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המשכיות לצד חדשנות

מעגל התכנון של משטרת-ישראל מותאם למעגל התכנון הלאומי, והוא ניזון מהערכת 
ומניתוח משתנים כגידול דמוגרפי, מגמות בכלכלה ובחברה,  הסביבה החיצונית לנו 

מידת אמון הציבור בשלטון החוק, חוק ומשפט, תקשורת ועוד.

שנת 2009 במשטרת-ישראל, המקופלת בין דפי הדו"ח שלפניכם, עמדה בסימן המשכיות 
זו שיפרנו את רמת המוכנות  ומימוש תכניות שהבשילו. בשנה  יוזמות חדשות  לצד 
וקידמנו אותה, השגנו הישגים מרחיקי לכת במאבק בפשיעה החמורה  המבצעית 

ובפשיעה המאורגנת, ועסקנו בתחום הסדר הציבורי בהיקף חסר תקדים.

גם השנה נותבה פעילותנו על-פי היעדים שנקבעו לשנים אלה ולאורם צעדנו - העמקת 
המאבק בפשיעה, חיזוק תחנת המשטרה וצמצום תאונות-הדרכים. נרשמה עלייה ניכרת 
במספרם של עצורי ארגוני הפשע ובשווי הרכוש המיועד לחילוט, וטופלו פרשיות רחבות היקף, הנוגעות לשחיתות 

ציבורית, ללא מורא ובמקצועיות.

בשנה זו בלטה ירידה משמעותית בכל סל עבירות האלימות, וכן ירידה במספר תאונות-הדרכים הקטלניות ותאונות-
הדרכים החמורות, תוך אכיפת עבירות נבחרות ועריכת מבצעים משמעותיים כנגד הנוהגים תחת השפעת סמים, 

כנגד פסולי נהיגה וכנגד נהגים בלתי מורשים.

התמודדנו עם מבצעים מורכבים ברמה הלאומית, ויכולנו להם, וביניהם מבצע "כאור היום" ומבצע "גלימה לבנה".

הקמנו את מחלקת הסיגינט בחטיבת המודיעין, ובכך שידרגנו באופן משמעותי את יכולות משטרת-ישראל במאבקה 
בפשיעה החמורה, בשחיתות ובפשיעה המאורגנת.

העברנו את משימת הרחקת השוהים הבלתי חוקיים למשרד הפנים, והחלנו ביישום עבודות מטה גדולות, שתכליתן 
שיפור השירות לאזרח וכושר ההרתעה.

כל אלה ועוד מתאפשרים, יום יום, שעה שעה, רק בזכות השוטרים, המפקדים, הלוחמים והמתנדבים, הפועלים 
מתוך שליחות ואמונה, מתוך הבנה, כי רק משטרה חזקה ובלתי מתפשרת תבטיח איכות חיים לתושביה.

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:

לחימה בפשיעה
חקירת פשעים, גילוי העבריינים והבאתם לדין.  •

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

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

עבירות.

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 
הכוונת התנועה לדרכים צדדיות ומעצר חשודים.

במועצות המקומיות  בערים,  הסדרת השמירה   •
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.
טיפול בהפגנות, בהתקהלויות בלתי חוקיות ובבריונות.  •
רישוי - קביעת הגבלות ותנאים לפתיחת בתי-עסק ובתי-  •

שעשועים, ופיקוח על ביצוע ההגבלות 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 מתקנים בעלי חשיבות ממלכתית, לרבות   •
נמלי ים ונמלי אוויר.

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

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

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 
הכללי אחראי על ניהול משטרת-ישראל מכוח החוק 
ובהתאם למדיניות, הנקבעת על-ידי השר  והתקנות, 

לבטחון הפנים.
למפקח הכללי כפופות היחידות הבאות:

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

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

המשטרה ומשימותיה בתחומיהם 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.

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.
האגף לחקירות ולמודיעין כולל את מטה אח"מ, שלוש 
חטיבות )מודיעין, חקירות וזיהוי פלילי( ויחידה ארצית 
יאח"ה,  היחידות הארציות  )המאגדת את   433 להב 

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 
המודיעין )איסוף, בילוש, מעקב טכני, האזנות סתר, עיקוב, 
מחקר והערכה, הלבנת הון וחילוט ונושאי הטכנולוגיה 

המבצעית הטקטית, שבשימוש מערך האיסוף(.
חטיבת החקירות עוסקת בבניין הכוח בתחומי החקירות 
והנוער, בחקיקה, בחקיקת משנה ובהתוויית נהלי עבודה 
בתחומים אלו, בסיוע חקירתי לגורמי השטח, בהפעלת 
מערך נפגעי העבירות ובהפעלת בסיס המידע הפלילי. 
ואת  הנוער  את מחלקת  כוללת  חטיבת החקירות 
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 
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ובאחריותה  אח"מ,  לר'  ישירות  הכפופה  באח"מ, 
הפעלת התביעה המשטרתית בהיבט התוכן המקצועי 
- משפטי ובהיבט הניהולי, וכן יישום מדיניות התביעה 

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

ומדור פסיכולוגיה התנהגותית.

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

שמירה על בטחון הפנים ועל מניעת פיגועים.
באגף - חטיבת האבטחה, מחלקת סיור ושיטור, מחלקת 
מבצעים, מחלקת חבלה, יחידת משא ומתן, מנהלת 
תיאום פעולות אכיפה, מחלקת תכנון וחירום, מחלקת 

כוחות מיוחדים )מכ"מ( ויחידה אווירית.

אגף התנועה )את"ן(
אגף התנועה אחראי על מערך התנועה, על קביעת 
המדיניות להפעלתו, על הנחייתו ועל הפיקוח עליו. 
ולצמצם את  תפקיד האגף להסדיר את התנועה 
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(
אגף תכנון וארגון אחראי על התחומים הבאים:

והארגון ב משטרת-שראל  גיבוש מדיניות התכנון   •
וריכוז עבודות המטה בתחומים אלו.

הכנת הערכת מצב כוללת של  משטרת-שראל על   •
יסוד הערכת הסביבה החיצונית, הערכת המודיעין 

והערכות המצב של המחוזות ושל האגפים.
עריכת מחקר אסטרטגי ומחקר סטטיסטי כדי לסייע   •
וכדי לייעל את  בגיבוש מדיניות  משטרת-שראל, 

פעילות המשטרה ולשפרה. 
הכנת תכנית העבודה הרב-שנתית ותכנית העבודה   •

השנתית של משטרת-ישראל.
קביעת ייעודה של משטרת-ישראל, תפקידיה ומבנה   •

יחידותיה, ופרסומם בפקודות ארגון.
ריכוז עבודת המטה לגיבוש פקודות  משטרת-שראל,   •
"הוראות המשטרה" ו"פקודות המטה הארצי", לכתבן, 

לערכן ולפרסמן. 
תכנון משאבי משטרת-ישראל בתחומי כוח אדם,   •

רכב ואמצעים, תקנונם, הקצאתם וניהולם. 
תכנון התקציב של משטרת-ישראל בשיתוף המשרד   •

לבטחון הפנים, ריכוזו וניהולו.
ו"מפתחות  בחינת תהליכי עבודה, פיתוח מודלים   •
תקינה", כדי לתכנן בדרך הטובה ביותר את משאבי 

משטרת-ישראל ולנהלם.
גיבוש מדיניות פריסה כוללת של יחידות משטרת   •

–ישראל, והכנת תכניות פריסה ופרוגרמות.
מתן נתונים סטטיסטיים לגורמים ב משטרת-שראל   •

ומחוץ לה, הקשורים לפעילות המשטרה.

באגף שלוש מחלקות – מחלקת אסטרטגיה, מחלקת 
נוספות, הכפופות  ויחידות  ומחלקת משאבים,  תכנון 
- היחידה לפרסום פקודות המשטרה,  לראש האגף 

מדור תשתיות ופריסה ומדור בקרה ותורה.
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אגף משאבי אנוש )אמ"ש(
אגף משאבי אנוש אחראי על התחומים הבאים:

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

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

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

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

זו.
כושר  ובהקניית  אימון השוטרים בשימוש בנשק   •

מבצעי.
אחריות על המערך הרפואי במשטרת-ישראל.  •

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

משטרה.

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

משטרת- של  והרכש  האפסניה  מערך  ניהול   •
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.

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

מחלקת שירותי המטה והיחידה לתכנון לוגיסטי.

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

מערך דובר המשטרה - במערך שני מדורים - מדור   •
אסטרטגיה תקשורתית ומדור שיווק ויוזמה. בנוסף, 
דובר  אג"מ,  דובר  אח"מ,  דובר  נכללים במערך 
לתקשורת בינלאומית, דובר חב"מ ודובר לתקשורת 
וביטאון "מראות  והפקה  יחידת תיעוד  וכן  ערבית 

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

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

התקציב המאושר.
או  בכל הסכם  ייצוג המשטרה   - 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.
- פיתוח טכנולוגי  - באחריותו  מינהל טכנולוגיות   •
יחידות המשטרה  ופיתוח אמצעים לשימושן של 

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

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

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

משטרה בגין עבירות משמעת.

מחוזות המשטרה - המבנה הארגוני 
ותפקידים עיקריים

מחוזות  שישה  באמצעות  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.

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

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

יפת"ח, מרחב איילון וחמש תחנות - תחנת מסובים, 
תחנת גלילות, תחנת לב ת"א, תחנת ת"א צפון 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   •

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.

ליחידות  והקצאתם  והאמצעים  ויסות המשאבים   •
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.
ועבירות  ביצוע פעילות מודיעין, חשיפת פשעים   •

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

למרחב.

תפקידי התחנות
ביצוע כל תפקידי הסיור ובטחון הפנים בשטח השיפוט   •

של התחנה.
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שבאחריות  ומודיעין  חקירות  תפקידי  ביצוע   •
התחנה.

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

משמר-הגבול )מג"ב(
משמר-הגבול הוא כוח רב תכליתי של המשטרה לפעולות 

אבטחה, שיטור, לחימה בפשיעה ולחימה בטירור..
במגזר  ביישובים  הביטחון השוטף  על  אחראי  הוא 
הכפרי שבגזרת האחריות של  משטרת-ישראל, ועל 
ארגון האבטחה בהם, אחראי על אבטחת מתקנים 
חיוניים, מסייע ליחידות המשטרה בלחימה בפשיעה 
)במסגרת  ובלחימה בפשיעה בערים  במגזר הכפרי 
היחידות המבצעיות, בכפוף למפקדי המחוזות ,למעט 

מחוז ש”י(. בנוסף, באחריותו להכשיר את כוחות מג”ב 
במילואים, להפעילם בזמן שגרה ובעת חירום, ולשמש 
גוף מתאם בין צה”ל למשטרת-ישראל בנושא מרחב 

התפר העורפי.

עומד מפקד משמר-הגבול,  בראש משמר-הגבול 
המסתייע בקציני מטה מקצועיים. משמר-הגבול פועל 
באמצעות מפקדות חטיבתיות: מפקדות כפריות, ימ”ר 
כפרי, פלוגות מג”ב, יחידות מסתערבים והיחידה המיוחדת 

ללוחמה בטירור )ימ”מ(,.
בבסיס הדרכה של משמר-הגבול מתבצעת הכשרת 
שוטרי משמר-הגבול בנושאי משטרה, בטחון הפנים, 
וכן מתבצעת בו הכשרתן של  וחבלה,  ביטחון שוטף 

הפלוגות הארציות לטיפול בהפרות סדר. .
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ולמודיעין נושא באחריות מקצועית מרכזית  האגף לחקירות 
לחיזוק יכולת ההתמודדות של המשטרה בתחומי הפשיעה והסדר 
הציבורי, כמו גם לקביעת סדר העדיפות הארגוני, לשם שמירת 
בטחון הנפש והרכוש, העלאת רמת הביטחון האישי של הציבור 
ושיפור איכות חיי התושבים במדינת-ישראל. תפיסת העולם 
המנחה את מערכי האגף השונים במהלך השנים האחרונות 
נותרה בעינה - הורדת רמת הפשיעה והעלאת כושר ההרתעה 
של המשטרה. זאת, באמצעות תפיסת חשודים רבים יותר ושיפור 
איסוף הראיות, באופן שיאפשר הגשת כתבי אישום רבים יותר, 
לצד עתירה לעונשים מרתיעים ככל האפשר בבתי-המשפט. 
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האגף לחקירות ולמודיעין  �  אח"מ 

חטיבת החקירות
בשנת 2009 המשיכה חטיבת החקירות בביצוע עבודות 

מטה בשילוב מבצעים בשטח.
נמשכה הפעילות נגד "פיצוציות", על-פי מודל, שפותח   •
בוצעו שלושה מבצעים   -  2008 בשנת העבודה 
"פיצוציות", שבהן נמכר  ארציים לתקיפת עשרות 
ונמכרו  אלכוהול לקטינים, התנהל סחר בסמים 
תחליפי סם. מבצעים אלה הובילו לפתיחת עשרות 
תיקים פליליים ותיקי עבירות מס, כמו גם לסגירת 

בתי-עסק. 

קודם דפוס עבודה מובנה ושיטתי לטיפול באסירים,   •
שלא התייצבו לריצוי מאסר. 

נמשך מבצע לטיפול בתיקי מב"ד ישנים - בסוף   •
שנת 2009 נסגרו כ-60% מהתיקים שהיו פתוחים 

בראשית השנה.

עבודות מטה מרכזיות )חלקן החלו בשנת 2008(
תיעוד קולי וחזותי - על רקע חובת תיעוד חזותי של   •
כל חשוד בעבירה, שהעונש עליה הוא עשר שנות 
)"ענבל"(  ומעלה, הותקנה מערכת תיעוד  מאסר 

האגף לחקירות ולמודיעין � אח"מ

זירת אירוע. התנקשות בחייו של יעקב אלפרון
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ב-186 חדרי חקירה. הואיל ולמערכת 
מספר כשלים, נבחנת מערכת נוספת, 
שמטרתה ליצור ממשק בין "ענבל" 

לבין מערכת פל"א.
תמלול חקירות - חטיבת החקירות,   •
בשיתוף משרד המשפטים, גיבשה 
ולנהלים משותפים,  נוסח לתקנות 
חובת  את  לצמצם  מטרה  מתוך 

התמלול.
משרד אח"מ בתחנה - במהלך 2009   •
פותחו מספר עבודות מטה, בעלות 
השפעה על האח"מ בתחנה )משרד 
האח"מ בתחנה, תחנה אפקטיבית 
נותחו,  וכושר ההרתעה(. תוצריהן 
וגובש נוהל משרד האח"מ בתחנה, 
המטה  עבודות  כל  את  המשלב 

בנושא. 
נעדרים ואלמונים - כל תיקי הנעדרים   •
והאלמונים הוזנו למערכת הממוחשבת. 

החל מבצע "לכל אלמוני יש שם", שאותו מבצעת 
זרוע סער ביאל"כ. מטרתו – להגיע להצלבות רבות 

ככל האפשר בין נעדרים לאלמונים. 
תכנית לאומית לצמצום צריכת האלכוהול - במהלך   •
השנה גובשה תכנית לאומית לטיפול בנושא, בהובלת 
המשרד לבטחון הפנים ובשיתוף משרדים נוספים. 
הטיפול בעבירה  תכנית האכיפה שמה דגש על 
הפלילית של מכירת אלכוהול לקטינים, באמצעות 
הרחבת שיתוף הפעולה עם גורמי חוץ, וגיבוש יעדים 

כמותיים ואיכותיים. 
מערך חוקרים מיומנים - מערך החוקרים הוכפל   •
ואנשיו הוכשרו. מרבית הציוד הקיים הוחלף, לרבות 

חומרות ותוכנות. 

- לצורך  לקחי פסיקה ליישום במערך החקירות   •
שדרוג הלחימה בפשיעה, נבחנו פסקי-דין והחלטות 
של בית- משפט. אלה גובשו לאוגדן לקחי פסיקה 
ותובנות מרכזיות, שיש להן השלכות על חקירות. 
יישום  האוגדן הופץ לגורמי חקירות בשטח, לשם 

הלקחים והיכולת המקצועית. 
טיפול בעדי מדינה ובעדים מאוימים - במהלך 2009   •
נחתמו הסכמים עם מספר עדי מדינה, שלפעילותם 
השלכות משמעותיות ביותר על הלחימה בפשיעה 
החמורה ובפשיעה המאורגנת. חוליית הגנת עדים 
נוהל מרכזי לקליטת עד על-ידי  פועלת לגיבוש 
חטיבת המודיעין  הרשות להגנת עדים, בשיתוף 

ומחלקת מבצעים באג"מ. 

חצו את הקווים. עלייה בשתיית אלכוהול בקרב בני-נוער )"מראות המשטרה" 231(
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- נכתבה תפיסת הפעלה  מערך הכליאה והליווי   •
למתחמי אח"מ בבתי-הכלא. עקרונותיה אושרו, 
בהליך מתקדם  נמצאת  האח"מ  ובניית מתחם 

לקראת סיומו. 

הליכי חקיקה מרכזיים, שלהם השפעה על 
עבודת המשטרה 

חוק הגנה על עדים - עיקרי החוק כוללים הקמת   •
נושא ההגנה על  הרשות להגנת עדים, הסדרת 

עדים במשטרה, הסדרת ממשקי 
העבודה עם המשטרה, והבחנה 
בין טובות הנאה לבין פרטי ההגנה. 
הוראת החוק החדש הביאה לשינוי 
ההסכמים, חלה הפרדה בין נושאי 
ההגנה לבין טובות ההנאה בהסכם 

ובחקירה. 
 - הצעת חוק המאבק בשכרות   •
החוק המוצע נותן למשטרה כלים 

לאכיפה אפקטיבית יותר.
עיקריו כוללים הגבלת השימוש 
באלכוהול במקום ציבורי על-ידי 
מתן סמכות לשוטר לתפוס את 
המשקה או לשפוך אותו, הגבלת 
שעות מכירת אלכוהול, הגבלת 
הנגישות לקטינים על-ידי קביעת 
איסור רכישה עבורם, ומתן סמכות 

לקצין משטרה לסגור עסק.
)שפיטה   - הנוער  חוק  תיקון   •
ודרכי טיפול( - במהלך  ענישה 
שנת 2008 התקבל התיקון לחוק, 
 .2009 והוא נכנס לתוקפו ביולי 
זכויות  מטרתו היא שמירה על 

נוכחות  הקטין בעת מעצר. עיקריו כוללים חובת 
הורים, איסורי חקירה בשעות הלילה וזכות היוועצות 
עם עורך-דין. התיקון כרוך בשינויים משמעותיים 
בכל עבודת המשטרה עם נוער, ודרש כתיבה של 
פקודות חדשות, עדכון הפקודות הקיימות וכתיבת 
נהלים פנימיים. במקביל, הוכן מערך הכשרות לכלל 
השוטרים, שכן חלק מההוראות רלוונטי לכל שוטר, 
הבא במגע עם נוער. השפעתו המרכזית של החוק 
על עבודת המשטרה היא הגבלת עבודת החקירה 

התפרצויות לדירות כשלושים אלף תיקים בשנת 2009  )"מראות המשטרה" 228(
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והתביעה. עם כניסת החוק לתוקף עברו כל שוטרי 
מערך הנוער, הסיור והאת"ן הכשרה מתאימה. 

תיקוני חקיקה בנושא זכויות החשוד - הצעת החוק   •
נועדה לשמור על זכויות החשוד לרבות היוועצות 
עם עו"ד, זכות שתיקה מוחלטת, איסור פרסום שם 
חשוד למשך 48 שעות, קיצור התיישנות והגבלת 
משך החקירה, הכבדת אפשרויות הוצאת צווי חיפוש 
והרחבת חיסיון עו"ד - לקוח. השפעתה המרכזית 
המצטברת של הצעת החוק על עבודת המשטרה 
היא פגיעה אנושה בחדר החקירה ובהודאות הניתנות 

שם. 
תיקוני חקיקה בנושא המרשם הפלילי - הצעת החוק   •
מעגנת את סמכותו של ראש אח"מ לבטל רישומים 
משטרתיים, מחמירה ענישת מעסיקים, המבקשים 
פרטי רישום ואינם מורשים, ומחייבת קביעת תבחינים 
לביטול רישום. השפעתה המרכזית של הצעת החוק 
היא גידול במספר הפניות לביטול, היעדר נגישות 
חוקרים למידע מלא, וגידול ניכר בבקשות לאישורי 

פקחים. 

חטיבת המודיעין
במהלך שנת 2009 המשיכה חטיבת המודיעין להוביל 
לקבלת  את תחום המודיעין במשטרה ככלי מרכזי 
החלטות פיקודיות ומבצעיות. לחטיבה אחריות מקצועית 
להפעלת כלל מערכי המודיעין - איסוף, בילוש, מעקב 
והערכה,  טכני, האזנות סתר, עיקוב, סיגינט, מחקר 
הלבנת הון וחילוט ונושאי הטכנולוגיה המבצעית הטקטית, 

שבשימוש מערך האיסוף.
קידמו מחלקות החטיבה השונות במהלך שנת  כן 
העבודה שורה של עבודות מטה מקצועיות, במגוון תחומי 
העיסוק של החטיבה, לצד קידום יישומן של עבודות 

מטה, שבהן הוחל עוד בשנת העבודה 2008. 

מחלקת איסוף וטכנולוגיה
שדרוג היכולות הטכנולוגיות של יחידות בשטח )בילוש, 
עיקוב, סוכנים ומעקב טכני(, במטרה לשפר את איכויות 

הכיסוי של אובייקטים. 
סימון ראשית הדרך למימוש עבודת מטה בתחום   •
רכזי המודיעין באזורים חמים. במסגרת זו, נפתחו 
השנה, לראשונה, קורסים ייחודיים לרכזים, לרכזים 

בכירים ולקציני מודיעין. 
קידום מערך המדובבים.  •

בנוסף, נמשך קידום העשייה בתחום הפעלת הסוכנים. 
במהלך שנת 2009 פוצחו 29 סוכנים - עלייה של 20% 

בהשוואה לנתוני שנת 2008.

מחלקת מחקר 
מטה  עבודת  אושרה   2008 העבודה  שנת  בשלהי 
איכויות תוצרי המחקר, עדכון   - נרחבת, שתכליתה 
והתאמת המבנה הארגוני  תפיסת הפעלת המחקר, 
של המחלקה לתפיסה המעודכנת, בשנת 2009 הוחל 

ביישום בפועל. 

מדור מחקר אסטרטגי 
ומדור  והחל בשיתוף מנ"ט  המדור עבר שינוי מבני, 
מחקר תשתיתי בשלושה פיילוטים שונים, המבוססים 
על טכנולוגיות כריית מידע, בנושאי רשתות יבוא סמים, 
מלביני הון מקצועיים ואירועי שוד והתפרצויות. בנוסף, 
עיצוב מדיניות  ומסמכי  ניירות עמדה  נכתבו במדור 
במגוון נושאים שעל סדר היום, ביניהם מתקפת הטירור 
במומבאי, פשיעה בעולם הסייבר, התנהגות המון באירועי 
סדר ציבורי והפרות סדר על רקע כלכלי. לצד זאת 
בלטה עשיית אנשי המדור לקידום התכנית הרב-שנתית 
יישומה  של האגף )המאבק בפשיעה(, למעקב אחר 
ולעדכונה עפ"י הצורך, בנוסף להיותם שותפים בצוותי 

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



האגף לחקירות ולמודיעין  �  אח"מ 

ובצוותי עבודה כלל משטרתיים  עבודה של האגף 
)תר"ש, תפיסת הפעלה, מערכות מידע גלוי(.

מדור מחקר תשתיתי 
לגיבוש  לצד המשך העשייה למתן מענה מחקרי 
הערכת המודיעין הכוללת, עדכונה הקבוע של תמונת 
המודיעין והמשך שימור התשתית המחקרית ופיתוחה, 
2009 בנושאים  עסק המדור במהלך שנת העבודה 

הבאים :
בנושאי  ליווי שלושה מבצעי אכיפה ממוקדים   •
כנופיות פורצים, אמצעי לחימה ומטענים ושוהים 
בלתי חוקיים )עריכת מחקרים ובניית בסיס נתונים 
בכל אחד מהתחומים, אשר אפשרו ניהול מבצעים 

ברמה הארצית וברמה המחוזית(. 
בתחום הסד"ח )סחיטת דמי חסות( נערך ניתוח   •
מקיף של כלל המידע המודיעיני, שהתקבל בשנתיים 
האחרונות, תוך הצבעה על עברייני סד"ח, על 
רשתות ועל קורבנות. המחקר הביא ליישומו של 
מודל פעילות לאפיונה של התופעה. בנוסף, הוצאו 
לאור פרסומים רבים, ביניהם סקירת יסוד ועבודת 
מטה בנושא הצתות, מיפוי מוקדי שחיתות, פעילות 
ניאו-נאצית ושימוש בסמלים ניאו-נאצים בישראל 
וזליגה של מריחואנה רפואית לשוק הפלילי. אנשי 
המדור השתתפו בצוותים בנושאי מכיני מטענים, 

מפעלי ייצור אמל"ח וסחר בבני-אדם. 
 

מדור סדר וביטחון
חוליית הערכה טקטית - כחלק מיישום ההחלטה   •
לפעול במחלקה בשתי רמות - טקטית ואסטרטגית 
במהלך שנת  - הוקמה חוליית הערכה טקטית. 
והושם דגש על פיקוח  2009 הורחבה החוליה, 
ובקרה ועל ליווי תיקי מאוימים, על כל שלביהם. 

חוליית הערכה ארצית - המשיכה בעשייתה לקידום   •
אנשי המערך, החל מרמת התחנה,  מקצועיות 
וכלה ביחידות  דרך היחידות המרכזיות במחוזות 

הארציות. 

המחלקה לתיאום מבצעי משולב 
)מת"ם(

תקיפה כלכלית - הוחל בהיערכות ליישום החלטת   •
כוחות  השר לבטחון הפנים על הקמת שלושה 
משימה )נוספים לשישה הקיימים(. כן הוקם דסק 

חו"ל. 
המוקד הכלכלי המשולב, הפועל בשיתוף גופי אכיפה   •
נוספים, ומביא לידי ביטוי מעשי את התפיסה, הרואה 
בשילובם של כלל גופי האכיפה את הדרך היעילה 
ביותר למאבק אפקטיבי בפשיעה, מיסד את פעילותו, 
והרחיב את תפוקותיו. בנוסף, הושלמה כתיבת נוהל 
ובוצעו בקרות  שיתוף הפעולה עם רשות המסים 

משולבות, תקיפה כלכלית-ארגוני פשיעה. 
הלבנת הון וחילוט - נמשך תהליך הכשרת המערך,   •
והועברו קורסים, השתלמויות והדרכות מקצועיות. 
תיאום מבצעי וסמים - נבנה פורמט תכנית המודיעין   •
החדשה 2010, חוזק הקשר עם ירדן, חוזקו יחסי 
הגומלין עם גורמי קהיליית המודיעין ונערכה פעילת 
נוהל  כן, נכתב  משותפת עם משרד הפנים. כמו 
הפעלת מקורות בחו"ל, מוסדו כללי התיאום הארצי, 
בוצעו בקרות משולבות, הוצאו דו"חות מסוגים שונים 

ונכתבו סקירות. 
ויושם בפועל הליך  נבנה   - תיאום והפעלה חו"ל   •
משודרג לבחירת הנציגים, ונבנתה עבורם הכשרה 
ייחודית. כמו כן, מוסד ניהול מערך הנציגים )תיקי 
נציג, תיקי חפיפה ותכניות עבודה( ובוצעו בקרות 

בנציגויות. 
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בכל הנוגע לקשרי העבודה עם היורופול, הושלם 
שלב אחרון לקראת חתימה על הסכם שיתוף 
פעולה מבצעי. בתחום העזרה המשפטית נבנה 
פורטל מחשובי לייעול יחסי הגומלין מטה – שטח, 

ונערך מבצע לחיסול תיקים. 

מחלקת סיגינט
בחטיבת  הסיגינט  הוקמה מחלקת   2009 בשנת 
המודיעין, ובמסגרתה פועלים שני מדורים. הקמתה 
הביאה לשדרוג משמעותי ביכולות משטרת-ישראל 
בנושא הלחימה בפשיעה. בלטו שני תחומי עשייה 
עיקריים - מחקרי תקשורת ושיפור יכולות ההאזנה.

היחידה לביטחון מידע 
הוקם מערך הבב"ח )בדיקות ביטחון חוזרות( לבעלי 
הסיווג  הטיפול בהעלאת רמת  ונמשך  תפקידים, 
לקצינים חסרי סיווג מתאים. כן טופלו החלטות שב"כ 

בדבר אי התאמה ביטחונית.

חטיבת הזיהוי הפלילי )מז"פ(
תפקידה של חטיבת הזיהוי הפלילי הוא הפקת מירב 
כללי  תוך שמירה על  ובאיכות,  הראיות באמינות 
מקצועיות גבוהים. זאת, כדי לקדם חקירות, להעמיד 

לדין את האשמים, ולנקות את החפים מפשע. 

מעבדת פיתוח טביעות אצבעות )ט.א.( - המעבדה 
לפיתוח טביעות אצבעות עוסקת בפיתוח טביעות 
אצבעות על גבי חפצים מאירועי פשע חמור. בכוח 
חשיפת טביעות אצבעות על חפצים לסייע לפענוח 
פשעים ע"י השוואתן עם טביעות אצבעות של חשודים 
עוסקת המעבדה  כן  המאגר הממוחשב.  עם  או 
בהדרכות למחלקי זיהוי ולמעבדות הניידות, ומשמשת 

פיתוח טביעות אצבעות  וייעוץ בתחום  מידע  מרכז 
במשטרת-ישראל. במהלך שנת 2009 נמשכה העלייה 
טביעות  כתוצאה מחשיפת  עבירות הפע"ר  בגילויי 
אצבעות - בשנת 2009 נלקחו 164,115 ט.א. מזירות 

.AFIS -לא מפוענחות, והן הגדילו את מאגר ה

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 

האגורות במאגר. 
באחוז גילויי ט.א. חלה עלייה של 6.5% בסך כל עבירות 
הפע"ר, בהמשך למגמה מאז שנת 2007. העלייה באחוז 

הגילויים בולטת במרבית מחוזות משטרת-ישראל 

התפלגות לפי סוג עבירה של ט"א
AFIS-מזירות לא מפוענחות ב

התפרצויות
72,757

שבל"ר
24,478

אחר
20,93

סמים 3,343
שוד 6,76

רצח 3,219
מין 637

פריצות 
לרכב
31,991
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מעבדת   - דיגיטלית  וראיה  צילום, אלבום  מעבדת 
צילום מתמחה בניתוח תמונת וידאו ובעיבודה, בניתוח 
ראיה דיגיטלית, באותנטיות של תמונה וידאו, בצילום 
סטילס ווידאו פורנזי ובמתן ייעוץ ועזרה למחלקי הזיהוי 
היחידות החוקרות. משרד האלבום אחראי  ולכלל 
למתן  הזיהוי,  במחלקי  אלבום  מערכות  להתקנת 
זיהוי ממוחשבים  לעריכת מסדרי  שירותי תחזוקה, 
ולסיוע במתן תמונות ליחידות משטרת-ישראל לצורכי 
וזיהוי חשודים. במאגר התצלומים חלה  זיהוי  מסדר 
צילום, חייבי  החשודים  במספר   80% של   עלייה 

מ-32,000 )בשנת 2008( ל-57,600 )בשנת 2009(. 

זיהוי  בדיקות  במעבדה מתבצעות   - מעבדת נשק 

והשוואה של תחמושת ושל כלי ירייה מכל אירועי הירי 
במדינת-ישראל )פלילי ובטחוני( ובדיקות לגילוי מספרים 
מחוקים בכלי-נשק. במהלך שנת 2009 חלה עלייה של 
כ- 12% במספר התיקים וכן עלייה של 27% באירועי 

ירי. מרביתם במחוז הצפון.

המעבדה לחקירת הצתות - המעבדה מבצעת אנליזה 
כימית של חומרי דליקה ושל מוצגים, שנאספו מזירות 
ומנחה את חוקרי  ופיצוצים,  שריפה, חוקרת דליקות 
נבדקו   2009 הזירה, נאמני חקירת דליקות. במהלך 
במעבדה 1,150 תיקי זיהוי חומר דלק, מהם 49% תיקי 
שריפות כלי-רכב, 24% דליקה במבנה ו- 3% תיקי רצח 

וניסיון לרצח.

גילויי ט"א - התפלגות לפי מחוזות 2008-2009
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DNA מבוצעות  - בדיקות  המעבדה ל-DNA וביולוגיה 
במעבדת DNA וביולוגיה מאז 1992. המעבדה מטפלת 
במוצגים ביולוגיים, הנאספים מזירות פשע. מהחומר 
הביולוגי הנמצא על המוצגים מופק DNA, ונקבע פרופיל 
 DNA-של מי שהותיר את הדגימה בזירה. פרופיל ה DNA

המתקבל מהמוצגים משמש להשוואה עם דוגמאות 
מחשודים או ממעורבים אחרים באירוע ולהשוואה בין 
זירות. ל-DNA כוח רב בזיהוי פלילי. הבדיקה רגישה 
מאוד ומאפשרת הפקת פרופיל מכמות חומר זעירה. 
ואדם  בין כל אדם  פרופיל ה-DNA מאפשר להבדיל 
רב  ה-DNA משקל  ולראיית  זהים(,  )פרט לתאומים 
לזיהוי פלילי  ב-DNA ככלי  בבית-המשפט. השימוש 

מהווה תחום מדעי דינאמי, המתפתח במהירות. בשנים 
האחרונות הוכנסו למעבדה מספר שינויים וחידושים 
טכנולוגיים. בשנת 2009 התקבלו 2,039 תיקים, מהם 
נבדקו 1,289 תיקים. ב-910 תיקים התקבלו פרופילים. 
ב-335 תיקים נמצאה התאמה לחשוד. 494 פרופילים 

הועברו למאגר. ב-171 תיקים נשלל החשוד. 

דגימות  - המעבדה קולטת   DNA-מעבדת מאגר ה
ביולוגיות של חשודים, של נאשמים ושל מורשעים, 
במערכת  אותם  DNA, מאחסנת  פרופילי  מפיקה 
ממוחשבת, ועורכת חיפושים כנגד פרופילים מזירות 
עבירה. פרופילים מזירות עבירה מתקבלים מהמעבדה 
הביולוגית ומהמכון לרפואה משפטית, ונכללים במאגר. 
בודק המאגר פרופילי מתנדבים בתיקי חקירה  כן 

פתוחים. 
המאגר מכיל 78,152 פרופילים. בשנת 2009 נאגרו 
במאגר 36,973 דגימות )לעומת 25,099 בשנת 2008( 
סה"כ עד שנת 2009 - 924 גילויי מאגר )46 הצעות 
יחידה בשנת 2009(. במבצע דיגום אסירים בשנת 2009 

נדגמו 5,209 אסירים, מתוכם 52 גילויים חדשים. 

- הטיפול בעקבות נעלים  מעבדת סימנים וחומרים 
2009 להיות אחד  בזירות עבירה המשיך גם בשנת 
הנושאים המרכזיים, שבהם התמקדה עבודת המעבדה. 
למעלה ממחצית מתיקי הבדיקה של המעבדה עסקו 
השנה בתחום זה. מאות עקבות נעלים מזירות עבירה 
באירועים לא מפוענחים המשיכו להישלח למעבדה, 
נקלטו באוסף העקבות )המנוהל במערכת ממוחשבת(, 
והושוו לעקבות מזירות אחרות ולנעליהם של חשודים. 
במספר מקרים נקשרו חשודים בוודאות, או ברמה 
גבוהה של סבירות, לזירות עבירה, באמצעות השוואה 

 .)Cold Hits( לעקבות שבאוסף

הצתות. היעד האידיאלי - כלי רכב )"מראות המשטרה" 230(
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מעבדה אנליטית - המעבדה האנליטית מופקדת על 
זיהוי מדעי של חומרים, החשודים כסמים מסוכנים, 
כתיבת חוות דעת על-ידי מומחים עבור יחידות החקירה, 
והפקת מודיעין פורנזי מתיקי החקירה, לשימוש יחידות 
הזיהוי, המודיעין והחקירות. במעבדה מבוצעות אלפי 
בדיקות, ונכתבות אלפי חוות דעת. הבדיקות נערכות 
באינטנסיביות רבה, כאשר למעלה ממחצית התיקים 
נבדקים בו ביום או ביום שלמחרת. חוות הדעת של מומחי 
המעבדה מהוות גורם מכריע ומשפיע, המשמש כלי 
משמעותי להארכת מעצרם של חשודים. תיקי קנבוס, 
נבדקים  המהווים למעלה מ-70% מתיקי המעבדה, 
בזמן ממוצע של יומיים, ותיקים דחופים ודחופי מעצר, 
המהווים כ-30% מתיקי המעבדה, נבדקים תוך שלושה 
ימים. חוות הדעת של המעבדה משמשות גם את שירות 
בתי-הסוהר וכן את יחידות האכיפה השונות )של משרד 

הבריאות בנושא חומרים מסוכנים וסמי פיצוציות', של 
המכס בנמלים השונים ושל משרדי ממשלה שונים(. 
בוועדות מדעיות שונות,  המעבדה שותפה כחברה 
ביניהן הוועדה לחומרים פסיכואקטיביים, המשמשת 
כוועדה מייעצת לשר הבריאות בדבר הוספת חומרים 
הוספו,   2009 בשנת  לפקודת הסמים המסוכנים. 
בהמלצת הוועדה, לפקודת הסמים המסוכנים כ-30 
חומרים חדשים. כן שותפה המעבדה לגיבוש שינויים 
משמעותיים בפקודת הסמים, ולקביעת כללים להוספת 

חומרים לפקודה.

בשנת 2009 קלטה המעבדה כ-17,500 תיקים, וכמספר 
הזה של תיקים נבדקו בה במשך השנה. בשנת 2009 
גדל מספר התיקים שנבדקו במעבדה ב- 8.3%. ב- 

83% מתיקי המעבדה נמצא חומר פעיל אחד.

% מכלל מס' תיקיםשם החומר
התיקים

ההערות

עלייה מתמדת במספר תיקי החשיש.9,35075חשיש

ביותר 4393.4קנבוס ירידה במספר תיקי הקנבוס. התיקים הגדולים 
בכמות ובנפח. נבדקים ברובם בשלוחות המעבדה, לרבות 

שלוחת הקנבינואידים במטא"ר.

עלייה במספר התיקים בשנים האחרונות1,76414הירואין

בשנת 2009 בוצעו מספר תפיסות גדולות, בתפיסות אלה 6044.78קוקאין
רב החומר ללא חומרי ערבוב.

לראשונה, נתפסו בישראל טבליות "YABA", שמקורן בתאילנד, 290.23מתאמפטמין
ומיועדות בעיקר לשוק מהגרי העבודה מתאילנד.
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ב-6.5% מתיקי המעבדה בשנת 
לא  תיקים(  )כ-1,000   2009
נמצא סם מסוכן )בדרך-כלל, 
המדובר בחומרים שלא כלולים 
ב-8.85%  בפקודת הסמים(. 
מתיקי המעבדה )1,335 תיקים(, 
היה יותר מאשר מרכיב אחד 
בתיק, לרוב, חשיש עם הירואין, 

.LSD או MDMA ,קנבוס
ניכרה   2009 שנת  במהלך 
עלייה בכמות הסמים המובאים 
לבדיקת המעבדה, כמו גם עלייה 
במורכבות התיקים המגיעים 
לבדיקה, במיוחד בתיקי חומרים 
סינטטיים, שלא תמיד כלולים 

בפקודת הסמים.

המעבדה לספקטרומטרית מסות וזיהוי 
חומרי נפץ

המעבדה עוסקת בזיהוי חומרים שונים, בעיקר אורגנים, 
לצורך הפקת  אנליטיות,  תוך שימוש במגוון שיטות 
חוות דעת מומחה לבית-משפט. המעבדה מתמחה 
בספקטרומטרית מסות )MS( ובזיהוי חומרי נפץ, רעלים, 
ידועים - חומרים שאינם מוכרים  וחומרים לא  סמים 
בספרות. חלק משיטות העבודה לקוחות מהספרות 
המקצועית, ושיטות נוספות מפותחות במעבדה, במטרה 
לענות על צרכים חדשים, העולים במהלך העבודה על 

מוצגים, המגיעים לבדיקה מזירות ומחקירות שונות.
ולבורנטים  כולל מומחים, מתמחים  צוות המעבדה 
והרעלים, בעלי תארים   MS-בתחומי חומרי הנפץ, ה
מתקדמים בכימיה )הכשרה אקדמית נדרשת(, שאליה 

מתווספת הכשרה ייחודית במעבדה עצמה. 

תחום חומרי נפץ - המוצגים מובאים למעבדה, בדרך-
כלל, על-ידי מעבדות החבלה של משטרת-ישראל. 
זיהוי החומרים כולל טיפול במוצגים, החשודים כחומרי 
וכן טיפול  נפץ או כחומרי מוצא להכנת חומרי נפץ, 
במוצגים מזירת פיצוץ. מגוון החומרים כולל חומרי נפץ 
תקניים )שהם, לרוב, חומרים אורגניים( ותערובות של 
חומרי נפץ במטענים מאולתרים )שהם, לרוב, חומרים 
אנאורגניים(. חומר הנפץ נמצא, בדרך-כלל, בכמות 
גדולות של חומרים אחרים,  יחד עם כמויות  זעירה, 
לא רלוונטיים, אשר מקשים מאוד על גילוי החומרים 

הרלוונטיים ועל זיהויים.
תחום הרעלים - מתקבלים לבדיקה רעלים, או חומרים 

אחרים לא מזוהים, הקשורים לחקירות משטרתיות. 
תחום הסמים - בתחום זה המעבדה נותנת, בעיקר, שירות 
MS. מתקבלים בעיקר  למעבדה האנליטית לבדיקת 

עלייה בכמות הסמים המובאים לבדיקת המעבדה )"מראות המשטרה" 231(
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חומרים ממשפחת האמפטמינים )דוגמת האקסטזי(, 
טבליות שונות וחומרים לא ידועים, כגון סמים מעוצבים. 
בשנים האחרונות מאותר בשוק מגוון גדול של חומרים 
חדשים, שלא קיים לגביהם מידע בספרות המקצועית. 
בעזרת המומחיות הקיימת במעבדה, התאפשר זיהוי 
רוב החומרים החדשים )שלב הכרחי בדרך להכללתם 

של אלה בפקודת הסמים המסוכנים(. 
תחום החומרים הלא ידועים – בתחום זה הזיהוי נעשה 
על-ידי בדיקות במגוון של שיטות ומכשירים, המופעלים 
גם בדיקות  על-ידי המעבדה. לפי הצורך, מבוצעות 
במכשור המופעל על-ידי מעבדות אחרות במשטרה 

או מחוצה לה. 
בתי-חולים, מערכת  גם  נעזרים  בשירותי המעבדה 
הביטחון, משרדי ממשלה ואוניברסיטאות. עם חלקם 
לזיהוי פלילי ברחבי העולם מתקיים  ועם מעבדות 
שיתוף פעולה, בניסיון לפתור בעיות, העולות במהלך 

העבודה.

פעילות בשנת 2009

נסגרו 2009נפתחו 2009סוג פעילות

293227תיקי חנ"מ

127152תיקי רעלים

420379סך כל התיקים

MS 1,772בדיקות
)הזמנות = מוצגים(

1,751
)3,493 הזרקות*(

* במקרים רבים יש צורך ביותר מהזרקה אחת של המוצג, כדי 

להגיע לזיהוי חד-משמעי של החומר. על כן, מספר ההזרקות רב 

ממספר הדוגמאות. 

במהלך שנת העבודה 2009 חלו מספר שינויים מרכזיים 
במעבדה, בהם החלפת ראש המעבדה, קליטת מומחה 
מכשיר,  וקליטת  בשלב ההתמחות,  הנמצא  חדש, 
שיכולותיו מייעלות את עבודת המעבדה. כן הועברו 
במהלך השנה הכשרות בנושא מס-ספקטרומטריה 

למומחים במעבדה האנליטית.

היחידה לזיהוי חללים 
תפקידיה העיקריים של היחידה הם הכשרת מערך הזיהוי 
הפלילי בנושא זיהוי קורבנות אסון בזמן שגרה ובעת 
חירום, פיקוח מקצועי, תרגול, הנחיה ובקרה בשגרה 
ובאירועי אמת, רכש ציוד מקצועי/ייעודי, התאמתו וניפוקו 
ולמתנדבי  ליחידות הזיהוי, לרופאי שיניים מתנדבים 
זק"א, תיאום בין משטרת-ישראל לבין המכון הלאומי 
לרפואה משפטית, זיהוי חללים באירועים, שבהם יש 
נפגעים רבים ובאירועי מוות בלתי טבעי בארץ ובחו"ל, 
גיוס רופאי שיניים מתנדבים, הכשרתם והפעלתם, פיקוד 
על צוותי הזיהוי במכון הלאומי לרפואה משפטית בעת 

אירוע רב נפגעים.

פעילות במכון לרפואה משפטית - איסוף נתוני משנן   •
39 עפ"י שיניים(, איסוף  )68, מתוכם זוהו  מגופות 
נתוני טביעות אצבעות מגופות )103, מתוכם זוהו 
77(, זיהוי עפ"י תצלומי רנטגן ומתן חוות דעת עפ"י 

מסמכים )52( ובדיקות שלדים )27(.
הדרכות והרצאות בכינוסים - במהלך השנה הודרכו   •
כ-120 אנשי מקצוע של מז"פ להכרת תוכנה ייעודית 
למצב של אירוע רב נפגעים. בתום ההדרכה נפתחו 
לכולם הרשאות כניסה למערכת. כן הודרכו מתנדבי 
זק"א )11 ימי הדרכה(, הועברו הדרכות בקורסים 
 25 )סה"כ  נושאים מקצועיים  משטרתיים במגוון 
ימי הדרכה(, נערך מפגש דו-יומי לרופאים כלליים, 
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ניתנה הרצאה ביום עיון אסון 
המפכ"ל,  בראשות  המוני 
בוצעו 19 הדרכות בנושא זיהוי 
חללים לגורמים שונים ) צה"ל, 
חבלה, משרד הבריאות, פס"ח 
ברשויות המקומיות(, הועברה 
הרצאה בקורס אנתרופולוגיה 
פיזית בביה"ס לרפואת שיניים 
בירושלים, וניתנו 15 הרצאות 
יחידות חירום  בכינוסים של 

שונות )ארה"ב(.
אנשי  במהלך השנה עסקו   •
היחידה גם בכתיבת מאמרים 
י  הו י ז בנושא  ופרסומים 

חללים.
- במהלך  ובקרות  תרגילים   •
השנה השתתפה היחידה ב- 12 
תרגילים בכל מחוזות המשטרה. 
בנוסף, במסגרת בקרות היחידה 
ובהתאם לתכנית  לביקורת 
ביצעה  השנתית,  הבקרות 

היחידה שלוש בקרות במחלקי הזיהוי המרחביים 
)גליל, נגב ושרון(. כן בוצעו במהלך השנה ביקורים 
מקצועיים, שכללו בקרה עצמאית והדרכה במחלקי 

הזיהוי.

עבודות מטה ופרויקטים 
רכישת תוכנה להשוואת נתוני זיהוי במצב של אירוע   •

רב-נפגעים והפיכתה למבצעית.
הגדרת כוח מקצועי של מז"פ, המונה כ-120 איש,   •
רב  זיהוי באירוע  נתוני  להקמת מרכז להשוואת 
נפגעים. סיום כתיבת תורת הפעלה לטיפול באירועים 

רבי נפגעים, והפעלת פקודת האב להתייחסויות.
נטילת חלק בפיתוח יישום ליצירת אלבום חללים,   •
ואמצעים מזהים  לשם הצגת תמונות הקורבנות 
בזיהוי  אחרים, במטרה לקבל את עזרת הציבור 

האלמונים באירוע רב נפגעים. 
נמשך הליך כתיבת נוהל שיתוף פעולה עם צה"ל   •
בנוגע להשאלת אמצעי זיהוי, ונחתם הנוהל הסופי 

מול משרד החוץ להוצאת משלחות זיהוי לחו"ל.
יחידות הזיהוי  - תגבור  פעילות מבצעית מיוחדת   •
ופקודות, במסגרת  ורענון נהלים  הדרומיות בציוד 

מבצע "עופרת יצוקה".

סם ה"יאבא". גם בישראל )"מראות המשטרה" 232(
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הפעילויות במעבדות השונות
תיקים / אירועים / גילוייםמעבדה

17,500 תיקיםמעבדה אנליטית

10,375 תיקים – 4,621 גילויי ט.א.מעבדת השוואת ט.א.

242 צילומים, עיבוד, הדפסת תמונותמעבדת צילום, אלבום, וידאו פורנזי

1,791 עקבות נעליים, שרידי ירי וזיופי רכבמעבדת סימנים וחומרים

2,055 הזמנות פוליגרףמעבדת פסיכולוגיה חקירתית

תיקים - 260 קשריםמעבדת נשק

נבדקו 1,289 תיקיםהמעבדה ל DNA וביולוגיה

DNA 860 גילוייםמעבדת מאגר - DNA פרופילי

164,115 ט.א. מזירות לא מפוענחותמעבדת פיתוח ט.א.

321 אירועיםמעבדות ניידות

1,546 תיקיםמעבדת מסמכים

1,150 תיקיםמעבדת חקירת הצתות

420 תיקי חומרי נפץ ורעליםמעבדת MS וחומרי נפץ

היערכות לאסון המוניזיהוי חללים

מחלקת תביעות
כוללת להפעלת  אחריות מטה  תביעות  למחלקת 
התביעה הפלילית המשטרתית בהיבט התוכן המקצועי-

משפטי ובהיבט הניהולי, אחריות ליישום מדיניות התביעה 
הכללית ולפיקוח ובקרה על פעילות יחידות התביעה, 

ולחקיקה בנושאי התביעה הפלילית  לייעוץ  אחריות 
ולייצוג המשטרה בעניינים אלה בפני מוסדות המדינה 
וכן אחריות כוללת לטיפול  ובפני הציבור,  ורשויותיה 
בהכנת תעודות חיסיון מטעם השר לבטחון הפנים עבור 

כלל רשויות התביעה. 
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נתוני פעילות ארציים
בשנת 2009 התקבלו 67,047 תיקים )ירידה של 2.8%   •
לעומת שנת 2008(, מתוכם: 44,762 פ.א. עם כתבי 
אישום )ירידה של 10%(, 20,441 נסגרו )ירידה של 
9.3%(, 15,906 פ.א. עם מעצר עד תום ההליכים 
)עלייה של 8.5%( ו-3,387 ממתינים לטיפול )עלייה 

של 6.4%(. 
ירידה בהיקף החזרת תיקים  2009 חלה  בשנת   •
להשלמת חקירה - 13,619 תיקים )לעומת 22,288 
ירידה בהיקף  כן, חלה  2008(. כמו  תיקים בשנת 
החזרת תיקים לאיתור נאשמים. מ-12,511 בשנת 
2009. הירידה חלה בכל  2008 ל-10,073 בשנת 

המחוזות, פרט למחוז ש"י.
בהיקף התיקים הגלויים, שבהם הוגשו כתבי אישום,   •
חלה ירידה - מ-35.6% מהתיקים בשנת 2008, ל-31% 
בשנת 2009. מתוך סך כתבי אישום, שהוגשו בשנת 
והיתר  90.2% בתביעה המשטרתית  2009, טופלו 
יציבות בהשוואה לשנה  בפרקליטות )שמירה על 

שעברה(.
ביותר, שבגינן נפתחו תיקים  העבירות השכיחות   •
הן עבירות סמים, עבירות אלימות   ,2009 בשנת 

ואיומים, עבירות רכוש ועבירות סדר ציבורי. 
 26,513 2009 עמד על  גזרי-הדין בשנת  סך כל   •

לעומת 29,744 בשנת 2008.
התפלגות גזרי-הדין של אוכלוסיית הבגירים מצביעה   •
על 40% שנשפטו למאסר בפועל, 11% ללא הרשעה 

ו-49% שנשפטו לעונשים אחרים.
התפלגות גזרי-הדין של אוכלוסיית הקטינים מצביעה   •
על 61% ללא הרשעה, 21% למאסר בפועל ועל 

18% נגזרו עונשים אחרים. 
בגזרי-דין בעבירות רכב והתפרצות לדירה, נידונו 82%   •
מהנשפטים למאסר של עד שנה או מעל שנה, 16% 

נשפטו למאסר על תנאי ו-2% ללא מאסר. מספר 
גזרי-הדין בשני סוגי עבירה אלה, ככלל, שמר על 

יציבות. 

נושאים מרכזיים
שינוי תהליכי העבודה וקיצור משכי טיפול.  •

טיפול ב- 8,090 בקשות לתעודות חיסיון וב- 7,002   •
ל-14%  ירד  תעודות. היקף ההחזרות להשלמה 

)לעומת 40% בעבר(. 
הכנת פורמטים תואמים לסוגים שונים של תעודות   •

חיסיון.

מלחמה במשפחות הפשע )"מראות המשטרה" 229(
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135 חוות דעת בתיקי הסתה והמרדה
ב-22 מהם - הנחיה לפתיחה בחקירה.

36 בקשות לאישור יועמ"ש לממשלה 
להעמדת קטינים לדין בחלוף שנה 

88 חוות דעת בעניין חקירה תחת אזהרה של אישי 
42 חוות דעת משפטיותציבור )ח"כים, ראשי ערים וראשי רשויות(

60 חוות דעת בתיקי 
העלבת עובד ציבור וזילות בימ"ש

84 הצעות חוק בנושאי החוק הפלילי 
בכלל והתביעה המשטרתית בפרט

21 בקשות ליועמ"ש לעיכוב הליכים
בתיקי יחידות התביעה, שבהם לא אותרו עדים

חוות דעת בנושאי העמדת שוטרים
לדין פלילי/משמעתי בשל הפקרת נשק

חוות דעת לעניין הגשת כתבי אישום 
נגד עורכי-דין וחקירת עיתונאים

חוות דעת, ייעוץ והנחיה בנושאי פיקוח אלקטרוני

ביצוע הדרכות לשיפור המקצועיות  •
נערכו 66 ימי הדרכה והרצאות מקצועיות על-ידי קציני   •

המחלקה לגורמי מודיעין וחקירות ולתובעים.
הוקם פורום ארצי להיוועצות מקצועית של תובעים,   •
הכולל עדכונים מיידים של חקיקה ופסיקה והנחיות 
לתובעים, נמשך פיתוחן של מערכת תביעות חדשה 

ושל ספרייה משפטית. 
תחקירי זיכויים ברמה הארצית  •

הופץ ריכוז ממצאים והפקות לקחים מ-184 תיקי   •
זיכויים בתביעה המשטרתית. במרבית התיקים אי 

מיצוי חקירה הינו לקח שכיח. 
נושאי ייעוץ וחקיקה וחו"ד משפטיות.   •

שיפור אפקטיביות האכיפה ואיתורי נאשמים - בוצעה   •
בקרה מקיפה, הופקו לקחים וגובשו המלצות, שהביאו 
להפצת נוהל כולל לטיפול בנושא, ולצמצום היקף 

הנאשמים המתחמקים מהדין.
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העלאת רף הענישה 
כתוצאה מהתמקדות בעבירות התפרצות לדירה   •
וגניבות רכב מהתוויית מדיניות ענישה אחידה ומדרגי 
ענישה מחמירים, הושגו במהלך שנת 2009 הישגים 
של ממש בבית-משפט השלום, בבית-משפט מחוזי 

ובבית-המשפט העליון. 

יחידת להב 433
433 מורכבת מארבע היחידות הארציות  יחידת להב 
]יאח"ה - היחידה הארצית לחקירות הונאה, יאחב"ל - 
היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית )בתוכה, 
יאח"ס, היחידה הארצית לחקירת סוהרים( יאל"כ - היחידה 
הכלכלית ואתג"ר - היחידה לאיתור גניבות כלי-רכב[ 

ומיחידה מבצעית מיוחדת.
במהלך שנת 2009 הושגו הישגים משמעותיים בתחום 
המאבק בארגוני הפשיעה, וראשי ארגונים ופעילים רבים 
מצאו עצמם מאחורי סורג ובריח. ניכרת עלייה במספר 
ובמספר כתבי אישום, שהוגשו  עצורי ארגוני פשיעה 

כנגד ארגוני פשיעה. 

תוצאות 
פעילות

שנת 2009שנת 2008

עצורי ארגוני 
פשיעה

40116

כתבי אישום 
ארגוני פשיעה

3140

עצורים עד 
תום ההליכים

3333

שווי רכוש 
המיועד 
לחילוט

28.5 מיליון 24 מיליון שקל
שקל

יאח"ה )היחידה הארצית לחקירת הונאה(
2009 טופלו ביחידה פרשיות הנוגעות  במהלך שנת 
לשחיתות ציבורית לסוגיה השונים. בין הפרשיות הבולטות 
- פרשיות אולמרט )הוגשו כתבי אישום בפרשיות טלנסקי, 
מרכז ההשקעות, ראשון טורס, הטבות ומינויים פוליטיים(, 
פרשיית אביגדור ליברמן - חשד לפגיעה בטוהר מידות 
)במהלך 2009 הועבר התיק לפרקליטות עם המלצת 
המשטרה להעמדה( לדין ו[רשיית ראש עיריית רמת 

גן, צבי בר. 

20082009תיקים שטופלו

תיקים נגד 
ראשי ערים 

וראשי רשויות

3433

בחינת תלונות 
נוספות נגד 
ראשי ערים

וראשי רשויות

-24

שחיתות 
ציבורית

190 )מצטבר(

יאחב"ל )היחידה הארצית לחקירת 
פשיעה חמורה ופשיעה בינלאומית(

במהלך 2009 הוגשו כתבי אישום ובקשות למעצר עד 
תום הליכים נגד חברי ארגוני פשיעה מרכזיים בפרשיות 
בתחום מאבקי שליטה בתחום ההימורים, בפרשיות ייבוא 

וסחר בסמים וכן בפרשיות סחר באמל"ח. 
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יאח"ס - יחידה ארצית לחקירות סוהרים 

720תלונות 

401תלונות שהועברו לגורם טיפול אחר

257פתיחת תיקי חקירה

145תיקים שהועברו להחלטת הפרקליטות

5פתיחת תיקי חקירה נגד אסירים בחשד למתן הודעות כוזבות

יאל"כ )יחידה ארצית לחקירות כלכליות(
היחידה המשיכה בפעילות מודיעינית וחקירתית עפ"י נושאי ההתעניינות שלה. 

חלה עלייה במספר הפרשיות שנחקרו ובמספרם של תיקי הלבנת הון. 

20082009תוצאות פעילות

24מספר תיקי הלבנת הון

3054מספר הפרשיות שנחקרו

75133מספר עצורים

5 מיליון שקל בהקפאה32 מיליון שקלשווי רכוש שחולט

פרשיות ותיקים מרכזיים
הלבנת הון, זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד.  •

שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס של ראש עיריית בת-ים.  •
הברחות סולר מקפריסין לישראל באמצעות ספינה.   •

הימורים באינטרנט - ניהול אתר לא חוקי.   •
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שנת 2006 360634143277304733402628271929652482271426812601

שנת 2007 236727582707244124832532234026332384294428523475

שנת 2008 228025162048218219561942200521931900218219742250

שנת 2009 192117951733164619532022184920031699199220542270

אתג"ר )היחידה הארצית למלחמה בתופעת גניבות רכב(
נתוני גניבות הרכב מצביעים על המשך הירידה במספר כלי-הרכב שנגנבו במהלך שנת 2009 
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במהלך שנת 2009 עסקו שוטרי היחידה בפירוק שמונה משחטות רכב.

20082009תוצאות פעילות

124192מספר עצורים

282279מספר מעוכבים

184163תפיסת כלי-רכב גנובים

100200תפיסת כלי-רכב מזויפים

280266תפיסת כלי-רכב ישראליים באיו"ש

1,3752,807תפיסת חלקי רכב

751514ביקורות רישוי במוסכים

1212ביקורות בחברות ביטוח וליסינג

3879הגשת כתבי אישום

4047עצורים עד תום הליכים

מפלג פשעי מחשב 
 87 2009 אותרו  – במהלך שנת  פניות מהאינטרפול 
כתובות IP, שהובילו לפתיחת תיקים במחוזות, מתוכם, 

17 תיקים הועברו לפרקליטויות השונות.
16 תיקים מהאינטרפול,  בנושא פדופיליה התקבלו 
מתוכם 15 הופצו למחוזות, ותיק אחד טופל במפלג 

והועבר לפרקליטות מחוז מרכז. 
2009 טופלו כ-50 תיקי  תיקי חקירה – במהלך שנת 
46 תיקים  ונפתחו עוד  חקירה של היחידות השונות, 
במפלג, מהם - 34 תיקי חקירה בעקבות בקשות סיוע 
מודיעיניים  מגורמים  תיקי חקירה  ו-12  בינלאומיות 

ומפניות של גורמים נוספים. 
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יחידת תביעות
נתוני תפוקה השוואתיים

 

השינוי באחוזים20082009תיקים / פ.א

781907+16%פ"א שהתקבלו בתביעות

278317+14%פ"א שנסגרו

182507+176%פ"א שבהם הוגשו כתבי אישום

_24010954%תיקי מנגנון שהתקבלו

30166+453%תיקי מנגנון שהוכנו

נתוני תפוקה כלליים
223 פ"א, שבהם הוכנו כתבי אישום , אך 
טרם הוגשו לנוכח טיפול חיסיון / שימוע/ 

אישור אחר.
1,350 פ"א שטופלו )כתבי אישום, טיוטות 

כתבי אישום, סגירות, השלמות(.

נושאים כלל אגפיים

הדרכה
פיתוח מסלולי איתור ומיון לכלל מקצועות 
האח"מ, במטרה להבטיח את גיוסם של 
שוטרים מתאימים, ואת שיבוצם למקומות, 
במילוי  המירב  את  לתת  יוכלו  נעדרים. כארבעת אלפים הודעות בשנה )"מראות המשטרה" 230(שבהם 
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תפקידם. כן פותחו השתלמויות והדרכות לכלל המקצועות 
בביה"ס לאח"מ, וחוזקו יחסי הגומלין המקצועיים עם 
בנוסף, עוברים  המרכז ללימודי משטרה בשפרעם. 
כלל בעלי התפקידים במגוון מערכי אח"מ הכשרות, 
הדרכות, קורסים והשתלמויות. במסגרת זו מועברות, 
רבות  כחלק משגרת העבודה, הכשרות מקצועיות 
2009 קיבלו שוטרי  ומגוונות. במהלך שנת העבודה 
האגף מגוון הכשרות, המותאמות למקצועות האח"ם 
השונים ולתפיסת המאבק בפשיעה. במקביל, פותחו 
הכשרות חדשות וייחודיות, שתמכו בשינויים ובהתפתחויות 
ואף טכנולוגיות של האגף. סה"כ,  מבניות/ארגוניות 
במהלך השנה עברו 4,003 שוטרים וקצינים הכשרות, 
הדרכות והשתלמויות מקצועיות בבית הספר לאח"מ.

נושאים נוספים שקיבלו דגש הם הטמעת חוק הנוער 
לכל מערך הנוער במשטרת-ישראל בשיתוף מחלקת 
הנוער ואימון תחנות )ניהול התהליך לבחירת הנושאים 
לאימון תחנות, מעקב אחר ביצוע התהליך בתחנות(. 

מחשוב
למערכות הממוחשבות שבשירות מערכי האגף נודעת 
חשיבות מהמעלה הראשונה, שעיקרה ייעול העבודה 
זו, במהלך שנת  ושיפור המאבק בפשיעה. במסגרת 
2009 קודמו פרויקטים מחשוביים למערכים תומכי 

הלחימה בפשיעה ותומכי איסוף הראיות.
לאוויר  ועלו  פותחו  אופיינו,   - מערכת המודיעין   •
ממשקים למערכות. החל פיתוח לומדה עבור עובדי 
הערכה חדשים, ללמידה מרחוק. בוצעו 21 בקרות 
בנושא איכות ההזנה למערכת, והופצו 26 הנחיות 

עבודה חדשות. 
מערכת מחשוב החקירות - בוצעו תשע בקרות בנושא   •
איכות ההזנה למערכת. אופיין פיתוח של מציאות 
כלי-רכב. הועברו שני ימי עיון לרכזי חקירות, לחיזוק 

מקצועיות השימוש במערכת. אופיינו תהליכי עבודה 
מחייבים לצרכי עמידה בחוק חקירות חשודים, חוק 
ונעדרים. כן אופיינו דו"חות לפיקוח  נפגעי עבירה 

ולבקרה בנושא דגימות, צילום והטבעה. 
מערכת חוקרי זירה - הושלם אפיון-על של המערכת,   •

והחלו האפיון, העיצוב המפורט והפיתוח. 
והחל אפיון  - הושלם אפיון-על  מערכת תביעות   •
ועיצוב מפורט. סיום פיתוח המערכת נדחה לסוף 

שנת 2010. 
מערכת אחודה להעברת מודיעין שב"ס – משטרת-  •

ישראל - יישום הממשק והעברת מסמכים בין הגופים 
צפויים באפריל 2010.

צמיד אלקטרוני. 930 מפוקחים )"מראות המשטרה" 232(
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מערכת הכללות ועוברים - הושלם אפיון-על של   •
המערכת והחלו אפיון ועיצוב מפורטים. סיום פיתוח 
המערכת נדחה לאוגוסט 2010. המערכת הוכנסה 
לתר"ש אח"מ, עקב הקריטיות שבה למימוש החלטת 
הממשלה בדבר העברת מערך ביקורת הגבולות 

למשרד הפנים. 

פיקוח ובקרה
במהלך שנת 2009 בוצעו 381 בקרות ביחידות השטח 
הכפופות מקצועית לאח"מ, בהן בקרות יב"ק, בקרות 

עצמאיות, בקרות מעקב ובקרות פתע.
כמו כן בוצעו בקרות נושאיות בתחומים הבאים: פיקוח 
אלקטרוני, תפוקת רכזי מודיעין, שרשרת המוצג הנשלח 
לבדיקות מז"פ, בדיקת דו"חות טביעות אצבעות, טיפול 
בתעודות חיסיון, תיקי זיכויים, טיפול ממוחשב בארגוני 
פשיעה, הזנת רכב גנוב בפל"א, מערכת מעצרים, כלי-

רכב מעוקלים.

בנוסף, הועברו התייחסויות אח"מ לבקרות שנערכו 
ע"י גורמי חוץ: 

מבקר המדינה – בקרות בנושאי אלימות כלפי עובדי 
בגבול  בט"ש  בישראל,  התעופה  בטיחות  ציבור, 
ירדן, הטיפול המשמעתי בשלטון המקומי, הטיפול 
בנעדרים ובאלמונים, טיפול באובדני ציוד צה"ל, מיסוי 
הכנסות בלתי חוקיות, נותני שירותי מטבע, עובדים 
זרים, הרשות להגבלים עסקיים. כן בוצע מעקב אחר 

תיקון ליקויים.
מבקר המשרד לבטחון הפנים – בקרות בנושא שוטרים 
וסוהרים מאוימים ובתהליך הגיוס למשטרת-ישראל. כן 
בוצע מעקב אחר תיקון ליקויים - דיוני מנכ"ל המשרד 

לבטחון הפנים.
ביקורות נושאיות יב"ק – ביקורות בנושאים הבאים: 
אלמ"ב, חיזוק כושר ההרתעה של משטרת-ישראל, 

טיפול במוצגי פשע.

מהגרי עבודה בישראל. עבדות מודרנית )"מראות המשטרה" 234(
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אגף המבצעים אחראי על בניין כוחה של משטרת-ישראל בתחום 
המוכנות המבצעית, כדי לתת מענה לאיומי הייחוס בנושא בטחון 
פנים )הפרות סדר, טרור קונבנציונאלי ובלתי קונבנציונאלי, אסון 

המוני ורעידת אדמה( בעתות שגרה ובמצבי חירום.

www.police.gov.il  �  2009 משטרת-ישראל דין וחשבון שנתי

אגף המבצעים � אג"מ 

37



אגף המבצעים  �  אג"מ

אגף המבצעים � אג"מ

מחלקת סיור ושיטור

אירועי תגובה - עלייה ארצית של 1.2% 
צפוןת"אמרכזירושליםדרוםש"י

2008-223,188166,483358,741311,205344,470

200947,632228,831167,754356,656321,895311,750

% עלייה 
2008/2009

 -+ 2.5%+ 0.8%- 0.6%+ 3.4%- 9.5%

ה"נחשול". נוכחות ובולטות

אגף המבצעים אחראי על התיאום בין המטה לבין היחידות והכוחות, ועל הפעלתם במשימות המשטרה בתחום 
השיטור ושמירת הסדר הציבורי, על מניעת עבירות, על שמירה על בטחון הנפש והרכוש, על שמירה על בטחון 

הפנים ועל מניעת פיגועים.
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זמן תגובה ואיחורים - שיפור בכלל המחוזות ביחס לשנים קודמות.
צפוןת"אמרכזירושליםש"ידרוםארצי

78.5%80%91%75%70%82%81%הגעה בזמן

21.5%20%9%25%30%18%19%איחורים

אירועים מאודים - אי הגעת ניידת
עלייה באירועים "מאודים" במחוז ירושלים ובמחוז ש"י.  •

שיפור בשאר המחוזות  •

דרוםצפוןמרכזירושליםש"ית"אארצי

200837,7274,6024812,3999,9133,4167,349

200930,35569319713,6178,6742,3174,857

2008 %
2009/

- 19.54%- 84.9%+ 310%+ 9.82%- 12.5%- 32.17%- 33.91%

פרויקט "מנוף" פרשים. 6,800 הפעלות בשנת 2009
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נתוני קריאות במוקדי 100
ירידה במספר השיחות הנכנסות בכלל המשל"טים.  •

ירידה באחוז שיחות ננטשות ארצי.  •
עלייה באחוז השיחות הננטשות בכל המחוזות, למעט מחוז ת"א  •

2008

צפוןת"אמרכזירושליםדרוםש"י

שיחות 
נכנסות

-1,367,3741,402,2841,669,8242,687,0361,816,493

שיחות 
ננטשות

-75,194208,871224,114364,682-

%-5.5%14.9%12.7%10.3%-

10.8% ננטשות

2009

צפוןת"אמרכזירושליםדרוםש"ימחוזות

שיחות 
נכנסות

685,9251,117,1711,329,5851,458,7752,592,7441,794,686

שיחות 
ננטשות

60,46578,246245,856105,044246,548-

%8.8%7%16.5%7.2%9.5%-

10.3% ננטשות

משל"ט צפון – אין נתוני שיחות ננטשות בשל תקלה במערכת יעל  •
משל"ט מחוז ש"י לא פעל ב- 2008  •
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נושאי עיסוק מרכזיים

סיור
אמצעים - מכשיר טייזר, אופנועים, פנס לסייר, רכב   •

ייעודי.
מחשוב - שירת הסירנה.  •

בקרות, בקרת כו"כ אגפית.  •
עבודות מטה - אגף השיטור, שיטור עירוני, משטרת   •

תיירות.
חיזוק כושר ההרתעה.  •

כליאה והוצל"פ
פעילות מערך ההוצל"פ ארצי )2008 לעומת 2009( 

חוק הוצל"פ חדש הוביל לירידה בקבלת פקודות   •
הוצל"פ.

20082009הפקודות

1,8221,152פקודות בפיגור

192,386163,958פקודות שבוצעו

189,833140,318פקודות שהתקבלו

ביצוע ליווים ע"י משטרת-ישראל

ש"יירושליםדרוםת"אמרכזצפון

20083,0213,1321,4641,8208161,774

20092,4462,3321,3091,421651327

שהיית עצורים במתקני משטרת-ישראל

חקירהלאחר סבב שניאי קליטה בשב"ססה"כ

200817,00522414,1542,627

200916,74262911,4434,670

פערים בקליטת טעוני פיקוח
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שיטור ימי
רכישת ספינה חדשה.  •

שיפוץ כלי שיט וציוד ייעודי.  •
הגברת מעורבות המערך בלחימה בפשיעה  •

דו"חות 
שיט

חיפוש עם 
בלי/צו

אירועי בדוקאים
תגובה

אבטחת 
אירועים

הצלת 
אנשים

מעצרים/
עיכובים

חיפוש 
נעדרים

20088972381586140188508299140

20095300532149246472134127

חיפוש עם/בלי צו – הינו פרמטר חדש )מאי 2009(

שיטור ימי. מעורבות בלחימה בפשיעה
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הגנת הסביבה
גיבוש אמנה בין משטרת-ישראל למשרד לבטחון הפנים ולמשרד להגנת הסביבה.  •

בדיקות זיהום אוירתפיסת משאיות וטרקטוריםתיקים פלילייםשנים
מ כלי-רכב

בדיקות 2008995511,190
הורדות 1,587

בדיקות 200915012010,660
הורדות 1,739

תיקים - מתוכם: 126 בגין השלכת פסולת, 24 בגין עבירות אחרות על חוקי איכות הסביבה.

בעלי-חיים
נרכשו 6 סוסים.  •

פותחו כלבי הרחת שטרות.  •
נמשך פרויקט כפר "מנוף" - התקבלו 32 כלבים.  •

נערכו קורסים לכלבנים ולפרשים.  •

כלבנים - סה"כ פעולות 16,500 
הירואין - 28,797 ק"ג.  •

מריחואנה - 27,777 ק"ג.  •
קוקאין - 16,116 ק"ג.  •

אקסטאזי - 2,396 כדורים.  •
חגיגת - 353 כדורים.  •

חשיש - 418,375 ק"ג.  •
אקדחים - 64 מסוגים שונים.  •

רובים - 6 מסוגים שונים.  •
רימונים - 13 מסוגים שונים.  •

תחמושת - אלפי כדורים מסוגים שונים.  •
פצצות תאורה - 2.  •

רובה ציד - 1.  •
מצתי ופתילי חבלה - 10 יח'.  •

אצבעות חבלה - 5.  •
מטעני צינור - 10.  •

מחסניות נשק - 292.  •
כדורי חגיגת - 163.  •

משתיק קול - 1.  •
מעצרי שב"ח במג"ב - 117.  •

.DS חנ"פ מסוג  •

פרשים - סה"כ הפעלות - 6,800
בט"ש וסיור עירוני – 3,645.  •

הפס"ד – 2,154.  •
איתור נעדרים - 178.  •

ילק"מ - 196.  •
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הכשרות
הכשרת קציני סיור, ראשי קבוצות ורכזי סיור.  •

הכשרת מפעילי טייזר.  •

פעילויות ראויות לציון
נמצאו 5 כלי-רכב וקטנועים גנובים.  •

נמצא רכב של דרוש לחקירת רצח לימ"ר מרכז.  •
בוצעו 117 מעצרים. אותרו 3 נעדרים בחוף גולן.  •

נערכו תרגילי הפס"ד במסגרת מפקדות משימתיות.  •
כושר  חיזוק  בוצעה הפעלה מבצעית במסגרת   •

ההרתעה.

מחלקת מבצעים ובט"פ
את עבודת המטה לקראת  מחלקת מבצעים ריכזה 
אירועים ומבצעים מיוחדים, שבהם נדרשה היערכות 

מבצעית מורכבת.
הופצו פקודות התראה/מבצע ארציות.  •

בוצעו הערכות מצב.  •
הוקצו כוחות ואמצעים  •

בוצעו ביקורות.  •
סיכום והפקת לקחים.  •

מבצעים מרכזיים:
מבצע "גלימה לבנה" - ביקור האפיפיור.  •

רמדאן - סיוע למחוז ירושלים בהיערכות המבצעית   •
לתפילות בהר הבית.

ישראל:  בחגי  היערכות משטרת-ישראל   - חגים   •
יום ירושלים, ל"ג  יום הזיכרון,  חגי ניסן, חגי תשרי, 

בעומר.
תרגילים - "תגובת שרשרת", "נקודת מפנה 3".  •

מבצע "עופרת יצוקה".  •
הפרות סדר מתמשכות של חרדים בירושלים על   •

רקע פתיחת חניונים בשבת ומפעל "אינטל".

תהלוכות פעילי ימין - במחוז צפון/אום אל פאחם   •
ובמחוז בדרום/המגזר הבדואי.

אופנועים, חקלאים, אתיופים,   - מחאות בולטות   •
דרוזים.

"כוכב הלילה" - מבצע כנגד אלימות בסופי שבוע.  •
"ניקוי כלים" - מבצע לתפיסת אמל"ח בגזרות מחוז   •

צפון ומחוז מרכז.

לחימה בפשיעה
הפניית משאבים )כ"א ואמצעים( ללחימה בפשיעה.  •
השתלבות/ הובלת עמ"טים ארציים לטיפול בפשיעה.  •

מתן הנחיות מבצעיות.  •
 

מבצעים ארציים
טיפול בנושא מחסומים בקו התפר למניעת עבירות   •

פליליות ע"י תושבי השטחים.
שילוב יח' מיוחדות.  •

הפעלות בולטות
מבצע "כאור היום"  •

•  "מועד 2009"
מבצע "גלימה לבנה"  •

הפעלות באבו-סנאן ובשפרעם  •

פרויקטים מיוחדים
הקמת מרכז ניהול משטרתי לאומי )מנמ"ל(.  •

שידור תמונה לאחור - צריח, מסוק, מב"ט 2000,   •
מצלמות את"ן.

עמדות מידע במשל"טים מחוזיים.  •
פיתוח  רה-ארגון במשל"טים,   - המוקדים  ייעול   •

הכשרות, טכנולוגיות, הקמת חוליית מוקדים.
תו"ל משל"טים.  •

עדכון נהלים ופקודות טירור.  •
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חטיבת האבטחה
וייצובה  2009 נמשך תהליך הקמת החטיבה,  בשנת 
ידע בתחום האבטחה.  וכמוקד  כסמכות מקצועית 
במהלך השנה חל שינוי בסדרי העדיפות של החטיבה, 
ובנוסף לעיסוק בתחום הפח"ע, קיבל תחום הלחימה 

בפשיעה, כיעד ארגוני, עדיפות גבוהה.
בנוסף, בוצעו עבודות מטה ופרויקטים שונים ומגוונים, 
גם  למניעת הפח"ע,  בהיערכות האבטחה  ששילבו 
פעילות בתחום הלחימה בפשיעה ובאלימות ושמירה 

על הסדר הציבורי.

עבודות מטה 
גיבוש תפיסת הפעלה כוללת לאבטחה.  •

כתיבת תורת הנחיה - נערכו חמישה ימי עיון לכתיבת   •
התורה וגובשו עקרונותיה.

תמיכה ביעדי הארגון - מוקדי בילוי )"כוכב הלילה"( -   •
הופץ לשטח מסמך של עיקרי הפעילות בטרטוריה 

מאובטחת.
הכשרה מקצועית למערך האבטחה - בחודש אפריל   •
2009 הסתיים קורס קציני אבטחה בסיסי, נערך שבוע 
השתלמות מקצועית, נערכו שני ימי עיון טכנולוגיים. 
בחודש דצמבר 2009 נערכה סדנא בנושא תהליך 

ההנחיה.
רפורמה ברישוי - צמצום עסקים לחוק. נקבעו בעלי   •

תפקידים באבטחה ברישוי .
הנחיית החומ"ס - מונה קצין, שירכז את נושא הנחיית   •

 .A החומ"ס. בישראל 440 מתקני חומ"ס ברמה
תיקוני חקיקה - ביצוע תיקוני חקיקה בחוק להסדרת   •
הביטחון, הוספת גופים ושינויים בגוף החוק, שיאפשרו 

צמצום פערים בהנחיה.
ביצוע תיקונים בחוק רישוי עסקים והוספה/גריעה של   •
פריטים המקבלים אישור משטרת-ישראל. הוגדרו 

הנחיה  ורמת הכשרתם. הופצה  בעלי תפקידים 
נדרשות  19/09, המנחה את השטח לפעולות 

ליישום השינויים שאושרו עד כה.
ועדה  הוקמה   - חוק מניעת אלימות בספורט   •
למניעת אלימות בספורט בראשות שופט. גובשה 

תכנית להכשרת בעלי תפקידים. 
מודל מנהל אבטחה - גובשה דמות מנהל האבטחה.   •
 2009 יולי  הכשרה. בחודש  נקבעו שישה מוסדות 
החל פיילוט בהכשרה, שהסתיים בחודש דצמבר 
2009. הופקו לקחים והחל יישום בהכשרת מנהלי 

ביטחון.
מחשוב החטיבה - למרות שטרם הועבר תקציב,   •
מחשוב הרישוי נמצא בשלבים מתקדמים. מחשוב 

המאוימים ומחשוב ההכשרות בשלב ראשוני.

תרגילים מתוכננים
תרגיל מאוימים ארצי )18/3/09(.  •

יום עיון תורת הנחיה )4/4/09(.  •
תרגיל אבטחה ארצי )1/5/09( - תרגיל ביפרים.  •

תרגיל ארצי בנמלי-ים )14/05/09(.  •
ביקורת חטיבתית בתשתיות )3/6/09(.  •

)18/6/09(- תרגילים  יבשתיים  תרגיל במעברים   •
מקומיים.

סדנא חטיבתית בנושא תהליך ההנחיה  •
.)25-28/10/09(

השתלמות מנב"טים )9-10/11/09(.  •
כינוס אבטחה ארצי )11/11/09( - בנושא "האבטחה   •
כמקצוע" בהשתתפות כשמונה- מאות אנשי אבטחה, 

מנב"טים, מנהלי אבטחה ויועצי אבטחה.
ימי  גיבוש תוצרי   -  )26/11/09( תהליך ההנחיה   •
העיון בנושא תהליך ההנחיה בהשתתפות קציני 

החטיבה, קציני אבטחה מהשטח ומנב"טים.
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מבצעים ותרגילים

מבצע "כאור היום" )עופרת יצוקה( )27/12/08-23/1/09(   •
- הפעלת מוקד אבטחה, הורדת 35 קצינים ובד"א 
לתגבור תחנות בדרום, הקצאת קצינים למטא"מ, 

הקצאת שוטרים ללבנות תגבור.
מועד 2009 - בחירות לכנסת ה- 18 )10/2/09( -   •
הקצאת קצינים למטא"מ, ביצוע ביקורות בקלפיות, 

הקצאת שוטרים לתגבור.
- ערך המקצועיות  "היום שאחרי"  עבודה  צוות   •
)19/2/09( - הצוות עסק בהתוויית ערך המקצועיות 

במשטרת-ישראל. עבודת הצוות טרם הסתיימה.
תרגיל "כחום היום" )4/3/09( - החטיבה השתתפה   •
בשני מתווים - האחד בנמל אשדוד והשני בדימונה 

)רכבת חומ"ס(.

 -  )15-19/3/09( השתלמות מקצועית חטיבתית   •
השתלמות מקצועית בנושאי חוקים, חומ"ס, טב"ק 

והעשרה.
 )11-15/5/09( ביקור האפיפיור   - "גלימה לבנה"   •
- החטיבה הייתה שותפה בעיקר בנושאי הרישוי 

והבטיחות באתרי המיסה.
תרגיל "נקודת מפנה 3" )31/5-4/6/09( - החטיבה   •

השתתפה בתרגיל בנמל אילת בלבד.
ואישורים  - בקרות   )2009 )יולי   16 המכבייה ה-   •
ולמקומות  למקומות, שבהם התבצעו התחרויות 

הלינה של המשלחות.
תרגיל ארצי - מוכנות מבצעית של מערכי אבטחה   •
)ספטמבר 2009( - התרגיל נערך בכשמונים מתקנים, 
ובוצעה ביקורת ארצית לבחינת המוכנות המבצעית 

של מערכי האבטחה כולל במוסדות חינוך.

ירי רקטות ב"עוטף עזה"
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מחלקת חבלה
אירועי תגובה

הודעות אנונימית, שנים
טיפול באמל"ח, 

הצבעות,
פ. פח"ע 
פ. פלילי

חפץ חשודרכב חשודדואר חשוד

סה"כ אירועי תגובה 20084,8398518,64031,118
54,682 - 2008

סה"כ אירועי תגובה 20095,3549818,62729,395
53,474 - 2009

פעילות יזומה

מעברי אחרשנים
גבול

בדיקת 
מאוימים

בונקרים, 
מחצבות 
והפעלת 

כלבי 
חנ"מ

אירועים 
ואתרים 

הומי 
אדם

אוטובוס 
ותחנות 
הסעה

א.מ.ת + 
מחסומים

סה"כ פעילות יזומה 20085,41236242563,861104,05775,698198,780
392,426 2008

סה"כ פעילות יזומה 20093,0757244,4215,212114,62681,623222,606
432,287 2009

אירועי פח"ע בולטים
27.1.09 - זירת מטענים ב"הוברס" 133.  •
21.3.09 - נסיון פיגוע רכב תופת, חיפה.  •

8.6.09 - נסיון פיגוע משולב ב"הוברס" 70.  •
26.4.09 - הסגרת חגורת נפץ, "סלפית".  •
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מגמות
ירי ספוראדי של רקטות ופצמ"רים וניסיונות לפיגועי   •

גדר בעוטף אזח"ע.
ללא פיגועי התאבדות.  •

מטעני חבלה מושלכים בגזרת איו"ש.  •
פח"ע עממי.  •

חדירת חוליות מפגעים דרך "ציר ה-ח".  •
פיגועי תופת באמצעות כלי-רכב, הנושאים כמויות   •

גדולות של חנ"מ. 
חוליות טירור רדומות באיו"ש.  •

רקטות עתירות חנ"מ )20 ק"ג( והגדלת טווח התמ"ס   •
ל- 40 ק"מ.

אמל"ח תקני כולל רקטות מצרר.  •
חיזבאללה - הגדלה משמעותית של טווח הרק"ק   •

והטק"ק.

אירועי חבלה בולטים על רקע פלילי 
27.1.09 - תאונת עבודה, טייבה

29.10.09 - פיצוץ מטען חבלה, בת-ים
10.5.09 - פיצוץ מטען חבלה, אילת

25.6.09 - פיצוץ מטען חבלה, קריית ביאליק

לחימה בפשיעה 
2009 סייעו שרידים  במחצית הראשונה של שנת   •
 DNA שנאספו מזירות חבלה לפתח 7 פרופילים של

וכ- 18 מעתקי ט.א. )7 התאמות(.
הוקם צוות "מכיני מטעני חבלה פליליים" והוגדרו   •

יעדים לשנת 2009.
היחידות השונות של  בין  שיתוף הפעולה  חוזק   •

המשטרה לחבלה.
ופותחו אמצעים לשימור ממצאים  תו"לים  נבנו   •

מזירה.
מונו רפרנטים פליליים בכל יחידות החבלה בארץ.  •

בוצעו הדרכות ופורסמו פקל"צ ליחידות האח"מ.  •
פותחה מעבדת אלקטרוניקה וחוזק שיתוף הפעולה   •

עם מעבדות מז"פ.

פרויקטים
פורטל חבלה.  •

קסדה וציוד מיגון.  •
ל"א - הגדרת האיום והתעצמות )פח"ע ופלילי(.  •

בית מורשת חבלה - משנת 1975.  •
קורס פריצה שקטה - רכב, דירה, כספת.  •

ניסוי כלבי הרחת חנ"מ - חברת "דיאגנוס".  •
בחינת חוזי בזירת חבלה - רובוטים/טיסנים.  •

קורס מעבדות.  •
אמל"ח מבצעי.  •

החלפת כלי-רכב.  •
 

מחלקת תכנון וחירום
תרגילים מרכזיים

תרגיל משולב "כחום היום" במחוז דרום בסיוע יחידות 
ארציות ע"י מנהלת מחוז תל-אביב.

תרגיל טירור רדיולוגי ארצי "גל אפל" בהובלת משרד   •
הביטחון.

תרגיל "נקודת מפנה 3"
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בהובלת משרד   - "3 "נקודת מפנה  תרגיל לאומי   •
הביטחון.

ריכוז חללים  והפעלה של תחנת  תרגיל פתיחה  	•

מרחבית במחוז ת"א.
תרגיל במחוז ש"י - אסון המוני . 	•

תרגיל במחוז תל-אביב - "טחנת מים". 	•

תרגיל הפס"ד המוני רב זירתי במחוז דרום. 	•

תרגיל משולב פח"ע מתגלגל ואר"ן במחוז ירושלים. 	•

תרגיל באבטחת מוסדות חינוך במחוז ש"י. 	•

תרגיל הגנה ארצי משולב "ג'וניפר קוברה" בהובלת  	•

צה"ל.

תרגיל הפס"ד למפקדות משימתיות במחוז דרום. 	•

תרגיל משולב "צמח בר" בנושא מלחמה, טירור-על  	•

ואסון המוני במחוז דרום.
תרגיל משולב "תגובת שרשרת" במחוז צפון, בסיוע  	•

יחידות ארציות ע"י מנהלת מחוז מרכז.
שני תרגילים בנושא הפס"ד במחוז דרום. 	•

תרגיל משולב "חושן" בנושא מלחמה במחוז ש"י. 	•

תרגיל משולב "מבוא השמש" בנושא מלחמה במחוז  	•

ש"י.
תרגיל משולב "נתיב בוער" במחוז ת"א בסיוע יחידות  	•

ארציות ע"י מנהלת מחוז ירושלים.

יחידת משא ומתן )מו"מ(
בשנת 2009 ביצעה היחידה למו"מ 259 פעילויות 

תגובה מבצעיתסיוע ליח' השטחאובדנות באינטרנטשנים

200811752100

20099553111

פרויקטים מרכזיים
פרופיל השבל"ר, דרכי התמודדות, שת"פ מרחב  	•

לכיש.
פרופיל בלדר במעבר היבשתי, שת"פ יח' מגן. 	•

תו"ל הפס"ד, פיתוח. 	•

ארגון מחדש מערך הנע"ת. 	•

בניית מוכנות לאירוע צב"ש בעיר אילת. 	•

ואירועי  באינטרנט  לאובדנות  מסוכנות  הערכת  	•

התבצרות.
פיתוח תו"ל עבודה עם מפלג פשעי מחשב. 	•

פיתוח אמצעי איסוף מרחוק )טכנולוגיה(. 	•

מכ"מ/מטו"פ

עיקרי הפעילות
בניין הכוח 	•

התיעוד בהפס"ד - הוכשרו 37 שוטרים "רפרנטים"  	•

לתיעוד בהפס"ד מהמחוזות וממג"ב.
הקמת עתודות יס"מ – אימון הקמה לעתודת יס"מ  	•

מרכז ולעתודת יס"מ תל-אביב
צפון  ייעודי במחוז  כוח  – הכנת  "אנרגיה נקייה"  	•

להפס"ד בתרחישים מגוונים.
נהיגה מבצעית 	•
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 162 - סה"כ  - הכשרות עפ"י גרף שנתי  סוואנה  	•

שוטרים.
רשיונות ליס"מים - הוקצו 35 רישיונות לכלל היס"מים  	•

במחוזות.
אופנועים - בתהליך הסבה לאופנוע חדש בשיתוף  	•

את"ל/מת"ח - שינוי סטטוס אופנוע, רישיון משטרתי/
מעשי, סטאז/עיוני ומעשי - הוכשרו 98 רוכבים.

49 אופנועים לניפוק ליס"מ.
קורס יס"מ בסיסי - הוכשרו 86 לוחמי יס"מ בשלוש  	•

מסגרות הכשרה.
קורס קלעים - סה"כ הוכשרו 21 שוטרים בשני מחזורים  	•

להשלמת המוכנות המבצעית ביח' היס"מ.
מפקדות משימתיות להפס"ד - סה"כ ביצעו אימון  	•

17 מפקדות מתוך 19 מפקדות.

מוכנות מבצעית
ביצוע תרגילי מוכנות בתחום הפח"ע והסד"צ. בקרה  	•

והפקת לקחים ברמת תחנה/מרחב/מחוז.

- כלל  5"/פח"ע  "ארגז כלים   - תרגילים בולטים   	•

המחוזות.
"ארגז כלים 6"/פח"ע - כלל המחוזות. 	•

"כחום היום" - מחוז דרום.  	•

"נקודת מפנה 3" /מחוז דרום - צב"ש טב"ק/מרחב  	•

אילת.
תרגיל מפקדה משימתית להפס"ד - קורס פו"מ. 	•

תרגילים מסכמים למפקדות משימתיות עפ"י גרף  	•

שנתי.
תרגיל הפס"ד מחוז צפון במאל"א. 	•

מודל הר הבית. 	•

מוכנות מבצעית מפקדות   - "מד דופק"  תרגיל  	•

ומחוז תל- דרום, מחוז מרכז  משימתיות מחוז 
אביב.

יום עיון צב"ש לכלל ספ"כ משטרת-ישראל. 	•

יום עיון צב"ש בשיתוף אח"מ. 	•

יחידות  - בוצעה לכלל  בקרות וכשירות מבצעית  	•

היס"מ ומתפ"א.

ניידת סיור חדשה. נוכחות ובולטות
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 - ימי כשירות מבצעית יחידות מיוחדות ומובחרות  	•

סה"כ 35 יחידות 

מתפ"א )מינהלת תיאום פעילות אכיפה(
בהחלטת  הוקמה  אכיפה  פעילות  תיאום  מנהלת 
ממשלה בדצמבר 2004. תכליתה - שילוב כל הגופים 
ופיקוח על החוקים  הממלכתיים העוסקים באכיפה, 
הזרוע המבצעית של  לעבירות מקרקעין.  הנוגעים 
היחידה מהווה מפקדת חומ"ס ארצית וחלק ממפקדה 
משימתית להפס"ד. היחידה ומחוזות משטרת-ישראל 
עמדו בכל יעדי ההריסות והאיתורים, כפי שנקבעו ע"י 

ממשלת ישראל.

כשירות מבצעית
יחידת מתפ"א מופעלת בארבע מסגרות הפעלה

מפקדה משימתית להפס"ד כחלק ממפקדת על  	•

בפיקוד ר' מתפ"א.
מפקדת חומ"ס ארצית בפיקוד מ' הזרוע המבצעית. 	•

מהווה חלק מכוח הפריצה להר הבית. 	•

נוטלת חלק באירועי הפס"ד בהיקף נרחב, ביניהן  	•

תהלוכות הימין.

מבצעים מיוחדים
אטימת בית המחבל בג'אבל מוכבר - ינואר 2009. 	•

הריסת בית המחבל בצור באחר - אפריל 2009. 	•

אבטחת תהלוכת הימין ברהט - יוני 2009. 	•

הריסה כפולה של מבנה מסחרי באום אל פאחם  	•

- יולי 2009.
פינוי שני בתים בבעלות יהודית בשכונת שיח ג'ראח  	•

- אוגוסט 2009.

יחידה אווירית
קליטת טייסים חדשים וחזרה לפעילות מלאה בגף  	•

צפון.

שיפור משמעותי בתשתית החוזי של המסוקים. 	•

פתיחת גף דרום. 	•

ניסוי פטרול אווירי לבחינת שיפור המענה המבצעי. 	•

עלייה במספר הגיחות המבצעיות. 	•

פעילויות בולטות 
תפיסת שני חשודים בשבל"ר ברחובות עפ"י מידע  	•

מודיעיני מיד לאחר ביצוע העבירה.
תפיסת כנופיית פורצים בירושלים לאחר ביצוע  	•

הפריצה.
סיוע באיתור מצבור רימונים, המיועדים להתנקשות  	•

בראש משפחת פשע.
בזמן  פורצים מירושלים  כנופיית  ומעצר  עיקוב  	•

ביצוע הפריצה במחסן באזור המרכז.
עיקוב ומעצר כנופיית פורצים מהדרום לאחר ביצוע  	•

העבירה.
השתתפות בעיקוב בעסקת סמים ותפיסת 9 ק"ג  	•

בזולה עפ"י הכוונת המסוק.
השתתפות ומעצר בשתי עסקות סמים נפרדות  	•

בשיתוף מרחב יפתח.
בשיתוף  בפח"ע  חשודים  שני  בתפיסת  סיוע  	•

ימ"מ.
הפניה ישירה למסוק לאיתור טרקטורון, שנמלט  	•

לכוח בחולות ראשון לציון. איתורו והכוונת כוחות 
עד למעצרו.

עיקוב ומעצר סוחר סמים בצפון בשיתוף יח' 33. 	•

מסוק  לסנוור  בניסיון  חשודים  תפיסת מספר  	•

באמצעות לייזר.
מעצר של פעיל פח"ע במאהלי הפזורה באזור  	•

צומת הנגב בשיתוף ימ"ס ערבה.
איתור נעדר בהרי אילת, שניסה להתאבד בקפיצה  	•

ממצוק, והכוונת כוחות לחילוצו.
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מדור הדרכה
פיתוח יכולת התמודדות במצבים ובסביבת עבודה  	•

מורכבים.
הטמעת ערכים ומיומנויות כחלק מההכשרות. 	•

אימון מעשי לשוטרים כהכנה לאתגרים המצפים לו. 	•

פיתוח הכשרות ומערכי הדרכה לקליטת אמצעים  	•

חדשים.

ומפקדים באימונים,  4,188 שוטרים  בסה"כ הוכשרו 
ובהכשרות המתקיימות במדור, במחוזות  בקורסים 

ובבתי-ספר ארציים.

הדרכה מעצבת - התנהגות מבצעית
גבוהה בתחנות  אימון התנהגות מבצעית ברמה  	•

ובמרחבים.
112 אימוני התנהגות מבצעית ל-  בסה"כ נערכו  	•

2,723 שוטרים ב-41 תחנות ומרחבים ול- 20 יחידות 
וקורסים בביה"ס לאג"מ במכללה ובמלמ"ש.

פיילוט "המפקד כמחנך" במחוז צפון ובמחוז מרכז -  	•

להכשרת מפקדים לצורך שיפור רמתם המבצעית 
והמקצועית של השוטרים ביחידותיהם.

בניית יום האג"מ 2009 במסגרת אימון 5+1 לשוטרי  	•

וגיבוש תכנית  בשטח  התחנות, הכשרת סגלי הדרכה 
2010, בהתאם למתכונת שנקבעה  העבודה לשנת 

ובסנכרון מה"ד.
שילוב תרגול אירוע צב"ש באימונים המתקדמים. 	•

שילוב לקחי תחקירים מהשטח בהדרכות המדור. 	•

סיוע לאג"מ בהובלת תרגילים מורכבים לשטח. 	•

כשירות מבצעית
הפעלת סימולאטור טאקטי ליחידות האג"מ. 	•

מתז פלפל "אודר" היערכות מקיפה לקליטה. 	•

באימון  נכונה  ופריקה  בנשק  בטיחות  הדרכות  	•

ובשגרה.
שילוב הדרכת נושא סמכות שימוש בנשק באימונים. 	•

הכשרת כלל שוטרי אגף המבצעים בנושאים הבאים:  	•

אימוני ירי, כולל תפעול מעצורים, אימוני לילה, יכולת 
גופנית, תרסיס פלפל, עבודת פרט ועבודת צוות, 

נשיאת אקדח לשוטרים חדשים.

ביה"ס לאג"מ
טייזר - נכתב מערך שיעור בנושא סמכויות למדריכים  	•

ולחניכים בהסמכת טייזר )אושר ע"י יועמ"ש משטרת-
ישראל(.

)בשיתוף  ואיחוד טכניקות  כושר ההרתעה  חיזוק  	•

בסכ"מ( - נקבעו טכניקות אחידות לכלל משטרת-
ישראל בנושאי חיפוש, כבילה, בדיקת כלי-רכב, 
)הועבר  ועבודה מבצעית מול חשוד  השתלטות 

לאישור סמפכ"ל(.
 

מבחני ידע
בשילוב המחלקות נבנו מבחני ידע חדשים לכלל  	•

אוכלוסיית אג"מ לשנת 2010.
וניתן סיוע  ידע לכלל שוטרי האגף,  בוצעו מבחני  	•

בביצוע המבחנים בבתי-הספר השונים.

מבחני שלב למערך אג"מ
נבנתה מקראה מקיפה ללימוד עצמי לסיירים להכנה  	•

למבחן.
נכתבו מחדש מבחני השלב לסיירים 	•

בוצע פיילוט לשוטרי מחוז מרכז, לקראת התחלת  	•

המבחנים לכלל אנשי המשטרה.

w w w . p o l i c e . g o v . i l 52



אגף התנועה פועל למניעת תאונות-דרכים ולשיפור הזרמת 
התנועה. במסגרת התכנית הרב-שנתית, הושם דגש בשנת 2009 
על שיפור השירות לאזרח ועל התמקדות באכיפה,בהעלאת 
ובירידה במספר  המודעות לזהירות בקרב משתמשי הדרך 

תאונות-הדרכים, תוך הגברת הציות לחוק.

www.police.gov.il  �  2009 משטרת-ישראל דין וחשבון שנתי
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יעדים לשנת 2009
ירידה בתאונות-דרכים - 6% ביחס ל-2008 ו-18%   •
ביחס ל-2006 בתאונות-דרכים קטלניות ובתאונות 

דרכים חמורות.
אכיפה איכותית - שמירת יציבות בסך כל הדו"חות   •
בהתאם ל-2008, ועלייה ב-10% בעבירות נבחרות. 
10% בעבירות של  - עלייה של  אכיפה ממוקדת   •
וקסדות, עלייה באכיפת  שכרות, חגורות בטיחות 
)ידנית(, התמקדות בהולכי רגל,  מהירות מופרזת 
יהודי )בשל העלייה  תוך התמקדות במגזר הלא 

במעורבות האוכלוסייה הלא יהודית בתאונות-דרכים 
ביחס לכלל אוכלוסיית הנהגים בישראל(, התמקדות 

בנהגים צעירים וברכב דו-גלגלי.
שימוש בסמכויות - )שימועים( גידול ב- 10% בסמכויות,   •

עלייה ב- 10% בשימועים.
מפגשי שוטר-אזרח - נערכו 2.5 מיליון מפגשים )לא   •
כולל דו"חות(. בשנת 2009 בוצעו סה"כ 2,937,254 

מפגשים.
נשיפונים - היעד עמד על 500,000 בדיקות בשנה.   •
במהלך השנה בוצעו 630,291 בדיקות. ב- 30,377 

אגף התנועה � את"ן

תאונות-דרכים 2009. ירידה ב60% ביחס לשנת 2008
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יחס של   - 11,159 שיכורים  ינשוף נתפסו  בדיקות 
 .1:2.7

תביעות - הגשת כתבי אישום בעבירות חמורות תוך   •
שלושים ימים.

בוחנים - יציאת בוחן לכל התאונות שבהן נפתחו   •
תיקי ת.ד.

- ביצוע סקירות הנדסיות בכל התאונות  תשתיות   •
הקטלניות בדרכים.

פרויקט גיוס שת"מים
)שוטרים לתפקידים מיוחדים(

 20 2009 גויסו לשורות מערך התנועה  במהלך שנת 
שת"מים נוספים מעבר ל-60 אשר גויסו בשנת 2008, 
במטרה לחזק את כוח האכיפה והבולטות של סיירי 
ובכבישים הבינעירוניים.  התנועה בכבישים העירוניים 
במסגרת הכשרות השת"מים, שנערכו במרכז ההכשרות 
והוסמכו השת"מים בתפקידי  במהלך השנה, הודרכו 

משטרה בכלל ובתפקיד סייר התנועה בפרט. 

פעילות אכיפה מבצעית
עיקר האכיפה המבצעית בשנת 2009 התמקדה בעשר 
העבירות הראשונות, המהוות כמחצית מסך כלל העבירות 
)598,780 מתוך 1,263,036(, במסגרתן הושם דגש על 
אי חגירת חגורות בטיחות )של נהג ושל נוסע ברכב(, 
שימוש בטלפון נייד, חציית כביש ברמזור אדום על-ידי 
הולכי רגל וחציית כביש שלא במעבר חצייה, מהירות 
בדרך שאינה עירונית, אי ציות לתמרור "עצור", נסיעה 
בנתיב תחבורה ציבורית של רכב בלתי מורשה ואיסורי 
נערכו מבצעים ארציים  כמו-כן,  )השבתות(.  שימוש 
ומבצעים אזוריים בחגי ישראל, בהר מירון ובחג הרמדאן. 
נערכו פעילות במוקדי סיכון שונים, פעילות כנגד נהגים 
שרישיונם נפסל וכנגד נהגים שיכורים, והורחבה פעילות 

מתנ"א גם לתחום המגזר הלא יהודי.

מידע, מחקר ופיתוח
ופיתוח אמון על ביצוע מחקרים,  מדור מידע, מחקר 
התומכים בפעילות אגף התנועה, ועיבוד נתונים מתוך 

מסדי הנתונים העומדים לרשותו. 

ניתוח נתוני תאונות-דרכים ונפגעים מתבצע בשגרה 
מדי שבוע, לצורך הערכת מצב לספ"כ משטרת-ישראל. 
בנוסף, מתבצע ניתוח ממוקד, כהכנה לפעילות מבצעית 
על-פי מועדים )פתיחת שנה"ל, חגים, עונות השנה( 

וקטעי דרך )כבישים ואזורים שונים(.

ביצוע מחקרים, העוסקים בתחום פעילות האכיפה 
במתנ"א ובאת"ן

אפקטיביות של דו"חות אזהרה.  •
פרויקט "מתנדב חתום על צומת".  •

השבתת כלי-רכב.  •
מפגשי שוטר-אזרח.  •

ניתוח סטטיסטי תקופתי ולאורך השנים של תופעות 
בתחום הבטיחות בישראל

שכרות  •
מגזרי אוכלוסייה   •
כלי-רכב לסוגיהם  •

נהגים צעירים   •
היפגעות הולכי רגל.  •

הפקת מידע - לצרכני פנים )יחידות השטח, המטה   •
)כמענה  חוץ  ולצרכני  ויחידות משטרה אחרות( 
עפ"י חוק חופש המידע ובסיוע לגופים ממלכתיים 

ולרשויות(.
ניתוח תאונות-דרכים בערים השונות - לכל אחת   •
מהערים מופק דו"ח במגוון חתכים רלוונטיים ובעלי 
משמעות ביצועית. הדו"ח מופק במתווה חצי שנתי 

ובמתווה שנתי.
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סיכום פעילות אכיפה ברמת ארצית - תוך הגדרת   •
סטאטוס יעדים וניתוח תופעות מחד, ופעילות אגף 
התנועה, מאידך. הדוח מופק במתווה רבעוני ובמתווה 

שנתי.

מכשור אכיפה
- פורסם מכרז  מד מהירות לייזר )ממל"ז חדש(   •
ולקראת סוף השנה נקבע   ,2009 בתחילת שנת 
זוכה מותנה. ברבעון הראשון של שנת 2010 יועבר 
הממל"ז לבדיקת מכון התקנים הישראלי, ובמקביל, 
והתחזוקתית לקראת  תוכן התשתית התפעולית 

הפעלתו המקצועית בשנת 2010.
 - דיגיטלי  F6 לצילום  שדרוג ממא"ל מולטנובה   •
במכון  נמצאת במבדקים  המערכת המשודרגת 
 .2 5140 חלק  לת"י  הישראלי בהתאם  התקנים 
כמו-כן, נשלמת הכנת חומר התחזוקה וההפעלה 

לקראת הפעלה מבצעית השנה.
- הוכנסו לפעילות מבצעית  אלכוהול )נשיפונים(   •
300 נשיפונים אלקטרוניים, לאחר שהושלם מערך 
התחזוקה במעבדות. נרכשו 10 נשיפונים נוספים, 

שהוכנסו גם הם לפעילות מבצעית בשנה זו.
כחלק   -  )Watch Guard) בניידת  וידאו  מצלמת   •
משדרוג מפגש שוטר-אזרח במערך התנועה, נבחנה 
אפשרות לתיעוד מפגשים אלה ע"י הכנסת מערכת 
תיעוד וידאו. נבדקו מספר מערכות קיימות בעולם, 
ומתוכן נרכשה מערכת אחת כפיילוט, והיא הוכנסה 
לבדיקה במתנ"א תל-אביב. בהמשך היא תועבר 
ליחידה עירונית, לבדיקת היתכנות ולקבלת משובים 

מהמשתמשים.
פרויקט אכיפה בנת"צים - החל פיילוט עם חברת   •
"זמיר מערכות" לבדיקת מערכת לאכיפה אוטומטית 
של נסיעת כלי-רכב לא מורשים בנתיבי תחבורה 

נמיר,  בדרך  הותקנה מצלמה  )נת"צ(.  ציבוריים 
ששודרגה עפ"י דרישות טכניות ומשפטיות, תוכנן 
שיופעל  ובירושלים,  בחיפה  בתל-אביב,  פיילוט 
ייכתב אפיון טכני  ולאחריו   ,2010 בתחילת שנת 

למכרז לפרויקט אכיפה ארצי.
א-3 )אכיפה אלקטרונית אוטומטית( - פרויקט אכיפת   •
עבירות "אור אדום" ומהירות בפריסה ארצית של 
כ- 60 מצלמות בשלב ראשון, כולל העברת נתונים 
בזמן אמת למרכז שליטה ובקרה ולמרכז פענוח 
ארצי, וטיפול בדו"חות התנועה בגין הפרויקט. נקבע 
והותקנו שתי מערכות )אחת ל"אור אדום"  זוכה, 
והשנייה למהירות(. הן נבדקו ע"י נציגי המדור ומנ"ט 
לשם התאמתן לדרישות המכרז. במידה שיעמדו 
בהצלחה בבדיקה, יועברו המערכות למכון התקנים 

הישראלי לבדיקת התאמתן לת"י 5140 חלק 1. 

מרכז הכשרות
2009 פקדו את מרכז ההכשרות  בשנת העבודה   •
חניכים במגוון רחב של הדרכות לשיפור   6,373
111 הדרכות  מקצועיות שוטרי מערך התנועה. 
במקצועות התנועה ו-30 ימי עיון נערכו לשוטרים, 
ו-86 הכשרות למתנדבי הית"מ. כמו-כן, בוצעו 16 

אימונים ליחידות את"ן )מתנ"א וימ"ר(.
בעקבות פניית יחידות לחימה בפשיעה לקבלת ידע   •
ויכולות בתחום התנועה, שולבו שוטרי יאחב"ל ושוטרי 
יחידת "צבר" בהדרכות קיימות, ונבנתה השתלמות 
אכיפת תנועה לשוטרי אח"מ. הדרכות נוספות הועברו 
לגורמים חוץ-משטרתיים שונים, כגון פקחי מע"צ 
ושוטרי משטרה צבאית דרום בזמן מבצע "עופרת 

יצוקה".
לצורך שיפור מיומנות מפעילי מכשור האכיפה,   •
שודרגו מערכי השיעור בהתאם לפסיקות ביהמ"ש 
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ולהנחיות החדשות, וכלל 
מערך המפעילים הודרך 

בהתאם. 
הוגברה הפעילות המקומית   •
במערכת ני"ב ורוב חומר 
ההדרכה הוכנס לשימוש 
כלל השוטרים. רוב המבחנים 
כיום  מבוצעים  העיוניים 
באופן ממחושב במערכת 

ני"ב.

ימ"ר את"ן
במהלך שנת 2009 ביצע ימ"ר 
את"ן פעילות נרחבת לטיפול 
בתחום  חריגות  בתופעות 
ערך מבצעים  וכן  התנועה, 
ממוקדים כנגד רוכבי אופנועים, 

טרקטורונים, נהגים תחת השפעת סמים, פסולי נהיגה 
ובלתי מורשים )"חץ בצפון" 1 ו-2, ו"שריקת סיום" במחוז 
דרום(, ונגד נהגי רכבי הסעה למיניהם )לילדים ולבעלי 
צרכים מיוחדים ולקייטנים(. נערכה פעילות כנגד נהגי מוניות 
ואוטובוסים, כנגד נהגי כלי-רכב משופרים לצורך מירוצי 

מכוניות, ומבצעי שכרות במוקדים שונים בארץ.

צח"מ ימ"ר
צח"מ ימ"ר טיפל בשנה 2009 בתיקים הבאים: חקירת 
תיק תאונת-דרכים במרחב שרון בחשד להונאה, חקירת 
תאונה קטלנית בכביש 443, שבגינה הוגש כתב אישום 
בבימ"ש צבאי. נחקרה מעורבותו של עו"ד בשחרור 
כלי-רכב מחניון השבתה, נתפס במארב נהג מכונית 
הוגשו  במהירויות מופרזות.  נהג  מסוג פורשה, אשר 
כתבי אישום בעקבות חקירות שונות של הצתה ונזק 

למצלמות נייחות. נפתחו תיקים פליליים ותחבורתיים 
כנגד חשוד בהשחתת לוחיות זיהוי, ונוהלה חקירה כנגד 
משכפלי כלי-רכב וקטנועים. במסגרת פעילות ענפה 
כנגד חברות הסעה שונות, הוגשו כתבי אישום באמצעות 
יחידות התביעה, וכן נפתח תיק פלילי לנהג רכב, שהחזיק 

מכשיר, המשבש את פעילות הממל"ז.

מערך הנדסה ותשתיות 
מערך המהנדסים הוא מערך מקצועי וייחודי למשטרת-
ישראל. מהנדסי את"ן פרוסים עד הרמה המרחבית 
כחלק ממחוזות המשטרה, והם מהווים את הזרוע של 
המשטרה במלחמה בתאונות-דרכים בהיבט התשתית 
מצד אחד, וביצוע פעולות הנדסיות, שתכליתן שיפור 
רמת השירות למשתמש בהיבט ניהול והזרמת התנועה, 

מצד שני.

מסיח את הדעת. שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה )"מראות המשטרה" 231(
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פעילויות מרכזיות
פעילות לקידום התקנת התקני בטיחות ברשת   •

הכבישים הבין-עירונית.
פיקוח על התקנת מעקות בטיחות מאושרים.  •

וניידות באתרי סלילה  צמצום כוח אדם משטרתי   •
ואחזקה. 

בתאונות-דרכים  המלצות  ביצוע  אחר  מעקב   •
קטלניות.

וביצוע  בזירות תאונות-דרכים,  סקירות הנדסיות   •
עבודות סלילה ואחזקה בשעות היום.

ביצוע )בשיתוף מהנדסי החברה הלאומית לדרכים(   •
סיורים מקיפים במוקדי הסיכון )"כבישים אדומים"(, 
והגשת המלצות לשיפור התשתית בכל אחד מן 

המוקדים ברשת הדרכים הבינעירונית. 
ביצוע, בתיאום עם רשויות התמרור הבין עירוניות,   •
תהליך, שבמסגרתו שופרה רמת הבטיחות של 

התקני הבטיחות באתרי העבודה. 
שיתוף מהנדסי את"ן בוועדות המפגשים המחוזיות,   •

העוסקות בשיפור הבטיחות במפגשי רכבת.
שיתוף המדור בוועדת המפגשים העליונה כנציג   •

אגף התנועה. 
שיתוף המדור בוועדות בין-משרדיות לגיבוש הנחיות   •
לתכנון ולתקינה, להיערכות לקראת פתיחתם של 
צירי תנועה חדשים, ולקביעת תקנות חוק הספורט 
המוטורי, לקראת תחילת הפעילות של הספורט 

המוטורי בישראל.

השבתת כלי-רכב
2009 הוגבר השימוש בסנקציה של השבתת  בשנת 

כלי-רכב בעבירות נבחרות. 
בגין   48% כלי-רכב, מתוכם   11,612 הושבתו  סה"כ 
10% בעקבות  רישיון,  נהיגה ללא  בגין   15% שכרות, 

נהיגה בפסילה, והיתר בגין נהיגה בהורדה, נהג חדש 
ועבירות נוספות.

תביעות
חוק חזקת מסירה של גזר-דין לנהג בפסילה - מדור   •
תביעות באת"ן תמך מקצועית בכל שלבי עיצוב 
לתחום  ייחודית  היא  החקיקה  וחקיקתו.  החוק 
ולפיה על נאשם המוזמן לדיון בבית- התעבורה, 

המשפט, שבחר לא להתייצב לדיון, לברר מה עלה 
בגורל התיק. היה ובית- המשפט הטיל על הנאשם 
פסילה בפועל, פסילה זו תכנס לפועל לאחר 15 
ימים מרגע מתן פסק הדין, וחזקה על הנאשם, כי 

היה מודע לפסילה.
באינטראנט  וחקיקה  פסיקה  מאגר  הקמת   •
המשטרתי - במסגרת פרויקט משותף של ימ"ר 
את"ן ומדור תביעות את"ן, בליווי קצין מחשוב את"ן, 
הוקם מאגר פסיקה בתנועה לשירות כלל השוטרים. 
המאגר ממוקם במערכת איל"ת/מאגרי מידע/את"ן/

מחלקת התנועה/מדור תביעות/ פסיקה בתנועה - 
המאגר.

תקפות מכשיר הינשוף - במהלך שנת 2009 נוהל   •
תיק עקרוני בבית-משפט השלום לתעבורה בירושלים 
בהרכב של שלושה שופטים. במסגרת ההליך הובאו 
עדים מומחים מטעם התביעה וההגנה, ונערך ניסוי 
רחב היקף לבחינת אמינות מכשיר הינשוף. שלב 

הבאת הראיות הסתיים בסוף שנת 2009 
שיתוף פעולה עם הפרקליטות - שיתוף פעולה עם   •
הפרקליטויות השונות להחמרה בענישה ולהגשת 
כתבי אישום בעבירות חמורות בתעבורה. הוקמה 
ועדה בין-משרדית, שבה היו חברים גם רמ"ד תביעות 
את"ן ואנשי המדור, לקידום החמרת הענישה, תוך 

התמקדות בעבירות תעבורה חמורות ומסוכנות.
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פרויקט נהגים מסוכנים - לאור פסיקת בית-המשפט   •
העליון, שלפיה נפסל ההליך המנהלי, שנערך במשרד 
הרישוי לנהגים מסוכנים, תוך פסילת רישיון נהיגתם 
לתקופות ארוכות, הוקם צוות בין-משרדי, שבו השתתפו 
נציגי מדור תביעות. גובשה הצעה לתיקון החוק והתקנות, 

בהתאם לקביעת בית- המשפט העליון.
פרויקט הרכבת הקלה - לפרויקט השלכות רבות,   •
כולל בתחום המשפטים והחקיקה. ר' חוליית חקיקה 
במדור תביעות עומדת בראש צוות החקיקה, ומלווה 

את הפרויקט. 
תיקוני חקיקה בנוגע לתקיפת שוטרים והעלבתם   •
- מדור תביעות מקדם חקיקה בנושא, כדי למנוע 
את הבעייתיות הנוצרת מעת לעת בהגשת כתבי 
אישום מפוצלים או חלקיים באירועים, שבהם יש 
שילוב של עבירות תעבורה ושל עבירות פליליות, 
כגון העלבת עובד ציבור ו/או הכשלת שוטר במילוי 

תפקידו.
אור אדום - נסיבות מחמירות - מדור תביעות ליווה   •
תיקון חקיקה, לפיו חלק מעבירות אי ציות לאור 
יומרו מברירות קנס להזמנה לדין,  אדום ברמזור 
והכול בהתאם לחומרת העבירה )כמפורט בחוק(. 
•  גיבוש מדיניות בעבירת ההפקרה - לאור מקרים 
בעבר, שבהם התעוררו בעיות בכל הקשור להגשת 
מערך  על-ידי  ההפקרה  בעבירת  אישום  כתבי 
התביעות של המשטרה, הוקם צוות, בשיתוף נציגי 
מדור תביעות, שדן בסוגייה, והמליץ כיצד יש לפעול 
בעתיד בתאונות-דרכים, שבהן ראוי לייחס לנאשם 

עבירת הפקרה.
תקנה 168 )שעות נהיגה ומנוחה( - במהלך שנת   •
2009 הסתיימו הדיונים בנוגע לרפורמה בתקנה, 
והמלצות הוועדה הונחו על שולחן הכנסת כהצעה 

לתיקון חקיקה. 

קידום חקיקה להעלאת ענישת המינימום בברירות   •
- בשנה האחרונה העלה מדור תביעות  משפט 
את הצורך בקביעת מינימום ענישה בברירות קנס, 

שהוגשו בהן בקשות להישפט. 
שדרוג מערך תביעות התעבורה - עם מעבר מערך   •
שנת  בשלהי  דרום,  במחוז  התעבורה  תביעות 
2009, לפעילות מחוזית, הושלמה החלטת מפכ"ל 
המשטרה, לפיה מערך תביעות התעבורה בכל הארץ 
ישודרג לפעילות מחוזית, בדומה למערך התביעות 

הפלילי.
פרויקט המרכז החדש לפניות נהגים – בשנת 2009   •
נתנו קציני מדור תביעות מענה משפטי במגוון שאלות 
משפטיות, אשר עלו במסגרת הקמת המרכז החדש 
לפניות נהגים. כמו-כן, לקחו חלק בכתיבת תורת 
ההפעלה של המרכז החדש ובמעבר על ההיבטים 

החוקיים של נוהל פניות נהגים.
קידום חקיקה בנושא פניות נהגים בכנסת - במהלך   •
שנת 2009 קודמו הצעות חוק בכנסת, בין השאר, 
תיקון המועדים, שבהם ניתן לבצע הסבה של הודעת 
תשלום קנס וכן המועדים בהם ניתן לפנות ולבקש 
הסבה, כל זאת במסגרת חוק סדר הדין הפלילי 

)נוסח משולב(, התשמ"ב- 1982

פעילות נרחבת נגד פסולי נהיגה ובלתי מורשים. ימ"ר את"ן
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מדור מתנדבים
2009 פעל מדור מתנדבים לשיפור פעילותו  בשנת 
באמצעות העלאת מספר הבקרות ביחידות התחום 
העירוני )המש"תים( והבינעירוני )הימת"אות(, בעמידה 
ולהסמכה בהדרכות  במכסת המתנדבים להכשרה 
התנועה השונות, בהגברת הפיקוח והבקרה ביחידות 
ובתחנות המשטרה הנוטלות חלק במיזם "מתנדבים 
בתנועה", במחשוב נושא גיוס המתנדבים, בשמירה על 

אחידות בנוהלי העבודה ובקליטתם.
 9,799 2009 עמדו לרשות מערך התנועה  סוף  עד 
ו-4,650 במתנ"א.  5,149 במחוזות  מתנדבים, מתוכם 
ב-8,152 מבצעים  נטלו חלק פעיל  מתנדבים אלה 

שונים, ביצעו 1,084,216 מפגשי מתנדב-אזרח, 237,795 
בדיקות אלכוהול.

בסה"כ נרשמו על-ידי המתנדבים 170,485 דו"חות. 

הדרכת משמרות זה"ב
במהלך שנת הלימודים תשס"ט הודרכו על-ידי מדריכי 
577 בתי-ספר ברחבי הארץ, 2,105  משמרות הזה"ב 

כיתות ה', 5,744 כיתות ו'. בסה"כ 46,251 תלמידים.
ימי שיא,  ימי ילק"מ,  יזומות נוספות נערכו  בפעילויות 
הדרכות בגני-ילדים ובמוסדות לחינוך מיוחד, הועברו 
הרצאות לקשישים, נערכה פעילות לילדים בבתי-חולים, 
יושמו פרויקט "דרך בטוחה", המוקדש למגזר החרדי, 

צח"מ ימ"ר. חקירת תאונת-דרכים
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פרויקט "עיניים בדרכים", שבמסגרתו הוכשרו 180 הורים 
למשמרות זה"ב.

מדור טכנולוגיות
בשנת העבודה 2009 נטלה היחידה הטכנולוגית חלק 
פעיל במסגרת מבצע "עופרת יצוקה", במבצע מירון 

וב"גלימה לבנה" במתן מענה ובשירות טכנולוגי 
הפעלת   - מרכז הכשרות את"ן במטא"ר רמלה   •
מערכות טכנולוגיות חדשניות בכלל המתחם. קדם 

לכך תכנון טכנולוגי קפדני ומוסדר.
פיילוט, שכלל התקנת  ביצוע   - "הדס"  פרויקט   •
יישומים לאורך  ובדיקת  ניידות  המערכת במספר 
זמן במספר יחידות תנועה. תכנון התקנות בניידות 
נוהל  החדשות לקראת פעילות מבצעית. הובלת 

הכשרת טכנאי המערך הנפרס.
מערכת "מצב תנועה" של חברת איתוראן - מערכת   •
לדיווח מצב עומסי תנועה בכבישים הבינעירוניים 
הותקנה במוקד את"ן ובמרכזי השליטה במתנ"א 
מתן  דרום. המערכת מאפשרת  ובמתנ"א  צפון 
דיווחים מדויקים על גבי מפת כבישים ומלל טקסט 

עדכני.
התקנת שעוני   - נוכחות מערכת "פעמון"  שעוני   •

הנוכחות בכל יחידות את"ן.
קבלת תמונה ממסוק - השתתפות בצוות בניסויים   •
לקליטת שידורי מסוק דיגיטאליים, התקנת ציוד הקצה 

במוקד את"ן, התאמתו והפעלתו המבצעית.
ביקורת דרג ד' של מכשירי הקשר באת"ן - תכנון   •
וניהול מבצע לבדיקת כלל מכשירי הקשר באת"ן, 
שכלל כאלף מכשירי קשר נייחים, ניידים ונישאים, 

בסיוע מק"ש ומוטורולה.
פרויקט "רכיב איתור" - ניהול מבצע התקנות מערכת   •

איתור GPS בניידות התנועה.

ניסוי הפעלת GPS באופנוע – ביצוע ניסוי במערכת   •
איתוראן מבוססת GPS באופנוע.

העברת מרכזי השליטה במתנ"א צפון ובמתנ"א   •
דרום למחוזות - בהתאם להחלטת מפכ"ל, הועתקו 

משל"טי מתנ"א צפון ודרום למחוזות.
אינטרנט ארגוני - איחוד קווי האינטרנט הרבים לקו   •
אינטרנט בודד, החלפת מתגי התמסורת, ופריסת 

סיבים אופטיים, לשם ייעול וחיסכון כספי רב.
שדרוג מוקד את"ן - שדרוג המערכות הטכנולוגיות   •
לכלל עמדות המוקד וכן למרד"מ את"ן )החלפת 

ציוד קצה והתקנת יישומים חדשים(.
ניידות   86 - התקנת  86 ניידות חדשות  התקנת   •
)אפיון התקנת  "אוקטביה"  חדשות מסוג סקודה 
וכן פיקוח צמוד  המערכות הטכנולוגיות בניידות 

של היחידה הטכנולוגית על איכות ההתקנות(. 
שדרוג ריכוזי התקשורת במתחם בית דגן - שדרוג   •
ריכוזי התקשורת וכן שדרוג כלל המערכות וקווי 
התקשורת במתחם בית דגן, הפרדת רשת המחשבים 
וכן  )אינטרנט(  המשטרתית מהרשת האזרחית 
הגדלת קצבי קו לריכוזים. הדבר מאפשר תגובה 

מהירה יותר למשתמשים ברשת המחשבים.
יחידות  מערכת בתי-משפט - מתן מענה לכלל   •
את"ן לאור מעברם של בתי-המשפט למערכת 
נופקו כמאתים  "נט-המשפט". לשם כך  חדשה 
כרטיסים מגנטיים חכמים של מערכת "תהילה", 
ובכך ניתן מענה מקוון למערך התובעים והבוחנים 
בכל יחידות את"ן, והושגה מטרה נוספת בשיפור 

המענה לאזרח.
מרכז פניות נהגים ארצי - תכנון כלל המערכות   •
אפיון  הנדרשות להקמת המרכז,  הטכנולוגיות 
וחדשנית להכנסת  עתידית  בראייה  המערכות 

מערכות טכנולוגיות מתקדמות.
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נושאי פעילות מרכזיים

 ERP – פרויקט מב"ט
נועד לתת  )מרכבה ביטחונית(  - מב"ט   ERP פרויקט 
מענה לניהול כלל משאבי המשטרה ולתכנונם באופן 
אינטגרטיבי. הפתרון שנבחר הוא יישום על גבי תוכנת 
SAP, במגמה להתאים את תהליכי הארגון, ככל שניתן, 

במוצר. התהליכים העיקריים  לתהליכים המוצעים 
המטופלים באג"ת, במסגרת הפרויקט, הם תקציב,

אגף תכנון וארגון � אג"ת
תכניות  תכנון  משאבים,  תקינת  ובקרה,  תמחור 

עבודה.
הייתה  הפעילות, בעיקרה,   - תהליכי תקציב ובקרה 
ובתמחיר   )FM( בפיתוח של מודולים, בניהול תקציב 
– מדור  )CO(, שבאחריות מחלקת משאבים  ובקרה 

תכנון תקציבי.
תקינת משאבים - הפעילות, בעיקרה, הייתה בפיתוח 
של מודולים לתקינת אמצעים ורכב שבאחריות מדור 

תקינה.

מערכת "תמונת נוף". הגירסה החדשה )"מראות המשטרה" 270(
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תכנון תכניות עבודה - במהלך השנה נבחנה תפיסת 
הפתרון של המערכת, שגובשה בסוף שנת 2008, למול 
תפיסת הפתרון של השב"כ, על מנת להעריך את הדמיון 
ביניהן. הממצאים הראו תאימות במסגרת הבסיס עם 
ייחודיות למשטרת-ישראל. אחד ההבדלים  התאמות 
יצירת גרסת תקציב של כל  המהותיים שעלו הייתה 
המשימות והפרויקטים בשב"כ אל מול ניהול פרויקטים 
במשטרת-ישראל. בנוסף, בוצע אב טיפוס של תכנית 
עבודה 2009 באמצעות תוכנת אקסל, שהיווה הוכחה, 

כי ניתן למפות את הפרויקטים בארגון.
נוהל, העוסק  2009 נכתבה טיוטה של  במהלך שנת 
ותרגומו  והתכנון השנתי,  בתהליך התכנון הרב-שנתי 
2009 בוצע אפיון  לקראת סוף שנת  לתקציב שנתי. 
מקוצר של המערכת, שבעקבותיו הותאמה המערכת 
באופן ראשוני למשטרת-ישראל. כמו כן, בוצעו מספר 
ניהול פרויקטים אל מול  דיוני אינטגרציה של מודול 

מודול התקציב, תמחור ובקרה ולוגיסטיקה. 

תחנה אפקטיבית 
יישום הפיילוט של תחנה אפקטיבית עסק בארבעה 
תהליכים מרכזיים: צוות איתורים, צוות מש"ל, צוות אלמ"ב 
ויחידה 4. הפיילוט נערך בשלוש תחנות במחוז מרכז 

)תחנת נתניה, תחנת ראשל"צ ותחנת ראש העין( . 

צוות איתורים 
הרציונל בהקמתו - הקושי באיתור עבריינים נמלטים 
בהרשעת  מעגל  סגירת  לאי  גורם  חקירה  ודרושי 
העבריין, ולפגיעה קשה ביכולת ההרתעה ובתדמיתה 

של משטרת-ישראל.

צוות מש"ל 
הרציונל בהקמתו - לצורך שיפור השירות לאזרח )מתן 

סל שירותי משטרה, טיפול חקירתי איכותי( נדרש שיפור 
בתהליכי עבודה, אשר יביאו לשירות יעיל, למיצוי החקירה 
בתלונות ולסגירת מעגל הטיפול המשטרתי. יעוד המש"ל 
החדש הוא להעניק את כלל שירותי המשטרה לאזרח 
ובגישה שירותית, תוך סגירת מעגלי  באופן מקצועי 
הטיפול )חקירתי ואחר( מול האזרח במהירות וביעילות. 
יקטין את העומס במשרד החקירות,  המש"ל החדש 

ויאפשר התמודדות טובה יותר עם הפשיעה.
בהיבט  הנושא  אגף התכנון את  ליווה   2009 בשנת 
מתודולוגי בעריכת הפיילוט מתחילתו, כמו גם בבחינת 
מידת הצלחתו. כמו כן, תוקננו יחידות משנה בתקינת כ"א 
בתחנות הפיילוט בתיאום עם ק' אג"ת מרכז, ובהתאם 

לכך הוקצה תקציב ואמצעים לתחנות הפיילוט.

ביטול דרג מרחב
צוות בראשות ס' ר' אג"ת וסממ"ז מרכז, בהשתתפות 
גורמי אג"ת ומחוז מרכז, בחן את המשמעויות, הנגזרות 
מביטול דרג מרחב במחוז מרכז )ניתוח תהליכים, מבנה, 
כ"א(. ההמלצות הוצגו למפכ"ל, לספ"כ ולשר לבטחון 
הפנים. כעבודת המשך לביטול דרג המרחב במחוז 
הנושאים הבאים:  לבחון את  הצוות  מרכז, התבקש 
איחוד תחנות רמלה לוד, תחנה למגזר הערבי ופתרונות 

לנושא הפו"ש.

העברת מערך ביקורת גבולות
למשרד הפנים

מטרת עבודת המטה - סיכום עקרונות העברת המערך 
כולל היקף המשאבים, תוך שימור האינטרסים של 
משטרת-ישראל במעברים, ובחינת היקף הסד"כ הנדרש 
לביצוע משימות המשטרה ביום שלאחר העברת המערך 
למשרד הפנים. העברת המערך נדחתה עקב אילוצים 
של משרד הפנים לקבלת המשימה. עם סיכום הפערים, 
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המשיכה עבודת המטה לסיכום מסמך העקרונות בין 
הגופים, ולמציאת מענה לפערים השונים, כדי לעמוד 
ההעברה מתוכננת למחצית  הזמנים החדש.  בלוח 

השנייה של שנת 2010.

מוקדים

מוקד 100
עבודת המטה שבוצעה בראשות הסמפכ"ל, בחנה 
דרכים לשיפור מוקדי 100 במשטרת-ישראל, והגישה 
המלצות רבות בתחומי תמהיל כוח האדם במוקדים, 
הדרכה וכלי מדידה ובקרה. לאחר ריכוז המשמעויות, 
ניתוחן ואישורן, החל במהלך שנת 2009 תהליך יישום 

ההמלצות.

מוקד 200
2009 פיילוט  יולי  החל בחודש  עפ"י הנחיית ר' אג"ת, 

לשיחות מידע במוקדי 100 של המשטרה. 
הפיילוט נערך במוקד מחוז ת"א, במוקד מחוז ירושלים 
ובמוקד מחוז מרכז, שם פועלות עמדות מידע, הנותנות 
שירותי מידע לאזרחים, בימים א'-ה' בין השעות: -08:00
20:00. המטרה היא פינוי קווי ה-100 לשיחות חירום, ובכך 
לצמצם את זמן ההמתנה ולהקטין את אחוז השיחות 
יינתן בקצב אחר  הננטשות. המענה לשיחות המידע 

)למעלה מעשרים שניות(, אך יהיה שירותי ואיכותי. 

תפיסת הפעלה ורה-ארגון משמר-הגבול
במהלך שנת 2009 שולב משמר הגבול במסגרת תר"ש 
"שיא 2012". צוות משותף למג"ב ולאג"ת בחן את תפיסת 
יחידות מג"ב, הן  של  ואת המבנה הארגוני  ההפעלה 
כן התבצעה  והן במגזר הכפרי. כמו  במגזר העירוני 
עבודה על מנת לשלב את פעילות יחידות מג"ב למערכת 

המנה"ל, כדי שיהוו חלק במדידה הארגונית הכללית, 
וכן יהיו שותפים לדיוני המנה"ל, שמתקיימים בראשות 

המפכ"ל אחת לחודש.

העברת משימת זרוע האכיפה מנה"ג 
למשרד הפנים 

2009 התקבלה ע"י ראש הממשלה  בחודש פברואר 
החלטה, המורה על הטלת האחריות הכוללת על 
הרחקת שוהים בלתי חוקיים לרבות "מסתננים", השוהים 
במדינת-ישראל על רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי 
הגבול במשרד הפנים. בהמשך להחלטה זו ולעבודת 
המטה, בוטלה "זרוע האכיפה" במנה"ג, ושיאי כוח האדם, 
שיאי כלי-רכב, אמצעי קשר, צל"מ וציוד אישי הועברו 

לרשות האוכלוסין במשרד הפנים.
זרוע החקירות והמודיעין הפכה להיות חלק מיחידת 
יאל"כ בלהב 433, ונקראה זרוע סע"ר, המטפלת בסחר 
בבני- אדם, בעבודות בכפייה, ברמאות ברישום ובתיעוד 
מזויף. בהתאם, בוצעו שינויי תקינה ביאל"כ - יחידת להב 
433. תקני רכב, קשר, צל"מ ואמצעים הועברו לזרוע 

סע"ר, בהתאם לשינוי הארגוני. 

צמצום מערך הרכב והדלק

רה-ארגון מערך הצמדות רכב לדרגות רפ"ק ומטה
כהשלמה לעבודת מטה כלי-רכב במשטרת-ישראל, 
מינה ס' ר' אג"ת תת צוות בראשות רמ"ד תכנון באג"ת, 
ובהשתתפות  גורמי מטה ושטח, על מנת לגבש  תכנית 
ליצירת אחידות בהצמדת כלי-הרכב, לצמצום היקף 
ההצמדות ולמיסודם בתקינה. בתחילת שנת 2009 מומשו 

ההחלטות, שהתקבלו במסגרת זו בשנת 2008:
קיצוץ 100 תקני רכב מסוג 4 גלגלי )בפועל קוצצו   •

93 תקני רכב(.
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המרת 276 תקני רכב מסוג 4 גלגלי, כולל כלי-רכב   •
צמודים, לתקני רכב שעלות רכישתם ואחזקתם זולה 

יותר, תוך צמצום הפגיעה ביכולות המבצעיות.

שכירת רכב - חיסכון והתייעלות ארגונית 
הוקם צוות, אשר בחן את הקריטריונים לשכירת כלי-רכב, 
במטרה להקטין את ההוצאה המשטרתית בנושא ע"י 
צמצום היקף השכירויות וע"י יצירת תקני פ"ג )פעילות 

גיבוי(, כתחליף לחלק מכלי-הרכב השכורים.

מחלקת אסטרטגיה
מחלקת אסטרטגיה אחראית לגיבוש תכנון האסטרטגיה 
של משטרת-ישראל בראייה כוללת וארוכת טווח. בין 
תפקידיה - הערכת מצב כוללת של משטרת-ישראל 
ושל הסביבה החיצונית לה, ריכוז עבודת המטה להגדרת 
יעדי משטרת-ישראל, ועריכת בקרה על יחידות משטרת-

ישראל בנושא זה, העלאת סוגיות הקשורות במדיניות 
משטרת-ישראל וניתוחן, הכנת תכנית העבודה הרב-שנתית 
של משטרת ישראל, עריכת מחקר אסטרטגי ומחקר 
סטטיסטי, כדי לסייע בגיבוש מדיניות משטרת-ישראל, 
וכדי לייעל את פעילותה ולשפרה, פיתוח שיטות עבודה 
ניהול, כדי שתהליכי  וכלים סטטיסטיים, לרבות כלי 
העבודה במשטרת-ישראל יהיו מועילים יותר, ועריכת 
ושל כלים  בקרה על הטמעתן של שיטות העבודה 
נתונים סטטיסטיים,  אלה ביחידות המשטרה, סיפוק 
הנוגעים לפעילות המשטרה בתיאום הגורם המקצועי, 

לפי העניין.

"שיא 2012"

מעגל התכנון השנתי
במהלך שנת 2009 הושם דגש על הטמעת מעגל התכנון 

במשטרה, הן מבחינת הפעילויות התכנוניות והמשאביות 
המאפיינות אותו והן מבחינת ציר הזמן השנתי. 

בקרת יישום התר"ש
במהלך שנת 2009 התקיים דיון סטטוס מפכ"ל אחד, 
מאחר שמשטרת-ישראל התנהלה עד סוף המחצית 
הראשונה של השנה עפ"י תקציב של 1/12. גובש מנגנון 

ניהול עבודת מטה בנושא תקציב. )"מראות המשטרה" 231(
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בקרת ביצוע, אשר הוצג בצורה אחידה ותכליתית, כולל 
התייחסות לנושאים שלא בוצעו.

הטמעה והסברה
בשנת 2009 הוקם אתר אינטראנט לתכנית הרב שנתית 
- "שיא 2012", לשם שיפור שירות הפנים, יצירת שפה 
גורמי  והעמקת שיתוף הפעולה עם כלל  משותפת, 

התכנון במחוזות, במג"ב ובאגפים.

תכנית עבודה שנתית 2010 ועדכון תר"ש
זו השנה השנייה, תהליך  2009 החל,  בשלהי שנת 
מתודולוגי לגזירת תכנית עבודה לשנת 2010, שהינה 
פועל יוצא של התכנית הרב-שנתית. התכנית אושרה 

ע"י המפכ"ל בסוף שנת 2009.
הנחת היסוד, שעמדה בבסיס תכנון תכנית העבודה לשנת 

2009, הייתה מיסוד התכנון במבנה אחיד וסדור. 

מדור מדיניות אסטרטגית

הערכת סביבה
כחלק מהערכת מצב אסטרטגית 2010 בוצע תיקוף 
להערכת הסביבה לשנים 2012-2009, ועודכנו פרמטרים, 
בתיקוף הושם דגש   .2010 הרלוונטים להערכת מצב 
ישיר לתחום  לנושאים במעגל הפנימי, שלהם קשר 

בטחון הפנים של ישראל. 

הערכת מצב
במהלך שנת 2009 בוצע תיקוף ועדכון הערכת מצב 
כוללת של משטרת-ישראל לשנת 2010. מטרות הערכת 
המצב הן, בין היתר, אפיון מרחב הפעולה של משטרת-

ישראל, זיהוי האתגרים המרכזיים העומדים בפניה, זיהוי 
הפערים העיקריים והערכת יכולת המענה. המקורות 
להערכת המצב הם הערכת הסביבה החיצונית, הערכת 

המודיעין, הערכת מצב כלכלית והערכת מצב מחוזות 
ואגפים לשנת 2010.

מסמכי מדיניות

אמון הציבור
בעבודה זו נבחנו הגורמים, המשפיעים על אמון הציבור 
כולל  לה. המחקר  והן מחוצה  בתוך המשטרה  הן 
בהתייחסות  18 מחקרים, הרלוונטים  אינטגרציה של 

הציבור למשטרת-ישראל בשנים האחרונות. 

עלות הפשיעה
מטרת עבודת המחקר היא לקדם את הרעיון, שצמצום 
עלות הפשיעה ע"י השקעה במשאבים במשטרת-ישראל 
השקעה  בעלויות לכלכלת המדינה.  תביא לחסכון 
במשאבים תעצים את הסד"כ המשטרתי, תוזיל את 
העלויות לכלכלת המדינה, ותביא רווח לציבור בהורדת 

רף הפשיעה.

עבירות מחשב
בעבודה זו בוצע מחקר, התוקף )הן מבחינת הסטטיסטיקה 
המשטרתית והן ממחקרים חוץ משטרתיים( את פוטנציאל 

הנזק שנגרם למדינת-ישראל בשל עבירות המחשב.

מצלמות אבטחה כמכפילות כוח
הצבת מצלמות אבטחה כמכפילות כוח הינו תחום 
חדשני עבור משטרת-ישראל )בשנת 2005 החלה עיריית 
ראש העין להציבן ברחובות העיר(. מסקנות העבודה 
וכוללות המלצות להיערכות משטרת- אופרטיביות, 

ישראל בנושא זה, כמו גם המלצות משפטיות ללאקונות 
בחוק הישראלי, והשוואתו עם החקיקה האנגלית בתחום 

מצלמות אבטחה.
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מדור מחקר אסטרטגי וסטטיסטיקה

מנה"ל
ברבעון הראשון של שנת 2009 הועלתה מערכת המנה"ל 
המעודכנת. למערכת הוכנסו היעדים המקומיים של שנת 
2009, מדדים חדשים, מיפוי פשיעת נוער ואפשרויות 

לתחקור עומק.

מחקרים יזומים
בחינת הפשיעה במגזר החרדי, אזורי סיור, תכנון פעילות 
אכיפת חוקי התנועה ע"י משטרת ישראל בשיטות של 

ותכנון ליניארי, השפעת המיתון הכלכלי  "ניהול רזה" 
על פשיעת הרחוב.

פיתוח כלים מסייעים
מצפ"ן, סקר נפגעי עבירות )סקר קורבנות(, שעון פעילות, 

מספר שוטרים לאלף נפש.

פרסומים
בתחום הפשיעה   2008 לשנת  השנתון הסטטיסטי 
ותאונות- הדרכים, העיקר במחקר, סטטיסטיקל 100.

מחלקת תכנון
יעדי מחלקת תכנון הם הובלת תהליכי התכנון השנתי 
של משטרת-ישראל וביצוע עבודות מטה לארגון יחידות 
משטרת-ישראל ולהפעלתן ביעילות. בין תפקידיה - 
ריכוז עבודות המטה בתחום התכנון והארגון, ובכלל זה 
עבודות מטה הקובעות את הייעוד, התפקידים והמבנה 
של יחידות משטרת-ישראל, פרסום הייעוד, התפקידים 
והמבנה של יחידות משטרת-ישראל בפקודות ארגון, 
הכנת תכנית העבודה השנתית של משטרת-ישראל, 
ועריכת בקרה על יישומה, בחינת תהליכי עבודה, פיתוח 
מודלים ו"מפתחות תקינה", כדי להקצות בדרך הטובה 
ביותר את משאבי משטרת-ישראל, גיבוש עמדת אגף 
התכנון והארגון בענייני חקיקה, הנוגעים למשטרת-ישראל, 
שהאגף נדרש לתת את התייחסותו בעניינם )בהיבטי 

ארגון, תקציב ומדיניות הפעלת המשטרה(.

מחוז מרכז - מתן שירותי משטרה בפריפריה
במחוז מרכז, שבו קיימות תחנות בעלות אוריינטציה 
ואוריינטציה כפרית, עלה צורך לתת מענה  עירונית 
באזורים הכפריים.  גם  אפקטיבי ללחימה בפשיעה 
עבודת מטה זו בוצעה בהמשך לפנייה של מחוז מרכז 

עבירות נגד קשישים. ממצאי מחקר )"מראות המשטרה" 228(
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לבחון את פריסת יחידות המשטרה בשטח הכפרי של 
תחנת נתניה ושל תחנת רחובות. 

העבודה נעשתה בשילוב תחנות מחוז מרכז )במרחב 
שפלה - רחובות וראשל"צ ובמרחב שרון - נתניה וכפר 

סבא(, ונבחנו במהלכה שלושה מודלים: 
תיחום השטח  לקביעת   - גיאוגרפית  מודל פריסה 
הטריטוריאלי של היחידות )תכנון חלוקה טובה יותר של 
שטח תחנות המשטרה, כדי שיקטין עד כמה שאפשר 

את מרחק הנסיעה מהישובים לתחנות המשטרה(.
מודל להקצאת משאבים - מפתחות תקינה )מספר 

אזורי סיור, כמות חוקרים(.
מודל דירוג תחנות - מיקום התחנות החדשות )רחובות, 
יונה( ביחס לכל תחנות משטרת- וכפר  יבנה, נתניה 

ישראל.

הקמת יחידת מודיעין גבולות נגב )מג"ן(
לאור התגברות תופעת ההברחות בגבול עם מצרים 
ובגבול עם ירדן, אשר בגזרת מחוז דרום, ועל מנת לשפר 
את היכולת להתמודד עם התופעה במסגרת המבנה 
הקיים בימ"ר נגב, התבצעה עבודת מטה להקמת יחידת 
מג"ן )היחידה הייעודית לאיסוף מודיעין בתחום הברחות 
הגבול(. זאת, כדי לבחון את שיפור שיתוף הפעולה בין 
יחידת מג"ן לכוחות הפועלים בשטח מצרים - צה"ל, 

מג"ב ערבה.
היחידה, התפקידים  ייעודה של  גובש   2009 בשנת 

הנדרשים והמבנה הארגוני שלה.

מערך קניין רוחני ושמירה על פטנטים 
בעקבות הנחיית מפכ"ל לבדיקת הצורך במערך זה, נבחנו 
תפוקות המערך והדרכים לייעולו. הוקם צוות בראשות 
סגן ר' אג"ת לביצוע עבודת מטה, שתבחן את סוגיית 

מערך הקניין הרוחני ואת השמירה על פטנטים.

בחינת מערך מתפ"א
לאור פערים ביכולת האכיפה של מתפ"א, הוקם צוות 
משותף לאג"מ ולאג"ת, אשר בחן חלופות לחיזוק מתפ"א 
ולשדרוגה. זאת, כדי שתוכל לבצע את משימת התיאום 
והתווית מדיניות ארצית מול הגופים הרבים, הן בתוך 
משטרת-ישראל והן מחוצה לה, ביניהם משרד הפנים, 
משרד המשפטים ומנהל מקרקעי ישראל, וכדי לחזק 
את זרוע המבצעים, על מנת שתוכל להתמודד עם 

העלייה בעבירות בנייה ומקרקעין.

עיקרי המלצות הצוות
חיזוק מטה מתפ"א בפונקציות נוספות ותוספת של   •

19 תקנים.
בשתי  מתפ"א  של  המבצעית  הזרוע  חיזוק   •

חלופות:
 216 ותוספת של  זרוע מבצעית במבנה ריכוזי,   •

תקנים.
הפעלת זרוע מבצעית במבנה של שלוחות, ותוספת   •

של 222 תקנים. 

רה-ארגון יחידות
)את"ל(, רה-ארגון  לוגיסטית  רה-ארגון אגף תמיכה 
יחידת החשבות, רה-ארגון אגף המבצעים, רה-ארגון 

מערך קש"ת.

הקמת יחידות
הקמת מרכז הדרכה ואגף הדרכה, הקמת מרכז ארצי 
לפניות נהגים, הקמת אגף השיטור, הקמת מדור נזיקין 

ביועמ"ש, הקמת משטרת תיירות. 

עבודות מטה בתחום התכנוני
ירושלים, הטלת אחריות על  אזרוח מעברים בעוטף 
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משטרת-ישראל בנושא טב"ק בתחום הפו"ש והמניעה, 
בחינת השימוש ביועצים חיצוניים באג"ת.

עבודות מטה בתחום הארגוני
הקמת יחידה לטיפול בהברחות סמים בגבול הצפוני 

עם ירדן )יג"י(, מש"קים במגזר הלא יהודי.

מפתחות תקינה
צוותים לבניית  2009 הוקמו שלושה  במהלך שנת 
)סיור חקירות  מפתחות לנגדים בתחנות המשטרה 
לסיירים  בתחום מפתח  עבודת המטה  ומודיעין(. 
הושלמה. יתר המפתחות )חקירות ומודיעין( יושלמו 

במהלך 2010.

מפתח לסיור
מפתח לתקינת סיירים קובע את כמות הניידות והסיירים 
הנדרשת, לצורך מתן מענה לאירועי תגובה לקריאות 

הציבור, ברמת שירות טובה.
המודל הינו מודל תורים, מודל מתמטי אנליטי, המתאים 
הפונים  האזרחים  הם  )הצרכנים  סיירים  לתקינת 
למשטרה באמצעות מוקד 100, והשרתים הם ניידות 
הסיור שמגיבות לאירועים(. הפרמטרים שנכללו במודל 
הם אפיון הביקושים לניידות, זמן הטיפול באירועים, 
רמת התעסוקה של היחידה )אחוז הזמן שהיחידה 
מטפלת באירועי תגובה( ורמת השירות )הסתברות 
לניידת פנויה(. התוצאות שהתקבלו הינן כמות הניידות 
והסיירים הנדרשים בכל תחנה לכל משמרת. מכאן 

נגזרו החוסרים והעודפים של כל יחידה.

מפתחות מודיעין
מפתחות המודיעין מכילים שלושה תפקידים, שלהם 

ממשקי עבודה הדוקים: רכז, בלש ועובד הערכה .

סטאטוס תהליך העבודה
הצוות אפיין את הפרמטרים, המגדירים את עומס   •
ואת משקלם,  העבודה בכל אחד מהתפקידים 

בסיוע גורמי שטח וגורמי מטה.
נתונים לעבודה, במהלך חודש  התקבל בסיס   •
דצמבר, מהמערכות "מלאכת מחשבת" ו"פלא", 

אשר יהווה תשתית לבניית המפתח.

מפתח לחוקר
בניית המפתח לחוקרים כוללת את תקינת החוקר 

הכללי, חוקר האלמ"ב וחוקר המש"ל.
הכוונה היא לתקנן את שלושת התפקידים בנפרד 
בתחנות הבינוניות ובתחנות הגדולות, אך ליצור מפתח 
)למעט  בתחנות הקטנות לכלל החוקרים בתחנה 
נוער(. זאת, לאור ניתוח עומסים, המראה שאין הצדקה 
נפרדת בתחנות הקטנות. המודל מנתח  לתקינה 
נתונים שנגזרו ממערכות פל"א ומעצרים, ומאפשר 
זמני הטיפול  עומסי העבודה במגזר,  לגבי  בחינה 
ואיכות עבודת החקירות בתחנות השונות.  בתיקים 
המתודולוגיה לבניית המפתח מבוססת על בחירת 
תחנה "טובה", באשכול תחנות מסוים, שנבחרה ככזו 
זו  איכותית. בתחנה  עפ"י קריטריונים של חקירה 
נלמדים הפרמטרים, הנוגעים ליחס של תיקים לחוקר, 
שיהוו בסיס לתקינת יתר התחנות באשכול. בתחנות 
נוספים,  נבחנים גם פרמטרים  הנבחרות כ"טובות" 
המשקפים עומס ויעילות, כגון כמות מעורבים לתיק 

וכמות מעצרים לתיק.

מפתח לחוקר מש"ל
המודל המתאים לחוקרי מש"ל הוא מודל של תורים, 
בדומה למפתח לסיור )הצרכנים הם האזרחים הפונים 
למש"ל והשרתים הם חוקרי המש"ל(. המטרה היא 
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לאפיין את קצב הגעת המתלוננים למש"ל, סוגי הפניות 
ומשך זמן הטיפול בכל סוג פנייה. בנוסף, יהיה צורך 
להגדיר את רמת השירות הנדרשת ואת רמת התעסוקה 

של החוקר, ולהריץ את המודל בהתאם. 

עבודות או"ש - ייעול תהליכים
מחשוב ארכיונים, ממשקי עבודה עם שב"ס, מרכזי 

הערכה, מערך ההוצל"פ.
חוק חקירת חשודים )"גולדברג"(, יומינט, הגנה על עדים, 
טיפול בחשבוניות במרו"מ, הקמת היחידה לטיפול 

בעבירות רדיו פיראטי, הטמעת מערכות מחשוב.

פיתוח כלים מסייעים

דירוג תחנות
דירוג תחנות הינו כלי מתמטי המשמש לדירוג עומס 
הפעילות של תחנות המשטרה. השימוש העיקרי 
במודל הוא בחינת הצורך בהקמת תחנות חדשות ו/

או איחוד בין תחנות קיימות, הקצאת משאבים באופן 
יחסי וקביעת דרגת תקן למפקדי תחנה. במהלך 2009 
החלה עבודת מטה, המעדכנת את המודל הקיים, 
בליווי יועצת מהאוניברסיטה העברית . המודל החדש, 
שייבנה במהלך 2010, ייתן מענה הן לדירוג עומס תחנות 
והן לדירוג רמת הפעילות המשטרתית,  המשטרה 

הנדרשת ביישובים העירוניים הגדולים. 

מחלקת משאבים
יעודה של מחלקת משאבים הוא לתכנן את משאבי 
משטרת-ישראל ולנהלם. בין תפקידיה - תכנון משאבי 
משטרת-ישראל בתחומי כוח אדם, רכב, אמצעים, 
תקנונם, הקצאתם וניהולם. תכנון התקציב של משטרת-

ישראל, ריכוזו וניהולו, בחינת העלות התקציבית של 

יישום עבודות מטה, הנערכות במשטרת-ישראל, 
ל"פורום התקציב"  הנוגעת  ריכוז עבודת המטה, 
ול"פורום השכר" של משטרת-ישראל, ניהול עבודת 
והתקציב, הקשורים במתן  מטה בנושאי התקינה 
שירותי משטרה לגורמים מחוץ למשטרה, איתור 
מקורות תקציב בדרך של התייעלות פנים-ארגונית 
במשטרת-ישראל , עריכת בקרה בתחומים הנוגעים 

לתקינה ולתקציב.

פרויקט ניצן )מערכת קשר דיגיטאלית(
לצורך קידום הפרויקט מתבצע תיאום בין משטרת-

ישראל למשרד לבטחון הפנים לריכוז נושאי תקציב 
המזומנים וההרשאה להתחייב של הפרויקט. התיאום 
כולל הסטות תקציב ממשרד האוצר לנושאי כ"א, 
וכן להסכם אבני הדרך  ונסיעות לחו"ל  כלי-רכב 

לתשלום, שנחתם עם חברת מוטורולה.

תקינת מכשירי הקשר
הקשר  מערכת  שדרוג  על  ההחלטה  במסגרת 
למערכת דיגיטאלית ועל הצורך בקביעת מסגרת 
ביצוע  על  הוחלט  הקצה,  מכשירי  כמותית של 
עבודת מטה לבחינת התקן הקיים, לתיקוף מפתחות 
לתקינת מכשירי הקשר על סוגיהם )מ.ק. נייד, מ.ק. 
וליצירת מפתחות חדשים לכל  נייח(  נישא, מ.ק. 
פגישות  התקיימו  עבודת המטה  במהלך  מגזר. 
עם נציגי המגזרים, עם קציני טכנולוגיה ועם בעלי 
תפקידים בפרויקט ניצן, והתבצע מיפוי תקינת כ"א 
ותקינת הרכב, על מנת שתתקבל תמונה כוללת של 
הפערים הנדרשים להשלמה. המיפוי התבצע מול 
התקן הקיים., המפתחות הקיימים לתקינת אמצעי 
קשר אלה והמפתחות החדשים, כפי שהוגדרו ע"י 

הנציגים השונים.
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תוספת שוטרים 
לאור ההחלטה על תוספת אלף 
שוטרים חדשים למשטרת-ישראל, 
נבנתה תכנית תקציבית כוללת 
שקל,  מיליון   250 של  בהיקף 
המתייחסת הן לרכש ולאמצעים 
והן לעלויות  וליחידות  לשוטרים 
לגיוס המדורג  השכר, בהתאם 
נערך  השנה  במהלך  שנקבע. 
המשרות  איוש  אחר  מעקב 
במסגרת מדיניות הגיוסים. במסגרת 
שיאים(,  )אלף  קבלת התקציב 
950 משרות על-פי  פורסמו כ- 
התכנית להקצאה, והוקצה תקציב 

להצטיידות הכוחות.

מעקב אחר תקציב 
השכר, מדיניות גיוסים, 

שיא-תקן-מצבה
בשנת 2009 נערך מעקב קפדני 
אחר גיוס שוטרים למערכת, עקב 
כוח אדם, מחד,  שיאי  תוספות 
וצמצום כוח אדם, מאידך )קיצוץ 

זרוע האכיפה של מנהלת ההגירה(.  רוחבי, העברת 
במקור הוקצו 1,200 מכסות גיוס למשרות קבע במימון 
ישיר. מכסות הגיוס נקבעות על-פי צפי המצבה, תוך 
התחשבות במצבה הקיימת, בתוספות, קיצוצים ובתחזית 

המשוחררים.

מסלולי שירות לנגדים
תקני הנגדים במשטרת-ישראל נותחו בהתאם לתקופות 
והוגדר מימד חדש לתקן. במסגרת עבודת  השירות, 

מטה מול אגפי המטה ומג"ב סומנו 16,000 תקני נגדים 
הקיימים במשטרה. 

בשנת 2009 - הושלם סימון כל תקני הנגדים במשטרת-
ישראל עפ"י תקופות, בהתאם למודל מסלולי שירות, 
למעט תקני נגדים לאזרוח )כ-370(, ותקנים וירטואליים, 
המסומנים לביטול )כ-600(. כמו כן, מחלקת משאבים 
הייתה שותפה בגיבוש ההסכם עם משרד האוצר, בפרט 
בהיבטים המשאביים, ובגיבוש הנספח התקציבי להסכם. 
בעקבות זאת התקבל ממשרד האוצר תקציב בהיקף 

על חומרת הענישה. ממצאי מחקר )"מראות המשטרה" 230(
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37.2 מיליון שקל לתוספת מאה מכסות פרישה  של 
ועוד 1.6 מיליון שקל לתוספת חבילת ת"ש. 

תקינה ותקצוב אזרחים עובדי משטרה
כל תקני הקבע שהגדרת תפקידיהם היא חלק מרשימת 
התפקידים של תקני אזרחים, סומנו בתקינה בהתאם. 
2009 משולמת משכורתם של  החל מחודש אפריל 
אזרחים עובדי משטרה מתקציב השכר. מדור תכנון 
תקציבי ביצע מעקב אחר התשלומים מתקציב השכר, 

וביצע העברות מתקציב הקניות לצורך מימונם.

נושאים כלליים
דיגום כלי-רכב, גביית תקציבים עבור כלכלה במשטרת-

ישראל, בקרת תקציב אבטחת מוסדות חינוך, מתקני 
ירושלים, ליווי תקציבי עבור מבצעים  משטרה ועוטף 
שונים, תכנון תקציב הפיתוח הטכנולוגי, בהתאם לתכנית 
הסכם עם המשרד להגנת  והקצאתו,  הרב- שנתית 
הסביבה, יישום האמנה עם צה"ל, שת"מים במוסדות 
ציבור ובמשרדי ממשלה, אבטחת מתקנים ביטחוניים.

היחידה לפרסום פקודות המשטרה
ייעודה של היחידה לפרסום פקודות המשטרה )יפ"ה( 
הוא ריכוז עבודת המטה לגיבוש פקודות משטרת-ישראל, 
"הוראות המשטרה" ו"פקודות המטה הארצי", כתיבת 
פקודות משטרת-ישראל, עריכתן ופרסומן, כדי לסייע 
בידי המפקח הכללי בהוצאתן על-פי הסמכות הנתונה 
ניהול עבודת   – בין תפקידיה  לו בפקודת המשטרה. 
מטה לכתיבת "הוראות משטרה" ו"פקודות מטה ארצי", 
לקביעתן על-ידי המפכ"ל ולאישורן על-ידי השר לבטחון 
הפנים, לפי העניין, בחינת "הוראות המשטרה" שבתוקף 
בחינה כוללת, בשל שינויים במבנה המשטרה, במדיניות 
המשטרה, בחקיקה, בפסיקה וכד', וניהול עבודת מטה 

על-פי שינויים כאלה, 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, עבודת מטה לקביעתן על-ידי המפקח 
הכללי, בחינת הצורך בביטולן של "הוראות משטרה" 
ו"פקודות מטה ארצי" שאינן רלוונטיות עוד למשטרה, 
וניהול עבודת מטה לקביעת הביטול, עריכה לשונית של 
"הוראות המשטרה" ו"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 ביועץ 
"הוראת משטרה"  כל  ושמירת  המשפטי לממשלה, 

ו"פקודת מטה ארצי" שפורסמה כדין.

בשנת 2009 נמשכה ביחידה לפרסום פקודות המשטרה 
עבודת המטה לגיבוש פקודות משטרת-ישראל, הוראות 
המשטרה ופקודות המטה הארצי, לכתיבתן ולפרסומן. 
המפכ"ל חתם בשנה זו על 27 פקודות - 10 הוראות 

המשטרה ו- 17 פקודות המטא"ר.
הפקודות וההוראות שפורסמו הן כמפורט להלן:

הוראות המשטרה
פורסמו עשר הוראות משטרה בנושא הארגון והמבנה 
של המשטרה. חמש מהן נוגעות לייעוד אגף תכנון וארגון, 
לתפקידיו ולמבנהו. שלוש הוראות אחרות עוסקות בייעודו 
של הסמפכ"ל ובתפקידיו ושל ויחידת היועץ המשפטי 
למשטרה. נוסף על כך, פורסמו שתי הוראות משטרה 
בנושאים הנוגעים ל"בקשות ותלונות" של שוטר לדרג 
מדרגי הפיקוד או לשר לבטחון הפנים ולטיפול השוטר 
בפנייה של איש ציבור. ההוראות אושרו, כמתחייב על-פי 

חוק, גם על-ידי השר לבטחון הפנים.
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פקודות המטא"ר
17 פקודות המטא"ר: 5 פקודות בנושא משטר, משמעת 
וכללי התנהגות, ובהן פקודות בנושאי חובות וזכויות של 
נוספת  וההיתר בעבודה  שוטר מושעה, כללי האיסור 
לשוטר, השירות לציבור והטיפול בתלונות ציבור; 7 פקודות 
בנושא תנאי השירות של השוטר, ובהן פקודות בנושאי 
זכות שוטר לסיוע כספי, היעדרות שוטר בשל מחלת 
ילד או אבל; פקודה המסדירה את מסירת ההודעה לבן 
משפחה בדבר נפגע תאונת- דרכים; פקודה המסדירה 
את סמכות תובע משטרתי לסגור תיק חקירה; פקודה 
הנוגעים לקביעת  וההוראות  המסדירה את הכללים 
שמות ליחידות ולמיזמים במשטרה וכן פקודות אחרות 

בתחומים מגוונים.

מדור תשתיות ופריסה
ייעודן של מדור תשתיות פריסה הוא גיבוש מדיניות פריסה 
של יחידות המשטרה ותכנון פריסה, וכן ליווי פרויקטים של 
הבינוי במשטרת-ישראל. בין תפקידיו - כתיבת פרוגראמות 
צרכים לבינוי ולשכירות מבנים, תיאום הגורמים לאישור 
והכשרות  גיבוש תכנית שיקום  פרוגראמות לשכירות, 
מבנים, קביעת סדר עדיפות בנושא תקציב למשימות 

בינוי מזדמנות, וגיבוש מפתחות ומדיניות פריסה.

במהלך שנת 2009 הוצאו לפועל עשרות פרויקטים של 
בינוי ופריסה בסדרי גודל שונים, החל מפריסת המעבדה 
הניידת במחוז מרכז, דרך תכנון המוקד הארצי לפניות 
טופלו   .433 יחידת להב  פריסת  בסיום  וכלה  נהגים, 
פרויקטים מחוזיים, אגפיים וחוצי ארגון כגון גיבוש התכנית 

הרב-שנתית לשדרוג המטבחים.

למרות הבעייתיות שבהתנהלות תקציבית בשנת בחירות, 
והתכנסות לביצוע פרויקטים החל ממחצית שנת העבודה, 

ניצול התקציב היה במלואו, תוך בקרה מתמדת על יתרות 
מתפנות, והסטתן במועד לביצוע פרויקטים נוספים.

העברת נכסים לשב"ס ולמנה"ג
במסגרת עבודות מטה להעברת האחריות הן לליווי 
בזרים למשרד הפנים,  והן לטיפול  עצורים לשב"ס 
ליווה המדור את נציגי המשרדים האחרים בסיוריהם 
במקומות אלה, והם נמסרו לאחר מכן באופן מסודר 

למקבלי האחריות.

ניצול שטחי אחסנה 
והארכיונים  פינוי שטחי האחסנה  עם האצת תהליך 
במשטרת-ישראל, החל תהליך תכנון הכשרת השטחים 
למשרדים ולמעבדות. חללים, כגון סדנת רכב ישנה במחוז 
המרכז או ארכיון שהתרוקן במרתפי המטא"ר, הותאמו 

לפריסת משרדים ברמה נאותה לרווחת היחידות. 

הכשרה ופריסה בנכסי מדינה
בשל הקושי להרחיב את סעיף שכ"ד, ובד בבד קבלת שטחי 
פריסה נוספים, הוכשרו מבנים בבעלות מדינה, שהתקבלו 
תוך פטור מדמ"ש למספר שנים. הפטור שווה ערך לעלות 
מחושבים,  ההשקעה בהכשרת המבנים. דמי השימוש 

בדרך-כלל, בין 50% ל- 60% משכ"ד מקובל.

תכנית רב-שנתית לשדרוג מטבחים
בוצעה עבודת מטה משותפת למדור מזון ותו"פ לגיבוש 
תכנית רב-שנתית לשדרוג המטבחים. בסיס התכנית 
היה בחינת דקדקנית ועדכון מפתחות פריסת המטבחים 
וחדרי האוכל, תוך שימת דגש על השינויים באופן הפעלת 
המטבח וציודו העדכני. במטרה לקדם את נושא סביבת 
השירות לשוטר, נערכה בשיתוף ק' הבינוי ומב"ן תכנית 

מקיפה לשיפוץ המבנים.
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היערכות לשיקום מתחם
מחוז ירושלים ותחנותיו

ירושלים  בשל תכניות ארוכות שנים להעתקת מחוז 
ממקומו במגרש הרוסים, לא בוצעו הכשרות והתאמות 
נאותות במבנה הקיים זה זמן רב. מימוש תכנית ארגונית 
חדשה, אשר שינתה את פני המחוז והתחנות, הביאה 

לשיקום המבנים הקיימים. 

מדור בקרה ותורה
מדור בקרה ותורה אחראי על תחומי הבקרה וניהול 
הידע וכן על גיבוש התורה והנהלים והטמעתם, ופיתוח 

הכשרות באגף התכנון. בין תפקידיו - ביצוע ביקורת 
ביקורות  ותוצריו, עריכת  פנימית על פעילות האגף 
נושאיות בתחומים נבחרים, ריכוז כל נושאי הביקורת 
באגף, והנחיית עובדי האגף בתחום זה, כתיבת התורה 
ושיטות  כלים  פיתוח  ועדכונם,  והנהלים של האגף 
לניהול הידע באגף ולהטמעתם, ופיתוח מערך הכשרה 

לעובדי האגף.

בקרה וביקורת
ביקורות נושאיות - ביוזמת המדור נערכה ביקורת נושאית 
על הטמעת מערכת "הכפתור החכם" במשטרת-ישראל, 
וניתנו המלצות כיצד לשפר את המערכת, ולהפיק ממנה 
תועלת רבה יותר, לצורך שיפור התכנון והפיקוח. בנוסף, 
נערכו בקרות על מערכת "תמונת נוף" ועל יישום הפק"א 
של חטיבת האבטחה. כמו כן ערך המדור סקר מקדים 

לביקורת על פרויקט "עיר ללא אלימות".
ביקורות תהליכיות - המדור ליווה בביקורת תוך תהליכית 

מספר קמ"טים מרכזיים, אותם מוביל אג"ת:
מוכנות  על  בדגש  לאג"ת,   ERP הכנסת מערכת   •

ארגונית. 
העברת מערך ביקורת הגבולות למשרד הפנים.  •

יישום החלטות המפכ"ל בנושא החיסכון במשק   •
הדלק בשיתוף יב"ק ואת"ל.

במסגרת עבודת המטה על ביטול דרג במרחב במחוז 
מרכז, ריכז רמ"ד בקרה ותורה את פרק הפקת הלקחים 
מתהליכי השיטוח, שהתקיימו בעבר במחוז תל-אביב 
ובמחוז וירושלים ואת הלקחים של מחוז מרכז מהפיכת 

המרחבים ל"כחושים".

ביקורות יב"ק
המדור ריכז את ביקורות אג"ת, שהתקיימו במסגרת 

הפשיעה במגזר החרדי. מחקר. )"מראות המשטרה" 234(
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יב"ק, שבהן השתתפו מבקרים מיחידות האגף.
ביקורות יחידתיות - יחידת אתג"ר, ימ"ר נגב וימ"ר   •

לכיש, את"ן ירושלים, מרחב גליל ותחנת לב ת"א.
ביקורות פתע - תחנת נתניה, תחנת באר-שבע.  •

בנוסף, ריכז המדור את המענה האגפי לעשרות דו"חות 
ביקורת של מבקרים חיצוניים, כדוגמת מבקר המדינה 

ומבקר המשרד לבטחון הפנים וכן של יח' הביקורת.

בקרות שבוצעו ע"י יחידות האגף
במסגרת תכנית העבודה לשנת 2009 נערכו לראשונה 
בקרות של יחידות אג"ת על פעילותן בהנחיה של מדור 
בקרה ותורה. במסגרת תכנית הבקרה הפנימית בוצעו 

הבקרות הבאות:
יפ"ה - בקרה על תהליך הכתיבה של פקודות משטרת-

ישראל.
תו"פ - בקרה על בינוי תחנת נתניה.

מחלקת תכנון - בקרה על הפעלת יועצים באג"ת ועל 
תהליך הקמת חטיבת האבטחה.

מחלקת משאבים - תכנית ה- 1000, התקשרויות על 
גורמי חוץ.

נושאים כלליים
שיפור תהליכים באגף

רמ"ד בקרה ותורה והיועצת הארגונית הובילו עבודת 
צוות לשיפור שגרת המטה באגף, בדגש על ניהול דיונים. 
המלצות הצוות אומצו ע"י פיקוד האגף. בנוסף, הוחל 

במיפוי תהליכי עבודה באגף במטרה לשפרם.

תורת אג"ת
בשנת 2009 הושקה תורת אג"ת, אשר הוכנה בשיתוף 
יחידות האגף. התורה מהווה את הנדבך התפיסתי 

לעבודת האגף.

פיתוח הדרכה
לראשונה התקיים השנה ב"להב"/אוניברסיטת ת"א 
נערכו סמינרים  קורס לקציני אג"ת. במשך השנה 
ולמחלקת  למחלקת אסטרטגיה, למחלקת תכנון 
משאבים, שחלקו את הידע שלהן עם שאר יחידות 

האגף. כמו כן התקיים יום עיון לספ"כ אג"ת.

ניהול ידע
בשנת 2009 אופיינה ע"י צוות אגפי, בראשות רמ"ד 
ידע,  לניהול  ובשיתוף מנ"ט, מערכת  ותורה  בקרה 
אשר תושק בתחילת שנת 2010. המערכת תאפשר 
שמירה על הזיכרון הארגוני של האגף, ותסייע ללמידה 

הארגונית. 

בטיחות
ק' הבטיחות האגפי  ע"י  טופלו  בתחום הבטיחות 

הנושאים הבאים:
סילוק מפגעי בטיחות שונים בשטחי האגף.  •

הפצת נוהלי בטיחות והנחיות בטיחות.  •
יישום המלצות סקר סיכוני בטיחות  פיקוח על   •

לאג"ת, שנערך בשנת 2008.
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פרויקטים מיוחדים

מרכז הערכה למגזר המנהלי/מקצועי

בחודש נובמבר 2009 החל לפעול מרכז הערכה למגזר 
המנהלי בדומה למרכז הערכה במגזר הייעודי. השנה 
התקיימו שני מרכזים ראשונים, אשר הוכרו כפיילוט, 
2010 תימשך פעילותם של מרכזי הערכה.  ובשנת 
יהוו פוטנציאל  הקצינים העוברים את מרכז הערכה 

לקורס הפו"מ המנהלי ולקידום לדרגת סגן-ניצב.

אגף משאבי אנוש � אמ"ש
שיבוץ קצינים וקידומם

החל תהליך חדש של קידום קצינים במשטרת-ישראל 
ומגדיל את  ושיבוצם, אשר מטפח את המקצועיות, 
השקיפות ואת ההוגנות. במסגרת התהליך התקיימו דיוני 
תנועות ברמת המטה הארצי, ברמת המרחב וברמת 
המחוז, התכנסו ועדות איתור והשמה ונערך דיון בפורום 
הספ"כ הארצי. התהליך התבצע בנקודות זמן מוגדרות 
ונערך במדרגיות, מהרמה הבכירה ועד הזוטרה ביותר. 
והופקו הלקחים מסבב  יוני בוצעו תחקירים  בחודש 
השיבוצים הקודם, והם הוצגו בפני הספ"כ. המלצות 

פני המשטרה
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התחקיר יושמו במהלך סבב השיבוצים הנוכחי. לקחים 
המסדיר את הליך השיבוץ  בנוהל אמ"ש,  עוגנו  אלו 

והקידום של קציני משטרת-ישראל.

ספר התפקידים
בעקבות כניסת הליך השיבוץ והקידום החדש לתוקף, 
ניצב-משנה.  נכתב ספר התפקידים לקצינים ברמת 
ספר תפקידים לרמת סגן-ניצב עומד לקראת פרסומו. 
מטרת הספר - הגדרת מסלולי הקידום של הקצינים 
והסדרתם, תוך התווית מסלול קריירה ברור לקצונה 

הבכירה.

גיוס צוערים במסלול מואץ לקצונה
השנה הוחל בגיוס קציני צה"ל לשירות במגזר הייעודי 
בתפקידי סיור, תנועה, בילוש וחקירות, במטרה להכשירם 
לשמש כקצינים במגזרים אלה באמצעות הליך מזורז. 
מבין הפונים אותרו בוגרי קורס קצינים מיחידות לחימה 
ובוגרי קורס קציני מצ"ח, אשר מילאו תפקידים פיקודיים 
ביחידות מבצעיות. המועמדים נדרשו לעמוד בהצלחה 
גיוסם, בכוונה לשבצם בקורס  במבדקי קצונה טרם 
קצינים ייעודי בשנה השלישית לשירותם במשטרה, בכפוף 
להמלצת מפקדיהם. בתום הקורס מיועדים הצוערים 
להתקדם לדרגת קצונה, המקבילה לדרגתם בצה"ל )עד 
דרגת פקד(. במהלך השנה נבדקו 77 מועמדים. רובם 
הסירו את מועמדותם בשל תנאי שכר ותנאי שירות, 
או נפסלו לשירות בשלבי מיון שונים. שלושה מועמדים 
גויסו למחוז ירושלים ולמחוז צפון ושלושה מועמדים 

נוספים מצויים בהליכי גיוס.

גיוס סטודנטים
השנה הוחל בגיוס סטודנטים בוגרי יחידות קרביות לתפקידי 
סיור במחוזות. נוסף על כך, הוחל בהכנת מועמדים לגיוס 

לתפקידי מוקדנים במחוזות. איתור המועמדים וגיוסם 
נעשה באמצעות נציגי אגודות סטודנטים והאחראים 
ובמכללות.  באוניברסיטאות  על השמת סטודנטים 
הופק סרטון פרסומת, והוקמו דוכנים בירידי תעסוקה 
באוניברסיטאות ובמכללות. בתהליך גיוס לסיור במחוזות 
החלו 59 מועמדים, יוצאי יחידות קרביות בצה"ל. מתוכם 
גויסו 11 סטודנטים למחוז ירושלים, למחוז תל-אביב 

ולמחוז מרכז. 

גיוס עולים חדשים ובני מיעוטים
בשנת 2009 פעלה משטרת-ישראל לביצוע העדפה 
יוצאי  מתקנת לאוכלוסיית העולים החדשים, בעיקר 
אתיופיה וחבר העמים וכן לבני מיעוטים, אשר התקשו 
לעמוד בקריטריונים הנדרשים בשלבים מסוימים בהליך 

הגיוס.

תום שירות
השנה החל יישום תהליך בחינת המשך שירותו של שוטר 
במשטרת -ישראל על-פי הכללים, שנקבעו בנוהל אמ"ש 
חדש, שפורסם בנושא. כך בא לידי ביטוי הליך סדור 
ומובנה לבחינת המשך שירותם של שוטרים, שתפקודם 
נמצא לקוי. על-פי ההליך שנקבע, הוסדר אופן הטיפול 
בפיטורי שוטרים, אשר עונים לתבחיני הסף שנקבעו, 

והללו אותרו וטופלו בהתאם להליך שנקבע.

ביטול תקנים וירטואליים
2009 אושרה תכנית לביטול התקנים  במהלך שנת 
הוירטואליים באופן מדורג בשנים 2009-2011. בהתאם 
לתכנית, בוטלו 196 תקנים בכלל המחוזות והאגפים, 
תוך ויסות השוטרים המאיישים אותם למשרות אחרות. 
סומנו 400 תקנים נוספים לביטול בשנים 2010-1011, 

ונקבעו משרות המיועדות ל"הלבנה".
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ועדת בני כהן
משטרת-ישראל השתתפה בוועדה, בראשות המשנה 
ליועמ"ש משרד הביטחון, לבחינת שירות חיילי חובה 
ובכלל זה במשטרת-ישראל.  מחוץ ליחידות צה"ל, 
הוועדה דנה בהיקף סד"כ שוטרי חובה במשטרה 
וכן במקצועות, שבהם מוצבים שוטרים אלו, בהתאם 
למוגדר בצו שח"מ. עמדת המשטרה הייתה, כי ניתן 
לבחון צמצום חלקי בהיקף מספרם של שוטרי החובה 
במשטרת-ישראל, בתנאי שיורחבו התפקידים המוגדרים 
בצו זה. על אף האמור, סיכום המלצת הוועדה הוא 
לבטל את שירות החובה במשטרת-ישראל בהדרגה, 

עד לשנת 2013. 

שירות אזרחי לאומי
נבחן מודל, המאפשר שילוב מתנדבי השירות האזרחי/

חרדי לתפקידים במשטרת-ישראל. מתנדבי השירות 
האזרחי/חרדי ישרתו מתוקף "חוק טל", חוק דחיית 
שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנתם. במסגרת 
חוק זה נכללים מתנדבים מהמגזר החרדי מעל גיל 
22 עד גיל 26, בחלקם נשואים, המבקשים למלא את 
חובתם, ולשרת שנת התנדבות אחת בדומה לשירות 

הלאומי. במסגרת זו נקבע סל תפקידים מתאים.

שינוי מעמדם של אזרחים עובדי חברות 
כ"א לאזרחים עובדי משטרה

החל מ-1.4.2009 שונה מעמדם של כ-650 אזרחים 
ממעמד עובדי חברות כוח אדם למעמד אזרחים עובדי 
משטרה. במסגרת שינוי המעמד, הוקפא שכרם, כולל 
כל זכאויותיהם הכספיות, עד לחתימה על ההסכם 
הקיבוצי ותיקון חוק המשטרה, אשר יאפשר למפכ"ל 
העסקת אזרחים. ממועד זה הונחו כלל גורמי השטח 

לטפל באזרחים עובדי משטרה כמעמד אורגני בארגון 
על כל המשתמע מכך. בהיעדר נוהל מוסדר בשלב 
זה )בשל העובדה שטרם הסתיים הליך החקיקה(, 
ההנחיה המקצועית מופצת לשטח על בסיס יומיומי, 

ומותאמת ככל האפשר לנוהלי המשטרה הקיימים.

פרויקטים קהילתיים
המכללה לקצינים בכירים ובסכ"מ קיימו לאורך השנה 
פרויקטים לאימוץ אוכלוסיות מיוחדות. במסגרת זו, 
אומצו שני מועדונים לניצולי שואה בחדרה ובכפר סבא 
על-ידי חניכי קורסי פו"מ. נערכה פעילות משותפת 
בערבי חגים )חנוכה ופורים( ובטקסים לציון יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה, והתקיימו ערבי הווי והסברה. בנוסף, 
נערך בבסכ"מ יום פעילות לילדי אגודת "ילדי סכרת 
נעורים". בקורסים המתקדמים בוצעה פעילות בבתי 
-ספר לאוכלוסיות מיוחדות. בכל הפעילויות נטלו חלק 

סגל הקורסים והחניכים.

ביקור האפיפיור
בחודש מאי 2009 ביקר בישראל האפיפיור בנדיקטוס 
ה-16. מערך אמ"ש נתן מענה מקצועי בהסברה ובהכנה 
מנטאלית למפקדים ולשוטרים לקראת הביקור ובמהלכו, 
בכל ההיבטים של הטיפול בכוח אדם, ביניהם פיקוח 
ומעקב אחר רישום השיבוץ המבצעי של הכוחות, 

וטיפול בכוח אדם מתפקד ובכוח אדם נפגע. 

תרגיל "נקודת מפנה"
כלל  היערכות  תרגיל  2009 התקיים  מאי  בחודש 
משטרתי למלחמה כוללת. כהכנה לתרגיל התקיים 
לגורמי אמ"ש יום עיון בנושא חירום, ובמהלכו תורגלו 
נושאים שונים, ביניהם ניהול שבצ"מים, דיווח על נפגעים, 

טיפול רפואי ובניית תמונת מצב עדכנית.
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גיוס
בשנת 2009 גויסו 1,022 שוטרים לעומת 1,217 שוטרים 
בשנת 2008 )ירידה של 16% במספר המגויסים(. למרות 
גיוס  שמחצית השנה הראשונה התאפיינה בתנופת 
גדולה, הרי שבמחצית השנייה של השנה הייתה האטה 
במספר המתגייסים עקב אילוצי תקציב. מועד גיוסם 
של כ- 300 מועמדים, אשר סיימו הליכי גיוס השנה, 

נדחה לשנת התקציב הבאה. 

גיוס לפי מודל מסלולי שירות
מודל מסלולי שירות נכנס לתוקפו ביום 16.3.09. המודל 
נועד לשפר את התמקצעותו של השוטר לטווח ארוך, 
להיטיב את איכות כוח האדם, וליצור אופק שירות מובנה 
לשוטרים. נוסף על כך, התקיימו כינוסי הסברה, ועודכנו 
מאות מועמדים, אשר נמצאו בעצומו של הליך הגיוס, 
אודות תנאי שירות ותנאי ההעסקה הייחודיים למסלולי 
שירות. על-פי מודל זה, גויסו 559 נגדים חדשים, מרביתם 
לתקופת קבע ראשוני, ומקצתם לתקופת קבע מובהק, 

בהתאם לקריטריונים שנקבעו במודל.
 

פניות ציבור
הנוגעות  ציבור,  פניות  כ-700  טופלו  הגיוס  בלשכת 

לערעורים על פסילת גיוס במסגרת הליך הגיוס.

מיון

מיון לגיוס
בשנת 2009 נבחנו 5,593 מועמדים לגיוס במבחני דפ"ר, 
במבחן עברית ובמבחן אישיות. ממוצע ציוני הדפ"ר של 

המועמדים לגיוס ל"כחולה" הוא 5.22 ולמג"ב 5.15.

גיבושון למועמדים לגיוס למגזר הייעודי
במהלך השנה שובצו 1,154 מועמדים לגיוס ב-58 מחזורי 
גיבושון )לעומת 64 מחזורי גיבושון בשנת 2008, ירידה 

של 9%(. 54.9% מהם נמצאו מתאימים לגיוס. 

מיון ליחידות מיוחדות
נבחנו במערכות מיון ייחודיות 348 מועמדים ליחידות 
מיוחדות )עיקוב, בוחני תנועה, מז"פ, לוחמי יחידה 33(, 
2008. העלייה הניכרת  142 מועמדים בשנת  לעומת 
היא במספר המועמדים ליחידות העיקוב – 111 נבחנים 
לעומת 78 אשתקד, ו-58 מועמדים למז"פ לעומת 16 
אשתקד. בנוסף, הוחל בתהליך מיון לנציגי משטרת-

ישראל בחו"ל.

מיון לקצונה זוטרה במגזר הייעודי
187 מועמדים לקצונה במגזר הייעודי  שובצו לגיבוש 
)"כחולה"( ו-45 במג"ב, מתוכם נמצאו מתאימים 77.5% 

למשטרה ו-75.5% למג"ב.

מיון לקצונה זוטרה במגזר המנהלי 
שובצו 99 מועמדים לקצונה במגזר המנהלי )תובעים,  פסטיבל מתגייסים
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מטה מנהלי ומטה מקצועי(, מתוכם נמצאו מתאימים 
כ-90%.

מרכז הערכה לקצונה בכירה במגזר הייעודי
שובצו 66 קצינים בדרגת רפ"ק ל-11 מרכזי הערכה 
לקצונה בכירה, לשם בחינת התאמתם לקידום. מתוכם 

נמצאו מתאימים 72.7%.
 

מינוי וקידום

מינוי קצינים בדרגת סגן-ניצב ומעלה 
וקידומם

במהלך שנת 2009 מונו 233 קצינים לתפקידים ברמות 
סנ"ץ – ניצב, במסגרת קידום בדרגה ושיבוץ בתפקידי 

רוחב.

מינוי קצינים עד דרגת רפ"ק וקידומם
במהלך שנת 2009 קודמו 147 קצינים למינוי דרגת רפ"ק. 
כמו כן, שובצו 497 קצינים בדרגת רפ"ק בתפקידי רוחב. 
השנה נמשכה מדיניות צמצום מספר הקצינים בדרגת 

רפ"ק המוצבים בתקן פקד מ- 297 ל- 263 קצינים.

מינוי קצינים עד דרגת פקד וקידומם
מונו 516 קצינים עד דרגת פקד, מהם 295 לתפקידי 
רוחב ו- 221 מינויים מקדמים. נוסף על כך, קודמו השנה 

326 קצינים לדרגות ממ"ש עד פקד.

קידום קצינים ונגדים מצטיינים
השנה קודמו 46 קצינים ו- 395 נגדים בקיצור פז"מ, 
לאחר שנבחרו כמצטיינים לקראת יום העצמאות תשס"ט 

ולקראת ראש השנה תש"ע.

קידום לדרגת רנ"ג
41 שוטרים לדרגת רנ"ג, לעומת  2009 קודמו  בשנת 
34 שוטרים אשתקד )עלייה של 20%, הנובעת מגידול 

מספר הפורשים בדרגת רנ"ג במהלך השנה(.

קידום חריג לנגדים
טופלו 238 בקשות לקידום חריג של נגדים, מתוכן קודמו 

112 נגדים, לעומת 101 אשתקד.

תנועות כוח אדם
מועברים

בשנת 2009 הועברו בין המחוזות והאגפים 121 קצינים 
ו-140 קצינים בדרגות רפ"ק. בנוסף,  עד דרגת פקד 
הועברו 535 נגדים. העלייה של 50% בתנועות הקצינים 
והנגדים לעומת אשתקד, נבעה מהחלטת הממשלה 
להעברת משימת האכיפה של גירוש זרים למשרד הפנים. 
זרוע אכיפה מנה"ג בכלל  זו שובצו שוטרי  במסגרת 
יחידות המשטרה. נוסף על כך, הגידול נובע מהחלטת 
המפכ"ל על העברת שוטרים למחוז ירושלים, במטרה 

לצמצם את הפער באיוש התקנים במחוז.

שחרור
שוחררו 471 שוטרים, קצינים ונגדים ללא גמלה, לעומת 
654 אשתקד )ירידה של 28%(. 408 שוטרים שוחררו 
על-פי בקשתם, לעומת 585 שוטרים אשתקד )ירידה 
של 30.3%(. פוטרו 63 שוטרים )ללא גמלה(, לעומת 

48 אשתקד )עלייה של 31.3%(.

שוטרי חובה
גיוס לשירות חובה

שוטרי   1,139 במשטרת-ישראל  לשירות  נקלטו 
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שח"מ לעומת 1,013 אשתקד, באמצעות ימי קליטה 
מרוכזים.

שחרור משירות חובה והחזרה לצה"ל
סיימו את שירותם במשטרת ישראל 752 שוטרי שח"מ, 
ו-304 שוטרי שח"מ הוחזרו לצה"ל )מתוכם 80 הוחזרו 
במהלך השבוע הראשון לקליטתם(. זאת, לעומת 322 

אשתקד )ירידה של 6%(.

גיוס לקבע
80 שוטרים, שסיימו את  גויסו לקבע  במהלך השנה 
שירותם כשוטרי שח"מ )מהווים 8% מכלל המגויסים 

למשטרה ה"כחולה"(.

מסלול מיון שח"מ לקצונה ייעודית
בשנת 2009 נמצאו מתאימים ליציאה לקורס קצינים 
ייעודי שני שוטרי חובה, והם ישולבו בקורס קצינים ייעודי 
2010. בנוסף, אותרו שני שוטרי שח"מ  במהלך שנת 
ממערך הסיור, המועמדים לצאת לקורס קצינים יעודי 

בשנת 2011, והנמצאים בהליכי מיון.

שירות לאומי/מילואים

שירות לאומי
מערך השירות הלאומי מנה 235 מתנדבים - 11 בנים 
)מהם 4 בני מיעוטים( ו-224 בנות. 25% מהמתנדבים 

המשיכו את התנדבותם לשנה שנייה.

ימ"ל המשטרה
בימ"ל המשטרה מוצבים 10,100 שוטרים. 2,833 שוטרים 
מבצעים שירות מילואים פעיל. בהתאם לחוק המילואים 
ימי מילואים בשנה.   14 החדש, משרתים שוטרים אלו 

84 פניות לוולת"מ )שיעור דומה למספר הפניות  טופלו 
אשתקד(.

תכנון שכר וזכאויות שכר

שכר הנגדים
שולמו מענקי חתימה לכ-4,500 נגדים )בשנים 2008-
2009( במקצועות שתועדפו על-ידי פיקוד משטרת-

ישראל. המענק מהווה שלב ראשון לתגמול הנגדים 
הנגדים שעתיד  מוגדלים, על-פי הסכם  בתמריצים 
להיחתם, ומהווה חלופה זמנית לשינוי שיטת התגמול 

בגין השכלה אקדמאית.

שכר הפקדים
הוגשה למשרד האוצר הצעה להגדלת שכרם של 
או באמצעות תוספות  הפקדים באמצעות מענקים 

יום העצמאות. בסיס פתוח במלמ"ש
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שכר קבועות. ההצעה, שגובשה במטרה לפתור 
את בעיית השכר בדרגות הקצונה הזוטרה, הנובעת 
משהות ממושכת בדרגת שכר פקד, ממתינה לאישור 

משרד האוצר.

אזרחים עובדי משטרה
הוגדרו נהלי עבודה של אזרחים עובדי משטרה בהיבט 
שכר ובהיבט תנאי העסקה. במקביל, מתנהל מו"מ 
מול משרד האוצר ומול ההסתדרות הכללית לגיבוש 
ההסכם הקיבוצי, במטרה להגיע להסכם שכר ארוך 
טווח, שיביא לידי ביטוי את נושא השכר ותנאי העבודה 

של אוכלוסייה זו. 

פועלי מב"ן )מחלקת בינוי(
נוהל מו"מ מול משרד האוצר בשיתוף ההסתדרות 
הכללית במטרה לעדכן את ההסכם הקיבוצי הקיים 
לאוכלוסיית האזרחים, המועסקים במסגרת "פועלי 
מב"ן". בין היתר, סוכם על עדכון תוספות כספיות, 

אשר נשחקו עם השנים. 

הסמכה לרבנות
בוצעו שימועים בנושא שכר לכ-650 שוטרים בעלי 
תעודת הסמכה לרבנות, במטרה לבחון את זכאותם 
להטבות שכר בגין תעודה זו, בהקבלה לתואר ראשון. 
השימועים בוצעו באופן פרטני, ובהתאם גובשו החלטות, 
והופסק תגמול בתוספות שכר ל-506 שוטרים. בעקבות 
החלטות אלו הוגשה עתירה לבג"ץ, אך עד כה לא 
ניתן צו ביניים ואף לא פסיקה סופית. לצד זאת, אישר 
משרד האוצר לתגמל שוטרים, אשר נקבע לגביהם, 
כי לא יועמדו לדין פלילי או לדין משמעתי בתוספת 
שכר חודשית בשיעור 30% מערך הקיזוז, כתוספת 

פנסיונית. התוספת ניתנה ל-454 שוטרים.

תכנון משאבי אנוש

בחירות לכנסת ה-18
אגף משאבי אנוש נשא באחריות כוללת למימוש זכותם 
הדמוקרטית של השוטרים להצביע בבחירות לכנסת 
נופקו תעודות הצבעה לשוטרים,  זו,  ה-18. במסגרת 
ובמשטרה  במג"ב  צבאיות  פריסת קלפיות  תוכננה 
ה"כחולה", ונקבעה מדיניות בנושא הצבעת אזרחים עובדי 
משטרה. פורסם נוהל אמ"ש בנושא, הופקו פנקסי כיס 
לשוטר ולמפקד, הוכנו אגרות הסברה, וביום הבחירות 

עצמו נפתח חפ"ק אמ"ש.

מערכת נוכחות ממוחשבת
נוכחות ממוחשבת  דיווח  בעקבות הפעלת מערכת 
נערכו מפגשי הטמעה, הנחייה  ביחידות המשטרה, 
והכשרה ליחידות השטח. נוסף על כך, נערכו מפגשי 
סטאטוס והערכה לבחינת השימוש במערכת, ולמתן 
מענה לבעיות ולשאלות, שהועלו על-ידי המשתמשים. 
ונערכו  לקחים,  הופקו  בנושא,  נוהל אמ"ש  פורסם 

שינויים בהתאם.

הכשרות לקציני אמ"ש
לראשונה השנה ניתנו הכשרות העשרה לקציני אמ"ש 
יחידתיים ולקציני אמ"ש מחוזיים בנושא ניהול המשאב 
האנושי, בדגש על גיוס, שימור כוח אדם, תמורות ושינויים 
בקרב דורשי העבודה, ניהול קונפליקטים וכלי העזר 

למנהל כוח אדם.

קורסים למערך אמ"ש
נערכו קורס קציני אמ"ש וקורס מש"קי אמ"ש. הקורסים 
כללו סדנאות, הרצאות וסיורים לימודיים במגוון הנושאים, 

שבליבת עבודת אמ"ש.
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שוטרים מאוימים וגיבוי שוטרים
כדי ליישם את מדיניות הפיקוד לגיבוי שוטרים, הפועלים 
כדין ומתוקף תפקידם, פורסם נוהל אמ"ש בנושא הטיפול 
בשוטר המאוים, וכן הוכנה חוברת מידע לשוטר המאוים, 
ובה פירוט הזכויות, הניתנות  ולקצין אמ"ש,  למפקד 
לשוטר ולבני-משפחתו באופן שיאפשר להם להמשיך 
בשגרת החיים ככל שניתן. נוסף על כך, הוכנה חוברת 
מידע לשוטר בהליכי חקירה ומשפט, שנועדה לסייע 
לשוטר במקרה, שבו נפתחת נגדו חקירה בשל מעשה 

או מחדל תוך תפקיד או עקב מילוי תפקיד. 

ולחובות בעת  החוברת מרכזת מידע בנוגע לזכויות 
כולל הסיוע העומד לרשות השוטר  הליך החקירה, 

מהמפקדים וממערך אמ"ש.

נוהלי אמ"ש , הוראות שינון ומענה 
להצעות חוק

במהלך השנה פורסמו 13 נוהלי אמ"ש, המבטאים את 
מדיניות אמ"ש. כמו כן, פורסמו 9 הוראות שינון וניתנה 

התייחסות אמ"ש ל-15 הצעות חוק.

בקרות
במהלך השנה בוצעו חמש בקורות יחידתיות מתוכננות 
ושתי בקורת פתע, על-פי תכנית הביקורת של יב"ק. 
בביקורת נבדקו הנושאים השונים של אמ"ש, תוך דגש 
יישום מדיניות פיקוד המשטרה ואמ"ש - צמצום  על 
ושימורו, משטר  כוח אדם  גיוס  הצבות לא תקניות, 
נערכו שתי  נוכחות.  ונוהג והטמעת השימוש בשעון 
בקורות נושאיות, בקרה אחת בנושא הצהרות בריאות 
לקראת ביצוע מבחני כשירות, הובילה לשינוי הליכי 
עבודה ולעדכון נהלים. בקרה נוספת נערכה בהנחיית 
ר' אמ"ש בנושא שימור כוח אדם, לבחינת הטמעת 

ההנחיות וביצוען.

מחשוב משאבי אנוש
מערכת מו"ח

פותחה מערכת לניהול כוח אדם מתגבר בעת מבצע 
ובקרה  ניהול  דיווח,  )מו"ח(, המאפשרת  ובעת חירום 
כל  מרוכזת על הקצאת הכוחות למבצע. לקראת 
מבצע מועברים למערכת נתונים עדכניים ממערכת 
כוח אדם ממוחשבת )מתכ"א(, ומוגדרות יחידות התגבור 

שנקבעו למבצע.

דוחות למפקדים בנושאי אמ"ש
בסביבת "שערי ידע", בשולחן העבודה של המפקד, נוספו 
דו"חות, המאפשרים למפקד לקבל תמונת מצב עדכנית 
לגבי שוטרי היחידה בנושאים הבאים: ביצוע הערכות 
תקופתיות, מימוש חופשה שנתית, ניצול חריג של ימי 

מחלה ושוטרים שלהם הגבלה רפואית בתוקף.

פיתוח הדרכה
פיתוח הכשרות

פותחו 13 קורסים – פו"מ יעודי, טייזר, מוקדי 100 )קורס 
רכזי  מקבלים, משגרים, אחמ"שים(, קורס אבטחת 
מודיעין, קורס קציני מדובבים, קורס מדובבים, תיעוד 
מזויף, קורס מדריכים )אחריות כוללת והדרכה(, קורס 
מנהלי הדרכה )אחריות כוללת והדרכה(, השתלמות 

חונכים וליווי פיתוח קורס מודיעין כס"ב.
פותחו 5 לומדות - גז פלפל, טייזר, אירוע חטיפת שוטרת 
באשדוד, תחקירים, הקצאת שוטרים בתשלום )עבודה 
בשכר(. כמו כן, עודכנו לומדות במגוון נושאים, ביניהם 

סמכויות, מחסומים ונשק. 

תורות
במהלך השנה נכתבה והופצה תורת האימונים וההדרכה 
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של  כתיבתה  החלה  בנוסף,  של משטרת-ישראל. 
נערכו עבודות  תורת משאבי האנוש של המשטרה. 
מטה לכתיבת תורת אח"מ, תורת הפעלת תרגילים 
במשטרת-ישראל ותורת הפו"ש )פיקוד ושליטה( של 
ניתן סיוע בגיבוש  וכן רועננה תורת אג"ת.  המשטרה 
תורת ההדרכה של הרשות להגנת עדים. בנוסף, גובשו 
תפיסת ההפעלה של משטרת-ישראל ותפיסת המנהיגות 
של המשטרה, וניתן סיוע בגיבוש תפיסת האבטחה של 

מדינת-ישראל. 

תחקירים והפקת לקחים
טופלו 2,250 תחקירים ו-54 ריכוזי ממצאים, מסקנות 
תיקוף  הוזנו לאחר  ולקחים. כמחצית מהתחקירים 
מתודולוגי למאגר התחקירים בני"ב )עלייה של 66%(. 
ניתנו ליווי והנחייה מקצועית בעריכת תחקירים ביחידות 
ובעלי השפעה  ובצוותי עבודה באירועים חוצי ארגון 
ביניהם אירועי הפרות סדר בעיר עכו,  ארוכת טווח, 
יחידת המעברים,  אירוע דקירה במעבר עטרות של 
פונו מתיישבים  אירוע חומרים מסוכנים, שבמהלכו 
כן,  ופרשת השוטרים מנהריה. כמו  בתחנת מסובים 
"ימים סוערים", "כחום  הופק ריכוז לקחים לתרגילים 

היום" ו"נקודת מפנה".

הכשרות, אימונים והדרכות
קורסים והכשרות - שינויים וחידושים

לראשונה לקציני  נערך   - קורס כס"ב )כיסוי בסיסי( 
מודיעין ונמשך ארבעה שבועות.

קורס מאבטחי רכזי מודיעין - נערך לראשונה ונמשך 
7 שבועות. 

הכשרה,  נבנתה   - קורס שיטור בסיסי לסטודנטים 
והנמשכת  הלימודים האקדמית,  המותאמת לשנת 

עשרה שבועות בחלוקה לחמישה שלבים.

מבחן שלב 25/28 - טרם יציאה לקורסים מתקדמים, 
בהתאם למסלולי השירות.

סיור כפרי מג"ב - שולב בהכשרות ה"כחולה", בהתאם 
לתכנית יישום עמ"ט מג"ב, עפ"י הנחיית מפכ"ל.

E.R.P - בהנחיית  פרויקט הדרכות להטמעת מערכת 
הסמפכ"ל, החל פרויקט הדרכות, שבמסגרתו מועברות 
60 שוטרי  ל-  1,400 שוטרי את"ל,  השתלמויות לכ- 

חשבות ול-60 שוטרי אג"ת.  
הכשרת מאוימים - בהנחיית המפכ"ל נבנתה הכשרה 
ייחודית בת יומיים בבסכ"מ לשוטרים המאוימים. מטרתה 
- הקניית כלים להגנה עצמית ולהתמודדות מול תרחישי 

ייחוס במהלך השגרה והעבודה. 
קורס קצינים למתנדבי אק"מ - קורס ייחודי, שהתקיים 

במתחם "נעורים" במשך שישה ימים.

אימון יחידות
בשנת 2009 נערכו מבחני הידע במסגרת אימון יחידות. בין 
נושאי האימון - מבצעים, חקירות, תנועה ומשאבי אנוש, אק"מ 
וחירום. נערכו הכנות סגל, והוכנו ערכות הדרכה לשימוש 
המדריכים. בשנה זו נוספו לאימון כלל הקצינים עד דרגת 
רפ"ק )כולל(, והאימונים בוצעו בהובלת המפקדים. אימון 
זה מהווה חלופה להשתלמות שנתית, ומשמעותו - ביטול 
כלל ההכשרות השנתיות בבתיה"ס המחוזיים. במהלך 
השנה נותחו משובים ובוצעו בקרות, ובעקבות זאת נעשו 
שינויים בהתאם לפערים ולדרישות, שהועלו מן השטח. 
השנה התאפיינה בגידול משמעותי במספר המשתתפים 

בהכנות הסגל )כ-300 מדריכים(.

הכשרת "קו קדמי"
"קו  תגבור  על המשך  בהתאם להחלטת המפכ"ל 
קדמי" בשנת 2009, התקיימה בתחילת ינואר הכשרה 
שנמשכה חמישה ימים רצופים לכ-200 שוטרים לקראת 

ביצוע תפקידם.
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פנימיות ללימודי משטרה
השנה התגייסו לשח"מ 7 חניכות בוגרות פנימיית כנות. 

הן שובצו ביחידות הסיור.

חינוך היסטוריה ומורשת

תכנית חינוך שנתית
2009 התמקדה על-פי הנחיית  תכנית החינוך בשנת 
המפכ"ל וראש אמ"ש בנושא הטמעת ערכי משטרת-

ישראל כחלק מהתפיסה הכוללת, העוסקת בתרבות 
הארגונית. הופקו מערכי הסברה לשימוש המפקדים 
ו"המפקד  "חיזוק ערכי המשמעת"  והשוטרים בנושא 
כמחנך", העוסקים בתפקיד המשמעותי שיש למפקדים 
בעיצוב התנהגותם הערכית של פקודיהם ובמתן דוגמא 
אישית. השנה המפקדים היו שותפים מלאים בפעילות 
החינוכית ביחידה, לצורך מילוי תפקידים "כמפקדים 
מעצבים ומחנכים". בנושא "ערכי משטרת-ישראל בדגש 
על שירות שוויוני" ניתן דגש על מתן שירות שוויוני לכלל 
וכן  והחברות התרבותיות במדינת-ישראל  הקבוצות 
להקניית כלים נוספים, שישמשו את השוטרים במפגש 
עם אזרחים מקבוצות שונות בחברה. זאת, במטרה 
לשפר את איכות השירות לכלל המגזרים והקבוצות. 
במסגרת אימון תחנות, נערכו בנושאים אלה שעורים 
שבועיים, סיורים לימודים, הכשרות במסגרת בתי- הספר 

הארציים, תדרוכים ותחקירים.
"יוזמות קרן  - התקיים מיזם בשיתוף  רב-תרבותיות 
אברהם", ובמסגרתו נלמדת השפה הערבית המדוברת 
והתרבות הערבית בקורס הקצינים הייעודי. בקורס ללימוד 
מודלים לשיטור בחברה רב-תרבותית השתלמו חניכי 
קורס תנ"צים, שהיו חברים במשלחת לצפון אירלנד 
וללונדון, במטרה ללמוד מודלים לשיטור בחברה משוסעת, 

שהפכה, למרות הקשיים, להיות מודל להצלחה. 

"מפקד מחנך" - מנהיגות ערכית
נערכו סדנאות בקורס הקצינים בנושאים ערכיים,   •
ובהם סובלנות לשונה, לשם חיזוק הבסיס הערכי 
יציאתם לשטח. התקיימו שני  של הקצינים טרם 
סמינרים דו-יומיים במרכז לאתיקה, בהשתתפות 
מומחים בעלי שם, לחניכי קורס פו"ם ייעודי ופו"ם 
מנהלי בנושא "אתיקה בפיקוד משטרתי - ערכים 

ועקרונות".
סמינר חינוכי דו-יומי בנושא "אתיקה" התקיים במרכז   •
לאתיקה לחניכי קורס קצינים ייעודי. בסמינר נבחנו 
היבטים אתיים של עבודת המשטרה ושל תפקיד 

המפקד.
נערך סמינר בן שלושה ימים במרכז לאתיקה בנושא   •

"אתיקה ושחיתות שלטונית".

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

ולגבורה במעמד ספ"כ משטרת-ישראל.
בחודש נובמבר התקיים כינוס ספ"כ וממ"רים במרכז   •
רבין, לציון יום השנה ה-14 למותו של ראש הממשלה 

יצחק רבין ז"ל. 
 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הספ"כ ב"יד ושם"
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אירועים משמעותיים וציוני דרך במשטרה
החלה עבודת מטה בגיבוש אירועים בעלי ערך היסטורי, 
ובהקמת מערך תיעוד היסטורי ביחידות. הועברה פנייה 
לגמלאי המשטרה מדרגת סנ"ץ ומעלה, לשם איתור 
אנשים, שנטלו חלק באירועים ובתהליכים בעלי חשיבות 
היסטורית, והחלו ריאיונות עם גמלאי המשטרה, אשר 

התגייסו בתקופת קום המדינה. 

נערכו סדנאות שימור ותיעוד היסטוריה לצוערי קורס 
קצינים ייעודי וקורס קצינים מנהלי, במטרה להנחיל את 
חשיבות התיעוד ההיסטורי בקרב מפקדים במשטרת 

ישראל. 

הוחל בהפקת סרט מורשת משטרת ישראל, אשר יסקור 
את תולדות המשטרה מהקמת המדינה ועד ימינו. 

משלחות לפולין
בשנת 2009 יצאו לפולין שלוש משלחות של שוטרים 
ושל מפקדים. למשלחת "עדים במדים", שיצאה בחודש 
מאי, הצטרפו נציגי משפחות שכולות, שוטרים שנפצעו 

במהלך שירותם ולוחמי מג"ב. בראש המשלחת עמדו 
יצאו  נוספות  וראש את"ל. שתי משלחות  ראש את"ן 
בחודש ספטמבר ובחודש אוקטובר. כל משלחת עברה 
ימי הכנה, שבמהלכם הודגשו משמעות חיזוק תפיסת 
המחויבות הממלכתית  והעמקת  כמחנך,  המפקד 
והלאומית לערכי הסובלנות, לכבוד האדם והדמוקרטיה 

ולתדמית הארגון. 

הסברת פנים

אגרות ראש אמ"ש
זמין  ובהן מידע  והופצו איגרות בנושא אמ"ש,  נכתבו 
לכל מפקד ושוטר בנושאים רבים, ביניהם משק הרכב 
והדלק, המכבייה, דמי הבראה, מסלולי שירות, מרכז 

הערכה לקצונה בכירה במגזר המנהלי.

מצגות הסברה
"גלימה לבנה"  והופצו מצגות הסברה בנושאי  נכתבו 
ושירות  )ביקור האפיפיור(, רמדאן, שיפור שירות חוץ 

פנים במוקדי 100, חג הסיגד.

פקודות יום
אימונים  בנושא עצירת  יום מפכ"ל  נכתבה פקודות 
ביצוע מבחני הכושר לצורך רענון הנחיות  והפסקת 
ונהלים, וכן נכתבו מסמכים בנושאים הבאים: העברת 
ידע ארגוני בקרב הקצינים והשוטרים, יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות 
איבה, חג הסיגד, זרימת מידע בארגון, כושר ההרתעה, 

תהליך הנחלת הערכים במשטרת-ישראל.
 

פעילות לשוטרי חובה
בשנת 2009 התקיימו 148 פעילויות חינוך, שבהן לקחו  "במקום שבו ידעת אומץ" משלחת עדים במדים לפולין
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חלק 2,000 שוטרי חובה, ביניהן סדרות חינוך, העוסקות 
בשיטור מקצועי וערכי בחברה מרובת תרבויות - התקיימו 
ימים כל אחת, לכ-300  בנות שלושה  סדרות  תשע 

שוטרי חובה.
30 שוטרי חובה בפרויקט "תגלית –  השנה השתתפו 
birthright" שבו משתתפים צעירים מהתפוצות בעלי זיקה 

לעם היהודי, המגיעים לביקור בן שבוע בארץ. בנוסף, 
יום  450 שוטרים לקחו חלק ב-30 פעילויות "תרבות 
א". נערכו 80 סיורים חינוכיים, פעילויות חינוך והרצאות 

בנושא חגי ישראל ומורשת ישראל.

השכלה

אקדמיזציה
משטרת-ישראל בשיתוף האקדמיה פיתחו תכנית לימודים 
אקדמית לתואר ראשון ולתואר שני, המותאמת לצורכי 
המשטרה. התכנית היא שלב ראשון בדרך להפיכת 
השיטור למקצוע ולפיתוח חוג מיוחד ל"לימודי משטרה" 
באקדמיה. עד כה סיימו את התכנית, המשלבת תואר 
וחניכי קורס   2008 ייעודי  ראשון, חניכי קורס קצינים 
קצינים ייעודי 2009. חניכי קורס פו"ם 2009 סיימו את 

התכנית, המשלבת תואר שני.

לימודי תואר שני במכללת ג'ון ג'יי בארה"ב
המשטרה בשיתוף קרן חינוך ארה"ב-ישראל ומכללת 
העניקו לימודי תואר שני לקצין, אשר הוכיח  ג'יי  ג'ון 
מצוינות אקדמית, מכהן בתפקיד פיקודי בליבת הארגון, 
ומיועד לתפקידי  הגיע להישגים מקצועיים בשירות, 

פיקוד בכירים.

לימודי תואר שני במסגרת קרן וקסנר 
במגזר  בכיר  קצין משטרה  מיזם, שבו  השנה החל 

הייעודי, המשרת בתפקיד ליבה והמועמד לקידום, קיבל 
וקסנר" ללימודי מוסמך במינהל  "קרן  מלגה מטעם 
ציבורי באוניברסיטת הרווארד, בארה"ב. הקצין שנבחר 
לתכנית הוא בדרגת סגן-ניצב, משרת בתפקיד ליבה 

ומועמד לקידום.

אולפנים ללימודי שפות
האולפנים נועדו לקצינים ולשוטרים מהמגזר הייעודי, 
ומטרתם להעלות את ידיעותיהם בשפות, ולהביא לשיפור 
השירות לאוכלוסיות המיוחדות. השנה התקיימו לימודים 

בשני אולפנים בערבית לרכזי המודיעין.

רווחה ותנאי שירות

מצטיינים בבית הנשיא
בחג החנוכה, בחודש דצמבר, נערך טקס הוקרה לשוטרים 
מצטיינים, במעמד נשיא המדינה. במהלך הטקס הוענקו 

תעודות הצטיינות ל-26 שוטרים, קצינים ומתנדבים.

שוטרים מצטיינים בבית הנשיא
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פרויקט מגורים

בשנתיים האחרונות בוצעה עבודת מטה ענפה להקמת 
שכונות מגורים לשוטרים, במתכונת שכונות המגורים 
לאנשי קבע בצה"ל. מטרתו של הפרויקט היא לשמר 
כוח אדם איכותי במקצועות ליבה נדרשים במשטרת-

ישראל. שכונת המגורים הראשונה תבנה בישוב מיתר, 
ותכלול 67 יחידות דיור.

נופש תקציבי
בשנת 2009 מימשו 17,128 שוטרים את זכותם לנופש 

משפחות )לעומת 16,355 בשנת 2008(.

נופש יחידתי
הנופש בן היומיים מיועד לשוטרים, המשרתים במגזר הייעודי, 
לשם גיבוש חברתי ולפוגה משגרת העבודה המאומצת. 

השנה השתתפו בנופש היחידתי 2,868 שוטרים.

פרוייקט מגורים בישוב מיתר )"מראות המשטרה" 233(
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נופש מצטיינים
בחודש מרץ לקחו חלק 69 פקדים מצטיינים ובנות-
זוגם בנופש במלון דן אכדיה בהרצליה, בהשתתפות 

ספ"כ משטרת-ישראל.

סדנאות זוגיות
בשנת 2009 התקיימה סדנת זוגיות ל-60 חניכי קורס 
זוגם. מטרת הסדנה  ולבני-זוגן/בנות  ייעודי  קצינים 
הייתה ליעל את התקשורת הזוגית בזיקה לעבודה 

ולבית.

סיוע בימי חופשה שנתית מבנק חופשות
אושרו 478 ימי חופשה שנתית מבנק חופשות, לעומת 
345 ימים בשנה הקודמת )עלייה של 38.6%(. העלייה 
בגין  השנה נבעה ממספר הבקשות הגדול לסיוע 
מחלות ממאירות ומחלות קשות של קרובי משפחה 

מדרגה ראשונה.

סדנאות לתכנון תקציב המשפחה
בשנת 2009 התקיימו 28 סדנאות ביחידות המשטרה, 
19 סדנאות במלמ"ש. הסדנאות במלמ"ש  מתוכן 
נועדו למנוע קשיים כלכליים של השוטרים בראשית 

דרכם במשטרה.

תכנית ליווי כלכלי לשוטרים
ולבני-הזוג/בנות הזוג

התכנית המקצועית, שנועדה לסייע לשוטרים, שנקלעו 
למצב כלכלי קשה במיוחד, כוללת הדרכה אישית/

לשיקום המצב הכלכלי,  ודיסקרטית  משפחתית 
ומתן כלים לתכנון נכון של תקציב המשפחה. בשנת 
2009 ניתנו 261 שעות ייעוץ )לעומת 64 שעות יעוץ 

בשנת 2008(.

פדיון ימי חופשה שנתית
ימי חופשה לשוטרים,   3,730 השנה אושר פדיון של 
שנזקקו למקורות הכנסה נוספת ולשוטרים מושעים. 
ניתן פדיון של 3,416  2008, שבה  זאת, לעומת שנת 
בעיקרה מהקצאה  נבעה   9.2% של  העלייה  ימים. 
לימודי  בגין  מיוחדת עבור שוטרים שהופחת שכרם 

הסמכה לרבנות.

בקשות סיוע
סיוע, מהן  602 בקשות לקבלת  2009 הוגשו  בשנת 
אושרו 518. זאת, לעומת שנת 2008, שבמהלכה הוגשו 
)עלייה של  374 בקשות  ואושרו  437 בקשות לסיוע, 
37.8%(. העלייה במספרן של הבקשות נובעת מגידול 
הסיוע במענקים חודשיים לשוטרים, ששכרם הופחת 

בגין לימודי הסמכה לרבנות.

ניפוק ציוד רווחה
בשנת 2009 נופקו 2,795 עיתונים לכוחות המתגברים.

השתתפות בשכר לימוד לילדים
בעלי צרכים מיוחדים

בשנת 2009 הוגשו 159 בקשות לסיוע בהוצאות חינוך וטיפול 
בילדי שוטרים בעלי צרכים מיוחדים מעל גיל 5.

טיסות תנאי שירות
בשנת 2009 השתתפה המשטרה בתשלום טיסות תנאי 

שירות ל - 220 שוטרים זכאים.

ביטוח שיניים
הביטוח של  2009 הסתיימה תקופת  מרץ  בחודש 
וניתנה   ,2003 בביטוח משקם  בפוליסת  מבוטחים 
לשוטרים אפשרות להצטרף להמשך ביטוח בפוליסה 
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שנחתמה במרץ 2006. לאור זאת, הייתה ירידה בפרמיות 
המשולמות של אוכלוסייה זו, בדגש על ביטוח ילדים. 
מספר המבוטחים בסוף שנת 2009 היה 64,630, לעומת 
62,182 בשנת 2008 )עלייה של 3.9%(. עם החתימה על 
ההסכם בשנת 2006, היה מספר המבוטחים 52,752 

)בסה"כ עלייה של 22.5%(. 

סיוע כלכלי בחגים
מבצע סיוע לגמלאים, לשוטרי קבע ולשוטרי חובה נערך 
לקראת חג הפסח וחגי תשרי, ובמסגרתו הוענקו בסיוע 
ואיגוד הגמלאים  משטרת-ישראל, קרנות השוטרים 

תלושים לרכישת מזון.

פרישה לגמלאות
במהלך השנה פרשו לגמלאות 515 שוטרים וקצינים, 
2008. זאת בשל קבלת  414 פורשים בשנת  לעומת 
100 מכסות פרישה לנגדים, במסגרת הסכם מסלולי 
השירות, שנחתם עם משרד האוצר. בהתאם להחלטת 
2009- הממשלה, צומצמה מכסת הפורשים לשנים 

2008. במהלך השנה נערכו ארבעה קורסים להכנה 
לפרישה וסדנאות מעבר מקריירה לקריירה, שלושה 
מהם לפורשים בדרגות נגד-רפ"ק וקורס אחד לפורשים 
בכירים )סנ"ץ ומעלה(. בקורסים נטלו חלק 359 פורשים 

בכל הדרגות.

נפגעים וחללים

חללים
במהלך השנה נפלו בעת שירותם 18 אנשי משטרה 

ומתנדב אחד.

נפגעים
אודות פציעה עקב תפקיד  דיווחים   3,900 התקבלו 

ואודות תאונות-דרכים, גם שלא עקב תפקיד. 98 מתוכם 
- מתנדבי אק"מ.

פעילות למשפחות שכולות
במטרה להדק את הקשר של המשפחות השכולות 
עם משטרת-ישראל, נערכו חגיגות בני-מצווה ליתומי 
וליתומים, מפגש לאלמנים  נופש לאלמנות  משטרה, 
ולאלמנות ויום להורים השכולים. כן לוו יתומי משטרה 

ביום גיוסם לצה"ל.

טקסי זיכרון
כמדי שנה התקיים טקס זיכרון לחללי משטרת-  •

ישראל במלמ"ש.
לקראת יום הזיכרון, התקיים בראשות המפכ"ל טקס   •
הנחת דגלון על קברי חללי משטרת-ישראל בהר 

הרצל.
לראשונה, התקיים השנה ביום הזיכרון לחללי מערכות   •
ישראל, טקס זיכרון מרכזי לחללי משטרת-ישראל 

בהר הרצל.

מניחים דגלונים על קברי חללי המשטרה
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משמעת

נקיטת צעדים מנהליים
תיקים,  ב-185  נקיטת אמצעים מנהליים  נשקלה 
שהומלצו ע"י מח"ש לדין פלילי, לעומת 144 תיקים 
בשנת 2008 )עלייה של 28%(. כמו כן, נשקלו אמצעים 
מנהליים ב-64 תיקי ביד"מ, לעומת 61 בשנת 2008 
)עלייה של 4%(. בנוסף, נשקלו אמצעים מנהליים ב-45 

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

פיטורין
התקבלה החלטה לגבי פיטוריהם של 86 שוטרים, 

לעומת 56 אשתקד.

השעיה
הושעו 18 שוטרים על רקע מעורבות בביצוע עבירות, 
שיש עמן קלון, לעומת 32 בשנת 2008 )ירידה של 
44%(. בסוף השנה היו 52 שוטרים במעמד מושעים, 

מספר זהה למספר המושעים בשנת 2008.

החלטות מנהליות במבחן בג"ץ
הוגשו 6 עתירות לבג"ץ על רקע החלטות מנהליות 

)לעומת 17 עתירות בשנת 2008(.

העמדה לדין בגין שימוש בכוח בתפקיד
בשנת 2009 התקבלו ממח"ש 109 תיקים בגין שימוש 
בכוח שלא כדין, לעומת 136 בשנת 2008 )ירידה של 
20%(. לדין משמעתי התקבלו 54 תיקים בשנת 2009, 
לעומת 89 בשנת 2008 )ירידה של 39%(. לדין פלילי 
התקבלו 55 תיקים בשנת 2009, לעומת 47 בשנת 

2008 )עלייה של 17%(.

שקילת אמצעים משמעתיים
התקבלו ממח"ש 388 תיקים, שנסגרו במישור הפלילי, 
לשם שקילת אמצעים משמעתיים נגד שוטרים. זאת, 

לעומת 448 תיקים בשנת 2008 )ירידה של כ-13%(.

העמדה לדין משמעתי בבית-הדין 
למשמעת

הוגשו לביד"מ 95 כתבי אישום, לעומת 134 כתבי אישום 
בשנת 2008. נושאי התיקים, שבהם הועמדו שוטרים לדין 
משמעתי - 33% בגין שימוש בכוח, 33% בגין התנהגות 

שאינה הולמת ו-34% בנושאים אחרים.
בנוסף, הוגשו 148 כתבי תלונה לביד"מ בתיקי לימודי 
יהדות, ובמסגרת זו מעמדו הינו כקצין שיפוט - דן יחיד. 
בעקבות בג"ץ שהוגש וההשלכות הכספיות הכרוכות 
בהעמדה לדין, ניתנה אפשרות לשוטרים לבקש להישפט 
בבית-הדין למשמעת במעמדו כבית-הדין, ולא כדן יחיד 
כפי שהוחלט. לאור זאת טרם החל הליך השפיטה בגין 

תיקים אלה.

טיפול בתיקי קצין בודק וועדה בודקת
התקבלו 224 תיקי קבו"ד וועבו"ד, שהינם בסמכות ראש 

אמ"ש, לעומת 290 שטופלו בשנת 2008.

מערך הרפואה

קידום בריאות השוטר
הוקם מרכז רפואי בנוסף לארבעת המרכזים לבריאות 
השוטר, שהחלו את פעילותם בשנת 2008, בדגש על 
ניכר  נגישות למקום עבודת השוטרים. שופרו באופן 
זימון השוטרים,  )תהליך  תהליכי העבודה במרכזים 
תוצאות  אחר  ומעקב  לבדיקות  יומי  ניהול  מערך 
הבדיקות של כל נבדק(. הוכנה תשתית נדרשת להקמת 
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מרכז זימונים ארצי, אשר יעבוד בעזרת מערכות זימון 
ומאפשר  הורחב,  מגוון הבדיקות  ביותר.  מתקדמות 
הערכה תפקודית, איתור מחלות וייעוץ רפואי ופיזיולוגי. 
במרכזים עוברים השוטרים סדרה של בדיקות, ביניהן 
בדיקות דם, לחץ דם, משקל, שמיעה, ראייה, תפקודי 
בדיקות  נערכות  לכך  בנוסף  ובדיקת מאמץ.  ריאה 
מורחבות למשרתים ביחידות המיוחדות. בסוף תהליך 
הבדיקות מקבל כל שוטר המלצות לשינוי אורח החיים 
לשם שיפור איכותם. בנוסף, ניתנות המלצות לתכנון 

נכון של האימון הגופני.

סביבת עבודה בריאה לשוטר
נמשכה מגמת חיזוק התכנית לקידום בריאות השוטר. 
ניתן דגש על פעולות לשיפור התזונה והכלכלה במטבחים 
ובחדרי-האוכל, להקמת חדרי כושר ולהרחבתם, ולאכיפת 

מניעת העישון במקום העבודה.

רפואה תעסוקתית
בהנחיית ראש אמ"ש, הושם דגש על המעקב על שוטרים 
חולים ומוגבלים, הן באמצעות חיוב המפקדים לקיים 
והן באמצעות מערך  ועדות מוגבלים, עפ"י הנהלים, 

הרפואה בכל הקשור לזימון ולפיקוח. 

טיפולים רפואיים
במהלך השנה טיפלו הרופאים ב-29,952 שוטרים בקבע 
)מג"ב ושח"מ(. החובשים  וב-20,554 שוטרים בחובה 
וב-41,158 שוטרים  טיפלו ב-28,221 שוטרים בקבע 

בחובה )מג"ב ושח"מ(.

רפואת שיניים
ניתנו 6,972 טיפולי שיניים לשוטרי מג"ב-חובה, הנמצאים 
בקורסים בבה"ד מג"ב ובבסא"ר. במסגרת רפואה מונעת 

בוצעו 1,434 הדרכות אישיות להיגיינת הפה. בנוסף, 
בוצעו פעולות יזומות, ביניהן צילומי שיניים. 

בריאות הנפש
הנפש  בריאות  מערך  הארגוני של  המבנה  נקבע 
במשטרת-ישראל, ונמשכה מגמת חיזוק הנוכחות הפיזית 
של הקב"ן ביחידה, בנוסף להפניות השוטפות והישירות. 
הושם דגש על טיפול בעקבות אירועים חריגים, והחלה 
פעילות ייחודית מכוונת ליחידות המיוחדות, הזקוקות 
ל"תחזוקה רגשית" שוטפת. נערכו 3,994 מפגשי טיפול 

לשוטרי הקבע ולשוטרי חובה.

רפואה מבצעית
שודרג ציוד רפואי לרפואת חירום, ונרכשו שני אמבולנסים 
נוספים. כתוצאה מכך, ניתן להפעיל עשרה צוותי רפואה, 
הכוללים אמבולנס, רופא ושני חובשים בכל צוות בו 
זמנית. במבצעים חריגים הוקצו צוותי רפואה רבים 

במיוחד, כבמבצע "גלימה לבנה" )ביקור האפיפיור(.

הדרכה
במסגרת אימון היחידות הוכשרו השוטרים כמגישי 
עזרה ראשונה. זאת, בנוסף לקורסים בנושא עזרה 
ראשונה, המועברים במסגרות נוספות. הוכשרו חובשים 
נוספים בצה"ל או במד"א, ולראשונה הוכשרו בהכשרות 
אלה מדריכי נשק קל וכשירות גופנית כחובשים לכל 

דבר.

בדיקות להערכת רפואית תפקודית
נבדקו כ-8,500 שוטרים לאישורי  בבדיקת המאמץ 
כשירות. בנוסף, ניתנו אישורי כשירות רפואית למבחן 
יכולת גופנית, לקורסים ולהכשרות, לתחרויות ספורט 

במסגרות משטרתיות ולליגה למקומות עבודה.

w w w . p o l i c e . g o v . i l 96



משטרת-ישראל  �  דין וחשבון שנתי 2009

רפואת עצורים
למרות שמערך הכליאה הועבר לשב"ס, נותרה האחריות 
באחריות  הנמצאים  לעצורים,  רפואי  מענה  למתן 
משטרת-ישראל. בסוף השנה הוחל בגיבוש האמנה בין 
משטרת-ישראל לשירות בתי-הסוהר, העוסקת בצמצום 
הפערים שהיו בתחום המענה הרפואי לעצורים, אשר 

הקשו מאוד על ביצוע פעולות חקירה נדרשות.

תרומת דם
במסגרת מבצע התרמות דם במחוזות ובמג"ב, תרמו 
2,982 שוטרים מנות דם. נוסף על כך, התקיימו מספר 

מבצעים ביחידות לתרומת מח עצם לשוטרים.

מתנדבי אק"מ
הוטמע נוהל הכשירות הרפואית למתנדבי אק"מ. נבדקו 
ונערכו  7,392 מתנדבים על-ידי רופאים משטרתיים, 
מיוחדות במרכזים הרפואיים המשטרתיים  בדיקות 

ליחידות החילוץ של אק"מ.

סקרים, מחקר ופיתוח

סקרים
במהלך שנת 2009 בוצעו הסקרים הבאים: סקר עמדות 
בנושא הקמת שכונות מגורים לשוטרים, סקר שביעות 
רצון של שוטרי שח"מ מהשירות במשטרת-ישראל, סקר 
עמדות כלל ארגוני לבחינת עמדות השוטרים בנושאי 
והתנהלות הארגון, עמדות שוטרים מאוימים  תפקוד 
וניסוי לבחינת מדים חדשים. בנוסף, ניתן המשך ליווי 

.ERP – מחקרי לפרויקט ה

מחקר ופיתוח במערכות מיון
הסתיים תהליך בדיקת מערך מבחני הכשרים לקצונה 

זוטרה. פותחו שלוש גרסאות של מבחן עברית חדש, 
שתי גרסאות למבחני הדפ"ר ומבחני מוסר/ערכים 
לניהול מרכז  פותחה מערכת  לגיוס.  למועמדים 
ומדד איכות המתגייס המנבא  הערכה למתנדבים 
הצלחה בגיבושון. נבדקה השפעת הקשר בין הערכה 
עצמית של תכונות לבין ביצוע התפקיד, לצורך מיון 
לשרוולים מקצועיים. בוצעה בדיקת תוקף למערכת 
המיון לבוחני תנועה ולמרכז הערכה לקצונה זוטרה 
חוסר  נבחנה השפעה של  כן,  כמו   .2004 לאחר 

בנתונים על מקדמי תוקף.

יישומי כוח אדם
בוצע תחקיר בנושא תהליך הקידום החדש.  •

עודכן מדד התפקוד.  •
חושבה נקודת סף אופטימאלית במדד התפקוד   •

במעבר מדרגת סנ"ץ לנצ"ם.
נעשה שימוש במדד 'חוליה חלשה' לצורך שיפור   •

תפקוד ולאיתור מועמדים לפיטורין.
הופעל לראשונה פרויקט שחק למגזר המנהלי   •
- איתור פוטנציאל להצטיינות כסנ"צים בקרב 

קצונה מנהלית בדרג רפ"ק.
ד  התפקו מדדי  ושא  בנ ברת  חו נכתבה   •

והפוטנציאל.
נוספו   - שונתה מערכת ההערכה התקופתית   •
בנושא ערכי משטרת-ישראל,  רכיבים חדשים 

ושונה נוהל ההערכה.
נמשך פיתוח מחקר איכות הסנ"ץ.  •

נותחו ההדחות בקורס הקצינים הייעודי.  •
הייעודי  במגזר  לקצונה  פוטנציאל  ציון  נבנה   •
עבור נגדים )ציון ברק ראשוני(, על סמך שילוב 
לפני המבדק  שונים  מידע ממקורות הערכה 

ב"גיבוש". 
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פסיכולוגיה ייעודית
הסתיים פיתוח הכלי להערכת מסוכנות של מעורבות 
בתאונות-דרכים. בנוסף, בוצע סקר עמדות כלפי הכלי 

להערכת מסוכנות לאלימות בין בני-זוג.

ייעוץ ופיתוח ארגוני

הטמעת שינויים ארגוניים
ניתן סיוע בהטמעת שינויים ארגוניים כגון תהליך השיבוץ 
והקידום, בדגש על הטמעת מדדי איכות כוח אדם 
חדשים. החל תהליך הטמעה וליווי פיקוד מוקדי 100 
בסדנה ארצית לכלל מפקדי המוקד בארץ, בשיתוף 
היחידה לשיפור איכות השירות. נבנתה תכנית מסגרת 
להנחיית מפקדים, להטמעת ערכי משטרת-ישראל 

כחלק משגרת הפעילות ביחידה. 
בפרויקט מב"ט משטרת-ישראל נבנה תהליך מוכנות 
ארגונית, הכולל פעילות משולבת של הדרכה וסדנא 
לכל בעלי התפקידים, שיעבדו במערכת ה-ERP, נערכה 
בדיקת עמדות לגבי רמת המוכנות והמשמעויות הצפויות 
של הכנסת המערכת למשטרת-ישראל, וניתן ייעוץ 
בהתאם לאוכלוסיות השונות. גובשה תפיסה בפיתוח 

ההכנה לממ"רים ולמת"חים חדשים.

פעילות בעת חירום ופיתוח חוסן
במהלך מבצע "עופרת יצוקה" ניתנו הנחיות למפקדים 
בכל הקשור למנהיגות ולפיקוד בעת חירום ובסוגיות 
הפעלת הכוח, ביקור ביחידות, וניתוח הלכי רוח בקרב 

השוטרים, שהונחו בפני סגל פיקוד המשטרה. 
ל"ג בעומר במירון,  ואירועי  ביקור האפיפיור  בעת 
ונותחו סוגיות שעלו  נבנו היבטי התדרוך לשוטרים, 

מהפעילות המאומצת. 

פיתוח מנהיגות

פיתוח קצונה בכירה
השנה הוחל ביישום מודל תהליכי כולל לפיתוח הדרג 
הבכיר ולהכשרתו. המודל מבחין בין הכשרה לקידום, 
הכנה לתפקיד ליבה ותהליכי פיתוח ותחזוקה במהלך 
תפקיד, בצירי הרוחב והאורך. המודל מאפשר קיום 
ומשתלב  והמנהיגות,  בתחום הפיקוד  רצף פיתוחי 

היטב במודל השיבוץ והקידום החדש.
והועבר המחזור הראשון של  מתוך המודל פותח 
קורס התנ"צים, בפיקוד ראש אמ"ש ובהשתתפות 9 
תנ"צים. הקורס נועד להכשרת הקצינים המקודמים 
לדרגת תנ"ץ בראשית דרכם לקראת אתגרי המדרג, 
בדגש על חשיפה לכלי חשיבה מערכתית/אסטרטגית, 
הנדרשים מחברי הנהלה בכירים. הקורס ארך שלושה 
שבועות, וכלל ביקור למידה במשטרת צפון אירלנד 

ובמשטרת אנגליה. 
כחלק מיישום המודל בוצעו הכנות לתפקיד ממ"ר, 
מת"ח ומ"פ. תכני ההכנה פותחו על-ידי צוות משולב, 
שכלל מפקד מנוסה בתפקיד המיועד ומנהל תכנית 

מקצועי מטעם המרכז. 
כחלק מיעדי מפכ"ל, המשיך השנה פיתוח שוטף של 
הספ"כ כפורום המוביל של הארגון, בעולמות תוכן 

מקצועיים רלוונטיים.
במסגרת מיסוד העבודה מול פורומים קיימים, הועברו 
סדנאות לפורום מנהיגות בכיר בראשות הסמפכ"ל 
ולפורומים נוספים, ביניהם ממ"רים, רמ"חים, מפקדי 

הדרכה, רמ"דים ופרויקט 'ברק'.
בנושאי  אופיינה ברמת מעורבות רבה   2009 שנת 
פיקוד ומנהיגות בקורס פיקוד בכיר וכן בביצוע חלק 

ממרכיבי אשכול המנהיגות בקורס פו"ם.
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פיתוח סגל פיקוד 
הועברו סדנאות פיתוח סגל פיקוד לכ-42 מסגרות 
ואגפים,  יחידות ארציות, מחוזות  )תחנות, מרחבים, 
סדנאות חוזרות(, שבהן השתתפו 595 קצינים ושוטרים. 
בהמשך לפיתוח צוות הספ"כ הארצי וכחלק מתוצרי 
הסדנא, הוקמו צוותי עבודה ליישום היעדים, שהגדיר 
ונבנתה תכנית המשך לפיתוח, אשר  הספ"כ לעצמו, 

התקיימה בשנת 2009 במרכז למנהיגות.
לראשונה נבנו ונערכו סדנאות "העברת מקל" במחוזות. 
שיטת הקידום והשיבוץ החדשה פתחה חלון זמן אחיד 
להתארגן לקראת חילופי תפקידים. מטרת הסדנה היא 
לשפר את התהליך, הכולל סגירת מעגלי התפקיד ואופן 

העברתו למחליפים ברמת מחוז. 
הועברו סדנאות המלוות את המפקד ואת סגל הפיקוד 

בתהליך בנייה ושינוי ארגוני. 
במטרה ליישם בפועל את תכנית העבודה של התחנה, 
ולאור הצלחת הפיילוט במחוז מרכז, השלימו המת"חים 
את חיזוק שדרת הנגדים במחוז. פעילות זו תמשיך גם 

בשנת 2010, ותורחב למחוזות נוספים.
נערך פיילוט במחוז מרכז לליווי מסיימי קורס קצינים, 
המשתלבים בתפקיד קצונה ראשון במחוז, במהלך 
השנה הראשונה לביצוע תפקידם, על-ידי המפקדים 
הישירים. תכנית החניכה נמשכת בשנת 2010 , ותורחב 

למחוזות נוספים על-פי דרישה.

מחקר וניהול ידע
והועברו סדנאות  נכתבו מאמרים בנושאי מנהיגות, 
בנושא מנהיגות והנחלת ערכים, וכן סדנה לסגל מדריכי 
קורס קצינים. הועברה סדנת פיילוט חד-יומית של 
סימולציה ממוחשבת ככלי לפיתוח מפקדים. נמשך 

ביצוע שני מחקרי תשתית בתחום המנהיגות. 

שירותי דת
 62 ביקורות כשרות,   5,633 נערכו  במהלך השנה 
השתלמויות וימי עיון לעובדי מטבח ולמשגיחי כשרות. 
נערכו 234 ביקורי פיקוח על רכישת מוצרים, וניתנו 

ליווי ופיקוח לרשתות השיווק וההסעדה.
הוקמו 12 בתי-כנסת חדשים, שודרגו 15 בתי-כנסת, 
הוקמו 9 פינות קודש, ונופקו 10 ספרי תורה חדשים. 
ניתנו 9,626 שירותי דת לשוטרים, לבני-משפחותיהם 
ולגמלאים - חופות, בריתות, אזכרות ולוויות, ביקורים 
בית  ביקורי שלום  חולים,  ביקורי  אבלים,  לניחום 

והופעות בבתי-הדין. 
נמשך הטיפול בפיתוח הקשר עם הקהילה – התקיימו 
במהלך השנה 1,978 אירועים ופגישות, לעומת 1,210 
אשתקד. העלייה של 63% נובעת מפעילות יזומה של 
רבנות משטרת-ישראל לשם יצירת יחסי גומלין בין 

המשטרה לקהילה הדתית-חרדית.
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35 שנה להקמת המשמר האזרחי.   2009 עמדה בסימן  שנת 
האגף נמצא כיום בליבת העשייה המשטרתית,  ותורם באופן ניכר 
למשטרת-ישראל בהשגת יעדיה, בלחימה בפשיעה ובצמצום 

תאונות-דרכים.

www.police.gov.il  �  2009 משטרת-ישראל דין וחשבון שנתי

אגף קהילה ומשמר אזרחי � אק"מ

101



אגף קהילה ומשמר אזרחי  �  אק"מ

2009 התמקדה פעילות אגף קהילה  במהלך שנת 
ומשמר אזרחי בנושאים הבאים:

בניית תשתית למיסוד הדרכת המתנדבים ולהעלאת   •
רמתם המקצועית.

שימוש במש"ק המשולב ככלי יעיל לחיזוק התחנה   •
בהשגת יעדיה.

מיסוד תקני המתנדבים בתחנות, כחלק מיעילות   •
מבצעית.

אגף קהילה ומשמר אזרחי � אק"מ
הגברת היכולת המבצעית של היחידות המיוחדות   •

במשא"ז.
גיוס,  בתהליכי  האנושי  במשאב  טיפול  המשך   •
שירות ופרישה נאותה של המתנדבים, כהוקרה על 

פעילותם.
והוקרה על  קידום המצוינות בקרב המתנדבים   •

עשייתם ועל תרומתם לארגון.

המש"קים של תחנת עיירות
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מחלקת מתנדבים 

מדור יח"מ
יח"מ לתחנות המשטרה במהלך  סיוע מתנדבי   •

תקופת מבצע "עופרת יצוקה".
המשך של פרויקט "מתנדבים בתנועה".  •

הקמת יחידות ללחימה בפשיעה ולצמצום תאונות   •
-דרכים.

ביצוע בקרות וביקורים ביחידות השטח, עריכת מפגשים   •
עם מפקדים ועם מתנדבים ביחידות המיוחדות.

ניפוק 5,400 ערכות מדים למתנדבי יחידות מיוחדות.  •

ניפוק ציוד יעודי למתנדבי היח"מ ביחידות השטח.  •
הקמת היחידה לתיעוד לאומי ויחידת עוזרי מודיעי   •

תאונות-דרכים באת"ן.
ניידות" ע"י  יישום פרויקטים של הפעלת "מחשוב   •

מתנדבים וניפוק תרסיס פלפל למתנדבי יח"מ.
וסיווגים ליח"מ  יחידות האק"מ  ארגון מחדש של   •

ואבטחה.
סיוע ליחידות השטח במהלך ההיערכות למבצע   •
לכנסת(, במהלך מבצע  )בחירות   "2009 "מועד 

"גלימה לבנה" )ביקור האפיפיור(.
ניפוק אותות מלחמת לבנון השנייה למתנדבי אק"מ   •

הזכאים לכך.
השתתפות בתרגיל מחוז צפון "תגובת שרשרת".   •

חילוץ
מעבר לשיטת הזנקה על בסיס הודעת S.M.S לכל   •
מתנדב, שיפור של 95% בהיקף מקבלי ההודעות 

לעומת שיטת הזימונית האישית.
סיום תהליך רכישת כלי-רכב ליחידות החילוץ. בסה"כ   •
10 כלי-רכב מותאמים לנסיעה בשטח ובעלי יכולת 

נשיאת אנשים וציוד.

עמידה בגרף אימונים 85% )ביטולי הכשרות בשל   •
ימי   117 - סה"כ  יצוקה" בלבד(  "עופרת  מבצע 

הכשרה ורענון.
כתיבת נוהל משודרג להפעלת יחידות החילוץ.  •

כתיבת מפרט טכני מקיף וכולל לכל ציוד הטג"ח   •
)טיפוס גלישה וחילוץ(.

ליווי משפחות מתנדבי אק"מ, שנפטרו בעת היותם   •
מתנדבים.

תחילת הקמתם של צוותים של בני מיעוטים במגזר   •
הבדואי ובמגזר הדרוזי.

מדור מתנדבי אבטחה
קידום תהליכים בצוותי תקינת מתנדבים, הדרכת   •

מתנדבים ותחנה אפקטיבית.
עריכת מפגשים עם מפקדים ועם מתנדבים ביחידת   •
זק"א, ביחידת פרשים, ביחידת אופניים וביחידת רופאי 

שיניים.
הקרבין  רובי  של  ההחלפה  הליך  של  המשכו   •

שיטור קהילתי. חוזר למקורות
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הרגיל ברובי קרבין, שלהם קת 
מתקפלת.

ייחודי ליחידת  זיהוי  ניפוק ציוד   •
האופניים וליחידת הפרשים.

הקמת  בתהליך  השתתפות   •
מערכת "שירת הסירנה" )עדכון 
פרטים והתאמת הנתונים של אג"ת 
מול מערכת רביד ברמה ארצית, 
התוויות אבני יסוד למשתמשים 

עתידיים במערכת(.
בנושא  הרמק"מים  הדרכת   •
והערכות לשנת  הגשת דו"חות 
התקציב הבאה למשרד הפנים, 
דרך קב"טים/גזברים ברשויות 

המקומיות.
ק  ו תדל סי  כרטי הקצאת   •

למתנדבים.
יחידות קצה )מש"קים  פתיחת   •
ויחידות( במערכת רביד וסגירת 

יחידות.
מתן סיוע בתפעול מערכת רביד ובהזנת הנתונים   •

אליה.
והשתלמויות לזק"א בנושא אסון  עיון  ימי  עריכת   •

המוני, הידוק הקשר עם רבנות המשטרה.

מחלקת שיטור קהילתי
2009, שנתיים לאחר היציאה לדרך, הושלמה  בשנת 
הקמתו של המש"ק המשולב, שהיה אחד מהיעדים 
שקבע המפכ"ל - הושלמו ההצטיידות, המחשוב, החיבור 
למערכת "טלי", ונקבעו הוראות הבטיחות. נערכו שלוש 
ישיבות  יב"ק. נערכו  ובקרת  בקרות אגפיות מקיפות 
סטאטוס, ביקורים, ימי עיון והכשרה, מטה מול מטה 

נוספות, שנועדו לשפר את ההערכות  ופעולות רבות 
ולהתאימה לצרכים בשטח. המש"ק המשולב הפך 
ל"מכונת מלחמה" יעילה ואיכותית, בכל המקומות בהם 

הוא מופעל נכון על ידי המפקדים.
במחצית שנת 2009 הוקם מדור נוסף, ובוצעה חלוקת 
עבודה והפרדה בין שותפויות-עיר ללא אלימות למדור 
שותפויות ומניעה. בוצע מהלך נרחב לקראת הרחבת 
פרויקט "עיר ללא אלימות" ויישומו ב-67 רשויות מקומיות 

נוספות. 

מדור שותפויות "עיר ללא אלימות"
הצגת התכנית בפני ספ"כ ארצי  •

השיטור האלטרנטיבי )"מראות המשטרה 227"(
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עריכת יום עיון מקצועי בראשות ר' אק"מ ובהשתתפות   •
ולקציני  מפקדים, ששותפים להפעלת התכנית 

אק"מ, המשמשים כרפרנטים במחוזות.
השתתפות באישור תקציב לתחום האכיפה.  •

השתתפות בוועדות שרים למניעת אלימות בראשות   •
השר לבטחון הפנים.

השתתפות בספ"כים מחוזיים.  •
השתתפות ב"פורום אכיפה" ב- 12 התחנות, וליווי   •

מקצועי למת"חים.
•  השתתפות בבקרות של המטה המקצועי ברשויות 

המקומיות.
הרחבת התכנית ל- 79 רשויות - השתתפות בועדת   •
ההיגוי ובטקס חתימת האמנה במכבייה בראשות 

השר לבטחון הפנים והמפכ"ל.
הכנת פקודת התרעה לקראת ההרחבה, הכנת   •
תכנית עבודה לשנת 2010, נוהל עבודה ומסמך 
לאחר הפעלת  לקחים  והפקת  תובנות  ריכוז 

התכנית.

מדור שותפויות ומניעה
בחודש מאי 2009 התחלף צוות המדור, ונכנסו לתפקידם 
רמ"ד וקצין חדש )מחוץ לאק"מ(. בחודשים הראשונים 
הוקדשה תשומת לב רבה ללימוד, לביקורים במש"קים 

ולפגישות עם קציני אק"מ )מחוזיים ומרחביים(.
שיתוף פעולה עם קרן אברהם מחוז צפון לקראת   •
ביצוען של סדנאות לשוטרים קהילתיים בנושא, 

כולל פעילות עם בעלי תפקידים במגזר.
עמותת אלי"ס - קידום קשר בין קבוצת הורים   •

למכורים לסמים לבין מש"קים באזור מגוריהם.
קביעת תכנית לועדת שמידט.  •

בנושא  ירוק"  "אור  פעולה עם עמותת  שיתוף   •
הדרכות ע"י מתנדבים לנהגים חדשים צעירים.

מדור שיטור קהילתי

פיתוח מש"קים
קהילתי  שיטור  למרכזי  שלטים   40 התקנת   •

משולבים.
הוצאת רישיון נהיגה על קטנוע ל- 14 מפקדי מש"קים   •

חדשים.
ניפוק ציוד מיגון לרוכבים.  •

ניפוק ציוד חורף לרוכבים, לרבות ציוד חדש )אפודים   •
וגופיות טרמיות(

קיום פורום בטיחות, בשיתוף מח' בטיחות, מח"א   •
ומת"ח, לסיכום שנה"ע 2009.

חילוץ בהר וחילוץ במים )"מראות המשטרה" 226(
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גיבוש המלצות לרכישות לשנת 2010 )מערכת כריזה   •
ומהבהבים לקטנועי מש"ק(

המשך הובלת הליך רכישת קטנוע תלת גלגלי.  •

 בקרות במש"ק המשולב
ביצוע 39 בקרות מדוריות )בשיתוף מח' מתנדבים(  •

ביצוע בקרה אגפית בחודש מרץ.  •
עריכת הדרכות חיצוניות X 8 )השלמות לשטח בנוסף   •

לקורסי מש"ק(
לשטח  חשוב  שירות   -  300  X ממוחשב  פקס   •

ולציבור.
הנפקת כרטיסי ביקור למש"קים, לרמק"מים ולקציני   •

שיטור קהילתי.
וערכת  המש"קים  לכלל  דיסק-און-קי  חלוקת   •

הדרכה.
כניסה למערכת "שירת הסירנה" - פיילוט במחוז   •

צפון ובמחוז תל-אביב.
נוהל סגירת  וגיבוש  נוהל המש"ק המשולב  עדכון   •

מש"קים.

השלמת ציוד מחשוב וחיבור ל"טלי"
השלמת כל החיבורים למערכת "טלי" במש"קים   •

המשולבים. 
הספקת 80 ערכות מחשוב מלאות, הכוללות מסך,   •
מדפסת, כונן ומחשב, שנועדו להחליף את הערכות 

הישנות במש"קים, שלא מתאימות למערכת
הפעלת תכנת "יהלום ד" )תוכנה משודרגת לאתרים   •

מרוחקים(, שתיקנה ליקויים במערכת. 
הספקת 50 מחשבים לבסיסי ההפעלה במשמר-  •
הגבול )25 על חשבון אק"מ והמחצית השנייה על 
חשבון מג"ב(. בכך הפך מג"ב לראשון, שגם הבסיסים, 

בנוסף למש"קים, ממוחשבים. 

הכנת עזרים
הופקו 3 סרטים על השיטור הקהילתי ועל אק"מ.  •

במשך שלוש שנים הופקה ושודרה תוכנית הטלוויזיה   •
"משמר הקהילה".

הסברה ודוברות
דוברות יזומה ומגיבה.  •

השתתפות בפורומים באינטרנט של מתנדבים.  •
ייזום למעלה ממאה כתבות ומאמרים שונים על   •

האק"מ באתרי אינטרנט שונים ובבלוגים.
מתן הרצאות וסדנאות לגורמי משטרה ומחוצה לה   •

בתחום המשטרה והאק"מ.
ריכוז כתבות מהשטח, כתיבה, עריכה והפקת שלושה   •

ביטאוני אק"מ.
כתיבת חוברת מורשת אק"מ במלאת 35 שנה למשמר   •
גורמי  והפצתה לכל  האזרחי, עריכתה, הפקתה 

הפיקוד, לגורמי אק"מ ולראשי משא"ז לדורותיו.
וביטאוני אק"מ באתרי האינטרנט  פרסום כתבות   •

המשטרתיים.
פרסום כתבות על פעילות אק"מ בביטאון "מראות   •

המשטרה".
המניעה-  בתחום  הסברה  עלוני  בהפקת  סיוע   •

לאוכלוסיית הקשישים, מיגון דירה ומיגון רכב.

גישור
השתתפות בוועדה בין-משרדית לקידום מרכזי גישור   •

ודיאלוג קהילתי בארץ.
יזום כינוס ארצי בנושא חברה רב-תרבותית בהשתתפות   •

מעל 250 נציגים.
בכינוס ארצי של  הגישור  מתן הרצאות בתחום   •
שי"ל )שירות יעוץ לאזרח( משרד הרווחה, בקורסי 
מש"קים, במפגשים עם מרכזי הגישור בשטח ובימי 

עיון בתחום. 
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קיום שלוש סדנאות חשיפה בנושא הגישור - למש"קים,   •
לגורמי אח"מ מחוז ת"א, למש"קים מרחב דן ותחנת 

מסובים ולמש"קים ולחוקרים של מחוז ש"י. 
סה"כ השתתפו בפעילויות בתחום הגישור מאתיים 

מש"קים וגורמי אח"מ, ומעל 350 גורמי חוץ.

מדור הדרכה
לאק"מ  בביה"ס  התבצעו  העבודה,  שנת  במהלך 

ההכשרות הבאות:
שלושה קורסים - מש"קים בסיסי.  •

ארבעה קורסים - מש"קים מתקדם.  •
הכשרה לקציני אק"מ.  •

פתיחת מחזור קורס קצינים מתנדבים.  •

מחזור ט"ו, במכללת נעורים )הסתיים השלב הראשון   •
מתוך שלושה שלבים(.

שני ימי עיון – הכנת סגל לאימון יחידות 5+1.  •
גיבוש מבחן ידע לשוטרים ולקצינים באק"מ לשנת   •

.2010
גיבוש תכנית ראשונית להכשרת מתנדבים )אבטחה   •

ויח"מ(
 5+1 יחידות  )חובה( לאימון  נושא מקצועי  קביעת   •
לשנת 2010 - המש"ק, ככלי להשגת יעדי התחנה
ביצוע ביקורים של בוגרי ההכשרות ביחידות השטח   •
)שוטרי קורסי מש"קים בסיסי ומתקדם( לתיקוף 

החומר הנלמד.

כולם כאחד. יום קהילה ומשטרה
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שידרוג מצגות נוספות לנושאים המועברים בקורסים   •
)תכניות עבודה(.

כל חייבי מבחני ידע עברו את המבחן.  •
הכנת, תקצירים לקורסי האק"מ, במסגרת הלימודית   •

בביה"ס.
ומגבלות  )סמכויות מתנדב  אק"מ  נושאי  הכנת   •
בהפעלת מתנדבים( לפנקס כיס, במסגרת אימון 

יחידות 5+1 לשוטרי משטרת-ישראל.

מדור בקרה 
בוצעו 45 בקרות, מהן 15 בקרות פתע מבצעיות,   •
 22 ו-  ו-2 בקרות פתע  יב"ק מתוכננות  6 בקרות 

בקרות מתוכננות ביחידות האק"מ השונות.
נערכה בקרה אגפית ברמה ארצית, לבחינת סטאטוס   •

המש"קים המשולבים. 
בוצעו שתי בקרות חוזרות באופן מדגמי לבחינת   

תיקון הליקויים. 
תוקפו מחדש ארבעים נהלי אק"מ, עודכנו, שונו   •

והוכנסו למערכת הממוחשבת "אילת".
הוכנסו לאתר "אילת" כל הבקרות, שבוצעו במהלך   •
ויחידות  2008-2009 לשימוש המפקדים  השנים 

השטח. 
התקיימו מפגשים מקצועיים למתנדבים, על-פי   •

דרישת היחידות וביוזמת המדור.
לארבעים  בנושא בקרה  עיון מקצועי  יום  נערך   •

מתנדבים, בקרים וסגל. 
התקיימה פגישת עבודה עם קצין החילוץ הארצי   •
להיכרות עם יחידות החילוץ, ונבנתה תכנית בקרה 

מקיפה לכלל יחידות החילוץ בארץ לשנת 2010.
ובהכשרות סגל  הועברו עשר הרצאות בקורסים   •

אק"מ בביה"ס לאק"מ. 
טופלו במאות פניות ציבור.   •

את"ל אק"מ
במסגרת את"ל וחשבות אק"מ נרכש ציוד רב לרווחת 

הסגל והמתנדבים.

138חגור בד לסייר

186חגור בלש

380נצנץ ליח' אופניים

277פנס אישי מגלייט

64כובע מצחיה

88שלט מגנטי לרכב

177כבלי יד

177תיק צד

22תיק נשיאה

205כובע לבלש

273מנשא מים

59חליפת סערה

149אפוד זיהוי לפרש

3כלי-רכב ליח' חילוץ

497אפוד זיהוי ליח' אופניים

1,728אפוד זיהוי אק"מ

92פנס מגלייט גדול נטען

בנוסף לכך נרכשו שלושה כלי-רכב ליחידות החילוץ.

תזמורת משטרת-ישראל
 305 תזמורת משטרת-ישראל ערכה במהלך השנה 
הופעות, מהן 145 הופעות בהרכב מלא של התזמורת 

ו-160 הופעות בהרכב של חוליות. 
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בנוסף להופעות שנערכו בימי ילק"מ, בטקסי משטרה, 
נערכו  נוספות,  ובפעילויות שגרתיות  במג"ב, בשב"ס 

ההופעות הבאות:
הופעות יזומות בזמן חירום )מבצע "עופרת יצוקה"(   •
- נגינה במקלטים, במוסדות חינוך, בפנימיות, בדיור 

מוגן. 
הופעות משודרות בטלוויזיה   •

ריאיון עם סגן מנצח ונגינה במסגרת ערוץ 9 )בשפה   •
הרוסית(

ריאיון עם המנצח והופעת הרכב מהתזמורת ב"אולפן   •
24" )ערוץ 24(

הופעת התזמורת בערב מחווה ליוצרת נורית הירש   •
)צולם לטלוויזיה החינוכית(.

הופעות משותפות עם תזמורות נוער ומרכזי מוסיקה:   •
"יד-חריף", מרכז המוסיקה בכפר  נוער  תזמורת 

ורדים, קונסרבטוריון טירת הכרמל.
פסטיבלים  במסגרת  התזמורת  של  הופעות   •
ואירועים המוניים, ביניהם "פסטיבל כרמיאל" וצעדת 

ירושלים.

הווי  צוותי  ועם  זמר  חבורות  פעולה עם  שיתוף   •
משטרתיים )להקת מג"ב, מחוז מרכז( וכן עם צוות 

הווי של שב"ס. 
השתתפות באירועים ובטקסים ממלכתיים, הכוללים   •
קבלת פנים לנציגי מדינות שונות, המתקיימים מטעם 

בית הנשיא, הכנסת ומשרד החוץ. 
נגינה בסדרה של מפגשים ברחבי הארץ בבתי-ספר   •
ובמוסדות לחוסים עם צרכים מיוחדים )כגון "עלה 

נגב"( 

משאבי אנוש
מתנדבים,  לגיוס  הקריטריונים  הטמעת  קידום   •

לשימורם ולפרישתם המכובדת.
ורווחה ליחידות המתנדבים  פיתוח אפיקי תגמול   •

בשטח.
בחינת תיקוף נוהלי אק"מ.  •

לייעול  ופיתוח דמ"צים  אפיון מערכות המחשוב   •
תהליכי העבודה.

טיפול בפניות, בבקשות ובערעורים של המתנדבים.  • אימון מפקדות

מסמנים אופנים
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התכנון הרב-שנתי היווה גם בשנת 2009 ציר פעילות 
מרכזי, ובמסגרתו שופרו מערכים לוגיסטיים שונים כמו 

מערכי הרכב, ההסעדה והמדים.

מחלקת התחבורה )מת"ח( - אחראית על מתן מענה   •
מקצועי לצרכי התחבורה של משטרת-ישראל, 
ביניהם רכישת כלי-רכב, תחזוקתם, דיגומם ומיגונם, 

אגף תמיכה לוגיסטית � את"ל
בטיחות  חיצוניים,  והסעה  הובלה  שירותי  ניהול 
וניהול משק הדלק  ורכב  נהגים  בתעבורה, רישוי 

והגנראטורים.
מחלקת אספקה )מח"א( - אחראית על מתן מענה   •
מקצועי בתחומי המזון, הציוד והחימוש , על תכנון 
צרכי המשטרה ועל הפעלת כל שרשרת האספקה 
בתחומי הרכש, אחסנת הציוד ותחזוקתו, ניפוק ציוד, 

תחנת משטרה. עיצוב מחדש )התמונה להמחשה בלבד(

w w w . p o l i c e . g o v . i l 112



משטרת-ישראל  �  דין וחשבון שנתי 2009

אמצעים וצל”מ וחלוקתם, הפעלת מערכי הסעדה 
לכלל יחידות משטרת-ישראל ומתן מענה ללינות 

שוטרים בשגרה ובמבצעים.
מרכז בינוי )מב"ן( – אחראי על הקמת מבנים ועל   •
אחזקתם, על פיקוח על ביצוע פרויקטים של בנייה 
ושיפוצים, החל משלב הייזום והאפיון, המשך בתכנון 
ובביצוע ועד למסירה לאכלוס ובקרה עליהם, על 
פתרונות  על מתן  נכסי משטרת-ישראל,  ניהול 
מקרקעין, על ניהול תחזוקת מערכות כיבוי אש, על 

חיסכון באנרגיה ועל הנחיה מקצועית. 
- אחראית על  מחלקת רכישות ומכירות )מרו”ם(   •
רכישת טובין ושירותים בארץ ובחו"ל, תוך ניצול מירבי 
ומושכל של תקציב המשטרה ובהתאם להוראות 
החוק. בנוסף, המחלקה אחראית על הכנה מכרזים, 
פרסומם וניתוחם, על ביצוע התקשרויות עם ספקים 
בארץ ובחו"ל, על מתן ייעוץ וסיוע למחלקות בעלות 
תקציב בנושא רכש, על ניהול ועדות מכרזים )כללית, 
ענ"א, מתכננים(, ועל מכירת טובין בלתי שמישים. 
מייצגת את משטרת-ישראל  כן, המחלקה  כמו 
בוועדת פטור במשרד האוצר, מטפלת בשחרור טובין 

מהמכס, ומנהלת את קטלוג משטרת-ישראל.
על  אחראית   - מחלקת שירותי המטה )מש”מ(   •
ועל  תפעול מתקני המטה הארצי, על אבטחתם 
מתן כל השירותים הלוגיסטיים והמנהליים לאגפי 
תפעול  הארצי,  המטה  מתקני  )תפעול  המטה 
התיקייה האישית של כלל שוטרי משטרת-ישראל, 
מתן שירותי תחבורה לאגפי המטה, ארגון כוח אדם 
לתגבור מבצעי במחוזות משטרת-ישראל, מתן שירותי 
משק ותחזוקה, תפעול מערך הדואר המשטרתי, 
מתן שירותי רווחה, הדרכה וספורט ליחידות המטה, 

ארגון כינוסים, טקסים ואירועים ארציים ואגפיים.
היחידה לתכנון לוגיסטי )יחת"ל( – אחראית על תכנון   •

כלכלי, תקציבי, ארגוני ואסטרטגי של המערך הלוגיסטי 
ועל מחשובו, תוך מיצוי אופטימאלי של המשאבים 
בראייה אינטגרטיבית של פעילות מחלקות האגף 
ושל המערך שבשטח. בנוסף, אחראית היחידה על 
אבטחת איכות במשטרת-ישראל, על מתן מענה 
מחשובי וטכנולוגי לכל המערך הלוגיסטי, על בקרה 
ומודלים  ביחידות האגף, על מתן כלים  וביקורת 
לתעדוף כלכלי וארגוני, על בקרה תקציבית ובקרת 
מפרטי רכש, על יישום כלי ניהול באגף ועל ניהול 

הסל התקציבי.

אירועים עיקריים
לצד מבצעי השגרה )חגי תשרי, חגי ניסן, ימי זיכרון   •
ויום העצמאות, חג הרמאדן(, תמך המערך הלוגיסטי 
במבצעים רחבים בהיקפם, כדוגמת ביקור האפיפיור, 
מבצע "כאור היום", ועידת הנשיאים והמכבייה ה-18. 
שירות  סיפק  ובשטח  במטה  הלוגיסטי  המערך 
לוגיסטי מלא, שניכר באיכות פרטי המזון, בתפריטים 
משופרים, במקומות ההלנה, במהירות תיקונם של 

כלי-רכב ועוד.
היערכות האגף להפעלת מערכת אינטגרטיבית   •
נהלי  גיבוש  )ERP( כללה  לניהול משאבי הארגון 
עבודה חדשים, הדרכת משתמשי קצה, הסבת 

נתונים וספירות מלאי ביחידות. 

מחלקת אספקה
- המשך תהליך המעבר  שדרוג רמת הכלכלה   •
לרכישת מנת מזון מוכנה )כל שרשרת האספקה 

באחריות הספק(.
המשך הצבת שעוני נוכחות בחדר אוכל - תשלום   •

לפי תפוקות ולא לפי תשומות.
הרחבת מיזם הבריאות - מכרזים לרכש פרודוקטים   •

בעלי ערך בריאותי ובשיעורי שומן פחותים.
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ביצוע הזמנת לחם, מאפים, כריכים וארוזיות על-ידי   •
היחידה במערכת סחר אלקטרוני.

שדרוג שמונה חדרי-אוכל וחמישה מטבחים, ושילוב   •
דוכני בריאות.

ותחנת פתח- בית-שמש  שדרוג קנטינות תחנת   •
תקווה. 

.)H&O( פיקוח על מערך אספקת המדים על ידי הזכיין  •
- סיום פיילוט מדים  פיתוח פריטי מדים חדשים   •
והמנהלה בארבע תחנות  חדשים לשוטרי הסיור 
משטרה כולל ספ"כ משטרת-ישראל ומשמר המטה, 
והיערכות למכרז חדש. המדים החדשים איכותיים, 

ייצוגיים ומותאמים לפעילות. 

הזוטרים  והנגדים  הנגדים הבכירים  דרגות  שינוי   •
ושיפורן. 

פיתוח דגמים של כובעי עבודה לשוטרים ולבלשים.  •
הכנסת נעלי שירות חדשות לפינות המדים, במגוון   •

דגמים לנשים ולגברים.
ציוד לרוכבי האופנועים, בהתאם  השלמת פערי   •
האירופאית  עפ"י התקינה  ולתקציב  למפתחות 

המחמירה למיגון הרוכבים.
4.1 מיליון  ל-  11,650 כלי-נשק בתמורה  מכירת   •

שקל. 
מאושרים  למפעלים  כלי-נשק   2,844 החכרת   •

בתמורה ל 1.2-מיליון שקל.

אוטלנדר 2008
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מחלקת תחבורה
בצי הרכב המשטרתי  "קרן הבלאי"  מימוש תכנית   •
באמצעות תקציב של כ-200 אלף שקל. החלפת 986 
כלי-רכב, בהתאם לתכנית זו )לא כולל את ההחלפה 

השוטפת ואת צמצום הפער בכלי-הרכב הישנים(.
ייעול הסדנאות והגדרת שישה מרכזי שירות ושלוש   •
תחנות שירות למתן שירותי רכב בתחזוקת פנים 

ובתחזוקת חוץ תחת קורת גג אחת.
פרסום תכנית קרן בלאי, תוצאות ועדות רכב, חלוקת   •
אמצעי תחבורה וחלוקת תקציב הדיגום )הכשרה( 

לכלי-רכב, באתר את"ל באינטראנט המשטרתי.
הקמת מרכז התקנות ארצי לכלי-רכב משטרתיים   •

במדור רכב בבית-דגן.
למגזר ייחודי  סמ"ק   BMW 800 אופנוע  רכישת   •

יס"מ / סמ"ג, כולל הכשרת נהגים.  
)כתק"לים( במרחב  ניידות  הפעלת שבע סדנות   •
עמקים, במרחב גליל, במרחב שרון, במרחב לכיש, 
במחוז דרום, בשב"ס/ת"א וירושלים למתן תיקוני דרך 
לשיפור השירות, לחיסכון עלויות גרירה ולהקטנת 

ימי השבתה.
מערכת ממוחשבת לרישום נסיעות "כפתור חכם"   •
- הותקנו מערכות ב- 3700 כלי-רכב משטרתיים.

נערכו הדרכות והשתלמויות פנים משטרתיות חוץ   •
משטרתיות במקצועות התחבורה והרכב.

יזומות  נערכו ביקורות בטיחות כלי-רכב )ביקורות   •
וביקורות פתע(, והופעלה ניידת בטיחות בדרכים.

קליטת רכב ממוגן ירי – נקבעה תצורה סופית לרכב   •
ממוגן ירי מסוג קרקל על גבי שלדת פורד.

המרת תקני רכב זוללי דלק בכלי רכב חסכוניים –   •
הומרו 18 רכבי סוואנה לכ"ר איסוזו טנדר.

הכשרת 40 ניידות מסוג טיוטה קורולה 1600 למגזר   •
המבצעי.

מחלקת הבינוי

פרויקטים גדולים
תחנת ראשון לציון – הפרויקט הושלם ואוכלס.   •

תכנון תחנת אשדוד ומרחב אילת.  •

פרויקטים קטנים
שיפוץ יומנים ומש"לים – עירון, כפר סבא, כרמיאל   •

ושכונות.
פריסת תביעות מחוז ש"י בשלומציון.  •

מיגון בית ליאל.  •
מרכז התקנות בית דגן.  •

מרדכי,  ביד  בנתיבות,  בכיסופים,  הצבת מקלט   •
באשקלון, בבאר-שבע ובאופקים.
שיפוץ בסיס מג"ב בבית נטופה.  •

שיפוץ מג"ב שלם.  •
פיתוח אולם ספורט ימ"מ.  •

תא מעצר שפלה.  •
פרויקט נקודת מעלה אפרים.  •

הכנסת אח"מ הגירה לבת- ים במקום יאח"ה.  •
רה-ארגון משל"טים.  •

מלמ"ש - חדר כושר.  •
פיתוח מתחם בזל - באר-שבע.  •

חדר קירור במטבח מרחב שפלה, בית דגן ועטרות.  •
חדר מורשת מחוז מרכז.  •

השלמת פרויקט אולם ספורט וכלבייה בימ"מ.  •
פרויקט ניצן בבסיס יהודאי ובתחנת ראשל"צ.  •

מערכת כיבוי אש לתחנות דלק.  •
פריסת מתפ"א בתחנת פתח-תקווה.  •

שיפוץ ואיטום גג מרחב שפלה.  •
שיפוץ מעבדת זיהוי פלילי בתחנת כפר-סבא.  •
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יעקב, תחנת כרמיאל, תחנת  שיפוץ תחנת זכרון   •
אום-אל-פחם ונקודת ירדן.

מחלקת רכישות ומכירות )מרו"ם(
ביצוע רכישות בהיקף של 1,426 מיליון שקל. עלייה   •

של כ-18% בהשוואה ל-2008 .
13 מכרזי איחוד  88 מכרזי רכש, מתוכם  פרסום   •

הרכש.
הכנת 4,700 הזמנות רכש.  •

בדיקה ואישור של כ- 21,000 חשבוניות.  •
טיפול ב- 645 בקשות פטור ממכרז.  •

חיסכון כספי של כ- 46 מיליון מבקרת חשבוניות,   •
ניהול משא ומתן ושדרוג מכרזים.

הפצת מידע בנושא רכש:  •
• עריכת פורום רכש ארצי.

של  האינטרנט  ובאתר  ישיר  מידע  פרסום   •
המשטרה

פרסום מידע לגבי מכרזים חוצי מחלקות ולגבי כלל   •
המכרזים הפעילים.

ניהול קטלוג הפריטים של משטרת-ישראל.  •

מכרזים מרכזיים 
אבטחת מעברי עוטף ירושלים, הסעדה מחוז מרכז ומחוז 
תל-אביב, החלפת מערכת לזיהוי ט.א, תרגום ותמלול, 
)בינוי(, תחזוקת כלי-טיס, אקדמיזציה,  רכש חומרים 

לחם ושירותי היסעים.

מכרזי איחוד רכש עיקריים 
כוונת לנשק, טלסקופ יום ומשקפת אר"ל, אקדמיזציה 
– תואר I ראשון מלמ"ש ותואר שני פו"מ, יועצים מה"ד, 

סדרות חינוך ודיגומי רכב.

יחידה לתכנון לוגיסטי )יחת"ל(

בדיקות כלכליות 
פוטנציאל משק סגור בבית השוטר ת"א.  •

מרכז התקנות רכב.  •
פיתוח מודל מפקחי חוץ לתחזוקת רכב.  •

אוטובוס  לרכש  כלכלית  כדאיות  בחינת  תיקוף   •
למלמ"ש.

בחינת חלופות למימוש רכש רכב )1,600 במקום   •
1,400 סמ"ק, רכב מפקדי תחנות, ליסינג(.

עמ"טים 
תר"ש מטבחים.  •

היערכות למכרזי הסעדה מחוז דרום ומחוז צפון   •
)בחינת שיטת הסעדה וניתוח עלויות כלכליות(.

שילוב בעמ"טים מרכז ההדרכה, בינוי מחוז ירושלים   •
החדש ובינוי מטא"ר מרכז.

שילוב בעמ"ט ביטול דרג מרחב במחוז מרכז.  •

שדרוג התקשרויות 
בדיקת כל התקשרות באמצעות מכרז מעל מיליון   •
שקל, וגיבוש אופנים אופטימאליים לקביעת זוכה 
)כלכלה מוראלית, מסעדות, הסעדה מחוז דרום 
ומחוז צפון, כולל פיתוח מנגנון השוואה מנה מוכנה/ 
וכלי עבודה, תחזוקת  תפעולית, רכישת חומרים 
מחוז תל-אביב, ניקיון ארצי, מפקחי עבודות בנייה, 

סדרות חינוך מג"ב(.
בחינת התנהלות מכרז הדלק, וביצוע מו"מ להמשך   •

ההתקשרות.
מעורבות במכרזי מת"ח לרכש ולתחזוקה בכלל,   •

ולקראת פרסום מכרז לרכב 1400 בפרט.
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פרויקטים טכנו לוגיסטיים 
ניסוי קטנוע תלת גלגלי.  •

פיילוט חימום מים ע"י הסקה בגז.  •
ירוקה" לבקרת  "קופסא  הרחבת פיילוט מערכת   •

נהיגה.
ייצור חשמל באמצעות גנראטורים.  •

כלי ניהול אגפיים:
הכנת תכנית עבודה 2010, הכנת סיכום שנת עבודה 

2009, הכנת דו"חות תקציב חודשיים.

תקציב
גיבוש הצעת תקציב את"ל לשנים 2010-2009, ליווי   •
תהליך מיפוי הדרישות ובדיקתן בין מחלקות האגף, 
פיקוד האגף והמשרד לבטחון פנים, עד להקצאת 

התקציב.
פיקוח ובקרת תקציבי האגף.  •
ריכוז תחזיות תקציב וביצוען.  •

וחוצי  במבצעים  אגפיים  עלויות  אומדני  ריכוז   •
מחלקות.

בקרת תקציבי מכרזים.  •
סל תקציבי - ביזור תקציבים לוגיסטיים לרמת התחנה   •
כולל דלק, גרירות, הובלות, שכירת רכב, חשמל, 
מים, כלכלה שוטפת ותאונות-דרכים. הטמעת נושא 

סל תקציבי לרמת מפקדים ביחידות. 
ביצוע מאה פגישות עבודה ושיתוף מפקדים, סגנים   •

ואנשי את"ל, הדרכות ופורומים שונים. 
חסכונות עיקריים במהלך 2009: חשמל - 1.7 מיליון,   •
דלק - 7,096 אלף שקל, נזקי תאונות דרכים - 3,956 

אלף שקל )לפני קיצוץ 10% מפכ"ל(.
ניהול מערכת האיכות - ניהול שגרת עבודה וניהול   •
 . ISO 9001 – 2008 איכותי, העומדים בתקן האיכות

במהלך השנה התקיימו בתחום זה 11 מבדקי מכון 
הסמכה )I.Q.C(. ו ו– 11 מבדקי יחת"ל.

בקרת מפרטים - בדיקת המפרטים במדור אבטחת   •
איכות תורמת לקבלת מוצר איכותי, לתחרות הוגנת 
ולחיסכון  בין הספקים, להוזלת עלויות המוצרים 
נבדקו בחוליית בקרת   2009 מקסימאלי. בשנת 
מפרטים 209 מפרטים, מתוכם 38 מפרטים חדשים, 
בעלי  רכש  נושאי  )איתור  יזום  מפרטי   3 ובהם 
פוטנציאל שדרוג, ביצוע בשיתוף הלקוחות משלב 
גיבוש שיטת המכרז( בשיתוף  הגדרת הצורך עד 

כלל תחומי יחת"ל והמחלקות הרוכשות.

קטנוע תלת גלגלי
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 .E.R.P – ניהול מודול מלאי ומודול סחר אלקטרוני ב  •
- תמיכה שוטפת במערכת לניהול סחר אלקטרוני 
וסל תקציבי והטמעתה ביחידות משטרת-ישראל. 
השנה הורחב השימוש במערכת הסחר האלקטרוני 
- מחסן מזון ומק"ש )ספק פנימי(, כריכים ואופיס 

דיפו )ספק חיצוני(.
שדרוג מערכת בקרת מתכלכלים והרחבתה.  •

היסעים  ולהזמנת  רכב  תוכנות לשכירת  פיתוח   •
והטמעתן.

חיבור מדור נכסים במב"ן לתוכנת מרכבה.  •

מחלקת שירותי מטה )מש"ם(
טיפול בכ- 10,000 קריאות בנושאי תחזוקה.  •

שדרוג מחסן ונשקיית מטא"ר - אימות הרישומים   •
.ERP והכנתם לעידן

שיפוץ סביבות עבודה.  •
פתיחת חניון תת קרקעי במטא"ר רמלה.   •

השלמת פרויקט רמלה ב' , פתיחת ביה"ס את"ן, חדר   •
כושר, מספרה, הרחבת חדר-אוכל והשקמית.

תיקון גגות במטא"ר.  •
שדרוג מערכת טלוויזיה במעגל סגור במטא"ר.  •

מה באמת מגיע לשוטרים )"מראות המשטרה" 231(
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טיפול בכ-500 הלוואות סיוע לשוטרים, ביצוע כ-2,700   •
120 ביקורי בית  ועריכת  ושיחות אישיות  ריאיונות 

בנושאי הרווחה. 
טיפול לוגיסטי בכ- 80 טקסים ואירועים.  •

בטיחות
ליחידות,  בטיחות  בנושא  הדרכות   26 התקיימו   •
ובכללן לוועדות בטיחות ולקורסים בהתאם לדרישות 

החוק.
יחידת  24 ביקורות וסקרי בטיחות, בשילוב  בוצעו   •

הביקורת ויחת"ל.
נערכו 12 תחקירי בטיחות לתאונות בעבודה, במטרה   •

לצמצם את מספר התאונות ולמנען בעתיד.
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.
המוסד  ביטאון  הופצו  וכן  מקצועי  חומר  הופץ   •
וחוברות. פורסמו נהלי בטיחות  לבטיחות, עלונים 

ונהלים מקצועיים. נושא הבטיחות נכלל במסגרת 
החומר הלימודי ומבחני הידע.

- המוסד לבטיחות  גורמי חוץ  הודק הקשר עם   •
ולגהות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התמ"ת 

וצה"ל.

ייעוץ ארגוני
סדנת פיתוח צוות לספ"כ את"ל.   •

סדנא אסטרטגית לפיקוד מורחב את"ל.  •
הכשרת מנהלים לרפ"קים באגף.  •

סדנא אינטליגנציה רגשית, ספ"כ את"ל )גישור(.  •
סדנא לפיקוד מש"מ.   •

משאבי אנוש
הגדרת מסלולי שירות לנגדים במערך את"ל.   •

הפקת ספר תפקידים לסנ"צים במערך את"ל.   •
מיסוד תקנים בכירים לנגדים במערך את"ל.  •

ישום תכנית ביטול תקנים וירטואליים.   •
העברת אזרחי את"ל למעמד אזרח עובד משטרה.   •
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל
מערך דובר המשטרה

מדור אח"מ
מדור אח"מ במערך דובר המשטרה ליווה בשנת 2009 
את עשיית אגף החקירות והמודיעין ויחידת להב 433, 
ונטל חלק במשימות הדוברות הארצית הכללית. המדור 
פעל בשלושה ערוצי עבודה עיקריים - דוברות שוטפת 
433, דוברות  ויחידת להב  של עשיית האגף, מפקדיו 
יזומה וכן מענה למאות רבות של שאילתות לתגובה ושל 
בקשות למידע מעשרות כלי תקשורת. עבודת הדוברות 
עסקה בפעילות חטיבות האגף - מודיעין, חקירות וזיהוי 
פלילי, וכן בפעילות מחלקת התביעות, לרבות סקירות 
מודיעין בעבודת משטרת-ישראל בחו"ל, באמצעות 
מחלקת תיאום מבצעי משולב ומדור אינטרפול, בעבודת 
מחלקת הנוער, בדגש על תחום הסמים, האלכוהול 
והאלימות. עשיית יחידות להב 433 באמצעות היחידות 
הארציות )יאח"ה, יאחב"ל, יאל"כ ואתג"ר( דובררה לאורך 
שנת העבודה בהרחבה רבה בשלל פרשיות, תוך ליווי 
החקירה משלביה הסמויים, הכנת תכניות תקשורת 
ריאיונות מפקדים,  לרבות  ודברור פרשיות,  סדורות 
יחידת  וליווי מצולם של פרשיות בסיוע  הפצת חומר 
תיעוד והפקה. בנוסף, כללו תכניות התקשורת היערכות 
תקשורתית לדו"חות מבקר המדינה, שעסקו בנושאים 

הקשורים לעבודת האגף. 

בפרשיות שסוקרו - חקירות אישי ציבור רבים, ביניהם 
ראשי רשויות, שר חוץ וראש ממשלה. דובררה העשייה 
זיוף  גניבות הרכב,  יחידת אתג"ר בתחום  הרחבה של 

כלי-רכב ומשחטות החלפים. דובררו פרשות יאחב"ל 
בתחום הפשיעה החמורה והפשיעה המאורגנת, חקירת 
סמים  רשתות  חשיפת  הארציים,  הפשיעה  ארגוני 
בינלאומיות ועבירות על בטחון המדינה. כמו כן דובררו 
פרשיות יאל"כ, שעסקו בזיוף דלק, במטמנות אשפה, 
בהימורים באינטרנט, בהברחות סולר, בחקירות הנוגעות 
לארגון פשיעה ארצי בדרום הארץ ובפעילות מפלג לקניין 
רוחני בתחום הזיופים. כן דובררה פעילות מפלג פשעי 
מחשב בלהב 433 בתחום ההונאה וחשיפת פדופילים.

מדור דוברות שוטפת

תקשורת בינלאומית
היערכויות  חוצי מחוזות,  ותרגילים  דברור מבצעים 
ביקור  כגון  חשובים,  ביקורים  לקראת  תקשורתיות 
האפיפיור, דברור אירועי הפרות סדר במימדים נרחבים 
בירושלים ומעצרים שונים בעקבות האירועים, הכנת 
כתבות יזומות והכנת סרטים דוקומנטריים על היחידות 
פעולותיה   היקף  ועל  השונות של משטרת-ישראל 
ויחידות מיוחדות  ימי  יחידת שיטור  )יחידת המסוקים, 
של מג"ב(, ליווי נציגי תקשורת בינלאומיים בביקוריהם 
בתחנת שדרות, ומתן סקירות על פעילות משטרת-

ישראל בעוטף עזה, השתתפות בפורומים בינלאומיים 
שונים )משלחת תנ"צים, מטה הסברה לאומי, משרד 
החוץ(, מתן ריאיונות לרשתות הבינלאומיות באירועי 

פח"ע ובאירועים פליליים בשטח ובאולפנים.
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תקשורת חבר העמים
יזומה ושוטפת בנושא פעילות המשטרה על  דוברות 
סוגיה, ליווי מבצעים ומשלחות , שיתוף פעולה עם גופים 
)משרד החוץ, משרד ראש הממשלה(,  ממשלתיים 

הרצאות בפני נציגי הקהילה בבת-ים ובאשדוד.
"כאור  ביטוי במבצעים  לידי  סיקור רחב במיוחד בא 
היום", "גלימה לבנה" ו"שבת האור" וכן בפרשיית סחר 
בבני-אדם ובפרשיית רצח משפחת אושרנקו. בנוסף, 
סיקור של יום כשירויות ליחידות מיוחדות, של תרגילים 
ו"תגובת שרשרת". בנוסף לכל אלה,  "נקודת מפנה" 
דובררו לתקשורת הרוסית נושאים כגון אבטחת המקומות 
הקדושים, פעילות אגף התנועה , פעילות בחופים ושיטור 
ימי ופעילות יחידות יס"מ, והועברו תדרוכים למשלחות 
עיתונאים, למעצבי דעת קהל ולקציני משטרה בכירים 
 - נוספות  ירושלים. משימות  ובמחוז  בתחנת שדרות 
ביקור הנשיא במשטרת-ישראל  השתתפות בסיקור 
וביקורו של ראש הממשלה במטה הארצי, סיקור טקס 
"עיר  שוטרים מצטיינים בבית הנשיא, סיקור פרויקט 
ללא אלימות" ותרגומן של פניות ציבור בשפה הרוסית 

ללשכת המפכ"ל.

תקשורת ערבית 
דברור הפעילות היזומה והשוטפת של משטרת-ישראל 
בכלל ושל המגזר הערבי בפרט כולל ליווי מרואיינים 
במידת הצורך, דברור באופן שוטף ויזום פרשיות, אשר 
וביחידות המרחביות )רצח  נחקרו ביחידות המחוזיות 
בכפר קאסם, מעצר החשודים בתקיפת פקח חניה(, 
מתן ריאיונות בנושא מינוי דוברת לתקשורת הערבית 
)מטרה, רקע, מהות(, מתן מענה  במשטרת-ישראל 
אחרי  הערבים, מעקב  העיתונאים  לשאילתות של 
הדוברות המחוזית והדוברות המרחבית השוטפת בכל 
הנושאים, במקביל לדוברות הארצית, התחלתה של 

ו"בנק מרואיינים" למגזר הערבי  "בנק מסרים"  בניית 
לשימוש באירועים חריגים, המשך ניהול קשרי עבודה עם 
גופים מקבילים, העוסקים במגזר הערבי )כדוגמת קרן 
אברהם, דובר משרד החינוך, רשתות טלוויזיה ורשתות 
רדיו ערביות מקומית ורשתות בינלאומיות(, מעקב אחר 
הפרסומים, סקרי דעת הקהל והתגובות, הן של מנהיגי 
הציבור והן של הציבור הרחב, אשר מתפרסמים באמצעי 
התקשורת הערביים השונים, ומשפיעים על הלך הרוח 

הכללי במגזר הערבי.

דברור אגף מבצעים
דברור מבצעים גדולים כדוגמת "ביקור האפיפיור" והיערכות 
לקראת "אירוע המכבייה", דברור כינוסים וימי עיון, ביניהם 
כנס אבטחה, יום כשירויות לכלל יחידות המשטרה ויום 
עיון בנושא אסונות המוניים, דברור תרגילים כ"נקודת 
ודברור שוטף  יזום  ו"תגובת שרשרת", דברור  מפנה" 

דוברות בזמן מלחמה )"מראות המשטרה" 228(
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של מחלקות אגף מבצעים )היערכות משטרת-ישראל 
לחגים, פתיחת שנת הלימודים, פתיחת המנמ"ל(. דברור 
שיתוף פעולה בין יחידת המסוקים ליחידות המשטרה 
השונות כנגד עברייני רכוש ותנועה, פתיחת גף דרום, 
החלפת פיקוד היחידה, פעילות יחידת המסוקים כנגד 
מסנוורים, תדרוך כתבים בינלאומיים על מבצע כ"אור 
היום" וכתבת תדמית על המערך. חשיפת מכשיר "טייזר", 
דברור "יום הכלבן" ו"יום הפרש", דברור פעילויות של 
השיטור הימי ודברור פעילות לאיתור סמים וכסף ע"י 
כלבים. דברור תרגיל "נקודת מפנה 3", תרגיל "תגובת 
שרשרת" ויום עיון בנושא "אסונות המוניים". דברור יום 
כשירויות ליחידות מיוחדות ומובחרות ודברור היערכות 
לאירועי הפס"ד. דברור מודל האבטחה במועדונים, 
ועובדי ציבור מאוימים, הרפורמה באבטחה  שוטרים 
במוסדות חינוך ובעסקים וכן בטיולי תלמידי בתי-ספר, 

סיכום עונת הכדורגל 2009-2008.  

חדר מצב תקשורת
עפ"י  התקשורת  רשתות  מכלל  הקלטות  ביצוע   •

דרישה. 
הוצאת דיווחי ביפר - כ-5,320 הודעות.  •

הוצאות דיווחי מסרונים - כ-1,250 הודעות.  •
מתן שירות ללשכת הדובר, לדוברות מחוזית )צפון,   •
ירושלים(, למג"ב ולאגפים  מרכז, ת"א, דרום, ש"י, 

במטה הארצי.
שדרוג דו"ח תקשורת יומי.  •

הרחבת תפוצת דו"ח תקשורת יומי.   •
מעקב מתראיינים לתקשורת )שוטרים(.   •

מעקב על הוצאות דיווחי ביפר ומסרונים.   •
מעקב אחר צי"ח יומי ושבועי.   •

שדרוג הכנת מצגת להערכת מצב שבועית לדובר   •
ולמפכ"ל. 

יחידת תיעוד והפקה
יחידת תיעוד והפקה עסקה בשנת 2009 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 במשטרת-ישראל.

מדור אסטרטגיה תקשורתית
הכשרות

מטרות עיקריות 
כיסוי רחב של אוכלוסיות הליבה הרלוונטיות, ויצירת   •

קשר עמן.
י תפיסה - החדרה שיטתית של תחום  נו שי  •
התקשורת לחניכים על-ידי למידה חוזרת ונשנית, 

עד להטמעה. 
ההכשרות מועברות לבתי-הספר המשטרתיים, לניצבים, 

לאגפים ולמחוזות.

בתי-הספר המשטרתיים
שלושה קורסים מתקדמים לקצינים – את"ן, אח"מ   •
– במסגרת קורסים אלו הועברו סדנאות  ואג"מ 
להקניית מיומנויות של הופעה מול מצלמה באמצעות 
מנחים מחוץ למשטרה, ובהתבסס על תרחישים 

מגוונים.
הועברו שלוש הכשרות רחבות היקף לקורס פו"מ   •
ייעודי, פו"מ מנהלי וניהול בכיר. ההכשרות מתבססות 
בעיקר על מרצים חיצוניים, ומתמקדות בהיכרות 
עם עולם התקשורת במישור התיאורטי ובסדנאות 
למיניהן במישור המעשי )כתיבת מסרים והודעות 

לתקשורת ותרגול הופעה מול מצלמה(. 
סה"כ 160 חניכים )72 שעות(.
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במחצית השנייה של חודש נובמבר נערכו שתי הכשרות 
נוספות במסגרת קורסי קצינים מתקדם )אח"מ ואג"מ(. 

סה"כ 50 חניכים )18 שעות(.

ניצבים
הכשרה של "אחד על אחד". לכל ניצב מוקצים מנחה 
אישי, מראיין וצלם ב-16 שעות תרגול, לא רצופות. 
במהלך התרגולים מנותחת הופעת הניצב על-ידי אנשי 
מקצוע באופן ישיר ובלתי אמצעי, וניכר, כי מתבצע 
תהליך של הפקת לקחים. הריאיונות מתבססים על 
מקרים בעלי חשיבות תקשורתית, שאירועו במציאות. 
האנגלית.  בשפה  הועברו  חלק משעות ההכשרה 
לאור הצטרפותם של ניצבים חדשים, ומיצוי כמעט 
יצא  )מראש(,  שנרכשו  ההכשרה  שעות  מלא של 

מכרז נוסף. 
סה"כ עברו את ההכשרה 12 ניצבים

)176 שעות הכשרה(.

אגפים
אח"מ - במטרה להעלות את המודעות לחשיבות   •
התקשורת בקרב קציני אח"מ, נבנתה הכשרה לכלל 
מפקדי אח"מ, מרמת סנ"ץ ומעלה, והיא הועברה 
ע"י מרצים מהשורה הראשונה בעולם התקשורת, 
ביניהם אילנה דיין, עורך עיתון ידיעות אחרונות, מר 
שילה דה בר וסמנכ"ל תוכן של ערוץ 2, מר חיליק 

שריר.
סה"כ השתתפו בהכשרות 100 חניכים )10 שעות(.

אג"מ - הכשרות להתנהלות שוטרים בזירה רוויית   •
תקשורת: דוברת אג"מ העבירה במהלך שבוע מרוכז 
הכשרה ל - 13 יחידות יס"מ ויסמ"ג, בהתבסס על 
תכנון משותף עם המדור, ועל בסיס ערכת הכשרה 
רלוונטית. בסיכום התבצע הליך הפקת לקחים 

משותף.

מחוזות
במטרה לרענן את ההכשרות, שהקצינים עוברים   •
ידע  להקנות  מנת  ועל  בתי-הספר,  במסגרת 
בנוסף  כדוברים  לרוב  המשמשים  לסמת"חים, 
לתפקידיהם, התקיימה פגישה עם כל דובר ברמה 
כדי לשמוע על הצרכים של המחוז,  המחוזית, 
הנוגעים לתחום התקשורת, ובהתאם לכך לבנות 

את הכשרה. 
בוצעה  ודובר מחוז מרכז,  בשיתוף ממ"ז מרכז   •
הבנויה מחלק  יומיים,  בת  הכשרה  יוני  בחודש 
תיאורטי ומחלק מעשי, שבה לקחו חלק מרצים 

מהמשטרה ומחוצה לה. 
נבנית הכשרה  הגובר להכשרות,  לאור הביקוש   •

למחוז צפון ולמחוז דרום. 
סה"כ 18 שעות הכשרה ל-26 חניכים. 

ממ"רים ותנ"צים
במסגרת תכנית חניכה לעשרה ממ"רים מתחילים,   •
נבנתה ע"י המדור הרצאה בנושא "כלים תקשורתיים", 
והיא הועברה ע"י דובר המשטרה. הממ"רים קיבלו 
מידע תיאורטי על המגמות בתקשורת ההמונים, על 
התנהלות מערך דובר המשטרה ועל אבני הדרך 

המרכזיות במגע עם התקשורת. 
לאור חשיבות הפרקטיקה התקשורתית בתפקיד   •
הממ"ר בין משימות הפיקוד והניהול, בכוונת המדור 
לקיים הכשרת המשך לממ"רים, בת יום אחד, בדגש 
על מתן כלים אפקטיביים, לצורך התנהלות המפקד 

מול הזירה התקשורתית. 
בשיתוף מרכז המנהיגות יש כוונה לשלב בהכשרת   •
תנ"צים חדשים, הנכנסים לעבודתם, הכשרה בנושא 
ההתמודדות עם מצבי משבר )המרצה שנבחר לכך 

הוא מר ליאור חורב מחברת ארד תקשורת(. 
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פיתוח הכשרת דוברים, ערכות הכשרה, 
מצגות וחניכה אישית

לאחר שבוצעו במסגרת המדור שני קורסים לדוברים,   •
הוחלט למקצע את תחום הדוברות, ולפתח הכשרה, 
שתתאים לאוכלוסיית הדוברים. במדור הוכנו חומרי 
הכשרה על-פי נושאים )אח"מ, אג"מ, דו"חות מבקר, 

אירועי חירום, מצבי משבר(.
המדור עסק בהיבטים הלוגיסטיים של הגעת דוברי   •
המשטרה לכינוס העיתונאים באילת. כמו כן עסק 
המדור בגיבוש מסרים לגורמי פיקוד בכירים, שלקחו 

חלק בפאנלים המקצועיים.
חניכה אישית - המדור עוסק בליווי מקצועי של דוברים   •
חדשים, ומספק ערכת דובר, הכוללת נהלים, הנחיות, 
פקודות, ייעוץ משפטי, מתווה תכנית תקשורתית, 
סל מסרים ועוד. בשלב זה לוו מקצועית עוזר דובר 
מחוז ירושלים, דוברת מחוז לכיש ודוברת לתקשורת 

ערבית. 
הכנת מצגות לצורך הכשרות והצגה בכינוסים   •
מקצועיים, כדוגמת "ניהול חקירות משטרה בתקשורת" 

ו"עבודת הדובר המשטרתי".
המדור עסק בעבר בכתיבת מפרט למגמת תקשורת   •
במרכז ההכשרות העתידי בבית שמש, וכיום עוסק 
והכשרה לקראת הקמת  תיעוד  חומרי  באיסוף 

המגמה לתקשורת.

הנחיות ונהלים
רענון - הופעה במדים באמצעי התקשורת.   •

רענון - השתתפות אנשי תקשורת בימי עיון, בפאנלים,   •
בסדנאות ובהכשרות.

רענון הנחיית היועמ"ש לממשלה מס' 4.1003: "קווים   •
מנחים לרשויות האכיפה בעניין פרסומים מחקירות".

נמ"ט בנושא ניהול מצבי משבר תקשורתיים.  •

כשירות מבצעית לצורך תגבורים.  •
תמונות המועברות מטעם מערך הדוברות.  •

ציון עבר פלילי של חשוד באמצעי התקשורת.  •
ציון עבר תעבורתי של חשוד באמצעי התקשורת.   •
הוראת שעה - תגובות וריאיונות בתקשורת בנושא   •

"שיטור עירוני".
רענון הנחייה בנושא הופעה בתקשורת של קצינים   •

בכירים )תנ"ץ ומעלה(.
פרסום מקרים בעלי עניין ציבורי / הד תקשורתי.  •

איסור פרסום של מידע העשוי לשמש ראיה בבית-  •
משפט. 

עמ"טים ותכניות הסברה
הרתעה ) נציגות רמ"ד בצוות הכללי וכתיבת תכנון   •
יעדים  ליישום בשיטת  ותכנית עבודה  אסטרטגי 

ומדדים למערך הדובר(.
הפס"ד מגזר יהודי - תכנית הסברה.  •

תקשורת פנים - בניית מודל תקשורת פנים במשטרה   •
ותכנית עבודה. השתתפות בפגישות צוות זרימת 

מידע בראשות הסמפכ"ל.
שיטור עירוני – עמ"ט הסברת פנים והסברת חוץ.  •

"מודל שגרירים" - עמ"ט לסיועם של קצינים בכירים   •
ובזמן שגרה )בשלבי  בדימוס בעת אירועי משבר 

פיתוח(.
הכפפת דוברים – כתיבת מטרות ומתווה, עריכת   •
מפגש של דוברי המשטרה עם המפכ"ל ועם דובר 
צה"ל. בנוסף, גיבוש חומר בתחומים הבאים: הגדרות 
תפקיד, סיווג מקצוע, מסלולי שירות )בסיוע אמ"ש(, 
בחינת תקנון המערך )בסיוע אג"ת(, עדכון פה"ק 

)בסיוע יפ"ה(.
ערכי הארגון )נציגות קצינת ההכשרות בצוות ערכי   •

הארגון(.
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שיווק תחנות משטרה - כתיבת תכנית אסטרטגית.  •
צוות מיפוי תהליכים בארגון )בראשות ממ"ז   •

מרכז(.
צווי איסור פרסום - תכנית הסברה.  •

סיגנט - תכנית הסברה.  •
פיתוח נהלי עבודה עם המשרד לבטחון הפנים.  •

משרד  דובר  עם  פעולה  שיתוף  נהלי  פיתוח   •
המשפטים )בשלבים ראשוניים(.

בגיבוש  ולמחוזות בפרשיות מכוננות  סיוע ללשכ"מ 
אסטרטגיה, תכניות תקשורתיות, ייעוץ, כתיבת מסרים 
ותחקיר( - דנה בנט, רוז פיזם, טלי פחימה, דודו טופז, 
גואל  נוער,  בר  אושרנקו, רצח במועדון  רצח משפ' 

רצון.
סיוע במסרי מפכ"ל: ביקור נשיא המדינה במשטרת-

ישראל, מפגשי תא כתבים, ביקורים במערכות תקשורת, 
ריאיונות ב"מראות המשטרה".

ובמהלכם  פעילות אסטרטגית לקראת אירועי משבר 
)צוות ניהול סיכונים בארגון( - כתיבת אסטרטגיה, תכניות 

עבודה ומסרים והכנת מרואיינים.
דו"ח מבקר ארגוני פשע.  •

דו"ח מבקר האזנות סתר ופרשת רמון.  •
דו"ח מבקר מינויים במשטרה.  •

ביקור האפיפיור.  •
מסרי מפכ"ל: יום בחירות) סוגיית ברוך מרזל(, ארגוני   •

פשע.
קידום "השיטור העירוני" ודה לגיטימציה ל"משטרה   •

פרטית".
גזר-דין השוטרים מנהריה.  •

תקציב המשטרה.  •
סדרת אירועי רצח ואלימות )משבר "קרפ"(.  •

דו"ח מבקר נעדרים.  •

כתיבת מאמרים בנושאים שעל סדר היום בביטאון   •
"מראות המשטרה".

מדור שיווק ויזומה
מדור שיווק יזומה עוסק בשיווק פעילות משטרת-ישראל 

ובהעצמתה באמצעות כתבות, סדרות וסרטים. 
- איתור האייטם,  יזומה  עיסוק שוטף בתקשורת   •
ובדיקת  שיווקו, מעקב אחר התהליך התקשורתי 

איכות הביצוע בשלב פרסומו.
תכלול הפניות ברמה הארצית של תכניות התחקיר   •
למטה הארצי ולמחוזות תוך ביצוע מעקב ובקרה 

על יישומן.
הובלת כתבות ותכניות עומק יזומות ברמה הארצית.  •

ליווי )מקצועי ומשפטי( של אמצעי תקשורת ושל חברות   •
הפקה לסרטים ולסדרות בהיבט המשטרתי.

הובלת פרויקטים ועבודות מטה גדולות ומורכבות,   •
ובניית התכנית התקשורתית בהתאם למתווה של 

דובר המשטרה.
שימור ערוצי הקשר עם קצינים בכירים בדימוס,   •
ועדכונם בהתאם לנהלים ולמדיניות דובר המשטרה 

למימוש יעדיה.

נושאי הטיפול בשנת 2009
כתבות יזומות - חגים - תכלול ההיערכות ברמה   •
הארצית לכתבות יזומות בחגי ניסן ובחגי תשרי, בניית 
יזומות,  מתווה פעולה, בחירת הדגשים לכתבות 
מפגש עם עורכים בשיתוף רמ"ד דוברות שוטפת, 

פרסום כתבות במהלך חגי ניסן וחגי תשרי.
כתבות יזומות - ביצוע מספר כתבות יזומות במהלך   •
השנה כגון שינוי חזית תחנות המשטרה, כתבה במגזין 
מקצועי על ר' את"ל, כתבה על שיווק משטרת-

ישראל.
סדרות וסרטים - ליווי מקצועי של עשרות מפיקים,   •
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במאים ותסריטאים בסרטים, בסדרות ובפרסומות.
מפגש עם הפונים, אישור התסריט, מימוש יעדי 
הארגון והדוברות כמתווה לשיתוף פעולה, עריכת 
חוזה, הצבת תנאים, תיאום מול דוברים ואישור 

למתן אמצעים. 
פרויקטים ועמ"טים - הובלת פרויקטים ייחודיים   •
ומורכבים למימוש יעדי המשטרה משלב ההיערכות 
ועד לשלבים הסופיים - תכלול עבודת המטה 
של ביקור האפיפיור, כושר ההרתעה )ליווי מלא 
בהכנת תכנית תקשורתית בתכלול התכנית ברמה 
הארצית(, שיווק תחנות )ליווי מלא בהכנת תכנית 
ותכלול התכנית ברמה הארצית(,  תקשורתית 
נצורה  - הכנת תכנית תקשורתית   100 מוקדי 
)בהמשך הועבר לטיפול רמ"ד דוברות שוטפת(, 
אגף השיטור - הכנת תכנית תקשורתית נצורה, 

בסיס פתוח במלמ"ש.

נושאים שוטפים
ביקור ספ"כ משטרת-ישראל ב"יד ושם" - הכנת   •

תכנית תקשורתית.
ביקור ספ"כ משטרת-ישראל במרכז רבין - הכנת   •

תכנית תקשורתית.
ייעודי - הכנת תכנית  טקס סיום קורס קצינים   •

תקשורתית.
ליווי המפכ"ל והשתתפות במפגשים ובישיבות מדי   •

שבוע, בהנחיית דובר המשטרה.

ביטאון "מראות המשטרה"
"מראות המשטרה" הוא הביטאון הרשמי-המקצועי של 
משטרת-ישראל, ומתפרסמות בו כתבות מקצועיות, 
ובנושאים  בעבודת המשטרה  בסוגיות  העוסקות 
יוצא לאור חמש  יומה. הביטאון  העומדים על סדר 
פעמים בשנה )48 עמודים בכל גיליון(, ומופץ בארבעים 

אלף עותקים )לכלל אנשי המשטרה ולגמלאיה, לשרי 
הממשלה, לחברי-הכנסת, לשופטים בכל הערכאות, 
לראשי רשויות מקומיות ולראשי עיריות, לאנשי אקדמיה, 
לספריות אוניברסיטאיות ולספריות ציבוריות, לעורכי 
עיתונים ולעיתונאים(. בנוסף, הביטאון מתפרסם בצורה 

מקוונת באתר האינטרנט של משטרת-ישראל.

דו"ח שנתי 
בתוקף חוק חופש המידע, מוצא לאור מידי שנה, בפורמט 
אלבומי )כ-200 עמודים( דו"ח על פעילות משטרת-ישראל 
)אגפים, מחוזות, מג"ב ויחידות ארציות(. הפקת הדו"ח 
כוללת את איסוף החומר, עריכתו והוצאתו לאור, והוא 

מופץ לקצינים מדרגת נצ"ם ולכאלף גורמי חוץ.

"מראות המשטרה". בטאון משטרת-ישראל
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הלכה  הותווה,  המשטרה  חשבות  של  היום  סדר 
למעשה, בכורח הנסיבות והצרכים ע"י מערכת מב"ט 
)E.R.P - המרכבה הבטחונית(, שחייבה שינוי שיטת הדיווח 
החשבונאי, כמצוות החשב הכללי במשרד האוצר, 
וקביעת סדרי העדיפויות של החשבות ודגשי פעילות. 
החלטת החשב הכללי לפרסם מכרז לחילול שכר של 
משרדי הממשלה, לרבות משטרת-ישראל, השפיע גם 
הוא על תבנית הפעולה העתידית של החשבות. במהלך 
שנת 2009 הושלמו ההכנות לקראת עלייתה הצפויה 
לאוויר של מערכת מב"ט. בתוך כך הושלמה פקודת 
הארגון של החשבות, שהביאה לידי ביטוי את השינויים 
המתחייבים במבנה ובתהליכי העבודה, כפועל יוצא של 

אימוץ מערכת זו.

חילול שכר
חברת מל"מ אמונה על ביצוע השכר, מתוקף התקשרות 
של המדינה, באחריותו של החשב הכללי במשרד האוצר. 
לקראת פרסום מכרז לחילול שכר עובדי המדינה, 
החלה חשבות משטרת-ישראל בבחינת היתכנות שינוי 
מתכונת ההפעלה, אגב הצטרפות לגופים הביטחוניים, 
בראשות משרד הביטחון. הוחל באפיון סמלי השכר 
ותיעודם בדרך לגיבוש חוקת שכר, במטרה לתרגם את 

המידע לתורת הפעלה סדורה. 

ביקורת ובקרה
בשנת 2009 בוצעו בחשבות ביקורות בנושאי תשלומי   •
מיסים עירוניים, סמלי שכר, שכר ותנאי שירות, הגנה 
על זכויות עובדים, המועסקים ע"י קבלני שירותים 

חשבות

בתחומי השמירה האבטחה והניקיון, טיפול בגובה 
ערבות הביצוע בהתקשרויות קיימות ובהתקשרויות 

חדשות, תקציבי רווחה.
טופלו בוועדה לפיצוי עבור נזק/אובדן לרכוש אישי   •

במזיד ושלא במזיד 261 בקשות.
מתוכן, 229 בקשות לנזק שלא במזיד ו-32 בקשות 
שהוגדרו  לאנשי משטרה  )בעיקר  במזיד  לנזק 
 .)97%( נענו בחיוב  253 בקשות  מאוימים(. סה"כ 

סכום הפיצוי הכולל הסתכם ב-135 אש"ח.

יחידות כספים
יחידות הכספים הינן הגורם האחראי למתן שירותים 
כספיים לצרכים מידיים ולצרכים מבצעיים, והן עוסקות 
במגוון רחב של נושאים, ביניהם העסקה בשכר, קופות 
קטנות, הוצאות למודיעים, פיקוח ובקרה )מוצגים, כספות 
ושיקומיות(, ניהול עצמי מחוזות, הדרכה וייעוץ בנושא 
תקציב וכספים לפיקוד המחוז וליחידות השטח, תשלום 

לשוטרים ולספקים ורכש למחוזות.

שינוי ארגוני 
במהלך שנת 2009 החלו השינויים הארגוניים ביחידות 
הכספים, לקראת שילובם במחלקת הכספים כמתחייב 

.)ERP( מאימוץ מערכת מב"ט

מחלקת שכר

תשלום משכורות
במהלך שנת 2009 טיפלה מחלקת שכר וגמלאות מידי 
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חודש בביצוע תשלומי שכר וגמלאות לכ-43,525 איש 
כמפורט להלן:

20,947 שוטרים פעילים מקבלי שכר, מתוכם 20,386   •
במשרה מלאה ו-561 במשרה חלקית.

6,755 שוטרי חובה.  •
12,107 גמלאים.  •

2,909 שארים.  •
107 עב"צים.  •
637 אזרחים.  •

62 חניכים.  •
בנוסף, טיפלה המחלקה בשכר של כלל המגויסים, 
/ שארים של  לפורשים  ופיצויים  גמלאות  בתשלום 
נפטרים / משתחררים / מפוטרים, ביניהם אזרח שפרש 

לגמלאות ואזרח שנפטר.

שינויי שכר
שוטף - בוצעו תשלומים שנתיים, כגון עדכון ותק, הבראה, 
שי לחג, מלגות חינוך, מענק יובל, ביגוד, אגודות מקצועיות, 

תמריץ פסח וקיץ לשת"מים בקרי גבול.
הסכם שכר - במסגרת הסכם שכר בין משרד האוצר 
להסתדרות, שולם ביוני 2009 מענק חד-פעמי לשוטרים 
ולגמלאים בכל הדירוגים, למעט דירוג רופאים, דירוג 
מחקר ישן ודירוג שופטים. שיעור המענק - 3% לחודש, 
מחודש דצמבר 2008 ועד נובמבר 2009 )סה"כ 36% 
למי ששירת את מלוא התקופה(. המענק התבסס על 
2008 עד אפריל  ממוצע השכר של החודשים מאי 
2009(. בחודש דצמבר 2009 שולם המענק למגויסים 

מיוני 2009.
מסכום המענק נוכו סכומים מהמעביד ומהעובד לקרן 
השתלמות, וכן לקרן פנסיה )למי שכלול בהסדר פנסיה 

צוברת(, מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
פורשים - פורשים החל מ-31.12.08 תוגמלו בהפרשים 

על המענקים שקיבלו )מענק פרישה, מענק פדיון ימי 
מחלה וימי חופשה(. גובה ההפרשים מתבסס על חישוב 

הגדלת המשכורת הקובעת ב-3%.
קצובת הבראה - בהתאם להסכם קיבוצי, שנחתם בין 
משרד האוצר להסתדרות, קצובת ההבראה שולמה 

בשנת 2009 בגובה מחצית הסכום לו זכאי כל עובד.
הפרשות עובד ומעביד לקרן השתלמות ולקרן פנסיה, וכן 

2% לניכוי תקציבי שולמו ממלוא קצובת ההבראה.
מענק חתימה - במהלך 2009 שולם חלקו השני של 
מענק החתימה לשוטרים זכאים, שחתמו על התחייבות 
לשירות בשנת 2008. כמו כן שולמו שני חלקי המענק 

לזכאים.
ל-116 שוטרים נוכה המענק בגין שחרור מהמשטרה 

או מעבר ממקצוע מזכה למקצוע שאינו מזכה.
תגמול קצינים שוטרי חובה - החל מחודש אוגוסט 2009 
תוגמלה אוכלוסיית הקצינים בשירות חובה והעתודאים 

בתוספת "תגמול לקצין".
"מוסמכי רבנות"   516 - הופסק תגמולם של  רבנים 
בתוספות שכר בעקבות, ביטול זכאותם לדירוג אקדמי. 
במקביל, בחודשים נובמבר ודצמבר 2009 שולמה ל-407 
הזכאים מביניהם תוספת אישית שקלית בשיעור 30% 
מסך ההפרש, שבין שכרם ערב ביטול הזכאות לדירוג 
אקדמי לבין השכר לאחר ביטול הזכאות. תוספת דומה 
ל-9 שוטרים,  50% שולמה בחודש דצמבר  בשיעור 
בהתאם להחלטת בית-משפט. תוספת זו הינה פנסיונית, 

והיא שולמה בהתאם לאסמכתאות אמ"ש.
הטבות שכר לאקדמאים - בעקבות הכרה רטרואקטיבית 
של תארים של שלוחת לטביה ושל שלוחת חרקוב ע"י 
ודיפלומות במשרד החינוך,  האגף להערכת תארים 
שולמו הפרשים משנת 2001 עבור הטבות שכר, הנגזרות 

מהתארים ל-53 שוטרים וגמלאים.
תוספת הקפאה - בעקבות שינוי כללי תשלום תוספת 
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הקפאה, אשר אפשרו תשלום תוספת פעילות ותוספת 
מפקד לוחם, ללא קיזוזן מתוספת ההקפאה, אותרו 

ותוגמלו 79 קצינים.

פרויקטים
מערכת תלוש חכם - כחלק משיפור השירות לשוטרים, 
לגמלאים ולאזרחים עובדי משטרה, הועלתה לאינטרנט 
בחודש מאי 2009 מערכת "תלוש חכם", המאפשרת 
צפייה בתלושי השכר מחודש ינואר 2009, תחקור תלוש 
השכר, קריאת הסברים על רכיבי השכר השונים בתלוש 
השכר, ועיון במילון מונחים בנושא שכר. הצפייה בתלוש 
השכר מתאפשרת מספר ימים טרם הפצתו לשוטרים. 
ועד  כניסות מחודש מאי   156,065 נרשמו  במערכת 

חודש דצמבר 2009.

שכר אזרחים עובדי משטרה - החל מחודש אפריל 
2009 משולם שכר לכ-630 אזרחים עובדי משטרה. 
בשלב ביניים זה שכרם מבוסס על השכר, שלו היו זכאים 

בחודש מרץ 2009, ערב צירופם למשטרה.
2009 אותרו כלל האזרחים, הזכאים  בחודש דצמבר 
להצטרף לקרן השתלמות )אשר טרם הצטרפו עד 
למועד זה(, והם צורפו לקרן השתלמות ממועד זכאותם. 

הודעה נשלחה לאזרחים.
וגמלאות הגיעה להסדר  - מחלקת שכר   22 תקנה 
מיטיב עם המוסד לביטוח לאומי לגבי תשלום דמי 
פגיעה בתפקיד לעובד. על-פי הסדר זה, עובד שנפגע 
בתאונת עבודה, משולמים לו דמי פגיעה )חלופת שכר( 
אישור מהמוסד  עוד בטרם התקבל  ע"י המשטרה 
לביטוח לאומי. טרם הפעלת ההטבה, העובד נדרש היה 
לתבוע את המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת דמי 
פגיעה )הסכומים נגבים מהביטוח לאומי ע"י המשטרה 
בהתאם לכללי התשלום של המוסד לביטוח לאומי(. 

אינה פותרת את השוטר ממילוי הטפסים  ההטבה 
הנדרשים.

ERP - מחלקת שכר הייתה אחראית במסגרת פרויקט 

ה-ERP על בניית פקודת שכר ממוחשבת, והתאמתה 
נקלטו במל"ם לכל   SAP-ישויות ה  .SAP-למערכת ה
אוכלוסיית מקבלי השכר. בנוסף, קודם תהליך מחשוב 

פקודות השכר, שבעבר בוצע בחלקו באופן ידני.

מיסוי
החל מחודש ינואר עודכנו מדרגות המס ותקרות   •
בריאות. בהתאם  ולביטוח  לביטוח לאומי  הניכוי 
להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית, החל משכר 
אוגוסט הוגדלה תקרת ההכנסה לחישוב ניכוי ביטוח 
וביטוח בריאות מ-38,415 שקל ל-76,830  לאומי 

שקל.
הופקו 12,825 הצהרות, מהן 3,176 פעילים ו-9,649   •
גמלאים. כמו כן, הופק טופס 106 לכל השוטרים 

והגמלאים.
הופעלה זקיפת הטבה לחניכי קורס פו"ם ומב"ל   •

בגין לימודים אקדמאים.

הסברה
זכויותיך" בנושא מס הכנסה  פורסם דף "דע את   •

וביטוח לאומי לשוטרים ולגמלאים.
פורסמה חוברת "שכר מתגייסים", ובה פירוט שכר   •
מתגייסים - נגדים וקצינים, בכלל המקצועות, הדירוגים 

והפעילויות.
נערכו 26 הרצאות על מבנה תלוש השכר וחיובי   •
מס, ו-8 הרצאות בנושאי פרישה במסגרת קורסים, 

ביחידות ובימי עיון.
תלוש  גבי  על  שכר  בנושאי  ההסברים  הורחבו   •

השכר.
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הוכנו סימולציות שכר לאלפי שוטרים בהתאם לבקשות   •
שוטרים, ק' אמ"ש ומפקדים, לרבות סימולציות מיסוי 
לחניכי קורסי קצינים, פו"ם ומב"ל, לקראת הפעלת 

זקיפת הטבה על לימודים אקדמאים.

שונות
תיקון 24 לחוק הגנת השכר - בהתאם לתיקון לסעיף   •
24 בחוק הגנת השכר, נוספו פרטים על גבי תלוש 
השכר של כל עובד, כדוגמת כתובת המעביד, שכר 

מינימום ועוד.
ספרות מקצועית למשפטנים - מכרז לתוכנה לאחזור   •
מידע. בשנת 2009 התקשרה המשטרה עם מאגר 
חברות, לצורך מתן תוכנה לאחזור מידע משפטי 
לאנשי משטרה הזכאים לכך. המידע הועבר לשוטרים, 

ומאפשר בחירה באחת מהחברות שזכו במכרז.

מחלקת כספים
מחלקת כספים מופקדת על ניהול מכלול הפעילות 

הכספית של המשטרה ועל ביצוען.
כפועל יוצא מתפקידיה, מנחים את המחלקה בעבודתה 
שלושה כללים מרכזיים - עמידה בהוראות חוק התקציב 
והנחיות החשב הכללי, ניצול יעיל ומושכל של התקציב, 
והוראות החשב הכללי,  הכול בתחום מגבלות החוק 
גיבוש פתרונות הולמים  ושירות לכלל הלקוחות תוך 

לבעיות פיננסיות שמועלות. 
לכניסה לעידן ה-ERP הייתה השלכה ישירה על עבודת 
מרכזי  ציר  היותה  בשל   ,2009 במהלך  המחלקה 

במערכת הפיננסית של המשטרה. אנשי המחלקה 
)בניהול אנשי  היו שותפים מלאים באפיון המערכת 
הפרויקט בראשות ר' תחום חשבות( ובבנייתה, כמו גם 
בהיערכות לעלייה לאוויר. בנוסף, נערכה המחלקה 
לביצוע שינוי ארגוני מקיף ושינוי פריסה חלקי, כהתאמה 
לצרכים החדשים, הנגזרים בחלקם מה-ERP. במסגרת 
זו, נבנו מחדש מדורים, שונו אופי המשימות וחלוקתן 

בין יחידות המחלקה.

שינויים תקציביים 
תקציב משטרת-ישראל הסתכם בשנת 2009 ב- 7,282 
מיליון שקל נטו. בנוסף לתקציב זה קיים תקציב הכנסה, 
המתקבל מגורמי חוץ, בסך 1,122 מיליון שקל )בפועל 
714 מיליון שקל(. סה"כ התקציב ברוטו  מומשו רק 

הסתכם ב-8,404 מיליון שקל.
במהלך 2009 הוגדל תקציב המשטרה ברוטו מ-7,441   •
מיליון שקל, שאושר בתחילת השנה, ל-8,404 מיליון 

שקל
שנת 2009 הסתיימה בגירעון של כ-72 מיליון שקל   •

בתקציב השכר.
תשלומי השכר והגמלאות היוו בשנת 2009 כ-73%   •

מסך כל הוצאות המשטרה בשנה זו.
 

ביצוע תשלומים
בשנת 2009 שולמו ע"י מחלקת כספים 35,802 חשבוניות 
בהיקף כספי של 1,781 מיליון שקל, וזאת בנוסף למכלול 
התשלומים האחר המבוצע דרך השכר, הוראות קבע 

וחשבונות הבנק של המשטרה.
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תקציב המשטרה לשנת 2009
ריכוז תקציב כולל לעומת ביצוע )באלפי שקלים(

סה"כשכרקניותפיתוחגמלאות

7,282.29 3,864.80 1,596.87 317.55 1,503.07 תקציב ישיר

714.23 366.46 325.09 21.24 1.44 תקבולים

7,996.51 4,231.26 1,921.96 338.79 1,504.51 סה"כ ישיר + תקבולים

7,979.00 4,303.55 1,836.55 339.12 1,499.79 הוצאה בפועל

17.51 85.41-72.29 0.33- 4.72 יתרה

99.69%100.10%95.56%101.71%99.78%אחוז ביצוע
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 - עיקריים. האחד  צירים  בשני  פועל  מערך קש"ת 
הבאת קולו של האזרח לתוך המשטרה, והשני - ביצוע 
תהליכים לשיפור השירות והמקצועיות ולשיפור תדמית 
המשטרה. פעילות המערך מתבצעת באמצעות ארבע 
יחידות - יח' קשרי חוץ, היח' לשיפור איכות השירות, 

יח' תלונות הציבור ויח' מידע ואינטרנט.

היחידה לקשרי חוץ
לחו"ל,  151 משלחות מקצועיות  יצאו   2009 בשנת 
374 שוטרים. הטיפול במשלחות  טופלו  ובמסגרתן 
יוצאות כולל קביעת המועמדים מול הגורם הרלוונטי 
במשטרה ואישור ע"י המפכ"ל, תיאום לוח זמנים ותכנית 
עפ"י הצורך, תיאום טיסות ומלונות, הכנת תיק נסיעה 

ותדרוך של נציגי קש"ח.

נסיעות מיוחדות 
במסגרת תכנית השתלמויות חו"ל השתתף סמפכ"ל   •
כינוס  "פניני שיטור",  המשטרה בכינוס מפכ"לים 
מקצועי בכיר ביותר, המאגד ראשי ארגונים לאכיפת 
חוק מרחבי העולם, שנערך בהולנד בחודש יוני 2009. 
במהלך הכינוס נדונו סוגיות מקצועיות, הקשורות 
לניהול משטרות, כגון פערי תקציב, שיתוף עם גורמי 
אכיפת החוק במדינה )פרקליטויות, בתי-משפט, 

שב"ס(, מיצוב ותדמית ועוד. 
2009 ערך מפכ"ל המשטרה  יוני  במהלך חודש   •
ביקור רשמי בסין, והיה אורחו של סגן השר לבטחון 
הציבור ומפכ"ל המשטרה החמושה. בין משטרת-

ישראל למשטרות בסין קיים שיתוף פעולה מקצועי 
זה שנים בנושאי לוחמה בטירור ולחימה בפשיעה. 
ביקור המפכ"ל בסין היה ביקור גומלין לביקורו של 

מפכ"ל המשטרה החמושה בארץ במאי 2007.

ביקור משלחות בארץ
בשנת 2009 ביקרו בארץ 204 משלחות, הן משלחות 
מקצועיות של משטרות וגורמי אכיפת חוק מרחבי העולם 
והן משלחות פנים מארגונים שונים בישראל, המגיעות 

כדי להכיר נדבך נוסף בעשיית המשטרה. 
ביקור  ל-1.4.09 התקיים   30.3.09 בין התאריכים   •
היסטורי ראשון של מפכ"ל משטרת צרפת בישראל. 
מטרת ביקורה של המשלחת, בראשות המפכ"ל, 
בליווי פמליה של אחד-עשר קצינים בכירים בדרגות 
ניצב ותנ"ץ, הייתה קידום שיתוף הפעולה בין שתי 

המשטרות.
בארץ  ביקרה  ל-15.6.09   3.6.09 בין התאריכים   •
המשלחת ה-17 של שמונה-עשרה מפקדי משטרות 
ואנשי אכיפת חוק מאטלנטה ג'ורג'יה, מקליפורניה 
ומפלורידה. המשלחת מהווה המשך למסכת ארוכת 
בין משטרת-ישראל  חילופי משלחות  שנים של 

.GILEE למשטרות באטלנטה, במסגרת תוכנית קרן
היחידה סייעה למשרד לבטחון הפנים באירוח השר   •
לבטחון הפנים מספרד, בביקור השר מניגריה, בביקור 
שר הפנים ומפכ"ל סרביה, בביקורם של שר הפנים 
ומפכ"ל קרואטיה, של שר הפנים ומפכ"ל צ'כיה ושל 

מזכיר המשרד לבטחון הפנים מברזיל. 

מערך קש"ת

קשרי חוץ, שיפור איכות השירות, תלונות ציבור, אינטרנט 
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פרויקטים מיוחדים
CEPOL - פרויקט EUROMED 2 של האיחוד האירופאי   •
בחסות ארגון ה-CEPOL חידש את פעילותו בחודש 
מאי )לאחר הקפאה בעקבות מבצע "עופרת יצוקה"(. 
בסמינרים  השתתפו  ממשטרת-ישראל  נציגים 
מקצועיים, הנערכים במסגרת הפרויקט בנושאים 
שנקבעו, ביניהם המאבק בסחר באנשים, המאבק 
ופשיעה כלכלית.  בסחר בסמים, לוחמה בטירור 
בחודש נובמבר התקיים כינוס מפכ"לים לסיכום שנת 
הפעילות. השנה נושא הכינוס היה שיתוף פעולה 

בינלאומי בעיקר בנושא הלוחמה בטירור. 
2009 התקיים בברלין סמינר בנושא  יוני  בחודש   •
טירור, במטרה ליצור תשתית לשיתוף פעולה כחלק 
מהסכם שיתוף הפעולה שנחתם בין המשרד לבטחון 
הפנים למשטרה הפדראלית בגרמניה, בעקבות 
ביקור מפכ"ל משטרת-ישראל בברלין בחודש דצמבר 

.2008
ע"י  בין היתר, הרצאות  במהלך הסמינר הועברו, 
חברי המשלחת, ובסיומו התקיים תרגיל בהשתתפות 
כחמישים מפקדים ממשטרת ברלין ומגופי הצלה 

מקומיים. 
זו הפעם השנייה  דצמבר התקיים  חודש  בסוף   •
קורס לוט"ר בבה"ד מג"ב ל-22 קצינים מהמשטרה 
החמושה של סין. במהלך הקורס, שנמשך חמישה 
שבועות, עברו הקצינים הכשרה בתחום הפס"ד 

ולוחמה בטירור.
בנוסף, טיפלה היחידה גם בביקורי פנים -  •
ביקור נשיא המדינה במשטרת-ישראל.  •

ביקור עוזרים משפטיים מבית-המשפט המחוזי   •
בירושלים.

ביקור משלחת מטעם מבקר המדינה.  •
ביקור משלחת מחטיבת המחקר של אמ"ן צה"ל.  •

ביקור שופטים.  •
ביקור הקורס הבכיר של השב"כ .  •

ביקור ראש הממשלה במטה הארצי בירושלים.   •

היחידה לשיפור איכות השירות 
פעילות היחידה לשיפור איכות השירות מבוצעת הן 

ברמה הארגונית והן ברמה היישומית.
בהתוויית  לפעילויות  מכוונת  הארגונית  הרמה   •
מדיניות כלל משטרתית בתחום השירות. הדבר 
נעשה על-ידי מעורבות בצוותי עבודה, המובלים ע"י 
האגפים המקצועיים, במטרה לשלב את השירות 
בכלל הפעילות של המשטרה, כחלק בלתי נפרד 

מהמקצועיות.
ייעול מוקדי 100 - במסגרת צוות "ייעול מוקדי 100"   •
בראשות הסמפכ"ל , טופל נושא המוקדים בהיבט 
המשאב האנושי, בהיבטי תו"ל, בהיבט פיקוח ובקרה 
ובהיבט הטכנולוגי. במקביל, ביצעה היחידה עבודה 

לשיפור השירות במוקד מחוז מרכז.
שיפוץ מש"לים - השנה שופצו, בשיתוף מב"ן ומנ"ט,   •
מש"לים בתחנת עירון, בתחנת כרמיאל, בתחנת 

השכונות ובתחנת כפר- סבא. 
סקר השירות - שני סקרי שירות בוצעו במהלך   •
השנה. הסקרים מראים על עלייה בשביעות הרצון 
של הציבור מהשירות שקיבלו במשטרת-ישראל 

בכלל המגזרים )מש"ל, סיור ומוקד(. 
אישית",  ל"מדידה  המערכת   - גל"  "מערכת   •
שפותחה ע"י מנ"ט, מאפשרת לכל יחידה למדוד 
באופן שוטף את שביעות הרצון מהשירות, עד רמת 

השוטר.
הרמה היישומית בשטח מכוונת לפעילות באמצעות   •
הטמעת תהליכי עבודה מכווני שירות, מתן ייעוץ 

למפקדים, בקרות ותרגילי "לקוח סמוי".
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2009 פורסמה  - במהלך שנת  פקודת השירות    •
מטרת  משטרת-ישראל.  של  השירות  פקודת 
פקודת מטא"ר זו לקבוע עקרונות, אשר ינחו את 
השוטר כיצד לתת שירות לציבור: "שוטר הנדרש 
לתת שירות לציבור – בין ביוזמתו של השוטר ובין 
בעקבות פניית אדם מן הציבור אליו, בין באופן קבוע 
ובין באופן מזדמן, בין במסגרת תפקיד ובין שלא 
במסגרת תפקיד - יפעל כקבוע בפקודת מטא"ר 

זו". 
אימון יחידות - בשנת 2009 הועבר נושא השירות   •
באמצעות מערך שיעור בשם "תמונה אחת שווה אלף 
מילים". היחידה, שכתבה וערכה את מערך השיעור, 

הכשירה סגלי פיקוד וקציני שירות להעברתו.
השתלמות יומנאים - השתלמות יומנאים, שפותחה   •
ע"י היחידה לשיפור השירות, כללה סדנת שירות 
ומיקוד בנושאים מקצועיים. הסדנא מועברת בכל 

מחוזות משטרת-ישראל. 
סדנאות שירות למוקדנים - היחידה לשיפור איכות   •
השירות מעבירה סדנאות שירות לכל יח"מ במשל"טי 
יח'  ומחוז דרום.  מחוז ת"א, מחוז ש"י, מחוז צפון 
השירות, בשיתוף רכז ההדרכה של משל"ט ירושלים 
ושירות  בנושא מקצועיות  הפיקו מצגת הדרכה 

במשל"ט - "עניין של גישה".
18 תרגילי  - היחידה ביצעה  תרגילי "לקוח סמוי"   •
"לקוח סמוי" ביחידות השונות. התרגילים הוקלטו 
וצולמו בעזרת ציוד צילום נסתר. סרטי התרגילים 
ולנקודות  דגש לכשלי השירות  תוך מתן  נערכו 
החוזק שבהם, לצורך למידה והעלאת מודעותם 

של השוטרים למתן שירות מקצועי ואדיב.
הזרוע המקצועית של היחידה בשטח הינה קציני   •
השירות המחוזיים, המיישמים את תהליכי העבודה 

הלכה למעשה בכל היחידות במחוזות. 

איכות פעילות קציני השירות במהלך השנה:  
בקרות - סה"כ 99   •

ביקורים - סה"כ 197   •
כינוסים/פורומים - סה"כ 269   •

פרויקטים /מודלים - סה"כ 184 )מש"לומט, משמר   •
שכונה למיגון ישובים, התקנת מידעונים בכלל המחוזות, 
הקמת יח' יל"ש, קירוב לבבות בין משטרת-ישראל 

לאוכלוסיה האזרחית, הקמת פינות מורשת. 
הדרכות /הכשרות - סה"כ 272   •
תרגילי לקוח סמוי - סה"כ 412   •

יחידת תלונות הציבור
2009 טופלו 2,030 תלונות  - בשנת  תלונות ציבור   •
לעומת 1,908 תלונות בשנת 2008 - עלייה של 6%. 
פניות ציבור - בשנת 2009 טופלו 2,073 פניות לעומת   •

2,078 בשנת 2008. 
שאילתות של חברי-כנסת - בשנת 2009 טופלו 99   •

שאילתות לעומת 109 שאילתות בשנת 2008. 
הצעות לסדר היום של הכנסת - בשנת 2009 טופלו   •

124 הצעות לעומת 128 בשנת 2008. 
חוק חופש המידע - בשנת 2009 טופלו 181 בקשות   •
של  ירידה   .2008 בשנת  בקשות   2010 לעומת 

 .14%
גישור - בשנת 2009 בוצעו 73 גישורים לעומת 29   •

בשנת 2008, מתוכם 46 גושרו בהצלחה. 

מחשוב תלונות ופניות ציבור
החל מינואר 2009 פועלת "מערכת ית"ץ הממוחשבת". 
כל תלונות הציבור מוזנות למערכת, וכל הניהול והמעקב 
מתבצע באופן ממוחשב. מספטמבר 2009 הועלה מודל 
נוסף למערכת "פניות ציבור", והחל מהרבעון האחרון 
של השנה כל פניות הציבור מנוהלות גם הן באמצעות 
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המערכת הממוחשבת. התהליך הביא לשיפור העבודה 
בכל המערך ולייעולה. 

פקודת מטא"ר "הטיפול בתלונות הציבור"
במהלך 2009 הסתיימה העבודה על פקודה מעודכנת 

ל"טיפול בתלונות ציבור", שפורסמה בינואר 2010. 

יחידת מידע ואינטרנט
מידע

לאורך כל שנת העבודה האתר עבר שדרוג בכל הנוגע 
למידע שהתווסף והוצע לציבור. באתר מידע רב מאוד 
על המשטרה )מבנה, תפקידים, תחומי עיסוק, פקודות 

והוראות המשטרה, היסטוריה, אירועים(.

שירותים
הפכו  הטפסים  רוב  האתר.  שודרג  זה  בנושא  גם 

למקוונים, לאזרח ניתנת אפשרות למלא את הטופס 
ישירות ליחידת תלונות הציבור  באתר, ולשלוח אותו 
)פניות הציבור, תלונות הציבור, מסירת מידע מודיעיני 
(. כמו כן, ניתנים להורדה טפסים כגון בקשה לקיום 
אסיפה, בקשה לתעודת יושר, בקשה לרישום פלילי, 
דיווח על תאונות-דרכים, הודעה על אבידה/מציאה, 
בקשה להעסקת שוטר בשכר, הצטרפות למשא"ז, 

פרטי נעדר, גיוס למשטרה.

שירותים מקוונים
שירותים שניתן לבצע ישירות באתר )ללא צורך בפנייה 
למשטרה(, כגון תשלום דו"חות, בדיקה האם רכב הוא 
גנוב, איתור מקום תחנה/מש"ק לפי רחובות/ישוב, קבלת 
מכרזים, העברת חשבונית ספקים, מערכת נפגעי עבירה 

)קבלת המידע עפ"י קוד סודי אישי(.
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חזון המערך הטכנולוגי הוא פיתוח מערך טכנולוגי יוזם 
ומחדש, הנשען על חזית הידע והטכנולוגיה, ומעצים את 
יכולות המשטרה, על מנת שתוכל לבצע את משימותיה 

ביעילות ובאפקטיביות.
2009 התמקדה במתן  פעילות מנ"ט בשנת העבודה 
פתרונות טכנולוגיים בשילוב אמצעים ומידע, עפ"י תכנית 
העבודה הרב-שנתית, על מנת לפתח מערכות טכנולוגיות, 
אשר משפרות את התמודדותה של משטרת-ישראל 
עם אתגרי הלחימה בפשיעה, הפעלת כוחות מבצעיים, 

אכיפת תנועה וניהול משאבי הארגון.
מנ"ט מפתח עשרות מערכות תשתית, יישומים ואמצעים, 
המשרתים אלפי משתמשים במשטרת-ישראל ובגופים 

הפועלים בשיתוף פעולה עמה ומתחזק אותם.

אבטחת המידע
ישום מערכת להצפנת קבצים עבור שרתי קבצים   •
סודיים עבור מספר יחידות כפיילוט, שלאחריו תבוצע 

פריסה רחבה.
החלפת אימות המשתמשים בעזרת כרטיס )"תעודת   •

מנוי חכמה"(
הקמת שדירה נפרדת ומאובטחת למערכות   •

סודיות.
שילוב מערכות טלי עם פתרון טלי סלולרי.  •

ישום מערכת להגנה על שרתי WEB ובסיסי נתונים   •
מסוג חומת אש אפליקטיבית.

יישום מערכת הצפנה לדיסקים קשיחים.  •
ביצוע מערכת חדשה עבור נציגי משטרת-ישראל   •

בחו"ל.

מינהל טכנולוגיות � מנ"ט

תכנון מערכת SIEM/SOC חדשה ובדיקתה.  •
החלפה/ שדרוג של ציוד מחשוב של מערכות הגנה   •

בחווה.
ביצוע כ-50 בקרות ביחידות משטרת-ישראל.  •

ביצוע כ-135 בדיקות מהימנות לעובדים.  •
הקמת מערכת להגנה על מערכות הקצה.  •

. XML FW והטמעת Near Online קישור  •

שדרוג וייצוב תשתיות

תשתיות מבוזרות
מערכת הקוקפיט - מעבר מקוקפיט לסיטריקס   •

.Terminal Services כפלטפורמה העיקרית לשירותי
.ERP הקמת מספר סביבות עבור פרויקט  •

 ,DCM הטמעת מערכת חכמה לניטור אקטיבי  •
שמאפשר קבלת סטטוס תקינות מערכות תשתית 

.OnLine

הטמעת מודול הפצה מרחוק לשיפור משמעותי   •
של הפצת מערכת הפעלה ורכיבי תוכנה

וירטואליזציה לשיפור יתירות, שרידות וזמינות של   •
.HeyprV-ו VmWare שרתים ע"י

ושילוב   MQ-של תעבורה ב Audit פיתוח מערכת   •
אותה במערכת שו"ב.

שיפורים משמעותיים באבני חושן.  •
מעבר 95% של בסיסי נתונים ל-2005.  •

התמודדות עם שילוש היקפי המידע במערכות   •
האחסון.

יישום פתרון חדש מושכל למערכת הגיבוי.  •
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החלפת שדירת ה-Application Center במנגנון מבוסס   •
.F5 חומרה

מול  גדולים  הובלת חתימה על הסכמי תמיכה   •
.CA, Microsoft :ספקים עיקריים

הכפלת תעבורת פעילות הפקסים.  •
שדרוג תשתיות חשמל, מיזוג ובינוי באולם יהודאי.  •

שדרוג הסביבה הטכנולוגית של הדואר האלקטרוני,   •
על מנת לתמוך בגידול בנפח המידע.

הכפלת נפח תעבורה במערכת פקסים חדשה.  •

)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 אחזור   •
נתונים )רכב גנוב, הכרזות ועוד( מסביבה פתוחה.

.VM שדרוג מערכת הפעלה  •
 ZOS לסביבת VSE הסבת אבטחת המידע מסביבת  •

.RACF

.VSE שדרוג מערכת הפעלה  •

תקשוב
תכנון והתחלת שלב א' באינטרנט ארגוני.  •
פריסת כ-9,300 נקודות תקשורת חדשות.  •

 Voice, Data WAN להעברת  שדרוג שכבת הניתוב   •
ווידאו.

הטמעת תווך סלולארי לרשת "טלי".  •
ביטול כלל המסופים הישנים.  •

שדרוג מסיבי של כלל מחשבי מוקדים.  •
פריסת שרתי הפצה במספר רב של תחנות, וקישורם   •

למערכת שו"ב המרכזית.
תכנון וביצוע חדרי מולטימדיה.  •

הקמת חדר מחשב על כל מרכיביו עבור פרויקט   •
DRP בראשל"צ.

פרויקטים מיוחדים
כלים שלובים - המשך תמיכה המערכת הקיימת   •

כיום ותחזוקתה.
הקמת מערכת חדשה "סיג ושיח" )שדרוג יכולות   •

משמעותי למערך הסיגנט(.
. Afis מכרז בינלאומי - טביעות אצבעות  •

המערכת  להחלפת  בינלאומי  מכרז  פרסום   •
המרכזית להשוות טביעות אצבעות. המכרז 
בין לאומיות. שלוש  ע"י ארבע חברות  נרכש 

מהן הגישו מענה.

בקרת כניסה לישראל
מעברים פנימיים - פרויקט "רעות"

ולביקורת מעבר  לרישום  "רעות" משמשת  מערכת 
במעברים הפנימיים בין שטחי הרשות הפלסטינית לישראל. 
תוצאות הפיילוט המבצעי במעבר גלבוע מצביעות על 
תרומה משמעותית לבקרת מעבר העוברים. קיימת 

שביעות רצון מצד המשתמשים.

מערכות קשר
מערכת "רב גל"

המערכת הוותיקה המשיכה גם במהלך שנת 2009   •
לתמוך בפעילות המבצעית של משטרת-ישראל.

הותקנה מערכת קנופי בנצרת, ושודרגה המערכת   •
בירושלים ע"י התקנה נקודה נוספת.

. B.D.A הותקנו שלושה מגברי  •
נרכשו שלושה ממסרים ניידים במזוודות.  •

.S.S.R.N הותקנו מערכות  •
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מערכת קשר עתידי ניצן
המשך בניית המתגים החדשים בתחנת ראשל"צ   •

ובמתקן יהודאי.
הושלם תהליך המכרז לבחירת הספק עבור יחידות   •

הקצה.
החלו ההדרכות הטכניות על המערכת.  •

החלה בניית הממט"ל.  •
נערכו בדיקות קבלה למערכת בארה"ב.  •

גובשה תפיסת השירות ותחזוקת המערכת ויחידות   •
הקצה בדרגים השונים.

בחינת המערכת בארה"ב.  •

קשר קווי
שדרוג רוחב הפס של קווי רשת "יובל".  •

. I.P שדרוג המרכזיות לתומכות  •

באתרים  מרכזיות  החלפת   •
קיימים או הרחבתן.

חידוש ועיבוי תשתיות טלפוניה   •
באתרים בעייתים.

הוספת קווי PRI ליציאה ליעדי   •
סלולאר דרך רשת "יובל".

הוספת קווי גיבוי SDH למוקדי   •
100 בכל המשל"טים.

עיבוי קווים לגיבוי רשת "יובל"   •
לתמיכה במערכות מבצעיות כגון 

.S.S.R.N-חוזי דיגיטלי, ו ,V.C

מדור הנדסה
)מאפשרת קבלת  מערכת חוזי 
החלטות בזמן אמת, ומהווה מכפיל 
כוח בכל היערכות מבצעית בכל 

הרמות(.
תכנון וליווי מערך החוזי בביקור האפיפיור.  •

הוספת שלוש מערכות קליטה ניידות למג"ב.  •
הוספת ארבע מערכות קליטה נייחות.  •

הוספת תוכנה, המאפשרת שליטה על כלל הערכות   •
הנייחות ממרכז המערכת.

תכנית  עפ"י  המבצעים  בכל  חוזי  בנושא  סיוע   •
האג"מ.

שדרוג פרויקט העברת תמונה בתווך סלולארי.  •

ערכת חוזי ניידת
פרויקטים בתחום המוכנות לחירום

הוקצה חפ"ק למחוז תל-אביב.  •
בוצע אפיון לחפ"ק מחוז דרום.  •

נופקו למחוז תל-אביב ערכות טלי ניידות, המאפשרות   •
פריסת מערכות מחשוב.

מ"רב גל" ועד לניצן )"מראות המשטרה" 233(
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נבנתה מערכת הגברה לחירום.  •
הותקנו תשתיות ומערכות תקשוביות במנמ"ל.  •

V.C של אג"מ משטרת-ישראל  הותקנה מערכת   •
בפיקוד העורף.

פריסת חפ"ק מחוזי
ערכת טלי ניידת

ציוד קשר
פתיחת מרכז התקנות ארצי לציוד תקשוב.  •

ניפוק ציוד כרזרבה מבצעית לכלל המחוזות   •
השתלבות מרכז השירות הטכנולוגי בפרויקטים   •

מחלקתיים.
בניית מחסני עזר לרכזים במחוזות לשיפור השירות.  •

מרכז התקנות ארצי
תרגילים מבצעיים

השתתפות בתרגיל "תגובת שרשרת" במחוז צפון.  •
השתתפות בתרגיל "נתיב בוער" במחוז תל-אביב.  •

השתתפות בתרגיל צה"ל יחד עם משטרת-ישראל   •
- " טוהר לב".

השתתפות בתרגיל "משב צפוני" שנערך למחוז צפון   •
בצאלים.

מב"ט - בחינת מוכנות בשגרה ובחירום.  •
השתתפות במש"מים בנושאים מבצעיים, שנערכו   •

במהלך השנה.

יישומים
אופיינה בעשייה רבה בשיפור   2009 שנת העבודה 
טוב  ובמענה  משמעותי במערכות המידע השונות, 
ליחידות המשטרה השונות בלחימה בפשיעה.  יותר 

רוב המערכות המרכזיות הנמצאות בליבת העשייה 
של משטרת-ישראל שודרגו ושופרו, הן בצד היישומי 
והן בצד התשתיתי, פותחו תהליכי מחשוב חדשים 
במערכות השונות, שופרה יכולת אינטגרציית המידע 
בין המערכות, ורוכז מאמץ בהצגת הנתונים המתאימים 

ושילובם בתהליכים העסקיים של המגזרים השונים. 

פרויקטים בתחום החקירות והמודיעין
ותיקי החקירה  יחידות החקירות  פל"א - מחשוב   •
מכל הסוגים. המערכת תומכת בתהליך החקירה, 
בניהול החקירה, במתן כלים לפיקוח ולבקרה. בשנת 
נוספו טפסים מפורמטים, פותחו איתורים   2009
נוספים לתיקים ולמסמכים, נוספה הצגה על גבי 
תשתית גאוגרפית GIS ותשתית לסביבה מאובטחת, 

המאפשרת לטפל במסמכים ברמת סווג גבוהה.
סט"ף - הצגת מידע פלילי סטטיסטי בחתכים שונים,   •
יכולת  יכולת תחקורית של הנתונים. שילוב  תוך 
תצוגתיות מתקדמות כגון הצגת מידע על גבי מפות 

, הצגת גרפים שונים וכד'.
פת"ן - מערכת פתן )ניתוח תנועות פיננסיות( נועדה   •
לספק כלים לניתוח תנועות בנקים רכוש ובעלויות.
המערכת היא אנליטית וממפה קשרים כלכליים. 

מנ"ע - מערכת למימוש חוק זכויות נפגעי עבירה.   •
על  עבירה,  נפגע  הגדרת  מאפשרת  המערכת 
מנת לאפשר לו לקבל מידע לגבי סטטוס הפוגע 
ושלבי השיפוט בתיק. המערכת מקבלת קבצים 
ומשב"ס,  ממערכות משטרתיות, מהפרקליטות 
מבצעת אינטגרציה של המידע, ומעבירה קבצים 
IVR )מענה  להצגה באינטרנט ולקריאה במערכת 
)ניהול קשרי   CRM קולי(. בנוסף, פותחה מערכת 
משתמש( לשימוש המוקד האנושי, שמשרת את 

נפגעי העבירה. 
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מפ"ל )מרשם פלילי חדש( - המערכת תספק תמיכה   •
מלאה בתהליכי קליטה מידע פלילי )תוצאות משפט, 
לגורמים  ושירותי הפצת המידע  נשיא(  החלטות 
מורשים, בהתאם לדרישות חוק המרשם הפלילי 

ותקנת השבים.
תביעות - מערכת חדשה לניהול התביעות, המאפשרת   •
ניהול מידע שלם, קשר עם בתי-משפט ועם הפרקליטות, 
וניהול הידע המשפטי. הסתיים אפיון המערכת והתחיל 

שלב העיצוב.
הכרזות - טיפול בהוראה לנקיטת הליכים כלפי אדם   •
מסוים. שילוב במערכות פל"א ו"מלאכת מחשבת". 
פריסה במחוז ש"י, במחוז צפון, במחוז מרכז ובמחוז 

ירושלים.
טכנאי זיהוי פלילי/ חוקר זירה - ניהול עבודת טכנאי   •

הזיהוי בזירת עבירה. הסתיים שלב האפיון.
מאגרים  מתוך  מידע  לתחקור  מודלים   - מצפן   •
משטרתיים ובמאגרים חיצוניים. הוקם ממשק עם 
מערכות אלבום ופתן )הלבנת הון(. בניית מודלים 

חדשים.
כריית מידע - כריית נתונים היא תהליך עסקי מתמשך   •
של יישום טכניקות סטטיסטיות ואינטליגנציה 
מלאכותית במאגרי נתונים גדולים, המבוססים על 
מחסני נתונים, במטרה לגלות מגמות נסתרות. 
בשנת 2009 הסתיימו פרויקטים מוצלחים ביותר 
בנושא התפרצויות לדירה, אפיון בלדרים ואפיון שוד 

בנסיבות מחמירות.
זיהוי פנים בתהליכי  - שילוב מערכות  זיהוי פנים   •

העבודה. הסתיימה כתיבת מכרז.
- דמ"ץ  ניהול בדיקות ביטחוניות חוזרות   - בב"ח   •

הוגש ואושר.
ועיבוד נתוני תקשורת  - קליטה  מחקרי תקשורת   •
מחברות תקשורת, לשם סיוע בפעילות חקירה, 

לניהול צווים לגילוי נתוני תקשורת, לקליטה ולעיבוד 
נתוני אנטנות ובעלויות. נכתב דמ"ץ מפורט בהתאם 
לחוק נתוני תקשורת, החל אפיון שירותים וגזירות, 
פותח יישום מצומצם למתן מענה מיידי. בשלב אפיון 

וקליטת נתונים מחברות התקשורת.
מלאכת מחשבת - מערכת המודיעין של משטרת-ישראל,   •
)תכנון, איסוף, עיבוד  התומכת בכל תהליכי המודיעין 
והערכה (, תחקור ומיצוי המידע, המבוסס על אינטגרציה 

בין מאגרי מידע רבים במשטרה ומחוצה לה.

פרויקטים בתחומי אג"מ ותנועה
"רימון" - כליאה - הקמת תשתית מידע עבור משטרת-  •
ישראל ושב"ס. 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( - שיפור תהליכי הטיפול 
בפניית נהג: מפתוח, שיבוץ פנייה למטפל, מיון וניתוב 
פניות, מכתבים אוטומטיים בהתאם לסטטוס הדו"ח. 
בוצעה הסבה לשילוב מערכת הד"ס במערכת 
דו"חות חדשים להדפסה  עוצבו  ניידות.  מחשוב 

בניידת, נקבעו יחידות את"ן לביצוע פיילוט.
פל"א תנועה )מערכת לניהול חקירת תאונת-הדרכים(   •

- הסתיימה הפעלה מבצעית במחוז מרכז.
 – גיאוגרפית(  )הצגת מידע בתצורה  נוף  תמונת   •
הסתיים פיתוח שלב א'. נוספו שכבות מידע, ושולבו 

טכנולוגיות GIS חדשות.
)מחשוב משרדי הסיור, התנועה  שירת הסירנה   •
והאק"מ( – המטרה - לספק מענה תפעולי, מבצעי, 
תחקורי וניהולי למשתמשים השונים בדרג האופרטיבי 
ובדרג הניהולי בתחנות ובאגפי המטה. יצירת ממשק 
עם עשרות מערכות משטרתיות שונות תוך בניית 

תמונת מצב אחודה וידידותית למשתמש.
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איכון ישויות )התקנת ציוד איכון בניידות ובכלי-רכב   •
אחרים לצורך קבלת אינדיקציות למערכות גיאוגרפיות 
ואחרות( - הסתיים המכרז המשטרתי, ונקבע ספק 
לוויינית,  לאספקת שלוש הטכנולוגיות הדרושות: 

קרקעית, סלולרית.
מחשוב ניידות - קליטת גירסה חדשה של מחשב   •

MW810 ושדרוג מחשבי ניידות לדגם החדש.

מערכת מוקדי 100 - פיתוח מנגנון זיהוי מטרידים   •
עפ"י קריטריונים משתנים, אשר מאפשר העברת 
שיחות מזוהות של מטרידים לעמדות מידע במשל"ט, 
וסינונימים  כתובות  מנגנון לשיפור מאגר  פיתוח 
בהתאמה למקורות מידע חיצוניים, פיתוח יכולות 
שליפה וניתוח אירועים , מגמות והשוואות תקופתית, 
בעזרת מחולל פנורמה, עם אפשרויות רבות לקידוח 

נתונים, עד רמת כתובת אירוע.
אחסון כלי רכב - ניהול תהליכי ההשבתה של כלי-   •
רכב, המעורבים בעבירות תעבורה ושחרורם - בניית 
יכולות "הורדת" רכב וניהול סטטוסים, בניית מערכת 

דו"חות.
פרויקט א-3 - אכיפה אלקטרונית אוטומטית. מערכת   •
במצלמות  המצולמים  תנועה,  באירועי  לטיפול 
דיגיטליות, ופענוחם לדוחות תנועה. הסתיים המכרז 

והתחיל תהליך פיתוח המערכת. 
עוברים והכללות - תמונת ראי למערכת מחשוב   •

ביקורת הגבולות- נכתב דמ"ץ.

פרויקטים בתחומים מנהליים
ERP - ניהול ותכנון כולל של משאבי הארגון באופן   •
אינטגרטיבי חוצה ארגון. העלייה לאוויר כללה סיום 
ישום ופיתוח של תכולת הפרויקט, הדרכת 1,700 
משתמשים, פריסת ציוד והפצת תשתיות תוכנה. 
בנוסף, פריסה בו זמנית של כ- 2,000 משתמשים 

באג"ת, בחשבות, באת"ל, במג"ב ובמערך הפרוס 
במחוזות.

יישומי אמ"ש - שיפורים במערכת מתכ"א )אזרוח,   •
דיוני תנועות, מסלולי שירות, מסלול מצוינות, רישיונות 
נהיגה(, שיפור מעררכת הכשרות )אימונים יחידתיים 
פיתוח סימולטור  סיום  מרוכזים, תכנון קורסים(, 
פרישה, פיתוח מודולים לניהול תיקי משמעת, ית"ץ, 

מח"ש.
ניהול  ותהליכי  לניהול לשכות  - מערכת  מאור   •
יחידתיים )מחליפה את מערכת "קידמה"( - סיום 
גרסה חדשה, סיום פריסה בכ-100 לשכות. סיום 

סריקת החומר השוטף לארכיב הפלילי.
פעמון )ערכת לבקרת נוכחות( - פריסה בכל יחידות   •

משטרת-ישראל.
מלר"ת - תכנון שנתי של נבדקים במרכזי מלר"ת בפריסה   •
ארצית, פריסת תוכנות רפואיות במרכזים, קבלת 

תוצאות בדיקות דם מקופ"ח מכבי בממשק.
- המערכת שפותחה תומכת  זרימת מידע בארגון   •
בניהול הודעה ארגונית ע"י גורמים מורשים, והפצתה 
בארגון בהתאם לאופיה, לסיווגה ולנחיצותה לגורמים 
השונים ע"י אמצעים רבים ומגוונים, כגון דוא"ל חיצוני, 

SMS, מיידעונים, שערי ידע ודואר אלקטרוני פנימי.

ניהול ידע - גישה ניהולית, העוסקת בידע המעשי   •
של הארגון, שבו מחזיקים העובדים. בשנת 2009 
הושם דגש בפיתוח אתרי ידע לקהילות הידע השונות 
במשטרה, כדוגמת אג"ת, ארכיון חבלה, יב"ק, את"ל, 

ית"ץ, פניות ציבור, יועמ"ש וימ"ר לכיש.
BI )סביבת הבינה העסקית של משטרת-ישראל(   •
- מאפשרת לבעלי התפקידים השונים בארגון 
לצפות, במידע ממחסן הנתונים הארגוני, לתחקרו 
ולמצותו. סביבת העבודה בנויה למפקדים ולאנשי 
ניתוח מגמות,  ומאפשרת  וסטטיסטיקה,  מחקר 
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הצפת חריגים, ביצוע סיכומים, ביצוע אינטגראציה 
וקורלאציה על המידע הקיים. בשנת 2009 הושם 
דגש על הקמת מחסן נתונים מבצעי, הכולל את 

נתוני אדם, פל"א, מוקדים, תאונות-דרכים ועוד.
אתר האינטרנט )אתר אינפורמטיבי לציבור, המספק   •
מידע לגבי פעילות המשטרה( - החלפת האתר, 
יכולות הזנת תוכן, הנגשת האתר לבעלי  שדרוג 

מוגבלויות, תרגום לשפות נוספות.
מערכת תמס"ח – בניית מערכת לניהול תעודת מסע   •
ממוחשבת, המנהלת רישום נתוני הנסיעה ומעבירה 
אותם למאגר של משטרת-ישראל, שיהווה תחליף 

לתעודות המסע הידניות.
בקרת מתכלכלים – בניית מערכת כוללת לפיקוח   •
סוגי האוכלוסיות  ולבקרה על צריכת המזון לכל 
במשטרת-ישראל, ומתן אפשרות התחשבנות מול גופים 
חיצוניים לגבי כמויות צריכה ותשלום, וכן התחשבנות 

מול הקבלן על תשלום לפי צריכה בפועל.

אמצעים טכנולוגים
מערכת חשמלית גלגלית לסיור

ומחלקת  אג"מ  בשיתוף  נבחנו   2009 במהלך שנת 
והונחה התשתית  התחבורה באת"ל מערכות שונות, 

לביצוע בחינה מבצעית מקיפה במחוזות השונים.

סימולאטורים 
במהלך שנת 2009 הובל בשיתוף אמ"ש, תהליך ארגוני 
רחב בנושא סימולאטורים לאימונים. התהליך שהתבצע 
סוגי סימולאטורים,  כולל אפיון של שלושה  עד כה 
המהווים מענה לצרכים מרכזיים בתחום ההדרכה 

והאימון המבצעי.
מאמן נייד לתחום הירי וקבלת החלטות - המערכות   •
למחוז  ירושלים,  למחוז  צפון,  למחוז  שסופקו 

דרום ולמג"ב הוכיחו תרומה מבצעית רבה מאוד. 
הנושאים שנבחנו הוכיחו הם שיפור מהותי באופן 
קבלת החלטות, שיפור יכולות בזמני תגובה ובזיהוי 

מטרות. 
מאמן נהיגה - הופצה בקשה בינלאומית ל-54 חברות   •
לצורך קבלת מידע בנושא סימולאטורים לנהיגה, 
התקבל מידע רב מחברות ואקדמיות החוקרות את 
הנושא. ניסיונן של יחידות משטרה בעולם הוכיח, כי 
יש ירידה של כ-20% בתאונות-דרכים, וכי כתוצאה 
מכך ירדו בהתאם ההוצאות הישירות וההוצאות 
העקיפות וכן נזקי הגוף. גובשה תכנית עבודה לקליטת 

המערכות.
מאמן מפקדים - ניתוח הפערים שהתבצע בשיתוף   •
אמ"ש בתחום האימונים מצביע על פער מהותי בהקניית 
כלים לקבלת החלטות למפקדים במשטרת-ישראל 
במהלך אירוע, בדגש על אירוע חריג עם הפעלת 
מגוון רחב של כוחות. בצה"ל/פקע"ר זוהה הפער, 
והנושא קיבל ביטוי בפיתוח מערך סימולאטורים 
לאימון מפקדים. המטרה היא להצטרף לפרויקט 

ולהוסיף לו מאפייני פעילות משטרתית.

קסדה אלחוטית לרוכב אופנוע 
במהלך שנת 2009 הסתיים פיתוח מערכת אלחוטית 

.Bluetooth לרוכב אופנוע, המבוססת תקשורת
התהליך כלל פיתוח של מערכת לאח"מ ושל מערכת 
לאת"ן/יס"מ. עד כה סופקו 20 מערכות ראשונות ליס"מ 
ו-13 מערכות לאח"מ, וכן נערכו הכנות לקראת הצטיידות 

מלאה של אגף התנועה.

אפודה זוהרת
פיתוח אפודה זוהרת חדשה )עפ"י תקן אמריקאי(   •
מותאמת לשוטרי משטרת-ישראל ובעלת תכונות 

משופרות:
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שיפור משמעותי של הנראות בתנאי תאורה   •
ירודים.

התאמה ארגונומית לגוף המשתמש.  •
אפודה המיוצרת מבד המיועד לפליטת חום   •

הגוף בימים חמים.
להיאחז  אלים  ניסיון  בעת  אפודה המתפרקת   •

בה.
העברה מסודרת של הפרויקט לאת"ל למימוש   •

הצטיידות.

שיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל-אביב
שיתוף פעולה ממוסד עם אוניברסיטת תל-אביב והנחיית 
סטודנט בפקולטה להנדסת מכונות, לשם ביצוע עבודת 
גמר לקראת קבלת תואר "מהנדס". בוצע פרויקט גמר, 
המבוסס על רעיון של מפא"ט - תכנון מערכת לעצירת 

כלי-רכב בתנועה.

נפ"ק )נשק פחות מקטלני(
"בואש" - חומר מסריח לפיזור הפרות סדר 
סיום פיתוח ה"בואש", לרבות הוכחה מבצעית ליעילות 
והנחת התשתית להצטיידות מבצעית של  החומר, 

משטרת-ישראל. 

TASER
נפ"ק חשמלי לניטרול חשוד מטווח קצר  •

)עד 5 מ'(.
סיום סבב האישורים של תקן הניסוי המבצעי )קרפ"ר,   •

יועמ"ש ואג"מ(
תחילת ניסוי הפיילוט המבצעי ) בשלב ראשון הפיילוט   •

הוגבל ל-10 כלים בלבד(
ליווי הרכש של 25 כלים וציוד נלווה נוסף להרחבת   •

הניסוי המבצעי 

אמצעים טכנולוגים בתחום הלחימה 
בפשיעה

פרויקט זיהוי חשודים מתמונות וידיאו ע"פ פרמטרים 
פיזיים - פיתוח כלי/אמצעי לזיהוי חשודים עפ"י פרמטרים 
של מידות גוף מתוך צילומי וידיאו מזירת האירוע, כאשר 
ו/או חסרים,  ברורים  ואינם  פני החשודים מוסתרים 
קישור בין ממצאי התמונות לחשוד הקיים ו/או איתור 
קבוצת חשודים פוטנציאליים מצומצמת מתוך המאגר 

המשטרתי )"אלבום"(.
בניית מתודולוגיה לביצוע מדידות.  •

ניתוח מקרה אמיתי )שוד סניף בנק(.  •
לייזר ממותג - מערכת תצפית לילה המבוססת על   •

הארת לייזר ממותגת. 
ותכולת עבודה לפיתוח מצלמה  כתיבת אפיון   •

לשלב א'.
התקשרות עם חברת אלביט, ופיתוח המצלמה   •

לשלב א'. 
ירי במרחב עירוני  / איכון מקורות  עיר ללא אלימות 
 .RFI - בחינת המערכות הקיימות בעולם ע"י פרסום 
ומתן המלצה לפעילות  סיכום המענים שהתקבלו, 

המשך בפרויקט.
הר הבית - תחזוקת פרויקט הר הבית ומב"ט 2000   •
ברמת זמינות רכיבים של מעל 99%. בנוסף, בוצע 

שדרוג למערכת השליטה ובקרה )שו"ב(. 
מצלמה לבלש )מגה פיקסל( - אפיון ערכה, הכוללת   •
מצלמה ברזולוציה גבוהה, המשדרת בתווך אלחוטי 
דיגיטאלי את אות הווידיאו לרחוק. בוצע מכרז ונקבע 

זוכה. 
מערכת לעצירת רכב - מחסומי הדרכים שבשירות   •
דוקרנים,  על  מבוססים  וצה"ל  משטרת-ישראל 
החודרים לצמיגי הרכב, וגורמים לזליגה איטית של 
האוויר מהצמיג. למחסומים אין יכולת לעצור רכב 
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ובתזמון המבצעי הנדרש. פותח קונספט  במקום 
שהוכח בניסוי היתכנות, שיכול לעצור רכב, תוך כדי 

נסיעתו, באופן מוחלט. 

סקרי ספרות

שימוש בפרמטרים פיזיים של אדם
לצורכי זיהוי

רוב השיטות  עבודת מחקר, שמטרתה לסקור את 
הביומטריות הקיימות כיום, ולהציג את השיטה הייחודית, 
)בשלבו  תומך חקירה  ככלי  זה  בפרויקט  המוצעת 
הראשון(. עם סיום פיתוחה היא תסייע בצמצום מספר 
החשודים, בזיהוי הסתברותי, בזיהוי מלא בשילוב חומר 
החקירה. בנוסף, מראה הסקירה, כי שימוש בסימנים 
אנטרופומטריים בתהליך הזיהוי, כפי שמוצע, היא ייחודיות, 
ביומטריות אחרות,  גם עם שיטות  ויכולה להשתלב 

ולתרום את חלקה בביצוע זיהויו של אדם. 

 TSWG שת"פ עם
לצורך שיפור שיתוף פעולה זה, הוכן מסמך מקצועי 
לשימוש ככלי עזר למנהל טכנולוגי, ובו תיאור מפורט 
גופי הביטחון  )ע"י כלל  של כל הפרויקטים שבוצעו 
בארץ( ואלו הנמצאים בשלבי ביצוע או שנכשלו במהלך 

חמש השנים האחרונות.

נפ"ק )נשק פחות מקטלני(
ושל מתודולוגיות  גישות  ייחודית של  סקירה מדעית 
המקובלות בעולם המערבי לפיתוח של נפ"ק. הסקירה 
כוללת טכנולוגיות נפ"ק, המתפתחות על ציר הזמן, תובנות 
והמלצות. העבודה גם סוקרת אמצעי נפ"ק והסטאטוס 
הטכנולוגי שלהם )מוצר מדף, סיום פיתוח, בפיתוח וכו'(. 

תהליך אסטרטגי לבחינת המערך 
הטכנולוגי

בחינת המצב הקיים במערך הטכנולוגי.  •
אפיון מכלול הנושאים הראויים לשינוי.  •

ניסוח חזון המערך הטכנולוגי.  •
קביעת נושאי מיקוד.  •

הקמת צוותי עבודה רב תחומיים:  •
תפיסת הניהול - תהליכי הליבה, מיפוי ארגוני,   •

חלופות למבנה ארגוני.
קביעת הסמכות הטכנולוגית העליונה במשטרה   •

וסמכויותיה.
במערך  המשאב  פיתוח   - האנושי  המשאב   •

הטכנולוגי )שוטרים/אזרחים( וטיפוחו.
תפיסת השירות – מיפוי לקוחות והגדרת השירות   •

ומשאביו.
- הגדרת  ומיתוגה  גיבוש הזהות הטכנולוגית   •

המותג, ערכיו ודרכי הפצתו.
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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, 
במסגרת  נערכת  זאת  פעילות  לשוטרים.  הניתנות 
דיוני מטות, צוותי עבודה, עיון במקרים שוטפים, ליווי 
פרויקטים משטרתיים, תגובות לעתירות לבג"ץ ולבתי-

עבודת  ליווי  אזרחים,  לפניות  תגובות  מנהליים,  דין 
ציבוריים אחרים  או  גורמים ממשלתיים  או  הכנסת 
בהתייחסותם למשטרה. מערך הייעוץ המשפטי מלווה 
התקשרויות משטרתיות בשלב המכרז, ואחראי לניסוח 
והסכמים, אשר המשטרה צד להם. המערך  חוזים 
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 
ותזכירי  טיוטות חוק  בניסוח  לקראת חקיקה, עוסק 
הנוגעים למשטרה, משתתף בכתיבת פקודות  חוק 
המשטרה ונהלי המשטרה, תוך שימת דגש להיבטים 
פנים משטרתיים,  ומחווה דעתו בהליכים  החוקיים, 

לשקילת צעדים מנהליים נגד שוטרים.

מבנה ארגוני
במהלך שנת 2009 הוטמעה בייעוץ המשפטי מתכונת 
העבודה במדורים, המותאמים למבנה אגפי המטה, 

מתכונת עבודה, שבה הוחל עוד בשנת 2008. 

ייעוץ משפטי

מדור יחידות מבצעיות 
ייעוץ משפטי לאגף המבצעים,  המדור עוסק במתן 

לאגף קהילה ומשטרה ולאגף התנועה.
במהלך שנת 2009 ליווה המדור בהיבטים המשפטיים, 
את הפעילות המבצעית של המשטרה לגווניה: הפגנות, 
גיבוש  סיוע לביצוע צווים, סיוע לפינוי מקרקעין, ליווי 
הרפורמה ברישוי עסקים ובתחום האבטחה, ייעוץ שוטף 
בנושאי רישוי עסקים, רישוי נשק ונושאי אבטחה, יחסים 

עם השלטון המקומי.
הליכי חקיקה מרכזיים, שבהם היה שותף המדור במהלך 
שנת 2009: טיפול בהצעות חוק שונות, העוסקות בהסמכת 
פקחים בסמכויות שוטר, חוק הטיס, הרכבת המקומית, 
הגנת הסביבה, חוק ההתייעלות הכלכלית, רפורמה 
בנושא "רישוי עסקים", הסדרים שונים בפקודת התעבורה 

ובתקנותיה, אבטחת ראשי רשויות מקומיות.
המדור סייע בגיבוש החלטות ממשלה שונות, הנוגעות 
לפעילות המשטרה, ובכלל זה בנושא השיטור העירוני 

והיערכות לשעת חירום.
נציגי המדור טיפלו בעתירות ובהליכים משפטיים בתחומי 

רישוי נשק, רישוי עסקים, הפגנות ותהלוכות.

מדור שכר, משאבי אנוש ותכנון 
המדור עוסק במתן ייעוץ משפטי לאגף משאבי האנוש, 
וליחידות כפופות למפכ"ל ולסמפכ"ל. לאגף התכנון 

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, 
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)פיטורין, העברה מתפקיד, שחרור  ומעמד  גמלאות 
מטעמי בריאות לקויה ועוד(. המדור אף עסק השנה 

בעתירות, הנוגעות ללימודי הרבנות במשטרה.
במהלך השנה המשיך המדור ללוות את כלל השינויים 
הארגוניים, שנערכו בתחום משאבי האנוש, ובכלל זה 
המשך קידום היבטי שכר שונים, ביניהם המשך מתן 
מענקים לנגדים, שכר פקדים, תוספת העדר ביטחון 
תעסוקתי )אי קביעות(, הרחבת האוכלוסיות הזכאיות 
לדירוג משפטנים ותוספות למשפטנים; בחינת מסלולי 
שירות לקצינים; ליווי גיבושו של סיכום בין משרדי בעניין 
כללי המעבר להסדר הפנסיה הצוברת, ליווי היוזמה 
לגיבוש הסדר חדש בנושא יציאה לקצבה מרצון של 
גיבוש ההסדרים  גיל הפרישה לשוטר;  שוטרים, לפני 
להעסקתם של עובדים אזרחיים במשטרה; ליווי גיבוש 
מתכונת חדשה להעסקת שח"מים במשטרת-ישראל 
וחיילי חובה במג"ב; בחינת מתכונת העסקתם במשטרה 
של מתנדבי שירות אזרחי מקרב האוכלוסייה החרדית 
והמגזר הערבי; הסדרת היוזמה להתנדבותן של יחידות 

משטרה במסגרת הקהילה. 
הליכי חקיקה מרכזיים, שבהם היה המדור שותף במהלך 
שנת 2009 - הצעת חוק להסדרת מעמדם של עובדים 
אזרחיים במשטרה, הצעת החוק לתיקון חוק שירות 
)גמלאות( בעניין שינוי מנגנון עדכון הקצבה  המדינה 
גמלאי  הצמדת  במקום  למדד  )הצמדה  לגמלאים 
לפעיל(; תיקון חקיקה בעניין העברת ענייני המעמד 
של שוטרים )עתירות שעניינן פיטורים, קידום, העברה 
מתפקיד וכד'( מבית-המשפט הגבוה לצדק לערכאה 

שיפוטית אחרת. 
במהלך 2009 המשיך המדור לטפל בסוגיות, הנוגעות 
יחידת  ומלווה באופן פעיל את  לחוק חופש המידע, 
תלונות הציבור ואת הפרקליטויות השונות בהתמודדות 

עם עתירות בנושאים של חופש מידע. 

מדור אח"מ וטכנולוגיות
לאגף החקירות  ייעוץ משפטי  עוסק במתן  המדור 
והמודיעין ומטפל בסוגיות, הנובעות מהקדמה הטכנולוגית 

ומהשפעתה על ההליך הפלילי.
במהלך שנת 2009 ליווה המדור פעילויות מרכזיות של 
אגף החקירות והמודיעין ובכלל זה ליווי הקמת הרשות 
להגנה על עדים, הליכי הקבלה ל"יורופול", ליווי מערך 
הסיגינט, דו"ח מבקר המדינה בנושא האזנות סתר, ועדת 
ופניות בנושא  קנאי בנושא המרשם הפלילי, עתירות 
כניסה לישראל, ייעוץ בנושא הפעלת סוכנים ומקורות 

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 המשטרה, התמודדות עם 
נושא סמכויות פקחים וגופי חקירה ונושא מאגרי הזיהוי 

הביומטרי. 
הליכי חקיקה מרכזיים, שבהם עסק המדור במהלך 
שנת 2009 - קידום תיקוני חקיקה בנושא חומר מודיעין 
וחומרי חקירה, קידום תיקונים בפקודת הסמים, קידום 
תיקוני חקיקה למאבק בתופעת השכרות, החמרת 
ענישה בגין תקיפת עובד ציבור, חלופות להליך הפלילי, 

הכנת חוק החיפוש החדש.

מדור מסחר 
המדור עוסק במתן ייעוץ משפטי לגורמי אגף התכנון 
הלוגיסטי ולחשבות משטרת-ישראל. המדור מלווה את 
אגף תמיכה לוגיסטית בניסוח מכרזים, בהליכי המשא 
והמתן לקראת כריתת הסכמים, הכנת חוזים, הליכי המכרז, 

לרבות עתירות לבתי-משפט בגין מכרזים וחוזים.
במהלך השנה היה המדור שותף לתהליכי הטמעה במשטרה 
של תקנות המכרזים החדשות, וליווי ועדת הפטור בראשות 

הסמפכ"ל, שהוקמה מכוחן של תקנות אלה.
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המדור ליוה תהליכים פנים-משטרתיים בעלי משמעויות 
פרויקט המגורים לשוטרים, מכירת  כגון  מסחריות, 
חשמל עודף מגנרטורים משטרתיים לחברת החשמל 

והסדרתה של הקליניקה המשפטית.
השנה התמקד המדור בהסדרתם של היבטי קניין רוחני 
השייך למשטרה, ליווי פיתוח של אמצעים שונים על-ידי 
יחידות משטרה לקראת רישום פטנט והסכמים בנוגע 

לשימוש בתוצרי זכויות יוצרים. 
והתקשרויות מרכזיים  ליווה עשרות מכרזים  המדור 
ובכלל זה מכרז מערכת האפיס, שידרוג מערכת הקשר 
)פרוייקט "ניצן"(, מכרז יחידות קצה למערכת הקשר, 
מכרז שכבות גיאוגרפיות, נשק פחות מקטלני - 40 מ"מ, 
מכרז תחזוקת מסוקים, מכרז בינמשרדי - מרכז ההדרכה 

בית-שמש, שיפוצים למבני משטרה, כביש 6, עריכת 
הסכמים מול אוניברסיטאות לביצוע מחקרים ועוד.

הליכי חקיקה מרכזיים, שלהם היה המדור שותף במהלך 
שנת 2009 - תקנות הנגישות לבעלי מוגבלויות – הן 
נגישות בשירות והן נגישות מבנים, העדפת תוצרת הארץ 
– העלאת אחוז ההעדפה, חיוב לרכישת טקסטיל תוצרת 
הארץ, חוק משק המים )חובת התקנת "חסכמים"(, חוק 

ההתייעלות במשק האנרגיה.

חוליית נזיקין 
החוליה מרכזת את הטיפול בכלל תביעות הנזיקין, 
המוגשות לבתי-המשפט נגד משטרת-ישראל ושוטריה 

ובדרישות לפיצוי בגין נזקים אלה.

נתוני תיקי נזיקין לשנת 2009 בהשוואה לשנת 2008 

20082009

529687מספר תיקים שנפתחו במערכת הנזיקין

התפלגות התיקים לפי מספר התביעות בבית-משפט
ומספר הדרישות שהוגשו למשטרה

232 תביעות 
50 תביעות קטנות

245 דרישות לפיצוי

274 תביעות 
61 תביעות קטנות,

321 דרישות לפיצוי,

344386מספר תיקים שטופלו בלשכת הייעוץ המשפטי במטא"ר

185301מספר תיקים שטופלו על-ידי יועמ"שים מחוזיים

25,477,144 ש"ח17,693.309 ש"חתשלומים בגין פיצויים

309,141 ש"ח373,288 ש"חתשלומים בגין הוצאות

25,786,285 ש"ח18,066,598 ש"חסה"כ הוצאות ופיצויים על-פי נתוני המערכת

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



יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

במהלך שנת 2009 הלך והתעצם שיתוף פעולה עם 
פרקליטויות המחוז )אזרחי(, להגשת תביעות יזומות ע"י 
המשטרה וע"י רשויות ציבוריות אחרות כנגד מי שגרם 

לנזקים שלא כדין למשטרה.
במסגרת זו הוגשו מספר תביעות במחוז צפון בגין הריסות 
מבנים בלתי חוקיים, שהרשויות - וביניהן המשטרה, היו צריכות 
להרוס. כן הוגשו תביעות נגד מטרידים סדרתיים של מוקדי 
המשטרה. תחום נוסף של תביעות יזומות הוא תביעות נגד 
תובעים, שתבעו את המשטרה בגין פעילותה, כאשר המשטרה 
הגישה תביעות שכנגד בגין התנהלות התובעים עצמם. כמו 
כן, במהלך השנה הועברה מהפרקליטות לידי המשטרה 
סמכות ההחלטה בעניין חלוקת סכומי פיצויים בין המשטרה 
לשוטרים נתבעים, המיוצגים ע"י הפרקליטות. השינוי מקנה 
למשטרה שיקול דעת באלו מקרים יידרש שוטר, המיוצג 
ע"י הפרקליטות בתביעה אזרחית, להשתתף בסכום הפיצוי, 

המוטל בתביעה האזרחית.

עתירות לבג"ץ לבתי-דין מנהליים 
במהלך שנת 2009 טופלו על-ידי המערך 321 עתירות 

לבג"ץ ולבתי-הדין המנהליים.

אמצעי משמעת מנהליים
לשכת הייעוץ המשפטי טיפלה במהלך שנת 2009 
הצורך  את  לבחון  נדרש  תיקים, שבהם  בכ-267 
בנקיטת צעדים מנהליים כלפי שוטרים שנחקרו ו/

או הועמדו לדין ו/או הורשעו בבתי-משפט אזרחיים 
או בבתי-דין משמעתיים.

סיוע משפטי 
2009 פעל הייעוץ המשפטי בשיתוף עם  במהלך 
גיבוש  לסיום  )יפ"ה(  לפקודת המשטרה  היחידה 
כן,  כמו  הסיוע המשפטי.  בנושא  חדשה  פקודה 
מטה  בעבודות  מעורב  היה  המשפטי  הייעוץ 
לשלבי  גם  לשוטרים  הסיוע המשפטי  להרחבת 
החקירה, להקמתה של סנגוריה משטרתית בצד 
הסיוע המשפטי, ולעדכון תעריפי הסיוע המשפטי 

מול חברת "ענבל".
יחידת הייעוץ המשפטי טיפלה ב-140 בקשות לסיוע 
משפטי של שוטרים, אשר הובאו לדין במסגרת מילוי 

תפקידם. 
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בית-הדין למשמעת של משטרת-ישראל כונן ע"י 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 למשמעת 

הוא במטה הארצי בירושלים. 
בית-הדין מוסמך לדון בכל עבירות המשמעת, המנויות 
בתוספת הראשונה לחוק, שהינן עבירות הפוגעות בסדר 
הטוב ובמשמעת של הארגון. סמכותו חלה על כלל 
שוטרי משטרת-ישראל ומג"ב )לרבות שוטרי חובה, שח"מ 
ומילואים(, בעת שירותם, וככלל אף על מי שחדלו להיות 

שוטרים, תוך 180 יום ממועד שחרורם מהשירות.
נשיאת בית-הדין למשמעת ממנה את מותבי בית-הדין. 
בכל מותב ממונה שופט, שהוא קצין משטרה בכיר ועורך-

דין, המשמש כאב בית-הדין, ולצדו ממונים שני שופטים, 
קציני משטרה בכירים, מהם שופט אחד משפטן.

בתיקים, שעניינם עבירות שימוש בכוח ו/או חיפוש ומעצר 
שלא כדין, כולל מותב ביה"ד שופט, שהוא נציג ציבור. נציג 
ציבור הוא עורך-דין, המתמנה מתוך רשימת נציגי ציבור, 
הכשירים להתמנות שופטי בית-משפט שלום, שקבע 

השר לבטחון הפנים, בהסכמת שר המשפטים.

בית הדין למשמעת � ביד"ם

בחוק נקבע, כי נשיא בית-הדין למשמעת יכול להורות 
אף על קיום דיון בפני שופט אחד, המוסמך לדון בכל 

סוגי עבירות המשמעת.
תפקידו של בית-הדין למשמעת הוא להכריע את דינם 
של אנשי המשטרה, המובאים בפניו לדין בגין עבירות 
משמעת, לקבוע את אשמתם או את חפותם, ולגזור 

את דינם. 
תכלית נוספת של בית-הדין למשמעת היא לעמוד על 
ליקויים הנחשפים בפניו, ולהביאם לידיעת המפקדים. 
בית-הדין קובע, בין היתר, את נורמות ההתנהגות הראויות 
של אנשי המשטרה, ובכך תורם לפעילותה התקינה 
והנורמות האתיות  ולעיצוב התפיסות  של המשטרה, 

והמשמעתיות שלה.

במהלך שנת 2009 המשיך בית-הדין למשמעת בפעילותו 
יעיל של ההליכים המשמעתיים המתנהלים  לקיום 

בפניו.
בשנה זו הוגשו לבית-הדין 95 כתבי אישום, מתוכם - 75 
נקבעו לדיון בפני הרכב ו-20 נקבעו לדיון בפני שופט 

אחד. במהלך השנה הסתיים הטיפול ב- 121 תיקים.
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בשנת 2009 טיפלה היחידת הביקורת ב-82 ביקורות 
ובקרות, מהן 26 ביקורות/בקרות, שנערכו על-ידי גורמים 
ו-57 ביקורות, שנערכו על-ידי גורמי ביקורת  פנימיים 

חיצונים, לפי הפירוט שלהלן: 
5 ביקורות יחידתיות בשילוב אגפי מטא"ר, 5 ביקורות 
נושאיות, 10 ביקורות מיוחדות, אשר הוטלו על היחידה 
ו-2  4 בקרות תהליכיות  על-ידי המפכ"ל והסמפכ"ל, 

בקרות פתע בראשות הסמפכ"ל. 

בנוסף, עסקה יחידת הביקורת ב-29 ביקורות של מבקר 
המדינה, ב-21 ביקורות של מבקר המשרד לבטחון 
הפנים וב-6 ביקורות של מבקרים חיצוניים, רובן של 

הסנגוריה הציבורית. 

תכנית העבודה כללה ביקורות יחידתיות ובקרות פתע, 
בוצעו בשיתוף פעולה עם אגפי המטה הארצי,  אשר 
ביקורות נושאיות, ביקורות מיוחדות ובקרות תהליכיות. 

יחידת ביקורת � יב"ק

התקיימו מפגשים מקצועיים לפורום קציני בקרה אגפיים 
ולקציני היחידה, וניתן דגש להיערכות ולתדרוכים לקראת 

ביצוע ביקורות יחידתיות וביקורות פתע.

בתאריך 3.9.09 התקיים פורום מבקרים אגפיים ומחוזיים 
בראשות סמפכ"ל.

יחידת הביקורות עסקה בהדרכה ובהטמעת הביקורת 
במשטרת-ישראל באמצעות הרצאות ותרגילים לחניכי 
קורס קצינים זוטרים במלמ"ש ולקצינים בכירים במכללה 

לפיקוד ומטה.

31.12.09 קיימה היחידה   –  13.12.09 בין התאריכים 
השתלמות מקצועית לקציני הביקורת/בקרה האגפיים 
והמחוזיים. ההשתלמות נערכה על-ידי המרכז הישראלי 

לניהול ובחסות לשכת המבקרים הפנימיים.
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בשנת 2009 התמקדה פעילותה של מחלקת הבטיחות 
בשיפור בטיחות ביחידות, בהטמעת הבטיחות בקרב 
פיקוד משטרת-ישראל וכלל השוטרים, במינוי סגנים/

ובהגדרת  במיזמים חדשים  אחראים על הבטיחות, 
הסיכונים בעבודת השוטר עפ"י עיסוקו.

הגברת המודעות לבטיחות
סגל  עם  מפגשים  ערכו  ביחידות  הבטיחות  קציני 
הפיקוד הבכיר ביחידות, יזמו תהליכים לקידום נושאי 
צמצום  על-ידי  האנושי,  ההון  על  ושמירה  בטיחות 
והרצו  ותאונות-דרכים משטרתיות,  נפגעים  מספר 
בנושאי בטיחות בפני שוטרים באימון היחידות. הועברו 
סיכוני  וניהול  לבטיחות  "מבוא  בנושא  הרצאות   31
בטיחות" בבתי-הספר המשטרתיים, בקורס מתקדם 

ובקורסים מקצועיים.

פרסומים שיצאו לאור 
תשע הנחיות בטיחות חדשות.  •

שלוש הוראות בטיחות מיוחדות.  •
עלון מניעת רעש ליחידות - "100 שומע"?  •

עלון לשוטר מתגייס - סיכונים בעבודת המשטרה.  •
עלון לשוטר - סיכונים בעבודת המשטרה.  •

עלון למתנדב - סיכונים בעבודת המתנדב במשטרת-  •
ישראל.

ארבע כתבות על בטיחות בעבודה בביטאון "מראות   •
המשטרה".

בטיחות ל"קודקס" לשוטר - תרשים זרימה לטיפול   •
במפגע/סיכון.

מחלקת בטיחות 

ת.ב.ל - דפי בטיחות לתפקידי שוטר, סיור, חוקר,   •
בלש, מנהלה, משרד.

"שפעת  זהירות למחלת  והנחיות  סיכונים  ניהול   •
חזירים".

שני קבצי תקצירי נהלים/הנחיות/הוראות בטיחות.  •
בשיעורים  להפצה  לקה"דים  רענון  קבצי  שני   •

שבועיים.
שלושה קבצי תקצירי תחקירי בטיחות בולטים.  •

ורענון הנחיות מצולמות  נתונים   - כדור  פליטות   •
לפריקת נשק.

תחרות בטיחות ארצית
נערכת תחרות  זו השנה השלישית ברציפות, שבה 
בטיחות ארצית, הפעם במתכונת שונה יחידתית, שבה 
משתתפות היחידות במחוזות. הסתיימה התחרות במחוז 
דרום, ולתחנה מצטיינת בתחום הבטיחות נבחרה תחנת 

קריית מלאכי.

כובע חבטות
מחלקת בטיחות ביצעה בדיקה יסודית לאיתור כובע 
חבטות, שיתן מענה בטיחותי מירבי לשוטר המבצעי, 
ופגיעות ראש. העבודה  ניתוח נתוני פציעות  בעקבות 
המשותפת עם את"ל הניבה אפיון של כובע חבטות 

מתאים לפעילות מבצעית.

ביקורים ובקרות
בוצעו ארבע-עשרה ביקורות בטיחות ביחידות, תשע 

מתוכן במסגרת ביקורות יב"ק.
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באמצעות הביקורות נחשפו בפני הפיקוד, כולל הסמפכ"ל, 
ליקויי בטיחות, והוחל בתהליך לתיקון מפגעים בטיחותיים 

ביחידות.

הדרכות והכשרות
מחלקת הבטיחות קיימה שני קורסים לקציני בטיחות, 
והוכשרו בהם חמישים ושמונה קצינים, המהווים את שלד 
המערך ביחידות השטח. נערכו שני קורסים לנאמני בטיחות, 
והשתתפו בהם שישים ואחד שוטרים. נערך קורס בטיחות 

ממוני אש, והוכשרו בו שלושים וחמישה שוטרים. נערך 
קורס בודקי קרינה בלתי מייננת, והוכשרו בו עשרים ושבעה 

שוטרים. נערכו שתי הכשרות למדריכי עבודה בגובה. 

הרצאות והכשרות נהיגה
הוכשרו כ-873 שוטרים בהכשרות נהיגה מעשיות לרכב 
וכ-732 נוספים ברכיבת קטנועים ואופנועים, כל זאת 
ב-128 הכשרות. כאלף שוטרים, שלא נכללו בהכשרות 

מעשיות, זכו להשתתף בהרצאות נהיגה נכונה.

נהלי עבודה הופכים את תפקודו של השוטר לבטוח יותר )"מראות המשטרה" 230(
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הרכיבה המתקדמת התבצעה בשיתוף פעולה עם 
אק"מ. אוכלוסיית הרוכבים ממגזר אק"מ זכתה לתגבור 

הדרכות, וצוידה בציוד מיגון רכיבה אישי.
זוכה להצלחה  והכשרות הנהיגה  מפעל ההרצאות 
הנוהגים  מקצועיות  להגברת  ותורם  רב,  ולביקוש 
ומיומנותם, אך מצליח להכשיר בשנה רק 3% מהנוהגים 

במשטרת-ישראל.

כינוסים וימי עיון
נערכו שנים-עשר כינוסים וימי עיון ביוזמת קציני הבטיחות 
ביחידות, ושולבו בהם מרצים מחוץ למשטרה ומומחי 
בטיחות, אשר העשירו את השומעים בידע רב, המועיל 

לבטיחות בשגרת העבודה ובחיי היומיום. 

פרויקטים בבטיחות
כל תקציב הבטיחות, שנועד לשיפור מפגעים, לשיפור 
אמצעי בטיחות ביחידות ולהדרכה הועבר במלואו, על 
וניהול סיכונים, לפי סדר עדיפות,  פי סקרי סיכונים 
בחלוקה הוגנת למחוזות וליחידות. סה"כ תקציב חיצוני 

ופנימי כ-1.3 מיליון שקל.

שיפורי בטיחות בולטים
הצבת מבנים במחסומי התפר.  •

סילוק גגות אסבסט.  •
)פריקת נשק, מדבקה  ופלקטים  שילוט בטיחות   •

לרכב(.
פתרונות בטיחות בחניונים.  •

ערכות עבודה בגובה.  •
סימולאטור כיבוי אש )תקציב "ענבל"(.  •

מערכות כריזה בתחנת באר-שבע ובתחנת עיירות   •
)תקציב "ענבל"(.

מיגון קרינה במשל"ט זבולון )מתקציב "ענבל"(.  •

שילוב הבטיחות בעמ"ט לקראת מבצעים/
חגים ואירועים מיוחדים

במהלך שנת 2009 הופעל מודל ז.ה.ב לניהול סיכונים, 
שהותאם לצרכי פעילות משטרת-ישראל, ברוב הפקודות 
המבצעיות, החל ממטא"ר/אג"מ ועד לפקודות יחידתיות. 
מודל זה נקלט ככלי עזר בעל תרומה חיונית בשלב 
עבודת המטה. מחלקת הבטיחות שולבה בשמונה-

עשרה תרגילים ברמה הארצית, באירועי חגים, באירועים 
מיוחדים ובתרגילים ברמה המחוזית.

בטיחות בעבודה. קולות הירי במטווח )"מראות המשטרה" 224(
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יחידות כפופות למפכ"ל/לסמפכ"ל

בדיקות מקצועיות - קרינה בלתי מייננת 
ורעש

במהלך השנה בוצעו ארבעים וחמש בדיקות קרינה וארבע 
בדיקות רעש, נוכח התגברות מודעות שוטרים ומפקדים 
למגבלות הקרינה הבלתי מייננת ולנזקי רעש, ופנייתם 
בבקשות לבדיקות קרינה ורעש, המבוצעות על ידי נציג 
מחלקת בטיחות וגורמי חוץ. שיתוף פעולה פורה בנושא 

זה היה עם את"ל/ מב"ן לשם מתן פתרונות נחוצים.

ניתוח נתונים והפקת 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, של ימי היעדרות, 

של תאונות-דרכים ברכב משטרתי ושל תאונות-דרכים 
באשמת שוטר. בנוסף, מבצעת תחקירי בטיחות ותיקון 
לקויים, שנמצאו בביקורות השונות, ומפיצה את הממצאים 

לשם למידה ארגונית ולמידה אישית. 

תוצאות עסקיות
הירתמות הפיקוד לפעילות בטיחותית ביחידות נשאה פרי, 

ובתום שנת העבודה 2009 נרשמו תוצאות חיוביות.
ירידה של 9.2% במספר תאונות-דרכים משטרתיות.

3.7% במספר תאונות-דרכים משטרתיות  ירידה של 
באשמת שוטר.

ירידה של 3% בפציעות בתפקיד )דו"חות פציעה( בשנת 
2008 לעומת שנת 2007. מסתמנת מגמת ירידה דומה 

בשנת 2009.
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מחוז צפון הוא מחוז משולב - חלקו כפרי וחלקו עירוני. אוכלוסייתו 
מגוונת, ובמרחבים הכפריים רוב האוכלוסייה נמנית עם המגזר 
הערבי. לפיכך, מחייב הרכב דמוגרפי זה את התאמת הפעילות 
ושל הקהילות השונות  המשטרתית לצרכים של הקבוצות 

ולמאפייניהן הייחודים.
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מחוז צפון 

חקירות ומודיעין

פרשיות מרכזיות
ניהל  בכלא,  עונשו  ריצוי  במהלך   - מיכאל מור   •
את חבורתו, ונשמע מאיים על אנשי משטרה ועל 
שופטים מספר פעמים. הפרקליטות הגישה כתב 
אישום, המבוסס על 37 סעיפי אישום. בעסקת טיעון 

הורשע בשני סעיפים בלבד. עם סיום ריצוי עונשו 
נקבע, כי לא יוכל לשוב לנהריה לפרק זמן קצוב.

נעלם  גור  ניר  הטיולים  - מדריך  גור  ניר  היעלמות   •
2009. משפחתו דיווחה על היעלמותו  במהלך שנת 
למשטרה. עפ"י מידע החלו החיפושים אחריו בצפון 
הארץ ובדרומה. לאחר כשבועיים התקבלה הודעה, 

"עופרת יצוקה". הפרות סדר במגזר הערבי

מחוז צפון
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כי באזור רמת הגולן נמצא אדם פצוע, ללא לבוש, 
בין שיחים בסמוך לשדה מוקשים, ליד מצפה גדות. 
מהבדיקה עלה, כי מדובר אכן בנעדר. מצבו הרפואי 
לא אפשר את חקירתו. נסיבות פציעתו מירי ברקתו, 
והימצאותו בשדה הנטוש אינן ברורות. ניר גור סובל 

משכחה, ולא ניתן לחקור אותו.

ירי בשוטר שח"מ במעלות - בתחילת שנת 2009   •
כי שוטר שח"מ, המשרת בתחנת  דיווח,  התקבל 
נורה על-ידי עובר אורח באחד מרחובות  מעונה, 
ביקש מאזרח  כי כאשר  מעלות. מחקירה עלה, 
לעצור ולבדוק אותו, מאחר שעורר את חשדו, שלף 
האזרח אקדח מאולתר, ירה בשוטר מטווח קצר, 
ופצע אותו קשה. כוחות רבים בסיוע מסוק ואמצעי 
נוספים התחקו אחר היורה. לאחר מספר  איתור 
ימים הוא הסגיר את עצמו למשטרה . היורה, סרגי 
לביט, בשנות העשרים לחייו, המתגורר במעלות. הוא 
חובב בנייה וייצור כלי-נשק. בחיפוש בביתו נמצאה 
נשק מאולתר. הצעיר  ייצר  מחרטה, שבעזרתה 
מאושפז עד היום בתנאי מעצר בבית-חולים לחולי 

נפש. השוטר נמצא בשלבי שיקום.

רצח דנה בנט   •
בעקבות מידע שהתקבל במרחב עמקים על רצח   
דנה בנט ועל מקום הימצאה של גופתה, נעצרה 
צעירה, כיום בת 22, בחשד למעורבות ברצח. באזור 
והם נשלחו  החיפושים המסומן נמצאו ממצאים, 
 DNA למכון הפתלוגי לרפואה משפטית. מבדיקת
התברר, שאלו הן עצמותיה של דנה בנט. הצעירה 
על  פרטים  ומסרה  בחקירתה,  פעולה  שיתפה 
מעורבותה ברצח ועל מעורבותו של בן-זוגה. עוד 
סיפרה על מקרים נוספים שבן-זוגה ביצע, והצביעה 

על המקום, שבו, לדבריה, נרצחה דנה בנט. בן-זוגה, 
עדואן פרחאן, בן 32, המתגורר בוואדי חמאם, נעצר. 
בחקירתו הוא הודה ברצח דנה בנט, ואף סיפר על 
מעורבותה של בת-זוגתו בתהליך הרצח. עוד הודה 
בחקירתו, כי בחודש יולי 2003 הוא ובת-זוגתו הסיעו 
טרמפיסטית, תיירת צ'כית, סילביה מולורובה, בת 
27. בדרך רצחו אותה, והשליכו את גופתה בסמוך 
לנחל צלמון. בחקירתו הודה גם, כי בחודש מרס 
2004, בהיותו עצור בתחנת טבריה, רצח עצור אחר 
24( שהיה עמו בתא המעצר.  בן  )אהרון סימחוב 
כהתאבדות  מותו  את  ביים  אותו,  לאחר שרצח 
בתלייה. בנוסף, הודה עדואן, כי בהיותו בן 18 ביצע 
את הרצח הראשון - הוא תקף גבר כבן ארבעים, 
אשר נפל למי הירדן. מקרה נוסף שהודה בו - ניסיון 
לחטוף תושבת טבריה. עפ"י החקירה אותה אישה 
נאנסה על-ידו, אולם לאחר שנאבקה עמו הצליחה 
כל  להימלט. בתום חקירתו שיחזר החשוד את 

האירועים שהודה בהם.

עבירות מרמה  •
מפלג הונאה צפון פשט בכפר כנא על בתיהם של 
ארבעה חשודים בעבירות מרמה חמורות. הארבעה 
ניהלו את המעון לילדים מוגבלים ביישוב. הם נעצרו, 

והוגשו כנגדם כתבי אישום.

עבירות סמים   •
נראה  ימ"ר,  12.08.09 במהלך פעילות  בתאריך   
חשוד המגיע לנקודת מפגש באזור מחלף קיסריה 
על כביש 2. עפ"י החשד, הוא קיבל במקום שקית, 
שהכילה סמים. בוצע מעקב אחר המונית שנסע 
בה לחיפה. הוא נעצר יחד עם נהג המונית. בשקית 

נמצאו כ-3.6 ק"ג חשיש.
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בתאריך 19.10.09 נעצרו בנתב"ג עפ"י פרופיל מודיעיני   
יעקב עימנילוב, בן 29, תושב נתניה ואלכס אברמוב, 
בן 52, תושב אור עקיבא, בעקבות מידע ראשוני של 
תחנת חדרה על אלכס אברמוב. עימנילוב נלקח 
לצילום בבי"ח, ונמצא, כי בבטנו כעשרים זרגים מלאים 
חומר, החשוד כסם. הוא נעצר, והחל להוציא בדרך 

הטבע את הזרגים. שני החשודים נחקרו ונכלאו.

מבצעים
באירועי סדר  טיפל המחוז   2009 במהלך שנת   •
ציבורי בקנה מידה גדול מאוד. במבצע "כאור היום" 

השתתפו אלפי שוטרים בפיזור הפגנות, שעיקרן 
נערכו בוואדי ערה.

- אלפי שוטרים אבטחו את  בנצרת  האפיפיור   •
ביקורו של האפיפיור בנדיקטוס ה-16 בנצרת.

"תהלוכת הדגלים" של אנשי ימין באום אל פחם -   •
מאות שוטרים איבטחו את התהלוכה, שבמהלכה 
ערבים  של  אלימה  נגד  הפגנת  גם  התקיימה 

ישראלים ושל אנשי שמאל. 
- במהלך ההפגנות,  הפגנות אלימות בשפרעם   •
כוחות  לעבר  ירי  בוצע  ימים,  שנמשכו מספר 

המשטרה. 

האפיפיור בנדיקטוס ה-16 בביקורו בנצרת
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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 
וראשון לציון בדרום(. בתחומי המחוז 1,650,000 תושבים, 230 
יישובים ו-45 רשויות. במחוז שלושה מרחבים - מרחב שרון ומרחב 

שפלה )שבכל אחד מהם חמש תחנות( ומרחב נתב"ג.
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מחוז מרכז

חקירות
בשנת 2009 נפתחו 82,436 תיקים, המהווים 20.6%   •
מסך הפשיעה ברמה הארצית. נרשמה ירידה של 
7.6% לעומת שנת 2008 )מגמת ירידה מתמשכת 

כבר מספר שנים(.
נרשמה ירידה מתמשכת בעקומת הפשיעה המחוזית   •

בחמש השנים האחרונות )-25.5%(. 
54% מנפח הפשיעה המחוזי הינו בעבירות הרכוש,   •

לעומת 55% בשנה הקודמת.
נרשמה ירידה של 13.5% בעבירות רכוש.  •

לעסק.  בהתפרצויות   ,8.5% של  עלייה  נרשמה   •
בהתפרצויות לרכב נרשמה ירידה של 22%, בגניבות 

רכב נרשמה ירידה של 43%. 
נרשמה עלייה של 3% באחוז הגילויים הכללי )28.2%   •
לעומת 25%( - שיפור באחוז הגילויים בעבירות רכוש 

)9.7% לעומת 8.1%(.
עלייה בחשיפת עבירות הסמים, בדגש  נרשמה   •

לתיקי סחר בסמים )+6%(.
הוגשו 4,216 בקשות מעצר עד תום הליכים, המהוות   •
הארצית  ברמה  בקשות המעת"ה  מסך   26.5%
ו-4% במעת"ה לעומת  5% במעצרים  )עלייה של 

שנת 2008(. 
נרשמה עלייה מחוזית של 13% בהגשת כתבי אישום   •

לעומת השנה הקודמת. 
בנסיבות  )בעיקר שוד  נרשמו עליות בתיקי שוד   •

חמורות(.
נרשמה עלייה בתיקי עבירות אמל"ח ובייצור מטענים   •

מאולתרים )מרכז הפעילות במגזר הערבי(.

מבצעים
חבלה - שיפור באמצעים טכנולוגיים לתחום החבלה.  •
יס"מ - נתפסו 19 כלי-נשק וסמים מסוגים שונים,    •

ונעצרו כ-400 חשודים בעבירות שונות.
אווירי לטובת  בנושא פטרול  פיילוט ארצי  בוצע   •

הכוחות הפועלים בשטח.
בוצעו תרגילים לשיפור יכולות השוטרים אל מול   •

האיומים הקיימים.

מחוז מרכז

מבט אל נתב"ג
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ושש-מאות אלף  - טופלו כמיליון  משל"ט מרכז   •
קריאות לקו 100 ע"י אזרחים.

יחידת בעלי החיים - הוכשרו חמישה כלבים לפעילות   •
מבצעית,. נתפסו כמאה ק"ג חומר החשוד כסם 

וארבעים וחמישה כלי-נשק.
אופניים  יחידות  הוקמו ארבע   - יחידות אופניים   •

בתחנות המחוז.
הוטמע פרויקט "שירת הסירנה" )מחשוב נתוני הסיור(.  •

אירועים
כמידי שנה נערך המחוז לאירועים שונים, לחגים ולימי 
אזכור, תוך ביצוע עבודת מטה מקיפה )מגה"ץ 33, חגי 
יום הזיכרון לחללי  יום הזיכרון לשואה ולגבורה,  ניסן, 
צה"ל, יום העצמאות, ל"ג בעומר, שבועות, אירועי קיץ, 
חגי תשרי, רמאדאן, "צעד מדוד", יום הזיכרון לרצח רבין, 

ביקור נשיא צרפת, ועידת הנשיאים, "ידיים שלובות"(

מבצעים ותרגילים
ביקור האפפיור, מועד 2009, נקודת מפנה 3, חנוכה, 

סילבסטר, "ידיים שלובות", המכבייה 18.

תנועה
25% בתאונות-דרכים חמורות  ירידה של  נרשמה   •

)קשות וקטלניות( לעומת שנת 2008.
הושבתו 2,480 כלי רכב - עלייה של 30% לעומת   •

שנת 2008.
נתפסו 1,342 נהגים הנוהגים בשכרות - עלייה של   •

22% לעומת שנת 2008.
תביעות - התקבלו 18,970 תיקים - עלייה של 33%   •

לעומת שנת 2008.
130 אזרחים נשפטו ונידונו למאסר בפועל - עלייה   •

של 26% לעומת שנת 2008.

תשתיות
נפתח נתיב שלישי בכביש 6 בקטע אייל - נחשונים   •

בשני הכיוונים.
נפתח מחלף ענבה - כביש 431 במתכונת סופית.   •

ימ"ר 
במהלך שנת 2009 נקלטו 33 תיקי רצח בימ"ר מרכז. 
35 כתבי אישום.  והוגשו  12 תיקים,  פוענחו  מתוכם 
במהלך הטיפול בתיקים אלו נעצרו 74 חשודים, מתוכם 

28 תה"ל / החלטה אחרת. 

תיקי רצח שפוענחו:
שתיקת הכבשים - רצח אמאני עופי.  •

קשר אסור - רצח מוהנד עיסא.  •
החטא ועונשו - רצח איהאב מסארווה.  •

מחול סכינים - רצח מאור דדיה.  •
קץ התמימות - רצח נועה גולדרינג.  •
בציר דמים - רצח יפתח מור יוסף.  •
סיכסוך דמים - רצח מוהנד ג'יוסי.  •

רצח אכרם מצרי  •
קינת דוד - רצח דוד מנשרוב.  •

רצח אורי חן  •
עמק הדמים - רצח אמג'ד שווהאנה.  •

מאכלת אסורה - רצח משפחת אושרנקו.  •
במהלך שנת 2009 נקלטו 286 תיקי סמים, מתוכם   •
פוצחו 210 תיקים, והוגשו 134 כתבי אישום. במהלך 
הטיפול בתיקים אלו נעצרו 154 חשודים, מתוכם 

127 תה"ל / החלטה אחרת.
במהלך שנת 2009 נקלטו 37 תיקי רכוש, מתוכם   •
22 כתבי אישום במהלך  והוגשו  8 תיקים,  פוצחו 
הטיפול בתיקים אלו נעצרו 29 חשודים, מתוכם 20 

תה"ל / החלטה אחרת.
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מחוז מרכז

במהלך שנת 2009 נקלטו 63 תיקי אמל"ח, מתוכם   •
פוצחו 17 תיקים, והוגשו 23 כתבי אישום. במהלך 

אק"מ
רה-ארגון אק"מ - יישום התכנית על כלל תחנות   •

המחוז, תוך אפיון צרכים והתאמת המש"קים.
הוקמו יחידות מתנדבי אבטחה ייחודיות בכל מש"ק,   •
בהתאם לצרכי השטח - יח' שב"ח, פע"ר, ונדליזם, 

מחסומים.
הוקמו יחידות מתנדבים "חתומים על צומת/קטע"   •

בכל מש"ק.
הורחבו יחידות ימע"ר/ימע"ן.  •

מודל "עיר ללא אלימות" - הפעילות הורחבה לשלוש-  •
עשרה ערים )בנוסף לרמלה, לוד 

ונתניה(.
"אור ירוק" - פיקוח על הפעלת   •
)שעות  עפ"י ההנחיות  הניידות 

ותפוקות(.
ועדת שמידט - שותפות בקידום   •
פרויקטים לילדים ולנוער בסיכון 

ברשויות המקומיות.
כינוסי מתנדבים לרווחת  נערכו   •

הפרט ולשימור המתנדב.
תוך  הדרכה  נוסי  כי נערכו   •
"בטיחות   - תפקיד למתנדבים 

בפעילות".
בוצע פרויקט ייחודי למגזר הערבי   •
לצמצום האלימות בבתי-הספר.

נערכו פרויקטים רבים בשיתוף   •
הקהילה בנושאים שונים , ביניהם 
שיקום האסיר, הגנה עצמית, נהגים 

צעירים, "אני והשוטר שלי".

הטיפול בתיקים אלו נעצרו 49 חשודים, מתוכם 17 
תה"ל / החלטה אחרת. 

שינויים ארגוניים
איוש מחסומי התפר - כחלק בלתי נפרד מהלחימה   •
בפשיעה, תוך מתן דגש על גניבות רכב, מאוישים 
מחסומי התפר 24 שעות ביממה לכיוון מזרח בשוטרי 
)באחריות משימתית של  מג"ב  ובלוחמי  המחוז 
חטמ"ר מג"ב מרכז(. הוכנסו למחסומים טכנולוגיות 

.).L.P.R וזיווד מבצעי ולוגיסטי )מכולות ומערכת
פעילות בגזרה הכפרית - בחינת הקמת נקודות/   •
ושל  נתניה  תחנות בגזרה החקלאית של תחנת 

תחנת רחובות.

לכל שוטר - תמונה. השוטרים שבמחוז מרכז
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פיילוט תחנה אפקטיבית בשלוש מתחנות המחוז.  •
רה-ארגון אק"מ - בוצעו פעילויות לייעול האפקטיביות   •

ובהן תחרות מש"ק מצטיין.

משאבי אנוש 
נערכה פעילות להעלאת הרמה המקצועית של   •

השוטרים במחוז, תוך מתן דגש על אימון יחידות.
נערכה פעילויות רווחה לשוטרים, לבני-משפחותיהם,   •
לגמלאים ולמשפחות שכולות. במסגרת זו הוקמה 
ועדה מייעצת למפקד המחוז, שעסקה, בין היתר, 

בארגון ימי כיף לילדי השוטרים. 
נמשך הטיפול בהשמת שוטרים בעקבות רה-ארגון   •

ימ"ר.
נמשך הליך שיבוץ וקידום עפ"י המסלול החדש, תוך מתן   •

דגש על קיום דיוני תנועות לכלל הקצינים במחוז.
בפעם השנייה ברציפות זכה המחוז בתחרות הכשירות   •

הארצית. 

נפתח המלר"ת המחוזי.  •
לראשונה במחוז נערכו סדנאות חונכות לקצינים   •

צעירים.

חנווכת בית מורשת מחוז מרכז
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מחוז תל-אביב הוא מחוז עירוני מובהק, הכולל רצף של עשרים 
דן,  גוש  ושתיים רשויות מקומיות. המחוז חולש על כל ערי 
ומשתרע מרשפון בצפון ועד הערים בת-ים וחולון בדרום. שטחו 
של מחוז תל-אביב הוא הקטן ביותר מבין מחוזות המשטרה, 
אך צפיפות האוכלוסין בו היא הגבוהה ביותר. בשטחיו מתרכזים 
משרדי הממשלה, שגרירויות, מרכזי תקשורת, מרכזים פיננסיים 

ועסקיים ומרכזי ספורט ובילוי.
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מחוז תל-אביב

מאפייני פשיעה עיקריים
מעצם היות המחוז מטרופולין, הפועל סביב השעון, 
מגיעים אליו בנוסף לעבריינים המקומיים גם עבריינים 
רבים, שאינם תושבי המחוז. בנוסף לשמירה על הביטחון 
השוטף, על הסדר הציבורי, אכיפת חוקי התנועה ולחימה 
בפשיעה החמורה ומניעתה, מאופיין המחוז בסוגי פשיעה 
מגוונים, ובכללם הונאות ועבירות "צווארון לבן", פשיעת 
רחוב )אלימות, אלכוהול וסמים, מכוני עיסוי והימורים, 

מחוז תל-אביב
סחיטה ואיומים, חטיפות תיקים וגניבות(, גניבות רכב 
חיי  באיכות  הפוגעות  ועבירות  לדירות  והתפרצויות 

התושבים )רעש, זיהום, רוכלות, קבצנות, שכרות(.

חקירות
במהלך שנת 2009 נפתחו 94,831 תיק פ.א )לעומת   •

93,781 תיקים בשנת 2008( - עלייה של 1.1%
אירעו 20 מקרי רצח, מתוכם פוענחו 13 מקרים.   •

גם צופים וגם שומרים על הסדר
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בוצעו 966 מעשי שוד )לעומת   •
768 בשנת 2008(

רכוש  עבירות   23.721 בוצעו   •
)לעומת 26.531 בשנת 2008( - 

ירידה של 10.6%
בוצעו 13,686 מעצרים של בגירים   •
)לעומת 14,251 מעצרים בשנת 

2008( – ירידה של -3.96% 
בוצעו 2,463 מעצרים עד תום   •
ההליכים )לעומת 2,477 מעצרים 
בשנת 2008( -ירידה של 0.5%.

נפתחו 4,808 תיקי נוער )לעומת   •
5,019 בשנת 2008( – ירידה של 

.4.2%
נפתחו 6,719 תיקי סמים )לעומת   •
5,719 תיקים בשנת 2008( - עלייה 

של 17.5%.
הופעלו חמש תכניות סוכנים  •

פרשיות עיקריות
פרשת דודו טופז  •

רצח במועדון בר נוער   •
אירוע לינץ' בחוף תל ברוך   •

מבצעים
)לעומת   100 2,753,324 שיחות במוקד  התקבלו   •

2,925,384 שיחות בשנת 2008(
 26,131 )לעומת  הוצל"פ  22,302 פקודות  בוצעו   •

פקודות בשנת 2008(.
טופלו 353,046 אירועי סיור )לעומת 337,594 בשנת   •

.)2008
בשנת 2009 לא היו אירועי טירור ולא אירועי "פגיון"  •

סדר ציבורי
סיוע במבצע "עופרת יצוקה".  •

עדלאידע בחולון  •
מרתון תל-אביב  •

הופעת להקת "דפש מוד" ברמת-גן  •
הופעת הזמר ליאונרד כהן  •

חילופי מפקדים במחוז תל-אביב  •
מצעד הגאווה  •

אירועי המכבייה   •
הופעת הזמרת מדונה ברמת-גן  •
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רואים את הפקקים. משל"ט תנועה מחוז תל-אביב
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מחוז תל-אביב

מחאת האופנועים בשל העלאת מחירי הביטוח  •
טקס זיכרון ממלכתי ליצחק רבין בכיכר  •

בבית  תל-אביב  לימ"ר  הצטיינות  אות  הענקת   •
הנשיא

הפגנת הסטודנטים  •
עצרות לשחרור גלעד שליט  •
חגיגות 100 שנה לתל-אביב  •

חבלה
במהלך שנת 2009 טופלו 11,781 אירועי חבלה )לעומת 

12,827 בשנת 2008(.

תנועה
כמיליון כלי-רכב נוסעים במהלך כל יממה ברחבי   •

מחוז תל-אביב
בשנת 2009 אירעו 4,329 תאונות-דרכים )לעומת   •

5,279 בשנת 2008( - ירידה של 17.9%.
בשנת 2009 אירעו 34 תאונות-דרכים קטלניות   •

)לעומת 41 בשנת 2008( – ירידה של 17.11%.

עמידה ביעדי ארגון מחוזיים
עבירות אלימות - 11.9%  •

התפרצויות לדירה - 34.5%  •

סדר ציבורי. כיכר רבין )"מראות המשטרה" 233(
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גניבות רכב - 40%  •
תאונות-דרכים חמורות - 15.8%  •

תאונות-דרכים קטלניות - 30.6%  •
עשרת הצעדים - +108%  •

מיזמים מחוזיים
אירוע חנוכה לילדי השוטרים.  •

יום כיף לילדי שוטרים העולים לכיתה א'.  •
קייטנה מחוזית לילדי השוטרים.  •

כינוס מגויסים )נקלטו 172 שוטרים חדשים(.  •
אירוע למשפחות שכולות.  •

אירוע לגמלאים.   •
אירוע לבני-מצווה.  •

כינוס לילדי השוטרים שהתגייסו לצה"ל.  •

אק"מ
במחוז מופעלים 5,351 מתנדבים, מהם 1,537 מתנדבי 

יח"מ.
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בירושלים, כעיר בירה, נמצאים מוסדות השלטון ובה מקומות, 
הקדושים לכל הדתות. לפיכך, העיר מהווה מוקד למחאות 
ולהתכנסויות, שלעתים מתפתחות להפרות סדר. מחוז ירושלים, 
מרחביו ותחנותיו נותנים מענה לפשיעה, לבעיות סדר ציבורי 
ולפעילות חבלנית עוינת, מחזקים את הקהילה, ועושים לשיפור 

השירות לתושבי ירושלים וסביבתה ולמבקרים בה.
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מחוז ירושלים

חקירות ומודיעין
נרשמה ירידה של 4.2% בסך הפשיעה בירושלים.  •

נרשמה עלייה של 1.5% בעבירת אלימות.  •
נרשמה ירידה של 52% בעבירות של גניבת רכב.  •

נרשמה ירידה של 31.1% בעבירות התפרצות לדירה.  •
עבירות נוער - נרשמה עלייה בעבירות רכוש, בעבירות   •
אלימות וסדר ציבורי. נרשמה ירידה בעבירות סמים 

ובעבירות מין.

מחוז ירושלים
ימ"ר

פיגועים על רקע פלילי

סוכלו שישה ניסיונות חיסול בין ארגוני הפשיעה )לעומת 
2008( - ארבעה ניסיונות חיסול ע"י  ארבעה בשנה 

שימוש במטענים ושני ניסיונות חיסול ע"י דקירה.
סה"כ נעצרו 13 חברי חוליה. הוגשו נגדם כתבי אישום.

סדר ציבורי. הפגנות החרדים
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פרשיות נבחרות
פרשיית "עד הלום" - מעצר מחבל יהודי יעקב טייטל.  •

פרשיית "השילוש הקדוש" - תפיסת מעבדת סמים   •
ביישוב צור הדסה.

פרשיית "כבשה שחורה" - מעצר 11 חברי חוליית   •
פורצים. 

פרשיית "סולטאן סולימאן" - הפעלת סוכן לקניית   •
אמל"ח, ומעצר 14 חשודים.

כנופיית  16 חברי  - מעצר  פרשיית "צמד חמד"   •
פורצים.

פענוח שמונה מקרי רצח בירושלים.  •

סמים
עלייה של 33% בפתיחת תיקי פ.א בגין עבירות סחר   •

בסמים.
פיצוציות – בשנת 2009 בוצעה פעילות נרחבת כנגד   •
פיצוציות, העוסקות בממכר סמים. בפעילות שולבו 
וגורמי העיריה,  רשות המיסים, משרד הבריאות 
ונתפסו אלפי כדורים וסמים מסוגים שונים. בעקבות 
פעילות זו הוצאו 11 צווי סגירה, והוגשו כתבי אישום 

כנגד בעליהן.

פשיעה לאומנית
נסגרו שלושה מוסדות, ששימשו את החמאס ואת   •

הרשות הפלסטינית.
הרשות הפלסטינית  בחסות  כינוסים   34 סוכלו   •

בירושלים.
הוצאו 13 צווי הרחקה מהר הבית.  •

פח"ע
בשנת 2009 היו 20 ניסיונות פיגוע. נפצעו בהם חמישה 

אנשים.

מבצעים

שנת 2009 התאפיינה באירועי סדר ציבורי גדולים:
10.02 - "מועד 2009" - בחירות לכנסת ה-18  •

8-15.04 - "ברכת החמה" וחגי ניסן  •
17-18.04 - "שבת האור"  •

20-21.04 - יום הזיכרון לשואה ולגבורה.  •
11-15.05 - "גלימה לבנה" - ביקור האפיפיור.  •

20-21.05 - יום ירושלים.  •
25.06 - "כל צבעי הקשת" 4 - מצעד הגאווה.  •

28.08-18.09 - "רמדאן".  •
17.09-10.10 - חגי תשרי.  •

20-22.10 - "ועידת הנשיא".  •
אירועי הפס"ד.  •

אירועי 61 שנה למדינה.  •
חגיגות 41 שנה לירושלים.  •

טקסים ממלכתיים.  •

סדר ציבורי - אירועים ממושכים 
1-19.01.09 - "כאור היום" " עופרת יצוקה". סה"כ   •

הופעלו 44,665 שוטרים
06.06.09 - תחילת הפס"ד חרדי, שנמשך עד סוף   •

השנה. סה"כ הופעלו 6,149 שוטרים.
האם החרדית - 66 עצורים, מתוכם 35 נכלאו.  •

חניון קרתא - 63 עצורים, מתוכם נכלאו 56.  •
אינטל - 12 כלואים  •

27.09-11.10.09 - הפס"ד חגי תשרי במזרח העיר,   •
היערכות במתכונת "מעיין מתגבר".

28.10.09 - תחילת סכסוך בשייח ג'ראח.  •

470 הפגנות, משמרות מחאה  2009 התקיימו  בשנת 
ותהלוכות.
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הפגנות תמיכה נגד פעילות צה"ל בעזה.   •
משמרות מחאה ומאהל לשחרור גלעד שליט.   •

הפגנות ומחאות עובדי רשויות מקומיות.   •
הפגנות על רקע סגירת מפעלים.   •

הפגנות חילונים נגד התחרדות שכונות בירושלים.   •
הפגנות אתיופים, דרוזים, צ'רקסים.   •

מחאות האופנועים.   •

תנועה
ירידה במספר תאונות-  2009 נרשמה  במהלך שנת 
הדרכים בתחום מחוז ירושלים בשטח עירוני ובשטח בין 
עירוני. עם זאת, נרשמה עלייה במספר ההרוגים - הרוג 

אחד יותר מבשנת 2009.

אכיפה מוגברת
נרשמה עלייה ברישום דו"חות בגין עבירות חמורות, 
בריונות  ועבירות  הגורמות לתאונות-דרכים  עבירות 

בכביש, בהתאם למדיניות ראש אגף התנועה.

מוכנות לחירום
ירושלים ערוך להתמודדות  2009, מחוז  בתום שנת 

מקצועית עם מצבי חירום ועם אירועי אסון המוני, בשיתוף 
גורמי ההצלה והחירום והרשות המקומית.

האפיפיור בביקורו בכותל המערבי
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להידוק הקשר עם המנהיגות  ש"י  2009 פעל מחוז  בשנת 
הרוחנית ועם המנהיגות הציבורית בהתיישבות, המשיך להיערך 
למתן מענה לפעולות טירור, להתמודדות עם הפרות סדר, עם 
פשיעה ועם תאונות-הדרכים. נמשך חיזוקם של יחסי העבודה 
עם המשטרה הפלסטינית באמצעות הממת"ש. לצד הפעילות 
המבצעית ניתן דגש על "האדם שבמכונה" - הקניית ערכים, 

בניית שותפויות, צמיחה אישית ורענון שורות.

www.police.gov.il  �  2009 משטרת-ישראל דין וחשבון שנתי
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פח"ע
לאור אירועי הפח"ע במתארים השונים, ההתראות לביצוע 
פיגועים והכוונות להברחת מפגעים ופגיעה במעברים, 
בוצעה פעילות בט"ש מוגברת בישובים, בריכוזי קהל 
ובצירים המובילים לקו התפר. ניתן דגש לתגבור מערכי 
המחסומים ולהגברת הבידוק של נושאי תעודות זהות 

ומסיעי שב"ח.

בתחנות הסעה  בצירים,  והפיקוח  הסיורים  הוגברו 
ובטרמפיאדות.

תיקי אמל"ח שנתפסו
חברון - 490 תיקי אמל"ח  •

שומרון - 309 תיקי אמל"ח  •
תמ"א - 111 תיקי אמל"ח  •
בנימין – 21 תיקי אמל"ח  •

מחוז שמרון ויהודה � ש"י

פעילות בט"ש מוגברת
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סדר ציבורי

מחנה הימין
"תג מחיר" - ראשי תנועת "נוער למען א"י" יזמו מהלך,  
"תג מחיר", שמשמעותו המחיר שישלמו כוחות הביטחון 
על כל פעולה שיבצעו לפינוי מאחז. המתווה - חסימת 
צמתים, יידוי אבנים לעבר כלי-רכב של פלסטינאים ושל 
כוחות ביטחון, הפס"ד כלפי מקומיים, פגיעה בקודשי 

דת ופעילות מול כוחות הביטחון.
במהלך שנת 2009 נרשמה ירידה בהיקף התופעה.

פעילות בב"ח/פינוי מאחזים
נגוהות, גבעה 18, גבעת גל, יתיר, סוסיא, חומש, שבות 

עמי, נחליאל, מעוז אסתר, צריף אובמה, כוכב יעקב.

הנהגה
בשנת 2009 נמשכה ירידה במעמדה של מועצת יש"ע, 
בעיקר בקרב פעילי ימין. נרשמה ירידה בהיקף פעילות 
תנועת "נוער למען א"י". נרשמה התחזקות ועדי הפעולה 
גוברת של רבנים  ודומיננטיות  ושומרון  בישובי בנימין 

ושל ראשי ישיבות.

מחנה שמאל ופלסטינים

תנועות בולטות
האנרכיסטים, קואליציית המסיק, תעאיוש, רבנים למען 

זכויות האדם, "שלום עכשיו".

מוקדי פעילות 
תוואי גדר ההפרדה - אום סלמונה, בלעין, נעלין.

מחסום חווארה.
)אדמות  - דרום הר חברון, חברון  פעילות חקלאית 

ג'עברי(, גוש שילה, גב ההר.

התחום הפלילי
אכיפת עבירות הרכב והרכוש בדגש על פעילות בשטחי 
ושילוב  גנובים,  A B, בשיתוף צה"ל לאיתור כלי-רכב 

פעילות גלויה למעצר גנבי רכב בצירים הראשיים )כגון 
מבצע "כונס נכסים"(.

לחימה בפשיעה - דגש על עבירות רכוש ועל עבירות   •
אלימות, כדוגמת שוד נהגי משאיות בגזרת חברון 

ובשומרון )פרשיית "הי דרומה"(.
שיפור תחושת הביטחון - פעילות בט"ש מוגברת   •
בצירים, פעילויות למניעת עבירות רכוש ותאונות- 

דרכים.
מבצע "מקלט זמני" - מעצר 182 עבריינים פלסטינים,   •
שביצעו בשטח  חמורות  עבירות  בגין  הדרושים 
שבאחריות שאר מחוזות משטרת-ישראל, ומצאו 

.B-ו A מסתור בשטחי

מבצעים מיוחדים
צו  - פעילות המחוז לאכיפת  צו הקפאת הבנייה   •

הקפאת הבנייה באיו"ש בשיתוף צה"ל ומג"ב.
 8 2009 הושמדו  - במהלך שנת  "ייבוש הביצה"   •
משחטות כלי-רכב בהובלת יחידת אתג"ר ובסיוע 

מחוז ש"י.
כביש 443 - היערכות המחוז/ תחנת בנימין בעקבות   •
יידוי אבנים ובקת"בים. הופעלו 2,835 שוטרים )תגבור 

ארצי - 794 שוטרים(.
"מגהץ 33" - היערכות מחוז ש"י ליום האדמה.  •

מבצע "זהות אחרת" - היערכות למבצע כנגד מסיעי   •
שב"ח ותיעוד מזויף. במהלך המבצע השתתפו 5,853 

שוטרים. 
סיור "ארגון שוברי שתיקה" - היערכות המחוז/מרחב   •
חברון ל- 24 סיורים במהלך השנה. סה"כ סד"כ - 

1,133 שוטרים. 
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מסיק זיתים - במהלך השנה נרשמו 17 אירועים   •
)לעומת 41 אירועים בשנת 2008(. הופעלו 1,155 

שוטרים )כולל מג"ב(.
ליווי אח"מים - במהלך שנת 2009 בוצעו 289 ליוויי   •

אח"מים.
היערכות תחנת מעלה   - "כוכב הלילה"  מבצע   •
ואלימות  אדומים בצומת אלמוג לעבירות רכוש 

בחופי הרחצה בים-המלח.
טיפול בבנייה בלתי חוקית - במהלך השנה סייע   •
מחוז ש"י בפינוי ובהריסה של 99 בב"חים )לעומת 

81 בשנת 2008(.

פרשיות מרכזיות 
פיגוע דקירה בתחנת הדלק בקריית ארבע.  •

פיגוע דקירה ורצח בבת עין  •
ע"י  וחיסולו  חגי  בית  לישוב  מחבל  חדירת   •

הרבש"צ.
שוד משאיות בסמוך למחסום  בנושא  פעילות   •
6 חשודים,  זו נעצרו  תרקומיא. בעקבות פעילות 

שהשתייכו לכנופייה, וכנגדם הוגשו כתבי אישום.
9 מקרים של התפרצות לדירה בגזרת  פענוח   •

שומרון, ומעצר 4 חשודים.
חשיפת כנופיית פורצים תושבי הרצליה, שביצעו   •

התפרצויות רבות לדירות בישובי מרחב שומרון.
חשיפת מעבדה לגידול סמים ומעצר חשוד.  •

תפיסה בקלנדיה של אלפי שעונים שנגנבו מחברת   •
"עדי" בצומת כנות. 

תפיסת פרטי עתיקות, הכוללים מטבעות מתקופות   •
וכן ארבעה אקדחים מסוגים  וכדי חרס  שונות 

שונים.
תפיסת שני חשודים בביצוע שוד מזוין של נהג   •

מונית. החשודים הודו ושחזרו את המעשה.

מעלה  תחנת  על-ידי  סמים  סוחרי   66 מעצר   •
אדומים.

ימ"ר ש"י
"עד הלום" - חקירה בשיתוף שב"כ וימ"ר ירושלים   •
בנושא טירור יהודי. מעצר ג'ק טייטל בחשד להנחת 

שישה מטענים ורצח שני פלסטינים.
"מדורת השבט" - חקירת הצתת שדות וכלי-רכב   •
פלסטינים בגוש עציון. מעצר ארבעה חשודים. 

כנגד שניים מהם הוגשו כתבי אישום.
"רחבת ריקודים" - הפעלת סוכן בגזרת שומרון,   •

והפללת 12 סוחרי סמים. 

תנועה
מניתוח תאונות-הדרכים בשנת 2009, נרשמה עלייה   •
של 57% במספר ההרוגים )33 הרוגים לעומת 21 

אשתקד(.
 2,070 רישיונות  ונפסלו  191 כלי-רכב,  הושבתו   •

נהגים.
- בכלל הצירים,  מבצעי אכיפה בשילוב מסוק   •
דגש על ציר 437, בהשתתפות סד"כ מחוזי נרחב 
ממקורות את"ן, מרחבים, תחנות, משטרה צבאית, 
קציני המטה, הראשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 
החברה הלאומית לדרכים, משרד התחבורה וקמ"ט 

תחבורה באיו"ש.
בנושא מהירות בקטעי כביש  אכיפה ממוקדת   •

מרובי תאונות.
דגש על  "תכנית רצף" בכבישים הבינעירוניים,   •

הצירים 437, 90 ו-60.
אכיפה ממוקדת בנושא עקיפות מסוכנות.  •

פעילות בנושא רכבי הסעות תלמידים, תוך מתן   •
דגש לליקויים ולאיסורי שימוש.
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הפעלת אמצעים טכנולוגיים   •
באכיפה - "ינשוף" לבדיקת 
 6F–ו  ,B3 ממל"ז,  שכרות, 

בנושא מהירות.

תאונות-דרכים 
אירעו 24 תאונות קטלניות   •

)לעומת 20 בשנת 2008(.
נהרגו 33 איש בתאונות דרכים   •

)לעומת 21 בשנת 2008(.
תאונות קשות   134 אירעו   •

)לעומת 152 בשנת 2008(.
אירעו 1,222 תאונות קלות   •
)לעומת 1,350 תאונות בשנת 

.)2008

ממת"ש 
בשנת 2009 טופלו 14,310   •
מניעה,  להסרת  בקשות 

לעומת 18,653 בקשות בתקופה המקבילה בשנת 
.2008

2009 רשמו שוטרי המת"ק דו"חות/קנסות  בשנת   •

שהניבו סך של 3,351,380 שקל. 

זימון לחקירה \ לבתי-משפט בישראל - בשנת 2009   •
זומנו 2,499 תושבים לחקירה ולבתי משפט, לעומת 

2,665 בשנת 2008.
514 תלונות  נגבו  - סה”כ  גביית תלונות ועדויות   •

ועדויות.
סיוע בהוצאת ישראלים משטחי הרש"פ - במהלך   •
הוצאו משטחי הרשות הפלסטינית   2009 שנת 
והשאר ערבים  יהודים  147 מהם  ישראלים.   330

ישראלים.

אק"מ
11 פעולות חילוץ, שבמהלכן  – בוצעו  יחידות חילוץ 

חולצו 392 אנשים.

חינוך ומורשת
הקמת אנדרטה לזכר השוטרים, שנרצחו בבקעה   •
ורס"ב דוד  ז"ל  יחזקאל רמזרקר  ב-15.3.09, רנ"ג 

רבינוביץ ז"ל. 
סיור במוזיאון לוחמי הגטאות.  •

רווחה
יום לילדי כיתה א' - בקיפצובה.  •

מסיבת בני מצווה לילדי שוטרי מחוז ש"י.  •
הפנינג פורים – לילדי השוטרים והקצינים.  •

שוטרי המת"ק. רווח ישיר
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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 קיימים 1,500 
ק"מ כביש בינעירוני. 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 ביטחונית כאחת, כשנתיבי הטירור 

מתלכדים עם נתיבי הפשיעה. 
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ביטחון
יחסית לשנים  2009 התאפיינה כשנה שקטה,  שנת 

האחרונות, מבחינת ירי תלול מסלול לאזור הדרום.
מאז תום מבצע "עופרת יצוקה" במחצית ינואר 2009, 
נורו לעבר ישובי הדרום 346 רקטות ופצמר"ים, ונפגעו 
שבעה תושבים. בתחומי המחוז נערכו במהלך השנה 
תרגילים גדולים בהיקפם, ובמהלכם תורגל לראשונה 
מרחב אילת, באירוע השתלטות על בית-מלון על-ידי 

מחבלים, כשבידיהם נשק לא קונווציונלי. 
בשנה זו הוקם בבסיס חצרים גף מסוקים של המחוז, 

מחוז דרום
הנותן מענה מהיר מהאוויר לכל אירוע חריג בתחומי 
חוצות  מופעי  2009 התקיימו  קיץ  המחוז. במהלך 
ופסטיבלים רבים, ובאבטחתם נטלו חלק כלל שוטרי 

המחוז, לוחמי מג"ב ומתנדבי משא"ז.

חקירות
מגמת הירידה בפשיעה בתחומי מחוז דרום, שהחלה 

בשנת 2004, נמשכה גם השנה.
ירידה של 0.8% חלה בסך הפשיעה המדווחת, לעומת 
שנת 2008. ירידה של 4.6% חלה בעבירת פריצה לדירה, 

הדרום החם. ירי רקטות ופצמ"רים
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וכן חלה ירידה של 12.6% בגניבות רכב.
זאת, לעומת עלייה, שנרשמה בעבירות בני-נוער )6.2%(

בעבירת הסמים ועלייה בעבירות אלימות )5%(.
13,368 תיקי פ"א שהתקבלו במהלך השנה.  מתוך 
וכן 3,649 בקשות מעצר  הוגשו 10,561 כתבי אישום 

עד תום ההליכים.

מאבק במשפחות הפשע
במסגרת הלחימה בארגוני הפשיעה, רשם המחוז   •
הצלחה מרשימה בטיפול במשפחות הפשע, ובזכות 
באילת.  רצח התכשיטן  פוענח  מודיעין,  עבודת 
החשודים ברצח, תושבי אילת, נתפסו בשכונת מאה 

שערים, מחופשים לחרדים.
וארגונו מב"ש,  זגורי  יניב  הופעל עד מדינה כנגד   •
הנחשב ליעד מרכזי בדרום, והוא נדון למאסר לשנים 

ארוכות.
לאחר עבודת מודיעין, שבוצעה בעזרת אמצעים   •
מסווגים, נערכה פשיטה על ביתה של משפחת 
מגידש, הנחשבת לאחת ממשפחות הפשע הגדולות 
וציוד רב, עוכלו  באזור אשדוד. הוחרמו כלי-רכב 
חשבונות בנק. המשפט כנגד בני-המשפחה ממשיך 

להתנהל.

סוכנים
במהלך 2009 הופעלו 11 סוכנים במרחבי המחוז כנגד 
סוחרי סמים ועברייני רכוש. הופללו 218 חשודים, חלקם 
חברים בארגוני פשיעה ארציים וחלקם יעדים מרכזיים 
של מודיעין המחוז. נפתחו 416 תיקי פ.א, וחולט רכוש 

וכסף רב. 

אק"מ
יחידות חילוץ - במחוז דרום פועלות חמש יחידות   •
חילוץ, ובהן 283 מתנדבים, המתמחים בחילוץ אווירי, 

בחילוץ ימי ובחילוץ יבשתי. במהלך השנה חולצו 
1,090 אנשים ב- 191 אירועים שונים.

דרום ללא אלימות -  במהלך השנה הושק פרויקט   •
"דרום ללא אלימות" בשיתוף המשרד לבטחון הפנים, 
שלוש-עשרה רשויות מקומיות מהדרום ובתי-הספר. 
מטרת הפרויקט היא להוריד את רמת האלימות 
בקרב בני-הנוער, ובמסגרתו מופעלים שיטור משולב 
וסיירת הורים, מותקנות מצלמות ברחבי הערים, 

ומועברות תכניות מניעה לבני-הנוער.

כוח אדם
לראשונה במחוז דרום התקיימה בחודשי הקיץ קייטנה 
לילדי השוטרים בכל ערי המחוז. לקחו בה חלק 250 
נבחרים, המשרתים  ילדים, שאותם הדריכו שוטרים 

ברחבי המחוז.

" עופרת יצוקה". חזית דרומית. חיבוק מאבא
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והיחידות המיוחדות במלחמה  יחידות מג"ב  שילוב 
בפשיעה ובפשיעה החמורה הביא להישגים מבצעיים, 
ותרם למאבק חסר הפשרות שמנהלת משטרת-ישראל 
ובגבול מצרים  ושומרון, בערבה  בפשיעה. ביהודה 
העוינת,   החבלנית  הפעילות  עם  מג"ב  התמודד 
ועסק במניעת הברחות סמים, טובין ואמצעי לחימה 

ובמניעת מעבר מסתננים.

משמר-הגבול � מג"ב
בשנת 2009 ניתן דגש משמעותי למוכנות משטרת-
ישראל לטיפול בהפרות הסדר בהובלת מג"ב. כלל 
ואימונים  הכשרה  עברו  והמשטרה  מג"ב  יחידות 

בבה"ד מג"ב.

ו"קורל"  "ספיר"  בנוסף, הוקמו הפלוגות הארציות 
להתמודדות עם הפרות סדר.

התמודדות עם הפרות סדר. היחידות הארציות "ספיר" ו"קורל"
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משימות ארציות
מבצע "מועד 2009" - הבחירות לראשות הממשלה.  •

מבצע "גלימה לבנה" - ביקור האפיפיור. במסגרת   •
מבצע זה הוטלה על מפקדת מג"ב אחריות משימתית 

למכלול הבקרה.
ועידת הנשיאים.  •
נקודת מפנה 3.  •

מבצע "צאן ברזל".  •

פלוגות ביטחון אישי
פלוגות הביטחון האישי המשיכו את פעילותן הברוכה 
במחוזות משטרת-ישראל בסיוע למלחמה בפשיעה ולהגברת 

הביטחון האישי בערים לצד הישגים מבצעיים.

תמונת ראי
מערך המילואים של מג"ב הופעל במספר מבצעים 

ארציים: 
גיוס בחירום צו 8 "כאור היום" )מסוף 2008(.  •

בחירות 2009.  •
ביקור אפיפיור.  •
הפעלת שגרה.  •

מומשה במלואה תכנית לניצול תקציב המערך בסך 
7 מיליון שקל. מג"ב נערך לקראת יישום חוק המילואים, 

אשר נכנס לתוקפו ב- 1.1.2010.

תהליכים ארגוניים
אושרה תכנית רב-שנתית לארגון יחידות מג"ב ת"פ   •
משטרת-ישראל, הן במגזר הכפרי והן במגזר העירוני, 
גובשה תוספת משאבים, תכנית הצטיידות ותכנית 

יישום.
שדרוג הימ"גים לימ"רים כפריים.  •

גיבוש מבנה אחיד למפקדות כפריות.  •
אישור תכנית להקמת מפקדה כפרית חוף.  •

ארגון פלוגות מג"ב במודל אחיד, במתווה סמ"ג  •

ארגון בה"ד מג"ב
בוצעה עבודת מטה לארגון בה"ד מג"ב ולהתאמת מערכי 
הקורסים. מבוצעת עבודת מטה לבחינת שילוב בה"ד 

מג"ב במרכז ההדרכה בבית-שמש.

הידוק הקשר עם המגזר הכפרי
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רה-הארגון מג"ב ירושלים
ולימ"ס  ירושלים  מימוש התכנית המשאבית למג"ב 

ירושלים.

קיצוץ תקנים
מג"ב נשא בנטל תכנית התקנים הווירטואלים שגובשה 
לשנים 2009-2011. במהלך שנה זו בוטלו 32 תקני כוח 
אדם. כמו כן, במסגרת תכנית ארצית להתייעלות במשק 
הרכב, בוטלו 15 תקני כלי-רכב, והומרו כלי-רכב בעלי 

נפח גבוה לכלי-רכב בעלי נפח נמוך.

מג"ב ת"פ צה"ל
גובשו תכניות להטמעת יחידות מג"ב איו"ש וערבה   •

ת"פ זרוע היבשה בצה"ל.
בוצעו מספר עבודות מטה לבחינת מיצוי הסד"כ.  •

ליחידות,  בוצעה עבודת מטה לבחינת אמצעים   •
וגובשה תכנית תקשוב עדכנית.

גובשה תכנית להשלמת פערי כלי-רכב.  •

מבצע "ניקוי כלים" )"מראות המשטרה" 231(
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פלוגות ביטחון אישי
פלוגות הביטחון האישי אורגנו בתקינה 

זמנית של כוח אדם ושל כלי-רכב.

מסלולי שירות
הוטמעה תכנית מסלולי השירות לנגדים, 
ביישומה למתגייסים חדשים.  והוחל 
סומנו תקנים במסלול ראשוני, מובהק 
ופנסיוני והחלה עבודת מטה למסלולי 

שירות לקצינים.

מנהיגות, חינוך וערכים
כבכל שנה, הושקעו משאבים ומאמצים 
רבים בתחום החינוך. נחנך מיזם חמ"ל 
)חינוך מורשת למג"ב( המשותף למג"ב 
ול"קרן לגסי" בחסות "קרן ליבי". במסגרתו 

הופעלו שלושה פרויקטים:
סדרות חינוך.  •

פעילות חינוכית ענפה למפקדים   •
מורשת  על  בדגש  חינוך,  וסגלי 

וערכים.
תכנית לעידוד השכלה גבוהה - קורס   •
פסיכומטרי ללוחמים לקראת תום 

שירות.

הושם דגש לעידוד השיח הארגוני כמניע מרכזי לחיזוק 
חוסנו של החייל.

נמשכה הפעילות החברתית ההתנדבותית של יחידות 
ובנים"  "אבות  מג"ב למען הקהילה, בכללה פרויקט 
ניצולי שואה ע"י לוחמי מג"ב בשיתוף מוסד  )אימוץ 

"יד ושם"(.

מקצועיות והכרה בינלאומית
אימון המשטרה החמושה של סין בבה"ד מג"ב.  •

 FORCE 1 'יציאת משלחת לוט"ר להודו להקמת יח  •
בעקבות הפיגוע במומביי.

ביצוע מספר עבודות מטה לבחינת מיצוי הסד"כ.  •
אימונים משותפים של הימ"ר עם יחידות דומות מרחבי   •

העולם ושיתוף פעולה במלחמה בטירור העולמי.
מג"ב,  ביחידות  העולם  ביקור משלחות מרחבי   •

וחשיפתן ליכולותיו המבצעיות.

אימון היחידה המיוחדת Force1 בהודו )"מראות המשטרה" 234(
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לוח מס' 1: נתוני תשתית וביקוש לשירותי משטרה

אוכלוסייה שנה
)באלפים(

כלי-רכב 
)באלפים(

תקי חקירה
תאונות
דרכים תיקי

סה"ככל השארחשיפה

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

20097,509,0002,466,00067,988340,549408,53716,779

* 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
2009408,5371,044729,07349,3614,4349,56820,961
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לוח מס' 3: מעצרים פליליים

סה"כשנה 
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

200959,2266,73620.9658938,5454,85216,4841,3426,145

לוח מס' 4: תיקי חקירה בעבירות אלימות בשנת 2009 לעומת 2008*

אחוז שינוי20092008עבירה

16,19316,407-1.30%סה”כ תקיפה חמורה

מזה:

128175-26.80%רצח

203213-4.70%ניסיון לרצח

תקיפת שוטר בנסיבות 
מחמירות

8127725.20%

1,3191,331-0.90%תקיפת עובד ציבור

3,2912,9939.90%סה”כ עבירות שוד

מזה:

1,3751,03932.30%שוד

98681920.40%שוד בנסיבות חמורות

4,4343,70019.80%עבירות מין

114,835119,244-3.70%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
2009 19,583 9,019 1,510 7,462 10,564 4,140 2,407 680

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 6,98527.3% 34,707 5,791
2009 20,815 12,367 5,97328.7% 30,857 6,307

לוח מס' 7: עברייני סמים לפי גיל ומין ודת

דתמיןגילסה"כ עבירה
מיעוטיםיהודיםנקבהזכר+12-1718-2122עבריינים

12,9018812,2309,79011,7861,1158,5514,350שימוש בסמים
סחר, ייצוא וייבוא 

3,0633365662,1612,8132501,9841,079סמים

גידול, ייצור והפקת 
24112232062142719645סמים

החזקת סם שלא 
4,2971485383,6113,8524452,8111,486לצריכה עצמית

* הספירה היא לפי כל העבירות בתיק.
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לוח מס' 8: עבירות ועבריינים

סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכול 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

כלפי הסדר הציבורי
40,68319,00346.7%69213,77514,467איומים                        

15960.0%11213הכשלת עובד ציבור              
8,4532,65331.4%1101,0471,157הסגות גבול                    

281139.3%189הפרעות במהלך בחירות תקין      
947074.5%37129166התקהלות או התאגדות            
63634454.1%7338345מטרד, רעש וחסימת דרך          
1,5141,31586.9%111,5931,604משחקים אסורים והימורים        
826781.7%06060ספסרות בכרטיסי מופעים         

561832.1%171128עבירות המיוחסות לדת           
666395.5%06060עבירות המסכנות את בריאות הציבור

14,7449,02461.2%2854,7415,026עבירות הנוגעות לנחלת משפט     
46929663.1%6324330עבירות הנוגעות לנישואין        

18,69311,08059.3%1,1438,96210,105עבירות נגד הסדר הציבורי        
14,29211,47880.3%1,57421,33122,905עבירות על חוק הכניסה לישראל   

211781.0%31518עבירות ביחס לשירות הביטחון
8112.5%02626עבירות על חוק עובדים זרים     
6233.3%044עבירות שירות ביטחון-ציוד       

5240.0%022פגיעה בפרטיות                 
523669.2%532174קטטות והפרעות במוסדות         
70245665.0%159834993קטטות והפרעות ברחובות         

1197865.5%2107109שוחד                          
494285.7%03636הכשלת שוטר

6,2275,61090.1%4494,3364,785תקיפת והכשלת שוטר             
57853292.0%143611754תקיפת שוטר בנסיבות חמורות     

107,59262,20757.8%4,69358,38363,076סה”כ סדר ציבורי
עבירות ביטחון

615590.2%54651בגידה וריגול                   
33100.0%112הנפת דגל פלסטין               

271866.7%51419הסתה                          
796987.3%37275הסתננות                       

191052.6%41014הקמת מחסום - ביטחון            
29626489.2%7180151השלכת בקבוק תבערה - ביטחון     

2,5191,03140.9%481309790ידוי אבנים                    
2150.0%011מסירת סודות רשמיים            
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכול 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

421842.9%31114מרד והסתה למרד                
5,9835,12985.7%6694,3615,030עבירות אחרות כלפי ביטחון       

1,1721,13596.8%132690822עבירות על חוקי חירום           
10,2037,73375.8%1,3745,5956,969סה”כ ביטחון

כלפיי חיי אדם
201365.0%11213איומי רצח והריגה              

321856.3%02929גרימת מוות ברשלנות             
000.0%000גרימת מוות ברשלנות - ת.ד.      

88100.0%2911הריגה                         
551832.7%61016ידוי אבנים - לאומני           
20314772.4%8122130ניסיון לרצח                    

2,03373236.0%332571903עבירות אחרות כלפי חיי אדם     
15710868.8%11179190רצח                           

2150.0%011רצח ע”י פעולת איבה            
2,5101,04541.6%3609331,293סה”כ חיי אדם

כלפי גוף האדם
1200.0%000אחר - כלפי גוף אדם            

491326.5%31821הבערת צמיגים                  
1016766.3%216788הקמת מחסום                    

371848.6%92433השלכת בקבוק תבערה             
3,7213,05782.2%4443,1483,592חבלה גופנית חמורה             

32822267.7%8218226חטיפה, כפייה ומאסר שווא        
1,99792246.2%58774832רשלנות פלילית          

32,07818,63358.1%1,61519,86621,481תקיפה )למעט עובדי ציבור(      
1,19194379.2%89815904תקיפת עובדי ציבור בתפקיד       

39,51423,87560.4%2,24724,93027,177סה”כ גוף אדם
מין

96175078.0%72609681אינוס בכוח או באיומים          
29120871.5%75120195אינוס ובעילה שלא כחוק         

29117058.4%6142148הטרדה מינית                   
1,9401,14859.2%1838571,040מעשה מגונה בכוח                
52126651.1%11196207מעשה מגונה בפומבי             

1638552.1%125870מעשה מגונה שלא בכוח            
10660.0%257עבירות בלתי טבעיות            

4,1772,63363.0%3611,9872,348סה”כ מין
סמים

18,97216,86988.9%88112,02012,901שימוש בסמים מסוכנים            
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכול 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

5,0174,47989.3%3362,7273,063סחר,יבוא ויצוא סמים           
19215982.8%12229241גידול, ייצור והפקת סמים        

4,4243,76385.1%1484,1494,297החזקת סמים שלא לצריכה עצמית   
מוסר - שאר עבירות נגד המוסר

11100.0%044הבאת אדם למעשה סדום           
121191.7%01010הבאת אדם לעיסוק בזנות         
26923687.7%1488489ניהול או החזקת בית בושת        

6350.0%022ניצול קטינים לזנות            
11100.0%022סחר בבני-אדם לעיסוק בזנות     

887180.7%04444סרסרות לזנות                  
1064138.7%62632פרסום דברי תועבה              
100.0%000פיתוי ושידול קטינים             

4250.0%044שידול למעשה זנות               
4250.0%011שידול לעסוק בזנות              

000.0%000שוטטות למטרת זנות
29,09725,63888.1%1,38419,70621,090סה”כ עבירות מוסר + סמים

רכוש
28,2082,4518.7%2749481,222גניבה מתוך רכב                

735068.5%02020גניבה ע”י עובד ציבור           
97055156.8%11583594גניבה ע”י עובדים וסוכנים      

21,9351,9618.9%5441,0741,618גניבה ושימוש ברכב ללא רשות       
43,9986,36014.5%5693,9534,522גניבות אחרות                  

1,22523018.8%16245261גניבות חקלאיות                
3,1531414.5%385088גניבת אופניים                 

6,2751,10817.7%991,0321,131גניבת חלקי רכב                
24,9444,76019.1%6253,7624,387גרימת נזק לרכוש בזדון         
98084085.7%51428479החזקת כלי פריצה               
5,5034,23176.9%2982,1322,430החזקת רכוש גנוב               

6466.7%000הנמצא מזוין לביצוע פשע         
2,94387829.8%2817701,051הצתה                          

201050.0%141529הצתה על רקע לאומני            
29,0672,94110.1%3301,9562,286התפרצות לבית דירה             

10,2851,70716.6%5331,0681,601התפרצות לבתי עסק ומוסדות      
5288916.9%93544חטיפת ארנקים                  

1,8161196.6%43539כייסות                        
18716085.6%0168168מניעת גניבות כלי רכב          

1,19182068.8%123606729סחיטה                         
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סוג העבירה
עברייניםתיקי חקירה )פ"א(

סך הכול 
תיקים

תיקים 
גלויים

אחוז 
סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

27723685.2%23256279קבלת רכוש גנוב                
11327.3%066שאר עבירות הקשורות ברכוש      

1,33459944.9%180419599שוד                           
95349051.4%150551701שוד בנסיבות חמורות            

151066.7%189שוטטות למטרות גניבה           
3229128.3%273259תקיפה לשם גניבה               

186,21930,84016.6%4,20020,15224,352סה”כ עבירות רכוש
מרמה

3486518.7%15657זיוף כסף ובולים               
5,4591,80833.1%411,0981,139זיוף מסמכים והפצתם            

7,6101,81623.9%381,4641,502מרמה ועושק                    
1691810.7%02323משיכת שיק ללא כיסוי            

100.0%000קניין רוחני
1,26967152.9%53769822שאר עבירות מרמה               

14,8564,37829.5%1333,4103,543סה”כ מרמה
עבירות כלכליות - עבירות פיסקליות

603863.3%09494עבירות על פקוח כלכלי          
4125.0%077עבירות פיסקליות               

200.0%010שאר עבירות מרמה               
58341471.0%8379387עבירות קניין רוחני            

64945369.8%8481489סה”כ כלכליות 
עבירות מנהליות

161168.8%01313עבירות מנהליות אחרות          
5240.0%011חובות מוסדות ובעלי מקצוע

211361.9%01414סך הכל עבירות מינהליות
רישוי

583356.9%55156אחרים                         
15510869.7%1101102מלאכות, תעשיות,עסקים           

906167.8%34952נשק, תחמושת וחומרי נפץ          
1829150.0%1165166עבירות נגד הסביבה             
22819284.2%40279319עבירות תעבורה                 

713143.7%04444רדיו                 
78551665.7%50689739סה”כ רישוי

2,13545921.5%21316337סה”כ שאר עבירות                   
2150%01111סה”כ סעיפי הגדרה                   

397,760159,79140.2%14,831136,607151,438סך הכול עבירות )3(

לוח מס' 8: עבירות ועבריינים )המשך(
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לוח מס' 9: תאונות-דרכים לפי סיבת התאונה

אחוזקטלניותאחוזסה”כסיבת התאונה)1(

2,01311.6%5614.0%סטייה מנטיב

1,7069.8%287.0%אי שמירת רווח

2,56714.8%205.0%אי ציות לרמזור

1,1476.6%7017.5%מהירות מופרזת

2,61515.1%194.7%אי ציות לתמרורים

1,3547.8%92.2%אי מתן זכות לרכב

9015.2%61.5%פנייה שלא כחוק

1,3677.9%4010.0%אי מתן זכות להולך רגל

6773.9%6817.0%התנהגות הולך רגל 

5463.2%307.5%שיכרות/סמים

3221.9%102.5%נסיעה לאחור

2,10612.2%4511.2%שאר הסיבות

17,321100.0%401100.0%סה”כ
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