת שינויים ארגוניים  ניתן 

השיבוץ והקידום, איחוד ימ"ר מרכז ותחנה אפקטיבית 

בתחנות הפיילוט. גובשו עקרונות והמלצות לשלבים 

סדנאות  הועברו  ההטמעה,  תהליך  של  השונים 

בוצעו חיתוכי מצב  ובהמשך  ולשוטרים,  למפקדים 

עיתיים. בפרויקט מב"ט משטרת-ישראל בוצע מיפוי 

בין תהליכי העבודה הקיימים  מעמיק של פערים 

לבין תהליכי העבודה העתידיים, שיידרשו עם כניסת  סדנא לפיתוח מנהיגות
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מקיפה  פעולה  תכנית  ונבנתה   ,ERP-ה מערכת 

תפקיד  בעל  כל  של  ברמה  אלה  פערים  לצמצום 

ויחידה.

פיתוח מנהיגות
פיתוח סגל פיקוד

הועברו סדנאות פיתוח סגל פיקוד לכ-38 מסגרות 

ואגפים,  יחידות ארציות, מחוזות  )תחנות, מרחבים, 

חוזרות(, שבהן השתתפו כ-658 קצינים  סדנאות 

ושוטרים. כמו כן, לראשונה נערך פיתוח סגל לספ"כ 

וכן הועברה סדנת פיתוח  הארצי בהובלת המפכ"ל, 

לנגדים ברמת תחנה ובהובלת המת"ח, במטרה לחזק 

את שדרת הפיקוד הזוטר.

פיתוח קצונה בכירה 
שנת 2008 עמדה בסימן מיסוד העבודה מול פורומים 

קיימים )פורום הסגנים, ממ"רים, מת"חים, רמחי"ם, 

מ"פים-מג"ב ופרויקט 'ברק' לפיתוח מצוינות(, והרחבת 

)פיתוח מנהיגות המדריך  נוספות  המעגל לקבוצות 

הבכיר, סגל מדריכי קורס קצינים, קורס פיקוד בכיר וכן 

פיתוח אשכול המנהיגות בקורס הפו"מ החדש וביצוע 

חלק ממרכיבי האשכול(. 

כמו כן, במסגרת הראייה הכוללת של צרכי הפיתוח 

מודל תהליכי  גובש  וההכשרה של הפיקוד הבכיר, 

מתכלל לפיתוח הכשרות לדרג הבכיר.

עבודת מטה  בארגון  מובלים  מיעדי מפכ"ל,  כחלק 

ופעילות ענפה של פיתוח מנהיגות. במסגרת זו הוגדר 

כיעד גם פיתוח שוטף של הספ"כ כהנהלה הבכירה 

של הארגון וכפורום מוביל, בשיתוף המרכז הבינתחומי 

הרצליה, בעולמות תוכן מקצועיים רלוונטיים. במסגרת 

זו התקיים מפגש ראשון כחלק מסדרה הממשיכה גם 

בשנת 2009.

 

מחקר וניהול ידע 
נוספו רכיבים חדשים לאתר האינטרה-נט של המרכז 

והועלו מאמרים ומחקרים חדשים.  לפיתוח מנהיגות, 

בנוסף, הוחל בביצוע שני מחקרים רחבי היקף בתחום 

הכולל  רחב  מידע  מאגר  נבנה  כן,  כמו  המנהיגות. 

מאמרים, מסמכי יסוד, סקירות, דו"חות ומגזינים בתחום 

ידע עבור חניכים  המנהיגות, המשמש גם כתשתית 

בקורסי פיקוד וליועצים ארגוניים. 

שירותי דת
 50 כשרות,  ביקורות   7,588 נערכו  השנה  במהלך 

וימי עיון לעובדי מטבח ולמשגיחי כשרות.  השתלמויות 

כמו כן, נערכו 146 ביקורי פיקוח על רכישת מוצרים, 

ופיקוח לרשת שיווק ארצית "תנובה שף"  ליווי  וניתנו 

ולחברת "מנה מוכנה". הוקמו 22 בתי-כנסת חדשים, 

שודרגו 16 בתי-כנסת, הוקמו 10 פינות קודש, ונופקו 19 

ספרי תורה חדשים. ניתנו 8,869 שירותי דת לשוטרים, 

לבני-משפחותיהם ולגמלאים - נערכו חופות, בריתות, 

ולוויות, נערכו ביקורים לניחום אבלים, ביקורי  אזכרות 

והופעות בבתי-הדין. נמשך  חולים, ביקורי שלום בית 

הטיפול בפיתוח הקשר עם הקהילה - התקיימו במהלך 

השנה 1,210 אירועים ופגישות, לעומת 1,679 אשתקד. 

הירידה של 28% נובעת מהעברת בתי-המעצר לשב"ס 

ומריבוי פעילות שוטפת פנים מערכתית.
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אגף קהילה ומשמר אזרחי � אק"מ
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 

אגף קהילה ומשמר אזרחי התמקד בשנת 2008 בתהליכים 

טכנולוגיים, ברכישת אמצעים , בפיתוח מערכות ממוחשבות 

משמעותיות (ERP), ובאפיון מערכת "שירת הסירנה", כולל 

פיילוט ראשונה במרחב שפלה. נמשך מיסודו של  גרסת 

המש"ק המשולב, נמשך מיזם "עיר ללא אלימות", ושודרגו 

יחידות החילוץ.
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אגף קהילה ומשמר אזרחי � אק"מ 

מחלקת מתנדבים
מחלקת מתנדבים פעלה במהלך שנת 2008 להתאמת 

מערך המתנדבים לשינויים במסגרת המש"ק המשולב, 

תוך בנייה של מסגרות התנדבויות איכותיות, שיקדמו את 

יעדי המפכ"ל )הלחימה בפשיעה ותאונות-דרכים(, ויהוו 

מכפיל כוח למשטרת-ישראל.

דגש ניתן לתהליכים הבאים:
תקנון יחידות מתנדבים בהתאם לצרכים. 	•

פעילות מכוונת יעדים/משימות. 	•
תהליך מיון קפדני ואיכותי. 	•

התאמת המתנדבים לצרכי הארגון )הגדלת סד"כ  	•
מתנדבי היח"מ וצמצום סד"כ מתנדבי האבטחה(.

טיפוח המתנדב ושימורו )במטרה למנוע אחוזי גריעה  	•
גבוה שמאפיינים את המערך(.

מדור יח"מ
בוצעו ביקורים ובקרות ביחידות, קויימו מפגשים עם  	•

מפקדים ועם מתנדבים ביחידות המיוחדות.

החל תהליך להקמתן של יחידות מתנדבים בלהב  	 	•
.433

נמשך פרויקט מתנדבים בתנועה, בשיתוף אגף  	•
התנועה.

נופק ציוד יעודי למתנדבי היח"מ. 	•
נופקו מדים למתנדבים זכאים )נסגרו כל הפערים  	•

מהעבר(.

הוחלפו דרגות הנגדים לכל המתנדבים הזכאים. 	•
החל פיילוט שימוש מתנדבים במחשוב ניידות. 	•

אגף קהילה ומשמר אזרחי � אק"מ
התקיים תהליך מול מדור סיור לניפוק גז פלפל  	•

למתנדבים. נניפוק מתוכנן לתחילת 2009.

עודכנו נהלי היח"מ בהתאם לשינויים. 	•

חילוץ
בוצעו ביקורים ביחידות, ונערכו מפגשים עם מפקדים  	•

ועם מתנדבים.

נרכש ציוד מציל חיים ליחידות. 	•
נרכשו שני רכבי חפ"ק משטרתיים ליחידות הר הנגב  	•

וערד.

בוצעו הכשרות ורענונים בהתאם לגרף ההדרכה  	•
השנתי.

אוישו חצאי משרות שתוקננו כרכזי יח"צ במחוזות. 	•
אויש תקן קצין נוסף לטיפול בתחום ההכשרות  	•

והמילואים.

בהשתתפות  למתנדבים  הוקרה  ערב  התקיים  	•
המפכ"ל וספ"כ המשטרה.

נמשך תהליך צמצום האיתוריות ומעבר לשימוש  	•
ב-SMS כמערכת אזעקה והודעות.

מדור אבטחה 
המדור היה שותף לקידום תהליכים בצוותי הפעלת  	•
ותחנה  מתנדבים  תקינת  באק"מ,  בני-נוער 

אפקטיבית.

נערכו מפגשים עם מפקדים ועם מתנדבים ביחידת  	•
זק"א, ביחידת פרשים, ביחידת אופניים וביחידת רופאי 

שיניים. .

הוחלפו רובי הקרבין הרגיל ברובי קרבין, שלהם קת  	•
מתקפלת.
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קהילה ומשמר אזרחי אק"מ � אגף 

המדור היה שותף להקמת מערכת "שירת הסירנה"  	•
והתאמת הנתונים של אג"ת מול  )עדכון פרטים 

יסוד  אבני  התוויות  ארצית,  ברמה  רביד  מערכת 

למשתמשים עתידיים במערכת(.

תקציב אק"מ ברשויות המקומיות - הרמק"מים  	•
הודרכו בנושא הגשת דו"חות והערכות לשנת התקציב 

הבאה למשרד הפנים דרך קב"טים/גזברים ברשויות 

המקומיות.

הוקצו כרטיסי תדלוק למתנדבים. 	•
נפתחו ונסגרו יחידות קצה )בסיסים ומרכזי שיטור(  	•

במערכת רביד.

נערכו ביקורי עבודה ביחידות השטח, וניתן להן סיוע  	•
בכל הקשור לתפעול מערכת רביד ולהזנת הנתונים 

אליה.

נפתח מש"ק חרדי ברובע ז' באשדוד. 	•
מודל ההפעלה למגזר החרדי הפך לנוהל הפעלה. 	•

נערכו ימי עיון והשתלמויות לזק"א בנושא אסון המוני,  	•
ניתן דגש להידוק הקשר עם רבנות המשטרה.

המחלקה לשיטור קהילתי 
המש"ק המשולב

יושם המש"ק המשולב - הוסדרו  במהלך שנת 2008 

תקנים,  הושלמו  והאמצעים,  העבודה  מתכונת 

והמש"קים המשולבים מוחשבו וחוברו למערכת "טלי" 

ועל קיצור משך זמן  )ניתן דגש על הרחבת המחשוב 

ההצטיידות(. נקבעו סדרי עדיפות חדשים, והוסט תקציב 

לרכישת מחשבים  אחרים  קהילתי  שיטור  מתחומי 

)נרכשו 57 מחשבים(. נכון לסיום 2008 הושלמה פריסת 

"טלי" והמחשוב ב-70% מהמש"קים המשולבים )75 

לוח  נקבע  "יהלום"(.  חוברו לרשת  נוספים  מש"קים 

זמנים להשלמת ההצטיידות )עד אמצע 2009(. הטמעת 

המש"ק המשולב לוותה בביקורים, בהדרכות, בבקרות 

כדי  ובארגון מחדש, תוך  ובמתן סיוע בעבודות מטה 

התהליך. מתוך 362 מש"קים, נכון לסוף 2008, 245 הם 

מש"קים משולבים. תכניות ההדרכה, הנהלים והתורה 

הותאמו למתכונת ההפעלה החדשה.

אירועי שנת השישים למדינה 
אגף קהילה ומשמר אזרחי ריכז את פעילות משטרת-

ישראל באירועי שנת השישים למדינה בתחום הנוער 

תזמורת  הופעות של  נערכו  זו  במסגרת  והקהילה. 

המשטרה עם בני-נוער ועם תזמורות נוער, הופק דיסק 

של התזמורת, הופקו תערוכות לימי ילק"מ לכל מחוז 

מש"ק שכונת התקווה )"מראות המשטרה" 224(
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ולמג"ב על גבי עגלות נגררות. בוצעה פעילות עם מועצת 

התלמידים הארצית ועם המועצות המקומיות, הופקה 

ומשא"ז לשנת  מיוחדת של אלבום קהילה  מהדורה 

השישים, הוכן חומר הסברה לנוער, נערכה פעילות עם 

מנהל חברה ונוער במשרד החינוך, הופקו ארבע תכניות 

של "משמר הקהילה" בסימן נוער ושנת השישים. כל 

הפעילות בוצעה ללא תקציב ייחודי.

יום האינטרנט הבטוח
אגף קהילה ומשמר אזרחי היה אחראי ליום האינטרנט 

ביקרו  האגף  נצידי  החינוך.  בשיתוף משרד  הבטוח 

במאתיים מוסדות חינוך והרצו בפני כ-1600 כיתות.

ניסוי בקטנוע תלת גלגלי
בסוף שנת 2008 התחיל הניסוי בקטנוע התלת-גלגלי. 

מאה שוטרים עברו הכשרות נהיגה והיכרות עם הקטנוע. 

80% מהם - מש"קים. 

בטיחות רוכבי הקטנוע
הוקם פורום בטיחות, שנפגש פעמיים בשנה, הכולל 

נציגים מהשטח, ממחלקת בטיחות, ממחלקת תחבורה 

ומאק"מ. המלצות הפורום יושמו במלואן - נרכש ציוד 

מיגון נוסף )כדוגמת מגיני ברכיים(, הוחלפו המעילים 

לרוכבים, והועברו להם הכשרות בנהיגה מתקדמת. 

"משמר הקהילה"
2008 שודרו שתים-עשרה תכניות טלוויזיה  במהלך 

של "משמר הקהילה" )הנחשבת לתכנית הדגל של 

השידורים הקהילתיים בארץ( בכל הנושאים, שעסק 

בהם האגף. התכנית שודרה בכל יום רביעי בשעה 19:00 

)פעם בחודש בשידור ישיר ושלושה שידורים חוזרים(. 

בתום 2008 הושלמה הפקת עשרים ושתיים תכניות, 

שיוקרנו במשך שנתיים. במשך השנה הופקו ארבעים 

בנושאים שונים. התכנית  )סרטים(  ושמונה כתבות 

ממשיכה גם בשנת 2009 . 

חוזר למקורות. השיטור הקהילתייוצאים למורכבים שבאירועים. מתנדבי יחידות החילוץ
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מדור בקרה
בשנת 2008 ביצע המדור חמישים ושלוש בקרות,  	•
מהן עשרים ושתיים בקרות פתע מבצעיות, חמש 

בקרות יב"ק מתוכננות ושתי בקרות פתע, ארבע-

עשרה בקרות מתוכננות ביחידות האק"מ השונות 

ושתי בקרות פתע עפ"י דרישות השטח. בנוסף, 

נערכה בקרה אגפית לבחינת תקנון מתנדבי יח"מ 

)סיור, תנועה, ימע"ר וימע"ן( על-פי צורכי המפקדים 

בשטח , תוך מתן בדגש על הפעלת מתנדבי ימע"ר 

וימע"ן ועל מידת שביעות הרצון מאופן תפקודם. כמו 

כן בוצעו שתי בקרות חוזרות באופן מדגמי לבחינת 

תיקון הליקויים. בוצעה בקרה תהליכית בכל יחידות 

חיפה  אביב,  )אילת, אשקלון, תל  הימי  השיטור 

וטבריה( לעניין אופן הפעלת המתנדבים. 

תורת אק"מ עודכנה ותוקפו מחצית מנהלי אק"מ. 	•
מעת לעת התקיימו מפגשים מקצועיים לפורום קציני  	•
בקרה מתנדבים, ואף נערך יום עיון לעשרים וחמישה 

בקרים. 

התקיימו פגישות עבודה עם מטה אק"מ במחוז  	•
ת"א, במרחב עמקים, במדור מתנדבי את"ן , במג"ב 

ובמעלה אדומים.

כעזרה לתיקון ממצאי בקרה במרחב נתב"ג, נערך  	•
ע"י מדור בקרה מטווח לכחמישים מתנדבים, על 

מנת לצמצם את מספר החייבים במטווח, ולאפשר 

את יציאתם לפעילות עם נשק. 

מדור הדרכה
בעקבות הארגון מחדש של הקורסים המועברים בבית- 

הספר האגפי, הוכרזה שנת 2008 כשנת פיילוט. בית- 

הספר קיים את כל ההכשרות שתוכננו לשנת העבודה, 

למעט נושא גדנ"ע נוער אק"מ, אשר בוטל ע"י ר' האגף, 

ונמצא בבחינה מחודשת.

במטרה לבחון את אפקטיביות ההדרכה, ערך סגל ביה"ס 

בוגרי הקורסים, חודשים מספר לאחר  ביקורים אצל 

כי הם עושים  ציינו,  שסיימו את הכשרתם. הבוגרים 

וכי הם מיישמים בפועל  רב בחומר שנלמד,  שימוש 

ובהתאם  את הידע שרכשו, כמובן במגבלות השונות 

למדיניות המפקדים בשטח. הסגל החדש שוקד על יישום 

הלקחים וההמלצות שהתקבלו ממשתתפי הקורסים 

השונים, ובכך מתאים את הנושאים לצרכים המשתנים 

של השטח, בלי לפגוע בתיקי הייסוד של הקורסים.

בשנת 2008 הסתיים קורס קצינים מתנדבים מחזור י"ד. 

מתוך מגמה לקשר טוב יותר של הקצינים המתנדבים 

עם הקצונה הבכירה של משטרת-ישראל, הוחלט על 

שלוש-עשרה שנים לשיטור הקהילתי )"מראות המשטרה" 227(
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אגף קהילה ומשמר אזרחי � אק"מ 

דעת ר' אק"מ ור' מה"ד, כי קורס הקצינים המתנדבים 

יערך במכללה לקצינים בכירים בנעורים. הדבר יתרום 

להשתלבות טובה יותר של המתנדבים במשטרה, ויחסוך 

הוצאות כספיות.

מדור הדרכה יחד עם היועץ הארגוני ובשיתוף מדור שיטור 

קהילתי ומדור מתנדבי אבטחה, שוקד על בנייה של תיק 

סדנאות לקורסים השונים, אשר ישפר בצורה ניכרת את 

יביא לאחידות בהעברת הנושאים השונים,  הסדנאות, 

יצוק לתוכם תכנים מקצועיים, וייתן לחניכים הזדמנות 

להתנסות בסימולציות מעולם התוכן של האגף.

השונים  למבחנים  שאלות  מאגר  בנה  ההדרכה  סגל 

בקורסים, תוך תיקוף השאלות עם המדורים הרלוונטיים.

יחידת אמ"ש אק"מ
פעילויות עיקריות

הטמעת הקריטריונים לגיוס מתנדבים ולשימורם וכן  	•
ולפרישתם.

פיתוח אפיקיי תגמול ורווחה למתנדבים. 	•
בחינה תיקוף נוהלי אק"מ. 	•

אפיון מערכות המחשוב. 	•
טיפול שוטף בפניות, בבקשות ובערעורי מתנדבים. 	•

הטמעת פרקי האמ"ש במסגרת עמ"ט המש"ק  	•
המשולב.

אק"מ  לקציני  הפלילי  למרשם  גישה  פתיחת  	•
במערך.

תכנון קידומם של קצינים ושל שוטרים באק"מ. 	•

מדור הסברה ודוברות 
לשם  יזומה  ודוברות  בפעילות הסברה  המדור עסק 

העלאת מודעות הציבור, השוטרים והמתנדבים להיבטים 

ולפעילות  השונים הנוגעים לעבודת המשטרה בכלל 

האגף בתחומי המשמר האזרחי, שותפויות עם גופים 

ציבוריים ושיטור קהילתי.

תחומי הפעילות
דוברות יזומה 

בתקשורת  כתבות  ושמונים  שלוש-מאות  פורסמו 

הכתובה ובתקשורת האלקטרונית הארצית והמקומית 

בתחומי פעילות האגף )מש"קים משולבים, מיזם ברק, 

ונושאים  יצוקה  מיזם ברק לגיל הזהב, מבצע עופרת 

קהילתיים וחברתיים(. פורסמו עשרות רבות של ידיעות 

ושל כתבות באתר האינטרנט של המשטרה, בביטאון 

"מראות המשטרה" ובביטאון אק"מ.

משמר הקהילה

ניתן סיוע לרמ"ח שיטור קהילתי בהפקת עשר תכניות  חילוץ בהר וחילוץ במים )"מראות המשטרה" 226(
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אגף קהילה ומשמר אזרחי אק"מ � אגף 
קהילה ומשמר אזרחי אק"מ � אגף 

טלוויזיה בערוץ הקהילתי, בין היתר בנושאי אירועי שנת 

השישים למדינה בסימן נוער, עיר ללא אלימות, מש"קים 

משולבים, פעילות במגזר הערבי, פעילות במגזר החרדי, 

יחידות החילוץ, מתנדבים בירוק ובכחול .

ביטאון אק"מ

במהלך השנה הופקו שני ביטאונים מורחבים, המבטאים 

את העשייה המגוונת באגף ובשטח. הבטאונים הופצו 

למפקדים ולכל גורמי אק"מ בשטח.
 

ימי קהילה-משטרה

ימי קהילה-משטרה  לגורמי השטח בקיום  ניתן סיוע 

באמצעות תערוכות ילק"מ וחומרי הסברה בבתי-הספר, 

ובמועדונים, כחלק מחיזוק  במתנ"סים, בבתי-אבות 

הקשר בין הקהילה לבין המשטרה.

הפקת מערכי שיעור וחומרי הסברה 

הוכנו מערכי שיעור ומצגות להסברה בתקשורת בתחומי 

העשייה של האגף, כולל לאוכלוסיות ייחודיות. ניתן סיוע 

דפדפות  הורים,  )העצמת  חוברות הסברה  בהפקת 

להתנדבות במשמר האזרחי ודפדפות מניעה לביטחון 

אישי ולהגנה על הרכוש(. 

אלבום משא"ז

ניתן סיוע בתחקיר, בכתיבה ובהפקת אלבום משא"ז 

במלאת שלושים וארבע שנים למשא"ז. האלבום הופץ 

לכל הגורמים בשטח, וחולק למתנדבים מצטיינים ולאנשי 

ציבור . 

הרצאות וסדנאות

כחמש-עשרה הרצאות וסדנאות בנושא תקשורת, יישוב 

וגישור קהילתי הועברו בבית-ספר לאק"מ,  סכסוכים 

במסגרת הקורסים השונים של האגף. כשבעים הדרכות 

בתחום המניעה לקשישים הועברו ע"י מש"קים בשילוב 

מדריך בכיר להגנה עצמית במועדוני קשישים ובבתי- 

אבות בכל רחבי הארץ.

אירועים שונים

ניתן סיוע בהפקת אירועים שונים, ביניהם ערב הצדעה 

ליחידות החילוץ וכינוס גישורים ארצי. 

תזמורת משטרת-ישראל
 2008 תזמורת משטרת-ישראל ערכה במהלך שנת 

מאתים ושמונים הופעות בפני ציבור מגוון במקומות 

רבים ברחבי הארץ.

המשמר האזרחי. בבואה של החברה )"מראות המשטרה" 225(
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אגף תמיכה לוגיסטית � את"ל
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 

האגף לתמיכה לוגיסטית והמערך הלוגיסטי בשטח מבצעים 

את כל התהליכים הנדרשים לאספקת אמצעים ושירותים 

ובמבצעים.  לפעילותה של משטרת-ישראל בעת שגרה 

תהליכים אלה כוללים תכנון, הפעלה, הובלה, אספקה, רכש, 

בנייה, אחזקה, ניהול נכסים וניהול תקציב. 

אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף 
אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף תמיכה 
105אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף 



אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � 
אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף 

אגף תמיכה לוגיסטית � את"ל 

התכנון הרב שנתי היווה גם בשנת 2008 ציר פעילות 

מרכזי של האגף. במסגרתו, שופרו מערכים לוגיסטים 

שונים כמו מערכי הרכב, ההסעדה והמדים. הוקמו מבני 

משטרה חדשים, ושודרגו יומני תחנות משטרה, מרכזי 

גובש מודל לחזות  וחדרי אוכל קיימים.  שירות לאזרח 

אחידה והולמת של תחנות משטרה. מבצע "כאור היום", 

אשר ליווה את הלחימה בעזה בסוף השנה, הוכיח פעם 

נוספת את האיכות ואת רמת השירות, שאליהם מגיע 

המערך הלוגיסטי בעיתות חירום. 

מחלקת התחבורה )מת"ח(
מחלקת תחבורה נותנת מענה מקצועי לצרכי התחבורה 

כלי-רכב  רכישת  באמצעות  משטרת-ישראל  של 

ותחזוקתם, דיגום ומיגון כלי-הרכב, ניהול שירותי הובלה 

והיסעים חיצוניים, בטיחות בתעבורה, רישוי נהגים ורכב 

וניהול משק הדלק והגנראטורים.

מחלקת אספקה )מח"א( 
נותנת מענה מקצועי למשטרת- מחלקת אספקה 

ישראל בתחומי המזון, הציוד והחימוש, מתכננת את 

צרכי המשטרה בתחומים אלה, אחראית לרכישת הציוד 

וצל"מ, להפעלת  ציוד, אמצעים  לניפוק  ולתחזוקתו, 

לינה  ולסידורי  יחידות המשטרה  מערכי הסעדה לכלל 

לשוטרים בכל המסגרות.

מרכז בינוי )מב"ן( 
לפיקוח  להקמתם של מבנים,  הבינוי אחראי  מרכז 

והשיפוצים, החל  עבודות הבנייה  ביצוע  על  ולבקרה 

האגף לתמיכה לוגיסטית � את"ל
משלב היוזמה לבנייה ואפיונה, המשך בתכנון ובביצוע 

ועד למסירת המבנה לאכלוס. בנוסף, אחראי מרכז הבינוי 

לניהול נכסי משטרת-ישראל ולמתן פתרונות מקרקעין, 

לניהול תחזוקת מערכות כיבוי אש, לחיסכון באנרגיה 

ולהנחייה מקצועית. 

מחלקת רכישות ומכירות )מרו"ם( 
מחלקת רכישות ומכירות אחראית לביצוע רכישת טובין 

ניצול מירבי ומושכל של  ובחו"ל, תוך  ושירותים בארץ 

להוראות החוק, להכנה  ובהתאם  תקציב המשטרה 

עם  התקשרויות  לביצוע  וניתוחם,  מכרזים  פרסום 

ובחו"ל, לסיוע למחלקות בנושא רכש,  ספקים בארץ 

לניהול ועדות מכרזים )כללית, ענ"א, מתכננים( ולמכירת 

טובין בלתי שמישים. בנוסף, אחראית המחלקה לייצוג 

משטרת-ישראל בוועדת פטור במשרד אוצר, לטיפול 

קטלוג  של  מרכזי  ולניהול  מהמכס  טובין  בשחרור 

משטרת-ישראל.

מחלקת שירותי המטה )מש"ם( 
לתפעול  כוללת  אחריות  המטה  שירותי  למחלקת 

כל  ולמתן  ולאבטחתם,  הארצי  המטה  מתקני 

והשירותים המנהליים לאגפי  השירותים הלוגיסטיים 

בנוסף, אחראית המחלקה לתפעול מתקני  המטה. 

כלל  לתפעול התיקייה האישית של  המטה הארצי, 

שוטרי משטרת-ישראל, למתן שירותי תחבורה לאגפי 

לתגבור מבצעי במחוזות,  כוח-אדם  לארגון  המטה, 

למתן שירותי משק ותחזוקה, לתפעול מערך הדואר 

המשטרתי, לשירותי רווחה, הדרכה וספורט ליחידות 
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אגף   � את"ל  לוגיסטית  תמיכה  אגף 
תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף תמיכה 

ארציים  ואירועים  כינוסים, טקסים  ולארגון  המטה, 

ואירועים אגפיים.

היחידה לתכן לוגיסטי )יחת"ל( 
כלכלי,  תכנון  על  אחראית  לוגיסטי  לתכנון  היחידה 

תקציבי, ארגוני ואסטרטגי ועל מחשוב המערך הלוגיסטי 

האגף  פעילות מחלקות  של  אינטגרטיבית  בראייה 

והמערך שבשטח.

איכות במשטרת- גם לאבטחת  המחלקה אחראית 

וטכנולוגי לכל המערך  ישראל, למתן מענה מחשובי 

הלוגיסטי, לתחזוקת המערכות הלוגיסטיות ולמתן מענה 

ולביקורת ביחידות האגף, למתן  למשתמשים, לבקרה 

כלים ומודלים לתעדוף כלכלי וארגוני, לבקרה תקציבית, 

ולניהול  ניהול באגף  ליישום כלי  לבקרת מפרטי רכש, 

הסל התקציבי.

עיקרי הפעילות
המערך הלוגיסטי תמך במהלך שנת 2008 במבצעים  	•
רבים. מבצעים אלה, בחלקם, חוזרים על עצמם מדי 

שנה, כדוגמת חגי תשרי, יום הזיכרון ויום העצמאות 

וימי הרמדאן. לצד מבצעי השגרה, תמך המערך 

במבצעים רחבים בהיקפם, דוגמת המבצעים שליוו 

את ביקור הנשיא בוש ואת ועידת הנשיאים הראשונה, 

כמו גם תרגילים גדולים כתרגיל הפרות הסדר "ימים 

סוערים" לקראת סוף השנה. שיא הפעילות היה 

בשלהי שנת 2008, במבצע "כאור היום", אשר ליווה 

את הלחימה בעזה. המערך הלוגיסטי במטה ובשטח 

הצליח לתת מענה לוגיסטי שוטף ותחושת שירות 

מתגברת לאורך זמן. שיפור זה ניכר, בין היתר, באיכות 

ובמהירות  והציוד, במקומות ההלנה  פרטי המזון 

התיקון של כלי-רכב.

בתחומים הלוגיסטיים השונים התבצעו תהליכים  	•
המהווים חלק מהתכנית הרב-שנתית.

מערך התחבורה
מימוש תכנית "קרן הבלאי" בצי הרכב המשטרתי  	•

באמצעות תקציב של כ-200 אלף שקל.

צמצום מוסכי הפנים )סדנאות( תרם להפניית כלי- 	•
רכב לתחזוקת חוץ.

מערך הבינוי - נחנכו תחנת נתניה ומחוז ש"י, שנבנו 

על-פי הסטנדרטים החדשים של משטרת-ישראל.

חיסכון באנרגיה )"מראות המשטרה" 226(
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הושקו המדים  - במהלך השנה  מערך המדים  	•
ביחידות  ניסוי  החדשים של המשטרה במסגרת 

שונות ברחבי הארץ. המדים החדשים נותנים מענה 

לפעילות,  זה התאמה  ובכלל  לדרישות השונות, 

איכות, פרקטיות וייצוגיות.

ה"מנות  הרחבת ההסעדה של   - מערך המזון  	•
המוכנות" )כל שרשרת האספקה באחריות הספק( 

על-פי  נעשה  לספקים  בריא". התשלום  ו"מזון 

הצריכה בפועל. 

 )ERP( היערכות לכניסת מערכת אינטגרטיבית - ERP 	•
לתמיכה בכלל הנושאים הלוגיסטיים. 

אספקה
סטנדרטיזציה של מרבית השירותים ופיתוח כלי תקינה  	•
ובקרה. בכלל זה הוסדרו כלי תקינה וביזור התקציב 

בתחומי הציוד לרוכבי קטנוע, ציוד חורף ופערי מג"ב, 

לרוכבי  והושלמו פערי הציוד לתקן בתחום הציוד 

קטנוע, בהתאם להמלצת הצוות שעסק בנושא. 

נהיגה בשני סגנונות. כלי-רכב חדשים
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מוסדה מערכת בקרה בתחום הריהוט, ופותחו כלי  	•
בקרה למעקב אחר תלונות של לקוחות. 

הוכשרו כמאה ושמונים שוטרים לבדיקת תקינותם  	•
של אפודי המגן, ועל מנת לשפר את תחזוקתם.

בוצע ביזור מלא של מערך הטפסים באספקה ישירה  	•
ובאמצעות סחר אלקטרוני. מוסד נוהל עבודה מסודר 

בין ספק הטפסים לצומת דואר בית-דגן, לשם קיצור 

משך האספקה ליחידות. 

מוכנות מבצעית למבצעים ובעת חירום - במסגרת  	•
תכנית תלת שנתית, הוקצו אוהלי חפ"ק ושמשיות 

למפקדות משימתיות. 

שופץ בית-השוטר בירושלים, והוקם בו חדר כושר.  	•
נמשך תהליך המעבר לרכישת מנת מזון מוכנה  	•

)קייטרינג(.

נמשכה הצבת שעוני נוכחות בחדרי אוכל - תשלום  	•
לפי תפוקות ולא לפי תשומות .

הורחב מיזם הבריאות - פורסמו מכרזים לרכישת  	•
פרודוקטים בעלי ערך בריאותי רב יותר ובשיעורי שומן 

פחותים.

נמשכה ההפעלה של מערך אספקת המדים על ידי  	•
. )H&O( הזכיין

פותחו פריטי מדים חדשים: 

מדים ומעיל - במסגרת תר"ש את"ל נבחנו ערכות  	•
המדים והמעיל, תוך מתן מענה לנושא ההרתעה, 

ומראה  והפרקטיות לשוטרי השטח  הסמכותיות 

יציאה לפיילוט  ומרשים לשוטרי המנהלה.  מסודר 

בארבע תחנות, כולל ספ"כ משטרת-ישראל ומשמר 

המטה.

ייצור והתחלת  מדי יס"מ וחבלה - סיום פיתוח,  	•
ניפוק מדים ייחודיים.

הנעלה - מעבר לתצורת הנעלה מאחת החברות  	•

המובילות בשוק, תוך התאמה לצרכי המשטרה, 

בדגש על אחידות, על נוחות, על עמידה בדרישות 

אורטופדיות ועל בטיחותיות.

דרגות - שינוי דרגות הנגדים הבכירים והזוטרים, תוך  	•
מתן דגש על שיפור הבולטות. 

פרויקטים 

במסגרת עשרים וחמישה הפרויקטים בתחום הבינוי  	•
)נתניה, ראשל"צ, יח' להב 433 ועוד( נרכש ריהוט 

ומכשור חשמלי בסכום של כ-2.7 מיליון שקל.

צילום מסמכים - הוחלפו מאה מכונות צילום ישנות  	•
במכונות חדשות.

נמכרו 8,000 כלי-נשק שהתקבלו מהפקדות, בגינם  	•
התקבלו 1.6 מיליון שקל. 

הוחכרו כ-3,700 כלי-נשק למפעלים ראויים, ובגינם  	•
התקבלו כ-1.5 מיליון שקל.

מחלקת תחבורה
"קרן בלאי" - בשנת 2008 הוחלפו 1,457 כלי-רכב,  	•
בהתאם לתכנית "קרן בלאי" )כשליש מצי כלי-הרכב 

זו כוללת החלפה שוטפת  המשטרתיים(. החלפה 

וצמצום הפער בכלי-הרכב הישנים. 

בסדנאות  - התמקצעות  בסדנאות  התייעלות  	•
המשטרה בתחזוקת כלי-רכב ע"י רכישת מכשור 

דיאגנוסטיקה וציוד סדנאות אחר.

ארגון מחדש של מערך הסדנאות/מרכזי שירות  	•
סדנאות ניידות )כתק"לים( - נפרשו ברחבי הארץ  	•
שבעה כתק"לים לתיקוני דרך לשם שיפור השירות, 

לחיסכון בעלויות, לגרירה ולהפחתת ימי השבתה.

בוצע פרויקט שיפור חזות פנים וחזות חוץ ב-420  	•
כלי-רכב )מתיחת פנים(.

נסיעות  לרישום  ממוחשבות  מערכות  הותקנו  	•
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כלי-רכב משטרתיים  - ב-1,150  "כפתור חכם" 

ירושלים, במחוז ש"י, במחוז צפון, באת"ן  במחוז 

ובאתג"ר לשם בקרה ופיקוח על תנועת כלי-הרכב 

המשטרתיים. במהלך שנת 2008 הושלמה ההתקנה 

ב-4,100 כלי-רכב.

ביקורות בטיחות כלי רכב - נערכו ביקורות יזומות  	•
וביקורות פתע, והופעלה ניידת בטיחות בדרכים.

חלפים - נרכשו באופן מרוכז חלפים מיבוא מחו"ל  	•
ובכך נחסך כסף רב בעלויות הרכישה.

סחר אלקטרוני - שודרג מערך רכישת צמיגים  	•
הייעול בתהליכי  ניכר  זו  ומצברים. בשיטת סחר 

העבודה.

מכשיר נסיעה לאחור - נמשך פרויקט התקנת  	•
הגברת  לשם  לאחור,  לנסיעה  התראה  מכשירי 

כלי-הרכב  בכל  הותקנו  המכשירים  הבטיחות. 

החדשים, שהוכנסו לשירות בשנת 2008. 

ירי  ממוגני  "סופה"  ג'יפ  מסוג  כלי-רכב  שיקום  	•
כלי-רכב   24 כלי-רכב, מתוכם  כ-40  שוקמו   -

בסדנאות  כתרומה,  איו"ש  ממינהל  שנתקבלו 

משטרתיות, והם סופקו ליחידות מג"ב, למחוז ש"י, 

למחוז ירושלים ולמחוז דרום, ובהתייעלות תקציבית 

של כ-7 מיליון שקל.

 BMW 800 מכרזי רכב - בוצע רכש בפטור לאופנוע 	•
סמ"ק עפ"י דמ"צ ואפיון מכ"מ/אג"מ ומדור הרכב 

במת"ח.

טרקטורון מסוג אוטלנדר - נרכשו שמונה טרקטורונים  	•
ליחידות מג"ב .

מכתזית - נרכש משאית 4/4 והוחל בדיגום . 	•
2008 ביצעה מחלקת  דיגומי כלי-רכב - במהלך  	•
תחבורה דיגומים בכלי-רכב ייחודיים למערך החבלה, 

וליח' מכ"מ תוך שיתוף פעולה עם יחידות  לאח"מ 

השטח.

מחלקת בינוי
תחנת נתניה - הושלמה ואוכלסה. 	•

מחוז ש"י - הושלם ואוכלס. 	•
תחנת ראשון לציון - בשלבי עבודות גמר ומערכות.  	•

מרחב אילת - בשלבי גיבוש פרוגרמה לתכנון, ותכנון  	•
ראשוני להצגת חלופות. 

מרחב לכיש באשדוד - בשלבי הליך הסדרת הגדלת  	•
הקרקע וגיבוש פרוגרמה לתכנון.

פרויקטים שבוצעו

שדרוג מערכות חשמל - בבית-הספר לכושר מבצעי  	•
ובתחנת אופקים.

הרחבת תחנת רהט. 	•
יומנים ומש"לים - רמלה, בית שמש, שער בנימין,  	•

פתח-תקווה, הרצלייה ואשקלון.

פריסת להב 433  	•
הקמת נקודת נווה שלום. 	•

פריסת מנהל הטכנולוגיה במבנה בהר חוצבים,  	•
והחלפת רצפה צפה.

.U.P.S ,מתקן יהודאי - שיפוץ מטבח, אוורור החנייה 	•
בית-השוטר בתל-אביב - שיפוץ מקלחות, מטבח  	•

ומערכת המים.

שיפוץ מתחם דיזנגוף. 	•
מיגון - מקלטים ביד מרדכי ובצוחר.  	•

החלפת גג אסבסט במבנה סדנת באר-שבע.  	•
הרחבת מרד"מ מחוז מרכז. 	•

פירוק גג בנעורים ושיפוצו. 	•
שדרוג מחסום אילת. 	•

טיפול בבעיות קרינה אלקטרומגנטית בתחנת  	•
כרמיאל.

שיפוץ חזיתות - בתחנת רמלה ובמחוז צפון. 	•
התקנת מערכת כריזה במטה הארצי בירושלים. 	•
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סיום שיפוץ משרדי מחלקת האספקה בבית דגן. 	•
שיפוץ מטבח במרחב שפלה. 	•

בית הספר לכושר מבצעי - שיפוץ חדר כושר,  	•
במכללה  פו"מ  כיתת  ושיפוץ  ומטווח,  מקלחות 

לקצינים בכירים.

המרכז ללימודי משטרה - שדרוג לוחות חשמל  	•
והתקנת תאורה במגרש אימונים.

ימ"מ - שיפוץ המטווח, הכלבייה ומקלחות. 	•
שיפוץ מתקן בקריות גבול בנתב"ג ואיכלוסו. 	•

מחלקת רכישות ומכירות )מרו"מ(
ביצוע רכישות בהיקף של 1,200 מיליון שקל. עלייה  	•

של כ-20% בהשוואה לשנת 2007 .

רכש טכנולוגי - עבודת המטה להעברת רכש מנהל  	•
הטכנולוגיות לטיפול מרו"מ החל משנת 2009.

פרסום 90 מכרזי רכש, מתוכם 21 מכרזי איחוד  	•
הרכש.

ניהול קטלוג הפריטים של משטרת-ישראל. 	•
הכנת 4,694 הזמנות רכש, מתוכן 85 הזמנות יבוא. 	•

בדיקה ואישור של 21,263 חשבוניות. 	•
טיפול בכ-800 בקשות לפטור ממכרז. 	•

חיסכון כספי של כ-32 מיליון שקל מבדיקת חשבוניות,  	•
ממשא ומתן ומשדרוג מכרזים .

פורום רכש - היערכות לפורום רכש ארצי שיערך  	•
בתחילת 2009. 

פרסום מידע ישיר ובאתר האינטרנט של המשטרה  	•
וכלל  - פרסום מידע לגבי מכרזים חוצי מחלקות 

המכרזים הפעילים.

מכרזים מרכזיים שנערכו בשנת 2008: 	•
לינת שוטרים, תחזוקת כלי-טיס, תחזוקת מזגנים 

נופש משפחות,  ובדרום, שירותי היסעים,  בצפון 

תחזוקת תחנת ראשל"צ, כרטיסים לטיסות פנים-

ארציות, ביטוח כלי- טיס, הסעדה, רכש ספינות, ציוד 

אישי לרוכבי אופנוע, אפודות זוהרות, בגד מיגון כנגד 

חומרים מסוכנים לחבלן, חלקי חשמל לרכב, ממל"ז 

)מד מהירות לייזר נייד( ואפודות לוחם לימ"מ.

מכרזי איחוד רכש עיקריים שפורסמו בשנת 2008: 

סוללות JEDI, מערכות השתקה ואוזניות אלחוטיות, 

בלון תצפית, אוהל מחסום, לוח תצוגה לתערוכות, 

תווי שי, ציוד להגנה עצמית, מגבה הידראולי 5 טון, 

לייצור קוביות קרח, אפודות  חלקי חילוף למכונות 

זוהרות, רכיבה מתקדמת על אופנועים ועל קטנועים, 

לימודי  תחזוקת אמצעי מיגון לחומרים מסוכנים, 

תואר ראשון ושני לקורס קצינים יעודי, תיקון מקרנים 

ותיקון מגרסות.

עידן חדש. מדים חדשים
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יחידה לתכנון לוגיסטי )יחת"ל(
בדיקות כלכליות. 	•

חלופות לפריסת פלוגת קבע מג"ב, היסעים מצודת  	•
כוח, משאית מלמ"ש, גרירות כלי-רכב.

בדיקת כל התקשרות באמצעות מכרז מעל מיליון  	•
זוכה  וגיבוש דרכים אופטימאליות לקביעת  שקל, 

זיהוי, מתן שירותי  ותמלול, אפוד  )שירותי תרגום 

לייזר, הסעדה  נופש, שירותי היסעים, מד מהירות 

מרכז, לחם ומוצרי מאפה, חלפים ואביזרים לכלי-רכב 

עומדים, גרירות כלי-רכב(.

כלי ניהול אגפיים: ליווי תחקירים והפקות לקחים  	•
וסיכום  באת"ל, הכנת תכנית עבודה את"ל 2009 

שנת העבודה 2008.

ליווי   ,2009 גיבוש הצעת תקציב את"ל לשנת  	•
תהליך מיפוי הדרישות, ובדיקתן בין מחלקות האגף, 

פיקוד האגף והמשרד לבטחון פנים, עד להקצאת 

התקציב.

פיקוח ובקרה על תקציבי האגף . 	•
ריכוז תחזיות תקציב וביצוע. 	•

חוצי-  במבצעים  אגפיים  עלויות  אומדני  ריכוז  	•
מחלקות.

בקרת תקציבי מכרזים. 	•
לוגיסטיים לרמת  ביזור תקציבים  סל תקציבי -  	•
התחנה, כולל דלק, גרירות, הובלות, שכירת רכב, 

ותאונות-דרכים.  שוטפת  כלכלה  מים,  חשמל, 

נמשכה הטמעת הסל התקציבי  במהלך השנה 

בוצעו כשישים פגישות  ביחידות.  לרמת מפקדים 

וחוליית  ואנשי את"ל,  עבודה עם מפקדים/סגנים 

סל תקציבי העבירה שש הדרכות שונות במסגרת 

בית- הספר ובמסגרות אחרות. 

חסכונות עיקריים במהלך 2008
מים - 390 אלף שקל, גרירות כלי-רכב משטרתיים  	•
- 461 אלף שקל, חשמל - מיליון שקל, דלק - 4,728 

אלף שקל.

ניהול מערכת האיכות - האגף מנהל שגרת עבודה  	•
ISO 900- וניהול איכותי, העומדים בתקן האיכות

2000. במהלך השנה התקיימו כארבעים ביקורות 

ומבדקים בתחום זה.

בקרת מפרטים - בדיקת המפרטים במדור אבטחת  	•
איכות תורמת לקבלת מוצר איכותי, לתחרות הוגנת 

ולחיסכון  עלויות המוצרים  להוזלת  בין הספקים, 

בחוליית בקרת  נבדקו   2008 מקסימאלי. בשנת 

מפרטים 133 מפרטים, ביניהם מפרטים למכרזי ייזום 

וביצוע  )איתור נושאי רכש בעלי פוטנציאל שדרוג, 

בשיתוף הלקוחות משלב הגדרת הצורך עד גיבוש 

2008 בוצעו ארבעה  שיטת מכרז(. במהלך שנת 

ייזום, בשיתוף כלל תחומי היחת"ל, מרו"מ  נושאי 

והמחלקות הרוכשות.

מערכת סחר אלקטרונית - תמיכה שוטפת במערכת  	•
לניהול סחר אלקטרוני וסל תקציבי, והטמעתה ביחידות 

טעמים חדשים. קורס קולינרי לטבחים
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אגף   � את"ל  לוגיסטית  תמיכה  אגף 
תמיכה לוגיסטית את"ל � אגף תמיכה 

משטרת-ישראל. סחר אלקטרוני מלא מתנהל בתחומי 

הציוד המשרדי, ריהוט, ציוד משקי, טפסים, צמיגים, 

והזמנת  שמנים, מצברים, הזמנת מזון-תנובה שף 

לחם, כולל מודול להזמנות אוטומטיות. 

עדכון נושאי את"ל באתר האינטראנט הפנימי ובאתר  	•
האינטרנט של המשטרה.

תמיכה בשדרוג מגוון המערכות הלוגיסטיות. 	•
פרויקט אלמוג )מערכת הרכש(: שינוי שיטת עבודה  	•
במרו"מ וביחת"ל - תהליך בניית מכרז ומפרט, קישור 

בין כל תהליכי הוועדות.

פריסת שעונים ומדפסות מערכת בקרת מתכלכלים  	•
)למעט מחוז  בכל חדרי האוכל בארץ  )הסעדה( 

דרום(.

שותפות מלאה לפרויקט ה-ERP בתהליכי רכש, מלאי  	•
וסחר אלקטרוני.

מחלקת שירותי מטה )מש"מ(
טיפול בכ-10,000 קריאות בנושאי תחזוקה ובינוי  	•

בכשלושים מתקנים ברחבי הארץ.

שיפוץ סביבות עבודה

תיקון גגות במטא"ר. 	•
הפעלת תחנת דלק מטא"ר ירושלים. 	•

הרחבת חניונים. 	•

הנחת תשתית טלוויזיה במעגל סגור. 	•
וביצוע  טיפול בכ-400 הלוואות סיוע לשוטרים.  	•
נערכו כ-80  אישיות.  ושיחות  ריאיונות  כ-2,000 

ביקורי בית בנושאי הרווחה.

טיפול לוגיסטי בכ-80 טקסים ואירועים. 	•

בטיחות
התקיימו 26 אירועי הדרכה בבטיחות ליחידות, ובכללן  	•

ועדות בטיחות וקורסים.

24 ביקורות וסקרי בטיחות בשילוב יחידת  בוצעו  	•
הביקורת ויחת"ל.

נערכו 12 תחקירי בטיחות לתאונות בעבודה. 	•
בוצעו 16 ניטורים סביבתיים לחשיפות, לפי דרישות  	•

החוק, וכן מעקב בריאות העובד. 

נערך מעקב אחר חומרים מסוכנים - אישורו של  	•
חומר חדש או פסילתו ומתן הנחיות.

הופץ חומר מקצועי, פורסם ביטאון המוסד לבטיחות  	•
ונהלים  וחוברות, נהלי בטיחות  וכן פורסמו עלונים 

מקצועיים. נושא הבטיחות נכלל במסגרת החומר 

הלימודי ומבחני הידע.

גורמי חוץ - המוסד לבטיחות  הודק הקשר עם  	•
ולגיהות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התמ"ת 

וצה"ל.
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

מדור אסטרטגיה תקשורתית
המדור עוסק בשלושה תחומים עיקריים - האחד, כתיבת 

מדיניות התקשורת וההסברה של המשטרה והפקת 

פיקוד  נגזרים ממדיניות  מסרים אסטרטגיים, אשר 

המשטרה. התחום השני - כתיבת תכניות תקשורתיות 

בשגרה ובאירועי משבר, אשר כוללות מסרים תקשורתיים 

ברורים, המוכוונים להשגת יעדי תדמית מוגדרים. התחום 

השלישי - העברת הכשרות בתקשורת ברמות השונות 

במטה ובשטח, פיתוח הדרכה, ביצוע תחקירי תקשורת 

ומחקר.

עיקרי הפעילות
רוח  והלכי  ניתוח שוטף של מגמות בתקשורת  	•
זיהוי מצבי משבר תקשורתיים  לצורך  ציבוריים, 

ולהפקת מסרים עתיים.

כתיבת תכניות אסטרטגיות ומסרי הארגון לתהליכים  	•
משבר  אירועי  לרבות  בארגון  שאירעו  מרכזיים, 

תקשורתיים. 

ביצוע תחקירים בנושאי תקשורת שונים. 	•
מתן שירותי ייעוץ תקשורתי למפקדים ברמה הארצית  	•

וברמה המחוזית.

הכנת מכרז לשכירת שירותים מקצועיים של חברות  	•
וייעוץ תקשורתי למשטרת- פרסום, שיווק, מיתוג 

ישראל, במטרה לכונן שינוי אסטרטגי בהתנהלות 

ובנוסף, כדי לפתח  גורמי התקשורת,  הארגון מול 

הציבור  ללב  נוספים  ערוצי הסברה משמעותיים 

ולהנהגתו. לצורך הכנת מכרז זה, ביצע המדור סקר 

שוק נרחב, שכלל את מיטב החברות המתמחות 

בתחום, ולאחריו נכתבו מפרט וטיוטת מכרז בשיתוף 

מדור מסחר במרו"מ/את"ל.

ביצוע סימולציות למפקדים בכירים לקראת הופעתם  	•
באירועים  או  משבר  אירועי  במהלך  בתקשורת 

המסוקרים בהרחבה. 

כתיבת חוות דעת משפטיות בנושאים, המשיקים  	•
לתחום התקשורת, כגון סוביודיצה, הגנה מן הצדק, 

לשון הרע והוצאת דיבה. 

כתיבה הנחיות לכלל הדוברים במשטרה והפצתן, וכן  	•
מתן סיוע שוטף בבירור סוגיות בתחום התקשורת 

)כשימוש במונחים משפטיים בהודעות לתקשורת(. 

ניהול הכשרות בתקשורת 	•
עריכת סדנאות להקניית מיומנויות להופעה   •
ברמות  למפקדים  התקשורת  באמצעי 

השונות - בשנת 2008 הועברו שבע סדנאות 

לעמידה מול מצלמה למפקדים באג"מ, באת"ן 

ובאח"מ וכן לחניכי קורס פיקוד ומטה.

במסגרת פו"מ הועברה סדנת תקשורת מורחבת   •
בהשתתפות טובי המרצים בתחום, נערך סיור 

באולפן חדשות ערוץ 2 וכן בוצע תרגול מוגבר של 

הופעה מול מצלמה.

הכשרת דוברים - הכנתו של קורס בן חמישה   •
ימים לדוברי המשטרה ולראשי המדורים במטא"ר 

וסדנאות  וביצועו. הקורס כלל הרצאות, פאנל 

בהשתתפות עיתונאים, אנשי תקשורת ומעצבי 

דעת קהל. 

מערך דובר המשטרה

יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

116w w w . p o l i c e . g o v . i l



משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008

יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל � יחידות 
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הכשרת ניצבים - הקניית מיומנויות להופעה   •
באמצעות  ולניצבים,  למפכ"ל  בתקשורת 

מומחים חיצוניים. כל ניצב עבר הדרכה אישית 

ואינטנסיבית בבניית המסר התקשורתי ובתרגול 

לשיפור ההופעה באמצעי התקשורת השונים. 

משטרתיים  קורסים  במסגרת  הרצאות   •
וערכות הדרכה במכללה  - העברת הרצאות 

לקצינים בכירים בנושאים מגוונים, ביניהם מגמות 

בתקשורת, ניהול משברים וכוחה של תמונה. 

ללימודי  מגמת תקשורת במרכז האקדמי   •
משטרה בבית שמש - יזום אסטרטגי של העמקת 

ההכשרות בתקשורת במשטרה, לרבות כתיבת 

התכנים, אשר יועברו במסגרת זו ופיתוחם.

מדור שיווק והסברה
העשייה  תחומי  כל  של  בפרסומם  עוסק  המדור 

המשטרתיים לגורמי חוץ, בשיווקם וביחסי הציבור להם, 

וכן בהסברה הפנים ארגונית, במסגרת פעילות כלל 

המערך למיתוג המשטרה ולמיצובה בדעת הקהל.

שיווק
מתן סיוע בהפקת סדרות שונות, כגון "העוקץ"  	•

ו"המפצחים".

מענה מקצועי וסיוע באמצעים ל-25 סרטי סטודנטים  	•
ול-30 סרטי דרמה ישראלים ובינלאומיים, לסדרות 

דרמה טלויזיוניות ועוד.

ליווי והנחייה מקצועית בכתיבת התסריט של סדרת  	•
הטלויזיה "האמת הערומה" וכן סיוע באמצעים.

ליווי מקצועי והנחייה של הבימאי בהפקת הסדרה  	•
"הסמויים".

מתן סיוע לצוותי ההפקה לעונה החדשה של סדרת  	•
"הבורר".

סיוע מקצועי לערוץ 10 לפינה חדשותית, שעסקה  	•
באכיפת חוקי התעבורה.

קשר רצוף ומקצועי עם התכניות "עובדה", "שומר  	•
מסך", "כלבוטק", "חיים הכט", "שגב בא לבשל" 

ותכניות תחקיר נוספות.

הקמת יחידת התיעוד הלאומית )יחידת מתנדבים  	•
שתסייע למשטרה בתיעוד אירועים בעלי הד ציבורי 

בינלאומי, ובהפצתם ברחבי העולם(.

מתן סיוע בהפקת טקס הענקת פרסי המפכ"ל  	•
ליחידות מצטיינות.

ניהול מו"מ עם חברות, המבקשות להפיק תכניות דוקו  	•

משטרה בעין הסערה התקשורתית )"מראות המשטרה" 224(
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ודוקו ריאליטי, במגמה לחשוף את 

העבודה המקצועית של משטרת-

ישראל )מז"פ ויח' מו"מ(.

מתן סיוע לשלוש חברות, המבקשות  	•
להפיק סדרות טלוויזיה, שתעסוקנה 

בנעדרים שטרם אותרו.

ייזום הפקתו של סרט דוקומנטרי,  	•
שיתאר את שישים שנות פעילותה 

של  משטרת-ישראל, ניהול המו"מ 

ומתן סיוע בהפקתו.

הסברת פנים
"מראות   - "מראות המשטרה"  	•
המשטרה" הוא הביטאון הרשמי-

בו  ומתפרסמות  המקצועי של משטרת-ישראל, 

המשטרה  בעבודת  בסוגיות  העוסקות  כתבות, 

יוצא  יומה. הביטאון  ובנושאים העומדים על סדר 

ומופץ בארבעים אלף  לאור חמש פעמים בשנה, 

ולגמלאיה, לשרי  )לכלל אנשי המשטרה  עותקים 

הממשלה, לשופטים בכל הערכאות, לחברי-כנסת, 

לראשי רשויות מקומיות, לאנשי אקדמיה, לספריות 

ולעיתונאים(.  ציבוריות  ולספריות  אוניברסיטאיות 

בנוסף, הביטאון מתפרסם בצורה מקוונת באתר 

האינטרנט של המשטרה. 

דו"ח  לאור של  הוצאתו   - דו"ח פעילות שנתי  	•
פעילות שנתית בתוקף חוק חופש המידע )איסוף 

והפקתו(. הדו"ח מופץ לקצינים  החומר, עריכתו 

מדרגת נצ"ם ולכאלף גורמי חוץ. 

הוצאת הודעות הסברת פנים במגוון נושאים. 	•
מתן סיוע בהסברת פנים בעניין משק הדלק,   •
הודעות אמ"ש,  מודל השירות,  מערך הרכב, 

הודעות אג"ת, את"ל, מנ"ט ועוד.

דוקומנטאריים,  - שני סרטים  היום"  "כאור   •
תערוכת צילומים, כתבות ועוד.

מתן סיוע להוצאת "עופר" בכתיבת ספר ילדים   •
- "ידידינו השוטרים".

תכלול דוברותי של ביקור נשיא המדינה במשטרת-  •
ישראל.

כתיבת נמ"ט "דעות במשטרה".  •
כתבות יזומות לחגי תשרי.  •

יחידת תיעוד והפקה
יחידת תיעוד והפקה עסקה בשנת 2008 בצילום סטילס 

ווידאו ובעריכת סרטים לכלל יחידות  משטרת-ישראל 

במגוון רחב של נושאים - סרטי תדמית, תיעוד פעילות 

מבצעית ואימוני יחידות, תיעוד אירועים והעברת החומר 

לאמצעי התקשורת, צילום טקסים במסגרת ציון שנת 

השישים למדינה ולמשטרת-ישראל.

במהלך השנה צולמו 271 אירועים בווידאו ו-174 אירועים 

בסטילס ונערכו כ-90 סרטים.

מיצוב המשטרה כמותג )"מראות המשטרה" 223(
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דוברות
דובר מטא"ר, דוברת אג"מ, דובר אח"מ, דובר חב"מ 

ודובר בינלאומי עוסקים בפעילות דוברות יזומה ודוברות 

שוטפת בכל תחומי הפעילות של משטרת-ישראל. 

דוברות בינלאומית
מבצע "עופרת יצוקה" - דברור הפעילות ועריכת  	•
ליוו משלחות מחו"ל  ריאיונות מהזירות השונות, 

סקירה  שדרות(  )תחנת  במקום  סקירה  ומתן 

בנושא פעילות משטרת-ישראל בכלל ועוטף עזה, 

בפרט. 

ואישים  )ראש הממשלה  דברור חקירות שונות  	•
נוספים(

הכנת כתבות יזומות וסרטים דוקומנטריים למגזינים  	•
השונים ולעיתונים על יחידות מג"ב )מתילן, לוט"ר(.

דברור הפעילות השוטפת של משטרת-ישראל  	•
במחוזות ובמרחבים השונים.

עריכת ריאיונות בשטח ומהאולפנים באירועי פח"ע  	•
ובאירועים פליליים.

השתתפות בפורומים בינלאומיים שונים )מטה  	•
הסברה לאומית, משרד החוץ(.

דוברות אג"מ
דברור מבצעים גדולים כדוגמת "מצעד הגאווה", ביקור  	•

הנשיא בוש, היערכות משטרת-ישראל לחגים.

דברור יזום ודברור שוטף של יחידות האג"מ 	•
סיור - רכישת כלבים וסוסים, תפיסות של כלבים,   •

כתבות בנושא שיטור ימי.

תכנון וחירום - תרגיל "נקודת מפנה 2", תרגיל   •
ודמיון", מחוזות מתרגלים מחוזות  "מציאות 

באירועי חירום ובאסון המוני.

מו"מ - הצלת חיים דרך האינטרנט.  •

מטו"פ - חשיפת האמצעים הלא קטלניים, כולל   •
חשיפת ה"בואש".

יחידת המסוקים - כתבות בשיתוף אגף התנועה   •
בנושאי אכיפה וכן כתבה גדולה על היחידה.

השנה  במהלך  החבלנים  פעילות   - חבלה   •
האחרונה בשל המצב הבטחוני.

אבטחה - סיכום עונת הכדורגל 2008-2007,   •
הכשרות  שדרוג  בתחום,  חדשות  הנחיות 

המאבטחים, הנחיות חדשות לליווי טיולים.

"מראות המשטרה". בטאונה הרשמי של משטרת-ישראל
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דוברות אח"מ
במהלך שנת 2008 ליווה דסק דוברות אגף החקירות 

והמודיעין )אח"מ( את עשיית האגף על חטיבותיו- 

חקירות, מודיעין וזיהוי פלילי ויחידות החקירה הארציות- 

ואתג"ר. הידיעה הראשונה,  יאל"כ  יאחב"ל,  יאח"ה, 

שדובררה ב-1 בינואר 2008, בישרה על הקמת היחידה 

יזום  הארצית להב 433. לאורך השנה דובררו באופן 

ניתן  ביחידות הארציות,  עשרות פרשיות, שנחקרו 

מענה למאות שאילתות של עיתונאים, טופלו עשרות 

צווי איסור פרסום שהופצו למערכות, וכן נערכו מפגשים 

בין עיתונאים לפיקוד האגף. בין הפרשיות שטופלו נכללו 

עשרות חקירות של אישי ציבור מהשלטון המקומי, של 

חברי-כנסת, של שרים, של ראש ממשלה ושל אנשי 

לשכתו וכן בוצעו השלמות חקירה של נשיא המדינה 

נגד מפיצי חומרי  דובררו מבצעים  בנוסף,  לשעבר. 

פדופיליה באינטרנט, דובררו פרשיית חברת הבנייה 

חפציבה והסגרת המנכ"ל בועז יונה, פרשיית שחיתות 

גניבת  בתחנת הכיבוי טבריה, מבצעים נגד כנופיות 

רכב בשטחים, תפיסת כלי-רכב שתוקנו במוסכים 

בשטחים, פרשת השחיתות במינהל מקרקעי ישראל, 

פרשיות פשיעה פרמצבטית-זיוף כדורי אי-אונות וזיופי 

מותגים, הוצאה במרמה של מענקי שחרור על ידי חיילים 

משוחררים, פרשת התחזויות לצורך קבלת קצבאות 

ביטוח לאומי, מאבק בתחנות הרדיו הפיראטי בצפון 

הארץ, חשיפת סוחרי גז פיראטי, פרשת רצח עו"ד יורם 

זיכיונות שיווק מפעל  חכם, חשדות לאי סדרים במתן 

הפיס, רצח מרגריטה לאוטין, מעצר ראשי ארגון הפשיעה 

אברג'ל וחשיפת רשת הימורים באינטרנט. 

דוברות חב"מ )חבר המדינות(
דוברות יזומה בנושאים שונים, ביניהם חקירות ראש  	•
הממשלה, סחר בבני-אדם, פעילות אגף התנועה, 

אבטחת מקומות קדושים, עידוד הגיוס למשטרה, 

פעילות בחופים ושיטור ימי.

תדרוכים למשלחות עיתונאים ומעצבי דעת קהל  	•
מרחבי העולם בתחנת שדרות.

דוברות שוטפת בכל הנושאים, במקביל לדוברות  	•
ארצית )תאונת-דרכים בסמוך לאילת ותחילת מבצע 

"כאור היום"(.
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המידע  - מערכת  בסימן מב"ט  2008 עמדה  שנת 

הכוללת )ERP(, שמיקדה את תשומת הלב הארגונית.

הוחל בעבודת המטה, לשם בחינת הארגון, והתאמתו  	•
לשינויים המתחייבים מאימוץ המערכת.

הוקפאו פיתוחים במערכות הקיימות, כל אימת  	•
שניתן פתרון הולם במב"ט.

הוחל בהדרכת עובדים . 	•
הועברו השתלמויות, שעניינן שינוי שיטת הדיווח  	•

החשבונאי כמתחייב מהוראת חשכ"ל.

והשכלול של  2008 נמשכה מגמת ההרחבה  בשנת 

והיקף הנושאים המבוקרים, אם ע"י  מערכי הבקרה 

גורמי חשבות ואם באמצעות מבקרים חיצוניים. ובצד 

כל אלה - הושם דגש מיוחד על פיתוחים בתחום שירותי 

והדיווח,  שיפור מערך הבקרה   - השכר, שמטרתם 

שיפור הנגישות למידע ושיפור השירות לציבור השוטרים 

והגמלאים.

ביקורת ובקרה
ביקורת בנושאים   2008 בחשבות בוצעו בשנת  	•

הבאים:

העסקת שוטרים בשכר באירועים, דרגות שיא ותק,   

פיננסית על  ביקורת  תשלומי אבטחת מתקנים, 

הדיווח הכספי, רכש מרכזי, התחייבויות  נאותות 

פתוחות, שירותי בנק הדואר,שכר ותנאי שירות.

בוועדה לפיצוי עבור נזק/אובדן לרכוש אישי טופלו  	•
אשתקד 221 בקשות. 207 מהן נענו בחיוב )94%(. 

סכום הפיצוי הכולל הסתכם ב-74 אש"ח.

חשבות

יחידות כספים
יחידות הכספים הינן הגורם האחראי למתן שירותים 

יחידות הכספים  ומבצעיים.  מיידים  לצרכים  כספיים 

ביניהם העסקה  נושאים,  של  רחב  במגוון  עוסקות 

בשכר, קופות קטנות, הוצאות למודיעים, פיקוח ובקרה 

)מוצגים, כספות ושקמיות(, ניהול עצמי מחוזות, הדרכה 

וליחידות  וייעוץ בנושא תקציב וכספים לפיקוד המחוז 

השטח, תשלום לשוטרים ולספקים ורכש למחוזות.

תשלום באמצעות האינטרנט  	•
החל משנת 2008 ניתן לבצע תשלומים להעסקת   

שוטרים בשכר באירועים גם באמצעות האינטרנט.

מחשוב טופס מצאי כספי במערכת ניהול תיקי  	•
חקירה - מוחשב טופס לתהליך הטיפול הכספי 

למוצגים בתפיסתם ובעת שחרורם .

PREPAID - כרטיס אשראי לקופות קטנות  	•
ניסוי לשימוש בכרטיסי אשראי  הסתיים בהצלחה   

לקופות הקטנות. השימוש בכרטיס זה ממזער את 

ומייתר את הצורך להחזיק  השימוש בהמחאות, 

מזומנים לנוחות המשתמשים. שופרה השליטה על 

תנועת הכספים ועל אופי ההוצאה.

מסקנות הניסוי הועברו לחשב הכללי לאישורו.  

מחלקת שכר
מידי  וגמלאות  טיפלה מחלקת שכר   2008 במהלך 

חודש בביצוע תשלומי שכר וגמלאות לכ-42,728 איש, 

כמפורט להלן:

20,434 שוטרים פעילים מקבלי שכר, מתוכם 20,196 

במשרה מלאה ו-365 במשרה חלקית.
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

7,175 שוטרי חובה

12,019 גמלאים

2,870 שארים

103 עב"צים

במהלך השנה טיפלה המחלקה ב-1,097 מגויסים, 679 

משוחררים )מהם 63 עברו למשרדים אחרים כגון שב"כ 

ושב"ס(, 16 נפטרים ו-406 פורשים לגמלאות.

שינויי שכר
שוטף - בוצעו תשלומים שנתיים כגון עדכון ותק,  	•
יובל, ביגוד,  הבראה, שי לחג, מלגות חינוך, מענק 

אגודות מקצועיות, תמריץ פסח וקיץ לשת"מים בקרי 

גבול.

עודכן שכר מינימום לשוטרים ולאזרחים. 	•
השוטרים  לכל  פעמי  חד  מענק  תשלום  בוצע  	•
ישן  רופאים, מחקר  בדירוגים  והגמלאים, למעט 

ובדירוג שופטים. גובה המענק - 1.5% לכל חודש 

בגין התקופה מינואר עד נובמבר 2008. סה"כ מענק 

בשיעור מקסימלי של 16.5%.

בעקבות שינוי כללי הזכאות למניית תקופות מוכרות  	•
לצורך מועד התחלת החיסכון בקרן השתלמות, נערכו 

במחלקת שכר לאיתור הזכאים, לעדכונם ולצירופם 

לקרן עפ"י בחירתם.

בעקבות עדכון שכר שוטר מתחיל במגזר הייעודי  	•
במקצועות מועדפים, ניתנה דרגת שכר רס"ל וסוג 

23 במועד הגיוס, פותחה תכנית ממוכנת לביצוע 

ולבקרה.

מענק במקצועות מזכים - שולם שלב ראשון של  	•
המענק בשיעור 3,500 שקל ברוטו ל-3,840 נגדים.

שולמה תוספת פעילות רמה א' לשוטרים יעודים  	•
ב' לשוטרים  ופעילות רמה  ירושלים  במג"ב עוטף 

היעודים ביחידת המעברים.

בעקבות שינוי רמות התמריץ במקצועות נגדים  	•
וגמלאים  שוטרים  תוגמלו  לצה"ל,  בהתאמה 

במקצועות המזכים.

תמריץ משפטנים - שולם לזכאים עפ"י אסמכתאות  	•
מגורמי אמ"ש בתחולה מ-1.1.04. סה"כ פעילים - 

550, גמלאים - 27. גרירת תמריץ - גמלאים - 97, 

פעילים - 134.

מיסוי
החל מחודש ינואר עודכנו מדרגות המס ותקרות  	•

הניכוי לביטוח לאומי ולביטוח בריאות.

הופעל חיוב זקיפת ההטבה למחזיקי רכב משטרתי  	•
עפ"י קבוצות רכב.

הופעל מיסוי על הזכאים למינויים לעיתונים בהתאם  	•
להוראות חשכ"ל.

הופעלו שינויים בנקודות זיכוי למסיימי תואר אקדמאי  	•
ראשון ושלישי, בהתאם להוראות מס-הכנסה.

הופקו וטופלו 12,825 הצהרות לשוטרים ולגמלאים.  	•
כמו כן, הופק טופס 106 לכל השוטרים והגמלאים. 

בסיום התהליך הופקו לקחים לצורך שיפור התהליכים 

והתוצרים.

פרויקטים למחשוב ולפיתוח
במל"מ הסתיימה בניית שלב א' של מערכת סימולטור  	•
פרישה ממוכנת, המחשבת את הזכאויות לגמלאות, 

ועורכת תחשיב כספי בהתאם לזכאויות.

לידה - נבנה תהליך חדש ומשופר  תשלום דמי  	•
בשיתוף מל"מ, ביטוח לאומי ובתי-החולים לתשלום 

דמי לידה. בתהליך מופקדים דמי לידה אוטומטית 

לחשבון הבנק של היולדת ע"י ביטוח לאומי, ללא צורך 

בהגשת תביעה לדמי לידה.

מכתב סיום חוב - מוחשב תהליך הפקת מכתב  	•
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ניכוי  אוטומטי, המודיע לשוטר או לגמלאי על סיום 

חוב.

לניסוי שכר,  מדגם שכר - שופר קובץ המדגם   •
במטרה לאתר מבעוד מועד את כלל התקלות בשכר 

מידי חודש.

היערכות לדילול נתונים מתלוש השכר - תלוש   •
השכר עמוס בנתונים. המטרה היא להציג נתונים, 

הגנת השכר,  לחוק   24 תיקון  עפ"י  המתחייבים 

ולהוריד נתונים מיותרים.

היערכות לדילול נתונים מהסטטוס )קובץ נתוני   •
השכר( - בוצע אפיון סמלים מתקופות קודמות, 

ב"תפריט  אלא  בסטטוס  להציגם  לא  שניתן 

היסטוריה".

היערכות לממשק עם נציבות מס-הכנסה - בוצעה   •
היערכות ראשונית למחשוב קליטת תיאומי מס ללא 

צורך בדיווח ידני.

היערכות להפעלת "תלוש חכם" - כחלק משיפור   •
במשטרה,  השכר  מקבלי  לאוכלוסיית  השירות 

נערכה מחלקת שכר לפרסום תלושי השכר באתר 

בנתוניו  לצפות  יוכל  כדי שכל שוטר  האינטרנט, 

האישיים, לקבל הסבר ו/או ניתוח רכיבי השכר.

היערכות להפעלת מערכת טלפונית חכמה - בוצע   •
חכמה,  טלפונית  מערכת  לצורך התקנת  אפיון 

שתאפשר מתן מענה מהיר ללקוחות. המענה יהיה 

בחלקו ממוחשב ובחלקו - מענה אנושי.

השוטרים  לנוחיות   - חופשה  ימי  ניצול  חובת   •
התווספה לתלוש השכר יתרת ימי החופשה, שאותם 

חייב השוטר לנצל במהלך השנה. הנתונים נגזרים 

מנתוני קובץ כ"א.

לנכות שכר  ניתן  - מאחר שלא  חוב בהמתנה   •
משוטר, אשר חב חוב כספי למערכת, ואינו מסכים 

לניכוי החוב, נבנה מנגנון לשמירת החוב למועד סיום 

חודש.  מידי  ופרסומו בתלוש  עובד-מעביד,  יחסי 

החוב צובר הצמדה.

פותחה "הודעה סלקטיבית" בתלוש השכר - במטרה   •
ליידע קבוצות שוטרים בדבר תגמולם בתוספת שכר, 

בגין הסכם שכר אישור אוצר )כגון משפטנים, אשר 

תוגמלו בתמריץ למשפטנים(.

הצהרות - בוצעו שינויים בתכנית שבאתרי האינטרנט,   •
עפ"י דרישת המדורים )משכורות וגמלאים(.

ותק - שודרגה התכנית לחישובי ותק, לרבות ותק   •
תואר שני בהתאם לשינוי בכללים.

משלוח קבצים למל"מ - פותחה תכנית, המאפשרת   •
משלוח כל קבצי השכר בו זמנית.

שונות
רבנות בתוספות שכר  הופסק תגמולם של מוסמכי 

בהתאם להנחיית ר' אגף משאבי אנוש.

עיקולים
אופיינו סמלים מוגנים בפני עיקול, ועודכנה התכנית   •

הממוחשבת.

אופיין תהליך ביצוע פקודת יומן לעניין עבודה בשכר,   •
במטרה ליצור פקודת יומן ממוחשבת.

הסברה
פורסם דף "דע את זכויותיך" בנושא מס-הכנסה   •

וביטוח לאומי לשוטרים ולגמלאים.

הורחבה ההסברה בנושא מבנה תלוש השכר וחיובי   •
המס  בקורסים וביחידות המשטרה השונות.

הוכן דף רכיבי שכר, לצורך בניית סימולציית שכר   •
מדויקת למתגייסים ולמועברים.

בוצעו אלפי סימולציות שכר לבקשת שוטרים וקציני   •
אמ"ש, וכן ליוצאים לקורס קצינים, לצורך חישוב סכום 

ההתחייבות.
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נהלים
עודכן נוהל קרן השתלמות וחיסכון לשוטרים.

מחלקת כספים
מחלקת כספים מופקדת על ניהול הפעילות הכספית 

של המשטרה וביצועה, כולל אישור הזמנות, התחייבויות, 

חוזים וביצוע תשלומים, בהתאם להוראות חוק התקציב 

והנחיות החשב הכללי. כמו כן, גובה המחלקה הכנסות 

ממקבלי שירותים, מנהלת מערכת הנהלת חשבונות 

ומכינה דו"חות כספיים לגורמי פנים ולגורמי חוץ.

שינויים תקציביים בשנת 2008 
 2008 בשנת  תקציב משטרת-ישראל הסתכם   •
ב-6,899 מיליון שקל נטו. בנוסף לתקציב זה קיים 

סה"כשכרקניותפיתוחגמלאות

6,899,299 3,695,831 1,599,938 185,941 1,417,589 תקציב ישיר

800,693 427,666 351,877 19,973 1,177 תקבולים

7,699,992 4,123,497 1,951,815 205,914 1,418,766 סה"כ ישיר + תקבולים

7,634,696 4,153,332 1,863,078 201,296 1,416,990 הוצאה בפועל

65,296 88,737-29,835 4,618 1,776 יתרה

99.87%97.76%95.45%100.72%99.15%אחוז ביצוע

ריכוז תקציב כולל לעומת ביצוע )באלפי שקלים(

תקציב הכנסה נוסף, המתקבל מגורמי חוץ, בסך  

1,106 מיליון שקל. סה"כ התקציב ברוטו - 8,005 

מיליון שקל.

במהלך 2008 הוגדל תקציב המשטרה מ-7,570  	•
מיליון שקל,  שאושר בתחילת השנה, ל-8,005 מיליון 

שקל.

שנת 2008 הסתיימה בגירעון של כ-30 מיליון שקל  	•
בתקציב השכר.

תשלומי השכר והגמלאות היוו בשנת 2008 כ-73%  	•
מסך כל הוצאות המשטרה בשנה זו.

ביצוע תשלומים  
 36,526 כספים  מחלקת  ע"י  שולמו   2008 בשנת 

חשבוניות בהיקף כספי של 1,712 מיליון שקל.

תקציב המשטרה לשנת 2008  
בשנת הכספים 2008 נוצל התקציב הישיר של המשטרה בסכומים ובשיעורים המפורטים להלן
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הבסיס להקמת מערך קש"ת היה יצירת מערך ארגוני 

ויחסי  משולב לקידום העשייה בתחום איכות השירות 

הינו חלק  החוץ, מתוך התפיסה, ששיפור השירות 

משיפור מקצועיותו של השוטר. מערך קש"ת מוביל 

אסטרטגיות לניהול קשרי לקוח, מהווה גוף מטה מתכלל 

לשיפור איכות השירות לציבור )באמצעות מענה איכותי 

ומקצועי לתלונות הציבור ולפניות המתקבלות מהציבור(, 

אחראי על פיתוח קשרי החוץ של המשטרה בארץ ובחו"ל 

ועל בניית אתר האינטרנט המשטרתי.

היחידה לתלונות הציבור
תלונות ציבור - בשנת 2008 טופלו 1,886 תלונות  	•
לעומת 1,643 תלונות בשנת 2007 - עלייה של 15%.

2,078 פניות  2008 טופלו  פניות ציבור - בשנת  	•
לעומת 1,960 בשנת 2007 - עלייה של 6%. 

עררים - בשנת 2008 בוררו 87 עררים לעומת 54  	•
עררים בשנת 2007 - עלייה של 61%.

שאילתות של חברי-כנסת - בשנת 2008 טופלו  	•
109 שאילתות לעומת 160  שאילתות בשנת 2007 

- ירידה של 31% )לאור פיזור הכנסת לא ניתן היה 

להגיש שאילתות בנובמבר דצמבר(.

הצעות דחופות לכנסת - בשנת 2008 טופלו 128   	•
הצעות דחופות לעומת 61 בשנת 2007 - עלייה של 

  .110%

חוק חופש המידע - בשנת 2008 טופלו 210 בקשות  	•
לעומת 253 בקשות בשנת 2007 - ירידה של 17%. 

גישור - בשנת 2008 עברו 24 קציני תלונות ציבור   	•
קורס גישור, במטרה לקדם נושא זה באופן משמעותי 

בשנת 2009. 

מערך קש"ת � תלונות ציבור, שירות, קשרי חוץ, אינטרנט 

יחידת השירות 
ביצוע סקר שירות ארצי עם חברת גאוקטוגרפיה  	•
- הכנת השאלון, הכנת קבצי נתונים למדגם, ליווי 

התשאול, ריכוז הממצאים, הצגת הנתונים לספ"כ 

הארצי, העברת החומרים לקציני שירות בשטח לשם 

העברתם בספ"כים מחוזיים/מרחביים.

פרויקטים חוצי ארגון 	•
שיפוץ מש"לים - קביעת התחנות, הכנת תכנית   •
משותפת עם את"ל, הכנסת מערכת ניהול תורים 

)עפ"י הצורך(, בחינת תהליכי עבודה והמלצות 

לשיפורם. בשנת 2008 שופרו המש"לים בתחנת 

איכות השירות. חלק בלתי נפרד מעבודת המשטרה
)"מראות המשטרה" 224(
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אשקלון, בתחנת פתח-תקווה, בתחנת צפת, 

ובתחנת  בית-שמש  בנימין, בתחנת  בתחנת 

גלילות. בוצע סקר לבחינת שביעות רצון השוטרים 

מהפרויקט.

ייעול מענה במוקדי 100 - השתתפות בצוות   •
בראשות ר' אג"ת לבחינת הקמת "מוקד 200" 

וצוות בראשות ממ"ז ת"א לבחינת נושא המוקדים 

בכללותו.

יחידות" הוכן  נוכחות פעילה -  במסגרת "אימון   •
מערך שיעור, הדן ב"אסרטיביות ארגונית", הוכשרו 

קציני שירות ורפרנטים מהמחוזות להעברת המערך. 

פיילוט של הפרויקט "נוכחות פעילה" לווה ביחד עם 

אג"מ, בתחנת אשקלון ובתחנת רחובות.

תורה והפקת לקחים - תורת השירות הופצה, וכן  	•
יישום השירות לשנים 2006  הופץ סיכום פרויקט 

ו-2007. 

הדרכות   	•
ובקורס  ייעודי  בוצעו הדרכות בקורס קצינים   •

קצינים  מנהלי.

סדנא "שוטרי תיירות" הועברה בשיתוף משרד   •
התיירות.

סדנאות שירות הועברו לשוטרי מש"ל תחנת לוד,   •
לשוטרי מש"ל מרחב איילון, לבקריות גבול ולמרכז 

התמיכה במנ"ט.

נערך כינוס לשמונים מתנדבי בקרת שירות ארצי.  •
תרגילי לקוח סמוי - בוצעו שלושים תרגילים ע"י  	•
היחידה )מתוכם עשרים ושמונה מצולמים(. הופקה 

חוברת של ממצאי התרגילים, והיא הועברה לכלל 

המפקדים. על בסיס התרגילים הופק לשנת 2009 

אימון יחידות "תמונה שווה אלף מילים".

פעילות קציני שירות מחוזיים ומג"ב.  	•
בוצעו 81 בקרות יזומות. בנוסף, קציני השירות   •

השתתפו בבקרות יב"ק/מחוזיות.

בוצעו 237 ביקורים לייעוץ, להכוונה ולסיוע.  •
 / ופורמים לממ"זים  כינוסים   153 התקיימו   •
סממ"זים / ממ"רים, כינוסי מתנדבי בקרת שירות 

וכינוסי מצוינות מחוזיים.

- הועברו  392 תרגילי לקוח סמוי  התקיימו   •
תחקירים ולקחים בשיעורים שבועיים.

דוגמאות לפרויקטים מוכלים: תוכנת מדידה   •
צוותי שיפור, סגירת  אישית מקומית, תחרות 

מעגל במוקד, הצבת מידעונים.

היחידה לקשרי חוץ  
משלחות חוץ

לחו"ל  187 משלחות מקצועיות  יצאו   2008 בשנת 

במסגרתן טופלו 472 שוטרים. 72 מהנסיעות היו במימון 

משטרת-ישראל עפ"י תכנית השתלמויות, הנבנית 

בתחילת השנה ומאושרת ע"י הסמפכ"ל והמפכ"ל. 155 

מהנסיעות היו במימון חוץ.

הטיפול במשלחות יוצאות כולל קביעת המועמדים מול 

הגורם הרלוונטי במשטרה ואישור ע"י המפכ"ל, תיאום 

לוח זמנים ותכנית עפ"י הצורך, תיאום טיסות ומלונות, 

תהליך ה"מנטורינג" )"מראות המשטרה" 225(
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הכנת כרטיסי ביקור, הכנת תיק נסיעה, וביצוע תדריך 

נסיעה"  נסיעה מועבר "מכתב  נציג קש"ח. לכל  ע"י 

לאישור עוזר מפכ"ל.

נסיעות בשנת 2008 
כינוס מפכ"לים  באירופה,  עיקוב  יחידת  ראשי  סיור 

בהולנד, משלחת "גילי" לג'ורג'יה, משלחות מז"פ לסיוע 

בזיהוי חללים, קורס נצ"מים לאירלנד, ביקור המפכ"ל 

בגרמניה.

משלחות מחו"ל
בשנת 2008 ביקרו בארץ 264 משלחות מחו"ל )76% 

ו-5%  19% משלחות הזדהות  משלחות מקצועיות, 

טיפול בבקשה  כולל  טיפול במשלחת  דין(.  לחיקורי 

המגיעה רשמית מנציגי משטרת-ישראל בחו"ל, ממשרד 

החוץ ומהמשרד לבטחון הפנים, הכנת תכנית לביקור, 

תיאום לוח הזמנים, תיאום כל ההיבטים הלוגיסטיים 

)הדרכה, תרגום עפ"י צורך, הסעה, כיבוד, תשורות(, ליווי 

נציג מיחידת קשרי חוץ עפ"י תעדוף ויכולות. 

בשנת 2008 ביקרו במשטרת-ישראל המשלחות הבאות: 

סגן הפנים האוקראיני, אנשי אכיפת חוק במסגרת 

הליגה נגד השמצה, קצינים בכירים מהסקוטלנד יארד, 

סמפכ"ל משטרת מוסקווה, נשיא ה-B.K.A )המשטרה 

הפדראלית הפלילית בגרמניה(, ר' אגף ללחימה בפשיעה 

מהולנד.

פרויקטים ייחודיים
קורס בטחון פנים לקציני המשטרה החמושה של  	•
סין - בוצע במשך 5 שבועות בבה"ד מג"ב )לקראת 

האולימפיאדה( .

תוכנית EUROMED II של האיחוד האירופאי לשת"פ  	•
בתחומי לוחמה בטירור, יבוא סמים, סחר באנשים 

ובאיבריים, פשיעה כלכלית.

הצטרפות הימ"מ לארגון האטלס )ארגון יחידות של  	•
מדינות אירופה(.

היחידה למידע ואינטרנט
בשנת 2008 עלתה המתכונת החדשה של אתר האינטרנט 

המשטרתי. לקראת עלייתו בוצעה עבודה רבה להכנת 

תשתית הזנה לרפרנטים המחוזיים, האגפיים ולמג"ב כולל 

הדרכה והטמעה לשימוש במערכת. בוצע רענון של המידע 

ושל התכנים. האתר עבר בחלקו עריכה לשונית ותרגום 

לאנגלית ולערבית. שודרגו השירותים הניתנים ע"י האתר: 

תשלום דו"חות תנועה, בדיקת רכב גנוב, איתור תחנה, 

טיפול במרכזים, העברת נתונים ללשכת גיוס. שודרגה 

מערכת "טפסים" מול תהיל"ה, על מנת לשפר את 

הממשק בין האינטרנט למערכות הפנים משטרתיות.

תחרות בונה. גם במשטרה )"מראות המשטרה" 224(
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

מינהל טכנולוגיות מפתח עשרות מערכות תשתית, יישומים 

ואמצעים, המשרתים אלפי משתמשים במשטרת-ישראל 

ובגופים הפועלים בשיתוף פעולה עמה.

מערכות המחשוב המרכזיות -
אבטחת המידע

במטרה להבטיח את חוסנן של מערכות המחשוב  	•
ואת  שרידותן  את  השרתים(,  )חוות  המרכזיות 

המשכיותן במקרה של קריסה, החל בשנת 2008 

פרויקט להקמתו של אתר גיבוי במרחק של עשרות 

ק"מ מהאתר הקיים. בוצע אפיון מפורט ומעמיק, 

שכלל בחינה משולבת של התהליך העסקי-ארגוני, 

ניתוח טכנולוגי מעמיק של רובדי התשתית השונים, 

והתאמת  השונים,  והיישומים  הפיתוח  ממשקי 

ארכיטקטורת הפתרונות הטכנולוגיים הטובים ביותר 

למשטרה. מנ"ט הצטייד בחלק מרכיבי התקשוב 

הגיבוי  אתר  עבודה.  תכנית  ונקבעה  הנדרשים, 

מתוכנן להפוך למבצעי לקראת סוף שנת העבודה 

.2009

לתוצאות  )בהתאמה  חילופי ספקים  בעקבות  	•
מכרזי הרכש המרכזיים של משרד האוצר(, ובשל 

הצורך לשפר את הגנת תחנות העבודה ואת רשת 

תוכנת  הוחלפה  זדונית,  תוכנה  מפני  המחשוב 

אנטיוירוס בכ-16,000 תחנות העבודה הקיימות, 

)אינטראנט, אינטרנט,  הפועלות בשלוש רשתות 

אחר(.

ישום מערכת למניעת זליגת מידע. 	•
ישום מערכת להצפנת קבצים עבור שרתי קבצים  	•

סודיים.

מינהל טכנולוגיות � מנ"ט

החלפת אימות המשתמשים בעזרת כרטיס )"תעודת  	•
מנוי חכמה"(.

הקמת שדירה נפרדת ומאובטחת למערכות סודיות. 	•
שילוב מערכות. 	•

חיצוני  גורם  חיבור  לראשונה   - לשב"ס  חיבור  	•
ל"מצנפת", באמצעות זיהוי אצבע וכרטיס חכם.

החלפת עמדות הלבנה. 	•
ישום מערכת להגנה על שרתי WEB ובסיסי נתונים  	•

מסוג חומת אש אפליקטיבית.

יישום מערכת הצפנה לדיסקים קשיחים. 	•
תכנון מערכת חדשה עבור נציגי משטרת-ישראל  	•

בחו"ל.

תכנון מערכת SIEM/SOC חדשה ובדיקתה. 	•
נוהליים  ליווי מכרז לאומי מבחינת היבטי אבט"מ  	•

וארכיטקטוניים.

ציוד מחשוב של מערכות הגנה  החלפה/ שדרוג  	•
בחווה.

ביצוע כחמישים בקרות ביחידות משטרת-ישראל. 	•
ביצוע כ-135 בדיקות מהימנות לעובדים. 	•

שדרוג תשתיות וייצובן
תשתיות מבוזרות

מערכת הקוקפיט - שדרוג גרסה והעלאה משמעותית  	•
של היציבות לאחר תקופה של תקלות מערכתיות 

תכופות.

שינוי ארכיטקטורה של שירותי הקבצים לשיפור  	•
זמינות ולהפחתת כשלים.

נתונים  לבסיסי  נפרדים  הקמת מערכי קלאסטר  	•
להפחתת כשלים.
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"נורת אזהרה"- יצירת VIEW למערכת השו"ב לניטור  	•
זמינות מערכות קריטיות, ולאבחון תקלות מערכתיות 

בקלות רבה יותר.

הטמעת מודול הפצה מרחוק, לשיפור משמעותי של  	•
הפצת מערכת הפעלה ושל רכיבי תוכנה.

וזמינות של  יתירות, שרידות  וירטואליזציה לשיפור  	•
שרתים.

דואר אלקטרוני
שדרוג הסביבה הטכנולוגית של הדואר האלקטרוני,  	•

על מנת לתמוך בגידול בנפח המידע.

הפעלת מערכת פקסים חדשה. 	•

פרויקט יהלום - חיבור אתרים ועמדות 
עבודה מרוחקות לרשת "טלי"

פריסה ב-75 אתרים. 	•

)MF( תשתיות בסיס
הרחבת האפשרות להדפסה ממחשב מרכזי לפורמט  	•

.PDF

שדרוג גרסת האמולציה. 	•
Help Desk ממשקי משתמש עבור 	•

הרחבת השימוש ב-APPLINX, על מנת לאפשר  	•
מסביבה  הכרזות(  גנוב,  )רכב  נתונים  איחזור 

פתוחה.

תקשוב
פריסת כ-9,300 נקודות תקשורת חדשות. 	•

 Voice, Data להעברת WAN שדרוג שכבת הניתוב 	•
ווידאו.

תיווך סלולארי לרשת "טלי". 	•
ביטול כלל המסופים הישנים. 	•

טכנולוגיות למרכז ההדרכה החדש 
עיקרי הפעילויות

אינטגראטור- אינטגרציה ותיאום הפרויקט. 	•
והכרת  ניהול ההדרכה והספרייה - מיפוי  מערכת  	•
הקיימות במשטרת- המערכות האפליקטיביות 

ישראל, אפיון מערכת ניהול ההדרכה והספרייה.

תשתיות תקשורת - הכרת הסטנדרטים במשטרת- 	•
ישראל, והבנת הדרישות של מנ"ט.

אבטחת מידע - מיפוי סוגיות עקרוניות להתייחסות  	•
ולמתן פתרונות.

מערכת טלפוניה - הכרת המערכת הקיימת כיום,  	•
הגדרת דרישות למערכת העתידית.

כיום,  - הכרת המערכת הקיימת  דיגיטאלי  רדיו  	•
הגדרת דרישות תשתית למערכת במרכז ההדרכה.

מיגון ואבטחה - סיכום תפיסת האבטחה ודרישות  	•
מבצעיות.

שבשימוש  הטכנולוגיה  הכרת   -  Data Center 	•
משטרת-ישראל כיום, בחינת המשמעויות להוספת 

שרתים עבור אפליקציה עתידית.

סימולאטורים - אפיון הצרכים ומיפויים.  	•
היערכות למכרז - כתיבת כרך טכנולוגי. 	•

בקרת כניסה לישראל
מעברים פנימיים - פרויקט "רעות"

מערכת "רעות" משמשת לרישום ולביקורת מעבר  	•
במעברים הפנימיים בין שטחי הרשות הפלסטינית 

החל  גלבוע  במעבר  מבצעי  פיילוט  לישראל. 

על  ב-25.9.08. התוצאות הראשוניות מצביעות 

תרומה משמעותית לבקרת המעבר. קיימת שביעות 

רצון בקרב המשתמשים.

זה: שילוב הכללות השב"כ  פערים קיימים בשלב  	•
במערכת - באחריות השב"כ, יצירת מנגנון לגזירת 
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

הכללות שוטפות של המשטרה למערכת - באחריות 

בסוף  להסתיים  מנ"ט. הגרסה הבאה מתוכננת 

2009, בכפוף לקבלת תקציבים ממשרד הפנים, 

משב"כ ומצה"ל, על פי סיכום מנכ"ל משרד ראש 

הממשלה. 

מערכות קשר
בשנת העבודה 2008 נערכו שיפורים במערכות הקשר 

האלחוטיות והקוויות:

הוותיקה  גל  הרב  מערכת   - הרב-גל  מערכת  	•
תמכה בהצלחה בפעילות המבצעית ובתרגילים של 

משטרת-ישראל בזכות עבודת מטה סדורה והמשך 

שיפור הכיסוי. נוספו ממסרים באתר רמלה ובאתר 

הקישלה, והוקצו ממסרים ניידים למחוז צפון, למחוז 

ת"א ולמחוז דרום. במחוז דרום/ים - המלח נוספו 

DM והוקמו שני אתרי קשר חדשים. במחוז  אתרי 

דיגיטלים.  לעורקים  עורקי מיקרוגל  הוחלפו  צפון 

ירקון,  BDA במרחב  לשיפור הכיסוי הותקנו מגברי 

בשער הגיא ובפסגת זאב. כמו כן, הוכן קובץ רב-גל 

חדש למחוז דרום, ובוצעה צריבות במחוז ל-1,263 

מכשירים.

מערכת קשר עתידית "ניצן" - נמשך התהליך  	•
להחלפת מערכת הקשר הקיימת במערכת מודרנית, 

המתבססת על טכנולוגיות מתקדמות. 

הנושאים העיקרים שקודמו במהלך השנה:  

הקמת מנהלת פרויקט ניצן.  •
הכנת SOR דרישות טכנולוגיות.   •

השלמת דמ"צ למערכת קשר עתידית.  •
הכנת RFI ליחידות קצה.  •

קבלת פטור ממשרד האוצר לשדרוג תשתיות.  •
מערכת חוזי - מערכת חוזי מאפשרת קבלת החלטות  	•
בכל  כוח  בזמן אמת, מהווה מכפיל  ביותר  טובה 

היערכות מבצעית ונדרשת בכל הרמות. בשנת העבודה 

2008 בוצעה הגירה ממערכת חוזי אנלוגית למערכת 

חוזי דיגיטלית. נופקו והופעלו ערכות שידור/ קליטה 

מכלי טייס )28 ערכות ניידות, 14 ערכות נייחות ונרכש 

צב"ד לבדיקות(. המעבר למערכת דיגיטלית מאפשר 

שיפור העבודה בשטח בנוי, הגדלת טווח, איכות טובה 

יותר, יכולת הפצה והקלטה פשוטים יותר, וקליטה של 

מספר ערוצים בשטח נתון בו זמנית. מוסדו תשתיות 

בחמ"ל מטא"ר, ובוצע רישות לחמ"ל מב"צ. נפרסו 14 

ערכות קליטה נייחות וקבועות ברחבי הארץ במקומות 

שולטים, שחוברו למטא"ר, ומאפשרים קבלת "חוזי" 

ושליטה אופטימלית ודינאמית של מפקדים בחמ"ל. 

המערכת תומכת בקבלת 32 אתרים.

קשר קווי 	•
V.C - השנה הושלם המעבר לעבודה  מערכת   •
IP. התקנת מערכת במחלקת  בתצורת רשת 

מבצעים לעבודה עם קציני אג"מ מחוזיים / מג"ב 

ואת"ן והפצת נהלי עבודה.

.IPVPN המרת קווי "טלי" אתרים קטנים לקווי  •
מרכזייה - שדרוג מרכזייה במחוז ירושלים ובמחוז   •

צפון.

מערכת חוזי
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תקשורת   - פס  רחבת  אלחוטית  תקשורת  	•
אלחוטית, שמאפשרת גמישות הנדרשת לקישור 

בזק.  בחברת  ללא תלות  רחב סרט,  וזמין  מהיר 

ניידת  "טלי"  במהלך השנה הופעל קישור ערכת 

WIMAX באירועים השונים במחוז  לטבעת עורקי 

ירושלים.

ערכת "טלי" - הערכה מאפשרת חיבור מערכות  	•
נופקו  באירוע.  השליטה  את  ומשפרת  מחשוב, 

ערכות "טלי" ניידות למחוז דרום, למחוז צפון ולמחוז 

תל-אביב.

ROIP - בעזרת חיבור מכשירי קשר לרשת "טלי"  	•
מתאפשרת הפעלת המחשב האישי כסניף אלחוט, 

שרידות  ושיפור  הפעלה  גמישות  ומתאפשרים 

חוף,  במרחב  הניסוי  הסתיים  הרב-גל.  מערכת 

והותקנו מערכות במרחב חוף, ביחידת להב 433, 

באת"ן, במטה מחוז דרום ובמטה מחוז צפון.

תרגילים מבצעיים 
תרגיל "נקודת מפנה 2" בשיתוף פקע"ר.    	•

מש"מ רעידת אדמה במחוז ירושלים . 	•
זאבים" במתאר  "לרקוד עם  תרגיל במחוז מרכז  	•

טב"ק כימי "רבידים".

תרגיל הפס"ד לכלל מחוזות משטרת-ישראל שנערך  	•
בצאלים.

מב"ט - בחינת מוכנות בשגרה ובחירום. 	•

יישומים
פל"א תאונת-דרכים 	•

סיום פיתוח וכניסה לפיילוט במרחב שפלה.  	•
רימון - תהליך פיתוח מערכת להעברת מידע דו כיווני  	•
בין שב"ס למשטרת-ישראל בנושא מערך הכליאה 

והליווי.

נתב שיחות - התקנת נתבי שיחות במחוז מרכז,   •
בתחנת ראש העין, בתחנת פתח- תקווה, במחוז 

ירושלים, בתחנת מעלה אדומים, במטה מג"ב 

ובמרחב לכיש.

.H.D-מענה קולי -  הפעלת מערכת ב  •
טבעת SDH - הפעלת טבעת SDH למוקדי 100   •

במחוז תל- אביב ובמחוז מרכז.

סלולארית, שמכילה  מזוודה   - "אור פסגות"   •
מכשיר ספירט פלאפון, מכשיר ספירט מירס 

ומתאם להעברת פקסים.

בקרה ומעקב - שדרוג מערכת לניהול מצאי קווים   •
.GT-WEB ובקרת עלויות טלפוניה

שרת פקסים - שילוב שרת פקסים ברשת "יובל".  •

קשר 
שודרגו   2008 במהלך שנת  מערכות הקלטה:  	•
מערכות הקלטה במחוז ירושלים, במחוז ש"י, במחוז 

צפון ובמחוז מרכז.

מוקדים/ משל"טים: שדרוג ציוד ומערכות במוקדים,  	•
הוספת זירות. שודרגו המוקדים במחוז מרכז ובמחוז 

ש"י ויומני תחנת נתניה ותחנת צפת.

קשר קווי
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

שירת הסירנה - מערכת מבצעית לשלשה מגזרים  	•
)סיור, תנועה, אק"מ( - סיום פיתוח שלב א', פיילוט 

בתחנת ראשון לציון.  

מערכת "תמונת נוף" חדשה - פריסת המערכת  	•
והטמעתה, הוספת שכבות מידע , ומעבר לטכנולוגיה 

.GIS-חדשה בתחום ה

"חוט השני" - המשך פרויקט האינטגרציה בכל מערכות  	•
 ,SOA המשטרה, המשך פיתוח בסביבת ארכיטקטורת

.BIZTALK שימוש גובר בטכנולוגיות חדשות

מערכות סלולאריות לפרויקטים במדורי תנועה,  	•
באג"מ ובאח"מ.

מב"ט - המשך פיתוח מערכת ERP לניהול ולתכנון  	•
משאבי המשטרה ויישומה.

מערכות נוספות - אלבום, ALPR, הכרזות, אחסון  	•
כלי-רכב, לשכת גיוס, משמעת/ ית"צ, פעמון )מערכת 

נוכחות ארצית(, מאור )ניהול מסמכים וניהול לשכות( 

מערכת "מצפן", מחשוב לשכת גיוס, אתר האינטרנט 

זיהוי חללים  זיהוי פנים,  המשטרתי, כתיבת מכרז 

והכללות,  עוברים  זירה,  חוקרי   ,PLASS DATA  +

מערכת הד"ס - הקלדת דו"חות סלולרית, מערכת 

השבתת כלי-רכב, מערכת א-3 )אכיפה אלקטרונית 

אוטומטית(, קד"מ - קבוצות דיון משפחתיות, פרויקט 

מחקרי תקשורת, מכרז איכון ישויות.

מערכות נוספות שפותחו - מרשם פלילי חדש  	•
בין  והרשעות נהגים, רימון- מערכת לניהול מידע 

משטרת-ישראל לשב"ס, שירת הסירנה, ענבל )חוק 

גולדברג(.

פרויקטים בתחומי החקירות והמודיעין
מפ"ל )מרשם פלילי חדש( - פותחו מודול הזנה  	•
ויצירת סביבת טסט. היישום יאפשר  ומודול הפצה 

שיפור העמידה בדרישות חוקי מרשם פלילי.

התביעות,  לניהול  חדשה  מערכת   - תביעות  	•
המאפשרת ניהול מידע שלם, קשר עם בתי-משפט 

וניהול הידע המשפטי. הסתיים  ועם הפרקליטות 

אפיון המערכת והתחיל שלב העיצוב.

אלבום 	•
מאגר אמצעי זיהוי לאדם )DNA, טביעות אצבעות,   •

תמונה(.

קליטת תמונות ותיאורים פיזיים, ניהולם ואיתורם.  •
ניהול מסדר זיהוי - במסגרת חקירה.  •

זיהוי - במסגרת חקירה.  ותיעוד תהליך  ניהול   •
בשנת 2008 בוצעה השלמת פריסה, שילוב כלים 

לחיפוש, שילוב XRS בתהליך הרכבת מסדר זיהוי, 

פיתוח דו"חות.

הכרזות - טיפול בהוראה לנקיטת הליכים כלפי אדם  	•
מסוים. שילוב במערכות פל"א, מלאכת מחשבת. 

פריסה במחוז ש"י, במחוז צפון, במחוז מרכז, במחוז 

ירושלים ובמנהלת ההגירה.

ניהול עבודת   - זירה  זיהוי פלילי/ חוקר  טכנאי  	•
טכנאי הזיהוי בזירת עבירה. הסתיים שלב האפיון.

מצפן - מודלים לתחקור מידע מתוך מאגרים משטרתיים  	•
ומאגרים חיצוניים. הוקם ממשק עם מערכות אלבום 

ופתן )הלבנת הון(. בניית מודלים חדשים.

קד"מ )קבוצות דיון משפחתיות( - חלופה להליך  	•
בוצע שילוב תהליך קד"מ  לנוער עבריין.  משפטי 

ב"מעורב", פיתוח טפסים והפניות ביומן החקירה, 

דו"חות ואיחזור מידע

זיהוי חללים - סיוע בזיהוי חללים באמצעות קליטה  	•
מחללים של תמונות, איברי גוף וסימנים מיוחדים. 

"גיור" הכלי   ,Plass Data בוצעה הצטיידות בכלי 

והתקנה במערכות המרכזיות.

זיהוי פנים בתהליכי  זיהוי פנים - שילוב מערכות  	•
העבודה. הסתיימה כתיבת טיוטת מכרז.
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ענבל - תיעוד חקירות בהתאם להנחיות ועדת גולדברג  	•
- הסתיים פיתוח שלב א' - תיעוד החקירה.

ניהול בדיקות ביטחוניות חוזרות - דמ"ץ  בב"ח -  	•
הוגש ואושר.

מחקרי תקשורת - קליטת נתוני תקשורת מחברות  	•
תקשורת ועיבודם לשם סיוע בפעילת חקירה, ניהול 

צווים לגילוי נתוני תקשורת, קליטת נתוני אנטנות 

בהתאם  מפורט  דמ"ץ  נכתב  ועיבודם.  ובעלויות 

לחוק נתוני תקשורת, החל אפיון שירותים וגזירות, 

פותח יישום מצומצם למתן מענה מיידי. בשלב אפיון 

וקליטת נתונים מחברת התקשורת.

פרויקטים בתחומי אג"מ ותנועה
"רימון" - כליאה - הקמת תשתית מידע עבור  	•
משטרת-ישראל ושב"ס - בשלב האפיון - הסתיים 

שלב ביניים, בוצע אפיון על, אפיון מערכת מעצרים 

ואפיון מרכז הזימונים.

דות"ן והד"ס - ניהול הטיפול בדו"ח עבירת תנועה,  	•
הקלדת דו"חות סלולארית )הד"ס( - שיפור תהליכי 

הטיפול בפניות נהגים: מפתוח, שיבוץ פנייה למטפל, 

אוטומטיים בהתאם  פניות, מכתבים  וניתוב  מיון 

לשילוב מערכת  בוצעה הסבה  הדו"ח.  לסטטוס 

דו"חות  עוצבו   - ניידות  הד"ס במערכת מחשוב 

חדשים להדפסה בניידת, נקבעו יחידות את"ן לביצוע 

פיילוט.

לניהול חקירת תאונת-  פל"א תנועה - מערכת  	•
הדרכים - הפעלה מבצעית במרחב שפלה.

גיאוגרפית -  תמונת נוף - הצגת מידע בתצורה  	•
הסתיים פיתוח שלב א'. נוספו שכבות מידע ושולבו 

טכנולוגיות GIS חדשות.

שירת הסירנה - תהליכי אג"מ, אק"מ ואת"ן בתחנות  	•
- סיום גרסה 1, תחילת פיילוט בתחנת ראשל"צ.

איכון ישויות - התקנת ציוד איכון בניידות/בכלי-  	•
רכב אחרים ובאובייקטים לצורך קבלת אינדיקציות 

ואחרות - הסתיים המכרז  גיאוגרפיות  למערכות 

המשטרתי, ונקבע ספק לאספקת שלוש הטכנולוגיות 

הדרושות: לוויינית, קרקעית, סלולרית.

אחסון כלי-רכב - ניהול תהליכי ההשבתה והשחרור  	•
של כלי- רכב המעורבים בעבירות תעבורה - בניית 

יכולות "הורדת" רכב וניהול סטטוסים, בניית מערכת 

דו"חות.

עוברים והכללות - תמונת ראי למערכת מחשוב  	•
ביקורת הגבולות - נכתב דמ"ץ.

פרויקטים בתחומים מנהליים
באופן  הארגון  משאבי  של  כולל  תכנון   -  ERP 	•
ומימוש, קידום  אינטגרטיבי חוצה ארגון - פיתוח 

HR, הקמת סביבת בדיקות, הקמת  אפיון תהליכי 

צוות הדרכות.

יישומי אמ"ש 	•
שיפורים במערכת מתכ"א: אזרוח, זכאות שכר,   •

דיווח לימודים. 

יחידתיים  אימונים   - שיפור מערכת הכשרות   •
מרוכזים, תכנון קורסים.

סיום פיתוח סימולטור פרישה.  •
ית"ץ,  לניהול תיקי משמעת,  מודולים  פיתוח   •

מח"ש.

הטמעת מערכת "קורות חיים" במסגרת מחשוב   •
לשכת הגיוס.

ניהול  ותהליכי  לשכות  לניהול  מערכת   - מאור  	•
יחידתיים )מחליפה את מערכת "קידמה"( - סיום 

גרסה חדשה, תחילת עבודה בחמש-עשרה לשכות 

במחוז הדרום, סיום סריקת החומר השוטף לארכיב 

הפלילי.
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חוט השני - אינטגרציה בניהול מידע וידע בתהליכי  	•
העבודה - חיבור בין מערכות ליצירת "אמת אחת" 

לארגון.

סיום בניית תשתית לאינטגרציה בין המערכות   •
המשטרתיות.

סיום פרויקטים נוספים: הורדות רכב מהכביש,   •
ר"פ כחול, שאילתא 20 ל"מלאכת מחשבת.

 ,SOA ארכיטקטורה  בסביבת  פיתוח  המשך   •
.BIZTALK שימוש גובר בטכנולוגיות חדשות

לציבור,  אינפורמטיבי  אתר   - האינטרנט  אתר  	•
המספק מידע לגבי פעילות המשטרה - החלפת 

האתר, שדרוג יכולות הזנת תוכן, שילוב אפליקציות 

למועמדים לגיוס ולספקים.

פעמון - מערכת מרכזית לבקרת נוכחות - סיום  	•
ירושלים, במחוז  פריסה והטמעה במטות, במחוז 

דרום, במחוז צפון וביח' אמ"ש.

אמצעים טכנולוגים
בתחום הלחימה בפשיעה

קדיחה שקטה - "ירין" - מערכת לביצוע חדירה  	•
שקטה לצורכי מודיעין )מסווג( - התקשרות לפיתוח 

ניסוי  ביצוע  הפיתוח,  אב-טיפוס מבצעי, המשך 

מבצעי.

גילוי סמים וזיהוי  	•
סמים - בחינה של 

ושל  טכנולוגיות 

י  לו לגי אמצעים 

ים  הו י לז ו ם  סמי

"ח  דו כתיבת   -

למשקף נייד, סיכום 

לאמצעים  דמ"ץ 

החדשים.

וידיאו עפ"י פרמטרים  זיהוי חשודים מתמונות  	•
פיזיים - פיתוח כלי/ אמצעי זיהוי עפ"י פרמטרים 

של מידות גוף, שבאמצעותו ניתן יהיה לנתח צילומי 

וידיאו מזירת האירוע של מבצעי עבירה ,שפניהם 

אינן ברורות ו/או חסרות, ולאפשר קישור בין התמונה 

לחשודים הקיימים, לאתר קבוצת חשודים פוטנציאליים 

מצומצמת מתוך המאגר המשטרתי )"אלבום"( - 

בוצע ניסוי מבוקר להוכחת תקפות השיטה.

לייזר ממותג - מערכת תצפית, המבוססת על  	•
הארת לייזר ממותגת בזמנים קצרים. טווחי הכרה/ 

זיהוי עד קילומטר אחד - כתיבת תקן לניסוי סטרילי, 

ביצוע ניסוי סטרילי מבוקר שלב א' )500 מ'(.

ניידת  וידאו  נייד לבלש - מערכת  וידאו  מערכת  	•
אלחוטית דיגיטאלית- מקושרת לעמדת שו"ב ניידת- 

לא נמצאו ספקים תחת אילוצי התקציב.

רדאר חודר קירות - המערכת מבוססת אפקט  	•
דופלר לגילוי אדם מאחורי קיר - ביצוע ניסוי טכנו-

מבצעי, כתיבת דו"ח מסכם וגיבוש המלצות.

זיהוי פנים - תרחיש אלבום - זיהוי אדם בהשוואה  	• קדיחה שקטה - מערכת "ירין"

זיהוי חשודים מתמונות וידיאו
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טכנולוגיות  חלופות  בחינת   - חשודים  למאגר 

.)L1ID 'מע ,SAGEM 'ומסחריות )מע

פוטוגרמטריה תלת מימדית - מערכת הסורקת  	•
את השטח בזירת האירוע בעזרת קרני לייזר, ומפיקה 

תרשים תלת מימדי של מתאר הזירה ושל העצמים 

הנמצאים בה - בוצע לימוד צרכים וטכנולוגיה.

קסדה אלחוטית לרוכב אופנוע - "שחרור" הרוכב  	•
מהכבילה לאופנוע - בשלב הפיתוח.

נגרר טכנולוגי - מתקן טכנולוגי נייד, נגרר ע"י רכב,  	•
המספק פתרונות תקשורת ומידע לכוחות בשטח 

 ,)ALPR ,סיום פיתוח, כולל מערכת טכנולוגיות )ט.א -

ניסוי, הדרכה והטמעה, מתן המלצה להצטיידות.

זיהוי אוטומטי של לוחית  LPR - נייח, בתנועה -  	•
רישוי לרכב - ALPR בתנועה: ניסוי מבצעי של ארבע 

מערכות פוטנציאליות, ALPR נייח: שכירות מערכות, 

ובמחסום  אילת  פיילוט במחסום   - ניסוי  דיגום, 

עטרות. סיכומים  והמלצות.

לשיפור  סימולטיבית  מערכת   - סימולטורים  	•
RFI/RFD, בוצעה  מיומנויות השוטר- נכתב דמ"ץ, 

הצטיידות עבור פיילוט מבצעי.

ODF - מערכת תצפית משולבת  מצלמת כדור  	•
חיישני צפייה אלחוטיים. המצלמות בחיישני הצפייה 

נמצאות בתוך כדור, המסתובב 360 מעלות, ומצלם 

את המרחב. למערכת מסך שו"ב, המתקשר עם 

חיישני הצפייה בתקשורת אלחוטית עד לטווח של 

סיום  לאחר  בחינת המוצר   - בנוי  מ' בשטח   50

הפיתוח ע"י צה"ל, כתיבת מסמכי תכולה ואפיון עבור 

גיבוש פטור ממכרז  המערכת למשטרת-ישראל, 

והזמנת המערכת.

אמצעים לעצירת רכב בתנועה - מערכת מכנית  	•
- )רשת(, מערכת אלקטרו מגנטית - במערכת רשת 

בוצעה בדיקת היתכנות, שתהווה בסיס לפיתוח. 

במערכת האלקטרו מגנטית - הפרויקט הוקפא.

אמצעי הפס"ד ונשק לא קטלני
נשק ותחמושת פחות מקטלני 	•

תחמושת 40 מ"מ  •
FN רובה  •

TASER  •
גיבוש ואישור מערכות

מערכת אקוסטית להפס"ד 	•
העברת מסרים להמון מתקהל  •

כריזה ושליטה בקהל  • סימולטור

אמצעים לעצירת רכב בתנועה, אמצעי הפס"ד ונשק לא קטלני

ODF מצלמת כדור
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אמצעי פיזור באמצעות אות אקוסטי בעוצמה   •
גבוהה.

קבלת אישור. טרם בוצע ניסוי מבצעי.  

ריחות לא  חומר ריח בואש - פיזור הפגנות ע"י  	•
נעימים. הרחת החומר גורמת לתחושה לא נעימה, 

רצון  לעזוב את המקום ללא  גורמת למריח  אשר 

ולדבורים,  לחזור. החומר משמש כפיתיון לזבובים 

ונמצא בשימוש אזרחי - קבלת אישור,  ביצוע שתי 

הפעלות מבצעיות, שהוכתרו בהצלחה.

אמצעי בט"פ וטירור
גילוי מתאבדים מרחוק )"שני"( - מסווג. בוצע  	•

פיתוח דור ב'.

הימנעות  גילוי תנועה,   - מכ"מ אלקטרואופטי  	•
מהתראות שווא - בוצעה הדגמה.

אפוד מיגון ללוחם ימ"מ - אפוד למיגון חזית, גב  	•
וצדדים - כתיבת מפרט טכני ו-SOW, ביצוע מדידות 

אנתרופומטריות.

אבטחת הר הבית - אבטחת הר הבית באמצעות  	•
אמצעים טכנולוגים

החלפה מלאה של מטריצת הווידאו.   •

שדרוג מערכת השו"ב.  •
ביצוע בדיקות קבלה ומסירת הפרויקט ללקוח.  •

אחזקת כלל הפרויקט )הר הבית + מבט 2000(.  •

iאפוד מיגו
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מערך הייעוץ המשפטי למשטרה מעניק ייעוץ משפטי 

לפיקוד המשטרה, לאגפי המשטרה, למחוזות, למג"ב 

וליחידות הארציות בעניינים הטעונים הכוונה חוקית 

ומשפטית. במסגרת זאת, נדרש הייעוץ המשפטי לערוך 

בחינה מתמדת של הבסיס המשפטי לביצוע הפעילות 

המשטרתית ושל סבירות השימוש בסמכויות החוקיות 

הניתנות לשוטרים. פעילות זאת נערכת במסגרת דיוני 

מטות, צוותי עבודה, עיון במקרים שוטפים, ליווי פרויקטים 

משטרתיים, תגובות לעתירות לבג"ץ ולבתי-דין מנהליים, 

תגובות לפניות אזרחים, ליווי עבודת הכנסת או גורמים 

ממשלתיים או ציבוריים אחרים בהתייחסותם למשטרה. 

מערך הייעוץ המשפטי מלווה התקשרויות משטרתיות 

בשלב המכרז, ואחראי לניסוח חוזים והסכמים, אשר 

המשטרה צד להם. המערך מטפל גם בתביעות אזרחיות, 

המוגשות לבתי-משפט ולבתי-הדין לעבודה, ובעתירות 

לבג"ץ ולבתי-משפט מנהליים, המכוונות נגד פעילות 

משטרת-ישראל. בנוסף, מייצג מערך הייעוץ המשפטי 

את המשטרה בהליכים לקראת חקיקה, עוסק בניסוח 

טיוטות חוק ותזכירי חוק הנוגעים למשטרה, משתתף 

בכתיבת פקודות המשטרה ונהלי המשטרה, תוך שימת 

ומחווה דעתו בהליכים פנים  דגש להיבטים החוקיים, 

משטרתיים לשקילת צעדים מנהליים נגד שוטרים.

מבנה ארגוני
ארגון המבנה  בפקודת  הוסדר   2008 במהלך שנת 

הארגוני של מערך הייעוץ המשפטי למשטרה. נקבע, כי 

בראש המערך עומד היועץ המשפטי למשטרה, הכפוף 

פיקודית למפכ"ל ומקצועית - ליועץ המשפטי לממשלה, 

יחידת  הייעוץ המשפטי  לו נמצאת  ישירה  ובכפיפות 

מערך הייעוץ המשפטי 

שבמטה הארצי. עוד נקבע, כי מערך הייעוץ המשפטי 

כולל את היועצים המשפטיים במחוזות, במג"ב וביחידות 

הארציות )433, מנהלת ההגירה ומתפ"א(, המצויים 

בכפיפות מקצועית ליועץ המשפטי למשטרה. בנוסף, 

בהתאם לקבוע בפקודת הארגון, במהלך שנת 2008 

הייעוץ המשפטי במטה הארצי לפעול  יחידת  החלה 

במתכונת מדורית, המותאמת למבנה אגפי המטה.

מדור אח"מ וטכנולוגיות
החקירות  לאגף  ייעוץ משפטי  במתן  עוסק  המדור 

מהקידמה  הנובעות  בסוגיות,  ומטפל  והמודיעין 

הטכנולוגית ומהשפעתה על ההליך הפלילי.

פעילויות מרכזיות  ליווה המדור   2008 במהלך שנת 

של אגף החקירות והמודיעין, ובכלל זה  הקמת מערך 

הסיגינט, ועדת החקירה הפרלמנטרית להאזנות סתר, 

הליכי הקבלה ל"יורופול", פרויקט "שדה הראיות העתידי", 

ועדת קנאי בנושא המרשם הפלילי וועדת נאור בנושא 

סדר הדין הפלילי. כן עסק המדור בסוגיות שונות, הנוגעות 

להגנת הפרטיות ולהגנת מאגרי מידע, בחינת האפשרות 

לקבוע תקופות צינון לשוטרים, העוזבים את הארגון, 

ראיות דיגיטליות והאמנה להסדרת מעמד פעילות ארגון 

ה-OECD בישראל. 

הליכי חקיקה מרכזיים, שבהם עסק המדור - תקנות 

נתוני תקשורת, ההיבטים המשטרתיים בחוק הגנה 

על עדים, התיישנות עבירות )משך חקירה(, מחיקה 

 - אוטומטית של מרשם פלילי, תיקון לחוק העונשין 

הגנה מפני פורץ )"חוק שי דרומי"( החמרת ענישה בגין 

תקיפת עובד ציבור, חלופות להליך הפלילי, חוק השימוש 

בהיפנוזה ועוד.
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מדור יחידות מבצעיות 
המדור עוסק במתן ייעוץ משפטי לאגף המבצעים, לאגף 

קהילה ומשטרה ולאגף התנועה.

במהלך שנת 2008 ליווה המדור בהיבטים המשפטיים 

את הפעילות המבצעית המרכזית של המשטרה - הליכי 

הבחירות, מבצע "עופרת יצוקה", אירועי הר מירון, תרגיל 

"ימים סוערים", תרגיל "מציאות או דמיון", הפגנות, סיוע 

רישוי  נושאי  צווים שיפוטיים,  ביצוע  לפינוי מקרקעין, 

עסקים ורישוי נשק ונושאי אבטחה.

הליכי חקיקה מרכזיים, שבהם היה שותף המדור - 

טיפול בהצעות חוק שונות, העוסקות בהסמכת פקחים 

בסמכויות שוטר, חוק האלימות בספורט, חוק אוויר נקי, 

אכיפה סביבתית, חוק ההסדרים, מאבטחים בבתים 

)"ועדת  "רישוי עסקים"  בנושא  רפורמה  משותפים, 

הבר"(, הסדרים שונים בפקודת התעבורה ובתקנותיה.

המדור סייע בגיבוש החלטות ממשלה שונות, הנוגעות 

לפעילות המשטרה, ובכלל זה בנושא היחידה לאכיפת 

דיני מקרקעין, אירועי הר מירון והיערכות לשעת חירום.

במהלך שנת 2008 ליווה המדור פקודות ונהלים מבצעיים, 

ביניהם עבודת שוטרים בתשלום, הוצאה לפועל, שימוש 

באמצעים משטרתיים  והנפת דגלים.

מדור שכר, משאבי אנוש ותכנון 
המדור עוסק במתן ייעוץ משפטי לאגף משאבי האנוש, 

לאגף התכנון וליחידות הכפופות למפכ"ל ולסמפכ"ל.

יים  נו השי כלל  את  המדור  ווה  לי השנה  במהלך 

ובכלל  האנוש,  הארגוניים, שנערכו בתחום משאבי 

זה קידום פרויקט מסלולי השירות ומודל שכר נגדים, 

גיבוש הסדרי פרישה חדשים )הן פרישה בגין גיל והן 

גיבוש הסדרים לקראת קליטתם  פרישה מוקדמת(, 

של אזרחים כעובדי המשטרה, קיום משא ומתן מול 

להעסקת  חדשה  לגיבוש מתכונת  הביטחון  משרד 

שח"מים במשטרת-ישראל וגיבוש הסדרי התחייבות 

להמשך שירות בגין לימודים.

כן ליווה המדור, יחד עם המשרד לבטחון הפנים ועם נציגי 

האגף הממונה על השכר במשרד האוצר את ההליכים 

וביניהם  לקידום סיכומים בין-משרדיים בנושאי שכר, 

נדרשים בהחלטת  לרבות שינויים  נגדים,  מודל שכר 

ממשלה ש/33, שינוי כללי התגמול בגין השכלה אקדמית 

לנגדים, מענקי התמדה לנגדים במגזר הייעודי, הסכמי 

)דירוג משפטנים(, תוספת מיוחדת  שכר למשפטנים 

)הופעה( ותוספת תמריץ )למשפטנים(.

הליכי חקיקה מרכזיים, שבהם היה שותף המדור - 

הצעת חוק עובדים אזרחיים במשטרה, הסדרי פורום 

השיפוט לעתירות סטטוס שוטרים.

במהלך שנת 2008 ליווה המדור את כתיבתם של מספר 

פקודות ונהלי אגף משאבי אנוש, וביניהם פקודת מטא"ר 

נוהל אמ"ש בעניין שקילת  בעניין פרישה לגמלאות, 

המשך שירות של שוטר בתקופת ניסיון ונוהל תקופות 

שירות במשטרה.

המדור מלווה באופן פעיל את המחלקה לענייני עבודה 

בפרקליטות המדינה ואת פרקליטויות המחוז בתביעות 

ובעתירות, המוגשות ע"י שוטרים לבית-המשפט הגבוה 

לצדק ולבתי-הדין לעבודה בנושאי שכר, תנאי שירות, 

)פיטורין, העברה מתפקיד, שחרור  ומעמד  גמלאות 

מטעמי בריאות לקויה ועוד(.

מדור מסחר 
המדור עוסק  במתן ייעוץ משפטי לגורמי אגף התכנון 

הלוגיסטי ולחשבות  משטרת-ישראל. המדור מלווה את 

האגף לתכנון לוגיסטי בניסוח מכרזים, בהליכי המו"מ 

לקראת כריתת הסכמים, בהכנת חוזים , בהליכי המכרז, 

לרבות בעתירות לבתי-משפט בגין מכרזים וחוזים .

במהלך השנה ליווה המדור עשרות מכרזים והתקשרויות, 
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ובכלל זה פרויקט המגורים לשוטרים, מרכז ההדרכה 

נופש משפחות, מכרז לתחזוקת  בבית-שמש, מכרז 

כלי-טיס, מכרז מערכת נשק 40 מ"מ, מכרז לכלי-רכב 

ממוגני ירי, קרן "הריטג'" )תרומה לחינוך במג"ב(, מכרז 

לציוד מיגון למערך החבלה ועוד.

הליכי חקיקה מרכזיים, שלהם היה שותף המדור - 

תקנות חובת מכרזים, הצעת חוק חיסכון במים )התקנת 

חסכמים(.

חוליית נזיקין 
הנזיקין,  בכלל תביעות  החוליה מרכזת את הטיפול 

ונגד  נגד משטרת-ישראל  המוגשות לבתי-המשפט 

שוטריה ובדרישות לפיצוי בגין נזקים אלה.

במהלך שנת 2008 טופלו על-ידי יחידת הייעוץ המשפטי 

במטה הארצי 284 תביעות אזרחיות ותביעות קטנות. 

בנוסף, טופלו על-ידי המערך כולו 245 דרישות פיצוי. 

פיצוי  דרישות  הוגשו  הנושאים המרכזיים, שלגביהם 

ותביעות במהלך השנה הם שימוש בכוח ע"י שוטרים, 

בכלי-ירייה, פעילות רשלנית במהלך  שימוש רשלני 

חקירה או העמדה לדין, נזקים בגין טיפול בדו"חות תנועה 

ותביעות בגין אירועי עמונה. 

2008 הושם דגש על פיתוח התיקון לפקודת  בשנת 

הנזיקין לעניין מתן חסינות לשוטרים, שנתבעו באופן 

כן הוחל בתהליך של מיפוי אירועים,  וליישומו.  אישי, 

שבהם המשטרה יכולה להגיש תביעות על נזקים שנגרמו 

לה. במהלך שנת 2008 התקבל פיצוי בסך מיליון וחצי 

שקלים על נזקים, שנגרמו למשטרה במהלך החיפושים 

אחר הילדה הודיה קדם ז"ל. 

משטרת-ישראל שילמה במהלך שנת 2008 סך של 

כ-26 מיליון שקל עבור דרישות פיצוי, הסכמי פשרה 

ופסקי-דין במסגרת הליכי נזיקין. 

עתירות לבג"ץ ולבתי-דין מנהליים 
במהלך שנת 2008 טופלו על-ידי המשטרה 350 עתירות 

לבג"ץ ולבתי-הדין המנהליים.

 2008 הייעוץ המשפטי טיפלה במהלך שנת  לשכת 

בכ-230 תיקים, שבהם נדרש לבחון את הצורך בנקיטת 

ו/או הועמדו  צעדים מנהליים כלפי שוטרים, שנחקרו 

ו/או הורשעו בבתי-משפט אזרחיים או בבתי-דין  לדין 

משמעתיים.

סיוע משפטי 
יחידת הייעוץ המשפטי טיפלה ב-150 בקשות לסיוע 

משפטי של שוטרים, אשר הובאו לדין במסגרת מילוי 

תפקידם. כמו כן טופלו 75 בקשות של שוטרים לקבלת 

סיוע משפטי במסגרת מעורבותם בתאונות-דרכים.
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בית-הדין למשמעת של משטרת-ישראל כונן על-ידי 

המפכ"ל, ופועל עפ"י הסמכויות, אשר הוקנו לו בחוק 

המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות 

שונות( התשס"ו-2006. מקום מושבו של בית-הדין 

במטה הארצי בירושלים. 

בית-הדין מוסמך לדון בכל עבירות המשמעת, המנויות 

בתוספת לחוק, שהינן עבירות הפוגעות בסדר הטוב 

ובמשמעת של הארגון. סמכותו חלה על כלל שוטרי 

)לרבות שוטרי חובה, שח"מ  ומג"ב  משטרת-ישראל 

ומילואים(, בעת שירותם, וככלל אף על מי שחדלו להיות 

שוטרים, תוך 180 יום ממועד שחרורם מהשירות.

נשיאת בית-הדין ממנה את מותבי בית-הדין. בכל מותב 

ממונה חבר בית-הדין, שהוא קצין משטרה בכיר ועורך-

דין, המשמש כאב בית-הדין, ולצדו ממונים שני שופטים, 

קציני משטרה בכירים, מהם שופט אחד משפטן.

ומעצר  חיפוש  ו/או  בכוח  בתיקים, שעניינם שימוש 

ציבור, שהוא  נציג  בית-הדין  כולל מותב  כדין,  שלא 

עורך-דין, המתמנה מתוך רשימת נציגי ציבור הכשירים 

להתמנות.

בחוק נקבע, כי נשיא בית-הדין למשמעת יכול להורות 

אף על קיום דיון בפני שופט אחד, המוסמך לדון בכל סוגי 

עבירות המשמעת.

אנשי  דינם של  את  להכריע  בית-הדין  תפקידו של 

המשטרה, המובאים בפניו לדין בגין עבירות משמעת, 

לקבוע את אשמתם או את חפותם, ולגזור את דינם. 

ליקויים  נוספת של בית-הדין היא לעמוד על  תכלית 

הנחשפים בפניו, ולהביאם לידיעת המפקדים.

נורמות ההתנהגות  היתר, את  בין  קובע,  בית-הדין 

ובכך תורם לפעילותה  הראויות של אנשי המשטרה, 

והנורמות  ולעיצוב התפיסות  התקינה של המשטרה, 

האתיות והמשמעתיות שלה.

במהלך שנת 2008 המשיך בית-הדין בפעילותו הנמרצת 

לקיום יעיל של ההליכים המשמעתיים המתנהלים בפניו. 

126 כתבי אישום,  לבית-הדין  הוגשו  במהלך השנה 

ו-35 נקבעו לדיון  מתוכם 91 נקבעו לדיון בפני הרכב 

בפני שופט אחד. במהלך השנה הסתיים הטיפול ב-121 

תיקים.

בית הדין למשמעת � ביד"מ
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בשנת 2008 ביצעה היחידה הארצית לביקורת בשילוב 

יחידתיות, שש  ביקורות  אגפי המטה הארצי חמש 

ביקורות נושאיות, עשר ביקורות / בקרות מיוחדות, 

ועל-ידי  המפכ"ל  על-ידי  היחידה  על  הוטלו  אשר 

הסמפכ"ל במהלך השנה, שלוש בקרות תהליכיות 

בתחום  בראשות הסמפכ"ל.  בקרות פתע  ושלוש 

היב"ק בשלושים  חיצוניות עסק  בביקורות  הטיפול 

ביקורות של מבקר המדינה, בשלושים ושבע ביקורות 

של מבקר המשרד לבטחון הפנים ובשלוש ביקורות 

של מבקרים חיצוניים, רובן של הסניגוריה הציבורית. 

סה"כ - תשעים ושבע ביקורות. 

ביקורות יחידתיות
הביקורות היחידתיות התקיימו במתכונת מטא"רית, 

כאשר דרג היחידה המבוקרת הוא המרחב ומקביליו, 

כולל יחידות ארציות. לקראת כל ביקורת נערכו הכנות 

של הגורמים המבקרים, שכללו תדרוך על-ידי ראש צוות 

הביקורת מטעם היב"ק. בתחילת הביקורת התקיימה 

שיחת פתיחה בהשתתפות מפקד היחידה המבוקרת 

נציגי האגפים המבקרים. בסיומה של  וכל  וקציניה 

הביקורת התקיימה שיחת סיכום בפורום זהה לשיחת 

הפתיחה, ולאחר-מכן הופצה טיוטת הביקורת, שכללה 

ריכוז ממצאים להתייחסות היחידה המבוקרת.

בקרות פתע
גם בשנת 2008 בוצעו בקרות פתע. התועלת המיידית 

ליקויים מבצעיים  על  לעתים,  היא בהצבעתן,  בהן 

מיידיות לתיקונם. הדיון המתקיים  ובביצוע פעולות 

בסיומה של הבקרה, בראשות הסמפכ"ל ובהשתתפות 

היחידה הארצית לביקורת � יב"ק

סגני ראשי אגפים, הינו יעיל ואיכותי, ולעתים מתקבלות 

החלטות לקידום נושאים ולטיפול מהיר. 

ביקורות נושאיות
הנושאים הנבחרים לביקורות נושאיות נבחנים בקפידה, 

תוך מתן דגש לתהליכים המתבצעים בארגון ולתחומי 

ושיפור  בפשיעה  לחימה  כגון  המרכזיים,  העשייה 

השירות. לתהליך בחירת הנושאים שותפים האגפים 

והמחוזות, והוא מתבצע על-פי ניתוח והערכת סיכונים. 

הנושאים שנבחרים הינם חוצי ארגון, והם רלוונטיים 

לאגפים ולמחוזות. ביקורות אלו מבוצעות על-ידי קציני 

היב"ק, לאחר ביצוע סקר מקיף ולימוד יסודי ומעמיק 

של הנושא.

בקרות מיוחדות
במהלך השנה הוטל על היחידה לבצע ביקורות/ בקרות 

גידול  חל  שונים. השנה  נושאים  בעשרה  מיוחדות 

במספר הבקרות המיוחדות שבוצעו בהנחיית המפכ"ל 

ו/או הסמפכ"ל

בקרות תהליכיות
במהלך השנה בוצעו ע"י היחידה שתי בקרות תהליכיות 

בנושא תגבור קו קדמי ואיחוד מש"קים )פעמיים(.

קשר עם גורמי ביקורת חיצוניים
בפעילות היב"ק מול גורמי ביקורת חיצוניים ניתן דגש על 

מתן מענה ראוי, המייצג את הארגון. העבודה בתחום 

זה כוללת הכנת התייחסות להערות ראש הממשלה 

לדו"ח מבקר המדינה, מתן תגובות להצעת החלטה 
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

וייצוג המשטרה  של ועדת השרים לביקורת המדינה, 

ובכנסת בכל הנוגע  בוועדות סטטוטוריות בממשלה 

לביקורות מבקר המדינה ב משטרת-ישראל.

הנחייה מקצועית
במהלך השנה התבצעו פעילויות לשיפור מקצועיות 

הביקורת במשטרת- ולהטמעת  הביקורת,  מערך 

ישראל

פורום קציני ביקורת אגפיים ומחוזיים בראשות ר'  	•
יב"ק.

ותרגילים בקורסי הקצינים במלמ"ש  הרצאות  	•
ובמכללה.

תדריכים לקראת ביקורות. 	•
בקרת איכות על דו"חות הביקורת של האגפים. 	•

ריכוז ממצאי הביקורות
אג"מ

הון  שלג",  "כדור  כגון  פקודות  בעדכון  פערים  	•
תועפות".

היעדר פק"ל וסדר פעולות מתארי חירום שונים,כגון  	•
רעידות אדמה והפרות סדר.

חוסר אחידות בגניזת אירועי סיור. 	•
דו"חות הפעולה של הסיור דלים בנתונים, בדגש  	•

לעבירות פע"ר.

פערים בהצטיידות באמצעים לחירום. 	•
פערים בציוד זיווד ניידות. 	•

אח"מ 
פיקוח אחר תכניות הכיסוי לוקה בחסר, וכן כיסוי  	•

לוקה בפיקוח הפעלת מקורות.

היעדר פיקוח על אופן האיסוף ותקיפת יעדים. 	•
אי הקפדה על נוהלים בהפעלת מקורות. 	•

עפ"י  מתבצע  לא  ד"ח/ח"מ  הכרזות  סיווג  	•
הפה"מ.

סגירת תיקים שלא עפ"י הנוהלים. 	•
לא קיימת הפרדה בין חקירת בגירים לקטינים. 	•

חוסר התאמה בין העבירה לסיווג התיק. 	•

אג"ת 
הריבוי בשח"מ ובמתנדבים פוגע במקצועיות  	•

השירות לאזרח ובקשב לסביבה.

מצוקה בפריסת היחידות במשרדים וחוסר בשטחי  	•
אחסון.

את"ל 
תנאי תברואה אינם אידאליים )מטבחים וחדרי  	•

אוכל(.

טמפרטורת מזון אינה אידיאלית. 	•
ליקויים בטיחותיים בכלי- רכב. 	•

אי הקפדה בנושא מחסן נשק על-פי הנוהל. 	•

אק"מ 
אי הלימה בין יעדי אק"מ ליעדי תחנה/ מרחב. 	•

פער בביצוע מטווחים למתנדבים. 	•
אי הקפדה על נוהל אק"מ בנושא פעילות מתנדבים  	•

עם נשק פרטי.

הפעלת מתנדבים בניגוד לנוהל. 	•
הקצאת דלק למתנדבים בניגוד לנוהל. 	•

את"ן 
זיכוי דו"חות - לא פועלים עפ"י הנוהל. 	•

פניות נהגים - הצטברות רבה של פניות נהגים. 	•

אמ"ש 
פיקציות 	•
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פער בהכשרות בהתאמה לתפקיד. 	•
פער בהזרמת מידע לשוטר. 	•

מנ"ט 
חסרות עמדות הלבנה. 	•

חוסר הקפדה על אבטחת מידע במערכות מחשוב. 	•
שימוש בתוכנות אסורות במחשבים משטרתיים. 	•

קש"ת 
שירות לאזרח

ליקויים בתחום שירות לאזרח )לקוח סמוי( במש"לים  	•
ובמשל"טים.

תלונות ציבור
עילות סגירת תיקים בניגוד להנחיות. 	•

ריבוי מקרים של תלונות המסווגות כפניות. 	•

בטיחות 
אין הקפדה על בניית תכנית בטיחות שנתית. 	•

אין הקפדה על מינוי נאמני בטיחות.  	•
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

בשנת 2008 התמקדה פעילותה של מחלקת הבטיחות 

בשיפורי בטיחות ביחידות, בהטמעת הבטיחות בקרב 

פיקוד משטרת-ישראל, בקרב הפיקוד הזוטר ובקרב כלל 

השוטרים. קציני הבטיחות ביחידות יזמו מפגשים עם סגל 

הפיקוד הבכיר ביחידותיהם, יזמו תהליכים לקידום נושאי 

בטיחות ושמירה על ההון האנושי, והרצו בנושאי בטיחות 

הועברו כחמישים  היחידות".  ב"אימון  בפני שוטרים 

בבתי-הספר  בטיחות  סיכוני  ניהול  בנושא  הרצאות 

המשטרתיים, בקורס מתקדם ובקורסים מקצועיים.

מחלקת בטיחות

פרסומי בטיחות
הופצה חוברת מקצועית בנושא ניהול עצמי של בטיחות. 

החוברת נשלחה ישירות לכל מפקד תחנה ומפקד פלוגה 

ולראשי  וכן לכל מפקדי המרחבים, למפקדי המחוזות 

ותקצירי  ולמתנדב  למתגייס  כרזות  הופצו  האגפים. 

תחקירי בטיחות, הופץ שילוט מיוחד לעמדות פריקת 

נשק ליחידות, פורסמו 17 הנחיות בטיחות, 18 הוראות 

בטיחות מיוחדות ונוהל עבודה בנושא עבודה בגובה.

תחרות בטיחות ארצית
בפעם השנייה ברציפות נערכה תחרות בטיחות ארצית,  

בהשתתפות 57 יחידות. מהן נבחרו לאחר תהליך בדיקה 

כלל ארצי יחידות מצטיינות מחוזיות, ונקבעה יחידה זוכה 

ארצית - פלוגה מ' מג"ב איו"ש. השנה זו הייתה הפעם 

הראשונה, שבה השתתפו בתחרות אגפים ומחוזות לצד 

תחנות, פלוגות ומרחבים.

נעליים בטיחותיות לשוטר
מחלקת בטיחות ביצעה בדיקה יסודית לאיתור נעליים, 

שיתנו מענה בטיחותי מירבי לשוטר המבצעי ולשוטרי 

המשרדים, בעקבות ניתוח נתוני פציעות עקב נפילה. 

נבחרו הנעליים  לאחר עבודה המשותפת עם את"ל 

המתאימות. הן זוכות לשבחים בקרב השוטרים.

ביקורים ובקרות
בוצעו 24 ביקורות בטיחות ביחידות, מתוכן עשר ביקורות 

יב"ק. באמצעות הביקורות נחשפו  במסגרת ביקורות 

והוחל  ליקויי בטיחות,  כולל הסמפכ"ל  בפני הפיקוד, 

בתהליך לתיקון מפגעים בטיחותיים ביחידות. בטיחות בעבודה. קולות הירי במטווח )"מראות המשטרה" 224(
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הדרכות והכשרות
לקציני  קורסים  שלושה  קיימה  הבטיחות  מחלקת 

בטיחות, ובהם הוכשרו 85 קצינים המהווים, את שלד 

נערך קורס נאמני בטיחות   ביחידות השטח.  המערך 

בהשתתפות 35 שוטרים.

הרצאות והכשרות נהיגה
הוכשרו כ-1,020 שוטרים בהכשרות נהיגה מעשיות לרכב 

ואופנועים. כל זאת  וכ-516 נוספים ברכיבת קטנועים 

ב-123 הכשרות. כ-1,500 שוטרים, שלא נכללו בהכשרות 

מעשיות, זכו להשתתף בהרצאות נהיגה נכונה.

הרכיבה המתקדמת התבצעה תוך שיתוף פעולה עם 

קיבלה  הרוכבים ממגזר האק"מ  אוכלוסיית  אק"מ. 

הדרכות רבות יותר, וצוידה בציוד מיגון רכיבה אישי.

כינוסים וימי עיון
נערכו כינוסים וימי עיון רבים ע"י מחלקת הבטיחות וביוזמת 

קציני הבטיחות ביחידות, ובהם שולבו מרצים חיצוניים , 

מומחים בבטיחות, אשר העשירו את השומעים בידע רב, 

המועיל לבטיחות בשגרת העבודה ובחיי היומיום. 

שיפורי בטיחות ביחידות
כל תקציב הבטיחות, שנועד לשיפור מפגעים ולאמצעי 

בטיחות ליחידות, הועבר במלואו ליחידות על-פי סקרי 

סיכונים וניהול סיכונים לפי סדר עדיפות, בחלוקה הוגנת 

וליחידות. בין שיפורי הבטיחות - סילוק גגות  למחוזות 

אסבסט, התקנת שילוט בטיחות ותליית כרזות )פריקת 

בחניונים,  בטיחות  פתרונות  לרכב(,  נשק, מדבקה 

אמצעים לעבודה בגובה.

שילוב הבטיחות בעמ"ט
לקראת מבצעים

ז.ה.ב לניהול סיכונים,  בשלהי שנת 2008 הופעל מודל 

שהותאם לצרכי פעילות משטרת-ישראל, ברוב הפקודות 

המבצעיות. המודל נקלט ככלי עזר בעל תרומה חיונית 

בשלב עבודת המטה. מח' הבטיחות השתלבה בשמונה 

תרגילים ברמה הארצית, באירועי חגים ובתרגילים ברמה 

המחוזית.

בדיקות מקצועיות -
קרינה בלתי מייננת ורעש

נוכח  ורעש,  במהלך השנה בוצעו 25 בדיקות קרינה 

התגברות מודעות שוטרים ומפקדים למגבלות הקרינה 

הבלתי מייננת ולנזקי רעש. 

הפקת לקחים
דו"חות  כל  לעיונה את  מחלקת הבטיחות מקבלת 

הפציעה המוגשים ע"י שוטרי משטרת-ישראל, מרכזת 

את כל נתוני הפציעות וימי היעדרות בתפקיד, מבצעת 

מעקב וניתוח סטטיסטי של פציעות, תחקירי בטיחות 

ומפיצה  לקויים, שנמצאו בביקורות השונות,  ותיקון 

את הממצאים לשם  למידה ארגונית ואישית, לשיפור 

המערכתיים  הלקחים  ולהפקת  מבצעי/בטיחותי 

והאישיים. 

תוצאות
3% במספר  ירידה של  נרשמה:   2008 בתום שנת 

תאונות-דרכים ברכב משטרתי, ירידה של 8% במספר 

ירידה של כ-4%  נרשמה  כן,  דו"חות הפציעה. כמו 

במספר ימי מחלה בעקבות תאונות.
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מחוז צפון הינו מחוז הטרוגני בכל תחומי עבודת המשטרה, החל 

ממאפייני פשיעה אורבנית ופשיעה של המגזר הכפרי, עבור 

דרך אוכלוסיית עולים גדולה ומגזר ערבי מהגדולים במדינה, 

ועד גבולות מדיניים, שלאורכם מתבצעות הברחות סמים.

מחוז צפון
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 
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חקירות ומודיעין

משפחות פשע 
משפחת איסקוב

גביית חובות,  ארגון איסקוב פעיל בתחום ההימורים, 

אלימות והלבנת הון. ראשי הארגון, האחים שומי ושלום 

איסקוב, משמשים כבוררים בעולם התחתון. כאמצעי 

להשגת מטרותיו, הארגון פועל באלימות, מפעיל לחצים 

מחוז צפון

ואיומים ואף מבצע תקיפות חמורות ומעשי רצח. בבעלות 

ראשי הארגון עסקים חוקיים, והם מנסים להשתלט על 

עסקים חוקיים נוספים, כדי שישמשו את הארגון להלבנת 

כנגד שישה מבני-המשפחה מתנהלים הליכים  הון. 

משפטיים. חלקם נתונים במעצר בית.

ארגון אבו כלייב

למשפחת אבו כלייב תשתית כלכלית איתנה, ורמת חייה 

על המשמר בצפון. מבצע "כאור היום"
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גבוהה. לבכיריה עסקים ונכסים לגיטימיים רווחיים ביותר. 

עיקר פעילותם במרחב חוף בתחום הסמים והאמל"ח. 

בין  הון, המהווים ממשק  מנגנוני הלבנת  למשפחה 

התחום הפלילי לזה ה"חוקי". מעבר לפעילות משטרה 

בוצעו פעילויות משותפות עם המפקדה  קלאסיות, 

המשימתית, עם עיריית חיפה ועם היחידה הכלכלית, 

לשם טיפול ממוקד במשפחה. כנגד ארבע-עשר מבני- 

המשפחה מתנהלים הליכים משפטיים. חלקם נתונים 

במעצר בית.

משפחת אגבריה חרירי 

חרירי מוכרים בתחום אמצעי  בני משפחת אגבריה 

לחימה, סמים, סחיטת דמי חסות, בוררות והשתלטות 

על עסקים. במהלך מבצע "חשבון פתוח" ביוני 2008 

כנגד המשפחה, נעצרו שנים-עשר איש, ביניהם נאסרו 

חרירי, ראש המשפחה ושישה "חיילים" מטעמו. כנגדם 

ובקשה למעצר עד תום הליכים.  הוגשו כתבי אישום 

נסיון  בסך הכול נפתחו שלושה-עשר תיקי פ"א בגין 

נפיץ  לרצח, חבלה בנסיבות מחמירות, היזק בחומר 

והחזקה ונשיאת אמל"ח. בנוסף נפתחו שלושה תיקים 

בגין סחיטה באיומים, סחר בסמים והדחת קטין לסמים, 

ושלושה תיקים בגין הלבנת הון.

פרשיות נבחרות

פרשיית "לאור היום"
לגבי תלמידים,  נוער חשיפה  רכז  בעקבות מידע של 

המשתמשים בסמים וסוחרים בסמים בתוך בית-הספר 

"חוגים", נפתחה חקירה, שהסתעפה לסחר בסמים 

בבית-הספר "ריאלי" בית בירם ע"י קטינה המשמשת 

כבלדרית. 

נחקרו כמאה קטינים ונעצרו עד תום ההליכים שלושה 

סוחרי סמים בגירים. 

פרשיית "כיבוי נרות"
בתאריך 10.10.08 בבדיקה של מכס חיפה עפ"י צי"ח 

הערכה ימ"ר חוף, אותרה חבילה, ובה פריטים עשויים 

נרות. בחללם הוטמן קוקאין  פלסטיק, חלולים, דמויי 

ביבוא  טהור במשקל מוערך של שבעה ק"ג. החשוד 

החבילה ארצה מפנמה הוא תושב קרית אתא בשם דוד 

סל. בתאריך 17.11.08, במבצע משולב של המכס ושל 

ימ"ר חוף הוא נעצר עד תום ההליכים, בעת שדרש את 

החבילה בדואר בשקמונה בחיפה.

פרשיית "המפץ הגדול"
במהלך המחצית השנייה של שנת 2008 החלה פעילות 

הערכה ומחקר בימ"ר חוף בנוגע למעורבותו של משה 

לישראל.  בייבוא סמים  אלגרבלי, המכונה "השופט", 

מהחקירה עלה, כי שיטת הפעולה של הרשת הייתה 

באמצעות הברחת מכולות דרך הים, והסלקת הסמים 

בתוך מכונות תעשייתיות. האוניות נעו ליעדים באירופה 

טון  כ-1.5  נתפסו  ובמזרח התיכון. במהלך החקירה 

קוקאין, בשויי שני מיליארד שקל. ב-19.11.08 נעצרו 

יצוא סמים. משה אלגרבלי  בפרו ארבעה חשודים בגין 

עדיין מוכרז כעבריין נמלט. 

פעילות כנגד הברחות סמים
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הונאה
בחיפה   2007 עוקץ שפעל במהלך   -  G8 פרשיית 

ובצפון הארץ, במהלכו ביצעה חברת G8 הזמנת סחורות 

מגוונות במילוני שקלים, במסווה של חברה לאחזקת 

מבנים. מאחורי ביצוע העוקץ עמד ויקטור פלד בשיתוף 

אחרים. כנגד החשודים נפתחו 32 תיקים.

ראובן שדה - סגן ראש עיריית צפת - חקירת מקרה 

מעיריית  אחת  תמונה  וגניבת  התפרצות  של  בודד 

צפת, הובילה לחקירה מסועפת כנגד ראובן שדה, סגן 

יקרות  רבות  בגניבת תמונות  ראש העירייה, החשוד 

ערך מעיריית צפת וממוזיאון גליצנשטיין בצפת. חלק 

מהתמונות אותרו במהלך החקירה. בסיומה של החקירה 

הוגשו כתבי אישום, והחשוד נשלח למעצר בית עד תום 

ההליכים. 

מבצעים
"כאור היום" - היערכות למניעת הפס"ד במהלך מבצע 

ביום הכיפורים,  הפרות סדר בעכו  יצוקה",  "עופרת 

מהומות במגזר הערבי. מבצע "כאור היום"
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מבצע החזרת החיילים החטופים, יום האדמה, ההילולה 

ארועי מנצורה )הפרות סדר בשל הנחת קו  במירון, 

צינור גז טבעי באזור צומת התשבי(, "נרקיס" - בחירות 

למועצות האזוריות, פריימריס של המפלגות הגדולות, 

"צעד מדוד" - ארועי אוקטובר, "שמיים בהירים" - 

ביקור נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש, ווליום כינרת, פסטיבלים 

ואירועי חוצות בקיץ.

חירום
מוכנות לטיפול בהפרות סדר )"מציאות או דמיון",  	•

"ימים סוערים"(.

מוכנות לרעידת אדמה.  	•
מוכנות למלחמה כוללת )"נקודת מפנה"(. 	•

חיזוק קו קדמי - עיבוי מערך הסיור בתחנות מתוך  	•
אנשי המטה.

הקמת יס"מ מילואים - גיבוש יוצאי יחידות יס"מ  	•
כמערך גיבוי.

ריבוי מאוימים וטיפול בהם. 	•

תנועה
במהלך שנת 2008 אירעו 4,324 תאונות-דרכים, ובהן 

143 הרוגים ו-10,804 פצועים.

נרשמו 160,454 דו"חות כנגד נהגים עבריינים, מתוכם 

115,393 דו"חות על עבירות, הנמצאות במתאם גבוה 

לתאונות-דרכים. התבצעו 61,449 בדיקות שכרות .

קהילה ומשא"ז
וחוזקו אלו  במהלך השנה שונתה פריסת המש"קים, 

שבמגזר הכפרי. 

נרשמו 35,564 פניות ציבור לסיוע המש"קים.

במסגרת המשא"ז היו פעילים במהלך השנה 7,218 

מתנדבי אבטחה , 3,916 מתנדבים ביחידות המיוחדות, 

ו- 983 מתנדבים לסיוע ליחידות המיוחדות.

היחידות  עלייה במספרם של מתנדבי  ניכרת מגמת 

המיוחדות ע"ח מתנדבי האבטחה .

יחידות חדשות שהוקמו במהלך השנה 

יחידות ייעודיות ללוחמה בפשיעה - צוות פשיעה הדר  	•
)חיפה(, נועם )זכרון יעקב(.

סיירת חשמל - עובדי חברת החשמל פועלים לצמצום  	•
גרימות הנזק לתשתיות - אק"מ חוף.

יחידת איכות הסביבה - בתחנת טבריה, כלי-הרכב  	•
נתרם ע"י המשרד להגנת הסביבה.

יחידות יח"מ סיוע חדשות - יח' פרשים, יח' אופניים,  	•
יח' ג'יפים .

משמרי שכונה - בשלושת המרחבים. 	•
סיירות הורים - במסגרת מיזם "עיר ללא אלימות". 	•
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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 1,650,000 

תושבים, 230 יישובים ו- 45 רשויות. במחוז שלושה מרחבים 

)מרחב שרון, מרחב שפלה, מרחב נתב"ג( ויחידות מחוזיות.

מחוז מרכז
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 
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במהלך שנת 2008 המשיך המחוז לפעול להעצמת 

התחנות, תוך הכוונת כלל היחידות והמטות ללחימה 

ותהליכים  יעדי המחוז כלל שינויים  בפשיעה. מימוש 

מבניים, תוספת משאבים ואמצעים, שיפור שירות החוץ 

וטיפוח המשאב האנושי.

שיפור שירות הפנים 
המשך פעילות צוותי היגוי בראשות מפקדים בכל  	•

הרמות.

שדרוג אתר האינטרנט המחוזי. 	•
הפעלת תיבת ממ"ז-נט. 	•

הפצת עיתון חודשי. 	•
התקנת מידעונים במרבית חדרי האוכל במחוז. 	•

עריכת ימי מטה לשוטרי השטח. 	•
הפצת מסרונים לשוטרים בימי ההולדת. 	•

שמירה על הכשירות המבצעית
אימוני מפקדות משימתיות, מוכנות למלחמה. 

מצוינות
המשך מפעל המצוינות המחוזי, תוך שדרוג פרק היוזמה 

והיצירה בתחנות.

שינויים ארגוניים
יישום העמ"ט שהחל  - המשך  ימ"ר  רה-ארגון  	•
בשנת 2007 ,תוך ליווי התהליך וביצוע סטאטוסים 

חודשיים בראשות ממ"ז.

רה-ארגון אק"מ - פעילויות לייעול האפקטיביות,  	•
ובהן תחרות בחירת מש"ק מצטיין.

מחוז מרכז

ייעול הפעילות בגזרה הכפרית - עמ"ט שבחן  	•
הקמת נקודות/ תחנות בגזרה החקלאית של תחנת 

נתניה ושל תחנת רחובות.

נפרד  בלתי  כחלק   - התפר  מחסומי  איוש  	•
הרכב,  גניבות  על  ובדגש  בפשיעה,  מהלחימה 

מאוישים המחסומים בקו התפר לכיוון מזרח עשרים 

וארבע שעות ביממה בשוטרי המחוז ובלוחמי מג"ב. 

האחריות המשימתית היא של חטמ"ר מג"ב מרכז.

הוכנסו טכנולוגיות וזיווד מבצעי ולוגיסטי למחסומים, 

.L.P.R ובהם מכולות, מחסומים ומערכת

חקירות
בשנת 2008 נפתחו 88,928 תיקים, המהווים 22%  	•
מסך הפשיעה ברמה הארצית. נרשמה ירידה של 7.3% 

במספר התיקים הפליליים לעומת שנת 2007.

55% מנפח הפשיעה המחוזי הינו בעבירות הרכוש,  	•
לעומת 59% בשנה הקודמת.

נרשמה ירידה של 15.5% בעבירות הרכוש. 	•
תחנות נתניה, ראשל"צ, פתח-תקווה, כפר-סבא  	•

ורחובות מהוות 74% מהפשיעה המחוזית.

אחוז הגילויים בעבירות הרכוש נמוך ביחס לאחוז זה  	•
ברמה הארצית )8.5%(.

נרשמה עלייה בחשיפת עבירות הסמים, תוך מתן  	•
דגש לתיקי סחר בסמים )+61%(.

הוגשו 3,872 בקשות מעצר עד תום הליכים, המהוות  	•
26% מסך בקשות אלה ברמה הארצית.

נרשמה עלייה במספר תיקי שוד, בעיקר על שוד  	•
בנסיבות חמורות.
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מחוז  מרכז � מחוז  מרכז � מחוז  מרכז � 
מחוז  מרכז � מחוז  מרכז � מחוז מרכז �

ר  פ ס מ ב ה  י י ל ע ה  מ ש ר נ 	•
התיקים בתחום החשיפה- קניין 

רוחני, החזקות סכין והימורים.

י  ק י ת ב ה  י י ל ע ה  מ ש ר נ 	•
עבירות אמל"ח ובייצור מטענים 

הפעילות  מרכז  מאולתרים. 

במגזר הערבי.

מבצעים
עמ"טים והיערכויות 

שגרתיות
כמידי שנה נערך המחוז לאירועים 

שונים, ביניהם מגה"ץ 32, חגי ישראל ימי זיכרון, רמאדן, 

עונת  "צעד מדוד", פתיחת שנת הלימודים, פתיחת 

הכדורגל.

עמ"טים והיערכויות ייחודיות 
ייחודיים  שנת עבודה 2008 התאפיינה בריבוי עמ"טים 

וחלקם  ברמה הארצית  כתוצאה מתהליכים  חלקם 

ביניהם "שמיים בהירים  מתהליכים ברמה המחוזית, 

1", תרגיל "נקודת מפנה 2", תרגיל "לרקוד עם זאבים", 

"ימים סוערים", "נרקיס 2008",   ,"2 "שמיים בהירים 

נשיא  ביקור  נשיא צרפת,  ביקור  בית המריבה,  פינוי 

ארה"ב, ביקור קאנצלרית גרמניה, "בית בכפר 2", מבצע 

חיפושים "שם הוורד", הפעלת הפקודה "כאור היום", 

תחילת עמ"ט "מועד 2009".

תרגילים נוספים 
מנהרת הרכבת "אור 1", הקפצת חפ"ק מחוזי, תרגיל 

משל"טים ארצי, תרגיל פקע"ר נפת שרון, תרגיל "סורג", 

תרגיל מירסים מחוזי, תרגיל "אבני אש 11", מש"מ אג"מ 

מחוזי "שמיים בהירים 7", מש"מ אג"מ ארצי "שמיים 

בהירים 7", תרגיל פח"ע ארצי-"פגיון".

אירועים בולטים
"עופרת  בגדרה במהלך מבצע  גראד  טילי  נפילות 

יצוקה".

אק"מ
רה-ארגון אק"מ - יישום התכנית על כלל תחנות  	•

המחוז, תוך אפיון צרכים והתאמת המש"קים.

לצרכי  בכל מש"ק בהתאם  יחידות  הקמת  	•
השטח - יחידת מוסדות חינוך / תחבורה ציבורית, 

תנועה, ואנדליזם, מקומות קדושים ויחידת אבטחה 

בתנועה.

מודל "עיר ללא אלימות" - פעילות בערים רמלה,  	•
לוד ונתניה.

"אור ירוק" - פיקוח ובקרה על הפעלת הניידות  	•
עפ"י ההנחיות )שעות ותפוקות(.

מציל"ה - המשך שיתוף הפעולה, עריכת ימי עיון  	•
וכינוסים מקצועיים.

לצמצום  ייחודי  פרויקט  ביצוע   - ערבי  מגזר  	•
האלימות בבתי-הספר.

מבצע "שם הוורד". רוז פיזאם בת החמש. שנרצחה על-ידי סבה
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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. מחוז 

תל-אביב הינו בעל השטח הקטן ביותר וצפיפות האוכלוסין 

הגבוהה ביותר מבין מחוזות משטרת-ישראל. בשטחיו מתרכזים 

משרדי הממשלה, שגרירויות, מרכזי תקשורת, מרכזים פיננסים 

ועסקיים ומרכזי ספורט ובילוי.

מחוז תל-אביב
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 

מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב מחוז 
מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב מחוז 
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מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב 
� מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-

מחוז תל-אביב 

מאפייני פשיעה עיקריים
מעצם היות המחוז מטרופולין, הפועל סביב השעון, 

מגיעים אליו בנוסף לעבריינים המקומיים גם עבריינים 

רבים, שאינם תושבי המחוז )פשיעה אנונימית(. בנוסף 

לשמירה על הביטחון השוטף ועל הסדר הציבורי ואכיפת 

ומניעתה,  ולחימה בפשיעה החמורה  חוקי התנועה 

אלה  ובכלל  מגוונים,  בסוגי פשיעה  מאופיין המחוז 

הונאות ועבירות "הצווארון הלבן", פשיעת רחוב )אלימות, 

אלכוהול וסמים, מכוני עיסוי והימורים, סחיטות ואיומים, 

חטיפות תיקים וגניבות(, גניבות רכב והתפרצויות לדירות 

ועבירות הפוגעות באיכות חיי התושבים )רעש, זיהום, 

מחוז תל-אביב
רוכלות, קבצנות, הפרעות מנוחה, שכרות(.

נתוני פשיעה
במהלך שנת 2008 נרשמה ירידה בעבירות אמל"ח  	•

במחוז.

פוענחו פענוח מלא 13 אירועי רצח )מתוך 22(. 	•
חלה עלייה קלה באחוז הגילויים. 	•

נרשמה ירידה בסך כל המעצרים. 	•
הופעלו 7 תכניות סוכנים. 	•

חלה עלייה בתפוקות מודיעין )בפיצוח יעדים ובאיכות  	•
האיסוף(.

עוברים דירה. נפרדים מהמשכן הישן של מרחב ירקון
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מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-
אביב � מחוז תל-אביב � מחוז תל-אביב �

נרשמה עלייה במספר הבקשות למעצר עד תום  	•
הליכים.

חלה עלייה משמעותית בהגשת כתבי אישום. 	•

טירור 
שנת 2008 מצטרפת לקודמתה - ללא פיגוע המוני  	•

בתחומי המחוז.

נעצרו 21 סייענים פח"ע. 	•
אירעו 2 אירועי "קוד פגיון". 	•

19.13.08 סוכל פיגוע הרעלה במסעדת  בתאריך  	•
אקספרס ברמת גן. נעצרו שני החשודים.

תנועה
נרשמה עלייה בסך תאונות- הדרכים. נרשמה ירידה  	•

בסה"כ נפגעים.

בוצעה עבודת מטה להקמת יחידה הרכבת הקלה. 	•
נערכו עבודות תשתית נרחבות וכן רקל"ה. 	•

נפתחו ברחבי המחוז צירי תנועה חדשים. 	•

סדר ציבורי
מיני מרתון ת"א, "טעם העיר", זוכרים יחד 13", פסטיבל 

בת- ים", מופע פול מקרטני, "מרוסיה באהבה", אירועי 

"עדלאידע", מופעי קיץ, "נרקיס 2008", עצרת לשחרור 

גלעד שליט.

חיזוק השטח
קו קדמי - שוטרים ממטה המחוז תגברו את יחידות  	•

השטח של המחוז.

רוח גבית - חיזוק הקו הקדמי. 	•
"עושים מנהיגות" - מעורבות השוטרים והקצינים  	•

בעשייה.

הטיפול ב"פרט" - מענה איכותי וטיפול בפרט. 	•
מנהלת גיוסים. 	•

שיטור ימי בחופי תל-אביב

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



מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז 
ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים �



ובה  השלטון  מוסדות  נמצאים  בירה,  כעיר  בירושלים, 

מקומות הקדושים לכל הדתות. לפיכך, מהווה העיר מוקד 

למחאות ולהתכנסויות, שלעתים מתפתחות להפרות סדר.

נותנים מענה לפשיעה,  ותחנותיו  ירושלים, מרחביו  מחוז 

לבעיות סדר ציבורי ולפעילות חבלנית עוינת ברחבי המחוז, 

מחזקים את הקהילה, ועושים לשיפור השירות לתושבי ירושלים 

וסביבתה ולמבקריה.

מחוז ירושלים
משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 

מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז 
� מחוז  ירושלים  � מחוז  ירושלים  � מחוז  ירושלים  � מחוז  ירושלים  מחוז 
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מחוז ירושלים

מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז 
ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז ירושלים �מחוז ירושלים 

פח"ע
בשנת 2008 חלה עלייה מסוימת במספר פיגועי  	•
ירושלים.  הטירור, שאת רובם ביצעו תושבי מזרח 

פיגועים אלה התאפיינו בפגיעה בכוחות הביטחון 

ע"י מפגע בודד, שלא היה שייך לארגון טירור מסוים. 

לחלק מהמפגעים היה עבר פלילי.

בשנת 2008 נרשמה עלייה במספר הנפגעים ) 14  	•
מהם נהרגו(.

ימ"ר
פיגועים על רקע פלילי

מטען חבלה ממולכד ברכב בבית- שמש. 	•

מחוז ירושלים
מטען חבלה ממולכד בביתו של פרופ' שטרנהל. 	•

מוכר  עבריין  של  ברכב  ממולכד  חבלה  מטען  	•
בירושלים.

פרשיות נבחרות
פענוח שוד השעונים במוזיאון האסלם )השוד בוצע  	•

בשנת 1983(.

פענוח שמונה מקרי רצח בירושלים. 	•

סמים
עלייה של 44% בפתיחת תיקי פ.א בגין עבירת סחר  	•

בסמים.

פיצוציות - בשנת 2008 בוצעה פעילות נרחבת כנגד  	•

ירושלים. מוקד למחאות ולהפרות סדר
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מחוז ירושלים � מחוז ירושלים � מחוז 
ירושלים � מחוז ירושלים    מחוז ירושלים 

פיצוציות, העוסקות בממכר סמים. בפעילות שולבו 

רשות המיסים, משרד הבריאות וגורמי עיריה, ונתפסו 

אלפי כדורים וסמים מסוגים שונים. בעקבות פעילות 

זו הוצאו צווי סגירה לפיצוציות, והוגשו כתבי אישום 

כנגד בעליהן. 

פשיעה לאומנית
נסגרו שלושה מוסדות, ששימשו את החמאס ואת  	•

הרשות הפלסטינית.

הרשות  בחסות  כינוסים  שישה-עשר  סוכלו  	•
הפלסטינית בירושלים.

מבצעים
שנת 2008 התאפיינה באירועי סדר ציבורי גדולים. 

9-11/1/08 - ביקור נשיא ארה"ב בישראל. 	•
12-16/5/08 - ועידת הנשיאים. 	•

12-16/5/08 - ביקור נשיא ארה"ב. 	•
נערכו 148 ביקורים אישיים, ביניהם של מזכירת  	•

המדינה של ארה"ב ושל נשיא צרפת.

מצעד הגאווה. 	•
"מעיין מתגבר" בעיר העתיקה. 	•

הפגנות - 956 במספרן. 	•
אירוע הפס"ד. 	•

"כאור היום" - היערכות בעקבות פעילות צה"ל  	•
בעזה.

אירועי שישים שנה למדינת-ישראל. 	•
חגיגות ארבעים שנה לירושלים. 	•

טקסים ממלכתיים. 	•

חקירות ומודיעין
נרשמה ירידה של 10.3% בסך הפשיעה בירושלים. 	•

נרשמה ירידה של 13.1% בעבירות הרכוש. 	•

נרשמה ירידה בעבירות אלימות, שוד ואלימות נוער. 	•
פוענחו כל תיקי הרצח שנפתחו במהלך השנה.  	•

תנועה
ירידה במספר תאונות-  2008 נרשמה  במהלך שנת 

הדרכים בתחום מחוז ירושלים בשטח העירוני ובשטח 

הבינעירוני. עם זאת, נרשמה עלייה של הרוג אחד לעומת 

שנת 2007.

אכיפה מוגברת
בגין עבירות חמורות,  דו"חות  נרשמה עלייה ברישום 

בריונות  ועבירות  לתאונות-דרכים  הגורמות  עבירות 

בכביש, בהתאם למדיניות ראש אגף תנועה.

מוכנות לחירום
ירושלים ערוך  כי מחוז  לומר,  ניתן   2008 בתום שנת 

להתמודדות מקצועית עם מצבי חירום ועם אירועי אסון 

המוני, בשיתוף גורמי ההצלחה והחירום ועם הרשויות 

המקומיות.

"מעורב ירושלמי"
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עם  היחסים  לחידוש  רבות  2008 פעל מחוז ש"י  בשנת 

המנהיגות הרוחנית של ההתיישבות היהודית ועם זו הציבורית. 

האדמה  לרעידת  טירור,  לפעולות  המחוז  נערך  בנוסף, 

דאג  ועם פשיעה. המחוז  ולהתמודדות עם הפרות סדר 

לחיזוק מערכות היחסים עם צה"ל, עם המינהל האזרחי 

יחסי  ונמשכו  וכן עם רשויות אכיפה שונות,  ועם השב"כ 

העבודה עם המשטרה הפלסטינית באמצעות הממת"ש.

משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 

מחוז שומרון ויהודה � ש"י

מחוז שומרון ויהודה ש"י � מחוז שומרון ויהודה ש"י � מחוז שומרון 
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תחום הפח"ע
בשל ההתראות לביצוע פיגועי טירור והכוונות להברחת 

בוצעה פעילות בט"ש  ולפגיעה במעברים,  מפגעים 

ובצירים המובילים  בריכוזי קהל  בישובים,  מוגברת 

לתגבור מערכי המחסומים,  דגש  ניתן  לקו התפר. 

ומסיעי  זהות  נושאי תעודות  הבידוק של  ולהגברת 

שב"ח. הוגברו הסיורים והפיקוח בצירים, בתחנות הסעה 

ובטרמפיאדות.

תחום הסדר הציבורי

יידוי  "תג מחיר" - מחנה הימין - חסימת צמתים, 

כוחות  ושל  כלי-רכב של פלסטינאים  לעבר  אבנים 

הביטחון, הפרות סדר כלפי מקומיים, פגיעה בקודשי 

דת ופעילות מול כוחות הביטחון.

פינוי מאחזים - בחברון - חוות פדרמן, הבית החום, 

- מאחז הרחיבי, שבות עמי, מצפה עמי.  בשומרון 

בבנימין - יד יאיר, רמת מגרון. הפינויים לווו בהפרות סדר 

כלפי כוחות הביטחון. בחלק מהמאחזים היו ניסיונות 

לתפיסתם מחדש. הפעילים פונו ע"י כוחות הביטחון 

והמבנים נהרסו. ניסיונות רבים לעלייה לחומש ולהקמת 

מבנים סוכלו ע"י כוחות הביטחון.

התחום הפלילי
אכיפת עבירות הרכב והרכוש בדגש על פעילות בשטחי 

A ו-B, בשיתוף צה"ל לאיתור כלי רכב גנובים, ושילוב 

פעילות חכמה ופעילות גלויה למעצר גנבי רכב בצירים 

הראשיים )מבצע "כונס נכסים"(.

מבצעים מיוחדים
כביש 443 -היערכות המחוז / תחנת בנימין בעקבות  	•

יידוי אבנים ובקת"בים.

מבצע "שלושת המעגלים" - במהלך חודש מרץ  	•
התקיים מבצע אכיפה נגד כניסת חומרים מסוכנים 

.A לשטחי

"מגהץ 32" - היערכות מחוז ש"י ליום האדמה. 	•
אוגוסט  חודש  - במהלך  "זהות אחרת"  מבצע  	•
וכנגד מחזיקי  התקיים מבצע כנגד מסיעי שב"ח 

1,220 שוטרים,  מזויף. במבצע השתתפו  תיעוד 

ו- 126 עצורים החשודים  נעצרו 57 מסיעי שב"ח 

בזיוף מסמכים.

סיור "ארגון שוברי שתיקה" - היערכות המחוז /  	•
מרחב חברון ל – 12 סיורים במהלך השנה. סה"כ 3 

מעוקבים.

מבצע "שמיים בהירים 1-2" - היערכות המחוז  	•
בחודשים ינואר ומאי לביקור נשיא ארה"ב בארץ. 

המחוז  היערכות   - מעוננים"  "שמים  מבצע  	•
למניעת עליית מתיישבים למאחזים עקב ביקור נשיא 

ארה"ב.

- מבצע אכיפת החוק  מבצע "תחילת קציר"  	•
האוסר על תיקון כלי-רכב בשטחים. במהלכו נתפסו 

ו-5 כלי-רכב מזויפים. בנוסף  גנובים  45 כלי-רכב 

נתפסו 107 כלי-רכב במוסכים. נעצרו 12 חשודים 

ועוכבו ארבעה חשודים.

מסיק זיתים - במהלך השנה נרשמו 41 אירועים  	•
לעומת 19 בשנת 2007. נפתחו 30 תיקי חקירה.

בחירות - במהלך השנה התקיימו בחירות פנימיות  	•

מחוז ש"י � שומרון ויהודה
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אדומים,  ומעלה  אריאל  בערים  למפלגת קדימה 

בעיר מעלה  העבודה  למפלגת  פנימיות  בחירות 

אדומים, בחירות פנימיות למפלגת הליכוד בישובים 

אפרתה, אריאל, מעלה אדומים, קריית ארבע, שער 

בנימין. נרקיס 2008 - בחירות פנימיות ברחבי המחוז 

ב - 11 רשויות מקומיות.

מבצע "עוף החול" - היערכות מחוז ש"י /מרחב  	•
שומרון לחיפוש אמל"ח, לביצוע הריסת 3 מבנים, 

373 שוטרים,  יבילים. במבצע השתתפו   3 ופינוי 

ובמהלכו נפצעו 24 שוטרים.

פינוי "הבית החום" - על-פי החלטת בג"ץ נערך  	•
ולסגירתו. במקביל  מחוז ש"י לפינוי "הבית החום" 

הגזרות. במהלך  בכל  ל"תג מחיר"  נערך המחוז 

המבצע נפתחו 55 תיקים.

ימ"ר - פרשיות מרכזיות
תשאול - סוכן רדום" - רצח במשפחה ,"יש דין" -  	•
רצח בגין חוב כספי, "חצוצרה בוואדי" - ירי ופציעת 

מקומיים, "קורח ועדתו" - סחר באמל"ח.

נוער חשיפה - "שעה אחת קודם" - פרשיית סמים  	•

בדריכות מתמדת
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במעלה אדומים, "דרך המשי" - חקירת נערים בחשד 

לפריצה וגניבה של אמל"ח וציוד צבאי מחמ"ל צבאי 

באיתמר. "כדור שלג" - פרשיית סמים בקרית ארבע, 

"לבי במערב" - פרשיית סמים ביישוב בית אריה, 

"רומן רוסי" - פרשיית סמים באריאל, "עמק דותן" 

- פרשיית סמים באורנית .

מודיעין בילוש - "חומרים מלוחים" - סחר בסמים,  	•
"בין הבתרים"- הפרת סדר סמוך לחוות גלעד,"אוהל 

סיסרא" - הפעלת סוכנת נגד סוחרי סמים, "שושנת 

יריחו" - סחר בסמים.

תנועה
2008 התאפיינה בהיערכויות מבצעיות ברמה  שנת 

ובעלייה משמעותית בנפחי התנועה ככל  המחוזית, 

ניידות את"ן  פריסת  הרגיעה הביטחונית.  שנמשכה 

בוצעה בהתאמה לאירועים השונים , למוקדי תאונות- 

דרכים ולצורכי השטח.

ירידה  מניתוח תאונות-הדרכים בשנת 2008 נרשמה 

של 36.4% במספר ההרוגים )21 הרוגים לעומת 33 

בשנת 2007(.

מכוונת  איכותית,  פעילות  בוצעה  האכיפה  בתחום 

שוטרי המת"ק. רווח ישיר
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וממוקדת, שבאה לידי ביטוי בהתמקדות בקטעי כביש 

מרובי תאונות, ובאכיפת עבירות תוך כדי נהיגה, הגורמות 

לתאונות-דרכים. ניתן דגש לנושא השבתות כלי-רכב 

מעורבים  שהיו  כלי-רכב,  של  מנהלתיות  ופסילות 

בעבירות תנועה חמורות. במהלך השנה הושבתו 148 

כלי-רכב, ונפסלו רשיונותיהם של 2,272 נהגים.

בשנת 2008 הוגבר באופן משמעותי שיתוף הפעולה 

ובוצעו עשרות  עם המשטרה הצבאית/ פיקוד מרכז, 

מבצעי תנועה, כולל מבצעי אכיפה בשילוב מסוק )דגש 

על ציר 4337(. 

ממת"ש

עיקרי הפעילות
טופלו   - מניעה משטרתית  להסרת  בקשות  	•
 15,140 18,658 בקשות להסרת מניעה לעומת 

בקשות בתקופה המקבילה בשנת 2007.

טיפול בדו"חות/קנסות - שוטרי הממת"ש טיפלו  	•
ב-8,095 דו"חות / קנסות, שהניבו סך 3,674,035 

שקל.

- בשנת  זימון לחקירה\בתי-משפט בישראל  	•
2008 זומנו 2,665 תושבים לחקירה ולבתי- משפט 

1,671 תושבים שזומנו לחקירה  בישראל לעומת 

ולבתי-משפט במהלך שנת 2007. הפניות נעשות 

ישירות  או  הפלסטינית  המשטרה  באמצעות 

לתושבים. 

גביית תלונות ועדויות - שוטרי הממת"ש מהווים  	•
יחידות קצה של תחנת המשטרה האזורית. השוטר 

)בדומה  נותן מענה ראשוני לכל טיפול משטרתי 

למש"ק(. בסה”כ טופל 607 תלונות ועדויות, לעומת 

578 תלונות ועדויות שנגבו בשנת 2007 .

סיוע ליחידות אחרות - ניתן סיוע איכותי ליחידות  	•
משטרת- ישראל, לצה"ל ולשב"כ וכן לחקירות מח"ש 

ומצ"ח וכן ניתן סיוע באיתור תושבים פלסטינים.
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מחוז דרום � מחוז דרום � מחוז דרום � מחוז דרום � מחוז דרום � מחוז 
מחוז דרום � מחוז דרום � מחוז דרום � מחוז דרום � מחוז דרום � מחוז דרום 
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מחוז דרום הוא הגדול בשטחו מבין מחוזות המשטרה. הוא 

משתרע על-פני שטח של 14,000 קמ"ר, מקו אשדוד - קריית 

מלאכי בצפון ועד אילת שבדרום. בשטחו הגיאוגרפי העצום 

קיימים 1,500 ק"מ כביש בינעירוני סלול. קו התפר עם הרשות 

הפלסטינית משתרע על פני 74 ק"מ. קו הגבול עם ירדן משתרע 

על-פני 250 ק"מ ועם מצרים - על-פני 190 ק"מ. גבולות אלה 

מהווים אזור מעבר לפעילות פלילית ולפעילות בטחונית כאחד, 

כשנתיבי הטירור מתלכדים עם נתיבי הפשיעה. האוכלוסייה 

ביישובים מגוונים, החל מריכוזים  בתחומי המחוז מתגוררת 

עירוניים גדולים )באר- שבע, אשדוד, אשקלון, רהט(, דרך ערי 

פיתוח ועד הפזורה הבדואית בשטח.
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ביטחון
שנת 2008 התאפיינה בהמשך ההתמודדות הבטחונית 

עם ממשל החמאס ברצועת עזה, שהסתיימה במלחמה 

בעזה. במשך כל השנה נמשכה ההתמודדות עם תופעת 

ירי הרקטות ופצצות המרגמה אל עבר ישובי הדרום, כולל 

בתקופת ה"רגיעה" מאז 19 ביוני 2008. ב-24 בדצמבר 

2008 ירו ארגוני הטירור, ובראשם חמאס, למעלה משישים 

ופצצות מרגמה על ערי הדרום,  רקטות גראד, קסאם 

יצוקה" על-ידי צה"ל  "עופרת  והביאו לפתיחת מבצע 

ב-27 בחודש. מאבק זה, שפגע לראשונה בכל הערים 

הגדולות במחוז, הביא לשיאה את פעילות השוטרים 

בתחום הבטחוני. בנוסף לאילוצים שכפתה המציאות, 

תורגל המחוז בתרגילים ארציים ובתרגילים מחוזיים לחיזוק 

מיומנותם של השוטרים בהפרות סדר המוניות, בטירור 

מחוז דרום

וברעידת  ובלתי קונבנציונאלי, באסון המוני  קונבנציונלי 

אדמה. 

חקירות
במקביל למאבק הבטחוני, נמשכה במחוז מגמת הירידה 

בפשיעה, הנמשכת מאז 2004.

חלה ירידה של 5.1% בסך הפשיעה המדווחת, לעומת  	•
שנת 2007.

חלה ירידה של 9.7% בסך התלונות על התפרצויות  	•
לעסק.

חלה ירידה של 11.4% בסך התלונות על התפרצויות  	•
לבתי דירה.

חלה ירידה של 22.5% בסך התלונות על התפרצויות  	•
לרכב.

מבצע "עופרת יצוקה". שיא בפעילות השוטרים
)"מראות המשטרה" 228(

ירי רקטות ופצצות מרגמה. חבלנים סביב השעון
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גניבות  על  10% בסך התלונות  ירידה של  חלה  	•
מרכב.

מאבק בפשיעה
הדרום  ירדה הפשיעה המדווחת במחוז   2004 מאז 

ב-29%. במהלך שנת 2008 הוגשו כתבי אישום ב-20% 

)ביחס לממוצע ארצי של  מכלל הפשיעה המדווחת 

12.4%(; וב-50% מכלל התיקים הגלויים )ביחס לממוצע 

ארצי של 33.5%(. בנוסף, הוגשו 11,428 כתבי אישום 

ו-3,303 בקשות מעצר עד תום ההליכים )מתוך 14,278 

תיקי פ"א שהתקבלו במהלך השנה(. 

מאבק במשפחות הפשע
המחוז  רשם  בארגוני הפשיעה,  הלחימה  במסגרת 

הצלחה בטיפול בשתי משפחות הפשיעה העיקריות 

וארגונו של שלום  זגורי  יניב  הפועלות בו - ארגונו של 

דומרני. במרחב נגב הופלל אחד מבכירי משפחת זגורי, 

טל קורקוס, בסחר באמל"ח. במהלך החקירה הביעו את 

הסכמתם להיות עדי מדינה נגד יניב זגורי חברים נוספים 

בארגון. כנגד יניב זגורי וחבורתו הוגש כתב אישום בגין 

ניהול ארגון פשיעה ובגין עבירות נוספות. הם עצורים עד 

תום הליכים נגדם.  בפעולות ימ"ר לכיש בקבוצת בוהדנה 

ובקבוצת האחים מגידיש המסוכסכות ביניהן, נעצרו שני 

האחים בוהדנה יחד עם שני "חיילים" נוספים, השייכים 

לארגון דומרני, בנסותם לחטוף את אחד החיילים של 

משפחת מגידיש, אשר הגיע לביקור בכלא שיקמה, 

ולפגוע בו. כל החשודים נעצרו, נחקרו והוגש נגדם כתב 

אישום. הם עצורים עד תום ההליכים.

אק"מ
ברחבי מחוז דרום פועלות במסגרת אק"מ חמש יחידות 

ויחידת צוללנים. כל אנשיהן - מתנדבים. יחידות  חילוץ 

איכות אלה מפעילות 302 מתנדבים, שחילצו במהלך 

השנה 669 אנשים.

סוכנים 
במהלך 2008 הופעלו בתחומי מחוז דרום שמונה סוכנים 

כולם  ושישה שוטרים.  סמויים, מתוכם שני אזרחים 

הוכשרו לתפקיד ע"י מפעילי סוכנים. בסה"כ הופללו ע"י 

הסוכנים 176 סוחרי סמים ועברייני רכוש.

נוער
בשנת 2008 השתתפו חוקרי נוער ופקחני נוער ביחד 

עם אגף קהילה ומשא"ז, עם הרשויות המקומיות, עם 

ועם מפעילי מציל"ה  )כולל"סיירת הורים"(  מתנדבים 

הוא המודל  בפרויקטים קהילתיים. הבולט מביניהם 

במסגרתו  הפלילי.  ההליך  בצל  בני-הנוער  לשיקום 

מאותרים בני- נוער, המצויים בסכנת הידרדרות, וניתנת 

להם תמיכה הולמת, כדי לאפשר להם להמשיך ולפעול 

כאזרחים נורמטיביים.

ירי טילי קסאם. התמודדות יומיומית
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משטרת-ישראל � דין וחשבון שנתי 2008 

משמר-הגבול � מג"ב

שנת 2008 עמדה בסימן הגברת הביטחון האישי בקרב הציבור. 

משמר-הגבול התמודד לצד המחוזות בלחימה בפשיעה 

ובהפרות סדר ציבורי, וריכז מאמץ בלחימה בפשיעה במגזר 

ובגבול מצרים התמודד  הכפרי. ביהודה ובשומרון, בערבה 

מג"ב, לצד כוחות צה"ל, בלחימה כנגד פח"ע, הפרות סדר, 

הברחות סמים ואמל"ח ומעבר פליטים.

משמר-הגבול )מג"ב( � משמר-הגבול )מג"ב( � משמר-הגבול )מג"ב( � 
 � � משמר-הגבול )מג"ב(  � משמר-הגבול )מג"ב(  משמר-הגבול )מג"ב( 
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משמר-הגבול   � )מג"ב(  משמר-הגבול   � )מג"ב(  משמר-הגבול 
)מג"ב( � משמר-הגבול )מג"ב( � משמר-הגבול )מג"ב( � משמר-

משמר-הגבול � מג"ב 

תהליכים ארגוניים
בשנת 2008 נבחנו מגמות וכיוונים חדשים בארגון יחידות 

מג"ב, הן במגזר הכפרי במג"ב והן במטות, והוגדרו תחומי 

אחריות וכפיפויות.

עיקרי הפרויקטים
נבחנו המגזר  - במסגרת התר"ש  תר"ש מג"ב  	•

הכפרי, המגזר העירוני ומטות מג"ב.

פלוגות ביטחון אישי - הוקמו שתי פלוגות ביטחון  	•

משמר-הגבול � מג"ב
בשנים  שהוקמו  פלוגות,  לארבע  בנוסף  אישי 

הקודמות.

למיצוב המערך  מיסוד התקציב   - ראי  תמונת  	•
כנדרש, לשם לסגירת כל הפערים באמצעים ובמלאי 

הימ"חים.

מג"ב ירושלים - הסתיימה עבודת המטה לארגון  	•
מחדש של מג"ב ירושלים. 

מערך הכלבנים - בוצעה עבודת מטה להחייאת  	•
המערך ולארגונו מחדש.

שיתוף פעולה בגזרת ערבה
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משמר-הגבול )מג"ב( � משמר-הגבול )מג"ב( 
� משמר-הגבול )מג"ב( � משמר-הגבול 

טל"סים - בוצעה עבודת מטה מקיפה להגדלת  	•
תקני הטל"ס במג"ב על חשבון איתוריות.

110 תקני קבע  ביטול  - הושלם  קיצוץ תקנים  	•
וירטואלים, הוכנה תכנית לביטול 150 תקני חובה . 

הוכנה תכנית להתייעלות מערך הרכב.

חיזוק ימ"ס איו"ש - הושלמה עבודת מטה לביטול  	•
משל"ט שקף, לפריסת שלוש הפלוגות באתרים שונים, 

וכן לחיזוק ימ"ס איו"ש על חשבון התקנים המתפנים.

רב-  הוכנה תכנית תקציבית   - תר"ש תקציבי  	•
הדרישות  אגפים.  וחוצת  נושאים  חוצת  שנתית 

התקציביות הוצגו למפכ"ל.

משימות ארציות
תרגיל הפס"ד ארצי )"ימים סוערים" ( - שמירת  	•
הכשירות של המפקדות המשימתיות, תגבור השטח 

בשוטרי המטות, הפעלת המפקדה הארצית בפיקוד 

מפקד מג"ב באירועים ארציים.

הוביל את הטיפול  - מג"ב  היום"  "כאור  מבצע  	•
בהפרות סדר המוניות באיו"ש, במזרח ירושלים ובצפון 

המדינה עם תחילת מבצע צה"ל "עופרת יצוקה".

וגייס  8 את מערך המילואים,  מג"ב הפעיל בצו  	•
שמונה פלוגות תוך זמן קצר. בגיוס זה הופעלה 

 ,SMS גיוס באמצעות הודעת  לראשונה מערכת 

אשר נשלחה בו זמנית לכלל שוטרי המילואים.

יחידות מג"ב במחוז דרום סייעו בפעולות הצלת  	•
חיים לכלל כוחות המשטרה ופיקוד העורף באזורים, 

שהופגזו ע"י החמס. 

שיתוף פעולה עם צה"ל
והוחל  אמנת העבודה, שנחתמה ב-15.11.07  	•
לעבוד על-פיה ב-1.1.08 נתקלת בקשיים רבים, 

גדול  חלק  הושלמו  לא  עדיין  השנה  סיום  ועד 

מהפערים.

גזרת פד"מ - הושלמה הפריסה בערבה. מג"ב  	•
ערבה/רמון קיבל אחריות מבצעית לכל אורך גזרת 

הערבה, ומבצע את המשימות בהצלחה מרובה. 

מג"ב בקהילה
בשנת העבודה 2008 נמשכה הפעילות החברתית 

ההתנדבותית של כל יחידות מג"ב למען הקהילה.

פלוגות מג"ב בנעלין )"מראות המשטרה" 227(משמר-הגבול. נוסח חדש )"מראות המשטרה" 225(
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לוחות סטטיסטים
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לוח מס' 1: נתוני תשתית וביקוש לשירותי משטרה

אוכלוסייה שנה
)באלפים(

תקי חקירה
תאונות
דרכים

תיקיכלי-רכב 
סה"ככל 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

20087,373,0002,393,00062,763357,074419,83717,053

* הספירה היא לפי כל העבירות בתיק.

לוח מס' 2: פירוט תיקים לפי עבירות נבחרות לאורך שנים

התפרצות סה"כ תיקיםשנה
לעסק

התפרצות 
שימוש סחר והחזקהמיןסל אלימותלדירה

בסמים

19985192003344935830729283759694013330
19994946372748235764732134243839515524
200048552624493311897056241541008517296
200148948723095333657016239011053418503
200248464621907321656860638431095319096
200350600921180362466835836281088620244
200451995118809402507055641011108921094
20054957231735443438679843935993919735
20064778311543942102679793868935219400
20074429081267638169635843805879621171
20084198371062033180508033700918123293
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לוחות סטטיסטים � לוחות סטטיסטים � לוחות 
סטטיסטים � לוחות סטטיסטים � לוחות סטטיסטים 

לוח מס' 3: מעצרים פליליים

שנה 
סה"כ

מעצרים

מזה 
מעצרי
קטינים

סדר
ציבורי

חיי
אדם

גוף 
שאר מרמהרכושסמיםהאדם

עבירות

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
200858018658220784961837343601615914914786

לוח מס' 4: תיקי חקירה בעבירות אלימות בשנת 2008 לעומת 2007*

אחוז שינוי20082007עבירה

16,40715,9912.60%סה"כ תקיפה חמורה
מזה:
1751750.00%רצח

213323-34.06%נסיון לרצח
תקיפת שוטר בנסיבות 

772880-12.27%מחמירות

1,3311,19611.29%תקיפת עובד ציבור

2,9933,292-9.08%סה"כ עבירות שוד
מזה:
1,0391,045-0.57%שוד

819874-6.29%שוד בנסיבות חמורות
4.66%- 3,881  3,700 עבירות מין

3.99%- 124,205  119,244 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 18,8068,8511,3307,2099,9554,0623,711623

2008 19,695 8,931 1,452 7,419 10,764 4,308 3,828 648

לוח מס' 5: גניבות רכב וגניבות מתוך רכב

גניבות רכבשנה
סה"כ

מזה:
רכב פרטי

כלי- רכב 
שנמצאו

אחוז כלי רכב
שנמצאו

גניבות
מתוך רכב

גניבות
חלקי רכב

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

2008 25,615  15,113  6,985 27.3% 34,707  5,791 

לוח מס' 7: עברייני סמים לפי גיל ומין ודת

עבירה
דתמיןגילסה"כ 

מיעוטיםיהודיםנקבהזכר+12-1718-2122עבריינים
11,5888712,1288,56510,4961,0927,8333,755שימוש בסמים

סחר, ייצוא וייבוא 
2,7114555101,7442,5092021,758953סמים

גידול, ייצור והפקת 
1904171651662414743סמים

החזקת סם שלא 
4,4521456033,7004,0174352,8331,619לצריכה עצמית

* הספירה היא לפי כל העבירות בתיק.
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לוח מס' 8: עבירות ועבריינים

סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכל 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

כלפי הסדר הציבורי
41,40919,50947%64113,02813,669איומים                        

231357%11516הכשלת עובד ציבור              
9,6233,03332%1301,1431,273הסגות גבול                    

1033635%13536הפרעות במהלך בחירות תקין      
786887%47124171התקהלות או התאגדות            
57532256%8264272מטרד, רעש וחסימת דרך          
1,1601,02889%51,2911,296משחקים אסורים והימורים        
734967%14041ספסרות בכרטיסי מופעים         

1012120%088עבירות ביחס לשירות הבטחון 
601830%71421עבירות המיוחסות לדת           

9556%077עבירות המסכנות את בריאות הצבור
15,2869,32361%2624,4594,721עבירות הנוגעות לנחלת משפט     

41928869%3280283עבירות הנוגעות לנשואין        
16,7579,69958%1,1317,6738,804עבירות נגד הסדר הצבורי        

15,85812,32778%1,74623,57925,325עבירות על חוק הכניסה לישראל   
7934%02323עבירות על חוק עובדים זרים     
5240%011עבירות שירות ביטחון-ציוד       

3133%000פגיעה בפרטיות                 
503570%402060קטטות והפרעות במוסדות         
83750961%1658861,051קטטות והפרעות ברחובות         

15413386%1171172שוחד                          
6,5355,88490%5034,3274,830תקיפת והכשלת שוטר             

54551394%97600697תקיפת שוטר בנסיבות חמורות     
109,65162,81057%4,78957,98862,777סה"כ סדר ציבורי

עבירות ביטחון
11210190%3103106בגידה וריגול                   

10744%235הנפת דגל פלסטין               
381950%02323הסתה                          

63161397%45653698הסתננות                       
12217%112הקמת מחסום - ביטחון            

28927093%123150273השלכת בקבוק תבערה - ביטחון     
2,3171,21953%395290685ידוי אבנים                    

3133%000מסירת סודות רשמיים            
291241%131629מרד והסתה למרד                

5,2384,33183%6153,9994,614עבירות אחרות כלפי ביטחון       
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכל 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

1,2091,15996%1908871,077עבירות על חוקי חירום           
9,9857,73177%1,3876,1257,512סה"כ ביטחון

כלפיי חיי אדם
8338%022איומי רצח והריגה              

412971%05353גרימת מות ברשלנות             
56120%077גרימת מות ברשלנות - ת.ד.      

121083%01010הריגה                         
432047%161329ידוי אבנים - לאומני           

21216477%20195215ניסיון לרצח                    
1,73371041%273652925עבירות אחרות כלפי חיי אדם     

17111366%15199214רצח                           
55100%235רצח ע"י פעולת איבה            

2,2301,06048%3261,1341,460סה"כ חיי אדם
כלפי גוף האדם

1218%000אחר - כלפי גוף אדם            
521733%01212הבערת צמיגים                  

1429466%3692128הקמת מחסום                    
221255%72027השלכת בקבוק תבערה             

3,4512,90284%3842,9013,285חבלה גופנית חמורה             
34521462%10259269חטיפה,כפייה ומאסר שווא        

2,2431,04947%74832906רשלנות ופחזות פלילית          
33,77920,13060%1,76020,40722,167תקיפה )למעט עובדי ציבור(      

1,2251,02684%111806917תקיפת עובדי ציבור בתפקיד       
41,27125,44562%2,38225,32927,711סה"כ גוף אדם

מין
88768778%58570628אינוס בכוח או באיומים          

29723780%102122224אינוס ובעילה שלא כחוק         
29115553%7128135הטרדה מינית                   

2,0081,23862%2038271,030מעשה מגונה בכוח                
48426354%26172198מעשה מגונה בפומבי             

1629056%56570מעשה מגונה שלא בכוח            
11546%123עבירות בלתי טבעיות            

4,1402,67565%4021,8862,288סה"כ מין
סמים

17,31815,33389%89510,69311,588שמוש בסמים מסוכנים            
4,4164,04392%4572,2542,711סחר, יבוא ויצוא סמים           
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכל 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

17413578%8182190גידול,ייצור והפקת סמים        
4,4303,72484%1494,3034,452החזקת סמים שלא לצריכה עצמית   

מוסר - שאר עבירות נגד המוסר
22100%055הבאת אדם למעשה סדום           

9889%066הבאת אדם לעיסוק בזנות         
21918685%1551552ניהול או החזקת בית בושת        

3267%022ניצול קטינים לזנות            
5240%033סחר בבני-אדם לעיסוק בזנות     

5972122%02424סרסרות לזנות                  
1224739%34346פרסום דברי תועבה              
11100%011פתוי ושידול קטינים             

00011שידול למעשה זנות               
3267%022שידול לעסוק בזנות              

200%000שוטטות למטרת זנות
26,76323,55788%1,51318,07019,583סה"כ עבירות מוסר+ סמים

רכוש
31,7102,3127%3039271,230גניבה מתוך רכב                
887484%13132גניבה ע"י עובד צבור           

95058562%12547559גניבה ע"י עובדים וסוכנים      
25,4932,1168%6181,1081,726גניבה שימוש ברכב ללא רשות       

46,2076,83615%5954,2084,803גניבות אחרות                  
1,21123519%15303318גניבות חקלאיות                

2,3071436%264672גניבת אופניים                 
5,71493416%82811893גניבת חלקי רכב                

25,8564,99419%5773,8984,475גרימת נזק לרכוש בזדון         
95681585%61415476החזקת כלי פריצה               
4,8593,68176%2101,7942,004החזקת רכוש גנוב               

100%000הנמצא מזוין לבצוע פשע         
3,00189430%244742986הצתה                          

181056%5813הצתה על רקע לאומני            
32,7862,8869%3501,7512,101התפרצות לבית דירה             

10,2651,74817%5191,0131,532התפרצות לבתי עסק ומוסדות      
59112621%163248חטיפת ארנקים                  

1,760895%33336כייסות                        
847185%08686מניעת גניבות כלי-רכב          

1,08178473%182562744סחיטה                         
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכל 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

22719385%25241266קבלת רכוש גנוב                
13539%044שאר עבירות הקשורות ברכוש      

1,00344745%157330487שוד                           
79841452%119477596שוד בנסיבות חמורות            

12650%2810שוטטות למטרות גניבה           
40911428%263662תקיפה לשם גניבה               

197,40030,51216%4,14819,41123,559סה"כ עבירות רכוש
מרמה

2194320%24446זיוף כסף ובולים               
4,6591,82739%541,1591,213זיוף מסמכים והפצתם            

6,8541,79026%351,4391,474מרמה ועושק                    
1482316%01313משיכת שיק ללא כסוי            
1,19973862%55868923שאר עבירות מרמה               

13,0794,42134%1463,5233,669סה"כ מרמה
עבירות כלכליות - עבירות פיסקליות

493674%05252עבירות על פקוח כלכלי          
8563%04141עבירות פיסקליות               

00000שאר עבירות מרמה               
52737371%8331339עבירות קניין רוחני            

58441471%8424432סה"כ כלכליות 
עבירות מינהליות

25624%01818עבירות מנהליות אחרות          
3133%022חובות מוסדות ובעלי מקצוע

28725%02020סה"כ עבירות מינהליות
רישוי

653046%24244אחרים                         
100%000השכלה גבוהה

14711780%07878מלאכות,תעשיות,עסקים           
1326952%36669נשק, תחמושת וחמרי נפץ          

1318666%5115120עבירות נגד הסביבה             
19717589%30254284עבירות תעבורה                 
3133%011עינוגים ושעשועים ציבוריים

965456%05555רדיו וטלוויזיה                 
77253269%40611651סה"כ רישוי

1,86248226%13392405סה"כ שאר עבירות                   
5360%01010סה"כ סעיפי הגדרה                   

407,770159,64939%15,154134,923150,077סה"כ כללי
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לוח מס' 9: תאונות-דרכים לפי סיבת התאונה

אחוזקטלניותאחוזסה"כסיבת התאונה)1(

2,42314%4912%סטייה מנטיב
1,5889%123%אי שמירת רווח
2,53914%92%אי ציות לרמזור

9876%7519%מהירות מופרזת
2,69215%92%אי ציות לתמרורים
1,4298%123%אי מתן זכות לרכב

8345%72%פנייה שלא כחוק
1,5078%4611%אי מתן זכות להולך רגל

6744%6817%התנהגות הולך רגל 
5053%338%שכרות/סמים
3092%92%נסיעה לאחור
2,36013%7719%שאר הסיבות

17,847100%406100%סה"כ

לוח מס' 10: תאונות-דרכים לפי סוג התאונה וחומרתה

סוג התאונה 
קלה קשהקטלניות

סה"כ 
אחוזסה"כ אחוזסה"כ אחוזסה"כ 

15841%63536%2,27115%3,064פגיעה בהולך רגל
6316%40623%7,72051%8,189התנגש חזית אל צד
205%1187%1,75412%1,892התנגש חזית באחור

123%453%10457%1,102התנגש צד בצד
369%1197%5754%730התנגש חזית בחזית

00%10%60%7התנגש עם רכב שנעצר
41%181%1311%153התנגש עם רכב חונה

3710%1619%6634%861התנגש עם עצם דומם
51%221%831%110ירידה מהכביש

3710%1458%3002%482התהפכות
41%422%2752%321החלקה

10%101%240%35פגיעה בנוסע ברכב
10%70%130%21נפילה מרכב נע

00%20%110%13התנגשות אחור חזית
00%10%100%11התנגשות אחור צד

51%60%60%17התנגשות בבעל- חיים
21%161%1871%205אחר

385100%1754100%15,074100%17,213סה"כ תאונות

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



לוחות סטטיסטים

לוחות סטטיסטים � לוחות סטטיסטים � לוחות סטטיסטים � לוחות 
סטטיסטים � לוחות סטטיסטים � לוחות סטטיסטים � לוחות סטטיסטים 

לוח מס' 11: נפגעי תאונות-דרכים לפי סוגי נפגעים עיקריים וחומרת פגיעה

סוג הנפגע
פצועים קלפצועים קשההרוגיםסה"כ

ילד%ילדסה"כ%ילדילדסה"כ %ילדילדסה"כ%ילדילדסה"כ
3,37174022%1522114%66018428%2,55953521%הולך רגל 

14,77410%11100%57000%14,09310%נהג מכונית
11,4382,59723%1041111%4796614%10,8552,52023%נוסע במכונית

3,12910%4600%33810%2,74500%נהג אופנוע
250177%100%2927%220157%נוסע אופנוע
44410624%13323%1043029%3277322%רוכב אופניים

75912%200%1100%62915%לא ידוע

33,4813,47110%429358%2,19128313%30,8613,15310%סה"כ
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אגף מבצעים )אג"מ( � האגף לחקירות ולמודיעין )אח"מ(  � אגף התנועה )את"ן( � אגף תכנון )אג"ת( � 
אגף משאבי אנוש )אמ"ש( � אגף קהילה ומשמר אזרחי )אק"מ( � אגף תמיכה לוגיסטית )את"ל( � מערך 
דובר המשטרה  �  חשבות �  מערך קשת )קשרי חוץ, איכות שירות, תלונות ציבור, מידע ואינטרנט(  �  
מינהל טכנולוגיות )מנ"ט(  �  ייעוץ משפטי  �  בית-הדין למשמעת )ביד"מ(  �  יחידת הביקורת )יב"ק(  � 
מחלקת בטיחות  �  מחוז צפון  �  מחוז מרכז � מחוז תל-אביב  �  מחוז ירושלים  �  מחוז שומרון ויהודה 
)ש"י(  �  מחוז דרום  �  משמר-הגבול )מג"ב( אגף מבצעים )אג"מ( � האגף לחקירות ולמודיעין )אח"מ(  
� אגף התנועה )את"ן( � אגף תכנון )אג"ת( � אגף משאבי אנוש )אמ"ש( � אגף קהילה ומשמר אזרחי 
)אק"מ( � אגף תמיכה לוגיסטית )את"ל( � מערך דובר המשטרה  �  חשבות �  מערך קשת )קשרי חוץ, 
איכות שירות, תלונות ציבור, מידע ואינטרנט(  �  מינהל טכנולוגיות )מנ"ט(  �  ייעוץ משפטי  �  בית-הדין 
למשמעת )ביד"מ(  �  יחידת הביקורת )יב"ק(  � מחלקת בטיחות  �  מחוז צפון  �  מחוז מרכז � מחוז 
תל-אביב  �  מחוז ירושלים  �  מחוז שומרון ויהודה )ש"י(  �  מחוז דרום  �  משמר-הגבול )מג"ב( אגף 
מבצעים )אג"מ( � האגף לחקירות ולמודיעין )אח"מ(  � אגף התנועה )את"ן( � אגף תכנון )אג"ת( � אגף 
משאבי אנוש )אמ"ש( � אגף קהילה ומשמר אזרחי )אק"מ( � אגף תמיכה לוגיסטית )את"ל( � מערך 
דובר המשטרה  �  חשבות �  מערך קשת )קשרי חוץ, איכות שירות, תלונות ציבור, מידע ואינטרנט(  �  
מינהל טכנולוגיות )מנ"ט(  �  ייעוץ משפטי  �  בית-הדין למשמעת )ביד"מ(  �  יחידת הביקורת )יב"ק(  � 
מחלקת בטיחות  �  מחוז צפון  �  מחוז מרכז � מחוז תל-אביב  �  מחוז ירושלים  �  מחוז שומרון ויהודה 
)ש"י(  �  מחוז דרום  �  משמר-הגבול )מג"ב( אגף מבצעים )אג"מ( � האגף לחקירות ולמודיעין )אח"מ(  
� אגף התנועה )את"ן( � אגף תכנון )אג"ת( � אגף משאבי אנוש )אמ"ש( � אגף קהילה ומשמר אזרחי 
)אק"מ( � אגף תמיכה לוגיסטית )את"ל( � מערך דובר המשטרה  �  חשבות �  מערך קשת )קשרי חוץ, 
איכות שירות, תלונות ציבור, מידע ואינטרנט(  �  מינהל טכנולוגיות )מנ"ט(  �  ייעוץ משפטי  �  בית-הדין 
למשמעת )ביד"מ(  �  יחידת הביקורת )יב"ק(  � מחלקת בטיחות  �  מחוז צפון  �  מחוז מרכז � מחוז תל-

אביב  �  מחוז ירושלים  �  מחוז שומרון ויהודה )ש"י(  �  מחוז דרום  �  משמר-הגבול )מג"ב(
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